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Prez. Roosevelt
Atidarė Kongresą
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

DIDELIS SRTEIKAS
Su pabaiga 1936 metų, 

kilo didelis streikas auto
mobilių dirbtuvėse priklau
sančiose General Motors 
Co. šiuose miestuose: Cle
velande, Kansas City, At
lanta ir Flint, Mich. Dar
bininkų vadai reikalauja 
kolektivio turimose apie 
darbininkų reikalus.

Auto unijos vadai grasi
na iššaukimu i streiką apie 
275,000 darbininkų dirban
čių 69 General Motors dir
btuvėse.

Clevelande sulaikyta vi-! 
si Fisher Body Co. darbai.

Išviso jau uždaryta 10 
General Motors dirbtuvių 
šešiolikoje miestų. Nedir
ba apie 37,000 darbininkų.

Unija reikalauja 30 va
landų darbo savaitės; nUU 
štaf^ftio*' minimftl* Ino kėš-’ 
ties; panaikinimo nuo šmo
tų mokėjimo sistemos; su
grąžinimo i darbą paleistų 
už unijini veikimą darbi
ninkų; pripažinimo uni
jos; bendro susitarimo dėl 
produkcijos greitumo.

Šis streikas atsiliepia į 
kitas industrijas, ir plieno 
industrija tarėjo apmažin- 
nekuriuos savo darbus.

Akron, O. — Sustreika
vo šios srities gasolino iŠ- 
vežiotojai, taip kad pritru
kus gasolino turėjo užsi
daryti dauguma gasolino 
stočių. .

Plieno gamyba, kiek su
lėtėjus savaitės bėgiu tarp 
Kalėdų ir Naujų Metų, vėl 
pašoko iki 79 nuoš.

1936 metais plieno ben
drai šioje šalyje pagamin
ta 47,876,000* tonų. 1935 
metais pagaminta 33,417,- 
985 tonų. Tik 1929 m. bu
vo pagaminta daugiau — 
54,312,279 tonai.

Geležies liedinių taipgi 
padaryta žymiai daugiau 
negu 1935 metais: 1936 m. 
padaryta 31.078,000 tonų, 
1935 m. — 21,040,483 tonų.

Milžiniški nuostoliai dėl 
uostų darbininkų streiko. 
San Francisco. — Ameri
kos komercija Ramiajame 
vandenyne labai nukentėjo 
dėl uostų darbininkų strei
ko. Streikuoja 40,000 lai
vų darbininkų. Apskait- 
liuojama kad kelių savai
čių streikas padarė $420,- 
000,000 nuostolių.

Šių metų pradžioje Ra- 
mioio vandenyno uostuose 
stovėjo sulaikyti nuo vei
kimo 233 laivai, pasažieri- 
niai ir prekiniai.

Pakelė mokestį. Cleve
lande. American Stoye Co. 
lakelė savo 1,000 darbinin
kams mokesti apie $100,000 
į metus.

RUOŠIASI PRIE DI
DELIU DARBU

Washington, Sausio 6 d. 
— Prezidentas Roosevelt, 
asmeniškai dalyvaudamas 
75-to Kongreso atidaryme, 
pasakė gerai paruoštą kal
bą, kurioje plačiai išdėstė 
savo planus, pažiūras ir 
pageidavimus šalies, visų 
gyventojų, darbininkų, ir 
pasaulio gerovės ir taikos 
reikalais.

Tarp kitų dalykų, Prezi
dentas pasakė:

“NRA statutas tapo pri
pažintas neteisėtu. Tačiau 
problemos neprašalintos — 
jos pasiliko su mumis”.

Tai buvo Prez. Roosevel
to pareiškimas Suv. Vals
tijų Aukščiausiam Teismui 
kad jis, griežtai prisųlaky- i 
damas Įstatymų raidės, at
metė NRA, bet negalėjo 
pašalinti blogumų kurie ša
lį paspaudę laiko.

“Svarbiausia ko reikia 
tai ne pagrindinių įstaty
mų keitimo bet padidinto! 
aiškesnio supratimo apie 
juos”, pasakė Roosevelt.

TRYS PROBLEMOS ,
Toliau savo kalboje pre- i 

zidentas pasakė1 kad reika-1 
las verčia jį prašyti Kon
gresą tuojau apsvarstyti:

PIRMA, budus prailgi
nimai tam tikrų jam duo
tų teisių ir galimybių, ku
rie su senu jo terminu pa
sibaigia už kelių savaičių;

ANTRA, paruošti priedą 
dabartiniam n e u t r alunio 
aktui, padengimui tam tik
rų kylančių klausimų dėl 
nelaimingo Ispanų karo, ir

TREČIA, trukumų pa
dengimui pinigų skyrimą, 
kurio apyskaitas tuoj pa
teiks.

ISPANIJOJE
NORI SULAIKYT KABA 

SU VOKIEČIAIS
Paryžius. — Anglija no

ri sulaikyti > “nepaskelbtą 
karą” tarp Vokietijos ir 
Ispanijos kairiųjų. Vokie
tija pasiuntė savo karišką 
laivą prie Ispanijos pakraš
čių ir ten gaudo Ispanų lai
vus. Vokiečiai nori priver
sti lojalistus atiduoti sul
upto Vokiečiu laivo Palos 
kariškas prekes, ką socia
listai atsisako padaryti.

Vokiečiai davė socialis
tams laiko iki Sausio 8 d. 
sugrąžinti užgrobtas pre
kes.

Anglija taip pat pradėjo 
teirautis ką darys Italija, 
kuri nors sako nesikiš Į 
Ispanų karą, tačiau šiose 
dienose pasiuntė 4,000 sa
vanorių sukilėliams Į pa
galbą.

Ispanai kairieji apgink
lavo Įvairius savo žuvinin
kų ir kitus senus laivus ir 
paleido Į juras su Įsakymu

SULAIKO AMUNICI
JOS VEŽIMĄ

Washington, D. C. — 
Kongresui pradėjus posė
dį, Prez. Roosevelto prašy
mu praleista neutralumo 
sustiprinimas ir išleista už
draudimas gabenti amuni
ciją Į Ispaniją.

Iki tas tarimas padaly
ta, vienas Ispanų kairiųjų 
laivas pabėgo, iš New Yor
ko uosto su lėktuvais ir 
karo reikmenimis.

LAKŪNAI PAMETĖ 
ISPANUS

Paryžius. — Keturi žy
mus Amerikos lakūnai, ku
rie buvo nukeliavę Ispani
jon ginti “demokratiją” ir 
stojo socialistų pusei i pa
galbą, šiose dienose nusi
vylę pasitraukė. Jie per 
šešias savaites dirbę nega
vo užmokėti, nors buvo 
pažadėta geras atlygini
mas. Pasakoja kad Ispa
nų kairiųjų ir dešiniųjų 
karo lėktuvus valdo dau
giausia svetimšaliai.

ČIANG NUTEISTAS 10 
METŲ KALĖJIMO

Nanking, Kinija.-— Mar
šalas Čang, kuris buvo su
kilęs prieš Kinijos vyriau
si karo vadą ir pagrobęs 
jį, šiose dienose karo lau
ko teismo priteistas 15 me
tų kžrėjimo. •G-rn. -Kaišek 
sumažino jam bausmę iki 
10 metų.

ITALIJA GAVO NAU
JUS PLOTUS ŽEMIŲ 
Benito Mussolini, per 14 

metų savo valdymo, pra
vedė milžinišką darbą Ita
lijos pelkynų nusausinimo 
ir gavo 500,000,000 akrų 
naujų žemės plotų. Tam 
darbui išleido 335 milijonus 
dolarių. Tikisi nusausinti 
ir padaryti ariama žeme 
dar 400,000,000 akrų.

Ant nusausintų plotų iš
augo 64 nauji kaimai.

Prancūzija sustiprinimui 
savo draugingumo su Len
kija, paskolino $63,000,000 
Lenkijai ginkluotis. Pusė
tinai brangus toks drau
gingumas.

“šaudyti i. visus laivus ku
rie norės atakuoti”.

Ši “armada” turi užduo
ti apginti kairiesiems reik
menis atvežančius laivus.

SUKILĖLIAI VIS BOM
BARDUOJA MADRIDĄ
Madridas. Sukilėlių 

sunkioji artilerija smarkiai 
bombardavo mieštą Sau
sio 1 naktį, padarydama 
žymių nuostoliu pačiam vi- 
durmiesčiui.

Kairieji bombardavo su
kilėlių linijas Vilią Verde 
priemiestyje.

Sukilėlių du karo laivai 
bombardavo kairiųjų lai
komą Santandar miestą.

Sausio 3 d. vėl Madrido 
bombardavimas pakartota, 
o Sausio 4 d. sukilėlių or
laiviai užpuolę miestą pa
darė nuostolių ir sako žu
vo apie 100 žmonių. •

Prie Bilbao, kur valdo 
Baskai raudonieji, tapo nu-

KINIJOJ ŽUbO NAR
KOTIKU NAU

DOTOJUS

Nanking, Kinija. — Ki
nijos miestuose pasieniais 
atsirado eilės grabų, kaip 
persergėjimas opiumo ir 
kitų nuodingų vaistų nau
dotojams. Valdžia norė
dama panaikinti tą piktą 
paprotį, kuris ėda Kinų 
stiprybę ir patvarumą, iš
leido įsakymą nuo Sausio 
1 d. žudyti visus kurie ne
nustos tų nuodų vartoti.

Kaip kur jau įvyvo su
šaudymų. Kurie dar visai 
tų nuodų nenuveikti, sku
biai pradėjo kreiptis į li
gonines išsigydymui.

Sako, Japonjija pradėjo 
smarkiai platint opiumą 
tarp Kiniečių, visiškam jų 
nusilpniniraui. '

AMERIKOS VIEŠU 
DARBŲJ EIGA

Surinktos žinios iš vie
ši! darbų programo paro
do kad 3,500,000 darbinin
kų bėgyje pastarų poros 
metų užėmė nutiesti kelių 
iš ūkių į miestus, 130,000 
mylių ilgio — užtektinai 
apjuosimui penkis kartus 
aplink žemės skritulį.

Jie pastatydino ar patai
sė 6.201 moT/’dv nąmųs, 
5,340 kitų viešų namij ki
tokių negu mokyklos, 5,722 
parkus ir vaikams žaisla- 
vietes, 7,929 vandens ir 
nuobėgų sistemas ir 3,783 
potvinių ir išplovimų kon
troliavimo projektus.

Jie išstatė arba pataisė 
168 elektros tiekimo siste
mas, pradėjo arba išbaigė 
551 lėktuvams stotis, prie 
eilės kitų įvairių darbų ir 
darbelių ir aptarnavimu.

Viešų darbų administra
cijos priežiūroje buvo at
likta darbų už $900,000,000. 
Iš tos sumos $100,000,000 
tenka išstatymui gyvenamų 
namų, kuriuose sutilps 75 
tūkstančiai šeimų.

Po vadovybe civilio kon
servavimo korpuso išstaty
ta 5,360,000 sieksnių tvorų 
ir pasodinta 650,000,000 gi
rios medžių ant 19,300,000 
akrų žemės.

CČC taipgi padirbdino 
35,600 tiltų ii- 2,200,000 že
mės plovimo sulaikymo už
tvarų. Tuose korpusuose 
per tris metus viso perlei
sta 1,635,000 vyrų.

Ūkių pagalbos adminis
tracija pagelbėjo 705,000 
suvaigusioms ūkininkų šei
moms visose šalies dalyse.

Viešųjų kelių statyboje, 
agrikultūros departamento 
žinioje, šią vasarą dirbo 
237.2000 darbininkų.

Geležinkelių skerskelių 
naikinimui paskirta $199,- 
600,000 ir $300,000,000 ki
tokiems vieškelių gerini
mams.

Laike viešų darbų eigos, 
per visą šį laiką, tie darbi
ninkai gauna algų bendrai 
iki $30,000,000 savaitei.

mušti trys Vokiški lėktu
vai atakavę miestą.

Sukilėlių vadovybė pra
neša kad jų kariuomenė 
nukirto vieškelį kuriuo so
cialistų kariuomenė susi- 
nešinėjo tarp Madrido ir 
EI Escorial.’

DAR TRYS LAUKIA 
MIRTIES

Maskva. — Sovietų val
džios organas ‘Pravda" aš
triai smerkia tris žymius 
sovietų vyriausybėje buvu
sius narius, laikraštininką 
Kari Radek, Gregory So- 
kolnikov, ir Grerogy Pia- 
tavov — kaltina juos suo- 
kalhiavime nuversti sovie
tų vyriausybę ir grąžinti 
Rusijai kapitalizmą.

Jie yra areštuoti ir kal
tinami dirbę išvien su iš
tremtu Trockiu.

VOKIETIJOJE RIEBA
LŲ “ŠVENTĖ” 

Berlinas. — Vokiečiams 
išleista įsakymas sulaikyti 
raginimus naudoti sviestą, 
taukus ar kitokius rieba
lus maistui, nes jų nėra.

Raginama skelbti dau
giau naudoti cukrų, mar
meladą, žuvį, bulves, varš
kę ir miežių kruopas.

IR KOMUNISTAI “ŪŽĖ”
Maskva. — Naujų Metų 

pasitikimas Maskvoje buvo 
linksmas ir trukšmingas.

Didieji viešbučiai rengė 
balius imdami po 115 rub
lių ($23) už honką Rusiš
ko šampano ir paprastą 
lengvą vakarienę. Tai yra 
paprasto darbininko dvie
jų savaičių uždarbis. Tik 
komisarai galėjo tą naktį 
gerai paūžti — ir jie ūžė.

MIRĖ BADU SU $4199 
BANKE

Nevv York. — Dvi senos 
seserys, Kate ir Mary Mur- 
phy, mirė badu prastame 
trijų kambariukų bute, ku
rį apsišviesdavo lempa.

Išrodė kad jos sarmati- 
josi prašyt pašalpos, bet 
po jų mirties policija rado 
prie jų bankinę krj'ygele su 
$4199 pinigų banke.

Baigė streiką. Charles- 
ton, W. Va. —- Pasibaigė 
streikas Buchanan kasyk
lose ir 1,100 darbininkų su
gryžo dirbti.

Ironton, Ohio. — Trijų 
savaičių streikas Selby 
Shoe Co. dirbtuvėje pasi
baigė, 600 darbininkų su
gryžo dirbti laimėję mo
kesties pakėlimą.

20 UŽMUŠĖ
Meksikoj, prie dirbamo 

kelio iš Bermejillo į Pal- 
mito sprogo 30 dėžės dina
mito, užmušta apie 20 dar
bininku.

Alga — $75 į dieną! At
lanta, Ga., kalėjimui pri
reikė vieno darbininko ku
riam moka $75 i dieną. Jo 
darbas — tik žudyti kali
nius elektros kedėje.

Italija ir Britanija pasi
rašė Viduržemio jurų su
tartį. Viena kitą tos dvi 
valstybės tose jurose ne
kliudys. Tokiu budu try
nimasis tarp tų šalių, ku
ris išrodė gali užsidegti, 
baigtas gražumu.

ŽUVO 250 ASMENYS
Pradedant naujus metus, 

S. Valstijose įvairose ne-, 
laimėse žuvo apie 250 as-i 
menų, daugiausia automo
bilių nelaimėse.

LIETUVOS BARAVYKAI AT
GABENAMI AMERIKON

Lietuvos Rėmimas Naudojant Jos Produktus Pri
klauso nuo Musų!

Dar viena skani naujiena 
Amerikos Lietuviams. Kuris 
L ietuvis nemėgsta baravy ku— 
tų gražių, skanių grybų kara
lių, kurie Amerikoje neauga?

štai “Dirvos” redakcija ga
vo žinių kad Amerikon atga
benama Lietuvos džiovintų ba
ravykų, kurie tuoj paplis par
duotuvėse.

Jau žinote kad galima gau
ti Lietuvos mėsos produktų, 
konservuotų skardinėse sudėtų 
virtų, gatavų valgyti Lietuviš
kų kumpių. Jau gaunama Lie
tuviškų konservuotų agurkų, 
Lietuviškų skaniausių vaisinių 
saldainių (marmelado) ir šio- 
kiu-tokių kitų valgomų dalykų.

Pastaromis dienomis “Dir
va“ painformuota Lietuves Ge
neralinio Konsulo J. Budrio 
kad viena importo firma, Pro- 
dexco, New Yorke, užsisakė ir 
Lietuviškų džiovintų baravykų. 
Tie baravykai iš Klaipėdos jau 
išsiųsti ir New Yorką pasieks 
apie Sausio 25 diena.

Taigi, Užgavėnėms, na ir 
paskui Velykoms, galėsit tu
rėti tų skanių, jūsų mylimų 
baravykų savo stalui!

KUR GAUTI PIRKTI

Daugybė “Dirvos” skaityto
jų jau valgo visus viršuje mi
nėtus Lietuvos skanumynus — 
pradedant kumpiais ir baigiant 
saldainiais — ir jais gerėjasi. 
Tų Lietuvos produktų gulima 
gauti pirkti krautuvėse Lietu
vių kolonijose tarp New Yorko 
ir Chicagos — taip plačiai ir 
greitai tie musu tėvynės ga
miniai plinta.

VILNIAUS LIETUVIU KOMITETO VEIKLA 
LENKU SULAIKYTA

Kaunas. — Iš patikimu šal
tinių patirta kad Vilniaus mie
sto Storastos įsakymu tikrai 
yra sulaikytas Vilniaus l ietu
vių Tautinio Komiteto veiki
mas. Tam komitetui yra už
draustas bent koks veikimas.

Lenkų spauda pranešdama 
apie to komiteto veikimo su
stabdymą, nuo savęs dar pri
duria savotiškas pasitenkinimo 
pastabas ir primeta komitetui 
įvairių nepamatuotų ketini
mų.

Kartu su tuo, pranešama 
kad Vilniaus vaivada sustabdė 
veikimą visų Lietuvių šv. Ka
zimiero draugijos skyrių ku
rie ineina j paadministracijos 
zoną, šių skyrių veikimo su
laikymo motivai nurodomi Į 
tai, esą jie trukdę viešą ramu
mą ir gyventojų tarpe kėlę ne
santaiką. Konkrečių faktu ne
nurodoma jokių. “L.A.”

SMULKIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

—Lietuvos prekybos atsto
vas Berline pranešė kad 1937 
metais Vokietija pirks Lietu
voje dobilų ir vikių už 3 mi
lijonus litų.

—Iš Maskvos gauta žinių 
kad ekonominiai Lietuvos-So
vietų Rusijos, pasitarimai jau 
baigti. Naujas prekybos su
sitarimas pradės veikti po 
Naujų Metų.

| Tačiau jų turi tik viena-kita 
parduotuvė. Kitose dar nėra.

Bet to visko tuoj atsiras ir 
jūsų kaimyniškose parduotuvė
se, jeigu jus pareikalausit sa
vo maisto produktų pardavėjo 
kad jis partrauktu jums tų 
dalykų. Iš New Yorko arba 
iš kokio sandėlio tame pačiame 
mieste gauti nėra sunku, ir 
kainos tokios prieinamos kad 
jus tik ir norėsit valgyt Lietu
vos produktus.

Naudodami savo tėvynės ga
minius padarysit visokiariopa 
nauda savo gimtam kraštui: ir 
savo broliams-giminėms tiesio- 
ginai, nes jų gerovė priklau
so nuo to ką jie gali parduoti; 
ir Lietuvos valstybe, nes juo 
daugiau Lietuva galės i kitur 
parduoti tuo daugiau ji galės 
iš kitur imti sau reikmenų, ne
išleisdama savo pinigų, tokiu 
budu musų šalis kils visais at
žvilgiais. Juo didesnė Lietu 
vos prekyba išplis su Suvieny 
tomis Valstijomis tuo niažia 
jai reikės atsiremti ant pr< 
kybos su savo klastingais ka 
mynais, kurie musų šaliai g 
ro nelinki.

Juo mažiau ekonominiai n 
savo kaimynų Lietuva prikiš. - 
sys tuo ji bus stipresnė, galin
gesnė. tuo aukščiau galės kel
ti savo galvą kitų valstybių 
eilėje!

Patriotai, į dalba! Koloni
jų veikėjai privalo pasiimti 
savo pareiga prikalbinti Lietu
viškas valgomu daiktų krautu
ves, arba ir kitataučių, kurio
se jie perka, laikyti iš Lietu
vos importuotus dalykus.

—Klaipėdos krašto visuome
nė pradėjo piktintis Vokietinin
kų direktorijos žygiais mokyk
lose. Pasirodo kad Lietuvius 
mokytojus direktorija kilnoja 
iš vietos j vietą be paliovos, 
nelaikydama Lietuvio mokyto
jo vienoje vietoje ilgiau kaip 
tris mėnesius.

—Sumanius steigti Lietu
voje parašiutistų mokyklą, 
Kaune bus pastatytas specia
lus kilnojamas bokštas, kuris 
kaštuos apie 50,000 litų. Bok
štą statys aero klubas.

—Lietuvos kaliniai kalėji
muose netrukus bus pradėti 
rūšiuoti pagal nusikaltimų po
būdi. Be to, norima visus ka
linius iki 28 metų amžiaus sių
sti į Alytaus kalėjimą, kuris 
sutvarkytas kariniais pagrin
dais. Dideli dėmėsi kreipiama 
j kalinių auklėjimą ir draus
mingumą. Ikšiol Alytun būvą 
siunčiami kaliniai iki 25 metų 
amžiaus.

—Kaune. Dariaus ir Girėnu 
paminklui statyti vieta dar 
vis neparinkta. Paminklo ko
mitetas atsikreipia į visuome
nę kad padėti] nustatyti ku
ri vieta tam paminklui butu 
atsakančiausia.

—Cukrinių runkelių staty
mas i Pavenčio ir Mariiami >- 
lės cukraus fabrikus jau baig
tas. Viso runkelių i abu fab- 
rikus dabar jau yra nuvežta 
175,000 tonų. Tokiu budu šį 
rudenį priimta apie 4.0,000 to
nų daugiau negu 1935 m, „ >
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PENNSYLVANIJOJE DAYTON

PITTSBURGH
Iš N. S. Lietuvių Para
pijos Veikimo. — Jau

nimo Pastangos

PRADĖJO NAUJUS METUS į 
SU MIRTIMI

PITTSBURGH. — Alleghe
ny apskrityje ir Pittsbuhgre 
sutinkant Naujus Metus au
tomobilių nelaimėse užmušta | 
arba patys užsimušė šeši as-‘ 
menys.

PRAKILNUS SUMANYMAS

Kaip teko patirti, du vietos 
veikėjai, J. A. Urbonas ir A. 
Augustauskas žada atlankyti 
geros valios Lietuvius parinki
mui aukų naudai Įrengimo Lie
tuvių Kambario Pittsburgho 
Universitete.

Chicago LIETUVOS JAUNI
MO SVEIKINIMAS

Ka-
Di-
ve- 
dar

gies-

Čia

NUŠOVĖ SAVO ŽMONĄ

PITTSBURGH. — Charles 
Watt, 31 m. amžiaus, nušovė 
savo žmoną, Lillian, 29 m. am
žiaus, kuri buvo jį apleidus ir 
atsisakė su juo gyventi. Jis 
nuėjo pas ją į jos darbavietę, 
7 aukšte, Westinghouse bldg., 
ir ten užtikęs ją vieną, po ne
ilgo kalbėjimo, išsitraukęs re
volverį pradėjo šaudyti. Pas
kiau ir sau paleido šūvį į gal
vą ir susižeidė. Abu jie pa
imti vežti į ligoninę. Moteris 
mirė bevežant.

Vežamas ligoninėn, jis poli- 
cij autui pasakė kad jo žmona 
naktį Gruodžio 29 neparėjo 
namon ir jis bijojo kad ji gali 
jį apleisti visai.... I

ŽINOTINA. Kai kuriems 
Daytono Lietuviams pasitaiko 
nuvažiuoti į Springfield, Ohio. 
Ten patekę, apsilankykit į Lie
tuvišką užeigą antrašu Scott 
ir Harrison gatvių. Tos 
gos savininkas yra geras 
tuvis, F. Kripas. “D.”

užei- 
Lie- 
Rep.

AKRON

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
MOTERŲ VEIKLOS

Chicagos Lietuvių kolonija 
labai didelė. Reiškia čia gy
vena Lietuvių labai daug. Tarp 
didesnio žmonių skaitliaus pa
prastai būna visko daug: ir 
gero ir blogo.

Taip yra visur, ne kitaip ir 
musų Chicagoje, tik skirtumas 
kad Chicagoje yra visko dau
giau negu kur kitur, užtai daž
nai ir pasitaiko kad Lietuviai 
Chicagiečiai kitų kolonijų Lie
tuviams žinomi daugiau tik iš 
blogosios pusės. O vienok tik
renybėje, pas Chicagos Lietu
vius tarpe visų blogumų yra 
daug ir gerųjų pusių.

O kad taip y!ra tikrai, tą liu
dija veikla Lietuvių moterų, 
kurios dirba labdarybės darbą. 
Kuomet kitose Lietuvių kolo
nijose apie labdarybę 
kalbama, Chicagos 
moterys toje srityje 
zuotai dirba jau nuo 
keliolikos metų, sulyg
galės nešdamos moralę ir ma- 

i terialę pagalbą pavargusiems 
Lietuviams, jų šeimoms ir naš
laičiams.

Visai nesenai Amerikos Lie
tuvių laikraščiuose tilpo apra
šymas gražaus ir girtino 
darybės darbo kokį dirba 
cagos Lietuvių Moterų 
bas, kurio narės nuo 1921
tų rūpinasi likimu pavargusių 
savo tautiečių, 
do kad greta šio klubo, tokį 
pat labdarybės darbą veikia ir 
kita Lietuviu moterų draugi
ja, tai

Sveikos Sesės,
Sveiki Broliai!

1937 metų Kalendoriai bus duodami visiems 
skaitytojams kurie atnaujins “Dirvą” 
visam metui — ne vėliau Sausio 31d.

(Į kitus miestus — pridėkit 10c persiunt'mo kaštų)

dar tik 
Lietuvės 

organi- 
kelių ir 
savo iš-

pažangos padaryti atei- 
sako, kaip tik bus pir- 

visuotinis choro 
pasistengs pra- 
kad choro susi
vedami 

ir

UŽMOKĖJO SAVO DARBI
NINKŲ SKOLAS

PHILADELPHIA. — Vie
nas šio miesto chemikalų dirb
tuvės savininkas, 
Graveli, Naujų 
paskyrė $100,000 savo 
apmokėjimui 
ninku visokių 
kuris turėjo: 
lių, maisto ir 
“Darbininkas laisvas nuo sko
lų yra geresnis darbininkas. 
Pi-ie to, jie gauna atgal dalį to 
ką jie patys man dirbdami 
dirbo”.

J. Harvey 
Metų proga, 

turto 
savo 77 darbi- 
skolų kokias tik 
namų, automobi- 
tt. Jis pasakė:

UŽ-

vien tik 
nutarti 

pamokų 
valandą

SMARKIAI DIRBA

Turbut pirmą kartą musų 
Dangun žengimo parapijoje j 
30 metų suskambėjo taip pui
kiai Lietuviškos Kalėdų gies
mės. Tikrai reikia stebėtis 
kad liažnytinis choras, su sa
vo nauju vedėju j porą mėne
sių sugebėjo taip gražiai 
ledinį programą išpildyti, 
dėlė garbė priklauso choro 
dėjui J. L. Senuliui. Bet 
didesnė garbė jaunimui
mininkams už jų paklusnumą 
ir pasišventimą, nes be gies
mininkų nebūtų garbės nei ve
dėjui. Kaip ta patarlė sako, 
kur vienybė ten ir galybė — 
ir tas tikra tiesa. Be susi
klausymo, be vienybės nieko 
gero neatsieksi.

Kitas labai įdomus ir pagir
tinas * apsireiškimas tarp
gimusių jaunuolių tai jų di
delė energija. Tuojau po Ka
lėdinių iškilmių, ir taip gerai 
nusisekusio giedojimo jaunuo
liai buvo tokiame gerame up< 
kad netingėjo dalyvauti pa
maldose 12 vai. nakties, 8:3C 
v. ir 10:30 v. ryto, ir dar su
sirinkę pas vieną parapijoną 
gražiai Lietuviškai pasidaina
vo. Choro pirmininkas, čia 
gimęs jaunuolis, S. šaulys, ii 
jo draugai, sutarė dar dau
giau 
čiai:
mas sekantis 
susirinkimas, 
/aryti tarimą 
inkimai butų
lietuviška kalba, 
4d kiekvieną dainų 
akarą paskirti apie 

ar kiek mažiau laiko Lietuvių
kalbos pasimokyti, kad giedant 
butų galima geriau žodžius iš
tarti. Nors dabartinis choro 
vedėjas p. Senulis kiek galė
damas aiškina, bet matyti cho
ristai pageidauja dar daugiau 
Lietuvių kalbą pramokti. A 
iš savo pusės jums jaunuoliai 
linkiu tame geriausios kloties.

Dar vienas mano linkėjimas: 
lai gyvuoja jūsų Dramos rate
lis, bažnytinis choras, jus vi
si jaunuoliai, ir tarp jūsų Lie
tuviška tėvelių kalba ir meilė 
Lietuvių tautos.

Nd-Komunistas.

HOMESTEAD. — Čionaiti- 
nė į Carnegie-Illinois plieno iš- 
dirbystė, didžiausia dirbtuvė 
Pittsburgho distrikte, veikia 
nauju padidėjusiu rekordu, pa
siekdama 90 nuoš. normalio.

Dabar šioje išdirbystėje dir
ba apie 10,000 darbininkų. De
presijos laiku ji buvo smarkiai 
paliesta, dėlto kad gamina vi
sokius didžiausius plieno pada
rinius, kurių reikalavimas 
presijai užėjus buvo visai 
stojęs.

TORONTO, ONT

de-
su-

REIKALAUJA 30 VALANDŲ 
DARBO SAVAITĖS

Allegh’eny-Kiski Slėnio ang
liakasių komitetas, atstovau
jąs 9000 darbininkų, kreipėsi 
į United Mine tVorkers prezi
dentą John L. Lewis prašyda
mi įvedimo šešių valandų dar
bo dienos ir penkių dienų sa
vaitės.

Tuo pačiu laiku Lewis gavo 
iš kasyklų operatorių praneši
mą kad unija sutinka atnau
jinti dabartinį mokesčių kon
traktą. bet reikalauja prail
ginti darbo dieną nuo 7 iki 8 
valandų.

Taigi galima tikėtis susikir
timų už darbo valandas jeigu 
kasyklų savininkai tikrai 
sis ilginti darbo dieną.

spir-

GRIGAIČIO “BENDRAS 
FRONTAS” GRIŪVA

Musų raudonieji parsikvietė 
čia Chicagietį Grigaitį papa
sakoti apie darbininkišką rojų 
ir sustiprinti “bendrą frontą” 
socialistų su komunistais. Iš
nešta ir rezoliucijos prieš Lie
tuvą, kaip Grigaitis paprastai 
daro, manydamas kad jo kas 
Lietuvoje klauso.

Antrą vakarą duota daryti 
Grigaičiui paklausimus. Ka- j 
dangi Grigaitis pakritikavo so-; 
vietų rojų tas komunistams 
nepatiko ir jie ėmė trukšmuo- 
ti. Grigaitis manė, pakalbėjęs 
apie “bendrą frontą” ims ir 
pagaus komunistus į savo mai-i 
šą, bet stojosi kitaip. Raudo
nukai atsisakė kišti galvas į 
Grigaičio spąstus, Grigaitis ir 
biznio nepadarė ir dar pasida
rė nuostolių su raudonukais 
susipykdamas. Buvęs, i

KALĖDŲ ŠVENTĖS
Akrono Lietuviai Kalėdas 

praleido gražiai, su savo šei
momis ir giminėmis, padoriai 
pasilinksmindami. Daug metų 
kaip apleido savo tėvynę Lie
tuvą, ir štai per šias Kalėdas 
turėjo laimės valgyti Lietuvos 
mėsą, kumpius, ką valgydami 
gėrėjosi, nes tos mėsos ska
numėlis neapsakomas. Ne tik
seniams bet ir čia augusiam I 
jaunimui ta mėsa patiko.

Akroniečiai Lietuvos impor
tuotos mėsos gauna iš Cleve- j 
lando Lietuvių biznierių.

Visi apgailauja kad negalė- į 
jo gauti Lietuviškos degtinės: 
šventėms, butų tada pilnai tu-' 
rėję tikras Lietuviškas Kalė-: 
das.

Pas pp. Garijonus per šven
tes lankėsi p. Anužiai iš Cle-1 

I velando.
Pas p. A. Aleknavičius atsi-

I lankė broliai Ketvirčiai, Cleve-1 
landiečiai, kurie aplankė ir ki- j

I tus savo pažystamus Akrone,: 
■ kaip tai Stasį Aleknus ir S. | 
Rutkauską, gyvenantį prie Bi-j 
rūtos gatvės.

Pas p. B. Yarašienę (Gel-; 
žauskienę) atsilankė ' jos myli-: 
mas sūnūs Pranas iš Philadel-1 
phijos. Paviešėjęs savaitę lai
ko gryžo atgal.

Pas p. K. Bartkus lankėsi j 
p. Bartkienės duktė Stella su | 
vyru žuteliai, abu sunai, Juo- J 
zas ir Albinas Matulioniai ir l 
Pr. žaltelis. Jie tėvams atve-1 
žė Kalėdų dovanų, trumpai pa
viešėję patenkinti išvažiavo.

Pas pp. Ramoškus ir Daru
lius per šventes atsilankė p. 
E. Sketrienė iš Greensburg, O.,

* * *
GAUNA “DIRVOS” KALEN-j 

DŪRIUS
Akroniečiai “Dirvos” skaity- i 

tojai labai liko patenkinti ku-1 
rie atnaujino “Diiyos” prenu-1 
meratą ir gavo dovanų gra-1 
žius sieninius 1937 metų ka-j 
lendorius.

Kurie nesuspėjo atnaujinti 
“Dirvos” prieš pabaigą metų, 
gali atnaujinti dabar tuojau ir 
dar gaus kalendorių dovanų.

At.raujink.it savo prenume
ratą per “Dirvos” atstovą ir 
iš jo gausit savo kalendorių.

Kalnas.

■JIEšKOMAS Bronius Butke-| 
vičius (Butkus), iš Vaidoto-Į 
nių k., Dotnuvos vai., Kėdai
nių aps. Kiek žinoma gyveno 
Worcester. Mass., ir kitur.

Kas apie jį žinotų prašomi j 
atsiliepti Į Lietuvos Generali-: 
ni Konsulatą, 46 Fifth Avė., | 
Nevv York Čity.

širdingiausia sveikiname Jus 
I šiaurinės Amerikos Lietuviš
kas jaunime, atskirtus nuo 
musų dūkstančio Atlanto van
denynu, ir Naujus 1937 Metus 

; švenčiančius svėčioj Amerikos 
j žemėj.
Į. ši proga Jus pasveikinti ir 
su Jumis nors mintimis ben
dradarbiauti yra mums labai 
maloni. Jau daug praslinko 
laiko, daug gražių dienų, ta
čiau mes Jus nuolat atsime
name, apie Jus mastome ir įsi- 

i tikiname kad nei tos juros nei 
; kitos kliūtys Lietuviško jau- 
I nimo atskirti negali. Tat 
šiandien. Naujų Mėtų proga, 
mes Jus spaudžiame prie šir
dies ir siunčiame laimės linkė
jimą iš musų visų Motinos-tė- 
vynės Lietuvos.

Mes sveikiname Jus Užsie- 
Lietuvių Studijų klausyto- 
susirašinėjančios laiškais 

Jumis Lietuvos jaunome- 
ir Vytauto Didžiojo Uni-

lab- 
Chi- 
Klu-
me-

Dabar pasiro-

NAUJI LIETUVOS SVEČIAI
Sportininkai Aplankys Pittsburghą, Clevelandą, 

Detroitą — Chicagoje bus Sporto Diena

nio 
jų. 
su 
nes
versiteto studentų Akademinio 
DULR Skyriaus narių vardu 
ir perduodame jų nuoširdžius 
linkėjimus ir pagarbą musų 
tautos jubiliatėms S. L. A. ir 
L. R.-K. 
nariams 
menkos 
Vytauto

Akademinio DULR Skyriaus 
M. Ruseckas,

Pirmininkas,
V. Alekna,

Sekretorius.
Kaunas, 1936, XII. 18.

S. A., jų vadovybėms, 
ir visai šiaurinės A- 
Lietuvių visuomenei.
Didžiojo Universiteto

SUGAUTAS ŽMOGŽUDIS 
PO 30 METŲ

NEW CASTLE. PA. — 30 
metų atgal čia buvo nušautas 
vienas Italas, Romeo, kuris 
mirdamas dar ištarė šoviko 
vardą. Tas šovikas dingo. Da
bar nesenai sužinota kad žu- 
deika, Esposito Strange, 56 
m. amžiaus, gyvena šiaurinėj 
Kanadoj, yra vedęs ir turi 4 
vaikus. Ten gyvendamas jis 
liepapildė jokio prasižengimo.

Jis ten sulaikytas ir bus 
bandoma pargabenti Į Penn- 
Bylvaniją teismui.

RADIO
“Margučio”

RADIO PROGRAMAS 
Pakeistas

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

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton, O

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

(rytinių valstijų laiku 8 v.)

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvų” — tik iš
rašyki t jų jiems: $3 metams

PRANEšKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ 

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

JAUNŲ MOTERŲ KLUBAS
Šis klubas (Young Matrons 

Club) Įsikūrė pabaigoje 1931 
metų, kaip tik tais laikais ka
da įsiviešpatavo depresija ir 
jai didėjant ėmė didintis skait
lius pavargusių Lietuvių šei
mų, kurias Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubui aprūpinti jau 
buvo neįmanoma.

Vaunų Moterų Klubas dirba 
tą patį darbą kaip ir Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubas, tik 
tarp vieno ir kito jų skirtumas 
yra tas kad pastarasis jau nuo 
seniau įsigyvenęs, skaitlinges- 
nis narėmis, ir savo veikimą 
išplėtęs didesniame plote ne
gu antrasis kuris yra dar jau
nas.

Bet Jaunų ■ Moterų Klubas 
žymiai progresuoja stiprėja, ir 
savo veiklą plečia. Jo narės 
visos jaunos moterys, išeivijoj 
augusios, pertai labai energiš
kos ir pasišventusios savo dr- 
jos tikslui.

Jaunų Moterų Klubo valdy
bą sudaro šios ponios: Pirmi
ninkė — Natalija šatunienė; 
vice-pirm. — Leokadija Dar
gienė: užrašų sekretorė — So
fija Šimkienė; finansų sekre
torė — Darata Mitchell; 

1 ninkė — Katrė Rempart. 
sos sumanios ir gabios 

i pareigose. Narių būrelis 
į nedidelis, tačiau visos jos 
į monėse nesiskirsto ir visos iš- 
. tikimai dirba savo tikslams — 
teikimui pagalbos pavargu
siems Lietuviams.

Jaunų Moterų Klubas (Y. 
M. C.) deda visas pastangas 
dabar surengti vakarėlį su va- 

j kariene Lietuviams seneliams 
esantiems apskrities prieglau- 

i doje, Oak Forest. Vakarėlis 
rengiamas sekmadienį, Sausio 
17 d. Vienas Lietuvis pramo
nininkas tą dieną duoda savo 
patarnavimą nemokamai: duo- 

■ da savo automobilius nuveži
mui į Oak Forest reikalingų 
žmonių ir valgomus produktus, 
kurių apsčiai suaukavo 
nininkai Lietuviai ir 
t aučiai.

Labdarybės darbas 
vas bendrai, o Lietuvių tarpe 
ypatingai, nes pas Lietuvius 
turtingų žmonių ir duosnių fi
lantropų, galima sakyti, visai 
nėra, o šiaip pasiturintieji di
duma į labdarybę žiuri kaip į 
nereikšmį dalyką. Todėl ir 
Chicagos Lietuvių Moterų lab
daringoms draugijoms sunku

DETROIT
i
i

iždi-
Vi- 

savo 
nors 
nuo-

pramo- 
svetim-

neleng-

ŠIS-TAS PAS MUS
Sausio 2 d. Lietuvių salėje 

įvyko surengtas SLA. 352 kp. 
vakaras, kuris pavyko pasek
mingai, nes apsčiai publikos 

j buvo atsilankę.
I Detroito Lietuviai viešuose 
susiėjimuose gana rimtai ap
sieina, nes čia nesimato tokių 
jonvaikių kaip ldtose kolonijo
se turima. Gal dėl to kad čia 
Lietuviai daugiau tautinio nu
sistatymo tai ir apsieiti rim
čiau moka.

Radikalai čia ne kaip gyvuo
ja, mažai kas jiems užjaučia. 
Mat, kur kultūringesni žmo
nės ten ir tautinis susiprati
mas aukščiau stovi ir mažiau 
yra vietos žemai protaujan
čiam elementui užsilaikyti.

Čia yra daug rimtų tautinių 
veikėjų, kaip tai Dr. J. Joni- 
kaitis, A. Strazdas, F. Motuzą, 
Ambrazevičius ir daug kitų, 
kurie uoliai veikia Lietuviško
je dirvoje.

Turima nemažai Lietuvių 
pramonininkų, kurie neblogai 
verčiasi. Detroito automobilių 
industrija pusėtinai eina tai ir 
visiems geriau sekasi.

Lietuviai turi nemažai
profesionalų, bet kaip kitur 
taip ir čia profesionalai rbtas 
kuris padeda dirbti visuome
nišką darbą, perdaug atsidavę 
savo profesijai. O visuomeniš
kų darbininkų mums labai rei
kia.

Čia buvo atvažiavęs komu
nistų papa draugas Pruseika 
ir atsivežė didelį maišą, manė 
rasiąs čia daug žioplių ir iš 
jų prisipinigausiąs, bet vėl su 
tuščiu maišu išvažiavo.

Naujų metų Švenčių laiku 
pas p. Stepanauskus buvo at
silankę svečių iš Clevelando: 
J. V. Mitchell ir P. Gūdis su 
žmona.

Kai sužinosiu daugiau nau
jienų, pranešiu gerb. Spragi
lui, kad perleistų per savo šė- 
ringę. Vinco Sūnūs, j

Buvo laikai kada iš Lietuvos 
pas mus atvykdavo svečiai su 
Lietuvybės misijomis. Lankė
si Dr. Basanavičius, Kan. Tu
mas, Adv. Yčas, Adv. Vileišis, 
Prof. Biržiška ir kiti. Visi jie 
ragino mus neužmiršti Lietu
vą, Lietuvišką kalbą, ir gyven
ti savo tėvų dvasia.

Bet laikui bėgant viskas kei
čiasi. Pasikeitė ir Lietuvos 
svečių misijų tikslas. Dabar 
Lietuvybės gaivinimui ragini
mai kaip ir nereikalingi, nes 
išeivijoj ji išaugo tokia kokia 
išaugti jai leido aplinkybės. 
Ir patys Lietuvos patriotai įsi
tikino kad išeivijoj Lietuvių 
tautiškas gyvenimas nėra jau 
taip menkas, kokiu esant ma
nyta Lietuvoje. Pagaliau ir 
misijonierių su anomis pragy
ventomis idėjomis likę jau ma
žai. Dabar vyrauja jau nau
jos gadynės žmonės, išaugę 
naujoje kultūroje. Senosios 
kartos veikėjų eilėms retėjant 
jų vieton stoja jaunoji karta, 
nauji darbininkai su nauja 
karšta energija. Todėl ir se
nuosius Lietuvos svečius-misi- 
jonierius pradės pakeisti jau
nosios kartos misijonieriai.

LIETUVOS SPORTININKAI 
ATVYKS VASARĄ

Pirmutinius tokius naujosios 
kartos svečius mes pamatysi
me ateinančią 1937 metų va
sarą, kada sulauksime ^urį 
Lietuvos sportininkų, atvyks
tančių atmokėti vizitą Ameri
kos Lietuviams sportininkams, 
kurie juos vizitavo 1935 metų 
vasarą ir tuomi užmezgė drau
giškumo 
jaunimu, 
keitimas 
reikšmės
vieni kitus iš arčiau pažins, ii 
sueis į artimesnius santikius, 
prasidės jų bendradarbiavimas 
ir tada sustiprės tarp Lietu
vos ir Amerikos Lietuvių tas 
jausmas kuris lyg buvo pradė
jęs atvėsti, senosios kartos 
veikėjų eilėms retėjant.

Sulyg vėliausia gautų 
Kauno žinių, Lietuvoj jau 
skirta buris sportininkų,
kandidatų kelionei j Ameriką 
Dabar tas buris lavinamas 
rungtynėms ir dainavimui. Vė
liau iš to būrio bus išrinkta 15 
gabiausių jaunikaičių, kurie 
keliaus į Ameriką. Prie jų 
gal būt prisidės ir du lakūnai 
su sklandytuvais, tai yra be- 
motoriniais orlaiviais, pade
monstravimui Amerikoje save 
gabumų; iš tų bus ir lakūnas 
J. Pyragius, aukščiausios kle- 
sos sklandytojas šiaurinėj Eu
ropoj. Jis suklandytuvu ore 
yra išbuvęs net 23 valandas 
be nusileidimo.

Lietuviai svečius sutiktų, pri
imtų, ir jų misiją bendrai pa
remtų, be srovių skirtumų.

Visas šis rengiamas žygis 
yra tai vaisius Adv. Jono Bor- 
den-Bagdžiuno, Amerikos Lie
tuvių Sporto Komiteto pirmi
ninko ir įgaliotinio kelionės i 
Lietuvą.

Apie Lietuvos sportininkų 
atvykimą ir rungtynių progra
mą pranešime kitą kartą.

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas

2201 W. Cermak Rd. 
Chicago, III.

KELIONĖS I LIETUVĄ

ŠVEDU
AMEMYOS

13
18
15

ir

surinkti reikalingą išteklių ap
rūpinimui didesnį skaitlių pa
vargusių' savo tautiečių, 
tai Jaunų Moterų Klubas 
darbui paramos j ieško ir 
timtaučių tarpe, tačiau 
iždo 
Lietuvius.

Už- 
savo 
sve- 
savo 

išteklium šelpia tiktai 
Koresp.

ryšius su Lietuvos 
Toks jaunolių pasi- 

vizitomis turi didelės 
Lietuvybei. Kada jie

iš
pa
lys

ir Prezidentui 
sudės vainikus

NUMATYTA KELIONĖ
Sportininkai atvykę į Ame

riką, nuvyks į Washingtoną ir 
ten padarę vizitas Lietuvos 
Pasiuntinybei 
Rooseveltui,
prie Nežinomo Kareivio kapo.

Atvykę Chicagon, sudės vai
nikus prie Dariaus ir Girėno 
paminklo.

Sportininkų rungtynės įvyks 
Chicagoje. Rungtynių progra
mą sudarys: (1) Krepšiasvie- 
dis (basketball), (2) Bokso 
kumštynės; (3) Lengva atleti
ka, (4) Tenisas, ir (5) Lakū
nų sklandymas 
niais lėktuvais.

Kelionėje iš 
gą, sportininkų
keliu sustoti dar šiose koloni
jose: New York, Boston, Pitts
burgh, Cleveland, Detroit.

šitą Lietuvos sportininkų 
žygį Lietuvoj remia visos sro
vės bendrai, be skirtumų. Bu
tų geistina kad ir Amerikos

ore bemotori-

Rytų į Chica- 
numatoma pa-

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK-KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos

Išplauimai laivų iš New Yorko 
DROTTNINGHOLM 

Sausio 20, Vasario 16, Kovo 
GRIPSHOLM _______ Kovo
DROTTNINGHOLM ___ Bal.

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai, ir parduoda laivakor
tes autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedų Amerikos Linijos sky
riai.
.j SMiEDISH AMERICAN LINE 
336 Fifth Avė. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center.
Chicago, III. 
Boston, Mass. 
Detroit, Mich.

N. Y. City
181 N. Mchigan Av. 

154 Boylston St. 
107 Clifford St.

Muzikos Instrumentai
Vietoj skėbėti pirkt savo 

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

•Perkančius mokinam dykai: 
Išmokit: piano, banjo, gitarą, 

saxo, mandoliną, akordioną
HARMONY SHOPPE
Davė and Grace Tonika 
7727 Superior Avė.

ENd. 5297 Cleveland, O.

| P. J. PICKETT
i PLUMBING, GAS FITTING

SEWER BUILDING
t 
'jį.

Perdirbu maudynes į naujausios 
į mados už išsimokejimą. Jei 
!• negero su jūsų nuobėgomis 
į. muose, šaukit mus, greitai 
ę taisysim.

7407 SUPERIOR AVĖ.
£ Tel. HEnd. 0758

kas j; 
na- į. 
Pa- XfX

X t
X 

mS

£ Plumbing Reikmenys 
? Geležinai Padargai 

ir Maliavos

X'

Kreipkitės į mus
SINKOMS. MAUDYNĖMS

IR KITŲ REIKMENŲ 
ir Plumbing prietaisų

The STONEMAN Co.
7110 Superior Avė.

, He. I 759

• >

J

i
Xx
t

E V A S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padaroųi 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.
Vyriški Siutai ir Topcoata 
išvalyti, suprosvti už 85c.
Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS 
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5599

t

f
I f
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DIRVA
l—

Draugas Stepas 
Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILUI 
“SEKRETĄ”

— Laimingų naujų me
tų, vaikeli ! Ir tau, marte
le! — pribėgus prie manęs 
ir mano gerb. šonkaulio 
sako mano tetulė, “Dirvos” 
Naujų Metų pasitikimo ba
liuje, ir paškt-pakšt abudu 
pabučiavo.

— Taip pat ir tau, tetu
le, linkim kad sulauktum ir 
kitų metų ir sveika ir stip
ri, — sako jai mano šon
kaulis.

— Tetulė šį vakarų išro- 
dai labai linksma. Smagu 
matyti, — sakau aš.

— šiur, vaikeli, kad lin
ksma. Šitaip reikia pasi
tikt Naujus Metus! — sa
ko ji.

— Na o kur tavo senis 
ši vakarų kad jo nematyt? 
— sakau aš.

— Namie. ‘Dirva” garsi

no kad šymet tik vienų ti
kietų Į balių dykai duoda 
tai aš vienų gavau ir viena 
atėjau, — sako ji.

— Bet, tetule, buvo pa
garsinta kad daugiau tikie
tų gali nusipirkt po 10 cen
tų. Neišrodai tokia taupi 
kad nenorėtum mokėt de
šimtukų už tikietą savo vy
rui, — sakau aš.

— Aš, vaikeli, tik juo
kauju. Savo diedo ir pan
čiu parišto neišvestum. Ji
sai pareina iš darbo ir gu
li. Aš nenoriu pramiegot 
visų amžių, aš noriu pasi
linksmint, tai atėjau sau 
viena. O pašokdyt tai yra 
kam, tik spėk šokt. Žiū
rėk kaip tie pražilę, papli- 
kę vyrai trypia, jauniklius 
bytina, — sako ji.

— Na tai gerai kad tetu
lė taip gerai jautiesi ir ne
sėdi namie. Linksminkitės 
jus, senieji, dabar jūsų die
nos. Tuomi palaikot Lie
tuviškas įstaigas. Negra
žiai daro tie kurie eina ir 
praleidžia savo pinigus pas 
svetimus, — sakau aš.

— Ale, vaikeli, šymet 
Kalėdoms ir Naujiems Me
tams oras toks puikus, lyg 
butų Velykos. Smagiau ir 
išeit ir pasilinksmint, — 
sako ji.

— Ištikro, tetule, šymet 
turim puikų viduržiemi, be 
sniego ii- šiltų, — sakau aš.

— Turbut Dievulis žmo
nes šymet labiau pamylė
jo kad tokį gražų orų da
vė, — sako ji.

— Tai senų žmonių ne
pabaigiamos kalbos: jeigu 
butų dabar labai šalta, te
tulė sakytum kad Dievulis

baudžia mus už .Ispanijos 
karų. Dabar gi, kai oras 
gražus, sakai kad Dievu
lis už kų nors mus pamy
luoja. Bet oras dirba sa
va tvarka, žemės atmosfe
ra srovėmis eina, ir kada 
užeina šiltos srovės, būna 
šilta, kai užeina šaltos bū
na šalta, — sakau aš.

— Tuščia jo, vaikeli, ta
vo tų moksliški? aiškini
mų, verčiau einam prie ba
ro, aš judviem užfundvsiu,
— sako ji.

— Tetule, moteriai ne
pritinka vyrams fundyt. 
Einam, aš tau užfundysiu,
— sakau aš.

— Ka tu paisai, aš pini
gų turiu, diedas gerai už
dirba ir dar gavo bonų, — 
sako ji.

— Gavo tai gavo. Bet 
nepatarčiau tetulei viskų 
išleist, pasilaikyk tai die
nai kada vėl nedirbs. Jis 
jau ir senas, gali tuoj būti 
visai paleistas iš darbo, — 
sakau aš.

— A, dabar Amerikoje 
gyvent baimės nėra: Pre

zidentas Rooseveltas duos 
seniems bonus, ir vėl bus 
gerai, — sako ji.

— Labai malonu matyti 
tetulę tokiame gerame upe 
ir taip gražiai į ateitį žiū
rint. Mane net juokas ima 
kaip žmonės greit užmirš
ta nelaimes. Tik metas-ki- 
tas atgal visi dejavo, vaito
jo bedarbės našta paspau
sti; dabar pradėjo dirbti, 
gauna algas, ir vėl pinigus 
svaido, — sakau aš.

— Užmiršk savo pamok
slus. Jau nauji metai, pa
silinksminkim, — sako ji.

Mes susėdom prie stalo, 
Saukevičius atnešė po stik
lų alaus, ir gurkšnojam, 
žiūrėdami kaip kiti ūžia, 
linksminasi, vieni kitus ki- 
binasi.

— Matai, tetule, kų ga
lima padaryt turit Klyv- 
lande savo laikraštį: mes 
Klyvlandiečiai pralenkiam 
daug kuo kitas Lietuviškas 
kolonijas, — sakau aš.

— Man “Dirvos” baliai 
1 labai patinka, ypač naujų 
metų pasitikimo. Ale gir
dėjau kad kitų metų salę 
užėmė kiti. Ar teisybė? 
— sako ji.

— Taip, tetule. Yra to
kių pavydžių žmonių, ku
rie patys iš savęs nieko ne- 
išgalvoja, bet kai pamato 
kitus kų padarant ir jie 
griebiasi pasirodyt, — sa
kau aš.

— Tai kodėl redaktorius 
nepakritikuoja tokių žmo
nių? Pasakytų visuomenei 
kas jie tokie, tai žmonės 
jiems atsuktų nugarų, — 
sako ji.

— “Dirvos” redaktorius

D®“ Jau PRASIDEDA — Šiame numeryje — įdomi istorinė 
apysaka “DVI SESERYS”

Skaitykit — Atnaujinkit savo “DIRVĄ”!

Paskutinė Proga įSIGYTI ŠIĄ PUIKIĄ ISTORINĘ 
APYSAKĄ-ROMANĄ

Dabar atiduodama už paprastą kainą—$2.00—tuoj jų 
nebus galima gauti nei už $5.00

Didžiausia ir įdomiausia “Dirvos” Redaktoriaus K. S. Karpiaus isto
riška apysaka

MERUNAS
544 puslapių didumo knyga! Kaina su prisiuntimu tik $2.00
MERUNAS duodama prie naujų “Dirvos” prenumeratų tik už $1.00 
Kas išsirašydamas “Dirvą” prisius $3 gaus šią puikią knygą ir ‘Dirvą’

nėra toks pavydus kaip ki
ti musų biznieriai: jis no
ri kad visi gyventų ir už 
savo darbus patys atsaky
tų. Jeigu kurie pavyduo
liai kitam duobę kasa, tai, 
anot tos senos Lietuviškos 
pasakėčios, patys į tų duo
bę ir įkris. Laikraščio tik
slas ne kokį ten pavienį 
žmogelį užkabinėti bet vi
suomenei duoti žinias apie 
įvairius nuotikius, — sa
kau aš.

— Tavo teisybė. Yra dar 
kita Lietuviška pasakėčia 
apie tokius žmones, ale aš 
sarmatinuosi jų sakyt, — 
sako ji.

— Neapsimoka, tetule. 
Išsigerkim verčiau ir pa- 
linkėkim “Dirvai” ilgiau
sių metų! — sakau aš.

— Palauk, vaikeli, dai
ne viskas. Aš tau pasaky
siu sekretų. Po Klyvlandų 
laksto vienas nusibankruti- 
jęs tiligentas ir kalbina 
nieko katalikus pirkt šėrus 
leidimui čia katalikiško lai
kraščio. Ar girdėjai apie 
tai? — sako ji.

— Girdėjau, tetule. Tai 
vis mat pavyduolių netrūk
sta, — sakau aš.

— Ir pas mane prašė pi
nigų arba paskolint arba 
šėrų pirkt. Ale aš jam pa
rodžiau duris. Sakau, aš 
skaitau vieną Klyvlando 
laikraštį ir to man užten
ka, o katalikiškų laikraščių 
yra pilna Amerika, katra 
noriu ta užsirašau. Gaunu 
“Garsų” ir “Draugų” ir 
man gana, — sako ji.

— Tai tu supratinga mo
teris. Štai kodėl: jei kas 
duotų pinigus leisti katali
kiškam laikraščiui tas pa
kenktų ne “Dirvai” bet ki
tiems Lietuvių katalikiš
kiems laikraščiams, kurie

skursta. Jei tetulė turi pi- 
nigi? mėtyti gali nusipirkt 
kelis šėrus “Draugo” ar 
kurio kito katalikiško laik
raščio, tai paremsi katali
kiškų spaudą. O jeigu no
rėtum pirkti šėrus to tili- 
gento svajojamam laikraš
čiui ir tuomi pakenkti 
“Dirvai” tai tas perbran- 
gu. Gali eidama pro šalį 
išmušti “Dirvos“ langą, tai 
tikrai pakenksi jai ii’ pi
giai kaštuos, — sakau aš.

i — Ale už išmušima lan
go gali į džėlą pakliut, — 
sako ji.

— Bet taip tai tikrai pa
kenksi tam kam nori, o jei 
atiduosi pinigus kokiam 
gudruoliui kuris tau žada 
laikraštį išleisti tai bus ly
giai taip kaip pati duotum 
galvą į siena, dėl to kad 

| tau pačiai labiausia skau- 
' dės kada neteksi kelių šim- 
tų dolarių. Jeigu “Dirva” 

į per tiek metų neduoda jo- 
į kio pelno šėrininkams ir 
šėrų negali atmokėt tai ne
atmokės nei kiti, — sakau 
aš.

— Ale tik tu, vaikeli, ne
sakyk niekam ka aš tau 
pasakiau. Dabar galim vėl 
užsifundyt ir užmiršt se- 

j nūs metus ir senus vargus, 
| — sako ji.

— Ir aš taip sakau. Va
lio “Dirva”, valio jos re
daktorius, valio geri Klyv
lando Lietuviai! — sakau 
aš, jau gerokai įsitraukęs, 
“Dirvos” Naujų Metų su
tikimo baliuje.

ŠTAI KAIP ŽŪSTA ISPANAI
Nekaltus Piliečius Raudonieji Šaudo iš Užpakalio 

į Galvą. — Vargas Žiemos Orui Užėjus

Amerikos laikraščių kores
pondentas Lester Ziffren apsi
lankęs Ispanijoje šio karo bė
giu, sekančiai rašo apie Ispanų 
naminio karo baisenybes:

Už kiekvieną kareivį nušau
namą mūšio fronte trys asme
nys — vyrai, moterys ir vai
kai — nužudoma už mūšio li
nijų. Vieni sugaudomi, stato
mi prie sienos be jokių priežas
čių ir sušaudomi tam tikrų šau
domų skadronų. Kiti šiaip vi
sokiais budais nukankinami.

Dieną ir naktį Madride, Va- 
lencijoj, Barcelonoj, kur valdo 
kairieji, ir gal būt sukilėlių val
domose srityse, girdisi tų žu
dytojų šautuvų garsai.

Madrido policijos biure aš 
mačiau fotografijas lavonų tų 
sušaudytų žmonių — kurių vi
sas nusižengimas buvo kad jie 
buvo spėjami užjaučia priešui 
— iki Kalėdų jų buvo sušaudy
ta apie 15,000.

Katalonijoje, kur raudonieji 
valdo, sušaudyta apie 30,000 as
menų.

Neturiu žinių kiek buvo su
šaudyta sukilėlių užimtoj teri
torijoje, bet skerdynė Zarago- 
zoj ir Sevillėj turėjo būti didelė, 
nes tie miestai buvo lojalistų 
ir komunistų tvirtovės iki fa
šistai juos užėmė.

Sukilėliai mano draugai bu
vo nužudyti Madride ir esu 
tikras tokį patį likimą sutinka 
lojalistai sugaunami sukilėlių 
teritorijoje.

Vienas Madrido militaris ko-

mandierius, kurį aš pažinojau 
per eilę metų, pasiūlė man ei
ti su juo pamatyti “nugalabi- 
nimą” suimtųjų, jeigu aš no
riu matyti kaip tas atliekama.

Jis nusistebėjo kada aš at
sakiau jog man tas neįdomu; 
kad aš ir taip sergu nuo tų 
žudynių kurias mačiau.

“Tu nesupranti”, tarė jis 
man. “Mes turim taip dary
ti, nes jie su mumis taip pa
sielgtų jeigu mus sugautų."

Kaip žmonės žudomi
Tas raudonųjų vadas išaiš

kino mums kaip jie sušaudo 
nekaltus imtinius. Jie išvaro 
juos ant tuščio kelio už miesto, 
kur nors apie griuvėsius.

“Musų nelaisviai visi būna 
užrištom burnom ir kuomet 
atvarom juos j mums reikalin
gą vietą mes pasakom jiems 
jog čia juos statysim teismui. 
Apeinam jiems iš užpakalio 
lyg nuimti burnos užrišalus, ir 
tada iš užpakalio šaunam j gal
vą. Taip jų veidai padaromi 
neatskiriami.”

Viena moteris gyvenanti Ma
drido pakraštyje pasakojo man 
kad netoli jos namų kas nakt 
atsibuna žmonių sušaudymai. 
Prie jos namų buvo sušaudyta 
apie 150 žmonių. Ji sako gir
dėjus į vieną kūną suvarant 
iki 15 šūvių. “Vieną naktį prie 
mano namo durų atsirado vie
nas matyt gerai pasirėdęs as
muo, su trim šūviais krutinė
ję. šaudytojai matyt manė
kad.1 jis jau negyvas. Aš pasa-

MERUNAS yra istoriškas romanas-apysaka 
iš įdomiausių musų tautos tolimos senovės laikų 
— iš garsios Pilies APUOLĖS laikų. Stebinan
ti istoriški faktai, žavejančiai supinta apysaka, 
malonus skaitymas. Knyga parašyta lengva ir 
aiškiai suprantama kalba, kas padaro skaitymą 
įdomiu ir naudingu. Skaitydami šią Karpiaus 
istorinę apysaką plačiai pažinsit garsius Vikin
gų, tų jurų siaubūnų, laikus ir pažinsit gyveni
mą Lietuvių genčių — Aukštaičių, Prūsų, Žemai
čių, Dzūkų, ir kitų, prieš tūkstantį metų atgal, 
nes MERUNAS apysaka prasideda apie 800 me
tus ir baigiasi apie 855 metus.

★ ★
ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istorišku žvilgsniu apysaka patartina įsigyt kiek

vienam Lietuviui. Apysaka apima plačią Lietuvą, visas žinomesnes Lietuvos vietas, ir 
kiekvienas skaitytojas ras joje aprašymą apie savo žinomą Lietuvos kampelį ir kaip ja
me gyveno ir veikė ar mylėjosi ar kovojo Lietuviai prieš tūkstantį metų. Visi tie gyven
tojai, pagaliau, eina į vieną vietą — prie garsios pilies, Apuolės, netoli Baltijos pakraš
čio, kur buvo įsivežę užjūrio priešai jurų siaubūnai Vikingai, atvesti žuvedų karingo ka
raliaus Olavo. Vikingai Apuolę paima, bet Meninas, pasižymėjęs narsumu vyras, pas
kiau, sutuokęs į krūvą visos Lietuvos narsius kariauninkus, priešus sumuša ir pats tą pi
li užvaldo. Apysaka tokia įdomi ir aprašymai taip patraukianti kad nenorėsit sustoti iki 
neperskaitysit visą. O skaitymo — net 544 puslapiai!

Dirva 6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio - -

Phone MAin 3559

Schmidt Bros. Co.
Smuikų Dirbėjai

:• Importuoja ir parduoda 
f X
•! Smuikas, Celios, Stugas, Dėžes .Į. 
f ir reikmenis stygą muzikai. £

Taiso už prieinamą kainą. '£ 
Ž 

Room 302 Frederiek Bldg. !•! 
2063 EAST FOURTH ST. į

CLEVELAND, O. X

i

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams j Lietuvą.

LAIMĖJO KETURIŲ SAVAČIŲ DYKAI VAŽINĖJIMĄ

“Perka Refrigeratorių ir Vyras Sumažino 
Biznio Važinėjimo Kaštus, Taipgi” 
Gerbiamieji: Mes gyvenam apartmente kuris neturi šaldytuvo. 
Norim Įsigyt nuosavą. Važinėjant auto kuris kaštuoja $5 i savai
tę gasui ir aliejui, tas išrodė negalimu. Mano vyras yra parda
vėjas ir manė jog turi naudot automobilĮ. Nuolat skųsdavosi jog 
neranda vietos jam pasistatyti kur nuvažiavęs.
Pagaliau jis sutiko bandyti naudoti karų pasus aplankymui vie
tų kurios jam reikalingos. Patyrė kad lengvai gali pasiekti vi
sas vietas gatvekariais, ir eidamas jis užėjo naujo biznio kuri 
pravažiuodavo pro šalį. Mes tuoj turėsim susitaupę gana nusi
pirkti sau refrigeratorių.

kiau jam kad turės palaukti 
automobilio jį paimti. Neuž
ilgo pamačiau milicijos auto
mobilį ir prašiau kad vežtų jį 
į ligonbutį. Bet jie pasiėmę 
jį greičiausia nusivežę užbai
gė”.

šitie šaudymai yra žiauriau
sias , dalykas šiame naminiame 
kare. Aš buvau jau astuonio
se ar devyniose revoliucijose 
įvairiose Lotyniškose valstybė
se pastarų astuonių metų, bė
giu, bet nei viena nebuvo to
kia baisi kaip Ispanų.

Socialistų vyriausybė mato
mai norėtų sulaikyti šitokį be
reikalingą žudymą, bet ji ne
turi galės. Milicijantų gaujos 
daro kaip jiems patinka.

Kariavimas žiemos oru la
bai sunkus. Sniegas nutaškyk 
tas kraujais kur žmonės kri
to, ir sniegas giliai išvagotas 
kur kareiviai šliaužo ir skubi
na slėptis.

Vienatinis kareivių apsišil
damas tai įkaitusių šautuvų 
vamzdžiai.

Už mūšių linijų, kritusiųjų 
sušalę lavonai surenkami, su
kraunami į trokus, nors su- 
styrę, bet visaip susiraitę, ir 
taip vežami į kapines.

Be namų likę šunes staugia 
slampinėdami netoli mūšio li
nijų. Plėšrus paukščiai skrai
do visai žemai ir gaudami pro
gą puola prie žmonių lavonų.

Darb.

ft-
1680 Hower Avenue, East Cleveland, Ohio

—Klaipėdos paštas taip už
verstas maisto siuntiniais į 
Vokietiją kad teko papildomai 
skirti du valdininkus kurie tik 
siuntiniais tesirūpina.

DYKAI DOVANŲ KONTESTAS
Dalyvauti gali kiekvienas, išskyrus Cleveland Railnav Company 
darbininkus. Parašęs geriausį laišką kas mėnesi apsakantį kaip 
jis sutaupo pinigų panašiai kaip viršuje pasakyta, gaus keturių 
savaičių transportaciją—keturis $1.25 Savaitinius Pasus. Ketu
rių savaičių transportacija taipgi bus duodama už bent tinkamą 
spaudai laišką, nors nebus ir mėnesinė dovana. Sąlygos: (1) Jus 
privalot parodyt tikrą sutaupymą reguliariu gatvekariais važinė
jimu. arba turit turėti ką nors mintyje kam taupot; (2) Laiškas 
neturi būti ilgesnis 100 žodžių; (3) Turit suteikti mums teisę pa
vartoti jūsų laišką ir parašą musų skelbimuose. Rašykit laiškus 
j The Cleveland Raihvay Co., 600 Midland Bldg., Cleveland.

(Atsitikime vienodumo dovanos bus duodama abiem)

CLEVELAND RAILWAY COMPANY

j'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIlllllllllllllllllllu 
| AKORDIONAI | 
E AŠ PARDUODU AKORDINUS | 
E už numažintas kainas, nes aš = 
s perku juos dideliais kiekiais ir E 
E gaunu žymiai pigiau. Taipgi = 
g turiu visai pigia kainax Amen- E 
E kos darbo instrumentų, kurie g 
E garantuojami 15 metų. Kainos E 
E eina nuo $95 aukštyn. Duodu E 
E išsimokėjimui. Taipgi pamoki-S 
g nu groti kiekvieną perkantį. E

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

E CLEVELAND, O.
'miiiiiifiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiir
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iurmnTrffnrį PAMINKLAS PAŠTO 
IŠRADĖJUI?

Amerikos laikraščių ra
šytojas Ernie Pyle prime
na kad pasaulyje yra pri
statyta visokių paminklų 
visokiems atsižymėj usiems 
asmenims, bet niekas nepa
manė pastatyti paminklą 
tam žmogui kuris išrado 
dabartinį paštą, arba susi
siekimą laiškais.

Kada nors, atsiras ir to- 
kis paminklas. ■

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

Dienos Klausimais
| Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

SUV. VALSTIJŲ 75-TAS KONGRESAS
*—

Washingtone, Suv. Vals- 
' tijų sostinėje, Sausio 5 d. 

pradėjo savo posėdį 75-tas 
šalies Kongresas.

Kongresas vadinasi visai 
šalies atstovybė: 96 Sena-
toriai ir apie 450 
Buto narių.

Atstovų

Šiame Kongrese visišką
daugumą turi Demokratų
partija. Štai kaip skaitli-
nės stovi:

Senate
Demokratų 76
Republikonų 16
Kitu 4

Atstovų Bute
Demokratų 332-
Republikonų 88
Ir keliolika kitokių.
Prezidentas Roosevelt ir 

Vice Prezidentas Garrier 
yra Demokratai.

Visa šalies administraci
ja tokiu budu taipgi Demo
kratai. Niekad šalies is
torijoje jokia partija taip 
visiškos kontrolės neturė
jo kaip dabar.

Linkėtina kad turėdami 
visišką galią savo rankose 
Demokratai sunaudotų ją 
visuomenės gerui. Tankiai 
esti taip kad įgavę galią į 
savo rankas politikieriai 
panaudoja ją tik savo as
meniškai naudai iki tiek 
kad visuomenė nepasikęs- 
dama turi šluoti laukan vi
sus, net ir nekaltus.

PRANAŠAUJA GERĄ 
METĄ DARBININKAMS

John L. Levvis, angliaka
sių unijos prezidentas, sa
ko 1937 metas bus didelių 
laimėjimų metas darbinin
kams.

Jau 1936 metai parodė 
žymią pažangą darbininkų 
gerovės linkui, darbo sąly
gų pagerinimui ir pravedi- 
mui Įstatymų kurie aprū
pina darbininkus apdrauda 
bedarbėje, senatvės pensi
ja ir tt.

1937 metais, sako Le
vais, darbininkų reikalais 
bus padaryta dar daugiau 
bus pravesta dar tobulės 
nių Įstatymų, padaryta ge
resnių sutarčių su darbda
viais, ir geresnis susiorga- 
nizavimas pačių darbinin
kų eilėse.

MOTERYS VALSTIJŲ 
ATSTOVAIS

1937 metais, 34-se valsti
jose jų įstatymdavystės 
rūmuose sėdės 135 moterys 
atstoves. Didžiausias mo
terų atstovių skaičius iš
rinkta New Hampshire — 
19.

Keturiolikoje kitų vals
tijų (iš visų 48) neišrink
ta nei po vieną moterį.

APDOVANOTAS
“Lietuvos Aidas” prane

ša kad Respublikos Prezi- 
’ento A. Smetonos aktu 
Amerikos Lietuvis šaulys 
’aibuotojas Petras Lalas 
iž nuopelnus Lietuvai ap- 
'ovanotas Nepriklausomy- 

’>ės Medaliu.
Petras Lalas yra gimęs 

Ramygalos vai., Pašilių k. 
Gyvena New Yorko valsti
joje.

RAŠYTOJOS ŽEMAITĖS 1 5 
METŲ MIRTIES SUKAKTIS

FASKUTINES ŽEMAITIJOS
RAGANOS TEISMAS

DIRBAMA VIEŠKE
LIS IŠ KAUNO J 

ŠAKIUS

SUTARTYS 
PASIBAIGĖ

Su pabaiga. 1936 
pasibaigė didžiųjų „ 
bių karo laivynų apsiriba- 
vimo sutartis, pagaminta 
Washingtone 1922 metais 
ir 1930 metais Londono su
tarimu pratęsta iki 1936 
metų pabaigos.

Sutarimas buvo apsiribo
ti karo laivų skaičius su
lyg savo jurų pakraščių 
mylių ploto, ir laivų laiky
ti tiek kiek maždaug rei
kia apsigynimui, ne užpuo
limui kitų šalių.

Dabar, šiai sutarčiai pa
sibaigus, kitos valstybės 
iki šiol jos atnaujinimo 
pasirašo. Pasirašė tik 
vienytos Valstijos.

Sutarčiai išsibaigus, 
sos jūrinės valstybės pra
dėjo ruoštis statydinti sau 
naujus kariškus laivus ir 
tame viena su kita lenktv- 
niuos kiek įstengdamos.

Didėji Britanija išrodo 
imsis didžiausio karo lai
vų statydinimo darbo, nes 
jaučiasi kad kitos valsty
bės stovi geresnėje pozici
joje negu Britanija.

Britanija rūpinsis susi- 
stiprinimu Ramiajam van
denyne, ir ruošiasi atstaty
ti savo keletą tvirtovių To
limuose Rytuose.

Didžiosios jūrinės vals
tybės yra šios: Suv. Valsti
jos, Did. Britanija, Pran
cūzija, Japonija, Vokietija, 
Italija, Sovietų Rusija.

Rusija nepriklausė prie 
tos sutarties, bet ji ir netu
rėjo galimybių savo laivy
ną perdaug didinti. Dabar 
ji pasiryžus žymiai šokti 
pirmyn, statydinantis sub- 
marinus ir pakraščių 
nimo laivus.

metų 
valsty-

ne- 
Su-

vi-

gy-

Mel-Turtuolis Andrew 
lon, iš Pittsburgho, pasiū
lė savo surinktus 27 mili
jonų dolarių vertės meno 
rinkinius Amerikos ■ vaL 
džiai. Jis nori atsikratyti 
mokėjimo taksų už juos, 
bet taksu valdininkai sako 
tas nepaliuosuotu Melioną 
nuo mokėjimo taksų.

“VIENYBĖ” .JAU 
DIENRAŠTIS

Senas tautinės minties 
laikraštis “Vienybė”, nuo 
Sausio 2 dienos pradėjo ei
ti kasdien. Taigi sulaukė
me vėl tautinio dienraščio, 
po keliolikos metų. Pirmu
tinis tautinis dienraštis bu
vo “Lietuva” Chicagoje, ta
čiau ji neilgai ėjus susto
jo. Vėliau buvo bandoma 
leisti “Varpas”, ir tas neiš
gyvavo.

Dabar dienraščiu virto 
“Vienybė”, kurios leidėjai 
ir redaktoriai st,oja į tą 
sunkų darbą su daug ener
gijos ir gražiomis viltimis. 
■ Linkėtina “Vienybei” vi
sokiausio pasisekimo.

Plėtotis dirvą ji turi pui
kiausią: rytinėse valstijo
se tėra tik vienas Lietuvių 
dienraštis, ir tas pats rau
donas- komunistiškas, taigi 
skinantis sau kelią tikrų 
Lietuvių tarpan “Vienybė” 
neturi jokios kompeticijos.

Rytinėse valstijose grei
tai pasiekiamame rate, ku
riame “Vienybė” gali plės
tis, yra daugiau Lietuvių 
negu kur kitur tokiame 
pat plote.

“Vienybę” skaitys tauti
ninkai, katalikai ir nesro- 
viniai Lietuviai. Pasitiki
me kad ji tarnaus musų 
visuomenei kaip tikras ži
nių ir pamokinimo šalti
nis, kaip tautinis laikraš
tis, pastumiant į šalį visus 
siaurus sroviškumus, kuo 
užsiima dauguma musų lai
kraščių.

UŽTENKA VIENO 
UŽSIREGISTRAVIMO

Nekurie darbininkai ma
no kad kiekvieną kartą 
pamainius savo darbo arba 
gyvenimo vieta reikalinga 
vėl registruotis senatvės 
pensijos gavimui.

Ne. Užtenka išviso tik, 
vieno registravimosi. Visi 
užsiregistravusieji gavo iš 
valdžios savo korteles su 
jiems paskirtu numeriu ir 
tas numeris pasilieka val
džios knygose užrašytas 
ant visados.

Nuėjus kitur dirbti, rei
kia tik parodyt savo regis
tracijos kortelę.

Pirm negu išrasta gasas 
arba “kerpamas”, lemuose 
naudota deginimui 
taukai, bangžuvių, 
daržovių aliejai.

lempose 
gyvulių 
žuvų ir

1936 metais Suv. Valsti
jose parduota 880,000,000 
elektriškų lempučių, arba 
19 nuoš. daugiau negu me
tai pirmiau.

Per 20 metų prieš 1935 
metus Suv. Valstijose bu- 
’o 2,800 tornadų (oro siau
bų), kuriose žuvo 5,224.

Sovietų karo vadai pra- 
1ėio vajų išlavinimui 150,- 
900 lakūnų 1937 metais. 
Visoje šalyje paleido 
są “150,000 oro arų 
metais”.

gar-
1937

ban-Kelis kartus buvo 
doma Suv. Valstijose už
veisti veversius, bet jie vis 
išnyko. Jiems kas tai čia 
neatitinka.

Kaunas. — Kauno apskri
ties savivaldybė savo darbų 
plane yra numačius nukasti 
Nemuno kranto kalną ties Mar- 
vos dvaru. Trečios eilės ke
lias pro Aleksotą, Marvelę ir 
Marvą paverčiamas pirmos rū
šies vieškeliu. Tas kelias nuo 
Kauno Zapyškio link jau toli 
nutiestas ir juo dabar vyksta 
didelis judėjimas iš Suvalki
jos vakarinės dalies į Kauną.

Kaip žinoma, yra siekiama 
tą kelią padaryti tiesioginio 
susisiekimo su 
kad nereikėtų 
Kauną daryti 
pro Vilkaviškį.

Už Zapyškio
kių link taip pat geroką galą 
nutiestas ir padarytas pirmos 
rūšies vieškeliu, bet kol šakių 
apskrities kelio dalis nebus pa
rengta į pirmos rūšies vieške
lį, iš šakių trumpas susisieki
mas ■ su Kaunu dar negalimas. 
Tikimasi kad neužilgo ir kelio 
dalis esanti šakių apskrities 
ribose bus parengta, perdirb
ta Į pirmos rūšies vieškelį.

L.A.”

šakiais keliu, 
važiuojant į 

didelio vingio

tas kelias ša-

TAU, TĖVYNE!
Tau, tėvyne, vakarai, 
Tau kelias į rytus, 
Tau nuo marių ik pilies 
Kelias atdarytas.
Sunus lygumų žalių 
Vilniaus kalnų plotį 
Eis atpirkt savo krauju 
Ir tau atiduoti.
Vario trimitai sugaus 
Gedimino soste,
Žalios gretos žengs pirmyn 
Puotą tautai ruošti.
Kloniai tėviškės brangios 
Sužydės jurginais,
Nieks nedrys pavergt slapčia 
Gintarų tėvynės.
Ir kol Nemunas banguos, 
Verks mėlynos marios 
Musų širdys tautai plaks, 
Žygiams jos patvarios.

“Jaunoji Karta”.............Valė Vassiulienė.
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Kiek pa- 
apsigvveno pas savo dėdienę, 
prasidėjo 1863 metų sukilimas, 
sukilėliams visa savo širdimi; 
jais rūpinosi, nešdavo maisto, 

Sukilimui pa-

PRIE KRYŽIAUS
Klajodams iš krašto į kitą, 
Jieškojau aš laimės pasaulyj,
Bet niekur nei vienąjį rytą 
Neapšvietė kelio man saulė.

Pravėriau daugybės aš širdžių duris, 
Su viltimi rasti paguodos žodelį.
Bet nekreipė dėmesio nei vienas kuris, 
Ir likau išstumtas į sunkų kelelį. .. 

Nerasdama paguodos, visad apsivylęs, 
Iš niekur kur aš ir šaukiau,' 
Ne kartą skausmo ašaroms apsipylęs 
Lyg kūdikis mažas verkiau....

Bet kartą netyčia išvvdęs
Prie kryžkelio tamsų šešėlį,
Iš nuovargio po juo paslydęs, \
Pajutau širdyje lyg ramumėlį ... 

Pakėlęs į kryžių akis, išraudau — 
Kodėl gi aš pirma Tavęs neregėjau! 
Čia vieną šioj žemėj Esybę rąd^u
Kam širdį atverti galėjau....

Salos. Juozas Miknys-Vargunas,

/GRUODŽIO 17 d. sukako penkiolika metų kai 
mirė žymi Lietuvių rašytoja Julija žyman- 

tienė-žemaitė.
Julija Žemaitė gimė 1845 metų Gegužės 31 

d., 'Bukantiškės dvare, Plungės parapijoje. Jos 
tėvai buvo neturtingi bajorai. Namie tėvai 
tarpusavyje ir su vaikais kalbėjo Lenkiškai, o 
Liėtuviškai kalbėti Julijai drausdavo, 
augėjus Julija 
Čia jai būnant 
Julija užjautė 
kiek galėdama
drabužių, suteikdavo žinių ir tt.
atbaigus, Julija pastojo tarnauti į Džiuginėnų 
dvarą. Tame dvare susidraugavo su baudžiau
ninku Anupru Žymantu ir vėliau už Jo ištekė
jo. Jiedu susitaupė pinigų ir nusipirko savo 
ūkelį.

Kiek vėliau Žymantienė susipažino su ra
šytoju ir veikėju Povilu Višinskiu. Višinskis 
jai atgabendavo Lietuviškų knygų ir laikraščių, 
žinoma draudžiamų. Beskatydama tuos raštus 
Žymantienė pradėjo domėtis nauju Lietuvos sie
kimu, atsidėjus seka Lietuvišką spaudą ir pa
galiau pati ima kurti. 50 metų amžiaus Žyman
tienė užsidega jaunatvės energija ir ima rašy
ti apysakas. Tai pirmas atsitikimas literatū
ros istorijoje kad bemokslė moteris, 50 metų 
amžiaus senutė, patampa rašytoja. Pirmuti
nius žemaitės raštus taisydavo ir spausdindavo 
Povilas Višinskis. Jo raginama Žemaitė ima 
vis daugiau ir daugiau rašyti, kurti.

Prieš didyjį karą žemaitė persikėlė gyven
ti į Vilnių ir čia dirbo “Lietuvos Ūkininko” re
dakcijoje. Iš Vilniaus ji, drauge su Adv. Bu
lota, 1916 metais išvyko Į Ameriką. 1920 me
tų pabaigoje ji sugryžo j Lietuvą, kur tik vie
nerius metus tepagyvenus mirė 1921 metų 17 
d. Gruodžio.

Tačiau nors pati žemaitė ir mirė, savo raš
tuose ji pasiliko gyventi amžinai, kol bus gyva 
Lietuvių tauta. Lietuviai žemaitės raštus skai
tė jai gyvai tebesant, skaito dabar, nagrinėja 
mokyklose', su tuo pačiu pamėgimu juos skaitys 
ir ateinančios kartos. Iš Žemaitės raštų vaiz
džiai matyti koks anksčiau buvo Lietuviško so
džiaus gyvenimas, kokius rūpesčius ir džiaugs
mus pragyveno sodiečiai. Visi žemaitės apsa
kymėliai begalo realus, gyvenimiški, tikri: nie
ko pati žemaitė neišgalvoja, nieko neprideda, 
nieko neatima, bet aprašinėja tokį gyvenimą 
koks prieš jos akis sodžiuje vyko, kokį ji pati 
matė ir koks ištikro buvo. Todėl žemaitės raš
tuose neatrasime fantazijos, jokių negyvenimiš
kų dalykų, nuostabių įvykių: jos raštai tai fo
tografija^ samanotų bakužių ir vargstančių žmo
nių gyvenimo.

žemaitė yra parašius labai daug ivdirių raš
tų. Iki šiol yra išėję rinktinių jos raštų keturi 
storoki didžiuliai tomai, dar pora turės išeiti 
vėliau. Tačiau nors ir žymia rašytoja tapus, 
žemaitė visą savo gyvenimą pasiliko “kaimo 
bobele”, tikra to žodžio prasme: sodžiuje gimus, 
sodžiuje augus, to sodžiaus iki savo mirties ne
pamiršo, apie jį rašė, jo rūpesčiais ir džiaugs
mais gyveno.

Žemaitė buvo stipri ii- tauri asmenybė ir 
didis talentas Lietuvių literatūroje. Ji buvo 
kuošvelniausio budo, užjausdavo kiekvieno žmo
gaus sveikatą bei vargus ir stengdavosi, kiek 
galėdama, padėti. Todėl ir žeaitės raštai to
kie mielai skaitomi, todėl ir jos atvaizduotas 
kaimas yra gyvas, ryškus, vaizdingas ir tikras. 
Ji kūrė tai iš savo sielos gilumo, vaizdavo tai 
ką jos gera širdis ir protas liepė, žemaitės ras
tai taip pat turi didelės auklėjamos reikšmės.

žemaitė mylėjo savo tautą ne tuščiais sa
kiniais bet visa savo siela. Ta meilė davė jiegų 
jos kūrybai, ta meilė buvo visas jos gyvenimo 
tikslas. Tsb.

žemai- 
vysku- 
Žemai- 
žemai-

JA TEISĖ VYSK. M. VALANČIAUS ĮPĖDINIS 

(GENIEJI žmonės mėgsta pasakoti kad seno- 
vėje Lietuvoje butą nemaža kerėtojų ir ra

ganų. Ardupiuose užtinkama gana daug ap
sakymų kaip anuomet būdavo teisiamos raga
nos. Dažniausia tais laikais raganas įtardavo 
esant susinešusias su velniais ir jų pagalba da
rant kerėjimus. Raganoms nebūdavo jokio pa
sigailėjimo. Jas dažniausia nuteisdavo baisia 

•nirties bausme — sudeginant ant laužo.
Dar praeito amžiaus viduryje, Vyskupo 

M. Valančiaus laikais, žemaičiai saugodavosi 
raganų. Ūkininkas, iš kur nors išgirdęs kad 
kokia nors moteris yra įtarta raganavimu, pra
nešdavo ir savo kaimynams. Tokios moteriš
kės niekas nenorėdavo 'įsileisti ne tik į savo na
mus bet net ir į laukus. Vyskupo Valančiaus 
laikais raganavimas pradėjo išnykti net ir to
limuose Žemaitijos kampuose tik tada kaip 
pats vyskupas nekartą žmonėms išaiškino kad 
raganiai neturi .jokios viršgamtiškos galios.

Nors apie 1876 metus, t. y. jau po Vysk. 
Valančiaus mirties, apie raganas ir retai kur 
galima būdavo išgirsti, bet vis dėlto dar atsi
rasdavo lengvatikių kaimiečių bijojusių, raga
nų kerėjimo.

Vyskupo M. Valančiaus įpėdiniui pralotui 
Beresevičiui teko teisti bene paskutinę 
tijos raganą. Pral. Beresevičius, kaipo 
pijos valdytojas, vienais metais lankęs 
tijoje parapijas. Viename nedideliame
tijos bažnytkaimyje, užsibaigus iškilmėms, pra
lotas ruošėsi važiuoti namon. Prie jo staiga 
prisiartino du raiti vyrai ir nusėdę nuo arklių 
kreipėsi į pralotą Beresevičių:

— Palaukite, palaukite nors ketvirtį va
landos, nes iš musų apielinkių atveža seną ra
ganą.

Antras raitelis dar pridūrė kad ragana 
pridarius .žmonėms daug nuostolių, todėl ją rei
kėsią smarkiai nubausti. Ir tikrai, nepraslinko 
nei pusvalandžio kai prie vyskupijos valdytojo 
apsistojimo vietos privažiavo didelis vežimas. 
Jame šiauduose gulėjo surišta jau senyva, iš
džiūvus moteriškė.

— Ji, šita pilti, velnių pagalba mus kerė
jo! — šaukė žemaičiai, rodydami į gulinčią mo-

. teriškę.
Vyskupijos valdytojas greitai susivokė ir 

čia pat padarė savo teismą. Jis priėjęs prie ve
žimo, pažiūrėjęs į moteriškę ir pusbalsiai pra
taręs keletą Lotyniškų žodžių. Kaimiečiai sekė 
kas bus toliau. Tariamąją raganą pral. Bere
sevičius peržegnojęs dideliu kryžium ir tarė:

— Paleiskit tą moteriškę.
Po to, daugiau nieko nelaukęs pral. Bere

sevičius sėdo į vežimą ir tuojau išvažiavo.
žemaičiai nei kiek neabejojo kad vyskupi

jos valdytojas tariamai raganai jau bus atėmęs 
raganavimo garbę, tuojau nelaimingą moteriškę 
išrišo ir paleido .

Taip tai paskutinei Žemaitijos raganai pa
vyko išsigelbėti nuo teismo ir baisios mirties, 
kas butų tekę, kaip tekdavo ankstyvesniais lai
kais.

Devyniolikto amžiaus antroje pusėje žmo
nės jau daugiau susiprato. Jie juokdavosi iš 
tariamų raganų ir tyčia liepdavo joms užkerė
ti jų namus, nes jie iau gerai žinojo jog raga
navimo galybė tebuvus tik tamsių žmonių tar
pe. - Tsb.

Gausus Angiiškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labąi 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 31.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. _Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

JUROS MERGA
Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 

ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingą mergų 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, r 
Lietuvį jaunuoli nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. ---------------------------------100

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė- Cleveland, O-
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Žmonių Veidai Lubose
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RIAUSMAS trinktelėjo ir aš išbu- 
dau.
Aš nakvojau savo gimtiniame dva

re, senoje Babcinoje, dabartinio savinin
ko vadinamame Žemaitkiemyje*, kur vie
šėjau, parvažiavęs aną vasarą aplankyti 
Lietuvą.

Žemaitkiemis stovi Nevėžio upės slė
nyje, keletas kilometrų žemiau Babtų mie
stelio, kuris randasi ant aukšto kranto ki
toje upės pusėje. Tas dvaras — Babcina — 
buvo pavadintas nuo to miestelio. Dabar 
tą dvarą — arba tik dvaro centrą — val
do pažymus Lietuvos gyvenime asmuo, ki
lęs iš Žemaitijos, kuris atnešė Į Nevėžic 
pakrantę savo krašto nors trupinėli, pa
vadindamas tą vietą Žemaitkiemiu.

Dvaro svarbiausiasis nama’s — seni 
storom sienom balti rūmai, nuo senume 
kiek i žemę susmukę, — stovi dešiniu ga
lu ĮuNevėžj, kitu galu Į kairyji krantą, si 
vidurine ineiga i rumus iš pietų.

Tie rūmai yra liudytojai senų dienų 
ilgų praeities laikų, kuomet juose gyveno 
eilių eilėmis, Įvairus savos svarbos žmo
nės, puošnus ponai. Prie vienų iš pasku- 
tiniausių, kurie tą dvarą valdė keliolika 
metų prieš didyji karą, aš tame dvare pa
regėjau šį gražų pasauli. Mano tėvai ta
me dvare tik tarnavo — prie ponų nepri
klausė. Tuos baltus rumus matydavai 
tik per tvorą, kuria buvom nuo ponų at 
skirti. Taigi reikia stebėti gyvenimo ii 
dalykų nepastovumu: dabar man i tuo: 
rumus didžiosios durys atdaros, o tie ku
rie čia ponavo, puošniai ir išdidžiai vaik
ščiojo, dabar gal kuriame pasvietyje —- 
kad ir jų vaikai — vargsta.

Aš nakvojau tų rūmų pačiame deši 
niame gale, dideliame kambaryje; jame 
■buvo ‘tik viena, lova. Kambarys turi di 
langus: iš galo Į Nevėži įr iš priešakinic 
šo-no j gražų kiemą; dar vienos durys i< 
to kambario eina į mažą keturkampi kam
barį, kuris yra lyg kampinio pilies bokšte 
kambarys, su savais langais.

Jau buvo vėlyvos vasaros laikas.
Kuomet vakaras isisenėjo, mane vedė 

į tą kambarį gulti. Praėjęs vieną ir an
trą didžiuosius kambarius, kuriuos nau
dojo patys šeimininkai, kuriuose matės 
svarbių daiktų ir paveikslų, surištų su pa
ties šeimininko gyvenimu, — atsivėrė du
rys į tamsų kambarį — į man nakvot' 
skirtą kambarį, — kur, paliktas tik su vie
na žvake, pradėjau rengtis nakvynei.

Vakaras buvo toks ramus, šiltas, dan
gus tyras — greitai užmigau, taigi vidur
naktį staigus griausmo trinktelėjimas bu
vo netikėtas, bet buvo toks smarkus- kad 
ir gerai įmigęs turėjau išbusti. Kad sun
kiai miegojau sprendžiu iš to jog prieš 
tą smarkųjį trinktelėjimą buvo daugiau 
griausmo, žaibavimo ir lietaus, bet to nie
ko negirdėjau.

Tas smarkus trenksmas buvo pasku
tinis, ir matomai lietus ir žaibai nuėjo sau 
Nevėžio slėniu tolyn ir dingo. Daugiau 
po to nebuvo jokio garso — lyg tuo trenk
smu viskas pabiro ir daugiau nebuvo iš 
ko.

Nors buvo tamsu, nors gulėjau sveti
moje, mano niekad negulėtoje lovoje, ir 
kambaryje kuriame per šimtus metų daug 
kas galėjo nutikti, visai neužėjo minčių 
apie paklydusias vėles, apie vaiduoklius 
ar aitvarus, ir aš vėl užmigau.

♦ * *

Bet ar tuo viskas ir baigėsi?
O ne! Skaitykit toliau.
Švito rytas, tekėjo skaisti saulė — 

ir aš vėl, su nauja diena, išbudau. Oras 
vėl buvo gražus, lyg naktį nieko nebūtų 
nutikę, šviesa sklido iš lauko per abu lan
gus į kambarį, kuris, nors ne visai naujai 
baltintas, pasidarė skaidrus ir jaukus.

Išbudęs norėjau nugirsti ne tik lauke 
paukščių čirenimo bet ir savo šeimininkus 
vaikščiojant ir kalbant, tada jau laikas 
butų keltis. Bet nei gyva dvasia dar ne- 
sikrebždeno, iš ko sprendžiąu kad dar an
ksti — anksti buvo ir man keltis.

Gulint aukštieninkam, mano akys vai
kštinėjo po-lubas — ir neilgai truko kaip 
jose ką tai pamačiau. Pamačiau tai ką 
kitas niekas toje lovoje gulėdamas ir ta-

♦Generolas V. Nagevičius—savininkas. ,

me kambaryje būdamas nematė, nes jei
gu butų matęs nebūtų užtylėjęs. Lubos 
baltai išteptos — ne naujai — kaip jos 
buvo daug-daug kartų pirma to panašiai 
kalkių skystimu teptos-baltintos. Lubose 
tas tepalas jau iš senesnių laikų sustorė- 
jęs nuo tepimo, kurio plutelės vietomis iš- 
trupėjusios, kaip tankiai esti, o tose iš- 
trupose palikę bruožai, ant kurių dar kar
tą ar daugiau buto užtepta, bet bruožai 
taip ir pasilikę, nes ištrupėjusios vietos 
neužsilygina.

Mano akys nuo lubų kodėl tai nesi
traukė. Labiau ir aiškiau pradėjau lubo
se ką tai įžiūrėti — ir tas ką mačiau vie
nas prie kito dauginosi, iki susidarė pil
nas sąstatas.

Ne vaiduoklius mačiau, tik lubose iš
trupėjusių ankstyvesnių plutelių išdary
tus braižinius.

Lubose, tuose braižiniuose-ištrupose, 
mačiau žmonių veidus;

Tokie aiškus žmonių veidų ir jų gal
vų bruožai matėsi kad net skyrėsi vyriš
ki nuo moteriškų. Matėsi ne tik jų lupos, 
nosis, smakras, bet ir kakta ir plaukai ir 
visas galvos profilis, net su kaklu. Gal
vų profiliai tokie pilni-teisingi kaip tik 
skulptorius galėtų taip molyje išbraužyti 
r paskiau apteptų baltu kalkių skystimu.

Štai ką tose lubose mačiau:
Rimta viduramžė moteris; 
Rustus senyvas žmogus; 
Rimta, jauna, graži, jau Į metus 

ėjus panelė;
Jaunutė, skaidri, vos pražystant! 

vo gražume mergaitė;
Už jų visų, aukščiausia — didelis 

vidalas, irgi tik galva — Kipšas, iš
sišiepęs, kvatojantis; su ragu kak
toje.

Pirmos keturios tame lubų tinke as
menybės Sudaro visą šeimą: motina, tė*- 
zas, ir dvi sesei-ys, jų dukterys, kurių vie-! 
įa visai jaunutė. Iš jų tokių aiškių pavi- 
ialų galėjau nustatyti net jų amžių. O | 
tas kipšas — išsišiepęs, nepaisančiu juo
ku, su ragu kaktoje — tikras atvaizdas 
kipšo, kuris žmogų, kaip musų ■ seneliai 
pasakodavo, į pagundą vesdavo — tada 
Kai kipšai dar po žemę, slampinėjo.

Kas tie veidai buvo?
Nežinau, nes to dvaro istorijos neži

nau. Žinau tik tiek kad ta vieta, tie bal
ti muro rūmai yra jau pilnai trijų šimtų 
metų senumo.

Jeigu trys šimtai metų tie rūmai ten 
stovi, galim suprasti kiek daug Nevėžiui 
vandens pro juos pratekėjo, galim dasi- 
leisti kad daug juose žmonių pamainų gy
veno, kurie daug įvairaus pergyveno.

Šiuose rūmuose, tikriausia, gyveno ir j 
ta šeima kurios veidai išliko lubų tinke į 
man pamatyti. Bet kodėl man? Ar kas 
kitas tuos veidus ten matė ir ar galėtų 
matyti netikrinu, ir aš pats, į tas lubas i 
vėl kada nors gavęs pažiūrėti, ar vėl tuos i 

• veidus matyčiau nežinau. Gal, po šito ap
rašymo, jie daugiau ir man bus nemato
mi....

Ne prisivaidinimas tai buvo, bet bruo- Į 
žai veidų žmonių kurie tuose rūmuose gy
veno, ir, matomai, pergyveno ką nors tra- į 
gingo, kad jų vėlės gal ir po šiai, dienai 
pasaulyje vargsta iki aš jų vardus nesu
minėsiu — iki neaprašysiu ką šiame mano j 
rašinyje rasite parašyta. Gal būt šiuomi 
jų tikrą gyvenimą atpasakosiu, ir tas vė
les ’ išlaisvinsiu....

* *
Atsikėliau kada pradėjau girdėti šei-| 

mininkus vaikščiojant, apsirengiau ir pra
dėjau apžiurinėti savo didelį kambarį, ku
riame, be pačių reikalingiausių kelių bal-Į 
dų nieko daugiau nebuvo.

Per galinį langą žiūrint, matosi Ne-; 
vėžis, karklais apgaubtais krantais, ma
tosi kitoje upės pusėje krantas į Babtus' 
vedančiu keliu. Po priešakiniu ir šoniniu I 
langais matosi gėlynų daržas, žydinti krū
mai, kurie ten radosi ir žydėjo, nors ir! 
persodinami ir dasodinami, visais laikais, 
kaip tie rūmai ten stovi.

Priėjau ir pažiurėjau į tą kampinį 
kambariuką, į kurį durys buvo atviros iš 
mano kambario. Bet jis buvo, be vieno- 

įkito ten įmesto baldo, tuščias. '

*

su-

sa-

pa-

Nors seni ir daug ko puošnaus ir di
daus tie rūmai savyje talpino praeityje, 
dabar buvo tik naujos Lietuvos naujaku
rio ūkio namas. Tų rūmų viduje didelė 
salė, kur kitados puošnus ponai puotavo, 
šoko, kur aidėjo klegesys ir muzika, da
bar naudojama ūkio reikalams, šeiminin
kai sau pasilikę tik kelis reikalingiausius 
kambarius, tarp jų ir tą galinį svečių kam
barį, kuriame aš buvau apnakvydintas.

Šiuose rūmuose nakvojau antrą kar
tą. Prieš kelis metus pirmiau buvau par
važiavęs į Lietuvą, ir tada taip pat, pirmą 
kartą po daugelio metų sugryžęs, turėjau 
noro aplankyt tą savo gimtinį lizdą. Bet 
tada’ nakvojau Įeitame kambaryje, antra
me aukšte, ir buvau ne vienas.

* * *
Seni, ilgų trijų šimtų metų senumo 

rūmai.
Aš gimiau, prieš 40 metų, viename 

tam dvarui priklausiusiame sename name, 
visai netoli pačių runių, kurio vietoje da
bar stovi pastątytas Įeitas, naujesnis na
mas.

Tą dvarą apleidau dar būdamas ne
pilnai penkių metų amžiaus, mažas vai
kiščias, kuomet tėvai pasirinko gyventi 
kitur. Bet atsiminimai tų keleto mėnesių 
kada jau pradėjo dalykai man į mintis ir 
akis įstrigti, manyje pasiliko tokie aiškus 
ir pilni kad, — po eilės metų paryažiavęs 
į Lietuvą, labiausia norėdamas tą brangią 
man vietą aplankyti, kaip pirmą taip ir 
antrą kartą ten buvodamas, — viską gra
žiai prisiminiau ką mano 
buvo įsižiūrėjusios.

Po pirmo apsilankymo, 
didukę istorinę apysakaitę, 
temą panaudojęs iš nūotikių prieš 600 me
tų, kada šių baltų rūmų dar nebuvo ir tie 
žmonės kurie juose vėliau gyveno, dar 
laukė savo eilės į šį pasaulį. Dabar, antru 
kartu apsilankęs, apnakvydintas tame ypar 
tingame kambaryje, kur man lubose pa
sirodė tos asmenybės, buvau paragintas 
parašyti šį veikalėlį, “Dvi Seserys”.

Tarp to dvaro apleidimo jaunystės 
dienose ir vėl jame apsilankymo praėjo 
pilnas trejetas desėtkų metų. Aš atsidū
riau tolimame pasaulio krašte: devyni me
tai po iš to dvaro išėjimo, dar bernio
kas būdamas, buvau išvežtas į Ameriką. 
Toli-toli nuo to gimtinio lizdo patekau ir 
galėjo nutikti taip kad niekados daugiau 
nebūtų prisiėję man jį aplankyti. -Vienok 
Likimo buvo skirta man vėl ten sugryžti.

Per tą.laikbtarpį pasaulyje įvyko di
delės permainos. Pačioje Lietuvoje pra
ūžė karas, kuris daug ką iš pamatų išgrio
vė, tik šiuos rumus paliko čielus. Mano 
amžiaus vyrus, Lietuvoje ir kitose šalyse 
gyvenusius, karas išskynė daugybėmis, 
bet mane Likimas išlaikė nepaliestą. Jei 
tie rūmai butų buvę sugriauti, tada butų 
buvę ant visados sunaikinti visi anų se-

kūdikio akys

parašiau ne- 
“Du Broliai”,

’ ' "U " !
KURIU PRENUMERATA UŽ. “DIRVĄ” .JAU . i

Šiuomi prašome pasiskubint atnaujinti, neš nenorime 
pertraukti laikraščio siuntinėjimą. Bet mums nėra ga-. 
iima dykai siuntinėti, todėl prašome atsilyginti.

Pasitikime kad nepadėsit šio paraginimo j šalį ir ne
norėsit kad “Dirva“ butų sulaikyta.

Su pagarba — “Dirvos” Administracija.
Prenumerata: Amerikoj $2.00; Lietuvon $3.00; Kanadon $2.50 

Pusei metu — pusė mainos.

nu dienų tų rūmų gyvenimo ženklai. Ar 
butų kaip kitaip tos asmenybės man pasi
rodę, kurios, gal būt, buvo Likimo skirta 
pamatyti man, kad jų vardus atspėti, jų 
gyvenimą aprašyti ir, gali būti, tuomi jų 
vėles išlaisvinti?

Kodėl Likimo buvo leista man išlik
ti gyvam? Kodėl tie veidai pasirodė man, 
o ne kam kitam iš daugybės ten praėjusių 
ir viešėjusių žmonių? Gal jie žiurėjo ir 
šaukėsi ir kitų, bet niekas tų ženklų ne
suprato ?... .

Kodėl likimas skyrė man, kitur už
augus ir praleidus tris desėtkus metų, vėl 
į tą vietą parkeliauti?

Gal todėl kad tie asmenys kurių vei
dai lubose matėsi, manęs laukė?....

Kas jie buvo — nei sapne man tą 
naktį nei vėliau po to nepasisakė. Gal Li-
-kimo taip skirta kad aš turiu atspėti..

Kokie jų vardai — nežinau. Bet ban
dysiu spėti. Jeigu įspėsiu, gal būt, išlais
vinsiu jų vėles iš užkeikimo, jeigu taip 
yra.

Senovėje, sako, buvo daug žmonių, 
kokių nors priežasčių delei užkeiktų, ar 
likimo į tą padėtį įstumtų, ir jų vėlės blaš
kydavosi po žemę, nerasdamos sau vie
tos, iki kas neatminė jų vardus ir tuomi 
neišlaisvindavo jų iš tos padėties. Taip 
juk kalbėjo musų tėvai. Gal taip ir buvo.

Vėlės visaip žmonėms apsireikšdavo 
prašydamos pagalbos. Gal būt šių asme
nybių vėlės pasirinko toki būdą man ap
sireikšti.

Tie lubų tinke matyti veidai yra buvę 
tikri žmonės — taip man mano sąmonė sa
ko. ir net tas kipšas — ne tikras kipšas, 
bet toks nedoras žmogus, kuris atliko dar
bą piktesnį negu kipšai drysdavo žmo
nėms padaryti, kada jie tarp žmonių mai
šėsi.

Ta šeima tuose rūmuose gyveno pa
čioje pradžioje jų pastatymo. Tą spren
džiu iš tų trijų moteriškų ypatingai su
taisytų galvos plaukų, kaip moterys nesi- 
taiso jau daug, daug metų.

(Bus daugiau)
---- — x

PASTATYTA 937 I Tat teko plentus tobulinti ir
NAUJI TILTAI serinti

Atnaujinta 930 Kilom. 
Plentų

Kaunas. — Plentų tvarkymo 
srityje Lietuvoje per paskuti
nį dešimtmetį labai daug pa
daryta. Po karo perimti plen
tai buvo labai blogame stovy
je ir .iki 1927 metų jie nebu
vo sutvarkyti. Plentų naudo
jimas kas metai didėjo. Ypač 
padidėjo automobilių eismas.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

f

DIDELE LIETUVIŠKA’

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

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

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

, *■ >
C. Pakeltis Aptieka

1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieks atdara 7 dienas savaitėle.

| GUS F. ROSE i
4 JE1VELER and OPTICIAN X 
t 7016 SUPERIOR AVĖ. f 
X Pasirinkimas Deimantų, T
A Elgin ir Gruen laikrodėlių, Seth 4 
A Thomas laikrodžių, Parker Ra- X 
T somų Plunksnų. A
v Duodama Kreditan. X 
i Atsineškit ši skelbimų, ' gausit 4 
A visokių prekių 20 nuoš. pigiau. X

— ■—■—i------------------ -- -----------------------------—

1

PAIN-EXPELLER r 
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkartes.

V T** Muk *«*. u. s. r.t,
* Smarkus ištrynimas — 
malonumas ir palengvini- 

mas kuomet muskulai 
geliami.

930 kilometru 
Naujų plentų nuties- 

kilometrai.
nutiesta 937 tiltai. Iš

MARGUTIS

!<iiiiiniiiiiiiiffliniiwwiiwiu^

BRANGMENYS
I LAIKRODĖLIAI IR VISOKĮ 

GRA2MENYS KREDITAN
Mes pasitikim Jumis, 

į Mokėkit po taškelį kas mėnesį. 
Pasirinkit savo išlygas. 

Parduodam
DEIMANTUS, LAIKRODĖLIUS 

BRANGMENIS, MUZIKOS 
INSTRUMENTUS, RADIO 

TUBUS
Daugelio metų patyrimas. 

Atdara vakarais.
Frank Cerne Jewelry, Ine.

Slovenian Auditorium Bldg. 
6401 St. Clair Avė.

•I

Per paskutinį dešimtmetį 
padaryta milžiniški Lietuvos 
plentų remonto darbai. Viso
mis rūšimis išviso pagrindiniai 
atremontuota 
plentų, 
ta 183

Viso
jų 25 dideli, per Nemuną, Ne
vėžį, Viliją, Dubysą, šventą
ją ir kitas upes. 912 tiltų yra 
mažesnių.

Be to padaryta labai daug 
tyrinėjimų naujiems plentams 
ir keliams statyti. . “L.A.”

llB

ŠTAI TA VIETA
Ateikit pasižvalgyti po musų 

gerai Įrengtą Jewelry parduotuvę 
matysit deimantų, laikrodėlių ir 
laikrodžių, ir pažvelgkit į musų 
optišką skyrių. Mes tafsom laik
rodėlius. Musų vardas reiškia 
pasitikėjimų ir prielankumą mu- 

svečiams.

A. T. Hueter 
DIAMONpS-JEWELRY 
8513 Superior Avenue 

Telef. CEdarO765

sų

Phone GArfield 5970
SUPERIOR COSTUME

SHOPPE
TEATRUI IR MASKARADUI 

KOSTIUMAI

Išsinuomoja prieinama kaina
Barzdos, Plaukai, Reikmenys

Atdara vakarais
8606 Superior Avė.

BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiM
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;; Teatrams Kostiumai, £
• ■Didžiausias pasirinkimas kostta-A 
’^mų tarp New Yorko ir Chica-į 
.,goe. Jokia kita' Įstaiga Cleve- X 
glaudo ir aplinkiniuose dideliuose J 
J miestuose’ neturi tokio didelio T
❖ Įvairumo kostiumų iš Įvairių pe- A
T riodų. Taipgi mes pasiuvame J 
X visokius istoriškus > ir moderniš- X 
A kus kostiumus sulyg reikalavi- j 
Žmo. Turim.daug importuotų iš A 
4 Europos kareiviškų uniformų ir Į 
t parūpinant reikmenis prie vaidi- T 
4 nimo. J
A The Kiauše Costumc Co. į

1025 CHESTER AVĖ.
Cleveland, Ohio 4

444-£*;--{'44*H"AAA AA A ❖❖v

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

“MARGUTIS”
6812 So. Westem Avė. 

Chicago. III

Gaur.ama v
C. Pakeltis Vaistinėje 

1117 E. 79th St. Cląveland.

4 Henninger’s t 
? ART STORE a
V ... *?
T Pasirinkit savo Kalėdinės dova-įį 
J4 nas anksti. Mes turime puikiu*? 
£ pasirinimui rąžančių, stovylelių,^! 

kryželių ir kitų religiškų daly- £ 
T kų. Daugybė Kalėdinių korteliui* 
?su religiškais vaizdais. Taipgi^ 
jjdarom paveikslams rėmus. J 
? HENNINGER’S ART STORE t 

8809 SUPERIOR AVĘ, Ž 
? į.

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

Puošnus 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.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*’*• a
| Namų Aptaisymas x 
X Mes taisom ir ’ sudedam Ž 
Į šildymo pečius. Dengiam f 
A ir lopom stogus ir dedam 
A vaądens nuobėgas. Visas X 
j tos rūšies patamvimas —4 
a kainos visai mažęs. a

4 SATER BROTHERS į 
T 6617 \Vade Park Avė. 4 
i ENdicott 0823"- į

4

Phone Endicott 9512
MOLTHER ELECTRIC 

įSERVICE

Starteriai ir Generatoriai 
Automobilių Armatūros

, Apvyniojimaą 
Naminiai Padargai

. 8009 Superior Avė. 
Ineiga’ iš E.' 80th Street

........ .
> »■■■■■ ■. r ■ juLjjLjm inn ■ b i ■ į g į ■ ■

I"r ■.
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WILKELIS FUNERAL HOME!
Licensed FuneralDirector 

6522 Superior Avenue . .
NORINTIEMS, PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI 

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos'išgalės ir noro. Vienok 
yra viąiemB lygus, 

greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas 
be atsižvelgimo į kaštus. <■ * *

Patarrųrvimąs
. modemiškas.

IIEnderson 9292
»»Hiinmminmiirrm

p 
h

)
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“DIRVOS VAJAUS EIGA
Jonas Petrauskas, vietinis, 

išrašė “Dirvą" p-lei Margare- 
tai Gudaitis, Scranton, Pa.

Sekanti vietiniai išsirašė sau 
“Dirvą”;

Joseph Geyson, 
Marė Gužauskas 
Antanas Ročka 
G. Arvenis, 
Pianas Vaičiukonis, 
Step. Bruožlys, 
J. V. Mitchell, 
Pranas Aksenavičius, 
Barbora Karlonienč,
S. Rodavičia užrašė “Dirvą” 

S. Rutkauskui, Akron, O.
Iš Detroit, Mich., išsirašė 

šie:
Juozas Kulbokas, r , 
Mat Dunaski,
Petras Dorinąs 
Ona Jagminienė.
A. Medelis, “Dirvos” skai

tytojas, išrašė “Dirvą” Mikui 
Zubavičiui, į Monroe, Mich.

Agnės Bradis, iš Cerad Ra- 
pids, Iowa.

Nellie Wenslow iš Spring- 
field, Ohio.

J. Miglinas, iš Detroito, už
rašė “Dirvą” Onai čiupkevi- 
čienei, Lietuvoje.

J. Matunas iš Elizabeth, N., 
J., užsirašė “Dirvą” ir knygą 
“Merunas”.

L. Clouch, iš Nevvburyport, 
Mass.

J. Kvalita, “Dirvos” skaity
tojas, išrašė “Dirvą” Tamošiui 
Kundrotui, Lietuvoje.

M. Rimkevičutė, Kaunas.
Pr. Liutkevičius, iš Pitts- 

burgh, Pa.
Petras Brakšis, So. Boston, 

Mass.
Antanas Vainutą, Chicago. 
Joseph Wollin, Chicago.

KODĖL REIKIA
SKAITYT ‘DIRVĄ’

^©©©(a

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

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

Superior Tire and 
Accessory Co.

8007 SUPERIOR AVĖ. 
Kampas East 80th St.

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

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

C. F. Petraiti#
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699

Mes Lietuviai iš Lietuvos 
gana jau daug metų kaip at
vykę Amerikon, čia esam dau
giausia tik paprasti darbinin
kai, nors vienam-kitam ir pa
sisekė rasti kiek geresnė lai
mė.

Po sunkaus dienos darbo na
mon parėję neturim kuo užsi
imti; dirbtuvėje nieko naujo, 
mašinos tos pačios kasdien, ir 
taip pat kasdien ūžia. Mes ne
žinom kas darosi net tuose pa
čiuose namuose, nežinom kas 
yra pabrangę, kas atpigę; ne
žinom kas dedasi kituose mie
stuose, kas veikiama Lietuvių 
tarpe; kokiose vietose kaip ei
na darbai; kas darosi Ameri
kos politikoje, kokie būna nau
ji Įstatymai; kas darosi pla
čiame pasaulyje, o ypatingai 
Lietuvoje.

Nežinančiam apie kasdieninį 
gyvenimo bėgi gyventi sunku.

Po darbo, laisvo laiko yra. 
Paimkite “Dirvą” į rankas, jo
je rasite žinių iš visokių sri
čių. Atsiskleidę “Dirvą” ra
sit visko joje kas tik jums rei
kalinga žinoti, kas tik įdomu. 
“Dirva” turi korespondentų vi
sose pasaulio dalyse, kurie tei
kia jai pranešimus. Pačioje 
Amerikoje, “Dirvos” korespon
dentai aprašo apie visokį Lie
tuvių veikimą.

“Dirvoje” taipgi kiekvienas 
skaitytojas gali pasireikšti su 
savo mintimis, jeigu kas turi 
ką kitiems pasakyti, ar kokį 
pranešimą padaryti.

Taigi musų pareiga yra pa
tapti “Dirvos” skaitytojais ir 
ją platinti ir palaikyti. “Dir
vą” skaitydami mes išmoksime 
gražiai ir Lietuviškai kalbėti, o 
kurie taisyklingai Lietuviškai 
kalbame, “Dirva” neduos pa
miršti gimtos kalbos. Vienu 
žodžiu, “Dirvoje” rasite gana 
visko įdomaus, sulyg musų no
rų-

Tėmykite dabartinį “Dirvos” 
vajų, ir pagelbėkit *Dirvai” 
pasiekti kiekvieno Lietuvio na
mus. “Dirva” duoda ir dova
nas savo prenumeratoriams, 
ko kiti laikraščiai neduoda.

Taigi, tautiečiai, nepamirš
kite “Dirvos” vieną tik kartą 
metuose, o “Dirva” jūsų ne
užmirš per visus metus. Lai 
nebūna nei vieno Lietuvio ku
rio namuose nebūtų “Dirva”.

Kvieskime “Dirvą” į savo 
namus šiuo jos vajaus laiku, o 
ji atneš mums dovanų. Patys 
išsirašykime ją, išrašykime gi
minėms į Lietuvą, ir kalbin
kime kitus ją prenumeruoti.

Nebūkit paskutiniai bet pir
mutiniai išsirašyti “Dirvą”.

Lydietis.

T**. ✓•'V*
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KALENDORIAI
.Vienas Kalendorius duodasi dovanų užsimokantiems 

prenumeratų už “Dirvą” visam metui — $2.00.

©

©

©
©
©
©
©
©
©
©
M

Uz SKAITYMO

Visam Metui
★ ★

l METUS
i

★ ★ ★ ★ ★

Valio Detroit, Pittsburgh, Akron, Youngstown, Dayton,

Chicago, Philadelphia, Scranton, Baltimore, Newark, 

Brooklyn, Waterbury, Boston, Woreester, ir tt.

1937 m. SIENINIS KALENDORIUS Dovanu kiekvienam kas 
naujai užsiprenumeruos sau “Dirva” visam metui■ v ■

Atėjo Nauji Metai — atėjo kiti laikai. Kurie skai
tėt kokį kitą laikrašti, dabar pakeiskit i “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!

DOVANOS "DIRVOS
PLATINTOJAMS

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

daugiausia Naujų Skaitytojų.

Į “Dirvos” platintojų eiles gali stoti kiekvienas Amerikos Lietuvis 
“Dirvos” prenumeratorius ir ne. Tik tėmykit kokias viliojančias dova- 

Dirva” skiria tiems kurie gaus daugiau skaitytojų. Dar kas svarbu 
tai kad platintojai gaus ir pinigini atlyginimą 
kaipo agentai. Didžiajai dovanai — Radio— 
gauti nenustatyta prenumeratorių skaičius: 
kuris platintojas visu šio Vajaus laiku gaus 
daugiausia naujų skaitytojų už kitus tam teks 

ši dovana. Stokit darban tuojau.
Dirbti gali susidėję keli i vieną ir 

tokiu budu gauti sau Radio.
Kalbinki! savo draugus ir pažys

tamus užsirašyti sau “Dirvą”, pri- 
kalbinkit juos išrašyti “Dirvą” gi
minėms Į Lietuvą, draugams ir gi
minėms čia Amerikoje, arba kitose 
pasaulio dalyse gyvenantiems!

nas 4 t

PASIRINKIMUI YRA ŠI DAUGYBĖ KALENDORIŲ
Jauna Ukninkė 
Gražuolė prie Ežero 
Mergina su Rože 
Vaikučiai Važiuoja 
Vaikučiai su Paukščiais 
Ūkio Vaizdas prie Kalnų 
Lietuvos Karys ir Letuvaitė 
Lietuva ir Karžygis 
Vytauto Prisieka 
Graži Indijonė Kalnuose 
Linksmi Vaikučiai 
Birutė (su daina) 
Gražuolė su Šunim

.28 Pamiškės Vaizdas Kalnuose

Pirkti Kalendorių galima kiek tik kas nori.

25c

__ 1 šventoji šeima 
—2 Nekalto Prasidėjimo
__ 3 Angelas ir Vaikučiai
__ 4 šv. Terese

Kristus ant Vandens 
šv. Juozapas ir Kristus 
Šv. Antanas
Kristus Kūdikis su Angelais 
Kražių Skerdynė

__ 10 Mergaitė su Šunim 
—11 Darius ir Girėnas 
„_12 Moteris su Liet. Vėliava 
—13 Visa Lietuva (su žemė!.) 
_.-14 Prez. Roosevelt (naujas)

—5 
—6
—7
„.8
...9

—15 
—16 
___ 17 
—18 
___ 19 
—20 
—21 
—22
—23 
—24 
—25 
—26
—27

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 į Lietuvą

'DIRVA ”
6820 Superior Ąvę. Clevdand, Ohio

i

NEVELUOKIT

Išrašykit “Dirvą” 
viskiams dabar, pra
dėsim siuntinėti nuo 
1-mo šių metų nume-1 
rio.

© ©@@

“Dirva”

Dovana

draugams.

bus geriausia

giminėms ir

SU

IŠRAŠYMU

©)(© lt® © ai s )>'(§ ©©©©©.©<©©.©©©©©©©©_©@@@@^



D I R V A V■K
I

Iš Lietuvių Demokratų 
Klubo Darbuotės

Lietuvių Demokratų Klubo 
metiniame susirinkime Gruo
džio 17 d. apkalbėta praeities 
veikimas ir visuotinas laimė
jimas Demokratų partijos rin
kimuose Lapkričio 3 d. Kaip 
dabar yra, Demokratu partija 
stovi tvirčiausiai pozicijoj vi
soje savo istorijoje. Už tai 
dėka musų vadams, esantiems 
ar geriau sakant buvusiems 
valdininkams, nuo pat Prezi
dento Roosevelto, valstijos Gu-

I
Adventus. Sekančios vakaruš
kos bUs penktadienio vakaro, 
Sausio 8, ir taip toliau. Klubo 
kambario Įtaisymas jau baig- 

I tas. Visų laukia didžiausi glė- 
■ biai good taim.

P. P. Muliolis, Prez.

' vėlo ateilarkyti, nes bus ren
kame valdyk?. 1937 r* tau . 
ir apkalbama kiti svarbus rei
kalai. P. štaupas, Rast.

bernatoriaus Davey iki mažos- P. V. Chesnul, Il-ras vico-prcz. 
’ :- -- Anha G. Mihclich, IH-žias

— Dr. A. 1. Kazlauckas, užra
šų rast. — P. P. Muliolis, fi
nansų lašt. — C. G. Zuris. iž
dininkas — A. M. Praškevi
čius, iždo globėjai — J. Urb- 
šaitis, J .J. Debesis, P. Komer, 
tvarkdaris — A. Machuta.

Ekzekutivis komitetas: Vic 
Anderson, A. Grigienė, K. S. 
Karpius, A. Montville, Ona 
Pečkaitienė, Jonas Ptčkaitis, 
F. Saukevičius, K. Taraškevi
čius, Dr. S. T. Tamošaitis, Jo
nas Verbela, S. G. Lauchis ir 
Wm. Axoraitis.

Sekantis šio klubo susirinki
mas bus laikomas Sausio 21 d. 
Lietuvių salėje, 8 vai. vakare. 
Visi prašomi atsilankyti, taip 
pat kviečiame ir' naujų prisi
rašyti. Visų musų pareiga 
yra dirbti ne tik už,tai ką da
bar turime bet siekti prie ge
resnių laikų ir gerovės.

Tapkite klubo nariais, dirb
kime išvien. Įstojimo mokes- 
ties i klubą nėra, tik metinė 
$1.00. P. P. M.

niųjų, kurie per praėjusius me
tus išvedė šalį iš vargo. To
dėl dabar visi kurie tik buvo 
vargo ir sunkumų paliesti tu-I 
ri stoti petis į petį kad nepa- j 
leisti šalies valdymą iš savo\ 
rankų kitiems, saumyliams.

Reikia būti sargyboje ir kar
tu ruoštis prie sekančių rinki
mų musų miesto valdybos šių 
metų rudenį.

šiame susirinkime Liet. De
mokratų Klubo metinė mokės-. 
tis pakeista nuo 25c iki $1.00, 
nes su 25c mokesties klubo 
negalima išlaikyti ir ką nors | 
nuveikti.

Klubo valdyba 1937 metams 
išrinkta: Prez. — John T. De- 
Righter. I-mas vice prez. —'

Cleveland
Crust Compantj

Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir
Jūsų Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Aplinkui

SUTRAUKTA APYSKAITA IŠ GRUODŽIO 31, 1936

TURTAS t
$111,089,589.00Pinigai Rankuose ir Bankuose..............

United Statės Valdžios obligacijos, cie- 
sioginai ir pilnai garantuotos ..........

Statė, Muricipal ir Kiti Bondsai ir In- 
vestmentai, iškaitant Akcijas Fede
ral Rcserve Banke, be Rezervu....

Paskolos, Diskontai ir Užstatai, be 
Rezervų .................................

Bankiniai Namai ...................................
Kitokis Nejudamas Turtas, be Rezervų 
Nuošimčiai ir Suėję Pelnai ir Kitokis 

Turtas ........................... I...................
Knstomerių Atsakomv’bė už Užstatus 

ir Kredito Laiškus Atliktus šio Banko

91,454,733.87

13,412,188.87

142.807,763.19
5,832,128.45

12,522,577.41

2,669,086.28

291,262.90

Viso $389,070,329.97

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo Notos ..........$15,C 9 9,090.09
(Atsako už Depozitus ir Kitų Turtų) 
Kapitalo 
Perviršis

Stock .............. 13,899,000.99
ir Kiti Pelnai 3,191,535X3

Namu Savininku
V eikimas

Lietuvių Mažu Namų savi
ninkų skyrius rengia smagų 
J<ortavimo vakarą ir šokius šį 
šeštadienį, Sausio 9 d., nuo 6 
vai. vakaro, Lietuvių salėje. 
Nariai ir visuomenė prašomi 
dalyvauti. Turėsit progą lai- 

, mėti puikią dovaną, kurią pa
dovanojo narys M. švarpa.

Kviečia Komisija.
SUSIRINKIMAS

Kiekvienam protaujančiam 
I namų savininkui reikia susi
domėti savais reikalais nieko 
nelaukiant ir nežiūrint ar ju
si] namas išmokėtas ar ne, jis 
lygiai mokesčiais apkraunamas 
ir lygiai nuo neteisingų nuo
mininkų nukenčia. Taigi ku-

■ rie namų savininkai dar reor- 
i ganizucti organizuokites kuo-
greičiausia, nes tik organizuo-

■ tai galėsim atremti visus da
romus mums apsunkinimus.

Lietuvių namų savininkų 41 
1 skyriaus susirinkimas atsibus 

Sausio 13 d„ Lietuvių salėje, 
nuo 7:30 vak. Visi nariai pri-

Netikėtinumams . .Ręzervas
Rezervą^ Taksams, Nuošimčiui,k ętc. . .
DEPOZITAI

Pareikalavimui .........0154,833,242.42
Ilgalaikiniai ............. 165,273,359.54
Estetas Trust Deuartment
(Freferred) .............. 17,072,386.53
Corporate Trust Dcpartment 
(Freferred) ................ 6,837,966.10

$ 31,991,535. .3
300,009.00

1,599,406.01

/

Kitokia Atsakomybė .............................
Pasitamavimai ir Kredito Laiškai At

likti Kustomeriams .........................

$344,016,954.59
1,571,171.44

291,262.90

Viso $380,070,329.97

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM
MEMBFR CLEVELAND CLEARING HOUSE ASS’N

Mer.ibcr Federal Deposit Insurance Corporation

Kamnas St. Clair ir Ontario 
Namų KEnmore 47tO-W.

P. J. KERSIS
14.30 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
NorSdanii pigiai pirkti nanutš bent kurioje .įvesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, irausit už pigiausių 
kainų. Taipgi įvairios apdraudos-insuranee reikaluose gausit ge- 
riausj patarnavimų.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba1 asmeniškai.

| DELI, A C. JAKUBS j
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) ;

vi.sieniH Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

it tuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vėžiniai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg ju.rų pa- 

E sirinkirno. Reikale telefonuokit.
Lithuanian FuneraI Home

E fib’JI r.4nn A»t:iiue ENfiicott 17(53 :

3

Rengia Puikią Maisto 
Parodą

Nors 37-ta metinė Clevelan-. 
do Maisto Paroda ir Naminių 
Reikmenų Ekspozicija, rengia-1 
ma Public Auditorijoj Vasario 
4 iki 12 dar kelios savaitės 
priešakyje, tačiau kaip paaiški, 
visos vietos toje parodoje jau 
yra išpirktos.

Parodai planai ir ruošiami | 
išstatymai maisto produktų ii 
vėliausių namams reikmenų 
rodo kad ši paroda bus nepa
prastai puiki ir įdomi.

Suvirš trys akrai grindi; Į 
ploto bus užimta Public. Audi
torijoje visokiais išstatymais, 
kurie reikalingi pamatyti ir 
pažinti kiekvienam kas tik tu
ri savo namus. Prie to, visu 
parodos laiku bus įvairus pro
gramai, kurie pralinksmins 
suaugusius ir vaikus.

Tarp kitų įvairumų bus vėl 
viešos vestuvės, kuriose bus ; 
apvesdinta viena parinkta po-1 
ra. pasiruošus tą mėnesį apsl-1 
vesti, ir bus apdovanota. Ves-i 
tuves bus Vasario 6 d’.

Maisto Parodą ruošia Cleve- j 
land Retail 
tion, kurios 
VV. Knight 
pranešimą.

Grocers’ Associa- 
sekretorius Walter 
išleido ,viršminėtą

REIKALAUJA VAIKINŲ
U. S. Arm.v Recruiting 

vice vedėjai, kurių įstaiga 
dflsi Senojo Pašto name, 
velande, praneša kad jie 
autorizuoti priimti 100 jaunų ' 
vyrų įstojimui tarnybon Fort 
Benjamin Harrison, Indiana, ir 
399 vyrų į Mechanizuotą Ka- i 
valeri.ia į Fort Knox, Ky.

Aplikacijos dabar priimamos > 
jaunų vyrų tarp 18 ir 35 metų 
amžiaus. Priimami tik neve
dę* vyrai ir gero pasivedimo. 
Tarnyba trims metams laiko.

Ser- 
ran- 
Cle- 
yra

TWIST DR1LL Co. pradėjo 
statyti naują savo dirbtuvę 
ant Lakesi'de avenue pro E. 
49-tos t Ji kaštuos pu-

VAKARUŠKOS BŪNA
PO SENOVEI

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo vakaruškos Lietuvių sa
lėje atsinaujino su šokiais ir 
viskuo taip kaip buvo prieš

Skelbimai “Dirvoje”
5O už vieną kartą
3 Raitus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Din 
vos” Administracijai.

DAR VIENAS

LONG DISTANCE
KAINOS NUPIGINIMAS

Priartina Kitus Gyvenančius Draugus
ARČIAU IR ARČIAU

® Visa eilė kainų numažinimo praeitų dešimties 
metų bėgiu žymiai numažino Long Distance te
lefono patarnavimo kaštus.

Kainų nupiginimas tapo padaryta prisilaikant iš 
seniau priimto Bell System nusistatymo piginti 
Long Distance kainas kaip tik pagerinimai tele- 

' fonų srityje ir daugėjantis biznis tą leidžia.

Paskiausias kainų numažinimas paliečia pasikal
bėjimus tarp Chio ir kitų valstijų. Jis ineina ga- 
lėn nuo Sausio 15, 1937. Sutaupymai daugely
je atvejų šiais į kitas valstijas pasikalbėjimais 
sieks nuo 5c iki $1, priklausant nuo tolumo.

»

1,019,695.17

$118,631,918.02

*

NEWEST
OF THE

IN THE CITY OI. CLEVELAND

Gruodžio 31. 1936

Viso

TURTAS

$118,631,918.02Viso

i

7,000,000.00
769,858.96

Here is the Crosley Model 745 
a seven-tube, three-band, all- 
wave radio with many startling 
new featuros.
Cabinet of rare 
bedUty.

455,243.13
110.207,110.53

199,705.10

(N; įskaitant Rezervu) 
ir Kituose Bankuose . 
Valdžios Sekuratai,

HELD’S FURNITURE Ine.
Incorporcttci IStS 

padėty 
in tlic Citg of Ctevclana

Nary* Federal Deposit Insurance Corporation

DĖKIT TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ

Taip tai vėl jūsų draugai ir giminės kitose valsti
jose priartinami. Galėsit vieni apie kitus žino
ti daug daugiau ir pilniau tankesniu pasikalbėji
mu telęfonĮU.; Pasistengkit tai padaryti 
tuojau.

THE; OHIOĄBELL TELEPHONfe GOKfPĄHY '

PIRKIT

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų p» 5 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- J 
šokios Apdraudos •(Insurance) visai dykai. Todėl pi- < 
rniau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). į

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate <
ir Apdraudcs Agentūra j

P. P. M ULIOLIS Siį...............m,.,,.. „ s
> 6606 Svperior Avė. Cleveland HEn. 6729 į/7Af.VA’AVA-1V.,fW.WAV.YAWIV1-.W.V>VW.WA,JWA

SUTRAUKTA APYSKAITA

■

Pinigai Rankose
United Statės

tiesioginai arba pilnai garantuoti... 
Kitoki Invcstmentai ...............................
Firmo Mortgage Paskolos ant Namų... 
Kollateralės ir kitos 'Paskolos ................
Bankinis Namas ir žemė .......................
Kitokis Turimas Nejudamas Turtas ... 
Suėję Nuošimčiai ir Įeitas Turtas (pri- 

skaitant Depozitą su Federal Dnposit 
Insurance Corp’n) ...............................

Kapitalo Notos .............. $2,000,000.00
(Atsako už depozitus ir

Visą kitą Society Turtą)
Perviršis .........   5,000,000.00

Perviršio Fondas ................
Nepadalinti Pelnai ...............................
Rezervas Taksams, Nuošimčiams ant 

Kapitalo ir Kitoms Lėšoms ............
taupymų Depozitai ...............................
Kitokia Atsakomybė ................... ..

13,753,109.33

31,266,537.50
53,846,311.11
28,316,606.37
5,197,477.12
1,150,000.00
2,082,181.37

REFRIGERATORIUS
Kaimyniškoje Krautuvėje

H E L D’ S
ELEKTRIŠKI
PADARGAI:

Refrigeratoriai
Skalbtuvai,
Prosytojai,
Puikios Lempos

TAIPGI VISOKIŲ 
RAKANDU:

Stalų^ Lovų, 
Vieškambario Setų, 
Pečių, Stalų,
Veidrodžiu, Paveikslu,

Modcl Illustrated—GKQ-S0,

Kainos 
Žemos.

Duodama 
Lengvom 
Sąlygom.

5900 Supcrior Avė. Krautuvė atdara vakarais
iiuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiniiiimią''’
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Darželio Banketas

Lietuviij Kultūrinio Dar
želio Sąjunga rengia savo 
istorinį banketą, Darželio 
atidarymo p a b a igtuvėms 
paminėti, kadangi tą dieną 
kai Darželis buvo atidary
tas banketo nebuvo galima 
surengti.

Banketas atsibus jau ki
tą sekmadienį, Sausio 17, 
šv. Jurgio parapijos salėje, 
nuo 6 vai. vakaro. Ban
keto komisija stengiasi ši 
banketą padaryti įdomiu ir 
atmintinu.

Visi vietos ir aplinkinių 
kolonijų Lietuviai, rengki- 
tės dalyvauti bankete, pa- 
gelbėsit Darželiui sumazin-

ti savo skolų dali, 
vienas jūsų centas 
banketo tikietą eis 
liui, nes banketo reikmenų 
iš tų pinigų nebus perka
ma nei mažiausias dalykė
lis.

Tikietas bus po $1.00 — 
atsilankykit i “Dirvos” re
dakciją, pasistengkit nusi
pirkti tikietus anksti kač 
butų galima žinoti kiek da
lyvaus.

Bankete paskirta dovana 
seniausiam Clevelando Lie
tuviui kuris atsilankys, ir 
užkviesti aukšti svečiai — 
miesto Mayoras Burton 
Paiku Direktorius ir kiti.

Kiek- 
už šio 
Darže-

214 ŽUVO 1936 METAIS
Clevelande 1936 metais 

automobilių nelaimėse už
mušta ir užsimušė 214 as
menų. Iš tų, 154 buvo pės
tieji, iš tų 154, policijos re
kordai rodo, 136 užmušta 
bandant pereiti gatvę ka
da automobiliai važiuoja.

Miesto policija pradėjo 
griežtų karą prieš automo
bilistus. Sausio 4 d. teis
me buvo pastatyta 113 su
gautų kaltininkų, kuriems 
išnešta ivairos bausmės.

UNCENSORED SIDE-GLANCES
BY K. J. M.?

name of Natalie Raymond. A right 
clever giri too, the kind that keeps 
it behind the ears, until the proner 
occasion presents itself.

the scenes —
the gongs needed gonging

due to the ab- 
fight, and believe 
a record for a 
Party, that was

Behind 
Where

and the lights needed lighting, were 
Mr. Peter Urban and Mr. Skodis. 
What fer, you ask. Fer to make 
all those in the audience know it 
was New Year’s Eve. Absolutely 
no liquid or financial reinburse- 
ment connected with their toil, just 
good-will and the spirit of helpful- 
ness.

couple, it has been my pleasure 
to meet, or at least see . . .
Mr. and Mrs. John Verbela. Al- 
ways together, be it at playing 
cards, indulging in alus, dancing, 
etc. The best Lithuanian repre- 
sentation of perfect matrimonial 
bliss is exemplified in this couple, 
married for a goodly number of 
years too.

There was an unusual lot of 
noise and merriment downstairs, 
making this humble person most 
inųuisitive as to the source. Upon 
investigation it only proved to be 
Peter and Alvina Luiza, from Tole
do, being greeted by a couple of 
informal committees.

East 85th 
visit her 

New York,

VISITS
Miss Eva Puzin, 1337 

street, Cleveland, will 
relatives at Hannacroix,
for several weeks duration.

Miss Puzin is the succeBsful op
era for of the Milady Beauty Salon, 
at Superior and East 81st street 
tvhere she has severa] operators 
assisting her.

HIPPODROME

MIRĖ PRIE RATO
Antradienio rytą auto

mobiliu važiuojant, prie ra
to mirė širdies liga S. A. 
Morrick. Jo palaidas auto
mobilis pravažiavo raudo
ną šviesą ant Euclid avė. ir 
E. 107 st. ir atsimušė Į po
rą automobilių. Subėgus 
žmonėms pažiūrėti, atida
rius automobili iš jo išvirto 
vyras. Su juo. važiavę dvi 
dukrelės nesužeistos.

OHIO valstijas Universi
tete, Columbus, O., šymet 
lanko 12,000 studentų, 
nai buvo 10,984.

Per-

PRAĖJO PRO ŠALĮ
Nuo Kalėdų Clevelande 

oras gražus, be sniego, ir 
tik po naujų metų kiek šą
lą. Sausio 6 dienai prana
šautas smarkus atšalimas 
praėjo pro šąli.

OHIO valstijos legisla- 
tura nuskyrė alkoholinių 
gėrimų taksų dali parupi- 
nimui pinigų 82,000 sene
lių pensijoms. Per du me
tu iš to pasidarys 60 
jonų dolarių.

mili-

35 KŪDIKIAI
Nauju Metų dieną 

velande gimė 35 nauji kū
dikiai. Vienas gimė 12:01 
vai. nakties kaip tik prasi
dėjo naujas metas, ir nuo 
to gimimai tęsėsi iki 11:55 
kitos nakties.

Cle-
I

APIE FISHER BODY 
streiką Clevelande ir kitur 
plačiau rašoma ant 1-mo 
pusi.

NORI PRIVERSTI
Automobilių nelaimėms 

daugėjant, pradėta kelti 
reikalavimai Ohio valstijo
je Įvesti priverstiną auto
mobilių nuo nelaimių ap- 
draudą. Pasirodo kad ne
laimių kaltininkais būna 
dauginusia neatsakomingi 
žmonės, važinėjanti neiš
mokėtais arba netinkamais 
važinėti automobiliais.

DARBININKŲ reikala
vimas Clevelande pakilo — 
Gruodžio mėn. buvo rei
kalavimų 22.8 nuoš. dau
giau negu Lapkričio mėn. 
D a u giausia reikalaujama 
mokančių koki amatą.

IŠGELBĖTA 118
Suv. Valstijų pakraščio 

sargyba 1936 metais Cleve- 
velando srityje vandenyse 
išgelbėjo 118 skęstančių.

MAŽINA
Clevelando srityje pra

dėta mažinti viešuose 
buose dirbančių žmonių ei
lės. Lapkričio mėn. dirbo 
37,000 darbininkų viešuose 
darbuose, numatyta laiky
ti darbuose tik 33,400.

Viešiems darbams 
pinigai baigiasi.

dar-

skirti

ORO REKORDAS
1936 metais per Cleve

lando orlaivių stotį prava
žiavo 184,015 keleivių, pa
daryta 33,139 nusileidimai 
ir pakilimai. Pravežta 32,- 
147 žmonių daugiau negu 
1935 metais.

STATYBA PAKILS
Spėjama kad šymet Cle

velando srityje bus pasta
tyta 9,000 naujų gyvena
mų namų už $25.000,000. 
Ohio valstijoje sako 
praleista $60,000,000 
jiems gyvenamiems 
mams.

bus
nau-

na-

Pilnai Įrengta Lietuviška Užeiga

A. \VIRB1CKAS

UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė - Vynas

Penktadienio vakarais skani žuvies vakarienė.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

t
|
I
I

ANGLIS IR MALKOS
Visokia anglis furnasams ir pečiams — Malkos šildy

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

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų būna iš tono anglies. 
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. . 
Standard Pocahontas n>užai dūmų, ilgai dega.
Blue 
VVest 
Ohio

h

.. .8.75
__ • 7.95
Diamond Kentucky splint, pečiams ir furnasams . 7.95
Virginia Lump ..............   6.50
Lump ........................................................................ 5.95

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

Dr. Kazlauskas Paskir
tas Apskrities Coro- 

nerio Padėjėju
Dr. A. J. Kazlauckas, jau

niausias ir naujausias Cleve- 
velando Lietuvis gydytojas, su 
pradžia šių metų tapo paskir
tas Cuyahoga apskrities gydy
tojo padėjėju (deputy coro- 
ner). Jį pasiskyrė savo padė
jėju Dr. S. R. Gerber, kuris 
Lapkričio 3 d. rinkimuose lai
mėjo County Coroner’s vietą. 
Dr. Kazlaucko metinė mokes
tis bus $3,600. Tai yra aukš
čiausia apmokamas Ljetuvis 
kokis iki šiol Ohio valstijoje 
pateko j valdišką vietą.

Dr. Kazlauckas yra tik 32 
metų amžiaus ir baigė medici
nos mokslą 1931 metais.

Dr. Kazlauckas savo medi
cinos praktika užsiims po se
novei, tik gal kiek pertvarkys 
priėmimo valandas. Jo ofisas 
randasi antrašu 6902 Superior : 
Avenue, skersai gatvę nuo Į 
Lietuvių salės.

B0NG, bong, bong, bong . . . .
you can take that in two ways, 
either the ringing out of the old 
year, or the feeling of my head 
the mornin’ after the night before. 
In either case the old year was 
ushered out amid a celebration that 
was the best since the “good ole 
days”.

As a matter of fact, it was one 
of the gayest and liveliest times 
ever staged at the Lithuanian Hali. 
Particularily gay 
sence of a single 
ybu me, that is 
New Year’s Eve
attended by a full house.

Sincerely and honestly speaking’ 
the majority of so-called moderniz- 
ed people don’t think they have 
properly spent New Year’s Eve, 
without also expending a week’s 
pay. To propeily compensate for 
this foolish expenditure, it necessi- 
tates skimping on that extra bot 
dog or midnite snack, for several 
follovving months.

That actually being the case, I 
prefer to be old-fashioned and sane- 
ly celebrate, in the manner Severai 
hundred Lithuanian folks did 
the “ 
age - 
are the sveetes't”, held 
form in this instance. 
tion that was 
community-like. 
so young, ushered in the new 
in a most non-regrettable and 
forgettable fashion.

at 
ad- 
life

to

Dirva” Browout. That old
— “the simpliest things of 

true
A celebra- 

neighborly, sorta 
Old folks, and al- 

year 
non-

P. W. URBONAS, “Dirvos” 
bendradarbis, Naujų Metų 
švenčių proga, lankėsi Niles, 
Ohio, pas pažystamus Lietu
vius, Pietus ir kitus. Darbai 
ten šiuo tarpu neina persmar- 
kiai, pasakojo tenaitiniai dar
bininkai.

Ninety-five, one dollar —
Repeatedly we hear; “I 

understahd how he does it for 'kis 
age”. An opportune time for this 
query would have been New Year’s 
Eve. I am referring to the style 
in which Mrs. Grigas handled the 
patrons and change at the ticket 

j office. Oft times I’ve seen young 
! ticket sellers become panicky and 
flustered when the crowd becomes 

I unexpectedly large, būt not this 
gray-haired little lady. Here’s a 

I big pat on the back for that splen- 
did and efficient handling, Mother 

I Grigas.

don’t

Don’t
That 

trance 
conglomoration of masculinity clut- 
tered around that petite blonde, in 
the gold-colored blouse. She’s new 
around these pariš, hailing from 
Scranton, Pa., name of Margaret 
Gudaitis. What accounts for her 
popularity, being an unknown visi- 
tor? Sociability plūs quick wit.

Harniony plūs —
The most beautifully matehed 

*’*»j«»**»j’»Į«»*<»*«*{**2«»4«’I,***,I**«',vrI**I*,***I******* 

X Gera Kepykla 
4 Geriausi ir skanus kepyklos ga- t 
X miniai ką už pinigus galima į 
4 gauti, naudojam geriausią svie- f 
X stą, taukus ir miltus prie kepi- 4 
X mo duonos, pajų, keiksų. Šven- 
4 tems turim skanių pyragų. 
? KREIPKITĖS REIKALE 
4 Kainos Visai žemos.

IVETHERED’S 
(įuality Bake Goods

X 7022 Superior Avė. HE. 5310

push —
wasn’t a fight at the en- 

of the hall. • It was just a

1

Illllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllll 

! ADDISON Į 
| HARDVARE CO. Į 
I 7318 ĮVADE PARK AVĖ. =

E Specialiai šį menesį
= Novelty Lempos
= Labai patogios — 97c

“DIRVOS” BALIUS 
BUVO DIDELIS

“Dirvos” ruoštas Naujų Me
tų Pasitikimo Balius Gruodžio 
31 d. Lietuvių salėje visapu
siai pavyko. Apatinė ir viršu
tinė salės buvo užsigrudusios j 
žmonių, ir visi turėjo gerą lai
ką.

Naujų Metų pasitikimo pro
gramas buvo naujas ir gražus. 
Lygiai 12 valandą nakties sa
lėje staiga pasidarė tamsu — 
tuoj pasigirdo varpo garsas i 
išmušantis 12 valandą. Kaip į 
tik suėjo 12-ta ir užstojo Nau- j 
jas Metas, pradėjo skambinti | 
daugiau varpų, tuoj prašvito, 
ir publika pamatė scenoje ant 
gražiai išrėdyto -sosto būrį jau
nų gražių mergaičių, ir prie 
jų, sėdinčią jauną gražią mažą 
mergaitę, kuri atstovavo 1937 
metą (Aldona Blaške viučiutė). 
Kitos keturios mergaitės turė
jo vėliavas ant kurių kožnos 
buvo po skaitlinę 1—9—3—7.

Varpams aptilus ir baigus 
tą trumpą Naujų Metų sutiki
mo ceremoniją, prasidėjo iš
dalinimas dovanų. Pirmą d.o-' 
vaną gavo Vladas Adomaitis, I 
antrą — V. Miklovis; metams j 
“Dirvą” gavo šie penki: Flo- 
rence Yenchus, J. Zinkevičius,. 
A. Katavičienė, S. Damukaitis, 
Marė Gužauskas. Kalendorių* 
gavo: Frances Pongonis, V. i 
Čekaitis, Vic Anderson, Ona: 
Stepšienė, Petras Stepšis, M. 
Čigas, Marė Bundzienė, Sofia! 
Nemanis, Frances Kavaliaus
kas.

Balius baigėsi apie 3 valan
dą ryto. .

Baliuje svečių 'buvo ir iš 
aplinkinių miestų, ypač gra
žus buris Akroniečių.

Tą vakarą baliuje publikai 
pasitarnavo šie geri “Dirvos” 
talkininkai: A. Grigienė, M. 
Galdikienė, p. Akelienė, J. Le
vickas, F. J. Žuris, p. Žurienė, 
J. Česnius, J. G. Polteris. A. 
Šliakaitis, A. Daniels, Emilė 
želingevičiutė, F. Saukevičius 
ir F. Baranauskas. Už jų ge
ras pastangas “Dirvos” admi
nistracija širdingai jiems dė
koja. Publikai ačiū už tokį 
skaitlingą atsilankymą.

šių metų pabaigoje “Dirva” 
ruoš labai puikų ir visai nau
jovišką programą antrą Kalė
dų dieną. Matysit ko nema
tėt. Tik visi sveiki sulaukim.

I

Who said —
The fellows from small towns are 

backward and bashful? . . . Who- 
ever it was never met Connie Ku
bilius from Akron. Why hush my 
month if he didn’t play 12 o’clock 
midnight praetįcaEy the entire even
ing. Yea man, he did some of the 
fanciest oscillatory osculating these 
har two eyes have ever witnessed. 
Page Bob Taylor.

Are ya listenin’? —
Ali ye inųuisitive folksies \vho 

are uvondering who' the lass was 
with Peter Skukas, all evening, 
feast yore opties. First guess ? ? 
Oh why thould I tantalize ? She’s 
a most charming young ladyi who 
reccntly graduated from Ano 
School, ansvvering to the distinetive

Sutaupykit $27.00
M A GIC CHEF 

Gasiniai Pečiai 
Paklauskit musų kaip.

EASY VVASH MACHINE
1937 Modeliai

$49.95 ir aukš.

SPARTAN RADIO
Console Modelio

$39.95

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

VIS1TOR FROM SCRANTON
Cleveland has: been host to a 

most charming young miss in the 
person of Miss Margaret Gudaitis, 
visiting at the home of her sister 
and brotherin-law, Mr. A. Krup- 
sky. Her visit was only schedul- 
ed to extend throughout the holiday 
season, būt due to a most enjoy- 
able time she added a week for 
good measure. 

i

Avalų Taisymas
Trys darbininkai dirba mano įs

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

Keller Shoe Repairing 
7921 SUPERIOR AVĖ.

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

[ Norintiems kredito 
brangiau.

Hoedl’s Music
17412 St. Clair Avė.

neskaitom

House
Cleveland

VAISTINĖ — RECEPTAI 
IR REIKMENYS

Aš užlaikau pilniausia įren
gtą vaistinę mieste. Išpil
do™ daktarų receptus, turi
me visokių vaistinių reikme
nų, muilų, toiletinių daly
kų, bendrai visko ko tik ga
lima rasti vaistinėse vidur
iu iestyje, ir kainos čia nėra 
aukštesnės. Mano speciališ- 
kumas receptai, kuriuos iš
pildau atsakančiai.

Andrevv A. Yeager
Prescription Pharmacist

6602 WADE PARK AVĖ.

TAISOM FURNASUS
= TURIM ELEKTRIŠKAS FLASH 
E LEMPUTES prieinama kaina.
= VISOKĮ , NAMAMS REIKME

NYS GERI IR PIGUS.
Tiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiiiniii!»iiiiihiiuiii
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Štai vėl naujas senai lauktas 
paveikslas — “Gold-Diggers of 
1937” — kuris pradedamas 
rodyt Hippodrome Theatre, su' 
penktadieniu, Sausio 8 d.

Ši nauja Warner Bros. fil
mą yra tikrai puikiausias ir 
įdomiausias muzikalis 
minimas. Jame yra 
romanso, komedijos, 
panelių ir visko kitko 
padryti pirmos klesos 
slą.

Filmų jaunavedžiai, 
Powell ir Joan Blondell užima 
vadovaujamas roles, su Victor 
Moore, Glenda Farrell, Osgood 
Perkins, Lee Dixon ir Rosalind 
Margius.

palinks- 
muzikos, 

gražių 
kas ima 
paveiks-

Diek

KAS RADO ŠUNIUKĄ
Prie Addison ir St. Clair pra
dingo musų šuniukas, baltas^ 
ilgais plaukais, trumpom ko
jom „poodle veislės”, turi žen
klą ant sprando. 9 mėnesių 
senumo. Atlyginsiu už sugrą
žinimą. ..Mary Vuksinic,.. 
1068 Addison rd. prie St.Clair.

REIKALINGA MERGINA 
namų darbui, geri namai, ne
reikia skalbti nei valgi gamin
ti. 85.50 pradžiai. Kreipki
tės tuoj. Telef. GArf. 8358.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.
IS»«I»*£**3**2»*£*»*'»*J«*£*»***J*«***'*'»*J**2*»**«J**J»»J«*5»*'J»»2»*2**J»«

Bramley & Sons Co.:
FLORIST

PILNAS
GĖLIŲ PATARNAVIMAS 
VESTUVĖMS BUKIETAI i 

LAIDOTUVĖMS VAINIKAI ;
CORSAGES

Patarnavimas Visame Mieste 
1181 EAST 71ST STREET ;

HEnderson 1850
, t, »£«*£«
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Kumpiai iš Lietuvos
Juozas Blaškevičius parsitraukė skanių Lie
tuvos kumpių ir galit gauti pirkti svarais jo 

/ krautuvėje. Kaina nebrangi, Kreipkitės —

J. Blaškevičius, 1168 E. 77 Street
Kampas Donald Avenue

■

■
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Mr. Anthony Bort, populiarus 
Lietuvis fotografas, kurio stu
dija vardu

THE KRAMER & REICH CO

■
«
■
*
■

DYKAI! EAGLE STAMS su kožnu pirkiniu 
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

SIUTŲ-OVERKOTŲ
SKRYBĖLIŲ - REIKMENŲ 

TURI BŪTI PARDUOTA.
Apsirupinkit save visomis reikmenimis dabar 

Sutaupykit Pinigų!

v

Kampas Giddings Rd

Pinigų Taupymo Išpardavimas
Prasidėjo Ketvirtadieni, Sausio 7

Visas Didelis Rinkinis

7002 Superior Avė

EAST 79TH STREET 
PHOTO STUDIO

randasi 1197 EAST 79th ST.,

užkviečia jus kreiptis Į jo por
tretų Įstaigą jo 20 metų foto
grafavimo jubilejaus proga.

Štai jums proga įgyti nau
jas savo fotografijas už žemas 
kainas šio specialio nuotikio 
sukaktuvėse.

HEnnėrson 3535

•m-

GERA ANGLIS
Arco Lump (visai mažai pelenų) . ..$8.95
No. 3 Pocahontas .......................  8.50
Golden Ridge Setvell ...................... 7.65

(kaip Pocahontas)

Kentucky (labai geras pečiams) ... 7.40 
Ohio Lump arba F.gg (geriausi) . . 6.50

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

16201 SARANAC RD. GLen. 5737
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