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Anglija Ruošiasi Karui

DARBAI
IR DARBININKŲ . ŽINIOS

Darbininkai gauna bonus,. 
Daugybė Amerikos firmų 
Kalėdų šventėms šymet da
vė savo darbininkams taip 
vadinamų bonų, Kalėdų do
vanų, nuo keliolikos dola
rių iki šimtų dolarių.

Per kelis metus bonų mo
kėjimas buvo panaikinta, 
bet kaip tik bizniai pakilo 
daugelis firmų vėl pradėjo 
duoti tokias darbininkus 
padrąsiriančias ir ištikymy- 
bę paakstinančias dovanas.

Plieno industrijoje darbai 
numatoma eis gerai ir po 
švenčių, kadangi reikalavi
mai ir užsakymai plieno 
gaminių daugėja.

Per pastaras kelias sa
vaites plieno darbai Cleve- 
lando ir Lorain srityje ėjo 
sulyginamai arti 100 nuoš. 
normalio.

Automobilių gamyba vis 
dar kyla, kas suima daug 
apdirbto plieno.

Santa Fe gelžkelio linija 
padavė užsakymą 550 nau
jų prekinių vagonų, kurie 
suims daug plieno is duos 
biznio už kelis milijonus 
dolarių.

Stiklo darbininkams pa
kelta algos. Toledo, O. — 
Apie 60,000 darbininkų dir
bančių Libbey-Owenš-Ford 
stiklo darbuose per savo 
unijos atstovus pasirašė 
naują sutarti su kompani
ja, gaudami 5c j valandą al
gos daugiau.

Charleroi, Pa. — Macbeth 
Evans stiklo išdirbystė ga
vo užsakymą už $161,000 j 
padaryti New Yorko uosto 
vyriausybei reikalingų sti
klinių plokščių, kuriomis 
bus išdėta lubos naujo tu
nelio.

Statyba visoje šalyje ei
na pusėtinai smarkiai, su- 
lyg skelbiamų žinių. Lap
kričio mėnesį surinktos ži
nios iš 37 valstijų rodo kad 
tą mėnesį užvesta statybos 
gyvenamų ir kitokių namų 
už $188,155,000, kas reiškia 
68 nuoš. daugiau negu bu
vo tą patį mėnesį pernai.

Šymet Spalių mėnesį sta
tybai skirta suma pasiekė 
$200.595,700.

Mansfield, Ohio. — Em
pire Steet and Tin Plate 
Co. padidino ir sudėjo nau
jų įrengimų už apie $300,- 
000 išdirbimui Terne plot- 
vių ir zinko plotvių. Dar-- x----  c ! Prie to, Anglijai gelbėti
bus paleis su Sausio mene- pasižada Graikija, Jugosla- 
siu. Paims į darbą daugiau vija, Ispanija ir Portuga- 
darbininkų. 1 Ii ja.

GAUNA KITU VALS
TYBIŲ PAŽADUS

PARAMOS
Londonas. — Anglija vi

sai ruošiasi karui su Itali
ja, jeigu Mussolini užsima
nytų užpulti Anglus Vidur
žemio juroje arba Afriko
je. Anglija turi keletą sa
lų Viduržemio juroje, visai 
“po nose” Italijai, ir kolo
nijas 'Afrikoje, greta pa
čios Etiopijos ir toliau, ku
rias Italija pirmiausia pul
tų užimti.

Kalbas apie galimumą 
Anglijos karo su Italija su
kėlė Anglijos spaudimas 
prieš Italiją sankcijų ir pa
skyrimas Anglijos užsienių 
sekretorium Anthony Ede
no, kuris daugiausia dirbo 
patraukimui daugelio val
stybių Anglijos pusėn ir 
nustatė prieš Italiją.

Pati Anglija planingai 
ruošiasi karui ir taip pat 
ruošia kitas valstybes sau 
į pagalbą. Nekurtoms bus 
sveikiau laikytis su Angli
ja negu susidėti su Itali
ja.

ISPANIJA IR PORTU
GALIJA PASIVES

TŲ ANGLIJAI
Madridas. — Ispanija ir 

Portugalija tariasi pavesti 
visą savo pusiausaiį po Bri
tanijos protekcija atsitiki
me karo Viduržemio juro
je. Rubežiai tarp Portu
galijos ir Ispanijos butų 
visai panaikinti, kad butų 
galima laisvai per abi tas 
šalis karo reikalams nau
dotis.

Be Anglijos ir Prancūzi
jos užstojimo, Ispanija ir 
Portugalija galėtų būti už
pultos Italų ir strategiški 
punktai užimti ir panaudo
ti karui prieš . Angliją ir 
Prancūziją. Tokiame atsi
tikime Ispanija ir Portuga
lija liktų tik griuvėsiais. 
Pavedus savo žemes Angli
jai ir Prancūzijos todvi ša
lys mažai tenukentėtų.

TURKIJA STOJA SU 
ANGLIJA

Paryžius. — Prancūzija 
pasireiškė už visišką ir pil
ną rėmimą Anglijos atsiti
kime Italijos užpuolimo Vi
duržemio juroje.

Taipgi Turkija pareiškė 
norinti gauti Prancūzijos 
sutikimą apstiprinti svar
bias Dardanelių vietas pri
sirengiant apsiginti nuo 
Italijos atakų.

ITALIJA SAKO DIN
GO SUSITAIKYMUI

VILTIS
Roma. — Kaip tik atėjo 

žinios anie Edeno paskyri
mą Anglijos užsienio rei
kalų sekretorium, visa Ita
lija nusistatė prieš Anglus. 
Mussolini pareiškė kad tuo 
užsibaigė visos viltys baig
ti Italijos-Etiopijos karą 
taikos keliu, o ir pačios Eu
ropos padėtis pasidarė pa
vojingai įtempta.

Italai nesitiki jokio nuo
laidumo iš Edeno. Italai 
Edeną vadina savo “atkak
liausiu priešu”, nes jo pa
sidarbavimu pavyko nusta
tyti Tautų Sąjungos sank
cijos prieš Italiją.

Italija dabar sako jai li
ko siekti du dalykai:

Kuogreičiausia užkariau
ti Etiopiją, ir nublokšti T. 
Sąjungos sankcijas, užsiti
krinant visomis karo reik
menimis.

SAKO IŠMUŠTA 700 
ETIOPŲ

Roma. — Gruodžio 22 d. 
mūšyje ties Abbi Addi Ita
lai smarkiai sumušė Etio
pus, sako 700 Etiopų už
mušta ir 2,000 sužeista.

Italų pusėje užmušta 1-57 
ir 173 sužeista.

8,000 MUZIKANTŲ GAU
NA WFA ALGAS

Washington. — Ne tik 
“juodi darbininkai” paliesti 
bedarbės. Štai šiose dieno
se tapo suorganizuoja 8,000 
muzikantų į įvairias gru
pes, kurie gauna algas iš 
to paties bedarbiams dar
bų teikimo fondo. Muzi
kantų bedarbių sužiūrėtoji! 
paskirtas Nikolai Sokoloff 
Jis sako, netrukus bus su
tvarkyta apie 17,000 muzi
kantų ir pastatyta griežti 
jiems tinkamose vietose.

Sudaroma koncertiniai ir 
simfoniniai orkestrai, dūdų 
orkestrai, namams, šokiams 
ir visokį kitokį orkestrai.

Muzikantų išvedimui iš 
krizio valdžia paskyrė 27 
milijonus dolarių.

Su v. Valstijų karo depar
tamentas pasiryžęs pirkti 
500 naujų kariškų lėktuvų, 
kam reikalinga $20,000,000 
suma. Lėktuvai butų pas
kiausių modelių.

TŪKSTANČIAI UŽMUŠ
TA ŽEMĖS DREBĖ

JIME
Nepilnos žinios iš Sze- 

huan provincijos, Kinijoje, 
sako kad žemės drebėjime 
Gruodžio 18 d. ten užmuš
ta tūkstančiai žmonių. Ta 
sritis yra kalnuota.

ŠTAI KAIP MĖTOMA
PINIGAI
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Suv. Valstijų iždas gau
na labai dideles ineigas už 
aptaksuotus nereikalingus 
žmogaus pragyvenimui da
lykus.

Pav., per penkis mėne
sius nuo Liepos 1 d. taksų 
už svaiginančius gėrimus 
■ravo $221,188,627 — $42,- 
270,028 daugiau negu per 
tiek pat laiko 1934 metais.

Tikima kad už visą fis- 
;alį metą valdžia taksų už 
iegtinę surinks iki $550,- 
100,000.

Taksų už tabaką per tuos 
pačius penkis mėnesius ga- 
70 $221,108,086 — tai yra 
?17,000,000 daugiau negu 
tuo pat laiku 1934 metais.

Tabakas, svaigalai, kor
tos ir kiti tos rūšies daly
kai, kurie priskaitemi prie 
“griešnų” daiktų, aptaksuo- 
jami pirmiausia ir iš jų 
valdžia turi milžiniškas in
eigas.

PAKLIUVO PO 15 METŲ
New York. — Juozas V. 

Stasiulevičius, kuris karo 
laiku prasižengė kaip agi
tatorius prieš valdžią, agi
tuodamas Lietuvius nestoti 
kariumenėn, šiose dienose 
pakliuvo ir turės turbūt iš
dildyti savo bausmę. Jis 
1918 metais buvo nuteistas 
trims metams kalėti, bet 
sėjęs po užstatu, pabėgo ir 
išvažiavo Rusijon. 1933 m. 
gryžo ir apsigyveno Brook- 
lyne. Čia ir pakliuvo.

KINAI STUDENTAI JU
DA PRIEŠ JAPONH.IĄ
Šanghai: — Kinai studen

tai tūkstančių skaičiuje su
rengė demonstraciją pro
testui prieš Japonų įveda
mą Šiaurinei Kinijai auto
nomiją po Japonijos globa

Prieš demonstruojančius 
policijai uždrausta pavarto
ti ginklą, kad studentams 
nukentėjus nesivystytų te
roras prieš Šanghajuje gy
venančius Japonus.

Studentai pareiškė jog 
nori kad Kinijos valdžia 
ginklo pagalba eitų ginti 
šiaurinę Kiniją, jeigu val
džia to nedarys tai eisim 
mes, šaukia studentai.
LINDBERGHAI APLEI

DŽIA AMERIKĄ
New York. — Lakūnas 

Pulk. Charles A. Lindbergh 
su žmona ir mažu vaikučiu 
apleido Ameriką ir išvažia
vo apsigyventi Anglijoje.

Vieni kalba kad jų išva
žiavimą paskatino baimė 
kad kitą jų vaiką grobikai 
nepavogtų. Kiti sako kad 
Lindbergh vyksta į Angli
ją sąryšyje su planuojamu 
pradėti per Atlantiką ori
niu susisiekimu.

Tiki kad kareiviai gales 
gauti bonus. Washington. 
— Atstovų Buto kalbėtojas 
Byrns pareiškė kad sekan
čiame kongreso posėdyje 
yra galimumai gauti karei
viams bonus, bet pageidau
ja kad daugybė bilių reika- 
aujančių bonų butų kaip 
nors suvienodinta.

BUŠO NELAIMĖJ
Hopewell. Va., Gruodžio 

22. — Keturiolika asmenų 
sutiko mirtį šaltame van
denyje Appomattox upės, 
kuomet Greyhound pasa- 
žierinis autobusas per ne
apsižiūrėjimą šoferio nulė
kė per nukeltą tilto dalį į 
upę ir nugarmėjo į 30 pėdų 
gilumą.

Autobusui nuskendus su 
žmonėmis, lavonus vėliau 
iškėlė į viršų naras, kuris 
nusileido į gilumą tiek kar
tų kiek buvo žmonių. Patį 
autobusą vėliau iškėlė. Jis 
buvo sveikas, tik langai iš
mušti. Prigėrė ir šoferis.

TAI BENT ŽIEMA!
Toronto, Ont. — Prieš 

Kalėdas, Ontario valstijoje 
užėjo tikrai smarkus šal
čiai: šalčiausia vieta Onta
rio provincijoje buvo Bal
tosios upės srityje, kur šal
tis siekė 40 žemiau 0.

ŽUVO 142 ŽMONĖS
Praeitą sekmadienį, au

tomobilių nelaimėse, įskai
tant įvažiavimą į upę auto
buso su 14 žmonių, žuvu
sių skaičius pasiekė 142.

Tarp nelaimingų mirčių 
yra ir mirtis aklo Suv. Val
stijų Senatoriaus Schall iš 
Minnesota valstijos.

GUDRI BOLŠEVIKĖ 
PAKLIUVO

Kadievka, USSR, — Čia 
pakliuvo į policijos rankas 
gudri moteris, kuri pratur
tėjo apgaudinėdama kitas 
moteris: ji pasirengus vy
ru “apsivedė” su devynio
mis merginomis. Tuoj po 
vestuvių, savo “nuotaką” 
nugirdydavo ir pagrobus 
jos . pinigus ir viską kitką 
pradingdavo. Pabėgus ji 
vėl persirengdavo į moterį 
ir todėl policijai buvo sun
ku plėšikę susekti. Dakta
rai ją apžiūrėję rado kad 
ji yra visai normalė mote
ris, tik naudojosi tokiu bil
du kitas moteris apiplėšti.

Ji matyt gerai sugyveno 
ir su komunistais, nes ne
būtų galėjus ilgai laisvai 
bėgioti.

NORI STATYT MILŽINUS 
JURŲ LAIVUS

New York. — Keliama 
sumanymas kad Suv. Vals
tijų iždas skirtų gana pini
gų išstatymui dviejų jurų 
milžinų laivų kurie galėtų 
vežioti pasažierius į Euro
pą už $50 ir vienu sykiu 
pervežtų iki 10,000 žmonių.

Tie laivai turėtų būti po 
100,000 tonų sunkumo, po 
1,250 pėdų ilgio, ir galėtų 
pervažiuoti į keturias die
nas.

Jie butų didesni už nau
jus Prancūzų “Normandie” 
ir baigiamą įrengti Angli
jos “Queen Mary”, kurie 
yra po 1,000 pėdų ilgio.

Atskyrė Žydus. Lenkijo
je, Lwowo universitete, ka
talikams studentams reika
laujant, tapo įrengti paski
ri suolai Žydams studen
tams.

LAIMINGU NAUJU METŲ
Linkime visiems “Dirvos” skaitytojams, 

bendradarbiams, korespondentams ir 
rėmėjams
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SENOSIOS TĖVYNĖS
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Vilniui Vaduoti Sąjungos ir 
Vilniaus Geležinio Fondo var
du reiškiu broliams ir seserims 
išeiviams savo širdingus svei
kinimus: Linksmų Šventų Ka
lėdų ir laimingų Naujų 1936 
Metų 1

Vienas Dievas težino ką ža
da Lietuvai ateinantieji metai. 
Mes visi linkime kad Naujieji 
Metai butų jai ramaus progre
so ir augimo metai.

Tačiau prie to lurime prisi
dėti ir mes, gyvenantieji Ame
rikoje. Baimė ima kad musų 
prisirišimas prie Lietuvos ir 
geriausi jai linkėjimai neišsi
gimtų į tą beveiksmę platoniš
ką meilę, kuri moka tik sal
džiai padūsauti ir gražiai pa
šnekėti.

žinoma, gražios ir naudingos 
yra patriotingos kalbos, skam
bus nutarimai, energingi pro
testai. Jie tuo svarbus kad 
rodo musų Lietuvišką gyvumą, 
mus ir musų Tautą garsinti, ne
leidžia pasauliui Lietuvos pa
miršti.

Tačiau, deja, viso to dar ma
ža. Savo meilę Lietuvai turi
me parodyti darbais,, pasiauko
jimu. Jei kiekvienas iš musų 
ateinančiais metais ne tik žo
džiais bet ir darbu ir nors ne
didele auka Lietuvos reikalus 
paremsime, tuomet rpes ir pa
tys pasijusime stipresni Lietu
viai, ir musų Senoji Močiute 
Lietuva greitai numanys savo 
išeivių vaikų darbą ir brangu
mą.

Gerbiamieji, turiu drąsos at
siliepti į Jus ne kokiu partišku 
ar sroviniu Lietuvos reikalu. 
Atsiliepiu reikalais tų Lie.uvos 
organizacijų kurios rūpinasi 
pačiu didžiuoju Tautos reika
lu — Vilniaus atgavimo reika
lu — ir kurias remia visi Lie
tuviai be skirtumo pažiūrų ir 
nusistatymų.

Juk ne perdidelis ir ne per
sunkus pageidavimas kad at
einančiais 1936 metais visi
Amerikos Lietuviai kurie dar 
neturi, įsigytų Vilniaus pasus 
(už 10 centų) ir visi įlipintų j 
juos bent po vieną Vilniaus 
ženklelį už tiek vertės kiek jis 
arba ji pasigali (nuo 5 centų 
iki 1 dolario). Tačiau, kad tas 
pageidavimas butų įvykdytas 
reikia kad kiekvienoj musų ko
lonijoj susidarytų būrelis pa
siaukojusių žmonių kurie, dar
bą suplanavę ir pasidalinę, pri
eitų kiekvieną organizuotą Lie
tuvių grupę ir kiekvieną atski
rą asmenį ir jiems aiškiai ir 
nuoširdžiai šį reikalą išdėstyti, 
pasiūlyti įsigyti (kas dar ne
turi) Vilniaus pasą ir Vilniaus 
ženklelių.

Musų išeivių spauda ir mu
sų visos organizacijos turėtų 
įkvėpti ir giliai įskiepyti vi
siems Lietuviams mintį jog tai 
yra šventa priedermė paremti 
kasmet Lietuvą, nors ir nedi
dele pinigine auka (kad ir per
kant ir įsilipinant į savo Vil
niaus pasą nors už 5 centus 
Vilniaus ženklelį). Be abejo, 

bus tokių kurie ir dolario ne
pasigailės kasmet Lietuvos rei
kalams. Bet jeigu suplauktų 
vidutiniškai nors po 5 centus 
nuo Lietuvio, didelio ar mažo, 
kasmet Tautos reikalams, tie 
reikalai laimėtų apie 30 ar 40 
tūkstančių dolarių. Vienybė 
daug gali.

Į tą vieningą ir visuotiną 
musų Vilniaus reikalo darbais 
rėmimą aš, Tamstas širdingai 
širdingai sveikindamas, išdrys- 
tu kviesiti.

Su gilia pagarba
K. F. KEMĖŠIS,

V. V. S. ir V. G. Fondo 
Įgaliotinis,

640 E. Capitol St, 
Washington, D. C.

P. S. Vilniaus pasų ir Vil
niaus ženklelių įvairiomis kai
nomis Lietuvių organizacijos 
gali įsigyti (kreditan) iš^Ney^ 
Yorlo Konsulato (Consulate 
General of Lithuania, 46 Fifth 
Avenėte, New York City) ar-. 
ba iš Amerikos L. R. K. Fede
racijos Centro (2334 S. Oak
ley Ave., Chicago, Iil.>. Į tas- 
vietas reikia siųsti ir pinigu^ 
už išparduotus pasus ir ženk
lelius.

NAUJAS LAIVU RE
KORDAS KLAIPĖ

DOS UOSTE
Kaunas. — Kaip žinoma, 

1932 metai Lietuvos pajūrio 
istorijoje atžymėti rekordiniais 
metais, tais metais įplaukusių 
laivų skaičius Klaipėdos uoste 
pasiekė 1113 laivų. Tai buvo 
savotiškas rekordas, nes nie
kada toks didelis skaičius lai
vų, atgavus Lietuvai išėjimą į 
i urą, nebuvo pasiektas.

1933 metais įplaukė 1096 
laivai; 1934 m. — 1030 laivų.

Gi šiais 1935 metais, nežiū
rint gana sunkių laikų laivi
ninkystėje, musu uoste laivi
ninkystė žydėte žydėjo ištisus 
metus, kas svarbiausia dabar
tiniu metu, kada kaimyniniai 
uostai beveik visiškai apmirę.

Klaipėdos uosto rekordas šy- 
met sumuštas dar toli prieš me
to galą. Jau Gruodžio 1 d. bu
vo įplaukę 12 laivų daugiau 
negu 1932 metais Gruodžio 31 
dieną. Viso šymeit per 11 mė
nesių įplaukė į Klaipėdos uos
tą 1125 laivai.
/Tikima per Gruodžio mėnesį 

įplaukiant dar 100 laivų, jeigu 
laivų judėjimas eis ir toliau to
kiu tempu kaip dabar, arba 
jeigu jo nesutrukdys oro sąly
gos — stiprus šalčiai ir tt.

Paprastu žiemos oru Klaipė
dos uostas neužšala.

Lietuvos Derybos su S.
Rusija ir Suomija

Kaunas. — Kaune įvyko da
rybos su Sovietų Rusija pre
kybos reikalais. Norima pra
plėsti abiejų (šalių prekyba dar 
labiau.

Taip pat atsibuvo Lietuvos- 
Suomijos prekybos derybos.

vL. •N*
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PITTSBURGH
DŽIAUGIASI IS SAVO EEZ 

DŽIONKIŠKO AKTO
Du Pittsburgho cicilikučiai 

Bakanas ir Dargis, kurie atėji 
pasirėkaut, o Dargis dar kai) 
bezdždionė krėslais pašokinėt 
tautininkų surengtose prakal
bose Gruodžio 8 d. LDM. sal 
jo, po <o “Naujienose’’ savo to 
kį pasielgimą ilgiausia aprašo 
su pasididžiavimu.

Civilizuotas žmogus gėdytų- 
si apie tai pasisakyti kitiems

Skaitęs

BEDARBIŲ TŪKSTANČIAI 
DIRBA

Pittsburghe ir Allegheny ap 
skrityje, j visokius viešus dar 
bus iki Gruodžio vidurio pa
imta 57,000 buvusių bedarbių.

Iki to jie gaudavo pašalpą 
be jokios darbo.

PENNSYLV  ANUOS BANKAI 
AUGA

Valstijos bankinių reikalu
sužiūrėjimo sekretorius skel
bia kad Pennsylvanijos valsti 
jos 652-se bankuose pinigu
padėliai nuo Spalių mėnesk 
1934 m. padaugėjo $177,513,- 
088 suma. Tas padaro šio:
valstijos bankų stovį stipriau 
sį kokiame jie kada buvo.

Visas bankų kapitalas siekiu 
$2,816,496,748.

Pinigų 'taupytojų skaičius 
padidėjo 139,360 asmenimis te 
paties laiko bėgyje.

Bankinių įstaigų nuo to pa
ties mėnesio 1934 metais su
mažėjo nuo 691 iki 652.

NORĖJO APKALTINT 
DUKTERĮ

Tunkhannock, Pa. — Girta 
tėvas, Frank Majovski, 46 m 
amžiaus, norėjo priversti sav< 
dukterį kad jį nušautų ir ka 
ji paskui butų apkaltinta. Mer
gina, 17 metų amžiaus, ture j* 
laikyti šautuvą, o tėvas pat 
buvo pritaisęs šniūrą prie gal 
dūko. Patraukus šniūrą, ša*’ 
•tuvas iššovė, bet nepataikė. .’* 
metus šautuvą išbėgo, park 
tėvas šovęs į ją ir nepataikę 
pats nusišovė.

DETROIT
MIRĖ L’ETUVfe POLICIJO 

LEITENANTAS 
'*

Gruodžio 17 d. čia mirė Lie 
ituvis, Aleksandras Brachuli 
buvęs Detroito policijos Įeit 
nantas. Jis mirė turėdama 
tik 43 metų amžiaus. Gimę. 
Pennsylvanijoje. Apsigyvenę 
Detroite prieš keliolika metu 
jis buvo priimtas Detroito po- 
licijantų eilėse 1914 metais 
Per pasaulinį karą, stojęs ka 
riumenėje, buvo saržentu mi- 
litarinės policijos. Gryžęs iš 
kariumenšs, gavo atgal Det
roito policijoje tarnybą, už ke
lių metų buvo pakeltas į sar- 
žentus, o 1928 metais į leite
nantus. Mirė po ilgos ligos.

Paliko dideliame nubudime 
žmoną, Grace, keturis brolius, 
kurių trys taip pat tarnauja 
Detroito policijoje, ir tris se
seris.

Palydėtas į kapus su polici
jos garbės palydovais, palaido
tas Gruodžio 20 d., Mt. Olivet 
kapinėse. Gedulingos pamaldos 
atsibuvo šv. Cecilijos bažny
čioje. Palydėjime dar dalyva
vo ir Amerikos Legiono ir Už- 
rubežinių Karų Veteranų gar
bės palydovai, kadangi jis bu
vo tų organizacijų nariu.

Ona C. Aksomaitienč.

§Nebuk žilas
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilimų. Plauku Slinkimą ir 
Pleiskanas, šias gyduoles privalėti) 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Specialis introdukcijos pasiūly
mas: didelis $2 pakelis tik už $1 
Užsisakykit šiandien ir sutaupykit 
$1. Jeigu nebūsit pilnai patenkinti 
jums pinigai bus sugrąžinti.

Reikalaujam Agentų
J. SKINDER Dept. D 
Box 54 Universal, Ind.

LABA] DUOSNUS
'KALEDIT DIEDUKAS”
arta: Kaip SLA. Iždin’.nl as Gag's “Dcvr.rr.oja” 

Susivienijimui Tuksiančius Dol&r'ų . . .
Mes nei než’nojom kad tu-- 

,m labai duosnų “Kalėdų Die- 
uką” pavidale Susivienijimo 
iotuvių Amerikos iždininko 
dv. K. Gugio iš Chicagos!
Kaip perkūnija iš tyro dan
ais, štai “Tėvynės” nr. 50-me 

kaip tik prieš pat Kalėdas — 
kaitome kad tas “Kalėdų Die- 

kas” padaro tokias dideles 
imas “dovanų”, kad tu, SLA. 
iry, tik džiaugkis, pasakyk 

onui advokatui Gugiui bravo! 
■ žiūrėk, vėl balsuok už jį į 
LA. iždininkus!
Paskaitykime ką užtinkame 

Tėvynės” nr. 50-me, S.L.A. 
’ildomosios Tarybos suvažia- 
imo protokole, paragrame 95:

“95. Svarstoma Iždininko 
K. P. Gugio priduotos advo
katų teismo pripažintos są
skaitos už forklozavimus de
šimties nuosavybių Chicago- 
je, ant kurių Susivienijimas 
buvo davęs pirmo mortgičio 
paskolas. Sąskaita yra su
moje $7,623.58, tačiau Iždi
ninkas K. P. Gugis sulig su
tarties su Pildomąją Taryba 
jos suvažiavime kovo mėne
sį, 1933 m., atlygina She
nandoah Trust Co. banke už
darytų SLA. pinigų sumoje 
$3,532.85 ir toliaus sutinka 
bei paveda SLA. Našlių ir 
Našlaičių Fondui tekią sumą 
kokią minėtas bankas atei
tyje Susivienijimui išmokės; 
toliau pusė likusios sąskaitos 
sumos, būtent $2,040.32. do
vanojama Susivienijimui, o 
ikusi suma, $2,040.32, išmo
kėti advokatams. Vienbal
siai nutarta Iždininko K. P. 
Gugio pasiūlymą priimti ir 
’o priduotos advokatų są
skaitos likusią dali sumoje 
$2,040.32 išmokėti.”
Ačiū, gerb. ‘Kalėdų Dieduk’ 

; tekias gausias dovanas — 
ie $5,590! Ačiū visų SLA.
•ių vardu! Daugiau tok.: 

•varų padalink, nes kas mč
) gauni iš SLA. kuopų tuks 
-.Čiuis dolarių! Iš tų gauna- 
į tūkstančių dolarių išrašyl 
š mėnuo po kelis čekius i: 
dovanok kam tik nori, o u” 
i susilauksi garbės didesnė 
gu Carnegie ar Rockef.ller 
silaukė. Tie irgi ne savo pi
gus dalino ir aukavo.

Atviras akių muilinimas 
šis SLA. iždininko Gugio su 
ūmas “Kalėdų Dieduko” ro

es yra atviras muilinimas Su
vienijimo Lietuvių Ameriko- 

e nariams akių.
Gerbiami nariai, tik pažiurė- 

cit į skaitlines, kurias proto- 
ole matote:
Ar girdėjot kur pasaulyje 

tad už “forklozavimą” dešim
tos paprastų gyvenamų namų, 
urių vieni gal buvo didesni, 
iti visai menki, išeitų $7,623! 

Ink tai išeina po $762 kiekvie- 
lam namui! Kur rasit kad 
'utų tiek mokama už vieno na
no forklojavimą? Daugelyje 
let didmiesčių forklozavimas 
įamo kaštuoja ura $75 iki po- 
cs šautų dolarių. Tiktai kur 
tėra kompetičijos, ten advoka
tas pasiima daugiau, bet kur 
reikia konkuruoti su kitu advo
katu, ten užtenka nuo $75 iki 
$100 už “forklozavimą”.

O Gugis paduoda Susiveni- 
jiraui sąskaitą — po $762 nuo 
namo! Kitas namas visas tos 
sumos nevertas. Paėmęs mil
žinišką sumą SLA. pinigų už 
forklozavimą dešimties namų, 
jis pasiverčia labdaringu “Ka
lėdų Dieduku”: te tau, Susivie
nijime, $3,532 “atlyginimo” už 
per Gugio kaltę prarastus She
nandoah Banke SLA. pinigus; 
te tau, Našliu ir Našlaičių Fon
do, $2,04 9, ir d ir man lieka 
82,404, aibe: po $204 nuo kiek
vieną forklczi’.ctc namo!

“atidavė” atlyginimo už savo 
darytus nuostolius, kad SLA. 
nariai iš džiaugsmo jo “gera- 
širdingumu” nespėtų pamatyti 
jog jis dar ir sau pasiėmė po 
$2.4 nuo kiekvieno forklozuo- 
to namo!

S.n'i jau eina gandai kadl 
SLA. iždininkas Gugis iš tų; 
didelių sumų, paimamų už for-, 
dozavimus, maitina Chicagos 
socialisLų laikraščio redaktorių,’ 
o tas už tai jį stengiasi palai-’ 
kyti iždininko vietoj! Ar tas 
teisybė ?

Iš kur sorialistai turi tiek 
pinigų savo kandidatų propa
gandai? Kodėl visi SLA. na
riai gauna socialistų laikraštį 
dykai ?

Ateina SLA. valdybos rinki
mai, ateina seimas — nariai, 
pasirūpinkit pažiūrėti kodėl 
jūsų pinigai taip duosniai dali
nami to “Kalėdų Dieduko”!

Jau senai yra verkiantis rei
kalas SLA. iždą laikyti Penn- 
sylvanijoj, kodėl duoti Gugiui 
iždą laikyti savo rankose Chi
cago j, ir dar del formos važi
nėti į Pittsburghą, nuduodant 
kad SLA. iždas formaliai lai
komas Pennsylvanijoj ?

Išrinkit SLA. iždininku Adv. 
J. S. Lopatto, kuris yra tikras 
Pennsylvanijos žmogus — su 
tuo SLA. iždas bus formaliai 
Pennsylvanijoje, ir pasibaigs 
“dovanojimai” tūkstančių Susi
vienijimo dolarių!

Pittsburghietis.

WATERBURY, Conn.
KO KORESPONDENTAI 

MIEGA?
Nežinia del ko Waterbur’o 

Lietuviai korespondentai nieko 
’eaprašo apie Waterburio Lie- 
*uvi ’ veikimą, tarytum niekas 

i ’eko neveikia.
Vis?, leda reikia me-ti ant 

Tcrcsp indėnų. čia. Lie aviai 
iarbimjasi gerai, nei kiek ne 
tsilieka nuo kitu tautų, dirba 
utinius kultui iniuš darbus ir 

u’.’o darbais gali pasididžiuoti.
čia kdiol ka tautų buvo šiais 

retais surengusios savo taū- 
inius senovinius namus, Lie- 
uviai pastatė gražią bakūžę 
u visais įrengimais, gražiai 
trode viduje, o iš lauko gali- 
a buvo pažinti ir atskirti nuo 

litų tautų, ant namo plevėsavo 
rispalvė vėliava, ant stogo bu

vo garnio lizdas su garniu. Vi
su parodos laiku kaip kitas taip 
ir Lietuvių bakūžę n.lankė tū
kstantinės minios žmonių.

“Dirva” nesenai visiems pri
minė kad parašytų apie miru

sių Lietuvių praeitį — tų ku
rie dabar miršta, persiskiria 
su šiuo pasauliu. Apie trys 
Lietuviai rodos tik Gruodžio 
mėnesį čia numirė, apie juos 
buvo parašyta Angliškoj spau
doj, o Lietuviškoj nieko.

Wafer būrio Lietuvių Nepri- 
gulmingo Politiško Klubo susi
rinkimas atsibuvo Gruodžio 13 
d. Nariu atsilankė diktokas 
■•kaičius, buvo renkama valdy
ba ir visos reikalingos komisi
jos. Valdyba visa išrinkta se
noji, tik vienas finansų rašti
ninkas-išrinktas naujas. Nau
jasis raštininkas, kandidatuo
damas gyrėsi kad jis gerai tą 
darbą supranta, ir algos užsi
kėlė tris karius daugiau. Lauk
sime jo darbo vaisių.

Pirmininkės, Tarnas Matas, 
nareiškū labai gražiai, pasaky
damas kad kol jis dirbs, bus 
klubo nariu tai ir klubas kils 
ne tik finansiškai bet ir kultū
riškai. Mes visi klubo nariai 
dirbsime išvien su valdyba, nes 
ir mums apeina Lietuvių rei
kalai ir apšvietos kėlimas.

J. Galinis.

t Kurių p-erumereta š’ o lai-u jau 
W

Pasistengkit tuojau atnaujinti kad “Dirva” Jus lankytų nesutrukdoma. Pasistengkit 
atnaujinti dabar, gausit DOVANŲ 1936 m. sieninį Kalendcrių. Persiuntimo kaštams 
pridėkit 10 centų. Pinigus už “Dirvą” lengviausia siųsti įdėjus Į laišką $2 popieri- 

|D ' ’nį ir 10c sidabrinį, arba Money Orderiais ri čekiais. Visada įrašykit savo antrašą
- 1 iš!.e, ant voko (konverto) sugryžkno antrašą, ir aiš “DTvos’’ -n‘r čą, ir Ju- 

s į pinigą i ateis be jokių k čių.
■ i ’

M'. “DIRVA” 682 fuper’or/ve,

AKRON
SMULKIOS ŽINIOS

Kaziui Bartkui Gruodžio 15 
L einar.lt gatve, ant jo užva
žiavo automobilis ir labai su- 

eidė. Liko nuvežtas Peoples’ 
igonbutin, randasi sunkioj pa
dėtyje. K. Bartkus yra senas 
“Dirvos” skaitytojas.
1 Išgirdęs apie tėvo nelaimę, 
iš Chicagos atvažiavo jo sūnūs 
Antanas atlankyti. Linkėtina 
p. Bartkui pasveikti.

Kurie “Dirvos” skaitytojai 
gavo nuo savo laikraščio le: 
dejų sieninius kalendorius la 
bai jais patenkinti. Tai puik’ 
Kalėdoms dovana. Gavusieb 
visi linki “Dirvai” laimingai 
sulaukti Naujų Metų ir gaut’ 
daug naujų skaitytojų.

Kalnas.

BALTIMORE. MD.

ARGENTINA
Eerisso Kolonija

Kitaip sakant, Gugis paėmė 
$5,383 Susivienijimo pinigų, 
sėmęs jų saują “padovanojo” 
pačiam Susivienijimui, kitą —

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

334 Michigan Ave. Dayton, O.

IŠKILMINGOS JAUNUOLIO 
LAIDOTUVĖS. Gruodžio 14 
d. tapo palaidotas iškilmingai, 
be bažnytinių apeigų, jaunuo
lis, Antanas Bučys, vos sulau- 

ęs 22 metų amžiaus, i Velionis 
Time Birželio 13, 1913 m*. Mi- 
o Gruodžio Iii d.

Laidotuvių dieną, apie’ pir 
hą valandą, po pietų, pradėjo 

Lanktis lydėtojai .automobiliais 
r pėksti, atiduoti’jam pasku- 
;inv pa'Arnavimą. Pribuvo- ir 
dūdų orkestras, kas dar dau
giau sutraukę žingeiduolių, nes 

uzika. laidotuvęse čia yra re 
'tenybė. j

Lygiai 2-rą valandą pasigir 
do liūdni muzikos aidai, kurie 
sudrebino visus susirinkusius. 
Iš namų pradėjo išeiti ir sėsti 
į automobilius lydėtojai. Pir
miausia išėjo velionio tėvai 
brolis su žmona, ir artimesni 
gimines. Jų graudus verksmą- 
susiliejo su liudnu laidotuvi* 
maršo aidu. Išnešta baltas 
karstas, vainikais apkrautas 
kuriame gulėjo tas jaunuolis 
Kaistą nešė šeši jaunuoliai, o 
šalę ėjo šešios baltom sukne
lėm apsirėdžiusios mergaitės, 
rūtų vainikais ant galvos, ran
koje nešinos po gražią baltą 
gėlę. Dūdų orkestras be per
traukos griežė tą liūdną laido
tuvių maršą, kurio aidai trauk
te traukė iš žmonių ašaras.

Karstą įdėjus į vežimą, pra
sidėjo kelionė į kapus, lydėto
jams eilėje automobilių pase
kant. Nuvykus į kapines, ten 
vėl dūdų orkestras pasitiko su 
liudnu maršui. Laidotuvių di
rektorius davė ženklą, ir muzi
ka prie duobes nutilo. Tada 
poni Julė Rastenienė pasakė 
trumpą bet jautrią prakalbė
ję. Po to, dar atlikus mažus 
laidotuvių formalumus, orkes
trui griežiant palydovai po va
liai pradėjo trauktis nuo duo
bės, į kurią tapo nuleistas kar
stas — iš kur jau niekas ne- 
gryžta į gyvųjų tarpą.

Po laidotuvių, lydėtojai su- 
gryžo į namus, kur buvo pa
tiekta pietus. Pietų laiku poni 
Rastenienė ir P. Jaras pasakė 
po trumpą užuojautos kalbą 
velionio tėvams ir varde jų pa
dėkojo palydovams.

šiuomi sprašymu, velionio tė
vai, Adelė ir Ignas Bučiai, vie
šai dėkavoja visiems savo 
prieteliams kurie budėjo nak
timis prie velionio ir tiems ku
rie palydėjo Į kapines jų myli
mą sūnų.

Lai buna tau lengva šios ša
lies žemelė. ■ P. P. Jaras.

[MTIKAS JUOZAS KOMARAS 
ARGENTINOJ

Juozas Komaras, atvykęs į 
irgentiną, Buenos Aires, ne

pamiršo aplankyti Berisso Lie
tuvių kolonijos. Lapkričio 15 
1. atvyko Berissan imtis, ta 
_>roga aplankė žymesnes Lietu
sių įstaigas. Jis girdėjo bū
damas Buenos Aires kad Be- 
isso Lietuvių kolonija yra di- 
.elė, nes čia yra maždaug apie 
UOO Lietuvių, ir jų tarp pasi- 
.ymė jusiu organizacijų veikė- 
ų, p. Komaras atvažiavęs į 
Jerisso pirmutinėje eilėje ap
silankė pas p. Longiną Rimavi
mų, Argentinos Lietuvių Tau
tininkų Sąjungos garbės narį, 
gabų komersantą. Ten sutiko 
u gentines Liet. Tautininkų 
ąjurigos pirmininką Povilą 

Mažuolį ir kelis ■ valdybos na
rius; Prez. Antano Smetonos 
/aido pradžios mokyklos moky
toją Puperiį, “Argentinos Ai
do” redaktorių Stasį Bogušą, 
mindaugo Draugijos nekuriuos 
Alius ir nemąžą skaičių šiaip 
netuvių.

Lietuvių tarpe pasireiškė di- 
Jis džiaugsmas, pamatę pa-, 
„uliniai garsų imtiką. is Šiaui- 
.nės Amerikos, visi sveikino, 
mkčjo gero pasisekimo Argen- 
.iiojc. ’ Svečią pavaišinus; pa- 
edžiota po miestą aprodyti/ 
onas Rimąvičius: užkvietė sve- 
.ą pas save vakarieniauti,' p. 
-ou.aras tuoj užklausi ar bus 
ietuviškų barščių.... nes ki- 

bse šalyse važinėjant Lietu- 
.iai vis pasiilgsta savų valgių. 
Nakvynei kvietė “Argentinos 
.ido” redaktorius pas save.
Ne visi vietos Lietuviai spė- 

o Sužinoti kad čia lankosi Lie- 
uvis ristikas, bet diduma su- 
.mojo, ir kožnas stengėsi eit. 
ažiurėti kaip musų tautietis 
.nsis su Argentinu. Daugiau 
;aip pusė salės buvo Lietuvių, 

o kiti visi buvo -kitų maišytų 
.autų, nes buvo keleto tautų 
tipruolių.

Imtynėse, pirmoje eilėje iš- 
jo Lenkas su Argentinu; Len 
as laimėjo; po jo Italas su 

/c-kiečiu — Italas laimėjo. Tre
moje eilėje pasirodė musų stip- 
uoliš Juozas Komaras. Jam 
šėjus, Lietuviai nepaprastu 
džiaugsmu šaukė: Valio Lietu- 
*is! Nepraėjus penkioms mi- 
lutoms imtynių, Komaras sa- 
zo priešą nugalėjo.

Fo imtynių, visi Lietuviai 
skirstėsi linksmi, ir mažas bu
lelis vientaučių palydėjo švė
ną iki p. Rimavičiaus namų 
zakarienei ir ten pat pas p. St. 
Bogužą nakvynei.

Sekantį rytą p. Komaras 
aplankė Prez. Antano Smeto 
uos vardo pradžios mokyklą 
‘Argentinos Aido” redakciją 
r nekurias žymesnes Lietuviu; 

'seimas. Vakarui atėjus, kaip 
'uvo kviestas Mindaugo Drau
gijos valdybos, p. Komaras nu
vyko į tos draugijos rengiam* 
vakarą ir ten išbuvo iki ryto. 
Po visų iškilmių vėl išvyko i 
Buenos Aires. Tr.

PAJIEŠKAU BROLIUS. Jo 
ią ir Antaną Marcinkevičius 
rba Maidinkus. Jonas gyve 
o kietųjų angliakasyklų sri

tyje, dabar gyvena apie New 
Yorką. Antanas gyvena Wis
consin valstijoje. Iš Lietuvos: 
Pinkaviškio k., Plutiškių par. 
Marijampolės apsk. (2)

Vincas Marcinkevičius 
1531 E. 41 St. Cleveland, O.

SIENINIAI W36 METŲ
K/ I.ENDORIAI 

**5 ce'tus
■ni’.iui. spalvuoti, su

o ir bažnytinėm 
šventėm)

ID I “Dirvos” skaitytojai mokėdami
D ; prenumeratą $2.00 ir pridėda- 
' mi 10c persiuntimo kaštų, gau- 

na vieną dovanu.
VIENĄ KALENDORIŲ GAU

A . DOVANŲ IR NAUJI 
SKAITYTOJ4.!

SVEIKATOS ŽIŪRĖ
JIMAS LIETUVOJE
Kaunas. — Lietuvos gyven

tojų sveikatai saugoti šiuo me
tu yra (be Klaipėdos krašto) 
16 ligoninės. Jų devynios iš
laikomos valstybės lėšomis, 33 
savivaldybių ir 24 privačių as-

A
' . '.ug.au dasipm-kant, reik pn- 

.iii ,o 2 c už kiekvieną.
(Užsakant kalendorių pažyr. ė-

menų kr organizacijų. Jose 
yra 3,148 lovos: 1,110 lovų val
stybinėse ligoninėse, 949 savi
valdybių ir 1,089 privačiose li
goninėse.

Ligoninėms išlaikyti tiek 
valstybės iždas, tiek savival
dybės kasmet išleidžia dideles 
/urnas, kurių tik maža da’is 
gryzka. Mat, ligoninėse gydo-

kit numerį ir vardą)
1. Darius-Girėnas
2. Prez. Roosevelt su ereliu
3. Lietuvaitė ir Vytis
4. Vytauto Priesaika
5. Mergina ir kaimo vaizdas
6. Vaikai ir ūkio vaizdas
7. Motina su vaikeliais
8. Lietuvaitė su vėliava
9. Amerika su vėliava

10. Kristus Vaikelis
11. Mergina juroj prie kryž.
12. Angelas sargas
13. Kristus ir vaikeliai
14. šventa šeima
15. Kristus ir šv. Juozapas
16. Kristus tarp ligonių
17. Kristus ir avelės
18. Kražių skerdynė
19. Visa Lietuva
20. Gražuolės
21. Mergaitės su šuniu
22. Vaikai ir arkliai

".i daug beturčių ar mažai pa
siturinčių žmonių, kurie už gy
dymą nemoka. Daugelis šiose 
ligoninėse gydosi į skolą, išgi
ję gi, skolos negrąžina. Pav., 
1934 metais valstybinės ligo
ninės už gydymą nurašė net 
'"'i\000 litu, šymet jau nura
šyta per 500,000 litų. Tų su
mų išiieškoti jau nėra vilties.

Anksčiau žmonės ligoninės 
vengdavo, tik , didelės bėdos 
verčiami kreipdavosi į ligoninę. 
Metai iš metų musų žmonės vis 
’augiau, net su menkomis li
gomis, stengiasi patekti į ligo
ninę. Tai sveikintinas reiški
nys.

Visi sveikatos reikalai Lie
tuvoje priklauso sveikatos de
partamentui, kurio direktorium 
•>ra Dr. J. Maciūnas. f‘L.A.”

Suomijos Nopriklauso- 
■įnybe Paminėta Kaune
Kaunas. — Gruodžio 6 d. 

Iv.omija minėjo savo nepri- 
lausomybšs 18 metų sukak

tuves. Kaune . šios iškilmės 
aip pat buvo atitinkamai pa- 

ninėtos. Karininkų ramovėje 
buvo iškilmingas susirinkimas, 
-> valstybės radiofone paskai
tos apie Suomiją, ir Suomių 
muzikos koncertas.

Tarp abiejų kraštų santi- 
-i?ms plėsti Kaune ir Helsinke 
?ikia Lietuvių-Suomių draugi

ja. “M.R.”

Persiuntimui reikia pridėti 10c už 
vieną, po 5c už kožną jeigu užsa

koma daugiau negu vienas.
(Galima prisiųsti pašto ženkleliais)

“DIRVA”
6320 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

Kitų Šalini Žvėrys Lietu
voje Pradėjo Veistis

Katinas. — Prieš keletą me
tų Katine įsisteigė “Pirmutinė 
Kailinių žvėrių Auginimo ben
drovė”, kuri kairiame Nemuno 
krante, prieš Lampėdžių ku-j;. ... 
rortą, įtaisė kailiniams žvėrims; ^-.

, auginti ukes. Ten buvo atvež- G 
ta iš j Argentinos ir Brazilijos | 
nutrijų, iš Amerikos mėlynųjų 
lapių ir meškėnų, iš Aliaskos 
audinių, o iš Kanados juodsi- 
dabrinių lapių.

Išpradžių šie žvėrys Lietu
voje jautėsi nepergeriausia, jų 
veisimasis buvo silpnas. Ilgai
niui bsi’gi žvėrys Lietuvoje pa
mažu priprato. Jų skaičius 
smarkiai auga.

Lietuvoj užaugintų lapių kai
liai yra gana brangus. Už juos 
prieš kurį laiką Londone buvo 
mokama net apie 1000 litų.

šiais metais už juodsidabri- 
nės lapės kailį moka tik 400- 
550 litų, nes kainos krito.

Lietuvoje yra ir daugiau to
kių tikiu. “L.A.”

'ENI ‘DIRVOS’ SKAI
TYTOJAI GAUS 
KALENDORIŲ

Visi “Dirvos” skaityto
jai gali gauti dovanų pui
kų didelį sieninį Lietuviš
ką kalendorių. Kurie pre
numerata jau baigiasi ar 
pasibaigus, viskas ko rei
kia tik atnaujint prenume
ratą visam metui, ir pridė
ti 10c kalendoriaus persiun
timo kaštams padengti.

Kurių prenumerata bai
giasi po kalendorių dalini
mo laiko, tie gali gauti ka
lendorių dabar, prisiųsdami 
10c persiuntimo kaštų.

Taigi pasistengkit atsių
sti savo prenumeratą — 
$2.10 su kalendorium, ar
ba 10c už kalendorių jeigu 
dar prenumerata baigiasi 
kada vasarą, ir kalendorius 
bus prisiųstas tuojau.

Taipgi gali atnaujint sa
vo prenumeratas kartu su 
reikalavimu k a 1 endoriaus 
ir tie kurių prenumerata 
baigsis kada pavasarį.

Kurių prenumerata jau 
pasibaigus, kalendorius ne
bus siunčiamas nors pri- 
siųsit 10c kaštų.

“Dirvos” Administraciją.

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

“MARGUTIS”
6812 S >. Western Ave. 

Chicago, III

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

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius: prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 

į apdrauda ant namo ar kitko, duo- 
h kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Tclef. HEnd. 5699

einar.lt


K. S. Karpius

“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

Kelione Lietuvoje
IR KITOSE ŠALYSE

(Tęsinys iš pereito num.)

PASKUTINIS KONGRESO POSĖDIS
RUGPJŪČIO 17 d. — šiandien po pietų su-1 

sininko Į Valstybės Teatrą visi delegatai, ir sve
čių suolai bei galerijos buvo pilnos žmonių. Pra
nešta kad pribuvo dar vienas delegatas, iš Vo
kietijos, kurio vardas neskelbta, kad nebūtų Vo
kiečių persekioja'nas kada sugryš, ir pasidarė 
105 delegatai.

Eita prie priėmimo sumanymų ir rezoliuci
jų. Draugas Abekas siūlė sumanymą kad bal
savimas butų atliekama slaptai, nes sakė jie, 
komunistai, bijo kad juos kaipo tokius nenu- 
žiurėtų.... Draugas Abekas kodėl tai užmir
šo kad visą savaitę jis ir jo keli kiti draugu- 
čiai balsavo prieš viską kas Kongreso buvo ta
riama, siūloma ar renkama, ir juos niekas už 
tai nei areštavo nei baudė....

Pirmą rezoliuciją perskaičius, komunistai 
pradėjo prašyti balso apie ją diskusuoti, nes 
buvo nutarta duoti po 10 minutų laiko kalbėti 
už ir prieš. Draugas Abekas pasiprašė balso, 
Kongreso pirmsėdis Adv. Skipitis jam balsą su
teikė, ir niekas tam neprieštaravo. Pirmsėdis 
pakvietė komunistą atstovą ant estrados savo 
kalbą pasakyti, reiškia kad butų įspūdingiau ir 
formališkiau. Tas parodo kad komunistams jo
kių privilegijų neužgynė.

Per dešimts minutų galima daug pasakyti, 
ir draugas Abekas gerai jas sunaudojo. Jisai 
nukalbėjo labai patriotiškai, dažnai minėdamas, 
“mes Lietuvių tauta”, “musų Klaipėda”, “mu
sų kraštas” ir kitus tokius gražius žodžius, iš 
kurių galėjai apsigauti kad jis yra tikras Lie
tuvis tėvynainis.... Prieš rezoliuciją nieko 
ypatingo nepasakė 'ir suėjus dešimčiai minutų 
laiko baigė kalbą ir nuėjo atgal į savo vietą.

Už rezoliuciją kalbėjo Dr. Račkus, pareikš
damas kad nereikia Lietuvą mokinti kaip gy
venti ir tvarkytis, o tik svarstyti Lietuvių išei
vijos reikalus.

Išskyrus kelių komunistų, visi kiti delega
tai laikėsi išvien visuose klausimuose, taigi ko
munistų balsas buvo kaip skiedra dideliame pe
čiuje. .. .

Draugas Ormanas-Urmonas irgi gavo balsą 
ir atsistojęs estradoje kalbėjo apie “vieningu
mą tautos” ir savo kalbą sako nori pasakyt “del 
tautos labo”. Toliau Įsikalbėjęs, jis reikalavo 
rezoliuciją taisyti. Nors diduma, apie 70 balsų 
prieš 12, nutarė diskusijas nekelti užbaigtu rei
kalu, bet komunistai, kurie nori kad jiems pri
pažintų laisvę, ii- patys kalba apie demokratiją, 
nenorėjo laikytis jokios didumos nustatytos 
tvarkos.

Antrą rezoliuciją pasiūlius, balso pasipra
šė vėl tas pats Ormanas. Kaipo nauju klausi
mu, jis vėl gavo kalbėt 10 minutų. Jis pradėjo 
sapalioti pašaliniais reikalais, norėjo “atsteigti 
demokratines laisves Lietuvoje”, prirodinėjo 
kaip ten žmonės “pavergti”, “atimtos laisvės”, 
kas sukėlė kitų delegatų nekantrybę ir pasigir
do balsai “jis meluoja!” Kan. Kemėšis, kuris 
šią antrą rezoliuciją skaitė, pastebėjo kad Or
manas kalba visai ne iš tos pusės. Kitų delega
tų užmu Ormanui butų buvę nutraukta balsas 
ir jis nebūtų gavęs baigti pasakoti ką nori, bet 
pirmsėdis Skipitis nuramino minią ir sako: “Te- 

,gul kalba, tegul pasako ką nori, pasibaigs de
šimties minutų laikas ir jis pats nustos....” 
Salė nusijuokė, Ormanas baigė kalbėti, ir viskas 
baigėsi gražiai.

Komunistai kalbėjo ką norėjo, balsavo kaip 
jiems patiko, ir nors teatre galėjo būti ir “šni
pų” ir policijos, niekas jiems nieko nedarė.

Trečią rezoliuciją, kuri prašo paramos už
sienyje gyvenantiems Lietuviams, perskaičius, 
prašė balso Clevelandietis, draugas Mažeika, šis 
nenorėjo eiti ant estrados, sako jam gerai kal
bėti ten kur stovi, ir nukalbėjo kad Lietuvos 
jaunuomenė negauna pinigų literatūrai, bet kar- 
čiamoms tai litų turi užtektinai — ir už tai jis 
kaltino Lietuvą ir Kongresą. .. .

Po jo, stojo kalbėti garsus seniau šiaurinė
je Amerikoje gyvenęs, oratorius Kun. Bumša, 
dabar atvykęs iš Pietų Amerikos. Jis rezoliu
cijai tiek primetė kad joje nėra religiškų punk
tų ir niekur nepažymėta tikybos dėsniai. Jam 
atsakyita kad tas viskas jau buvo paminėta ki
toje rezoliucijoje, kuri paakstina rėmimą ir pa
laikymą užsienyje Lietuviškų parapijinių mo
kyklų ir tt. Tuo Kun. Bumša buvo patenkin
tas.

(Rezoliucijų turinis jau buvo perspausdin

tas “Dirvoje” po bendru antgalviu “Pasaulio 
Lietuvių Kongresas ir Jo Nauda Pasaulio Lie
tuviams”, taigi čia jų ir neperspausdinu.)

Rezoliucijas baigus, siūlyta rinkimas narių 
Pasaulio Lietuvių Sąjungos valdybai. Numaty
ta buvo rinkti devynis asmenis, ir tas pasiūlyta 
susirinkimui. Kaip paaiškėjo, musų katalikų va
dai neapsiėjo be politikos: jie per kelis vakarus 
ar kelias valandas pirmiau kokusavo ir sutarė 
kad jie turi gauti penkis atstovus Pasaulio Lie
tuvių Sąjungoje, to negaudami jie visai nesu
sidės .... Na, ką padarysi, mums kurie turė
jom mintyje Lietuvybės reikalą, o ne savo par
tijos siaurą politiką, buvo vistiek ar bus išrin
kta daugiau katalikų vadų ar kitų, nes juk vi
si po oda yra tie patys Lietuviai. Pamaniau 
sau tik tiek: kažin ar jie išreikalauja penkių, 
reiškia didumos atstovų, kad galėtų nuosekliau 
dirbti, ar darbui užkirsti kelią, didumoje būda
mi... . Parodys ateitis.

Iš perstatytų kandidatų, daugiausia balsų 
gavę, Į Pasaulio Lietuvių Sąjungą išrinkta šie: 
L. šimutis, iš Chicagos; J. Bulaitis, iš Anglijos; 
Prof. Pakštas, Kaunietis; Kan. Steponaitis (ne
atmenu iš kur), Dr. Leimonas, Kaunietis; Adv. 
R. Skipitis, Kaunietis; Prof. Sleževičius, Kau
nietis; Redaktorius Kalnėnas, Kaunietis; S. E. 
Vitaitis, “Tėvynės” redaktorius, ir Prof. Kan. 
Kemėšis, iš Dotnuvos. Buvo keletas kitų kan
didatų, bet jie negavo reikalingo balsų skai
čiaus. Tarp jų balsavimuose pralaimėjo ir K. 
Augustinas, “Naujienietis”, iš Chicagos, nors 
vienybės ir bendro darbo delei jis buvo iškalno 
numatytas ir rekomenduotas išrinkti į Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos valdybą. Bet ką padarysi, 
delegatai už jį nebalsavo — ir gal gerai kad 
jo neišrinko, nes butų žmogų pastatę į nema
lonią padėtį, kadangi socialistai Kongresui ne
pritarė ir vargu kada pritars jo darbams, ir 
Augustino bosas Grigaitis butų privertęs jį re
zignuoti. .. .

Bolševikai delegatai nuo balsavimų susilai
kė, ir savo kandidatų nesiūlė.

Po tų rinkimų, Ormanas vėl norėjo skaityt 
kokį tai savo pareiškimą ir pasakė kad jie 
Kongreso nepripažinsią. .. . Tas jau buvo iškal
no žinoma ir jie žino ko jie Į Lietuvą nukelia
vo... .

Galiaus pasiūlyta rezoliucija padėkoti Lie
tuvos Valstybės Prezidentui Smetonai už Kon
greso atidarymą, padėkoti Lietuvos spaudai ir 
visuomenei už gražų atsinešimą į Kongresą ir 
jo delegatus.

Adv. R. Skipitis, DULR pirmininkas, pasa
kė kalbą prie užbaigos, pareikšdamas džiaugs
mo kad Kongrese dalyvavo ir kitų nusistatymų 
atstovų, kas parodė kad Kongresui visi pritarė 
ir atsiliepė.

A. Merkys, Kauno burmistras ir DULR vi
ce pirmininkas, pasiūlė išreikšti padėką Kongre
so prezidiumui už tvarkų reikalų vedimą.

L. šimutis dėkojo DULR už davimą progos 
viso pasaulio Lietuviams į Lietuvą atvykti ir 
už malonų priėmimą.

Visas Kongreso darbas baigta Lietuvos 
Himnu. Niekas visai neužsiminė nei žodžio apie 
sekančio Kongreso sušaukimą ir laiką, bet tas 
nebuvo užmiršta, kaip patirsite vėliau.

KELIOS PASTABOS t
Musų bolševikai rinko iš darbininkų Ame

rikoje pinigus važiuoti į Kongresą, savo geram 
laikui, pasišvaistyti po Kauną, pasigert dovanai 
duotų gėrimų visu Kongreso laiku, bet prie pa
ties Kongreso, nei pasaulio Lietuvių reikalų jie 
nei kiek neprisidėjo: atvyko viskam priešintis, 
lyg manikinai prieš viską pakelti ranką. ... Jie 
sugryžę važinės po Ameriką sakydami kalbas, 
butų geistina kad darbininkai jiems visai neti
kėtų.

Jeigu Rusijoje, tame “darbininkų rojuje”, 
kas nors Į Kongresą atvažiavęs butų priešinęsis 
kiekviename klausime ir butų kėlęs balsą prieš 
valdžią ir šalies tvarką, tai tuoj po Kongreso, 
ar net nesulaukus jo pabaigos, butų buvęs iš
vytas iš Rusijos, o musų bolševikėliai sau po 
Kauną švaistosi laisvi ir gali būti Lietuvoje 
kiek nori, bet vis zurza apie “laisvių varžymą” 
ir kalba kitokius niekus. .. . Kur kitur jie ras
tų tokią draugišką ir svetingą valdžią kaip ra
do Lietuvoje....

Kongreso posėdžio laiku, atsilankė pas ma
ne Prof. Volteris, paprašė įteikti jam knygą 
“Meniną”, kurių keletą buvau nusivežęs į Lie
tuvą, ir sutarėm pasimatymą. Prof. Volteris,

LOS ANGELES, CALIF., LIETUVIŲ TAUTININKU VAKARAS

Šis atvaizdas parodo dalį Los 
Angeles, California, Lietuvių, 
dalyvavusių nesenai įvykusia
me pasilinksminimo vakarėly
je, kurį surengė žinoma tauti
nė organizacija, “Lietuvių Vy
rų ir Moterų Tautinis Pašalpi- 
nis Klubas”. Įvairiau} ir link
smam programui vadovavo An
tanas J. Malinauskas (jisai sė
di šiame atvaizde pačiame vi
duryje, priešakyje), gerai ži
nomas darbuotojas vietos Lie

tuvių tarpe. Ponas Malinaus
kas yra “Dirvos” atstovas To
limuose Vakaruose. Pas jį ga
lima užsisakyti “Dirvą”.

LIETUVIŲ PROTESTO RE
ZOLIUCIJOS

Gruodžio 8 d., Los Angeles 
mieste, tapo surengta masinis 
protesto mitingas, po vadovys
te Suvienytų Lietuviškų Drau
gijų Pietinėje Californijoje.

Buvo pasakyta kalbos klau
simus liečiančiomis temomis, 
kalbėjo F. Valaitis, J. A. Ba- 
biez, M. Pūkis ir Dr. J. Biels
kis. Susirinkimo pirmininkas 
buvo A. J. Malinauskas, sekre
torius Petras Repečka.

Išnešta rezoliucijos prieš ka
rą, prieš Vokiečius del Klaipė
dos, prieš Lenkus del Vilniaus, 
ir pageidavimas Lietuvos vy
riausybei kad butų sušaukta 
seimas.

SAN FRANCISCO. Cal.
ŠIS-TAS Iš MUSŲ KOLONI

JOS
Lapkričio 15 d. įvyko LDLD. 

parengtas vakarėlis, kuriame 
dalyvavo apie 150 ypatų; be
veik pusė to skaičiaus atsilan
kė iš Oaklando, kuris randasi 
skersai upės. Malonu buvo ma
tyt kaip šių dviejų miestų Lie
tuviai suėję į vieną dailiai lin
ksminasi be skirtumo pažiūrų.

Čia yra SLA. kuopa, ALDS. 
kuopa ir LDLD. kuopa.

ŠIMTMETINĖS SUKAKTU
VĖS. šitas vakaruose pragar
sėjęs miestas iškilmingai ap
vaikščiojo šimtmetines savo 
gyvavimo sukaktuves ir savo 
padaryto progreso. Buvo su
rengta demonstracija, kurioje 
dalyvavo virš šimtas Ameriko
niškų bei kitatautiškų draugi
jų, dalyviai buvo apsirėdę įvai
rių spalvų kostiumais bei uni
formomis. Dailiausia ir įdo
miausia atrodė Kiniečių mote
rų draugijos narės, kurios dė
vėjo savo blizgančius šilkinius 
tautinius rubus ir lėtai žengė

nešdamos su savim Kiniškas 
lemputes. Atrodė lyg jos Įieš
ko naujo pasaulio.

Miesto istorija buvo atvaiz
duota nuo pat jo pradžios, ku
ris prasidėjo tik iš poros na
mukų, o šiandien turi apie 700 
tūkstančių gyventojų ir skai
tosi turįs vieną iš didžiausių 
pasaulyje uostų; San Francis
co dabar skaitosi finansinis ir 
ekonominis centras Pacifiko 
pakraštyje.

Iškart čia gyventojų skaičius 
lėtai augo. 1846 metais, kuo
met Indi joniški kaimai perėjo 
nuo Meksikonų valdžios į Suv. 
Valstijų globą, buvo tik 50 na
mų ir 200 gyventojų. 1848 
metais, prieš aukso atradimą, 
buvo tik 200 namų ir apie 1000 
gyventojų. 1849 metais, kuo
met James W. Marshall atra
do šiame krašte auksą, nuo to 
San Francisco pragarsėjo visa
me pasaulyje. Tą patį metą 
į uostą atplaukė 700 laivų su 
4000 žmonių, kurie paliko savo 
laivus “Dievo valiai”, o patys 
spruko į ruduosius kalnus auk
so jieškoti. Bet miesto žmo
nės sako kad visas tas auksas

žilas senukas, Lietuvos istorijos ir senienų ty
rinėtojas, labai įdomavo “Meninu” kada dar jį 
pradėjau rašyti, keturi mėtai atgal, ir norėjo 
susipažinti su veikalo turiniu Kada pasiunčiau 
jam “Menino” įžangą, profesorius atsiuntė ją 
atgal pareikšdamas kad visi mano surinkti is
toriški faktai yra pilnoje tvarkoje ir jis neturi 
ką prie jų pridėti.. Reiškia, aš niekur nepada
riau klaidos kas lietėsi tai knygai surinktų is
torinių davinių.

APLANKYMAS DARIAUS IR GIRĖNO 
LAVONŲ

Iš Kongreso salės, visi ėjome aplankyti Da
riaus ir Girėno — tą musų oro karžygių — kū
nus, kurie buvo laikomi Medicinos Fakultete.

Pats inėjimas ir daėjimas i tą kambarį kur 
buvo jų kūnai padėti, buvo įspūdingas: ėjom 
per didelius karidorius, laiptais žemyn, iki da- 
ėjom tą nedidelį kambarį kuriame radosi du 
grabai.....................

Du grabai ir pora jame subalzamuotų liku
čių — tai viskas ką likimas leido Lietuviams 
turėti iš tų dviejų narsių lakūnų.... Inėjus į 
laikiną koplyčią, nedidelį kambarį, tuoj į akį 
puola tas ko ateini pamatyti: du grabai, padėti 
aukštai ant pastovų, apdėti vainikais, žvakėmis, 
prie grabų galvos ant sienos kabo atvaizdas 
Kristaus nuimto nuo kryžiaus.... Liūdna ir 
nejauku darosi.... Kambaris nedidukas, tiktai 
laikina vieta tiems grabams prilaikyti, iki Kau
no kapinėse bus pastatyta jiems tam tikra kop
lyčia, kuri statoma. Inėjusieji, visi apimti ko
tai gedulos jausmu, ir kambaryje būdami tyli. 
Prie grabų kojų padėta užrašas apie jų atliktą 
žygį, su jų vardais.

Prof. Z. žemaitis, Lietuvos Aero Klubo pir
mininkas, kuris svečius į šią koplyčią vadova
vo, pasakė trumpą klibą. Paskui leido kiekvie
nam paeiliui užlipti aukštyn laiptukais ir pažiū
rėti į lavonus.... Aš paprastai nemėgstu į la
vonus žiūrėti ir niekad neinu nei į laidotuves, 
tačiau pasistengiau užlipti laipteliais ir pažiūrė
ti į šiuos du lavonus kad galėčiau skaitytojams 
ir buvusiems Dariaus ir Girėno rėmėjams ir

Netikėti Demokra- 
tybės Ginėjai

Tula Amerikiečių Lietuvių 
grupė, pasivadinus “Naciona- 
liu Lietuvių Veikimo Komite
tu” (paprastai gi vadinasi 
“bendras pruntas”) pastaru 
laiku agituoja mitinguose ir 
draugijų susirinkimuose, pirš- 
dami ir platindami pasigautą 
tūlą seniau buvusių Lietuvos 
prezidentų ir keletos buvusių 
ministerių pareiškimą, kuria
me reiškiama mintis jog Lie
tuvai butų sveikiau jei vyriau
sybė pašauktų seimą, be kurio 
Lietuva apsieina ir valdos! jau 
devinti metai.

Nėra nieko nepaprasto kad 
kaip Lietuvoje taip ir čia Ame
rikoje yra taip manančių jog 
seimas galėtų suvaidinti rolę 
stebuklingo daktaro, kuris urnai 
išgydytų visus negaliavimus. 
Taipgi nėra nieko stebėtino kad 
daugelis pamiršta jog nors sei
mai Lietuvoje yra buvę ir kra
štą valdę per šešis metus, kad 
galop pati seimų valdžios sis
tema pagimdė 1926 metų po
litinę atmainą.

Bet yra keista ir nepatikėti-

atrastas 1849 metais nėra tiek 
vertas ir niekuomet nebus tiek 
vertas kiek Golden Gate (Auk
siniai Vartai) arba pats uostas 
į juras. Iš čia turima puikus 
susisiekimas juromis su visu 
pasauliu.

Nežiūrint žemės drebėjimo 
ir ugnies kas išnaikino miestą 
30 metų atgal, miestas vėl at- 
sistengė ir išbujojo į vieną gy
viausių vakarinėse valstijose 
miestų.

San Francisco didžiuojasi sa
vo padarytu progresu ir savo 
prieplaukomis. Amerikonai la
bai brangina savo uostus, su
sisiekimas ir prekyba juromis 
jiems už auksą brangesnis. Lai 
tas buna pavyzdžiu ir mums: 
branginkime ir padėkime Lie
tuvai ginti nuo priešų savo 
vienintelį uostą Klaipėdą — 
musų tautos vartus į jurą!

O. Račkauskienė.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ū 
kitus tautinius laikraščiui 
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i'garbintojams, kurie paskiau juos apraudojo, pa- 
I sakyti kaip dabar jiedu išrodo. .. .

Grabo viršus iki pusei padengtas stiklu, ir 
užtaisyta taip tandžiai kad nei koplyčioje nei 
prie pat grabų prisilenkus nesijaučia jokis sve
timas, negyvo pasaulio kvapas.... Jų subalza- 
mavimas be abejo pašalino visą svetimą kvapą. 
Kiek atmename iš pranešimų, balzamavimas da
ryta taip kad kūnai išsilaikytų ilgiems laikams.

Pirmiausia palipau ir pažvelgiau į Darių. . . 
Po to neužklausiau niekeno ar jų abiejų veidai 
padaryti iš tam tikro pleisterio, kiek artimiau
sia galima panašus į juos, ar taip jų veidai su- 
sistovėjo po subalzamavimo, bet abu išrodė to
li nuo panašumo į juos tikrus, gyvus, arba kaip 
buna žmogaus burna tuoj po numirimo. Gal but 
jų veidai dikčiai sugedo nuo nukritimo iki ga
lutino subalzamavimo, ir reikėjo padaryti visai 
naujus veidus, iš pleisterio.... O gal jie tokie 
pasidarė, persikeitė po balzamavimo proceso. .. . 
Kaip iten nebuvo, jau ne tie ryškus, malonus 
veidai, ne tos žėrinčios akys kurios į mus žiurė
jo kada jiedu, pilni vilčių, pasitikėjimo pergale 
ir nuskridimu į Lietuvą, su mumis Amerikoje 
kalbėjo ir džiaugėsi.... Jų abiejų galvos ap
mautos lakūno kepurės, kūnai kiek buvo ma
tyt apvilkti juodais žiponais. Bet viskas buvo 
matyt tik iki pusės.

Kartą pažiurėjus, daugiau nesinori jie ma
tyti. .. . Jie musų nemato ir nejaučia kaip mes 
jaučiamės prie jų atėję. ... Jų garbė dar ne
pasibaigė: jie bus padėti laikinai koplyčioje 
Kauno kapinėse, o paskui kai bus pastatyta 
Kaune Prisikėlimo Bažnyčia, jų lavonai bus 
pernešti ir amžinai palikti toje bažnyčioje spe
cialiai įrengtose kriptose, kur bus laidojami ir 
kiti atsižymėję tautos žmonės....

Iš Medicinos Fakulteto rūmų skirstėmės 
kas sau. Vakare dar bus statoma opera “Aida” 
delegatams pavaišinti ir supažindinti su Lietu
vos opera. Visa diena buvo lietinga, taigi ne
buvo kur eiti kaip tik šiek-tiek atilsėti ir para
šyti savo namiškiams ir draugams Amerikoje 
atviručių....

(Bus daugiau),

na kad šiai “bendro prunto” 
komunistinei grupei, prisiden
gusiai tautiškos demokratybės 
skraiste, nuoširdžiai rūpėtų 
demokratybč. Tiems “bendra- 
pruntininkams”, p r i s iglaudu- 
siems Chicagos komunistinio 
laikraščio redakcijoje, buvusių 
Lietuvos politikos vairininkų 
pareiškimas, matomai, yra la
bai patogus įrankis brazdėti ir 
bruzdėti čionai savo bolševikiš
kos taktikos sumetimais. šią 
“gudrybę” kiekvienas turėtų 
suprasti. Jei buvusių Lietu
vos prezidentų ir buvusių mi- 
nisterių pareiškimas gal but ir 
turėjo tikslo viešai pasirodyti, 
itai visgi yra visai nepatikėti- 
na kad pareiškimo autoriai bu
tų geidę kad jų žygiu naudotų
si čionykščiai bolševikai.

Krašto atstovybės..^ (sč-itnol- 
ideja nėra svetima dabartine! 
Lietuvos/, vyriausybei, betgi 
kiekvienam turėtų būti aišku 
kad senojo tipo seimo sistema, 
išbandyta praktikoj, vargu be
gali turėti pretenzijos gryžti 

-šiuo laiku.
Kai Lietuvoje einama prie 

naujoviškos tautos atstovybės 
formos, kuri turėtų atitikti 
naujoms apistovoms ir krašto 
nuotaikai, tai bolševikų diri
guojamo “bendro prunto” pa
stangos negali turėti nei reikš
mės nei pasisekimo tarpe ob- 
jektingai galvojančių piliečių.

Lietuvos Pasiuntinybes 
Informacijų Skyrius.

Washington, D. C. 
Gruodžio 19, 1935.

230 DIPLOMUOTŲ ARKLIŲ 
KAUSTYTOJŲ

Kaunas. — Karo veterinari
jos valdyba, nuo 1932 metų 
rengdama arklių kaustytėjams 
kursus, jau parengė 230 civili
nių arklių kaustytojų. šiuos 
kursus lankantiems žemės ūkio 
rūmai duoda pašalpas kad bu
tų lengviau pragyventi Kaune.

Įsigykit sau Atminčiai
šią puikią knygą

DARIUS ir GIRĖNAS

384 pusi, didumo, 86 paveikslai 
Kaina $1.50; paštu — $1.65

Reikalaukit “DIRVOJE”
6820 Superior Ąve, Cleveland, O.
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NEPRITARIA KARDI
NOLUI DEL GIMDY

MU KONTROLĖS
New York. — Trylika pa

žymių dvasiškių protestan
tų ir Žydų tikybų davė at-

ŽALGIRIS ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ 

(Parašė Juozas Sužiedėlis)

(Tęsinys iš pereito num.)

AR KILS KARAS?
Ar kils Europoje karas? Šiose dienose išsivysčius 

padėtis tarp Anglijos ir Italijos lyg rodo Į tą pusę.
Anglija ir Prancūzija buvo greitomis pasiūliusios 

Italijai taikos išlygas, norėdamos prikalbinti Mussolinj 
liautis kariavus. Taikos plane buvo siūloma Italijai tiek 
daug kad rodės Mussolini turėtų būti patenkintas ir 
padėti ginklus prieš Etiopiją. Bet Mussolini atsisakė 
net ir tiek priimti, o tuo tarpu tas Anglijos ir Prancū
zijos taikos planas sukėlė tų šalių žmones prieš jų vy
riausybes ir visas kitas šalis prieš Angliją ir Prancūzi
ją: kaip tai jos drysta dovanoti Italijai svetimą, Etiopi
jos žemę!.... Rezignavo Anglijos užrubežinių reikalų 
sekretorius Hoare, vienas iš kaltininkų tokios didelės 
“dovanos” pakišimo Italijai.

Hoare vieton, Anglijos užsienių reikalų sekreto
rium paskirtas Anthony Eden, pastarų poros metų bė
gyje paskilbęs sugabus diplomatas, jaunas, dar tik 38 
metų žmogus.

Paskyrus Edeną ton vieton, Mussolini sušuko jog 
tai esą “kirtimas Italijai j žandą”, visoje Italijoje sukel
ta neapikanta prieš Edeną, ir Mussolini sako kad tas 
Anglijos užsieninių reikalų sekretorius pasunkino tai
kos siekimą. .. .

Italai nekenčia Edeno už tai kad jo pastangomis 
pravesta Tautų Sąjungoje sankcijos prieš Italiją, ir ti-; 
ki kad jis dar labiau varysis už tų sankcijų vykdymą.

Anglija skubomis susitarė su keletu valstybių pa
ramai jeigu Italija bandytų pulti Anglus Viduržemio ju
roje. Tas reikštų karą pačioje Europoje. Tiesa, tas 
nesiektų tiesioginai šiaurinės Europos, Skandinavijos, 
Lietuvos ir jos 'kaimynių, bei Rusijos. Jei reiktų Įsivel
ti Į karą ir joms tai tik išimtiname atsitikime.

Toliau, Anglija ėmėsi perorganizuoti, sutvarkyti ir 
stiprinti savo kariumenę.

Jeigu Mussolini sumanytų šokti Į akį Anglijai, jis 
bandytų pulti artimiausias Anglijai priklausančias te
ritorijas Viduržemio juroje ir Afrikoje. Pačią Angli
ją nepultų, jei tik pagąsdinimui pasiųstų keletą lėktu
vų numesti bombas ant Anglijos salų ir miestų.

Karas turėtų eiti Viduržemio juroje ir Afrikoje, 
kur Italijai prieinamiausią. Daug Viduržemio jurų pa
kraščių ir salų valdo Anglija ir Prancūzija.

Vokietija greičiausia stengtųsi nesikišti Į šį karą, 
planuodama savo karą ateityje, kada Anglija ir Pran
cūzija Įsivėlusios su Italija, pusėtinai apsilpnėtų. Rusi
ja irgi nesikištų, nes turi būti atsargoje prieš Japoniją 
ir būti pasirengus užkirsti kelią Hitleriui traukti Į ry
tus.

Lietuvai tokiame kare tektų lošti svarbi rolė — ji 
turėtų būti beveik viena iš didžiausių aprūpintojų An
gliją maistu. Tik Vokietijos Įsikišimas Italijos pusėje 
tam pakenktų.

Kolei kas, Mussolinio šiaušimasis prieš Tautų Są
jungą ir Angliją bei Prancūziją yra tik jo noras išban
dyti kiek bus padėta pastangų prieš Italiją. Anglijos 
ruošimasis karui tuo tarpu yra dar tik demonstravi
mas.

Rusijos ir Japonijos tąsinėjimasis, ir kitų valsty
bių kelių metų demonstracijos prieš Japoniją del jos 
elgesio Tolimuose Rytuose parodo kad valstybės gali 
ir labai ilgai tąsytis nepradėjusios karo. O tuo tarpu 
Italija gali atsiekti Afrikoje savo, ką pasiekė Japonija 
savo užsimojime prieš Kiniją.

Tačiau, gali kilti Europos karas — ir labai greitai. 
Tą išspręs trumpa ateitis.

MIRTYS NUO GAISRŲ
Su v. Valstijose kas me

tai namuose gaisrų nelai
mėse sudega po apie 34,000 
žmonių.

Automobilių n e 1 a imėse, 
del kurių labai daug ler- 
muojama, per metus žūsta 
apie 35,000 žmonių.

Ką reiškia Plato? Žy
mus Amerikos laikraščiuo
se keistenybių iliustrato
rius Ripley viename iš sa
vo “Tikėkit arba ne” pa
vyzdžių, sako kad garsus 
senovės Graikų filosofas 
Plato (ar Platonas) taip 
buvo vadinamas ne nuo jo 
didelio, sumanaus proto — 
jis pripažystamas dar ir po 
šiai dienai žymiu mokslinin
ku — bet del jo plačių pe
čių. Jisai, taip sakant, ki
tiems išrodė Platus pečiuo
se ir jį taip pradėjo vadin
ti. Senovėje žmonės dau
giausia ir būdavo pavadi
nami vardais sulyg jų už
siėmimų, išvaizdos, ir tt.

Taigi Plato ir Platus la
bai vienas kitam panašus 
žodžiai.

MYSLĖ: Dvi žvaki, vi
duryje kalnelis.

Akys ir nosis.

sakymą į katalikų kardino
lo Hayes pareikštą pasmer
kimą gimdymų kontroliavi
mo.

Tą atsakymą kardinolui 
padarė paminėtų tikybų va
dai pirmiau gerai išsvarstę 
tą klausimą. Tie dvasiškiai 
pasako kad jie nepriešingi 
jei kardinolas tą skelbia ir 
uždraudžia savo katalikiš-
kos bažnyčios šeimai. Jie 
tik sako “protestuoja prieš 
bent žodį ar aktą katalikių 
bažnyčios vadų kuriuomi 
butų bandoma uždėti toks 
draudimas ant kitų Ameri
koje esančių tikybų žmo
nių”. Jie privedžioja kad 
pripažinimas gimdymų re
guliavimo ar kontroliavimo 
nepriešingas Dievo įstaty
mams.

Lenkijoj paleista 15,000 
kalinių. Varšava. — Sei
mo teisių komisija nutarė 
paliuosuoti 30,000 Įvairių 
Lenkijos politiškų kalinių, 
išskyrus dešimts komunis
tų. Jau paleista 15,000 ir 
tuoj bus pakeista daugiau.

Tas parodo kiek tūkstan
čių nekaltų žmonių Lenkai 
kankino kalėjimuose: Lie
tuvių, Ukrainiečių ir kitų 
dirbusių savo tautinį dar
bą!

ŽALIOJO ILGESIO ŽODŽIAI
Žinai, ta upė tokia mėlyna, 
O tokia vasara žalia.
Šilkinių pievų platumoje
Vai kokia didelė dalia.
Kai tu užarsi didžius plotus, 
Žaliuosim vasarą kartu.
Kas bus jei peranksti jaunystę 
Išves pro girgždančius vartus!
Bet neviliok manęs šiąvasar, 
Neišviliok dar iš namų.
Aš sudūmojau drobių raštą,.
Aš baigsiu saulės audimus.
Gražiau už vasarą rėdysiuos:
Ku-ku! už parugių plačių.
Tu parnešei po mano langu
Sidabro žagrę ant pečių.
Tada tegu sau upės teka
Ir tegu svyra sau klevai;
Vakare žvaigždės dar pakrūpčios — 
Vai liai žaliai pažaliavai.

UŽ VILNIŲ!
Šiame numeryje kitoje vietoje telpa Prof. Kan. F. 

S. Kemėšio straipsnis, “Senosios Tėvynės Reikalu” — 
sumanymas ir pasiūlymas visiems Amerikos Lietuviams 
ir organizacijoms pavaryti vajų paplatinimui Vilniaus 
Pasų ir Vilniaus Ženklų — parėmimui Vilniui Vaduoti 
Sąjungos ir Vilniaus Geležinio Fondo. “Dirva” tam 
sumanymui pritaria. Geistina butų tik kad kolonijų 
veikėjai imdamiesi to darbo, nepradėtų peštis ir varžy
tis: ar katalikai ar tautininkai turi tame vadovauti. . . . 
Tokios varžytinės labai, labai daug pakenkė ir ne vie
ną kartą! Parodykit vieningumą ir norą dirbti už Vil
nių ir tautos garbę, o ne už savo asmeninę garbę.

dės pinigų kainos kritimas. 
Tai bus ženklas radikalams 
pradėt savo judėjimą prieš 
kapitalizmą. Tada didieji 
bizniai padės pastangas; ir 
įves šalyje fašizmą, gefbJ- 
jimuisi nuo komunizmo'?’

Tik neviliok manęs šiąvasar, 
Neišviliok dar iš namų — 
Aš sudūmojau margą raštą 
Iš saulės krintančių dimų.

“Laiko Žodis” Antanas Miškinis.

AMERIKA SULAUKS 
FAŠIZMO

Pažymus Amerikos eko
nominiais klausimais rašy
tojas, John T. Flynn, sako 
kad Amerika susilauks ki
to ekonominio nusmukime, 
po ko šalyje užeis fašizmas.

Kaip tik valdžia sulaikys 
leidus pinigus šalies gąivi- 
rdinui, sako Flynn, prasi-

DU ratu pagiryje stovi.
Ausys.!

' VILNIAUS KRAŠTO MERGAITEI
Kodėl tu rymai vieniša darželyj rūtų,
Mergaite miela pavergtos šalies? ...
Gal but bijai kad laimė tau nežūtų
Jei nieks pagalbos rankos neišties?
Sakyk kodėl mėlsvutės akys ašarotos,
Kodėl veidelis rimtas ir graudus?
Gal kad Vilnijai reikia eit kelius Golgotos,
Kad ją pamiršo žemė ir dangus?
Žinau, gailiesi pievų ir laukų žaliųjų,
Ir tų baltų berželių prie Neries,
Ir skambančių dainų, ir brolių mylimųjų,
Gailies mus priešo pavergtos šalies.
Mergyt, tave kai kas labai gerai supranta.
Atmink, dar daug yra kilnių širdžių.
Ateik sutikt Vyties pas upės krantą — 

v Kaž km; žirgų kanopų bildesį girdžiu-. - 
c- “Dapbo Lietuva”. Kajsys. Pupečkys,

Vytautas nuužė atgal į mūšio lauką. 
Ten pasiėmė paskutinius tris atsargos ba
rius ir vėl nusiskubino jau gerokai išretė- 
jusiems, bet vis dar nepasitraukusiems iš 
savo apkasų Smolenskiečiams į pagalbą. 
Dar viena atkaklios kovos valandėlė ir 
kryžeiviai butų įsiveržę į nuvargusios 
Lietuvių kariumenės vidurį. Bet tuo tar
pu iš miško pradėjo plaukti ir Lenkų pul
kai. Kryžeiviai, pakilę Smolenskiečius, at
sigręžė dabar į naują priešą, begalo įtūžę. 
Karaliaus Jogailos vėliauninkas gavo di
delį smūgį į galvą. Jam iš rankų iškrito 
vėliava ir pasvyravus nugriuvo. Lenkai 
nusiminė. Jogaila, nuo kalvos pamatęs šį 
įvykį, nusigando ir suaimanavo.

— Dieve, Dieve!. .. .
— Nurimk, valdove.... — ramino jį 

Trombą. — Musų kariai taip lengvai ne
atiduos vėliavos....

Netrukus, ištikrųjų, po smarkios ko
vos vėliava iškilo ir vėl ėmė gražiai ple
vėsuoti ore. Džiaugsmo garsai išsiveržė 
iš Lenkų karių krūtinių. Jogaila net pra
virko ir paeiliui išbučiavo visas savo re
likvijas.

Dabar kryžeiviai kovėsi su Lenkais. 
Vytautas, tuo naudodamasis, išnaujo su
taikė savo pulkus ir skubėjosi Lenkams i 
pagalbą. Galima buvo viltis kad iš dviejų 
šonų suremti kryžeiviai neišlaikys. Tik 
staiga Vytautas išgirdo ištolo aidint kry
žeivių pergalės giesmės garsus. Vytau
tas tuojau šoktelėjo į kalniuką ir pamatė 
nuo Eglėkalnio žygiuojant didoką kryžei
vių būrį. Jis tuojau suprato kad tai tie 
patys 'kryžeiviai kurie buvo nusiviję To
torius. Jie dabar gryžo. Jie manė kad mu
šis jau senai baigtas ir laimėtas. Tat ir 
užtraukė pergalės giesmę. Priešakyje va
rėsi jie būrį nelaisvių.

Vytautas tuojau nutarė pastoti jiems 
kelią. Jie gryžo prie kovojančių, pasiėmė 
keletą burių su Bielskum ir Vidmantu 
priešakyje ir nujojo giria. Deja, buvo jau 
pervėlu. Kryžeiviai, išgirdę kovos trakš
ėtą, paliko belaisvius sargybinius, o patys 
šoko saviems į pagalbą. Jie stengėsi pul
ti Lenkus iš užpakalio. Lenkai jau buvo 
bepradedą krikti, pamatę naujus kryžei
vių būrius. Tik Vytauto pasiųsta laiku 
pagalba neleido kryžeiviams užklupt Len
kus iš užpakalio.

Vytautas Laimėtojas
Mušis tebėjo. Iš kalvos buvo matyti 

kad tolumoje pats magisteris tvarko at
sargos pulkus ir ruošia juos galutinam 
puolimui. Vytautas atsargos jau neturė
jo nei vieno būrio. Todėl panoro sužino
ti dar ką turi Jogaila. Nujojęs į girią, jis 
rado septynis pulkus samdytų kareivių — 
Čekų, Rumunų ir kitų. Lenkai šia kariu- 
mene nepasitikėjo ir juos dar nebuvo ju
dinę iš vietos.

Jogaila dar tebesėdėjo šarvuotas ant 
savo žirgo ir sekė mūšio veiksmą. Jis taip 
pat regėjo kaip didysis magisteris tvarkė 
paskutinius savo burius, išsiliejusius po 
mūšio su Žemaičiais, ir kaip vedė juos 
nuo kalno į atkakliai kovojančiųjų eiles 
paskutinį kartą pabandyti laimėti. Len- 
žai, nors taip pat narsiai kovėsi, vienok 
priešo eilių įlaužti neįstengė. O dabar, 
atvykus naujiems būriams, buvo tikras 
pavojus pralaimėti. Karalius Jogaila šį 
pavojų suprato. Jis, užmiršęs visą, nebe
klausydamas Trombos maldavimų, pats 
šoko su savo palydovų būreliu į lygumą 
priešais lekiančius pro šalį magisterio bū
rius.... Laimė kad kryžeiviai nepažino 
Jogailos. Keletas norėjo pasilikti ir susi
remti su nežinomais raiteliais, bet magis
teris šuktelėjo: “Į priekį!” ir visi nudumė. 
Tik vieną jaunutį kryžeiviuką suviliojo 
nepaprastai gražus Jogailos šarvai. Jis 
atkišo jietį ir puolė į karalių. Bet šis ne 
veltui buvo didžio kariautojo Algirdo sū
nūs. Jis drąsiai užsimojo, smarkiu šuoliu 
puolė į kryžeivį ir įsmeigė jietį pro šalmo 
antburnį į priešo veidą. Kryžeivis nudri
bo nuo arklio. Atsiskubusių palydovų pa
galba šiuo atveju nebuvo reikalinga. Ta
čiau pavojus nebuvo dar praėjęs. Įsikar
ščiavęs karalius norėjo pulti į muši. Jis 
rėkavo:

— Vyrai, kas gyvas! Paskui mane! 
Mirtis priešui!

, -Suspaudęs - pentinais arklį, jis buvo 
jau besivejąs kryžeivius. Tačiau jo giuk-

lanešis sugriebė arklį už pavadžių ir ne
leido toliau joti. Lenkai saugojo savo ka
ralių. Jam žuvus — visa Lenkų kariume- 
nė begaliniai nusimintų ir išsisklaidytų.

Tuo tarpu didžiojo magisterio būriai 
jau pasiekė Lenkų eiles. Lenkai buvo jau 
pradėję trauktis.

Vėl suaidėjo kryžeivių pergalės gies
mė. Lenkai nutilo ir, tik traukdamiesi, 
gynėsi.

Vaizdas buvo baisiai liūdnas. Jogai
la matė kaip žuvo jo karžygiai, kaip griu
vo viena po kitos Lenkų pulkų vėliavos, 
kaip silpnėjo Lenkų jiegos. Jau nebebuvo 
vilties laimėti. Reikėjo gavoti kaip išsi
gelbėti. Jogaila, nusidengė akis ir tyliai 
meldėsi. Jo palydovai buvo labai susirū
pinę, bet neišdryso siūlyti karaliui bėgti.

Pačiu opiausiu metu, kada niekas ne
sitikėjo laimėti, Jogaila išgirdo ypatingą, 
rago balsą. Jis jį atsiminė nuo savo kū
dikystės dienų. Tai buvo Vytauto ragas. 
Jo veidas vėl nušvito. Atsigręžęs jis pa
matė tuo pačiu keliu kuriuo prieš valan
dėlę jojo magisterio būriai, jojant gražiai 
surikiuotas ir tvarkingai žengiančias ^sa
vanorių ir samdinių eiles. Jų priešakyje 
jojo pats Vytautas.

Šie Lenki] paniekinti kariai ėjo paro
dyti jog ir jie moka kovoti ir mirti. Jų 
eilėse buvo jau pagarsėjusių karžygių, to
kių kaip pavyzdžiui vienakis Čekų didvy
ris Jonas Žiška.

Nusikamavę ir išvargę kryžeiviai, pa
matę ateinant naujus pulkus, turėjo per
siskirti į dvi dalis. Viena jų šoko pasitik-, 
ti atvykėlių, o antra tebekovojo toliau su 
Lenkais, kurie buvo jau besitraukia visų 
frontu. Dabar kovos vaizdas pasikeitė?^ 
Suskaldytos kryžeivių jiegos susilpnėjo. 
Jie nusiminė. Pergalės giesmė nutilo. Tik
tai vienas didysis magisteris nenustojo 
drąsos ir ūpo. Jo balsas be paliovos skam
bėjo:

— Broliai, į priekį! Narsiau! Dar 
kartą spustelėkime!

Jis visur šoko į pavojingiausias vie
tas. Kartą prisibruko visiškai prie Len
kų eilių. Iš Lenkų tuojau iššoko priešais 
jaunas riteris. Tarp jų dviejų prasidėjo 
imtynės. Aplinkui kova aprimo. Visi at
sidėję sekė imtynių vyksmą. Vokietis bu
vo stipresnis bet Lenkas vikresnis. Jis 
vykusiai mokėjo išsisaugot Vokiečio smū
gių ir po truputį traukėsi į savųjų eiles. 
Didmeisteris nei nepastebėjo perarti pri
jojęs. Lenkai apsupo jauną savo karį, gel
bėdami jį nuo smarkiai puolančio priešo. 
Tada magisteris suskato bėgti. Kryžei
viai padarė jam kelią. Tačiau tuo keliu į 
jų vidurį įsiveržė ir vienas Krukuvos pul
kas.

Prasidėjo paskutinis ir lemiamas mu
šis. Jau nebuvo tvarkingų eilių. Kovojo 
pavieniui, kovojo kuopomis, kovojo visa
me slėnyje. Vytautas atsirado visur kur 
labiausia reikėjo drąsinančio žodžio arba 
pavyzdžio. Mylimo kunigaikščio paragin
ti Lietuviai ir Gudai su Rusais vėl smar
kiai puolė kairįjį kryžeivių sparną. Ne
trukus jį ir visai apsupo. Dešiniajame 
sparne siautėjo susitvarkę Vingėlos Že
maičiai. Jiems komandavo griausmingas 
Ariogalos valdovo balsas. Vidurį tuo tar
pu baigė niovyti Lenkai. Kryžeivių rite
riai iškaitę prakaitavo, nors vilties laimė
ti jau nebeturėjo.

\ (Bus daugiau)

L T ET U V O S 
ŽEMEAPIAI30c

Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
6820 Superior Ave. Cleveland, OhioSAPNININKAS

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapjiinykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

KAINA Su prisiuntimu 75c.
• - REIKALAUKIT- “DIRVOJE”

6820 Suuerior Avė. . . Cleyeįugd. Ulįįu



Pastatyta Namu už 23 Milijonus Litu
Į Privatinę Statybą Įdėta per 20 Milijonų Litų, o Į valstybinę ir savivaldy

bių — apie 3 Milijonai Litų. Statyba Provincijoje Didesnė.

PER "TVORA

“Lietuvos Aide’’, vyriausybės organe išei- dingas įmones: elektros stotis, lentpjūves, ply-
nančiame Kaune, J. K. Beleckas paduoda sekan
čių Įdomių faktų apie namų statybą Lietuvoje:

Kai kas skelbia kad musų ekonominis gy
venimas tiek yra nusilpęs jog kiekvienas gyve
na tik ita diena. Skelbia kad didžiausi pinigų

tines, skerdyklas ir kt.
Miestų planavimo reikalai kasmet gerėja. 

Panevėžio, Šiaulių ir Telšių miestai atliko tiks
lius, ir didelius planų parengimo darbus. Eilė 
kitų miestų, miestelių ir kurortų įsigijo šiokius-

vės, visai netikės kad jis 
tikrai atlėkė, ir pasakys: 
“Kas tave šia prašė?”

SVARBU KLUBAMS 
IR DRAUGIJOMS

Draugas Abekas savo 
rašymuose apie Lietuvą

dalis suplaukus Į miestus, kurie žydį, plečiąsi, 
puošiąsi ir kaip Įmanydami siurbia provinciją- 
kaimą. Jei miestai, kaip kai kas skelbia, taip 
plėstųsi tai butų galima tik pasidžiaugti, nes, 
kai yra daugiau didesnių miestų, ūkininkui ir 
vyriausybei netenka rūpintis kur padėti žemės 
ūkio produktų perteklių. Mums tenka tik gai
lėtis kad neturime didelių miestų ir musų ūki
ninkų produktams tenka jieškoti pirkėjų užsie- 
muose.

Kad nėra musų ekonominiame gyvenime IK *; taip prastai kaip kas norėtų matyti ir savo kal
boms rasti įrodymų, vaizdžiai pasako, paveiz- 
dan, ir statybos statistika. Apgailėtina kad 
pasinius iki šiol nėra vedamos detališkos kaimų 
ir miestų (skyrium) statybos statistikos, ta
čiau ir iš apskričių vedamos statistikos galima 
susidaryti pilną vaizdą kas ir kiek statosi.

štai pereitais (1934 metais) (be Kauno, 
E Šiaulių ir Panevėžio miestų ir be Klaipėdos kra- 
Į. što) visoje Lietuvoje pastatyta 7,561 gyvena

mas namas, 12,171 negyvenamas namas, šios 
statybos per 70 nuoš. tenka kaimui. Toliau, 
pernai pastatyta 81 pastatas prekybos ir pra
monės reikalams, 32 viešieji pastatai (liaudies 
namai, salės ir pan.), 104 pastatai sveikatos ir 

- higienos reikalams (ligoninės, ambulatorijos, 
pirtys ir tt.), 20 pastatų tikybiškiems reika
lams, 15 švietimo reikalams, ir 262 trobesiai 
įvairiems kitiems reikalams. Į šią privačią sta
tybą įdėtas kapitalas sudaro 20,073,261 lit.

VALSTYBĖ LEIDŽIA STATYBAI 
SULYGINAMAI MAŽAI '

r Gyventojų kiršintojai skelbia kad vyriau- 
... sybė išleidžianti milijonines sumas ne būtinai 

' reikalingai statybai,"be kurios, girdi, butų gali
ma tiek ir tiek metų apsieiti, o tuos pinigus ku
rie dedami į statybas esą verčiau visai neimti 
iš gyventojų. Į tokias ’’išmintis” vėl duoda at
sakymą skaičiai. • ■ .r

Paveizdan, 1934 metais valstybės ir savi
valdybių trobesių statybai išleista 3,036,107 li
tai (kai per tuos pačius metus privačiai staty
bai išleista per;.£0 milijoniĮ litų) ir už tuos pini
gus pastatyta: 100 naujų mokyklų, 4 prieglau
dos, 2 skerdyklos, 1 ligoninė, 36 ūkio pastatai 
ir 19 įvairių kitų trobesių.

'Račiau pereitų metų paimta pavyzdžių sta
tistika nėra kokia išimtina. Jei pažiūrėsim sta
tistiką net nuo 1931 metų pamatysime kad vie
šųjų, įgyvenamų ir negyvenamų namų, mokyk
lų ir kitų pastatų kiekvienais metais vis dau- 
giau^iastatoma, ir per visus metus provincijos- 
kaimų. statyba dideliu nuošimčiu pralenkia mie

stų statybą.
Už šiuos metus galutinės statybos statisti

kos, suprantama, dar nėra, bet atitinkamose įs
taigose pasiteiravus patirta kad šymet visoje 
Lietuvoje statyba nėra sumažėjus, o vietomis 
net gerokai padidėjo, ypač šymet buvo gausus 
sklypų pareikalavimas trobesiams statyti.

Į mokyklų statybą ypatingas dėmesis at
kreipta nuo 1933 metų. Nuo tada, kaip sako 
vyriausias statybos inspektorius Inž. A. Novic
kis, statybos politikoje mestas naujas obalsis: 
duokime šviesos ir erdvės musų priaugančiai 
kartai kuri lanko mokykla. Mokykloms statyti 
vyriausybė duoda miško medegą papiginta kai
na; savivaldybės apsidėjo specialiu papildomu 
mokesčiu mokykloms statyti (iki 5 nuoš.) ; pa
čios savivaldybės, supratusios sveikatos ir erd
vios mokyklos reikšmę, skiria daugiau lėšų iš 
savo biudžetų, nutraukdamos neit tam tikrą da
lį lėšų nuo kitų darbų.

Del to matome didelį šuoli: 1931 metais pa
statyta 11 naujų mokyklų, o 1934 metais — jau 
100 mokyklų.

Tiltų statyba aukščiausią laipsnį pasiekė 1933 
r metais. Dabar tiltų statyba mažesnė. Anks

čiau savivaldybės konkuruodavo kuri daugiau 
pastatys tiltų. Nors ir daug jau pastatyta til
tų, bet negalima pasakyti kad jų jau netrūksta. 
Tiktai dabar laikomasi principo kad geras ke
lias yra daug svarbiau negu viename kuriame 
punkte gražus, brangus tiltas. Brangus gelž
betoniniai tiltai dabar statomi tik miestuose ir 
ypatingos reikšmės magistraliuose keliuose, o 
kitur staitomi mediniai arba mišrios konstrukci
jos tiltai.

ELEKTROS STOTYS, PLYTINĖS, 
SKERDYKLOS

tokius savo planus.
Vienas iš opiųjų dalykų tai išorinės mies

tų ir miestelių, taip pat ir pakelių išvaizdos 
tvarkymas. Daug kur dar tebėra lūšnų, apgriu
vusių namų. Anksčiau buvo nusistatyta kad 
per tam tikrą laiką visos negalimos atremontuo
ti lūšnos butų nugriautos, kurios miestams ne 
tik gadina vaizdą bet ir sudaro didelį gaisrų pa
vojų. Tačiau, atsižiūrint į ekonominę krašto 
būklę, nugriovimas vyksta lėčiau. Kur jau yra 
būtinas reikalas, ten nugriaunama, bet ir tai 
žiūrima tos lūšnos savininko ekonominės padė
ties. Daugiausia reikalaujama nugriauti tas 
lūšnas kurių savininkas yra pasiturįs ir turi ki
tus gerus namus, o lūšnas laiko. .. . bizniui, jas 
išnuomoja.

1932 metais nugriauta lūšnų 1,091
1933 metais 1,177
1934 metais 1,123
Tokio principo nusistatyta laikytis ir atei

tyje lūšnoms griauti, iki krašto ekonoininė bū
klė visai nesustiprės. Nugriaunant lūšnas, ne
turtingieji kurie tose lūšnose gyveno neapsun
kinami, nes musų miestuose ir miesteliuose yra 
pakankamai butų kurie laukia nuomininkų.

Aš protestuoju “Dirvos” 
Redaktoriui už aną dieną 
savo redakto-rijale sulygi
nimą cicilikų ir raudonukų 
su alkanais gyvuliais!

Tas darbas priklausė at
likti man!

Supa Garba.

ap- 
-----------^pa

tvirtina kad jis buvo nusi
gėręs, ir su savo slaptais 
draugais bolševikais slap- 
pinėjo ir uostinėjo tik Lie
tuvos miestiečių ir kaimie
čių patvarčiais ir patvo
riais, todėl nieko gero apie 
Lietuvą negali nei pasakyti 
nei parašyti.

Žinot ką galima rasti pa- 
patvoriais Lie-

PO ŽAL-

Amerikoje 
nes jie tik

!!

Paskutiniais metais savivaldybes rūpinasi

DURPIŲ GAMYBA LIETUVOJE 
DIDĖJA

ŠYMET PAGAMINTA 106,000 TONŲ 
DURPIŲ

Lietuvos žemės ūkio ministerijos durpynų 
ir vandenų skyriaus surinktomis žiniomis, šy
met visoje Lietuvoje rankiniais budais ir maši
nomis durpių gamyba, palyginti su ankstyves
niais metais, yra žymiai padidėjus. Išviso šy
met pagaminta durpių 106,000 tonų. Apskri- 
čiais gamyba skirstosi šitaip:

visose apskrityse

Alytaus apskrityje tonų 300
Biržų 300
Kauno 17,700
Kėdainių J ' * 100
Kretingos u 2,000
Marijampolės ’. t 8,800
Mažeikų \ 4,400
Panevėžio » 1,500
Raseinių t' 2000
Rokiškio *

• \ 1,400
Seinų k 3,800
Šakių 3,200
Šiaulių \ 19,500
Tauragės .?■ 1 2,000
Telšių T 7,500
Trakų 1,000
Ukmergės 2,500
Vilkaviškio 28,000
Paskirų pastarų metų durpių gamyba

1929 m. visose apskr. pagam. 85,500
1930 metais 87,000
1931' metais 85,000
1932 metais 86,500
1933 metais 86,000
1934 metais 98,500
Durpių gamyba Lietuvoje metai iš metų 

auga. Taip pat auga durpių pareikalavimas ir 
vartojimas. Keli stambus fabrikai ir plytinės, 
iki šiol vartoję akmens anklies kurą, perėjo į 
durpių kurą, kuris yra žymiai pigesnis, o kait
rumo atžvilgiu ne ką menkesnis už anglis. Tie
sa, durpių kuras reikalauja specialių krosnių, 
bet, kaip girdėti, keli fabrikai ir plytinės tokias 
speciales krosnis jau yra įsigiję. Antrasis 
cukraus fabrikas, Paverityje, taip pat yra įren
gęs durpių kurui pritaikintą krosnį, kad šalia 
kietosios anglies galima butų vartoti ir vietos 
durpes. Didėjantis durpių suvartojimas rodo 
kad nuo iš užsienio įvežamos kietosios anglies 
pamažu einama prie durpių kuro. “L.A.”

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
Šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai/k&d .kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj ' gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, Jpas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . .35c.

Reikalaukit “Dirvoje”
statyti pelningas ir vietos gyventojams nau-j(jg20 Superior Ave.__ K Cleveland, Ohio

tvarčiais ir 
tuvoje....

Spešial iš

MARGUČIO RADIO
PROGRAMAI

‘ 1 . I / i

Girdima sekmadieniais 
nuo 2 vai. po pietų Chi- 
cagos laiku, 3 vai. ry i 

tinių valstijų laiku -7 
iš stoties WIND /
Gary, Indiana

PAKŠTĮBARZDĄ
Sklokininkų Pruseika ir 

komunistų Bimba pabučia
vo cicilikų papei Grigaičiui 
Į barzdą ir sutiko pagelbėti 
išrinkt j SLA. pildtarymą 
draugus Bagočių ir Gugi 
Už tai jie gavo iš papeš 
prižadą seime išrinkti į ko
misijas kelis raudonukus, 
kad tik į jas nepatektų tau
tininkai.

Grigaitis Gugi remia už 
tai kad Gugis pasižadėjo 
p a d i dinti “forklozavimo” 
kaštus ir dalį tų pinigų mo
kėti Grigaičiui.
keti Grigaičiui kaipo kon
tribuciją.

Sklokininkai ir bimbinin- 
kai remia Grigaitį todėl kad 
žino jog kitais SLA. rinki
mais jie galės cicilikus iš
spirti ir patys užvaldyti.

Lietuva sunaudojo visą 
savo sumanumą ir išgales 
pagerbimui lakūno kuriš 
nedalėkė. Kada atskris į 
Kauną toks lakūnas kuris 
tikrai atliks kelionę iš New 
Yorko Į Kauną, Kauniečiai 
akis ištempę žiūrės ir stp-

čikagos: Skri
dimui pasibaigus, Grigaitis 
vėl pradeda augintis barz
delę.___ _  ___ ________

Milijonieriaus Vargai
Milijonierius: — Manai 

kad turtuolio gyvenimas 
yra toks lengvas? Jis la
bai sunkus.

Draugas: — Na o kodėl?
— Klausyk: Jeigu aš 

turtus kraunu į banką, ma
ne vadina šykštuoliu, o jei 
aš juos duodu labdaringoms 
įstaigoms, sako kad noriu 
nuraminti 
sąžinę 1

savo nešvarią

Vanduo Kenksmingesnis
Blaivininkų susirinkime, 

vienas pilietis užlipa ant 
tribūnos ir pradeda:

— Alkoholis padarė dau
giau žalos negu visos pa
saulio ligos ir nuopoliai!

Kitas atsiliepė: — Netie
sa, vanduo daugiau žmonių 
nuvarė į kapus negu alko- 
hbliš!1 • P

— O kur tamstos įrody
mai? — paklausė kalbėto
jas.

— Labai prašau, prisi
minkite pasaulinį tvaną!

Draugijos ir klubai kurie 
turi nuosavas Liet'uviškas sa
les, štai jums svarbi naujiena:

“Dirvos” redaktorius parvežė 
iš Lietuvos keletą labai didelių 
paveikslų 21x45 colių, vaizdas 
VYTAUTO MŪŠIO 
GIRIU.

Rodos dar niekas 
tų paveikslų neturi,
nesenai padaryti ir pradėti pla
tinti Lietuvoje.

Paveikslai yra spalvuoti, ant 
storoko gražaus pdp.ierib, ir 
įdėjus į rėmus bus nuostabus 
papuošalas jusij Salei.

Paveikslas vaizduoja Lietu
vos Didį Kunigaikštį Vytautą 
raitą, pačiame karščiausio mū
šio momente, įsivėlusį kryžei
vių tarpan. Oras pilnas vėlia
vų abiejų pusių, o žemė už
grūsta galingais karžygiais ka
riauninkais ir jų lavonais.

Paveikslas yra darbo garsaus 
Lenko istoriškų paveikslų pie
šėjo Jono Matejkos. Jį lito- 
grafu išspausdino Spaudos Fon
das Kaune.

Tas virš 500 metų garsus 
mušis, kuriame Vytautos nu
galėjo kryžeivius, apie kurį 
mes taip daug žinome iš apra
šymų, puoš jūsų salės sieną jei 
pasiskubinsite tą paveikslą įsi
gyti iki dar jų turime, 
su prisiuntimu tik
Siųskit užsakymą 
tuojau — įr tuoj 

gausit.
“DIRVA”

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

Visokios Gėlės
Gėlės visokiams tikslams ga

lima gauti pas mus pigia kaina, 
vestuvėms, sukaktuvėms, vardu
vėms, ligoniams, ir laidotuvėms. 
Duodama nuolaida Lietuviškoms 
draugijoms ir bažnyčioms. Per 
mus galima užsakyti gėles bent 
kuriame mieste esančiam asme
niui. (5)

Josephine Flower Shop 
8909 Superior Aie. GA. 7272

Kaina
83.00

ir pinigus 
paveikslą

Moterims Naujiena
Duosim puikią dovaną jeigu at

silankę musų krautuvėn pirksit 
ką dolario - vertės. Mes turim 
moteriškų suknių, skrybėlių ir 
apatinių, taipgi atliekam apsiu- 
vinėjimus. (52

C. Migdal’s Millinery & 
Dress Shop 

1191 E. 79th- Street

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLOG.

Ofiso Telef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus bent lį 

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas . _
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
riausi patarnavimą.

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

Turiu $2,000 sumoje Lietuvių banko knygelių pardavimui.

Kampas St. Clair ir Ontario 
Namų KEnmore 4740-W. 
kurioje'Infliešto1 dffiyje ar pa

manė, gausit už pigiausią

■V

Juros i Merga—istoriškas romanas iš Vikingų Iaikv> 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingą mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno. Žemaitijoje, ir 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. _______________________ 100

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. - Cleveland, Ohi»*.

......

Naudingiausios Knygos
Įsigykit šias įdomiausias knygas — istorines apysakas ir istoriją — kurios nušvies 
jūsų namą — Knygos visos bendrai kaštuoja $6.15, visas kartu perkant už $5.00

JUROS MERGA

žvilgiu 
se.

ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at- 
knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo- 

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

ŽMONIJOS ISTORIJA — labai reikalinga kiekvie
nam darbo.; žmogui knygą, kurioje lengvai ir įdo
miai aprašoma žųiogaus.gyvenimas ant žemės nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabar. Knyga didelė, 
(510 pusi,, su daugeliu iliustracijų. Verte_ Karolis 
Vairas (Parašė Van Loon). Tvirtais viršeliais $

Klojimas—istoriškas romanas iš laikų Algirdo-Keis- 
tučio, apie jaunuolį kurs norėjo gelbėti Gedimino 
įpėdinį Jaunutį nuo brolių ir pats turėjo likti be 
tėvynės. 223 pusi.

Du Broliai—istoriška apysaka iš 13-to šimtmečio iš 
Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių 
vienas jaunas pavogtas išauginamas krikščioniš
kai. 35 pusi. --------------------------------------------

ŽMONIJOS ISTORIJA



DIRVA
1936 sieninis kalendorius

DOVANAI
6820 Superior Ave.

AdresasDABAR LAIKAS! ** Miestas

Kaimas

Kas užrašo:
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STOKIT TALKON VISI!

Apsk. ..

Adresas

Amerikoje
Kanadoje 
Lietuvon _

Visokiais reikalais adresuokit:

.............................................. Valst.

LIETUVON IŠRAŠANT:

UTINKIT Sffl UM1ST
Neužtenka kad patys skaitysit “Dirvą”— 

reikia ją ir platinti tarpe savo draugų arba

dalis kur tik jūsiškių randasi.

\ “Dirvos” Kaina metams:
$2.00
$2.50
$3.00

Cleveland, Ohio
Šalip daugybes gerų ir įdomių raštų kokius kiekvienas skaitytojas “Dirvoje” ras, dar 
kožnas NAUJAS SKAITYTOJAS kuris nuo dabar iki Naujų 1936 Metų išsirašys 
“Dirvą” sau arba kam kitam, gaus Dovanų puikų sienini Lietuvišką 1936 kalendorių!

Dabar yra pats geriausias laikas išsirašyti “Dirvą”, nelaukiant pradžios metų! Ilgi ir 
nuobodus vakarai pasidarys trumpi ir įdomus skaitant “Dirvą”! Viskas ko reikia 
iškirpkit apačioje telpančią prenumeratos kortelę, įrašykit savo pilną vardą ir antra
šą, įdėkit į voką $2.00 ir ant voko užrašę savo ir “Dirvos” antrašus išsiųskit.

^"SENIEMS SKAITYTOJAMS: Norint gauti Kalendorių, pridėkit 10c pašto kaštų

X 
* Prenumeratos Kortele

Vardas-Pav....................................................................

Paštas

(Lietuvon išrašant, reikia pridėti ir išrašytojo adresas)

Miestas ................................................ Valst.

I4****/*************^*^**** *2* *J**J***4*}* •¥•***•$**♦■*  ^***4*J***4*2**J**<**i*‘5*****J,,{4*J**I*4**^**^**^* ****** *******’
t;
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100 METŲ SENUTĖ 
DAINAVO SENAS 

DAINAS

Kaunas. — Tautosakos ar- 
kivas smarkiai renka senosios 
musų nykstančios kultūros lie
kanas. Diena iš dienos regis
truojama naujos dainos ir jų 
melodijos. Jau dabar tautosa
kos arkivas turi surinkęs per 
2000 įvairiausių dainų melodi
jų, raliavimų, ripavimų, sutar
tinių ir tautinių šokių melodi
jų. Darbas nelengvas, nes ten
ka turėti reikalą su seno am
žiaus žmonėmis, kurie kartais 
padainuoja apie 200 Įvairių 
dainų, o iš jų randama vos ke
lios negirdėtos, naujos.

Senesnio amžiaus žmonės ži
no daugiau senų Lietuviškų 
melodijų, todėl tautosakos ar
kivas ir stengiasi kuo senes
nius dainininkus gauti.

Taip prieš kurį laiką iš Tel
šių apskrities atvyko 100 me
tų senutė Zubavičienė. Ji į 
fonografą įdainavo kelias ori
ginales melodijas, kurios gana 
retai kur pasikartoja, ši se
nutė, išgyvenus tokį ilgą am
žių, padainavo neblogiau už ki
tus daug jaunesnius daininin
kus.

Seno amžiaus žmonėms ga-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Kalendorių ir Paveikslų
Katalogas 1936 m. 
Siunčiamas Dykai.

Parašykite paprašydami 
pas —

JONAS KERDIEJUS 
652 Broadway, 

South Boston, Mass.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

na sunku padainuoti kelias de
šimtis, o kartais net kelis šim
tus dainų, tat į fonografą įdai
nuojama tik pirmi du-trys pos
mai, o likusi dainos dalis užra
šoma į knygas, kur pridedama 
dainininko arba dainininkės 
fotografija ir trumpa biogra
fija.

Taipgi į Kauną buvo atvyku
sios iš Dzūkijos senos, 70—80 
metų ukininkės-šokėjos: Anta
navičienė, Mickevičienė, Sadau
skienė, Čaplikienė ir R. Anta
navičienė. Jos gana gerai pa
šoko tautinius šokius ir įdai
navo nemaža originalinių Dzū
kijos dainų ir melodijų. šo
kėjos buvo nufilmuotos laike 
šokių. “L.A.”

Auto Taisymas
Taisom automobilius visais at

žvilgiais, parvežam sudaužytus, 
ir pertaisom nukentėjusius. Nu- 
dažom ir padarom kaip naujus. 
Parduodam visokį aliejų, bet ne 
gasoliną. Turim vilną mašinų 
dirbtuvės patarnavimų. (5)

East 79th Street Garage 
1238 E. 79th St. EN. 2887

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.) 
šioje vaistinėje užlaikom vi

sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigęs ir visokių ki
tokių ligų. (18)

C. Pakeltis Aptieka 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.

Į VIETINĖS ŽINIOS Į
BANDITAI APIPLĖŠĖ 
DEGTINĖS PARDUO

TUVĘ
Trys banditai anksti Ka

lėdų rytą pasigrobė gryž- 
tantį į namus, visai prie 
namų, valstijos degtinės 
parduotuvės, nuo 5704 Eu
clid avenue, vedėją, Įsivarė 
Į savo automobilį, ir kiek 
vėliau, nuvežė prie tos par
duotuvės, Įsakė atrakinti 
duris, suėjo visi į vidų, įsa
kė jam atidaryti piniginę 
spintą, ir pasigrobę Kūčių 
dienos ineigas, $8,026, už
rakinę ji viduje, pabėgo.

DAUG LAIŠKANEŠIŲ
Pirmadienį ir antradienį — 

dvi dienas prieš Kalėdas — 
Clevelando laiškų išnešiotojai 
dirbo po du: prie 900 regulia
rių laiškanešių pastatyta dar 
900 padėjėjų.

šeštadienį prieš Kalėdas per 
paštą perėjo 3,000,000 laiškų 
atviručių. Pačiame pašte ir 
skyriuose paimta 1,000 dau
giau darbininkų. šiaip dirba 
550 darbininkų laiškų ir siun
tinių išsortavimui.

IR SOCIALISTAI 
CLEVELANDE

1936 metų vasarą Clevelan- 
de savo konvenciją laikys Re- 
publikonų partija, Townsendi- 
tai, ir Amerikos Socialistų par
tija. Socialistų konvencija at
sibus Gegužės mėnesį.

Kažin kiek tų socialistų bus 
likę, nes juos gražiai, kaip avi
nus, nusiveda komunistai vie
ną po kitam, savo “bendru 
frontu”. Komunistai taip pa
sidarbavo tarp socialistų kad 
tie dabar jau tarp savęs pra
dėjo pjautis. Vieni nori “ben
dro fronto”, kiti ne.

PADAUGĖJO ŪKIŲ 
SKAIČIUS

Šimtai vyrų kuriuos depresi
ja išvijo iš dirbtuvių ir kitokių 
miesto darbų, stengėsi apsigy
venti ukėse, kur gali nors kiek 
užsiauginti maisto. Taip bėgy
je pasitarų penkių metų Cuya
hoga apskrity j padaugėjo ūkių 
skaičius — pasidarė 1022 dau
giau dirbamų ūkių.

1935 metų pabaigoje Cuya
hoga apskrityje surašyta 2,251 
ūkiai, 1930 metų pabaigoje jų 
buvo 1,229.

Dirbamos žemės plotas tose, 
ukėse padaugėjo 10,000 akrų.

Sausio 1 d. 1935 m. Cuyaho
ga ukėse buvo 4,726 galvijai, 
1,025 galvijų daugiau, ir ark
lių skaičius padaugėjo 719 ar
klių.

Nedaugelis likusių knygų su gražiais tvirtais 
apdarais nupiginta: su persiuntimu $1.00.

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSŲ!”
(GOD, HAVE MERCY ON USD

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE” 
“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

PAJIEŠKO TĖVO
Sūnūs Juozas A. žilius nori 

surasti savo tėvą, Antaną ži
lių, arba žylę. Clevelande gy
veno apie 14 metų atgal. Ki
tados gyveno Waterbury, Conn. 
Turėjo tris sūnūs ir dukterį. 
Motinos vardas Emilija Vens- 
lauskaitė.

Kas apie jį žino arba jis pats 
prašomi priduoti antrašą “Dir
vos” administracijai:
6820 Superior av. Cleveland, O.

Jž $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

| KARPETŲ AUDĖJAI 'f
❖ X
^GRAŽUS Iš ĮVAIRIŲ SKARŲ- X
❖ LIŲ AUSTI GRINDIMS PA- ❖
į TIESALAI PIGIOM KAINOM £
I K. STEIN X ♦
X 7409 Superior Ave. X

i—:-*:--:—:“*—?

■WW
į H O E D L’ S
£ MUSIC HOUSE 
£radio ir kiti muzikaliai 
< INSTRUMENTAI
■J Easy Skalbiamos Mašinos 

Refrigeratoriai ir tt.
■CPirkit savo kaimynystėj. (50) 
į 7412 St. Clair Ave.

:■

Geriausi Linkėjimai 
KALĖDOMS 

1935
Prisidėkit prie musų 1936 Kalėdinio 

Taupymo Klubo ir Turėkit 
Linksmesnes Kalėdas Kitais Metais

/ncoryoorofed 18-73

^ocietg for
in the City of Cleveland 

PUBLIC SQUARE
Put your savings in a savings bank

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

HEnderson 9292



DIRVA
PAMINKLAS ‘LITUA-1 svers apie 10,000 kilogramų.

NIKOS’ ŽUVIMO
VIETOJE

Kaunas. — Lietuvos Aero 
Klubas, rūpindamasis sutvar
kyti Dariaus ir Girėno žuvimo 
vietą, buvo nusiuntęs Vokieti
jon savo atstovus, kurie Soldi
no miške išnuomavo 99 metams 
tą tragedijos vietą. Be to, su
sitarta su viena Vokiška firma 
pagaminti medegą reikalingą 
minėtai vietai sutvarkyti. Da
bar ta Vokiečių firma pranešė 
kad paruošiamieji darbai jau 
baigti, tik reikia gauti vietos 
vyriausybės leidimas numaty
tiems darbams atlikti. Leidi
mą gavus, tuoj firma pradės 
darbus.

Pagal arki'tekto Vyt. Lands
bergio projektą lakūnų Dariaus 
ir Girėno žuvimo vieta bus su
tvarkyta šitaip:

Apskritas 20 metrų skers
mens plotas bus apsodintas er
škėčių gyvatvorėmis ir erškė
čių stulpais, o jų tarpuose bus 
padėti granitiniai suoleliai. In- 
ėjimas Į šią vietą bus padary
tas Lituanikos kritimo krypti
mi, o vartai padaryti iš kaus-

Toje vietoje kur rastas Dariaus 
kūnas, iš Lietuvos bus atvež
tas ir pastatytas medinis kry
žius ar koplytėlė. Tuo tarpu 
dar nežinia kada Įvyks Litua- 
nicos pašventinimas. Anksčiau 
buvo projektuota Į atidarymo 
iškilmes suruošti didelę iš Lie
tuvos ekskursiją, tačiau nuo to 
manymo kol kas teks atsisaky
ti. Atidarymo ir pašventini
mo iškilmėse greičiausia daly
vaus aero klubo atstovai ir pa
kviestieji svečiai. Tas ceremo
nijas norima nufilmuoti.

Numatyti darbai Soldine ga
lės būti pabaigti dar šiais me
tais, nes firma pranešė kad per 
aštuonias dienas sutartą darbą 
ji atliksianti. “L.A.”

Cukrinių Runkelių Pri
statyta 132,000 Tonų
Kaunas. — Cukrinių runke

lių statymasį cukraus fabri
kus jau pasibaigė. Marijampo
lės fabrike pristatyta apie 83,- 
000 tonų, o Pavenčio fabrike 
apie 52,000 tonų.

Runkelių cukringumas šiais 
I metais taip pat yra didelis, žy- 
i miai didesnis negu buvo tikė
tasi. “L.A.”

tytos geležies bus atviri atsi
lankantiems turistams.

Centre, kur rastas sudužęs 
lėktuvas, ant mozaikiškos pa
pėdės bus padėti du gulsti ma
syvinio kramto kryžiai, kurie

VISKAS NAMAMS
Plumbing Supplies 

Geležiniai daiktai ir 
maliavos.

32 šmotų lėkščių 
setas §1.49

Apvaląs Enameliuotas 
Roaster 39c

THE STONEMAN CO. 
7110 Superior Ave.

CIGARAI . TABAKAS
Cigarai, tabalas, cigaretei, pyp
kės, saldaines prieinamiausiomis 
kainomis. Dęžč cigarų iš 50 už 

.$1.07, gražiai supakuota. Kiti 
nigumai cigarų ir tabakų. Ga- 
Ifti ’sutikti visokių kompeticiją, 
nes mano kaštai maži. (4)

M. GOLDMAN
CUT-RATE TOBACCO CO.

7031 Superior Ave.

Laikrodžių Taisymas
Pataisysim jūsų laikrodėlius ir 

brangmenis dabar, užmokėsit ka
da galėsit. Duodu kreditan kas 
nori. Taipgi egzaminuoju akis 
ir pritaikau akinius. Perku senų 
auksų ir moku aukštų kainą. Vi
sas mano darbas garantuotas, 
daug metų patyrimo. (4)

A. GALVIN
834 VINCENT AVE. 

kampas E. 9th st. tarp Euclid,?
ir Superior avė.

AKORDIONŲ Mokykla
Duodam dykai pamokas akordio- 
nų muzikos jei pirksit pas mus 
dirbtuvės kaina akordionus. Ei
nam duoti pamokas į namus jai 
pageidaujama. Galit gauti išsi- 
mokejimu. (4)

Notari’s Accordion School
3341 EAST 55TH ST.

Tel. MI. 4447 LO. 4027
Taipgi akordionų taisymas.

ANTRAS CUKRAUS
FABRIKAS

VEIKIA
išsta-Kaunas. — Paventyje 

tytas antras Lietuvoje cukraus 
fabrikas jau veikia.

Fabrikas užima 46 hektarų 
plotą. Trobesiais užstatyta 4 
hektarai. Visų pastatų kuba
tūra 120,000 kubiškų metrų.

Statybai sunaudota 3 milijo
nai plytų, 30 tūkstančių kub. 
metrų žvyro ir 30 tūkstančių 
maišų cemento. Nuo Paven
čio stoties iki fabriko nutiesta 
keturių linijų geležinkelio šaka. 
Pažymėtina kad fabriko kami
nas turi 91 metrą aukčio, tai 
yra aukščiausias 
džiojoj Lietuvoj 
yra tik Klaipėdos 
briko kaminas).

Fabriko pastatymas ir Įren
gimas kaštavo per 5 milijonus 
litų. Už fabriko Įrengimą Če-j 
koslovakams mokama 
gaiš bet žemės ūkio 
tais.

Pavenčio cukraus 
erdvesnis ir moderniškiau jrcn-' 
gtas negu Marijampolės cuk-' 
raus fabrikas. Prie fabriko vi
są sezoną, apie tris mėnesius, 
turės darbo 500 darbininkų.

Fabrike gavo darbo didelis

kaminas Di- 
(aukštesnis

Celuliozčs fa-

skaičius Šiaulių miesto bedar- dėjo veikti kai atgabenta dau- 
bių. giau cukrinių runkelių. Tsb.

šio fabriko pastatymas turi i  
didelės reikšmės ne tik ūkinin
kams bet ir darbininkams. Kas 
met vietos darbininkai sun
kiausiu laiku, t. y. žiemą, turės 
darbą ir neblogą atlyginimą.

Fabriko atidarymo dieną, bu
vo jau atgabenta 1,500 tonų ] 
runkelių, bet fabriko paleidi
mui šio kiekio permaža. Pra-

ATSILANKYKIT ČIA
ATEIKIT pasidaryti po musų 
krautuvę, kur visokių reikmenų 
kainos yra prieinamos. Su pir
kiniais duodam Eagle stamps. 
Atsilanko pasakykit kad matėt 
musų skelbimą šiame laikrašty
je, gausit geresnį patarnavimą. 
Kalėdoms ir Naujiems Metams 
reikmenis pirkit pas mus. (3)

PRASIDA PARODOS PARUOŠIMO 
DARBAI

TEATRIŠKI IR MASKARADŲ 

KOSTIUMAI
Visokiems Reikalams 

Visokia medega artistams apsi
taisyti nuomojama ir parduoda
ma. Nuolardos mažnyčioms, klu
bams ir mokykloms —• didelis 
pasirinkimas—populiarčs kainos. 

Visoki istoriški kostiumai.
Telefonai (4)

Superior Costume Shoppe 
8606 SUPERIOR AVE.

CAif. 5970 Naktį POt. 3104

Addison Hardware Co.
7400 Wade Park Ave. Cleveland

Geriausia Mėsa
Užlaikome geriausią mėsą 
ir kitus maisto dalykus že
miausiomis kainomis. Vi- 
miausiom kainom. Kreip
kitės musų krautuvėn ka
da ko prireikia. (52)

JOSEPH KODRIC 
1307 ADDISON RD.

Phone HE 3365

KEPTUVĖ
ne pini-
produk-

fabrikas

PYRAGAI, KEIKSAI. COOKIES 
Pas mus gaunami švieži, skanus 
ir gražus. Naudojam geriausius 
miltus, sviestą ir taukus kepime.
UŽSAKYKIT PAS MUS PYRA

GUS ŠVENTĖMS IR ŠIAIP 
IŠKILMĖMS

WETHERED’S BAKERY
7022 Superior Ave.

S M U I K O S
SMUIKOS, senos ir naujos, už 

mažiausį įmokėjimą, jei norima. 
Didžiausias pasirinkimas visokių 
didumų ir kainų. Kreditas ilgam 
laikui. Taipgi Striūnos, dėžes ir 
visos reikmenys. (52)

Schmidt Brothers & Co.
Vięlin Makers

Room 302 Frederick Bldg.
2063 EAST FOURTH ST.

Tarp Euclid ir Prospect Aves. 
Cleveland, Ohio.

zXbram Garfield, (left) prominent Cleveland architect, and Lincoln G. 
Dickey, general manager of the Great Lakes Exposition, arc shown above 
inspecting the site of the exposition on the lakefront. Mr. Garfield is chair
man of the committee on architectural design co-operating with exposition 
officials and representing the Cleveland Chapter of the American Institute 
of Architects. The exposition is planned for July, August and September 
of next year.

Jau prasidės darbas paruoši
mui vietos Didžiaių Ežerų Eks
pozicijai kuri atsibus Clevelan- 
de ateinančią vasarą,
užkvietimai į 11,000 išdirbys- 
čių ir biznio įstaigų Didžiųjų 
Ežerų srityje pagelbėti užpil
dyti tą 100 akrų parodos vietą 
prie ežero.

Lincoln G. Dickey, generalis

Išleista

Kepures, Skrybėlės
’era naujiena vyrams ir vaiki- 
ims kuriems reik skrybėlės ar 
"mures Kalėdoms. Mes patys 
dirbam kepures ir skrybėles iš 
eriaucių medegų ir parduodam 
ž dirbtuvės kainą. Kreipkitės 

| >as mus pirm negu pirksit ki- 1
ir. Taipgi perdirbant senas 1 
kvybėles. (5) I

| Sion Hat & Cap M f g. Co.
| 7808 Superior Ave. Cleveland !

I AUTO TAISYMAS
Meo turim gerą patarnavimą > 

parvežimui sumuštų automobilių. 
Esam specialistai ‘’brakes” ir 
motorų. Geriausia atliekam dar
bą prie karburetorių ir ignicijos. 
Sumuštus karus atnaujinam, ne
žiūrint kaip labai sugadinti. (4

Supericr-65th Garage
G513 Superior Ave. Cleveland

Gydanti Arbata
’ čtai geriausia gydanti arbata 

kokią tik gamta juteikė, impor-
Į tuota iš čekslovakijos. Ji žino

ma kaip MONASTERY ARBA- 
' TA padaryta iš gydančių šaknų 

ir žolių surinktų Karpatų kal
nuose. Ji gera nuo šalčio, odos 
niežų, kraujo spaudimo, skilvio 
ir vidurių bei inkstų ligų, taipgi 
gelbsti nuo reumatizmo ir kito
kių negerovių. Kaina tos Arba
tos Du dolariai už dėžę, bet še
šios dėžes už Penkis dol. (4

Patria Trading Co.
5132 Broadway Cleveland, O.

Muzikes Reikmenys
Parduodam naujus ir vartotus 

in. grumentus didele nuolaida ne
gu gali parduoti ktios krautuvės. 
Duodam pamokas piano, banjo, 
gitaros, mandoline, saxophone 
ir akordeono. Perkam, mainom 
ir Laisom visokius instrumentus. 
Ateikit, pamatysit ką jūsų do- 
laris gali čia nupirkti. (4

Harmony Music Shoppe 
i David G. Tomka

7727 Superior Av., Cleveland, O.
ENdicott 5297
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| DELLA C. JAKUBS f
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 

Lithuanian Funeral Home H
r Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų = 
ž- kambarius leidžiame dykai.
P I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
Į teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- E
b tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- £
Į nių pervežimui Į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- ?

gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
= sirinkimo. Reikale itelefonuokit. š
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =

Ž REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS £
;! Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- <
■J tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- S
į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- >

miau šaukite mus negu ugniagesius (firenionus). <
;■ Vienatinė Vietinė Pastoti Lietuvių Kcal Estate j,
■! ir Apdraudos Agentūra į

ž P. P. MULIOLIS |
< 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į

Puikiausios Gėlės
Kuomet prireikia kokiam nors 

tikslui gelių kreipkitės į mus— 
Gėlės vestuvėms, pokiliams. li
goniams ir laidotuvėms. Prista
to:'! visur Clevelande ir plačiai 
"rielinkėse, jeigu parašysit 
telefonuosit. Musų įstaiga 
žymiausia geli ųpardavimo 
St. Clair. Ansipažinkit su 
mis. sutaupysit pinigų.

Turim vainiku ir papuošalų 
Kalėdoms

J. Slapnik, Senior 
6102 St. Clair Ave. HE.

ANGLIS IR MALKOS

ar

ant
mu

1126

Radio Aptarnavimas
Patyręs radio aptarnautojas ir 

taisytojas, senai išdirbta repu
tacija. Einam į bent namus pa
čiame mieste ir aptelinkėje pa
taisyti radio. Turim pardavimui
visokių elektriškų padargų, par
duodam radio tubus. (5)

Bruss Radio Service
6026 St. Clair Ave. EN. 4224

Aliejus — Gąsdinąs
Geriausias aliejus ir gazas au

tomobiliams šioje kaimynystėje. 
Turim visokių gerų aliejų. Mu
sų batarejų patarnavimas atsa- 
kančiausias. Pas mus pirkti au
tomobiliams gumai laiko ilgiau
sia. Sunoco Gas visada gatavas. 
Duodam Eagle Stamps su ma
žiausiu pirkiniu. Sena 
atsakanti.
Superior Tire and

Acessory 
8007 Superior Avė.

su 
įstaiga ir

Company 
ENd. 9512

PUOŠNUS RUBAI
Vestuvėms ir pokiliams Dress 

(Tuxedo) už labai mažas 
išnuomojami šioje istai- 

Turim didžiausi pasirinki- 
suits ir

Siutai 
kainas 
goję, 
mą tuxedos, dress suits ir cut
aways. (52)

Dress Suit Rental Co. 
235 THE OLD ARCADE 

(elevatorius Į 2-rą aukštą)
G. H. Schwane, Mgr.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

*
Ml

Petras Komeras parduoda ir pristato 
kios rūšies anglį ir malkas

OHIO LUMP ............................................ tonas
HOT FIRE LUMP ...................................... ”
WEST VIRGINIA LUMP ........................... ”
KENTUCKY TUMP .................................... ”
STANDARD POCAHONTAS ......................... ”
ORIGINAL POCAHONTAS ........................ ”
(tik 1 bušelis pelnų iš tono)

KOMER WOOD & COAL
1291 EAST 80TH ST. Telef. GA1T. 2921
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; §5.50
5.95
6.50
7.89
7.95
8.70

ekspozicijos vedėjas, pranašau
ja kad ši ekspozicija perviršys 
visas parodas kokios kada šio
je šalyje buvo sureng’tos, iš
skyrus Pasaulinę Parodą Chi- 
cagoje.

Pastatai tai parodai apims 
nauios rūšies arkitekturą, ku
ri dabar ruošiama. Paroda at
sibus Lieuos. Rugpjūčio ir Rug
sėjo mėnesiuose.

Visiems šerininkams, depozitoriams ir 
musų rėmėjams linkime

LAIMINGU NAUJU
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

RUDYS MEAT MARKET
VISOKIŲ RŪŠIŲ RŪKYTOS MĖSOS IR DEŠROS

Taipgi visokiu rūšių Sūriai.
Kviečiame savo kaimynus Lietuvius ateiti pas mus 

musų kainos visai prieinamos

4506 Superior Ave HEncL 8638

PADARYKIT LOUIS EISENBERG’S
KRAUTUVĘ SAVO KALĖDŲ DOVANŲ

PIRKIMO VIETA
ŠTAI KELETAS PAMINĖTINU DALYKU

PRALINKSMINKI!’ SAVO ŽMONA 
Padovanokit jai Tikrąjį “FRIGIDAIRE”

Nieko nereikia įmokėti — išsimokėjimas trims metams laiko. 
“FRIGIDAIRE” UŽSIMOKA UŽ SAVE TAUPYMU MAISTO 

Operavimas pigus ir pats jis yra patogus.

KALĖDŲ EGLAITĖS puošimui elektriškos vielos nuo............... 29c
Išbandytos geros rūšies lemput ė s.......................................................3 n ž 5c

VAIKAMS
Jektriški Traukiniai nuo $3.69 

___ .'39c 
s______59c
......... 97c 
. nuo 25e 
nuo 10c

Movie Masine."..........-
Ch na Lėkštelių Setas 
Žaislų Lentelė...............
Siuvimui Reikmenys. . 
Chemijos setai........... i

ŽAISLAI
G-Man šautuvai....

Kiel; Back Žaislas. . . .
Užsukami traukiniai

Juodos rašymui lentos nuo 97c
Piešimo setai — ... 10-25-48c 

Ir šimtai kitų žaislų žema kaina

,89c
,97c
,79c

JŪSŲ SKALBINIAI BUS ŠVARESNI IR ILGIAU LAIKYS JEI 
NAUDOSIT SKALBIMUI APEX SKALBTUVĄ IR PROSYTOJA 
Juos galima pirkti už visai mažai, kaip $49.50 ir galima išsimokėti 
per trejetą meta—

SUTAUPYSIT DAUGIAU NEGU UŽMOKĖSIT

Keturių Šmotų pjūklo prietaisai .............................   $1.39
Flash Lights nuo 39c 3 Ašmenų kišeninis peilis 39c

LOUIS EiSENBERG

GRAND PEČIAI — APEX PADARGAI — FRIGIDAIRE 
1169 EAST 79TH STREET ENdicott 8805
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Laimingų Naujų Metų!
LINKIME VISIEMS lietuviams musų draugams ir

'rėmejams-kostumeriams

Ačiū už paramą praeityje ir prašome kreiptis į mus ateityje, 
musų patarnavimu ir musų kainomis visada busit patenkinti.

7002 Superior Ave
*
1^

METU!
THE LITHUANIAN SAVINGS & 

LOAN ASSOCIATION
6712 Superior Ave. Cleveland

i- 4 4 4 4 i i- i 1 i i g -4 4 44 i £ £4 4 44 4

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
visiems draugams ir rėmėjams mano darbo.

JONAS G. POLTERIS
Namų Popieriuotojas ir Maliavotojas

966 IDA STREET Telef. ENdicott 0981

Barberton, Ohio. — Čia' 
pasibaigė streikas kuris tę
sėsi per tris mėnesius. Tai 
buvo streikas Ohio Brass 
Co. dirbtuvėje.

Laukia didelės darbyriie- 
tės. Cambridge, Mass. —- 
Audimo industrija tikisi 
didelio jų gaminių reikala
vimo, taigi darbų bus už
tektinai. Audėjų unijos va
dai turėjo pasitarimą apie 
darbininkų reikalus ir nu- 
sisprendė žiūrėt kad ir dar
bininkų algos butų atitin
kamos audinyčių savininkų 
pelnams.

Brangmenys
Didžiausias rinkinis brangme- 

nų visokių rūšių randasi musų 
didelėje krautuvėje, taipgi radio 
tūbų, . už prieinamiausias kainas. 
Turim didžiausi rinkini deiman
tų, laikrodėlių, laikrodžių, žiedų 
ir visokių kitokių brangmenų. 
Taipgi taisom laikrodėlius, 
ir šiaip brangmenas.

Frank Cerne Jewelry 
6401 St. Clair Ave. HE.

radio

Co.
0465

Modernizuokit Namus
Nėra reikalo vargti su sena 

nesąnitariška virtuve ir nemo
dernišku maudynės kambariu — 
ištaisyki! juos išsimokėjimo są
lygomis per mus. Puikiausi nau
jausios mados įrengimai už pri
einamas kainas, sulyg jutų išga
lės. Aš atlieku plumbing darbą, 
suvedu gazą ir išvedu rynas. Ap
skaičiavimas nemokami. (7)

J. J. PICKETT
The Plumbing and Gas Fitter 

7407 SUPERIOR AVE.
Tel. HE. 0758

VAŽIUOSIT LIETUVON ?■

Dirvos” Agentūra
AVALŲ TAISYMAS
Atneškit savo sudėvėtus ava

lus pataisyti pas mane, esu pa
tyręs per 25 metų tame darbe. 
Taisau vyriškus, moteriškus ir 
vaikų avalus, kainos sūlyg jūsų 
pasirinkimo, 
lūs sulyg i 
»rie raišų kojų, 
si

eraipkites į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių. EIKITPIRKT

Kampas Giddings Road 
uumm S’l.

Taipgi dirbu ava- 
užsakymo pritaikymui 

Mano darbu vi- 
buna patenkinti. (7)

Keller’s Shoe Repairing
7903 SUPERIOR AVE. 
Kampas East 79th St. •

krautuves 
savo skėl- 
laikraštyje 
Nuėję ko

tik j tokias 
kurios tini 
kimus jūsų 
“Dirvojfe”.
pirkti, priminki! jog 
matėt jų biznio skelbi
mą “Dirvoje”, gausit 
geresni patarnavimų.



CLEVELANDO IR APIELINKČS ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 41SG—Atdara vakarais

Youth’s Forum
PERMAINOS CLEVE
LAND© POLICIJOJE

LIETUVIS KAPITONAS SA
VAGE GAVO ATSAKO

MI i N G ES N Ę VIETĄ
Clevelando Saugumo Depart

ment© direktorium Majoras H. 
Burton pasiskyrė pasižymėjusį 
federalės valdžios agentą Ners. 
Jisai, su miesto mayoro žinia, 
patarimu ir pasitarimu, pradė
jo pertvarkyti mjęsw policiją, 
kurią perkrečia • is pat pagrin
dų.

štai šios savaitės pradžioje 
Direktorius Ness su Policijos 
Viršininku Matowitz padarė žy
mias permainas pačiuose aukš
tuosiuose policijos sluogsniuo- 
se.

Emmet J. Potts, slaptosios 
policijos biuro vedėjas, tapo 
atstatytas iš tos pareigos ir 
jam duota mažesnė vieta. Jis 
buvo politiškas draugas buvu
sio mayoro Davis, kurio val
dymo laiku mieste ėjo visokios 
niekšystes ir gemblerystės ir 
nebuvo dedama pastangų tam 
užkirsti kelias. Kapt. Potts 
padedamas į trafiko skyrių po 
Trafiko Komisijonierium Dona
hue, kur turės žiūrėti kad ma
žiau atsitiktų nelaimių gatvė
se su automobiliais.

Detektivų biuro viršininku į 
Potks vietą paskirtas buvęs jo 
padėjėjas Joseph M. Sweeney.

Ši policijos eilėse permaina 
paliečia kelis policijos kapito
nus, 7 leitenantus, 35 saržen- 
tus ir 44 policijantus.

ši permaina padaryta tikslu 
išvyti miesto politiką iš polici
jos tarpo, kad policija dirbtų 
tik savo darbą, o ne politikau- 
tų ir užsiiminėtų grobišavimu 
pataikaujant tam tikriems pa- 
slaptiems lupikams ir gemble- 
riams, su kuriais tūli policijos 
nariai net Delnais dalindavosi.

šiame policijos pertvarkyme. 
Lietuvis Policijos Kapitonas 
Jonas E. Savage (Savickas) 
pastatytas dar Į atsakeminges- 
nę vietą.

Clevelando spauda užgiria 
tokį policijos pertvarkymą ir 
paskyrimą Kapitono Srieeney i 
detektivų biuro viršininkus, o 
Kapt. Savage j tą jo naują 
vieta. Apie Savage “Cleveland 
Plain Dealer” taip sako:

“Kita permaina lygiai daug 
gero žadanti yra tai perkėli
mas Policijos Kapitono Jono 
Savage iš pirmos nuovados i 
Detektivų Biurą ir paskyrimas 
jo viršininku vandalų ir rake- 
tierių sekimo skvado. šita ži
nia yra labai gera visam mies
tui, bet taip pat bloga žinia 
mažai brolijai bombų mėtyto
ji], plytų svaidytojų ir nakti
nių langu daužytojų. Savage 
buvo vienas žmogus tame de
partment© su drąsa ir nepri
klausomumu kad galėjo pada
lyti save teroru tiems nieka- 
dėjams. Jo griežtumas tačiau 
kartais buvo nuslėgtas nekuriu 
vyresnių už jį.

“Kaipo viršininkas raketie- 
rių triuškinimo Savage savo 
sugabumus galės net padidinti. 
Jam negalės trukdyti už ji vir
šesnieji kuriems mažiau rupi 
Įstatymų vykdymas negu jam. 
Sveikintinas šis Kapitono Sa
vage ‘rankų paliuosavimas’.”

Kapitonas Savage per eilę 
pastarų metų kilo ir kilo aukš
tyn, savo nuoširdžiu pasižymė
jimu įstatymų pildymo. Nie
kad niekas negalėjo jam pri
mesti kokį nors prasižengimą 
ar nuolaidumą beteisiams žmo
nėms. Tik ten jis negalėjo iš
tikimai savo pareigų pildyti 
kur vyresni už jį surišdavo jam 
rankas ir įsakydavo sėdėti ir 
nesikišjti. Nebuvo tada jam 
kas daryti. Jis kelis kartus 
buvo iškeltas j visai neveiklias 
miesto dalis, iš po kojų savo 
viršininkams, kada tie norėda
vo kokį “biznį” varyti. Tačiau 
jo ištikimas pareigų ėjimas vi
su buvo įmatomas, ir dabar 
kaip tik nauja miesto valdžia 
pradėjo rūpintis geresne tvar
ka ir įstatymų pildymu, Kapi
tonui Savage pavedė vadovau
ti labai atsakomingą depart
ment^.

Greta Butterfass
MANUAL THERAPIST 
5005 Euclid Avenue

Room 304 HEnd. 4224
Palaikykit arba atgaukit Sveikatą 
su pagalba moksliškų masažų su
kombinuotu su Gariniu Mineraliu 
kabinetu, El-ktrišku Blankctu. Co
lonic Irigacija, Šviesos Gydvmu 

Lankausi j namus. Turiu valstijos 
gydytojų teises. Vokiško ir Ame
rikoniško mokslo x

ATEIKIT PASIIMTI SAVO TIKIETUS 
I “DIRVOS” NAUJU METŲ BALIŲ!

Visai mažai laiko liko įsi
gyti tikietus į “Dirvos” Nau
jų Metų Pasitikimo Balių!

Atminkit, kurie neįsigysit, 
neturėsit progos dalyvauti 
tekiame gražiame ir iškilmin
game Naujų Metų sutikime 
kokjĄfik “Dirva” gali paren
gti?

Į šį balių inėjimas visiems 
“Dirvos” prenumeratoriams 
bus nemokamai. Tačiau vi
si privalo turėti tikietus, nes 
tą vakarą per duris be tikie- 
tų niekas nebus įleidžiamas 
ir tikietų prie durų negaus. 
Balius bus griežtai privatiš- 
kas, tik “Dirvos” prenume
ratoriams pasilinksminti.

Šokiai prasidės 8 valandą, 
o programas 12 vai. nakties.

Kurie negali pribūti anks
čiau, turėdami tikietus gali 
ateiti kad ir vėliau vakare.

Kiekvieno tikieto gavėjo 
vardai bus užrašyti ant iti-,

Dr. Vinco Kudirkos 
Draugija Nori Įgyti 
Kudirkos Paminklą

Štai viena iš smagiausių nau
jienų Clevelando kolonijai ir 
Lietuvių Kultūriniam Darže
liui. Dr. Vinco Kudirkos Dr- 
ja, viena iš didžiausių ir tur
tingiausių Clevelando Lietuviš
kų draugijų, savo metiniame 
susirinkime nutarė rūpintis su
kelti pinigu pastatymui Darže
lyje Dr. Vinco Kudirkos bius
to — tokio kaip dabar jau sto
vi Basanavičiaus biustas.

Kudirkos biustą įsigyti gal 
nekaštuos perdaug, nes Kaune, 
Karo Muzejaus Sode, greta 
Basanavičiaus, Maironio ir Si- 
mano Daukanto, stovi jau ga
tavas Dr. Kudirkos biustas. 
Kada biustas sykį jau pada
rytas, yra jo modelis, kopija 
padaryti atsieina žymiai pigiau 
negu reiktų užsakyti visai nau
jai.

šita žinia turėtų pastūmėti 
Vinco Kudirkos draugijos na
rius padirbėti biusto įsigijimui 
pinigų sukelti, ir už metų lai
ko jau Lietuvių Darželį puoš
tų tas žymaus asmens pamin
klas, o draugijai butų amžina 
atmintis.

Kas buvo Dr. Vincas Kudir
ka? Jis buvo Dr. Jono Basa
navičiaus vienlaikis "prieš 35 
metus atgal. Basanavičius ir 
Kudirka darbavosi prie leidi
mo pirmųjų musų laikraščių 
spaudos uždraudimo laikais — 
Basanavičius rūpinosi “Aušra”, 
ir kiek vėliau Dr. Kudirka rū
pinosi “Varpu”.

Dr. Basanavičius tyrinėjo ir 
aiškino Lietuvių tautos paėji
mą, Dr. Kudirka dirbo žadin
damas Lietuvius ir ragindamas 
juos kovoti prieš Rusų valdžią, 
kad ta garsi tauta nebūtų Ru
sų nuslėgta ir sunaikinta.

Abu jiedu parašė labai daug 
musų tautą iš miego keliančių 
raštu.

Virš visko, Dr. Vincas Ku
dirka parašė žodžius ir muziką, 
“Lietuva, Tėvyne Musų”, kas 
pasiliko musų Tautos Himnu.

šiandien ne tik pačioje Lie
tuvoje, bet ir visose pasaulio 
dalyse kur tik Lietuvių randa
si, kur tik kokia valstybė turi 
reikalų su Lietuva, laikas nuo 
laiko praskamba tas didingas 
Vinco Kudirkos kurinis — Lie
tuvos Himnas.

Už tai ne tik pareiga bet ir 
garbė yra Dr. Vinco Kudirkos 
Draugijos nariams Clevelande 
darbuotis pastatymui Clevelan
do Lietuvių Darželyje musų 
Tautos Himno tėvo paminklą!

Jau užvesta susirašinėjimas 
su Kauno atitinkamais asme
nimis del Dr. Vinco Kudirkos 
biusto kašitų ir padirbdinimo.

Kudirkinis.

PARENGIMAI LIETUVIŲ 
SALĖJE PO NAUJŲ METŲ

Didesnių organizacijų vieši 
parengimai po naujų metų Lie
tuvių salėje bus sekančiose die
nose:

Sausio 19 — Lietuvių Vaiz
bos Buto;

Vasario 2 — Lietuvių salės;
Vasario 16 — Lietuvos Ne

priklausomybės diena;
Vasario 23 — SLA. vakaras;
Balandžio 18 (po Velykų) — 

Moterų Ratelio;
Balandžio 26 — Dirvos. 

kieto, taigi nebus galima per
duoti kitiems, ir negalima 
perrašyti kitų vardu.

Tikictai duodami visai do
vanai — tik reikia ateiti į 
“Dirvos” administraciją juos 
pasiimti.

Kurių prenumerata pasi
baigus tie atnaujindami gau
na ir tikietus ir kalendorių.

Kurių prenumerata baig
sis vėliau kada, jie vistiek 
gaus tikietus, tik prašomi 
pribūti juos pasiimti.

Balius bus antradienio va
kare, Gruodžio 31, Lietuvių 
salėje, 6835 Superior avė.

Svečiams iš kitų miestų. 
Kurie atvažiuos į šį balių iš 
kitų miestų, tikietus galės 
gauti tą patį vakarą “Dir
vos” administracijoje iki 7 
valandos. Lietuvių salė ran
dasi tik skersai gatvės nuo 
“Dirvos” įstaigos.

“Dirvos” Administracija.

‘Dirvos’ Administracija 
Atdara Sekmadieniais
iki 2 vai. po pietų

“Dirvos” skaitytojų paran- 
kumui, kurie atvažiuoja iš to
liau į bažnyčią, sekmadieniais 
“Dirvos” administracija bus 
laikoma atdara nuo 10 iki 2 
po pietų." Tuo laiku galėsit už
simokėti savo prenumeratą ir 
pasiimti kalendorius.

“Ties Žalių Vartelių”
Moterų Sąjungos 36-ta kuo

pa rengia puikų pasilinksmini
mo vakarą šį sekmadienį, Gruo- 
džio-Dec. 29 d., Lietuvių salė
je, nuo 5 vai. vakaro.

Programe bus pastatyta vei
kalas, “Ties žalių Vartelių”, 
kurį Lietuvių scenai paruošė 
Alvina S. Luiza. Vaidintojai 
bus sekanti: Petras Luiza su 
savo “Trimis Grybais”: Jonas 
Kazlauskas, Jurgis Lukoševi
čius, Juozas žebris; Petronėle 
Stankevičiūtė, Juozas Stagniu- 
nas, Anelė Grigalevičiutė, Sta
sė Kiveriutė, Julė Salasevičie- 
nė, ir Alvina S. Luiza.

Per programą, pašoks pane
lė Bajerčytė.

Kun. A. M. Karužiškis, nau
jos parapijos klebonas, pasa
kys trumna kalbą.

Pusė pelno skiriama naujai 
parapijai. Kviečiami visi Cle
velando Lietuviai pamatyti šį 
veikalą, kuris pirmą kartą bus 
perstatytas; vaidinimas, dainos 
ir juokai visiems patiks.

Durys atdaros 4 vai., pro- 
gramo pradžia 5 v. Komisija.

PONI MARIJONA SAVIC- 
KIENĖ-.IUŠKIENĖ, Kapt. Jo
no Savage motina, prašoma 
progai pasitaikius užeiti “Dir
vos” redakcijom

SVARBUS DARŽELIO 
SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos metinis susirinkimas 
bus laikomas penktadienio va
kare, Sausio 10 d., nuo 8 vai., 
Lietuvių salėje.

Visi draugijų atstovai, seni 
ir nauii, prašomi ateiti, daly
vauti ir padėti dirbti. Taipgi 
Darželio Sąjungoje gali pri 
klausyti pavieniai asmenys, nie
kam durys neuždarytos.

šiam susirinkime bus renka
ma nauja valdyba ir išduoda
ma pilnos apyskaitos.

Musų Darželis jau dirbdina- 
mas, reikės rengtis prie iškil
mingo atidarymo pavasarį.

Dabar Darželio Sąjunga, Iš
vien su Katalikišku Draugijų 
Sąryšiu, rengiasi prie iškilmin
go paminėjimo Vasario 16-tos.

Valdyba.

RAŠO NAUJA OPERETĘ
“Dirvos” redaktorius K. S. 

Karpius, pradėjo tašyti naują 
smagia operete iš Lietuvos. 
Operetės vardas bus “Gegužinė 
Lietuvoje”. Jon ineis Lietuvos 
žmonės, karininkai ir studen
tai, ir Amerikiečiai parvažiavę 
i Lietuva pasiviešėti.

Oneretė bus pastatyta kada 
no Velvku. Daljar p. Karpius 
turės daugiau laiko operetei 
paruošti ir ji bus daug gražes
nė, juokingesn'ė ir linksmesnė 
už io nesenai pastatyta opere
tę “Pasaulio Lietuvių Kongre
so Delegatai Palangoje”.

Kriilor—Peter Skukas

B1BL1OGRAPHIA
H1STORICA

• T.aku-PrygŲ Tautybe ir Jos. As- 
sikčlima.; Lietuvon”, by Dr. Jonas 
Rasanav čiu ;. 1921.

BY PETRAS KLIMAS

TRANSLATED BY P. W. URBAN

(Continued from last edition)
Merely glancing through the pages 

of the book suffices to show that 
it- autor had spent no little time 
but fully twenty-four years on it. 
A vast amount of material. — 
whole literatures, some of which 
is very old, is made use of and 
can best show us the nature of 
the work.

At an earlier period in his studies 
of the lion in Lithuanian folk-lore, 
he once said that while being oc
cupied for many years with Lith
uanian ethnography and ethnology 
he had the occasion to touch upon; 
such branches of science in his re
search work which are neglected 
fields among us. And it is the 
truth, that besides the contentions 
of Simanas Daukantas and the work 
of Dr. Jonas Šliupas on Lithuanian 
origins, the work of Dr. Basanavi
čius is singularly more profound 
and it places him in the front rank 
of Lithuanian historians. The his
torians Baužas (Bohush), Jaroševi
čius, Krašiauskas and Narbutas of 
a former period wrote their his
tories of Lithuania in a foreign 
tongue and those histories are far 
from being adequate. They lack 
the depth of inquiry which is found 
in the works of Dr. Basanavičius.

As is the case of every pioneer, 
Dr. Basanavičius also had to stand 
the gaff of people whose opinions 
were contrary to his own. The 
younger Lithuanian intelligentsia ac
cepted him with disfavor instead of 
bouquets. They opposed his histori
cal contention and audaciously pro
claimed that he was overestimating 
the role of the Lithuanians in his
tory. Some even went so far as 
to call his whole work meaningless. 
This practical and materialistic out
look upon life was satisfactory to 
the young erudites in a way. How
ever, the work of collecting widely 
scattered material for the purpose 
of our national history is to be high
ly valued. Dr. Basanavičius has 
collected widely scattered material 
for oui- historical instance and he 
ought to be highly commended. 
History cannot say that one’s in
terest in the Lithuanian nation be
gins only from the 10th or 13th 
century; the interest of certain 
historians may even be narrower 
and begin from the time when the 
Szlachta ended, or it may even be
gin from the time of the first 
strike in Lithuania.

But Dr. Basanavičius at least 
safeguards himself formally from 
a direct attack by his skeptics, in 
that he represents himself in his 
work with the intentions of a 
Thraco-Phrygian instead of a Lith
uanian historian.

On page 24 he agrees with Rosier 
that “Thrace, from the point of 
view of her language and history, 
remains a huge gap in our know
ledge of ancient history.” Thus 
he sums up briefly the motives of 
his research labors:

“Although it was previously men
tioned and verified by science that 
the Thracian nation and its language 
are absolutely extinct, we still have 
courage to bring up an important
question: is it possible to find some
where in Europe a living remnant 
of that large nation (he cites Hero
dotus) by means of which we could 
even today understand more fully 
the ancient Thracian tongue and 
nationality. Or, in other words, we 
ask: is it possible that the Thracian 
nation denationalizing itself into 
Roumanians, Slovenians, Greeks, 
Germans, Turks, etc., could have 
become altogether extinct?”

Moreover, we see these rhetorical 
questions of Dr. Basanavičius sup
ported in this manner:

“Since it is well known that from 
the ancient Iberians in Spain there 
still survives to this day a living 
relic of them in the Basque people 
who dwell in the Pyrenees Moun
tains, and if from the Gaels there 
still survives the Bretons, from the 
Celts the Irish, and from the Finns 
the Suomians,' could there not be a 
survival from the viewpoint of lan-

PARSIDUODA ALINĖ
Gerai įrengta alinė ir res

taurantas, turi 3:2 ir 6% alui 
leidimus, nėra skolų ant Įren
gimo. Kaina prieinama grei
tam pardavimui. (2)

Jack Tisovic, agentas 
1366 Marquette Rd.

Phone: ENdicolt 448S

TO THE OLD AND NEW YEAR
BY NADAS RASTENIS

AMONGST OUR
LITHUANIANS

Gcodby Old Year, goodby Old Friend! 
Indeed I’d wish to shake your hand; 
But. time is speeding fast away, 
So while we part I’ll only say: 
Gcodby Old Friend, goodby!

Old Year. 
‘Tis rather strange when one can hear 
The people “kiek” that you were bad; 
That while you reigned they never had 
A helpful chance to do their best; 
But ere ycu go to peaceful rest, 
I wish to t.l! you this:

Old Man, 
You know, you won’t come back again, — 
We live but once, and while we live, 
We are just that what we achieve, 
Y'et while you lived, you did your share 
With utmost zeal and honest care; 
Hard problems caused you much of pain, 
But you did work without complain; 
And now your term is at an end — 
You’re bravely facing life’s command, 
Without regret, complaint or fear. 
Goodby Old Friend, goodby Old Year! 
Goodby!
Hello, hello! Look here!
A little new-born babe, New Year!
Say, whence you came to our fair land? 
Let’s shake your little lily-hand!
The weather here is rather cold, 
But we do hope you’ll like our world. 
Let heartiest cheerings widely ring 
For you, our future little king. 
Hęllo New Year, hello!

• Dear Friend.
We wonder if you understand 
What office is assigned to you, 
And all the work you’ll have to do. 
So, if these things you wish to know, 
Just step with us and we shall show: 
Look here, this sphere is called “the World,” 
And here its riches, wealth and gold;
But there — just turn to other side — 
You see the humble creatures stride 
The winter’s storms and chilly air, 
Forgotten, hungry, in despair;
So all these things you’ll have to sway, 
And everyone to satisfy 
And please.

You see that misty deep? 
That’s where your predecessors sleep. 
They all came here one after one, 
And when their duty had been done, 
They passed away, worn out, in pain — 
Their deeds alone with us remain. 
They all were met with loudest hails, 
With music, wine, and tolling bells; 
But when they passed, there were no cheers, 
There was no mourning and no tears; 
There was no praise to them acclaimed; 
In fact they were despised and blamed 
As stingy and unfair.

Good Friend, 
You are so lovely and unstained; 
And yet before you will be through, 
Many will find a fault in you.

guage through all those centuries 
of at least a small living relic of 
that large Thracian nation of an
cient times?”

Following this tendency he studies 
the Thracians from the very begin
ning of historical times. Guided 
by the proofs of Herodotus and Thu
cydides that the whole land of Greece 
together with the island had been 
inhabited during the time of the 
Trojan War by Thracians, or, in 

i other words, that the war itself was 
a civil one, — from Homer’s Illiand 
and Odyssey he Obtains material 
for the most ancient history of 
Thrace (the very epics, the author 
contends, were originally composed 
and recited in the Thracian tongue 
and written down in Greek only 
about in the 7th century B. C.). 
Likewise, the articles cf the My- 
cenasean Civilization characterize 
the Thracians, who were overwhelm
ed by the barbarian Dorians (as
they were called in Greek) about 
eighty years after the Trojan War, 
and who, having had their culture 
corrupted, lost it altogether.

Bringing into account the re
searches and contentions of others 
(Wilkinson, Cesar A. de Cara) con
cerning the ancient Hittite nation, 
Cheta, whose origin and nationality 
scientists have not yet been able 
to ascertain and which lived from 
the earliest times alongside the 
Egyptians and Assyro- Babylonians, 
Dr. Basanavičius attempts to con
nect it with the Thracian nat’on 
which later lived along the coast 
of the Black Sea under the name 
— Gethi.

Furthermore, having dealt with 
1—T',—n:->-ns 

and their nearest kin had lived by 
taking Heroaoius for his authjrity, 
the author states the new conten-

TABAKAS — CIGARAI
Geriausias pypkei tabakas, 5 sv. 
už 50c.; cigaretams tabakas Ru
siško ir Turkiško mišinio, % sv. 
50c. Rankų darboc igarai, 50 dė
žėje, už $1.25 dėžė. Geros pyp
kės, už labai žemas kainas. Mi
lijonai cigarų pigiausia kaina.

Cleveland Tobacco Co.
2133 Ontario St. (52)

Cleveland, Ohio 

tion of historians that the ancient 
Thracians were neither Germans 
(Goths), nor Celts, nor even Slavs, 
but a totally distinct nation in the 
family of Indo-European nations.

(To be Continued)

EDITOR’S NOTE: Announce
ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted.

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

“Dirvos” knygynas turi nau
dingą knygelę tiems kurie nori 
apsipažinti su Amerikos pilie
tybės klausimais kurie reika
lingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai.
“DIRVA”

6820 Superior av. Clev' land. O.

A. VIRBICKAS 
užlaiko gražią užeigą

ALINU IR VALGYKLĄ
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies. 

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

GERA ANGLIS I 
.t j

Arco Lump (premium) ............ $8.70 Ž
(Mažiau negu 2 bušeliai pelenų iš tono) T
Pocahontas Egg or Lump .......... $7.95 j*
Nordic Egg or Lump .......... $7.25 .£
Furnace Mix .................................... $5.90 t
Majestic ............................................ $5.50 r
Coke ................................................... $8.75 ?
Malkos (1 cord) ..........   $4.75

PRIIMAM RELIEF ORDERIUS ?

ARLINGTON ICE & FUEL CO. j 
16201 SARANAC ROAD į 

GLenville 5787 Cleveland, Ohio, f$ t

<>820 Superior Ave. Cleveland, O.

DIRVA’S NEW YEAR'S EVE
EVENT

By the way, do you intend to ‘kick 
the gong around’ on New Year’s 
eve? — You do, then listen.

We know you can go to the May- 
fair Casino, to the Carter etc., and 
spend 15 to 20 dollars in one even
ing, but why not take a couple of 
bucks or less and come over to the 
Lithuanian Hall. Boy, what a time 
is going to be had. Dancing from 
8.00 to 12:00 then the program be
gins.

It isn’t necessary to go on adver
tising this affair any more because 
75 percent of the tickets have al
ready been reserved. Just , don’t 
moan that we didn’t 'till you about 
it in advance. ;

VISITS PARENTS '

Mr. Charles Bills formerly of Du
bois, Pa,/, "has journeyed back to his 
home town to celebrate ..the holi
days with his parents, who are resir 
dents of that city.

HAPPY NEW YEAR!

The management of the ‘Dirva’, 
and the editor of the ‘Youth’s Forum’ 
and associates wishes to take 'this 
particular opportunity in wishing all 
of its readers a sincere and happy 
New Year.

Once again at this time we wish 
to extend our heartiest thanks to 
all those who have contributed to 
this section during the past year. 
Also may we extend our invitation 
for more contributions from any in
terested readers.

Your comments and criticisms are 
at all times appreciated.

Editor.

FROM AKRON
Christmas has come and gone again, 

With greetings of good cheer from 
us to them.

Now eomes a New Year with happi
ness and cheer,

Wished to everyone for the com
ing year.

Perhaps last year we did many 
things wrong,

But let’s start afresh with the 
New Year’s Gong.

Wishing all readers of Akron’s col
umn a Happy, Prosperous New 
Year.

Signed — Sherlock.

Markaradams Kostiumai
Didžiausias pasirinkimas Maska
radu kostiumu tarp New Yorko 
ir Chicagos, išsinuomoja už že
mas kainas. Virš 10,000 Įvai
riausių gatav dalykų. Nuomo
jame istoriškiems veikalams ge
riausia oritaikytus kostiumus — 
tik kreipkitės pas mus, patirsit 
ir rasit ko jums reikia. (4)

The Krause Costumes, Inc.
1025 CHESTER AVE.

Cleveland, Ohio

BRACES, SUPPORTS 
DIRŽAI

dirbami ir pritaikomi.
Trusses Pritaikomi Tinkamiausia

Geriausios Elastiškos Kojinės
Ligoninės lovos, ratais kėdės etc. 

parduodama ar nuomojama 
Prieinamos kainos. (52)
The State Brace & Mfg. Co.
1543. E 55th St. Cleveland, O.


