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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SAKO ATEIS GERESNI LAI
KAI

Chicago, Ill. — Kalbėdama 
gelžkelių tarnautojų vedėjų su
sirinkime, Frances Perkins, S. 
V. Darbo Sekretorius, pasakė 
kad 1934 metais žymiai pradės 
kilti darbininkų algos ir inei- 

p. gos- ir tuomi sulauksim geres- 
■ niu laikų.

"Ji persergėjo kad dar reikes 
j dalykus žiūrėti rimtai ir rū
pintis atsidavusiai, nes patys 
per aave dalykai nesigerins, ta
čiau sako padėtis jau daug ge
resnė ir eis geryn.

Ji išsireiškė už 10 punktų 
jfrogramą. visuomenės gyveni
mo pagerinimui, tame progra- 
me numato apribavimą darbi
ninkų darbo vaiandų, panaiki
nimą vaikų darbo, nustatymą 
minimum mokesties moterims, 
tinkamą darbininkams atlygini
mą ir nemokamus darbininkų 
samdymo biurus.

Toje konferencijoje gelžkelie- 
čiai, kurie apima 21 gelžkelių 
darbininkų uniją, pasireiškė už 
kovojimą sutrumpinimui darbo 
valandų iki 6 valandų j dieną 
ir tą savo kovą pasiryžę užves
ti 1934 metais. Dabartiniu lai
ku apie 800,000 gelžkelių tar
nautojų yra be darbo ir unijos 
nori aprūpinti juos pragyveni
mu sutrumpinant darbo valan
das.

NEW YORKE pasiryžę su
streikuoti apie 50,000 restau- 
rantų patarnautojų ir viešbu
čių darbininkų jeigu tų įstaigų 
savininkai priims dabartini N 
R A kodą su kuriuo darbinin
kai nesutinka.

PHILADELPHIA, PA. — 
Pereitą savaitę čia prasidėjo 
taxi vežikų streikas, kuris at
kreipė visos šalies atidą į save. 
Unija sako kad sustreikavo į 
15,000 šoferių ir jų pagelbinin- 
kų.

Washingtono valdžia deda 
pastangas streiką sutaikyti ir 
užbaigti.

TOLEDO, O. — Willys-Over
land automobilių išdirbystė, ku
ri yra bankrutavus, bet vis iš
dirba automobilius, ir dabar vėl 
gavo leidimą pagaminti 5,000 
naujų modelių, kas duos darbo 
del 3,000 darbininkų Kovo mėn.

* PADIDINO ALGAS. Cleve-
landė įvyko tarybos puodinin
kystės industrijos atstovų ir 
darbininkų unijos viršininkų. 
Prieita susitarimo ir 16,000 tos 

F" industrijas, darbininkų gaus al
gų 12U nuoš. daugiau.

GAUKIT DIRVAI’ VIENA 
NAUJA SKAITYTOJA!

Gruodžio 31-ma yra paskutine diena užrašyti “Dirvą” už $1.00 visam 
metui. Taigi, išrašykit Dirvą” savo giminėms ir draugams DABAR!

TIKIMA TUOMI IŠJUDINT P1RKLYBĄ SU SI
DABRĄ VARTOJANČIOMIS ŠALIMIS

BUS SUPIRKTA 24,- 
000,000 UNCIJŲ

Washington. — Ameriko
je paplis sidabriniai dola- 
riai kurie buvo apmažėjo ir 
vargu kur buvo galima už
eiti vieną.

Gruodžio 21 d. Preziden
tas Roosevelt išleido pro
klamaciją kuria pavelija iš
dirbti apribotą saiką sidab
ro į dolarius. Sidabro kai
na nustatyta 64*/2c uncijai.

Sidabro rėmėjai sako kad 
paliuosavimas sidabro pa
didins eksportą, nes kitos 
šalys kurios turi sidabrą 
savo pinigais galės pirkti 
iš čia sau reikmenų.

Dabartiniu laiku nustaty
ta supirkimas sidabro ketu
rių metų laikui.

Pusė supirkto sidabro bus 
paleista į žmones, o pusė 
pasiliks valdžios ižde.

Štai kaip maždaug sidab
ro planas veiks: Kas atneš 
į valdžios pinigų kalimo įs
taigą 100 uncijų sidabro, to 
sidabro pusę valdžia pavers 
į pinigus ir išduos sidabro 
savininkui $64.50 sidabru, o 
kitą pusę pasilaikys pati 
valdžia. Taip kad tikrumo
je 100 uncijų sidabro kaš
tuos $129.

Ragina Skubėti su Vie
šais Darbais

Washington. — Viešųjų 
darbų administratorius iš
leido griežtą persergėjimą 
miestams ir apskričiams ne
gaišuoti su užvedimu viešų 
darbų ir davimu bedar
biams užsiėmimo, nes jeigu 
ilgai trukdys, jiems bus at
šaukta paskirtos sumos pi
nigų.

Viešų darbų administra
torius Ickes nepatenkintas 
kad daugelyje vietų miestų 
valdybos nesiima vykdyti 
projektus kuriuos jis už
tvirtino ir paskyrė pinigus 
apmokėjimui lėšų.

AUKSO SUPIRKTA Už 
$50,000,000

Washington. — Pradėjus 
aušo supirkimo programą 
valdžia praleido arti 50 mi
lijonų dolariu užrubežinėse 
rinkose. Apie tiek pat iš
leista supirkimui aukso ii’ 
šioje šalyje.

ROOSEVELTAS KAL
BĖJO PER RADIO
Washington. — Preziden

tas Roosevelt Gruodžio 24 
vakare kalbėjo į Amerikos 
žmones per radio, pasaky
damas kalbą temoje “mylėk 
savo artimą kaip pats sa
ve”.

Prezidentas pasakė kad 
šios Kalėdos jam yra links
miausios iš visų Kalėdų.

Šventės proga Preziden
tas išleido proklamaciją at- 
grąžinančią pilietiškas tei
ses 1,500 vyrų kurie buvo 
nuteisti kalėjiman už nesto- 
jimą į kariumenę laike di
džiojo karo ir kurie atbuvo 
savo bausmes. Kurie pa
bėgo iš šalies arba kitaip 
kaip pasielgė, tie šiame pa- 
liuosavime neineina.

ŠEŠI UŽMUŠTA TRAUKI
NIUI UŽĖJUS ANT 

KARVIŲ
Calvert, Tex. — Prekinis 

traukinis nakties laiku už
ėjo ant karvių kurios buvo 
sustojusios ant bėgių, loko- 
motivas nuvirto ir užsimu
šė trys traukinio darbinin
kai ir trys kurie užsikorę 
ant traukinio vogtinai va
žiavo. Užmušta keletas ir 
galvijų.

MEKSIKA SUVARŽO 
DIVORSUS

Iki šiol Meksikoje buvo 
galima gauti divorsas (at
siskyrimas nuo vyro arba 
pačios) net laiškais. Šiaip 
gi ten bėgdavo Amerikonai 
greitam atsikratymui savo 
“antros pusės”.

Dabar Aukščiausias Tei
smas išleido patvarkymą 
suvaržantį valstijas atlikti 
perskyras be tam tikrų for
malumų.

VALDŽIOS IŽDAS 
KYLA

Su v. Valstijos per Lap
kričio mėnesį gavo ineigų 
$135,706,922, o 1932 m. tą
patį menesį gavo tik $85,- 
484,476.

Suėmė 1,530 komunistų. 
Osaka, Japonija. — Japo
nijos policijos žiniose pra
nešama kad per 11 mėnesių 
visoje šalyje buvo sugaudy
ta ir sulaikyta 1,530 komu
nistų.

BAŽNYČIOJE NUŽU
DĖ ARKIVYSKUPĄ
New York. — Gruodžio 

24 d. bažnyčioje einant j 
pamokslinyčią tapo peiliu 
nudurtas arkivyskupas *L. 
Touraine, Armėnų Katali
kų Bažnyčios galva Suvie
nytose Valstijose ir Kana
doje. Jo parapijoje ėjo ne- 
sutikimai tarp jo ir dalies
parapijonų jau keli metai.

Arkivyskupas turėjo pa
linkimo prie komunistų ir 
norėjo įvesti Armėnijos vė-
liavą panašią į sovietų Ru
sijos vėliavą. Pasaulinėje 
Parodoje Chicagoje pereitą 
vasarą Armėnų dienoje jis 
atsisakė laiminti susirinku
sius savo vientaučius užtai 
kad nebuvo iškelta nauja 
vėliava.

Po procesijos bažnyčioje, 
arkivyskupas žadėjo pasa
kyti pamokslą apie nesusi
pratimus tarp jo ir jo prie
šininkų. Baigiantis proce
sijai ir gryžtant prie alto
riaus, iš priešakinių sėdy
nių iššoko vyras ir puolė į 
arkivyskupą ilgu peiliu ir 
nudurė. Jis krito negyvas 
vietoje. Suimta du vyrai.

50 ŽMONIŲ ŽUVO 
ŠALČIUOSE

Iki Kalėdų Suv. Valstijo
se buvo gana gražus oras, 
be sniego ir nešaltas. Ta
čiau su Kūčių naktimi iš 
šiaurvakarinės Kanados iš
siveržė sniego pūgos su di
deliu šalčiu ir patraukė per 
visą Ameriką.

S. Valstijas pasiekė per 
Kalėdas, o rytines valstijas 
užklupo antrą Kalėdų die
ną.

Suv. Valstijose nuo šal
čio paeinančių priežasčių 
sutiko mirtį virš 50 žmonių 
pirmas dvi dienas.

Kanada irgi smarkiai pa
liesta, keletas žmonių suša
lo arba kitaip žuvo.

IŠRASTA ŠAUTUVAS 
BE PARAKO

Berlinas. — Europos ka
ro žinovus suįdomino nau
jai išrastas kulkosvaidis- 
šautuvas, kuris gali šauti 
9,075 kulkų į minutą. Išra
dėjas yra Japonas. Taš šau
tuvas varomas gazolinu ir 
nereikalauja parako. Kul
ka eina smarkiau negu pa
raku šaunama ir perlenda 
per keturis sykius storesnį 
daiktą. Ir visas tas kulko
svaidis sako sveria tik 80 
svarų.

MIRĖ BADU
Rochester, N. Y. — Kuo

met kiti linksmai šventė 
Kalėdas, dvi senos seserys, 
abi virš 80 metų amžiaus, 
neturėdamos kuo misti, mi- 

I rė badu. Joms buvo duoda- 
|ma maisto pašalpa, bet jos 
i atisakė priimti.

IŠŠAUKIAMAS Į LIE
TUVĄ

Lietuvos Ministeris Washing
tone, B. K. Balutis, šiose dieno
se iššaukiamas į Kauną. (Žiū
rėkit p. 4-tą.)

TRAUKINIŲ NELAI
MĖJ UŽMUŠTA 190 

ŽMONIŲ 
J " • -rParyžius. — Prie Lagny, 

Gruodžio 23 d. ištiko di
džiausia traukinio katastro
fa Prancūzijos istorijoje — 
užmušta ant syk 188 žmo
nės ir apie 300 kitų sužeis
ta. Iš-sužeistų daugelis dar 
mirė ir kiti neišliks gyvi.

Nelaimė ištiko kada sto
tyje per neapsižiūrėjimą lo- 
komotivas užlėkė ant kito 
traukinio iš 11 vagonų, ku
rie buvo pilni žmonių. Du 
lokomotivo inžinieriai tapo 
areštuoti.

Indijoj Žuvo 350 Žm.
Londonas. — Pietinėj In

dijoj užėjo smarkiausia au
dra kokia kada ten buvo ir 
joje žuvo 350 žmonių. Nu
griauta plotas iš apie 100 
mylių.

TAI BUVO UŽSIDEGIMO!
Ant Švedų Amerikos li

nijos laivo “Rydboholm” už
sidegė 10 tonų degtukų ve
žamų į Ameriką. Laivas 
apgintas nuo sudegimo.

NUŠOVĖ DU POLICI- 
JANTUS

Providence, R. I. — Gruo
džio 24 d. automobiliu pra
važiuodami nežinomi vyrai 
ir niekeno veik nepatėmyti 
nušovė du policijantus ku
rie stovėjo prie policijos 
signalinio telefono. Abudu 
vyrai buvo peršauti per gal
vą.

BANKRUTAVIMAI
Suv. Valstijose biznių ir 

išdirbysčių bankrutavimai 
mažėja. Gruodžio mėnesio 
antrą savaitę visoje šalyje 
užsidarė 260 firmos; savai
tė pirm to 303 firmos. Gi 
tą pat savaitę 1932 metais 
užsidarė 590 firmų.

Kanadoje tą pačią savai
tę bankrutavo 48 firmos.

Lindbergho lėktuvas, ku
riuo jis šią vasarą ir rude
nį atliko ilgą kelionę, tapo; 
atiduotas į Amerikos Gam
tos Istorijos muzejų New 
Yorke.

LAIMINGŲ NAUJŲ 1934 METŲ 
linkime visiems “Dirvos” skaitytojams, bendra

darbiams, rėmėjams ir draugams.
“Dirvos” Redakcija ir Administracija, 
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APLEISTIEMS LIETUVOS ŪKIAMS TVAR
KYTI SAISYKLES į

Kaunas. — Prieš kurį laiką*-------------------------------------------
buvo išleista įstatymas apleis
tiems ūkiams tvarkyti. Tuo 
tarpu žemės ūkio ministerija 
jau parengė šiam įstatymui 
vykdyti ir taisykles. Taisyklė
se smulkiai nurodoma kokiais 
atsitikimais ūkininkai bus ver
čiami prievarta savo ukius 
tvarkyti.

Pirmoje vietoje prievartos 
susilauks tie apsileidę ūkinin
kai kurie gyvena prie viešų ke
lių, geležinkelių linijų ir neto
li miestų. Tokie ūkininkai tu
rės pagal nurodymus nusižvy- 
ruoti takus, kelius ir kiemus, 
visuomet tvarkoje laikyti sto
gus, žiemos metu įsidėti dvigu
bus langus, iš laukų šalinti 
piktžoles, tvarkingai laikyt šu
linius, ūkio padargus ir tt.

Prižiūrėtinus ukius pirma 
apžiūrės tam tikra speciali ko
misija, kuri ir nutars kaip ke- 
no ūkis reikia tvarkyti. Tos 
komisijos nutarimą patvirtins 
žemės ūkio ministeris ir atiduos 
vietos agronomui, kuris nutari
mą jau vykdys. Už įsakymų 
nepildymą ūkininkams yra nu
matomos piniginės baudos.

SUIMTAS SLAPTINGAS VIL
KAVIŠKIO DEGINTOJAS

Vilkaviškis. — Jau kuris lai
kas Vilkaviškio mieste ir apie- 
linkėj periodiškai buvo pade
ginėjama namai. Del tokių pa
deginėjimų Vilkaviškiečiai bu
vo labai įsibauginę ir susirūpi
nę. Savivaldybė perorganizavo 
ugniagesius, padarydama ati
tinkamus patobulinimus, žmo
nės statė sargybas, bet tas nie
ko negelbėjo: vis kilo paslap
tingi gaisrai ir ugnis naikino 
žmonių turtą.

Buvo paskirta net 1000 litų 
premija tam kas piktadarį su
seks. štai pastarose dienose 
užsidegė M. Charalevskio tvar
tas, kuris tačiau greit buvo už
gesintas. Tą pačią dieną kiek 
vėliau užsidegė Chorto trobe
sys, kuris visiškai sudegė. Bet 
dabar buvo užeita piktadario 
pėdsakai. Pasirodo kad tai bu
tą tūlo Pijaus Matukaičio, ku

1934 M. KALENDORIAI
Reikalaukite Dirvoje” šių gražių kalendorių. 
Su prisiuntimu kaina 30 centų. Galit siųsti 

2c pašto ženkleliais.
1— Mergina maudosi
2— Vaikučiai prie fontano
3— Lietuvos kareivis ir

Lietuvaitė .
4— Lietuva ir Liet. Vytis.’
5— Vaikučiai su vežimu
6— Visa Lietuva

“ D I
6820 Superior Ave.

ris tą dieną abu trobesius ir 
buvo padegęs. Matukaitis pri
sipažino darydavęs ir kitus pa
degimus. “L.U.”

ŽYDAI IR RUSAI VAŽIUOJA' 
Iš LIETUVOS

Kaunas. — 1933 m. per 10 
mėnesių iš Lietuvos Palestinon 
emigravo 548 žydai. Taip pat 
sugryžo dar apie 100, kurie bu
vo išvažiavę Palestinon kaipo 
turistai.

Nemaža žydų šymet emigra
vo į Pietų Afriką, kur iš Lietu
vos jau yra išvažiavę apie 30 
tūkstančių žydų.

Iš Lietuvos dabar išvažiuoja, 
tik kitataučiai, nes paveizdan^ 
Spalių mėnesį emigravo 169 
asmenys, iš Kurių Lietuvių tik 
apie 30.

Rusai irgi smarkiai važiuoja 
iš Lietuvos. Pernai keletas' 
Rusų turtuolių nupirko už 10 
milijonų dolariu labai daug ne
dirbamos žemės Pietų Afriko
je su tikslu apgyvendinti ne
turtingų Rusų emigrantus. Ten 
duodama žemė buvusiems ka
riškiams labai lengvomis išsi- 
mokėjimo sąlygomis.

Nesenai į Afriką pasiūlyta 
vykti Lenkijos ir Lietuvos Ru
sas žemdirbiams, kurie čia ko
lonizuoti dar Muravjovo lai
kais. Pasiūlymas rado atgar
sio ir Lietuvoje apie 200 Rusų 
(burlioką); šeimynų parduoda 
savo ukius ir vyksta į Pietų 
Afrika.

Litai apivartoje. Spalių 
mėnesį Lietuvoje apivarto
je buvo 107,067,500 litų. <

1932 m. Spaliu mėnesį — 
115,348,900 lt.

1931 m. Spalių mėnesį — 
134,744,000 lt.

SEPTYNI KOMUNISTAI 
NUSMERKTI MIRTI 

Sumen, Bulgarija. — Už 
kurstymą kareivių prie su
kilimo septyni komunistai 
nuteisti mirties bausme, 18 
kitų gavo ilgus terminus 
kalėjimo.

7— Vytauto prisieka
8— Biruta
9— Prez. Rooseveltas

ŠVENTI PAVEIKSLAI
10—Kristus
U—Angelas sargas
12—Kristus tarp ligonių

R V A ”
Cleveland, Ohio
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KORESPONDENCIJOS
š Taut. Liet. Kat. Šv. 

Jurgio Parapijos 
Judėjimo

Atvykus naujam klebonui 
.smenyje gerb. Kun. Žukausko, 
uojau Lietuvių Tautiška Ka- 
alikų šv._ Jurgio parapija atgi- 
o. Pradėta perorganizuoti su- 
rę reikalai, žmonių ųpas yra 
•erąs. Visi likusieji parapijo
tai pasitiki nauju klebonu.

Naujas klebonas ištikro yra 
jeras veikėjas ir geros širdies 
mogus: myli jaunimą, muziką, 
horus, bažnytinį ir svietišką 
jiedojimą-dainavimą. Jo pas
ingomis tapo suorganizuota 
>erniukų ir mergaičių mokyk- 
a. Dabar kas antradienis, 
rečiadienis ir sekmadienis po 
lietų yra dėstoma Lietuvių kal
ia, ir tikyba. Vaikų susiren
ka daug. Geistina kad ir kiti 
ėvai susiprastų ir atsiųstų sa
ro vaikučius į Lietuvišką tau- 
;išką Šv. Jurgio parapijos mo
kyklą.

Choras nors dar neskaitlin
gas nariais bet yra gerų balsų 
r gieda gerai ir gražiai, nes 
fra vedamas gero profgsiona- 
o vargoninko J. Senulio. Tiki
nės kad laikui bėgant choras 
jadidės.

RUOŠIA KONCERTĄ
Dabar jau choras ruošiasi 

prie gražaus koncerto, kuris 
vyks bažnytinėj salėj sekma- 
iienj, Sausio 7 d. Tame kon
certe dalyvaus artistai ir artis
tės vietiniai ir iš Clevelando. 
Taipgi dalyvaus gerb. “Dirvos” 
redaktorius p. Karpius, Jonas 
Taras ir kiti inteligentai iš 
Jlevelando ir vietiniai. Prieš 
;į koncertą bus skani vakarie
nė,

Vietiniai inteligentai subruz- 
lo Į pagalbą naujam klebonui, 
ifra viltis kad viskas eis geryn, 
les parapijos komitetas yra ge
ras ir veiklus, suprantantis 
Lietuvių reikalus.

Abelnai visi žmonės čia atši
ltame, ir yra begalo darbštus 
r duosnųs bažnyčios reikalams.

Atsiranda ir blogos valios 
žmonių, kurie fiziškai nori už
jauti piemenį kad avys išsiblaš
kytų. Turbut keno nusamdyti, 
nes jau keturis kartus buvo 
atėję nakties laiku belsti du
ris, kelti iš miego ir gąsdinti 
kleboną. Koresp.

Sesutės Rajauskaitės, Pitts- 
bųrghietės, kurtos dalyvaus šv. 
Jurgio parapijos koncerte Sau
sio 7 d.

manas, o po trumpo pasišneku
čiavimo ir šie išvažiavo atgal į 
Yo,ungstowną.

Tariu gailestingumo ir sim
patijos žodį Mažiuknų šeimai, 
širdyje jaučiu tą patį kad jo 
savo tarpe neturime ir jo ma
loni šypsą ir žodžiai jau nebus 
girdimi, nes mirtis laimėjo ko
vą išplėšdama jį iš musų tarpo.

Dar neužmiršo mirties savo 
brolio Petro Mažiuknos ir mir
ties motinos, o dabar atėjo ir 
tėvelio mirtis. Tai ištikrųjų 
perskaudus smūgis Mažiuknų 
šeimai. Youngstownietis.

DAYTON
KUMŠTIMI MOKINA. Gr. 

17 d. išėjus iš bažnyčios pate- 
mijom kai žymus kumštininkas 
Vincas čepujionis pradėjo dau
žyti makaulę garsiam pletkų 
“profesoriui” Jurgiui Spurgiui 
(buvusiam klierikui). Išsyk 
išrodė kad kumštininkas daro 
praktiką, bet vėliau paaiškėjo 
jog jis mokina Jurgį Spurgį 
aštunto Dievo prisakymo, ne
kalbėti neteisingai nrieš savo 
artimą. Mat, tas pletkų “pro
fesorius” vaikščiodamas po na
mus kriminališkai šmeižia tą 
vaikiną be jokiu faktų. Nega
na to kad jis liežuviu visokias 
demagogijas skleidžia, bet ir 
į “Darbininką” nesąmonių pri
rašo.

Štai “Darbininko” nr. 88 ra
šo tokia nesąmonę:

“Lapk. 11 d. šios kolonijos 
laisvamaniai surengė ‘movies’.”

Toliau, iškolioja tas moterė
les kurios ėjo žiūrėti ir savo 
vaikus vedėsi.

Tas “movies” (paveikslus iš 
Lietuvos) surengė ne kokie lai
svamaniai bet SLA. 105 kuopa, 
kurioje priguli šimtą kartų ge
resnių katalikų negu tas Špųr- 
gis. Paveikslus rodė visiems 
žinomas filmistas J. Januškevi
čius, Jr. Jo filiuose rodyta la
bai daug Lietuvos bažnyčių, 
net “cudaunų vietų” ir religiš
kos procesijos.

Nors pletkų ‘“profesorius” 
sakosi esąs katalikas ir Lietu-

KANADOS 
NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

106 NAUJI SKAITY
TOJAI’

Ibrooklyno ŽINIOS ___

YOUNGSTOWN, O.

ŠIS-TAS Iš MUSŲ KOLONIJOS
Vietos Lietuvių klebonas kar- 

I tais užsispiria kokių dalykų tai 
[ kaip koks diktarorius elgiasi, 
I nesiklausia nei parapijos išrin- 
I kto komiteto nei parapijonų ir 
vykdo savo .sumanymus, nors 
tie sumanymai ir nenaudingi. 
Pavyzdžiui per visą rudens se
zoną uždraudė parapijos salė
je daryti šokius. Vien vargais 
negalais tegalima buvo išpra
šyti salė vaidinimams, bet ir 
tai turėdavo iškalno užmokėti, 
klebonas nepasitiki nei savo 
parapijos draugijų veikėjams.

Bet kuomet užėjo žiemos šal
tis, tėvelis pasijuto kad šalta 
klebonijoje ir bažnyčioje, ang
lių reikią, o nupirkti nėra iš 
ko, tai permainė savo nusista
tymą ir leido rengti šokius, ir 
štai tokie šokiai buvo sureng
ta prieš adventus? Bet šokiams 
atėjus, parapijonų vaikai, jau-

Pereitą savaitę per 6 dienas 
“Dirva” gavo net 106 naujus 
skaitytojus — taigi ta savaitė 
sumušė visus pirmesnius paski
rų savaičių rekordus.

Ir šį sykį negalime sutalpin
ti vardų paskirų užsirašiusių 
ar kitiems užrašiusių po vieną 
“Dirvą”. Čia talpiname vardus 
tik tų kurie prisiuntė dvi arba 
daugiau prenumeratas:

Jonas Valaitis iš Brooklyn, 
N. Y., prisiuntė 5 naujus skai
tytojus iš New Jersey.

J. žemantauskas iš Water
bury. Conn., prisiuntė 5 naujus 
skaitytojus.

A. S. Trečiokas iš Newark, 
N. J., prisiuntė 2 naujus skai
tytojus.

B. Graniba iš Ambridge, Pa., 
prisiuntė 2 naujus skaitytojus.

V. Stankevičius iš Wellsburg, 
W. Va., išsirašė “Dirvą” sau ir 
į Lietuvą.

A. šimkonis, iš Lawrence, 
Mass., prisiuntė vieną skaityto
ją savo mieste ir vieną į Lietu
vą.

Alfonsas Berneath. Akron, O. 
išrašė “Dirvą” sau ir vieną į 
Waterbury, Conn.

V. Painpikas, vietinis, išrašė 
dvi naujas prenumeratas.

Juozas Ivancevičiųs, vietinis, 
išsirašė “Dirvą” sau ir į Lietu
vą.

JAU NUPIRKO!
Gruodžio 26 d. p. Sche- 

gaus nupirko iš teismo pa
skirto “Vienybės” bendro
vės likučių globėjo "Vieny
bės” vardą už <$450.

AMBRAZIEJAI PER RADIO. 
Gruodžio 27 d. iš Jono Valai
čio radio programo WHOM kal
bėjo žinomas Brooklyno veikė
jas ir laivakorčių agentų sąjun
gos pirmininkas Juozas Am
braziejus. Pianu skambino p- 
lės Ambraziejutės.

REPUBLIKONAI VEIKIA
Tarptautiniame Republikonų 

susirinkime New Yorke Lietu
vius dabar Amerikonai pradeda 
daugiau įvertinti. Republikonų 
veikime dabar daugiausia dar
buojasi D. Klinga.

MIRĖ KAZYS MAŽIUKNA. 
Gruodžio 16 d., 9 yal. vakare, 
po apie metų sirguliavimo, per
siskyrė su šiuo pasauliu visų 
mylimas ir gerbiamas Kązys 
Mažiukna, žinomo veikėjo J. K. 
Mažiuknos tėvas. Jis čia gy
veno beveik visą laiką nuo pat 
atvažiavimo iš Lietuvos. Kar
tais pasitraukdavo į pašalinius 
miestelius, bet vėl sugryždavo 
į Pittsburghą, tarsi kaip į sa
vo gimtinį kraštą, nes jis čia 
savo gyvenimui prąsjskynė ta
ką ir su savo šeima, kuri vėliau 
atvažiavo pas jį iš Lietuvos 
įsigyveno. Velionis buvo žino
mas visiems Pittsburgho Lie
tuviams kaipo malonus ir pri
einamas žmogus, niekas neuž- 
gąunantis kitų. Taigi staiga 
mirtis buvo didžiausiu smagiu 
visiems kas tik jį pažinojo.

Karčiausią gyveninio valan
dą pergyveno jo palikta šeima: 
vienas sūnūs ir dvi dukterys, 
Ona Marcinkevičienė ir Emili
ja Paberčienė bei jų vyrai.

Velionis piirė prie savo vy
resnės dukters Marcinkevičie
nės ir iš jos namų tapo palai
dotas Gruodžio 20 d. su visom 
bažnytinėm apeigom tautiško
se kapinėse, kur jis turėjo nu
sipirkęs žemės sklypą sau ir sa
vo šeimai. Laidotuvėse daly
vavo tarsi visi Pittsburgho Lie
tuviai, o iš Youngstowno buvo 
atvykę giminės: Stasys Mar
kauskas su žmona, Grikauskai 
su šeima, J. Povilonis su žino
ta ir Juozas Povilonis su žmo
na. Taipgi Youngstowno kle
bonas Kun. E. šteigmanas, bu
vęs Pittsburghe su reikalais, 
palydėjo vęlionio kūną į kapi
nes ir ten prie duobės pasakė 
.rumpą atsisveikinimo kalbą, 
sugraudindamas savo jautriais 
iodžiais dar daugiau širdis tų 
curie buvo nuliūdę del mirties 
savo mylimo asmens.

Diena laidotuvių buvo labai 
ietinga, bet žmonės neatsisa- 
:ė atiduoti paskutinį patarna
vimą sa^pį.^raugui, tai nors tas 
larųdo* kąd Pittsburgho Lietu
vai nenusuka savo veidą mir- 
ięs., išplėštam savo draugui. 
/Nnų’ kapinių visi, sugryžo ir 
iavalgę pietus simpatingai at- 
isveikinę išsiskirstė į namus. 
Zeliąu ,r visi , giminės pietavo 
r^uvo pakviestas Kun. Stęig-

ŠIS IR TAS
Linksmą kad tūkstančiai be

darbių šeimų sulaukė šventų 
Kalėdų linksmiau. Tie kurie, 
gyveno tiktai liekamais trupi
niais nuo kitų stalo, šias Kalė
das visi yra gerai aprūpinti ir 
galit suprasti kokia linksmybė 
tuose namuose yra. ■ 
~ Sakoma kad suvirs IžjOOO 
-bedarbių gavo dirbti , miesto 
darbus sulyg federates valdžios 
patvarkymo ir gauna už 30 va
landų darbo $12 į savaitę. Tai 
yra didelė pagalba ir žmogus 
gali kiek žmoniškiau pragyven
ti.

PASIMOKINKIME GYVEN
TI. Tūlas žvirblis rašydamas 
“Drauge” “korespondencijas” iš 
musų kolonijos mokina čionai- 
tinius Lietuvius gyvenimo, bar
damas tuos jaunuolius kurie 
apsiveda su kitų tautų vyru ar 
mergina. Tas negerai, bet ži
nant kad žvirblio duktė yra iš
tekėjus už Lietuvio, o vėliau jį 
apleidus ir apsivedus su sve
timtaučiu, tai ar tinka duoti 
gyvenimo lekcijas kitiems kuo
met pats negalėjo išmokyti sa
vo dukters?

Yra ir kitų tokių pavyzdžių 
musų kolonijoje kur žmonės 
labai karštai mokina kitus gy
venimo, bet patys nesilaiko to 
ko mokina kitus.

LANKĖSI PITTSBURGHE. 
Stasys Markauskas, Grikaus
kai ir abu Poviloniai lankėsi 
Pittsburghe palaidoti savo mi
rusį giminę K. Mažiukna.

Musų klebonas Kun. šteig
manas taigi dalyvavo Mažiuk
nos laidotuvėse, ir kapinėse pa
sakė trumpą graudingą kalbą. 
Taigj viršminėtoms ypatoms 
buvo liūdnos Kalėdos netekus 
tavo artimo giminės.

ORGANIZUOJASI. Girdėti 
kad čia bus bandoma suorgani- 
.uoti Lietuvių Balsuotojų Ly
gą ir tą darbą pradėti bus pa
kviestas J. K. Mažiukna iš 
Pittsburgho su prakalba. Bu
tų geras sumanymas, ir tas 
jau yra padarytą Pittsburghe. 
Geistina kad tokia organizaci
ja išsiplėtotų po visas Lietuviš
kas kolonijas. Saulės Brolis.

AMSTERDAM, N. Y.
RENGIA BALIŲ. Lietuvių 

Piliečių Klubas rengia smagų 
balių šeštadienio vakare, Sau
sio 6 d.„ nuo 7 valandos, žino
moj® salėje po antrašu 17 Li
berty st. Klubas kviečia visus 
dalyvauti,- nes prie šokių bus 
duodama dovanos porai už gra
žiausią pašokimą Lietuviškos 
polkos. Atsilankiusieji turės 
gerus- laikus. K. Dansevičius.

vis, bet elgiasi kaip koks Judas 
kuris Kristų išdavė. Jeigu Jur
gis Spurgis butum rimtu vyru 
ir rašinėtum apie rimtus, nau
dingus ir laikraštį pakeliančius 
dalykas, niekas makaulės ne
daužytų, ir klebonai nebūtų 
gainioję iš klebonijų ir bažny
čių.

Juk ir dabartinis klebonas 
buvo praginęs tave, Jurgi Spur- 
gi, kai buvai pradėjęs prieš jį 
kelti pletkų -revoliuciją.

Tas pats nabagas žmogelis 
tankiai kabinasi prie “Dirvos” 
išgalvodamas ■ buk “Dirva” už
puolanti, šmeižianti katalikus 
bei kunigus. Visi gerai žino 
kad “Dirvoj”’ to nėra. Jeigu 
kada 1 yra pastebėta Jurgio 
Spurgio paikystės ■ tai dar ne
reiškia kad užkabinama katali
kai. Tiesa, Jurgis Spurgis yra 
pusėtinai priraŠ.ęB_;pimniaJJ. ant 
buvusio Klebono ■ Kun-. V. Sla- 
vyno, taipgi ir ant p.rof. Kun. 
F. Kemėšio ir ant katalikų, bet 
kaip tik “Dirvos” redaktorius 
gąyo patirti kad per vienas tas 
Jurgis Spurgis ir kokie jo raš
tai, tuoj atsisakė talpinti.

AMERIKOS LIETUVIŲ PA
VEIKSLAI. Parapijos salėje 
per du vakaru Lukšys rodė čia 
paveikslus iš Amerikos Lietu
vių gyvenimo. Malonu buvc< 
matyti ir patirti kad Amerikos 
Lietuvių jaunimas žaidžia ir 
dainuoja Lietuviškai. Filmos 
gana aiškios. Aiškiausia ir 
geriausią nusidavusios yra fil
mos Margučio-Vanago.

Rodos nebuvo matyti Jurgio 
Spurgio parašyta “Darbininke” 
jog čia ne laisvamanių sureng
ta “movies”. O “Dirvos” re
porteris lankė abejas “movies”. 
Mat, Jurgis Spurgis neina į to
kius parengimus kur jam pri
sieina mokėti įžanga.

GAUNA UŽSAKYMUS. Di
delės dirbtuve Frigidaire Corp, 
gavo užsakymą $500,000 vertės 
padaryti Pennsylvania gelžkelio 
linijai naujausio išradimo pa- 
sažieriniams vogąnams vėsinti 
vasaros laiku.

Taip pat National Cash Re
gister Co. gavo iš Pennsylvani- 
jos valstijos užsakymą padary
ti 200 pinigų registerių į vals
tijos monopolius, kurie dabar 
steigiama degtinei pardavinėti.

“D.” Rep.

NEW JERSEY 
ŽINELĖS

“SOVIETŲ VALGYKLA”
Aną dieną važiuoju Jersey 

City, Warren gatve, ir .skaitau: 
“Rųssiąn American Soviet Res
taurant”. Qt, pamaniau, jau 
kokiais vardais valgyklų atsi
randa! Bet apie tai dar jokioj 
spaudoj nemačiau pažymėta.

Bolševikai išnaudoja Sovietų 
sutarti su Amerika.

“Dirvos” Koresp. ■

LIETUVĖS ŠALPOS DARBE
Newarke Lietuvės moterys 

šymet šalpos Komitete betur
čiams suteikti Kalėdoms ska
nius pietus, veikė gana gražiai. 
Tokiu Newąrko moterų pavyz
džiu turėtų pasekti kiekvienos 
kolonijos moterys ir aprūpinti 
savo vientaučių suvargusias 
šeimas maistu.

nimas, nei nosies neparodė, nes 
gal pi'iprato kitur lankytis per. 
tą laiką kai veikė klebono už
draudimas.

šokiuose didumą publikos su
darė Kulturiečiai, kurie visuo
met 'į parapijos . salėj e rengia
mus vakarus atsilanko.

Teks pamatyty kokia tvarka 
klebonas valdys parapijos salę 
po Kalėdų. Keistas klebono to- 
k|s nesupratimas biznio, nes ki
tur klebonai ypač rūpinasi iš
naudoti' bažnytinei' sales trau
kimui; publikos ir j’alinimo prie 
savęsį, Parapijonys gi, išmuš-' < į , |
ti iš savo vėžių, neįstengia pa
statyti - parapijos- reikalų - ant 
■sTipresmų _pagrindų. '. .

PATEKO UŽ NETEISYBĘ. 
Lapk. 29 d. tapo areštuotas M. 
Goberis už tai kad neteisingai 
ėmė iš miesto pašalpą, kuriam 
jokios pašalpos nereikėjo. Jis 
turėdamas šeimyną, visą laiką 
gaudavo iš miesto bedarbės pa
šalpą ir dar naudojosi katalikų 
šelpimo fondo pagalba, nors 
pats priklausė komunistams.

Tuo gi tarpu valdžios inspek
toriai susekė kad M. Goberis 
turi net trijuose bankuose pa
sidėjęs pinigų svetimais var
dais, ir turėjo nusipirkęs troką, 
kuriam leidimas buvo taipgi iš
imtas svetimu vardu, na ir ko 
negyventi rojiškai: svetimais 
vardais į bankus pinigus krau
ti, svetimu vardu troku biznį 
daryti, o savu vardu, kaipo 
vargšui bedarbiui pašalpas im
ti. Tačiau tas amžinai nesitę- 
sė: valdžia sužinojo ir tokį ne
teisingą išnaudotoją areštavo.

Nepersenai tas žmogus buvo 
nubaustas 100 dolarių už alaus 
darymą ir pardavinėjimą na
muose.

Tai mat kiek teisybės ir ly
gybės pas musų Lietuviškus 
raudonukus, kurie visomis pa
jėgoms viešai smerkia kapita
lą, o patys visokiomis gudrybė
mis krauna kapitalą ir gyvena 
svetimu prakaitu.

Daug čia tokių maskvinių 
paukščių randasi kurie pana
šiai teisybę suprant i ir neken
čia kapitalizmo — kitiems, tik 
ne sau. X. X. X.

SVARBI PASTABA:
Kadangi Gruodžio 31-ma iš

puola sekmadienį, ir pirmadienį 
vėl išpuola šventa diena (Nauji 
Metai) tai visi iš kitų miestų 
nauji skaitytojai, mokantieji po 
dolarį, bus priimami ir skaity
sis geri nors jų prenumeratas 
ir laiškus gausime Sausio 2 die
ną. Todėl visiems naujiems 
skaitytojams yra gera proga 
išsiųsti prenumeratas Gruodžio 
31 ir Sausio 1 dienomis.

PO TO' “DIRVĄ” VISIEMS 
BUŠ $2.0.0 metams,- $1.00 pusei 
metų. • f • < ' ' i

JAUNIMO DARBAI. Akro- 
no Lietuvių Draugiškas Klubas 
darbuojasi pakėlimui Lietuvių 
vardo. Kaip jau buvo rašyta, 
prie penkių kitų tautų persta
tė Lietuviškas Kūčias su pagal
ba p. Sebastinienės ir jos sū
nelio.

Kožna grupė turėjo po 15 rai
nuty savo perstatymui, ir Lie
tuvių grupė gavo gražius kom
plimentus už savo tvarkingumą 
ir gražų dainavimą.

Gruodžio 23 d. Lietuvių gru
pė vėl buvo užkviesta pakartoti 
savo perstatymą Art Institute, 
ir ten dalyvavo penkios tautos. 
Pertraukose tarp 1 itų tautų, 
Petras ir Ignas Holišiai sudai
navo Lietuvišką duetą ir buvo 
iššaukti sudainuoti “Tyli Nak
tis”.

Gruodžio 21 d. Klubas laikė 
savo draugišką vakarėlį, kurin 
visi nariai, vietoj atsinešti ką 
nors valgyti vakarėlyje, turėjo 
atnešti ką nors maistu sušel- 
pimui biednų vientaučių. Pra
nas Rokas yra pirmininkas šel
pimo komiteto. Nariai buvo 
užprašyti priduoti vardus Lie
tuvių kuriems reikia pagalbos.

Klubas laimingas kad dauge
lis jo narių šymet jau dirba, 
kuomet pernai buvo kaip tik 
priešingai.

Akrono, Lietuvių Draugiškas 
Klubas linki “Dirvai” ir jos šta
bui geriausių pasekmių atei
nančiais metais.

Lietuvos Simus.

L 8 E T U V ©
PER HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia progų pa
togiai keliauti bi kuriuo meJ,.Į sezonu.

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

HAMBURG-AMERICAN LINE
83!) Union Trust Bldg. Cleveland .

“VIENYBĖS” ŠĖRININKŲ 
VEIKIMAS

Gruodžio 19 d., Lietuvių Jau
nų Vyrų Klube, Brooklyne, į- 
vyko “Vienybės” subankrutuo
tos bendrovės šėrininkų susi
rinkimas. Raportuota kad lai
kraščio vardas ir “good will” 
bus federaliam teisme parduoti 
Gruodžio 26 d. Vienas nuban- 
krutuotos bendrovės direktorių, 
p. S.chegaus, pasiute už “Vie
nybės” vardą $450.

i Dalis šėrininkų siūlė sudėt 
! pinigų, pasiūlyti daugiau, ir 
laikraštį atpirkti. Kita dalis 
nurodė kad už vardą mokėti net 
apie $500 neverta. Keletas šė- 

! rinjnkų tvirtino kad direkto
riai ir tūli turtingi ponai mokės 
kad ir tūkstantį ar daugiau, bet 
šėrininkams “Vienybės” vardo 
nupirkti neleis. Dėlto prieita 
išvados kad idėja svarbesnė už 
vardą. Nutarta tautiniaim laik
raščiui steigti padaryti geleži
nį fondiį ir ruoštis tautinį laik
raštį leisti. Taip pat nutarta 
tautinio laikraščio naudai ruo
šti pramogas, kreipiantis para
mos į tautinės idėjos asmenis 
ir organizacijas. Organais tuo 
tarpu pasirinkti tautiniai laik
raščiai “Dirva” ir “Amerikos 
Lietuvis”.

WHOM LIETUVIŲ RADIO !
Per šią Jono Valaičio vedamą 

radio stotį Lietuviškuose pro- 
gramuose kas savaitę trečia
dienio vakarais girdim ir “Dir
vos” gražius skelbimus. Ii- re
zultatų yra. žmonės “Dirva” 
domisi ir ją perka. Geriau už
sirašyti — nepraleisit nei vie
no numerio. Ypač kad dabar 
turėsim gerų Brooklyno ir apię- 
linkės žinių.

Ir Lietuviai biznieriai įverti
na radįo. Jie naudojasi Valai
čio radio skelbimais.

Graborius Adomaitienė, il
gai negavus biznio, pasiskelbus 
keturis kartus, gavo trejas lai
dotuves.

A. S. Trečiokas iš Newarko, 
pasiskelbęs tris kartus, gavo į 
Lietuvą keleivį kuris per 20 
metų Amerikoje gyvendamas 
nežinojo kad yra kokia nors 
Lietuviška įstaiga.

STRUMSKIS TAUTIŠKIAU- 
SIĄ SLA. KUOPĄ PERVEDĖ 
SOCIALISTAMS. SLA. 38 kp. 
susirinkime “musų veikėjas”, 
nubankrutuotos “Vienybės” pir
mininkas, ponas (atsiprašau, 
draugas) Strumskis, pervedęs 
“Vienybę” draugui Tysliavai 
nusmailinti, puikiai, pagal Gri
gaičio 1 metų planą, patarnavo 
ir SLA. 38-tai kuopai, 300 na
rių, tautininkų tvirtovę, paves
damas socialistams. . žinoma, 
jis teisinasi kad ne jis perve
dė. Bet išsiteisinti sunku. Jis 
pašalino “Vienybės” tautinin
kus vedėjus, jis buvo SLA. 38 
kp. pirmininkas, jis visus tau
tininkų darbus dirbti buvo iš
statomas į priešakį. Jis už tai 
užsitarnavo garbės, žinoma, tik 
ne iš tautinnkų.

Prasidėjus kuopos mitinge 
balsavimams į SLA. Pildomos 
Tarybos urėdus, Strumskis, kai
po kuopos pirmininkas, pareiš
kia kad geriausia butų kandi
datų visai neapkalbėjus. Aiš
ku, bijojo kad pats negautų į 
kailį, nes kandidatuoja į SLA. 
prezidentus. Na, ir apkalbėji
mo nebuvo. Socialistai, kurių 
mitinge buvo 18, gražiui pasi
skirstė kad vis šalia vieno tai 
kito gero, bešališko nario atsi-' 
sėdę paveiktų, ir paveikė: ra
šė korteles, patarė kokį vardą 
rašyti. Pirmininkas to nema

tė. Gal sakys “kodėl neprotes- 
tavot ?”.... Bet užsigins kad 
nedavė balso. . . . “nematė”.

Na ir nubalsavom: Rezulta
tai: Bagočius į prezidentus ga
vo 36 balsus; Strumskis — 30, 
Račiūnas 7. Strumskis viešai 
pareiškė kad Bačiunas nekandi
datuoja, tačiau septyni nariai 
vistiek nepaiso ir už jį balsus 
paduoda. Mažiukna gavo 1 b., 
Ginkus 1.

Vice prezidentu: Mikalauskas 
31; Mažiukna 30; Trečiokas, pa
ties Strumskio draugas, 8, Ra- 
ginskas 1, Simokaitis 3.

Sekretorium: Vinikas 62, Ra- 
ginskas 5, Jurgeliutė 3, it tt.

Iždininku: Lopatto 23, Gugis 
46, ir tt.

Iždo Globėjais: šlikas 27, Ja
nuškevičius 22, Mockus 20, Bu
činskas 35, Ambraziejus 3.

Dr. Kvotėju: Dr. Stanislo- 
vaitis 33, Dr. Bronušas 36.

Iki komisija (Mučinskas, Sa- 
gys, Glaveckas) suskaitė bal
sus, susirinkime leista diskusi
jos. Bet kuopos pirmininkas 
jas koncentravo vienam klau
simui: kodėl kuopos organiza
toriai Pauža ir Andruškevičius 
mažai narių prirašė. Jiedu tei
sinosi sunkiais laikais ir kito
kiomis priežastimis. Bet tik
ros priežasties nepasakė — kad 
SLA. vadai dabar narius demo
ralizuoja, dėlto sunku ir narių 
gauti.

Kuopos valdybos rinkimai 
štai ką parodė: pirmininku iš
rinkta socialistas Michelsonas 
46 balsais prieš Mikalauską, 
tautininką, 28 b.

Vice pirmininku socialistas 
Šniras 36 b. prieš Vyšnių, tau
tininką, 34 b.

Protokolų sekretorių išrinko 
aklamacijos būdu tą patį, P. 
Narvydą, tautininką. Tą pat.' 
padarė ir finansų sekretoriui. 
Tas. padaryta todėl kad socia
listai neturėjo tinkamų , kandi
datų į gękretorius^

Socialistams sutikus tautinin
kus sekretorius aklamacijos bil
du išrinkti, sutikta socialistas 
Mačys aklamacijos budu iždi
ninku išrinkti.

Knygų peržiūrėti vos-ne-voš ■ 
priprašyti Baniulis ir Pauža su
tiko. šniras (naujas vice-pir- 
mininkas) priverstas jiems pa
gelbėti, nes niekas neapsiėmė.

Tarp kitų nutarimų, kuopos 
finansų sekretoriui padidinta 
apmokėjimas nuo $45 iki $75 
metams.

Tąi tokios naujienos tąutiš- 
kiausioj SLA. kuopoj, kurioje 
visą laiką tautininkai domina
vo, kurioj ilgai pirmininkavo 
Strumskis, tautininkų palaiko
mas. Grigaičio-Viniko-Vitaičio 
daviniai praktiškame gyveni
me matyti. J. SI.

BROOKLYNE steigiama sty
gų orkestras. Kurie mėgsta ir 
moka muziką kviečiami prisi
dėti. Praktikos buna pirmadie
nio ir ketvirtadienio vakarais p. 
Sirvydo namuose, 110 So. 1st 
Street.

LAUKIĄ PRIZO!
Už puikiai išpuoštą savo Pa

lečių Brooklyno Ginkus šiais 
metais tikisi laimėti prizą. Iš
tikrųjų jo Palocius dabar taip 
išpuoštus kaip New Yorke pui
kiausios cukrainės ant Broad
way.

DARBŠTĖ.IA
Sales savininkas p. Zenonas 

Straukus, 139 Steamboad rd., 
Great Necke, aktiviau pradėjo 
darbuotis Lietuvybės labui, ža
da padirbėti ir “Dirvai”. Va
lio !

LAUKIA LEIDIMŲ
New Yorko ir New Jersey 

valstijose daug Lietuvių pada
vę prašymus leisti jiems parda
vinėti alkoholinius gėrimus. 
Kadangi leidimai labai brangus 
ir sunkiai gaunami todėl jų 
Lietuviai ilgokai ir laukia.

DARBUOJASI
“Vienybei” atgaivinti. Mas- 

p.ethe daugiausia darbuojasi pp. 
Pačęsa ir Bernotas, šiedu vy
rai kur pečius priglaudžia ten 
darbo žymė matyti. žinoma, 
jie veikia su šėrininkais.
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ŠVEDU KAPClAI
BAIGIANT

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Rusų valdžia neva turėjus 
kokius ten dokumentus ku
riuose buk pažymėta apie 
pinigus. Pažymėjime sa
koma šitaip: “Už kapličkal- 
nio saulėtekio šešėlin, už 
septynių....” bet už kokios 
mieros septynių nepažymė
ta, pinigai esą pakasti.

Maždaug apie vidurį šių 
kapų apie kuriuos čia eina 
aprašymas yra aukštokas 
pailgas kalnelis, vadinamas 
Koplyčkalniu. Padavi m a i 
sako buk ant to kalnelio 
stovėjus koplyčia. Liekanos

Ukmergės apskrityj, Ka
varsko valsčiuje, kairėj pu
sėj Šventosios upės, maž
daug atstu nuo Kavarsko a- 
pie du kilometru į pietų ry
tus, randasi mažytis upelis, 
viso turintis ilgio apie 7 ki
lometrus. Vardas to upe
lio “Judinis”. Apie tą vietą 
kur jis įteka į Šventąją li
pę ta vieta ir keletas vien
kiemių taipgi vadinasi to 
upelio vardu. Būtent kurie 
vienkiemiai stovi arčiau ti
pelio, vadinas Pajudiniai, 
toliau stovinti nuo upelio x v
vienkiemiai turi vardą Ju-jdar ir dabar yra žymios, 
dinis. Nelabai toli nuo šio Didžiojo karo metu buvo 
upelio stovi vienkiemis Ju- atrasta plytiniai trepai — 
dinis. Dabartiniu laiku gy- tuos trepus žemės apaugu- 
vena pil. Rasickas. Žemės sius rado Rusų kareiviai 
valdo apie 100 hektarų irjbekasdami sau mažą apka- 
jo žemė siekia patį upelį; są, o paskiau ir apielinkės 
jo žemėje randasi tie čia žmonės pastebėjo, 
aprašomi Lietuvių - Švedų Šiaip apie tą vietą ant 
kapai visai netoli nuo upe- viršaus kalnelio yra labai 
lio. žemė ir kapai tarsi daug plytgalių, kurie liudi- 
parinktoj vietoj. Žemė tin- dija padavimų teisingumą, 
kanti kapams ir j 
grynas smiltynas. ~ 
kapų apie 30 hektarų.

miškui,| Bet klausimas: keno bu- 
Plotis vo kapai: Švedų ar Lieta

is vių? Padavimai labai vi- 
žiemių pusės, iš rytų į va- saip iškraipyti. Mini buk ta 
karus teka viršminėtas u- koplyčia buvus Švedų. Bet 
pelis Judinis. Vakarų šo- mano manymu, jeigu Švė
nų, iš žiemių į pietus vin
giuoja Šventoji upė, ir pro 
pat kapus, lygiagrečiai su 
Šventąją upe eina nuo Ka
varsko didokas kelias.

Nuo rytų ir pietų pusės 
apjuosia nevisai mažas kal
nas. Ta kapų vieta labai 
daili lyguma. Prieš 50—60 
metų toje vietoje buvo mil
žiniškas miškas. Mišką nu
kirto tuo laiku buvęs tos 
žemės savininkas, paskiau 
miško kirtimą pradėjo ar
ti, norėjo padaryti žemę, 
bet pasirodė kad del dirba
mos žemės perprasta žemės 
rūšis, geltonas smėlis. Pa
liko dirvonuoti ir vėl augti 
miškui.

Dabartiniu laiku visa ta 
vieta vėl jau apaugus miš
ku. Ant to viso žemės plo
to 30 hektarų yra virš šim
to kapų, bet tie kapai labai 
dideli, ir ikišiol tebestovi 
nesunykę. Nekuriu tokių 
kapų arba kapčių pats vidu- 
ris iš viršaus įdubęs. Į to
kius kapčius galėjo sugul
dyti daugiau kaip po šimtą 
lavonų. Kapai arba kap- 
čiai sukasti netvarkoje, vie
tomis tankiau, vietomis re
čiau, bet tankesnių grupių 
yra daugiau.

Prieš didįjį karą buvo at
važiavus kokia tai Rusų 
komisija tų kapų tyrinėti. 
Vietinius žmones samdė 
tiems kapčiams kasinėti. Iš 
daugelio tokių kapčių iška
sė žmonių, arklių kaulų ir 
ginklų bei šiaip visokių lie
kanų, sagų ir grandžių. To
je komisijoje buvo vienas 
kariškas gydytojas, kuris, 
kažin ar žinodamas, ar tik 
norėjo pasirodyti viską ži
nančiu, visus iškastus kau
lus paėmęs apžiūrinėjo ir 
iš galvų kaulkolių pasako
jo kiek kuris tų vyrų buvo 
amžiaus. =

Tarp žmonių eina padavi
mas kad tuose kapčiuose 
yra pakasti dideli pinigai.

dai ir buvo įsiveržę į Lie
tuvą, bet ar jie taip ilgai 
įsigyveno kad galėjo net 
koplyčias statyti, ir ar rū
pėjo jiems koplyčios? Tuo 
laiku kada Švedai su Lietu
viais kariavo, jiems rūpėjo 
plėšimas, o ne koplyčių sta
tymas. Nors tie laikai ka
da Švedai buvo įsiveržę į 
Lietuvą, jau buvo krikščio
nybės laikai, bet Švedai ne
atėjo statinėti koplyčių, o 
tik Lietuvius pamušti. Pa
tys Lietuviai greičiausia 
galėjo išstatyti koplyčią at
minčiai toje vietoje žuvu
sių ir palaidotų kareivių.

Dabar pabaigsiu apie pa
minėtus pinigus. Ištikro, 
apie vidurvasarį, saulei te
kant, nuo to kalnelio esti 
gana didelis šešėlis, taigi 
Rusų komisija apie tą šešė
lio vietą daugiausia ir pa
dėjo darbo bejieškant pini
gų. Bet darbas buvo be 
pasekmių, pinigų nerado, 
tik vietiniai žmonės kurie 
kasinėjo gavo neblogai at
lyginti, su tuo viskas ir už
sibaigė.

Didžiojo karo metu vie
nas Rusų kazokas taipgi 
sutiko mirtį ant viršminėtų 
kapų.

Dabartiniu laiku Lietuvo
je apie tokias istoriškas vie
tas visur interesuojamasi, 
bet kol kas apie šiuos kapus
kad kas pasiinteresuotų ne- gos medegos.

1933 METUS IR PRADEDANT
1934 METUS

Baigiant šiuos 
pažvelgus atgal 
Lietuvių nuoveikius, nesimato 
nieko tokio svarbaus atlikta iš
skyrus Dariaus-Girėno nuopel
ną ir 
tuvių tautai didelę reklamą ir 
garbę kokios niekas kitas iki 
šiolei 
teikti, bet kartu ir didžiausį 
liūdesį kokį kada Lietuvių tau
ta turėjo.

Tas jų nuopelnas paliks am
žinai Lietuvių tautos istorijoje.

Verta pastebėti kad Pasauli
nėje Parodoje Chicagoje buvo 
surengta ir taip vadinama “Lie
tuvių Diena”, bet ji, ačiū ne
kuriu asmenų ambicijoms ir 
pasirūpinimu sau iš to pasi
naudoti, nebuvo pravesta taip 
kad butų padarius rimtą kul
tūrišką žymę, apie ką vertėtų 
rašyti ir kabėti.

Jack Sharkey-Žukauskas tū
lą laiką buvo pasauliniu kumš
tynių čampionu, bet ir jis šy- 
met pralaimėjo.

Kūrybinių tautiniu darbų ne
labai daug kas nuveikta. Tie
sa, pavyko pereitą vasarą su
šaukti tautinės srovės konfe
renciją Chicagoje, kurioje da
lyvavo iš plačios Amerikos Lie
tuviai veikėjai ir veikėjos. Ta 
konferencija davė pradžią ben
dram kuriamam darbui, kuris 
nors depresijos prispaustas vis
gi kyla jšlėto aukštyn.

Kuomet kalbame apie kuria
mąjį darbą, mes jo galime lauk
ti iš Amerikos Lietuvių Sąjun-

1933 metus, 
į Amerikos

tragediją, kas davė Lie-

nepajiegė Lietuviams su-

jaunimas nuo 'ištautėjimo ir 
suradimas būdų padaryti juos 
pavyzdingais Lietuviais.

Tą trukumą musų gyvenime 
visi matom. Ir tam reikalinga 
rimta tautinė organizacija. Jei
gu tokia organizacija bus tin
kamai sutvarkyta, jeigu veikė
jai stos į darbą vieningai rū
pintis tautos likimu šioje šaly
je, Lietuviams bus užtikrinta 
dar ilgesnis gyvavimas. Tokia 
organizacija paspirs ir spaudos 
reikalus pirmyn, nes musų lai
kraščiams parama labai reika
linga.

Musų tarpe, tiesa, yra tokių, 
nors nelabai daug, kurie manė 
kad dolariai tai visas jų išga- 

gi kitų kulturingu tautų orga-, Was. šiandien gi pasirodė 
----- kad vien tik krauti dolarius,

būti individualistu arba kokiu 
nors pelnagauda, kuo tai prisi
dengus, nėra jau taip laiminga. 
Tie kurie buvo tik saumyliai ir 
dolarius į aruodus pylė, šian
dien pasijuto kad tie jų dola
riai nuskendo kaip tas milži
nas laivas juroje, ir jie liko 
be dolarių ir be žmonių pagar
bos, nes jie tais savo dolariais 
nesukūrė nei neprisidėjo prie 
sukūrimo nieko kas mums bu
vo ir yra reikalinga kultūriško.

Nereikia mums tūkstantinių 
duoklių, nereikia didelių aukų, 
reikia tik paramos, reikia ge
rų norų. O kada geri norai

gos, kuri tapo įkurta Liepos 16 
d. 1933 m. Chicagoje.

Reikia pasakyti kad kūrimas 
šios Sąjungos sudarė tam tik
rų įspūdžių, tam tikros opini
jos ir parodė veidą tų kurie 
yra tik individualistai, saumy- 
liai ir pelno jieškotojai.

Tam tikras nuošimtis paro
dė (nekalbant apie tuos kurie 
tautiniai jau senai miega) kad 
Amerikos Lietuvių gyvenime 
yra noras įkurti ką tokio gra
žaus, tautiniai kultūriško — to
kios organizacijos kuri butų ly-

nizacijoms.
1933 metai musų laikraštijo

je buvo nemalonus tuo kad tu
rėjo sustoti “Vienybė” kaipo 
tautinės idėjos laikraštis, o jos 
skeletus pasigavę kiti bando 
dar senu “Vienybės” vardu ką 
tai naujo pravesti.

Pagaliau, reikia pridėti kad 
Chicagoje rimta padirbėta kėli
mui pinigų Dariaus-Girėno pa
minklo fondui.

Tiek trumpais bruožais gali
ma pasakyti apie praėjusius 
1933 metus.

girdėti. Jeigu kas atkreip
tų atidą ir patyrinėtų juos, 
gal rastų labai daug vertin- 

P—s Z—a.
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BELAUKIANT 1934 METŲ
Belaukdami 1934 metų, visi

tie kurie dar turime Lietuvybės bus pas mus tada visi tik po ke- 
jausmus, kuriems rupi Lietuvy- lis centus dedami atliksim di- 
bė ir jos palaikymas Ameriko- delius naudingus darbus ir mo
ję, turėtų rimtai atsižiūrėti į. kėsim apsiginti nuo visokių iš- 
ateitį ir rūpintis apie budus ku-j naudotojų 
riais galima butų plėsti-buda-1 vienokiai ai įsakoma smaisie 
voti rimtą tautinę organizaciją; apsidengę išnaudoja musų vi- 
tautybės 'palaikymui. Reika-' 
linga kad ta organizacija palai
kyti! musų visuomenę nuo vi
sokių pelnagaudų, nuo visokių 
demoralizatorių, kurie pasiden
gę gražiais vardais žmones la
bai gudriai suvilioja. Reikalin
ga palaikyti musų priaugantis

pelnagaudų kurie 
ar kitokia skraiste

suomenę.
Todėl visi bukime prisirengę 

remti ir auklėti Amerikos Lie
tuvių Sąjungą, kuri visiems ge
ros valios Lietuviams bus nau
dinga organizacija.

džiaugiasi galėdama pranešti, jog bendradarbiaujant su LUCKY STRIKE

cigaretę išdirbejais, jai buvo suteikta galimybės sunaudoti National Broad

casting Company ištisą abiejų, raudono ir mėlyno radio tinklų sistemas. Iš

priežasties to, šeštadienį, gruodžio 30 dieną, ir po to kiekvieną šeštadienį,

nuo antros valandos (Eastern Standard Time) ir iki tol, kol kiekviena opera

bus užbaigta—pilnos operos perstatytos Metropolitan Opera House bus

transliuojamos. Mes žinome, jog visuomene džiaugsis galėdama pasinaudoti

šiomis nepaprastomis progomis. Todėl operos kiekvienam namui Jungtinėse

Valstijose bus atnešta geriausioje savo formoje. Mes jaučiame, jog tai yra

didelis žingsnis pirmyn puikios muzikos išvystymui šioje šalyje, ir kad tai

bus didžio įdomo ir pasilinksminimo šaltinis ištisai Amerikos visuomenei.

Metropolitan Opera Association

______________________  
■

_________________________________________—_______________
—

NUSIŽUDĖ JAUNA 
LIETUVAITĖ

Gruodžio 18 d. prie Soldiers’ 
Field stadiumo Chicagoje nusi
šovė Harriet T. Gercas, 19 me
tų amžiaus mergina, įsimylėjus 
į Lietuvį kareivį, šalę mergi
nos buvo rastas šautuvas kurį 
ji buvo pasiėmus iš savo tėvo. 
Jos tikras vardas buvo Jadvy
ga Gerčaitė. Kareivis kurį ji 
mylėjo yra Jonas Petrikis, tar
nauja Chicagoje.

Prieš porą dienų ji apleido 
savo tėvu namus atsisveikinda
ma su namiškiais.

KALĖDOS CHICA
GOJE

Kalėdos Chicagoj šymet bu
vo kaip tai skirtingesnės. Pir
miausia, nebuvo sniego ir iki 
pat Kalėdų buvo gana šiltas 
oras, tik Kūčių vakare oras at
vėso ir Kalėdų rytą jau buvo 
šaltoka.

Bet toliau dar labiau ėmė šal
ti ir snigti ir užstojo pilniausia 
žiema.

Pas Lietuvius Kalėdos buvo 
irgi linksmesnės, mat jau yra 
gero alučio, šnapselio, ir nors 
laikai nepagerėjo, bet Kalėdoms 
atsiranda šiek-tiek finansų tam 
skystimėliui.

Bedarbių skaitlius visam mie
ste buvo šiek-tiek mažesnis. 
Mat, daugelis gavo miesto ir 
valdžios darbus, krautuvės 
ėmė daug pagelbininkų, ir kai 
kurios firmos dirbo, nors 
pilnai, bet vis dirbo.

Bendrai suėmus viską, gali
ma pasakyti kad šios Kalėdos 
Chicagoje buvo daug linksmes
nės už praėjusių dviejų metų 
Kalėdas.

Svarbu pastebėti kad per Ka
lėdas nesimatė tiek daug girtų 
kaip būdavo prohibicijos lai
kais. Tiesa, žmonės išsigeria, 
bet su miera, be baimės, be rū
pesčio, nes žino kad niekas ne
kliudys.

Daug Chicagos firmų šiais 
metais dirbo per Kalėdas ir ža
da dirbti, vėl per Naujus Me
tus, nes turi užsakymų ir nori 
išpildyti. Per praėjusius tris 
metus buvo didelė retenybė jei 
kuri dirbtuvė Amerikoje dirbo 
šventą dieną.

Dabartiniu progresavimu in
dustrijos iki kitų Kalėdų gali 
visai atsistoti ant normalio pa- 
grindo ekonominiu žvilgsniu. 
Išsirašydami nauji skaitytojai 
"Dirvą” prieš pabaigą šių me
tų, mokės tik $1 visam metui.

pa-

ne

VYKĘS PARENGIMAS DA
RIAUS-GIRĖNO PAMINKLO

NAUDAI
Lapkr. 29 d. gražioje ir erd

vioje Casino Moderne salėje į- 
vyko SLA. 322 kuopos sureng
ti šokia, kurių pelnas buvo skir
tas Dariaus ir Girėno Pamink
lo Fondui. Nežiūrint kad tą 
vakarą Chicagos miestą aplan
kė nemaža audra, salėje matėsi 
gražus būrelis susirinkusio jau
nimo ir veikėjų. Jų tarpe pa
žymėtina Lietuvos Konsulas. A. 
Kalvaitis, kompozitorius A. Va
nagaitis, art. J. Olšauskas ir kt.

Laike vienos trumpos per
traukos Adv. A. Olis perstatė 
susirinkusiems svečiams Kon
sulą Kalvaitį; R. A. Vasalle, 
Dariaus ir Girėno paminklo sta
tymo komiteto pirmininką; Al 
Kawal, Northwestern Universi
teto Football komandos kapito
ną; ir A. Lapinską, kurie pasa
kė po trumpą kalbelę.

Kiek teko patirti tai SLA. 
322 kuopa įteiks $25 paminklo 
fondui, kaipo savo mažą para
mą tam garbingam tikslui.

ŠLA. 322 kuopa reiškia šir
dingą padėką “Margučiui“ už 
radio garsinimui, taipgi “Dir
vai”, “Tėvynei”, “Vienybei” ir 
“Draugui” už pagarsinimą šio 
parengimo savo laikraščių skil
tyse. Rep.

SLA. 322 KP. SUSIRINKI
MAS IR NOMINACIJOS. Gr. 
15 d. SLA. 322 kuopos susirin
kime • be kitko buvo nominaci
jos SLA. Pild. Tarybos. Susi
rinkimas buvo neskaitlingas, 
nes mat Kalėdos netoli tai visi 
kuomi nors užsiima.

Balsai pasidalino sekančiai:
Ant Prezidento: J. J. Bachu- 

nas 6 b.; P. J. Zuris 4;
Vice-prez.: Jonas Valaitis iš 

Brooklyno 11 b.
Sekretorium: Raginskas 4, 

Vinikas 6;
Ižd. ■■— Adv. Lopatto 10;
Dr. Kvotėju: Dr. Stanislovai- 

tis 10 b.;
Iždo globėjais: J. Januškevi

čius 10 ir šlikas 10 b.
Taipgi buvo išduota rapor

tas iš parengimo kuris įvyko 
Lapk. 29 d. Dariaus-Girėno pa
minklo naudai. Sulyg raporto 
vakaras davė apie $25 pelno.

“MARGUČIO” VAKARAS
Naujų Metų sutikimui “Mar

gutis” rengia vakarą St. Agnes 
nes auditoriume, Archer Avė. 
ir Rockwell.

Komp. Vanagaitis ir artistas 
J. Olšauskas su dideliu choru 
rengiasi duoti gražų programą 
dainų, muzikos ir juokų.

Vakaras įvyks Gruodžio 31 
d., sekmadienio vakare, ir tę
sis iki ateis Naujas Metas.

“Dirva” Pigiausias Laikraštis I 
Naujai išsirašantieji, kurie pa
skubins iki galo šių metų, gaus 

“Dirvą” už $1 visam metui!

7 DIENOMIS į LIETUVA
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

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

GREIČIAUSIAS KELIAS Į TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
— 1119 Euclid Ave. Cleveland —
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BALUTIS GAL TEKS LONDONUI
±------------------------------------------------------------

“Dirvos” redakciją pasie
kė žinia kad Lietuvos Mi- 
listeris Su v. Valstijoms, p. 
3. K. Balutis, skubiai iššau
damas tarnybos reikalais j 
<auną ir tuoj apleis Wa- 
ihingtoną. Jis Sausio 3 d. 
aivų “Manhattan” rengia
si išplaukti iš New Yorko 
r pasiekęs Europos pakraš- 
:į skubės i Lietuves sostinę.

Washingtone savo vieto
je palieka laikinai pareigas 
siti Charge d’Affaires a. i. 
dtulu, Pasiuntinybės Sek
retorių Dr. M. Bagdoną.

Iki šiol turimomis žinio
mis, p. Balučio iššaukimas 
yra surištas su derybomis 
tarp Lietuvos ir Anglijos, 
sudarybui tarp jų prekybos 
sutarties. Šios derybos tu
ri prasidėti antroje Sausic 
mėnesio pusėje ir p. Balutis 
yra kviečiamas joms vado
vauti.

Derybos del prekybos su
tarčių sudarymo yra papra
stai komplikuotas ir ilgas 
darbas, todėl p. Balučio iš
važiavimas numatomas il
gesniam laikui.

Ar p. Balutis gryš atgal 
i Washingtoną ir kada — 
tuo tarpu pasilieka atviras 
klausimas, nes turimomis 
žiniomis p. Balučiui drauge 
pasiūlyta ir Lietuvos Mi- 
nisterio vieta Londone.

Ponas B. K. Balutis yra 
vienas iš praeitų dešimtme
čių Amerikos Lietuvių vei
kėjų, po karo gryžęs Lietu
von, ten stojo musų atgimu
sios valstybės tarnybon ir 
prieš kelis metus buvo pa
skirtas Į Washingtona.

Dabar Lietuva vėl jį šau
kia svarbiam darbui ir ga
lime kartais jo netekti, jei
gu bus paskirtas Londonan.

Dabar visuomenei reikia 
rūpintis apie nuolatinius, 
pastovius tautos reikalus, ir 
saugotis tokių kurie nori 
vienų pavyzdžiu iš visuo
menės pasipelnyti.

Roosevelt ar “Ruzveltas”?
Lietuvoje labai paprasta 

darkyti svetimų šalių žmo
nių vardus. Kaip savoje ra
šyboje nėra nusistovėjimo, 
taip nėra nusistatymo kaip 
rašyti kitų tautų žmonių 
pavardes. Kas laikraštis ar 
rašytojas beveik kitaip ra
šo.

Amerikos prezidentą vie
ni rašo Rooseveltas, kiti— 
Ruzveltas. Vieni, mat, sto- 
zi už rašymą sulyg “skam
bėjimo” (arba tarimo), ki- 
i gi už rašymą taip kaip 
pavardžių savininkai rašo
mi. Mums rodos kraipyti 
kito žmogaus pavardę yra 
prasčiausias dalykas kokį 
Tali Lietuvos pišoriai išgal
voti. Pamatęs Lietuviškame 
laikraštyje savo pavardę jo- 
kis svetimtautis jos nepa
žysta, ir neprisiima.

Prie to, Roosevelt visai 
leišsitaria “Ruzvelt”, nors 
lekurie taip mano. Dvi oo 
Angliškoj kalboj tankiai iš
sitaria kai]) u, tačiau ne 
Roosevelto pavardėje. Tos 
Ivi oo tariasi kaiį) viena il- 
Įa O. Ir tikrai RooSevel- 
;o pavardė tariasi ROse- 
velt, ne Ruzvelt.

Lai savo kalbą jau ir dar
ko, iki nusistovės, lai ją ter
šia visokiais svetimais žo

džiais, bet svetimų žmonių 
pavardes turėtų visi prisi- 
silaikyti rašyti taip kaip jos 
yra, nežiūrint kad ir sunku 
ištarti. Iš seno papratę sa
vo pavardes darkyti, mainy
ti, net ir dabar musų žmo
nės neįsitikina sau kaip- ne
priderama ir neteisėta yra 
kitų pavardės išversti į ki
tokias.

Pas mus juk buvo Lietu
viui vistiek ar jis Juška, ar 
Juškevičius, ar Juškevičia, 
ar Juškevič, ar Juszkiewicz 
ar dar kaip kitaip. Bet ki
tose pažingėjusiose šalyse 
pavardžių rašymas yra la
bai sutvarkytas ir sulyg įs
tatymų net viena raidė da- 
dėti ar išmesti reikalauja 
pereiti tam tikrą procedū
rą.

Vokietija Atsigauna
Paskiausiomis statistikos 

žiniomis, Vokietija gyven
tojų turi 65,300,000. Neto
li milijonas Vokiečių gyve
na Saar distrikte, bet juos 
nepriskaito prie Vokietijos 
gyventojų, nes tas distrik- 
tas yra Tautų Sąjungos ži
nioje.

Prieš karą Vokietija tu
rėjo 67,800,000 gyventojų. 
Karo laiku jų išmušta keli 
milijonai, bet dabar vėl at
auga.

Kaip kitose šalyse taip 
ir Vokietijoje pastaru laiku 
gimimų skaičius apmažėjo, 
del ko Vokiečiai nerimauja 
ir nori kad šeimose butų po 
tris ar keturis vaikus vieto
je vieno ar dviejų.

Skridimas, Skridimas....
Musų manymu, gana Lie

tuvių kolonijoms ir veikė
jams aikvoti energiją rūpi
nimusi nauju skridimu 
Lietuvą ir spausti visuome
nę rinkimais aukų skridi
mui, kada yra apleisti kiti 
dideli ir nepabaigiami tau
tos reikalai.

Kur tie musų veikėjai ka
da reikia remti Vilniaus va
davimo klausimas? Ar už
tenka tik padainuoti, “ Ei 
Pasauli, Mes be Vilniaus 
Nenurimsim!” ir nieko ne
dirbti?

Kodėl neplatinama Vil
niaus pasai ir Vilniaus žen
kleliai tose kolonijose ku
riose visuomenė varginama 
aukomis skridimui?

Ar daug veikėjai prisidė
jo prie parėmimo Vytauto 
Didžiojo Muzejaus įrengi
mo?

Kur einasi tautos reika
las ir garbė, veikėjai mie
ga, o jeigu kas ką sumano 
privatiškai naudai visi šoka 
į darbą ir rėkia kad tai “vi
suomeniškas reikalas”.

Skridimas per . Atlantiką i 
rengti nėra jokia Amerikos 
Lietuvių nei visos tautos 
užduotis. Tas paėjo tik iš 
pripuolamo dviejų vyrų pa
sikėsinimo, kurį visuomenė 
entiziastiškai parėmė — ir 
viskas. Darius ir Girėnas'' 
ką pasikėsino ir atliko, ir 
to užteko ant kie'k liečiasi 
vištiomenės parama.

EINU
Štai žiūrėk, ten kryžiai pilkoj tolumoje, 
Maudosi ant kalno vakaro migloje.
Tai j juos aš einu, nešu savo naštą, 
Nes ten visi skausmai ir vargai paskęsta.
Ten į juos sueina keliai ir keleliai, 
Ir visi dygliuoti mus žemės takeliai.
Ir mano takelis į tuos kryžius veda, 
Ir man nuodėmingam amžinybę žada.
Aš čia juodu ruku klajodams tiek metų, 
Slankiojau šešėliu po pasaulį platų, 
Bet nieko neradęs, laimės nepažinęs, 
Einu į tuos kryžius džiaugsmų nenuskynęs.

Lietuva padvigubino pir
kimus iš Anglijos. Londo
ne Gruodžio 6 d. Anglijos 
Pabaltės draugijos iždinin
kas Hancock surengė pri
ėmimą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ministerių Londone 
pagerbimui. Anglų parlia- 
mento narys Bossom kal
bėdamas tarp kitko pareiš
kė kad Pabaltės valstybės 
nuoširdžiai nori prekiauti 
su Anglija. Per paskuti
nius 18 mėnesių Lietuva 
daugiau kaip padvigubino 
savo pirkinius iš Anglijos, 
pasakė jis.

Lietuva Turėsianti
Savo Kardinolą

Lietuvoje laikraščiai ra
šo kad užsienyje eina gan
dai buk Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios galva, arkivys
kupas metropolitas J. Skvi
reckas už ypatingus nuo
pelnus Bažnyčiai busiąs po
piežiaus pakeltas į kardino
lus. Kaip žinia, ark. Skvi
reckas yra išvertęs į Lie
tuvių kalbą Šv. Raštą.

Iš kardinolų renkasi po
piežiai. Taigi Lietuvos kar
dinolui nors neteks pačiam 
proga likti popiežium, nes 
Italai kardinolai neužleidžia 
niekam, tačiau pats turės 
progos popiežių rinkti.

Ir slenku išlėto ten kur tolumoje 
Kryžių siluetai maudosi migloje — 
Aš einu į kapą, ten veda likimas, 
Ten naujas pasaulis, ten dvasios kėlimas...

Jonas Morkūnas.

KO?....
Ko tavo žvilgsniai manin įsmigo, 
Kodėl regiu vėl tave, nors vienas? 
Kodėl svajoju tai]) apie tave 
Ir tamsią naktį ir ilgą dieną?. . . .

Ko tu žvelgei tai]) į mane godžiai, 
Ką pasakyti akim norėjai, 
Kodėl taip spaudei tu mano ranką 
Kada savoje jąją turėjai?....

Argi tu meilę tuomi man reiški, 
Ar širdis trokšta mane mylėti? 
Ar galiu džiaugtis, viltį turėti?
Ar nereikės man už tai kentėti?....

Graži, jaunutė rtu kaip gėlelė 
Naujai pražydus vasaros dieną.
O, Kaip aš džiaugčiaus jeigu tai butų 
Kad širdyj tūri tik mane vieną. . . .

Adonis.

Pilsudskio Gimtadienis
Gruodžio 5 d. Pilsudskiui 

suėjo 66 metai amžiaus ir 
ta diena Lenkijoje gana įs
pūdingai švęsta. Nors nė
ra Lietuvio kuris dovanotų 
Pilsudskiui už tą pasalingą 
būdą kuriuo jis Vilnių Lie
tuvai išplėšė, tačiau turime 
jam pripažinti ypatingą e- 
nergiją ir pasišventimą sa
vo pamylėtai .antrai tėvy
nei, Lenkijai.

Gimtadienį pažymėjo ir 
užsienio spauda. Londono 
“Observer” įdėjo špaltos il
gumo aprašymą, kuriame 
nurodo kaip ypatingas Pil
sudskio užsispyrimas iš 
bankrutijaneios, visų pa
juoktos Lenkijos, 1926 me
tų perversmu ir diktatūros 
pasiėmimu, padarė gana 
stiprią ir tvarkingą valsty
bę.

Tą patį darbą Lietuvoje, 
kaip žinome, atliko Prezi
dentas Smetona ir kariume- 
nė. Panašų darbą ir Esti
jos piliečiai užkorė savo 
parliamentui. Visos tos re
formos nuėjo keliu mažiau 
galios partijoms susiskal- 
džiusiems parliamentams, o 
vienam valstybės ir tautos 
reikalus dabojančiam pre
zidentui. '

KRAŽIAI
(KRAŽIŲ SKERDYNIŲ 40 METŲ 

SUKAKČIAI PAMINĖTI)

RED. ATSAKYMAS
P-lei Olgai Ažunariutci, Wa

terbury, Conn. — Rezoliucijos 
Conn. Valstijos Aviacijos Die
nos Komisijos netalpinsime, nes 
ta aviacijos pramoga už kurią 
agituojama, yra globoj tik vie
nos srovės Chicagos grupės as
menų, be visų srovių pritari
mo. Nors jus socialistai per
tikrino kad tai yra “visuome
niškas darbas” ir kad ne vieni 
socialistai jį vadovauja, bet jie 
tik ir jieško tokių kurie greit 
jiems patiki.

Nors jie skelbia kad komite
tas susideda “iš visų srovių” 
atstovų, bet visi yra parinkti 
pačių “Naujienų” asmenys ir 
jie nieko išskyrus savęs asme
niniai negali atstovauti ir ne
atstovauja. Nei katalikai, nei 
tautininkai į tą socialistų kor
poraciją neineina ir socialistai 
nieko neįsileidžia, nes tai yra 
jų privatinė korporacija.

Lietuvių tauta gali didžiuotis savo 
praeities istorija. Ji randa joje, teisybė, 
ne maža kančių ir skaudžios likimo iro
nijos, bet dar daugiau ji gali pasigerėti 
garbės, laimėjimų ir kilnumo pavyzdžiais.

Visa Lietuva nusagstyta garsingo at
minimo ženklais. Štai miškas, kur seno
lių garbinta dievai; štai piliakalnis, kur 
grumtasi su priešais del laisvės ir garbės; 
štai bažnytkaimis, miestelis ar miestas, 
kur drąsa ir karžygiška meilė vainikavo 
Lietuvių tautos sūnūs. Ir tarp tų dauge
lio šviesaus prisiminimo vertų vietų stovi 
KRAŽIŲ miestelis. Jis garsus save sena 
praeitimi ir prieš 40 metų įvykusiomis 
skerdynėmis.

Beveik pačiame Žemaičių krašo vidu
ryje, kelių kv. kilometrų įlinkime, prie 
Kražantės upės guli susispaudęs Kražių 
miestelis su 3000 gyventojų. Guli apsup
tas iš trijų pusių — šiaurės, vakarų ir pie- 
t; — lėtai kylančių aukštumų, o iš ketvir
tos — liūliuojančių raistų ir padavimais 
apipinto ežero. Miestelis kuklus ir nuvar
gęs, nešąs ant savo pečių virš septynis šim
tus metelių. Kražių pradžia gludi žiloje 
senovėje, kada dar toje vietoje negyventa 
Lietuvių. Istorijos dokumentuose Kražių 
vardą pirmą kartą užtinkame 1253 metais, 
kada Karalius Mindaugas paveda kryžiuo
čiams Žemaičių kraštą. 1390 metais Ka
raliaučiuje įvykusiame pasitarime tarp Že
maičių ir kryžiuočių randame ir Kražių še
šis atstovus. Po Žalgirio mūšio (1410 m.), 
pasikeitus politinėms aplinkybėms, Kra
žiai- buvo atpalaiduoti nuo kryžiuočių pri
klausomybės. .1492 m. karalius Aleksan
dras suteikia Kražiams apskrities miesto 
teises, o 1529 m. karalius Zigmantas I įs
teigia Kražiuose aukščiausi Žemaičių tei
smą.

Iki 1559 m. Kražius valdo bajorai Kez- 
gailai. Tais metais Kražius paveldi Ang
lų emigrantai Kotryna Suffolk ir Ričar
dai1 Berthe. 1658 m. Kražius iš minėtų 
svetimšalių atperka Mykolas Radvila Juo
dasis. Radvilų rankose Kražiai išbuvo 
iki 1803 meų.

1416 m. Vytautas Didysis pastato Kra
žiuose bažnyčią Šv. Mykolo vardu. Ši baž
nyčia 1638 m. sudega, ir tik po trijų metų 
atstato ją klebonas Mykolas Mazelevičius 
Barkauskas. Papuošia didžiausiais visuo
se Žemaičiuose varpais. Šiuos varpus iš
ėmė Vokiečiai.

1621 metais Jėzuitai pradeda Kražiuo
se statyti antrą bažnyčią Panelės Marijos 
vardo. 1689 metais ją baigia. Tai buvo 
didžiausia ir puikiausia visoje tų laikų Lie
tuvoje bažnyčia. Joje buvo ir garsaus dai
lininko Leonardo da Vinci Panelės Marijos 
dangun ėmimo paveikslas. 1863 m. ši baž
nyčia galutinai sugriuvo.

Kražių mokykla
1569 metais Vilniaus vyskupas Prota- 

sevičius kovai su beįsigalinčiu protestan
tizmu Lietuvoje parsikviečia į Vilnių Jė
zuitus kad suaktyvintų Kristaus mokslo 
platinimą ir padėtų atremti protesantiz- 
mo pavojų. Pakviesti Jėzuitai paplito po 
visą Lietuvą.

į Kražius Jėzuitus pakvietė Žemaičių 
vyskupas Melchioras Giedraitis 1607 m. 
Radvila Našlaitis 1613 m. padovanojo Jė
zuitams Kražių pilį. Suprasdami kad ge
riausia priemonė kovai su protestantizmu 
yra mokykla, Jėzuitai susirūpino įsteigti 
Kražiuose aukštąją mokyklą. Žemaičių 
etmonas ir generalinis seniūnas Jonas Ka
rolis Katkevičius pastatė Kražiuose dide- 
delius murus, ir 1616 m. Jėzuitai juose ati
darė mokyklą-kolegiją. Garsus Kražių mo
kyklos mokytojai, kai]) Kaz. Sorbievskis, 
Zigmantas Kajolavičius ir kiti traukė sa
vo mokslingumu jaunimą ne tik iš Žemai
čių krašto, bet ir iš visos Lietuvos. Kra
žių mokyklos garsas buvo didelis ir platus.

Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius, 
matydamas kokį didelį pasisekimą turi 
Kražių mokykla, Jėzuitų laikoma, pavedė 
jiems laikyti ir dvasinę seminariją. Ši pir
mutinė Žemaičių dvasisė seminarija išbu
vo Kražiuose per 100 metu — nuo 1621 iki 
1741 m. Iš Kražių ją perkėlė į Varnius.

Gruodžio 29, 1933

1773 m. Popiežiaus Klemenso XIV bu
vo panaikinta Jėzuitų ordenas. Visos Jė
zuitų laikomos mokyklos perėjo sudarytai 
vadinamai Edukacinei Komisijai. Eduka
cinė Komisija Jėzuitų kolegiją Kražiuose 
panaikino, o jos vieton įsteigė 6 klesų mo
kyklą. Ją pavedė laikyti 1797 metais atsi- 
krausčiusiems į Kražius kunigams kar
melitams. 1817 metais ši mokykla buvo 
iškelta į Kolainius. Po poros metų Kra
žiuose buvo įsteigta nauja gimnazija, ku
ri išbuvo iki 1842 metų. Tais metais Rusų 
valdžia, sudarius naują Kauno guberniją 
ir norėdama sustiprinti naujo gubernijos 
miesto reikšmę, Gimnaziją iš Kražių iškė
lė į Kauną.

Skerdynių priežastis
Apie 19-to amžiaus vidurį Kražių mie

stas buvo tiek išaugęs kad turėjo arti 3000 
gyventojų, 6 gatves ir tris skersgatvius. 
1845 m. Kražiai perpus sudegė. Po to gai
sro jie jau nebeatsigavo. Nepadėjo nei 
benediktinių vienuolių palikimas karmeli
tų vietoj. Beje, benediktinės jau prieš du 
šimtus metų Kražiuose buvo įsikūrusios. 
Žemaičių bajoras Krizostomas Valatkevi- 
čius (Valatka) 1639 m. jas čia įkurdino, 
užrašydamas joms Kaunatavos dvarelį. 
1641 m. Kražiuose buvo pastatyta ir pa
šventinta atskira benediktinių bažnytėlė. 
1757 m. Kražių benediktinės pasistatė sau 
muro bažnyčią ir vienuolyną. 1872 metais 
Kražių benediktinės turėjo 26 vienuoles. 
Rusų valdžiai katalikų vienuolynus Lietu
voje pradėjus naikinti, Kražių benedikti
nėms buvo uždrausta naujas vienuoles pri
imti. Likusioms senėms išmirus, vienuo
lynas turėjo būti panaikinta.

1890 metais Kražių vienuolyne dar bu
rn 9 pasenusios ir padegusios vienuolės. 
Rodos nedaug bebūtų reikėję laukti kol 
visos išmirtų, bet staiga 1891 m. buvo gau
ta Rusi] caro Aleksandro III įsakymas 
Kražių benediktinių vienuolyną tuoj užda
ryti, o jų bažnyčią nugriauti.

Šis caro įsakymas ne tik Kražių vie
nuoles bet ir vietos gyventojus begalo su
jaudino. Žmonės, be abejo, numanė tik
slus kurių Rusų valdžia tuo savo sumany
mu siekė. Ji norėjo Kražius, kaipo kul
tūrinį Lietuviškai katalikišką centrą, ga
lutinai sunaikinti, paruošdami tuo budu 
pravoslavijai dirvą. Tuo tarpu Kražių gy
ventojai kitką galvojo. Kadangi jų para
pijinė bažnyčia buvo labai menka ir pase
nus, jie kreipėsi į valdžią su prašymu Kra
žių benediktinių bažnyčią negriauti bet ją 
parapijai atiduoti. 1892 m. Vasario mėn. 
tuo tikslu Kražių gyventojai padavė carui 
prašymą; buvo kreiptasi tuo pat reikalu 
į Vilniaus general-gubernatorių Oraževskį 
prašant jo užtarimo, bet visi prašymai li
ko atmesti.

Kražių vienuolyną Rusų valdžiai už
tarius, į silpnų vienuolių vietą savo pilieti
nių ir tikybinių teisių ginti stojo patys pa
rapijiečiai. Ir štai, dasitęsus Lapkričio 22 
'lienai, 1893 metais, Rusams galutinai at
ėjus bažnyčią užimti, įvyko skerdynės.

Lapkričio 22 d. su buriu policininkų at
važiavo į Kražius Kauno gubernatorius 
Klingenbergis. Bažnyčia buvo pilna be
simeldžiančių žmonių. Duryse atsistojo 
vienas senelis su kryžium rankoje, o šali
mi jo du vyrai su caro ir carienės paveik
slais. Žmonės manė kad šiuo atveju gu
bernatorius nedrys veržtis į bažnyčią.

Gubernatorius įsakė žmonėms apleis
ti bažnyčią, bet šie atsakė kad laukia mo- 
narko atsakymo. Tada gubernatorius įsa
kė policijai su nagaikomis varyti žmones 
iš bažnyčios. Sujudinti žmonės puolė gu
bernatorių ir pribloškė prie bažnyčios sie
nos. Tuo metu kažin kas iš policininkų šo
vė. Minia įniršo ir ėmė svaidyti į guberna
torių lazdomis ir akmenimis. Gubernato
rius su keliais valdininkais pasislėpė prie 
vargonų, o policininkus minia išvijo iš 
šventoriaus. Minia grūmėsi su policija 
lazdomis, šakėmis, spragilais. Žandarai iš
sišaukė į pagalbą iš Varnių 300 kazokų, 
Minia vis kovojo su žandarais. Kada se
kantį rytą pribuvo kazokai, minia su jais 
negalėjo kovoti. Per kelias minu tas kazo
kai, kapodami kardais ir nagaikomis žmo
nes, visus iš bažnyčios išvijo. Dalį minios 
suvijo į upę, kur žmonės skendo. Kazokai 
darė ką norėjo, ir išsisklaidę po miestelį 
ir apielinkę mušė, plėšė, niekino moteris, 
vyrus tempė kaipo kaltininkus.
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Nevėžiu ir Dubysa

Po pirmos pasekmingos kelionės, su
laukę kitos vasaros ir praleidę Mildos šven
tę, Daugupių vyrai rengėsi plaukti Į kitas 
upes esančias kiek toliau nuo Daugupių. 
Šią vasarą pakvietė juos Į save kunigas 
Kalnis, nuo Nevėžio. Tenai labiausia no
rėjo keliauti Gaižys, nes ten buvo tėviškė 
jo motinos Gaižutės.

Vėl laivynas su visais žymiausiais jau
nais Daugupių vyrais ir su nesenai parvy- 
kusiais vikingais, su maistu ir ginklais, iš
plaukė beveik visai vasarai. Nemunu pa
sileidę žemyn, neužilgo priplaukė Nevėžio 
žiotis, kur ta upė ties šių dienų Raudon
dvariu suteka j Nemuną. Dešinėje Nevė
žio pusėje, ant aukšto kranto, stovėjo pi
laitė kunigo Liepėno. Liepėnas buvo tan
kus Daugupių svečias; sulaukęs Daugupė- 
nų, su savo sunum Gurkliu ir dukrele Ge
nute svečius priėmė labai vaišingai. Čia 
ypač mėgo lankytis Vainys, kurs taikėsi 
prie Genutės. Liepėnas, žinodamas kad 
Vainys yra kunigų kilmės, neprieštaravo 
savo dukters palinkimu! prie jo, ir kaip iš 
visko matėsi, tik laukė patogaus laiko su- 
leidimui jų Į porą.

Iš čia laivynas plaukė aukštyn j Nevė
ži, link Kalnių pilies, ir su jais išplaukė 
Gurklys.

Kalnio pilis radosi nedaplaukus Bab
tų, kitoje upės pusėje, kur dabar stovi Bab- 
cinos dvaras. Netoli pilies, Nevėžio kran
te, buvo aukštas piliakalnis, kurs ir po šiai 
dienai stovi, nors apmenkėjęs, kurs tarna
vo gandams duoti į kaimynus reikalui iš
tikus.

Kalnis, sulaukęs svečių, labai maloniai 
priėmė ir ilgokai pas save užlaikė.

Čia tai buvo ta vieta iš kur Daugupiai 
gavo sau kunigienę Gaižutę, kuri tačiau ne
ilgai ten buvojo, nes gimdydama sūnų, da
bar žinomą Gaižį, mirė. Jos sūnūs buvo 
pavadintas Gaižiu, motinos atminčiai. Čia 
buvo Želvė — kuri jau buvo mirus — ku
ri surengė Menino pradingimą, kad Daug
upiai tektų jos dukters sunui. Čia buvo 
skaudus atsitikimas su jauna gražia Liu- 
dyte, kurią Kalnio sūnūs Talksnis, tėvui 
ir jos vyrui Vingėlai nežinant, pradėjęs se
kioti, prigirdė Nevėžyje ir pats vėliau, są
žinės graužiamas, nežinia kur iš tėviškės 
dingo. Iš čia pasišalino ir Vingėla, pasi
imdamas su savim ir savo sūnelį, nenorė
damas matyti tų vietų kuriose jo mylimo
ji gyveno ir žuvo.

Kalnis jau buvo senas žmogus; jo ki
ti sunai buvo vedę ir dukterys išleistos už 
vyrų. Senis labai džiaugėsi savo anuku: 
Gaižys atnešė jam džiaugsmą, rodos visa 
pilis praskaidrėjo sulaukus jo. Bet senis 
mokėjo vaišinti ir kitus svečius ir jie iš
keliavo labai pasitenkinę.

Keliaudami Nevėžiu aukštyn, priplau
kė vietas šių dienų vardais žinomas šias: 
Babtus, Panevėžėlį, Labūnavą, Kėdainius, 
Surviliškį, Krekenavą, Naujamiestį, Pane
vėžį ir pagaliau Raguvą, kur iš pelkynų iš
teka Nevėžis. Iš ten gryžo atgal. Šioje 
kelionėje nieko ypatingo nenutiko ir visur 
Meninas ir Gaižys, savo tėvo papročiu, su 
žmonėmis draugingai pasikalbėjo, pasita
rė ir reikale pažadėjo pagalbą ir užtarimą.

Nevėžio pakraščiai buvo daugiau ap
gyventi negu Šventosios ir aukštutinė da
lis Vilijos. Čia žmonės buvo drauginges- 
ni, vieni su kitais tankiau susisiekdavo. Ir 
šie gyventojai, iki įsitikino kad ne priešai 
atvyko, buvo su atėjūnais atsargus,, bet 
paskui liko labai draugingi.

Iš visų aukštutinio Nevėžio gyventojų 
tik Kėdainių srityje radosi reikšmingesnis 
gyventojas, vardu Ginkus, kurs turėjo stip
rią pilaitį prie subėgimo Dotnuvėlės su Ne
vėžiu. Ginkus augino tik vieną sūnų ir 
net šešias dukteris. Iš jų vyriausi, ir pati 
gražiausi, Ramutė, labai patiko Stukui ir 
jis prašė tėvo atiduoti ją jam už žmoną. 
Ginkus iš to net perdaug nudžiugo, nes 
jam rūpėjo kur savo dukteris padės. Tai
gi kuomet tyrinėtojai plaukė atgal, su jais 
į Daugupius vyko viena moteriška.

Pasiekę Kalnį jie vėl sustojo, apipasa
kojo ką matė ir patyrė, ir netrukus iške
liavo, bet sustodami ir Liepėno pilaitėje.

Šiuo sustojimu, Vainys užbaigė tary-

bas su Liepelių, ir visas laivynas pasuko į 
Nemuną link Daugupių, kalbėdamas apie 
businčias vedybas — Vainio ir Genutės.

* * *
Dar buvo tik pats vidurvasaris kai jie 

gryžo į Daugupius, ir kad nebuvo kas na
mie veikti, Vainys pakalbino juos plaukti 
į Dubysą, į savo tėviškę, kuri stovi ant 
Dubysos kranto, netoli šios upės subėgimo 
į Nemuną. Ta proga jie aptyrinės Dubysą 
ir jis praneš savo tėvams apie savo vestu
ves.

Plaukė ji< sustodami ir aplankydami 
panemunėje buvusius kunigus: gerą Ar- 
džio draugą Vaupšą, kurio pilis buvo šių 
dienų Zapyškio vietoje. Vaupšos sūnūs 
Raižys prisidėjo prie jų. Sekantį priplau
kė kunigą Bružą, o tolėliau kunigą Eimu
tį, kurio pilis buvo prie upelio aukščiau 
Vilkijos, dešinėje Nemuno pusėje.

Bružas buvo tėvas Vingėlos, o Eimučio 
duktė Liudyto buvo vaidilutė, kuri pami
lus Vingėla su juo pabėgo iš tėviškės ir 
apsistojo pas Kalnį, o vėliau Nevėžyje pri
gėrė. ...

Su jais tolyn išplaukė Eimučio sūnūs 
Sagys.

Sekantis sustojimas jau buvo Vainio 
tėviškė, nors tame protarpyje gyveno ke
li menkesni kunigai tai vienoje tai kitoje 
Nemuno pusėje.

Sulaukus Vainio ir tiek jo draugų, vi
sa Skaisgirio pilis pralinksmėjo. Po kele
to metų nebuvimo, Vainys rado daug ką 
pakitėjus.

Vainys pasigyrė tėvui kad jau rengia
si imti žmoną, ir kvietė į vestuves. Paty
ręs ką jo sūnūs gauna, Skaisgiris dar la
biau pralinksmėjo ir pažadėjo pavesti jam 
savo pilį valdyti.

Po smagių vaišų, laivynas išplaukė 
Dubysa aukštyn. Praplaukę keletą ne
reikšmingų gyventojų, prisiartino prie pi
laitės kunigo Rėklos, šių diemi Čekiškės 
srityje. Šis kunigas buvo neramaus budo 
ir su kaimynais vaidijosi. Kaip tik jis pa
tyrė kad tarp keleivių yra Skaisgirio sū
nūs, Rėkia pareikalavo Vainį atiduoti jam 
ramiu budu, kaipo nelaisvį, kad tėvas at
lygintų jam nuostolius, paneštus, kaip jis 
vis sakydavo, pora desėtkų metų atgal. 
Atsitikimas buvo tokis: tuo laiku norėjo į 
Dubysą prasivogti vikingai plėšikai, Skais
giris laiku pat7?yjo, užpuolė juos ir nuvi
jo atgal. Rėkla^ tyręs supyko ant 
Skaisgirio sakydamas Kad jis butų juos, 
daplaukusius iki jo, sumušęs ir paėmęs ne
laisvėn su visu grobiu.... Vainys, nebū
damas namie keletą metų, ir tam atsitiki
mui buvus kai jis buvo dar vaikas, visai 
buvo pamiršęs apie tą Rėklos pykestį ant 
jo tėvo.

Daugupėnai, permatydami Rėklos spė
kas, matydami kad jis ginklu nepuls, atsi
sakę jo reikalavimą išpildyti, greit išplau
kė tolyn. Rėkia grąsino jiems: “Palaukit, 
aš jums parodysiu!” ir del tokio seno nie
ko bereikalingai susipyko su savo dorais 
svečiais.

Sekančios vietos kurias jie pasiekė to
liau keliaudami, buvo šių dienų vardais ži
nomos: Butkiškė, Airiogala, iš kur paėjo 
dainus Geluonis; toliau, Ugionys, Betyga
la, Žemygala, Lyduvėnai, Saudininkai, Gar
dai, Padubysis. Iš čia gryžo atgal.

Dubysos pakraščiais gyventojų buvo 
gana tirštai. Daplaukę Dubysos galą, ten 
tarp užeitų žmonių išgirdo kalbas kad ne
toliese prasideda kita upė, vardu Venta, 
kuri teka tolyn, į šiaurę, ir išeina į Balti
jos jurą.

Paminėjimas juros ir kad ją galima 
pasiekti ta nauja upe, — nors buvo toliau 
negu Nemunu plaukiant, ko jie nežinojo,— Į 
vikingus sugyvino. Tai ta jura kuria jie 
pabėgo iš Danų, už kurios randasi jų drau- 
gai-plėšikai.

Nekurie vikingai ėmė kurstytis vienas 
kitą imti savo valtis neštis į Ventą ir iš
plaukti iki juros — surasti naują kelią į 
Baltiją. Tačiau Meninas ir Gažys tam 
nepritarė, nes reikėjo prieš rudenį sugryž- 
ti į Daugupius, ir jie nebūtų spėję.

Gryždami jie pasuko apžiūrėti vieną 
upę subėgančią į Dubysą — tai Kražantė. 
Ta upe pasiirę prieš vandenį pasiekė vietas 
šių dienų vardais, Kelmę, Pakražantę, ir 
Kražius. Nuo čia pavandeniu leidosi at
gal į Dubysą, mažai kur sustodami. Ilgiau

sutruko Airiogaloje, aplankydami šventi- 
nycią ir sudedami dievams aukas.

Ilgiau turėjo sutrukti — nors ir neno
rėjo — ties Rėklos pilimi, nes jiems išplau
kus, Rėkia, žinodamas kad jie turės giyž- 
ti tuo pačiu keliu, suvarė savo žmones pa
stoti gryžtantiems kelią, ir vis manė sau: 
“Aš jiems parodysiu!”

Abiem pusėm Dubysos buvo išstatyta 
po būrį ginkluotų vyrų ir per upę nutiesta 
stora iš karklų pinta virvė. Daugupėnams 
ramiai plaukiant ir pikto nesitikint, pir
mutinės valtys nespėjusios apsižiūrėti, ant 
virvės užplaukusios buvo apverstos ir tarp 
keliauninkų kilo sumišimas. Tuo tarpu iš 
krūmų iššokę vyrai pradėjo užpuolimą ir 
reikalavo Vainio. Merunas ir Gaižys su 
savo padėjėjais kioj užvedė apsigynimą. 
Neilgai truko kaip kitų valčių vyrai patyrę 
kame dalykas, prisitaikė, kirviais nukirto 
karklų virvę ir atidarę kelią skubino pasi
šalinti. Net sukritę į vandenį vyrai gabiai 
išsigelbėjo sušokdami į kitas valtis.

Prisilaikydami Ardžio įsakymo, Daug
upėnai vengė pulti ir atvirus savo priešus, 
tiktai gynėsi ir skubino pabėgti. Rėkia, 
matydamas kad atėjūnai tik ginasi ir bė
ga, manė kad jo bijo, todėl įsakė savo vy
rams vytis, ir tie ilgą galą pakraščiu sek
dami mėtė į valtis akmenis, nuo ko kelei
viai gynėsi dangstydamiesi skydais, bet ne 
visi išliko neapdaužyti.

Pabėgus iš užpuolikų ir gerą galą pa
plaukus, vienoje vietoje iš krūmų išlindo 
du vyrai. Jie buvo Rėklos sunai ir prašė
si priimti juos į valtis. Merunas ir Gaižys 
atsisakė jų ir klausyti, bet vaikinai sekė 
paskui ir nepasiliko. Pagaliau Merunfcs 
sutiko sustoti krašte ir daugiau juos iš
klausinėti. Jiedu per ašaras prašėsi išvež
ti juos iš tėviškės, jie nori apleisti savo tė
vą, per kurio neramumą ir vaidus ii1 jų vi
si neapkenčia; sakėsi nori eiti į žmones ir 
būti naudingais. Patyrę kad jiedu teisybę 
kalba, ir kadangi buvo stiprus ir smarkus 
vyrai, Merunas ir Gaižys sutiko paimti 
juos į Daugupius.

Pargryžę į Skaisgirio pilį jie apsakė 
kas atsitiko, iš ko kunigas susirūpino, ap
gailaudamas kad užmiršo juos apie tai per
sergėti, nes jis visados vengė su tuo piktu 
kaimynu susitikti.

Kaip pirmiau plaukiant į Dubysą, taip 
ir dabar, sugryžus, Skaisgirio namuose į 
Šarkį labai tėmijo viena sena moteris. Ta 
moteris pro jį ir praeidavo ir vėl gryžda- 
vo, vis ką tai jame įžiūrėti norėdama ar jį 
užkalbinti geisdama. Iš to tam vyrui net 
nesmagu ir neramu darėsi, štai, vienu at
veju ji pasidrąsina, pribėga prie jo ir pra
virkdama, apkabindama, šaukia:

— Sūneli! Sunau mano! Tu gyvas!

O dievai! Mano sūnūs atsirado
Šarkis, per porą desėtkų metų pamir

šęs motiną, nes laikė ją žuvusia, dabar ma
tydamas suvargusią njoterį vadinant jį sa
vo sunum, nežinojo ką daryti. Sužiuro į 
tai visi, o labiausia Meninas, kurs pažino
jo Šarkio motiną ten toje vietoje kur jie 
buvo vikingų užpulti ir pagrobti.

— Tavo vardas Šarkis, ar ne?.... ■— 
kalbėjo abejodama pati moteris. — Tu esi 
Agaro sūnūs, nuo Tauragės, labai į tėvą 
panašus, iš to aš tave pažystu. Aš tavo 

■motina. Atsimeni savo tėviškę prie šešu- 
vos ir Juros upių? Ten mes buvom užpul
ti, tėvelį nužudė, tave su kitais vaikais pa
grobė, tik aš viena likau vargą vargti....

Taip, tai buvo jo motina. Šarkis nu
džiugo.

— Motinėle, tu atsiradai, gyva ir svei
ka?.... Aš mačiau tėvelį užmuštą ir ta
ve prie negyvųjų.... netikėjau kad kas 
nors ten gyvas buvo.... Eisi tu su mani
mi, prie manęs galėsi karšti, nereiks varg
ti prie svetimų.....,

Taip Šarkis atrado savo motiną. Ji ta
me užpuolime buvo primušta, ir kuomet 
Ragailė prasišalino iš tos srities, nieko gy
vo nematydama, ši moteris atsipeikėjo, at
sikėlė iš lavonų tarpo, prislinko prie upės, 
atsigėrė, atsigaivino, apsimazgojo kraujus. 
Apsidairius kad aplink tik lavonai, o jų 
namelio vietoj tik degėsiai, apleido savo 
kampelį, išėjo į žmones. Palengva dasiga- 
vo iki Skaisgirio, kurs ją priglaudė ir iki 
šiolei laikė.

Po dienos kitos, keliauninkai apleido 
Skaisgirį ir išplaukė atgal į Nemuną. Po
ra vikingų išprašė Skaisgirio sau po mer
gą, kurias jie dabojosi ir jos sutiko už jų 
eiti.

Vaupšos sūnūs Raižys labai pamėgo 
Skaisgirio dukterį Angutę ir užsiminė jos 
broliui apie ją. Angutė irgi mėgo tą nar
sų vaikiną, ir tik reikėjo laiko iki tėvai 
sutars apie jų suporavimą.

Kuomet gryžo į Daugupius, jau buvo 
rudens pradžia. Kurie vyrai pernai par
sivežė žmonas, sugryžę rado jas laukian
čias tėvų su kūdikiais. Taip Daugupių gy
ventojų skaičius didinosi visomis pusėmis 
ir daugėjo aplink pilį naujos sodybos.

Kuomet suėjo Šarkio motina ir Ragai
lė, jodvi viena kitą greit pažino ir ši didelė 
merga pripažino kad ta senoji tikrai yra 
Šarkio motina. Ragailė apsakė jai savo 
pergyvenimus ir kelionę po tolimus kraš
tus jieškant Menino, iš ko senoji suprato 
kad tik per ją tapo surastas ir jos sūnūs, 
ir dėkėjo jai už Šarkio parvedimą atgal.

Austelė jau irgi turėjo sūnelį — ir ta 
jos dovana labai džiaugėsi pats Šarkis ir 
su juo kartu parvykus į jo šeimą jo motina. 

Seka: Kelione Nemunu.

PER

apie Vilkaviškį ir 
“Dirvą” ir naują

aš pasakysiu pa

PONAS TYSLIAVA kaip kaJ 
da užsimena 
tankiai apie 
lakūną.

Tai dabar
saką apie Vilkaviškį, vieną žy- E 
dą ir kiaulieną.

Vilkaviškio žydrfš susėdo sų! 
katalikais prie vieno stalo iri 
matydamas katalikus valgant | 
kiaulieną varvino seilę. Jis ir- | 
gi norėjo valgyt, bet bijojai 
kiaulienos. Tada vienas sako; 
“Pakrikštyk kiaulieną į vištie
ną ir galėsit valgyt be baimės.” 

žydelis taip padarė, ir valgė; 
kiaulieną tikėdamas kad valgo 
vištieną.

Tas pats ir su nauju skridi
mo komitetu: Grigaitis pasakė“, 
Tysliavai kad čia yra “tikras 
patriotiškas visų srovių darbai 
ir visai bepartiviškas” ir ponas 
Tysliava tam tiki.

SMĖLIS I TEPALĄ, 
laikus aliejaus, tepalų ir 
kių skysčių grynintojai

Ilgus 
kito-
neis- 

gaivojo kaip geriausia išvalyti 
produktus, iki surado tinkamas1 
mašinas. Bet kad kas į šmerąį 
piltų smėli nebuvo girdėti.

Dabar Strumskis vaikščioja; 
po Brooklyną ir pasakoja kad 
Klinga į šmerą piląs smėlį.....!

Klinga nei 
smėliu nieko 1 

Strumskis s 
pats

šmeru nei 
y neturi.

—ta šmerą
į jį pila smėlį.

su

ir

MERUNO
PRENUMERATORIAI

JAU LEIDŽIAMA KNYGAMERUNAS
JUODO KARŽYGIO SŪNŪS

KNYGA BUS 500 PUSL? DIDUMO
Kaina tik $1.50

“Merunas” yra 34-ta K. S. Karpiaus parašytų knygų, mažų ir didelių, 
ir septinta knyga iš jo didžiųjų romanų-apysakų iš musų Tautos Istori
jos. Kaip kitos didžiosios jo apysakos taip ir “Merunas” yra labai popu- 

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

K. S. KARPIUS.
MERUNO AUTORIUS

KNYGOS KAINA DABAR 
TIKTAI $1.50

Visos knygos duosis tvirtuose audimo viršeliuose.
Kurie pasiskubins išsirašyti “MERUNĄ” dabar, tie 
visi gaus knygą už $1.50, ir jų vardai, kaip ir kitose 
“Dirvos” leidžiamose knygose, bus įtalpinti atminčiai 
kaipo knygos leidėjų. Mums vieniems tikią didelę 
knygą išleisti sunku, be prisidėjimo iškalno tų kurie 
nori “Meruną” turėti, taigi už jūsų prisidėjimą mes 
norime atiduoti jums prideramą kreditą.
(Klaidų išvengimui, užsisakant knygą, užsakymą pa
rašykit ant paskiro lakšto ir ant jo parašykit savo 
pilną vardą ir antrašą, taipgi uždekit pilną antraša 
ant laiško voko (konvento).
“DIRVA”1 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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g
iš Bissett,

Siunčiu;
ir prie to'

Viena po kitos jau pradedą j 
ateiti prenumeratos už knygą; 
“Meruną”. Nuo dabar prade-Į 
sime.. skelbti vardus išsirašan
čią tą knygą.

Andrius Lapė, Stony Brook, 
N. Y., atsilankęs Clevelande iš
sirašė sau “Meruną” užsimokė- . 
damas $1.50.

K. M. Lichis, Philadelphia, 
Pa., rašo: Siunčiu $3.50, iš jų 
bus $2 už “Dirvą” ir $1.50 už į 
knygą “Merunas’

S. Gunibaragis,
Man., Kanadoj, rašo: 
$1.50 už “Meruną” 
noriu dar pridėti porą žodžiu! 
kaslink to veikalo.

štai jau baigia eiti iš spau-i 
dos K. S. Karpiaus graži isto
rinė romantiška apysaka, “Me-1 
runas, Judo Karžygio Sunus’Y 
Tokiom apysakoms musų lite-l 
natūroje yra didelė spraga ir 
jų visa musų tauta jau senai! 
pasigenda. Tai puikus kurinis; 
iš musų senovės prietikių su- 
vikingais. Aš šią apysaką ati-r 
džiai seku “Dirvoje”, ir nors L 
ji dar tebeina laikraštyje, bet;, 
jau dabar galiu pasakyti kad 
jos vertingumas Lietuvių lite- , 
natūroje neįkainuojamas. | t

Beskaitant “Meruną” žmogus 
įgauni kokią ypatingą, lyg už
burtą dvasią: klajoji toj gilioj, 
senovėj, su visais karžygiais, 
tose vietose kur jie gyvena* i’’ 
kaip veidrody  jmatai tą VijĄ 
ką: tų senovės musų bočių 
venimą. Rodos visai neklysiup 
pasakęs kad musų literatūroje 
tokių veikalų yra labai ma^aį 
kurie taip giliai skaitytoją ųž^į 
žavėtų kaip “Merunas”. TodeP 
šiuomi siunčiu $1.50 ir noriu 
tapti vienas iš pirmutinių “Me
nino” prenumeratorių.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio

** Pasirinksite Visokių -A
JONAS KERDIEJUS

652 Broadway ,i
S. BOSTON, MASS., Ų.S.’AL J
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GERB. SPRAGILAS

— Na, Stepai, kur tu da
bar skubiniesi? Ką čia po 
skvernais nešiesi?

— Drauge, čia turiu svar
bius darbininkiškus popie
rius. Einu i mitingą.

— Tai gal kokią darbi
ninkišką mokyklą uždėjai? 
Labai butų gerai.

— Mokyklas mes senai 
turim ir darbininkus moki- 
nam, ale ne to ko tu norė
tum. Mes mokinam darbi
ninkus kaip kovoti su kapi- 
tališmu ir išversti visą ka
pitalizmą.

— Aš tą, Stepai, senai ži
nau, ir galiu tau pasakyti 
kad tavo ir kitų tokių kaip 
tu mokymas nuėjo niekais. 
Per tiek metų darbininkai 
nieko nesulaukę, nors gra
žiausia prižadus mokėjot 
duoti, dabar nuo visko at
žala ir netiki kad ką nors 
po jūsų vadovyste galės su
laukti ar iškovoti.

— Tu netiki? Tai pama
tysi! Dabar mums darbi
ninkams atėjo gera proga 
padaryti Amerikoje prole
taro revoliuciją.

— Iš kur tu tą sugalvo
jai, Stepai?

— Ugi ar užmiršai jau 
kad Amerikos kapitalistiš
ka valdžia pripažino Sovie
tų Respubliką ir dabar mes 
čia turėsim pilną laisvę. Ar 
tu mislini mes snausim?

— Klysti, Stepai, jeigu 
taip manai. Dabar bus dar 
sunkiau Amerikoje jums 
durnavoti, nes Amerika su
tarė su sovietų Rusija kad 
čia nebus jokios propagan
dos varoma.

— Nemislyk tu kad drau
gas Litvinovas buvo toks 
durnas: jis prižadėjo tik iš 
Sovietų Respublikos pusės 
nevaryt propagandą už ko
munizmą, o mes galim at
virai dirbti, ba dabar komu
nizmas Amerikoje pripa
žintas.

— Netiesa, Stepai. Jei
gu jus raudonukai durnavo- 
sit jus pakenksit Amerikos 
santikiams su Rusija. At
simeni ką už tai keli metai 
atgal sovietai užsidirbo iš 
Anglijos? Visi diplomatiš
ki santikiai buvo nutraukti 
ir sovietų atstovai išvyti 
Anglijos už slaptą varymą 
propagandos už komunizmą 
Anglijoje.

— Mes busim gudresni, 
mus nesiseks.

— Bet aš tau pasakysiu, 
Stepai, kad nei Litvinovas 
ne; Stalinas nei visa Rusi-' 
ja nenori jūsų paiko pasi- 
tarnavimo. Ten žmonės ir

MONTREAL CANADA
J. M. ROSENFELD

Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ 

Notaras
20 St. James East

« Tel. Harbour 3424

taip jau gana pribadavo ir 
norėtų nors kartą atsikvėp
ti. Jeigu visokie tuščiagal
viai čia Amerikoje ardys 
san tikins ir ten Rusijoje 
kvailavos1 ilgiau, badaujan
čios Rusų minios turės ką 
nors daryt jų atsikratymui. 
Bet ką tu čia po skvernu 
pasikišęs turi?

— Čia va svarbus agita
ciniai plakatai, kuriuos sa
ko draugas Litvinovas at
vežė iš Sovietų Respublikos 
ir liepė mums padalinti su
stiprinimui darbininkų dva
sios prie proletaro revoliu
cijos.

— Ak tu, žiopleli, žiople- 
li! Tai tu ir tiki kad šie 
plakatai atvežti iš Rusijos! 
New Yorko kokie Žydeliai 
išspausdino juos, uždėjo 
Stalino atvaizdą, ir platina 
juos kaip kokią darbinin
kišką šventenybę. O jūsų 
kuopelė gal brangiai už 
juos užmokėjo.

— Drauge, aš pats juos 
iš Najorko parsigabenau 
ir tikrai žinau kad jie at
vežti paties draugo Litvi- 
novo.

— Tai ką, tu nori pasa
kyt kad tu New Yorke bu
vai?

— Žinoma, drauge, aš tik 
dabar pareinu.

— Nedykai aš tavęs taip 
ilgai nemačiau. Tai tu ke
lionę pėkščias atlikai? Ko 
tu ten ėjai?

— Mane išrinko delegatu 
pasitikimui draugo Litvi- 
novo ir aš nuėjau Į Najor- 
ką, o dabar gryžtu.

— Na o ar matei ji?
— Ne, drauge, ba mes 

išrinkom pasitikimo komi
tetą ir tas komitetas nuėjo 
prie laivo ir pasitiko drau
gą Litvinovą.

— Jeigu tu taip sakai tai 
aš tau pasakysiu daugiau: 
Litvinovas visai nenorėjo 
matyti ir nematė ne tik ta
vęs bet nei tavo komiteto 
ir su tokiais nedakepėliais 
kokiais yra Amerikos ko
munistai visai nesusidėjo. 
Jeigu tau plakatus Įdavė 
komitetas ir už tai prašė 
prisiųsti iš tavo draugų au
kų, tai jie tave apgavo sa
kydami kad tai yra nuo Lit- 
vinovo. Litvinovas tokiais 
niekais neužsiėmė ir jis vi
sai neprisileido Amerikos 
komunistų Į akis.

DETROIT
IŠGELBĖTAS — NUSIŠOVĖ. 

Gruodžio 22 d. namuose ant Au
bin av. tapo išgelbėtas nuo mir
ties gazo užsinuodijimu And
rius Sroka. Jis tapo atgaivin
tus ir pasakojo kad turėjo ne
pasisekimus gyvenime, todėl 
ndftęjo numirti.

Ųž pusvalandžio vėliau poli
cijai buvo pranešta kad tas 
pats vyras nusišovė.

DARBAI. Per Gruodžio mė
nesi- Detroite darbai Įvairiose 
industrijose bendrai pakilo 25 
puoš. Kalėdinis gi biznis bu
vo į&tpie 12 nuoš. didesnis negu 
1932 metais.

Prie padaugėjimo darbininkų 
dirbtuvėse, dar 52,000 vyrų ir 
moterų gavo dirbti valdžios ap
mokamuose darbuose.

MIRĖ IŠGIRDUS APIE SU
NŲ. Prieš Kalėdas Mikalina 
"Wojewodiene, 65 m. amžiaus, 
per kitą kareivį buvusį kare su 
jos sunum 15 metų atgal, ga
vo savo sunaus maldaknygę ir 
krepšeli. Tuos daiktus mirda
mas jos sūnūs, tada buvęs 20 
m. amžiaus, padavė gretimam 
kareiviui, kurio nepažinojo, ir 
prašė atiduoti jo motinai. Šis 
kareivis išliko gyvas ir per 15 
metų jieškojęs, surado Woje- 
wodienę. Po dviejų dienų po 
sulaukimo tokių žinių nuo savo 
sunaus sena motina mirę.

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

CLEVELANDE
APSILANKIUS

Po astuonių metų negyveni
mo Clevelande atsilankius, daug 
permainų matosi tarp Lietuvių. 
Senesni veikėjai kurie pirmiau 
veikė kultūros srityje dabar 
dauguma pasitraukę visiškai iš 
Lietuviško veikimo. Vieni kal
tina depresiją, kiti savo drau
gus, su kuriais kartu veikė, o 
ištikus nelaimei juos apleido. 
Gaila. Bet teisingai žiūrint tai 
turėtų save kaltint.

Bet Lietuvių kultūriškas vei
kimas dabar palyginant su pir- 
mesniais laikais nesumažėjo: 
senų pasitraukusių veikėjų vie
tose stojo jauni, pilni energijos 
veikėjai ir jeigu butu nors po
ra sumanių vadų tai su jais 
galima butų daugiau nuveikti 
negu seniau. Man labai patiko 
“Dirvos” Angliško skyriaus 
štabas, su kuriais gavau progos 
susipažinti, ir jų rėmėjai. Tai 
yra gražus būrelis jaunų vaiki
nų ir merginų, inteligentų, už
baigusių aukštesnius mokslus. 
Smagu yra matyti juos darbuo
jantis taip nuosekliai ir žinant 
savo vietą.

Man teko proga susipažinti 
su šia grupe pas pp. Karpius, 
kur buvo sukviesti pasitarimui 
ir pasilinksminimui vieną šeš
tadienio vakarą. Jie moka la
bai gražiai ir mandagiai laiką 
sunaudoti, skirtingiau negu se
nesni veikėjai. Senesnieji mu
sų kur tik suėję maišo politi
ką arba netvarkiai kalba, o tarp 
jaunimo to nesimatė.

Bendrai, Clevelando Lietuviai 
visgi dikčiai pažengę pirmyn. 
Lietuvių salė dabar daug gra
žiau atrodo negu astuoni me
tai atgal. O svarbiausia žymė 
tai Lietuvių Darželis, kuriame 
ant gražaus kalnelio pastatyta 
Dr. Basanavičiaus biustas, kur 
kasdien šimtai žmonių prava
žiuoja ir mato musų Tautos 
Patriarką. Nors šis Darželis 
dar neišpuoštas taip kaip tūlų 
kitų didelių tautų Darželiai, 
bet su laiku tikima kad pasivys 
kitus, nors ir dabar jau geriau 
atrodo negu nekuriu kitų tautų 
Darželiai.

Taipgi gražus būrelis Lietu
vių darbuojasi prie radio pro
gramų teikimo, ką teko girdėt 
ir matyt.

Didelė garbė už visa tai pri
klauso “Dirvai” ir jos redakto
riui p. Karpiui, kuris darbuoja
si nenuilstančiai Lietuvių gero
vei. Mes galim sutikt ar nesu
tiki su jo nusistatymu-minti- 
mis, bet turim pripažint kas 
priklauso. Jeigu ne “Dirva” 
tai Clevelando Lietuvių niekas 
nežinotų kaip nežinojo seniau.

Aš esu labai patenkintas ap
silankymu Clevelande, dėkoda
mas visiems už jūsų draugišku
mą ir gailiuosi kad negaliu su 
jumis drauge darbuotis. Bet 
mano simpatija visada su ju
mis. Andrius Lapė.

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

77 Thistle Street
Glasgow, C. 5, Scotland.

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

7412 St. Clair avė.
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O ROSEDALE
Dry Gleaning Co.į

C. F. PETRAITIS, Prop. f
6702 Superior Ave.,’ |

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave. 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

Kurie turite Lietuvių 
Banke pinigų ir norite 
juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage

Kreipkitės

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.
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REVELATION
By Alvina Baltrukonis

Five Lithuanian women have merit
ed recognition which entitled them 
a place in an exhibit containing 400 
outstanding women of the world at 
A Century of Progress. Those five 
are Marijona Pečkauskaite, Jagiella 
Appollonea, Žymantiene, Luedvika 
Didzueles and Sofija Ivanauskas 
(Psibiliauskas).

Among the figurettes costumed 
representative of their periods were 
those five little women draped in 
their native dress and little shawls 
covering their heads. On seeing 
them, one first experiences surprise, 
then awe, and then pride swells one’s 
heart to overflowing. Yet, why? 
Supplying one with food for thought, 
it set one wondering while gazing 
on with admiration.

Here are five Lithuanian women. 
Of these, two were famous authores
ses. Marijona Pečkauskaite perhaps 
better known as Šatrijos Ragana, 
“The Witch' of Šatrija,” has written 
some of the best fiction in the Lith
uanian language. Žymantienė wrote 
numerous novels using the nom de 
plume, Žemaite.

Hearing the common expression 
in the father tongue, “The woman’s 
plae is by the stove” (“Moteries 
vieta yra pas pečių”), one feels like 
shouting from the housetops, “How 
quaint!” Ours are just a small per
centage of women who have trod the 
sands of time and made history. 
Their lives were filled with respon
sibility and struggle, coupled with 
beauty, charm, grace, and strength 
of character; their compensation be
ing the ecstasy of making this a 
finer and more beautiful world. One 
of America’s foremost journalist 
lauds the success and fame of any 
man by giving praise first to his 
mother. ,

Life is now so ordered that by the 
change of the times women have 
their opportunities at business, sport, 
cultural interests, or motherhood ac
cording to their individual needs 
or desires. . Yet, she maintains to 
remain as womanly and motherly 
as if she spent her leisure time in 
cross-stitch — not that the art of 
embroidering is forbidden. It can 
be beautiful and satisfaction derived 
from it for there can be adventure 
and romance in everything and any
thing.

K. of L. SPOTLIGHT
By A. Ray

GREETINGS
The Cleveland Knights and Lassies,
Who are oft’ mentioned here, 
Wish all a merry Xmas 
And a Happy New Year.

TALENT NIGHT
The date for our annual Talent 

Night has already been picked. April 
22, just the time when showers are 
starting to subside, and K. of L. 
talent is beginning to blossom.

POPULARTY CONTEST
The girls popularity contest seems 

to be making a good deal of head
way. I just wonder who will come 
out in the lead.

OUR HALL OF FAME
Frank (Solitaire Man) Swinarski
Ida (Boots) Kazei
Cecilia (Lillian Gish) Žitkus
Peter (4 Marx Brothers) Luiza
Martin (Voltaire) Žitkus

JANUARY FIRST DANCE
Don’t forget to come to the K. of L 

(Knights of Laughter) New Year’s 
Day Dance, which comes on the 1st. 
of January.

You’ll get your money’s worth in 
a good time.

Until next week, my dear friends, 
I bid you all adieu

Please remember to read this stuff 
And try to enjoy it, too.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

“ Ofiso telefonas “
i; ENdicott 1378

Namų
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
i; GYDYTOJAS IR j;

CHIRURGAS
t 6902 Superior Ave. t

Valandos: 1-—3 ir 7—8 p. p.

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By Peter Skukas.

Cleveland, Dec. 28.—One always 
fervent and bristling thought Cleve
landers should entertain about our 
fair city is that proper credit and 
recognition should be given its Main 
Public Library. Though Cleveland 
ranks several knots down in the 
scale of municipal magnitude, its 
library is said to rank second to 
that of New York’s.

The smooth functioning and meth
odical ways of this “palace of books” 
is the result of a single woman’s 
endless and tireless labors—that of 
Mrs. Freeman, head librarian. Her, 
intense interest in her work, her 
uplifting gratitude for serving Cleve
land to the utmost of her capacity 
and ability, places this lady on 
the “roll of honor” as one of Cleve
land’s best and most self-sacrificing 
citizens.

It follows that no great business 
or institution can achieve great 
heights in the realm of efficiency 
or production without capable and 
honest personnel. So it is with 
the library. If the corp of silent 
and unsung librarians were below 
that par and standard erected by 
Mrs. Freeman, then her task would 
become doubly difficult. As it is 
these assistants are the greatest 
gifts the library can possess. They 
go about their duty in a most 
unassuming and unpretentious man-

’ ner, yet, they are most precise and 
most anxious to do one’s bidding, 
to serve quickly and unfailingly the 
many thousands of people who daily 
visit the library. Anyone, who has 
frequent use of the library will con
cede that these assistants merit 
more than a passing glance.

The golden treasures shelved upon 
the neat and spacious quarters are 
greatly appreciated by the scholars 
and professionals of this city. Whe
ther' it be religion, law, medicine or 
engineering the most up-to-date ma
terial is available to those seeking 
extended information on the details 
of their specific topics. Particular
note should be given to its engineer
ing division. The most complete of 
its kind in the country.

During this depressive period the 
library has been a “heaven on earth”, 
a place of rest and quietude from 
the steady hum and monotonous 
grind of life for the unemployed, 
whose most dogged determination has 
not been weakened by the ghastly 
and ferocious present; holding tight
ly, waiting, preparing for the un
certain future, gray and dismal as 
it may seem. They are the stuff 
which real men are made of, and 
not the clay which collapses when a 
deluge of economic reverses pours 

1 on them, cracks them into bitter 
fragments and then are washed up 

, by the overwhelming tide into the 
basin of the human scrap pile.

★HEALTH*
By Dr. A. J. Kazlauckas

The Misanthrope
By WALTER BAUBLIS

I’ve often wished that night would stay 
And cursed the coming of the day, 
Because my heart was filled with hate 
And to the devil I was mate.
I’ve often wished that others feel
The spikes that gird Life’s crimson wheel, 
Because my heart with rage was filled, 
My evil self the good had killed.
I’ve often wished for things that break 
The hearts of men and make them quake, 
Because my heart became a nest 
■Where raging devils take their rest.

Just Rambling Along
By “Chip”

Wishing you all a very HAPPY 
NEW YEAR.

SWEET MEMORIES
When the raisin mash is brewing 

And the worm is in the still;
There’s a pile of gravel waiting 

In the graveyard on the hill.

Those are the sweet memories of 
our very good citizen (the boot
legger). Well pal, I feel very sorry 
for you, but brace up for a 
ful man is the OLi . f light 
oftener than he is 5 Yes, you
was a successful 'rat—sending the 
poor suckers to the graveyard.

-------------o-------------
One of the girls at the last month

ly meeting said this to her friends— 
I mean girl friends: “Get rid of the 
fellow who asks you for a kiss. The 
live ones take it without asking.

---------0-------—
The world loves a lover, boasts 

a booster, quits a quiter and kicks 
a kicker.

--------- o--------- -
There isn’t much thrill in success 

unless one has just been close to 
failure. 

----------o---------
To remember a girl’s birthday is 

a mark of courtesy, but not to re
member which one it is, is a mark 
of tact.

--------- o----------
The wind is blowing in the trees; 

it’s time to pull that ancient flannel 
wheeze, and say farewell to beevee- 
dees.

--------- o---- —
“There’s more than one way to 

skin a cat,” thouh tthe sausage maker.
--------- o--------- -

I was born in Alabama, 
Raised in Tennessee;

If you don’t like my cocoanuts, 
Don’t shake my family tree. 

----------o—■-----
If there is anything more humili

ating to a girl than blushing when 
she shouldn’t, it’s not blushing when 
she should.

--------- o--------- -
The man who plays upon your 

feelings isn’t necessarily a musician. 
Not at all.

“This is another frame-up”, pro
tested the Cleveland crook as they 
hung his picture in the Rogues Gal
lery.

If any woman had all the clothes 
she wanted the rest of the women 
would have to go around in barrels.

.--------- o--------- -
If you are in danger of hanging 

your overcoat on your wife and kis
sing the l\all post, don’t go home— 
telephone.

Violet Rose at Four O’Clock and 
Tulip shout Morning Glory as John
ny Jump-up strolled out in the 
Clover with Pansy and Lily.

--------- o----------
Chicken wire—telegram a chap 

gets from his girl.
This will be enough—before some

one gets ? x () ” ! Hear from me 
next week.

PUZZLED YAWNS
- --------- o----------
By “Chip”

A WEEKLY ROMANCE

Our hero was a common sort, when 
all is said and done,

He worked his head off daily and 
was out to get the MON.

The reason for his diligence was 
common-place, ‘tis true,

He tried to swell his salary so it 
would suffice for TUE.

And maybe that’s the reason why 
one day he lost his head,

And falling on his knees, he said, 
“Oh maiden wilt thou WED?”

He may have though this sudden, 
but it seemed not so to her,

She slipped a quick acceptance and 
said forcibly, “yet, THUR.”

But when they went to keeping house 
he feared that he would die,

For, O’ that modern maiden could 
neither bake nor FRI.

She could not run a bungalow, or 
even run a flat,

So on many a sad occasion in a 
restaurant they SAT.

But he forgave her willingly, as man 
has always done,

When she presented him one day a 
bouncing baby SUN.

| WILKELIS FUNERAL HOME | 
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
| NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
= Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok ž. 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems — 
= lygus, be tsižveigimo į kaštus. E
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E 
= derniškas. —
= HEnderson 9292 E
?miiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiijii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=

Many diseases are secondary or 
complicating features of other dis
eases. For example, heart disease 
is seldom primary unless the in
dividual is bom with heart disease, 
but it is usually secondary to other 
diseases like rheumatic fever, syp
hilis, tonsillitis, chorea (St. Vitus 
dance) or some other infection. 
There are other diseases not infec
tions in nature that damage the heart 
like arteriosclerosis and exopthalmic 
goetre. To prevent heart disease 
is to prevent these other causative 
diseases.

Bright’s disease is a term given 
to some diseases of the kidneys, 
most of them probably secondary to 
infections elsewhere.. Many infec
tious diseases, such as scarlet fever, 
diptheria and syphilis, cause inflam
mation of the kidneys. Arterioscler- 
ous or hardening of the arteries is 
often associated with it, and sup
purations of long duration elsewhere 
in the body may cause a degenera
tion of the kidneys which has effects 
similar to those of inflamination. 
The best way to avoid Bright’s dis
ease is to avoid infections and pois
oning by such heavy metals as lead 
and mercury.

Annual examinations by a physi
cian including complete urinanaly- 
sis should be made, defects should be 
corrected, suppurations cleared up 
and advise regarding dietary habits 
be explained. Bright’s disease di
rectly or indirectly is responsible 
for a large percentage of the mortal
ity that now occurs each year. Un
less educational procedures are in
stituted little progress can be ex
pected as Bright’s diseases is very 
common and world wide in this in
cidence.

Most anemias, other than those 
resulting from hemorrhage, are sec
ondary to infection to parasitic in- 
fectation, to poisonings, by infected 
pork or beef, or by the bite of the 
mosquito whereby transmission of 
malaria is made. Malaria is a very 
common disease of the south as also 
are the helminthic or worm infections. 
Only a small amount of these mal- 
alus are encountered up in the north. 
Then again there are substances 
which poison the blood, thereby de
stroying them such as lead or cer
tain benzol compounds. Contact with 
these substances made in factories 
or establishments in which lead and 
benzol fumes are breathed in and 
getting into the system in that man
ner. Proper ventilation and care
ful handling of these products is 
a measure against acquiring such 
diseases.

Scurvy is a deprivation disease 
that is vitamin C is lacking in the 
diet. It is commonly found in young 
children and in sailors who have a 
limited diet, or it might be said an 
ignorant diet. General hygienic liv
ing, good nutrition and avoidance 
of infections, parasites and poison
ings, anemia. Education in general 
and personal hygiene covers all these 
topics.

It is true that there is an import
ant group of anemias which are spo
ken of as primary or idiopathic. 
These terms imply that the cause 
of such anemias are not known. The 
outstanding example of a primary 
anemia is that form called per- 
icious anemia. Now this type of 
anemia is primary, not secondary 
or due to some other cause. It has 
been learned in recent years that 
pernicious anemia can be greatly 
helped, or possibly cured, by feed
ing the liver and stomach tissues of 
animals, or by administering extracts 
made from these organs. These 
gave reason to believe that this con
dition is a deficiency disease, that 
something was lacking in the diet.

A type of anemia most com
monly seen and secondary in it’s 
manifestations is that of cancer. It 
is not an early phenomena of cancer 
but occurs late in the disease when 
all possible means of cure cannot 
help. The name “cachexia” is given 
and it not only includes the anemia 
but also the peculiar pallor, the 
wasting away of the weight, the 
feeling of not being well, the lack 
of appetite and the gradual down 
hill trend of health in the individual. 
The anemia together with the other 
manifestations are said to be due to 
the toxin liberated by the cancer 
cells into the system of the individu
al, thereby affecting the blood and 
the body as a whole.

Many folks who look up their 
family tres find they are of the nut
bearing variety. 

--------- o---------
When a girl transfers her affec

tion she frequently does the same 
with her powder.



r

e

B,

P-
13
n.
c-
rt 
ūc
se
ve

en 
ys, 
to 

ec- 
er, 
m- 
,er- 

is 
up- 
ere 
:ra- 
>cts 
ion. 
dis- 
ois- 
lead

I

r

Gruodžio 29, 1933

Kur Bus Statoma Da
riaus-Girėno Paminklas

Kauno laikraščiai rašo kad 
Dariui ir Girėnui paminklą ma
noma statyti Vięsulavoje, aikš
tėje tarp aerodromo, technikos 
fakulteto ir šlaitų į Nemuną, 
skersai upę nuo Kauno. Po pa
minklu norima padaryti rūsį ir 
jąme padėti išbalzamuotus la
kūnų kunus; virš šito rūsio į- 
ręngti lakūnų atminimui salę, 
o virš salės pastatyti kokių 30 
metrų aukštumo bokštą.

Pagal šį projektą, visas pa
minklas butų arti 50 metrų au
kštumo. Jis stovėtų ant kalno 
ir butų matomas iš viso Kauno. 
Naktį jis butų apšviečiamas. 
Ar važiuojant traukiniu, 
skrendant lėktuvu jis butų 
stebimas iš toli, primintų 
Kaunas yra netoli, ir butų
koks milžiniškas Kauno švytu
rys. Aikštę aplinkui paminklą 
manoma prisodinti medžių, gė
lių ir pavadinti 
rėno parku.

Netrukus šis 
bus paskelbtas 
svarstyti.
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Linkėjimai “Dirvos” 
Redaktoriui

Sveikiname su Kalėdomis ir 
Naujais metais aš ir visa šei
ma ir visi “Dirvos” skaityto
jai, linkėdami Tamstai ir Tam
stos žmonelei ilgiausio ir lai- 
mingiausio amžiaus. Linkime 
būti saule ir sargybiniu išeivių 
Lietuvių tarpe.

Marė ir P. Kriukeliai, 
Rokiškis.

a-

ukius.
vagystė butų buvus nie- 

nežinoma jei nebūtų susi- 
vienos partijos darbinin- 
Ragelių pilietis Lašas ne-

MIŠKO DARBININKAI 
VOGĖ MIŠKĄ

Praėjusią žiemą Rokiškio 
piejinkėje daug buvo kertama
miško. Miško darbininkai bu
vo yįetos ūkininkai. Taigi va
kare pasikinkę arklius jie va
žiuodavo į mišką ir vogdavo 
medžius. Nekurie tiek prisivo
gė kad net galėjo jau rupius 
pasistatyti. Vogė ne tik dar
bininkai bet ir eiguliai, kurie 
turėjo toliau nuosavus

Ta 
kam 
pykę 
kai.
pasidalindamas uždarbiu susi
pyko ir išdavė vagystę. Su tuo 
kilo įvairiose vietose įtarimai ir 
kratos.

Byla prasidėjo Spalių mėne
sį ir baigėsi Lapkričio mėne
sį. Atsakomybėn patraukta ke
letas de&ėtkų darbininkų ir vi
si nubausti nuo poros savaičių 
iki šešių mėnesių kalėjimo ir 
piniginėmis baudomis.

Teismo dienomis mieste bu
vo tikras kermošius, nes kiek
vienas kaltininkas turėjo prisi- 
samdęs po keletą liudininkų. 
Po teismo iki vėlybos nakties 
ūžė traktieriai ir 
skambėjo nuo girtų

Pats skundėjas 
mėnesį kalėj ingo.

Dabar miško vagiliai susipy
ko tarp savęs ir keršindarnies 
keliasi sau baudžiamas ir civi
lis bylas. Tas parodo kad pas 
mus tikra kultūra dar labai, la
bai toli. P. Kriukelis.

visi keliai 
dainų.
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Turėjo Imti Atpigusius 
Dolarlus

Šiauliai. — Jurgis Stravins
kas gryžo iš Amerikos 1932 m. 
Jo giminės buvo jau išmirę tai 
jjs apsigyveno pas seną savo 
pažystamą Petrą Ruožą, Šiau
liuose. Kiek laiko pagyvenęs 
provincijoj, Stravinskas atva
žiavo į Kauną, apsižiūrėjo kur 
bųtų galima pradėti koks nors 
biznis, tačiau nieko sau patin
kamo neradęs vėl gryžo į Šiau
lius ir ten nupirko baigiančią 
bankrutuoti pieninę.

Už tą pieninę sutarė 1000 
dolarių? Pagal sutartį įmokėjęs 
300 dolarių Stravinskas pradė
jo darbą. Jis pasamdė naujus 
darbinirikus, pienininką, 
gabeno keletą geresnių 
nų, ir po pusmečio jau 
jo gauti neblogo pelno.

Atėjo šymet vėl terminas mo
kėti. Stravinskas buvo punk
tualus, jis laiku atnešė likusią 
sumą, tačiau senoji pienines 
valdyba atsisakė dolarius pri
imti. Ji reikalavo litais, nes 
dolaris jau buvo kritęs. Stra
vinskas, žinoma, mokėti litais 
atsisakė, nes sutartyje buyo ai
škiai pažymėta kad reikia mo
kėti dolariais. Pieninės savi
ninkai patraukė Stravinską į 
teismą. Stravinskas atsinešė 
sutartį, be to atsivedė liudinin
ku savo seną draugą Ruožą.

Teisėjui Stravinskas atsakė 
kad jis iš pat pradžių norėjo 
mokėti už pieninę litais, bet 
pieninės savininkai nesutiko ir 
reikalavo sumokėti dolariais. 
Jįs prie to pasakė kad kas savo 
valstybe nepasitiki tam dažnai 
tenka nukentėti. Pardavėjai 
litų nenorėjo, reikalavo dolarių 
ir sutartis tapo padaryta mo
kėti dolariais.

Teisėjas, vadovaudamas įsta
tymais, j ieškinį atmetė ir Ame
rikietis sumokėjo skolą dola
riais.—Tsb.

Jau tik kelios dienos liki 
senieji metai mus apleis ir 
eis Nauji. Kokį skirtumą 
darys musų gyvenime naujas 
metas išanksto spręsti sunku.

Gerai žinom kad senieji me
tai ne visiems buvo geri: dau
gelis nukentėjo del bedarbės, 
kuri mus kankina j.au per kelis 
metus. Vieni kentėjo del to 
kad negalėjo gauti darbo, kiti 
prarado savo sutaupytus cen
tus kada bankai pradėjo užsi- 
darinėti. Vieni bankai užsida
rė del biznio susilpnėjimo, bet 
kiti del banko vedėjų neteisin
gumo. Tačiau darbininkų kle- 
sa del to turėjo nukentėti. Ir 
daugiausia visko atsitiko 1933 
metais, kada 
partija baigė 
sai nežiūrėjo

1933 metų 
nei vieno: atsiliepė Į biznierius, 
atsiliepė j moksleivius ir dau
gelis jaunuolių turėjo pamesti 
savo gerus norus, apleisti mo
kyklas, viena kad jie negalėjo 
gauti jokio darbo pasispyrimui 
moksle, o antra del to kad tie 
kurie ir norėjo jiems padėti iš
eiti mokslą — ar tai tėvai ar 
giminės — ir jie dęl bedarbes 
negalėjo nieko gelbėti.

Krizis apėmė visą pasauli, 
visus kampelius kur tik žmo
nių randasi. Per tai visoj žmo
nijoj kilo daug įvairių nesusi
pratimų, vienas kito neapkenti- 
mo ir nepasitikėjimo, pavydo 
ir pagiežos. Artimo meilė visai 
liko atmesta kada žmogus yra 
alkanas ir jam visko trūksta.

Tačiau, kaip jau pradėjo ma
tytis pabaigoje 1933 metų, vis
kas šiek-tiek jau pasijudinę į 
geresnę pusę ir, kaip išrodo, eis 
geryn. Prie dabartinės Roose
velt© administracijos ir iš val
džios pusės dedama visos pas
tangos dalykus tvarkyti, prezi
dentas yra žmogus kuriam rupi 
šalies likimas ir jis pasiėmė iš
vesti šalį 
gelbės ir 
ginti nuo 
pasitikėti 
Anot jo 
vieno žmogaus darbas, reika
linga kąd visi suprastų padė
ties blogumą ii- vieningai veik
tų jos taisymui.

Per keletą mėnesių Preziden
tui Rooseveltui šalį tvarkant 
jau daug gerų dalykų yra nu
veikta. Keletas milijonų žmo
nių jau gryžo prie darbo, ku
rie nedirbo po du ir tris metus. 
Prohibicija liko atšaukta per jo

iki 
at- 
pa-

jau Repubjjkonų 
savo dienas ir vi- 
kaip dalykai virs, 
krizis nepraleido

iš krizio, o tuomi pa- 
visam pasauliui apši
lo blogo. Tik reikia 
juomi ir padėti jam. 
pareiškimo, čia nėra

NIEKADOS TAIP NEBUVO ir 
NIEKADOS DAUGIAU TAIP 
NEBUS!—“Dirva” tik $1 me

tams naujai išsirašantiems.

sunkų pasidarbavimą. Rusija 
tapo pripažinta, kaipo vienas iš 
didžiausių tarptautinu Ameri
kos žygių - po pasaulinio karo. __________  ___ ___
..Yisur kur tik pažvelgsim joĮnų patobulinimas buvo didelė 

rl oi i darbai m otnei Ir c.nl Iš! i . . ... .1__ i . •____ n

Moksliški Patobulini
mai

Moderniškų moksliškų maši-

dideli darbai matosi. Ir šalis 
lėtai bet tikrai eina geroj on 
pusėn. Galim tikėtis kad 1934 
metai bus daug geresni. O ka
da geresni laikai sugryš tai ir 
visas judėjimas atgis, kartu ir 
jaunieji atkius, pradės siekti 
savo užmanymų, senesnieji ga
lės jiems pagelbėti, paduos ran
ką, ir tarp vienų ir kitų atsiras 
geresnis draugiškumas ir dides
ni norai dirbti, 
stoti, 
metai

už Lietuvybę 
Taigi tikėkim kad 1934 

bus laimingesni.
Jonas Jarus.

Grotto Cirkas Sausio 2^ 
Miesto Auditorijoj

Clevelando didžiausias meti
nis viduje perstatymas, tikras 
trijų rinkių cirkas šį metą pra
sidės Sausio 24 d. Public Aųdi- 
toriume ir bus didesnis negu 
kitais metais.

Metas po meto šis milžiniš
kas cirkas sutraukdavo kasdien 
tūkstančius žmonių į miesto au
ditoriją. Išviso 160,000 žmo
nių matė tą cirką 1931 m.; 1932 
m. 201,000; o 1933 m. kuomet 
net bankai buvo užsidarę, at
silankė 131,000. Tas 
kaip populiariški yra 
Cirkai.

Clevelande “žieminis 
reiškia “Grotto Cirkas” ir kož 
nas Clevelande žino kad galime 
pasitikėti atsilankant į metinį 
Grotto trijų rinkių Cirką.

Grotto Cirkas šią žiemą bus 
tik 10 dienų vietoj dvieju sa
vaičių. Prasidės Sausio 24 ir 
tęsis iki Vasario 3, du kartu į 
dieną, išskyrus sekmadienį.

parodo 
Grotto

cirkas”

j cigaretų rūkytojams pagalba. 
Tokios mašinos prisidėjo ciga
retų išdirbėjams pasiekti dides
nį taupumą, kurie jau išanksto 
nujautė milžinišką augimą ga- 
mybėje. Tas sutaupymas, ku
ris yra didelio gamybos kiekio 
pasėkomis, tapo atiduotas rū
kytojams. Gudrus išradimai, 
kiekybei dąugėjant, suteikė ga
limybės pagerinti cigaretų ko
kybę.

Kuomet tie mašinų pagerini
mai buvo tobulinama kaip ga
mybos būdas, taip ir tabako 
kokybė buvo moksliškai vysto
ma. Iš priežasties to šiandien 
rūkytojas už daug mažesnę 
kainą turi daug geresnį rūky
mą. Lucky Strike cigaretai, 
pavyzdžiui, suteikia Įdomų pa
vyzdį tų mokslo pagerinimų pa
naudojimo cigaretų išdirbimo 
eigoje.

Visų pirmiausia, tik pats ge
riausias tabakas superkama ir 
naudojama Lucky Strike išdir- 
bime. Tą tabaką superka paty
rę pirkliai visose pasaulio dide
lėse tabako rinkose. Išdirbi- 
me Luckies apie 86 nuošimčiai 
tabako augalo atmetama, nes 
tik rinktiniai lapai naudojama.

Be to, kiekvienas žingsnis 
1 Luckies išdirbimo eigoje yra 

žingsnis prie vienodumo. Dau
giau kaip 60 patikrinimo instru
mentų pagelbsti pagaminti vi
lus Luckies tokiais pat. štai 
kodėl jūsų Lucky Strike ciga
retai pasiekia jus tinkamai su
vynioti, apvalus ir kieti ir pil
nai prikimšti puikiausiu tinku 
ų- naminiu tabaku, ir be liuosų 
galų. Todėl tai nestebėtina kad 
“Luckies patenkina”.

(Advertisement)

Svarbi ir jdomi Naujiena Visiems
Gerbiami Lietuviai Clevelande ir apielinkėse. Pranešame 

jums kad atsibus labai svarbi ir įdomi prakalba per Naujus Me
tus 1 d. SAUSIO, ir čia bus proga visiems pasiklausyti ko dar 
nesat girdėję. Prakalbos tema:

“PERVERSMŲ GADYNĖ IR KAS BUS TOLIAU?”
. Kalbės Jurgis Vanagas iš Pittsburgh, Pa.

Pradžia lygiai 1 vai. po pietų. K. of P. HALL.
Salė randasi kampas Wade Park avė. ir E. 82nd Street. 

Visiems įžanga liuosa. Rengia S. B. S.
P. S. Tą pačią dieną toj pat salėj nuo 9 ryto iki 4 vakare, bus 

lokalė konferencija, kurioje norintieji gali dalyvauti.

.M ET
VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS 

Linkime jums geriausios laimes ir pasisekimo bėgyje ateinančių. 
Naujų Metų. Mes žiūrime Į ateitį su pasitikėjimu ir 

viltimi ateinančios geroves ir dalykų susitvar
kymo 1934 metų bėgyje.

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

GĖLĖS VESTUVĖMS IR ŠIAIP REIKALAMS
Geriausio DOVANA yra Gėlės — puoduose arba 

šiaip skintos Gėlės, ir Gėlių Vainikai.
FLORA FLORAL SHOPPE

Cut Flowers and Potted Plants
1203 E. 79TH ST. S. Ambroziak ENdicott 2191

ŠIA PROGA LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS MUSŲ 
RĖMĖJAMS LAIMINGU NAUJŲ METŲ 

LOUIS EISENBERG 
HARDWARE

COMPLIMENTS FROM
DR. A. F. SADD

LAIMINGU NAUJU METU!
Pranešame Lietuviams kad pas mus yra visokiausių kep
tų dalykų, pajų ir visko. Kreipkitės reikale.

E. E. Brickmann
1306 Addison Road Arti Superior

1169 East 79th Street

P-1F''V

HELD'S FURNITURE 
6900 Superior Avenue 

Linki jums visiems 
ir

LAIMINGU NAUJU METŲ

Automobilių Paroda
Metinė Automobilių pąrpda, 

kuri prasidės Clevelando mies
to auditorijoj Sausio 13 ir tę
sis iki 20, bus išrengta įspūdin
gai ir vidus turės panašumą j 
Chicagos Pasaulinėje Parodoje 
įrengimą gražios Vėliavų Gat
vės (Avenue of Flags).

Gi ant grindų, tarp žėrinčių 
liktorių ir yįršuję plevėsuojan
čių vėliavų, bus išstatyta 1934 
metų automobilių modeliai. Prie 
šito dar bus įrengta pavyzdin
ga 1934 metų stilių paroda po 
vadovyste The May Company.

Panašiai bus išrengta ir apa
tinė salė, kur taipgi bus išsta
tyta automobiliai.

Žemutinėje salėje, šiaurinėje 
dalyje bus išstatyta puikausi 
pasaulyje automobiliai: Pack
ard, Pierce Arrow, Cadillac, La
Salle ir Lincoln, patys brangiau
si Amerikos išdirbimo, visame 
savo puikume.

* Nuo Išsinarinimu
Kuomet jums pasitaiko niks 

jos riešy, išsinarinti ranku 
djeg’lj j pečius ir kuomet skau 
iš proto varo, tai išsitrii 
ANCHOR Pain-Expellcriu ir ; 
su flaneliniu ar vilnoniu audckli 

| kelias minutes skausmas 
ir palengvinimas bus laimėtas 

Per suvirs 60 metu Ancln 
Ejcpcllcris buvo ir yrą vyr 
naminiu vaistu greitam skau 
lengvinimui yisosc vaistinė: 
35c. ir 70c.—skirtingo didumo l 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vais

PAIN-EXPELLER
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(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prįe manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

_ 66įli Edna Avenue ENdicott 1763
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Šventėms Reikmenų Išpardavimas Jau prasidėjo pas

SUPERIOR CUT RATE .
HARDWARE A PAINT CO.

6412 Sup rL r Avenue Kampas E. 65th Street
Nupiginto^ kainos visiems daiktams šioje krautuvėje — tarp jų ir 
Vaikų žaislai, Lėlės, Kalėdų eglaičių papuošalai, Lemputės, ir tt. 
Taipgi visokį namams reikmenys—Indai, Stiklai ir tt. Visos musų 
prekės pilnai garantuotos. Krautuvė atdara vakarais iki Kalėdų. 
Visus pirkinius atvežam i namus be primokėjimo.

MAX LEV, Savininkas,

NAUJO TYPO KRAUTUVĖ KAIMYNYSTĖJE 
Ateikit ir Apsidairyk.it Čionai 

Šimtai pigiausių pirkinių: 
Skustuvams Ašmenys, Pakelis iš 5 
Aspirin Dėžutės iš 12 tablets .... 
Bobbie Špilkos, Korta iš 12....
Siūlai 50—60 Spaliuke .....................

. už
. .už
. .už

. už

7c
3c
2c
2c

MES TURIME GROSĘRIO, REIKMENŲ, GUMO DALYKŲ,
KOSMETIKOS, TEPALŲ, ii' puikius dalykus DOVANOMS— 

už žemiausias kaipas visame mieste.
WHOLESALE ir RETAIL

SUPERIOR MERCHANDISE CO. 
6923 Superior Avenue

čią yra pilniausias lankius reikmenų pedlioriams.___ __

‘DIRVA’ VISAM METUI
TIEMS KURIE ISSIRASYS DABAR

KANADOJ ARBA LIETUVOJ METAMS $2.00

6820 Superior Ave

Pastaba: Niekados iki šiol “Dirva” tokio papiginimo nedare ir daugiau nedarys! Dabar yra jums viena proga!

Prenumerata skaitysis nuo dienos užsirašymo, per 52 savaites.
Pinigus siųskit su pilnais antrašais ant voko ir laiško viduje. Cleveland, Ohio

Apsidairyk.it


DIRVA
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Į KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APEINKESE į
= “DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais |
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Rengkites Linksmintis j 
Visą NaktĮ!

Miesto šokių ir klubų inspek
torius praneša kad-Naujų Metų 
naktį nebus nuskirta užsidary
mo laikas — publika visose vie
tose galės ūžti kad ir iki ryto.

Taigi, visi kurie mėgstate šo
kius galėsit šokti, trypti ir ūž
ti visą naktį “Dirvos” baliuje, 
kuris bus Gruodžio 31 d. Lietu
vių salėje.

NEUŽMIRŠKIT!

Visi vietiniai neužmirškit pa
skaityti šiame puslapyje telpan
ti “Dirvos” Naujų Metų sutiki
mo skelbimą.

Neužmirškit kad tai bus kon
certas su Įvairiais juokais pro- 
grame;

Neužmirškit kad salė bus at
dara nuo 5, koncerto pradžia 6 
įvitl. vakare;

Neužmirškit kad tame kon
certe dainuos vietiniai ir vieti
nės, ir Rožė Lukoševičiutė iš 
Youngstovvno;

Neužmirškit kad tą vakarą 
laike pirmutinio programo bus 
pagerbimas senų Clevelandie- 
čių Lietuviu;

Neužmirškit kad po progra
mo bus tik vieni Lietuviški šo
kiai (gros Luizos orkestras);

Neužmirškit kad 12 vai. nak
ties prasidės antras gražus pro
gramas naujų metų sutikimo;

Neužmirškit kad visam va
karui įžanga bus tik 35c.; šoki
kams tik 25c.

SVEČIAI PRAŠOMI NEVĖ- 
LUOTI. Senieji Clevelando gy
ventojai, kurių bus apie 25, ga
vo specialius užkvietimus ir ti- 
kietus inėjimui Į salę sekma
dienį, Gruodžio 31 <f. Visi pra
šomi pribūti prieš programo 
prasidėjimą, apie 5:30 vai. į sa
lę, jums paskirta pirmutinės ei
lės prie scenos. Programo pa
baigoj visi busit pakviesti ant 
estrados, ten atsibus apdovano
jimas gėlėmis ir perstatymas 
publikai.

Juozas Luiza pasižadėjo pa
groti jiems speciali maršą ei
nant į estradą.

A. J. Naunčikas visus šiuos 
svečius nufotografuos. Tai bus 
atmintis jiems ir jų vaikams
ir vaikų vaikams.

Nors tokią mažą pagarbą ga
lėsime atiduoti musų kolonijos 
pionieriams kurie čia atvykę 
prieš desėtkus metų pradėjo 
mindžioti musų kultūrinio gy
venimo kelius, kuriais mes šian
dien drąsiai, su pasididžiavimu 
einame.

(Po programo visi jie apačio
je bus susodinti prie stalo ir 
pavaišinti vakariene. Gal bus 
jų pirmas toks susiėjimas į 
vieną kaip jie Clevelande gyve
na.)

LIET. REPUBLIKONŲ KLU
BAS laike susirinkimą Gruo
džio 13- d. Darbų komisija iš
davė raportą, ir pasirodė kad 
pasekmės geros. Jau keli Lie
tuviai gavo miesto darbus ir 
dar daugiau po naujų metų eis 
dirbti. Darbų parupinimui ko
misija yra: Jurgis Barnius, V. 
Adukaitis ir Jonas Brazauskas.

Klubas išrinko 1934 metams 
į valdybą sekančius: Pirminin
kas — Adv. George Jakulis 
(Jakubauskas) ; 1 vice pirm. — 
V. Adukaitis; 2 vice pirm. — 
J. Mikelionis; 3 vice pirm. — 
J. Noris; sekretorium — Jur
gis Barnius; 2 sekr. — F. Kap- 
liauskas; iždininkas — J. Bra
zauskas ; maršalka — A. Sla
vinskas.

Visa valdyba bus įvesdinta 
Gruąfižio 30 d., laike klubo ba
lza u/b. J. Brazauskas.

TENESY LAIMĖJO. Geor
ge S. Tenesv, Slavų kilmes ad
vokatas, tapo gubernatoriaus 
paskirtas miesto teisėju į vietą 
mirusio teisėjo Frank S. Phil
lips. Tenesy buvo vienas iš ne- 
phsekmingų kandidatų Lapkri
čio 7 d. balsavimuose.

ŽUDYSČIŲ CLEVELANDE 
bėgyje 1933 meti] buvo 41 ir 
dar 13 asmenų užmušta ne su 
nužudymo tikslu. Viso nuo Įei
tų žmonių rankos neteko gy
vasčių 54 asmenys. Per tiek 
pat laiko 85 kiti asmenys bu
vo peršauti ir sužeisti.

ROŽĖ LUKOŠEVIČIUTĖ
Ši jauna Youngstovvno Lietu

vaitė dainininkė Clevelandie- 
čiams taip patiko mėnuo laiko 
atgal kad “Dirva” vėl pakvietė 
ją dainuoti koncerte šį sekma
dienį. Gruodžio 31 d., Lietuvių 
salėje.

RADIO
Ateinanti sekmadienį radio 

programas prasidės lygiai 10 v. 
ryto ir tęsis pusę valandos.

Tarp kitko bus girdėsit nau
ją dalyką — Petras Luiza (Lep
šė) su savo grybais — Baravy
ku (Jurgis Lukas) ir Kuzbez- 
daliu (Jonas Kazlauskas) pasa
kys ką negirdėjot.

Tie trys Grybai taipgi pada
rys gražių jy,okų Lietuvių salė
je laike “Dirvos” koncerto pro
gramo tą patį vakarą.

OHIO VALSTIJOJE per dvi 
šventas dienas Gruodžio 24 ir 
25 automobilių nelaimėse užsi
mušė apie 15 žmonių.

Clevelande per Kalėdas ant 
St. Cair prie E. 75 gatve poli- 
cijantas Lang automobiliu su
važinėjo 76 metų senuką. Po- 
licijantas tą pat dieną rezigna
vo iš savo vietos iki paaiškės 
nelaimės priežastis.

Be to suvažinėta kiti trys 
Clevelandiečiai.

WARNER BROTHERS teat 
rai Clevelande, Hippodrome ant 
Euclid ir Prosect avės., Variety 
and Lorain avė. ir W. 118 st., 
Lake and Eucid avė., ir Uptown 
teatras ant St. Clair arti E. 107 
gatvės, ateinančiais metais pa
tieks publikai žymiausius per
statymus kokie niekad šiame 
mieste nebuvo rodoma. Duos 
ne tik filmų dramas bet melo
dramas, fantastiškas ir įdomias 
kitokias filmas, gerai žinomas 
apysakas ir muzikales komedi
jas. Prie to bus rodoma New
man travelogai ir Pathe ir ki
tokios 'naujienos. Hippodrome 
bus duodama gyvų Vaidinimų, 
su geriausiais aktoriais.

Taip kad Warner Brothers 
patieks Clevelandui visko ką tik 
publika pageidauja ir kuo visi 
bus patenkinti.

PASKUTINĖ PROGA. Vie
tiniai turi tik kelias dienas lai
ko išsirašymui sau “Dirvos” už 
vieną dolarį visam metui. Po 
Nauju Metų “Dirva” vėl kaš
tuos du dolariai.

Taigi paraginame visus pasi
naudoti proga, sutaupysit dola
rį ir turėsit skaitymo ištisam 
metui.

200,000 ATSIKVĖPĖ LEN
GVIAU. Šių Kalėdų laiku apie 
200,000 Clevelando gyventojų 
ramiau atsikvėpė, nes 40,000 
žmonių kurie gavo dirbti, prieš 
Kalėdas gavo užmokestį ir tu
rėjo nors už ką savo šeimoms 
nupiikti valgyti, jeigu nieko 
daugiau.

KAS RENGIAMA
—Gruodžio 30 Lietuvių salė

je Liet. Republikonų Klubo 
balius.

—Gruodžio 31 Lietuvių salė
je “Dirvos” Naujų Metų suti
kimo ir senų Clevelandiečių pa
gerbimo vakaras.

—Sausio 1 d. Lietuvių salėje 
Liet. Vyčių 25 kp. balius.

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

Degtinės Monopoliai 
Tuoj Pradės Veikti

Po virš trijų savaičių tąsy
mų (tikrai demokratiškai) Ohio 
valstijos senatas ir seimas pa
gamino įstatymus kurie tvar
kys valstijoje alkoholinių gė
rimų biznį.

Pirmiausia, pravesta valsti
jos monopoliai kuriuose degti
nė ir kiti svaiginanti gėrimai 
parsidavinės bonkomis neštis 
namon ar kur kitur išgerti.

Už tai ėjo smarkiausios peš
tynės tarp Demokratų ir Repu- 
blikonų atstovų, ir gabaus pri
eita sutarimo, turbūt kada De
mokratas gubernatorius priža
dėjo Republikonams duoti po
rą vietų aukščiausioje monopo
lių kontrolės komisijoje. Pats 
vyriausias direktorius gaus al
gos į metus $6,500, kiti trys 
gaus po $4,500 į metus.

Privatinis biznis degtine val
stijoje lieka uždraustas. Vieto
je šiaip krautuvių kuriose pi
liečiai galėtų daryti biznį iš al
koholinių gėrimų, dabar degti
nės biznis pasilieka valstijos 
politikierių rankose. Bus įstei
gta valstijos monopoliai parink
tose vietose, jose bus pastatyta 
partijos žmonės dirbti su geru 
atlyginimu.

Iki valstijos' monopoliai bus 
įsteigti, per 60 dienų ar kiek il
giau degtinę galės parduoti vai
stinės kurios turės leidimus.

šiaip gi, stikleliais gerti vie
toje pardavinėti leidimus gaus 
viešbučiai, restaurantai, klubai.

Degtinės kaina pagal jų rū
šį visoj valstijoj bus vienoda.

Valstija ims taksų už kožną 
galioną $1.

Tikimasi kad valstija kas me
tai darvs ąpivartos už nema
žiau .^7o-,oęro,ooo.

Nau’jŽ&j užstatymas irgi bus 
verciama^wByti kaip buvo da
roma su pąMiibicija. Bus už
drausta pardavinėti namie da
rytus gėrimus ir sugauti kalti
ninkai bus baudžiami. Bus per
sekiojama vietos kuriose be lei
dimų bus degtinė parduodama.

Kiek buvo “demokratiškų” 
peštynių galima suprasti iš to 
kad iki priėjo prie įstatymo 
pervarymo prie jo pridėta 292 
įvairus priedai — po keliolika 
priedjii nuo kožno atstovo, nes 
vienas kitam neužsileido.

glį

DAUGIAU VIETINIŲ ŽI
NIŲ ANT 7-TO PUSL.

Gruodžio 29, 1933

VAKARAS
Sekm. Gruodžio-Dec. 31

(NAU.JĮT METU IŠVA KARĖJ)

LIETUVIŲ SALEJE
6835 Superior Avenue

Pirmas Programas pras idės 6 vai. vakare (salė atdara nuo 5 vai.) Po 
to iki 12 tęsis šokiai. Antras programas prasidės 12 vai. ir po to vėl tę
sis šokiai iki pat ryto. Pirmą kartą taip sutiksit Naujus Metus!

KUN. A. KARUŽIŠKIO PA
GERBIMO VAKARIENĖ. Gr. 
26 d. Lietuvių saleje buvo su
rengta iškilminga vakarienė pa
minėjimui 10 metų sukaktuvių 
Kun. A. Karužiškio kunigavi
mo. Lietuvių salėje dalyvavo 
apie pora šimtų svečių, vietos 
inteligentija, keli svečiai dva
siškiai ir buvo svečių dvasiškių 
iš kitur.

šalip kalbų ir linkėjimų, bu
vo ir muzikalis programas.

Kun. Karužiškis yra naujos 
Lietuvių parapijos Collinwoode 
klebonas.

Štai “Dięva” surengia dideli, gražų, Įspūdingą, iškilmingą ir visai naujos 
U-Ųrušies vakarą kokio dar Lietuvių Saleje niekas nematė. Vakaras su- 
-Ųs^sidės iš dviejų programų: vienas prasidės 6 vai. vakare, po to prasi- 

ąĮ^dės šokiai, o antras programas prasidės — artinantis 12 valandai 
nakties. Pirmą programą išpildys “Dirvos” radio artistai ir ar

tistai svečiai iš kitų miestų, 'k Pirmo programo bėgiu atsibus 
Clevelando senų gyventojų perstatymas ir pagerbimas su 

tam tinkamomis pritaikytom ceremonijom, ir visi jie pa
pasakos iš kur iš Lietuvos paeina, kada atvyko i A- 

meriką ir Į Clevelandą, ir kitus smulkius dalykus. 
*

Šiame vakare turėsit juokų Įvalias, nes be dainų ir muzikos bus dar “ŽENTAI 
IŠ AKRONO”-ir Petro Luizos TRYS GRYBAI — Baravykas, Lepšė ir Kuzbez- 
dalis. Ką jie veiks pamatysit atsilankę Į koncertą.

SIAME VAKARE BUS GROJAMA TIKTAI 
LIETUVIŠKI ŠOKIAI

PRIEŠ KALĖDAS Clevelande 
visokie slapti degtindariai dar 
nasistengė pasinaudoti iš publi
kos pasitikinčios gauti “geros 
degtinės”. Parduota visokia, ir 
g'era ir niekam neverta degtinė, 
vietomis net arbata atskiesta 
alkoholiu. Visi pardavėjai tik
rino kad jų “tavoras” yra ge
ras, tikras, net su valdžios ak
cizo ženklais, kurie irgi buvo 
klastuoti.

PRALEISTA. Tarp vaidylų 
kurie Gruodžio 10 d. perstatė 
veikalą ‘Motinos Meilė’ šv. Jur
gio parapijos salėje,^buvo per 
neapsižiūrėjimą aprašyme per
eitoje “Dirvoj” praleista var
das vieno iš jaunų gabių akto
rių, Petro Skirbanto, kuris vai
dino kaimyno veidmainio rolę.

KORTAVIMO VAKARAS 
ir Lietuviškos Vakaruškos 
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

ja rengia smagų vakarą Lietu
vių salėje, šeštadienio vakare, 
Sausio 6 d., 1934 m. Pradžia 
7:30 vakare. Kortų lošėjai ap
turės dovanas, šokiams geras 
orkestras. Seni ir jauni kvie
čiami atsilankyti, o busit visi 
patenkinti. Įžanga 15c.

Komisija.

3 CENTAI ^8
Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Administracijai 
kokius paklausimus visada 
įdėkite 3c pašto ženklelį.

ŠOKIAMS GROS LUIZOS ORKESTRAS. ŠOKIAI TĘSIS IKI RYTO.

^Trnuro
UtilV.

NAKTINIS PROGRAMAS
Tą patį vakarą, artinantis 12-tai valandai nakties — kada baigsis Senas Metas 

ir artinsis NAUJAS METAS, prasidės kitas gražus programas. Salėje pasidarys 
tamsu; pasigirs varpų skambėjimas, ir scenoje pradės rodytis Naujo Meto atėjimas. 
Palengva scenoje pradės pasirodyt šviesa ir kartu pasirodys Laiko Tėvas ir Nau
jas jaunas Metas. Iš aukštumos pradės leistis skaitlinė “1 9 3 4”; scenoje atsi
ras visi 12 meto mėnesių, kurie apstos jauną Naują Metą. Tada pasigirs smagi 
muzika — na ir Naujas Metas bus sutiktas. Po to visi griebsis už porų ir links
mai šoks.

Tai bus gražiausias Naujų Metų sutikimas koki kada Lietuvių salėje kas matė! 
Nepamirškit to vakaro, neikit niekur kitur bet tik i LIETUVIŲ SALĘ — i “Dirvos” 
rengiamas Senų Clevelando Lietuvių gyventojų pagerbtuves ir Naujų Metų sutik
tuves. Kadangi vakaras bus ilgas, salėje bus visokiu užkandžiu ir išsigėrimu, ir vi
są vakarą TIK LIETUVIŠKI ŠOKIAI!

?anga visam vakarui b us tik 35c. Šokiams Įžanga 25c.
(Keletas vietų bus po 50 centų)

Pasakykit savo draugams apie tai ir visi rengkites dalyvauti. Džiaugsitės!
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