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IR DARBININKŲ ŽINIOS

BEDARBIŲ ESAMA 
APIE 10 MILIJONŲ
Washington. — Darbo 

Departamento tyrinėjimuo
se Amerikos bedarbių pa
dėties įrodoma kad neku- 
rios firmos ką 1925’ metais 
dėjo pastangas kovoti su 
bedarbe šiuo laiku visai ne
bando duoti darbininkams 
darbų.

Statistikai skaičiuoja jog 
šiuo laiku esama tarp sep
tynių ir astuonių milijonų 
bedarbių.

Iš užsirašiusių bedarbių, 
laike Lapkričio mėn. cen
zo, pasirodo kad suaugusių 
bedarbių yra 5,821,035, iš 
jų 4,153,769 vyrai ir 1,657,- 
266 moteriškos. Jaunimo 
be darbo užsirašė 2,001,877.

Kadangi ne pilnai visi 
bedarbiai galėjo užsirašyti 
taigi manoma kad tikras 
bedarbių skaičius dabarti
niu laiku siekia apie 10 mi
lijonų.

Sausio ir Vasario mėne
siais bus paimta j viešus 
darbus iki 1,900,000 bedar
bių. ,

STREIKŲ atžvilgiu 1937 
metai šioje šalyje buvo ar
šiausi istorijoje. Per pir
mus 10 mėnesių 1937 me
tais buvo iššaukta 4017 pa
skirų streikų, kuriuose bu
vo įvelta apie du milijonai 
darbininkų. Jie streikuo
dami prarado 26,509,205 
darbo dienas.

AUTOMOBILIŲ gamyba 
1937 metais beveik pasie
kė savo pasiskirto skai
čiaus 5 milijonų: padirbta 
viso 4.668,000 automobilių.

Fordas ims daugiau dar
bininkų. Detroit. — Lai
kinai paleistų 36,000 Fordo 
River Rouge dirbtuvių dar
bininkų 12,000 bus paimta 
atgal apie Sausio 17 d., o 
likusieji bus šaukiami atgal 
kaip tik bus reikalingi.

Fordas skelbia kad 1938 
metai bus geri produkcijos 
metai.

Hudson Automobilių iš
dirby stė Detroite praneša 
jog pradės judinti darbus 
ir imti darbininkus atgal. 
Ši kompanija imasi dirb- 
dinti savo automobilius že
mesne kaina ir mano tuoj 
pašaukti į darbą 12,000 sa
vo darbininkų.

Plieno gamyba su pra
džia metų pradėjo kilti: 
štai Clevelando ir Loraino 
srityje pakilo nuo 14 punk
tų iki 25.

Taipgi pakilimas apsirei
škė Pittsburgho, Weirtono, 
Youngstowno ir kitose sri
tyse.

Lynn, Mass. — Pasibai
gus 1937 metų sutarčiai 
avalų išdirbėjų su unija, 
nauja sutartis pasirašyta 
darbininkams sutikus ant 
10 nuoš. mažesnio užmo- 
kesnio.

ISPANIJOJE
Tukstančia Krinta prit 
Tiruelio — Didžiausias

Isanų Karo Mušis

Hendaye, Sausio 5 d. — 
Aplink Teruel miestą, ku
rį kairieji buvo paėmę, gu
li tūkstančiai lavonu. Su
kilėliai padarė didžiausj sa
vo užpuolimą atimti tą 
miestą nuo kairiųjų, kurie 
pora savaičių atgal į jį įsi
gavo.

Pirmos pasekmės sukilė
lių pastangų atimti Teruei 
yra užėmimas artimo mie
stelio Villastar prie Gua- 
dalavia upės. Prie to su 
kilėliai užatakavo kairiuo
sius iš kitų pusių aplink tą 
miestą.

šis mušis skaitomas di
džiausiu šio Ispanų karo is
torijoje. Kairieji džiaugė
si daug laimėję, bet sakoma 
į tris dienas nacionalista. 
Teruel} iš jų visai atims.

¥ ¥ ¥
Mūšio fronte prie Teruel 

sužeisti du laikraščių at
stovai, vienas Amerikos 
kitas Anglijos. Jie nuo žai
zdų mirė.

Sukilėliai smarkiai su
mušė, beveik sunaikino, iš 
A..ic?i!.cs nuvykusius ko
munistus prie Tpruel.

Šiuo tarpu ten siaučia 
šalčiai ir gilus sniegas, kas 
kliudo sukilėliams smar
kiau veikti.

Teruel yra tarp Madri
do ir juros, ir užėmus Te
ruel tampa nukirsta kai- 
riųjįi Madride susisieki
mas su Valencijos uostu.

NAUJŲ METŲ ŠVEN
TĖJ ŽUVO 359

ŽMONĖS

Pasitinkant Naujus Me
tus, Suv. Valstijose sutiko 
netikėtą mirtį 359 asme
nys. Daugiausia žuvo au
tomobilių nelaimėse, kiti 
kitaip mirtį rado.

Illionis valstija buvo pir
moje vietoje su. 56 tokių 
nelaimingų mirčių.

MOTINA IŠDAVĖ SU
NŲ. Bonne Terre, Mo. — 
Žinodama kad jos sūnūs 
prasižengė žmogaus pagro
bimu, motina pašaukė poli
ciją jos sūnų suimti, kuo
met tas parvyko namon. 
Šerifui atvykus sūnūs nu
sišovė.

RUMANIJOS vyriausy
bė persiorganizavo daugiau 
siaurais tautiniais pagrin
dais. Ji pavadinta net fa
šistiška. Rumaniįa žada 
apsivalyti svetimų įtakos, 
net specialistus laikys tik 
savo. Eina bruzdėjimas 
prieš Žydus, kurie Rumuni
joje įsigalėję.

Paryžiuje trečia savaitė 
streikuoje Goodrich gurno 
kompanijos darbininkai.

Pereitą savaitę, sulaikius 
Paryžiuje viešų reikmenų 
darbininkų streiką, apšau
kė streiką 16,000 angliaka
sių kasyklose netoli Valen- 
ciennes.

| P r a neuzijos vyriausybė 
i pati tiesioginai dirba strei- 
Įkų taikyme.

Pandėlyje, Rokiškio apsk., iš mažos pieno perdirbimo bendrovės įstaigos pagaliau išaugo šitokia didelė moderniška 
pieninė, kuri yra didžiausia pieninė visoje Lietuvoje, ši pieninė turi savo elektros gamykla, ir savo elektra aprū
pina šviesa net visą Pandėlio miesteli. (Iš Ūkininko Patarėjo — specialiai Dirvai)

JAPONAI UŽVALDO 
TARPTAUTINI 

ŠANCHAJŲ

šanghai, Sausio 5 d. — 
J aponų karo vyriausybė 
paskelbia jog užėmė Kinų 
žinioje buvusią valdžią šio 
miesto internacionaliniame 
ruože, kur tik Japonų ka
riuomenės užkariavo.

Smarkiai pradėta cenzū
ruoti iš ten išleidžiamos 
žinios. Iki šiol jos buvo ne
liečiamos.

Toliau, Japonai pareiškė 
drąsų pagrąsinimą jog dės 
pastangas išvyti iš Azijos 
visus baltuosius žmones, 
kurie ten lenda įvairiais sa
vo bizniais.

Japonai Karą Varo 
Visu Smarkumu

Japonai karą prieš Ki
nus tęsia ir plečia savo už
kariavimą. Jie pasiryžę 
užkariauti penkias derlin
gas šiaurinės Kinijos pro
vincijas.

Kinai, vadovaujami Ge- 
neralissimo čiang čai-Še- 
ko, daugelyje vietų daro 
netikėtus užpuolimus Japo
nų kareivių, oru ir žeme.

Vieni pranešimai sako 
kad Gen. Kai-Šeko sūnūs 
atveda 100,000 Kinų komu
nistų kariuomenę prieš Ja
ponus. Rusija esanti už
pakalyje jų. Kai-Šeko sū
nūs atsimetė nuo tėvo 10 
metų atgal.

JAPONAI SIŪLO TAI
KOS IŠLYGAS

Iš Maskvos praneša kad 
Japonija patiekė Kinų vy
riausiam karo vadui Gen. 
Kai-Šekui savo taikos išly- 
Japonija labai daug nori— 
gas. Tose išlygose tačiau 
tiesiog reikalauja Kiniją 
pasivesti Japonų valdymui. 
Nori net kad Kinija apmo
kėtų šio karo kaštus....

VOKIETIJOJE, Nurem- 
berge, už kelių metų bus 
išstatytas stadionas toks 
milžiniškas kad jame ga
lės sutilpti 405,000 žmonių. 
Tai bus didžiausias pasau
lyje.

ŽUVO 14. Kanadoje, to
limoje šiaurėje, žuvo 14 
matininkų, kurie buvo ten 

j valdžios išsiųsti. Jų jieško 
| orlaivių pagalba.

Prez. Roosevelt Nori Išjudinti 
Biznius ir Darbus

Washington. — Sausio 3 : dentas paskelbs naują di- 
d. susirinko Suv. Valstijų | delį karo laivyno statydi- 
Kongresas reguliariam po- I nimą. 
sėdžiui. Prezid Roo- į P”' 
sevelt pasirodo' nepajiegė
išsiblaškiusį, išsibarusį ir 
susipykusi Kongresą paim
ti į savo kontrolę.

Sakoma kad šis Kongre
sas yra labiausia suiręs ne
gu kada buvo kuomet vie
na kuri partija turėjo vir
šenybę. Demokratai dabar 
patys tarp savęs nesusiži- 
no, ir už visokius niekus tą
sosi.

Prezidentas Nusileidžia ?
Keletas Republikonų at

stovų sutiko dirbt.išvien su 
Demokratais, kuomet Pre
zidentas pradėjo rodyti no
rą nusileisti ir pamesti ne- 
kuriuos savo užsimojimus, 
ką jie vadina “kenksmin
gais”.

Prieš keletą dienų, sek
retorius Ickes kalbėjo per 
radio, su Prezidento žinia, 
ir griežtai smerkė tulus 
stambiuosius kapitalistus, 
kurie nesąžiningai stengia
si biznius varyti ir nori 
kontroliuoti valdžią.

Prezid entas pasiryžęs 
kovoti suardymui trustų 
galybės.
Ruošiasi paakstinti biznius

Žinovai sako kad Prez. 
Roosevelt yra pasiryžęs 
sueiti į gerus santikius su 
bizniais ir pradėti gelbėti 
atsigaivinti.

Taipgi tikima kad Prezi-

SUIMTI MOTERŲ UŽ
PUOLIKAI. Toledo, O. — 
Suimta 15 jaunų vyriokų, 
kurie kaltinami užpuldinė
jime ir išgėdinime jaunų 
moterų. Paskiausia viena 
moteris buvo berniokų su
gauta nuošalioje vietoje, 
pririšta prie medžio ir iš
gėdinta.

NUPIGINO SIDABRĄ
Prez. Roosevelt nupigino 

sidabro kainą nuo 77.57 iki 
64.64 uncijai.

Suv. Valstijose kasmet 
iškasama sidabro 45,000,-
OOCLiUioij 
a

Prezidentas persergsti ir 
darbminkus kad liautųsi 
kėlę suirutes šalyje, berei
kalingais strefkavimais.

Šiame Kongreso posėdy
je Prezidentas mano pra
vesti darbo valandų-algų ir 
ūkių gelbėjimo bilius.

Naujas Didelis Deficitas
Prez. Roosevelt savo at

siliepime į Kongresą naujo 
biudžeto reikalu pareiškė 
jog sekančių metų biudže
tas turės apie bilijonų do- 
larių nedatekliaus.

Valdžios išlaidos numa
tyta $6,869,000,400, o inei- 
gų tikisi gauti $5,919,400,- 
000.

Valdžios skolos pasieksi 
milžinišką $38,528,000,000 
sumą.
Nori kad valdžia leistų 

daugiau pinigų 
Federalio Rezervo tary

bos pirmininkas Eccles sa
ko kad valdžia galės pakel
ti biznius jeigu pati val
džia ims leisti daugiau pi
nigų.

Sudegė tėvas. Lexing- 
ton, K. — Kilus namuose 
gaisrui, sudegė tėvas, ku
ris įbėgo į namą norėda
mas išgelbėti savo vaiką, 
nors vaikas jau buvo išneš
tas jo dieduko. Vaikas ir- 

i gi nuo apdegimo mirė.

11 prigėrė. Keltuvui ap
virtus, Japonijoje prigėrė 
11 žmonių.

7 užmušta. Butler, Ind. 
—Septyni jauni studentai, 
visi jaunesni 16 metų, už
mušti traukinio kuomet au
tomobiliu norėjo pralėkti 
pro užleistą traukiniui pra
eiti kelią.

Amerikos ūkininkai 1937 
metais turėjo piniginių in- 
eigų $750,000,000 daugiau 
negu 1936 metais. •

Austrijoje, kalnuose nu
slinkęs sniegas užmušė 7 
žmones.

12 METŲ MERGAITĖ 
PAGIMDĖ KŪDIKĮ

Linton, Ind. — Betty tu
ne Lacer, 12 metų mergai
tė, pagimdė kūdikį, kurio 
tėvas yra 13 metų berniu
kas, Tom Chapman. Vai
kas, kuris yra didelio su
dėjimo, sako jis sutinka tą i 
mergaitę vesti ir rūpintis. 
savo vaiku ir ja, bet įsta
tymai neleidžia tokio am
žiaus vaikams vestis. Jų 
abiejų tėvai sutiktų jų ap- 
sivedimui.

Amerikos Medicinos Dr- 
ja skelbia jog yra buvę at
sitikimų kur dar jaunesnės 
mergaitės pagimdė kūdi
kius. Viena mergaitė bu
vo tik 6 metų kai jai gimė 
kūdikis bet negyvas. Kita 
7 metų mergaitė Anp’liioje 
pagimdė normalį kūdikį.

Amerikoje jauniausia ži
noma pagimdžius kūdikį 
buvo 11 metų mergaitė.

ATSISTATYDINO Tei
sėjas Sutherland. Washin- 
gton. — Aukš. Teismo tei
sėjas Sutherland rezignavo 
priežastį paduodamas se
natvę, nes yra 75 m. Prezi
dentas jieško naujo kandi
dato į jo vietą.

80 UŽMUŠTA. Japonijo
je, Nigata miestelyje, snie
gui įlaužus filmų teatro 
stogą, užmušta 80 žmonių.

SĖKMINGOS DERYBOS SU 
RUSIJA. Maskvoje ekonomi
nės derybos tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos ėjo labai sėk
mingai. Abi pusės parodė no
ro padidinti prekių mainų ob
jektą.

Gruodžio 23 d. ši nauja su
tartis pasirašyta.

o
VOKIEČIAI PRAŠĖ PARA

MOS Iš LIETUVOS. Prieš Ka
lėdas daug Lietuvoj gyvenan
čių Vokiečių gavo iš Vokieti
jos laiškus nuo giminių, kuriuo
se prašoma pagelbėti jiems at- 
siunčiant rūbų ir maisto, nes 
ši žiema Vokiečiams esanti ne
paprastai sunki.

Siuntimas užsienin, ypač Vo
kietijon, iš Lietuvos įvairių 
siuntinių prieš Kalėdas buvo 
labai didelis. Vien per Kauno 
paštą kasdien buvo pasiunčia- 

I ma iki 700 siuntinių, daugiau
sia rūbų ir maisto. Didžiau
sias skaičius siuntinių ėjo Vo
kietijon, paskui Rusijon.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

T A U T ĮNINKU SUVAŽIA
VIMAS. Kaune Sausio 5 d. 
prasidėjo tautininkų konferen
cija, kurioje tautininkai pain
formuoti apie naują konstitu
cijos projektą ir apie nauji* 
ūkinius reikalus. .

•
GILUS SNIEGAS KĄJJNE. 

Gruodžio apie vidurį / Kauną 
taip apvertė sniegu Ifad šim
tai vežimų iš plačit^Zipielinkių 
suvažiavo Kauną«ff-sniego kas
ti. Apskritai iš Kauno gatvių 

I ir aikščių išvežta f nemažiau 
I kaip 10,000 vežimų -sniego.

GAR LA IYIAI PLAUKIOS 
IR VILIJA. Susisiekimo mi
nisterija parengė projektą ati
daryti garlaivių susisiekimą 
Vilija iki Lenkų užimto Vil
niaus krašto. Tas susisieki
mas numatoma atidaryti 1939 
metais.

•
namai Benamiams, nu

matyta Kaune įsteigti specia
lius namus, j kuriuos butų pa
talpinti visi paaugliai benamiai 
vaikai. Netrukus prasidės to
kių vaikų registracija, šiuose 
namuose benamiai vaikai gau
tų maistą ir atitinkamą išmok
slinimą. Manoma kad tokių 
vaikų visoje Lietuvoje susiras
tų arti dviejų tūkstančių.

•
“NAUJAS LAIKRAŠTIS. Ma
rijampolėje pradėjo eiti naujas 
tautinės minties savaitinis laik
raštis, “Suvalkų Kraštas”, ku
rį leidžia V. Sirutis, prieškari
nis spaudos darbuotojas. Re
daktorius Kazys Bridžius.

•
BUVĘS Palangos burmis

tras Kraujelis Kretingoje nu
teistas kalėti ketveris metus 
sunkiųjų darbų kalėjime, Jis 
atrastas kaltu prisisavinime 
Palangos miesto savivaldybės 
apie 30,000 litų.

•
PERTVARKYS STATYBOS 

PRIEŽIŪRĄ. Lietuvos Seimas 
ims svarstyti r.aują Lietuvos 
statybos įstatymą, kuriuo nu
matoma naujais pagrindais re
guliuoti ir prižiūrėti statybas, 
lūšnų nugriovimo tvarką ir tt.

•
"STATYS DIDELIUS TIL

TUS. Susisiekimo ministerija 
1938 metais Suvalkų krašte 
statys du didelius tiltus — per 
Nemuną ties Prienais, ir per 
Šešupę Kudirkos Naumiestyje. 
Prienuose tilto statybai paruo- 

I šiamieji darbai jau pradėti. Šis 
i tiltas kaštuos arti pusantro 
milijono litų. Naumiesčio til
tas — apie 250,000 lt.

•
ŽVĖRYS SUVALKŲ KRAŠ

TE. Suvalkų krašto miškuose 
šymet priviso daug laukinių 
žvėrių ir jie gyventojams daro 
daug nuostolių. Dzūkų miš
kuose siaučia šernai, Kapsuose 
vilkai net žmones užpuola, o 
Zanavykuose Vokietijos pasie
nio ūkininkai skundžiasi brie
džiais, kurie čia atklysta iš 
Vokietijos ir būdami ’.abBi drą
sus ėda pasėlius ir šieną. Juos 
medžioti uždrausta.
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PITTSBURGH i Kalėdos ir Nauji Metai
--------  Wyoming Klonyje

Rengiasi Minėti 20 Me
tų Nepriklausomybės 

Sukaktį
A. L. T. Sandaros kuopų są

ryšis savo metiniame posėdyje 
nutarė atsišaukti į Pittsburgho 
draugijas išrinkti atstovus ap
tarimui prisiruošinlo rengti pa
minėjimą Vasario 16-tos, ka
dangi šymet sueina 20 metų 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvės. Pittsburgho Lietu
viai minėdavo kas metas Vasa
rio 16-tą nuo pat Lietuvos Įsi
kūrimo, bet šiais metais nori
ma dar tinkamiau ir geriau 
prisirengti tokioms reikšmin
goms sukaktuvėms ateinant.

Todėl visos draugijos bei pa
rapijos kviečiamos prisiųsti sa
vo atstovus į bendrą posėdį 
pirmadienio vakare, Sausio 17 
d., nuo 8 valandos, L. M. D. sa
lėje, Soho. šiame susirinkime 
bus aptarta visi rengimo pla
nai. Juozas Virbickas.

I Per Kalėdų šventes ir Nau- Į 
jus Metus mes turėjome gana 
prastą orą. Lietus ir sniegas 
per kelioliką dienų padarė ke
lius slidžius. Daug žmonių au
tomobilių nelaimėse sužeista, l 
keletas užmušta. Yra pora iri 
Lietuvių sužeistų.

Trumpu laiku pranešiu kiek 
pereitais metais gimė ir mirė I 
Lietuvių šioje apielinkėje.

Jonas J. Nienius. 
__________ * 

AUKSAS PO PHILADEL- 
PH1.IA

Po Philadelphfjos gyventojų 
kojų yra apie $10,000,000 ver
tės aukso, bet jis žmonių ne- 
rupina perdaug. Aukso sluog- 
snis tęsiasi 15 pėdų molio ei
lėje, bet jo išėmimas atsieitų 
daugiau negu tas metalas 
tuoja.

kaš-

Senų Išeivių Patriotizmas Sustiprintas — Jauni
mas Ruošiasi šią Vasarą Važiuoti Lietuvon 

T rukdymai iš Kairės ir Dešinės

Kada Adv. Bagdžiuno-Bor-: rinkosi tūkstančiais, tuomi pa- 
deno iniciatyva susikūręs Ame- i ’ ' ’ ’ ..................
rikos Lietuvių Sporto Komite-- pastangas ignoravo, 
tas ėmė darbuotis surengimui 1
Amerikos Lietuvių Sporto tarpe įvykis kad į visus demo- 
Šventės, į kurią pakvietė atvy- ralizatorių šauksmus atsakyta

rodant kad ji radikalų dėtas 
. Tai buvo 

bene pirmutinis toks Lietuvių

KOVOJA PRIEŠ ŽMONIŲ ŽU
DYMĄ VIEŠKELIUOSE

HARRISBURG, Pa. — Gu
bernatorius Earle savo radio 
kalboje Gruodžio 39 d. pareiš
kė jog užves atkaklią kovą 
su automobilistais Pennsylva- 
nijos keliuose sulaikymui bai
sios žudvstės nekaltų žmonių, 
kurių kas meta i užmušama 

..keli tūkstančiai iš kaltės smar
kiai važinėjančių automobilis
tų. Vieškelių policijai įsako
gaudyti ir bausti visus kurie I 
važiuos pervirš 50 mylių į va
landą greitumu. Automobilis- 

' tams pagrąsino važinėti sau-1 
jrįaį ię atsargiai, arb| visai nę.-1 

važinėti. * —
1937 metais Pennsylvanijoje 

automobilių nelaimėse užmuš
ta 2700 žmonių ir 60,000 kitų j 
sužeista.

MONTREAL
KANADA

GRAŽUS KALĖDŲ APVA1K-
ŠČIOJIMAS

NUŠOVĖ SAVO TĖVĄ
ERIE, Pa. — Gruodžio 30 d. 

buvęs Pittsburgho policijos na
rys, Ralph Scalise, 27 metų, 
po susivaidijimo su tėvu, sa
vo tėvą nušovė. Tėvas iki šiol 
buvo šio miesto policijos detek- 
tivų saržentas.

SULAIKO 44 valandų 
dymą. Pennsylvanijoje 
vedus 44 valandų darbo savai
tę, iškilo tiek nesusipratimų ir 
keblumų kad šiose dienose net 
teismo pagalba padaryta sulai
kymas to įstatymo vykdymo. 
Šis įstatymas turėjo pradėti 
Veikti Sausio 1 d. '

vyk-
pra-

Gruodžio 26 d. buvo džiaug
smo diena Montrealo Lietuvių 
vaikučiams, nes tą dieną atvy- 

| ko senai lauktas Kalėdų Diedu
kas, kurį Vilniui Vaduoti Są- 

Į jungos - skyrius pakvietė. ir i.-- 
' un. grašiu dovanų šv. Ka- 
, zimicro parapijos siuėje susi
rinkusiam būreliui 129 berniu- 
. s a."' v’!’- Dieduko ke
lionę finansavo Montrealo Lie- 
tuvių visuomenė, gausiai atsi
lankius į VVS skyriaus “rožių 
\ akarą’,’ Lapkričio 27 (apie tai 
Dirvoje jau buvo rašyta), nuo 
kurio šiam tikslui liko per šim
tą dolarių pelno, ir vietinis kle
bonas Kun. Bobinas. Diedukas 
ir tėvų nepamiršo: kai kuriuos 
cigaretais apdovanojo, o sky
rius visiems davė dovanai alaus 
ir užkandžių, žmonės buvo la
bai patenkinti šiuo parengimu, 
sako, kitą metą VVS skyrius 
turės nusamdyti didelę salę, 
nes Dieduko pasitikti (o jis ža
dėjo ir kitą metą atvykti) 
eis pusė 
Dieduką 
skyriaus 
vičius.

at-
Montrealo Lietuvių, 

puikiai vaidino VVS 
narys, Juozas Kupre-

PA.JIEšKAU pusseserę Ona į 
Staskevičiūtę, iš Maigų kaimo. I 
Girdėjau gyvena Kanadoje. Ji1 
pati arba apie ją žinantieji at-; 
siliepkite.

P. Sinkevičiutė-Civierė
377 Park St. Holyoke, Mass.

PAJIEšKAU savo giminių— 
Onos žagureikiutės ir Aniceto' 
Jackausko. Prašau atsišaukti 

Ona Janušaičiutė (po vyri ! 
Kulikauskienė) 

3304 Portman avė.
Cleveland. O

NORIU SUSIRAŠINĖTI su 
Amerikoje gyvenančiais Lietu
viais, Lietuvaitėmis, įvairiomis 
temomis. Pasikeisti vaizdais, 
ir tt. Jul. Dirkė,
Liepojaus g. 30, Klaipėda 

Lithuanie.

MANO DĖDĖ. Kazys Romas 
Amerikoje gyveno senas lai
kas, buvo įsigijęs nemaža tur
to; bUVO HU-ninū
Amerikoje 
liko turtą 
kalinga U

pevedęs. Giminių 
neturėjo. Miręs pa- 
be priežiūros. Rei- 

žsienių Rei 
materijai nurodyti jo 
Ka 
Lig 
Ka 
neš

VISOKIOS ŽINIOS
Kalėdų dieną nebuvo pamir

šta ir neturtingos Lietuvių šei
mos : klebono rūpesčiu suruoš
ta bingo vakaras ir jo pelnu 

' nupirkta keletas dėžių maisto 
| šioms šeimoms.

Šv. Kazimiero parapija bai
gia išgyventi bereikalingus pa
rapijom] tarpe ginčus ir, visas ■ 
skolas atmokėjus, turi apie tris' 
tūkstančius pinigų banke. Pla
nuojama statyti nauja klebo
nija (dabartinė baigia apgriu-; 

i ti) ir nauja gera salė, kurioje 
galima butų rengti šokius ir 
didesnius vaidinimus. Visiems 
geros valios Lietuviams pade
dant, tikimasi šie planai į me- 
tą-kitą bus įvykdyti, nes kle- 

l bonas ir parapijos komitetas 
energingi vyrai, kuriems terei
kia stiprios paramos iš parapi
jom] pusės.

Lietuvių bažnyčia stovi ti- 
kioje geroje vietoje kad ją lan
ko gausus skaičius vietinių gy
ventojų Prancūzų, kurie žymiai 
finansiškai parapiją pastipri-; 
na.

Para 
jus Mc

alų Mi 
antrašą 

Amerikoje gyvenančia 
į turi tikslių žinių apū 
omą, prašau man pra. 

L. Romas, 
šeinių apsk., Kražių p. 

Didž. Vytauto g. 20, 
Antanui Radavičiui.

l.'.iUuei p.

ija surengė gražų Nau- 
un sutikti bąli’’ o parr.- 
iort . . k žuno vėda

ro'. tojai Elen;: Ban- 
sto męne- 
koncertą 

Bahdžiutė 
i ir bagi

U, savo 
V

ei vaidintoja.
Ipolitas.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą', 

saviškiams į Lietuvą.

j AineriKos bieiuvių apono: tarpe jvyais Kati į visus ueino-| 
I šventės, į kurią pakvietė atvy- ralizatorių šauksmus atsakyta I 
į kti Lietuvos sportininkus iri tylėjimu ir ignoravimu. Tai 
I Lietuvos Seimo narius, ir spau-; labai sveikas išėjimas. Ir ra- 
I doje paskelbė kad tokių Lietu-1 dikalų pastangas subyrėjo, dar- 
vos svečių atvykimas sustip-

| rins Lietuvių tautybę išeivijo
je ir prie Lietuvybės patrauks 

i išeivijoje gimusį ir augusį Lie
tuvių jaunimą tai musų žmo
nės juokėsi iš tokios Komiteto 
vilties ir skelbiamą idėją

■ | no tik garbės jieškojimu, 
pinigavimu ir tt.

Tačiau visa tai parodė 
kitokius vaisius negu priešin
gieji skelbė. Lietuvos svečiams 
atvykus pasirodė didžiausis 
svečiais susidomėjimas ne tik 
senosios kartos bet ir jaunimo. 
Kaip seni taip ir jauni tūks
tančiais rinkosi į visas pramo
gas, džiaugsmingai svečius 

, sveikino, vaišino, ir kėlė jiems 
ovacijas, dar gi jaunimas su 
Lietuvos sportininkais taip su
sidraugavo kad nelengva buvo Lietuvių 
vieniems nuo kitų ir atsiskirti. Kurigų

Visas tas entuziazmas ir 
Lietuvos svečiais pasigerėjimas 
dar gi tarp Chicagos Lietuvių 
jaunimo sukūrė didelį pasiry
žimą at’ankyti Lietuvą, ir to
ri s: jau pradedama organizavi
mas Amerikos Lietuvių Spor
tininkų ekskursijos kelionei į j 

I Lietuvą ateinančią vasarą, ka-' 
1 da Lietuva minės savo Nepri- 
į klausomybės 20 metų sukak- 
’ tuves. Jaunimo redakcija jau 
dirba planus suorganizavimui, 
visų Amerikos Lietuvių sporti- 

! ninku visose kolonijose. Ar- 
ganizacija turės būti grynai 
sportiška ir bepartyviška. O 
šiaip jaunuoliai Lietuviai tik 
ir kalbasi kad greičiau sulau- 

I kus sekančios vasaros ir vykti 
į Lietuvą pas “savo brolius už
jūryje”, su kuriais jie dabar 
susipažino.

AIŠKUS LIETUVYBĖS 
STIPRĖJIMAS

Kalbant apie jaunimo rengi
mąsi organizuoti sportininkų 
ekskursiją į Lietuvą ateinančią 
vasarą, taip ir matosi A. L. S. 
Komiteto žodžiai kuriais tik
rinta kad Lietuvos jaunuolių 
sportininkų atsilankymas Ame
rikoje sustiprins išeivių Lietu
vių jaunimą patrauks Lietuvy-

I bėn. Komiteto 
kunan.

Senoji karta 
i sustiprėjo labai 
kos dvasios Lietuviai, ilgai de- 

| moralizuoti visokių bendrafron- 
tininkų, buvo lyg pastumti iš 
gyvenimo ir nematė vilties kad 
kada nors dar švystelėtų jų re- 

. gratyje tautybės spindulėlis. 
Dabar gi teko proga susiramin- 

■ ti ir atsigaivinti su maloniais 
Lietuvos svečiais. Visi su pa- 

į siilgimu svečius sveikino ir jais 
gėrėjosi, tuomi parodydami sa
vo prisirišimą prie tautos ir 

i Tėvynės.

DARYTA INTRIGOS

Radikalai pasivadinę “Ame
rikos Lietuvių kongresu” dėjo 
visas pastangas visa tai su
trukdyti ir atvy.kusiems sve
čiams padaryti nemalonumų, ir 
tuomi tarp išeivijos Lietuvių 
pasėti naują demoralizaciją. 
Spausdintais plakatais nukrėtė 
vistu 
bet

gi davė visiems aiškiai supras
ti kad visuomenė taip daug 
kartų šitų demoralizacijų su- 

r.eklauso.vilta daugiau jų

vadi- 
pasi-

visai

žodžiai vystosi

o Amerikoje kas metai pa-Į 
gaminama apie vienas 
nas rašomų paišelių.

DEšINĖS
demoralizato- 
dešinieji irgi

INTRIGOS Iš
Į kairiuosius 

rius pasižiūrėję 
neiškentė neparodę savo ragu
čių. Tik šiems buvo sunkiau 
negu kairiesiems, net katalikiš- Į 
ka spauda ir veikėjai jau dir
bo atvykstančių svečių priėmi-1 
mui ne vien Chicagoje bet iri 
kitose kolonijose. Užtai pra
dėta intrigas sėti iš viršūnių. 
Pirmiausia Chicagos Provinci
jos Lietuviai kunigai išėjo su 
ultimatumu prieš atvykstančius 
Lietuvos Seimo narius. Pas
kui pasirodė Romos Katalikų 

Federacija, ir gale 
Vienybė. Visos jos 

griežtai reikalavo Lietuvos Sei
mo nariams uždrausti atvykti

į tuos ultimatumus do- 
neigi jų paklau- 
nariams atvykus

1 kartu su sportininkais, arba
i jiemą įsakyti visai neatvykti.
| Giidi, jie atvykstą tik savo 1
partijąi tel; rivi

Bet ir čia nepasisekimai.

LIETUVIŲ VAIKUČIAMS 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

“Jaunosios Birutės” nariams 
ir šiaip Chicagiečių Lietuvių 
vaikučiams Gruodžio 23 San
daros salėje buvo surengta Ka
lėdų eglutė su gražiu vaikučių 
pre gramu, per kurį išdalinta 

į jiems ir dovanos. Tą eglutės 
surengimą finansiniai daugiau
sia rėmė Sandariečiai.

Vaikučiai žaisdami ir links
mindamies eglutės proga, ku-l 
rią surengė vyresnieji Lietu
viai, jaučiasi daug meilesni ir 
labiau prisirišo prie Lietuvių | 
ir Lietuviškumo.

BAZARAS VILNIAUS LIE
TUVIŲ NAUDAI 

Vilniečių naudai rengtas ba- 
zaras Gruodžio 11-12 d. San
daros salėje buvo pasekmin-j 
gas ir davė gražaus pelno, ku
ris pasiųstas Lenkų skriaudžia
miems Lietuviams.

Bazarui, dėl dovanų vieni
1 Lietuviai suaukavo daiktų, o 
kiti skaitlingai lankė ir pirko, 

į šio bazaro surengime dau
giausia pasidarbavo J. Andriu- 
lierš ir J. Gulbinienė. Joms 
pagelbėjo F. Platkauskas, F. 
Bastis, K. Katkevičienė, Mise
vičiene, Sholierė ir Naikelienė.

Darbščių Chicagiečių dėka 
šis bazaras suteikia nemažą 
paramą Vilniečiams Lietu-į 
viams. Todėl butų gražus pa- 
vyzdis kad ir kitos kolonijos 
tai pasektų: surengtų vienokio 
ar kitokio turinio pramogas, o 
pelną skirtų Vilniečių naudai. 

Br. Gediminas.

Niekas 
mes nekreipė, 
sė, o Seimo 
visi juos gerbė ir jų kalbų su
pasigerėjimu klausėsi. Net pa
tys kunigai juos sveikino ir 
klebonijose • va Sino, nieko ka-. 
talikvbei tas nekenkė. Taigi 
ir dešiniųjų irtrigos nuėjo vė
jais.

BUVO IR KEISTENYBIŲ
Vienas Lietuvis kunigas iš 

Indiana valstijos atvažiavęs į 
viešbutį“? Chicagoje pasiėmė 
Lietuvos Seimo sekretorių M. 
Kviklį ir nusivežė pas save. 
Pavaišinęs jį kaip pritinka, nu
sivežė ir į savo kolonijos Lie
tuvių buvusį pikniką. Ten vie- 
nam-kitam svečią perstaeius. 
tuojau minią apstojo sveikinti 
ir šio bei to klausinėti.

Tuom syk prieina 
“progresyvių” tūzas ir 
sveikinęs pradeda su 
“diskusijas”.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

JAU 1,400 MIRUSIU

Su šiuo numeriu pasidaro 
jau 1400 mirusių išeivių Lietu
vių kaičius.

Tokis didelis skaičius musų 
vientaučių nesulaukė 1938 me
tų — jie visi mirė 1937 metų 
bėfciu.

Dirva tęs ir toliau mirusių 
Lietuvių surašą, žiūrėsim kiek 
jų išsiskirs iš musų 1938 me
tais.

Visu prašom kooperuoti, pa
duokit žinias apie visus miru
sius Lietuvius Amerikoje, ir 
priduokit pilnai jų amžių, kiek 
metų Amerikoje išgyveno, iš 
kur iš Lietuvos paėjo ir tt.

¥ ¥ ¥

WYOMING KLONIO MIRĘ 
LIETUVIAI

LIETUVOJE ĮVERTINAMA 
APYSAKA MERIJNAS IK 

DIRVA
Čia J. A. Urbonui, pusbrolis 

iš Lietuvos rašo sekančiai:

sulaukus gilios 
Gruodžio 13, 

Šiaulių apsk., 
Baručių dva- 
išgyveno apie

DRULIENĖ Ona, 60 n ų, mi
rė Lapk. 28, Castlt SK>n- 
non, Pa.

ŠIMKEVICIENĖ Barbora (Jaz- 
dauskaitė),
senatvės, mirė 
Chicagoje. — 
Pakapių par., 
ro. Amerikoje 
50 metų.

A L E K SANDRAVICIUS Juo
zas, 21 metų, mirė Gruodžio 
12, Mahanoy City, Pa.

PETRIKAS Martynas, 50 me
tų, mirė Gruodžio 10, She- 
nandoah, Pa.

GALINAUSKAS Juozas, 44 m. 
mirė Gruodžio 9, Shenan- 
doah, Pa.

MALIŠAUSKIENĖ Zofija, 51 
metų, iššoko per langą iš 5- 
to aukšto ir užsimušė Gruo
džio mėn. Brooklyn, N. Y.

DAUKANTAS Juozas, 73 me
tų, mirė Lapkričio 19, Cor- 

doba, Argentinoj. — Telšių 
apsk., Dėslių kaimo.

KLIABARIS Dominikai;, 46 m. 
mirė Lapkričio 18, Buenos 
Aires, Argentinoj.

BALIUNAS Jurgis, 
mirė Lapkr. 23, 
N. Y. 
liškių par.

L ĮSA JUS Albertas, 14 metų, 
mirė Gruodžio 13, Brooklyn, 
N. Y.

KOTELLO K., jaunuolis 21 m.. 
mirė Gruodžio m., Cicero, III.

MONDEKAITĖ Ona, jaunuolė, 
21 metų, mirė Gruodžio 17, 
Cicero, kur buvo gimus.

YELLE Lucile (Adomavičiūtė) 
34 metų, mirė Gruodžio 16, 
Chicagoje, kur buvo gimus.

SURVII.IENĖ Barbora (Bud- 
vydaitė), pusamžė, mirė 18 
Gruodžio, Chicagoj.

KARKO Stella. pusamže, mirė 
Gruodžio 18, Chicagoje. 
Tauragės ap., Sartininkų 
Stribaičių k. Amerikoje 
gyveno 28 metus.

MASKUTIS Simanas, 60 metų,' 
mirė Gruodžio 14, Duryea. 
Pa. Amerikoje išgyveno 38 Į 
metus. Paliko šiaip giminių Į 
šiame mieste.

STROLIS Vincas, 52 metų, mi
rė Gruodžio 13, Ashley, Pa.

SAU D ARGIS Petronėlė, mirė 
Inkerman, palaidota Pitts- 
ston. Pa.

STEBULIS Ona (Švitras), 56 
metų, mirė Gruodžio 14 d., j 
Hanover, Pa., kur išgyveno 
31 metus.

KARALAITIS Jievo, r 
mirė Gruodžio 15 d.
gyveno 44 metus.

DRAGŪNAS Jennie, 
Plains, Pa. Mirė N 
ke. Faiaiuoia uruuuziu ±u., 
Plains, Pa.

BAUKEVICIUS Vincas, 58 m. 
mirė Exeter, Pa., kur išgy- Į 
vono 45 metus.

Jonas J. Nienius.
¥ ¥ ¥

ANDRIUŠKEVIČIUS Jonas, K): 
mėnesių, mirė Gruodžio 17, 
Chicagoje.

VISOCKIS Tadas, mirė Gruo-j 
džio 19, Mahanoy City, Pa. 
Paėjo iš Vilniaus rėdybos.

SIMKEVIČIUS Jonas, mirė 17 į 
Gruodžio, Shenandoah, 
Amerikoje išgyveno 45 
tus.

REMAVIČIUS Adomas, 
Gruodžio 16, VVilliam Penn. 
Pa. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

RINDEIKIENĖ Margarieta, 
mirė Gruodžio mėn., She
nandoah, Pa.

. VENGRAUSKAS Vincas, 60 
metų, mirė Gruodžio 16 d.. 
Hazleton, Pa.

AI1ROMAITIENĖ Margarieta. 
mirė 12 Gruodžio, Baltimo- 

rc, Md.
CERBAUSKIENĖ Apolonija, 

mirė Gruodžio 19, Aurora, 
III.

MESSER Mykolas, pusamžis, 
rrirė Gruodžio 19, Chicagoj. 
—Seinų ap., Dulkinų kaimo. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

MARKAUSKAS Jurgis, mirė 3 
Gruodžio, Inkerman, Pa.

LAZAUSKIENĖ Ona, mirė 11 
Gruodžio, Dickson City, Pa. i

83 metų, 
Brooklyn, 

Vilniaus rėd., Stak- 
, Pieštuvėnų k.

73

gimus 
w Yor- 

Palaidota Gruodžio 16.

P-
7

“Turiu dar jums, brolau, pa
dėkoti už tai kad man prisiun- 
tėte knygą ‘Merunas’. Gal aš 
ir blogai padariau, dovanokite 
už tai, kad jūsų dovaną įtei
kiau. Vinco Kudirkos pradžios 
mokyklai, į mokinių skaityk
lą, nes aš nuo moky-tojo gavau 
didelę padėką už tai, ir jums 
kartu. Mokiniai 
giasi skaitydami tą i 
apysaką, Meruną.”

Kitas pusbrolis rašo:
“Jeigu tau, brolau, nebūtų 

didelis apsunkinimas, malonėki 
i vėl man užprenumeruoti Dirvą I 

1938 metams. Gal pasitaikys 
progų gyvenime, bus galima 
atsilyginti tau už tai.”

Tie laiškai parodo kad Lie
tuvoje yra įvertinama Dirvos 
redaktoriaus K. S. Karpiaus 
parašytos knygos, ir laikraštis 

Į Dirva. Tat patartina išrašyti 
į Lietuvą Karpiaus knygas, 
ypač apysaką Meruną, ir Dir
vą, kuomi jie, ypač jaunimas, 

I labai įvertina ir džiaugiasi gau
dami.

BOSTON, MASS.

labai džiau-
istorinę

Pa. 
me- ŠAUKIA VISUOTINĄ 

KONFERENCIJĄ
SLA. 2-ras Apskritis atsi

šaukia į Naujosios Anglijos 
Lietuvius prašydamas suteikti 
visų Lietuviškų draugijų bei 
klubų antrašus, tikslu sukvies
ti bendrą draugijų ir klubų su
važiavimą kada apie Kovo nė- 
nesį. Tokio suvažiavimo tiks
las bus apkalbėti Lietuvybės 
platinimo ir palaikymo darbą, 
sustiprinti tautinėje dvasioje . 
Lietuvių jaunimą, ir drauge 
apkalbėti budus įsteigti vieną 
Naujoje Anglijoje Lietuvių 
vaikams lavinimosi stovyklą ir 
vasarinę mokyklą.

Suvažiavimo šaukimo komi
sija yra: Prof. B. F. Kubilius, 
F. Kesleris, K. Jurgeliunas, J. 
Dirvelis, V. Minkienė.

Draugijų valdybų antrašus 
prašoma siųsti šiuo antrašu:

F. Kesleris, 8 Vernon Street, 
Chelsea, Mass.

vienas 
nesi- 

svečiu 
Į klausimus p.

Kviklys atsakė pusiau juokais, 
| ir gale “progresyvis” susimai- 
!šęs pasakė:

“Na, gera, draugas.... Tu 
fašistas, o aš progresyvis, bet 
visgi mes abudu esam Lietu
viai. Taigi pasisveikinkim..

Kviklys šypsodamasis pada
vė “progresyviui” ranką. Pa
sispaudę rankas abudu ir “pro
gresyvis” susigraudinęs sušu
ko: “Pasibučiuokiml. . .

Kviklys sutiko, na ir abudu 
pasibučiavo.... Publika susi
rinkus ir aplink “sceną” sto
dama ėmė klykti, delnais ploti, 
juoktis, ir taip reginys pasi
baigė. o “progresyvis” nudū
lino lyg nesavas.

Kitoj vietoj stovi komunistui* 
“načalninkas” Pruseika. Vie
nas praeidamas jam ir sako:

“Na, o ko tu neini su Kvik
liu pasisveikinti?”

Tas susimaišęs jam atsako: 
“žinai, draugas, labai norėčiau 
pasisveikinti ir pasikalbėti, bet 
aš negaliu... i”

“Kodėl ?”

daug mano žmonių 
jie ’ mane užpjautų

Buvo ir smui. .ų atsitiki
mų, bet visus juo? čia sužymėt 

‘butų perdaug kalta . Užteks 
ii1 to ką pažymėjau, užteks pa
rodymui kad kaip kairiųjų taip 
ir dešiniųjų dėtos pastangos 
Lietuvos svečiams pakenkti nu
ėjo vėjais. <

Vienus iš Daugelio.

i
irgi tautiniai 

daug. Tautiš-

balius ne tik Chicagoj 
•Įsose kitose LdetuviŲ 
2j > kdciiYii Lietuvius 
i ir- susirinkimuose 

eiti prieš, svečius trūks
tą laikraščiai nuolat tau- 
d tai atvyksta Lietuvos 

politikieriai kokios- ten politi
kos reikalais.

Visuomenė žilti ėjo- į tas in
trigas ir nieko nesąkė, o sve- 

bilijo-1 čiams atvykus visi juos gerbė 
j ir Į jiems surengtai pramogas

čia yr. 
u pasku

GERA PATRIOTĖ. Agota 
Kavaliauskienė, dažinojus iš 
laikraščių kad yra atvykęs iš 
Lietuvos Kun. Kapočius pas 
Amerikos Lietuvius tikslu pa
rinkti auk ų statomai Kaupe 
Prisikėlimo Bažnyčiai, pasiun
tė Kun. Kapočiui savo auką $5 
bažnyčios statymo parėmimui.

TALENTINGAS MUZIKOJ. 
Mes čia turime nemažą skaičių 
Lietuvaičių kurios 
tingos muzikoje, 
akordiono grojime, 
kų tai mažai, 
ir vaikinų, kurių vienas 
Albertas Melašius. Jis yra 
dėjęs mokytis groti klarnetą 
tik metai laiko. Bet per taip 
trumpą laiką pramoko tą in
strumentą groti taip puikiai 
kad 
bisi

yra talen- 
daugiausia 
Bet iš vai- 

Bet atsiranda 
kurių vienas yra 

ilašius. Jis yra pra-
>1 i

net muzikos mokytojai ste- 
iš jo talento. D. Rep.

ANGLIJOJ didžiausias ki-jI
II

tataučių gyventojų skaičius y- 
ra piimoje vietoje Lenkai, pas
kui Rusai ii- Amerikonai.

Ekstra! Iki Sausio Pabaigai Bus Duodami

Dovanai tam kas atnaujins “Dirvą’
Seni Dirvos skaitytojai vie

ną Kalendorių gauna dykai, tik 
prideda 10c persiuntimo ir 
su apmokėjimui.

tak-

1. LIETUVAITĖ (naujas)
2. Darius ir Girėnas
3. Dvi Gražios Mergaitės
4. Motina ir Mergaitė Sodne
5. Gražus Ūkio Vaizdas
6. Namas Gėlynuose
7. Žiema su Briedžiais
8. Du Meilužia:
9. Šv. Teresė
10. Dievo Motina

11. Šv. širdis Jėzaus
12. Kalėdų Eglaitė Namuose
13. Vytauto priesaika
14. Kražių Skerdynč
15. Lietuvos -žemėlapis
16. Gražuolės

(Užsisakydami kalendorių pa- 
žymėkit numerį ir vardą.)

Užmokestį galit siųsti pašto 
ženkleliais. Persiuntimo kaštų 
reikia pridėti 5c už \ieną, 10c 
už tris. Pirkti šių kalendorių 
galit gauti kiek norit, po 25c.

R V A ”“ D
6820 Superior Avenue

I

Cleveland, Ohio

l c*'-.- i1 Cleveland, Ohio



DIRVA 3
Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS APIE 
PRAEITUS METUS

arba:
Kaip niekas negali patikti 

visiems vienu kartu
Visi net žiopliausi neiš

manėliai nori būti prana
šais sulaukę naujų metų, ir 
pasakoja kitiems kas bus 
ir kas ateis. Ale paklausk 
tu jų kas buvo praeitais 
metais ir sužinosi visą jų 
razumą, ba jie neskaitė jo
kių laikraščių, arba jeigu 
skaitė tas jiems nieko gero 
nedavė, ir užtai jų galvelės 
pasiliko tuščios. O tuščia 
bačka garsiai skamba — 
taigi jų orakulavimaį apie 
ateitį yra tuščios bačkos 
garsas.

Aš noriu pakalbėt apie 
praeitus metus ir kaip jie 
atsiliepė į tuos kurie ma
no pamokslus skaitė.

Kaipo slaunus Dirvos ra-1 
šytojas ir radio skelbėjas | 
aš jums pripasakojau vis
ko, ale ne visiems patikau. 
Vieniems patikau, kitiems 
ne.

Vieni mane gyrė, 
peikė. Vieni iš mano raš
tų juokėsi, kiti siuto.

Niekad niekas vieni! kar
tu visų patenkint negali, 
taigi aš ir nesikėsinau.

Kiekvienas ant savo pe
čių nešioja savotišką ko
pūstą arba galvą, ir sulyg 
savo galvos turi turėt ke
purę. "

I

kiti

— Ko jus juokiatės, kam i 
rodot į mus pirštais?

— Ar tau ne sarmata ši
taip apsunkinti tokį mažiu
ką Asilą? Abudu užsiriog
linę jojot!

Žmogus ir vaikas skubiai I 
nušoko nuo Asilo ir mąstė j 
kaip čia išpuola jiems da-I 
ryti. Sumąstė. Išsikirto 
pakelyje ilgą kartę, surišo j 
Asilo kojas ir perkišę kar- j 
tę per kojas, užsimetę kar
tės galus ant pečių, abu ne
šė asilą.... Nešė sušilę ir 
suvargę, o visi kas tik juos 
matė, nesiliovė juokęsi.

Užėjus ant liepto, asilo 
koja atsirišo, paspyrė ber
niuką, berniukas išleido iš 
rankų savo kartės galą, ir 
asilas įkrito į upę! O ka
dangi pirmutinės dvi asilo 
kojos buvo surištos, asilas 
upėje ir prigėrė.

* * *
Taip atsitinka tiems ku

rie bando visiems patai
kauti: žmogus su berniuku 
taikėsi prie visų kurie tik 
ką jiems sakė, ir gale nete
ko savo Asilo!

Užtai gerb. Spragilas, Į 
žinodamas kad visiems ne
patiks, nei nebandė taiky
tis, ale kalbėjo teisybę taip: 
kaip pats ją matė.

Taigi, turėjau per perei
tus metus daug bėdos ir su 
savo gerb. Šonkauliu, ir su 
Tetule, ir su Dėde, ir su 
Draugu Stepu ir su pačiu 
ponu Dirvos Redaktorium.

Aš nepatikau tiems apie 
kurių griekus žmonėms pa
sakojau, ir tiems kurių idė
jas arba izmus kritikavau. 
Nepatikau tiems kurie gar- 

1 bina žmonių skerdikus, ir 
tiems kurie tiki kad tik 
jie vieni yra Lietuvių vei- 

■ kėjai.
O dabar, atėjus naujam 

metui ir ruošiantis prie 
naujų darbų, vėl nepatik- 

i siu visiems, ba nežadu nie- j 
I kam taikytis nei pataikau
ti: darysiu kaip mano ra- 

I zumas sako. . 1
Todėl kurie gausit pipi- 

į ru ar daugiau ko, nemis- 
lykit kad gerb. Spragilas 

Į jus be reikalo tarkuoja, ži- 
į nokit kad jis nori jūsų pa- 
' sitaisymo ir atsistojimo ant 
i doro kelio.

i _ . -___________

Jubilejinis Lietuvių Moterų Suvažiavimas Kaune Gruodžio 10-12 d. Viduryje kalba Valstybės Prezidentas An
tanas Smetona, kairėje suvažiavimo prezidiumas, o dešinėje suvažiavimo dalyvės Valstybės Teatre. Tsb.

Jus girdėjot apie tą pa
sakėlę apie seną žmogų, jo 
sūnų, ir gerb. Asilą.

Žmogus ėjo su savo sū
num Į turgų ir vedėsi su 
savim Asilą. Beeidami gre
ta Asilo, jiedu sutiko pake
lyje kaimietį, kuris tarė:

— Kokie judu kvaili! 
Ęam gi tas Asilas kad ant 
jo nejojat?

Žmogus užsodino ant A- 
silo savo vaiką ir taip jie
du toliau Keliavo. Netru
kus sutiko būrį žmonių, ku
rių vienas ir atsiliepė:

— Žiūrėk koks tinginys 
tas berniukas! Pats joja, 
o jo senas tėvas turi eiti 
pėsčias!

Tėvas liepė vaikui nulip
ti nuo Asilo ir pats užsisės 
do joti. Nepertoliausia te- 
nukeliavo ir sutiko mote
ris, kurių viena tarė, tik
rai pasipiktinus:

— Ar tu kur matei tokį 
begėdį senį? Pats joja, o 
tas mažiukas berniukas tu
ri eiti pėsčias!

Žmogus nežinodamas ką 
kita daryti, pagaliau užsi
kėlė ant Asilo sūnų ir abu 
joja. Tuo tarpu prijojo 
miestą. Praeiviai juokėsi 
iš jų ir ročįę juos vieni ki
tiems pirštais. Žmogus su
stojo ir paklausė;

Lietuva Prižiūri ir Ark
lių Kaustymo Amatą
ARKLIŲ KAUSTYMO SPE

CIALISTAI. Daugelyje vals
tybių arklių kaustymas yra 
tvarkomas tam tikrais įstaty
mais. Lietuvoje arklius kaus
to visi, tačiau daug kas kaus
tymui turi labai mažo pasiruo- 

■ Šimo. Žemės Ūkio Rūmai ma- 
! tydami kad Lietuvoje arkliai 
į yra labai blogai kaustomi ir 
| išviso blogai prižiūrimos arklių 

kanopos, nuo 1930 metų pradė
jo duoti Kaune arklių kausty
mo kursus* Dabar jau Lietu
voje yra 1867 arklių kaustymo 
specialistai.

• MAŠINA kuri melžia kar
ves išrasta tokia ką sušvilpia 
kaip tik karvė baigta melžti, 
kad apžiurėtojas ateitų ir at
imtų nuo karvės mašiną. Tas 
apsaugoja karvę nuo susižeidi- 
mo, kaip pasitaiko su dabarti
nėmis melžimo mašinomis.

DYKAI BANDYMAS 
NUO

KELIONE ATGAL
Lietuvos Filmų Rodytojų Brolių Motuzų Kelionė atgal į Lietuvą per Pary

žių ir Berliną — Aplankymas Paryžiaus Parodos, Berlyno, ir tt.
KELIONĖ JURŲ MILŽINU

Po ilgų kaitrų ir trijų dienų 
lietaus, Rugpjūčio 25 d. New 
Yorke sklaidosi debesys. Uoste 
stovi juros milžinas “Queen 
Mary” ir aplinkui didžiausias 
subruzdimas. Bagažas, kelei- 

! viai ir išlydintieji. Lygiai 12 
Į valanda pietų ir juros milžinas 

sujuda. Sudiev Amerika ir 
malonus jos Lietuviai išsimėtę 
po plačią jos šalį. Smagu mums 
buvo joje pagyventi ir susipa
žinti su broliais ir seserimis, 
prieš daugelį metų išvykusiais 

[ iš senosios tėvynės Lietuvos, 
j Liūdna darosi ir įvairios mintys 
lenda: ar teks kada nors vėl 
sugryžti? štai pro šalį pras
lenka Ašarų Sala, kuri prime
na musų tėvų pirmuosius var
go kelius. štai ir didingoji 
Laisvės Statula, simbolis tos 
didelės šalies. Sudiev, dar kar
tą.

Plaukiam trys Lietuviai: V. 
Apshaga iš Clevelando mudu 
broliai. Tai ne laivas šis juros 
milžinas, o plaukiantis viešbu-1 
tis. Oras vėsus. Pavakarį to- Į 
lumoj prasilenkiam su kitu ju
ros milžinu, Italų linijos ‘Rex’. 
Naujose apystovose, keleiviai 
pradeda gyventi naujomis min
timis apie juros ligą. Bet jura 
perdaug rami, dienos saulėtos 
ir maitina gerai. Šiuo metų 
laikotarpiu jura būna ramiausia 
ir per pirmas tris plaukimo 
dienas jokios bangelės. Ne ju
ra atrodo plaukiam, o ežeru. 
Prisimena Erie ir Michigano 
ežeras. Toks ramus vanduo. 
Laikas greitai bėga. Nėra 
daug ko veikti, tiktai valgyti 
ir miegoti paįvairinant laiką 
koncertais, krutamais paveiks
lais, šokiais. Kiekvienai pra
mogai yra didelės erdvios sa
lės, gražiai išpuoštos. Kelei
vinės kajutės jaukios.

Ketvirtą dieną jura nerami 
ir audringa. Jaučiamas mažas 
supirmas, bet perdaug mažas 
dėl šio juros milžino. Popiet 
prasisklaido debesys ir jura 
nusiramina. Artinamės prie 
Europos žemyno ir susitinkam 
su pirmaisiais žvejų laivais. 
Rytoj anksti rytą busime jau 
Prancūzijos Cherbourge.
PARYŽIUS — PARODA — 

LIETUVIŲ PAVILJONAS 
Lygiai po keturių su puse 

dienų, arba 108 valandų plau
kimo persėdam į mažą laivą, 
kuris iškelia mus į krantą. Pir
mieji formalumai su Prancūzų 
muitine. Mažas apžiūrėjimas 
rankinio bagažo ir kišenių kra
tymas jieškant cigaretų. Esa
me rūkoriai ir kišenės pilnos 
“Camel” ir “Lucky Strike”. 
Išverčiam kišenes, bet ir atgal 
susidedam. Rytas taisosi ir 
sėdam į traukinį. Riedam gra
žiosios Normandijos laukais. 
Ganyklos ir ganyklos aptvertos 
raizgytomis akmenų ir gyvo
mis krūmelių tvoromis. Gra
žus žalmargi galvijai ganosi 
vieni. Traukinys ūžia. Po 
penkių valandų tolumoje artė- 

■ ja Paryžius.
Nutariam sustosi Paryžiuje 

ilgiau. Kaip tik šiuo laiku di
džioji Paroda, kuri iš dalies 
primena Didžiųjų Ežerų Paro-

dą Clevelande. Mieste didžiau
sias judėjimas iš įvairių šalių 
privažiavusių svečių. Tai ne 
tas Paryžius kuriame teko 
prieš metus būti. Apie Eifelio 
bokštą išaugo naujas miestas, 
kur ankščiau buvo gražus skve
rai. Dideli įvairių tautų pa
viljonai. Priešais aukštą Vo
kiečių pastatą su ju ereliu ir 
hakenkreucu priešais stiebiasi 
Rusų aukštas pastatas su pjau
tuvu ir plaktuku. Pastarasis 
yra gausiai lankomas iki vė
laus vakaro. Minios susirin
kusios apie akmeninį žalią že
mėlapį ant sienos, kuris yra 
nusagstytas įvairiais brangak
meniais. Kiekvienas kitos spal
vos reiškia tam tikras 
nės šakas. Raudoni 
akina. Kad nors vieną 
butų pasiimti.

Nepertoliausia viename pa
kraštyje už Suomijos paviljo
no, užsislėpęs bendras visų tri
jų Pabaltijo valstybių paviljo
nas Lietuva, Latvija ir Estija. 
Priešakinėje , paviljono dalyje 
didelė akmens statula vaizduo
janti tris brolius. Ineinam į 
Lietuvos salę. Viduryje salės 
milžiniškas iš medžio nutašy
tas rūpintojėlis. Sienos apka
binėtos fotografijomis Lietuvos 
vaizdais, kryžių nuotraukomis 
ir plakatais. Vienur gražus 
molio glazūruoti dirbiniai, kitur 
lininės staltiesės, vilnoniai au
diniai. Čia ir gintaro gabalai 
kaip gero vyro kumštis, ginta
ro karoliai ir sagtys. Kas ne 
kas, bet svetimtaučiai tikrai 
įdomaujasi susigrūdę apie gin
tarą. Kuklus tas paviljonas ir 
žymiai jį papildžius galima ta
da pasirodyti 1939 metais įvyk
stančioj New Yorke World’s 
Fair.

pramo- 
rubinai 
galima

REUMATIZMO
Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-pigų Metodą, 

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakelį. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau Į
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.

DIRVOS VAJAUS EIGA

iš vynuogių nusipirksi už 30 
centų, šampanas tik truputį 
brangesnis: už dolerį ir 20 cen
tų gausi geriausios rūšies. O 
kur garsieji konjakai? Todėl 
Prancūzas geria rytą, pietums 
ir vakare, o kareiviai gauna po 
kvortą į dieną. Girtų nematy
site. Judėjimas automobiliais 
didelis pačiame mieste ir Pran
cūzas policmanas tipiškas su 
Hitleriškais ūseliais ir lazdele 
vis pasikeikdamas į automobi
listus Prancūziškai, tvarko ju
dėjimą. Nerasite jų nei vieno, 
su kuriuo galėtumėte kita kal
ba susikalbėti.

ISTORINĖS VIETOS — VY
NO PIGUMAS

Antrą dieną išvaikštinėjam 
visą miestą, visas didžias puo
šnias ir plačias gatves. Neuž
mirštam Louvro muziejaus, kur 
tiek daug meno brangenybių 
per ištisus šimtmečius sukrau
ta, kurių Amerikos milijonie
riai mielu noru nupirktų, jeigu 
tiktai jiems parduotų, štai ir 
gražioji Notre Damo Dievo Mo
tinos katedra per ištisus šimt
mečius išsilikus, kuri dvelkia 
paslaptinga senove. Viduje 
tamsu ir įvairiaspalviai, bran
gaus stiklo langai nenoriai pra
leidžia dienos šviesą. Pro šalį 
tekanti Seino upė meškeriotojų 
pilna. Jau visos žuvys senai 
turbut išgaudytos. Vieni žve
jai bonką vyno šalę pasistatę 
dar bando savo laimę. Kiti 
pasidavę drybso išsitiesę ant 
laikraščių krūvos. Gal kitur 
nerasite tokio savotiško miesto 
pasaulyje. Skirtingas jis nuo 
visų kitų. Moderniškumas jam 
tebėra dar svetimas. Tebe- 
dvelkia jis iki šiai dienai sena 
praeitimi.

Nerasite kitur tiek daug ka
vinių ir tokių savotiškų. Vasarą 
visas biznis eina ant šaligatvio. 
Staleliai ir kėdės išstumtos be
veik iki kelio, 
jauni ir seni, 
sakiškai pigus.

Geria visi ir
O gėrimai pa- 

Vyno bonką

VOKIETIJOS “NEKALTI” 
FABRIKAI

Išbuvę pustrečios dienos, pa
liekam Paryžių. Traukinys rie
da greitai ir kaukdamas krato 
be perstojimo visus keleivius. 
Važiuojam Lenkiškame vagone. 
Anksti rytą pasiekiam Vokie
tijos sieną. Bagažas netikri
namas, bet tenka registruoti 
visus turimus su savim pinigus. 
Slėpti nieko nepatariama, nes 
gali susidaryti nemalonumų iš
važiuojant per kitą sieną. Gau
nam kiekvienas po pažymėjimą 
kiek kokių pinigų įsivežam, kad 
paskui išvažiuojant turėtume 
teisę tuos pačius išsivežti. To
lumoje matyti kalnai, kurie to
liau išsilygina ir ko tolyn, vie
nos lygumos. Šioje vakarinėje 
Vokietijos dalyje dideli pramo
nės centrai, tai Vestfalija su 
geležies ir plieno rūkstančiais 
kaminais. Prisimena Pitts- 
burghas ir Youngstownas. Jei
gu važiuosite sekmadienį, tai 
ugnies pašvaistės nesilpniau žė
ri. Pamatysite nekaltus para
šus prie fabrikų: Deutsche 
Stahl Werke—Vokiečių plieno 
išdirbystė, kur liejamos kanuo- 
lės ir kitos ginklų rūšys. Ir 
taip daugiau dviejų valandų 
greitai riedant traukiniui, vis 
neišsibaigia šis vienodas fabri
kų ir kaminų vaizdas. Tai čia 
geležinkelio linijoj tiktai dalis, 
o kur tie kurie įsiterpia į šalies 
gilumą? Kokio dydžio bom- 
banešių eskadrilės butų reika- 
’inga kad visus juos panaikin
ti?

Nauji Dirvos Skaity
tojai

Prieš Naujus metus užsira
šė Dirvą sau arba kitiems iš
rašė, sekanti vietos ir kitų 
miestų Lietuviai:
Agota Kibildienė, vietinė, išra- 
savo broliui Juozui Rudžiui į 
Lietuvą.

Juozą s Rumbutis, vietinis, 
išrašė savo broliui Pranui į 
Lietuvą.

Benis Rakauskas, vietinis, 
užsirašė per Aleką Banį.

Alekas Banys, vietinis, išra
šė savo giminiečiui S. P. Jo- 
kubauskui j Philadelphia.

Ona Juškevičienė, vietinė, 
išsirašė sau.

Mykolas Kolukas, vietinis, 
sau ir savo broliui Juozui, į 
Bankford, O.

Julius Balsis, vietinis, sau.
K. Platakienė, Rossford, O., 

išrašė Stepui Saldauskui, Jef- 
ferson, Ohio.

William Rečkus, Erie, Pa., 
užsirašė sau ir savo motinai į 
Lietuvą.

iš Starling,

iš Cincin-

iš Detroit,

Detroit, sa-

Antanas Jatulis, iš Buffalo, 
N. Y., išsirašė sau.

Jurgis Bačiulis, iš Philadel
phia, Pa., sau.

Ona Viakterienė, iš Pitts- 
burgh, Pa., sau.

Joseph Bacialis, 
Ohio, sau.

Petras Juškutis, 
nati, O., sau.

Antanas Rupšis, 
sau.

Jieva Ilgūnas, iš
vo motina į Lietuvą.

IŠSIRAŠYKIT DIRVĄ 
DABAR!

Skaitykit Dirvą nuo pra
džios metų! Kurie išsirašys 
dabar, dar gaus dovanų 1938 
metams sieninį kalendorių.

Pinigus už Dirvą prisiųsti 
labai lengva: parašykit laišką, 
su pilnu saVo antrašu, įdėkit 
į laišką du dolarių popierinius 
ir užlipinę už 3c pašto ženkle
lį, pasiuskit. Adresuokit:

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, O.

“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA: ~
Amerikoje visam metui .............................. $2.00
Kanadoje ....................................................... $2.50
Lietuvon ir į kitas šalis .............................. $3.00

Pusei metų — pusė kainos.

KAIP SIŲSTI PINIGUS: Sulenkit šį lakštelį pusiau, įdėkit į 
vidų popierinius pinigus, ir užrašę savo antrašą įdėkit į voką.

DIRVA”
6820 Superior Avė.

Bus daugiau

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ 

“Dirvos” skaitytojai persi
keldami gyventi į 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.

Teatrui ir Maskaradui
Turim didelį pasirinkimą teatra
liškų ir markarądams kostiumų 
pardavimui ir išnuomavimui. Yra 
visokių charakterių kostiumų, uni
formų visų tautų pasaulyje, ir 
vaikų bei gyvulių kostiumų. Ko 
neturim, tuoj padarom. (52)
Viršuje. Cleveland, Ohio

Krause Costumes, Ine.
1035 Chęster Avenue

K

Cleveland, Ohio

SKAITYKIT VIENYBę
VIENYBĖ—seniausias Amerikos Lietuviu laikraštis. įsteigtas 

1886 metais.
VIENYBĖ—vienintelis Amerikos Lietuvių tautinės minties 

dienraštis.
VIENYBĘ skaito kiekvienas geras Lietuvos sūnūs ir duktė.
VIENYBĘ redaguoja žinomas rašytojas Juozas Tysliava.
Vienybės prenumerata metams $5.00. Pusei metu $3.75.

Užsisakydami Vienybę rašykit:
LITHUANIAN PRESS CORP.

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT MARGUTĮ
Dukart Mėnesinis Juokų ir Muzikos žurnalas 

Leidžia ir redaguoja Komp. Antanas Vanagaitis 
Kaina Metams $2.00

Išrašykit Margutį savo vaikams, lai jie seka jame 
talpinamus Lietuviškos muzikos ir dainų šmotelius 

Lai mokinasi ir dainuoja Lietuviškai!
“MARGUTIS”

6812 So. Western Avenue Chicago, III.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

1 UTURIŲ DVARAS su veikiančia spirito varykla pilnu jren- ;
gimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemes apie 100 ha. Vi
dutinio amžiaus miško apie 48 ha ir durpės apie 3 ha. Per 
dvaro lauką teka mažas upelis.

2 ŠACUNŲ-JACKAIČIŲ DVARAS SU trobesiais, pasėliais,
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 114 ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

3 BAGDONIŠKIŲ DVARAS Su trobesiais. Dirbamos žemės
apie 60 ha. Dvaro laukai rubežiuoja su apskrities miesto 
laukais.

4 Veikiantis motorinis valcų MALŪNAS, su pilnu įrengi- f
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 HP, 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam turtui galima padaryti nedidelį iš- 
simokejimą. Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į (21)

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania

J
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

PRADEDANT 1938 M
ORAUŽĖ 1937 metai ir štai jau leidžiam kelintą dieną 
1 naujų 1938 metų. Visas dar metas prieš mus — 
kaip ir ilgi amžiai prieš mus.

Kas praėjo žinome, o kas bus galime tik spėti.
Taigi, daugybė žmonių ir daro visokius spėliojimus 

ir “pranašavimus” naujų metų sulaukę, nors apie tai 
neturi mažiausio supratimo.

Daug lengviau yra spėlioti ir pranašauti ir net gąs
dinti žmones ir pats save laukiamais įvykiais, — nes 
visada taip buvo kad tie “pranašai” skelbė tik ateinan
čius blogumus, pradedant nuo mažyčių asmeniškų ne
laimių, įvairiais prietarais remiantis, net iki pabaigos 
pasaulio! Tačiau musų žemelė, nors mažutė ir galinti 
sudužti-subirėti į dulkeles, po šiai dienai čiela stovi ir 
atlikinėja savo kelionę aplink saulę, nei sekundos nepa
vėluodama per ištisą metą. Mes irgi gyvi ir gyvenam 
linksmi ir daugumoje pasitenkinę, išskyrus tuos ku
riuos patinka šiokios-tokios nelaimės ar ir didesnės tra
gedijos. Tie kuriuos nelaimės paliečia, nukenčia skau
džiai. Tačiau tos nelaimės atėjo ir ateina — ir gali at
eiti ir mums — ne sulyg keno nors išanksto nuaiškini- 
mo ar nupranašavimo, bet savu keliu, kaip Likimas tu
ri patvarkęs, apie ką niekas nežino ir negali permatyti.

* v- *
Yra “pranašų” kurie skelbia businčias bedarbes, pa

saulinius karus ir kitokias negeroves.
Tą ką jie kalba, jie remia ne tuo kas ateis bet tuo 

kas jau yra pergyventa, ką pasaulyje turėjom ir turim.
Vienok, tie “pranašai” negali pasakyti kas kada, 

kur ir kaip ką pradės, darys ar bandys daryti, ir todėl 
jų pranašystės tėra tik tiek vertos kiek ir mažo vaiko.

Tas kas nutiks, įvyks ar ateis — ateis neišprana
šautai ir iš netikėtų vietų ir sąlygų.

Kadangi žmonija nėrami ir visada siūbuoja, ban
guoja, blaškosi ir priekabių vieni prie kitų įieško, ga
lim tikėtis kad bus suiručių ir gal net naujų karų, ta
čiau ar jų nebuvo per visus tuos desėtkus metų kaip 
jau mes pasaulyje gyvenam? Ar buvo kada nors kiek 
ramiau? Ar nebuvo revoliucijų, ar nebuvo karų, ar ne
buvo streikų, ar nebuvo bedarbių, ar nebuvo- potvinių ir 
audrų?

Išrodo kad tas viskas yra dalimi musų šiame pa
saulyje gyvenimo ir tik tada pasiliaus kuomet žmonija 
išsibaigs.

4b

NEREMTINAS 
SUMANYMAS

Nežinia kodėl SLA. or
gane gauna vietos garsin- 
tis ir net prašyti visuome
nėje aukų komunistų su
manytas ir ruošiamas leis
ti Angliška kalba neva Lie
tuvių jaunimui skirtas žur
nalas.

Tėvynė ir kiti gerai žino 
kad to darbo organizato
rius yra karštas komunis,- 
tukas. Jis yra pakursty
tas savo senesniųjų komu
nistų vadų šituo budu ban
dyti prieiti prie Lietuvių 
jaunimo Amerikoje.

Musų komunistai, patys 
savo laikraščiuose turėda
mi Angliška kalba skyrius 
ir matydami juos kituose 
musų laikraščiuose, nujau
čia kad dalis Lietuvių jau
nimo linkus rašinėti į tuos 
skyrius, sumanė pavilioti 
juos i komunistų eiles, o 
per juos ir jų draugus.

Tą neva “jaunimo žurna
lą” skelbia busiant kokiu 
tai bešališku, gavimui di
desnės paramos iš visų Lie
tuvių.

Dirva gerai žino kokie 
“bešališki” yra komunistai 
ir todėl nepataria ne tik 
savo skaitytojams tą žur
nalą remti, bet nei kitiems 
tautiniams laikraščiams už 
jį agituojančius raštus 
pinti.

Dirva jau
ko buvo pasiūlius SLA. 
dybai naudotis kitais,

tai-

★Tarp žurnalą, kurie nese
niai Lietuvoje pasirodė ir eina, 
įdomesni yra “Pasaulio Lietu
vis’’ ir “Moteris ir Pasaulis”. 
Pirmasis žada gvildenti plačiai 
pasaulyje išsisklaisčiusių Lietu
vių reikalus, antrasis skiriamas 
moterims ir jų organizacijoms. 
Kitas dėmesio vertas žurnalas 
tai “Pajūris”, skirtas raginti 
Lietuvius nepamiršti Baltijos 
juros ir laivininkavimo. Ypa
tingai smagu pabrėžti kad visi 
šie žurnalai turi užtektinai ben
dradarbių. Jų stoka, būdavo, 
pražildo seniau ėjusių žurnalų 
redaktorius. Dabar Lietuvių 
inteligentija žymiai gausesnė.

★Amerikos valdžia šian ir 
ten palaiko taip vadinamus 
WPA Rašytojų būrelius, kurie 
surašo ir išleidžia įdomių kny
gų. New Yorko būrelis šiomis 
dienomis paruošė spaudai isto
rinį raštą “Italai New Yorke”, 
kuris aprašo Italų vaidmenį 
šiame didmiestyje. Laipsniš
kai, sakoma, prieisią ir prie 
Lietuvių. Chieagoje, girdėjau, 
paskirta penki rašytojai Lie
tuvius tirti ir, laikas nuo lai
ko, musų laikraščiuose pasiro
do to darbo trupiniai. Tinka
mų žmonių parinkus, šitokie 
projektai galėtų mums paga
minti neįkainuojamos vertės is
torinių raštų, kurie Amerikos 
Lietuvių istoriją dalinai nušvie
stų.

MOKYTOJAS ST. MATJOŠAITIS AUŠRININKAS VIŠTELIS

*'
Nežiūrint tų audringų " gyvenimo sukuriu, reikia 

jieškoti sau gero, reikia stengtis daryti gerą kitam, ir 
bandyti savo gyvenimą tvarkyti taip kad išvengus be
reikalingo vargo, ir materialinių ir dvasinių nuostolių.

Reikia mylėti savo artimą ir vengti daryti luitam 
tai ko nenorėtum kad kitas darytų tau.

Visoki trukšmadariai, fanatiški apakėliai ir išnau
dotojai taip nesielgia: jie naudoja visokias klastas žmo
nes išnaudoti, juos savo naudai pasivergti, su jų 
galba kitus skriausti, daryti užpuolimus ir net kelti 
rus.

Ramumo jieškantis žmogus privalo šalintis nuo 
kių, ar jie butų pavienis išnaudotojas, ar valstybės 
das, siekiantis užpulti kitą tautą ir ją pavergti, 
ni, be sukurstytų, suklaidintų žmonių, nieko nepadary
tų. Taigi reikia šaltai Į tokius dalykus žiūrėti, reikia 
mokėti atskirti gerą nuo pikto, ir patys sau pasidary- 
sim daugiau naudos ir užsitikrinsim ramumą ir taiką.

'Y •Y-

pa- 
ka-

to- 
va- 

Jie vie-

srovių spaudą, paskelbti vi
suomenei.”

KUNIGŲ VIENYBĖS 
APLINKRAŠTIS

Du musų dienraščiai — 
Vienybė Brooklyne ir Nau
jienos Chieagoje — skelbia 
jog jiems į rankas pakliu
vo Kunigų Vienybės (tokia 
organizacija) išleistas ap
linkraštis, kuriame tos or
ganizacijos vadai kunigai 
pataria visiems Lietuviams 
kunigams Amerikoje nu
traukti bendradarbiavimo 
ryšius su dabartine Lietu
vos vyriausybe.

Vienybės redaktorius J. 
Tysliava apie tai šitaip at
siliepia :

“Tas Kun. Balkuno ap
linkraštis, kaip jau sykį 
šioje vietoje sakyta, buvo 
išsiuntinėtas visiems Kuni
gų Vienybės nariams. Ko
kiu budu jis galėjo patekti 

Naujienų redakcijos ran
tas? Kokiu budu tas ap- 
inkraštis galėjo patekti į 

šių žodžių rašytojo ran
kas?

“Tai tik parodo kad Ku
nigų Vienybės pirmininko 
straksėjimui ne visi Ame
rikos Lietuviai kunigai pri
taria. Tai tik parodo kad 
kai kurie Kunigų Vieny
bes nariai sąmoningai no- kelti karingą tipą savo pi- 
rčjo šią Kun. Balkuno ne-j lieknose per radio prieš jų! 
tąmonę, nors ir per kitų; užpuolikus Japonus.

Trečias dienraštis, Chi- 
cagos Draugas, neturėda
mas jokio kito pateisinimo 
tam aplinkraščiui, aiškina 
buk tas aplinkraštis nebu
vęs slaptas, Kunigų Vieny
bė neturinti ko slėpti savo 
akcijos prieš Lietuvos vy
riausybę ....

Taigi, labai keista kad 
tie Lietuvių katalikų vadai, 
kurie nepajiegia suvaldyti 
ir padaryti tvarkos savo 
mažose parapijose čia pat 
Amerikoje, nori daryti sa
votišką tvarką Lietuvoje, 
ir skelbia savo boikotą Lie
tuvos vyriausybei, kas tiek 
reiškia 
vėją.

kiek pūtimas prieš

KARO PROPAGANDA
Šiuo laiku visa Europa 

užpildyta karo propagan
da. Iš kiekvienos sostinės 
per radio bombarduojama 
kiekviena kita valstybė.

Rusija ypač smarkią ug-J 
ni leidžia iš savo radio i 
prieš visą buržujišką pa
šau'1}.

Kinija ir ta susigriebė 
aringą ūpą savo pi-

virš metai lai- 
val- 

. Pa
šaliniais laikraščiais agita
cijai už Susivienijimą, tal
pinant Tėvynėje mainais 
mažus skelbimus, už straip
snius SLA. reikalais kituo
se, gerai Įsigyvenusiuose 
laikraščiuose.

Tas kas neštų naudą vi
sam Susivienijimui, neturi 
Tėvynėje vietos, o nereika
lingam komunistiškam ne
va jaunimo žurnalui steig
ti Tėvynės spaltos naudo
jamos ir Pildomoji Taryba 
nei redakcija dėl to nieko 
nesidaro.

Redakcijos ir. Pild. Ta
rybos i

★ 19.37 metus baigdama mu
sų tautinė spaųjįa gali pasi
džiaugti štai kuo: “Dirvos” 
gražiu Rujojimu ir jos redak
toriaus 2'1 metų literatinio dar
bo sukaktuvėmis: “Vienybės 
dienraščio vienerių metų stip
raus ėjimo sukaktuvėmis; tvir
tumu Vanagaičio leidžiamo 
“Margučio” ir pamėgimu, ku
ri Įsigijo Amerikos lietuviuose; 
stipriu “Amerikos Lietuvio” 
bujojimu; ir atmušimu pasikė
sinimų numarinti “Tėvynę”, 
paverčiant ją mažareikšmiu 
žurnaluku.

Esmaitis-Stasys Matjošaitis yra vienas tų 

kukliųjų kovotojų, išvarčiusių dideles kliūtis 
musų tautinės ir kultūrinės veiklos kelyje, šian
dien jam 60-ji amžiaus ir 40-ji pedagoginio dar
bo metai. Prisiminę jo brangius praeities žygius 
galime su džiaugsmu pažymėti kad tai ėjo ty
lus, kantrus, atsargus, visada savam darbe susi
kaupęs Lietuvis laikraštininkas, beletristas ir 
mokytojas. Kelias buvo sunkus, bet tiesus, be 
vingių ir be šuntakių. Tai buvo pats vieškelis, 
vedęs Į tautos laisvės rumus.

Esmaitis gimęs 1877 m., Suvalkietis. Mok
slo gavo Veiverių pr. mokykloje ir anuomet ži
nomoje mokytojų seminarijoje. Iš ten leidosi 
mokyti kitų. Lietuva budo, caro priespauda 
tirpo, laisvė kilo. 1904—5 m. Lietuvos moky
klose — Ruso ir Lenko dvasia. Esmaitis jai 
skelbia griežtą kovą. Ją veda ne tik mokytojo, 
bet taip pat laikraštininko ir beletristo žodžiu, 
Lietuvių organizacija. Esmaičio žodis griežtas, 
drąsus ir aiškus: “Lietuvos nepriklausomybės 
kūrybos savo tvarkos sudarymas — tai tas 
vaistas, kurs pakels Lietuvių tautos sielą, su
teiks naujų idėjų, nurodys tvirtesnius doros 

i kelius... Musų tautos nepriklausomybė taip 
mums yra brangi, kad mes veikiau savo galvas 
paguldysime, bekovodami už ją, negu apsileisi
me. Nuo Lietuvių tautos nepriklausomybės pa
reina visų musų esmė”.

Ir siekia Esmaitis tos esmės Ukmergės Že
maitkiemyje, Šančiuose, Gruzdžių šipyliuose. Ten 
diegia ją mažiesiems. Mokyklos buvo Rusiškos, 
bet Esmaitis sugebėjo mokyti Lietuviškai.

Revoliuciniai, I-jo Lietuvos seimo metai su
kelia ir mokytojus. Esmaitis 
suvažiavimus, vykdo nutarimus.
niuje, tampa uolus “Vilniaus Žinių” bendradar
bis. Patekęs Į Rygą, griebiasi visuomeninio dar
bo, rašo “Rygos Garse” ir “Rygos Naujienose”.

1914 karo metų frontas. Iš jo išsivadavęs 
tik 1917 m., Esmaitis švietimo darbą tęsia Vo
roneže. Išleidžia I-ją “Sakalėlio” dalį. 1918 
m. persikelia Vilniun. Čia jo laukia kova su 
okupantais: Vokiečiais, Bolševikais, Lenkais. Ko
voja. Paskaitęs “Darbo Balso”, “Nepriklauso
mosios Lietuvos'’, “Vilniaus Aido” laikraščius, 
kiekvienas Lietuvis, o ypačiai Vilnietis, nustebs 
Esmaičio drąsumu ir Lietuvišku atkaklumu sa
vų teisių saigyboje. Okupantai kasdien mainė
si, patrankos kasdien skardėjo Vilniaus gatvėse, 
o Tumas ir Esmaitis su kitais jų vedamų dien
raščių bendradarbiais bėrė visiems atėjūnams 
tiesos žodžius — Išeikite, mes esame Vilniaus 
viešpatys. Dirbdamas susikurusioje švietimo 
Ministerijoje, Esmaitis sušaukė I-jį visuotiną 
Lietuvos mokytojų suvažiavimą. Skelbė moky
klų, žemės bei visuomenės organizacijos refor
mų reikalą, kėlė realius naujosios Lietuvos kul
tūros ir politikos klausimus. Tik Vilniui dėl 
Lenkų klastos nebetekus laisvės, turėjo nutilti 
smarkusis Esmaičio laikraštininko žodis, nurim
ti plunksna. Tada jis — vėl į mokyklą. Besi
keičiančiose Vilniaus Liet, gimnazijose dėstė 
Liet, kalbos ir literatūros dalykus. Tvarkė sa
vo literatūrinę medžiaga: išleido didaktinio po
būdžio simbolinių ir realistinių vaizdų knygą — 
“Plunksnelės rūpestėliai”, “Laumių” ir “Varpi
ninkų” dramas. Išleido Pedagogijos Istoriją, 
Lietuvos istorijėlę ir daug kitų Lietuvos moky
klai naudingų knygų bei knygelių. Pastarasis 
darbas priklauso Kauno laikotarpiui, kurio pra
džia 1933 m. Čia Esmaičio, rodos, lyg laukte 
laukė dar sėkmingesni žymaus “Sakalėlio” dar
bai, kuriems jubilijatas aukoja neišsemiamą en
ergiją ir ilgamečio mokyklos darbo patyrimą. 
Jau pasirodė 8-ji “Sakalėlio” dalis.

Vilniaus darbo vaisiai tebūnie jubilijatui 
gražus ir malonus, kaip tie dailieji “Sakalėliai” 
musų jaunųjų moksleivių rankose.

“M. V.” . . Ant. Vengris.

i

už ąią pastabą. Iš jūsų 
tankiai paeina pageidavimų 
kad pašalinė skauda dau
giau agituotų už SLA., bet 
kada pašalinė spauda pa
siūlo tokius nieko jums ne- 

...... kaštuojančius mainus jus
prašome nesupykti, jų nepriima^

Nepriklausomybes 
Paminklas ir 
Nežinomo 
Kareivio Kapas 
Karo Muzejaus 
Sodelyje Kaun-ė

“S"

LIETUVOS NEŽINOMAM 
KAREIVIUI

Atlikęs pareigą tėvynei, 
Kovų laukuose tu žuvai!
Nors mums j laisvę kelią skynei — 
Nežinom mes, kas tu buvai . . .

Akis ne motina užspaudė, 
Prie kapo neverkė sesuo, — 
Kovos lauke patrankos gaudė, 
Raudojo rūškanas ruduo . . .

Saulėto nesulaukęs ryto, 
Kuklus kary, tautos sunau, 
Tu užgesai, kai laisvė švito . . . 
Laimėjai kovą tu ne sau!

Atėję giminės prie kapo
. Nežino, kad tai tu esi . . .

Tau motina tėvynė tapo, 
O tavo broliai — mes visi!

Tauta tau gražų varda skyrė — 
Nežinomu Kariu tapai, 
Garbingas vardas tas: — Didvyris, 
Juo amžiams Lietuvai likai.

“L.A?” Liudas Šakalinis.

organizuoja .ių 
Atsidūręs Vil-

šiose dienose sukako šimtas metų kai gimė 
aušrininkas poetas Vištelis-Višteliauskas. Jis 
buvo prototipas Lietuvio tautininko revoliucijo- 
nieriaus, kuriam buvo nepakenčiamas svetimų J ų 
jungas.

Jonas Andrius Vištelis-Lietuvis gimė 1837 
metų Lapkričio 24 d. apie Zapyškį, neturtingų 
tėvų šeimoje. Iš pat mažens buvo linkęs prie 
mokslo ir labai norėjęs būti kunigu. Dalyvavo 
1863 metų sukilime prieš Rusų valdžią, ir suki
limui nepasisekus buvo priverstas bėgti į užsie
nį. Atsidūręs Italijoje įstojo į Italų tautininkų 
sukilėlių vado Garibaldi burius.

Atkilęs į Poznaniaus kunigaikštiją vedė 
Lenkę mokytoją, tačiau su ja nesugyveno. Juo
du greičiausia bus skyrę tautiniai dalykai.

Vokiečių valdžios tremiamas iš Poznaniaus 
Vištelis atsidūrė Pietų Amerikoje. Neramus, 
audringas gyvenimas, šeimos nesantaika ir įvai
rus kitokie vargai ir nelaimės smarkiai pakir
to Vištelio sveikatą, jam visiškai suiro nervai ir 
jis savo nuotakingą gyvenimą pabaigė 1912 me
tais proto ligų ligoninėje. Taigi šymet sukan
ka 25 metai kai Vištelis mirė.

Vištelis yra vienas iš tipiškiausių aušrinin
kų. Jo asmenybėje ir kūryboje stipriai pasi
reiškė visi charakteringi aušriningų bruožai. 
Pirmiausia reikia pažymėti kad jis, kaip ir ko 
ne visi aušrininkai, buvo didelis Lietuvių kalbos 
aukštintojas. Jam Lietuvių kalba buvo iš visų 
kalbų pati seniausia, gražiausia ir turtingiau
sia. Jis net buvo iškėlęs mintį kad Rojuje Ado
mas su Jieva kalbėję Lietuviškai.

Vištelis mylėjo ir aukštino ne tik Lietuvių 
kalbą, bet ir visa tai kas Lietuviška. Ypač ža
vėjo jį garsi Lietuvos praeitis. Žavėdamasis 
garsia Lietuvos praeitimi, jis išvertė ir išleido 
Kraševskio poemą VITOLIO RAUDA, šis vei
kalas musų tautiniam atgimimui yra turėjęs di
delės reikšmės. Jis vieno Aušros recenzento 
net buvo sulygintas su Homero ODYSEJA, Vir
ginijaus ENEIDA ir net su Šventuoju Raštu. 
Šis paskutinis sulyginimas labai nepatiko kai 
kuriems kunigams, ir jie pradėjo atvirą kovą 
prieš Aušrą. Pats Vištelis buvo gerai pažys
tamas su Kraševskiu, ir, sako, kad šis paragi
nęs jį išversti Vitolio Raudą į Lietuvių kalbą.

Daugelis Vištelio samprotavimų ir eilėraš
čių yra šiandien mums įdomus, kaip išreiškiu 
anų laikų dvasią ir nuotaiką. Tačiau ir šian
dien musų tautoje, o ypač liaudyje, aušrininkas 
poetas Vištelis tebėra gyvas savo plačiai visur 
dainuojama daina:

“Op! op! kas ten?.... Nemunėli!
Ar tu mane šauki?
Ar tik tykų vandenėlį
Pliuškendamas, sau plauki?....”

L.A. A. Merkelis.

DUOK moteriai ginčytis apie ką nors ir jų 
bus patenkinta.

PROTINGAS žmogus tėmija kitus, kad iš 
jų klaidų galėtų pats pasimokyti. ,

NIEKAS neišeis gerai jeigu kas nors nesi
ims žiūrėti kad išeitų gerai.

DIDUMA žmonių nutyli apie širdgėlas ku
rios ištikro yra skaudžios.

PROFESIONALAS yra toks žmogus kuris 
daugiau suinteresuotas pinigais negu garbe.

IS .\ I E K I N TOS 
VĖLIAVOS

JUROS MERGA
K. S. KARPIUS

Šioje knygoje atvaizduota sunkios musų [ 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, dol tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
Iin pasišventimas dėl savo tėvynės, dėl brolių 
labo, dėl šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa. I

Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 338 
pusi., su daugybe paveikslų. Kaina $1.50,. bet I 
“Dirvos” preumeratoriams atiduodama tik už 
? 1.00. “Išniekintos Vėliavos”, 301 pusk, kaina 
80c., bet “Dirvos” prenumeratoriams atiduoda
ma už 50c.

(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

Reikalaukit “Dirvoje”

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergų 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, r 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs jų iš
vyti, pamilo. 300 pusi. _____________________ 100

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. C’.evelaud, Ohio
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Petro Rimšos Vargo Mokykla 
bus patalpinta Lietuvių Kamba

ryje Universitete
Vienas iš didžiausių Petro Pivarono darbų 

Lietuvių Kambariui, kuris yra ruošiamas Pitts- 
burgho Universitete yra tai sukėlimas paskiro 
fondo, viso tūkstančio dolarių, nupirkimui ir pa
statymui Lietuvių Kambaryje dailininko Pet
ro Rimšos garsaus kurinio, “Vargo Mokykla”. 
Tas skulptūriškas kurinis yra tai žinomas at
vaizdavimas Lietuvos mokyklos laike spaudos 
draudimo, kuomet motina slaptai, prie ratelio 
pasisodinus savo vaiką, verpdama savo namuo
se mokė skaityti iš maldaknygės. Pati vargo 
bijodama kazokų persekiojimo, ir vaikutis tik 
tokią mokyklą tegalėjo turėti jeigu norėjo iš
mokti Lietuviškai.... Tai atvaizdavimas kaip 
Lietuva švietėsi anais laikais, kaip augo tie vai
kučiai kurie šiandien valdo laisvą, nepriklauso
mą, naujai atsteigtą Lietuvos valstybę!

Tas kurinis yra liudytojas kad ta musų 
kaimo liaudies mokykla — Verpiančios Moti
nos Mokykla — davė labai, labai našius 
sius.

Toks meno kurinis kaip tik tinka būti 
trine figūra Lietuvių Kambaryje, kuriame 
atvaizduojama Lietuviškas menas ir architek- 
tuva. Tą “Vargo Mokyklą”, patį originalą, Pi- 
varonas ir pasirūpina nupirkti nuo dailininko 
Petro Rimšos. Petras Rimša, kaip žinoma, per
eitą žiemą atvažiavo Amerikon atsiveždamos, ir 
tą savo kurinį, kuris buvo išstatytas jo meno 
parodose keletoje Amerikos miestų. Rimša to 
kurinio j Lietuvą atgal nesiveš.

Petras Pivaronas pasakojo man kokiu pla
nu jis dirbo sukėlimui viso tūkstančio dolarių 
nupirkimui “Vargo Mokyklos”. Mintį tą muze- 
jinį kurinį Įgyti jam davė kitįas žymus senas 
tautininkas darbuotojas, J. J. Smailis, vaistinin
kas. gyvenantis Detroite. Kadangi Lietuvių 
Kambaris steigiamas ne kitur bet Pittsburghe, 
aišku kad Pittsburghiečiui geriau tinka rūpintis 
kėlimu tam tikslui fondo negu kuriam kitam pa
šaliniam. O kas geriau sukels fondą jeigu ne 
Pivaronas? Jis yra ir pasišventėlis Lietuvių 
Kambario darbe ir gabus organizatorius, ir pats 
savo žodį gali paremti pinigais.

Pivaronas rinkdamas pinigus tam tūkstan
čio dolarių fondui pravažinėjo tūkstančius mylių 
tarp Pittsburgho, Baltimorės, Detroito ir Chica- 
gos. Keliones atliko savo automobiliu, pąsišvęs- 
damas savo laiku ir kaštais. Kodėl taip darė? 
Štai koks jo planas. Tos “Vargo Mokyklos” pir- 
kėjų-patronų skaičių nustatė dešimts asmenų. 
Kiekvienas jų privalo duoti lygiai po 100 dola
rių. Ar Amerikoje nėra desėtko Lietuvių iš ku
rių be važinėjimo butų galima gauti po šimtinę? 
Taip, yra. Tačiau sumanytojų nusistatymas yra 
prie tokio švento tautinfo-kulturinio darbo ne
kviesti visokius susitepėlius, šiaip nešvarių biz
nių žmones ai- suktus politikierius. Iš tokių se
nai butų buvę galima gauti po šimtinę. Jie no
riai duotų, pakilėjimui savęs žmonių akyse. Ta
čiau Pivaronas pasiryžo surinkti iš pažymesnių 
musų gyvenime Lietuvių patriotų, kurie dirbo 
ir dirba tautinį darbą, kurie myli Lietuvą ir 
jos reikalus remia. Tų asmenų vardai bus įra
šyti prie tos “Vargo Mokyklos”, ir Pivaronas 
nenori kad prie dorų žmonių vardų maišytųsi 
vardai kokių nors kraštutinių jų.

Pasakojo man kuriuos vardus su šimtinė
mis gavo, ir štai jie: Pats P. Pivaronas, jo bro
lis D. Pivaronas, Chicagoje, J. J. Smailis, Det
roite, Dr. J. Jonikaitis, Detroite, Agota M. Sut- 
kaitytė, Pittsburghe, J. Narvydas, Chicagoje, 
Teisėjas W. F. Laukaitis, Baltimorėje, Adv. Ed. 
Schultz, Pittsburghe, S. Gegužis, Mahanoy Ci- 
ty, Pa.

Tai dar rodos ne visi. Bet Pivaronas turė
jo nužiūrėjęs vieną-kitą asmenį užpildymui to 
trukstančio dešimtojo vietos.

Ir jis žino ir aš sutinku kad yra dar dau
giau gerų ir tinkamų į tų desėtko tarpą savo 
vardą pridėti, tačiau visų jų sukviesti ir nebū
tų galima, o yra tokių kurie tuo tarpu ir šim
tinės patiekti negali. Taigi Pivaronas važinėjo 
ir kalbino tik tokius pas kuriuos tikrai 
mažu prašymu šimtinę gaus.

PROGRAMAS
Belaukiant pas p. Pivaronus pietų, 

progą paklausyti ir Lietuvišką radio programą, 
kurį čia vadovauja . Povilas Dargis. Klausant 
tokio programo tiesiog keista darosi ir gėda ima 
Lietuvį tai girdint. Tiesiog apgailėtina kad to
kie žmonės, be jokio supratimo apie meną, apie 
mužiką ir dainą ir apie radio techniką imasi va
dovauti radio progranius.

RADIO

perdavimo pasauliui priemonė, prie kurio negali 
būti jokių iškraipymų nei šposavimų. Kai ku
rios radio stotys jau tokius “progranius” pa
naikino, tik čia dar duoda Dargiui “programuo
ti”, radio stoties vedėjai nesupranta jo kalbos 
ir jo “meniškos” tvarkos....

Lietuviai gi, vieni nesupranta kokius špo-

sus jis*krečia: plasti žmoneliai gal mano kad 
viskas ten dedasi taip kaip jis nuporina, o ži
nantieji tai girdėdami piktinasi ir mažai tenori 
jo “programo” klausyti.

Seka: LIETUVIŠKOS PARAPIJOS PITTS- 
BURGHO APIELINKĖSE. LIETU

VIŠKA UKĖ-KLUBAS.

PER TVORĄ!
PASIŽVALGIUS ,

••

Programą pradeda su Lietuvišku Klumpa- 
koju (plokštele), ir paskui paskelbia pats Dar
gis: “Dabar sudainuosim Kipro Petrausko dainą 
‘Tris Dienas’. ...” (nepažymi kad tai plokštelė). 
Paskui vėl, užrekomenduoja: “Dabar užgriešim 
tokį ir tokį muzikos dalyką, kurį grieždavom 
Lietuvoje, ir kurį žemaičiai dainuodavo” — ir 
sučirškia plokštelės muzika Lietuviams sveti
mo, Amerikonų senai nutampyto valco... .

Į publiką jis tiesiog kalba kaip į antrą as
menį, ne kaip trečias asmuo, ir vis kartoja, 
“mano draugai....” Paskui vėl “padainavo” 
“Babravičiaus dainą”, “Aš Bijau Pasakyt”.... 
Ištikro tai yra A. yanagaičio daina, o įdainuota 
plokštelėje J. Babravičiaus.

Kur sūnūs ar duktė įteikia Dargiui dolarį 
ar du ir užprašo pagriežti jo .tėvams paminėji
mui kokią plokštelę, Dargis pareiškia “jo ar jos 
vaikai sugriežia tiems ir tiems šią polkutę”....

Tokias tai komedijas krečia žmogus pristo- į

Rašo Jonas Valaitis
Lietuviu Radio vedėjas iš WMBQ 

Brooklyn, N. Y.

VOKIETIJOS valdžia nutarė 
bažnyčioms išlaikyti 
pinigų. Esu, bažnyčia 
ninei Vokietijai esanti 
ga, dėl to jai nereikia 
ramos duoti.

Hitleris iš kalėjimų 
visus

neduoti 
šiandie- 
priešin- 
nei pa-

paleido
politinius nusikaltėlius. 

Paliko tik politinius kalinius 
dvasiškius. Pasirodo kad ti- 
kybininkai kaip tik yra di
džiausi Hitlerio priešai.

NORVEGIJOJE, Oslo 
te, buvo parduodama iš 
tinių platininių lapių

mies- 
varžy- 

, . - - - . . ... kailiu-
jęs prie mikrofono, kas yra aukštos rūšies meno I kai. Kadangi tokių lapių pa-

PETRO RIMŠOS “VARGO MOKYKLA

žinojo

gavau

X
X

X

j,

X

X
4
x
i

X
X

X

x

X

nedaug, o jų kai- 
gražųs, dėl to jie 

Už kailiuką mo-

šaulyje tėra 
liukai labai 
ir brangus, 
kėjo po $500, o už gyvą plati
ninę lapę mokėjo po $40,000!

i

SUV. VALSTIJŲ Kongresas 
nutarė Amerikoje neleisti dau
giau “sėdėjimo streikų”, ar 
prijautimo streikų kam kitam. 
Taip pat uždrausta įvežti pike- 
tierius iš kitų valstijų.

BRITAI pradėjo reikšti ne
pasitenkinimų kad Amerika iš 
Britų perka prekių 3 
mažiau negu Britai iš 
kos.

kartus 
Ameri-

PRIE S. VALSTIJŲ 
Departamento įsteigta 
lūs Unijų Administratorius ir 
Unijų Komitetas. Tas 
unijiniam darbininkų 
mui. I

Darbo
specia-

padės 
judėji-

didelių

organizacijos labui,

John L.

AMERIKOJE įvyko 
darbininkų streikų, daug laimė
ta darbo 
bet įvyko ir pačių vyriausių
darbininkų vadų 
Lewis ir William Green — sa
vitarpinės peštynės, kurios pa
kenkė darbininkų solidarumui.

RUDENĮ Japonai pradėjo 
didelį puolimų ir užkariavimą 
Kinijos.

PER VISĄ METĄ Ispanijos 
nacionalistai sukilėliai padarė 
daug naujų nors sunkių užka
riavimų Ispanijoje.

JUGOSLAV'IJĄ buvo atlan
kę Vokiečių aukštieji karinin
kai, ir Jugoslavija buvo palin
kus į Vokiečių-Italų pusę. Vė
liau lankėsi Prancūzijos minis- 
teris Delbos, ir Jugoslavai su 
juo susitarė. Tą pastebėjęs 
Mussolini pasiūlė Jugoslavams 
pasirašyti sutartį su Italija 
prekiauti: pirkti Italijoj ma
šinas ir ginklus, o Italija ims 
iš jų maistą. Dabar vėl Pran
cūzai paspaudė, ir Jugoslavija 
vėl gryžo į Prancūzų bloką pa
sirašydami tokią pat sutartį. 
Dėl tų valdžios mėtymųsi Bel
grade buvo sukilimas ir keli 
žmonės žuvo.

DIDELI NUO 
TIKIAI 

1937 METAIS

dideli po- 
pakraščių 
nuostolių 
ir žuvo

ii;

AR GALIMA ŠMEIŽIKĄ 
APŠMEIŽTI?

Juozas Tysliava Vienybėje 
šitaip rėžia musų bolševikams:

“Ir vėl Laisvės Mizara verk
šlena skųsdamasis kad ‘fašis- 

Jis taip nekal- 
rankutęs, skun- 
rodos, ištikrųjų

butų galima ap-

Amerikiete gyvanaš-

Vestuvės įvyko Bir- 
Prancuzijoje.

Karaliaus Edwar- 
brolis, Kento ku-

mėn. du Ameri-
— Henry T.

Rockefeller, 
Palaidotas

trys Sovie-

SAUSIO mėnesį — 
tviniai Ohio upės 
miestuose. Padaryti 
už milijonus dolarių 
desėtkai žmonių.

KOVO 18 d. — East Lon- 
don, Texas valstijoje, šiaurinė
je Amerikoje, ištiko dujų spro
gimas po mokykla, užmušta 
427 vaikai.

GEGUŽĖS 6 dieną pasiekęs 
Ameriką, Nevv Jersey valstijo
je nusileisdamas užsidegė ir 
tapo sunaikintas Vokiškas zep- 
pelinas GU-af Hindenburg. žu
vo keliolika žmonių.

GEGUfĖS mėnesį išsižadėjo 
Britų imperijos sosto Anglijos 
karalius Edvvardas VIII ir už
leido sostą savo broliui. Ed
vvardas apleido Angliją ir ap
sivedė su
le Wallis VVarfield, kurią jis 
įsimylėjo, 
želio 3 d.

GEGUŽĖS 12 dieną apvaini
kuotas Anglijos karalium Jur
gio VI titulu 
do jaunesnis 
nigaikštis.

GEGUŽĖS
kiečiai lakūnai 
Merrill ir John S. Lamble, Jr., 
perskrido iš Nevv Yorko į Lon
doną ir atgal į Nevv Yorką per- 
kių dienų protarpyje.

GEGUŽĖS 23 d. Floridoje 
mirė garsiausias pasaulyje mi
lijonierius John D. 
96 metų amžiaus. 
Clevelande.

BIRŽELIO 20 d.
tų lakūnai perskrido per žemės 
viršugalį ir atskrido į Ameri
ką. Tokį pat žygį netrukus 
padarė ir kiti trys Rusai lakū
nai, o po jų skridę dar šeši Ru
sai žuvo ir jų nerandama po 
šiai dienai.

LIEPOS 2 dieną dingo Ame
rikos garsi lakūnė Amelia Ear- 
hart su navigatorium Fre'd J. 
Noonan, kuriedu skrido aplink 
pasaulį ekvatoriaus ruožtu. Jie 
nukrito Pietiniame Pacifiko ir 
net nuodugnus j ieškojimas or
laiviais ir karo laivais nedavė 
jokių vaisių.

RUGSĖJO mėn. Italijos dik
tatorius Mussolini ir Vokieti
jos vadas Hitler padarė Romos- 
Berlino sąjungą, kuri tapo ak
stinu tiem diktatoriam baugin
ti visą Europą.

Valio Kanados Lietuviai!
Proga jums išsirašyti Dirvą VISAM METUI už $2.00 prailginama iki Sausio pabaigai 1938 metų! Skubiai 
siųskit Kanados $2.00 laiške ir Dirva jus lankys per 12 mėnesiu nuo užsirašymo Dienos! (Tėmykit: už 
$2.00 metinės mokesties jokių dovanų jums nebus duodama, tiktai laikraštis.)

GAUKIT DOVANŲ 1938 M. KALENDORIŲ
Visi Suvienytų Valstijų Lietuviai kurie per Sausio mėnesį užsirašys sau saba savo draugams Dirvą, gaus 
dovanų puikų sieninį 1938 metams kalendorių, parodantį visas svarbesnes tikybiškas, Lietuviškas ir Ame
rikoniškas šventes. (Seni skaitytojai prašomi prisiųsti 10c kalendoriaus persiuntimo kaštų).

senumo, 8 puslapių didumo, populiarus tautinės minties savaitraštis — gausiai paveiksluotas.

PASTABA — Su metine 
duodama vienas puikus 1938 metu sie
ninis kalendorius dovanų. (Kalendorių 
surašąs telpa šiame numeryje.)

prenumerata

DIRVOS KAINA
Amerikoje metams ..............
Kanadoje ................................
Lietuvon ..................................

Vardas-pav.

NAUJI SKAITYTOJAI

X

t

X

. ' $2.00
. $2.50
. $3.00

Galima išrašyt ir pusei metų — tik 
pusė kainos. Bet tada neduodama 

jokių dovanų.

IŠK1RPKIT šį skelbi
mą, įrašykit aiškiai 
antrašą, įvyniokit į 
skelbimą $2.00 popie
rinius ir užadresavę 
pasiuskit “Dirvai”. 
Jūsų pinigai nežus.

Adresas
X

Nepamirškit įrašyti savo pilno vardo, antrašo, ir kiek siunčiat. 
Dolarį arba mažiau galima prisiųsti pašto ženkleliais.

DIRVA 6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
X
XX

Dabar pats laikas išsirašyti Dirvą sau ir saviškiams

tai šmeižikai’. 
| tai, sudėjęs 
! džiasi, kad, 
j bolševikus 
šmeižti. .

Apšmeižti tokius politinius 
banditus kokiais yra komunis
tai tai vistiek kaip bandyti 
prispjauti išsižiojusiam kroko- 

, dilui į nasrus. Argi galima ap
šmeižti bolševikus? Argi ga
lima apšmeižti žmones (jeigu 

1 tokiu vardu juos dar galima 
j vadinti), kurie, iššaudę savo 
politinius priešus, pagaliau, 

į baigia žudyti savo politinius 
I draugus? Argi galima apšmei
žti žmones kuriems niekados 

į nebuvo ir nėra nieko šventa? 
Argi galima apšmeižti egzeku- 

i torius, kurie tfagia žmones, 
! juos žudo ir vėliau sudegina 
(liet jų kunus, kad pelenus galė
tų paleisti paveju? Argi ga
lima, pagaliau, apšmeižti net 
Stalino tipo bolševikus, dėl ku- 

j rių žiaurumų Lenino kūnas tu- 
' retų apsiversti grabe ant kito 
!šono ?

“Mizerna Mizaros demagogi
ja ir dėl tų keturių komunis
tų, prieš vienuoliką metų su
šaudytų Lietuvoje. Jeigu Mi- 
zarai negaila tokių komunistų 
partijos šulų kaip Zinovievas, 
Kamenievas, tokių raudonosios 
armijos vadų kaip Tuchačevs- 
kis ir Putna, kuriuos Stalino 
kulkos pasiuntė po žeme, tai 
kam čia gailėti stokių komu
nistų kaip tie keturi niekam 
nežinomi asmenys ?

“Jeigu tik per šiuos 1937 
metus Sovietų Sąjungoje su
šaudyta tūkstančiai žymių ko
munistų, ištikimiausių Lenino 
idėjos draugų, tai kodėl nebuvo 
galima sušaudyti keturi komu
nistai kėsinęsi versti Lietuvos 
valdžią? Jeigu komunistai, net 
jų vadai, šaudomi komunistiš
koje valstybėje, tai pasakyk, 
mielas Mizara, kodėl komunis
tai negali būti šaudomi bur
žuazinėse valstybėse? Berods, 

1 jeigu tie keturi komunistai, 
I kurių Mizara dabar taip ver
kia, prieš vienuoliką metų bu
tų buvo išsiųsti į Sovietų Są
jungą, tai greičiausia Stalinas 
juos butų jau senai sušaudęs.

“Štai kodėl mes patariame 
Mizarai užsičiaupti. Bus daug 
geriau jam pačiam.”

Sunku laukti kad musų bol
ševikai užsičiauptų: jų alkani 
pilvai verčia juos kaip vilkus 
rėkti prieš “fašistus”: tuomi 
tiki užrėkti savo priešus ir iš 
savo sumulkintų avelių dola- 
rius vilioti.

Ant kiek tie jų sumulkinti 
avelės ir avinai kvaili galim 
suprasti iš to kad jie kartu su 
Mizara jau vienuolika metų 
rengia žėlabas‘tiems keturiems 
Lietuvos nubaustiems išdavi
kams, o džiaugiasi kai Sovietų 
rojuje sušaudoma tūkstančiai 
tų komunistų kurių abrozėlius 
seniau jiems dalindavo ir jie 
parsinešę namon juos bučiuo
davo kas rytas ir vakaras....

Supa Garba.

I

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

juy ištisą nietiį;



UŽTARIA NEVER
TUS UŽTARTI

V

TRYS ASMENYS LAI
KO ŽMONIŲ GYVE

NIMO KNYGAS

JUDGE SILBERT JO 
27 METŲ VISUOME- 

TARNYBOS 
PROGA

APIE ŽYMESNIUS

CLEVELANDO LIETUVIUS
Y- *

IŠVIJO PLĖŠIKĄ. Vietos 
Angliški laikraščiai patalpino 
atvaizdą ir gražiai komplimen- 
tavo Oną Brazienę už jos nar
sumą. Prieš naujus metus 
naktį į jos namus įlindo plėši
kas. Ji pajutus neprašytą sve
tį sugriebus savo kurpę vagilį 
ėmė mušti, ir tas nieko nepe
šęs pabėgo, gerokai apdaužy
tas. Plėšikui pabėgus apie šį 
incidentą raportuota policijai, 
ir Brazienė gavo pagyrimų už 
vyrišką narsumą. Kalnas.

AKRON, ORIO

Samuel H. Silbert

*Jeigu koks tautininkas vaik
ščiotų po žmones ir šmeižtų 
katalikus, Dirva nesiimtų jo 
užtarti, bet dar subartų, nes 
kitų žmonių niekinimas nedaro 
garbės tai srovei kurios žmo
gus tuo užsiima.

Bet tos “kitos gazietos” po
nai visu smarkumu puolėsi 
barti Dirvų kam ji paminėjo 
kad tūla katalikė bobelė vaik
ščiodama po biznierius Dirvą 
ir jos redaktorių bolševikuoja.

Tą moterėlę išgirįa kaip di
delę veikėją ir iškelia jos nuo
pelnus visuomenei....

Taigi mums gaila kad tokių 
“didelių nuopelnų” moterėlė 
užsiima taip žemu darbu.

Ji visai nesielgia kaip tikė
jimas mokina: Mylėk savo ar
timų. Taigi ir tos “kitos ga
zietos” užstojimas tokių asme
nų parodo kad ji dirba su jų 
žinia ir pakurstymu.

Šiuo atveju, Dirva iš savo 
pusės nieko neužpuolė, tik no
ri apsiginti nuo ją užpuolan- 
čios moterėlės, todėl tai “kitai 
gazietai” visai nereikėjo kibti 
prie Dirvos, bet sudrausti sa
vo perdaug energingą agentų 
nuo melavimo. Tik tada žmo
gus apie kitą asmenį ar laik
raštį priverstas meluoti kada 
neturi nieko gero pasakyti apie 
save. Gal būt ta moterėlė ne
turi nieko gero pasakyti apie 
tą “kitą gazietą” ir jos redak
torių, jeigu kur tik pasisukus 
Dirvų ir jos redaktorių mela
gingai reprezentuoja.

Per kelias pastaras savaites 
jau net keliolika žmonių ir biz
nierių mums pranešė apie tos 
“veikėjos” negražų darbą prieš 
Dirvą.

Kada ir kur tos “kitos ga
zietos” redaktorėlis, kuris yra 
advokatas, išmoko kad užpul
tam žmogui nevalia butų apsi
ginti ?

Toliau, aplinkiniai biznie
riai, net ne Lietuviai, stebisi 
kad po juos landžiodama ta 
moterėlė klaidingai perstato 
buk ta “kita gazieta” esanti 
Šv. Jurgio parapijos laikraštis. 
Jie žino kad tik prie parapijos 
prisimetę politikieriukai nori 
parapijos vardu biznį daryti.

Vienas biznierius pasakė kad 
tokiu pasielgimu (kenkiama Šv. 
Jufgio parapijai ir, sako, kle
bonas turėtų tai sulaikyti, nes 
kada reikės pačiai parapijai 
dovanų ar aukų jie atsisakys 
duoti. Sako, jeigu tie leidėjai 
padarys ką nedoro, bus atsa- 
kominga parapija.

Tokį dalyką girdint, patarti
na klebonui tai sulaikyti. Nau
joji parapija, arba Lietuvių 
bankas, arba kita kokia biznio 
įstaiga, jeigu girdėtų kad jos 
vardu kas kur reprezentuojasi, 
užprotestuotų. Taigi ir klebo
nas Kun. Vilkutaitis turėtų ap
sižiūrėti. Klebonas galėtų tu
rėti sau rėmėjais gerų, stiprių 
biznierių, jeigu atsikratytų vi
sokių Fariziejų, kurie prie pa
rapijos prisišlieję nori Lietu
vius išnaudoti ir net patį kle
bonų diktuoti.

Cleveland Plain Dealer Sau
sio 1 d. patalpino trijų asmenų 
atvaizdus, kurie taip sakant tu
ri savo rankose žmogaus gyve
nimo knygas.

Viename atvaizde parodoma 
linksma ligoninės slaugė, Wan- 
da Binkowska, iš šv. Onos Mo
terų ligoninės, kuri užrašo gi
musius kūdikius. (Tas atitin
ka slaugėms ir kitose ligoninė
se).

Antrame atvaizde — Frank 
žįizelman, kuris išduoda vedy
boms leidimus.

Trečiame — Dr. Antanas J. 
Kazlauckas, apskrities korone- 
riaus (daktaro) padėjėjas, ku
ris užrašo mirtis.

Taigi tų trijų asmenų pavi
daluose atvaizduojama žmo
gaus gyvenimo trys didžiausi 
momentai: Gimimas, Vedybos, 
Mirtis.

LANKĖSI CLEVELANDE
Gruodžio 31 d. Clevelande 

lankėsi Juozas Kuizinas. Dir
vos skaitytojas ir platintojas, 
iš Pittsburgho. Jis nusipirko 
dikčiai kalendorių padalinimui 
savo draugams. Pittsburghe 
jis daug darbuojasi prie tauti
nės šv. Jurgio parapijos.

• BABSON, garsus Ameri- 
rikos finansinių statistikų rin
kėjas, tikrina kad Clevelandas 
šymet bus pirmutinis iš kitų 
Amerikos miestų kur pakils 
darbais ir bizniais.

pakils

SUSIRINKIMAS
Piliečių Klubo mėnesinis su

sirinkimas įyyks antradienio 
vakare, Sausio 11 d., Lietuvių 
salėje, nuo 8 vai. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes bus 
išduota 1937 metų apyskaita. 
Taip pat bus priimami nauji 
nariai. Jonas Petrauskas.

Common Pleas Judge Samuel H. 
Silbert Gruodžio menesį užbaigė 27 
savo visuomenės tarnybos metą.

Per ilgą eilę savo tarnavimo me
tų keletoje valdiškų įstaigų, jisai 
perleido Clevelande labai daug vis
ko.

Viena iš didžiausių pastarų laikų 
jo teisme bylų buvo nuteisimas 
finansieriaus Kenyon V. Painter, 
kuris rastas kaltu suaikvojime tri
jų milijonų dolarių Union Trust 
Banko pinigų, dėl ko ir 
turėjo būti uždarytas.

Laike tardymų, tas 
rodė didelio užsispyrimo 
sakinėti i klausimus, nežiūrint Tei
sėjo Silbert raginimų aiškintis at
virai. Judge Silbert priteisė jam 
40 dienų kalėjimo ir pabaudos ke
lis tūkstančius dolarių už teismo 
ignoravimą. Nežiūrint bankieriaus 
pastangų nuo tos bausmės išsisuk
ti, nieko negelbėjo ir finansierius 
turėjo išbūti pilną bausmę Apskri
ties kalėjime.

Nors Teisėjas Silbert yra mažo 
sudėjimo žmogus, vos kiek virš pen
kių pėdų aukščio, jis vieną kartą 
parodė nepaprastą drąsą su įšėlusiu 
banditu, kuris grąsino susprogdin
ti teismo namą bonka nitrogliceri
no. Šis despe/atas, nors prieš įve
dant į teismo kambarį buvo atsar
giai iškrėstas, teismo kambaryje iš 
kur tai ištraukė tą bonką ir ruošė
si ją susprogdinti. Taip pasielgus, 
iš teismo kambario visi tuoj išbė
giojo, liko tik vienas Teisėjas Sil
bert su tuo pamišusiu banditu. Jis 
su juo tolei kalbėjo iki kalinys nu
sileido ir atidavė jam sprogstamą 
medegą. Po to jis vėl pradėjo by
lą tęsti.

Teisėjas Silbert nuolat stengiasi 
pagelbėti jauniems advokatams. Ir 
jis niekad neleidžia teisiamam nu
kentėti jeigu jo gynėjas advokatas 
pasitaiko būti nekompetentiškas.

tas bankas

bankierius 
vengti at-

AGOTA GRIGIENĖ

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
SKANUS VYNAS

Turim puikiausių vynų pasi
rinkimui, 20 % stiprumo,— 

California, Port, Muscatel, 
Tokay, Sherry, Brandy ir kt. 
6% alus išnešimui, 
už 50c.

Azet Wine
1172 East 79th

6 bonkos
(3)

Co.
Street

RUSSELL INN
6921 Wade Park Avė. 

PUIKUS VYNAS, ALUS, 
DEGTINĖ

Graži užeiga šioje kaimyny
stėje. Kreipkitės čia. (6) 

JAMES CEJKA, Sav.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

7903-05 Superior Avė. 
(Greta “Dirvos” buvusios 

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalų skaniausius 
valgius ir visokius iegališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

MAŽŲ NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių mažų namų savi
ninkų susirinkimas įvyks Sau
sio 12 d., Lietuvių salėje, nuo 
7:30 vai. vakare. Bus apkal
bama įvairus svarbus reikalai. 
_____  J. Zinkevičius. 

PYTHIAS
CAFE

Union Trust Banko 
Depozitoriams

Visi Lietuviai kurie turi pinigų 
uždarytame Union Trust Banke šio
se dienose gavo iš to banko Likvida
toriaus Oscar L. Cox tam tikras 
blankas. Tose blankose reikalinga 
pareikšti sutikimas ar norima kad 
tas bankas butų atidarytas, jeigu 
bus galima prie atidarymo prieiti.

Reikia pažymėti kryželiu vienoje 
vietoje ar ar depozitorius sutinka 
imti dalį rfiokamų dividendų čekiu 
ar nori kad butų padėtas depozitan. 
arba čekių sąskaiton, kaipo busin- 
čio Union Bank of Commerce kli- 
jento.

Jeigu nebus padėta kryžiuko pa
žymėtoje vietoje, blunka bus nepil
na ir bus siunčiama atgal.

Kuriems kas neaišku gali nuva
žiuoti į bankų ir ten pagelbės tas 
blankas išpildyti.'

Visi 85,000 to banko depozitoriai 
ir šėrininkai prašomi sutikti ir pa
remti to banko perorganizavimų.

Pirmaeilė tautininkų eilėse 
Clevelande darbuotoja yra tai 
visų mylima Agota Grigienė. 
Ji yra lygiai mylima ir gerbia
ma ir katalikų tarpe, ir beveik 
visi Clevelando Lietuviai jai 
pažystami ir ją pažysta, nes p. 
Grigienė Clevelande gyvena jau 
38-tas metas!

Agota Grigienė po tėvais yra 
Jesaitytė, kilus Kukarcko kai
me, Kaimelio parapijoje, šakių 
apskrityje. Jos tėvai jau mi
rę. Lietuvoje, Kukarcke, dar 
tebėra vienos jos brolis, o ki
tas Clevelande mirė apie metas 
laiko atgal.

Amerikon ji atvyko Birželio 
mėnesį 1900 metais. Iš Lietu
vos išvyko per Sudargus į Til
žę, ir Amsterdame sėdus į lai
vą atplaukė į Nevv Yorką. Iš 
ten atvyko tiesiog į Clevelandą.

Lietuvoje gyvendama, prieš 
išvažiavimą Amerikon, buvo 
Rusų muitinės Ramoniškiuose, 
Sudargu parap., moterų apžiu- 
rėtoja: per jos rankas pereida
vo, moterys kurios vaikščiojo į 
Prusus ir gryždavo.

Į Clevelandą važiavo pas sa
vo brolį, Jonų, dabar jau miru
sį. čia ištekėjo už Juozo Gri
go, kuris 
rapijos. 
Eleną, ir 
Edvardų, 
ištekėjus 
kuris pernai Philadelphia, Pa., 
mirė. Elena taip pat kaip ir 
motina iš pat jaunų dienų da
lyvavo Lietuvių veikime, dai
nuodama choruose, vaidinda
ma, būdama delegate Lietuvių 
seimuose.

Agota Grigienė iš pat pradi
nių savo Clevelande apsigyve
nimo dienų dalyvavo visokiame 
musų kolonijos kultūriškame ir 
tautiniame veikime, rėmime 
tautinių reikalų, ir laike Lietu
vos Laisvės Paskolos kėlimo 
pirko Lietuvos bonus, bendro
vių šėrus, ir aukavo Vilniaus 
ir bendrai Lietuvos reikalams.

Nors ankstyvesniais laikais 
prisirašė į bažnytines draugi
jas, tačiau daugiausia darbavo
si ir po šiai dienai darbuojasi 
tautininkų tarpe, yra nuoširdi 
rėmėja Dirvos ir jų 
ruoja visą laiką nuo 
mo.

Priklausė ir dabar 
prie SLA. 14 kuopos, 
kuopos, Sandaros 18 kuopos, 
Liet. Demokratų Klubo, Mote
rų Ratelyje, kurį atstovauja 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungoje ir yra veikli Darže
lio Sąjungos narė.

Ji yra pasižymėjus valgių 
gaminime, taigi užima moki
niams valgių gamintojos par
eigas East High mokykloje, ir 
daugybėje vietos Lietuvių ban
ketų ji pasitarnavo kaip valgių

gamintoja, kuomet tik jos bu
vo prašoma.

Nežiūrint savo amžiaus, poni 
Grigienė dar yra stipri, suma
ni ir energinga, ir linkėtina jai 
dar ilgai gyventi ir dirbti su 
mumis.

paeina iš Prienų pa- 
Jie išaugino dukterį 
du sūnūs, Vincų ir 
Duktė Elena buvo 

už Dr. E. G. Klimo,

Naujų Metų Pasitiki
mas Praėjo Linksmai
Naujus Metus Clevelandas 

pasitiko linksmai ir trukšmin- 
gai. Girtavimas užėmė pirmų 
vietų tarp pasilinksminimų.

Kalėdos yra tai dovanų pir
kimo šventė, o Nauji Metai— 
pagirtuokliavimo proga.

žmonės ūžė po įvairias vie
tas ir namus iki ryto.

Lietuviai taipgi neatsiliko. 
Turėjo visokių balių namuose, 
salėse, karčiamose.

Naujų metų vakarų lijo iki 
vėlumai, tik po 12 vai. nakties 
apstojo liję.

Šv. Jurgio parapijos salėje 
buvo linksmas balius parapijos 
narių ir jų šeimų.

Lietuvių salėje buvo didelis 
Lietuvių Sporto Klubo balius. 
Dalyvavo labai daug 
Visi linksminosi iki 
ryto.

jaunimo. 
ankstyvo

• AUTOMOBILIŲ• AUTOMOBILIŲ dalių ir 
jiems reikmenų gamyba Cle
velande užima svarbių vietą ir 
reiškia milijonus dolarių mies
to darbininkams ir bizniams. 
Clevelando srityje yra apie 200 
išdirbysčių kuriose gaminama 
įvairiausios automobiliams rei
kmenys, dalys ir medegos bei 
reikmenys automotivų indus
trijai.

Normaliais metais čia paga
minama tu reikmenų už apie 
$250,000,000.

Sprogimas Lietuvių 
Namuose

Prieš Naujus Metus, Pranas 
Vitkus su savo šeimininke Ma
re Mačerauskiene norėjo per
kelti gasinj pečių kiton vieton. 
Atliuosavę gaso paipas užmiršo 
užsukti gasų. Paskui įbrėžęs 
degtuką Vitkus norėjo pažiū
rėti ar kur neliko kiauruma 
kad vanduo iš tanko nebėgtų. 
Degtuką įbrėžus tuoj palaidas 
gasas užsidegė, sprogo pečius 
išmušdamas sienų ir tris na
mo langus. Laimė kad jiedu 
spėjo pabėgti laukan, taigi li
ko gyvi ir nesužeisti, bet bai
siai išgąsdinti. Taigi jiedu su
tiko Naujus Metus džiaugda
miesi nepalydėję savo gyvy
bių.

Julė Dominikaitė išsiėmė lei
dimų apsivesti su Amerikonu 
vyru.

Prieš šventes pas p. Galdi
kus lankėsi svečiuose Pranas 
Kidikas, ūkininkas nuo St. Jo
seph, Ohio.

Albinas Muckus, sūnūs Si
mo Muckaus, su savo žmona 
per Kalėdas lankėsi Chicagoje. 
Viešėjo pas J. Staniulius, žmo
nos tėvus. Kelionę turėjo ge
rą.

Pas K. Baublius per šven
tes atsilankė jo pusbrolis Juo
zas Mickuna’s iš Detroito, ir p. 
Gėrikai iš Youngstowno.

Pas B. Beleckienę per šven
tes atsilankė jos duktė ir žen
tas Antanas Ružinskai.

SLA. 198 KP. RINKIMAI. 
Gruodžio 12 d. .susirinkime S. 
L. A. 198 kuopos valdyba iš
rinkta iš šių: pirmininkas P. 
Jurgelis; jo padėjėjas B. Ver- 
siackas; užrašų rast. V. T. Ne- 
verauskas; ‘finansų rast. A. 
Kupriutė; iždininku M. Poš
ka; iždo globėjais: J. Ižganai- 
tis (Geitz) ir F. Jankauskas. 
Maršalka A. Milickaitė.

PARSIDUODA valgomo kam
bario setas, labai prieinama 
kaina, taipgi ąžuolinis sta

las. Klauskite Dirvoje, 6820 
Superior avė.

REIKALINGA MERGINA 
namų darbui, maža šeima, už
mokestis gera. Euclid-Mayfield 
gatvekaris. Telef. SKy. 9320-J.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas; 
platinkit ją tarp savo draugų.

Gėlių Parduotuvė
TIK VIENA PARDUOTUVĖ
Jas. A. Slapnik, Jr.

F L O RIS T
MES SPECIALIZUOJAME 
VESTUVIŲ IR KITOKIŲ 

BUKETŲ DARYME
6620 St. Clair Avė.

Tel. HEnd. 8824

DIDELĖ KRAUTUVĖ
Visokių geležinių daiktų, aliejų, 
dažų, maudynių ir reikmenų, 
žaldytuvų, radio ir tt. už vi
sai žemą kainą. Didesnius 
pirkinius duodam išsimo

kė j imu.
The Stoneman Co.

Hardware and Paints 
Plumbing Supplies 

7110 SUPERIOR AVĖ.
Phone HEnd. 1759

ĮjIPPODROM£

prenume- 
jos išėji-

priklauso 
TMD. 2J

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

SPECIALIS PARDAVIMAS
VYRAMS IR VAIKINAMS

LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

J. Verbyla ir A. Ciutelė 
savininkai.

tFOUR STAR CAFF^ 
į ★ ★ ★ ★ J 
į DEGTINĖ, VYNAS, ALUS t 
? Duodama Geras t 
| valgis. Ž
X MUZIKA PENKTADIENIO X 
X IR ŠEŠTADIENIO VAK. ?

JOHN MEYER į
Telef. ENdicott 9162 X 

X 6512 Hough Avenue X

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

■

SIUTŲ IR OVERKOTŲ
SIUTAI
OVERKOTAI

$16
$18

Dabar Pats Geriausias Laikas Pasirinkti

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

THE KRAMER & REICH CO

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

WILKELIS FUNERAL HOME
L1CENSED FUNERAL DIRECTOR

Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai. 
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir pasirinkimo.

Vienok musų patarnavimas, užjauta ’.c prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė.
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“STAGE DOOR”
Naujas veikalas, paremtas pasek

mingu scenos vaidinimu, užvadintas 
“STAGE DOOR”, ilgai lauktas 
RKO Radio paveikslas, kuriame žy
miausias roles vaidina Katherine 
Hepburn ir Ginger Rogers, prade- 
namas. rodyti Hippodrome Theatre 
šeštadienį, Sausio 8.
__ Tos dvi įžymios artistes padaro 
šį veikalą labai įdomiu, ir su jomis 
vaidina Adolphe Menjou, kuris per
stata garsaus Broadway vaidinimų 
ruošėją.

Dalykas einasi apie jaunas mer
gaites, kurios labai užsidegusios 
tapti scenos artistėmis ir suvažiuo
ja į vieną miestą vietų jieškoti.

Katherine Hepburn vaidina aukš- 
takilmės panelės rolę, kuri nori pa-I 
tapti dramatiška artiste, nežiūrint 
jos tėvų priešinimosi, o Ginger Ro
gers yra viena iš tų kurios blaško
si iki gauna kur apsistoti.

Prie jų vaidina Gail Patrick, Con- 
stance Collier, Lucille Bali, ir Sam- 
uel S. Hinds.

i

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762

Che 
Cleveland 

Crust Compamj
Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir Jūsų 

Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Apielinkėse

SUTRAUKTA APYSKAITA STOVIO GRUOD. 31, 1937

REPUBLIC
Fumiture Movers
1453 East 66th Street

Sandėlis: 3503 St. Clair Av. 
žemos kainos už perkraus- 
tymų, taipgi pas mus ga
lima padėti savo baldus 
palaikymui, 
fonuokit:

ENdicott 1702

TURTAS

Reikale tele-
(3)

HABMONY
Music Shoppe

Mokina groti
Piano, Saxophone, Banjos 

Guitars ir Accordions
Su lekcija instrumentus duodam 

nemokamai.
7727 Superior Avenue

CEdar 0765
Reg. Optician

A. T. HUETER
DEIMANTAI

Taisome Laikrodžius ir visokias 
brangmenas.

8513 Superior Avenue
Didžiausia Krautuvė East Side

EVA’S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699

Pinigai Rankose ir Bankuose ____________
United Statės Government obligacijos tiesiog 

ir pilnai garantuotos _________________
Statė, Municipal ir Kiti Bondsai ir Investmentai, 

įskaitant Akcijas Federal Reserve Banke, ne- 
skantant Reservų ___ L____ _______ -____

Paskolos, Diskontai ir Išdavimai, be Rezervų. _
Bankiniai Namai ___________________
Kitos Nejudamas turtas, be Rezervų
Nuošimčiai ir Suėję Pelnai ir Kitoks Turtas___
Kustomerių Atsakomybė už Palukas ir Kredito 

Laiškus Atliktus šiame Banke

$ 91,950,024.88

116,749,395.98

13,113,545.06
140,757,458.13

5,908,597.63
11,216,950.23
3,197,783.31

2,195,231.03

Viso $385,088,986.27

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo Notos --------------------- $14.137,500.00

(Atsako už Depozitus ir Kitą Turtą)

Capital Stock ------------------------ 13,800,000.00
Perviršis ir Nepadalinti Pelnai... 4,150,176.32

Rezervas Taksams, Nuošimčiui, etc. __2_____
DEPOZITAI

Pareikalavimui ......... -$155,608,734.51
Ilglaikiniai -------------- ---------  174,354,478.95
Estates Trust Department

(Preferred) --------------------- 11,731,236.92
Corporate Trust Department

(Preferred) ........... ............ 5,523,625.37

$ 32,087,676.32
1,399,700.06

$347,218,075.75
2,188,303.11

2,195,231.03

$385,088,986.27Viso

Narys
Federal Reserve

System

Kitokia Atsakomybė _____________________
Palaikymai ir Kredito Laiškai atlikti musų

Kustomeriams ______________ ,______________ j

Narys Cleveland CIearing House Association

Narys
Cleveland CIearing

House Association



LIETUVOS MIESTELIAI
MIEST AI IR ISTORIŠKOS VIETOS

LYDA VENAI IR JŲ APIELINKĖS

i Graži, oi graži mieloji žemai- 
:ja! Kalnav-kalneliai, laukai 

kaimeliai. Tolybėse aplink 
vi t, žaliuoja tamsus miškai.į 
T • Ainiais vingiuoja srauni 
D ji. Dubysos aukštuose

se keroja šimtamečiai 
, slabmeldybės laikų pa- 

šimtmečių ąžuolų 
liūdnai rymo senieji

ŽEMAIČIŲ KANKLININKAI

I

DIRVA

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IS LIETUVOS

T
LOZORAITIS APIE 
LIETUVOS-LENKI

JOS SANTIKIUS

kuonys. 
avėsyj 
amaičių smutkeliai rūpintojė
li. Po
iuolais, sako, senovėj rusenus 
rentoj i Perkūno ugnelė,

Giliame Dubysos slėnyje mir- 
hlioja smulkių lūšnelių būrys, 
ii Lyduvėnų miestelis. Vietelė 
įsakiškai graži. Vasarą ke- 
lutojų čia niekados nestinga, 
augelis čia užsuka pasižiūrėti 
ų dienų Lyduvėnų didžiosios 
irsenybės — milžino tilto, ku- 
s yra permestas nuo vieno 
lino ant kito per visą platųjį 
ubysos slėnį ir mažą miestelį, 
iljto ilgis 568 metrai. Tiltas 
irsus ne tik ilgumu, bet ir 
deliu aukštumu, nes yra aukš- 
ąusias ne tik Lietuvoje, bet 
visame Pabaltijyje. Jo aukš- 

s 43 metrai.
Istoriškos Lyduvėnų garse

les jau baigiamos pamiršti, 
įmirkta ir senoji stabmeldiš
ki i Romuva, kuri buvusi čia 
it už miestelio 
ratvine.; sani- koj 
j c prieš penkis 
ibysoje Lemai. lai 
ą priėmę.

tais pat šventaisiais

Dubysos ir 
■. Toje vic- 
šimtmečius 

šventą krik- 
Dabar čia šlama 

ori šimtamečiai ąžuolai. Ži- 
rčios nežymų nei pamatų. Da- 
Irtinė Lyduvėnų bažnytėlė ru- 

jiė, bene 1761 m. statyta, la- 
paprasta. Viduje bažny- 

* Jį isanti senaviškas altorius.
.itžvilgiu gana įdomus ir 

įrtingi didieji ir mažieji šven
tinus mūriniai vartai, kurių 
}n tikrose angose stovi įdo- 
,is kaimo dicvdirbių kūrybos 
ivukui. Pirmoji bažnyčia Ly- 
įvėnuose buvusi įsteigta 1625 
. pastačius medinę koplyčią.

i

Į rytus nuo LyduvėAų mies
telio, už senkapių Dubysos slė
nio smiltynuose matosi garsaus 
žemaičių kanklininko Stasio 
Abromavičiaus sodyba, kurios 
didelio kiemo viduryje stovi di
delis kryžius, o aplink jį pla
tus darželis žydinčių gėlių. Se
nas kanklininkas jau 63 metu 
amžiaus stiprus žemaitis, gal: 
visą kankliuoti nepavargdamas. 
Kankliuoti išmokęs dar mažas 
būdamas iš savo tėvo Juozo 
Abromavičiaus, kuris taipogi 
buvęs žymus kanklininkas, bet 
1923 metų Sausio 10 d., su
laukę 84 m. amžiaus mirė. Šio 
tėvas Aleksandras Abromavi
čius irgi buvo kanklininkas ir 
tomis pat tėvų palikimo kan
klėmis skambindavo, bet gy
veno tik 58 metus, o jo tėvas 
buvo baudžiavos laikų kankli
ninkas, kurio dabar nei vardas 
nežinomas, tik žinoma jog į Ly- į 
davėnų parapiją Godlaukio kai
man atsikėlęs iš Šiaulių apskri
ties, kur ir dabar tebegyvena 
kanklininko Stasio Abromavi- Į 
cinus vyresnysis brolis Anta
nas Abromavičius, 65 m. am
žiaus seniukas, irgi geras kan
klininkas ir pats visuomet sau j 
kankles pasidaro. Abiejų kan
klininkų vaikai taipogi žymus į 
kanklininkai ir lygiai tokiu pat 
bvdu kankliuoja kaip ir jų se
nieji tėvai, taigi šie jau penk-1 
tosios gentkartės kanklininkai, 
tai jau tikrai su prigimtais mu- 
zikaliniais gabumais. Muzikan
tai nepaprasti, tik tuii kieki 
liuoso laiko, susėda trobelėj ar 
lauke kur pašalėj ir griežia vi- Į 
sa šeimyna tėvas, sūnus ir duk
terys. Liūdėti čia nėra kam 
ir nėra kada.

Naujas Lietuvos Pilie
tybės įstatymas

KAUNAS. — Laikinasis įs
tatymas apie Lietuvos piliety
bę papildomas taip;

Lietuvos pilietis, kuris išgy
vena užsienyje daugiau kaip 
dvejus metus be užsienio paso 
arba su negaliojančiu užsienio 
pasu, netenka Lietuvos piliety- j 
bes, išskiriant atsitikimus kai 
Lietuvos piliečio gyvenimą už
sienyje be užsienio paso ar su 
negaliojančiu užsienio pasu Vi
daus Reikalų Ministeris pripa- 
šysta pateisinamu.

Užsienyje gyvenanti Lietu
viai kurie dar nėra priėmę sve
timos valstybės pilietybės, tu- 
rytų nelaukti dviejų metų po 
paso galiojimo pasibaigimo, o 
pratęsti galiojimą Lietuvos 
Konsulatuose anksčiau.

Taip pat ir tie kurie dar ne
turi nei svetimos valstybės, 
nei Lietuvos paso, bet yra kilę 
iš Lietuvos, privalėtų išariksto 
sutvarkyt savo pilietybės klau
simą.

Lietuvos pilietybės įstatymai 
Amerikos Lietuvių atžvilgiu 
visuomet buvo švelninami (pri
minsime kad ir mokesčių už i 
pasus panaikinimą), todėl rei
kia manyti, prašantiems Lietu- j 
vos pasai nebus atsakyti, bet 
norinčiam greit išvažiuoti ir 
išankstn nepasirūpinusiam pa
so gali būti didelis sutrukdy
mas, nes tuo reikalu reikėtų j 
susirašinėti su Lietuvos įstai- į 
Torais, kas užtrunka dar ilgiau.

I Kokios Iškilmės Ruo
šiama Lietuvoje

Lietuvos Valstybės Teatras 
1938 metais ruoš tris dideles 
šventes, būtent:

Kaune nuo Vasario 14* iki 16 
d. ir nuo Gegužės 1 iki 15, ir

Provincijoje muzikos šventę 
nuo Rugsėjo 23 iki 30 d.

Tos šventės bus lyg naujas 
dalykas Lietuvoje, kuriose bus 
duota proga ypatingai užsienio 
svečiams pamatyti ką Lietuva 
yra nuveikus teatro ir muzi
kos meno srityje per savo 23 
metų gyvavimo laikotarpį.

Svečių iš užsienio 1938 me
tais laukiama labai daug, ypa
tingai smarkiai ruošiasi visuo
se pasaulio kampuose gyveną 
Lietuviai, norėdami kartu su 
giminėmis pasidžiaugti savo 
senosios tėvynes atsiektais di
deliais laimėjimais.

Net Brazilijoje ir Argenti
noje organizuojama Lietuvių 
ekskursijos.

Šiais metais užsieniečiai pa
matys Lietuvoje daugiau ne
gu bent kada.

DOVANOJO BAUSMES
KAUNAS, Gruodžio 27. — 

Valstybės Prezidentas Kalėdų 
švenčių proga dovanojo baus
mes dešimčiai nubaustų ūki
ninkų ir penkiems Klaipėdie
čiams.

JO PAREIŠKIMAS LATVIŲ 
SPAUDAI

KAUNAS. — Gryžtant Mi 
I misteriui Lozoraičiui iš Talino, 
Į jis buvo trumpą laiką sustojęs 
; Rygoje, kur Ryto atstovui su- 
1 teikė pasikalbėjifną. Tarp ki- 
i ta ko ministeris buvo paklaus- 
į tas apie Lietuvos-Lenkijos san
tikius.

— Kiek pagrysti ir tikri už
sienio laikraščiuose paskleisti 
gandai kad neva Latvijos už
sienių reikalų ministeris Mun- 
teras tarpininkausiąs likviduo
jant Lietuvos-Lenkijos konfli
ktą? — paklausė žurnalistas,

— Apie tuos gandus esu gir
dėjęs, — atisakė ministeris. — 
Man Taline taip pat buvo pa
rodytas vienas laikraštis, ku
riame tie gandai buvo pasiro
dę. Aš galiu pasakyti kad vi
sos šios žinios nėra tikros. 
Konferencijos metu šituo klau
simu mes nekalbėjome.

— Ar derybos negalimos at- 
I eityje?

— Aš neturiu jokio pagrin
do manyti kad tokios butų.

— Kokioje padėtyje šiuo 
metu yra Lietuvos-Lenkijos 
santikiai ?

— Deja, paskutiniu laiku 
sar tikisi, priimant dėmesin 
Lenkų įstaigų žygius prieš Lie
tuvius Vilniaus krašte, vėl pa
degėjo.

MASINĖS VEDYBOS IR
KRIKŠTYNOS KAUNE

Gruodžio 27 d. — Per Kalė
jas Kaune susituokė 109 po- 
-os ir pakrikštyta 248 kudi 
L ir.i.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’ 

,aip tai namų pardavimas, iš-
Rimavimas, krautuvių išnuo- 
Avimas ar pardavimas, pajieš- 
‘jjimai, padėkos laiškai, guli 
na patalpinti šia kaina: 

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

Garsusis kanklirinkas Stasys 
Abromavičius praėjusį mėnesį 
buvo atvykęs ir Kaunan, čia 
jis visą savaitę kanklėmis gro
jo Tautosakos Aichyve į fono
grafo plokšteles ir per radiją, 
žmogus ne tik uždirbo, bet ir 
išgarsėjo pasaulyje. Gaila kad 
toks žmogus kanklininkas pra
rado savo sentėvių palikimo se
noviškas kankles, kurios turė
jusios per 2'JO metų amžiaus. 
Senosios kankles buvo padary
tos iš išskaptuoto gluosnio, o 
gluosrinės kanklės, sako, turin
čios gražiausią balsą.

GLOBOS ORGANIZACIJŲ
PLANAI 1938 METAMS

KAUNAS. — Motinoms ir 
Vaikams Globoti Organizacijų 
Sąjunga Lietuvoje priėmė pla
tų veiklos planą 1938 metams. 
Numato plėsti sveikatos cent
rus provincijose ir šelpti į var
gą papuolusias motinas ir vai
kus. Tų organizacijų Sąjun
gai vadovauja p. Tubelienė.

Kaimo Darbininkus Ap- 
ruins Žeme

Lietuvoje yra apie 300,000 
sezoninių darbininkų. Daugu
ma jų r.eturi jokio turto ir pa
stovios gyvenamos vietos. Bai
gus žemės ūkio sezoninius dar
bus. iš kaimų darbininkai vyk
sta į miestus, čia sudarydami 
bedarbių eiles. Todėl atitin
kamos įstaigos susirtipino se
zoninius ūkio darbininkus pa
le ryti sėsliais, kad prisirištų 
piie kaimo. Juos numatoma 
aprūpinti žemės sklypeliais, ir 
kiek leis sąlygos, butais.

Kaime .jaučiant 
trukumui, dedama 
užkirsti darbininkų 
iš kaimų į miestus.

dfirbininki; 
pastangos 
bėgiojimą 

S. K.

MOKYKIT SAVO 
VAIKUS MUZIKOS 

Akordionai lengvu išsimokėji- 
mu; dykai bandymas groti.

f

MUSIC COMPANY 
6921 Superior Avenuc 

Cleveland, Ohio
• »’* /■. »*. • •’* *{• J*

Stasys Abromavičius geras; 
muzikantas ir kitais muzikos 
instrumentais. Dar piemeniu 
būdamas išsimokęs dirbti Įvai
rias birbynes, švilpynes, lumz- 
džius, ragelius ir trimitus. Vi
sais tais Įrankiais puikiai gro
ja ir dabar. Be to, jis. moka 
labai daug senovės šokių, kaip 
skepetinė, kepurinė, šalabanas, 
kryžiokas, mikita, žvirblelis, ge
gutėlė, avietėlė, pagalbėlė ir kit. 
Jo žmona garsi dainininkė, mo
ka per šimtą įvairių senovės 
dainų, Kaune dainavo per ra
diją ir į fonografo plokšteles. 
Tai viena žymiausia šeima Že
maičių liaudies muzikantų.
“Sekm.” / B. Buračėlis.

REIKALAUKIT TUOJAU!
Kiekvienas pasiskubinkit įsigyti šią puikią istorinę apy
saką, gražiai, lengvai parašytą, iš laikų Didžio Lietuvos 
Etmono Jonušo Radvilos, Kėdainių Kunigaikščio, kuris 
dėjo dideles pastangas Lietuvą nuo Lenkų 
liuosuoti. Jos smarkiai parsiduoda nedaug

Unijos at- 
jau liko.

P. J. KEPSI S
809 Society for Savings B;dg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namu KEnmore 1710AV
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
m o rt trečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės i mane telefonu arba armėniškai.

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų 

Ii tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale 
sekios Apdraudos- (Insurance) visai dykai. Todėl 
minu šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOUIS
Vienatinė \ ietinė Pastovi Lietuviška lleal Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729

darbo
net 13

pramonūs 
fabrikas, 

dvi plyti- 
dirbtuvų.

įmones 
k a pi ta-

L. A,

dedasi

IE2 p.
Vaidi-

Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti
GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
galima siųsti pašto ženkleliais)

Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.......
MES Iš- NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME —

Veikia 3

SLAMPINĖJO
IR RYGOJE

pradžioje Lenkų 
spauda plačiai rašė apie busi
mą Lenkijos užsienių reikalų 
ministerio Becko kelionę į Bal
tijos valstybes — Rygą ir Ta
liną. Anot Lenkų spaudos, 
Rygoje ir Taline busią palies
tas Lietuvos-Lenkijos sąntikių 
sutvarkymo klausimas, juo 
biau kad ministeris Beckas 
žąsi ekonominių sar. tikiu 
siūlymus.

Iš to matyt kaip Lenkai 
bai nor? su Lietuva susigerin- 
ti ir kaip lenda net prie Lietu
vos draugų, aplinkiniais ke
liais, siūlydami jiems ką nors 
viliotino, kad tik jie imtų vers
li Lietuvą suderinti su Lenki
ja santikius... .

Gruodžio

LABAI PAGERĖJUS 
LIETUVOS ŪKINE 

BŪKLĖ

RAS E K S. KARPIUS

šios knygos kaina 50c., kadangi knyga yra 
didoka, 128 puslapių, tačiau “Dirvos” skai- • 
tytojai gaus ją tik už 25c. Prisiųskit tuoj 
25c vertės pašto ženklelių ir knygą gausit. ~ 
“DIRVA”, 6820 Superior av. Cleveland, O.

KAUNAS. — Paskutiniamt 
tatistikos biuro biuletine pa
lupdama duomenų, kurie rodė 
;ymų Lietuvos ūkinės padėties 
pagerėj imą.

Pramonės veikla Lietuvoje 
1937 metais nepaprastai padi
dėjo. Palyginti su 1933 me
tais, perso: alas pramonėje yra 
padidėjęs visais 57 procentais. 
Labiausia yra padidėjus stam
bioji pramonė, kurioje 
rankos yra padidėjusios 
procentų.

Į naujas pramonės 
idėta apie 450,000 litų 
lo.

Tarp įsisteigusių 
Įmonių yra stiklo 
užuolaidų dirbtuvė, 
ės. viena konservų

Tuo tarpu pasaulinėje pra
monėje gamybą krito ir tai ne- 

sezoninio pobūdžio reiški-

Pramonės gamybos sumažė
jimas įvyko Su v. Valstijose, 
Belgijoje, Prancuztjoje.

Kaip vaizdžiai biuletine dia
gramomis išreiškiama, imant 
1932 metų pagrindu 100, šy- 
met Lietuvoje pramonės ga
myba yra pakilus iki 160, t. 
y. visais 60 proc., o užsienio 
prekyba — iki 125.

1936 metais 10 mėnesių iš
vežimas siekė 155 milijonus li
tų, 1937 metų 10 mėnesių lai
ku pakilo iki 170 milijonų.

Darbininkų ir valstybės 
nautojų atlyginimas taip 

į padidinta.

AMERIKA PIRT YJE — Knmed ji 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi.............................

AKIS Už AKI, DANTIS Už DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vytai, "2 moterys. 29 p.

AUKSO VERŠIS — Vieno ve'ksmo komedija, 
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi..................

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 11 vyrų, 4 moterys, 57 pusi...........

DU BAILIU — Komedija vi°name veiksme, 
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi...............

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi..................

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi...........................

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, S moterys. 50 p.......

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina’2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai............................... .... ..............................

KOMEDIJĖLES Mėgėjų Teatrui — T ipą šios ko
medijos: 1—Uošve j namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi.....................................»

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija.

KADA 
trijų veiksmų dramatiškas epilogas, 
vyrai, 3 moterys. 111 pusi................

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksms vaidelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai,* 5 moterys,
2 vaikai 27 pusi.................. .............. . . ............ . .

KUNIGO GRAMULOS'RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedm 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi.

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriką drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi........................... ■

KONTRIBUCIJA — drama v'ename veiksmo. iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.

KLEBONAS KALTAS — Keturm v» ksm'' kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašalin ai. 35 pusi.

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama tr.iuose^veik
smuose, vaidina G vyrai, 2 mot., 3 valkai. 30 p.

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 va kai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gelė 31 pusi d durno...............................................

MOTINOS ŠIRDIS — keturių wiksraų>drama; Kal
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi./!..................

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.

MIGLA — Vieno ve'ksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi........... ...........................

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi.............

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. .51 pusi.....................

NASTUTE — dviejų veiksmų drama; vaidina 
vyrai, 2 moterys. 30 pusi................................

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi...................... . .........

PINIGŲ NĖR' — Komedija viename akte; vaidina 
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi................................

PASKEN'DUSIS VARPAS — Pasakos drama nea
kluose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys-
3 valkai. 110 pusi. ..............................................

PONO FELIKSO ATSILĄNKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi.......................................

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi. ......... .

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p..............

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. '49 pusi................

RUSUOS CARAS — Monologas!............................
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p..........
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trag 

dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p...........
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi...........
. IEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy
tai ir trys moterys. 62 pusi.................................

ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 
1—Bauba. 2—Išvadavo, 3—Eglaite; 4—Duonos
Bejieškant...................................................................

SALOMĖJA, Ilcrodienės Duktė •— Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 motorus.. 60 p.......

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl

ŠVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimų. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi............... ....................

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė.........

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 ve 
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi.......

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—-Sapnas Velykų Naktį; 2—-Dūšelės; 
mus Paukštvanagis; 4—Paparč.o žiedas; 
gavėnės. Neilgi veikalukai........................
EiDMALNASTĖ IR 'MEILĖ — drama-trag 
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija, 
na 5 vyrui, 4 moterys. 77 pusi..............

Divorsas— Ir ją veiksmų komedija. Dalykas 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių priet kių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Eksęelenc:ja” ir “Palangos Ponai
tis). 64 nusl. --------------------------------------------

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)
iiiiiHiiHiHiiiiiiiiainiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiinimmn
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KNOWSEYKNOOS

METINIS LIETUVIŲ SALĖS BENDROVES
ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvių Salės Bendrovės ’.ė-
rir.inkų svarbus metinis susi
rinkimas bus laikomas ketvir
tadienio vakare, Sausio 13 d., 
Lietuvių salėje, nuo 8 valan
dos.

Šiame susirinkime bus ren
kami direktoriai 1938 metams 
ir bus apsvarstyta visi kiti 
bendrovės reikalai.

Visiems bendrovės šėrinin- 
j kams išsiuntinėta proxy-pava- 
I davimo blankos. Kuris pats 
negali susirinkime dalyvauti 

i privalo savo proxy paliudyti ir 
I perduoti kitam salės šėrinin- 
kui kuris bus susirinkime. Bet 
jokiu budu proxy negalima pa
duoti kitam asmeniui kuris nė
ra salės šėrininkas.

A. Padegimas, Rast.

iii!
AUKOS DARŽELIUI

OHIO SKANDALAS 
DAROSI DIDESNIS

MIRIMAI
Kaip tik Ohio valstijos se

natas paskyrė komisiją tyrinė
jimui valstijos aukštųjų valdi
ninkų legališkų graftų,’ ir ko
misija pašaukė keletą tų aukš
tų ponų tardymui, Gubernato
rius Davey, norėdamas tyrinė
jimą užrėkti, .per radio kalbė
damas pradėjo daryti visokius 
apkaltinimus tiems valstijos 
senatoriams kurie varėsi už ty
rinėjimus.

Norėdamas nukreipti tyrinė
jimus Į kitą pusę ir pateisinti 
savuosius, gubernatorius pasiū
lė užvesti tyripėjimą tų kurie 
reikalauja tyrinėjimo jo šali
ninkų darbų.

Valstijos legislaturai jis pa
siūlė bilių kurio tikslas buvo 
įsteigti gubernatoriaus šalinin
kų komisiją tyrinėti kitų da
lykų, kad tik nukreipus nuo sa
vo šalininkų jiems daromus 
užmetimus. Tačiau Atstovų 
bute jo bilius atmestas, nes 
už jį balsuota 68, kuomet rei
kėjo 70 balsų. Kitas specialis 
bilius taipgi atmestas, kur rei
kėjo 92 balsų, o gauta tik 65.

Gubernatorius norėjo praves
ti bilių kuris skirtų $100,000 
sumą Įsteigimui jam draugiš
kos komisijos, daryti neva ty
rinėjimus ten kur nėra ką ty
rinėti.

Prie kitų visokių skandalų 
su valstijos pinigais, prideda
ma dar ir kalinių paliuosavi- 
mas pirm jų laiko suėjimo, už 
tam tikrus atlyginimus. Sa
koma kad su gubernatoriaus 
žinia paleistų Ohio valstijos 
kalinių yra tokių kurie užmo
kėję iki $5,000 už paleidimą.

TEOFILĖ SACEVIČIENĖ
69 metų amžiaus, mirė Sausio 
1 d., ryto metą.

Palaidota antradienį, Sausio 
4 d., su pamaldomis Šv. Jurgio 
bažnyčioje. Laidojime pasi
tarnavo graborė Della Jaku
bauskienė.

Liko vyras, Mykolas Sacevi- 
čius.

Saceyičiai yra vieni iš kelių 
pirmutinių Clevelando Lietuvių 
gyventojų, čia išgyveno jau 
per 50 metų — atvyko Sausio 
mėnesį, 1887 metais. Vedė Cle
velande Liepos 12 d., 1887 m. 
Praeitą vasarą, Liepos 10 d., 
jų draugai buvo surengę jiems 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių paminėjimą.

Paėjo iš Raguvos par., Pane-' 
vėžio apsk.

PIANAS UŽMUŠĖ 
LIETUVI

Pirmadienį, Simas Virbickas, 
54 metų amžiaus, nuo 6313 
Dibble avė., nuėjo pagelbėti 
savo pažystamiems užkelti pia
ną ant mažo troko, išvežimui 
jo į kitą vietą. Kaip pianas 
buvo užkeltas, ir automobilis 
dar nepradėjo važiuoti, pianas 
nuo troko nugriuvo ir užmušė 
Virbicką, kuris pasitaikė būti 
toje vietoje į kur pianas griu
vo.

Jo šeimininkė, Barbora Dau- 
da, sako jis čia jokių giminių 
neturėjo, buvo bedarbis.

BEDARBIAI BADAUJA
Ohio valstijos legislaturoje 

einant ginčams, tuo tarpu apie 
65,000 Clevelando šelpiamųjų 
biednų šeimų negauna jokios 
pašalpos. Valstijos teisių dir
bėjai varo politiškas tąsynes.

Ohio Valstijoje Esama 
500,000 Bedarbių

Darant praeitą rudenį fede- 
ralj bedarbių surašą, Ohio val
stijoje sužymėta 409,867 be
darbių kurie gali ir nori dirb
ti.

Tačiau spėjama kad ne visai 
visi atsakė Į paliktas bedarbės 
cenzo blankas, taigi šioje val
stijoje galima sakyti yra apie 
pusė milijono žmonių kurie 
iš darbo gyvena, bet dabar 
neturi jokio darbo.

LAIMĖJO KONTESTE
Iš 1.938 kontestantų randa

si ii- viena Lietuvaitė, Adelaide 
C. Miliauskaitė, kuri laimėjo 
už penkias geriausias rezoliuci
jas dėl šių 1938 metų, šį kon- 
testą laikė Cleveland Plain 
Dealer ir Col. Harry E. Long, 
Loetv’s Clevelando teatrų ve
dėjas.

Laimėtojų buvo 15, kurie 
gauna svečių tikietus ir bus 
svečiais Loew’s Statė Taetro 
manadžerio Everett A. Stein- 
buch, laike perstatymo naujo 
veikalo “Rosalie” šią savaitę.

• NUŽUDĖ TRIS. Prie Li
ma, Ohio, nužudyta trys vie
no ūkininko šeimos nariai. Sa
ko juos nužudęs jų buvęs dar
bininkas, kuris reikalavo dau
giau mokesties.

• SEPTYNI MIRĖ. Naujų 
metų dieną išsigėrę nuodingo 
skystimo, kuris naudojamas 
automobiliuose a p s a ugojimui 
motoro nuo užšalimo, mirė sep
tyni New York Centrai gele
žinkelio prižiūrėjimo darbinin
kai. Jie rasti prie vienos ply
tinės pas Saranac road.

• MIRIMŲ Clevelando sri
tyje 1937 metais buvo kiek 
mažiau negu 1936 metais. 
Visokių mirusių Clevelande bu
vo 10,398. 1936 metais buvo
10,601; 1935 m. — 9,999, ir 
1931 m. — 8,883.

• OHIO valstijoje ruošiama
si pradėti registruoti bedar
bius, sutvarkymui rekordų, nes 
su 1939 metų pradžia šioje 
valstijoje pradės veikti Bedar
bių Atlyginimo Aktas.

• PASIKORĖ. John Dobrac- 
ki, 32 metų amžiaus, netekęs 
PtVA darbo, parėjęs namon 
pasikorė.

LINKSMAS VAKARĖLIS
Moterų Sąjungos 36-ta kuo

pa rengia kortavimo vakarėlį 
P. štaupų namuose, 9114 St. 
Clair avenue, šeštadienio vaka
re, Sausio 8 d., nuo 7 vai.

Mėgstantieji smagiai pralei
sti vakarą prašomi dalyvauti.

Komisija.

BRANGMENYS JEWELRY
Visokios brangmenys, papuošalai, žiedai, laik

rodžiai, laikrodėliai, deimantai, retežėliai, 
rašomos plunksnos žemiausiomis kainomis.

LAIKRODŽIŲ IR LAIKRODĖLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

Ateikit pamatyti musų turimų prekių 
gausybę ir įvairybę.

Y
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I. S AMAS JEVELRY
6704 Superior Avenue
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Šiose dienose Darželiui gau
ta naujų dovanų nuo šių Cle- 
velandiečių:

Naujos aukos gautos Lietu
vių Darželiui praeitą savaitę, 
nuo šių:
J. Višniauskas, Rochester,

N. Y. 1.00
P. Bugailiškis ” 1.00
N. N. 5.00
SLA. 362 kp. Collinwood . 5.00

PIRMIAU GAUTOS AUKOS 
ŠIAME VAJUJE

Moterų Ratelis $20.00
K. S. Karpius 10.00
Jonas G. Pokeris 2.00
Juozas Vilčinskas 2.00
Dr. Vinco Kudirkos
Dr-ja, Cleveland 25.00
SLA. 14 kuopa 10.00
Moterų Labdarybės D-ja 5.00 
Lietuvių Laivakorčių
Agentų Sąjunga Ameri
koje, Ine. $10.00
Juozas J. Bačiunas,

Sodus, Mich. $5.00
B. Dovidavičius, vietinis $5.00 
Justinas Miščikas, viet. 1.00
Jonas Montvila, viet. 1.00
J. Klimaitis, Pottsville,

Pa. 1.00
A. M. Praškevičius 2.00
Agota Grigienė 1.00
Ona Baltrukonienė 1.00
Motiejus Gudelevičius 1.00

Aukos surinktos per A. L.
“kongreso” komitetą:
S. Mazanskas 1.00
J. Jarus 1.00
D. Boika 1.00
K. Keršis .50
J. Baranauskas .50
Smulkių aukų 6.42

Prašom daugiau!

Užsirašykit Darželio
Talento Programui

Lietuvių Darželio parėmimui 
rengiamame Talento programe 
kviečiami dalyvauti sęni mu
zikantai, smuikininkai ir ar- 
monistai, naujai atvykusieji iš 
Lietuvos jaunuoliai, mokanti 
dainuoti, deklamuoti, ir jaunie
ji čia auganti vaikai ir mer
gaitės, kurie mokosi dainuoti, 
groti kokiu nors instrumentu, 
deklamuoti, klasišku šokiu, ir 
tt.

Tėvai arba draugai prašomi 
savuosius užregistruoti, arba 
patys kurie nori programe da
lyvauti prašomi kreiptis į ko
misiją: K. S. Karpius, Julė Sa- 
lasevičienė, Juozas Stagniunas, 
Pranė Vaičiūnienė, Stella Ivin- 
skaitė.

Programas atsibus su dide
liu balium Lietuvių salėje, sek
madienį, Vasario 13 d.

CLEVELANDE 1937
METAIS ŽUVO 254

Per praeitus metus automo
bilių nelaimėse užmušta 245 
asmenys, vaikai ir suaugę.

Pats paskutinis užmuštas 
buvo jaunas vaikas, kuris su 
tėvu automobiliu važiavo ir jo 
automobilis atsimušė į telegra
fo stulpą naujų metų naktį.

Taip 1937 metais užmušta 
arba užsimušė automobilių ne
laimėse 29 asmenys daugiau 
negu 1936 metais.

Iš užmuštų 195 buvo pėks- 
tieji, ir tik 49 automobilistai 
kurie užsimušė per neatsargu
mą arba girti važiuodami.

Sveikatos Jieškantiems 
_ F. J. SKOK 

M A S S E U R
Masažistas ir elektros šviesa 

gydytojas 
Išpildoma daktarų nurody
ti masažo receptai. (8) 

6420 St. Clair Avenue 
Ateikit susitarimui.

BALDŲ TAISYMAS 
IR NAUJINIMAS

SPECIALIAI 2 šmotų setų ap
dengtam naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškait€s apdengiamos naujai 
už $1.50 ir aukščiau. (7)

MORDUS 
Upholstering Shop 

6905 St. CLAIR AVĖ. HE. 6519

The Committee of younger SLA 
members have put up a nne Jiaie 

I /o.. the SLA Ezecuuve Committee. 
! This is to be commended. I wish 

to suggest, however, narnės of ji ve 
i other prominent Lithuanian-Amer- 
1 icans for the presidency of che 
1 SLA. They are: Dr. Adalbert Zel- 
I wis and Mr. Nadas Rastenis of 

Baltimore, Md., Mr. Anthony O. 
I Shallna of Boston, Mass., Mr. Vin- 
į eent F. Jankauskas of Hoboken, 
j N. J., and Mr. Julius J. Bielskis 
| of Los Angeles, California. Here J is a short account about each.

Dr. Adalbert Zelwis is not only 
' a real patriotie Lithuanian at heart 
I būt a person that is well liked by 
all factions of Lithuanians. He 

I goes about things in a very unas- 
■ suming manner and does not strive 
| to play one group against another.

His ability to get along not only 
with the Lithuanian Hali group on 

Į Hollins St., būt also with the St. 
| Alphonsus Church Hali group on 
i Saratoga St., is something that one 
mušt admire. He has taken a good 
deal of interest in Lithuanian scout 
movement and for this he has been 
fittingly decorated in 
His ...............................
the 
has 

i also .
a real Lithuanian amongst Lithuan
ians. SLA would not go wrong in 

j considering him for the presidency. 
| Mr. Nadas Rastenis, the tall, 
i handsome and eloąuent Lithuanian, 
who is known among Lithuanians 
in different parts of the country, 
is another person to be considered 
for the šame office. He is an 
attorney by profession būt one who 
is justly proud of his Lithuanianism. 
He has put on more than one suc- 
cessful Lithuanian program in the 

j Lithuanian Hali in Baltimore, Md.
and has contributed considerably to 

j the Lithuanian literature of this 
i country and Lithuania through his 
masterful translations and poetic 
compositions. In this eonneetion, 
his wife, too, should be congratulat- 
ed for her collaboration. Mr. Ras
tenis should not be overlooked for 
the .office,

Mr. Anthony O. Shallna of Bos
ton, Mass., is štili another attor
ney that could wield the various 
factions together toward a com- 
mon goal. He is a progressive and 
a liberal Lithuanian who could steer 
the SLA along real Americanism 
and Lithuanianism. He was once 
eleeted as a representative to the 
World Law Congress held at the 
Hague and he is štili the president 
of the Cainbridge Bar Association; „ ____ __ _____  ___ ____ _
besides holding many other offices ; want a good sea't. The largest crocvd 
too numerous to mention. He is - of the season is expected to attend 
bu the way a Cornell University j ' ....
produet There is 
brow about Shallna. 
who is proud of his 
cestry and is ready 
do something for 
Lithuanians. The šame can be said 
of Mrs. Shallna who is an attorney 
in her own right. Mr. Anthony O. 
Shallna should also be considered 
for the hightest office in the SLA.

Mr. Vincent F. Jankauskas is a 
peršon of presidential caliber that 
should be considered. He is a resi- 
dent of Hoboken, N.J. and is a 
supervisor of inspections at EUis 
Island, having been with the Immi- 
gration Bureau for 33 years. His 
knovvledge of immigrant problema 
and his interest in international af- 
fairs would fit him admirably for 
the office. He would no doubt 
direet his utmost efforts in better- 
ing the eonditions of the Lithuan
ian immigrants and help them to 
bėcome better American subjeets. 
Mr. Vincent F. Jankauskas has writ- 
ten numerous articles in behalf of 
Lithuania’s claims and has shown 
himself to be a real Lithuanian by 
his evords and his actions and should 
be considered for the office t of 
president of the SLA.

Then, there is Mr. Julius J. Biels
kis on the Pacific coast who has 
endeared himself to the Lithuanians 
of this country. Mr. Bielskis was 
the first Lithuanian Consul right 
after the war and it was one of his 
duties to acąuaint the American 
public with things Lithuanian. He 
is now settled in Los Angeles where 
he has prominently associated him
self in the insurance business. He 
and his attractive, gracious, Lith
uanian wife have taken an active 
part in Lithuanian activities in Los 
Angeles where there are a thou- 
sand or more Lithuanians. It was 
through Mr. Bielskis’ efforts that 
a creditable Lithuanian Society was 
established on the Pacific 
SLA weuld not go wrong in 
ing him its chief.

It is the duty of all SLA 
bers to elect only those who

i

July lašt. 
Lithuanian collection is one of 
best that can be had. What 
been said of Dr. Zelwis, can 
be said of his charming wife—

• By J. K. Venslovas
1LASH! — The Lithuanians sub- 
dued the Sparton’s, Wed., nite, Jan 
5th for their EIGHT STRAIGHT!

Litts - 38 — Spartons - 26
The Lithuanian A. C. Jrs. took 

the South Euclid Eagles for a ride, 
also, whipping them by the score 
of 28 — 15.

The Cleveland Lithuanian Ath
letic Club, wishes to express its 
thanks to all its friends, for their 
support in making the Club’s New 
Year’s Eve Bali 3 success.

Your support is very much ap- 
preciated, and by tvorking together 
we will be able to accomplish many 
things for our homeland and its 
youth. The Inter-Iodge League has 
reached the midway mark of its 
playing season. In the first round 
our boys did very well, and if they 
continue playing under the šame 
pace in the second round, we sure 
will get into the playoffs for the 
championship. Our finai game of 
the first half was with the big 
Washington team, and in defeating 
this team, our team ran its svinning- 
streak to seven straight. Only one 
team done better, the Pioneers, who 
won all eight games played thus 
far this season.

The score in this game vvas Lith
uanians 28, tVashingtons 23.

Our next big and most impor- 
tant game, the game where first 
place will be at stake is the one 
scheduled for next week, Jan. 12.

On this nite, we meet the league 
leaders, the Pioneers, the team that 
handed us our only defeat of .he 

: season. This game will be worth 
going miles to witness. Our team 
desires to win this game for two 
reason. — First, they are seeking 
revenge for that earlier in the 
season defeat. Second, by tvinning 
this game, they go into 'a tie for 
the leadership of the league. Two 
very good reasons, and the support 
of all Lithuanians will be needed 
to encourage the boys on to vic- 
tory. Our rooting section is in- 
creasing weekly, if you haven’t been 
down yet, then start next week. 
The policy of the schedule makers 
has been to play what is consider
ed the best games on the nite’s 
card second or third. Būt on the 
reąuest of. many of league rooters, 
this game will be played lašt.

The fourth game on the evening’s 
program, we advise our rooters to 

i get down early this nite if they

nothing high- 
He is a man) 

Lithuanian an- 
and willing to 
Lithuania and

coast. 
select-

mem- 
would 

do the greatest good for the Lith- 
nanian caus-e and in behalf of all 
Lithuanians concerned and who 
would promote good Americanism 
and Lithuanian-'-Tn.

Miss Agatha Zukaitis. 
Baltimore, Md.

■

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS

■

By Super-Snooper
HAPPY NEW YEAR, friends. I 

don’l know how most of you ush- 
ered in the year 1938 būt I do know 
that I awaited its arrival comfort- 
ably seated in the quiet of a home, 
alone with a pipe and smoke rings 
drifting over head, listening to the 
radio from which the strains of 
Auld Lang Syne could be heard now 
ant then, and doing some good, 
honest thinking about the past and 
likewise of what the future may

have in store. Of 
a very hilarious 
usher in a ne1- ' į**" 
to try it son h 
feel mueh bet, 
if you do, you had 
fui for etrange thir 
to you. For durim 
was inspired to do i 
not a classic I'm sus 
few thoughts in rhyme. 
goes . . .

coursc

Registruotas Lietuvos 
Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio.

WnffifTnTmirnfrl?fnT>TTi>

The finger of time has written again 
Another page in the lives of men. 
Indelibly stamped all his doings and acts 
Which they will never be able to relive again.

Now as you look back at your lašt page
Are you sati'sfied for the shape that it’s in? 
Or are you one of those who always refleets
With the futile wish of what it might have been?

Būt be your page satisfactory or not,
Remember, you’re starting a new one, and maybe the las 
On which again will be written your actions atid dee< 
Just the šame as they’ve been done in the past.

So while this page is štili clean, just give it a though 
Of the shape you want it to be in.
And then strive towards this end so that when it’s complej 
You’ll need not wish for what it might have been.

Būt remember, it isn’t the power or the wealth thį 
you gain

Or the fame that you might acęuire.
That will make this page one that you’ll altvays clierisl 
As having fulfilled your each and every desire.

For these things are fleeting, they just come and g 
And very often lead to misery and strife.
And sūrely will mean nothing' when it comes time 
To write finis to your book of life.

Būt live your life in peace with God,
And be just to your fellow man.
Be honest and true to yourself and friends,
And always do the very best that you can.
Don’t be selfish or greedy for things of this world 
Or employ serupulous means to attain some desire. 
Būt be charitable and good and honest and fair 

each and every little thing that you aspire.

for these virtues you strive, and būt just give 
thought,
this bit of advice that I’m giving.

In

If 4
To this bit of advice that I’m giving.
I’m sure when the time comes to elose your book, 
You’ll have no regrets for having had your chance 

living.
oi
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so get down at seven o’clock when 
the first game get
Here’s lašt week’s :
LITHUANIANS
Mažeika F
O’Braitis F
Visnauskas F
Miliauskas C
Osters C
Dubickas G
Kubilius G
Vitonis G
Brazis G

Totai

events that is being sponsored by 
the Inter-Lodge League will be 
held Sat. nite, Jan. 15th, at the 
Slovenian National Home, St. Clair 
Avė. This year marks the tenth 
anniversary that the league has 
sponsored sports, so this affair is 
to be known as the lOth Anniver
sary Dance. Gene Beecher’s well 
known radio band wiil play. Watch 
next week’s ‘Dirva’ for fui! details.

Ir jūsų giminės Lietu 
kitur mėgs “Dirvą” — 
rašykit ja jiems: $3 n

DIDELĖ LIETUV

VAISTU

1VASHINGTON 
Korman 
Bogovich 
Jenc
T. Žak
Barnlv
F. Žak
Posenel
Škoda

Totai
AKRON

: underway. 
score

G
1
0
0
0
0
2
6
0
0
9

TO

G
3
3 
0
1 
1
0 
0 
0
8

F 
U 
2 
0.
1
0 
o
7
0 
o

10

TP
2
2
0
1
0
4

19 
0
0

28
F
2
1
1
1
1
1 
0 
6
7

ENTER
TOURNAMENT

Received a letter the early 
of this week from Akron, O. 
the writer of this letter sees 
mueh good from such a tournament 
as the Cleveland Lithuanian Athletic 
Club proposes to sponsor. Akron 
represent its city in the tournament. 
represent its city in the tounament. 
Who is next? Let’s hear from 
you all — Youngstown, Detroit, 
Dayton, Alliance, Pittsburgh, Chi
cago, and any other Lithuanian 
colonies in the vicinity.

The bąli has started to roll, lets 
keep it a rolling and by the end of 
January, see if we can’t have at 
least 8 teams ready to enter this 
tournament. For information write 
to Geo. C. Venslovas, 1267 East 
82nd St., Cleveland, O.

The second of a series of sočiai

part 
and 

very

■»

ST. GEORGE SPORTS
The 1938 season of basketball wįll 

open at the St. George 
manner —

St. George’s Alumni 
town Lithuanian Club. 
Juniors vs. Leaders. 
will be represented by such well- 
known fellows as, Vic Subonis, Jim 
Yurchison, Joe Derin and other up- 
and-at-‘em Lithuanians.

Dancing will follow the games. 
A huge advance sale means that 
it looks as tho we’ll have a sell-out.

C. Pakeltis Phar

Gym in this
vs. Youngs-
St. George’s
Youngstown

CHRISTENING
Mr. and Mrs. John Logan of 

6114 Linsvood Avė., were the proud 
onlookers as their bouncing baby 
boy, born Nov. 24th was christened, 
Dec. 26th. The name if you please 
is Robert John.
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1117 E. 79th Stre s;
(Kampas Pulaski A p

šioje vaistinėje užlsil 
sokias namines ir imp<sf 
gyduoles nuo visokių liį 
tai nuo aštriojo užsis|čj1 
Reumatizmo, nuo visok|,( 
dų, dedervinių, nevirškir 
durių, užkietėjimo vidu:K<) 
sulio, kataro, lytiškų H'111 
jimų, visokių lytiškų II " 
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

ir vii

Vai.
Clevt

EI*

C. Pakeltis
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas

ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo Lietuvio auglininko—greitas pristaty
Original Pocahontas: tik bušelis pelenų iš tono ....$ 
No. 3 Pocahontas: duoda labai daug karščio .........
Standard Pocahontas, mažai durnų, ilgai dega.......
Great Heart Lump........ Ohio Lump
Champion Lump........... Ohio Egg.............
Mountain Lump..............7.25 . . Blue Diamond....
Prakūrimui Malkos, vežimas ...................................

KOMER WOOD & COAL COMPANf 8
1409 East 92nd Street (Lietuvis) Telef. GArf. 2bit

_____

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS. Savininkas

4023 E. 141 STREET TeWon“ WAsh 3227
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

i

k

H

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokiu!t;. 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems narni- 
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatom tiesiog į namus, j jūsų maisto parduotuves ir visur.

VISADA KLAUSKIT NEW DEAL DUONOS;*
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