
“DIRVA” (THE
Published every Friday in Cleveland by

Ohio Lithuanian Publishing Co.
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

MANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS

Entered at Second-Class matter December 
6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, O., 

under the Act of March 3, 1879. The only Lithuanian Newspaper Published in Ohio, reaching a very large Majority of the 80,000
Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland

“DIRVA” (THE FIELD)
Savaitinis Laikraštis 

Vienatinis Lietuvių Laikraštis Ohio Valst. 
Išleidžia Penktadieniais Clevelande 

Ohio Lietuviu Spaudos B-vė
Metinė Prenumerata:

Suvienytose , Valstijose ........................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ........................... 2.00
Lietuvoje ir kitose šalyse ..........  3.00

DIRVA 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 50 CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, GRUODŽIO-DEC. 11, 1936 KAINA 5c. 21st YEAR (21-mi Metai)

Karalius Edvardas
Atsisakė nuo Sosto

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

REMIA NAUJĄ NRA
Chicago. — Vidurvakari- 

nėse valstijose darbo ko- 
misijonieriai remia Įvedi
mą naujos NRA, kas buvo 
didelė priemonė sumažini
mui bedarbių eilių. Ji su
laikė vaikų darbą, trumpi
no darbo valandas, gerino 
darbo sąlygas — viską vie
nu kartu, ką kitaip reikia 
pravesti po vieną ir viso-' 
kiais trukdymais.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas William' 
Green sako reikalaus se
kančio Suv. Valstijų Kon
greso Socialės Apdraudos 
aktu aprūpinti senatvės 
pensija ir ūkių darbinin
kus, kurie dabar Į tą aktą 
neineina.

Prie to, Green siūlo nu
statyti minimum pensiją 
didesnę negu dabar nusta
tyta, nors $25 Į mėnesi.

Milijonai dolarių darbi
ninkams. Kuomet Lapkri
čio mėnesi pradėta kelti 
darbininkams algas ir skir
ti bonus, iki šiol per mėne
sį laiko algų didinimas ir 
bonų skyrimas jau palietė 
du milijonu darbininkų.

Didelės ir mažos korpo
racijos, kurios tik turėjo 
pelnus, stengėsi pridėti sa
vo darbininkams daugiau 
mokesties.

Plieno kainos pradėjo 
kilti kuomet gelžkelių lini
jos pradėjo rūpintis Įvai
riais atnaujinimais ir ge
rinimais savo sistemų.

Žymiai prie pabrangini
mo plieno medegų prisidė
jo ir pakilęs automobilių 
dirbimas.

Detroit. — Midland Steel 
Co. darbininkų streikas pa
sibaigė. 2,000 darbininkų 
laimėjo unijos pripažini
mą. Šis streikas atsiliepė 
i automobilių gamybą, da
lį jų darbų sulaikė, nes ta 
firma gamina automobilių 
plieninius rėmus.

Ottawa, Ill. — čia strei
ko oja 1.300 stiklo dirbtu
vės darbininkų. Streikas 
kilo del to kad i šią dirb
tuve buvo atkelta 4 milijo
nų dolarių darbas iš kitos 
dirbtuvės, kur taipgi strei
kuojama.

Nori daugiau mokesties. 
Penkios geležinkelių darbi
ninkų unijos rengiasi rei
kalauti gelžkeliečiams dau
giau mokesties, kas palies 
virš 300,000 šios šalies ge
ležinkeliečių.

Montreal, Kanada.— Ca
nadian Cottons Lt. audimoj 
kompanija pranešė jog pa
kelia savo 3300 darbininkų 
mokesti 6 nuošimčiais.

LONDONAS, Gruodžio 10 d. — Britanijos karalius 
Edvardas VIII, neilgai karaliavęs po tėvo mirties, šian
dien formaliai atsisakė nuo sosto, pasirinkdamas gyven
ti su ta senyva gyvanašle, Amerikiete Waly Simpson, 
del kurios per kelias pastaras savaites buvo kilę tiek 
daug skandalo ir pletkų.

Edvardo santikiams su ta moterimi priešinosi Bri
tanijos premjeras Baldwin, dvasiški ja ir daugybė kitų. 
Baldwin paskelbė žinią apie Edvardo užleidimą sosto.

Didžiosios Britanijos imperijos karalium lieka jau
nesnis Edvardo brolis. Yorko Kunigaikštis. lis yra ve
dęs ir turi šeimą.

Del šitos permainos Anglijoje jokių nesmagumų ne
sitikima.

ISPANIJOJE
Madridas Palengva Griaunamas. — Neutralines 

Valstybes Pradėjo Siūlyti Plebiscitą

Londonas, Gruodžio 9. — Anglija ir Prancūzija, su
laikymui tolimesnio Ispanų naminio karo siūlo abiem 
kariaujančiom pusėm sutikti leisti šalies gyventojams 
nubalsuoti kokios valdžios jie nori: socialistiškos ar 
tautinės.

Madridas. — Šis miestas, 
sukilėlių tautininkų kariš
kais lėktuvais bombarduo
jamas, virsta griuvėsiais. 
Namai sugriauti, apgadin
ti, griuvėsiai kyšo; gatvė
se didžiausios duobės pa- 

i darytos oro bombomis.
Gruodžio 5 d. sukilėliai 

buvo surengę kitą baisų 
oro ataką ant miesto mil
žiniškais savo lėktuvais, iš 
kurių numesta tonai spro
gimų. Dabar atakuota ta 
miesto dalis pro kurią tau
tininkai negalėjo prasiver
žti į miestą po keturių die
nų atako.

Užpuolimą darė net trys 
desėtkai lėktuvų, kurie nu- 
sileidinėjo taip žemai kad 
vos nesiekė pačių Į juos 
šaudančių kairiųjų kanuo- 
lių.

Kairieji šaukiasi Į Ang
liją pavelyti nusipirkti du- 
jakaukes, nes tikisi kad su
kilėliai pradės atakuoti ir 
dujomis.

Madridas. — Gruodžio 8 
d. kairieji miesto gynėjai

SOVIETAI ĮSIVEDĖ DIKTATORIŠKĄ KON
STITUCIJĄ — STALINAS VALDOVAS

Maskva. — Sovietų Ru
sija pastiprino savo mili- 
tarišką sutarti su Prancū
zija, kuomet sovietų unijų 
kongresas galutinai užgy- 
rė naują Sovietų konstitu
ciją, kuri suteikia valdžiai 
galią skelbti karą “kuomet 
kiltų reikalas”.

Tarp kitų įvairių valdiš
kų ir visuomeniškų per
mainų kurias ta konstitu
cija pateikia, konstitucija 
'leidžia komunistų partijos 
nariams rinkti atstovus į 
dviejų rūmų parliamentą. 
Rinkimai atliekami tiesio
giniu ir lygiu visų parti
jos narių balsavimu. Prie 
to. konstitucija užtikrina 
neliečiamybę privatinio pi
liečių turto.

| pradėjo apsistatyt savo po
zicijas naujais Rusijos ir 
Prancūzijos darbo kulko
svaidžiais ir dar labiau už- 
sibarikoduoti, tikėdami ki
to tautininkų užpuolimo, 
kuris galėtų greitai nulem
ti sostinės likimą.

Visos gatvės užtvertos 
spygliuotų vielų tvoromis, 
iškasinėtos tranšėjomis ir 
kitokiais budais.

Sukilėliai per savaitę lai
ko sugavo arba bandė su
gauti devynis Sovietų lai
bus atplaukiančius i Ispa- 

■ nijos kairiųjų laikomą uo- 
! stą Valenciją.

:«•

Sakoma kad kairiųjų pu
sėje miestą ginti padeda 
kitataučiai komunistai ap
sigyvenę Madride, po išbė
ginio ar ištrėmimo iš savo 
tėvynės. Ispanai miesto 
gyventojai esą tik “mėsos 
šmotai” prieš sukilėlių ka- 
nuoles ir šautuvus. Sve- 
timšaliečiai komunistai di
riguoja visą veikimą ir ap
sieina žiauriai su nepaklus
niais.

Kada buvo paruošta šios 
konstitucijos projektas, jo 
sumanytojai leido valdžiai 
skelbti karą tik “jeigu kas 
ginkluotai užpultų SSSR”. 
Tas tapo pataisyta ir nu
tarta leisti valdžiai skelbti 
karą “kada kiltų reikalas”.

Nauja konstitucija pa
naikina ii- sovietų unijų 
kongresą. Kongresas su
sirinko dabar jau paskuti
nį kdrtą, dalyvavo 2,016 
delegatų.

Konstituciją priėmus, su
ruošta milžiniška demon
stracija, kurioje dalyvavo 
pora, milijonų žmonių. Ma
žesnės demonstracijos- bu
vo laikomos kituose Rusi
jos. miestuose.

PRANCŪZIJA PRISI
LAIKO GRIEŽTO 
NEUTRALUMO

Paryžius. — Prancūzijos 
“bendro fronto” vyriausy
bė su socialistu Blum prie
šakyje Gruodžio 5 d. per
leido pavojingiąusi politiš
ką krizį savo istorijoje.

Premjeras Blum ir jo 
palaikytojai laimėjo kuo
met buvo balsuojama ne
utralumo klausimas Ispa
nijos karo atžvilgiu. Jeigu 
balsavimas butų virtęs ki
taip, socialistų’ vyriausybė 
butų suirus. į

Komunistai vis reikalau
ja kad Prancūzija kištųsi 
ir gelbėtų Ispanijos kairie
siems. Premjeras Blum ne- 
užsileidžia komunistams ir 
šiuose balsavimuose 350 at
stovų prieš 171 nubalsavo 
Blumui pasitikėjimą.

Blum prisibijo užsileisti 
komunistams, ‘les jeigu tik 
jie gautų viršjį ir Prancū
zijoje kiltų suirutė, kurią 
sunku butų sulaikyti.

Vieši Darbai Baigsis 
Sausio 20 4- Jieško- 
ma Daugieu Pinigų
Washington. — Iki šiol 

vesti vieši dąijbai su fede
rates valęlžią^parama pa
sibaigs Sausio" 2(1 ’d. jeigu 
Kongresas, kuris susirinks 
Sausio 5 d., nenuskirs nau
jų pinigų darbams toliau 
tęsti.

Eina gandai kad valdžia 
rūpinasi suradimu naujų 
sumų viešiems darbams — 
gal but po $2,000,000,000 
į metus.

Viešų darbų darbininkai 
kalba apie streikus ir mar- 
šavimą i Washingtona jei 
reikės, norėdami sulaikyti 
mažinimą dabartinių vie
šų darbų darbininkų eilių.

KARALIUS YRA MILI
JONIERIUS

Dabartinis Anglijos ka
ralius turi savo asmeniško 
turto iki $70,000,000. Jis 
pasitraukęs nuo Anglijos 
sosto gali sau puikiai gy
venti be rūpesčio. Nete
kęs sosto jis vadintųsi Da
vid Windsor, kuri yra jo 
giminės pavardė, ir David 
yra jo vardas. Tapęs ka
ralium jis pasirinko Ed
vardo titulą ir yra aštun
tas iš eilės Edvardas kara
lius Anglijos istorijoje.

3.000 LAUKIA DEPOR
TAVIMO

Šiuo tarpu Suv. Valsti
jose yra surankiota trys 
tūkstančiai svetimšalių at
eivių, kurie laukia depor
tavimo į jų gimtinius kraš
tus, jeigu sekantis Kon
gresas neįsikiš ir nepada
rys kokių palengvinimų.

Jie suimti už slaptą įva
žiavimą, niekuo kitu ne
nusikaltę. Kiti yra šeimų 
tėvai, kurių šeimos turėtų 
likti skurde.

TROCKIS MEKSIKON
Iš Meksikos ateina žinia 

kad buvęs sovietų karo ko
misaras Trockis, kurį Sta
linas iš Rusijos išėdė, gau
na prieglaudą Meksikoje. 
Iki šiol per kurį laiką jis 
gyveno Norvegijoje, bet ji 
jo kratosi.

AMERIKOS TAIKOS 
KONGRESAS DIR- 

: y BA RIMTAI

Buenos Aires, Argenti
na. —. Suv. Valstijų atsto
vas Amerikos Taikos Kon
ferencijoj ragino visas šių 
dviejų kontinentų valsty
bes stipriai susiorganizuo
ti taikos palaikymui. Bra
zilija, didžiausia valstybė 
Pietų Amerikos kontinen
te, suteikė savo pažadėjimą 
pilniausia remti Preziden
to Roosevelto “geni kai
mynų” programą.

Prez. Roosevelto suren
gimas šios Taikos Konfe
rencijos, atsilankymas jo
je, ir pa stūmė  j imas darbo 
pirmyn matomai yrą tai 
toks svarbus žygis užvedi
mui griežto taikos progra- 
mo, kuris su laiku apims 
ir Europą.

Geras sutarimas laikytis 
taikos ir neduoti kitų kon
tinentų karingoms pusėms 
karui reikalingų medegų 
turės didelį nusvėrimą.

TŪKSTANČIAI ŽUVO 
MANILOS POTVINYJE
Manila, Filipinų salos.— 

Ramus ūkininkų slėnis Ca
gayan upės pakraščiais ta
po pražūtimi tūkstančiams 
žmonių, kuomet patvinus 
upė nušlavė savo pakran
tes. Visi kaimeliai pilni 
žmonių buvo nunešti.

Potvinis kilo nuo smar
kaus ilgo lietaus. Vanduo 
užklupo žmones ankstyvą 
rytą.

POPIEŽIUS PARALI- 
LIŽIUOTAS

Vatikano Miestas. —Ke
lios dienos atgal, paraly
žius užklupo popiežių Pijų 
XI, kuris yra jau 79 metų 
amžiaus senukas. Jam at
imta kojos, nuo ko gal bus 
ir visas suparaližiuotas iki 
mirs. Šiaip jis dar atlie
ka savo kai kurias parei
gas.

300 ŽUVO POTVYNYJE
Ankara, Turkija. —Šios 

savaitės pradžioje, Turki
joje, pertvinus Seyhan upė 
išsiliejo per krantus pada
rydama milžiniški! nuosto
lių pietinėj Amatolio pro
vincijos dalyje. 300 žmo
nių žuvo, 50,000 kitų liko 
be pastogės.

Deimantas ausyje. Chi
cago. — Vienuolika metų 
atgal, tūla. Daly dirbo vir
tuvėje, jos 6 metų mergai
tei žaidžiant ant grindų. 
Staiga ji patėmijo kad iš 
jos žiedo iškritus deiman
tinė akis. Visur išjieškojo 
ir deimanto nerado. Dabar 
ta mergaitė nuėjo pas gy
dytoją patirti kodėl jai vis 
ausį skaudinėja. Daktaras 
išėmė iš jos ausies tą pra
rastą motinos deimantą.

81 NUSIŽUDĖ
Pasadena, Cal. — Pasa

dena turi didelį tiltą, kuris 
pramintas “savižudžių til
tu”. Iki šiol nuo to tilto 
žinoma nušokusių ir užsi
mušusių 81 asmuo.

Penki užmušta. Ports
mouth, O. — Du autoiųo- 
biliai susimušė ant vieške
lio susilėkę. Užmušta pen
ki žmonės.

Nauja Lietuviška Laivyno 
Bendrove

Kapitalas 2,000,000 Litų. — Akcijos jau Išpirk
tos. Bendrovę Remia Didžiosios Lietuvos 

Ūkio Produktų Suėmimo Bendrovės

Kaunas. — Lapk. 21 d. že
mės Ūkio Rūmų patalpose tu- 
ėjo įvykti steigiamasis susi
rinkimas naujos laivininkystės 
akcinės bendrovės, kuri vadin
sis Lietuvos Baltijos Lloydas. 
Steigėjų piešhkyje stovi buvęs 
Klaipėdos Krašto gubernato
rius, dabar žemės Ūkio Rūmų 
pirmininkas V. Kurauskas. Ak
cininkai bus “Maistas”, “Pie
nocentras”, “Lietūkis” ir ki
tos žymios bendrovės bei at
skiri finansistai. Bendrovė bus 
Klaipėdoje.

Bendovės tikslas yra įsigyti 
jurų ir Lietuvos vidaus vande
nų laivų, juos eksploatuoti, at
likinėti visokias jurų ir vidaus 
vandenų krovinių ir keleivių 
transporto, krovinių saugoji
mo, prekių pristatymo ir ap
skritai pramonės ir prekybos 
operacijas, kurios tiesioginiai 
ir netiesioginiai yra surištos 
su bendrovės tikslu.

Bendrovės pagrindinis ka
pitalas yra 2 milijonai litų. Jį 
sudaro 20,000 vardinių akcijų 
po 100 litų kiekviena. Visos 
akcijos jau parduotos ir jas 
išpirko ūkiškos organizacijos 
ir atskiri asmenys.

IŠKILMINGAI PAMI
NĖTA LIETUVOS

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

Kaunas. — Lapkričio 22 d. 
buvo musų šaunios ir mylimos 
kariuomenės metinė šventė.

Kaune, laikinojoje sostinėje, 
jau iš ankstaus ryto plevėsa
vo tautiškos vėliavos, o namai 
ir įstaigos pagerbdami kariuo
menę pasipuošė ir šiaip Įvai
riais tautiškais ženklais — Vy
timi, Gedimino Stulpais ir tt.

Išryto įgulos bažnyčioj bu
vo atlaikyta pamaldos. Po 
pietų, Karo Muzejaus sodelyje 
žuvusių pagerbimas, kuriame 
dalylvavo vyriausybės atstovai 
ir kariuomenės vadovybe, ka
riuomenės dalys ii- visuomenė. 
Griežiant Tautos Himną, buvo 
saliutuojama dešimčia patran
kų šūviais.

Ne tik Kaune bet ir provin
cijoj iškilmingai buvo paminė
ta kariuomenės šventė. Minė
jimas buvo gražus ir iškilmine 
gas.

Sąryšyje su šia. švente,' sa
kyta patriotinės kalbos per ra
dio, rengta koncertai ir 11.

Taipgi, Respublikos Prezi
dento aktu, kariuomenės šven
tės proga, daug karininku pa
kelti į aukštesnį laipsnį, kelio
lika apdovanoti Lietuvos Ne
priklausomybės Medaliais.

Pulk. Ltn. Dr. Pranas Le- 
sauskis, kuris 1935 metų pa
vasarį važinėjo Amerikoje ka
ro reikmenų apžiūrėjimo rei
kalais, patvirtintas ginklavimo 
viršininko pareigose.

—šiomis dienomis miškų kir
timo darbams įvairiose urėdi
jose jau priimta 2000 darbi
ninkų. Kai tik pašals, gaus 
miškuose darbo dar apie 10,000 
darbininkų.

TRUMPOS ŽINIOS IŠ
LIETUVOS

—Darbo rūmų vadovybė ra
do reikalinga įsteigti darbinin
kams liaudies universitetą, 
švietimo ministeris statutą pa
tvirtins. Universiteto tikslas: 
šviesti darbo žmones, supažin
dinti juos su įvairiomis mokslo 
sritimis ir kelti tautišką ir 
valstybinį susipratimą.

—Projektuojama Kaune ir 
Klaipėdoje dar daugiau atpi
ginti telefono mokestį. Ūki
ninkams padėti įsitaisyti tele
fonus, papiginti jo įsitaisymas.

—Draugija Užsienio Lietu
viams Remti nuo Naujų Metų 
numato pasiųsti dar du moky
tojus į Argentiną ir du į Bra
ziliją.

—Nesenai iš Klaipėdos buvo 
išvežti didesni kiekiai celiulo- 
zės į šiaurės ir Pietų Ameri
kos uostus.

—‘Trimitas’ įdėjo vieno Vo
kiško laikraščio buvusio re
daktoriaus straipsnį: “Vyriau
sieji Lietuvos Tautiniai Klau
simai: Vilnius ir Klaipėda”. 
Straipsnyje autorius pasakė 
daug gražios tiesos, nušviesda
mas Lenkijos dviveidiškumą. 
Kaip ir reikėjo laukti, Lenkų 
politiniai sluogsniai juokingai 
susijaudino, pasirinkę jų įpras
tą plūdimo priemonę. ■'r‘„

—Steigiamas pirmas Lietu
vos šaulių aviacijos būrys. Tai 
džiuginantis reiškinys kad mu
sų šauliai stiprėja ir moder- 
nėja savo ginklų rūšimis.

—Kauno miesto savivaldybė 
ruošiasi statyti trečią kelei
viams keltuvą į kalną (funi- 
kulerą).

Statys Galingą Lietuvos
Radio Stoti

Kaunas. — Ateinančiais me
tais bus pradėta statyba nau
jos galingos Lietuvos radio 
stoties. Dar nenuskirta kur 
ji bus statoma, bet numatoma 
ties Babtais ir Muniškiais. Sto
ties rūmų pastatymas ir radio 
centrinės įrengimas kaštuos 
apie 2,500,000 litų.

Cukraus Pagaminta 
apie 125,000 Maišų
Kaunas. — Pačiomis pasku

tinėmis žiniomis, Marijampolės 
cukraus fabrike cukrinių run
kelių jau pristatyta apie 90,000 
tonų, jš jų cukraus gauta apie 
70,000 maišų.

Pavenčio fabrike cukrinių 
runkelių pristatyta apie 7-5,000 
tonų, iš jų gauta apie 57.000 
maišai cukraus.

Milijonas Litų Naujai 
Ligoninei

Kaunas. — Projektuoja'-, 
didžiausiai Lietuvoje ligom; 
kurios projektus inžinierių 
jau išdirba, švietimo Al in iste
rija paskyrė vieną milijoną li
tų. Ligoninė numatytą pa
statyti Kauno šiaurinėje pusė
je, žaliajame Kalne už miesto,
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PITTSBURGH
North Side Parapijos
30 Metų Sukaktis

Beveik visuose laikraščiuose 
skaitome žinutes apie 'Pitts
burgh© Lietuvius ir jų visokį 
veikimą, tai iš South Šide, tai 
iš Soho. Bet iš North Side 
mažai kas buna girdėti. Tai
gi štai apie North Side.

Šios miesto dalies, Dangui, 
žengimo Lietuvių parapija tur
būt į 30 metų savo gyvavime 
pirmą kartą padarė tokį dide
lį sujudimą. Mat. apvaikščio
jo savo 30 metų sukaktuves. 
Dabartinis klebonas Kum J 
Misius, parapijos komitetas, 
Moterų Klubas, naujas dideli; 
šios parapijos choras, vedamas 
Vargoninko J. 
kitos didelės 
gijos sutarė 
jos 30 metų 
gramas buvo 
26 d., 10 vai.

iškilmingos pamaldos, ku- 
buvo daug svečių kimi- 
Tą pačią dieną vakari 
didelis banketas Lietuvo: 
salėje. Buvo daug sve

čių iš Pittsburgh© ir aplink! 
nių kolonijų. Pasakyta daug 
-kalbų, atlikta muzikalis pro 
įfrąmas, ir taipgi pirmu karti 
pasirodė jaunas bet dideli' 
naujai suorganizuotas apie 4: 
asmenų choras, kuris per dt 
Martu sudainavo aštuonetą dai 
nu. Bet reikia stebėtis iš te 
choro darbavimosi: vos tik 
mėnuo laiko kaip pradėjo tam 
"chorui vadovauti J. L. Senu 
Jis, ir choras pasirodė kuopai- 
.Ikiausia.
. Antrą vakarą, Lapkričio 27 
'Jbuvo surengta kortavimas, ii 
“trečią, Lapk. 28, šokiai. Vis 
Iparengimai visokiu atžvilgii 
; pasisekė puikiausia. Iš ren 
;gėjų teko girdėti kad parapi 
;jai padaryta apie $500 pelno.

Klebonas, išreiškimui pade 
kos visiems to. Jubilejaus ren 
gėjams ir darbininkams, su 

. rer.igė draugingą “suųpraiz” va 
Ikarienę. Susirinkęs choras 

‘.pamokas, atrado stalus išrėdy
tus. 'Po vakarienės, prasidėjo 
dainos, kalbos, kurias sake se
mi, jauni. Klebonas labai iš- 
|gyrė visus kalbėtojus, o ypač 
jaunuosius čia augusius už ta. 
kad kiek tik kuris mokėjo vis 
kalbėjo Lietuviškai. Klebonas 
inatyt yra didelis patriotas. 
;; Tolesniai, choras dar sudai
navo keletą dainų, ir užbaigė 
.programą su Lietuvos Himnu, 
y Bet negalima nutylėti ma
čius ir blogąją pusę. Tarp to 
gražaus jaunimo buvo koks 
pustuzinis kurie nepadoriai už
silaikė laike to vakarėlio. Kuo
met buvo perstatomi kalbėti 
senesnieji tai tie keletas labai 
išdykavo ir trukdė kalbėti. 0 
kuomet perstatė kalbėti jau
nuosius čia gimusius, tie jų 
pačių draugai kaip proto ne
tekę klykavo, o vienas net lyg 
veršiukas baubė. Tai jau tik
rai nepadoru, ir ateityje 
apsireiškimai neturėtų 
viršesniu,; ų pakenčiami. 
nie kad tame vakarėlyje 
silankė svetimtaučių, jie 
pamatę? kaip tarp Lietuvių ap
sieinama. Jaunimui patartina 
būti naminiais žmonėmis, ne 
laukiniais gyvuliukais.

Antras dalykas tai laike 
-bingo” lošio nesvietiškas rė
kavimas. Esu tikras kad to
kiu baisiu truksimi, šauksmu 
ir barškinimu daug žmonių 
nuo staių nuvaikyta. Ne vie
nas pasiskundė kad nuo tokio 
trukšmo šiurpas kratė. Reik
tų prisižiūrėti kitur, ne tokios 
sales kaip ši, bet 
miai apsieinama, 
vyzdį iš kitu, ir 
bti.
" Neimkit šias 

blo!
suteiks mums 
rų žmonių vardą, o 
ką. Tiesa, pirmiau 
buvo veikiama tai 
nęi klaidų.

Dar keletas žodžių 
laido jaunimo, 
dąr nepriklauso, 
pageidaujama idant jaunimas 
susispiestu prie North Side 
Lietuvių dramos ratelio, kuris

L. Senulio, ii 
ir mažos drau- 
surengti pavapi- 

jubilejų. Pro 
tokis: Lapkričic 
ryto, buvo atlai

GEGUŽINĖ LIETUVOJE”
DIDINGAI PAVYKO

Ryta 
riose 
gij- 
bu vo 
Sūnų

tokie 
būti 
Lai- 

neat- 
butų

kaip jose ra-
Imkime pa

būsim pager

pastabas už 
, nes padorus apsiėjimas 

Lietuviams ge
ne pajuo- 
nieko ne- 
r.eslmatė

delei pa
kuria niekur 

Labai butų

“Margučio”
RADIO PROGRAMAI 

Stotis WIND, Gary, Ind. 
Sekmadieniais 4:45 po pietų 
(rytinių valst. laiku 5:45) 
šiokiais vakarais 7:00 vai. 

(rytinių valstijų laiku 8 v.)

yra dar nesenai susiorganiza
vęs ir pasekmingai auga. Gir
dėjau jau turi apie 60 narių, 
fam dramos rateliui taipgi va
lo vau ja J. L. Senulis, geras 
Lietuvis patriotas. Aš pats 
loręčiau prie D. ratelio prigu
lėti, bet sako jaunieji senes
nių nenori priimti. Nors aš 
r nepriguliu, bet raginu jau
nimą prisidėti prie šio tauti
nio choro, o ne prie Lietuvių 
Jaunimo choro, komunistu va
dovaujamo, nes jie dangstosi 
labai gražiais vardais, net kai 
kam pasisako buk tai tautinis 
choras. Aiškiai žinot kad jam 
diriguoja komunistųkaš Nor- 
kutis, ir jo sesuo komunistė 
Gąsiunienė. Nesiduokit sarę 
apgaudinėti tam Povilui radio 
vedėjui. Juk senai žinot kad 
jis lošia špiego rolę, prisiden
gęs Dangun žengimo parapi
jos nariu vilioja iš katalikų 
centus ir jauninu} prie socia- 
listų-komunistų bendro fronto. 
Netikėkit jam kad jis katali
kas, jis yra Grigaičio ir Stali
no gizelis. Jo Visi darbai tai 
parodo. Nebūkit, gerbiamieji, 
mulkiais, nesiduokit jiems sa
ve už nosies vedžioti.

Ne-Koniunistas.

Baltimorės Lietuvių Dainos 
Draugija perstatymu' K. S. 
Kurpiaus ‘Gegužinė Lietuvoje’, 
Lapkričio 29 d., Lietuvių sa
lėje, sužavėjo ir jaunus ir se
nus. Tiek sužavėjo kad ir aš 
pradėjau po savo kambario 
kampus jiešlioti savo, surūdi
jusios, užmestos plunksnos to 
linksmo perstatymo aprašymui. 
Plunksną susibadau; bet neži- 

pradėti 
prade

SMULKIOS ŽINUTES i
Mirė Katrė Gųtauskiene; Jos 

vyras mirė prieš keletą metų. 
Vyrui mirus ji ištekėjo už Ru
so. Po pirmu vyru Jįlęo- už
augę .vaikai^ q po ; antru, vyru 
liko: 5. metų vaikas*.

APIE KALENDORIUS

Lietuvos Spalvuotos 
Filmos

Lietuvos spalvuotas filmas, 
kurias rodo K. ir M. Motuzai, 
Detroite galėsit matyti ketu
ris vakarus šiose vietose:

Gruodžio 11 
kare, Lietuvių 
Vernon gatv.

Gruodžio 12
’■akai u nuo 7 
tara) įjos
ninst.r avė.

Gruodžio 14 d., nuo 
švento Petro parapijos 
3300 N. Longforth avė.

el., 7:30 v. va
sale je, 25th ii'

ir 13 d., abu 
vai., šv.

salėjo, 1313
iu rgi o 
West-

7 vai., 
salėje,

NEWARK, N. J.

Plunksną susiradau; 
nau nei iš katro galo 
rašy ti. Gal bus geriau 
ti ir pradžios.

Sekmadienis. Oras 
bet neperšaltas. Po 
traukiu į Lietuvių ‘salę, 
kau sau. kokia gi čia gali būti 
“Gegužinė” (tai); Lietuvoj 'va
dina piknikus) pabaigoje Lap
kričio. Jau paskutinius lapus 
vėjas baigia nuo medžių skin
ti. Jau ir ausis reikia patrin
ti kiek ilgiau ore pabuvus. G 
čia, matai, “Daina”, su Gele- 
žiute ir Adv. Rasteniu, 
“Gegužinę” rengia....

vėsus’ 
pietų,

Sa-

dar

Taip sau svajodamas ir pyp
kę rūkydamas pasiekiau ii 
Lietuvių salę. Ten radau jai 
Adv. Rastenį ■ ką tai temijant 
svarstant, planuojant. Atcim 
Marijona Jurkšaitė. Pribuna 
ir Elena Vasiliauskaitė su tė 
vu ir broliu. Prasideda judė 
jimas aplink sceną.

Nagi tu broleli!. . . . Ar ma 
tei kaip po žiemos, pavasariu 
atėjus, nematomi gamtos pir
štai iš nieko išvysto pupeles 
iš pupelių lapus, ir medžiai su 
žaulioja ir sužydi? Ar stebė 
jai kaip pavasario saulei pra 
sušypsojus gryni laukai, pie 
vos ir miškai visokiomis spa 
vomis pasipuošia ?

Lygiai taip Elenutės ir Ma 
rytės pirštai pradėjo dabini 
sceną “Gegužinei Lietuvoje’ 
Bematant išaugo gyvi, žaliui- 
jauti medžiai; 
mišrios atžalos 
Kukliai iškėlė galvas 
spalviai pagirio žiedai, 
scenoje pasidarė pavasariška.

VVS. REIKALŲ RĖMIMAS
Vilniui Vaduoti S-gos New

ark© skyrius savo susirinkime 
Lapkričio 25 d., Lietuvių salė
je, nutarė surengti kortavimo 
vakarą li
ną skirti 
reikalams, 
rengiamas 
Gruodžio .... _T__ ... __
Jurgio draugijos salėje. Visi 
geros valios Lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti. Inėjimas 
tik 35c. asmeniui. Turintis 
įžangos tikietą gaus dovaną. 
Taipgi kortuotojai prie kiek
vieno stalo gaus labai gražias 
dovanas. Visi dalyviai bus pa
vaišinti labai skaniais užkan
džiais ir gėrimais už tą pačią 
įžangos kainą. Dalyvaudami 
paremsi! savo brolius ir sesu
tes Vilniečius ir smagiai laiką 
praleisi!.

VVS. Newarko skyrius sa
vo susirinkime yra nutaręs ir 
visi nariai pasižadėjo kad siun
čiant Kalėdų ir Naujų Metų 
linkėjimus būtinai prie siun
čiamos atvirutės bei laiško pri
lipyti bent vieną Vilniaus žen
klelį. Be Vilniaus ženklelių 
gautus linkėjimus VVS. New
arko skyriaus nariai nepriims. 
Norintiems gauti Vilniaus žen
klelius mielai patarnaus VVS. 
Newark© skyriaus sekretorius 
A. S. Trečiokas, 314 Walnut 
St.. Newark, N. J. Vilniaus 

yra įvairių, nuo 1c į 
:ki $1. Norintis tokių ženkle
lių j/miti iš toliau gali pinigus 
prisiųsti pašto ženkleliais, o 
prašomi ženkleliai bus greitai 
pasiusti. Taipgi yra labai pa
tartina visiems gauti Vilniaus ■ 
pasai, kurie kainuoja tiktai po ’ pXvvtė’ 
10 centų.

Baigiant šiuos 1936 metus; 
mes Amerikos Lietuviai visi j 
bendrai turime padirbėti Vil
niaus vadavimo naudai.

V. S, Trečiokas, 
VVSNS. Sekr.

iš jo gautą visa pel- 
Viniaus vadavimo 
Tokis kortavimas 

šeštadienio vakare, 
19 d-, Lietuviu šv.

ženkleliu

Taipgi yra labai pa-

LIETUVIŲ
G A 
tiktai
Alus
E 1 i u s

Dovanos!1

AIR DOCK INN
AKRONO

U ž E I
Garantuota 
Stiprus

V ynas 
! IDykai
1563 Triplett Blvd, 
(priešais Airpprtą)

Akron, Ohio

ištiesė kaklu: 
ir uogienai 

mišra 
Viską:.

, Laikrodžio jitšmai rodo aš 
i tuonias vakaro. Salėje apsčia 
žmonių. Toje pačioje pagirk 
žydinč-oje ir žaliuojančioje see 
noje buris -jaunimo linksmina
si. Sekmadienio pavakarį;. Gy 
vai skamba daina, “Saulele 
raudona, vakaras netoli”. Bu 
ryje jaunimo Pranas, univer
siteto studentas (Jurgis Mar

■ kelionis) ; Jievutč, irgi univer- 
’jsiteto studentė (Julė Raste

nienė) ; jaunuoliai Jonas (Juo
’ i zas Matusevičius) ir Stasy.-
■ į (Vincas Kučinskas) ir kiti see 
'jrroje. Muzikantai užtraukia 
’ į polką ir prasideda verpetuotai 
- - jaunimo šokis. Muzika ir dai-
Inos atvilioja ir Katrę Kutkie 
nę (Ona Lukaševičienė) su ai- 

•į niais Vincuku (Martynas. Rai-
į la jaunasis) ir Anelyte (Elena 
1 Juškauskaitė), desėtko metų 
; vaikais, Į pasilinksminimo vie-

čalis Kuktus, Katkienės sū
nūs, senbernis (Jurgis Gal- 
kauskas), per 20 metų nerašęs 
motinai, parvažiuoja iš Ameri
kos apsilankyti, ir parvykęs j 

: motinos namus, ten nieko ne- 
. radęs, užgirdęs pagiryje kle
gesį, ateina į gegužinę. Neti
kėtai nustebina savo pasenusi;, 
motiną.

Teklytė (Paulina Skibirdai- 
te) atbėgus į gegužinę prane-

I ša draugams kad yra atvykę 
iš Amerikos du jaunuoliai. 
Py telis Degutis (Klementas 
A.idrškus) ir Maikis Gaidelis

; (Bernardas Keikus), kurie ne- 
poilgo čia pribuna.

Pas Kielienę (Ona žigienė) 
atvyksta iš Amerikos jos se-

I šuo, Marė Braškienė (Elenora 
Andrčkięnė) su jauna duktė-

. ria, Amerikos mokytoja, Ona. 
’ (Evelina 
vises ilgi

Prie šių
■ nytknimio

(Marijona
■ moki, i u (tai buvo: 
eutė

K vedėri utė), kurios 
ateina į gegužinę/ 
prisideda ir to baž- 
Lietuvos mokytoje 
Geležiutė) su buriu 

Junė Jo- 
Milda Aleknavičiūtė. So 

, Elena Juškaus
kaitė, Adolfas Skibirdis, Vy
tautas Zajankauskas, Marty
nas Raila Ji. ir keli kiti).
. Galop i gegužinę ateina it 

Lietuvos kariuomenės kapito
nas (Petras Tribulskiy) su sa- 

. vo ■ eseria, Ponia Ministei'ie- 
*' ne (Marijona Jurkšaitė). Dar 
Ž1 prisideda nemažai apielinkės 
j j jaunimo. .. . Ir išsivysto pil- 
£ į nai linksma Gegužine. Bet 
I;, dar no viskas: čia pasisuka i) 

senmergė Agnięškėlė (kurio?
jauna Elzbieta 
Agnięškėlė ta:

1 nai

rolę vaidino
Brazy tė). Ši

JI čalio jaunų dienu mylimoji, 
kuri padarius sužadus su čaliu 

•V dar kai jis buvo jaumis jauniį 
ieš išvykstant Ame-.'J , kaitis, prieš __

Ž rikėm vis jo laukė, ir sds 
v Bčlaukdiinia,' bet j.iš' ją ilži 
į šo ir prie jaunų kimba. .. .

Graži naktis; žavinga nak-! 
tis, pradeda pagirį globti vi
siems taip besilinlcsminant.

Atstumoje pleška laužas, ku
rio atspindžiai mušasi pro me
džius į šičia. Senbernis čalis 
pamatęs skaisčią Onytę, iš Se
na dorio (pas kurios tėvus jis 
gyveno “ant burbo” Ameriko
je, jau tada kai ji gimė, ją iš. 
mažens sekiojo, labai pamilo), 
čia. netikėtai ją pamatęs iš 
džiaugsmo nenurimsta' ir, pro
gai pasitaikius, siūlo jai savo 
didelį deimantini žiedą. Bet 
Onytė Lietuvoje jau spėjo su- _
'sipąžinti su puikiu' Kapitonu, 198,-ta_ kuopa surengė vakarėlį 
būrį Kaune sutikus pamilo, ii paminėjimui savo kuopos 29 
ii Čalio purtosi, kaip visada. , metų

Pas Jpp.' Baublius svečiuose Į 
lankėsi jo sesuo su savo vyru 
Pranu ir. sūnum, Mickūnai, iš I 
Pittsburgh^.- . Jų sūnūs Pitts-Į 
buighe yra 
j e. Svečiai 
nu, apleido 
ti vaišėmis.

Pabaigoje.

policijos tarry bo-1 
pabuvę keletą die-J 
Akroną patenkini-Į

Lapkričio, . SLA.

SVARBI? PASTABA SENIEMS ‘DIRVOS’ SKAITYTOJAMS

Kurie norit gauti 1937 m. Sieninį Kalendorižinokit kad 
reikia prisiųsti ne tik 10c bet ir visą prenumeratą $2.00 
už sekanti metą. Kurie prisius tik $2.00, o norės gauti 
kalendorių, tų bus prašoma prisiųsti ir 10c. Tie 10c. rei
kalingi padengimui taksų, Įvyniojimui ir siuntimui apmo
kėti, ir lt. Taigi atminkit: Jeigu jūsų prenumerata už
sivilkus ir siųsit tik 10c už Kalendorių, jo negalit gauti. 
Kurie nesenai užsimokėjo prenumeratą už visą metą, Ka. 
lendorių įgaus prisiųsdami 10c. Siųskit 10c sidabrini arba 
Įdėdami Į laišką 10c vertės pašto ženklelių.

“DIRVOS” ADMINISTRACIJA.
savo kuopos 29 

gyvavimo sukaktuvių.
■Pyteriui į akį krinta studen-j Apart vietinių, vakarienėj kal- 

;ė jievutč, ir nabagui turtin-1 bėjo svečias is Pittsburgh©, 
gam senberniui čaliui lieko jo | J- 
ca jaunu dięnų draugė, šerne 
Agnięškėlė....

Veikale pinasi Lietuvos žmo
nių, i 
siu 
na, 
nė 
ja .
kaip jo tėvas didžiajam kare j ° 
buvo Vokiečių nužudytas, kaip 
jo brolis buvo Rusų kariuome
nėje, ir giyžęs tuoj stojo Lie
tuvos savanoriu ir mūšyje ties 
Giedraičiais buvo sužeistas; I 
paskui iš valdžios gavo sklypą | 
žemės. Jis ir jo žmona be-! 
vargdami .mirė, o ji, motina, 
augina dabar ainius, Anelytę 
ir Vincuką. Čia Ona Lukaše
vičienė labai užimančiai tą vis-, 
ką nupasakoj o.

Kapitono su Onyte roman
se, o čalio pavyde, buvo jau
kių, žavėjančių ir komiškų mo
mentų.

Pyteris su Jievute savo mei-. 
ės pažangoje prikrėtę baikų > 
valias. čia jau ir meilingi) 
ivilgsnių ir saldžių bučkių ne
truko. ;

Čalio prietikiuose su Agnieš-: 
Kėlė publika turėjo gardžių 
juokų tiek ir tiek.

Adažio šokėjų grupė: Hilda 
žuliutč. Marijona Brazyrtė, H. 
Masinas ir 
džiai atliko 
tiška šokį, 
r merginos 

vo numeri.
Moky-klos ivaikučiai. šokiu 

'Noriu if ‘‘Putinėliu”
.(žodžiai NadsA Rastenio, muzi
ka Lelijos' GsĮdžiutes, tik ką 
naujai parašytu) tiesiog už
būrė 

Gi 
rodos 
pa. .. 
t u vos 
Kuriu

Pi ttsburgh o,
. Mažukna, SLA. vice prezi-į 

i dentas.
Trumpos Pastabos apie Viską

1 
me 
api 
kin 
je, 
min 
kok 

Ši 
min 
tuvi 
kaip 
tuvo 
kart 

Žn 
vieta 
sveti 
tenai 
ka, J 
uždai 
yra t 
jančii 
žmoni 
apie 
tčvyn 
nius ] 
Į Am i 
dą, ir 
publik 
vimą 
dėta d 
žinoti 
ziliją.

Visi 
išeivių 
Ameri] 
rikoje, 
kurie . 
būti, t 
geriau 

Bet 1 
užsienii 
žmogau 
rinkims 
jo laikj 

Kuom 
steigime 
kyla ir 
padrąsii

Rašo Jonas ValaitisI1 Pas p. M. Algirdienę sve
čiuose atsildnkė jos kurna Ona .
Šimkienė iš Pennsylvanijos. Ji i Lietuvių Radio vedėjas is 
atlankė biznierius sąvo seserį —New Yorko valstijoje no-
ir syogeri P. rimą pravesti įstatymą kuriuo

ir pirmiau čia Per ° metus drauge negyvenęs

parvykti- i 
su' jų maišyta kai-į 

kaip ji 
venti. _ . .
gyvenus. • | vyra® su žmona galės gauti

Goodyėar gumų dirbtuvėje persiskyrimą, 
dažnai buna tarp darbdavių ir 
darbininkų nesusipratimai. To 
pasekmės tokios: laike nesusi
pratimų lyginimo darbininkai 
po kelias dienas negauna dirb
ti ir tokiu budu nukenčia jis 
pats- ir jo šeima. Goodyear 
dirbtuvėje dirba daug Lietu
vių. Kalnas.

ir iš Amerikos 
svečių, 
gyvenimas. Senė Kutkie- 

savo Simui čaliui atpasako- 
savo pergyventus valgus;

ROCHESTER, N. Y.

VVS AUKOS 
buvo rašyta apie 

surengtas prakalbas

M. Kraftas sklan- 
vingiuotą akroba- 
Atletiški vaikinai 

"gražiai atliko sa-

susirinkusius..
jaunimo1 šokiai ir dainos 
ir mane traukė į jų tar

ot rodos esi ant Lie- 
žemės, būryje jaunimo, 
tarpe man dar prieš Ru

sų-Japonų karą teko buvoti. . .
Tikrą Lietiivbs atmosferą šis 

veikalas darė- dar ir tuo kad 
studentai dėvėjo tikras iš Lie
tuvos parvertas studentiškas 
ccpuiaitis ir kapitonas turėjo 
tikrą Lietuvos karininko ke
purę h' uniformos ženklus.

Graži, grilži buvo “Geguži
nė Lietuvoje”!....

j a u 
buvusias 
Vilniui Vaduoti Sąjįmgos dele
gatui V. Uždaviniui. Čia pa
duodame tą vakai'ą surinktų 
VVS. aukų sąrašą.

Kum J. Bakšys
T*o $1.00: Emilija Patašin- 

skienė, Uršulė šerelienė, Kat
rė Reimorienė, Jieva Lakiekie- 
nč, Marė Samuolienė, Pranas 
Rimkus, Ignas Morgolis, Ka
zys šlevas, Vladas Beleckis, 
Juozas Braknys, Juozas Bara
nauskas, Kazys Zlatkus. Juo
zas Šukys, Antanas žiemys, 
Pranas Svetikas, Jonas Juška. 
Su smulkiomis viso surinkta 
$32.62. 'Komitetas.

Aūkavo: 
$2.00

WATERBURYS CT.

Y.
pinigus

visus 
Tam tik- 

paskirta $100,000,000. Da- 
elektra varomų geležinke- 

Italija turi jau 4,000 my- 
Amerika tokiame plote

,—Įžymus Mass. valstijos 
gyventojas, 37 m. amžiaus, 

' Austin Beck, iš Swampscot, 
! net valstijos gubernatoriaus 
artimas draugas, Rooseveltu: 
laimėjus rinkimus, pareiškė 

I buk Amerikoje gyvenimo jau 
Į nėra, ir išvyko Į Bahamas sa- 
! las kur, jo draugai Anglai nu
sipirkę salas, nepasitenkinusie
ji gyvenimu Londone, nepri
klausomai gyvena. Tas Ame
rikonas nori tose salose apgy- 

I vendinti daugiau Amerikonų, 
r —Leipcige, Vokietijoje, ties 
j muzikos centui Gewandhaus 
1 buvo puiki muziko Mendels- 
1 sohno stovyla, to garsaus kom- 
į pozitoriaus pagerbimui. Bet 
į kadangi jis buvo žydas, nazių 
valdžia stovyla sunaikino.

—Ispanijos naminiame kare 
iki šiam laiku išžudyta 11,000 
kunigų ir vienuolių, žiniomis 
iš Vatikano, kunigų ir vienuo
lių žudymas buvęs skatinamas 
iš Sovietu Rusijos. Vatikanas 
sako turi tam įrodymus.

Amerikos bankuose yra už
silikę apie 125,000 taupymo 
sąskaitų įvairioms sumoms pi
nigų, kurios matomai ir pasi
liks neištrauktos. Spėjama 
kad" tų pinigų savininkai yra 
buvę kokie gedišiai ir gangs-

WMBQ—Brooklyn, N. 
teriai, kurie padėjo 
slėpdami.

—Italija pasiryžus 1937 me
tais baig’ti elektrifikuoti 
savo geležinkelius.
si ui 
bar 
lių 
lių.
:eturi tik 2400 mylių eloktii- 
iikuotų geležinkelių. Tačiau 
Italijos karo ekspertai elektri
fikavimui priešingi. . Sako, ki
lus karui daug lengviau supa- 
raližiuoti elektros negu garve
žių susisiekimą.

Rengiama Didele Pra
moga Vaikams

SMULKIOS ŽINELĖS
Waterburio Lietuviai kairie- 
pradėjo smarkiau veikti. Tą 

jų veikimą išjudino atsilankęs 
Bimba. Bimba žadėjo ir vėl 
atsilankyti Waterburyje. Mat, i 
jau darbininkai kelis centus 
daugiau uždirba, o Bimbos uo
slė gera.

Waterbury j e visi daro gerą 
biznį, tat gyvenimas j_ ” ____ _
jo. žmonės turi daugiau laiko j J. O. Sirvydo Biografijos Ko
pi aleisti linksmai, negu dejuo-j miteto susirinkimas.

Susirinkimas buvo gražus ii' danii apie krizį. 
skaitlingas. Be vietinių, da- i visi ruošiasi prie 
lylavo Philadelphijos “Dainie- čių. 
_'ių” buris: p-lės Alesė Kubi- čia atsilankp 
iutė, Elena Stanevičiūtė ir Fe- politikierių kokių

ji

BROOKLYN, N. Y.
J. O. SIRVYDO BIOGRAFI

JOS REIKALE
_ . Lapkričio 19 d. pas J. Gar- 

pagyvė- į švą buvo sušauktas visuotinis

Susirin- 
Ypač gy vai j kimą atidarė valdybos pirmi- 

Kalėdų šven- nink'as J. Sagys. pranešdamas 
| apie laikinos valdybos nuveik- 

daug visokių tus darbus ir sudėdamas laiki- 
ix * X—-.....--v —ten savo va~ į nos valdybos rezignaciją.

liksina Puteikiutė, pp. Longi- ljų reikalais, ir randa sau šąli- Susirinkimas priėmė patiek
tas Čerrauskas, Kastas žiliu- ninku. Argi mums susipratu- tą atskaitą ir prašė kad ta pa
ikas, Jonas jSkrupskis, Vladas I siems Lietuviams nebūtų gali- ti valdyba pasiliktų veikti ir 
Morkus, Juozas žemaitis ir 
Edvardas Pavilionis. Dalyva-1 
,o ir Clevelandietis, Juozas.
Vilksas, kuris dabar dirba ka-1 
vo laivų uoste, Washingtone. 
Buvo svečių dai' ir iš kitų mie- i 
stų.

ma padaryti koks nors paren-1 toliau.
girnas bei vajus “Dirvos” skai- Dabartinė J. O. Sirvydo Bio- 
tytojų suradimui? Juk visi j grafijos komiteto valdyba su
ką nors nuveikia jeigu tik dir-įsidėjo iš penkių asmenų. J. 
ba, - kodėl negalėtume meš? | Sagys, P. Narvydas, J. And- 
“Dirva” dabar turi savo nau-į rius, D. Klinga ir J. Valaitis, 
jų Skaitytojų lajų, taigi jos Susirinkimas, valdybai pra- 
skaitytojai ir bendraminčiai j šaut, darinko dar du nariu iž- 

“Dainai" už perstaty- ’ galėtų pasidarbuoti. Butų gra- do prižiūrėtojus: J. Garšva ir 
veikalo: muzikos nno-ižu ir naudingą matyti kiekvie- J. Girkus.
Lelijai Geležiutei už f no .Waterburio Lietuvio na-j Komitetas prašo Amerikos 

Nadui i muose “Dirvą”. , Tat į talką j Lietuvių, ypač iš 1903-67 me- 
kurie turėjo su velioniu

Valio 
na šio 
kytojai 
šlavinimą choro; Adv. ____ , . . .
^astenini už sumokinima vai- visi! Waterburyje “Dirva” tu-1 tų, 
dintojų: ir K. S. Karpiui už to ri savo atstovus, per juos ga-1 širvydu visuomeniškų reikalų, 
veikalo parašymą! Hma išrašyti “Dirvą” sau, sa-1 parašyti savo atsiminimus ir

Keliu kepurę Stasiui Butkui; ! vo draugams, i. „ ;
fotografui 'Vincui Velžiui. Pra-Į Lietuvą.
tini Vasiliauskui ir jo .dukrelei i 'larp M aterbr.rio ir Nauga- 
Elenai ir sūnui Pranui, ir dam’tučk šiomis.; dienomis pradėjo 
keliui kitų, už ju nemažą, pa-(kursuoti nauji autobusai C. R. 
galbą š'ip' veikalo pastatymo f & L. Lines. Autobusai, atro- 
reikaluose !'do visai patogus ir mouernis-

l'K*-'
Lapkričio 21 d. Vokiečių sa

lėje ant North .Hain gatvės 
buvo Rusų-Ukrainiečiu mote
rų suruoštas pasilinksmini
mas. ’■ Atsilankė keliolika ir 
Lietuvių, visi ūžė' ir linksmi
nosi šu iki vėlumai. 

Vįetbs • -Airių Petro-Povih 
parapija tliri apie Hamilton 
parksi * ‘ ~
iau 1__ _ --
leistas lio-tėrijon 
bet 
kad 
včk

CIevelando Public Audito
rium arena bus paversta į Ro
jų vaikams švenčių sezono, bė
gyje, kuomet bus surengta pir
mutinė metinė Vaikų Paroda, 
kuri atsibus nuo Gruodžio 23 
iki Sausio 1 d. šis dešimties 
dienų įvykis ruošiamas palink
sminimui ir pamokinimui vai
kams ir mergaitėms — ir sm
augusiems kurie galės jtilpti.

Atsibus įvairių perstatymų: 
ir.djjpųų, su jų šokiais, visos 
šeimos Ir. Ji jonų su vaikais; 
visokį vaidinimai, žaislai, klau- 
nai, gyvuliai, surenkami iš cir
kų šiam įvykiui. Perstatymai 
profesionalų iš cirkų ir vaude- 
vilių atsibus kas dvi valandos.

Bus visokių kitų šoninių pa
linksminimų, karnavalo pavi
dale, iš ko kiekvienas atsilan
kęs turės didelio smagumo.

šis sumanymas kilo po pa
sekmingų rengimu “Jaunimo 
Ekspozicijos” Chieagoje perei
tą. pavasarį ir Skautų Janipo- 
ree Madison. Square Garden 
New Yorke. Cleveland© šį da
lyką sumanė grupe piliečių pa
darymui didelio pasilinksmini
mo jaunimui užbaigimui Cle
veland© šimto metų sukaktu
vių.

Inėjimo mokestis i auditori
ja bus 10 centų. Visokį vaidi
nimai scenoje kas dvi valan
dos bus nemokamai. Pelnas 
kokis bus padarytas šymet bus 
panaudotas organizavimui se
kančių metų tokio pat dalyko. 
Dabar jau galima įsigyti papi
gintus tikietus specialioms da
lykams kurie ten bus galima 
matyti ir pasinaudoti.

šios vaikams pramogos ren
gimą remia 
suomeniškos 
veikėjai.

Ruoškitės 
ir nuvesti savo vaikus pama
tyti tą milžiniško didumo vai
kams palinksminimą.

visos miesto vi- 
organizacijos ir

atsilankyti patys

ir giminėms į komiteto valdybai an-

Galop, • atsiprašau skaityto^ 
tojų kad tiek daug prirašiau. 
Bet tokį veikalą vienu sakiniu 
neaprašysi. Pasivėlinau sau 
tai padaryti mano gero pažys
tamo, velionio Juozo O. Sirvy
do, senais laikais pabarimu: 
“Jus ten Baltlimorėj daug vei
kiat, bet mažai i laikraščius 
rašot!”

Na tai nors dabar kiek pa
rašiau .... Ant. Kurelaitis.

Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKASN -----

BAUDŽI. 
gendos 

kas. Die 
leista Ka 
Įima sprę 
medegos 
knygų.

Baud 
dar n ekiu 
Rusijos c; 
ne kartu 
naikinta, 
metą-kitą.

Pirmu 
puslapių P 
toriją ir vi 
pati idomi; 
MAI”? šie 
ližiauninkų, 
tuos atsimi 
mai yra gai 
venusių, kit 
šyiti iš vaiki 

Atsimin 
niais Lietuvi 
čių gauta g; 
pora-trys pat 
daug daugiai 
nos bet kelių 
mų daugelis 
arba jų perd 
vejų užkankii 
nas apsakymu 
kymų apie žin 
vo dvarų da: 
jaunos mergai 
gulti; apie žm 
dymą vyrų į k 
Padavimai tim 
mą duodančių 
baudžiauninkų 
kitokį galą gai 

Įdomus ap 
baudžiavos laik 
si, kaip valgė, 1 

Visi apsak; 
vardėmis ir am 
papasakojo, ir j 

Knygoje ti 
dančių tų laikų 
įlįs ir įnagius, 
iš medžio.

Pažvelgus į 
ir vos nepilno šii 
ką skirtumą. Ta 
di Lietuvos tam 
prastai, skurdžia; 
kius pat padarg 
atgal. Rusų ir I 
tuvių tamsa, prie 
valstiečiui vystyti 

I anais laikais dar 
matoma. Likę t 
laiko nedaug gale, 
ka nedavė jiems p 
lėlio ką turėjo ga

“BAUDŽIAVA 
i .gyną, 6820 S

Įsigykit sau Atminčiai
šią puikią knygą

DARIUS ir GIRĖNAS

prisiųsti 
trąšu: 

Pr.
336 Union Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
Raštus taip pat galima sių

sti komiteto išrinktam Biogra
fijos raštams tvarkyti redak
toriui, Vyt. Sirvydas, 47 Pratt 
St.. ’ Rouses Point, N. Y.

Prie to, komitetas prašo ge
ros valios tėvynainių prisiųsti 
paramos, nes Biografijos iš
leidimas reikalauja pusėtinos 
sumos pinigu. > Komitetas vi
siems prisidėjusioms : su auka 
stengsis duoti po knygą Bio
grafiją, kuomet ji bus išspaus
dinta. Knygą, gaunant, neiš- 
rodys nei kad jus aukaujat, 
>us tiesiog jūsų prenumerata. 
Pinigus galima siųsti iždinin
ko’ antrašu: Pr. Narvydas, 336 
Union avė. .

: Gerbiamieji.

Narvydas,

ą gražių namuką-. Daug 
kartųC’tas- namukas buvo 

išlaiinėjimui, 
nežinia' -kas' tokio; 'įvyksta 
niekas jo neišlaiini. ir žiu- 
jis ■ Vėl lioterijoj; y; Parapi- 
nitriaf lenda prie- žmonių 
didžiausi akiplėšos siuly-o _______ ___ . „ paremkit šitą

darni pirkti liotsriios bilietus, | darbą, padarykim šitokį pa- 
Užrašo naujas ir atnaujina jr kai negali atsikratyti kili rninklą tam ilgamečiu! buvu-

O T A R A S lyg

MiFHUfi 
ife eifcowfi

senas

ne. . Lydietis.

dam Amerikos ..Lietuviu šyię- 
ęjųi: jr ;laikrąštilbiiikvu . --7 -.- z

J. O. Sirvydo Biografijos 
Komiteto Koresp.

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

Reikalaukit “DIRVOJE”



Apie Kolonijas Užsienyje
Kas Laukia Išeiviu Keliaujančių i Kolonijas Tolimose Šalyse

Pereitame “Dirvos” nu
meryje davėme pranešimą 
apie Mato Šalčiaus užpir
kimą plotu žemės Bolivijo
je, Pietų Amerikoje, ir apie 
mintį steigti ten Lietuvių 
koloniją.

Šiuomi patieksime savo 
minti ir apie steigimą Lie
tuvių kolonijos bent kur, 
kaip apie tai nekurie Lie
tuvos veikėjai kartas nuo 
karto užsimena.

Žmonės papratę kilnotis 
vieta iš vietos, ir tankiai 
svetimos šalys vilioja juos 
tenai apsigyventi. Ameri
ka, kur žmonės rado gerų 
uždarbių čia atkeliaudami, 
yra viena iš labiausia vilio
jančių vietų viso pasaulio 
žmonėms. Bet, kalbant tik 
apie Lietuvius, jie iš savo 
tėvynės keliauja i užsie
nius per desėtkus metų — 
i Ameriką, Angliją, Kana- 
cią, ir Pietų Amerikos res
publikas. Uždarius Įvažia
vimą Į Suv. Valstijas, pra
dėta didesniais kiekiais va
žiuoti i Argentiną ir Bra
ziliją.

Visi žino dideli skirtumą 
išeivių padėties Šiaurinėje 
Amerikoje ir Pietų. Ame
rikoje, tačiau yra žmonių 
kurie nori kur nors kitur 
būti, tikėdami kad svetur 
geriau ir tiek.

Bet visi šie važiavimai į 
užsienius apsigyventi buvo 
žmogaus savanoris pasi
rinkimas. Niekas nuo to 
jo laikyti ir drausti negali.

Kuomet kyla klausimas 
steigimo kolonijos tada iš
kyla ir kiti reikalai: viena, 
padrąsinimas žmonių va

NAUJOS KNYGOS

BAUDŽIAVA. — Atsiminimai, Padavimai, Le
gendos, surinko ir suredagavo Petras Rusec- 

kas. Didesnio formato knyga, 336 puslapių, iš
leista Kaune, 1936 metais. Knyga I. Iš to ga
lima spręsti kad P. Ruseckas renka ir daugiau 
medegos iš baudžiavos laikų ir išleis daugiau 
knygų.

Baudžiavą, kaip iš istorijos žinoma, ir kaip 
dar nekurie musų seneliai atsimena, panaikino 
Rusijos caras Aleksandras II 1858 metais, bet 
ne kartu visoje Lietuvoje baudžiava buvo pa
naikinta. Suvalkijoje baudžiava užsitęsė dar 
metą-kitą.

Pirmutiniuose kėlioje dešimtyje knygos 
puslapių P. Ruseckas apibudina baudžiavos is
toriją ir valstiečių kovas prieš ją. Toliau seka 
pati Įdomiausia dalis, pavadinta “’ATSIMINI
MAI”. šie atsiminimai yra pačių buvusių bau
džiauninkų, senelių, apipasakoti tiems kurie jų 
tuos atsiminimus užrašinėjo. Vieni atsimini
mai yra gauti tiesiog iš pačių baudžiavą pergy
venusių, kiti yra papasakoti vaikams ir užra
šyti iš vaikų apsakymų.

Atsiminimai surinkti ir paskirstyti dabarti
niais Lietuvos apskričiais. Iš nekuriu apskri
čių gauta gana daug medegos, iš kitų gi tik 
pora-trys padavimai. Reiškia, dar yra medegos 
daug daugiau ir jos užteks užpildymui ne vie
nos bet kelių knygų. Nežiūrint kad atsimini
mų daugelis yra labai panašus — kaip ponai 
arba jų perdėtiniai žmones plakė, daugeliu at
vejų užkankindami iki mirties, tačiau kiekvie
nas apsakymas yra įdomus. Prie to yra apsa
kymų apie žinomus ponų išniekinimus jaunų sa
vo dvarų darbininkių, apie reikalavimus kad 
jaunos mergaitės eitų su tokiu žiauriu gyvuliu 
gulti; apie žmonių mainymus į šunis; apie gau
dymą vyrų j kariumenę, ir apie jų kovą su tuo. 
Padavimai turi ir linksmų pusių ir pasitenkini
mą duodančių atsitikimų kur ponai būdavo jų 
baudžiauninkų sumušami, primušami, ar kokį 
kitokį galą gaudavo.

Įdomus aprašymas yra J. Kumečio: “Kaip 
baudžiavos laikais gyveno žmonės”, kaip rėdė
si, kaip valgė, kaip linksminosi ir tt.

Visi apsakymai yra pažymėti vardais, pa
vardėmis ir amžium tų kurie savo atsiminimus 
papasakojo, ir paminėta kas juos užrašė.

Knygoje telpa keliolika iliustracijų paro
dančių tų laikų žmonių naudotus namų padar
gus ir Įnagius, kurie didelėje daugumoje dirbti 
iš medžio.

Pažvelgus į šių dienų pažingėjusią Lietuvą 
ir vos nepilno šimto metų atgal, matai milžiniš
ką skirtumą. Tačiau, kita vertus, ir dabar ran
di Lietuvos tam tikras vietas kur žmonės taip 
prastai, skurdžiai gyvena ir vartoja beveik to
kius pat padargus kaip vartota 'šimtas metų 
atgal. Rusų ir Lenkų ponų užtraukta ant Lie
tuvių tamsa, priespauda, kuri nedavė Lietuviui 
valstiečiui vystytis, kulturėti ir žengti pirmyn 
anais laikais dar ir dabar kaip kur Lietuvoje 
matoma. Likę biedniokais, valstiečiai nuo to 
laiko nedaug galėjo prasigyventi, o mokslo sto
ka nedavė jiems galimybių iš to mažo savo tur
telio ką turėjo gauti didžiausią naudą. Gauda-

“BAUDŽIAVA” ir “
t _ gyną, 6820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio.

mi kuomažiausia naudos, žmoneliai taip ir skur
do iki nušvito Naujos Laisvos, Nepriklausomos 
Lietuvos Saulė, kuri smarkiai naikina anų die
nų tamsos rukus, ši nauja pokarinė gentkar- 
tė Lietuvą padarys visai kitokia.

(KAINA: popieros viršeliais $1.50.
Stipriais viršeliais $2.00.)

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS — Petras Ruseckas.
Lietuvos atgijimo noveles. Rinkinys astuo

nių novelių iš musų dienų pergyvenimų, Lietu
vos didelėms kovoms prisiminti. — 300 pus
lapių mažesnio formato knyga. Knyga užvar
dinta ketvirtos joje telpančios novelės, “Išnie
kintos Vėliavos”, pavadinimu. Spausdinta Kau
ne, 1935 m.

šioje knygoje ypač gyvai atvaizduota 1905 
metų revoliucijos Lietuvių kovos su Rusvi žan
darais, policija, šnipais, Lietuviais parsidavė
liais ir nepaprastu anų laikų žmonių tamsumu. 
O juk del tų kovų daugybė apsišvietusių, susi
pratusių Lietuvių, begelbėdami savo laisvę ir 
net gyvybę, buvo priversti apleisti savo tėvy
nę ir bėgti Amerikon ar į kitus kraštus.

(KAINA tik 80 centų.)
šia proga turime pažymėti jog P. Ruseckas 

yra parašęs ir išleidęs apie 30 įvairių knygų bei 
brošiūrų, štai keletas svarbesnių kiek anksčiau 
išleistų:

ALPĖSE — Kalnai, žmonės legendos. Ke
lionės Alpese vaizdai.

MUSŲ ĮŽYMIEJI ŽMONĖS — I-ma dalis, 
nuo Duonelaičio iki Baranausko, iliustruota.

PASAULIO LIETUVIAI, iliustruota, 363 
pusi.

DIDYSIS VILNIAUS SEIMAS.
KNYGNEŠYS — I ir II (dvi) knygos, 648 

puslapiai per abi. šiose knygose sužymėta, pa
našiai kaip apie baudžiavą, knygnešių kovos, 
vargai ir pergyvenimai platinant Lietuvoje už
draustas Lietuviškas knygas ir laikraščius.

Petro Rusecko antrašas:
Kaunas, žemaičiu 23. Lithuania.

I - .
KELIAS IŠ PELKIŲ — Stasys Laucius. Trijų 

veiksmų drama iš musų dienų. Dalykas vaiz
duojamas Užpelkių bažnytkaimyje. Vaidinime 
reikia 10 asmenų. L.T.J. “Jaunosios Lietuvos 
Sąjunos Kultūros vadovybės leidinys Kaunas, 
1936 m. 77 pusi.
JAUNIEJI ŽENGIA — 25 dainos masiniam 

dainavimui. Parinko Klemas Griaužė. Liet.
T. J. “Jaunosios Lietuvos” S-gos Kultūros Va
dovybės leidinys, Kaunas, 1936 m. Telpa šios 
dainos: 1—Sportininkų Maršas; 2—Vyšnios žy
di; 3—Jaunalietuviai žengia; 4—Baik, Broluži, 
Pradalgėlę; 5—Ei, žirgeli; 6—Ei Jaunystė; 
7—Sutems Tamsi Naktužėlė; 8—Vilniaus Ug
nys; 9—Manė Tėvelis; 10—Piršliai Atjojo; 11-— 
Kaip Mes Augom Du Broliukai; 12—Oi kas So
dai; 13—Kai Aš Grėbiau; 14—Tūkstantis žin
gsnelių; 15—Lietuva Brangi; 16—Putpelė; 17 
—Per Girelę, Per žaliąją; 18—Aš Pasėjau Ba
landėlę; 19—Tai Gražiai žydi; 20—Parsivedžiau 
Mergužėlę Lepunėlę; 21—Išplauk, Išplauki; 22 
—Kai Aš Buvau Mažulėlis; 23—Močiute Mano; 
24—Atskrend Sakalėlis; 25—Ar Aš Tau, Sese, 
Nesakiau.

“Dirvos” kny-
SPECIALUS BALSAVIMAI ANTRADIENĮ, GRUODŽIO-DEC. 15

IŠNIEKINTOS VĖLIA VOS” galima užsisakyti per 
Prisiųskit pilną nurodytą sumą.

žiuoti Į tą koloniją apsigy
venti, gal but ir valdžios 
parėmimas išeivių finan
siškai, ir pagaliau, parin
kimas vietos, ne kurią pats 
išeivis užtiks, bet kuri jam 
nurodoma.

Gal, valdžios duodama 
(ar kokios nors tam tiks
lui sudarytos organizaci
jos) pašalpa ir butų kiek 
nors reikšminga kolonistui 
pradžiai gyvenimo, tačiau, 
musų nuomone, Į kokią ko
loniją žmogus neis, jis pa
teks i skurdą ir vargą, vi
sai priešingai jo ir jo pa
ragintoji! išsvajotai gero
vei.

Jokiai kolonijai svetimo
je šalyje nerasi tinkamų 
sąlygų kad galėtų visi ge
rai gyventi, ar nors paken
čiamai gerai. Kam tada 
iš vargo eiti dar Į didesni 
vargą?

Štai kodėl vargas.
Ar ūkiškai užvesta kolo

nija turi turėti sau miestus 
su dirbtuvėmis, kur gali
ma butų savo produktus 
keisti Į pinigą, ar indus- 
trialė kolonija turi turėti 
arti ukes kad galėtų gauti 
pragyvenimui pigiai mais
tą.

Kalbėsim tik apie ūkiš
ką koloniją. Kolonijai že
mė, kur nebūtų, bus toli 
nuo miestų. Viskas kas ko- 
lonijon vykstančiam žmo
gui tėra daryti tai važiuo
ti ir apsigyventi ant pliko 
gabalo žemės, pradėti sta
tytis pastogėlę, Įsigyti gy- 
vulėli-kitą ir jo pagalba 
gremžti žemės kuprą (kad 
ir labai derdingos) ir rū

pintis pasigaminti sau duo
nos. Perviršių jei ir turės, 
kur ji padės, kaip nuveš Į 
miestą, kas pirks? O jei 
neparduos, nebus liuoso pi
nigo. Tas ir sudaro skur
dą.

Statyti savo miestą ar 
miestus — patars optimis
tas. Tas gerai. Bet kokį 
miestą pastatysi, ką jame 
veiksi, jeigu nebus ko jame 
daryti? Jeigu užvesi ko
kią milžinišką išdirbystę, 
jos neišlaikysi, nes vieti
niai kolonistai neturės iš 
ko tų gaminių pirkti, dir
btuvė neturės būdų savo 
gaminių perviršį kitur iš
vežti, arba iki daveš.į ko
kią nors rinką del brangu
mo neišlaikys konkurenci
jos, ir kolonistų dirbtuvės 
turės arba užsidaryti arba 
skursti.

Kad tas yra tikrenybė 
liudija faktai ne iš kokių 
nors kolonijų, bet iš pačių 
valstybių gyvenimo. Jeigu 
valstybė neturi kur padėti 
savo gyventojų pagamintų 
perviršių ūkio ir dirbtuvių 
gaminių ji skursta.

Kiti pavyzdžiai yra tai 
tų savanorių išeivių sukur
tos kolonijos.

Amerikoje, Lietuviai tu
ri ūkiškas kolonijas Michi
gan valstijoje, turi mažes
nę Ohio valstijoje, ir yra 
kitose valstijose vietų kur 
Lietuviai ūkininkai gyvena 
dideliais kiekiais. Bet iš 
jų tik tie turi šiek-tiek ge
riau kurie randasi arčiau 
kokio miesto ir prie gero 
kelio į miestą davažiuoti.

Visi betgi suvargę, dir- 

Įba sunkiai ir vos-vos išgy- 
| vena.

Todėl, tiems kuriems pa
tiems Lietuvoje gerai, ar
ba kurie išvažiavę su pini
gais į kitą šalį galėtų sau 
mieste gražiai gyventi, kal- 

; bėti apie steigimą Lietu- 
j viams kolonijų kituose pa- 
Isviečiuose yra vienas daly- 
1 kas, o gyventi tiems kurie 
j į tokias kolonijas išeitų 
lyra kitas dalykas.

Jeigu Lietuva butų visa 
industriališka šalis, kaip 
yra Anglija, apsimokėtų 
kalbėti apie jieškojimą ko
lonijos išsiuntimui žmonių 
gyventi. Dabar gi, iki Lie
tuva yra ūkiška šalis, ir 
lyginant su kitomis šali
mis yra daug rečiau apgy
venta žmonėmis, kalbėti 
apie koloniją yra bereika
lingas darbas.

Traukimas Lietuvos pi
liečių į Aziją, Afriką arba 
Ameriką į keno nors stei
giamą koloniją lai pasilie
ka pačių žmonių valios pa
sirinkimu. Lai valdžia nei 
jokios Lietuvoje organiza
cijos nesiima kurstyti žmo
nių plačiu mastu apleisti 
savo tėvynę ir dangintis 
kitur į užtikrintą skurdą.

Lietuvoje duonos užten
ka visiems. Lietuvoje iš
ugdyta sava pramonė pasi
laiko todėl kad turi gana 
na žmonių savo dirbtuvių 

i gaminiais aprūpinti.
Jei Lietuvoje kelti kal

bas apie rūpinimąsi išei
vių parėmimu tai labiausia 
reiktų rūpintis parėmimu 
dabartinių savanorių išei
vių kolonijų, kad jose len
gviau butų išlaikyti Lietu
vybė, kad jose butų plati
nama Lietuvos spauda, ir 
Lietuvos eksportas.

“Dirvos” Redakcija.

GRAŽUS SUSIPRATUSIU 
ŪKININKO PAVYZDIS

Kaunas. — Lapkričio 18 d. 
ūkininkas Aleksa iš Taurų k., 
Tauragės apsk., paaukojo 100 
litų 3-čiam Dragūnų Geležinio 
Vilko pulkui, kartu pridėda
mas laiškelį, kuriame rašo:

“Kaip ūkininkas be arklio 
negali ūkininkauti taip karys 
be ginklo negali kariauti. Su
prasdamas ausaugos reikšmę 
aukoju tamstos pulkui kad ir 
negausią auką.”

Palaikykit Cleveland© Prograsą

Balsuokit Už

CITY LEVY
ir Sumažinki! Savo Taksas

DAUG IŠKENTĖJO, BET 
LAISVĘ LAIMĖJO SVEIKINIMAI KALĖDOMS

Pasveikinkit savuosius Lietuvoje — Lietuviškai!
Gražus paveiksluoti Lietuviški Kalėdiniai ir 1937 Metams 

Sveikinimai — tinkami siųsti Į Lietuvą ir draugams čia pat.

6 Įvairių vaizdelių laiškai — už 30c
Visi su vokais-konvertais. Mažiau 6 nesiunčiama.
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

APDOVANOJO LAT
VIJOS ORDINAIS

Nepriklausomybės kovų žy
giams atminti visa Lietuva 
puošiasi didingais paminklais. 
Jie statomi įvairių kovų did
vyriams ir tiems nepriklauso
mybės kovotojams kurių var
dai šiandien mažai kam žino
mi, bet kurių darbai laisvės 
atgavime yra labai dideli. Šia
me vaizdelyje matome puošnų 
paminklą Lietuviui ūkininkui, 
šis paminklas visuomenės au
komis pastatytas Raseiniuose 

atidengtas 1934 m. Birželio 
d. Tsb.

ir
24

Kaunas. — Lapkričio 26 d. 
Latvijos pasiuntinybėje buvo 
įteikti Lietuvos karininkams 
Latvijos Trijų žvaigždžių or
dinai : Gen. Ltn. Tallat-Kelp- 
šai — II laipsnio, gen. štabo 
Pulk. Musteikiui ir gen. štabo 
Pulk. Ltn. Vincui žiliui — III 
laipsnio ordinai. Be to, radio
fono orkestro dirigentui Karo
sui buvo 
ordinas.

Įteikimo 
paprastas 
liotas ministeris pareiškė kad 
šie garbės ženklai yra draugiš
kumo simbolis tarp abiejų bro
lišku tautu bei kariuomenių.

“L.A.”

įteikta IV laipsnio

proga Latvijos ne- 
pasiuntinys ir įga-

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

t

DABAR LAIKAS APTAISYTI STOGUS 
ir Atlikti Kitus Namo Aptaisymus

Pasiruoškit sutikti rudenį ir žiemos šaltą orą. apsirū
pindami savo namo aptaisymu išlauko. Kam aikšot pi
nigus lopymais senų stogų? — Duokit uždengti tvir
tom naujom “shingles”, kurios laikys iki jūsų namas 
stovės. Darbas ir medega garantuota.

Uždengsiu stogą dabar, išsimokėti galėsit per 3 metus.

The Home Ovzners Service Company
HEnderson 3842 7313 Myron Avė.

Lietuvis — J. W. Graff — Savininkas

X|

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI 

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo 

Patarnavimas 
modemiškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292

Aštuoni užmušta. Que
bec, Kanada. — Kaimelyje 
ištikus sprogimui viename 
name, užmušta motina ir 
septyni vaikai.

P. J. PICKETT
PLUMBING, GAS FITTING 

SEWER BUILDING
Perdirbu maudynes i naujausios 
mados už išsimokėjimą. Jei 
negero su jūsų nuobčgomis 
muose, šaukit mus, greitai 
taisysim.

7407 SUPERIOR AVE.
Tel. HEnd. 0758

I 

kas X 
na- X 
pa

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

Norintiems kredito 
brangiau.

Hoedl’s Music
7412 St. Clair Ave.

instrumentus.
neskaitom

House
Cleveland

Muzikos Instrumentai
Vietoj skėbėti pirkt savo 

muzikalius i n s t ramentus 
kitur, kreipkitės į mus— 
čia gausit prieinama kaina 
ir lengvu išsimokėjimu — 
• Perkančius mokinam dykai:

Išmokit: piano, banjo, gitarą, 
saxo, mandoliną, akordioną

HARMONY SHOPPE
Dave and Grace Tomka 
7727 Superior Ave.

ENd. 5297 Cleveland, O.

Bramley & Sons Co. į
FLORIST

PILNAS
GĖLIŲ PATARNAVIMAS
VESTUVĖMS BUKIETAI

LAIDOTUVĖMS VAINIKAI 
CORSAGES

Patarnavimas Visame Mieste 
1181 EAST 71ST STREET 

HEnderson 1850 X
• •£» •£»

X Gera Kepykla Ž
£ Geriausi ir skanus kepyklos ga- X 
X miniai ką už pinigus galima £ 
❖ gauti, naudojam geriausią svie- X 
£ stą, taukus ir miltus prie kepi- £ 
Xmo duonos, pajų, keiksų. šven- X 
£ tems turim skanių pyragų. X 
£ KREIPKITĖS REIKALE £ 
X Kainos Visai žemos. X 
i WETHERED’S į

Quality Bake Goods X 
X 7022 Superior Ave. HE. 5310 £

4*
❖ Namų Aptaisymas X

Mes taisom ir sudedam X 
šildymo pečius. Dengiam r 
ir lopom stogus ir dedam X 
vandens nuobėgas. Visas X 
tos rūšies patarnvimas v 
kainos visai mažos.❖

SATER BROTHERS £
6617 Wade Park Ave. £

ENdicott 0823

* Plumbing Reikmenys ’> 
X Geležinai Padargai X 

ir Maliavos X
f Kreipkitės į mus X

MAUDYNĖMSĮXSINKOMS,
| IR KITŲ REIKMENŲ 
X ir Plumbing prietaisų 

į The STONEMAN Co. 
!> 7110 Superior Ave.

He. 1759
4* i
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DEŠIMTS METŲ LIETUVOS PIRMYNŽAN-
GOS TAUTININKŲ VADOVYBĖJE

Gruodžio 17-tą dieną su
eina dešimts metų nuo Lie
tuvoje Įvykusio perversmo, 
kuomet buvo pašalinta per
daug palaida demokratija, 
arba tik demokratijos vai
du vadinama betvarkė, ku
ri musų jauną respubliką 
butų pražudžius, ir užėmė 
šalies reikalus tvarkyti da
bartinė tautinė 
be, kuri buvo 
“fašistiška”.

Kalbant apie 
formą, ji labai

x tiems kurie neturi teisių 
laisvai rėkauti, žmones kir
šinti, tąsytis už valdiškas 
vietas, o laimėjus, naudo
tis ir puikiai gyventi. Be 
to, ką jie vadina, “demokra
tija”, jie nenurims. Jiems 
negera ne tik valdžia bet 
ir visa šalis. Tą keletas at
virai parodė, stodami pasi
tarnauti svetimiems, tap
dami savo šalies išdavikais.

Tačiau, kalbant apie pa
dėtį Lietuvoje bendrai, tei
singiausia. yra patarlė, “Ir 
akmuo vietoje stovėdamas 
apželia”. Dabartinė Lietu
vos vyriausybė gavo pro
gos Įsistovėti, Įsisenėti, pa
žinti, suprasti šalies reika
lus, žmonių reikalavimus, 
pasaulinę kryptį, ir prisi
taikant prie visko turi ga
limybės gerinti šalies eko
nominę padėtį, kelti savo 
kultūrą, tobulinti valdžią ir 
duoti žmonėms tai ko 
reikalauja.

Kalbant apie žmonių 
kalavimus nesupraskit 
turima mintyje tų 
rimstančių 
kala viniai.

Lietuvos 
gyvendami, 
trukdomi, išplėtė savo ūkių 
gamybą iki to kad dabar 
jau aprūpina daug kitų ša
lių savo maisto produktais. 
Už tai mainais gauna sau 
iš kitur tų reikmenų kurių 
Lietuvoje nėra.

vyriausy- 
praminta

valdymo 
nepatinka

Jie

rei- 
jog 

nenu- 
politikerių rei-

piliečiai, rainiai 
politikierių ne-

Kokia valdžia kada turė
jo laiko pasirūpinti savo 
piliečių gerove, rasti rin
kas savo produktams užsie
nyje kuri rūpinosi tik sa
vo partijos gerove ir ku
riai apėjo svarbiausia ir 
pirmoje vietoje kaip lai
mėti rinkimus?

Jeigu kur dalykai tvar
kingiau ėjo savairui, kaip 
pav. Suv. Valstijose, čia ir 
demokratija giliavo ir par
tijos pasimainydamos vie
tomis gali viešpatauti, vie
na kitą niekindamos. Ta
čiau kuri šalis ekonomiškai 
stovėjo silpnai ten demo
kratija šalies gyventojams, 
politikierių maitintojams, 
nieko nedavė ir neduoda.

Kaip ūkyje kur vaikai 
be gero gaspadoriaus kas 
sau graibsto niekad gero
vės nėra, taip ir valstybė
je kur partijos stato save 
aukščiau piliečių reikalų 
nėra ko gero tikėtis.

Laiminga Lietuva
spėjo laiku gauti sau stip
ria ranka gaspadorių, ku
ris Įšėlusius savo vaikus- 
partijas suvaldė.

kad

Sovietų Rusijoje dar pa
daryta žingstis atgal Į nu
senusią kapitalistinę siste
mą: štai jau pradėta par
davinėti vedybiniai žiedai, 
kurie po revoliucijos buvo 
išmesti kaip “buržujiška 
nusidėvėjus liekana”.

D I R V A . ^-ssi-'^ajuw j mtjtgnr

' RADIKALAI LENDA'
Į MOKYKLAS

SOVIETŲ 
KONSTITUCIJA

“Dirva” jau minėjo ką 
i eiškia ta Maskvos carų 
skelbiama ir giriama kon
stitucija. Štai kaip Ame
rikos laikraščiai apie ją 
išsireiškia:

“Cleveland News” sako:
“Rusijos nauja konstitu

cija vienų skelbiama kaip 
prisiartinimas demokrati
jos, kitų sakoma jog tai 
esą jau pats demokratijos 
atėjimas.

“Bet pasirodo kad nėra 
nei tas nei tas, nes ta kon
stitucija beveik neturi nie
ko bendro su demokratija.

“Demokratijos pamatas 
yra laisvė minties, laisvė 
kalbos, laisvė spaudos, gi 
naujoji Rusija šito nieko 
žmonėms netekia.

“Pilietis galės melstis su- tų atgal, išsipildė: žmogus 
lyg savo noro, bet jam ne- I važinėja be arklių, skraido 
bus leista skelbti religiją.1 oru> nardosi laivais po van- 
Vieši susirinkimai bus pa- deniu p0 vandeniu kalba- 
velyti, bet politika uždrau-1 • - -
sta. Niekas žodžiu ar raš
tu neturės teisės kritikuo
ti Diktatorių Staliną. Rė
mimas kokios organizacijos 
priešingos 1„......... ...... .....
išdavystei lygus prasižen
gimas. Ir tt.

va-

PRANAŠYSTĖ KURI 
IŠSIPILDĖ

Penki šimtai metų atgal, 
viena Anglė, žinoma kaip 
“Motina Shipton”, parašė 
eilėmis šitokią pranašystę:

“Vežimai važinės be ar
klių, ar mulų kurie juos 
trauktų, ir jame išdidus 
žmogus važiuos per kąlnus 
ir klonius. . . .

“Žmogus vaikščios,
žinės ir miegos, ir net kal
bės, po vandeniu.... 
mus statys iš šipuliukų, ir 
tada bus planuojama mil
žiniški karai. Žmonės ma
tys paveikslus kurie judės 
kaip gyvi, laivai kaip žu
vys plaukios po vandeniu, 
taipgi žmonės kaip paukš
čiai skraidys padangėmis, 
ir tada pusė pasaulio, pa
merkta kraujuose, mirs.”

Tas ką ta moteris numa
to ir rašė penki šimtai me-

Na

i si; paveikslus matom ju- 
i dant kaip gyvus (filmas).

Tas viskas jau buvo lai
ke pasaulinio karo, kuomet

AV0 VU T V • • v V 1 > Ąkomunizmui bus daug žmonių išžudyta. Ar
'ta jos pranašystė nusakė j 
I jau buvusį pasaulinį karą 

“Nors Stalinas kalba a-1 ar dar kitą busintį, galim 
pie tą naują konstituciją trumpoje ateityje sulaukti ■ 
kaip apie demokratinį do- • R- to palyginimo, 
kumentą, jis atvirai pava-i----------- ------------ :-----------
dina tą naują patvarkymą Už S3 metuose pralinksminsit 
tik ‘daugiau tampesne dik-jvisą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’| 
taturos forma’.” I saviškiams i Lietuvą.

Vienas aukštas sovietų j 
komisaras skelbdamas kon
stituciją pasakė: “Komu
nizmo saulė galiau pasau
liui užtekėjo!”

Tas ir reiškia kad viskas i 
pasiliks komunistų dikta
tūroje, tik atmesta jau nu
dėvėti budai ir priimta ki
tokia diktavimo forma. 

Kaip iki šiol komunistai 
balsavo iškeldami savo 
raudonas korteles taip ir 
toliau, rinkdami atstovus į 
parliamentą, tegalės bal
suoti tie kurie turės rau
donas korteles.

1936 METŲ STATYBA 
AMERIKOJE

Namų statyba Suv. Val
stijose šymet pakilo 70% 
virš 1935 metų statybos ir 
apskaičiuojama kad šymet 
iki galo metų bus praleista 
apie $1,960,000,000 staty
bai.

Gyvenamų namų statyba 
suims apie $860,000,000 iš 
tos sumos. Kitos sumos 
tenka industrialinei ir vie
šų Įstaigų statybai.

Rodos miestai Ameriko
je jau išaugę ir namų tu
rėtų užtekti, tačiau gyve
namų namų statyba, kaip 
tik laikai šiek-tiek pagerė
ja, vėl smarkiai pakyla.

ŽYDAI PLATINASI
Žydų tautos istorijos se

kėjai tikrina kad Žydai per 
praeitus 
daugino 
skaičius 
300,000.

Žydai 
trimis svarbiomis dalimis. 
Apie 7,500,000 gyvena ry
tinėj Europoj, k. t. Rusi
joj, Lenkijoj, Lietuvoj, Ru
munijoj.

Antrą vietą užima Suv. 
Valstijos, kur gyvena apie 
4,500,000 žydų. Vidurže
mio šalyse gyvena apie 
1,333,000' Žydų.'

135 metus pasi- 
šešis kartus ir jų 
dabar siekia 16,-

gyvena pasidalinę

Dalykų tėmytojai skelbia 
apie komunistų ir bendrai 
radikalų pastangas Įsigau
ti Į viešas mokyklas, kur 
galėtų naudoti savo įtaką 
pakreipimui jaunų moki
nių minčių Į kairiąją pusę.

Per eilę metų, sako, so
cialistai ir komunistai tu
rėjo akį į mokyklas. Vie
tomis jie stengiasi užimti 
mokyklų tarybose pozici
jas, kitur spraudžia į mo
kytojus ir mokytojas savo 
idėjų žmones.

Jie žino kad jeigu jiems 
patektų vadovybė 27 mili
jonų Amerikos pradinių 
mokyklų vaikų, jie galėtų 
pakeisti visą musų ekono
minę, politinę ir socialinę 
filosofiją vienos gentkar- 
tės bėgyje.

Tas primena prieš kelio
lika metų komunistų dėtas 
pastangas užvaldyti darbi
ninkų unijas ir visokius jų 
kitokius “gręžimus iš vi
daus”, kurie tačiau jokių 
pasekmių nedavė.

Amerikoje žmonės pasi
turinčia u gyvena ir tarp jų 
raudonųjų obalsiai neran
da platesnio atgarsio.

AR AMERIKOS PILIAKALNIAI 
TURI KĄ BENDRO SU LIETU

VOS PILIAKALNIAIS?

TURTINGIAUSIA FIL
MŲ ARTISTĖ

1 Norma Shearer pasidarė | 2-11.... 1 šio kontinento.j turtingiausia filmų artiste j 
kuomet pereitą vasarą ne
tikėtai miręs jos vyras, Ir-1 
ving Thalberg, filmų ga
mintojas, paliko jai visu: 
savo turtus.

Norma Shearer liko pa-
■ veldėja apie 10 milijonų 
' dolarių vertės turto.

Kiekvienas Lietuvis yra gerai 
pažinęs su Lietuvos piliakalniais. 
Lietuva nudabstyta Įvairaus didumo pilia
kalniais, ir aukštesniais ir žemesniais, bet 
tikrai žmonių rankom supiltais, kalnais 
net tokiose vietose kur jie išrodo nerei
kalingi.

Piliakalnių Lietuvoje yra keliariopos 
rūšies: vieni yra ant kuri buvo apsigyni
mo pilaitės, kiti yra tokie smaili ir sta
tus kad neišrodo jog ant jų galėjo būti 
kokis pastatas. Kiti yra smaili ir maži. 
Šie sakoma esą kapai tam tikrų žmonių, 
kurie po jais palaidoti.

Piliakalnių pilimo laikai yra iš senes
niųjų, tačiau tie kalneliai supilti ir sutai
syti taip gerai kad amžiais nesunyko, ne
išplovė jų nei lietus nei kitokios darganos 

j nesunaikino.
Šiaurinėje Amerikoje taipgi randama 

i daug piliakalnių, kurie priskiriama neži- 
| nomiems prieš-istoriškiems primitiviams 
j žmonėms, gyvenusiems čia daug pirmiau 
negu baltas žmogus užkėlė savo koja ant

apsi- 
Visa

užtikta padargai iš titnago, išdrožtos pyp
kės, vario, akmens ir kitokių medegų iš
dirbiniai, kurie rodo aukštą artistišką iš
sivystymą.

Didžiausias Ohio valstijoje piliakalnis 
yra netoli Miamisburg, Miami apskrityje, 

i Jo diametras apačioje yra 852 pėdos.
Vienas iš didžiausių pavidalinių pa

darinių yra tai Žalčio Piliakalnis Adams 
apskrityje. To žalčio pavidalu išsirangiu- 
sio piliakalnio ilgis yra 1,300 pėdų. Tas 
piliakalnis nebuvo laidotuvių vieta, bet 
dirbdintas tikybiniam tikslui.

Kitas pavidalinis piliakalnis yra Lick
ing apskrityje, kuris vadinamas Aligato- 
’’?.us Piliakalniu, toks su išskėstam į ša
lis lyg kojom. Trečias pavidalinis pilia
kalnis randasi netoli Newark. Jis yra 
paukščio pavidalo. Jame irgi nerasta jo
kių žmonių laidojimo žymių.

Yra keletas piliakalnių kurie tarnavo 
ir tvirtovėmis — lygiai taip kaip Lietuvo
je tūli piliakalniai tam tikslui buvo nau
dojami.

Aišku kad ankstyvieji Amerikos kon
tinento žmonės praleido daugybę metų iš- 
dirbimui tų tūkstančių piliakalnių. Gal 
but kiekvienas aplinkinis gyventojas pri
sidėjo prie to darbo, savo paprasto darbo 
kaše nešdamas žemių ir pildamas j vieną. 
O kaip jie tas žemes kasė kuomet nebuvo 
kastuvų kokius mes šiandien turime?

Nors tie ankstyvieji žmonės buvo pri-

i

GER
Kl

LEISKIT I LIETUVĄ
Leiskit Į Lietuvą, 
Leiskite greičiau! 
Čia sunku man buvo, 
Vos nepražuvau....

Saulė ten šviesesnė,
Gražesni laukai,
Tėvynė brangesnė.
Nors ten ir vargai....

Jaunos dienos liko
Svetimoj šalyj. 
Dirbau už skatiką 
Su skausmu širdyj....

Jau gana mokytis
Svetimos kalbos,
Nenoriu klausyti,
Nei girdėti jos’

Aš ilgiuos paukštelių,
Lietuvos dainų,
Sesučių, brolelių, 
Savųjų draugų!

Vikt. Tatarėlis.

Visose Suvienytose Valstijose — ka
dangi šalis didelė — piliakalnių yra tuks- 

Itančiai, tačiau Ohio valstija ypatingai __ ...... ......................
Ųa j=aus3 51- išnykusių žmonių palikimais mitiviški, tačiau tikima kad jų civilizaci- 
pinmahuais. ] _ lies forma buvo daug pažangesnė negu po

j jų vėliau gyvenusių Indijonų, kuriuos už- 
! tiKo baltieji žmonės Amerikoje. Jie turė- 
’ jo pradini supratimą apie architektūrą ir 
' statybos budus; jie augino tabaką, kuku

rūzus, pupas, arbūzus ir kitokį maistą, ir 
žinojo kaip juos sudėti žiemai. Randama 
daug Įrodymų jų prieš-istoriškų daržų.

Piliakalniai nėra tik Lietuvos ir Su
vienytų Valstijų nuosavybė. Jų randama 
Meksikoje ir Pietų Amerikoje; didelėje 
dalyje Europos; Azijoje ir šiaurinėje Af
rikoje. Norvegai, Danai, Švedai ir Lie
tuviai turi po piliakalniais palaidoję savo 
ankstyvųjų valdovų.

Spėjama kad piliakalnių budavotoiai 
yra ainiai Mongoloidų šakos, kurie Ame
rikon galėjo ateiti apie 10,000 metų atgal 
per Beringo pertaką, siaurą vandeni ski
riantį Aziją nuo Alaskos, šiaurinėje Ame
rikoje.

*

RUDENIO DIENOS
Po pašiurę vėjas ūžia,
Ardo rimtį rudeninę,
Ir nuliūdusį giružė «
Tyliai ošia nusiminus.

Gaila, jai vasaros dienų, 
Žydėjusių bijūnų žiedais, 
Kai puošės kilimu žaliu 
Gražus tėviškės laukai.

Skambėjo dainos po palaukę, 
Švelnaus vėjelio šiurenamą, 
O dabar nustojo jos plaukę, 
Palikę mums vaizdą tik menamą.

Salos. Juozas Miknys.

Ohio valstijoje, prie Marietta mies- 
l to, yra garsus Didysis Piliakalnis, kurį 
j ruošiamasi atkasti ir ištyrinėti kitą metą, 
apvaikščiojant šios šiaurvakarinės Teri
torijos apgyvenimo sukaktį.

Nekurie tie prieš-istoriški palaikai 
piliakalniai randasi Cleveland© kaimynys
tėje, bet diduma jų yra pietų centralinėj 

I Ohio dalyje. Pačios Cleveland© srities 
piliakalniai daug prisidėjo prie atidengi- 

| mo nekuriu senovės paslapčių.
Svarbiausi piliakalniai yra Iroquois 

j Indijonų gentės kilmės randami Cuyaho
ga, Portage ir Summit apskrityse, Cuya
hoga upės pakraščiais; žemutiniuose slė- 

į niuose Ashtabula ir Grand upių, Ashta
bula ir Lake apskrityse; taipgi Lorain, 
Wyandot, Seneca ir Sandusky apskrityse.

Vienas mažiukas smailas kalniukas 
radosi pačiame Clevelande, kur šiandien

i susieina E. 9-ta ir St. Clair gatvės. Tas 
į piliakalnis buvo užtiktas čionai kuomet 
Į atvykę baltieji žmonės pradėjo apsigyven- 
I ti Cuyahoga upės pakraštyje, prie Erie 
ežero.

Dr. Henry .C. Shetrone, Ohio Arche- 
i ©logiškos Draugijos direktorius ir svar
bus autoritetas piliakalnių tyrinėjime, ti- 

Į ki kad atkasus Marietta Piliakalnį bus 
atrasta daug iki šiolei nežinomų paslap- 

j čių apie tuos išnykusius žmones.
Jeigu Marietta miesto taryba sutiks 

duoti leidimą tą piliakalnį tyrinėti, bus iš- 
i kasta iš jo vieno šono inėjimas tiesiog Į 
patį vidurį piliakalnio patyrimui kas ja- 

■ me paslėpta. Iki šiol jau buvo įsikasta į 
keletą piliakalnių, kuriuose rado Įvairių 
anų amžių žmonių palaikų, kaip žmonių 
sudegintų kimų, kaulų, iš akmens darytų 
padargų, vario ir akmens indų ir šiaip 

I gr a ž i ų p a da r i n i ų.
Seip piliakalnis, Ross apskrityje, bu

vo labai įdomus. Jame rasta požeminis 
iš akmenų sudarytas kambaris, kuriame 
rasta lavonai dviejų vaikų ir keturių su
augusių žmonių. Rasta daugybė tų žmo
nių naudotų papuošalų ir daug ko kito.

Nekurie piliakalniai yra pailgo pa
vidalo, kiti apvali, bet visi status ir smai
li Į viršų.

Trempei- piliakalnis Scioto apskrity
je, netoli Scioto upės, netoli nuo Chillico
the, Ohio, yra kitas svarbus piliakalnių 
dalytojų darbas. Šis piliakalnis turi ne
aiškų pavidalą gyvulio, kuris išsyk spė
ta buvęs Indijonų padaras-dievas garbi
nimui, tačiau vėliau pasirodė buvo sudė
tinis. kapinynas. Jame užtikta deginimo 
Įrengimai ir lavonų likučiai, prie jų ir lai- j 
dotuvių apeigoms koplyčia. Koplyčioje j6820 Superior Ave.

JUROS MERGA

Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingų mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvį jaunuoli nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. ------------------------------------------1.00

Reikalaukit “Dirvoje”

J uros

Karalienes Sabbos

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

Reikalaukit “Dirvoje”

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas. 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Cleveland, Ohio
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Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILO “DIS- 
KUCLJOS” SU DRAU- 

DU STEPU
Štai ir atėjo tas plačiai 

garsintas, visų lauktas di
delis vakaras — draugo 
Stepo “diskucijos” su gerb. 
Spragilu.

Penktadienio vakaras — 
tai vakaras kada Lietuvių 
salėje gali gauti keptų žu
vų, alaus ir kitokių gėrimų 
ir Įvalias pasišokti.

Apatinėje salėje muzi
kantai griežia net stulpai 
nori šokti; keptų žuvų ir 
kopūstų aromatas veržiasi 
pro duris net i gatvę ir pa
sveikina kožną kas tik pro 
Lietuvių salę praeina, bet 
publika renkasi ne Į apati
nę salę, o i viršutine.

Klubo vakaruškų rengė
jai spjaudo kas čia darosi 
kad jų biznis gadinamas: 
nėra kam šokti, alų gerti 
ir spirgintas žuvis valgy
ti. Visi traukia Į “disku- 
cijas”.

Ateina Į “diskucijas” ir 
draugas Stepas su savo gi
zeliais, gatavais plot, rėkt 
ir balsuot taip kaip Stepas 
jiems Įsakė.

Štai pas duris juos pasi
tinka salės valdyba, atlaša 
jam ranką. Draugas Ste
pas nudžiunga kad ir sales 
komitetas stojo i jo pusę. 
Bet Stepas pajunta kad į 
jo ranką Įkišta sąskaita 
reikalaujanti užsimokėt už 
salę išanksto, kitaip “dis
kucijų” neleis laikyti.

— Kai fašistams tai duo
dat salę nereikalaudami iš- 
anksti užmokėt, o mums

darbininkams ne ? Mes. už
mokėsiu! po diskucijų, ka
da surinksim aukų, — sa
ko draugas Stepas su savo 
gizeliais.

— Jus norėjot prigavin- 
gai savo kermošių surengt 
ir svetimu vardu užsirašėt 
salės knygose, tai turit iš
anksto užsimokėt. Po dis
kusijų, aukas pasiėmę pa
bėgsi!, liepsit mums eit 
jieškot pinigų pas tą keno 
vardas knygoje užrašyta, 
— sako komitetas.

Draugučiai dirst, mirkt, 
žvilgt vienas į kitą. Nėra 
kas daryt. Reikia už salę 
užsimokėt, kitaip “diskuci
jų” nebus... Vienas ran
ką į savo kišenių kyšt, ki
tas Į savo, trečias į savo— 
visų kišeniai tušti: neatsi
nešė nei cento kad nereikė
tų aukaut kada reiks už 
salę užsimokėt: tegul dar
bininkai aukas sudeda.... 
Na ir draugučiai turėjo iš 
darbininkų pasiskolint pi
nigų užmokėt už salę....

Ineinam į salę, salėj tam
su, žmonės patamsėj sėdi, 
iki draugai nesurinko pa
skolos užmokėt už salę.

Kada salė prašvito, ei
nu aš ant scenos, iš kur 
diskusantai kalbės. Drau
gas Stepas vedasi su savim 
visus savo gizelius: drau
gą Pasišiauši, draugą Ma- 
žaausi, draugą Visiems- 
gerą, draugą Lepši, drau
gą Artimatį, draugą Vėp
li, draugą Liuleiką, drau
gę Mazgeikienę, draugę 
Lopienę, draugę Nauskie- 
nę ir kelis kitus draugu
žius;

Žiūriu kas čia bus kad 
prieš mane vieną tokia ar
mija raudonukų išstatyta. 
Nesuės, pamaniau sau ir 
sėdžiu laukdamas “garsių” 
“diskucijų”.

Draugas Mažaausis atsi
stoja scenos priešakyje ir 
pradeda:

— Draugai ir draugės! 
Mes darbininkai iššaukėm 
šiandien, atsiprašo, ši va
karo, i debatus, tai yra 
diskusijas, buržujų, fašisto 
“Dirvos” redaktorių! Ale 
jis dar nepasirodai

— Klausyk, Stepai, kas 
čia per komedija: juk tu
rėjo būti diskusijos tavo 
su manim, daugiau nieko,

Draugas Stepas

— sakau aš.
— Drauge, mes už salę 

užsimokėjom tai galim da
ryt ką norim. Turim pro
gą iš fašistų pasišidyt tai 
ir išnaudojami — sako jis.

— Na tai gerai, aš einu 
sau namon, galit juoktis 
jeigu juokų krėst atėjot. 
Žinai gerai kad su tavim 
ir kitais tokiais kaip tu 
’‘■Dirvos” redaktorius neis 
Į diskusijas, — sakau aš.

— Palauk, drauge, neik, 
mes prieisim prie tvarkos. 
Kai tu išeisi čia nieko ne
liks, — sako jis.

Strykteli Į scenos prieša
kį draugas Pasišiaušęs ir 
pradeda “kalbėt”:

— Gerbiamoji publiko! 
Kaip aš vaikščiji pa Supe- 
rijo tai aš mato visado anaj 
pusiaj gatves fašystiško 
insteigo, tai ašen ynešo kad 
mis užpratestatum priš jo!

— Ura! Ura! — kumš
tis Į viršų keldami rėkia 
kiti draugučiai.

Draugas Mažaausis vėl 
“kalba”:

— Draugai darbininkai 1 
Fašistiškoj gazietoj būva 
parašyt kad aš Letuvoj 
niatur’ broliu, ale aš galiu 
jums Įrodit kad aš tur’. Va 
ju futigrafijas!

— Ištikro čia komedijos, 
Stepai. Ką šių žiopliukų 
tauzos turi su tavo ir ma
no sutartom diskusijom? 
jeigu nori, tu stok su jais 
ir “diskusuok”, — sakau 
aš.

— Palauk, drauge, tuoj 
nesikarščiuok. Kai jis pa
baigs mudu galėsim pradėt 
savo programą. Matai kiek 
daug žmonių prisirinko, 
reikia juos užganėdint, — 
sako jis.

ŽMONIJOS ISTORIJAM E R U N A S

priešams savo tėvų nenugalimą pilį.

Ši ypatinga, smagi skaityti, ir svSsįįi istoriniu at
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lifeta^ip namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvį', 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metą at
gal. Kada Žuvedai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių Įtampų žmonės eina į Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Męruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemes, ir iš
muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba ir 
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti skai
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didele — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose. KAINA TIK $2.00.

ŽMONIJOS ISTORIJA — labai reikalinga kiekvie
nam darbo žmogui knyga, kurioje lengvai ir įdo
miai aprašoma žmogaus gyvenimas ant žemės nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabar. Knyga didelė, 
G10 pusi., su daugeliu iliustracijų. Verte Karolis 
Vairas (Parašė Van Loon). Tvirtais viršeliais $2.09

Reikalaukit “Dirvoje”

Jau vėl Turime!

VALGIU
GAMINIMAS

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
.gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, iby it. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dii toje”
6820 Superior Ave. "tięveland, O.

— Matau, jus savo me
lagingais plakatais suragi- 

inot žmones ateiti pažiūrėt 
i kaip “Dirvos” redaktorius 
j su šitais žiopliais “disku- 
suos”. Dabar irgi kvailius 
lošiat, — sakau aš.

Atsistoja draugė Lopie- 
nė ir “kalba”:

— Draugai ir draugės: 
i Aš jums papasakosiu svar-[ 
bias žinias apie fašistų vai-. 

Įdomų Lietuvą! Jau trisde
šimts metų aš išvažiavus 
iš Lietuvos, ale aš jums pa
sakysiu kad ten nieko ge
ro nėra!

— Ura! — rėkia draugai.
— Na kas čia per kvai

lystė, Stepai? Matai kad 
ir publika jau spjaudo, iš-Į 
eis ir liks salė tuščia, — 
sakau aš.

— Drauge, ta draugė tu
ri teisę išreikšt savo nuo
monę apie tą fašistų val
domą kraštą. Ar neatsime
ni kai pernai “Dirvos” re
daktorius parvažiavęs iš 
Kauno iš fašistų kongreso 
Lietuvą gyrė ? Ar mislini 
jis už dyką gyrė? JĮ ap
dovanojo medaliais ir pri
vaišino iki sočiai tai ko ne- 
girs? — sako jis.

— Stepai, kaip tu taip ir 
tavo šitie draugai esat vi
sai trumpapročiai: “Dir
vos” redaktorius gavo or
diną ne Kaune bet prieš iš
važiavimą į Lietuvą, Wa
shingtone, Lietuvos Pa
siuntinybėje. Ir ką gero 
apie Lietuvą rašė ar kal
bėjo tai viskas buvo ką jis 
po Lietuvą važinėdamas 
matė ir patyrė. Argi tau 
vertesni Įrodymai tos bo
belės kuri dabartinės Lie
tuvos visai nematė? — sa
kau aš.

— Mes prieš fašistišką 
Lietuvą nusistatę, už tai 

, mes tai draugei ir tikim, 
— sako jis.

— Žinai, Stepai, išrodo 
kad mums nereikės disku
sijų, tu iškalno turi nusi
statęs savo nuomonę būti 
viskam priešingas kas ne 
raudona, tai kam dar mum' 
laikas gaišinti? — sakau 
aš.

Atsistoja prieš publiką1 
draugas Vėplys ir “kalba”: j

— Draugai ir draugės! 
Jus nemislykit! Aš viską 
skaitau kas toj fašistiškoj 
“Dirvoj” parašyta, ale ji 
labai priešinga mums dar
bininkams tai aš inešu kad 
mes išneštume protestą ir 
užprotestuotume prieš Is
panijos fašistus!

— Ura! — rėkia draugai.

Žiuriu į publiką ir ma
tau: visi galvas tik suka' 
ir suka i laikrodi. Nagi 
jau arti 10-ta valanda va
karo. Už pusės minutos 
ta didelė publika tik kilst, 
pakilst iš savo sėdynių ir 
eina Į apačią — ten kur 
keptos žuvys kvepia, kur 
muzika griežia, kur lygiai 
10-tą valandą bus trauki- i 

imas laimėjimo.
Mat, visi susirinko i klu

bo vakaruškas ir į laimė-! 
jimą skirtų keliolikos dola- 
rių tą vakarą. Iki tam lai- ■ 
kui, atėjo pavėpsot į vir-j 
šutinę salę.

Ir aš matydamas kad ši 
vakarą su draugu Stepu1 
prie nieko neprieisiu, nu
ėjau sau i apačią pažiūrėt 
kas laimės pinigus, užval-j 
gyt žuvies ir užsigert alu
čio.

Salėj liko tik draugučiai, 
kurie neatsinešė pinigų ty- 

! čia, kad nereiktų aukot ir 
kad galėtų ištrūkt nuo nu
ėjimo Į apatinę salę ir iš
leist koki penktuką salės 
naudai.

Tada draugas Mažaausis i 
“kalba”:

— Draugai ir draugės:! 
Čia likom mes vieni be fa
šistų tai aš perstatai! drau
gą Visiemsgerą perskaityt 
protesto rezoliuciją prieš 
fašistus 1

D r a u gas Visiemsgeras

išeina drebėdamas, keletą1 
kartų sukranksi, pasitaiso j 
savo kaklaraištį ir skaito:

— Mes šičiona susirinki 
vardon dešimts tukstan- 
čiun Klyvlanda Lietuviun 
išnešam šyta protestą preš 
Lietuvos fašistus!

Bet štai pašoka iš publi
kos Alekas Didysis ir savo 
vientaučiui Žemaičiui dar 
Žemaitiškiau paaiškina:

— Tamsta neturi jokiun 
irodymun apie ton ką sa
vo rezoliucijo saką, ir ne
turi tejses protestu! visun 
Klyvlanda Lietuviun var
du, bo jusun čia esama tik 
pusontra tuziną!

D r a u gas Visiemsgeras 
dar labiau ėmė drebėti ir 
suglamžęs savo “rezoliuci
jas” nuėjo šalin.

Alekas Didysis nulipo į 
apatinę salę, ir tuo draugų 
kermošius baigėsi.

Bet aš pasiryžau nepa
leisti draugo Stepo ir pa
siunčiau jam apdraustą 
laišką su kvietimu į tikras 
diskusijas.
Bus: Gerb. Spragilo dis

kusijos su draugu 
Stepu.

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. ; 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams j 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto i 
ženkleliais, gausit vieną nu- 
merį pamatymui. Antrašas:
‘MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.

Chicago, III

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

1117 E. 7$)th 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, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
A.r>tieka atdara 7 dienas savaitei©

Avalų Taisymas
Trys darbininkai dirba mano įs

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

Keller Shoe Repairing
7921 SUPERIOR AVE.

* Henninger’s *
ART STORE *

Pasirinkit savo Kalėdines dova-i- 
nas anksti. Mes turime puikių^ 

... pasirinimui rąžančių, stovy lėlių, g 
j; kryželių ii- kitų religiškų daly-? 
•Į kų. Daugybe Kalėdinių kortelių? 
£su religiškais vaizdais. Taipgi^ 
X darom paveikslams rėmus.
Š HENNINGER’S ART STORE 
ž 8809 SUPERIOR AVE. X

.wniujiiainiiiiiiiii:iiiniiniidiiiniiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiii:iiinn^

Phone Endicott 9512 

į MOLTHER ELECTRIC I 
SERVICE

Starteriai ir Generatoriai |
j Automobilių Armatūros

Apvyniojimas
Naminiai Padargai

8009 Superior Ave. 
Ineiga iš E. 80tli Street

^iiniiiiiiiiiiiiiiiiiuininniiiHiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiuuniiuiiiiiiiiniHiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiį

TAKSAI KURIUOS
GALIMA REMTI

Cuyahoga Taksų Lyga, 61G Su
perior Avenue, per savo sekretorių 
Charles T. Sheldon patiekia Cleve- 
lando balsuotojams sekantį pareiš
kimų.

Kuomet miesto administracija ii' 
taryba pasiryžo reikalauti daugiau 
pinigų ir siūle didelę suma taksų 
piliečių nubalsavimui Gruodžio 15 
d., Cuyahoga Tax League pareiškė 
pasipriešinimą ir reikalavo kad bu
tų sumažinta ta suma.

Lyga laimėjo savo reikalavimus 
ir taksų suma buvo sumažinta.

Miesto Taryba ir administracija 
sutiko reikalauti ir leidžia nubalsa
vimui tik 5.5 mills.

Sutinkant su 5.5 mills miesto rei
kalų vedimui, taksų kaina neviršys 
$2.86 nuo $100 įvertintos nuosavy
bės, kuomet už 1936 metus buvo 
mokama po $3.20 nuo $100. Tas 
reiškia kad taksai už 1937 metus 
bus mažiausia 10.6 nuoš. mažesni 
negu buvo 1936 metais.

Miestas turi parūpinti policijos, 
ugniagesių, ir sveikatos apsaugą, 
gatvių valymą ir visokį kitokį pa
tarnavimą ko mes iš miesto valdy
bos reikalaujame, todėl ši taksų 
suma leistina jai turėti, nes jeigu 
butų balsavimais atmesta, nuo to 
nukentėtų patys gyventojai.

Tuo remiantis, Cuyahoga Taksų 
Lyga, kuri rūpinasi namų savinin
kų reikalais ir žiuri kad nebūtų 
bereikalingai aptaksuojami, sutiko 
šitą miesto valdybos reikalavimą 
paremti ir pataria balsuoti už 5.5 
mill levy antradienį, Gruodžio 15.

Puošnus Rubai
Vestuvėms ir pokiliams Dress 

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

Dress Suit Rental Co.
235 THE OLD ARCADE 
(elevatorius į 2-rą aukštą) 

G. H. Schwabe, Mgr.

KAIP JŪSŲ SVEIKATA?
Pertankiai mes užleidžiam sa

vo sveikatą, savo didžiausį tur
tą. Ar jaučiat nuvargęs, silp
nas, svaigstat, ar nervuotas?

Naudokit

MONASTERY
šaknų ir žievių Arbata

Galima gauti pas mus, dėžė už 
$1.00, 6 dėžės už’ $5,00.

PATRIA TRADING GO.
5132 Broadway Ave.

Cleveland, Ohio

KELIONĖS Į LIETUVA

MAUROS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
Per Gothenburgą, Švediją

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos

Išplauimai laivų iš New Yorko 
DROTTNINGHOLM

Sausio 20. Vasario 16, Kovo 13 
GRIPSHOLM ____ ... Kovo 18
DROTTNINGHOLM ___  Bal. 15

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai, ir parduoda laivakor
tes autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedų Amerikos Linijos sky
riai.

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

Rockefeller Center. N. Y. City
Chicago, Ill. 181 N. Mchigan Av.
Boston, Mass. 154 Boylston St.
Detroit, Mich. 107 Clifford St.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

Gaunama . *
C. Pakeltis Vaistinėje 

1117 E. 79 th St. Cleveland.

The Cuyahoga Tax League

Pataria Balsuoti UŽ
5.5 MILL MIESTO REIKALŲ VEDIMUI

TAKSŲ PRIEDĄ

Cleveland© Miesto Balsuotojams:
Nuodugniai ištyrinėjus Clevelando miesto finansi

nę padėtį, Cuyahoga Tax League rekomenduoja pilie
čiams balsuoti už 5.5 mill miesto reikalų vedimui taksų 
priedą, balsavimuose Antradienį, Gruodžio 15 d.

Miesto valdyba, kuri privalo parūpinti gyventojams 
policijos, ugniagesių, ir sveikatos apsaugą, gatvių valy
mą, išmatų išvežimą, ir daug kitų dalykų kurie visuo
menei reikalingi, ji turi turėti tuos pinigus kurie šiuo 
priedu bus sukelti.

Jeigu šis taksų priedas nebus užgirtas, miesto gy
ventojai nukentės nuo stokos reikalingų patarnavimų.

Užgyrus šitą 5.5 mill priedą miesto reikalų vedi
mui, taksų kaina 1937 metams neviršys §2.86 nuo $100 
įkainuotos vertybės, kuomet už 1SJ36 metus reikėjo mo
kėti po $3.20 nuo $100.

Tas reiškia kad taksų kaina ųž 1937 metus bus mą-» 
žiausia 10.6 nuošimčių mažiau negu už 1936 metus.

Eikit į balsavimo vietas, šiais specialiais balsavi
mais, Antradenį, Gruodžio 15 — ir balsuokit FOR 
prie 5.5 mill miesto operavimui priedo.

*»• ****** *♦* *♦* ****** *•**♦*•♦**•**•* *•* ****** *♦**♦**♦**♦* *♦**♦**♦*  ************

? Ateina KALĖDOS ?
Pirkti deimantų, laikrodžių, lai- j; 

$ krodėlių ir Įeitų brangmenų krei- ? 
!•! pkitės į seną Lietuvišką vietą. J. 
j; Pirmos rūšies laikrodėlių taisy- T 

tojas. v
j JOS. KONECNIG | 

£ 6407 Superior Ave Cleveland £ 
♦** *»* i
**♦ *J* *’* *4* *4**4* *■♦*♦!* *♦**+* ''4* *4* *4* *4* *4* *$* *♦* ****** *♦* *4* *♦* *♦**♦* *♦*

THE CUYAHOGA TAX LEAGUE j. ’
616 The Arcade, Cleveland, Ohio

Mark A. Copeland President Charles T. Sheldon, Sec’y
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DIRVOS VAJAUS EIGA
Visa Eilė Naujų Skaitytojų — Per Atstovus ir 

Tiesiog. — Dvi Stebinančios Prenumeratos.
EKSTRA! i

štai kaip prasidėjo “Dirvos” 
vajus:

Juozas Karpavičius, iš Pro
vidence, R. I., prisiuntė Lie
tuvos Laisvės Paskolos Boną 
$110, vertės, užsimokėdamas 
savo prenumeratą už “Dirvą” 
visam amžiui!

Juozas yra “Dirvos” redak
toriaus brolis.

Adv. Jonas B. Borden (Bag- 
džiunas), iš Chicago, gryžės 
iš Lietuvos, prisiuntė $10 sa
vo prenumeratai už penkis 
metus.

M. Januška, iš Madhope, 
Man., Kanados, tapo “Dirvos” 
skaitytoju.

George Brown, iš Philadel
phia, Pa., užsirašė sau “Dir
vą”*

Ona Znameneckienė, iš Day
ton, Ohio, užsirašė “Dirvą” 
per “Dirvos” atstovą J. A. Ur
boną.

Vincas Laskauskas, iš East 
St. Louis, Ill., išsirašė “Dirvą” 
per Joną J. Kulį.

A. S. Karšis, iš Utica, N. Y., 
tapo “Dirvos”

A. Bukla, iš
užsirašė “Dirvą” per 
vičių.

Iš Detroito tapo
“Dirvos” skaitytojais

A. Gustaitis,
Helen P. Salasevičius.
Juozas Sziuszel užsirašė per 

atstovą Anthony Ramutis.
Adam Padalaucis, iš 

nėr, Mass.

Clevelandiečiai šie: 
Stasys Lapinskas, 
P. Zabarauskas, 

Kaminskienė.M.

laiku 
kurie

PASTABA
Visi kurie šio Vajaus 

užsirašys “Dirvą”, arba 
atstovai išrašys vietiniams, ar
kur kitur, į Lietuvą ar Į kitas 
pasaulio dalis, bus šiose skil
tyse paminėti.

Skubėkit prisiųsti savo pre
numeratas, o agentai-platinto- 
jai bandykit laimėti sau šia
me puslapyje paminėtas dova
nas.

atstovus, gaus 
vieną 1937 me- 
kalendorių, ku- 
pažymėta visos

DIRVA” METAMS TIK $2

1937 m. SIENINIS KALENDORIUS Dovanų kiekvienam kas
naujai užsiprenumeruos sau “Dirva” visam metui

Ateina Nauji Metai — ateina kiti laikai. Kurie skai
tėt kokį kitą laikraštį, dabar pakeiskit į “DIRVĄ”— 
susipažinkit su “Dirva”, pamėgsit ją. “Dirva” visa
da pilna įdomių, gražių skaitymų, puikių Istorinių 
Apysakų, kurios tik vienos yra vertos tų Jūsų moka

mų $2.00 už “Dirvą”. Prie to gi, “Dirva” apdova
nos Jus Puikiu 1937 Metų SIENINIU KALENDO
RIUM, kuris parodo visas svarbesnes Katalikiškas, 
Lietuviškas ir Amerikoniškas šventes. Nelaukit ga
lo metų, išsirašykit sau “Dirvą” DABAR!

DOVANOS "DIRVOS
PLATINTOJAMS

PIRMA DOVANA
CROSLEY 1937 LAIDOS RADIO

skaitytoju.
Akron, Ohio,

S. Roda-

naujais 
šie:

Gard-

Day- 
užra- 

visam metui savo 
Andriušiui, 

Gąrlevos vals. 
mielas brolau, 

parašyk man laišką apie savo 
gyvenimą, o aš vėliau tau pa
rašysiu. Antrašas:

Antanas Andriušis 
316 Troy St., Dayton, Ohio

Antanas Andriušis, iš 
ton, Ohio, rašo: šiuomi 
sau “Dirvą” 
broliui Simonui 
llgakiemio k. 
Gavęs “Dirvą"

. . 1937 KALENDORIAI
Kiekvienas kas tik užsira

šys sau “Dirvą” naujai visam 
metui ir mokės $2.00, tiesiog 
prisiųsdami administracijai ar 
per “Dirvos” 
visai dovanai 
tams sieninį 
name randasi
svarbesnės Lietuviškos, Ame
rikoniškos ir bažnytinės šven
tės.

Taipgi gaus kalendorių ku
rie išrašys “Dirvą” kam nors 
dovanų, Į Lietuvą ar čia Ame
rikoj e.

Tėmykit “Dirvos” kainas: 
Amerikoje metams $2.00 
Lietuvon $3.00
Kanadon 2.50
Pusei metų pusė kainos. 
Tačiau užsisakantiems 

pusei metų, kalendorius 
duoda.

Siųsdami prenumeratą
da pažymėkit aiškiai kam laik
raštis turi būti siunčiamas, o 
kas užrašo taipgi turi paduoti 
savo pilną antrašą, ir kartu 
siųsti prenumeratos pinigus.

Administracijos antrašas: 
“DIRVA” 

6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

tiktai 
nesi-

visa-

Vienas Kalendorius duodasi dovanų užsimokantiems 
prenumeratą už “Dirvą” visam metui — $2.00.

1937
Dideli, puikus sieniniai kalendoriai, rodanti svar 

besnes Amerikoniškas ir Lietuviškas šventes.

“Dirvos” Administracija atdara vakarais iki 8 ir nedeldieniais iki 
PASIRINKIMUI YRA ši 

šventoji šeima 
Nekalto Prasidėjimo 
Angelas ir Vaikučiai 
Šv. Teresė 
Kristus ant Vandens 
Šv. Juozapas ir Kristus 
šv. Antanas 
Kristus Kūdikis su Angelais 
Kražių Skerdynė 

i Mergaitė su Šunim 
. Darius ir Girėnas 
; Moteris su Liet. Vėliava 
! Visa Lietuva (su žemei.) 

Prez. Roosevelt (naujas)

1

___1 ; 
—2 : 
___3 . 
—4 l 
—5 : 
—6 ;

7 : 
...s : 
___9 ! 
—10
—11
— 12 
„-13 
„-14

DAUGYBĖ KALENDORIŲ
___ 15
___ 16
___ 17
___ 18
___ 19
___ 20
___ 21
___ 22
___ 23
___ 24
___ 25
___ 26
___ 27 Gražuole su Šunim
___ 28 Pamiškes Vaizdas Kalnuose

Jauna Ukninkė 
Gražuole prie Ežero 
Mergina su Rože 
Vaikučiai Važiuoja 
Vaikučiai su Paukščiais 
Ūkio Vaizdas prie Kalnų 
Lietuvos Karys ir Letuvaitč 
Lietuva ir Karžygis 
Vytauto Prisieka
Graži Indijonč Kalnuose 
Linksmi Vaikučiai 
Birutė (su daina)

Pirkti Kalendorių galima kiek tik kas nori.

Užsisakykit pažymėdami numerius ir pridėkit tiek po 25c

Pasiuskit Kalendorių Dovanų Saviškiams į Lietuvą

6820 Superior Ąve. Cleveland, Ohio

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

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

l ši dovana. Stokit darban tuojau.
' Dirbti gali susidėję keli į vieną ir 

tokiu budu gauti sau Radio.
' Kalbinkit savo draugus ir pažys
ta. tarnus užsirašyti sau “Dirvą”, pri- 
pr1 kalbinkit juos išrašyti “Dirvą” gi- 
.v* minems į Lietuvą, draugams ir gi
ri minems Čia Amerikoje, arba kitose 
?|. pasaulio dalyse gyvenantiems!

NEVELUOKIT
SU

IŠRAŠYMU b

Dabar yra pats lai
kas išrašyti “Dirvą” 
tiems kuriuos norit 
apdovanoti. Už dola- 
ri-kitą suteiksit malo
numo visam metui — 
“Dirva” primins Jus, 
kas savaitę ištisą me
tą tiems kuriuos ap- 
dovanosit.

ELEKTRIŠKAS LAIKRODIS
I Kurie mėgsta turėti elektrišką laik

rodi, gali užsidirbti sau ši puikų 
j elektra varomą laiko rody

tojų — irgi tiktai už 5 
naujus skaitytojus.

ANTRA DOVANA
AUKSINIS RANKINIS LAIKRODĖLIS

Amerikos Darbo — Benrus Firmos
17 akmenų — Tįlaturalio Aukso apirankis

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

daugiausia Naujų Skaitytojų.

KIEKVIENAS LENGVAI GALI GAUTI 
.SAU ŠITĄ REIKALINGĄ LAIKRODĮ

garsios firmos laikrodį gali laimėti kiekvienas vaiki
nas ar mergaitė, arba suaugę, kurie prisius “Dirvai”

Penkis Naujus Metinius Skaitytojus!
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LIETUVOS FILMOS PUIKIOS Į"
Broliai Motuzai Parode Labai Gausią Įvairybę 

Musų Tėvynes Vaizdų
JAU TIK

P r R V A

j
KELIOS

Broliai K. ir M. Motuzai pir- 1 .merHu.i£,iU J/’
mą kart aplankė Clevelandą su 
naujomis, šią vasarą gaminto
mis spalvuotomis Lietuvos fil- 
momis, ir gausus Clevelandie- 
čių atsilankymas per abu va
karu liudija kad paveikslai la
bai patiko.

Sekmadienio vakare Lietu
vių salė užsipildė žmonėmis | 
anksti pirm laiko ir rodymas 
pradėta lygiai 7 valandą. De- 
sėtkai vėliau atėjusių į salę 
netilpo. j

Antrą vakarą salė irgi užsi- j 
pildė arti pilnio. Visi žiūrėto
jai ir vieną ir kitą vakarą 
skirstėsi smagiai apkalbėdami 
savo matytus paveikslus.

Vyriausias šių filmų rody
tojas, Kazys Motuzas, tik šį 
rudenį atkeliavo su filmomis 
iš Lietuvos ir su savo broliu, 
kuris Amerikoje gyvena jau 
penketas metų, leidosi į kelio
nę. Jie aplankė jau keletą val
stijų ir kelioliką Lietuvių ko
lonijų. Kur nebuvo tįnkamai 
rodymas paruošta ir žmonių 
atsilankė mažiau, ten jie taix> 
užkviesti antru kartu, gryžda- j 
mi, vėl parodyti, nes kas tik, 
matė tas filmas visiems pati
ko ir norėjo kad ir kiti pama
tytų.

šios filmos parodo Lietuvą 
jos dabartinėje būklėje iš pat 
pažemių iki pačių aukštumų: 
nuo pat vargingo paprastų 
žmonelių gyvenimo, iki pat di
džiausių ir gražiausių viršū
nių — valdžios ir kariuome
nės galvų. Parodo gyvenimą 
nuo vieru arkliu važiuojančio 
ūkininko, bernioko artojo, iki 
didžiųjų Lietuvos fabrikų.

Parodo linksmąjį gyvenimą,

Phone GArfield 5970

SUPERIOR COSTUME 
SHOPPE

TEATRUI IR MASKARADUI 
KOSTIUMAI

Išsinuomoja prieinama kaina
Barzdos, Plaukai, Reikmenys

Atdara vakarais

8606 Superior Ave.

relių žaidimų, iki pačių iškil
mingiausių paradų. Parodo ir 
paprastas senas samanotas ba
kūžes, kurių daugumą išva
žiuodami Į Ameriką mes pali
kom, iki pačių moderniškiau
sių valdiškų namų, ligoninių, 
mokyklų, nruzejų.

Paveikslai daugiausia spal- 
i vuoti, taigi matėsi dalykai sa

vo 
se. 
tas

Į miestiškas puošnumas!
' Tai ne propagandos paveik
slai, nes juose rodyta ne viena 
pusė, bet visas Lietuvos kas
dieninis gyvenimas, kaip jis 
filmininkui (jo aparato airiai) 
iš vieno Lietuvos krašto į ki
tą važinėjant kliuvo.

Vietos kurias rodė 
žymėta pereituose 
numeriuose. čia jų 
toti. Buvo tačiau 
daug daugiau negu 
rašyme buvo pasakyta.

Įspūdingiausi vaizdai buvo, 
Lietuvos kariuomenės su vi
suomene artiuitno šventės, ka
riuomenės poligonas ir manev
rai, Įvairįiy pritaikintų pozų, 
žemės Ūkio parodą, lauku’, dar
bai, na ii' Savotišką, švilrba i!f 
įdomumą turėjo įvairus mies» 
teliai ir miestai tiems kurie iš 
tų vietų kilę.

Patartina visiems šias fil
mas pamatyti kur tik Motu
zai atvažiuos.

Clevelandiečiai ir kitų kolo
nijų Lietuviai dar gaus progos 
pamatyti daugiau Lietuves — 
daug tų vietų kurių nematė, 
daug ko kito ko šiose filmose 
nebuvo, nes kada nors vėliau 
i Clevelandą atsilankys ir ži
nomas filnurinkas Juozas Ja
nuškevičius Jr. Jo filmos taip 
pat yra spalvuotos.

šios filmos, šie paveikslai, 
yra Amerikos Lietuviams gy
va mokykla Lietuvos, kurią jie 
apleido mažai kiek 
matę kaip tik savo 
parapijos miestelį.

tikrose, naturalėse spąlvo- 
Ir kaip gražiai išrodė ir 
kaimiškas prastumas ir

buvo su- 
“Dirvos” 
nepakar- 
pąrodyta 

tame ap-

daugiau 
kaimą ir

maža_ ,__ ,T „ __ sa-: 
i lis, bet ji tokia didelė kad fil- , 
' niose neaprodytum per keletą 
I mėnesių. Užtai filmininkai vi- ( 
i ra.da. turi ką filmuoti, ir to ii-l 
1 gai jiems užteks.________ Rep. ’

Kumpiai iš Lietuvos 
Juozas Blaškevičius parsitraukė skanių Lie
tuvos kumpių ir galit gauti pirkti svarais jo 
krautuvėje. Kaina nebrangi, Kreipkitės •— 
J. Blaškevičius, 1168 E. 77 Street 

Kampas Donald Avenue

“RENGKITĖS PAČIAIS GERIAUSIAIS”
Naujas Liaens rasinnkimas 

Žieminių Vilnonių Musų Siuvykloje
$16.60

gatavai 
pasiūti

$21.50
OVERKOTAI

Likusiu galu Kelnės — Pasiuvamos į mietą $3.75

Tikr’i Geriems Rub-ms” 6113 ST. CLAIR AVE.
Vincas Brazis, Savininkas

P. J. KERSIS
Kampas St. Clair ii- Ontario 

Namų KEnmore 4740-W.
1130 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa
šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insuranee reikaluose gausit ge- 
riausj patarnavimą.

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

1 DEGLA C. .TAKU B S I
(JAKUBAUSKIENĖ — Ląianuota Laidotuvių Direktore) 

Visiems Lietuviams nesuartiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

I ietųviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui j ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefpnuokit.

Lithuanian Funeral Home
6621 Edna Avenue ENdicott 1763 s 

H •

AW.W/AV.V.V.V,".WA1.W.’.W,'.,.,.W?A,AV.W>,Ū.,.W.Y 

j REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS 
? DĮes esam pasirengę suteikei visiems pilnas musų px- 5

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale 'Vt- 3 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi.:- j 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fįremonuš). 5

\ iena tipe Vįetine Pastovi Lįetuyiu Real Estate < 
ir Apdraudcs Agentūra >

P. P. MULIOLIS
6606 Sv.perioj- Ave. Cleveland HEn. 0729 į

DIENOS IKI
KALĖDŲ

Pirkti Sau emsLietuviai Eikit 
ir Kalėdines Dovanas tose Krautuvėse 

kurios garsinasi “DIRVOJE”

DUOKIT
ELEKTRIŠKAS

DOVANAS!

PLEKTRĄ IŠRIŠA 
PAVIENIU MERGI

NU PROBLEMA
“Gyvenk Sau Viena ir Buk 

Tuo Patenkinta”, knyga kurią 
j parašė Marjorie Hillis sukėlė 
daug įvairių diskusijų apie tai j 
kaip galima gyventi ir turėti į 
malonumo nuo nieko nepri- ' 
klausant.

Sarah Harding Hunter, Na
mų Patarėja prie Clevelando 
Electrical League diskusuoja; 
Įritą pusę gyvenimo paskirai ; 
ar pavieniai. Turi įvairaus ' 
.malonumo’ esanti pati su savim, ; 
sako ’ji, bet viena iš kebliau-j 
siu (problemų kuo merginos nu- 
.siskitndžia yra tai pasigamini- 
mas sau valgio. Ji įrodinėja 
kad dauguma merginų visai 
nelinkę vargintis prie karšto 
pečiaus kuomet jos pargryžta I 
iš darbo, ar kokios įstaigos I 
kur tarnauja.

Jauna mergina kuri yra per-1 
daug pavargus ar tingi ruoštis 
sau valgyt savo kambaryje ar
ba ąpartmente. turi tik dvi iš- ■ 
eigas, sako Mišs Hunter. Ji 
ai'ba valgo valgykloje, kas su
daro jai žymią skylę jos kiše
nių j e, 
tais 
giais, 
liepti į jos sveikatą.

Miss Hunter rekomenduoja ‘ 
tokioms merginoms ir jų kam- I 
barių sandraugoms įsigyti kil- j mą 
nojamą elektrišką pečiuką ku- 
riuomi gali pasigaminti sau j S’P' 
maisto kokio tik nori. Jis ke- į

arba ji minta papras- j 
parsineštais šaltais vai-1 
kurie tuoj pradeda atsi- 

aia.
Hunter rekomenduoja ‘

pa, spirgina, verda ir apkepi
na, sulyg noro.

Nežiūrint kiek bus pavar
gus,. sako Miss Hunter, mergi
na patirs kad su tuo pečiuku 
gali be vargo išsikepti bulvių, 
daržovių ir mėsos vakarienei. 
Tie pečiukai galima nusipirkti 
už visokią kainą ir visokių pa
vidalų. Nežiūrint koki pirks, 
jauna mergina patirs kad jai 
patiks gamintis valgi pačiai 
savo kambaryje su elektros 
pagalba.

KITĄ METĄ TASAI 
CLEVELANDE 
BUS MAŽESNI

Balsuokit už 5.5 Mill

Miesto taryba, kuri prašo Cleve
lando gyventojų paremti jos reika- 
hivimą 5.5 mills ' taksų 1937 me
tams, ką užgyrč ir Cuyahoga Tak
sų Lyga, praneša balsuotojams kad 
šie 5.5 mills bus Į vietą iki šiol bu
vusių 7 mills, todėl šią naują tak- 
Iię sftnJlj Hlibhlsavus - jūsų taksai žy
miai sumažės — nuo $32.00 iki 
$28.60 už $1000.

Tą 5.5 mills ištyrinėjo ii- užgyrč 
žymieji Clevelando piliečiai ir vi
suomenės vadai, kaip Vyskupas 
Sehrcmbs ir daugelis kitų.

Prie to, jeigu norim mieste, pa
laikyti V/PA viešus darbus turim 
prisidėti prie jų su dalimi savo 
pinigų. Paveizdan, miesto valdy
ba turi prisidėti su $2,000,000 su
ma jei nori gauti iš federalės val- 

’ ios dideles sumas įvairiems vie
šiems miesto daibams varyti 1937 
metais.

Pereitais metais buvo nubalsuota 
7 mills ir namų savįpinkąį turėjo.

mokėti. įs.ririr.r 
5’į mills, ,

iiiiiiiiiiimiuL j tą sumą mokėti. šymet. reikalau- 
__ . ci' i iama bk 5% mills., T,ais pinigaisMoterims oukmos E i tin es būti apmokėti visi miesto rei- 

- _ :!..................Sventems :
Moterys, kurios norit gau
ti puikių suknių ir visokių 
moteriškų paradų kreipki
tės į mus, čia rasit geriau
sių reikmenų už 
mas kaipiąs. Taip
čią gerų kojinių už žemas 
kainas. Dirbam hemstitch
ing ir ebmroidering pigiai.

C. MIGDALS 
Millinery and Dress Shoppe 

1191 East 79th Street

prieina- 
rasite

ŠTAI TA VIETA
Ateikit pasižvalgyti po musų 

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

A. T. Huetęr 
DIAMONDS-JEWELRY 
3513 Superior Avenue 

Telef. CEdar 0765

VAISTINĖ — RECEPTAI 
IR REIKMENYS

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

Andrew A. Yeager
Prescription Pharmacist

6602 WADE PARK AVE.

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

Superior Tire and
_ . Accessory Co.

8007 : SUPERIOR AVI?.
Kampas East 80th St.

Dovanos už Puošnias 
Kalėdų Eglaites

ginama dalyvauti. Už gražiau
si išpuošimą lauke pastatytų 
Kalėdinių eglaičių paskirtą do
vanų sumoje $1,020. Puošimo 
darbas užvesta taip plačiai kad 
tam tikslui tvarkyti paskirta 
raštinė prie Come-to-Cleveland i 
Komiteto, Hotel Statler.

Kurie 'Lietuviai nori pasi- 1 
darbuoti Kalėdinių eglaičių iš-, ,
puošime ir nori įstoti j dova- j / 
mi kontestą, gali ten kreiptis, I x 
gaus platesnes informacijas.

Dovanos bus duodama ne tik 
už didelių eglaičių išpuošimą, 
bet ir už mąžų, jeigu jos bus 
kaip nors tikrai gražiai ir pa-

Clevelandas šymet švęs Ka
lėdas ir oficialiai užbaigs šim
to metų miesto sukaktuvių 
minėjimą su spektaklišku pa
puošimu ir apšvietimu Kalėdi
nių eglaičių, kaip niekad dar; 
miesto istorijoje nėra buvę. : 
Tam. tikslui planus paruošė į 
Come -to - Cleveland Komitetas j 
ir Cleveland Advertising Club, i

Biznieriai, draugijos, kaimy
ninės grupės ir paskiros šei- ■ 
mos Didžiajame Clevelande ra- t traukiančiai išrengtos.

r •Oittrrrriif

Ateikit Pirkt Savo Dovanas
KURIOS VYRUS TIKRAI PATENKINS

Štai keletas reikalingiausių dalykų tinkamų 
rams, Vaikinams ir Vaikams:

Pirštinės ..........$1
šilko Kaklaraiščiui 
Gražios Kojinės . . . 25c 
Geri Marškiniai .... $1 
Kaldiniai ............... 69c
Sveteliai .............  $1.50

VAIKAMS 
Marškiniai . 
Kaklaraiščiai 
Gclf Kojipės 
Sveteliai . .

ir aukščiau 
auks, 
aukš. 
aukš. 
aukš. 
aukš.

50c
19c

aukš.
aukš.

Path Robes.......... §2.9|5
Skrybėlęs ........ SI.95 
Diržai ir sagtis ...§1.00 
Lietsargiai .......... §1.25
Nosinaitės ............. 50c
Union Siutai .......... 97c
Pąžamos .........................
šilti Kailiniukai ...........
Knicker Kelnaitės . . 97c

.... 25c pora Ilgos Kelinės .... $1.95 aukš. 
. $1.19 aukš. i Vilnonės Hockey kepurės 48c

aukš. 
aukš. 
aukš. 
aukš.
dėžė 

aukš.
95c 

$3.45 
aukš.

Duodam EAGLE STAMPS Duodam

4

Pralinksniinimui ir apdo
vanojimui Kalėdų Dienoje 
kuo naudingu kad primin
tu jus visą metą—duokit 
Elektriškas Dovanas!
žymiausios iš Elektriškų 
Dovanų atitinkančios Ka
lėdų dvasiai—dovanos ku
rios pralinksmina—yra tai 
modernūs Akis Saugojan- 
čios Lempos. Kaip saulė
ta diena, jos pralinksmi
na visus. Kasdien visą 
metą jos pakartoja justi 
jūsų Kalėdų linkėjimą.

Akis
Studijavimo Lempos 
geriausia dovana berniukui ar 
mergaitei lankantiems mokyk
lą... šelmes tėvui kuris turi vi
sokiu namįnių biznio užduočių 
močiutei kuriai reik geros šyje- 
sos kada siuva ar skaito, šita 
lempa apsaugoja akis nuo nu- 
varginimo ir įtempimo.

Saugojančio:

kalų vedimo kaštai, '
Clevelando gyventojai matę koį 

k Į žymų pageriniiną miesto valdy
ba turėjo 1936 metų bėgiu surin
kime sąšlavų ir maisto išmatų. Vi- 

atsakančiai sutvarkyta polici
n' ugniagesių patarnavimas po 

Saugumo Direktoriaus 
Daug pažangos pada- 

srityse, ką 
tęsti. Reikalinga

;' sai 
: joc 
■ vodavybe 
I Eliot Ness.
i lyta viešo patarnavimo 
! ir toliau reikia
; užlaikyti miesto ligoninė, sveikatom 
; divizija; Hudson Vaikų farma. S‘- 
; neliii Prieglauda, Blossom Hih iIj- 
i kykla Mergaitėms, džiovininkams 
! sanatorija ir visos kitos miesto įs- 
! taigos.

Iš šitų 
ypatingai 
Darželių 
galutinam 
paties miesto

Dabartiniai taksai Clevel'ando na
mų savininkams, kaip žinote, yra 
išviso 32 mills arba $3,20 ant kož- 

i no $100 vertės nejudamo turto. Šie 
32 mills yra sudėtinė suma su Mo
kyklų Tarybos, Cuyahoga Apskri
ties ii- Miesto taksais. Iš šitų 32 
mills miestas gauna tik. 15.3; mo
kyklos — 10.2; ir apskritis — 6.6.

1937 metais jūsų taksai bus ma- 
Į žesni, nes išviso bus tik 28.6 mills, 
i kas reiškia 3.4 mills mažiau negu 

mokšjot šymet. Taip paveizelan 
jeigu jeigu nubaisuosit priimti šitą 
5.5 mills Miesto reikalams ir 2.8 
mills. Apskrities šelpimo reikalams, 
1937 metais mokėsit taksų žymiai 
mažiau. Jeigu už 1936 metus mo- 
kėjot $80.00 tai už 1937 metus mo
kėsit biskį mažiau negu $72.00.

iigiiiiiiiiBiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 

I ADDISON | 
f HARDWARE CO. | 
= 7318 WADE PARK AVE. =

pinigų prižiūrimi parkai, 
sutvarkymas Kul turi nių 

Rockefeller Parke, kurių 
užžiurčjnnui reikalinga 

prisidėjimas.

Specialiai ši menesį
Novelty Lempos
Labai patogios — 97c

Sųtaupykit $27.00
M A G I c c H E F 

Gasįpiąi Pečiai
Paklauskit musų kaip.

EASY WASH MACHINE 
1937 Modeliai 

$49.95 ir aukš.
Į SPARTAN RADIO Į

i. Console Modelio
$39.95

Krautuve atdara vakarais

THE KRAMER & REICH CO. _
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd

Kaunas 
cybe 
antro 
tralę 
linija

X 
t 
i *

Į

*:l

TAISOM FURNASUS .i .. S.' 

E TURIM ELEKTRIŠKAS ELASH | 
“ LEMPUTES prieinama kaina. Š 
= VISOKĮ NAMAMS REIKME- = 
-_ NYS GERI IR PIGUS. =

PRADĖTA VANDENTIE
KIO PRAPLĖTIMO 

DARBAI
Miesto savival-

pradėjo statyti apie pus- 
kilometro ilgio magis- 

vandentiekio liniją, ši 
eis Jonavos gatve Į Ei

Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutąisom.
Vyriški Siutai ir Topcoats 
išvalyti, suprašyti už 85c. 
Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telef. HEnderson 5699

Phone MAin 3559

Bros. CoSchmidt
Smuikų Dirbėjai

ir parduodu

Cėllos, Stugas, Dėžes

Importuoja

Smuikas, ...................... .
ir reikmenis stygų muzikai.

Taiso už prieinamų kainų.

Room 302 Frederick Bldg. 
2063 EAST FOURTH ST.

CLEVELAND, O.

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

patelel'onuokit del paaiškinimų 
Apdrąuflžįu namuj nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius'; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
ripdraudą.- - Jeigu baigiasi jūsų 
apjraudą ant nąnio ar kitko, duo
kit man' ją -atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

gulių elektros stoti. Darbams 
prąsiplėtus, prie šios linijos 
statybos dirbs apie 50 darbi
ninkų. “Darbas”.

į Tabako Naujienos > 
"! 25 CIGARAI PUIKIOJE DĖ- į 

< ŽĖJE KALĖDOMS už 60c. į 
I 5 Cigarctams tabakas turkiškas į

X J, mišinis puse svaro už 50c. Ge- 
T į ras pypkei tabakas svaras 50c.

X

T

Akis Saugojanti
Trijų šviesų Lempa 
šios lempos dirbamos daugybės 
pavyzdžių ir gražių stilių. Ji 
tarnauja dvigubai—saugo akių 
nuo įtempimo ir, naikindama 
šešėlius ir t__
barį maloniu, 
l’raskaidrinim ui 
po jūsų name, 
šeimai smagios 
Akis Saugojančių Trijų 
Lempų šioms Kalėdoms.

dvigubai—saugo

tamsą, padaro kam-

tamsaus kąm- 
suteikimui visai
šviesos, duokit

Šviesų

Akis Saugojanti
Mažam Staliukui Lempa 
yra vėliausias priedas Akis 
Saugojančių Lempų šeimai. Ji 
užpilde reikalą žemesnės lem
pos. padirbdinta mokslišku pa
grindu, ųaudojimui ant kampi
nių mažų staliukų.I ras pypkgj tabakas svaras 

jj Taipgi visokios Pypkės. 
•J neškit šį skelbimą, gausit 
Jį tra dovaną dykai.
< CLEVELAND TOBACCO CO. į \ y J?

Jw 2133 Ontario St. Cleveland, O. ĘI
^■^r^.VJVtWW.y.WJVWJ'^

J.UT..I ■ ... «l!i:i...liniKiaa:..juiioaiiu:!.:[ papuošimo Lempa
suteikia kambariui uriedinį ža- 
včtinuiną ir pobūdį. Moteris 
kuri myli savo namus bus labai 
patenkinta šiomis puošniomis 
visokių pavidalų lempomis.

Atsi
eks-

BRANGMĘNYS
LAIKRODĖLIAI IR VISOKĮ S 

GRAŽMENAS KREDITAN Į
Mes pasitikim Jumis.

Mokėkit po biskėli kas mėnesį, f 
Pasirinkit savo išlygas.

Parduodam
DEIMANTUS, LAIKRODĖLIUS 1

BRANGMENIS, MUZIKOS |
INSTRUMENTUS, RADIO |

TUBUS
Daugelio metų patyrimas. Į i

Atdara vakarais.

Frank Cerne Jewelry, Inc. | 
Slovenian Auditorium Bldg. 11 

6401 St. Clair Ave.
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X Teatrams Kostiurqai Į 
Į- Didžiausias pasirinkimas kostių- j 

T mų tarp New Yorko ir Chica- ,j. 
?goę. Jokia kita įstaiga Clevc- 
•į landė ir aplinkiniuose dideliuose 
X miestuose neturi tokio didelio 
•g įvairumo kostiumų iš įvairių pe- 
Y riodų. Taipgi mes pasiuvame 

visokius istoriškus ir modemiš- , 
!kus kostiumus sulyg reikalavi- į 

rito. Turim daug importuotų iš Į 
Europos jūreiviškų, uniformų ir < 
parūpinant reikmenis prie vaidį- Į 
nifno.

-v jhe Krause Costunje -Co. ; 
| 1Q25 CRESTRR,,AVE. .
> ’ • ■ Cleveland, Ohio
A

Pakabinama Lempa
gali būti prikabinta prie sie
nos virš lovos, prie kėdės iš už
pakalio—kur lik reikia geres
nės šviesos. Naujos lemputės 
yra labai gražios. Draugui ku
ris mėgsta skaityti lovoj, duok 
Akis Saugojančių Pakabinamų 
Lempų.

Kitos Elektriškos
Laikrodis
Refrigeratorius
Pečius
Radio
Saulės Lempa
Perkolatorius

i Valytojas
I Rankinis Valytojas
I Mazgotojas Sandwich

Dovanos
Šildytojas 

šildymo Padas 
Toasteris 
Roastcris 

Maišytojas 
Prosytojas 

Rankinis Prosas 
Casserple 

;er

L THE ELECTRICAL LEAGUE
4 i •
1 18 Aukš. Midland Building
£ j CĮIerry 2535

. ■ t > *1 ★ ■ ★ ★ A
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6820 Superior Ave. Cleveland, O.Phone: ENdicott 4486Editor—Peter Skukns

NEW ENTERPRISE

fl

W. URBAN.*
TEN POUNDS OF JOY

for-

MIRIMAI PARTY IR

m.

Kudzes, 
enough 
at St. 
former

Pretty Eleanor Verickas,. Pitts
burgh, visits her mother here, Mrs. 
Abraitis, propritoress of a Beer 
Garden at 34th and Payne Ave. 
She attended the regular Fish Fry 
of the Lithuanian Hall Club, last 
Friday and personally drinks only 
pop and chews gum. She will 
stay here for two weeks only.

uania for thirty cents, the addition
al charge is for postage. Order 
now while a good selection still 
remains!

H is 
rare 
that 

indo-.
An 

and 
Much 
psy- 

how-

be located on the
Cleveland — West

Ave. M r. Gud-
to a

Mr. George Baltrukonis, a young 
attorney in this eity, is another 
very interesting personality, 
type of 
amongst 
there is 
lent in
eloquent, talker, 
well cultured 
interested in 
chology, not 
ever, but for
profession. The 
not a remote people to him, and, 
by the way, he himself speaks the 
language with an ease that is un
common among the American-born 
Lithuanians.

A junior chemist, at Case School 
of Applied Science, Bruno 
’279 East 60th St., found 
time to aid the barzaar 
George’s Church. He is a
East Tech man with the distinction 
of being an honor graduate.

Colonel Gervais Barton, who is 
in the Canadian Government Ser
vice, altho a non-Lithuanian, is 
very much interested in the Lith
uanians. A true esthete, and a 
man of culture, his interest in the 
artistic is regal. He has
admiration for Verlaine, some 
whose works he has rendered 
English. Verlaine, incidentally, 
a man who lived an 
with

She has an 
interest in philosophy

Young Victor Gudzunas, Cleve
land, has a gi;eat itch for busi
ness, so now his yen is being sat
isfied by finally completing nego
tiations to establish just such a 
business.

This business is one very ovel 
and new insofar as Lithuanian-run 
establishments. It is the candy 
manufacturing business, which he 
anticipates to have running to fill 
orders for the holiday season, and 
thereafter, of course. The estab
lishment will 
west side of
30th St. at Clark 
zunas is looking forward 
great deal of Lithuanian support, 
so lets hope he is successful.

PERSONS AND PERSONALITIES
All the world admires a charm

ing person. And this person hap
pens to be Miss Helen Pech - Pe- 
cukaitis, a vocalist and pianist of 
some note of the Windy City. A 
graduate of the University, of Chi
cago, a teacher by profession, and 
director of the Aido Chorus of 
Roseland .she is said to be the kind 
of intellect having a highly devel
oped sence of humor.
all-absorbing
and French literature. In the for
mer she appears to lovo to discuss 
pragmatism and in the latter, what 
brief moments she can give it, she 
makes English renditions of her 
favored authors.

intellect is rather 
the Lithuanians in 

nothing frivolous or 
his whole character, 

an esthete,
young man. 

philosophy and 
as a pastime 
practical ends to his

Lithuanians are

’DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

1 CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS I

Ketvirtadienį, Gruodžio-Dec. 31, “Dirva” rengia milžinišką Nau
jų 1937 Metų Sutikimo Balių Lietuvių Salėj. Visi “Dirvos” pre
numeratoriai, kurie bus užsimokėję už 'Dirvą’, gaus į tą Balių 
vieną tikietą dykai. Daugiau tikietų gaus primokėdami tik 10c. 
Ne-prenumeratoriams į tą Balių reikės mokėti 35c., Ateikit, už- 
simokėkit už ‘Dirvą’ dabar, gausitl 1937 metų Kalendorių ir sau 
tikietą Į 1937 Metų Sutikimo Balių!

Pastaba: Tą naktį, kaip tik užstos 1937 metas — po jo trukš- 
mingo sutikimo, po gražaus pro gramo, salėje bus išdalinta tikie- 
tus turintiems dešimts ar daugiau gražiu dovanų. Tikietai bus 
numeriuoti. (Tėmykit sekanti “Dirvos” numeri, bus plačiau.) 
Tikietą į Balių gaus kiekvienas kas savo vardu prenumeruoja 
“Dirvą”, ar vietinis, ar iš aplinkinių miestų atvažiavę. Ir tie vi
si gaus papigintų, po 10c. tikietų savo šeimai ar draugams..

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

H

EKSPOZICIJA ATSIDARYS 
GEGUŽĖS 29, 1937

Clevelando Ekspozicijos kor
poracijos vadovybė persiorga
nizavo, pirmininku išrinktas 
W. T. Holliday, ir kitą vasarą 
Ekspozicija atsidarys anksti, 
Gegužės 29 d. šymet atsida
rė Birželio 27 — visu menesiu 
vėliau.

1937 metų Ekspozicija tu
rės įvairių pamainų ir daug 
ko naujo.

Keli Lietuviai žada joje vėl 
dalyvauti.

REIKALAUJA 47 CENTŲ 
GAZO KAINOS

Miesto tarybos narys Reed 
siūlo sudalyti naują 10 metų 
sutarti su East Ohio Gas Co. 
nustatant kainą uz gazą vidu
tiniai po 47c už 1000 kubiškų 
pėdų. Iki šiol vidutiniai išėjo 
po 55c už 1000 kub. pėdų. Da
bartinė sutartis baigiasi Sau
sio 1 d. ir dabar laikas paga
minti kitą sutartį.

Dabar siūloma nustatyti mo
kestį 48c už 1000 kubiškų pė
dų per pirmus 10,000 kub. pė
dų, ir po 46c už 1090 kub. pė
dų per 
pėdų.

PASIKĖLĖ ALGAS
Clevelando miesto tarybos 

nariai susirinkime pirmadienį 
nusibalsavo sau algų pakėlimą 
už savo patarnavimą taryboje, 
nuo $1,800 iki $3,000 į metus.

Šios naujos algos ineis ga- 
lėn tik 1938 metais, 'kuomet 
užims taryboje vietas 1937 m. 
išrinkti nauji tarybos nariai.

Kadangi daug bus išrinkta 
tų pačių dabartinių tarybinin- 
kų tai jie išanksto sau pasi
rūpino riebias algas. Taksų 
mokėtojai turės kelių desėtkų 
tūkstančių dolarių sunkesnę 
naštą ant savo pečių, nes 
rėš tą padidėjusią sumą 
mokėti.

tu- 
su-

sekančius 15,000 kub.

PASIEKĖALGOS
AUKŠTO LAIPSNIO

P a p (rastiems darbininkams 
algos Clevelando darbuose pa
kilo iki aukščiausio laipsnio, 
kokiame nebuvo nuo Kovo m. 
1921 metų. Taipgi darbininkų 
skaičius šymet Lapkričio mė
nesį sumušė visus Lapkričio 
rekordus nuo 1928 metų. Tą 
parodo surinktos žinios iš 100 
pirmaeilių dirbtuvių, kurios 
perstato pusę visų Clevelando 
samdomu darbininkų. Lapkr. 
mėnesį jose dirbo 77,960 dar
bininkų, arba 5,667 daugiau 
negu tuo pat laiku pernai.

Algos pakilo iki 47c. viduti
niai imant, arba 1.4c daugiau 
negu 1935 metais ir 10c dau
giau negu Gruodžio m. 1932 
m., kuomet buvo dspresija įsi
siūbavus.
- Nuo 1933 metų darbai tose 
100 išdirbysčių tiek žymiai 
pakilo kad jose darbininkų ei
lės padaugėjo 32,000 
1932 metais jose dirba 
000 darbininkų, šymet 
mėnesį dirbo 77,960.

Dikčiai padaugėjo 
eiųjų skaičius ir visose kitose 
mažesnėse dirbtuvėse ir Įstai
gose.

UŽSTMOKĖKIT SKOLAS
Kurių prenumerata užsivil

kus, tuoj ateikit užsimokėkit 
$1.00, ir apie Naujus Metus 
kada mokėsit už visus 1937 
metus gausit sieninį kalendo
rių ii- 1 tikietą dykai į “Dir
vos” Naujų Metų Sutikimo 
Balių. (Apie tą balių viršuje 
paaiškinama plačiau).

Kalendorių galit gauti pirkti 
kiek norit, po 25c. Dabar pats 
laikas siųsti Kalendorių dova
nų į Lietuvą.

Taipgi, dabar laikas išrašy
ti dovanų “Dirvą” giminėms į 
Lietuvą ar kur kitur. Skai
tykit pusi. 6-tą, kur telpa pla
tus paaiškinimas.

KAIĖDOMS IR NAUJIEMS 
METAMS SVEIKINIMAI

Pasveikinkit. šymet saviškius 
Lietuvoje arba ir čia Ameri
koje Lietuviškai.

“Dirvos” knygyne rasit, pa
sirinkimą sveikinimų laiškų su 
Lietuviškais žodžiais, tokių ką 
parsiduoda miesto krautuvėse 
Angliškoje kalboje.

Kalėdiniai laiškai, neužlipy- 
ti ir be jokių kitų rašymų, tik 
su vardu ir pavarde, galima 
siųsti Į Lietuvą arba čia pat 
Amerikoje tik už — ne- 
lipdykit 3c arba 5c., nes tas 
nėra reikalinga. Tik neužmir
škit laiškus palikti neužklijuo
tuos. Užtenka uždengiamą da 
Ij Įlenkti i vidų.

žmonių 
tik 45, 
Lapkr

dirbau-

LIET. DEMOKRATŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Svarbus Lietuvių Demokra
tų Klubo susirinkimas atsibus 
Lietuvių salėje Gruodžio 17 d. 
Bus rinkimas valdybos ir pri
ėmimas Klubo Įstatų pageri
nimų. . . . . Vald.

LIETUVOS GAMINIAI
Lietuviai reikalaukit pas sa

vo biznierius kad užlaikytų iš 
Lietuvos atvežtus produktus, 
ir pirkit tuos Lietuvos impor
tus kuriuos galit gauti. Tuo- 
mi tiesioginai gelbėsit savo 
broliams ir seserims ir jų vai
kams Lietuvoje geresnį pragy
venimą daryti.

Kurie biznieriai neturi tų 
Lietuvos prekių patarkit krei
ptis į “Dirvą”, čia sužinos kur 
jų gauti.

■GUS F. ROSE
JEWELER, and OPTICIAN 

7016 SUPERIOR AVĖ/ X
Puikus pasirinkimas Deimantų, $ 
Elgin ir Gruen laikrodėlių, Seth -į- 

( Thomas laikrodžių, Parker Ra- T 
£šofnų‘ (Plunksnų. T
4 . Duodama Kj-editap. J 
J \tsineškit šį skelbimą, gausit ❖
5 visokių prekių 20 nuoš. pigiau, J

GAVO
SIUS' 
šiostus per “Dirvą” 

ypatos:
Jurgis Vasiliūnas .... 
Jokūbas Alavočius 
Anna Stam .................
Juozas Butkevičius . . 
Marijona Tiškifenč .... 
Anelė Striimbikienė . . 
Antanina Gedvilienė . . 
Jadvyga Braukilienė . 
Darata Matulis .......
Ona Visockienė ..... 
Elzireta Dukauskienė . 
Kazė Stankevičienė . .. 
Antanas Nerevičius .

Kreipkitės vėl:
“frirvos” Agentūra

$20.00
$18.00
$30.09
$10.00
$20.00
$10.00
810.00

. $5.00
$5.00
$5.00
85.00

. $5.00
85.00

PARSIDUODA CAFE
ir valgykla su D-l ir D-3 lais- 
nais, gerais dar 11 menesių 
Geriausi Įrengimai, randasi ar
ti dirbtuvės. Puiki vieta vy
rui ir žmonai. $3300 cash.

Klauskit EN. 8963

> UŽKVIETIMAS
Užkviečiame' visus 

kyti į mano pagerintą aludę. 
Dabar užlaikau, .stiprų alų ir 
visokio vyno ir užkandžių. Ge
ras patarnavimas. (45)

JUOZAS SUOPIS
6802 St. Clair Ave.

JONAS TAMOŠIŪNAS, 49 
amžiaus, nuo 1123 E. 77th

St., mirė Gruodžio 6 d., palai
dotas Gruodžio 10 d. Buvo 
nevedęs vyras, taigi laidojimu 
rūpinosi jos sesuo Ona Bagdo
nienė, 893 Alhambra avė., kur 
velionis ir buvo pašarvotas.
Čia Clevelande gyvena ir kita 
jo sesuo, Elzbieta Stasiulevi- 
čienė, kuri taip pat prisidėjo 
prie palaidojimo.

Velionis Amerikoje išgyve
no apie 30 metų, paėjo iž Už
upių kaimo, Pakuonio parapi
jos, Suvalkijos.

Lietuvoje gyvena brolis An
drius Tamošiūnas ir sesuo Ma
rė Dambrauskienė.

Jonas buvo laisvei pažiūrų, 
mėgo dainuoti, taigi priklausė 
prie įvairių chorų visą savo 
Clevelande gyvenimo laiką.

Palaidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorius N. A. Wil- 
kelis.

DARŽELIO BANKETAS
Lietuvių Kultūrinio Darže

lio naudai rengiamo banketo 
tikietų randasi paplitę po visą 
miestą. Stengkites juos įsi
gyti anksti. Tik po $1.

VYRAS AR MOTERIS 
reikalingi užimti vedimą iš
dirbto valgyklos ir gėry klos 
biznio, 
keti.

Nereikia nieko įmo- 
Kreipkitės tuoj 
ENdicott 8963

absinthe

great 
of 

into
was 
but

God.

Coal Center, a 
situated in the 
of Pennsylvania, 

a young lady, Miss 
who is a graduate 
Normal School (in 
some special studies 
tended for a while Washington and 
Jefferson College, in Washington, 
Pa. At present Miss Komer tench
es at a grade school in Red Hill, 
Pa. This 
is related 
dealer in

In 
town 
part

small mining 
southwestern 
there dwells 

Stella Komer, 
of California 

Penn’a). For 
she also at-

young lady, by 
to Mr. Komer, 

Cleveland.

the way, 
the fuel

whole Birute’s
to

so amusing 
conversation.

Fountain 
be with 

and 
His 

to
And I must make men-

It is a 
of stimulating tonic 
Mr. Peter Skukas, 
pleasant is his
deep sense of humor appears 
be inborn.
tion that Lithuanian, in its immense 
breadth and variety, is no strange 
and mysterious thing to him. He 
possesses such an interesting per
sonality that both old and young 
have great admiration for him. En
ergetic, versatile, sincere, and high
ly ambitious, this young man is 
stepping ahead to higher realiza
tions and achievements. A college 
graduate in Engineering he now 
employes his leisure time to the 
study of Law.

Dirva’s adherents will have the 
time of their life by smacking the 
old year with one big blow-out at 
the annual New Year’s Party, to 
be held at the Lithuanian Hall, 
Thursday, December 31st, from 8 
to 2 A. M., or thereabouts, depend
ing upon your insistence.

There will be dancing during the 
entire evening, with the exception 
of a short interval when a dainty 
little program takes place 
ing out the old year and 
in the brand new 1937.

Subscribers of the Dirva
free ticket, additional tickets 
subscribers will be the ridiculous 
sum of 10 cents. All non-subscrib- 
ers wishing to participate, can gain 
admission at the door, the toll is 
35 cents.

Over a dozen or more articles 
will be given away to lucky win
ners.

Secure your tickets from the of
fice of the Dirva, 6820 Superior 
Avenue.

Many persons who know the 
mer Stephanie Jusis, 7808 Decker 
Avenue, both through her personal 
and business contacts arė happy 
to learn that recently she became 
the mother of 
boy. Mr. and 
man are proud 
her
are doing very

and both

a ten pound baby 
Mrs. Arthur Blau- 
of their new mem
child and mother 
nicely.

LITHUANIAN CALENDARS

in wip- 
ush ering

get one
to

Dirva offers an entirely new line 
of beautiful calendars to each new 
subscriber or to' renewals, a choice 
of any of the large selection.

They may be obtained, with eith
er the Lithuanian or English month 
pads attached. Present subscrib
ers may procure one of these hand
somely down-up calendars for the 
small carrying charge of 10 cents. 
Additional purchases may be made 
for the price of 25 cents. Just 
mail your order to the Dirva, 
for your own personal use. or as 
a gift to someone. Dirva also 
mails calendars to friends in Lith-

lithuanian movies
The Lithuanians proved they are 

movie-minded. On Sunday, Dec. 
6th, such a large crowd was in 
attendance that many had to be 
turned away, till the following day.

And there was good reason to 
have such a large turn-out, even 
on Monday, because the patrons 
really went home more-than-pleas- 
ed. Much fine photographic work 
was done, with picturesque scenes 
all taken in the homeland.

The producers too, were well 
pleased, saying, “That was the lar
gest crowd in attendance since we 
played New York’’.

Edward Geram, husband of Julia 
Washunick, son of Josephine and 
the late Joseph, brother of Joseph, 
William, Frank, Ralph and Jose
phine passed away, December 7th.

A young man, age 29, Was 
buried from St. Francis Church, 
with the Funeral from his mother’s 
residence. 7611 Myron Ave., ou 
Thursday, December 10th.

alluring songstress:, 
meets with an

Our
Russell, 
wrath when she goes to her home 
at Cambridge Springs, 
winter sports and finds, 
chagrin, only rain.

So on to Charleroi and Pitts
burgh, Pa., with more Russells, on 
tour. Miss Russell is fast gain
ing the repute of being the most 
traveled Miss of our city.

ON TOUR

unabated

for 
her

PU., 
to

East 79th St. Photo Studio
1 197 East 79th Street 

Atdara kasdien 8 iki 7. Sekmad. 9—4. 
Kiekvienas rūpinasi apie Kalėdų dova
nas — bet geriausia dovana bus jūsų 
Paveikslas - fotografija suteikta Jūsų 
artimiesiems, kuri bus amžina atmin
tis tam kuris ją gaus. Tėmykit, Ka
lėdoms kainos visai nužemintos

Fotografijos tik už $1.003 Gražios
Gavom naujausių puikių fotografijoms rėmelių Kalėdoms. Į 

\. S. BORT, Lietuvis savininkas. HEnderson 3535 Į 
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Blue 
West 
Ohio

. 8.75
7.95
7.95
6.50
5.95

GERA ANGLIS

7.65

ARLINGTON ICE & FUEL CO.J. J. STANKUS
GLen. 578716201 SARANAC RD.

gaunama muzika ir dainos 
taip kaip jų kūrėjas norėjo 
klausytojams perduoti.
Kreipkitės i šia parduotuvę 
ir reikalaukit ČROSLEY.

Arco Lump (visai mažai pelenų) .
Nd. 3 Pocahontas ..........................
Golden Ridge Sewell .........  .......

(kaip Pocahontas)
Kentucky (labai geras pečiams) .. . 7.40
Ohio Lump arba Egg (geriausi) . 6.50

Šie nauji 1937 CROSLEY 
Radios turi tokių naujų ypa
tybių kad beveik netikėtina. 
Naujausias dalykas yra tai 
Auto-Expressionator, kuriuo
Taipgi šioje didelėje krautuvėje rasit savo namams reikalingų visų kitų papuošalų 
ir baldų. Lietuviams parduodama lengvomis sąlygomis. Kainos visiškai prieinamos.

ANGLIS IR MALKOS
Visokia anglis furaasams ir pečiams — Malkos šildy

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

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų buna iš tono anglies.
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. ...........
Standard Pocahontas mažai durnų, ilgai dega. ...........

Diamond Kentucky splint, pečiams ir furnasams
Virginia Lump .................................................
Lump .................................................................

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

atsilan- -E

Kada Jums Pradeda Rūpėti kur Pirkti 
Saviškiams Kalėdų Dovanas — kreipkitės

SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

HELD’S FURNITURE Inc.
6900 Superior Ave. Krautuve atdara vakarais
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Plit 
tos d; 
pildyt: 
Sausio 
plieno 

Šios 
plieno 
nuoš. i 
paskui: 
rinktus 
vaičiu 

Plien 
kad 193 
bai eis 
met ėjo 

Plient 
nizatori 

. gyje pe: 
pavyks 
niją did 
šalies pi 
dustrijos 
dėlių sti 
joj nenu

Ohio 
ra Gitu 
bedarbės 
Jis liko 
patvirtin

Stiklo 
kas. Tok 
kavo 4,1( 
0wens-Fo 
vės darbii 
keletoie k 
kilojančius 

Streikas 
met stiklo 
jos vadam: 
daryti nauj 
dirbėjais, 
baigėsi, bet 
sisako tolia 
ninkams ati 
gas.

Martins Ft 
angiiakasykk 
darbininkų. I 
sitikimas šioj 
pritruktų ang

San Franci! 
Apskaiciuojam 
ir laivų darbiu 
nuostoliai ši i 
apie $350,000. 
kas tęsiamas.

PRANCŪZIJA
VĖL NEM< 

Washington. • 
šja, kuri bu ve 
tortis su S u v. V 
riausybe apie 1« 
Gruodžio 15 d. ki 
toris skolininkei 
J hd negalės 
puolamos dalies 
^artu su ja, ir 

Marp jų ir Lie 
tokius pat 

?to’ Mokėjo sa 
tik Suomija.

..Baltijos valstybė 
Rangos Amerika: 
petuva 
Utvija 
Sija 
fstija 
Wija

$'

$ 
$19 

$244


