
Entered at Second-Ciass matter December 
Glh, 1915, at the Post Office of Cleveland, O., 

under the Act of Mareli 3, 1879.

“DIRVA' (THE F1ELD) 
Lithuanian Weekly 

Puhlished every Friday in Cleveland hy tilo 
Ohio Lilhaaman Publishing Co. 

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

MANAGING EDITOK—K. S. KARPIUS

PENKTADIENIS, SAŪSIO-JAN. L 1937

The only Lithuanian Nevvspaper Publishecl in Ohio, reaching a very large Majority of the 80,000 
Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland

M '!)' 1 i O7^3

CLEVELAND, OHIO

Hitleriui SiuloKolo KUBA TURI NAUJĄ
PREZIDENTĄ

nijas ir Paramą
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

STREIKAS LAIMĖTAS
Detroit. — Streikavę 'ar

ti 7,000 darbininkų Keisey- 
Hayer ratų dirbtuvėje, ku
ri gamina automobiliams 
ratus, pagaliau streiką lai
mėjo ir gryžo dirbti. Šių 
darbininkų streikas atsilie
pė j pradėjusią smarkiai 
dirbti automobilių industri
ją.

Šiose dienose dar buvo 
nepasibaigęs streikas tos 
pačios kompanijos dirbtu
vėje Windsor, Ont.. Kana
dos pusėje.

Automobilių industrijos 
unijos vadai skelbia laimė
ję su visomis automobilių 
išdirbystėmis bendro tari- 
mosi sutartis. Visais dar
bininkus liečiančiais klau
simais dirbtuvių vedėjai 
tiirėjį tartis sų upijją9 vir
šininkais, kas reiškia uni
jos pripažinimą.

KASYKLOJ ŽUVUSIU 
PASIEKĖ 208 

Kalkutta, Indija. —Pai- 
dih anglies kasyklos nelai-j 
mėje, kuri įvyko pereitą i 
savaitę, žuvusių darbinin
kų skaičius pasiekė 208.

39 UŽMUŠTA
Nuevo Rosita, Meksika. 

— Angliakasykloje ištikus 
sprogimui Gruodžio 22 d; 
užmušta 39 darbininkai. Ši 
nelaimė yra didžiausia bė
gyje pastarų 30 metų Mek
sikos kasyklose.

Plieno dirbtuvės rengiasi 
didesniam veikimui 1937 
metais. Sako, pirkimas vi
sokių plieno gaminių bus 
žymiai didesnis. Statybai 
bus sunaudota daug dau
giau plieno negu sunaudo
ta 1936 metais. Automo
bilių industrija ne tik po 
senovei bus gera plieno ga
minių pirkėja, bet, kaip iš
rodo, pirks dar daugiau, 
sako plieno gamintojai.

Keturios geležinkelių li
nijos šiose dienose padavė 
užsakymus p a d i r b d i nti 
5,000 naujų plieninių preki
nių vagonų.

Plieno darbai šiuo sezonu 
niekad nėjo taip kaip eina 
dabar. Paprastai metų pa
baigoje darbai žymiai su
mažėja, dabar gi dirbta 78 
nuoš. normalio. Vietomis 
dirbta po 80 iki 84 nuoš. 
normalio.

Anglijos automobilių iš- 
dirbėjas Baronas Nuffield 
paskyrė $10,000,000 apgy
vendinimui apleistų plotų. 
Jis tokią didelę auką pada
rė norėdamas pasitarnauti 
savo šaliai

Maskva palengvino Ru~ 
su-Japonų Įtemptus santy
kius pratęsdama žuvavimo 
sutartį metams laiko.

PRANCŪZIJA NORI 
IŠVENGTI EURO

PINIO KARO

Paryžius. — Prancūzija 
ir Anglija siūlo Hitleriui 
ekonominę pagalbą/ tikslu 
sulaikyti Vokietiją nuo da
vimo Ispanijai militariškoš 
paramos, kad tuomi nesu
kėlus Europos karo.

Vokietijai siūloma sulai
kyti kišimąsi j Ispanijos 
namini karą, už tai An
glija ir Prancūzija pasiry- 
žusios ištraukti Vokietiją 
iš ekonominės klampynės, 
Į kurią ji grimsta.

Prancūzijos vyriausybė 
sako, jeigu Hitleris nesi- 
kiš i Ispanijos reikalus tai 
sudėtinomis spėkomis An
glija, Prancūzija, Italija ir 
Vokietija galės tą karą su
laikyti.

Prancūzija pasiūlė Hit-
- 're vii—
lygas, kurios išima ginklą 
Vokiečiams iš rankų:

Prancūzija sutinka ati
duoti Vokietijai kolonijas 
kurias Prancūzija valdo 
Tautų Sąjungos mandatu.

Iš Hitlerio reikalaujama 
duoti pažadas pastovius ir 
tikro susitarimo palaikyti 
Europoje taiką, sulaikyti 
siuntimą Ispanijos liuosno- 
rių, dalyvauti kontroliuo
jamame nuginklavime Eu
ropos, ir kad Hitleris išsi
žadėtų reikalauti atg_al bu
vusių 
žemiu

Vokiečiu valdžioje 
pačioje Europoje.

15 prigėrė. Kingston, 
Jamaica. — Keliems desėt- 
kams asmenų išplaukus ne
dideliu uosto laiveliu pasi
važinėti, laiveliui apvirtus 
15 žmonių prigėrė.

Havana. — Buvęs Ku
bos prezidentas Gornez ta
po išstumtas iš valdžios. 
Prieš jį buvo sukilęs Ku
bos kariuomenės 
Pulk. Batistą.

Nauju prezidentu išrin
ktas Federico La rėdo Bru, 
61 metų amžiaus advoka
tas. Jis yra draugingas 
Suv. Valstijoms.

vadas

LAIVO SPROGIME 
ŽUVO 26 ŽM.

Roma. — Raudonąja ju
ra plaukiant Itališkam lai
vui, sprogo garo katilas ir 
toje nelaimėje 26 žmonės 
užmušta, 100 kitų sužeista.  /
MASKVOJ VeL GRYŽO 
BURŽUJIŠKI LAIKAI 
Maskva. — Visa Maskva 

pasipuošė eglaitėmis, suti
kimui naujų metų. Nuo 
revoliucijos dienų tas buvo 
uždrausta, kaipo “sena, nu
dėvėta buržujiška liekana”, 
tačiau ji vėl pasidarė ma
loni ir visi džiaugiasi ma
tydami išpuoštas dideles ir 
mažesnes eglaites.

Maskvą paseka kiti 
vietų miestai.

so-

su
___

DINGO LĖKTUVAS 
12 ŽMONIŲ

'-Barbame, 
džio 26 d. vakarinėse val
stijose dingo kelionėje ki
tas pasažierinis lėktuvas su 
12 žmonių. Tai yra tre
čia tokia nelaimė Gruo
džio mėnesį. Lėktuvai žū
sta kelionėje tarp didžiųjų 
kalnų.

Prie Dalias, Texas aero
dromo nukritus lėktuvui 
Gruodžio 23 užsimušė še
ši asmenys.

Leonas Trockis, Įsteigė
jas didžiausios komunisti
nės valstybės, likęs be vie
tos, blaškosi kaip tas amži
nas Žydas. Trockis yra Žy
das. Nuo to laiko kaip ji 
Stalinas iš sovietų rojaus 
išvijo Trockis gyvena jau 
kelintoje valstybėje, šiose 
dienose jis apleido Norve
giją ir iškeliavo j Meksiką.

ISPANIJOJE
Ispanams Kalėdos Buvo Kruvinos

Madridas. — Kalėdos Is
panijoje buvo kruvinos: su
kilėlių lėktuvai ir kanuolės 
iš artimų kalnų apšaudė 
miestą, daug nuostolių.

Gruodžio 27 d. sukilėliai 
buvo Įsiveržę i Madridą, su
sirėmime buvo išžudyta šim
tai žmonių, bet 
buvo priversti iš 
tos pasitraukti, 
kairieji sugabeno 
savo kareivių iš kitų fron
tų.

sukilėliai 
tos vie- 
kuomet 

daugiau

Nesusipratimas dėl Su
imto Vokiško Laivo
Paryžius. — Ispanų kai

riųjų karo laivai sulaikė 
Vokišką laivą Palos, kuria
me rado karo reikmenų, 
nupirktų Vokietijoje vie
no Ispanijos sukilėlių vado 
vardu ir gabenamų Į šuki- 
lėlių Mostą. Hitleris tuoj 
pareikalavo kairiuosius tą 
laivą paliuosuoti, o jei ne

tai Vokietija imsis griežtų 
priemonių.

Kairieji išsyk atsisakė 
su Vokiečių reikalavimais 
skaitytis, pareikšdami jog 
laivas gabeno priešams ka
ro reikmenis ir tokiu bu- 
du varė kontrabandą, to
dėl apie laivo paliuosavimą 
negali būti kalbos.

Laivas nuvarytas Į Bil- 
bao uostą. Ten nuplaukė 
ir vienas Vokietijos kariš
kas laivas, kurio kapitonas 
pradėjo su kairiųjų vadais 
derybas ir Gruodžio 29 d. 
paskelbta jog kairieji su
tinka Vokiečių laivą pa
liuosuoti.

Hitleris Neužsileidžia
Berlirtas, Gruodžio 28 d. 

— Nazių vyriausybė pra
neša kad ji. vengs sukėli
mo EuromnĮo karo, tačiau 
nuo gelbėjimo Ispanams 
Sukilėliams neatsisako.
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statyti prieš trejus metus. Tai vieni gražiausių ir mo- 
deraiškiausių pastatų Kauri e. Tsb.

22ntl Y E AR (22-ri Metai)

KLAIPĖDOS KRAŠTAS
Gerumas ir Blogumai Atnaujinus su Vokietija 

Prekybos ir Draugingumo Santikius

PER ŠVENTES ŽUVO
671 ŽMONĖS

Trys dienos švenčių nuo 
Kalėdų iki sekmadienio — 
Gruodžio 25, 26 ir 27 — pa
ėmė nepaprastai daug žmo
nių gyvasčių Suv. Valsti
jose. Automobilių nelaimė
se užsimušė ar užmušta 
503 asmenys, 68 kiti žuvo 
nuo gaisrų, nupuolimais, 
prigėrimais, geležinkelių ir 
lėktuvų nelaimėse.

Susišaudymuose Kentu- 
ekv valstijoje žuvo 13 žm.

1936 metų vasarą šven
čiant Liepos 4, per dvi die
nas švenčiu žuvo 441 žm.

Sudėjus kiekvienos savai
tės automobiliu užmušimus 
'' Yr.lriijų -t pa.

■•vgil p T 
savaitę išmušama Ispani
jos kare, ir dėl žūstančių 
Amerikonų niekas jokio 
riksmo nekelia.

MIRĖ GENEROLAS 
VON SEECKT

Bėdinas. — Gruodžio 27 
čia mirė Gen. Von Seeckt, 
sulaukęs 70 metų amžiaus.

Gen. Von Seeckt buvo 
pažymus Vokietijos poka
rinis militaris vadas. Jis 
nuslopino Vokiečių komu
nistų sukilimą 1320 metais 
po kaizerio prašalinimo, ir 
suorganizavo naują respu
blikos kariuomenę.

Jis ištarnavo Vokietijos 
kariuomenėje visą 50 metų.

ČANG ATSIPRAŠO GEN. 
KAI-ŠEKĄ

Nanking, Gruodžio 26.— 
Kinijos diktatorius ir vy
riausias karo vadas Gene
rolas Kai-Šek. sugryžo iš 
netikėtos nelaisvės ir vėl 
stojo savo darban. Jo su- 
ėmėjas,' Maršalas Čang nu
sižeminusiai atsiprašė Kai- 
Šeką, net pasisiūlydamas 
pakelti jam prideramą už 
tai bausmę. Bet Kai-Šek 
sako kad ir jo tame išda- 
lies buvo kaltės, ir atsisa
ko savo priešą, kuris galė
jo jį ir nužudyti, bausti.

I

NORI SUMAŽINTI SAVI-! 
ŽUDYSTES

Vienna, Austrija. — Mi- 
nisterių kabinetas išleido 
įsakymą sumažinti pagrin
dinių pragyvenimui reika
lingų dalykų kainas, tiks
lu sumažinti savižudystes. 
Viennoje, iš priežasties di
delio skurdo, daugybė žmo
nių žudosi.

41 milijonierius. Iš 1935 
metų taksų mokėtojų są
rašo pasirodo kad šioje ša
lyje pernai buvo 41 milijo
nierius. Vienas ju turėjo 

^rš-$1.000’000, o T 
kitu turėjo i neimi po virš 
$1,000,000.

ŽEMĖS DREBĖJIME
ŽUVO 1,000 ŽM.

Paskiausios žinios iš EI 
Salvador respublikos, Cen- 
tralinėje Amerikoje, sako 
pereitos savaitės žemės dre
bėjime ten žuvo apie 1,000 
žmonių.

POPIEŽIUS SILPSTA
Vatikano Miestas. —Po

piežius Pius XT yra po ati
džia priežiūra savo gydy
tojų. Pranešimai sako kad 
Šv. Tėvą kankina, aštrus 
skausmai ir jis negali nak
tį užmigti. Sako, parali-' 
žius praplito iš kojų Į kai
ri jo šoną ar ranką.

Kilčių vakare Popiežius 
sakė savo k:ili>ą i pasaulį 
per radio, Ket jo balsas'Bu
vo silpnas ir kartais nu
trukdavo.

Jo kalbos svarbiausia te
ma buvo raginimas kovoti 
prieš komunizmą ir bedie
vybę.

NAU-FORDAS IŠRADO
JĄ AUTOMOBILJ

Iš Washingtono praneša 
kad Henry Ford užpaten
tavo naują išradimo auto
mobilio, kurio inžinas bus į 
pritaisytas ant užpakalinių | 
ratų.

Detroite užmušta 362 
Detroit, Mich. — 1936 m. 

automobilių nelaimėse 
miesto ribose užmušta 
asmenys, beveik po 1 i 
ną.

šio
362 
die-

Išnešiojo kulką galvoje 
per 27 metus. Sharon, Pa. 
— čia padalyta operacija 
ir išimta iš galvos kulka 
vienam 39 metų vyrui, ku
ri jam buvo išauta jo jau- 
namečio draugo žaidžiant 
su šautuvu.

Sakoma, Tom Mooney, 
pragarsėjęs kalinis, laiko
mas Kąlifornijos kalėjime 
nuo 1916 metų, busiąs par 
liuosuotas ateinanti pava
sarį.

Mussolini apdovanojo vi
sų 95 Italijos provincijų po 
vieną motiną kuri turėjo 
daugiausia vaikų. Kiekvie
na. čampionė gavo po 5000 
lirų (apie $560) pinigais ir 
apdraudą 1000 litų vertės 
(apie $52). Visos 95 čam- 
pionės bendrai turi 812 vai
kų.

Suv. Valstijų nacionalė 
skola Gruodžio 15 d. pasie
kė $34,229,084,171.

1935 metais tuo pat lai
ku buvo $30.555,791,967.

Kas met Suv. Valstijose 
išperinama virš 1,000,000,- 
000 vištų kų.

Pagėgiai, Klaipėdos U 
s. — Keletas mėnesių laiko 

kaip pas mus prasidėjo dide
lės bičiulystės su Vokiečiais. 
Mat, Lietuvos vyriausybę su
sitarė iii Vokietija dėl maisto 
produktų ir gyvulių pardavi
mo. Ties Pagėgiais Lietuvą ir 
Vokietiją (Prūsų Lietuvą) ski
ria musų garsus Nemunas, čia 
eina du didžiuliai tiltai. Vie
nas geležinkelio, anttas plento 
tiltas. Plento tiltas pavadin
tas vienos buvusios Vokietijos 
karalienės Luizės vardu. Per 
du su pusę metų, kai Vokie
čiai staiga nutraukė su Lietu
va ryšius, šis tiltas jau buvo 
pradėjęs žolėmis apželti ir 
kerpėmis apaugti, nes juo la
bai mažai kas bevaikščiojo. 
Bet vos tik prekybos derybos 
pasibaigė, vėl pradėjo tukstan-1 
čiai per tą tiltą vaikščioti. Taip j 
paskutiniu laiku per tiltą per- į 
eina į vieną dieną 20 iki 30! 
tūkstančių žmonių. Kerpės ir! 
žolė pranyko.

Tik buvę įtempti santikiai 
i tarp Lietuvių ir Vokiečių taip 

greitai pranykti nenori. Nors 
Vokiečiai rodo labai daug pa
lankumo ir nori kad mes juos 
skaitytume didžiausiais bro- 
i ai s ir -g tratai i :<isbet—prfei— 

mirus kiek jie melo ir šmeiž
ti] leido ant musų visai nekal
tai prieš 1935 m. Klaipėdos 
krašto seimelio rinkimus, Lie
tuvių širdis negali iškarto at
sileisti ir draugiškai žiūrėti Į 
tuos kurie mums rengė kartu
ves. Nors šiandien jie nnper* 
ka musų visas kiaules, galvi
jus. arklius, žąsis, antis, 
tas ir viską kas valgom: , 
moka už 
giai, bet 
tai jie 
daugelio 
tojų širdyse, mums vėl darosi 
skaudu kad tenka už kiaules 
ir kita mainyti Lietuviu sie
las. Ilgai netrukus teks vėl 
mums rinkti seimelį ir kitus 
krašte renkamus organus, ta
da daugelis gyventojų gali sa
kyti kad tik Vokiečiai iš mu
sų viską pirko ir už juo•> rei
kia balsuoti. O išrinkus Vo
kietininkų seimelį ir pastačius 
daugumos Direktoriją, labai 
daug skaudžių spyglių tenka 
Lietuviams iškęsti. Taip pa
vyzdžiui atvyksta vienas Lie
tuvis darbininkas į Klaipėdos 
kraštą, stoja tarnauti pas bū
rą (taip vadinami Klai|iėdos 
krašte ūkininkai) ir jį tuojau 
apsupa Vokiška aplinkuma. 
Tas žmogus po metų-kitų bū
damas toje aplinkumoje prade
da Vokietėti. Leidžia savo 
kus vien tik į Vokiškai 
komą mokyklą ir vaikai 
pasidaro visai Vokiškos 
sies.. Gi išrinktoji šio 
valdžia tokius 
labai toleruoja ir palaiko.

Visas palaikymas eina už 
Lietuviškus pinigus, Lietuvos 
žemėje ir suvokietėjusių Lie
tuvių daromas. Kaip gi nebus 
skaudu susipratusiems Lietu
viams tai matant.

Taigi visas prek.vbiškas su
sitarimas, nors jis ir geras — 
gerai kad tarp kaimynų san
tikiai geri, kad jie nesibara,-- 
bet kad dėl to Lietuviams rei
kia kentėti, tai tas yra ne tik 
kad skaudu, liet reikia žiūrėti 
kaip iš tos padėties išėjus. 
Nes taip toliau einant, kad

Kraš-! ekonominiai ir geriau kiek gy-
vensime, bet busime apnuody
ti svetimu siekimais ir idėjo
mis. O tas mums nenaudinga 
ir nuostolinga.

Užtai artinantis naujiems 
metams norime organizuoti Į 
vieningesnes eilės Lietuviška 
jaunimą ir gintis nuo paver
gimo ir nutautėjimo.

GUBERNATORIAUS 
NEPASTOVUMAS

Reikia labai apgailėti kad 
Klaipėdos krašte negali pabūti 
kiek ilgesni laiką tikrasis kraš
to šeimininkas Gubernatorius. 
Per tą trylika metų kaip Lie
tuviai Klaipėdos kraštą turi, 
berods perėjo apie pustuzinis 
gubernatorių. Nei vienas ne
pabuvo ilgesni laiką ir nei vie
nas negalėjo gerai pažinti 
Klaipėdos krašto. Jeigu per 
tą visą laiką butų buvęs tik 
vienas gubernatorius, tai bu
kime tikri kad šiandien Lietu
vių reikalai Klaipėdos krašte 
stovėtų kelis šimtus kartų ge
riau. Kiekvienas gubernato
riaus pakeitimas įneša vis ką 
nors naujo i visu gyventojų 
gyvenimą. Dėl šių pasikeiti
mų ir naujumu nukenčia tik 
musų <>rganizącini< ir kultūri
nis gyvenimas. Vokiečiai ėja 
savo žmonių nekaitelioja. Ir 
jie. daugiau pastovumo turė- 

daug Lietuvių 
mes būtume 

tie laimėjimai

V!S-
Sll- 

tai palyginamai nepi- 
kada matome kad už 
stengiasi Įsitvirtinti 
musų krašto gvven-

vai- 
mo- 
jau 

dva-
krašto 

apsireiškimus

rami, čia laimi 
širdžių. Jeigu 
pastovesni tai 
mums tektų.

Reikia pripažinti, jau labai 
daug Lietuviškumo čia yra at
statyta, labai daug laimėta ir 
sukurta, bet gyvenimas reika
lauja dar daugiau, ir tai mes 
turime duoti. Jeigu mes 
pajiegsime duoti tai duos ki
ti. Tuo bildu reikia dar dau
giau kurti, dirbti, ir žiūrėti 
kad nenustotume to ką turime 
labai brangiomis aukomis ir 
darbu įgiję.

Reikia pripažinti kad musu 
nauja valstybė dar vis kuriasi, 
tvarkosi ir mokosi. Ir kada 
persitvarkymai bus baigti ir 
gerokai iš gyvenimo pasimo
kinta tada mes labai daug ga
lėsime padirbėti savo pažan
gos darbui. Tai su šiomis vil
timis vis ką nors naujo sukur
sime, atgausime ir laimėsime. 
Nežiūrint įvairių kaimynu sie
kimų, mes savo išlaikysime ir 
neatiduosime kas mums bran
gu — tai Nepriklausoma Lie
tuva. Ai linas.

ne-
3

BAIGĖSI KOMUNIS
TŲ BYLA

Kaunas. — Peniai Utenos 
apskr., Anykščių ir, Kovarskrt 
apielinkėse buvo surasta slap- 

! ta komunistų organizacija. Po- 
i licija suėmė 50 tos orguniza- 
cijos narių, kurie Gruodžio m, 
pradžioje buvo teisiami ka« 
riuomenės teisme. Slapto:; ko* 
munistų organizacijos v ulasl 
Jonas Vidžiūnas buvo nusius
tas 10 metų sunkiųjų <1 ■ ' 
kalėjimo, penki komunistą' 
po 8 metus sunkių darb i 
Įėjimo; keturi — po (L> 
8 — po 4 metus, kiti — 
žesnėmis sunkiųjų dm bu 
prasto kalėjimo hausmėn 
25 
ti.
žas skaičius yra žydų.

J » 
pa- 

o 
kaltinamieji buvo išteisin- 
Tarp tu komunistu netna-

Tsb«
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' 2 DIRVA jKįį

PENNSYLVANIJOJE■ -
PITTSBURGH

--------------------

VISOKIOS ŽINELES

AMERIKON ATVYKS LIE
TUVOS SPORTININKAI

I

79 DARBININKAI 
ŽUVO LAIKE 

DARBO

f . i j |. į Į Y

1937 Metais Matysime Lietuvių Sportininkų 
Olympiada Kuriame Nors Mieste

HARRISBURG, PA. — Per 
Lapkričio mėnesį Pennsylvani- 
joje industrijose įvairiose ne
laimėse užmušta arba nuo su
žeidimų mirė 
8456 įvairiai 
Ta skaitlinė 
mažiau negu
bet 31.7 nuoš. daugiau negu 
tokių nelaimių buvo Lapkričio 
mėnesį 1935 metais.

Užmušimai darbuose paskir-

79 darbininkai ir 
lengvai sužeista, 
yra 18.6 nuoš.

Spalių mėnesi,

keta apie 10 milijonų dolarių. 
Pašalpas gavo’ 50,400 darbinin
kų už paneštas nelaimes dar
buose.

Stoma šitaip:
Manufaktūrose 15
kietos anglies kas. 13
minkštos anglies kas. 21
statyboje 7
ant geležinkelių 6
Per vienuolika mėnesių 1936

metais Pennsylvanijoje darbi-
r.inkams už sužeidimus atmo-

Kitos draugijos ! 
dieną nieko ne-

Draugijų Komi-
Draugijų Su

rengti Lietuvos

SCRANTON, PA

Lietuvių Vaizbos Butas sa
vo susirinkime Gruodžio 17 d. 
Lietuvių Piliečių salėje, apart 
kitų reikalų apkalbėjo ir Lie
tuvos valgomų dalykų irrtpor- 
to klausimą — apie platinimą 
Lietuvos kumpių, agurkų, sal
dainių ir tt. Nutarta tam tik
slui sušaukti vien mėsininkų 
susirinkimą ir daryt žygių ga
vimui Lietuvos produktų ir 
skleisti juos tarp Pittsburgho 
ir apielinkės Lietuvių. Prie to 
nutarta ragint visus Lietuvius 
kurie perka pas savo vientau
čius maisto produktus, kad jie 
reikalautų krautuvėse užlaiky
ti Lietirvvs produktų, kurie iš- 
tikro yra g«ri.

Taipgi nutarta kad Rugpjū
čio mėnesio antras sekmadie
nis bus Pittsburghe Lietuvių 
Vaizbos Buto Metinė Diena ir 
tą dieną bus rengiama milži
niškas išvažiavimas Lietuvių 
Ūkės Klube, 
prašomos tą 
ręngti.

Pittsburgho
tetas kartu su 
ryšiu nutarė 
Nepriklausomybės 19-kos me
tų sukaktues minėjimą. Tas 
bus surengta Vasario 14,-tą, i 
kadangi tą dieną išpuola sek-j 
madienis. Parengimas bus L. 1 
M. Dr-jos salėje. Prie rengi
mo stoja visos srovės ir Lie-! 
tuvių tautiška parapija. Nu-' 
tarta kviesti Lietuvos Genera- j 
linis Konsulas Jonas Budrys, i 
Klaipėdos atvadavimo vadas, į 
kuris nesenai yra atvykęs Į1 
New Yorką iš Lietuvos, ir j 
Pittsburgho miesto mayorą.

Progiramui sudaryti kviečia
ma visos Pittsburgho Lietu
vių m.uzikalinės spėkos, žo
džiu sakant, Pittsiburgho Lie
tuviai surengs Lietuvos Ne- į 
priklausomybės šventę iškil
mingą visais atžvilgiais.

Gruodžio 29 d. ___
bos Butas surengė vakarienę^ atsidėkodami 
pagerbimui pirmutinio Lietu-Į Lietuviškai pasirodė: padaina- 

į vo Lietuviškų dainelių, padek
lamavo Vilniaus eilėraščių, pa- j 
sakė J. Matačiaus “Dešimts 
Vilniaus Prisakymų” ir kita. 
Bežiūrint į svečią buvo matyti 
akyse ašaros, taip jis buvo su
sijaudinęs mažti Lietuvių 
žiu pasirodymu 
meile.
selėms 
gražų 
darbą.

Beje, iš vakaro, Lapkričio 
15 d., svečias V. Uždavinys to
je pačioje salėje laikė viešą 
paskaitą Vilniaus atvadavimo 
temoje. Jis kalbėjo apie dvi 
valandas laiko, ne vieną pra- 

,virkdydamas savo jautria kal
ba. Po prakalbos susirinkusie
ji suaukojo $28.78 Vilniaus va
davimo reikalams, o Kun. J. 
Krušas svečiui įteikė tiems 
patiems reikalams $25 nuo sa
vęs asmeniškai.

Vietos vargoninkas J. Vai
čaitis aprodė svečiui V. Užda
viniui gražias Scrantono apie- 
linkes ir išlydėjo i tolimesnes 
jo keliones po Lietuviškas ko
lonijas.

Liet.

vio advokato Pittsburghe, Ed
vardo Shultzo.

Sandarietės moterys, vado
vaujant p. Zambliauskienei ir 
p. Brazauskienei darbuojasi 
kaip geriausia priimti. “Sanda-Į 
ros” redaktorių M. Vaidylą. j 
kuris atvyksta į Pittsburghą 
Sausio 17 d. Jo priėmimas 
bus L. M. D. salėje.

M. Vaidyla yra buvęs Pitts- 
burghietis, todėl bus 
dar kartą jį čia matyti 
pasimatyti su savo 
draugais. Kadangi M. 
los priėmimo vakarienės pusė 
pelno skiriama Lietuvių Kam
bariui, jūsų dalyvavimas bus 
parama naudingo darbo.

Juozas Virbickas.

malonu ; 
ir jam; 
senais 

Vaidy-

PLIENO DARBININ
KU ORGANIZAVI

MAS PLEČIASI
Plieno darbininkų organiza

vimas Į uniją Pittsburgho sri
tyje varoma 
Organizatoriai 
bus suardyta 
šiol palaikytos 
kų privatinės 
kompanijos pradėjo įvesti sa
vo darbininkų tarpe, kad tik 
nedasileidus vienos bendros 
unijos.

Plieno darbininkų organiza
vimas varoma visoje šalyje, ne 
tik Pittsburgho srityje, ir jau 
sako į bendrą uniją susirašė | 
apie 130,000 darbininkų iš vi
sų apie 530,000. plieno indus
trijoje dirbančiųjų.

visu smarkumu, 
sako kad tuoj 
kompanijų iki 

■ savo darbini n- ....» “to.’ ' -
unijos, kurias

“Dirvos” Agentas 
JONAS ŽEMANTAUSKAS 
. NOTARAS

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.
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ROOSEVELT RENGIA 
DARBO PLANUS

Tegul tik š ose industrijose 
sutrumpina darbo valandas ir į 

paima milijoną-kitą darbinin- ' 
kų daugiau, bedarbės klausi
mas šioje šalyje tuoj lieka iš
rištas.

--------- .J . - ,
PRA'NEŠKIT ADRE

SO PAKEITIMĄ . <į 

“Dirvos” skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 

1 vietą Lotinai 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.

Prezidento- Roosevelto planai 
kovai su bedarbe 1937 metais 
dar nėra aiškus, tačiau kaip iš 
patikėtinų šaltinių girdėti, ga
li būti sušaukta konferencija 
greitu laiku tarp prezidento ir 
industrijų vadų aptarimui visų 
galimybių aprūpinti visus be
darbius darbais, taipgi greitu 
laiku pravesti surašymą visų 
bedarbių vyrų ir moterų.

Prezidento planuose sako in- 
eina sutrumpinimas darbo va
landų ir, jei galima, padidini
mas darbininkams mokesčių.

Priruošiami darbai tai kon
ferencijai ir bedarbių surašy
mui jau pradėta.

Prezidentas nesitiki kad in
dustrijos pačios Savu noru su
tiks įvesti pagerinimus ir duo
ti daugiau darbų. Tam tikslui 
bus reikalinga pravesti atitin
kami įstatymai, ir prezidentas 
pasiryžęs prie to eiti.

Prezidentas nori daugiau ra- 
dikališkesnių bu.dų bedarbės 
pataisymui negu siūlo Kongre
so atstovų grupės.

Kiek žinoma, prezidentas su
tinka trumpinimui darbo sa
vaitės iki 30 valandų, kas tik
rai butų žingsniu į padidinimą 
vietų darbuose.

Prezidento programas taiko
mas apimti didžiąsias industri
jas kaip anglies, automobilių, 
plieno, medžio, aliejaus ir au
dimo.

1935 metais Į Ameriką iš 
Lietuvos atvažiavo Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti pir- 
mfliinikas Advokatas Rapolas 
Skipitis kad arčiau pažinti iš
eivijos Lietuvius, ir juos dau
giau suartinti su Lietuva, už
mezgant tarp jų artimesnius 
ir šiltesnius santikius su savo 
tautiečiais Lietuvoje. Atvy
kęs j Chicagą p. Skipitis pa
stebėjo kad čia yra apsčiai iš
eivijoje gimusio ir augusio, 
gražaus Lietuvių jaunimo, tarp 
jo nemažai ir sporto mėgėjų. 
Bet įžiūrėta tai kad tie jau
nuoliai nepažysta kaip reikiant 
Lietuvą nei Lietuvos jaunimą.

Visa tai išsiaiškinęs p. Ski
pitis patarė Chicagos Lietuvių 
veikėjams surast būdą pasiun
timui būrelio vietinių Lietuvių 
jaunuolių Į Lietuvą, kad ten 
nuvykę jie susipažintų sų sa
vo tėvų gimtiniu kraštu ir 
Lietuvos jaunimu. O kad tuos 
jaunuolius tuomi labiau užin- 

' teresuoti, patarta siųsti tiktai 
I sportininkus, kurie turėtų ge
resnę progą sueiti pažintin su 
Lietuvos jaunuoliais, irgi spor- 

j tininkais, nes tai butų geresnė 
i proga vieniems su kitais suei- 
j ti į pažintį, ir todėl greičiau 
tarp vienų ir kitų susidarytų 

l draugiškumo ryšiai.
Turint p. Skipičio iniciativą, 

susidarė būrelis veikėjų, kurie 
dalyką rimtai apsvarstę supra
to kad tokių jaunuolių būrelį 

, į Lietuvą pasiuntus susidarv- 
' tų Lietuvybei nauda. Ir ne- 
1 trukus sudaryta Lietuvių Spor- 
j to Olympiados Komitetas, ku
riam pavesta surengti Lietu
vių Sportininkų ekskursija į 

! Lietuvą, ir surasti šaltiniui? 
tos ekskursijos lėšų padengi
mui. O kad tų metų antroje 
pusėje DULR. šaukė Kaunan 

j viso pasaulio Lietuvių Kongre- 
' są, tai p. Skipitis pageidavo 
kad siunčiami Lietuviai spor
tininkai Į Lietuvą nuvykti] to 
Kongreso metu, kada įvyks 
Lietuvos sportininkų rungty
nės.

Sportininkų išrengimui ir jų 
kelionės lėšų sukėlimui, Komi
tetas, vadovaujant savo pir- 
mininmųi Adv. -Jonui Borden- 
Bagdžiunui, ėmė dirbti. Nors 
laiko buvo likę tik šešios sa
vaitės, tačiau ačiū komiteto 
narių darbštumui, tuo trumpu 
laiku suspėta sukelti kapitalo 
tiek kad į Lietuvą siųsti bu
vo galima vienuolika jaunuo
lių Amerikos Lietuvių sporti
ninkų, kurie Liepos mėnesio 
pabaigoje ir išplaukė skersai 
Atlantiko vandenyną, kad pir
mu kartu pamatyti savo tėvų 
žemę Lietuvą; apie kurią aiš
kaus nusimanymo iktol jie ne
turėjo.

Į Lietuvą nuvykę jie atra
do.tai ko nebuvo tikėjęsi. Lie
tuva juos priėmė ištiestom 
rankom. Lietuvos sportinin
kai jiems kėlė ovacijas, džiau
gsmingai juos sveikino, visur 
jiems skyrė pirmiausią vietą,: 
ir pakvietė juos dalyvauti sa
vo sporto rungtynėse, žodžiu 
tariant, Amerikos Lietuviai 
jaunuoliai Lietuvoj , buvo .pri
imti kudfcražiausia.

O kokia nauda iš to visko? 
Atsakyti i tai galima trum

pai, tik trimis žodžiais: Nati- 
i j d? labai didelė.

O kas tą naudą pelnė?
Tą naudą pelnė Lietuvybė. 

Pagalvoję Jus. suprasite kad 
J vienuolika jaunuolių, kurie a- 
pie Lietuvą beveik nieko ne- 

i žino, o kurie šiek-tiek žino tai 
i gal pilnai ją peįvertino o Lie- 
! tuviškai kalbėti jų diduma vi- 
, sai nemokėjo ir Lietuviška kal
ba neįdomavo. Bendrai sakant, 

1 jie buvo tik Lietuvių vaikai. 
Bet nukeliavę jie į Lietuvą ir 
susipažinę su Lietuvos ■- jauni
mu, pamilo savo tėvų žemę ir 
Lietuvišką kalbą, ir patys pa-I Sporto Dienos.

Lietuviška mokykla, ku- 
mokytojauja 14 vienuo- 
kur mokosi per 450 mo- 

Visi vaikai puikiausia 
Net J<e'

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
TVIRTOVĖ

Gal dar ne visi Amerikos 
Lietuviai ir net Scrantono kai
mynai žino kad čia yra didelė 
Lietuviška tvirtovė, tai Kun. 
J. Kuro įsteigta ir gražiai lai
koma 
rioje 
lių ir 
kinių.
Lietuviškai išmokyti.
1L svetimtaučiai vaikai joje mo
kosi ir tie gražiai Lietuviškai 
kalba.

Lapkričio 1,6 d. Scrantono 
Lietuvių mokykla turėjo sve
čią iš Lietuvos gerb.1 V. Užda
vinį, kuris susirinkusiems mo
kiniams labai gražiai pakalbė
jo apie Vilniaus įsteigimą, apie 
pavergtą Lietuvą ir kt. Vai
kučiai buvo labai patenkinti ir 

svečiui gražiai

gra- 
ir Vilniaus 

Jis karštai dėkojo se- 
ir Kun. Krušui už toki 
Lietuvišką ir Vilniaus

Ona Lakanauskienė.
♦ ♦ *

sijuto esą tvirtais Lietuviais. 
Sugryžę Amerikon jie jau ir 
kalba ir dainuoja Lietuviškai, 
ir didžiuojasi esą Lietuvių 
vaikais. Iš to bus visiems ai
šku kiek naudos Lietuvybei 
davė Chicagos Liefuviij veikė
jų suruošta Amerikos Lietu
viams jaunuoliams sportinin-1 
kams ekskursija į Lietuvą. Tą Į 
ekskursija pagimdė vienuolika1 
Lietuvybės apaštalų.

KVIEČIA LIETUVOS 
SPORTININKUS

Lietuvių Sporto Olympiados 
Komitetas turėdamas mintyje 
Amerikos 
užmegstūs ryšius su Lietuvos 
jaunuoliais, nutarė pakviesti 
Lietuvos sportininkas, kad sa
vųjų būrelį atsiųstų Amerikon 
ateinančią vasarą, kad Lietu
vos jaunuoliai tuomi galėtų 
atmokėti vizitą Amerikiečiams1 
ir tuomi patim sustiprintų jau j 
pradėtus draugiškumo santi
kius su Amerikiečiais. Tai 
nutaręs Komitetas įgaliojo sa- Į 
vo pirmininką Adv. Bordeną 
kad tas vyktų į Lietuvą pa
sveikinti Lietuvos sportinin- i 
kils ir jiems nuvežtų dovaną 
— sidabrinę taurę, kaip drau
giškumo simboli, ir pakviestų 
juos atvykti į Ameriką pa-' 
rungtyniauti.

Kada p. Borden atsilankęs 
pas Lietuvos sportininkus, Ko
miteto vardu juos pasveikino 
ir Įteikęs komiteto vardu do
vaną, sidabrinę taurę, pakvie
tė juos 1937 metų vasarą at
vykti Amerikon, kilo didelis 
entuziazmas, ir pakvietimas 
priimtas, taip sakant, “visu 
glėbiu”. ' Reiškia, Lietuvos 
sportiilinkkl sutiko 1937 ■'mėtijj 
vasarą atvykti į Ameriką, ir 
eiti į rungtynes su Amerikos 
Lietuviais spdrtininkais.

Apie Lietuvos sportininkų 
atvykimą, rungtynių laiką ir 
eigą paskelbkime kitu kartu.

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas, 

Chicago, 111.

Lietuvių jaunuolių

WATERBURY. CT.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Dar visai nesenai čia atsi
buvo kairiųjų suruoštas pa
rengimas, kuris plačiai garsin
ta, ir todėl daug ką patraukė. 
Bet ne viskas išėjo taip kaip 
išgarsinta. Nors artistai bu
vo neprasti, bet programas ne
buvo atliktas kaip skelbta. Ir 
prie to. ką gi jie vaizdavo? 
Nagi Rusų laikus, kurie jokios 
naudos Lietuviams neduoda, i 
Taigi keista žiūrint kaip tie' 
bimbihiai dirba sušilę ne kam i 
kitam kaip tik Kremliaus vieš- 
paties garbei.

Už viską 
imti riebią 
pažymėtina, 
lygyb'e, bet
kas perka bilietą brangesnį 
pas juos “poniškesnis” ir 
dinamas pirmoje eilėje, o 
negali brangesnio bilieto tam
gerai ir prie durų kampe pa
stovėsi. štai kur broliška ly
gybė.

Gruodžio 19 d. blivo sureng
ta komunistiškas pasilinksmi
nimas, kur tuoj atsirado ir a- 
gitatorių, kurie ir dejavo ir 
tigro balsu ūžė, sunku vienu 

1 žodžiu ii' aprašyti visą tą jų 
malimalienę. Bet kam nauda 

i iš to? Ne tiems kuriems 
peršama, bet pačių pirščjų 

| šeniui.
Kairieji gaivalai visomis

APIE $3,600 METINIO 
UŽDARBIO

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas tVilliam Green sa- 
■ko jog yra galimybė sutvar
kyti Amerikoje darbus taip 
kad kiekviena darbininko šei
ma turėtų i metus $3,600 ih- 
eigų ir tokiu budu žmoniškais 
pragyvenimas butų užtikrin
tas. Tam tikslui sako reikia 
stengtis kad valstijos ir vals
tybė pravestų reikalingus įs
tatymus. Darb.

KENOSHA, WIS.

tą jie mokėjo pa- 
įžangą. Dar kas

Jie giriasi savo 
kur ta lygybė? Jei 

tas 
šo
kas

i

PU- 
semis dirba, ir pasiryžfkftaiš 
metais dar daugiau naudotis 
darbininkų tamsumu.

Iš to matom kaip jie dar- 
I. buojasi, nors ir neturi ypatin- 
j gų pasekmių. Ar ne laikas 
i butų mums Waterburiečiams 

bei Naujosios Anglijos Lietu
viams sukrusti ir praplatinti 

. daugiau geros Lietuviškos pat
riotiškos spaudos? Reikėtų 

1 pasidarbuoti platinime “Dir
vos” ir kitų tautinių laikraš- 

j čių. Ypatingai dabar geras 
laikas padirbėti už “Dirvą” 

į šio jos vajaus laiku.
Naujų prasidedančių metų 

progą kiekvienas gali išrašyti 
“Dirvą” savo draugams ir gi
minėms čia Amerikoje ir Lie
tuvon. “Dirva” lankys juos 
per visus metus ir bus viena 

: iš geriausių priminimų apie 
dovanotoją. Taipgi raginkit 

| savo pažystamus išsirašyti ją 
į sau.

Gruodžio 12 d. p. Žigas rodė 
j Lietuvos paveikslus. Paveiks- 
I lai buvo vieni iš įdomiausių.

Lvdietis.

AKRON
IŠVIJO SAVO VYRĄ

čia nesenai lankėsi draugas 
Pruseika. Jisai, kaip tas pa
stumdėlis Trockis, neturėda
mas vietos, slampinėja iš mie
sto į miestą. Jisai apsilankęs 
pas vieną moterėlę, apdovano- 

.ią už jos gabų iS-
jsina ’

Vii ' •

GRAŽIOS VILNIAUS 
IŠKILMĖS

Musų Lietuvių kolonija ne
maža, bet Lietuviai pusėtinai 
pakrikę, mažai organizuoti, 
vieni su kitais pešasi, o dau
guma jau ir peštis negali, už
migo saldžiu miegeliu ir sun
ku kam nors juos beprikelti. 
Bet vis dėl to ir mes kartais 
kaip ką padarom, štai Gruo
džio 15 d. pasikvietėm pas sa
ve iš Chicagos, važinėjantį po 
Ameriką, V. Uždavinį, Vilniui 
Vaduoti Sąjungos delegatą, 
kuris savo ilga, bet gražia kal
ba nupasakojo mums gyviau
sius Lietuvių tautos reikalus, 
plačiai nupasakojo Vilniaus , 
krašto Lietuvių gyvenimą ir 
jo vadavimo reikalą. Klausė
me visi nemirksėdami jo švel
nių žodžių, kurie ir jaudino ir, 
juokino. Kalbėtojas tikrai bu
vo mus pagavęs ir nepajutom 
kaip dvi valandos prabėgo jam 
bekalbant. Be paprastų musų 
LiAtivių, t prakalbos klausėsi 
abu kunigai tėvai Marijonai, 
Andriušis ir čižauskas. Atsi
lankė ir jaunimo, kuris gyvai 
pritarė Vilniaus reikalams ir 
kaip tik jaunimas pasiėmė va
dovauti tą dieną įsteigtam V. 
V. S. skyriui. Prie skyriaus 
prisidėjo apie 50 narių. Sky
riaus valdybą sudaro: pirm. 
Kazys Stulgaitis, jaunas vyras, 
Chicagoj gimęs, Lietuvos ne
matęs; vicepirm. V. Ališaus
kas; rašt. Palmira Gužauskai- 
tė, taip pat jauna Lietuvaitė 
Amerikietė, ii- iždininkas Pra
nas Stankus. Visi pasižadėjo
me dirbti Vilniaus labui.

Per svečią V. Uždavinį Vil
niečiams našlaičiams įteikėme 
sudėję $16.98. Po dolarį au
kojome šie: V. Ališauskienė. 
V. Ališauskas, J. Gužauskas, 
Jankauskas, Juškienė, Kamin
skienė, K. Lukauskas, Stan
kus, S. Ruika ir T. šumskaitė. 
V. Uždaviniui žadėjome Vil
niaus nepamiršti ir dirbti kiek 
galėsime. Aukotoja.

naudojimą Lietuvių darbinin- 
i kų, pasakydamas kad tuos ba- 
į tus jai atsiuntę per jį Mask
vos carai. Ji, įgijus tokią di
delę dovaną, pasijuto lyg jau 
paskirta kokiu dideliu komisa
ru. Kada jos “didybės” nie
kas nepripažino, ji ją panau
dojo ant savo vyro: savo vyrą 
išvijo iš namų be cento, nors 
jis sako vesdamas ją įnešęs 
nemaža turto kraičio ,ir laike 
depresijos gerai uždirbdamas 
atiduodavęs jai pinigus.

Nesenai buvęs koks tai rau
donukų “skodas”, bet jos ne 
tik į jokį komisarijatą neiš
rinkę, bet ir neįgalioje delega
te į koki ten Clevelande ren
giamą suvažiavimą. Dėl to ji 
labai . isižeidus, kaltina savo 
vyrą, ir dėl to sugryžus na
mon jį išvijo. Jos vyras, jaus
damas niekuo nenusikaltęs, 
kreipė j teismą reikalaudamas 
atsiskyrimo ir grąžinimo jo 
turto. Jis yra rimtas žmogus. 
Laukia teismo bylos.

Akrone tie raudonukai vis 
ką nors išranda, apart skriau
dimo darbininkų 
šmų padanymo.

❖ *
SMULKIOS

. '• ■S. Norkienė,
skaitytoja, su savo vyru, su
num ir sesere Andriuškevičie- 
ne lankėsi Oregon, Conn., pas 
savo sessrį ir švogeri Pr. Lie
pus. Iš ten apsilankė Hart- 
ford, Conn., atlankė buvusį

NUO “DIRVOS” REDAKCI
JOS. 'Lietuvos Sportininkų 
laukiant, Chicagiečių Komite
tas privalėtų taip dalyką su
tvarkyti kad Chicagoje, ir jei 
galima rytinėse valstijose — 
išviso dviejose vietose dau
giausia — butų surengta tik
rai rimtos Lietuvių Sporto 
Dienos, Į kurias galima butų 
sutraukti visą musų Lietuvi- 
ją. Tos dvi dienos galėtų , pa
dengti visus Liettivos sporti
ninkų atvažiavimo kaštus, jei 
butų tiksliai pravestos.

Kitose kolonijose jokiu budu 
neturėtų būti pavelijama spor
to rungtynių rengti, nes jose 
nėra gana sąvų sportininkų, ir 
svečius visur tampyti nepri
derėtų ; daugely j vietų padary
tų Lietuvos sportininkams tik 
sarmatą. Kad tokių parengi
mų varvsis savo kolonijose tu 
rėti ir kunigai ir ketos gru
pės, savo pasipinigavimui, 
reikia abejoti. Vieni ir 
gali rengti ‘ savo piknikus 
reikalauti kad Lietuvas spor
tininkai butų atsiųsti parodyt J° veikimo su vjętos Lietuviais 
jiems “štokų”. Prie to neturi dau? ?ero atlikto. Tat linkė- 
buti prisileista.

Per kitas žymesnes Lietuvių 
kolonijas Lietuvos jaunuoliai, 
galėtų pervažiuoti tiktai kaip 
“Good W-ill” svečiai, kur juos 
kolonijų bendri komitetai ga
lėtų priimti supažindinimui su 
savo miesto. su Lietuvių įs
taigomis ir it. Tačiau tų ko
lonijų komitetai neturėtų rei-j 
katanti kad - Lietuvos jauntio-J 
liai jiems’ kokius biznius pa;- 
darytų. .. ; ;

Jeigu visose kolonijose butų 
siūloma sudaryti kokios sporto’ 
rungtynės, svečius ir nuvar
gintu jr sųffiažintų svarbą..ku
rios nors didesnės rengiamos j

DAYTON
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ne- Rietu 1 dieną, vietos Lietuvių 
kiti šv. Kryžiaus parapijos klebo- 

h no vietą užėmė Kun. Leonas 
Praspalius. Per tą vieną metą!

ir kokių „truk-
Rykštė.

*
ŽINUTĖS

sena “Dirvos”

KELIONĖS Į LIETUVĄ

Nuolatinis susisiekimas
Tat linkė

tina prakilniam dvasios vadui 
čia klebonauti ilgus metus.

DĖL KO RAŠOSI I S.L.A. 
Vienas žemaitėlis nesenai sū- 
gryžęs iš Detroito pasigyrė 
šių žodžių rašytojui kad išpil
dęs aplikaciją įstojimui L Su
sivienijimą Lietuvių Amerikc 
je. Tas aplikantas sako, nėra 
man tiek svarbus tas SLA, bet 
rašausi dėlto kad galėčiau ge
riau veikti oi-garizuatai, nutei
kti Lietuvos, liaudžiai pagalba,- 
Buvo "paklaustas kokią pagal
bą jis galėsiąs duoti. Ątsakę, 
prisidėsiąs nuvertimui Lietu
vos “fašistiškos valdžios”.
; Reikėtų čia pakviesti iš Cle
velando ponas Jonas
Jarus. Įvesdinimui..to..ievQliuci- 
jonięriško novObranco į SLA.

“Dirvos” Rep.

1Tautiškoj Parapijoj
Gruodžio 21 Lietuvių Tau

tinės parapijos salėje atsibuvo 
puikus jaunimo vakaras.
vo
ni
vo
jų

Bu- 
pataisyta labai puiki ir ska- 
vakarienė, kurioje dalyva- 
daug svečių. Iš žymesnių- 
buvo p. Janušaitis, nesenai 

išrinktas Valstijos atstovu iš 
Scrantono distrikto. .Jis yra 
žymus vietos Lietuvių veikė
jas.

Po vakarienei, visi svečiai- 
viešnios giedojo gražias Kalė
dines giesmes, ir linkėdami 

i vieni kitiems linksmų Kalėdų: 
I ir laimingų Naujų Metų gra-j 
j žiai vakarą užbaigė. Z. X. M..

I

Akronietį, Joną Navickį ir Sta-, NEW YORK-KLAIPĖDA
j sį Laurinaitį. Taip pat atlan- 
: kč savo draugus Stoųghtone, 
j Mass. Gryždarpi sustojo Van- 
! dergrift, Pa., pas buvusį Ak- 
' ronietį Aleką žiogą, ir Kazį 
Adomaitį.
■ No’rkams keista ir baiminga 
buvo pii-mą kartą keliaujant 
per Bennsylvanijos kalnus.

Kelione ir svetingumu
bai patenkinti, visur gerai se
kėsi. Kelionę atliko savo nau
ju automobiliu, j.

Anelė Novickienė ligos pa
veikta' tris savaites išbiivo- 
miestO" ligoninėje." Gryžus-na- 
mon sveiksta. Kalnas.

■

la-

Per Gothenburgą, Švediją

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos

Išplauimai laivų iš New Yorko 
DROTTNINGHOLM

Sausio 20. Vasario 16. Kovo 13 
GRIPS1IOLM _ — Kovo 18 
DROTTNINGHOLM Bal. 15

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
netnokamai, ir parduoda laivakor
te? ąųtorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi Švedų Amefikos Linijos sky
riai.

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

Rockėfeller Center. N. Y. City
.Chicago, IB./T IBI. N,' Mchigan. A-y. 
Boston, Mass. 154 Boylston St.
Dėtfott.-Mieh.- "tOT Clifford St.-
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KALĖDINIS PASVEIKINIMAS
Vaizdelis iš kovų su Lenkais už Lietuvos Nepriklausomybę 1920 m.

PAULIUS GAUBYS

KURIU PRENUMERATA UŽ “DIRVĄ” JAU

— Nei velnio! Kol paskutinis jų grobikas 
; iš musų žemės neišsinešdins, taikos nebus, — 
pakyla plonas gimnazisto balsas: — Ar veltui 
mes Salame?!.... — Jo jaunas veidas rimtas 
ir akyse spindi ryžtumas.

Iš kito apkasų galo ateina burininkas. Jis 
visas raudonas kaip burokas, ir rankom 
ausis ir nosį.

— Tai ką, vyrai, ryt jau ir Kalėdos, 
švęsim? — klausia.

Tikrai. Ryt Kalėdos.
Nutariame švęsti iškilmingai.
Kai tik sutems, Raudys išslinkęs iš 

sų, palaužęs parneš pušų šakelių. Jomis 
šysime savo brangiųjų rūmų sienas.

Rūmų kuriuose daug kartų slėpėmės kulkų 
lietui užėjus, sviedinių skeveldroms žemę ar
dant, kurios tiek daug kartų išgelbėjo musų 
gyvybes....

Kas mums gražus kelių aukštų namai, min
kštais baldais patogus salionai prieš tą menką 
ir bėdiną urvelį....

— Mes jo niekad nepamiršime!
Tiesa, brangių gėrimų mes neturėjom, gar- 

Į džių kepsnių ir dideliu kvepėjimu bei skanumu 
1 garuojančių valgių musų alkani pilvai nematys, 
užtat puodukas juodos kavos, pora kąsnių su- 
džiuvusios duonos mums atneš didesnę laimę.

Ir ateis Kalėdos, o mes jas sutiksime su 
dideliu džiaugsmu, bučiuodami vieni kitų para- 

i ku
sti

I

TKI kelių purvas, pilni grioviai ir balos van
dens, sabalo juodumo naktys ir nuolatinis 

lietaus zliaukimas baigė pasakojimą apie vėlų 
rudenį, o paskutiniais rytmečiais skrabtelėjus 
juodos žemės pluta pradėjo apie artimą žiemą.

Vieną tokią tamsią ir lietingą vėlyvo ru
dens naktį, po keletos dienų ir naktų maknoji- 
mo neišbrendamais vieškeliais ir šunkeliais, 
musų pulkas pasiekė didelį mišką, čia radome 
didelius apkasus ir juose besiraitančius kito 
pulko karius.

Tai nebuvo į žmones panašus sutvėrimai.
Purvini, sunykę, apaugę plaukais ir apše

pę barzdomis, jie greičiau priminė senųjų am
žių pirmuosius žmones, bet jokiu budu ne dvi
dešimto amžiaus moderniškais karo ginklais 
ginkluotus karius.

Mes atėjome jų pakeisti.
Ir aš stebėjaus kad jie lysdami iš apkasų 

nesidžiaugė palikdami juos.
Užleisdami mums savo vietos jie pasakė:
— Neužleiskite priešui nei vienos pėdos 

musų žemės.
Ir skubiais žingsniais įsiliejo j juodą naktį.1

# * *

trina

Kaip

apka- 
iškai-

gui 
tų, 
vis

kitą, 
nėra

žmo-

Šiuomi prašome pasiskubint atnaujinti, nes nenorime 
pertraukti laikraščio siuntinėjimų. Bet mums nėra ga
lima dykai siuntinėti, todėl prašome atsilyginti.

Pasitikime kad nepadėsit šio paraginimo į šalį ir ne
norėsit kad Dirva” butų sulaikyta.
___________ Su_Pagarba_— “Dirvos” Administracija.

Prenumerata: Amerikoj $2.00; Lietuvon $3.00; Kanadon $2.50 
Pusei metų — pusė mainos.

Nuo tos nakties, turbut, prabėgo daug lai
ko, nes kas tada buvo juoda ir pilkla, senai ap
sidengė storu sniego sluogsniu ir šaltis sukaus
tęs upes, ežerus, pelkes ir griovius nemažiau 
kausto ir mus.

Kartais taip pradeda gelti rankas kad nu
taikęs priešo pusėn paleidi keletą šūvių ir, kaip 
senai matytą draugą ar prietelių, karštai spau
di sugrubusiom rankom įkaitusi šautuvo vam
zdį.

Bereikalingai aikvoti šovinius draudžiama, 
todėl tokiu šildytuvu naudojasi visas būrys.

Bet dabar tai daryt uždrausta.
Pora žingsnių musų užpakalyje ošia miš

kas. Didelis spygliuočių miškas, gal keletą de
šimčių kilometrų nusitęsęs į abi puses. Musų 
laimei gera uždanga nuo vėjų ir sniego pusnių 
iš šiaurės.

Kai iš abiejų pusių prasideda šaudymas, nuo 
sproginėjančių sviedinių įkaista oras ir pasida
ro trošku kaip pragare.

Sušylame tada ir prakaito atsiranda.
Greit jau dvi paros kaip visame fronte 

viešpatauja mirtina tyla. Sakytum nei gyvos 
dvasios.

Į ledą pavirsim jei taip ilgai.... — nerim
sta musų būrio vyrai.

— Brrr.... kaip šalta. Net kojų nebe
jaučiu, — į kamuolį susirietęs dejuoja Mikas.

— Nieko, neilgai bešalsim, vyrai, — nuo 
šalčio vos liežuvį pasuka Cijunėlis, linksminto
ju, atsieis juokdariu musų pramintas. — Su 
Lenkais dabar derybos eina... . šiąnak sapna
vau, — juokiasi jis. — Kalėdų proga gal susi
taikys, ot tai butų!.... — suduoda rankom.

sužiba žvaig-

iš štabo at- 
prie atnešu-

kvepiančias lupas, kratydami šautuvus spau- 
įpratusias rankas.
Ir ateis Kalėdos....
Jau temsta. Viena po kitos 

ždės.
Vakaras.
Mes laukiame vakaro. Tada 

neša paštą. > Kiekvienas puolame
šio. Gavusieji džiaugiamės, negavusieji lau
kiame kito vakaro. Ir taip gyvename viltimi 
sulaukti kokios nors žinios iš namiškių, pažys
tamų. Laiškas vienintelis ryšys su jais.

— šį vakarą vėlina, — sako Petras, kurs 
niekada nieko negauna.

— Matyt, bus daug su Kalėdomis, užtat 
vėlina, — juokiasi kiti.

štai ir pasiuntinys, pilna kuprine laiškų.
Apspintame jį iš visų pusių, kaip musės 

medų, o jis, kaip tas pasakose minimas Kalėdų 
Diedukas, išlėto traukia po vieną laišką iš sa
vo kuprinės ir dalina. \

Klausais ausis ištempęs ar neišgirsi savo 
pavardę, net širdis smarkiau krūtinėj daužosi.

— Tau dar teberašo, — pasako jisai man 
ir šypsodamasis nueina.

Iš kito apkasų galo susikūprinęs atbėga ; 
mane Jonas. Jis mano draugas. Kartu augom, 
kartu naktimis arklius naktigonėn jodavom, po 
vakaruškas puspadžius plėšdavom ir dabar kar
tu tenka vargas varkti.

Jonas linksmas :
1 — žiūrėk, — iš užančio ištraukęs paduoda

ir
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Parašė K. S. Karpius
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man: — iš namų tai. — šypsosi.
Tikrai, atvirutė.
Mėnuliui šviečiant įsižiuriu: Prakartėlė, ant 

kelių Marija laiko gimusį, o jaučiai savo alsa
vimu šildo busimą svieto atpirkėją.

Kitop pusėj: “.... ir tikiu sekančias Ka
lėdas švęsim su tavim. Juozukas jau ištaria 
Tėvelis’. Tavo Ona.”

— Gera tau, Jonai, turi kas rūpinasi.... 
Manieji nieko neparašė, — sakau jam.

Jis įsikiša atvirutę vėl užantin, paslepia, 
kaip kokią relikviją. Džiaugdamasis, sakytum 
vaikas kokiu menkniekiu, jis nuskuba į savo 
skyrių.

Pavydžiu žvilgsniu palydžiu jį.
Pašėlęs šaltis veržias į visą kūną. Rodos 

kas vandenį piltų už nugaros.
Susiriečiu apkase ir žiūriu į dangų.
Tas didis šaltis, tarytum, atsispindi dan

gaus žvaigždėse. Rodos, nuo to jos dar labiau 
tarpusavyje šokinėja, kita net sprogsta, pas
kui savęs išskleisdama didelę ugnies šluotą, nu
berdama smulkiomis žiežirbomis stambią dan
gaus skliauto dalį.

žiuriu į jas ir mąstau.
Kaip didis dangus ir didis pasaulis, o žmo- 
viso to maža. Maža tų beribių žemės plo- 
vandenų, maža to viso ką turi. Veržiasi 
toliau užgriebdami kitų tautų nuo senai už

gyventas vietas, lieja kraują, žudo vienas 
Aršiau kaip žvėrys, kurie neturi proto ir 
pažangus.

Galvoju apie tai kas liks kada iš tos
nijos ir to pasaulio. Ar neatsiųs vėl atpirkė
ją, kaip prieš devyniolika šimtų metų, atpirkti 
toms niekšybėms kurių taip pilna žemėje.

Ir nejučiomis pradeda prie vienas kito lip
ti mano blakstienai.

Atmintyje šmėkšteli gimtasis kaimas. Se
nai, senai kada dar buvau tiek didelis kad1 ki
birą vandens vos panešdavau, kai dar tebebuvo 
gyvi tėveliai.

Sėsdavom prie baltai apdengto ir šienu ap
kaišyto Kūčių stalo. Tėvelis iš baltos nosinės 
išvyniojęs dar baltesnes plotkas laužydavo į 
dalis ir visiems padalindavo po lygiai. Ir po 
visko sakydavo:

— Nepatingėkit ryt, vaikučiai, atsikelti į 
bernelių mišias.

Būdavo, nuplasnoja gaidys ant laktos, nu- 
gieda, o tėvukas jau ir žadina mudu su broliu
ku.

O bažnyčia didelė, žmonių pilna. Altoriai, 
visi pašaliai vienose žvakutėse tik mirga, tik 
bliksi, net akys bijo.

Vargonai visokiais balsais ūžia, čia, žiū
rėk, storai kaip Ulpos trubas, čia vėl plonai 
kaip Mylenio armonika.

Rodos, dabar girdžiu tą vargonų užimą, 
kai paleisdavo visais balsais vargonininkas.

Susiliejęs į vieną užėsį jų balsas skverbiasi 
j kiekvieną plyšelį, į kiekvieną daiktą ir nera
dęs niekur vietos lenda į mano ausis — gręžte 
gręžia.

Ploniau ir ploniau vis. Pradeda zzzz.... 
zzzzz.... 1 zirsti, lyg šimtai varpų.

Ir.... trokšt.... nulūžta.
Per miegą jaučiu kažkas man kumšteli į 

pašonę.
Atmerkiu akis.
— Kelkitės, kelkitės! — girdisi skardus 

burininko balsas iš begalinio šautuvų ir kulko
svaidžių klegesio.

Griebiu šautuvą, pratrynęs užmiegotas akis 
nutaikęs šaudau priešo pusėn.

Dzz.... dzzz.... aplinkui dūzgia kulipkos. 
purendamos sušalusį virš apkasų sniegą, kitos 
nušvilpdamos per galvas.

— Pasirengkit atakon! — nueina perduo
damas per visus apkasus įsakymas.

Skubiai uždedu ant šautuvo durtuvą, pa
tikrinu granatas ir vėl šaudau. Draugai iš kai
rės ir dešinės taip pat neatsilieka.

— Lenkai puola musų kairįjį sparną, — 
sako man iš kairės Cijunėlis.

Tačiau aš vos girdžiu: taip dažni šūviai su
silieja į vieną pragarišką užėsį, kad savo šau
tuvo negirdėt.

Šūviai iš priešo pusės pradeda tilti.
Tilsta ir musų.
Kairiajame sparne tik dar kiek tankiau 

spraksi.
— Sužeistų ar užmuštų nėra? — klausia 

burininkas.
Apsižvalgome.
— Nesimato, — atsakome.
— Antrame skyriuje du sužeisti ir vienas 

rodos užmuštas, — sako kažkas kairiau musų.
— Bėgk greitai, Putrys miršta.... prašė 

tave, skubėk... .kad....
Aš nebelaukiau pabaigiant. Kiek jiegos 

įkerta nulekiu į antrąjį skyrių.
Bet.... vėlu jau.
Guli mano draugas Jonas, kaip vosilkom 

mėlynom akim įsižiūrėjęs į dar mėlynesnį dan
gaus aksomą. Rodos, namie po sunkaus darbo 
užsnūst lovon aukštielninkas butų įkritęs, trum
pam laikui....

Gal būt tai ir galėtų pasakyt, jei ne tas 
raudonumas iš praviros burnos ir ne tas klanas 
kraujo, raudonai nudažęs baltą sniegą.

Pasilenkęs skubiai atsegioju milinę, 1 atlei
džiu! diržą.

— Jonai, Jonai.... kas tau? — noriu iš 
visos jiegos sušukti, bet kažkas surakina lupas, 
suspaudžia gomurį ir vietoj to viso teišsiveržia 
neaiškus šnabždėsis.

Tačiau, vietoj atsakymo, 'iš atsegtos Jono 
krutinės burbteli šviežia raudono kraujo sro
vė....

Dešinėj jo rankoj matau kaž ką tvirtai 
sugniaužtą. Praskečiu pirštus.

— Vargšias.... — Tai namiškių kalėdinis 
pasveikinimas. Kruvinas ir sulamdytas.

Gal būt ilgai jį bučiavo savo sustingusiom 
lupom, kol atklydus mirtis išsivedė jį į t i k - 
rąj į gimimą.

Sunėriau abi jo rankas ant krutinės ir 
įdaviau į jas tą namiškių kalėdinį pasveikinimą.

Jis jam buvo už šventę šventesnis....

TRAFIKO MIRTYS 
1936 METAIS PA

DAUGĖJO

CHICAGO. — Kuomet gale 
šių metų bus suskaityta visi 
sudaužyti, sulaužyti lavonai, 
paaiškės jog šymet buvo pats 
aršiausias grafiko nelaimių 
metas Suvienytose Valstijose, 
sako Nacionalė Saugos Taryba.

Taryba pranašauja kad iki 
pat pabaigai šių metų automo
bilių nelaimių rekordas sumuš 
visus kitus rekordus: apskai
čiuojama kad bus žuvę 37,500, 
apie 500 daugiau negu 1935 
metais. Už šitą daugiau kal
tės primetama pėkstiems, ne 
automobilistams.

šymet daug daugiau žmonių 
palindo po automobiliais per 
neatsargumą, negu pernai. Iš 
tos priežasties pėkščiųjų užmu
šimas automobiliais pakilo 2 
nuoš., kuomet kitokios nelai
mės trafike nupuolė apie 1%.

Daugiausia suvažinėjama vi
sai jaunų vaikų, tarp 5 ir 14 
metų amžiaus, šymet to am
žiaus vaikų suvažinėjimas pa
kilo 10 nuoš. virš 1935 metų 
nelaimių, o semi žmonių, virš 
65 metų amžiaus, nelaimių 
skaičius nukrito 6 nuoš.

New Yorko mieste šymet iki 
Lapkričio 1 dienos automobi
lių nelaimėse užmušta 623 as
menys. Pernai per tą patį lai
ką užmušta 761. Taigi New 
Yorkas iš didmiesčių eilės su
mažino savo nelaimių skaičių.

NAUJAS IŠRADIMAS 
DIABETO GYDY

MUI

i
“Dirvos” redaktorius K. S. Karpius 1935 metų vasarą būdamas 

Lietuvoje, viešėdamas savo gimtiniam Babcinos dvare, 300 metų se
numo rūmuose, rytą išbudęs, baltame lubų tinke matė penkių as
menybių veidus:

Senyvas rustus vyras, Rimta, graži jauna panelė,
Rimta viduramžė moteris, Jaunutė, skaisti mergaitė,

Didelis Kipšas su ragu kaktoje.

Kas tie veidai buvo? Ar juos kas kitas matė pirm to?
Kas tuose rūmuose gyveno ir kokie dalykai ten pergyventa?
Ar tai buvo veidai vėlių, kurios po žemę blaškosi laukdamos iki 

kas jas išlaisvins?
K. S. Karpius iš to parašė įdomią istorinę apysaką.

Medikalis mokslas ištyrė 
kad žuvys turi tam tikrą 
elementą kuris reikalingas 
gydymui cukraus ligos — 
diabetes. Tas padaras iš 
žuvies pramintas i“prota- 
mine insulin”, kuriuo pas
kiausia išgydyta 14 asme
nų nuo cukraligės.

Tas atradimas padaryta

Danijos sostinėje, Kopen- 
hageno laboratorijoje.

Tam tkros žuvies skysti
mas duodamas su doza in
sulino, užtenka visai parai, 
kuomet šiaip insuliną rei
kia duoti tris ar keturis 
kartus į dieną, nes jo vei
kmė sumažėja.

Sakoma yra geros prie
žasties tikėti kad šis nau
jas išradimas atidaro nau
ją erą diabeto gydyme.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

Šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

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

Aptieka 
Cleveland, O.

ENd. 8534

Apysaka apima garsaus Lietuvos Didžio Etmono, Kėdainių Ku
nigaikščio JONUŠO RADVILOS laikus —

Tuos garsius karionių laikus kada Lietuviai, Radvilų vedami, nu
ėję į tolimą Ukrainą sumušė Kazokus su jų smarkiu vadu Bagdonu 
Chmielnickiu (1651 m.); kuomet Rusų caras Aleksiejus įsiveržė į 
Lietuvą, ir kuomet Radvilai paskutinį kartą biwo pasikėsinę suar
dyti negeistiną Lietuviams Liublino Uniją, padSrė sutartį su Švedų 
Karalium Karoliu Gustavu, Lietuvą be Lenkų pagalbos.

Lengvas, pamokinantis, su istorija supažindinantis skaitymas — 
patraukiantis meilės, intrigų ir kentėjimų ir mirties romanas.

$ Bramley & Sons Co.į 
FLORIST l 

PILNAS ?
GĖLIŲ PATARNAVIMAS ? 
VESTUVĖMS BUKIETAI Ž 

LAIDOTUVĖMS VAINIKAI * 
CORSAGES *

Patarnavimas Visame Mieste £ 
1181 EAST 71ST STREET t

HEnderson 1850 $

z t
iT1
*

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

Norintiems kredito 
brangiau.

Hoedl’s Music 
į7412 St. Clair Avė.

instrumentus.
neskaitom

House 
Cleveland ii

fI
Schmidt Bros. Co

f Smuikų Dirbėjai

Phone MAin 3559

t
S
i

Importuoja ir parduoda 
Smuikas, Cellos, Stugas, Dėžes 

ir reikmenis stygų muzikai.

Taiso už prieinamą kainą.
Room 302 Frederick BIdg. 
2063 EAST FOURTH ST.

CLEVELAND, O.

Gera Kepykla
;; Geriausi ir skanus kepyklos ga- 
i i miniai ką už pinigus galima
• ■ gauti, naudojam geriausią svie- 
;; stą, taukus įr miltus prie kepi- 
.. mo duonos, pajų, keiksų. šven- 
;; tems turim skanių pyragų.
!1 KREIPKITĖS REIKALE
• • Kainos Visai žemos.

WETHERED’S
f Quality Bake Goods

1IE. 5310X 7022 Superior Avė.

Antieka atdara 7 dienas savaitėle.
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raščius, daSidirb damas de-: 
sėtkus tūkstančių dolarių J 
algos į metus.

Pagaliau jis pradėjo ra-i 
syti straipsnius įvairiais 
dienos klausimais sindika
tui kuris patiekia žinias ir 
straipsnius plačios Ameri
kos laikraščiams. Jo raš
tų reikalavimas pasidarė 
toks didelis kad sindikatas 
padarė sau pelno mokėda
mas ir autoriui po $260,000 
metinės algos.

KjnnEnniĮgnnia •lu.auuLruū; cct mr: xl.tj.ci

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio I
Dienos Klausimais

&
KOMUNISTAI PATYS PAGIMDĖ FAŠIZMĄ, 

DĖL. KURIO DABAR GARSIAI RĖKIA

Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

Kai lauke šaukia, girio
je atsiliepia, — sako musų 
sena patarlė.

K o m unizmas Europoje 
pakėlė galvą, tuoj turėjo 
pakilti kas kitas toks pat 
drąsus jį nublokšti ar už
daryti jam visus kelius kad 
įšėlę užsidegę žmonės per- 
toli nenueitų.

Kas butų buvę Europoje 
jeigu nebūtų buvę stiprių 
nacionalistų-tautininkų ku
rie suprasdami ir įvertin
dami kiekvienos tautos in
dividualumą, tradicijas ir 
jų sukrautus kultūros tur
tus, nebūtų pastoję raudo
nai plėgai kelio....

Rusijoje komunizmas iš
siplėtė ir įsigalėjo atsira
dus tokioms sąlygoms, ki
lusioms po caro nuverti
mo. Tada buvo suirutė, 
niekas neturėjo iš ko pa
vyzdžių imti ir negalėjo 
apsisaugoti nuo didžiosios 
nelaimės.

Visai kas kita sekančiais 
visais metais atsitiko kito
se šalyse. Pirmiausia bu
vo pasikėsinimų surengti 
komunistinius perversmus 
Vokietijoje, paskui Vengri
joje. Vengrijoje tūlą laiką 
buvo ir komunistas dikta
torius. Po to, komunistai 
įsigalėjo Italijoje iki to 
kad nedaug reikėjo perver
smui padaryti. Komunis
tai jau valdė ir ponavo di
delėse dirbtuvėse. Beliko 
tik padaryti vienas pasku
tinis žygis — išversti vy
riausybę ir įsteigti sovie
tų valdžią.

Bet visose šalyse — pri- 
skaitant ir mažasias vals
tybes kaip Lietuva, — at
sirado akmenų į kuriuos 
komunistiškas kirvis atsi
kirto, ir Europa, vietoje 
viena valstybė po kitos įs
teigti sovietus, kaip Mas
kvos carų buvo suplanuo
ta, — pradėjo planingai 
atsikratyti komunistų pa
vojaus ir globos.

Fašizmas pasidarė baisiu 
“baubu” tuoj kaip tik Ita
lijoje stipri ranka sučiupo 
komunistus už sprandų ir 
sulaikė jų žygį: nuo tada 
visi komunistai pradėjo 
taip baisiai rėkti kad visa
me pasaulyje tas garsas 
nuaidėjo. Ir rėkiama po 
šiai dienai.

Bet rėkiama ne todėl kad 
fašizmas yra kiek bloges
nis už komunizmą, bet to
dėl kad tie kurie norėjo 
pasidaryti Europos, o gal 
ir viso pasaulio, valdovais, 
buvo nuo savo išsapnuoto 
žygio sulaikyti.

Viskas dabar kas tik ne 
k o m u n istiška, vadinama 
‘fašistiška’. Taip lengviau- 
giausia. O tie kurie neži
no ką tas žodis reiškia jo 
ir bauginasi.

Kiti sako kad fašistai 
kalti už Europos neramu
mą. Netiesa. Kalti visi— 
lygiai kalti ir komunistai.

Maskvos carai nuo pat 
pirmos dienos Rusijos už
grobimo pradėjo ginkluo
tis užgrobimui ne tik Eu
ropos bet ir Azijos. Dalis 
tamsios Kinijos jau yra su- 
sovietinta. Azijoje betgi 
komunistams užkirto kelią 
Japonija ir Anglija.

Europos šalys pradėjo 
susitvarkyti, atsistoti ant 
stiprių kojų, ir tada Mas- 
kvos carai pradėjo siūlyti 
visiems skandinti kariškus 
laivus, taikai užtikrinti... 
Bet patys- ginklavimąsi tę
sė. Dabar, su savo komu
nizmu likus viena, Rusija

I

*

pradėjo girtis kad ji ruo
šiasi tik apsigynimui.

Visos Europos šalys tik 
tam ir ruošiasi. Bet jeigu 
jos nebūtų buvusios prisi- 
rucšusios, Maskva senai 
jau butų likus visos Euro
pos sostine.

Likusios Europos didėsės 
valstybės — Italija kuri 
užgrobė Etiopiją, ar Vo
kietija kuri nori atsiimti 
savo per karą prarastas 
kolonijas, — kariautų ar 
jas vadintum vienokiu ar 
kitokiu vardu. ~ 
vo ir pirmiau, 
Europoje žodis 
buvo negirdėtas.

Kariauja dėl to kad di
delės, kad gali savo užsi
mojimus pravesti.

Tiesa, nebūtų tarp savęs 
kariavusios jeigu butų ko
munizmas įvestas per visą 
Europą, kaip Maskva sva
jojo, bet tada visa Europa 
butų buvus ruošiama už
kariauti visą likusį pasau
li sukomunistinimo tikslu.

Jos karia- 
kolei dar 
“fašistas”

MIRĖ ARTHUR 
BRISBANE

Kalėdų rytą, New Yor.- 
ke, savo namuose mirė pa
žymiausias Amerikos žur
nalistas, laikraščių rašyto
jas, Arthur Brisbane. Jis 
jau buvo 72 metų amžiaus, 
oet iki paskutinės dienos 
rašė.

Brisbane pragarsėjo ke
liolikos pastarų metų bė
gyje savo raštais įvairiais 
dienos klausimais, kuriuos 
talpino šimtai Amerikos 
laikraščių kasdien, po už- 
vardžiu “Today”.

Brisbane iš savo laikraš- 
tininkystės praturtėjo, nes 
pastarais laikais jis gavo 
iš to spaudos sindikato me
tinės algos $260,000 — ke
lis kartus daugiau negu 
gauna algos Amerikos pre
zidentas.

Pradėjęs ankstyvose sa
vo dienose žurnalisto dar
bą. Brisbane tuoj parodė 
savo gabumus ir buvo pa
kviestas redaguoti įvairius 
didžiulius Amerikos laik-

APSIMELAVO
Musų kairieji laikraščiai 

dideliu džiaugsmu skelbė 
žinią prieš porą savaičių I 
buk Kinų vyriausias karo 
vadas Gen. Čiang Kai-Šek 
tapo sušaudytas.

Pereitą savaitę Gen. Kai- 
Šek gryžo į savo sostinę 
Nanking gyvas ir sveikas.; 
Jo suėmėjas Maršalas Čang 
Hsuehliang, jį paliuosavęs, i 
dar žemai atsiprašė už pa-1 
darytą nemalonumą.

Komunistams ir net so-į 
cialistams buvo labai sma
gi ta melaginga žinia buk Į 
Gen. Kai-Šek jau “nugala
bytas”. Jis pasidarė kau- i 
lu komunistų gerklėje, jis 
užkirto jiems kelią užka
riauti ii1 susovietinti Kini
ją.

,___________.____o
Taigi, komunistus nėraj’fjj d“i
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ko glostyti už jų nekarin- 
gumą, ir Maskvos caru- 
kams nėra ko girtis _saVo 
“meile” taikos. Darb.
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SKAITYMAI

VILNIUS IR MUSŲ KOMPOZI
TORIAI

LIETUVOS IŽDO 
INEIGOS PADIDĖJO

Nors Amerikos “pkospe- 
rity” neturi nieko bendro 
su Lietuva, tačiau 'kartu 
su dalykų pagerėjimu Su
vienytose Valstijose šį me
tą. taipgi žymiai pagerėjo 
dalykai ir Lietuvoje.

Per 11 mėnesių 1936 m. 
į Lietuvos valstybės iždą 
įplaukė 233,031,858 litų pa
jamų, o 1935 metais buvo 
tik 216,365,199 litų per tą 
patį laiką.

Taip pat per 11 mėnesių 
1936 metais Lietuva turėjo 
31,003,000 litų daugiau in- 
eigu iš savo prekybos su 
užsieniais. 1935 m. visą 
metą turėjo apie 20,000,000 
litų pelno.

Taigi, Lietuva neatsilie
ka nuo Amerikos, ir nedy- 
kai Lietuvoje jau rašoma, 
“Kurkime Savo Ameriką”.

, rėmėjams, 
prieteliams biznieriams ir bendradarbiams 

Amerikoje, Lietuvoje, ir kitose šalyse, siunčia
me širdingiausius linkėjimus šių

Laimingų ir P a sekminių 1937 Metu!*-
“Dirvos” Redakcija ir Administracija. ** 
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SENIEMS METAMS

RŪPINASI SAVO 
BIEDNUOMENE

Lietuva moka rūpintis ir 
savo biednuomene. Prieš 
Kalėdas buvo padaryta di
delė rinkliava biednuome- 
nei pašelpti čvenčių laiku. 
Štai kaip vienas tokių at- 
sišaukimų,_tilpęs “Lietuvos 
Aide”, skamba:

“RUOŠKIME AUKAS 
ŽIEMOS PAGALBAI 
“Rinkliava pinigais ir 

daiktais įvyks Gruodžio 18, 
19 ir 20 dienomis. Kiekvie
nas aukotojas privalo išan- 
ksto pagalvoti kokiomis 
priemonėmis jis prisidės 
prie sušelpimo neturtingų
jų. Duosnumas pirmoje vie
toje ! Neužmirškime kad 
rinkliava įvyksta prieš Ka
lėdų šventes ir kad nuo 
musų prikla ūso padaryti 
šventę .šviesesnę ir tiems 
kuriuos slegia vargas ir 
skurdas.”

Sustokit metai dar senieji, 
Kada išbėgot, nemačiau; 
Dar valandėlę, mylimieji, 
Jus išbučiuot nesuskubau!
Tiktai mačiau kada atvykot, 
Jauni ir meilės kupini, 
Ir vėl štai greit mane palikot 
Su sužavėta širdimi
Daug laimės, dovanų žadėjot, 
Gėlėmis klojct man takus, 
Lyg mažą kūdikį auklėjot, 
Sieloje grožinot jausmus.....
Čia trumpą laiką paviešėję, 
Ir mano pavogėt metus, 
Daug neišpildėt pažadėję, 
Palikę tuos pačius vargus!....
Bet... buvot gražus ik’ senatvės, 
Kurėt troškimus neribotus, 
Palikot dar širdyj jaunatvės, 
Gražios vilties ir darbo plotus.. .

Viki. Tatarėlis.

KIEK DEPRESIJA 
PADARĖ NUOSTOLIŲ

Tarptautinis darbo biu
ras apskaičiavo kad depre
sija nuo 1930 iki 1'334 me
tų padarė $149,000,000,000 
nuostolių. Ta suirta. yra 
septynis kartus tiek negu 
Suv. Valstijos viso turi pi
nigų.

AR ILGAI?
Kai tėvų žemę mindo atėjūnai, 
Ta žemė vaisių jau neduoda.... 
Darželiuose nuvysta ir bijūnai, 
Skėriai naikina gimtą sodą.
Ir Gedimino miestas liūdnas dieną, naktį. 
Verkia Aušros Vartai, gatvės ir alėjos. 
Ir, rodos, klausia: Kada teks prašnekti 
Naujajai Lietuvai į Vilnių atėjus?
Rudens dangus nuobodus toks ir pilkas, 
Neris iš ten vien ašaras mums neša.
Ir taip dažnai vaidenas Geležinis Vilkas 
Ir kovos drąsą į širdis įrašo.
Atbusk narsus, kaip sakalas, Lietuvi, 
Tr Vytaute, dar kartą prisikeik!
Už Vilnių seną ir už laisvės būvį 
Didingą ateitį tėvynei musų kalk.
Tat buki vadas. Mes kariai tikrieji, 
Gana žiaurių klastų, kankynių.
Ten musų laukia broliai mielieji, 
ten musų sostinė ir 'pavergta tėvynė.

“L.A.” Adolfas Urna.

z^AL kas mano kad musų kompozito- 
riai yra nuo gyvenimo atsitolinę ir 

kuria tik tokios rūšies veikalus kokios at
eina mintin. Atrodo lyg jie neseka dides
nių tautos pergyvenimų, pasilieka tik sa
vyje užsidarę. Nesenai teko sužinoti jog 
taip nėra. Tuo reikalu ne kartą teko mu
zikų tarpe ginčytis, vieni kompozitorius 
kaltino, kiti teisino, bet nei vieni nei kiti 
neturėjo rimtų argumentų. Kad tą daly- 

1 ką vienaip ar kitaip išaiškinus, nutariau 
atsikreipti į musų muzikos istoriką J. 2i- 

į levičių ir paprašyti jo tame reikale 
raonės.

. tais, sutraukoje čia ją atpasakosiu.
Anot J. Žilevičiaus nuomenės, 

buvę per paskutinius dešimtmečius (nuo 
to laiko kuomet muzika giliau įsiskverbia 
į žmogaus gyvenimą) didelių tautose nuo- 
tikių kad kompozitoriai butų likę kurčiais. 
Visos tautos jau turi sukurtų didelių ku
rinių, kurie apima net ištisas istorines 

1 vietas. Paveizdan, Latviai turi operą ku
rioje atvaizduoja tautos kovas už nepri- 

I klauscmybę. Bolševikų kompozitoriai ar
timai dalyvauja bolševikų idėjų skleidi
mui. Mussoliiiio ar Hitlerio idėjos kom
pozitoriai taipgi anų idėjas apima.

Lietuvos nepriklausomybės kovose 
musų kompozitoriai rašė prie patriotinių 
tekstų muziką ir kėlė žmonių pasiryžimą. 
Musų didis kompozitorius Sasnaflskas sa
vo kantatoje “Broliai” garsais vaizduoja 
kai kuriuos musų tautos istorijos bruo
žus. Vytauto metais kai kurie musų kom
pozitoriai kure tam pritaikintus kurinius. 
Šiaip gyvenime jie irgi daug veikalų pri
rašė įvairiems reikalams pritaikintų: mo
kykloms, skautams, kariuomenei ir kt. 
Ypatingai Vilnių musii kompozitoriai tū
li arti širdies ir jo reikalams yra gana 
platoka, sulyg Lietuvių muzikos stovio, 
susidarius literatūra. Čia paduodu J. Ži
levičiaus laiško ištrauką.

“Pirmutinis muzikoje apie Vilnių pa
sireiškė musų mylimas kompozitorius Č. 
Sasnauskas, kantatoje ‘Broliai’. Vienoje 
vietoje, kur kalbama. ‘Lietuva ir Žemaiti
ja, Tu turi Vilniuj’ Mariją’ (Kun. Gustai
čio žodžiai), Sasnauskas įveda Aušros 
Vartų giesmės melodiją. Jis čia negriež
toje formoje pasireiškia, tik švelniai pie
šia šį faktą.

“A. a. Kun. T. Brazys yra parašęs 
mažą kantatą Vilniaus garbei (ji tebėra 
rankraštyje).

“Daugiausia pasižymėjo Amerikoje 
gyveną Lietuviai kompozitoriai. A. Va
nagaitis — ‘Ei, Pasauli, Mes Be Vilniaus 
Nenurimsim!” ir “Vilniun Trauk”, dainos 
chorui.

“A. a. J. Žemaitis — ‘Vilniaus Kalne
liai’. J. Čižauskas — ‘Vilniaus Senelis”— 
kantata chorui. Dar yra ir daugiau, bet 
čia manau nesvarbu visus išvardyti.”

Kaip pasirodo, daugiausia bus para
ižęs pats J. Žilevičius.

“.... Pirmutinė mano parašyta cho
rui daina, buvo: “Vilnius”. Ji labai pra
siplatinus Lietuvos choruose, o karo or
kestruose pertaisyta į maršą. Šioje šaly
je ji mažai žinoma, nes chorams sunkes
nė. Vyrų chorui daina T Vilnių!’ dar 

i rankraštyje, bet Lietuvoje daug kartų bu
vo koncertuose pildoma. Kantatoje ‘Vy
tauto Garbei’, kurią parašiau prie- Jakšto 
žodžių yra labai smarkių ir įspūdingų vie- 
tų. Paveizdan, ‘Vytaute, tavo Vilnių štai 
plėšikas laiko užgrobęs kruvinuos naguos.

■ Galiūne, mesk jiems savo prakeikimą, te 
jųjų dienos būna kaip riaktįs, tegu neran- 

j da niekad atleidimo, tesie jų pelnas — gė
da, pražūtis!’ Tiems žodžiams ir muzika 

įvaizdžiai pritaikinta. Veikalas didelis ir 
sunkus. Buvo keli metai atgal ‘Dainos’ 
choro keletą kartų išpildyta Chicagoje. 
Lietuvoje išpildė Dotnuvos Akademijoje. 
Mažesnė kantatą, Steponaičio žodžiams; 
ten užbaigoje yra malda sekančiu tekstu-j 
‘Maldaujam atvėrę krutinės, padėk mitins Į 
kovoje Visagalis! Lai būna laisva musų] 
sostinė....’ '6820

nuo-
Gavęs jo nuomonę paremtą fąk-

nesą

o

“Na o pats didžiausias, tai muzikali
as scenai veikalas su 12 dainų chorui, so
lo, trio — ‘Už Vilnių!’ prie Steponaičio 
žodžių. Nesenai ‘Muzikos Žiniose’ atspau
sdinta daina chorui ‘Į Vilnių Tiltaitis’. 
Manau nereikia skųstis tuo reikalu, tiek 
reikėtų gerų norų, patriotizmo ir pasi
šventimo, o dainuoti yra kas.”

Tiesa. Daug panašių dalykų turime 
ir kitiems reikalams pritaikintų. Nesu
prantama kodėl bijomasi specialiams rei
kalams specialius ir veikalus pildyti — 
tam jie parašyti. Koktu ir skauda darosi 
nuėjus į musų tautinius minėjimus, kur 
susikaupiama po rimtų kalbų išklausymo, 
o tuo tarpu choras ar solistai “juokus” 
krečia, apie meilę dainuoja arba komedi
jas vaidina. Toks elgęsis įžeidžia Lietu
vio jausmus. Ateityje, organizacijos ren
gdamos tautinius minėjimus turėtų pro
gramų pildytojams pastatyti sąlygą kas- 
link programų turinio.

Kadangi šis 
riuos visuomenės 
skaičiuje ir šio 
reikalingų žinių, 
suomenės žiniai, 
musų garbingi kompozitoriai eina žings
nis žingsnin su tautos sielvartomis, tik 
reikia su jų kūryba susipažinti. Musų 
programų rengėjai tuosyk nevers kalčių 
musų kompozitoriams, buk jie nieko su 
tautos reikalais nenorį turėti.

V. Garbegynis.

klausimas senai kai ku- 
veikėjus įdomauja, tame 
rašinėlio autorių, gavęs 
įsidrąsinęs patiekiu vi- 
Tuo pačiu matome kad

MYSLĖ. — Stovi šaltė dviragė, ant tos ša
kės avilys, ant to avilio kamuolys, ant to kamuo
lio miškas, o tame miške žvėrelių randas.

žmogaus visas sudėjimas.

FRANK KRUK $2.25
P. Cvirkos romanas 2 tomuose, kuris 1934 metais 
laimėjo literatūrinę premiją. Veikalas paliečia Me
tikius Amerikiečio Lietuvio, apie kurį spaudoje bu
vo kilę daug ginčų.

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.

KAINA su prisiuntimu $1.00.

MERUNAS
Didžiausias K. S. Kurpiaus veikalas

norėjo išduoti 
pilį.

Rusnės Kunigas nužudo savo seserį, kuri 
priešams savo tėvu nenugalimą

Ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at
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 Žuvėdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmones eina j Baltijos pakraštį, vedami uar- 
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 nepricisit pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose.

Kaina su prisiuntimu tik $2.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
Superior Avė. Cleveland, Ohio
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Gerb.

SPRAGILAS

RIM
ŠŲ

GERB. SPRAGILO
TOS DISKUSIJOS 

DRAUGU STEPU
(Tęsinys iš pereito nr.)
Musų diskusijos su drau

gu Stepu užsitęsė beveik 
visą naktį, tik gaila kad 
nebuvo publikos jų paklau
syt.

Pabaigę apie fašizmus ir 
kitus dalykus, paėmėm ki
tą klausimą: Kodėl katali-: 
kai ir tautininkai jeigu ką! 
daro ar kam pinigus renka, 
turi kuo pasigirt ir pasiro
dyt, o komunistų surenka
mi pinigai visada kaip tai 
be .žinios ir be atskaitų din
gsta, o už juos nėra ką pa
rodyt.

Pradėjo draugas Stepas.
— Drauge, aš tau pasa

kysiu tikrą teisybę: jus fa
šistai rėkaujat, dirbat už 
tą savo Lietuvą, ale turit 
pripažint kad tik sovietų 
socialistiška respublika tą 
jūsų Lietuvą palaiko ir ga
li išgelbėt, jeigu Vokiečiai 

. ar Lenkai ją užpultų, — 
sako jis.

— Nuo kada tu, Stepai, 
pasidarei tokiu sutvėrimu 
kuris kalba buk jis neturi 
savo tėvynės, b itttmšf 
primeti Lietuvą? — sakau 
aš.

— Jeigu Lietuvą valdytų 
darbininkai tai mes stotu
me už ją, o dabar, su fašis-. 
tais mes nieko bendro ne
norim turėti, — sako jis.

— Bet tas dar nereiškia 
kad tu ne Lietuvis ir kad 
Lietuva nėra tavo tėvynė. 
Tu ten gimei ir augai, ten 
liko tavo tėvai ir broliai, 
ir tu tik dėl Lietuvą labiau
sia steni, barški ir niekus 
zauniji. Ir tavo tos raur 
donos “gazietos” užpildy- j 
tos .verksmais ir “rūpes
čiais” dėl Lietuvos. Tavo 
visi tokie pat “susipratę” 
draugai kaip tu, kur bus, 
kur nebus — karčiamoj ar 
kitokioj kurioj vietoj — 
vis tik apie Lietuvos reika
lus šnekat, nors ir iš blo
gos pusės, — sakau aš.

— Žinoma kad ines šne
kam, ba mes norim Lietu
vos darbininkams pagelbėt 
įvest darbininkišką val
džią, — sako jis.

— Lietuvos darbininkai 
jūsų visai neprašo pagel
bėt "įvest kokią ten Žydišką 
ar kacapišką valdžia, ku
rią Rusijos darbininkams 
keli gudragalviai komtmis* 
tai užkorė. Užtai man gai
la tavo ir tavo draugučių 
burnų aušinimo kalbant 
apie tai, — sakau aš.

— Drauge, jeigu Lietu
voj butų darbininkiška. vaL 
džia, ir ten viskas progre
suotų taip kaip Rusijoj, o 
dabar, ten purvas kaip bu
vo taip ir yra, — sako jis.

— Gerai, Stepai, pasa
kyk ar tu buvai Lietuvoj 
dabar, kada Lietuva pati 
sau gyvena? — sakau aš.

— Nebuvau ir nenoriu 
būt, — sako jis.

— Na tai ir nekalbėk 
apie ką nežinai. Lietuva 
ir visa Rusija pirmiau bu
vo po tuo pačiu caru pa
vergta. Ir sovietai ir Lie
tuva pradėjo 'beveik tuo 
pačiu laiku gyvent savisto-

viai. Lietuva sulyginus su j 
tuo ką rietūrėjo. ir JLą dabar ■ 
turi tai dešimteriopai pra
lenkus tavo sovietų; rojų. 
Lietuva per karą buvo be
veik visai išdeginta, išnai
kinta, o komunistai rado 
visus Rusijos miestus čie- 
lus. Kai" Lietuva ėmė at
sistatydini, komunistai per 
kelis metus patys griovė ir 
degino ką rado, ir šaudė 
nekaltus žmones. Dabar 
Lietuvoje net maži mies
teliai turi savo elektrą, di
desni miestai kitokius pa
togumus; turi puikių nau
jų namų; grystos gatvės, ir 
purvo nerasi. Lietuva iki 
to pakilo kad net šeria Ru
siją savo ūkio gaminiais, 
— sakau aš.

A — Tas nieko ką Lietuva 
savo kiaules sovietams ga
bena, ale jeigu ne sovietų 

; milijoninė armija tai Lie
tuvos nebūtų. Ūžtai Lietu
va turi būt dėkinga sovie
tams. Lietuvai nereikėtų 
savo vyrų nei vargint Į 

i vaiską imt, ba ji vistiek 
be Rusijos viena neatsilai
kys, — sako jis.

— Bet ar tu žinai, Ste- 
Į pai, kodėl Rusija tokia 
1 draugiška Lietuviams? — 
sakau aš.

— Kas man galvoj, aš 
žinau tik kad Lietuvai so
vietų pagalba labai reika
linga, — sako jis.

— Dėl to kad Rusijai 
Lietuva taip pat labai rei
kalinga kaip Lietuvai Ru
sija. Ir Rusija be Lietu
vos, ir Lietuva be Rusijos, 
ir Anglija be Lietuvos, ku
ri yra tokia maža, ir be 
Rusijos, kuri yra tokia di
delė, nebando apsieiti. Di
delė Prancūzija taip pat 
susitaria su maža Lietuva 
kaip ir su milžiniška Ru
sija. Kad R Lįsi j a yra Lie
tuvos pašonėje dar nereiš- 

į kia kad komunistai gali bū
ti Lietuvai pagalboje. Ką 
gali žinot: gal Rusija pati 
pirmutinė šokti Lietuvą 

! praryt, ir butų po tavo ir 
kitų tokių susipratėlių gy
rimosi sovietų, draugingu
mu. Tada Vokietija iš ki
tos pusės gal turėtų šokti 
Lietuvą gelbėt nuo Rusi
jos. Taigi, tarptautiniame 
gyvenime viena valstybė 
kitai yra reikalinga, ar ji 
didelė ar maža. Jeigu kil
tų Rusijos karas su Japo- 

' ni ja, Lietuva butų didžiau- 
i šia Rusams pagelbininkė 
maistu ir gyvuliais ir ark
liais. Dėl to Lietuva Ru- 

! sijai ir reikalinga. Jeigu 
i Lietuva neturėtų savo ka
riuomenės, ją butų sumin
džioję ir Lenkai, ir Rusai 
ir Vokiečiai. Kelis kartus 

j Lietuvos kariuomenė išgel
bėjo Lietuvą nuo svetimų: 
išsivijo ir Vokiečius Ber
montininkus, sumušė bol
ševikus, atsigynė Lenkų, ir 
dabar sau gražiai gyvuoja. 
Jei nebūtų turėjus savos 
kariuomenės, senai Lietu
va butų' vergavus 
niems kaimynams.
tu nedejuok dėl Lietuvos 
kariuomenės. Ji savo dar
bą puikiausia atlieka ir ki
tų šalių karo ekspertai at
važiuoja Į Lietuvą pama
tyt musų kariuomenės. Jei 

' musų tauta neturėtų tokių j 
išgamų kaip tu tai Lietu
viai butų nenugalimi, kad 
ir maža tauta, — sakau aš.

■ — Mes kovojam už dar-1
bininkų reikalus ir fašis
tais niekas nebūsim, — sa
ko jis.

— Stepai, tu paliauk kai- Į 
bėjęs apie darbininkų rei
kalus: <’ 
už savo 
Jus tokie

1 nistai dar 
1 bininkams 
I Amerikoj 
i tai patys 
savo unijas. --------
užgrobt ir unijas padary-

> mui vietų ir pelnų savo dy
kaduoniams padaužoms a-

Draugas Stepas

dides- 
Taigi

■LIETUVOS PAŽANGOS VAIZDAI. Viršuje: Survi
liškio tiltas per Nevėžį (Kėdainių apsk) r Tiltas yra sa
votiškos konstrukcijos ir gražios gamtos aplinkumoj su
daro puikų vaizdą.

Apačioje: Telšių-Kretingos geležinkelis, pastatytas ke
li metai atgal, jungia Didžiąją Liętuvą su Klaipėdos ■ 
kraštu ir uostu, šis geležinkelis gražiai pastatytas, ką 
rodo Čia matomi jo tiltai, šis tiltas vra ties Salantais. 

Tsb.

Rusija taip pat yra iš tų tu
rinčiųjų viską'. Japonija ir Ita
lija pastarais laikais užpuolė 
kitas šalis ir pasiėmė ko joms 
reikia, ir jos taipgi liko paten
kintos. Vokietija liko tik vie
na iš didžiųjų valstybių nepa
tenkinta.

Vokiečiai sako jiems koloni
jos reikalinga grynai ekono
miniu tikslu, ne iš noro ką 
nors valdyti. Kolonijų savi
valdybes, kariuomenę, policiją, 
įstatymus, bažnyčias ir kitką 
kas tų vietų žmonių gyveni
mui reikalinga jie palieka dis
kusijoms, kitų valstybių su
reguliavimui, bet, Sako, jiems 
reikia 
galėtų 
sako,

rėm diskusijas baigt ir eit 
namon. Ateinam prie du
rų—durys užrakytos. Mat, 
salės užžiurėtojas Juodi- 
šius užmiršo kad mes ten 
buvom, užrakino ir išėjo. 
Nueinam prie Piliečių Klu
bo kambario durų, manom 
gal dar ten kokį ištikimą 
pilieti rasim rymanti ant 
stalo ir laukianti ryto, bet 
ir ten tuščia. Lipam - per 
langą, nagi pro šąli eina 
policijantas, ir kaip tik iš- i 
lipom, kapt už sprandų ir 
laiko. Nusiveda mus dis- 
kusantus į Seventynain 
stryt nuovadą. Klausia kas 
mes.

— Aš esu “Dirvos” ra
šytojas, — sakau aš kapi
tonui.

— O aš jo draugas, — 
sako Stepas.

Policijos kapitonas neti
ki mums. Skambina vidu
ryje naktų ‘Dirvos’ redak
toriui klausdamas ar jis j 
pažysta du tokius vyrus j 
kuriuos policijantas suga
vo naktį lendant per langą 
iš uždarytos vietos. Gerb. 
Redaktorius tūrbut nesu
prato apie -ką klausia, ar 
buvo užsimiegojęs, ir kapi
tonui atsakė nieko nežinąs. 
Tada mudu uždarė polici
jos nuovadoj ir išlaikė iki 
ryto. Ryte vėl skambina! 
“Dirvos” Redaktoriui kad 
ateitų pažiūrėt ar pažysta 
tuos du sugautus vyrus.

Kada atvažiavo gerb. i 
Redaktorius, mus išliuosa-i 
vo. _ ..

— Prakeikta kapitalisti
nė tvarka: tuoj žmogų, su
ima ir veda į kalėjimą, — 
sako Stepas.

— Ir man tąs nepatinka. 
Lietuvoj, policijantas užti
kęs ką nakties laiku išlen
dant per langą iš/ tokios Įs
taigos, surašytų protokolą 
ir atsiprašęs musų už su
trukdymą, pasakytų, “Po
nai, dabąr galit., eit sau na
mon?, o Sovietų Rusijoje: 
taip užtikę, butų mus ten 
pat po langu prie sienos 
pastatę ir sušaudę, — sa
kau aš. ■ (Galas)

turėti žemės kurias jie 
eksploatuoti. Nuo to,. 

priklauso Europos tai- 
l’olitikas.

iNamų Aptaisymas ž
Mes taisom ir sudedam ? 
šildymo pečius. Dengiam ? 
ir lopom stogus ir dedam •:• 
” j —. Visas ?

— ❖ 
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vandens nuobėgas. 
tos rūšies patarnvimas 
kainos visai mažos.

SATER BROTHERS 
6617 Wade Park Avė.

ENdicott 0823

■ . Gaunama
C. Pakeltis Vaistinėje

1117 E. 79th St. Cleveland.

Tr«4c Muk Kta. U. 8. V

Palengvinimas
arebinančiu
jaeuralgijos skausmu —

gaunamas tuojaus.

PAlN-EXPELLER ‘
visose vaistinėse*

, gitatoriams, bet darbinin
kai parodo kad jūsų nenori 
ir jūsų kratosi. Musų Lie
tuviškame gyvenime kiek 
gero padarėt Lietuviams 
darbininkams? Jų sunkiai 
uždirbtus centus viliojat ir 

! jais šeriat savo dykaduo
nius Pruseikas ir Bimbas, 

! kurie tingi dirbti, bet ga
biai moka pinigų prašyti.

! Tu visada liežuvį iškišęs 
'lakstai ir agituoji kada tie 
' dykaduoniai. čia atsilanko, 
j Kokia nauda Lietuviams 
darbininkams iš jų? — sa- 

i kau aš.
— Jie ruošia darbinin- 

j kus prie revoliucijos, drau
ge, — sako jis.

— Aš jau tau išaiškinau
I ką gero revoliucija duos 
! tau ir kitiems tokiems kaip 
tu, kurie tūkstančiais apsi
krovę ir gražiai gyvenat. 
Taigi liaukis kvailavojęs 
apie revoliuciją. Revoliuci
ja reikalinga tik tiems jūsų 
mulkintojams,- dėl to kad 
dabar kapitalistinė sistema 
apgina tave ir tavo turtus 
nuo tų dykaduonių. Kada 
revoliucjja kils, viskas kas 
yra tavo teks Pruseikoms, 
Bimbams ir keletui desėt- 
kų kitų kaip jie. Jie yra 
gudrus išnaudotojai: jus 
užbovina žibučiais, kalbė
dami apie puikumą sovietų 
rojaus, bet jie ten neva
žiuoja, ten jiems duonos 
niekas dykai neduos, o už 
valdiškas vietas jie patys 
ten jau žudosi. Taigi jūsų; 
išnaudotojai nori pasidary-! 
ti sau rojų čia. Kada bal
ti žmonės norėjo užgrobti 
iš Idijonų jų turtą, jiems Į 
davė pigius blizgučius, bet! 
tie manė kad gauna kokius j 
stebuklingus daiktus, ir ūži 
juos atidavinėjo ką turėjo. - 
Tas pats yra su visais be-1 
moksliais tamsiais žmonė-. 
mis. Pas jus atvažiuoja tie | 
gudrus dolarių gaudytojai, 
pasako gražias kalbas apie! 
darbininkišką rojų, jus ti
kit kad turėsit dar dau
giau pinigų kada kapitali
stų turtus atimsit, ir už jų 
viliojančias pasakas duo
dat jiems dolarius. Ką už 
tuos jūsų dolarius jie turi 
parodyt? Amžinai jiems 
permažai, nuolat važiuoja 
rinkdami naujų aukų, o ar 
žinai dėl ko? — sakau aš.

— O dėl ko, drauge? — 
sako jis.

— Dėl to kad randa dar 
perdaug žioplių, kurie tiki 
jų pasakoms. Pažiūrėk ką 
padaro katalikai savo su
dedamomis aukomis: turi 

■ ir bažnyčias ir mokyklas; 
! tautininkai turi sales, turi 
kitokias kultūriškas Įstai
gas, Klyvlando Lietuviai iš 
visuomenėje surinktų aukų 
turi puikų Lietuvių Kultū
rinį Darželį. O kur jus fu- 

į rit ką nors pasistatę už 
' tuos šimtus tūkstančių do- 
1 larių, kuriuos iš tamsių! 
darbininkii jūsų gudragal- į 
viai agitatoriai surinko?' 
Jie viską suryja patys, jo- 
kių aukų nenusiuntė Į Lie- i 
tuvą, jeigu dėl Lietuvos re- j 

i vclįucijos ir rinko. Jie pi
nigus sunaudoją, jums gi 
liepia tikėt kad už, t-ai su- 

į rengs revoliuciją. Taip, juo 
: darbininkai tamsesni tuo 
tiems dykaduoniams ge
riau sekasi, — sakau aš.

Jau buvo visai vėlu, abu 
pradėjom žiovaut, ir suta-

darbininkai patys 
reikalus kovoja, 
fanatikai komu-' 
nieko visai dar-! 
neiškovojot. *Ką- 
darbininkai tūri { 

išsikovojo per! 
Jus bandėt

KODĖL ATEINA
VIEŠPATS ANTRĄ 

KARTĄ
Paduosime priešakyje sto

vinčias priežastis kodėl Vieš
pats ateina. Jo yra padarytas 
toks planas: Jis ateina suriš
ti šėtoną ir išgaišinti jo kara
lystę ir visas neteisingas siste
mas kurias įsteigė jo agentai, 
ir Viešpats savo karalystę įs
teigs ant žemės, dėl kurios mo
kino savo pasekėjus melstis.

Tikslą musų Viešpaties an
trojo čia buvimo rašte moky
tieji labai klaidingai suprato 
ir neteisingai perstatė. Neku- 
rie sakė kad Jis ateisiąs ir su
deginsiąs žemę, šventraštis ki
taip sako: Dangus visur yra 
Viešpaties Dievo, bet žemę pa
davė žmonių vaikaitis. Bibli
ja parodo, ps. 115, p. 16. e.

Kaip tada galime sutaikyti 
šį tekstą su žodžiais šv. Pet
ro: “O diena Viešpaties ateis 
kaip vagis naktį, kurioje dan
gus su didžiu trenksmu praeis, 
elementai nuo karščio sutirpš, 
o žemė ir daiktai kurie ant 
jos yra'bus sudeginti ir dan
gus degdamas suirs”. (Bibli
ja, 2 šv, Petro, 3, p. 10, 12 e.)

Ugnis perstato sunaikinimą 
visų tautų ir šėtono karalys
tės sistemos, kas visiškai bus 
ii gaišinta. Simboliškas dan
gus perstato nematomą valdo
vą šėtoną, simboliška žemė 
perstato organizuotą visuome
nę, kurios valdovas yra vel
nias ; visos politikos ir visos 
tikybos jam tarnauja, ne" savo 
sutvertojui dangaus ir žemės. 
Skaitykit Šv. Rasta, Luk. 21: 
25-27.

S. B. S. D. skelbia pabaigą 
pasaulio arba senos tvarkos.

W. F. ■ S. K. 1150 E. 76 St. 
(Skelbimas) Cleveland, O.

VOKIETIJA GALI. ATGAU 
TI KOLONIJAS

Iš Paryžiaus paskilbo žinia 
jog Prancūzija sutinka grąžin
ti Vokietijai buvusias jos ko
lonijas, jeigu Vokiečiai sutiks 
pilnai ir ant visados užbaigti 
kėlę neramumą Europoje, ši
tame prižade Hitleris turi su
tikti dalyvauti bendrame kon- 
troliuoj aname nusiginklavime, 
ię turi sulaikyti siuntimą ka
reivių į Ispaniją, Prancūzijos 
valdžios galvos sako.

Toliau, iš Hitlerio reikalau
jama kad jis išsižadėtų sieki
mo atgauti nekuriąs žemes pa
čioje Europoje ir prisidėtų 
prie pastangų gerinimo visame 
pasaulyje ekonominių sąlygų.

Iš kitos pusės, Prancūzijos 
valdžios nariai sako, jeigu Vo
kietija trokšta kolonijų tik pa
sidaryti galinga karo tikslu, 
“Hitleris galės atimti iš Pran
cūzijos tas kolonija tik spė
ka”. Reiškia, jeigu geram tik
slui tai kolonijas atgaus, o jei 
piktam, tai lengvai nepaims.

Kaip vienas Paryžiaus laik
raštis pasakė, “Prancūzija ir 
Anglija pasakė kad Vokietija 
pasirinktų ko ji geriau nori, 
kanuolių ar sviesto”.

Dvi kolonijos kurias Vokie
tija gali atgauti yra Togoland 
ir Camęroon, Afrikoje. Jos 
bendrai yra 188,321 ketvirtai
nių mylių ploto ir turi įvairių, 
medegų kurios reikalingos Vo
kietijos industrijai.

❖ -H
Vokiečių diplomatai visomis 

pusėmis įvairiose šalyse tik ir 
kalbėjo, jeigu Vokietijai nebus 
duota ar atiduota kolonijos ji 
bandysianti jas gauti panau
dojant spėką.

Vokietijos diplomatai sako, 
j d valstybė yra vienatinė da
bartinių didžiųjų valstybių ku
ri nėra pasitenkinus, 
bus 
ui jų 
vos

| bus
(rims, nežiūrint jos didelio no

ro palaikyti pasaulyje taiką, 
i sako tie diplomatai.

Tiktai savo didele meile tai- 
f kos, privedžioja jie, ir viltimi 
į kad kolonijų klausimas bus iš
spręstas Vokječių naudai ra
miu budu, Vokiečiai iki 'šiolei 
vis dar ramiai laukė.

Vokietijos' industrijai reika
linga įvairių žaliavų, kurias iš 
kitų valstybių perkant ir muf 
tus mokant, brangiai apsieina 
ir todėl Vokietija negali vesti, 
kompeticijos su kitomis vals-

*

? GUS F. ROSE 
? JEWEI.FR and OPTICIAN
* 7016 SUPERIOR AVĖ.
* Puikus pasirinkimae Deimantų, ?
X Elgin. ir Gruen laikrodėlių, Seth’?

Thomas laikrodžių, Parker Ra- ■
* somų Plunksnų. X ;

Duodama Kreditan.
į; Atsineškit šį skelbimų, gausit "f' 
? visokių ’ prekių 20' nuoš. pigiau. ■

*»* *♦* v *»* v v *♦*•♦'?«**$* *»* *1* v **•••• *♦*
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ir uruen laisroaeiių, ceuij. 
.s laikrodžių, Parker Ra- ?

bonkutė tik 35c. ir 70c.

Iki ne- 
V&kietijai išspręsta kolo- 
klausimas ir iš j u žalia- 
įjavimas, tolei Vokietija 
nepasitenkinus ir nenu-

tybėmis. Anglija, sako Vokie
čiai, turi savo globoje ketvirt- 
dalį' viso žemės paviršiaus, iš 
kur gauną, beveik visas sau 
reikalingas žaliavas. Iš 25 vi
sokių reikalingų žaliavų Angli
ja sau gauna 20. Vokietija, 
iš kitos pusės, gauna tik 6.

Suv. Valstijos pačios turi Į 
visko ko reikia. Prancūzija ir j

’ ADDISON !
HARDWARE CO. |
7318 WADE PARK AVĖ. =£

Specialiai šį menesį

Novelty Lempos
Labai patogios — 97c

Sutaupyki! $27.00
M A GIC CHEF 

Gasiniai Pečiai 
Paklauskit musų kaip.

EASY WASH MACHINE
1937 Modeliai

$49.95 ir aukš.

SPARTAN RADIO
Console Modelio

$39.95
TAISOM FURNASUS

= TURIM ELEKTRIŠKAS FLASH | 
S LEMPUTES prieinama kaina, š 
E visokį namams reikme- =

NYS GERI IR PIGUS. =
uiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiimm
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? H e n n i n g e r ’ s ? 
| ART STORE t 

? Pasirinkit savo Kalėdines dova-? 
T nas anksti. Mes tyrime puikių? 
? pasirinimui rąžančių, stovylėlių,? 
? kryželių ir kitų religiškų daly-? 
T kų. Daugybe Kalėdinių kortelių? 
j su religiškais vaizdais. Taipgi? 
? darom paveikslams romus. ? 
? HENNINGER’S ART STORE ?

8809 SUPERIOR AVĖ, ?
* ................. ............ .......... f
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Puošnųs Rūbai
Vestuvėms ir pokiliams Dress 

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

Dress Suit Rentai Co.
235 THE OLD ARCADE 

(elevatorius į 2-rą aukštą) 
G. H. Schwabe, Mgr.

________________________________

s

I

Phone Endicott 9512
MOLTHER EEECTRIC 

SERVICE "

Starteriai ir Generatoriai 
Automobilių Armatūros 

Apvyniojimas 
Naminiai Padargai 

8009 Superior Avė. 
Ineiga iš E. 80th Street
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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 ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo 

Patarnavimas 
modefniškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292

M
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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
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GERA ANGLIS

ARLINGTON IGE & FUEL CO.
? J. -J. STANKUS . '
Į 1 16201 SARANAC RD. ' GLėn. 5787

--
$

?
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DIRVOS VAJAUS EIGA
Pluoštas Naujų Skai

tytojų

Per J. A. Urboną, Dayton,
Ohio, išsirašė “Dirvą” šie;

Juozas Melasius, Dayton,
Juozas Burneika, Spring- 

field, Ohio.
Petras J. Yenicky, iš Akron- 

Ohio, išrašė “Dirvą” Marei 
Yenickienei.

S. Rodavičia išrašė “Dirvą” 
Antanui Bartkui, Chicago.

Mary Ropkienė, iš Chicago.
Jonas Blauzdis, šį 

burgh, Pa.
Pranas JurkučioniSj iš 

burgh, Pa.
Clevelandiečiai išrašė

va” savo giminėms:
Tarnas čebatarauskas — sa

vo broliui Povilui Čebataraus- 
kui Į Babtus, Lietuvoje.

F. Barkauskas — savo bro
liui W. Barkauskui, į Flint, 
Mich.

Paulina Alaburda — Karo
liui Macknis, į Ansonia, Conn.

Petras Plungis — sau.
A. Marsh — sau.
Leonas Meiliūnas — sau.
Vincas Elvda — sau.

Pitts-

Pitts-

“Dir-

DABAR PATS LAIKAS!

Skubinkit išrašyti “Dirvą” 
saviškiams, dabar pats laikas 
pradėti laikraštį prenumeruo
ti su pradžia metų!

Išrašydami “Dirvą” kitiems 
pridėkit patys 
dą ir antrašą.

Visi nauji 
gauna dovanų 
lendorių.

savo pilną var-

prenumeratoriai
1937 metų Ka~

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
j laišką §2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.

ŠTAI TA VIETA
Ateikit pasižvalgyti po musų 

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

A. T. Hueter 
DIAMONDS-JEWELRY 
8513 Superior Avenue 

Telef. CEdar 0765

APIE KALENDO
RIUS

Visi seni “Dirvos” skaity
tojai, kurie tik atnaujina sa
vo prenumeratą už 1937 me
tus pilnai, gaus dykai vieną 
1937 metų sieninį kalendo
rių, tik reikia pridėti 10c. 
apmokėjimui taksų ir per
siuntimo kaštams.

P a s i skubinkit atnaujinti 
savo prenumeratą, iki dar 
Kalendoriai neišsibaigę.

“Dirvos” Admin.

KAIP SIŲSTI “DIRVAI” 
PINIGUS

Kuriems skaitytojams ne
patogu nueiti j paštą išpirk
ti pašto pinigų orderį per
siuntimui prenumeratos, ga
lit įdėti du dolarių į sulenk
tą paraginimo lakštelį, Įra
šyti tame lakštelyje savo 
pilną antrašą, ir viską įdėti 
j musų prisiunčiamą voką. 
Ant voko visada užrašykit 
savo pilną antrašą. Jūsų 
pinigai “Dirvą” pasieks ne
trukdomai.

Mažiau dolario, galit siųs- , 
ti pašto ženkleliais. Sidab
rinį 10c už kalendorių galit 
siųsti laiške.

“Dirvos” Administracija.

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

Superior Tire and 
Accessory Co.

8007 SUPERIOR AVĖ. 
Kampas East 80th St.

pa-

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 

patelefonuokit dėl paaiškinimų 
Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokių 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

KALENDORIAI
Vienas Kalendorius duodasi dovanų užsimokantiems 

prenumeratą už “Dirvą” visam metui — $2.00.
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Dalyvaukit ‘Dirvos’ 1937 m.
SUTIKIMO BALIUJE!

Ketv., Gruodžio-Dec. 31
Gaukit savo tikietus tuojau: Vienas dykai, kiti po 10 c 

Tiems kurie neprenumeruoja “Dirvos” - po 35c.
Šokiai visą naktį

Lietuviu Saleje
w,'j 1 M I

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

daugiausia Nauju Skaitytojų.

Naujo Meto pasitikimas 17 Dovanų

Pradžia 8 vai. iki kito meto!

Pasitikim 1937 Metus
‘Dirvos’ Baliuje

Ateikit Pasiimt Savo Tikietus

Ketv

Gruodžio
31

M

vwi

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 35c. Ateikit, už- 
simokėkit už ‘Dirvą’ dabar, gausit 1937 metų Kalendorių ir sau 
tikietą į 1937 Metų Sutikimo Balių!

Pastaba: Tą naktį, kaip tik užstos 1937 metas — po jo trukš- 
mingo sutikimo, po gražaus programo, 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 miestų atvažiavę. Ir tie vi
si gaus papigintų, po 10c. tikietų savo šeimai ar draugams.

“Dirvos” Administracija.
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PASIRINKIMUI YRA
___ 1 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 Skerdynė 
___ 10 Mergaitė su Šunim 
___ 11 Darius ir Girėnas
___ 12 Moteris su Liet. Vėliava 
___ 13 Visa Lietuva (su žemei.) 
___ 14 Prez. Roosevelt (naujas)

DAUGYBE KALENDORIŲ
-----15 Jauna Ukninkė
___ 16 Gražuolė prie Ežero
___ 17 Mergina su Rože 
___ 18 Vaikužiai Važiuoja 
___ 19 Vaikučiai su Paukščiais 
___ 20 Ūkio Vaizdas prie Kalnų 
___ 21_Lietuvos Karys ir Letuvaitė 
___ 22 Lietuva ir Karžygis 
___ 23 Vytauto Prisieks 
_ __24 Graži Indijonė Kalnuose 
___ 25 Linksmi Vaikučiai 
___ 26 Birutė (su daina) 
___ 27 Gražuolė su Šunim
___ 28 Pamiškės Vaizdas Kalnuose

SKAITYKIT “DIRVA” METAMS TIK $2 SKAITYKIT

1937 m. SIENINIS KALENDORIUS Dovani) kiekvienam kas
Pirkti Kalendorių galima kiek tik kas nori.

25c
Užsisakykit pažymėdami numerius ir pridėkit tiek po 25c

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

Pasiuskit Kalendorių Dovanų Saviškiams j Lietuvą

“DIR V, A”
6820 Superior Avė. Clev^jland, Ohio

naujai užsiprenumeruos sau “Dirva” 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!



LAIMINGIAUSIU 1937 METU!

HNy aI CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS

NAŠLAIČIU FONDO 
REIKALE

Kadangi dauguma Clevelan- 
diečių manęs klausia ką pada
rėm su našlaičių fondu ir kur 
tuos pinigus, $452.79, ką bu
vo į tą fondą sudėti, padėjome, 
taigi šiuomi turiu viešai pa
reikšti kad našlaičių fondas, 
kuris Clevelande tarp katali
kiškų draugijų gyvavo per il
gą eilę metų ir sušelpė daug 
pavargusių Lietuvių šeimų, jau 
likviduotas.

Pabaigoje 1933 metų neku- 
riems tame fonde draugijų at
stovams pasirodė kad tas fon
das jau nereikalingas, gal dėl 
to kad žmonės pradėjo gauti 
valdžios darbtis ir visokią pa
šalpą. Taigi 1934 m. Sausio 
29 d. buvo paskutinis to fondo 
komiteto posėdis ir daugiau 
T---------- " T
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BRANGMENYS
LAIKRODĖLIAI IR VISOKĮ 

GRAŽMENYS KREDITAN
Mes pasitikim Jumis.

Mokėkit po biskelį kas mėnesį. 
Pasirinkit savo išlygas. 

Parduodam
DEIMANTUS. LAIKRODĖLIUS 

BRĄNGMENIS. MUZIKOS 
INSTRUMENTUS, RADIO 

TUBUS
Daugelio metų patyrimas. 

Atdara vakarais.

Frank Cerne Jewelry, Ine.
Slovenian Auditorium Bldg. 

6401 St. Clair Avė.

i
S

7.i.iii;;nr:nii.<i..:.ii iimim-ibi t.'i i.i: i., "iiii. i <•

oiiiii.lii..jiiiuhiiiiiiiiniiiiiiuiuiu;ii i..!'ii.i!..i •ii.n;.........i;‘ii: i'n"i!Ui. iu:*' >■ j

Phone GArfield 5970

SUPERIOR COSTUME 
SHOPPE

TEATRUI IR MASKARADUI 
KOSTIUMAI

Išsinuomoja prieinama kaina
Barzdos, Plaukai, Reikmenys

Atdara vakarais

8606 Superior Avė.
i: iHlllililii

“DIRVA”—6820‘Superior Avenue, ENd. 44S6-r-Atdara. vakarais

j niekas jokio kląįsfmo apie šį 
1 fondą nebandė kelti. Iki tol 
j surinkti pinigai fonde ir pasi
liko.

I Bet 1936 metais nekuriu dr- 
jų atstovai padarė savo drau
gijose pareiškimus kad našlai
čių fonde likę pinigai butų 
pervesti Clevelando Lietuvių 
Kultūriniam Darželiui ir kad 
L. K. Darželio valdyba laiky
tų , tubš pinigus . kaip fondą 
Praloto Maironio biustui Dar
želyje pastatyti. Kitos drau
gijos norėjo gauti savo dalį tų 
pinigų ir laikytis, savo ižde, ir 
reikalui prisiėjus, dar nuo sa
vęs pridėję atiduoti tuos pini
gus Pral. Maironio biusto įgi
jimui.

Bet nekurios moterėlės da- 
žiiiojusios toki kitų draugijų 
pasiryžimą, kurios yra ■prie
šingos Darželiui, tuojau pada
rė savo slaptą susirinkimą, su 
žinia klebono Kun. Vilkutaič.io, 
ir visus to fondo pinigus — 
$452.79 ■ 
parapijai, 
galima buvo daryti, nes 

! nigai buvo sudėti visų 
lando Lietuvių katalikų 
turėjo būti sunaudoti 
kų vardu 
tams. šv. Jurgio 
tik dalies vietos 
talikų įstaiga.

Nors nekuriu 
stovai pasipriešino ir padarė 
viršiminėtą pareiškimą, bet .iųįW 
balsą visi ignoravo, nes išank- 4# 
sto buvo nusistatę sauvališkai

elgtis. Talki rife buvo didąiis 
šstuvališkas pasielgimas. su vi
suomenės Dinigais, pasislėpus 
už kitų pečių.

Kadangi poeto Prai. Mairo
nio biustas Lietuvių Darželyje 
vistiek turės boti pastatytas 
mtisų katalikų pinigais, tai tie 
pinigai turės būti išnaujo iš 
žmonių prašomi. Bet kaip ta
da, jausis tie kolektoriai kurie 
eis pitiigų rinkti tokiam tiks
lui kuriam pinigti tui*eta ga
na, bet pinigai nukreiptt~visai 
į kitą pusę?

Tiek aš galiu pasakyti, apie 
likimą tų našlaičių fondo -pini
gu.

Florijonas Saukovičius.

SENATORIUS FESS.MIRĖ
Gruodžio 24 d. Washingto- 

ne mirė garsus Ohio valstijos 
Kongreso narys Senatorius S. 
D. Fess, senas Republikonų 
partijos vadas.

10 įonuo pinigus — ------------ --------------------- ,--------;:—
— atidavė Šv. Jurgio į- -įį Ąį feįfe’l'

Po teisybei taip ne- 
tie pi- 
Cleve- 
ir jie 
katali- 
reika-visuomenės 

parapija yra 
Lietuvių ka-

draugijų at-

J** 

W

M 
f# 
j*#

Į; Teatrams Kostiumai 
p Didžiausias pasirinkimas l;>st:u 
Finų tarp New Yorko ir Cl’.
Į. tos. Jokia kita įstaigą C#

’hiea- X • J 
>> ’ou. jokiu kilu ustuiįra »jW.ve- •> 
T anele ir aplink'niuoso •Tdeiinosc T ;

. ą miestuose neturi tokio didelio ji 
įvairumo kostiumu iš įvairią po į’i 

;į -iodu. Taipgi aje’ pasiuvame ”' 
X ’isolbus istorišku?, ir modernią- X ! 

ku3 kostiumus sulyg rcikalavi- -J- 
X no. Turim dane importuotų iš

. X Europos kareiviškų uniformų ir 4 I 
;£ parnpinam reikmenis prie vaidi- T 
ą! niino. į

Co. ?1
Yv , r Į

l
į v;

The Krause Gost tune 
. 1025 CHESTER VVE.

Cleveland, Ohio

AUKOS DARŽELIUI
Pranė Alordas, vietinė, Ka- 

tčdii ;.šVehčių proga, paaukavo j 
i2.C.); Clęyelardo Lietuvių Kul-į 
tariniam Darželiui.
LRKSA. 35 kp. Pitts

burgh. Pa. 85.00
.... ......... .  . <

Darželio ' didysis banketas 
rengiamas už poros savaičių— 
sekmadienį, Sausio 17 d., šv. 
Jurgio parapijos salėjo. Vie
tos Lietuviai prašomi įsigyti 
tikietus išanksto, kaina tiktai 
$1.00 ir tas bus jūsų auka 
Darželiui.

Tikietai gaunami pas: Blaš- 
kevičių, Mulioljį “Dirvoje” ir 
peš banketo komisijos narius 
ir nares.

.- - S-- ■- • t

GIMĖ 33 RUBIKIAI
Vėlai kurių vakare ir Kalė

dų diena Clevelando miesto 
ribose gimė 33 kūdikiai — tai
gi nieko sau Kalėdų dovanas 
sulaukė tų šeimų tėvai.

1Ž3

Sveikiname savo visus draugus ir linkime

LAIMINGU i937 METU!

CHESNA’S TAVERN
Vincas čėsna ■— Savininkas

6710 Superior Avenue

-O.f f f.

SVEIKINAME SAVO DRAUGUS IR RĖMĖJUS
' ŠVENČIŲ PROGA

į Laimingų ir Pasekmingų 1937 Metų! 
2 ■- BE N LES K Y
į* Lietuviška Užeiga ir Valgykla
2 Š901 Superior Avenue Greta Lietuviu -Š::lčs'

Kumpiai iš Lietuvos į
Juozas Blaškevičius parsitraukė skanių I.ie- |g; 
tuvos kumpių ir galit gauti pirkti svarais jo 
krautuvėje. Kaina nebrangi, Kreipkitės —

J. Blaškevičius, H 68 E. U Street
Kampas Donald Avenue

įyrj
Dėkojame visiems savo kaimynams Lietuviam 

paramą praėjusiais metais ir linkiu

Daug laimei 1337 M s tai s i

E.c

Pi-a<toctai".a nu r/Miji vii štĮf'“? 
darbų proiektej,.' kuriuose bus Į'*'* 
pastatyta tūkstančiai dai’binih-; •*** 
kų. Vienas tų projektų yra Į ■.,# 
tiesinimes Cuyahoga upės ten j 
apačioje no didžiaisiais tiltai s., 
Tam tikslui paskirta $525,000. i 

Kitas didelis projektas yra j 
tai Highland Park Kapiniu iš- 
didinimas, kam paskirta $800,- 
090. ' <

S V E I t I N I’M A S '
Sveikiname savo visus draugus ir linkime
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Muzikos Instrumentai
Vietoj skėbėti pirkt savo 

muzikalius i n s t rųmentus 
kitur, kreipkitės į mus— 
čia gausit prieinama kaina 
ir lengvu išsimokėjimu — 

Perkančius moki.nam dykai: 
Išmokit.: piano, banjo, gitarą, 

saxo, mandoliną, akordioną

HARMONY SHOPPE
Davė and Grace Tomka 
7727 Superior Avė. 

ENd. 5297 Cleveland, O.

P. J. PICKETT
PLUMBING, GAS FITTING 

SEWER BLTLD1NG

Perdirbu maudynes į naujausios 
mados už- išsinrokėjimą. Jei 
negero su jūsų nucbSgomis 
muege, šaukit mus, greitai 
taisysim.

7107 SUPERIOR AVĖ.
Tet. HEnd. 0758

»5«*t«*4«*J*»2*»’'«***»N-*,*”-**į*'U*.’*»**"’

KOMER WOOD & COAL CO.
EAST 80TII St. (Lietuvis) Telef. G Ar.

vjrar nrra

DABAR LAIKAS APTAISYTI STOGUS 
ir Atlikti Kitus Namo Aptaisymus

Pasiruoškit sutikti rudeni ir žiemos šaltą orą apsirū
pindami savo namo aptaisymu išlauko. Kam aik«ot pi
nigus lopymais senų stogų? — Duokit uždengti tvir
tom naujom “shiagies’’, kurios laikys iki jūsų namas 
stdvės. Darbas ir medegą garantuota.

Uždengsiu stogą dabar, išsimokėti galėsit per 3 metus.

The Home Owners Service Company
IIEnderson 3812 7313 Myron Avė.

Lietuvis — J. W. Graff — Savininkas . 

kas 
rta- 
pa-

.j. 
•!* 

Į..Į.

..............................

EVA’S J 
Dry CIcaning .. ...

Senas -Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalotn ir į 

•į- sutaisom. <
Vyriški Siutai ir Topcoats J1J 
išvalyti, suprosvti už 85c. v 
Moteriškos dresės — 95c. X

EVA PETRAITIS 
6702 Superior Aye.
Telef. HEndcrson 5699

*Phimbing Reikmenys;!;
** X

š 
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Sveikiname visus kaimynus Lietuvius ir linkime 
LAIMINGIAUSIŲ 1937 METU!

Vyriškų Rūbu Parduotuvg
Šiai keletas reikalingiausių dalykų tinkamų Vy

rams, Vaikinams ir Vaikams:
I Pirštinės ..........$1
| šilko Kaklaraiščiai 
Gražios Kojinės .

j Geli Marškiniai ..
Kaklinini ..............
Sveteriai ..............

aukš. 
aukš. 
aukš. 
aukš. 
aukš.

■" ■ ■" 111 ■, m....'..'.".'..-
"NCKITĖS PAČIAIS GERIAUSIAIS”

Naujas Didelis Pasirinkimas
Ž Ži ’ ’
*1.50
I'"..:'tTvami 

į r? i erą

BRAZI S TAILO RS
“Tatrai Geriems Rūbams” 6113 ST. CLAIR AVĖ.

Vincan Brazis, Savininkas

J. C. Blaser — Hardwar
6933 Superior Avenue

••TV' j o tmumm

minių Vilnonių Musų 
SIUTAI 

OVERKOTAI
Ūkusiu ualii Kelnės — Pasiuvamos i miera

Siuvykloje 
$16.60 
gatavai 

pasiūti
$3.75

SVEIKINAME VISUS SAVO DRAUGUS

LAIMINGŲ 1937 METŲ!

Kampas St. Clair ir Ontario 
Nainy KEnmore 4740-W.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti r.amns bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, errtusit ni pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 

j riausj patarnavimą.
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir

mo mortgešio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės j mane telefonu arba asmeniškai.

i

įĮNIlIliiiiiitiiiii’in.i iiiiirtiiiiiiiittiiiiiiiitniiiiiKi'iiitiiiuiiiitiitHiiiiiiiiiuiiniiiitiir^

I DEELA C. JAKUBS I
(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuola Laidotuvių Direktorė) 

Visiems Lietuviams normtieins naudot) musų 
kambarius leidžiame dykai.

ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėkit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimai į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale tėlefonuokit.

Lithuanian Funeral Home
6621 F.iLin Avenue ENdicott 1763
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REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
< Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pi.' S
5 tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 51
J sokios Apdraudos (Insnrance) visai dykai. Todėl pi. - <
S niiau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). ?
5 Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Rea! Estate <
C ir Apdmudes Agentūra '—“—51

P. P. MULIOLIS į 
į 6606 Superior Avė. Cleveland HEn. 67H9 į
)VAftriAW'.'WwiiA1".VirtiVsV.V.VAV.,.W.V.V.,.\\W.WA'jYWV

w

Eath Re bes .......... $2.95
Skrybėlės ............ $1.95
Diržai ir sagtis ...$1.00 
lietsargiui .......... $1.25
Nosinaitės .............. 50c
Union Siutai .......... 97c
Pažamos ...............
Šilti Kailiniukai . .
Knieker Kelnaites . . 97c aukš. 
Ilgos KeEnės .... $1.95 aukš. 
Vilnonės Hockey kepurės 48c

aukš. 
aukš. 
aukš. 
aukš. 
dėžė 

aukš. 
. 95c

. . $3.45

Kreipkitės Į mus

Krautuvė atdara vakarais.

aukš. 
aukš.

tu
XY 
*:
T
Y
Y

Ž 
ž t

... 50c
. . 19e

. ... 25c pora 
. 81,19 aukš.

,f Į

Duodam EAGLE STAMPS Duodam

ModeI Ulusirated—GKO-50.

6900 Superior Avė. Kratūuve atdara vakarais

;!;

Visiems savo kaimynams ir draugams Lietuviam-1 
Linkime

Laimingų ir Pasekmingų .1937 Metų! 
Flora Florai S h o p p e 

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

4 4 41 i- i-1 t i: i 4- 410 4 < 4 L 4 s
Visiems savo kaimynams ■ ir draugams Lietuviais

į ; I.inkim;? .
Laiminglįi ir Fp -’-Lmingų' 1937 Metų?

Fortaro Bi-otEers Eeauty Shoppe,
6916-18 Superior Av.ėnu?

Phillip Portaro, Ross Portaro and Staff

Svdkmątue visus savo ^rangus ir rėmėjus Ir
! > j t ’ / Į " į ....- i < 1

Lajmingii ir Passksrting^..'.11937 Metų!.:-.

Gelcžinai Padargai 
ir Maliavos

X

tsiNfcOiyS,' MAUDV^fiMŠ't 
IR KITŲ REIKMENŲ 
ir Plurabing prietaisų 

The STONEMAN Co. 
7110 SuperiGr Aye.

Hė. 1759

PIRKIT

ir eukščiar 
25c 

. 25c 
. . $1 

. 69c 
$1.50

VAIKAMS
i Marškiniai . . 
Kakle raiščiai 
Grif Rojinės
Sveteriai . ..

7G02 Superior At’e Kampas Giddings Rd. , 
•i i i # fe m i- 4 a a o a a a a a a a a a ra a

REFRIGERATORIUS
Kaimyniško j e Krautuvėj e

H E L D’S
ELEKTRIŠKI
PADARGAI:

Refrigeratoriai
Skalbtuvai,
Prcsytojai,
Puikios Lempos

TAIPGI VISOKIU 
RAKANDU:
Stalų, Lovų, 
Vieškambario Setų, 
Pečių, Stalų,
Veidrodžiu, Paveikslu

CRG'SLEY

5HELVAD0R
THE WORLD,S 

MOST BE A tlTi FU L 
REFRIGERATOR

Hera is the Crosley Model 745—■ 
a sevsn-tube, three-band, ail- 

įį wave radio vzith many startling
/ new ieatures.

Cabinet of rara 
bėauty.

Kainos
Žemos.

Duodama 
Lengvom 
Sąlygom.

jg— ---------—,y. A.V-:

įįĮįi> : ' ‘ L>sdUCR , ji 1.1 ..
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1— Vyriški Parėdai: Marškiniai, Kaklaraištis, Diržas;
2— Puikus namams veidrodis (moteriška dovana); 
Penkios metinės prenumeratos “Dirvos”;
Dešimts Sieninių 1937 Metų Kalendorių;

D I E V A
r-

Youth’s Forum t

Dovanos kurios Laukia Jūsų
‘Divos’ 1937 M. Sutikimo Baliuje •BBB

B 
B 

f f T f O BOJF f f 9 9999999999999 999^999999 S

hkjftor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Are. Cleveland, O.

“DIRVA’S’ NEW YEAR EVE PARTY
Subscribers of the Dirva are cor- | 

dially invited to attend the New 
Year Party to be held Thursday 
evening, at the Lithuanian Hali, 
6820 Superior Avenue.

Each subscriber is entitled to one 
freę ticket with the privilege of 
purchasing any number 
tickets at 10 cents each 
vvho are not subscribers 
the party by payment of

of extra 
and those 
may join 
the regu-

lar admission nrice of 35c.
Dancing wi!l be the main feature 

of the evening with a short program 
at midnight at which time the in- 
troduction of 1937 will take place.

There will be a number of prizes 
offered to the public.

Annual parties given 
va publishers are very 
are enjoyed by many 
cality.

by the Dir- 
popular and 
in this lo-

LUIZAI CLEVELANDE
Veiklus buvę Clevelandiečiai 

jaunuoliai, Alvina ir Petras 
Luizai, iš Toledo, Ohio, Kalė
dų šventes praleisti parvažia
vo pas p. Luizienės tėvus J. 
Salasevičius.

Petras Luiza sekmadienio 
vakare gryžo Į Toledo, jo žmo
na pasiliko Clevelande ir bus 
čia iki “Dirvos” Naujų Metų 
Sutikimo baliaus, kuomet ir 
Petras vėl atvažiuos.

Luizai yra muzikali pora, ku
rie Clevelandie gyvendami la
bai daug prisidėdavo prie Lie
tuviškų programų išpildymo.

i

PASIIMKIT NAUJŲ 
METŲ BALIAUS 

TIKIETUS

R A D T O

PRALEIDO $18,000.000
Laukdami Kalėdų, Clevelan

do gyventojai pirkdami dova
nas ir kitokias reikmenis pra
leido 18 milijonų dolarių!

Sujudimas Clevelande buvo 
nepaprastai didelis; gatvės bu
vo užsikimšusios automobiliais 
visokiais reikalais važiuojan
čių, į svečius vykstančių, do
vanas ir maistą Kalėdoms ve
žančių.

Lietuviai praleido Kalėdas 
gana linksmai: ir svečiavosi, 
ir vaišinosi, ir valgė ir gėrė 
su savo artimais draugais ir 
giminėmis. Daugelis turėjo 
giminių iš kitų miestų, kiti 
patys važiavo pas gimines.

Daugelis prisiminė ir saviš
kius Lietuvoje, siuntė jiems 
pinigų, siuntė šiaip dovanu, iš
rašė “Dirvą” ir kitus laikraš
čius.

Bet buvo ir skurdžių šei
mų, kurios visai paprastai su
tiko Kalėdas.

OHIO valstijos legislatura 
užtvirtino gubernatoriaus Da
vey $66,000,000 naujų taksų 
programą ir pravesdama be
darbės apdraudos įstatymą sa
vo posėdį baigė. Po 

« Metų susirinks naujai 
ta legislatura.

Palikta beveik visi 
tys taksai, kaip tai ant cigare- 
tų, pirkimo įvairių reikmenų, 
gasolino ir tt., kaip buvo iki 
šiolei. Senieji taksai baigiasi 
su Kovo 31 diena, taigi reikė
jo padaryti naujas nutarimas, 
kas ir padaryta, šiaip tai val
stija butų likus be pinigų.

Naujų 
išrink-

tie pa

KAS GALI GAUTI DYKAI 
TIKIETĄ

Kiekvienas “Dirvos” skaity
tojas — ar metinis prenume
ratorius ar perkantis “Dirvą” 
kas savaitę pavieniais nume
riais — gali gauti vieną tikin
tą dykai į ‘Dirvos’ Naujų Alė
tų Sutikimo Balių.

Daugiau tų pačių tikietų ga
lit gauti užsimokant po 10c.

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

Bet kurie nėra “Dirvos” 
skaitytojais, tą vakarą galės 
taipgi baliuje dalyvauti, nusi
pirkdami tikietus salėje. Ti- 
kietai bus po 35c.

“Dirvos” skaitytojai ateikit 
tikietų gauti į Administraciją. 
Tą patį vakarą salėje prie du
rų nebus duodami dykai tikie- 
tai, nors ir skaitytojams. To
dėl kviečiame visus pasisku
binti įsigyti tikietus tą dieną 
iki 7 valandos vakaro. Po to 
reikės pirkti tikietus pas du
ris ir mokėti pilną kainą.

Bet, kurie turės savo išank
sto gautus tikietus ir norės 
įsigyti jų daugiau, kaipo “Dir
vos” skaitytojai, savo šeimos 
nariams galės gauti salėje mo
kant tik po 10c. (Reikės pa
rodyti išanksto gautą vieną ar 
daugiau savo tikietų. Tų ne
turintieji mokės pilną 35c. 
įžangą.
PROGRAMAS — DOVANOS

Balius bus nepaprastai links
mas, šokiai tęsis nuo 8 iki ke
lių minutų 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....

CULAUKĘ 1936 metų pabaigos ir sutikda
mi nauji’s 1937 metus, sveikiname visus 

savo draugus ir gimines Clevelande, pla
čioje Amerikoje, Lietuvoje ir kitose šalyse 
gyvenančius. Linkime kad laimė visada bu
tų su Temis ir kad ateinanti nauji metai at
neštu Jums dar daugiau smagumo ir gero.

K. S. ir Ona Karpiai.
Cleveland, Ohio.

Visus savo draugus, gimines ir pažystamus 
sveikiname ir linkime

LAIMINGIAUSIŲ 1937 METŲ!

4 SS 4

JUOZAS ir ONA BLAŠKEVIČIAI
1168 East 77th Street

" SS
Sveikiname visus savo draugus ir linkime 

LAIMINGŲ 1937 METUI!
Užkviečiame visus į savo įstaigą sutiktų. 1937 metus — 
duosim d(,vkai Lietuviško kumpio, — visi turėsit 

gesrį laiką negu turėjot pernai!

JUOZAS SUOPIS
6208 St. Clair Avenue .

sma-

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 
nuo 4 iki 5 vai. po pietų.

HOME FROM TEKĄS
Pretty Catherine Gudzunas, 

veland. just returned from 
Texas Centennial, where she 
worked as an aid in one of
expositions attractions. Miss Gud
zunas is the sįster of the >vell-known 
Victor Gudzunas, also if Cleveland.

C.le- 
the 
had 
the

VAISTINĖ — RECEPTAI 
IR REIKMENYS

BUDDING ARTIST
Anthony Vaiksnoras, 7214 

luth Avė., Cleveland, has oeen eaus- 
ing much comment by his excellent 
sketehes published in the Cleveland 
News, Amateur Section. His riketen 
of Irving S. Cobb, is the latest of 
his accomplished efforts. East Tech 
High is where he n<w is securing 
his schooling.

| FLEDGING FULL-FLEDGE1)
M r. Peter Slauta, now has the 

honor and distinetion of being' a 
fųll-fledged union waiter. Just re- 
cently being initiated into the union 
of ivaiters and bar-tender. It takes 
years of training before onė is 
capable of gainipg this? position. 
Peter is a 
even outside 
public. The 
of abode for 
up to keep fit.
for his singing in several different 

| groups and choruses.

very adaptable chap, 
of catering to,. the 

Y-gym is his place 
exercise and building 

He is well-known

Bli

d.,

KORTOS IŠGELBĖJO 
NUO KULKOS

Sekmadienį, ant Scovill avė. 
gatvekaryje konduktoriui susi
ginčijus su pasažieriu už ne
mokėjimą, pasažieris išsitrau
kęs revolverį šovė kondukto
riui iš šono į krutinę. Konduk
torius išliko gyvas tik ačiū ki
šeniuje buvusiam pluoštui kor
tų, kuriose jie sužymi savo va
žinėjimo valandas. Per kor
tas kulka nepraėjo į mėsą, tik 
liko marškinių kišeniuje. šo- 
vikas pabėgo.

Gruodžio 15 d. išliko gyvas 
nuo šūvio kitas konduktorius, 
kuriam kulka pataikė į akinių 
dėžutę laikomą aukštutiniame 
šoniniame kišeniuje.

Taip tai apsieina nekurie 
Clevelando piliečiai važinėdami 
gatvekariais. Nereikia nei Is
panijos.

FISHER BODY TARIASI 
SU UNIJOS VALDYBA

Gruodžio 28 d. Fisher Body 
dirbtuvės darbininkų unijos 
viršininkai turėjo pasitarimą 
su dirbtuvės vedėjais išrišimui 
kylančių nesusipratimų. Pra
dėta nusiskųsti kad dirbtuvė
je su nekurtais unijos nariais 
apsieinama blogiau negu
neunijistais, buk unijistai at
leidžiami iš darbo pirmiau ne
gu kiti.

Gruodžio 28 d. Fisher Body 
dirbtuvėj prasidėjo sėdėjimo 
“sėdėjimo streikas”.

su
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AUTOMOBILIAI SUSIKŪLĖ, 
SUSIBARUS UŽMUŠĖ

SekmadįięnĮ, - John Soeder, 53 
m. amžiaus, važiuodamas au
tomobiliu su savo žmona, ant 
St. Clair ir E. 128 gatvės len
gvai susimušė su j priešingą 
pusę važiuojančiu automobiliu. 
Abu automobiliai sustojo, ir iš 
antro automobilio iššokęs jau
nas vyras, kuris važiavo su 
mergina, prišokęs prie Soedero 
pradėjo jį kolioti. Susibarus, 
jaunasis vyras smogė Soederui 
kumščia į smakrą, Soeder kri
to aukštieninkas ir persimuš- 
damas galvą nuvežtas ligoni
nėn mirė, jaunasis sėdęs sa
vo automobilin pabėgo.

Clevelande 1936 metais au
tomobilių nelaimėse žuvo apie 
215 žmonių. Iki Kalėdų dienai 
žuvusių buvo 210, tokiu bil
du perviršyta 1935 visų metų 
žuvimų rekordas.

Gruodžio mėnesį per 25 die
nas užmušta 26 asmenys.

ŠILTOS KALĖDOS
šymet Kalėdų laikas buvo 

toks gražus ir šiltas kaip nė
ra buvę per kelis desėtkus me
tų. Prieš šventes oras pradė
jo švelnėti, buvęs sniegas su
tirpo, ir taip išlaikė per kele
tą dienų. Gruodžio 27-ta die
na buvo taip šilta kad tempe
ratūra pakilo iki 64 laipsnių.

Išrodo oras bus toks gražus 
iki pat pabaigai šių metų.

Avalų Taisymas
Trys darbininkai dirba mano įs

taigoje kadangi šios kaimynystės 
Žmonės žino jog aš padarau at
sakantį darbą avalinės taisyme. 
Jie vėl sugryžta pas mane, nes 
aš duodu stiprią odą ir atsakan
tį darbą. (50)

Keller Shoe Repairing
7921 SUPERIOR AVĖ.

HAPPY NEW YEAR!

The ttaff of the Dirva and of the 
Youth’s Forum vvishes to expres3 
their šinėere wišh —. in Ųishihg 

all readers a HAPPY AND PROS- 
PEROUS NEW YEAR!
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Sveikiname savo visus draugus ir linkime
•' f.

Visokių laimių 1937 Metais!

ūdį i*

Aš užlaikau pilniausia įren
gti} 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, ir kainos čia nėra 
aukštesnės. Mano speciališ- 
kumas receptai, kuriuos iš
pildau atsakančiai.

Andrew A. Yeager
Prescription Pharmacist

6602 WADE PARK AVĖ.

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

| A K O R D I O N A I = 
f Aš PARDUODU AKORDINUS | 
į: už numažintas kainas, nes aš E 
E perku juos dideliais kiekiais ir E 
= gaunu žymiai pigiau. Taipgi E 
E turiu visai pigia kaina Amen- g 
~ kos darbo instrumentų, kurie E 
E garantuojami 15 metų. Kainos = 
E eina nuo $95 aukštyn. Duodu E 
E išsimokėjimui. Taipgi pamoki-E 
E nu groti kiekvieną pėrkantj. E

N O T A RI’S 
Accordion School 
3341 East 55th St. = 

CLEVELAND, O.
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Visiems savo Draugams ir Rėmėjams linkime

Laimingiausių Naujų Metų!

BLACK CAT CLUB
Antanas ir Juzė Čiapai 6810 Superior Avė.

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

Tikietus pasiskubinkit įsigyti išanksto.
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Sveikinimas ir Linkėjimai '

Sveikiname savo visus draugus ir linkime

LAIMINGIAUSIŲ 1937 METŲ!

pasitikime jūsų draugingumu ateityje

PATS PLACE
1386 EAST 65TH STREET

Petronėlė Jonilienė Marė Yesienė
533

i3S

Sveikinimas ir Linkėjimai

Sveikiname visus savo draugus ir gimines 
Clevelande, Amerikoje ir Lietuvoje 

ir linkime jums visiems

LAIMINGIAUSIŲ 1937 METŲ!

Mr. ir Mrs. S. PROKOPAI
1023 Aųsel Road
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Sveikiname visus savo draugus ir linkime 
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COHEN’S FRUIT & VEGETABLE 
MARKET

Metų toje pačioje vietoje
6924 Superior Avenue

15

R

BENADAS ir BERTHA VELIČKAI
8101 Pulaski Avenue

SVEIKINAME VISUS SAVO DRAUGUS 

Linkime

LAIMINGIAUSIŲ 1937 METŲ!

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE B
į. Albina P’aulienė — Savininkė

7011 Superior Avenue

SS 
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X įsiems savo kaimynams ir draugams Lietuviams 

* Linksmų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų! W 
J ANDRIUS URBŠAITIS J

Lietuviška Kirpykla 7013 Superior Avė. H

SAVO DRAUGAMS LIETUVIAMS LINKIU

LAIMINGŲ 1937 METŲ!

STONIS RESTAURANT
K. Stonis — Savininkas

6824 Superior Avenue

tUf-tt S ttf f f 411 f

SVEIKINAME VISUS SAVO DRAUGUS

LAIMINGIAUSIŲ 1937 METŲ!

52

ANTANAS ir ANTANINA WIRBICKAI 
17320 St. Clair Avenue—Kampas E. 174th St.

rĘf

Sveikiname savo visus draugus ir linkime

Visokių laimių 1937 Metais!

SUPERIOR
Mr. ir Mrs. P.

T A V E R N
Kubilius

6528 Superior Avenue

Visiems Savo Draugams, Kaimynams ir 
Kostumeriams linkime

Laimingų ir Pasekmingų 1937 Metų!

JONAS P. KWEDER
LIETUVIŠKA VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ

1497 East 7 I st Street
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