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CLEVELA ND, OHIO

Prezidentas Neleis GRASINA ‘ALKANŲ
JŲ MARŠA VIMU’

NUŽUDYTAS GOERING LANKOSI 
PAS MUSSOLINI

žmonėms Badauti
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Gubernatorius Taiko 
Streiką

Detroit, Mich. — Po su
sirėmimo Fisher Body Co. 
dirbtuvės s t r eikuogančių 
darbininkų su streikeriais 
ir policija, kame keliolika 
asmenų sužeista, Michigan 

' gubernatorius Frank Mur- 
phy kreipėsi į General Mo
tors ir United Autombile 
Workers vadus susieiti pa
sitarti apie susitaikymą ir 
baigti plačiai praplitusį au
tomotivų streiką.

Po riaušių, gubernato
rius pasiuntė į Flint strei
ko sritį 1,500 milicininkų 
prižiūrėti tvarkai. Tuo pat 
laiku pasiuntė pakvietimus 
kaip viršuje paminėta, no
rėdamas išvengti •tolimes
nių nesusiprątimų ir vesti 
streiką prie pabaigo.

Streikerių eilės sustip
rinta 
siais 
sher 
kurie 
tik pasklido žinia apie vie
tinių streikerių susirėmi
mą su jų priešininkais.

John L. Levvis pasiėmė 
vyriausią vadovybę Gene
ral Motors streike, išdirb
damas strategiją ir planus 
laimėjimui darbininkams 
daugiau mokesties ir dar
bo valandų sutarties;

į

•s,

iš kitur atvažiavu- 
streikuojančiais Fi- 
Body darbininkais, 
greit atgabenta kai

dar-Patiekė Prezidentui 
bo valandų pasiūlymą. Wa- 
shington. —Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
Green patiekė Prez. Roo- 
seveltui naują planą pakė
limui darbininkams mokes
ties ir sutrumpinimui va
landų.

Plane siūloma įsteigti 
federalė komisija kuri rū
pinsis santikiauti tarp dar
bininkų ir darbdavių suda
ryme sutarčių, nustatyme 
minimum algų, darbo va
landų, ir tt. Jeigu pusės 
negalėtų susitaikyt esan
čiomis taisyklėmis, komisi
ja turėtų teisę nustatyti 
taisykles.

Green sako kad Federa
cija laikosi savo nusistaty
mo reikalauti įvedimo 30 
valandų darbo savaitės ir 
kitų žymių pagerinimų.

Plieno darbai eina gerai 
nepaisant automotivų in
dustrijos 
industrija ____ .. d____
žymiai mažiau negu tikė
josi.

Darbai plieno industrijo
je šio streiko laiku net pa
kilo. Clevelando srityje pa
kilo nuo 77 iki 80 nuoš.; 
Wheelinge nuo 92 iki 94: 
Pittsburghe nuo 77 iki 80, 
ir tt. .

streiko. Plieno 
streiką jaučia

Prašo Kongreso Skirti 
$1,500,000,000 Vie
šų Darbų Tęsimui

P r e z i dentas Roosevelt 
patiekė Kongresui savo re
komendaciją plačiam per
organizavimui valdžios ad- 
ministrativės mašinerijos.

Rekomendacijose ineina 
padarymas dviejų naujų 
vietų valdžios kabinete — 
Socialės Gerovės ir Viešų 
Darbų — ir tada suskirs
tyti visas 105 federales ta
rybas, komisijas, korpora
cijas ir agentūras tarp vi
sų dvylikos kabineto de- 
partmentų.

Vidaus reikalų depart- 
mentą prezidentas siūlo pa
vadinti Konservacijos De- 
partmentu.

Visos valdžios adminis- 
trativius tarnautojus padė
ti tarnybon sulyg jų gabu
mų u?sitam-l'’įn|n. dlio-r 
dant jiems progas pakilti. 
To siekimui siūlo pavesti 
visas valdiškuose darbuo
se ir Įstaigose vietas civili
nės tarnybos teisėmis, pre
zidento globoje.

Pats sau prezidentas no
ri gauti šešis ekzekutivius 
padėjėjus kurie apdirbtų 
visas smulkmenas ir nuim
ti! tų darbų naštą nuo pre
zidento pečių.

Prez. Roosevelt patiekė 
Kongresui reikalavimą pa
skirti $7,695,000,000 šalies 
reikalų vedimui, apsigyni
mui ir bedarbių šelpimui.

Viešiems darbams toje 
sumoje numatyta. $1,537,- 
123,000.

Tą prezidento biudžetą 
priėmus, valdžios skolos 
p a s i e ktų $35,026,000,000, 
nežiūrint padidėjimo inei-

Washington. — Darbi
ninkų Sąjungos Amerikoje 
pirmininkas David Lesser 
pareiškė Kongresui kad Į 
Washingtoną gali atma.r- 
šuoti “tūkstančiai despera
tiškų alkanų Amerikonų’: 
jei kongresas neparupins 
reikalingų bedarbių palai
kymui pinigų.

Ta organizacija, radika
lų vadovaujama, sako turi 
sutraukus Į savo eiles 800,- 
000 valdžios šelpiamų dar
bininkų.

Kur tik kokia grupė dar
bininkų yra, prie jų tuoj 
prisisuka raudonieji.
/ ------------------

šeši Indijonai apsintiodi- 
no. Devils Lake, N. D. — 
Keliolika Indijonų užgėrė 
nuodingos degtinės, šeši jų 
mirė, keli kiti serga.

Nusižudė dėl pabarimo. 
Denver, Colo. — Vienuoli
kos metų vaikas, išbartas 
už nešvarumą rankų, nuj 
ėjęs Į prausyklą rankšluos
čiu pasikorė.

ŽUVO 22 SUOMIAI
Prie Anglijos salų, Ork- 

ney, audroj nuskendo Suo
mių laivas, su kuriuos žuvo 
22 Suomiai.

Londone. Anglijoje, nuo 
; Kalėdų iki Sausio 10 die
nos gripu arba influenza 
mirė apie 250 žmonių ir 
apie 100 mirė kitose šalies 
dalyse.

gų. Toliau prezidentas pa
reiškė :

“Mano įsitikinimas yra 
kad jeigu kiekvienas darb
daves pasistengs bėgyje se
kančių šešių mėnesiu duo
ti darbo dabar valdžios pa
šalpą imantiems, valstybi
nis biudžetas bus galima 
subalansuoti. Be tokio ko- 
operavimo iš darbdavių 
pusės biudžeto subalansa
vimas 1938 metais turės 
pasilikti atviras dėl svar
bios priežasties jog ši vy
riausybė nesiruošia, kaip 
riausvbė nemano .leisti A- 
merikos šeimoms badauti.”

ISPANIJOJE
Hitleris Sulaikytas nuo Užsimojimo Įsistiprinti 

Ispaniškoje Morokkoje, Afrikoje

Paryžius. — Europoj pa
plitus gandui kad sukilėlių 
valdomoj Ispanų Morokkoj 
Vokiečiai nori išsodinti sa
vo didelę spėką, Prancūzi
ja pagrąsino pasiųsti ten 
100,000 savo kareivių prieš 
Vokiečius. Tada Hitleris 
paskelbė kad jisai nemano 
kėsintis užimti Ispanų ar 
Prancūzų žemes, ir taip 
tas pavojus perėjo.

Po to, pranešama kad 
šiose dienose Prancūzija ir 
Vokietija tariasi svarbiais 
klausimais, kuriuos pasek
mingai užbaigus, prasidėtų 
ramumas ir pastovumas.

Prancūzija ir Anglija 
daro spaudimą sulaikyti 
Įleidimą Į Ispaniją visokio 
plauko savanorių — ir su
kilėliams ir kairiesiems.

Hitleris ir Mussolini pa
reiškė jog jie sutinka iš-

traukti iš Ispanijos visus 
svetimšalius, g e 1 b^tinčius 
kairiesiems ir fašistams.

Taigi, reikalavimas tei
singas: tegul iš Ispanijos 
išeina visi raudonųjų pa- 
gelbininkai, sukilėlius gelb- 
stinčios šalys atšauks savo 
žmones.

KARO EIGA NERODO 
PERSVAROS

Madridas. — Sausio 9 d. 
sukilėliai padarė smarkų 
puolimą ant miesto iš Man- 
zaneres upės pusės užėmė 
kelis svarbius punktus. So
cialistai pabėgo didžiausio
je suirutėje.

Už tai patys kairieji iš- 
žrųdė daug’ savo vyru, “pa
rodymui pavyzdžio ki- 
tięjųš”. kad negali .trauktis, 
turi laikytis iki. žus.

Is kitų sukilėlių punktų

Pagrobikas Vaiką Nu
žudęs, Vedė tu Tėvais 

Derybas Gavimui 
Pinigų

Tacoma, Wash. — Sau
sio 11 d. kilimuose apie 50 
mylių nuo Tacoma, rastas 
lavonas švenčių laiku iš na
mų pagrobto 10 metų am
žiaus turčių vaiko, Char
les Mattson.

Tas vaikas pagrobtas iš 
pat namų, ir iš tėvų reika
lauta $28,000 atlyginimo už 
jo grąžinimą. Tam tikrais 
budais su vaiko' tėvais da
ryta susisiekimas pinigus 
gauti ir vis tikrinta kad 
vaikas yra gyvas, kuomet 
jis jau buvo nužudytas.

Vaikas buvo j subadytas 
ir sumušta galva — tokį 
būdą mena jo pagrobikai 
pasirinko jį nužudyti. Me
nama taip su juo pasielg
ta gal todėl kad jis bandęs 
pabėgti. Lavoną rado vie
nas medžiotojas, sušalusį, 
žiemos sniege, visai nuogą. 
Jo galva buvo sudaužyta, 
dantys išmušti.

Prez. Roosevelt Įsakė vi
sam tcisingystčs depą rt- 
mentui dirbt iki vaiko žu- 
deikos Ims susekti, ir pa
skirta $10,000 už suarešta
vimą jų.

Cha vien pagįOb-
tas iš namų vakare Kuo
džio 27, matant trims vy
resniems už jį jo draugams 
vaikams, kurie galėjo su
teikti šiokių-tokių žinių a- 
pie pagrobiką.

Anglijoje, iš 12.000 gy
dytoji! 2,000 yra moterys.

Italija gaminasi kariškus 
lėktuvus po 2,000 Į mėnesi. 
Prie to darbo dirba 05,000 
darbininkų.

miestas buvo smarkiai ap
šaudytas iš oro ir iš arti
mų pozicijų.

Sausio 10 — sukilėliai 
vėl pradėjo smarkų puoli
mą miesto iš visų pusių.

Sausio 12 d. — Aracava 
priemiestyje kairieji atmu
šė sukilėlius, sako išžudė 
1,000 Vokiečių kovojančių 
sukilėlių eilėse.

Sausio 11 d, pranešimai 
sako kad Bilbao mieste, 
kur valdo kairieji, po suki
lėlių atakos iš oro, kairieji 
nužudę 200 miesto gyven
tojų, apkaltindami įjuos 
toiu. “atsilyginimui’1 fašis
tams.

Žinovai sako kad Madri
do puolimas artėja, nežiū
rint didelių pastangų lai
kyti.

Kairieji pasiryžo išsiųsti iš 
miesto visus nereikalingus 
žmones ir patys apginkluo
ti kiekvieną namą ir laiky
tis iki viskas bus išgriauta.

Sausio 13 d. Gen. Franco 
paėmė Į savo valdžios ži
nią Anglų valdomas vario 
kasyklas Ispanijoje.

Sausio 13, Tnglų kariš
kas laivas Valencijos uos
te apšaudė sukilėlių laivą 
kuris bombardavo miestą.

Sausio 13 d. kairieji da
rė smarkų užpuolimą su
kilėlių šiaurvakarinėje pu
sėje miesto, kuris nepasi
sekė. Tarp kitko gyvi su
degė penkių socialistų ka
ro tankų valdytojai.
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Roma. —Čia atvyko Hit
lerio . ągentas oro ministe
ris Goering pasitarti su 
su Musšoliniu apie svar
bius dalykus.

Vokiečiai smarkiai nau
dojasi dabartine Europos 
suirute ir griebiasi gauti 
ką nors be karo.

Jau Prancūzija siūlo Vo
kietijai atgal atimtas ko- 
lonijas, ką matydami Vo
kiečiai sako sau: Jei duo
da tiek tai reikalaukim ir 
gausim daugiau.. .

32 ŽUVO SU LAIVU
Japonijos prekinis laivas 

nuskendo prie Hokkaido 
salos, žuvo 32 darbininkai.

POPIEŽIUS KENČIA 
SKAUSMUS

Vatikano Miestas. — Po
piežius Pius Sausio 13 d. 
pirmą kartą išimtas iš lo
vos po virš mėnesio laiko 
sirgimo. Jį vargina mai
šytos senatvės painiavos. 
Jį kankina kojų gėlimas ir 
paraližius, skilvio skaus
mai, ir tt. Jo kairėj kojoj 
plyšo gysla ir atsidarė žai
zda, ir tokia pat padėtis 
užeina dešinei kojai. Ve 
žiojamoje kedėje popiežius 
išvežtas pavažinėti.

Popiežius daug savo par
eigų atlieka lovoje, saky
damas, “Aš turiu atlikti 
visus savo darbus iki ma
no Valdovas palaiko mano 
energiją”.

SUMEDŽIOJO 1,000 
KAČIŲ

Tokio, Japonija, — Sos
tinės kačių medžiotojui, 71 
metų seniui, medžioklė pa
sibaigė kuomet jis buvo 
areštuotas už nužudymą 
virš 1000 kačių. Jis kačių 
odą parduodavo tam tikrų 
Japoniškų tautiškų muzi
kalių instrumentų gamini
mui.

General Motors 1936 me
ti! bėgyje pardavimais sa
vo išdirbinių padarė puikų 
rekordą. — pardavė 2,037,- 
690 išdirbinių. 1935 me
tais pardavė 1,715,688, gi 
1934 m. 1,240,447.

NUSIŽUDĖ PERGREIT
Hempstead, N. Y. —Me

tas laiko atgal, subiednė- 
jęs nusižudė Charles Wal- 
ker, turėjęs 342 akrus že
mės šalia Mitchel lėktuvų 
lauko. Jis negalėjo pada
ryti biznio iš tos žemės.

Dabar valdžia paskyrė 
$1 520 000 tos žemės nupir
kimui, padidinimui lėktuvų 
nusileidimo vietos.

Nušovė tėvą dėl vištos. 
Munfordville, Ky. — Orin 
Warren, 15 m. amžiaus vai
kas, Kalėdų laiku pardavė 
vieną 
ir už tuos pinigus nupirko 
savo 
tems 
vištą jį apmušė; Iš apmau- 
dos vaikas tėvą nušovė.

šeimos vištą už 35c.

broliukams ir sesu- 
dovanėlių. Tėvas už

Oakland, Cal. — Čia pa
daryta operacija ir išgel
bėtas nuo mirties negimęs 
kūdikis, kuomet jo tėvas 
mirtinai sužeidė savo žmo
ną, kuri lankė kūdikio. Jie
du buvo pasimetę, žmona 
atsisakė priimti ji atgal.

PASKIAUSIOS KAUNO 
NAUJIENOS

Lietuvoje Darbininkai bus Aprūpinti Savais
Gyvenamais Namais ’

Kaunas. — Jau kelinti me
tai kai Lietuvoje daroma rim
tų pastangų sutvarkyti darbi
ninkų medeginę, kultūrine ir 
teisinę padėtį. Tuo tikslu bu
vo išleista visa eilė darbinin
kams svarbių ir labai naudin
gų įstatymų, daugumoje įmo
nių nustatyta uždarbių nor
mos, išrūpinta darbininkams 
atostogos (vakacijos), jie ap
drausti ligos metu ir ištikus 
nelaimingam atsitikimui, ir tt.

Pagaliau, darbininkų reika
lams atstovauti, jų būklei dar 
toliau gerinti ir darbininkų 
kultūrinei gerovei kelti 1936 
metų pradžioje buvo įsteigti 
Darbo Rūmai, kurių reikalus 
tvarko pačių darbininkų 
tarnautojų rinkti atstovai.

Dabar yra iškeltas ir pla
čiai nagrinėjamas dar vienas 
visiems darbininkams svarbus 
klausimas. Tai aprūpinimas1

išsimokėjimui. 
bus lygi maž- 
mėnesinei jo 
ar buto nuo-

ir

darbininkų nuosavais namais. 
Yra numatyta sudaryti sąly
gas kad darbininkai galėtų įsi
gyti bent nedidelę nuosavybę, 
kad galėtų turėti “savo lizde
lį”—nors nedidelį žemės skly
pą ir namelius, ši nuosavybė 
bus duodama darbininkams il
giems metams 
Mokamoji suma 
daug dabartinei 
gyvenamo namo 
mai.

Darbininku namais aprūpi
nimo klausimas kelio didelio 
susidomėjimo Lietuvos darbi
ninkijos sluogsniuose. Jam gy
vai pritaria visi darbininkijos 
sluogsniai. Manoma kad jau 
1937 metais darbininkai bus 
pradėti aprūpinti nuosavais 
namais. Tai bus dar vienas 
rimtas žingsnis į darbo žmo
nių geresni ii- švaresnį rytojų. 

Tsb.

KRIZĖ LIETUVOJE PRAEINA - ŪKININKAI 
LENGVAI PARDUODA KIAULES

viena Lietuva liet visos vals
tybes.

REGISTRUOS SUSI
SIEKIMO PRIEMO

NES

mo
žiu-

už-
grudus

Jau 1936 metų antroje pusė
je žymiai buvo pastebėta kad 
krizė mažėja, o metų pabaigo
je pajusta krizės merdėjimas, 
ir jei nenutiks ko ypatingo tai 
yra tikra viltis kad per 1937 
metus pas mus krizė išnyks.

Pieno reikalavimas padidėjo 
ir kainos taisosi; kiaulės iš
perkamos visos kiek tik ūki
ninkai spėja jų priaugyti.

Grudai pabrango 30-—40 
linų pluoštas perkamas ir 
karna 20—30 litų pudui, 
rint kokybės.

Grudai išvežti į užsienį 
drausta, nes išvežus
silpnėja kiaulių ir pieno ūkis.

Geros veislės galvijai ir ar
kliai irgi turi gera vidaus ir 
užsienio rinką. Geram arkliui 
moka nuo 400 iki 800 litų.

Krizei mažėjant, pas ūkinin
kus daugiau atsirado litų. Dau
giau perkama ūkio mašinų, bet 
daugiau ūkininkai ir ulioja.

1937 metus pradedant kai
mai daugiau išsirašo laikraš
čių. Pirmoje eilėje įsirašoma 
“Lietuvos Ūkininkas”, “Ūki
ninko Patarėjas”, “Musų Kraš
tas” ir “Jaunoji Karta”. La
bai žymiai nuslydo klerikalų 
laikraštis “Musų Laikraštis”. 
Kunigai pajutę kad iš jų slys
ta galybė, visu smarkumu puo
lė kitų idėjų laikraščius,
nyčiose pamokslai tik ir sako
ma apie “bedieviškus” laikraš
čius. Gąsdina žmones atsky
rimu nuo bažnyčios nedavimu 
šliubo ir tt. Bet žmonės iš ku
nigėlių tik šaiposi. Kalti pa
tys kunigai kad nusipolitika
vo. Dvidešimtame amžiuje jų 
senoviška taktika nebetinka.

P. Kriukelis.

Kaunas. — Musų tautietis 
Juozas Komaras savo dideliais 
imtyninko sugebėjimais beveik 
metus laiko stebino Pietų A- 
merikos didmiesčių gyvento
jus. Jo vardas kaip narsaus 
Lietuvio nuolat buvo minimas 
spaudoje, jis laimėjo nelengvai 
Įgyjamą Buenos Airese skirtą 
aukso diržą.

Atvykęs iš>* Argentinos į 
Braziliją, jis ne tik pats pa
garsino Lietuvių vardą, bet pa
sistengė dar iškelti ir kitą 
Lietuvį stipruolį St. žičkų, ku
ris iš 30 imtynių laimėjo 29.

Juozas Komaras savo gas
troles po Pietų Ameriką jau 
baigė ir drauge su St. žičkum 
atvyksta Europon. Jiedu ža
da aplankyti ir savo tėvynę 
Lietuvą. “L.A.”

Baž-

LABDA RING AS A MERIK IE
TIS ŽYDAS

Rokiškis. — Iš šio krašto, 
Bostone gyvena turtingas Žy
das, šapyra. šis Žydas nekar
tą jau yra sušelpęs šio miesto 
biednuomenę, žydus ir Lietu
vius.

šiose 
kiškio 
Žydams

dienose p. šapyra Ro- 
miesto biednuomenei^ 
ir Lietuviams, atsiun

tė Įvairių daiktų ir
tės už 45,000 litų, 
ningas žydas, kuris 
Lietuvą. P.

rūbų ver- 
Tai sąmo" 
myli visą 
Kriukelis,

LIETUVOJ LAUKIA 
JUOZO KOMARO

Kaunas. — Kariuomenės šta
bo parėdymu iki Balandžio 1 
d. turi būti surašyti ir patik
rinki visi Lietuvos gyventojų 
arkliai, vežimai, paminklai ir 
balnai, o kai kur ir dviračiai 
tinkami kariuomenei suregis
truoti.

Lietuvoje toks surašymas 
daromas dar tik pirmą kartą.

Tokius surašymus daro ne

ūkininką

“LINKSMIEJI BROLIAI“ | 
. GAVO PALIŪDĖTI

Rokiškis. — Vasaros laikė 
penki jaunuoliai, labai links
mai nusiteikę, ėjo į Vaičionis 
vakaroti. Susitikę
su dobilų vežimu, jį apvertė. 
Vakarodami šėliojo ir gėrė sr.- 
magonkę. Eidami namon ir 
radę lauke sėklinius dobilus, 
juos padegė.

Lapkričio 3 d. apielinkės tei
smas visus penkis “linksmus 
brolius” nubaudė po 3 mėne
sius kalėjimo. P. Kriukelis<



'D IEVA

PENNSYLVANIJOJEF- —
PITTSBURGH
Patėmijimas apie Pitts

burgho Lietuvių 
Jaunimą

AKRON

ko-Paskaitęs Ne-Komunisto 
respondenciją apie N. S. Lie
tuvių parapijos, Į Dangti žen
gimo 30 'metų sukaktuves, ku
rioje kartu buvo padaryta ke
lios pastabos ir apie jaunimą, 
noriu pridėti ir savo keletą žo
džių prie to.

Už musų jauninto netvarkų 
apsiėjimą reikia kaltinti ne 
jaunuosius bet jų tėvus. Kiek 
metų atgal, kada jaunintas bu
vo dar tik maži vaikučiai, jau 
buvo suorganizuota vaikučiams 
Lietuviška 
šventusiais 
mokytojais 
M. Vaidyla, 
Petrauskas), 
tangas išmokyti vaikučius Lie
tuviškai rašyti ir skaityti ir 
supažindinti su Lietuvos isto
rija ir tautos garbinga praei
timi ; mokytojai visai nemaišė 
į savo darbą jokių politiškų ar 
religiškų pažiūrų. Į trejetą 
mėnesių surinktas buris vai
kučių išmokyta gražiai skaity
ti ir parašyti Lietuviškai:

Bet tuoj pakilo pavydas, 
ris nekurtuos žmones ėda 
kirminas, ir pavydu apimti 
lėtas vyrų sukėlė didžiausi 
skandalą Lietuvos Sūnų drau
gijoje. Ačiū tų vyrų garsiai 
iškalbai, nieku neprisikaltus 
mokykla tapo suardyta.

Šiandien gi, kada tie vaiku
čiai suaugę Į jaunuolius, nesu
prasdami Lietuvybės visai už 
ją nieko neduoda, ir net vie- 

: šose sueigose trukšmauja ir iš
juokia savo draugus kuris ima 
Lietuviškai kallveti, mes mato- 

I me to blogas pasekmes dabar.
• Korespondėųtąs, nurodo kad 

senesnieji pamokytų jaunuo-
; sius. Bet ką iš musų senuolių 
! norėti kad jie patys yra be
moksliai. Jaunimui mokyti ir 

’ vadovauti reikia labai mokėti 
t ir suprasti jaunuosius, gauti 
; juose Įtekmę. Todėl aš praš.v- 
' siu korespondentą prisidėti ir
• gelbėti musų jaunimą, jeigu 
turi tam galimybių. Jaunimas 
yra dar žalią medega, kurią

' laiku galima perdirbti, tik rei- 
; kia savo darbą suprantančių 

darbuotojų.
Kad jaunimas duodasi mo

komas galim, paimi pavyzdį iš; 
. tos pačios North Side parapi
jos, 
•mas, 
’ tarti

boję,
. nų tautiškų dainų ir apie tuzi- 
; ną bažnytinių giesmių.
• Girdėjau kad tame chore 
' jaunimas tariasi dainų praikti- 
; kos vakarais pašvęsti po 15 mi-

J. O. SIRVYDO BIO 
i GRAFUOS LEIDI- 
iChicago 1937 metų Kalendoriai bus duodami visiems 

skaitytojams kurie atnaujins “Dirvą” 
visam metui — ne vėliau Sausio 31 d.

(Į kitus miestus — pridėkit 10c persiunt reo kaštų)

iŠ SLA. 354 KUOPOS
SLA. 354 kp. laikė savo me

tinį susirinkimą Sausio 3 d., 
kame buvo renkama ir kuopos 
valdyba šiems metams. Kuo
pos pirmininku didele daugu
ma balsvi buvo išrinkta veikli 
ir gera moteris, p. Ona Kaz
lauskienė; padėjėju L. Glins
kis, užrašų rašt. Juozas Gari- 
jonas, finansų rašt. senasis, J. 
Ramoška, iždininku, senasis, 
A. Oleknavičius, iždo globėjais
I. Matukopis ir J. Sebestinas. 
Pasitikime kad nauja kuopos 
valdyba energiškai veiks, nes 
p. Kazlauskienė yra energinga, 
draugiška moteris, su pagalba 
kitų valdybos narių galės iš
auginti savo kuopą didesnę, o 
ypač galės įtraukti ir jaunuo
lius Lietuvius į SLA., kurių 
čia yra apsčiai, jie dirba ir 
gerai uždirba. Jie labai nori 
prie SLA. prigulėti, tik iki šiol 
nebuvo kam jų paraginti. Ti
kiu naujoji kuopos valdyba tą 
atliks ir taip kuopa galės pa
didėti nuriti skaičium. Ir ver
ta 354-toje kuopoje priklausy
ti, nes jos sueigose ramu, nė
ra jokių ermyderių, ginčų, pi
nigų aikvojimo, nes kuopoje 
nėra raudonukų kiaurais kiše
ninis. Kai ši kuopa surengia 
kokią pramogą, jos nariai dir
ba kuopos naudai, o ne savo 
labui. Pereitais metais kuo
pos iždo padidinimui daug pa
sidarbavo senas kuopos vete
ranas darbuotojas J. Ramoš
ka: kuopos nariai patenkinti 
jo teisinga darbuote, užtai vėl 
išrinko jį raštininku.

šiame kuolais susirinkime,
J. Ramoškos pasidarbavimu, i i 
SLA. Įsirašė trys geri, rimti 
nariai: Br. Gervitavičius, Sta
sys ir Stefanija Praspaliaus- 
kai.

MUI AUKOS
<
1 Tęsiant toliau J. O. Sirvydo 
Biografijos darbą, su Naujais 
Metais, gauta sekančios prenu
meratos biografijos leidimui: 
J. J. Bačiunas, Sodus,

Mich.
A. Povilianskas
Lietuvių Piliečių Klubas

Brooklyn, N. Y.
O. Račkauskienė,

Los Angeles, Cal.
V. Vaičaitis, Maspeth 
J. Kripas, Ann Arbor,

Mich.
Velžis, Baltimore, 
Gutauskienė 
Leonavičius 
Gutauskas 
žemantauskas,

Waterbury, Conn.
P. šuipis
A. Kundrotas
Kazys Pusnikas
T. Pusniktenė
O. Stepulionienė
A. Budraitis
P. Pusnikas ,
J. Sagys
Viso šiuo kartu gauta

J. Sirvydo Biografijos
tetas, 336 Union Avė., Brook
lyn,

i nutų mokytis ištarti Lietuviš- 
; kus žodžius ir nori savo susi
rinkimuose įvesti priverstinai 
vartoti Lietuvišką kalbą.

Pas mus North Saidėje yra 
visokių partijų žmonių, ir to
dėl kiekviena partija trukdo 

i kitos partijos ar srovės dar
bą. Jaunimas, kuris dar ne
supranta tų musų siaurų sro- 
viškumų, kartais pasiduoda 
klaidingiems patarėjams ir iš 
to susidaro visokių nemalonu- 

! mų, kurie žemina ir jaunimą 
ir daro gėdą jų tėvams.

Kiek aš numatau, jaunimas 
kuriam parodai teisingą taką, 
greit pamato kas gera ir kas 
bloga, ir stoja dirbti naudingą 
darbą.

Kaslink to Povilo, manau lai 
jis sau būna ramybėje, neuž- 
kabinėkim jo, mums apeina 
musų choro reikalai ii- musų 
jaunimo lavinimas, taigi ir 
dirbkime sau. Choristas.

i

mokykla su pasi- 
Lietuvybei vyrais 
(Jonas A. Katkus, 
A. Bernotas ir J.

, kurie dėjo pas-
POLICIJANTAI SU 

VAŽINĖJO MER
GINĄ

TOWN OF LAKE

V. 
J.
S. 
■J.
J.

yra 
kad 
Lie- 

išva- 
kal-

510.00
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2.00
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LIETUVIAI STUDENTAI

ku- 
lyg 
ke-

kur trumpu laiku jauni- 
nemokėdamas gerai iš- 
■Lietuviškus žodžius kal- 
išmoko gerai porą, tuzi-

KELIONĖS Į LIETUVĄ

ŠVEDU
AMiNK* i

13
18
15.

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK-KLAIPĖlU

Per Gothenburgiį, Švedija

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainu*

• Išplauuuai laivų iš New Yorko 
DROTTNINGHOLM 

Sausio 20, Vasario 10. Kovo 
; GRIPSHOLM ___ ... Kovo

DROTTNINGHOLM ..... Bal.
; Platesnes žinias apie kelionę teikia 

nemokamai, ir parduoda laivakor
tes autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedų Amerikos Linijos sky
riai. #

SWĘDISH AMERICAN LINE
€36 Fifth Avė. and 4 W. 51st Street. 

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

N. Y. City
181 N. Mchigan Av. 

154 Bovlston St.
107 Clifford St.

Pittsburgh. — Sausio 6 va
kare policijos radio automobi
lis ant McClure Avenue, ties 
Mt. Hope laiptais, suvažinėjo 
merginą, apie 20 metų am
žiaus, prie kurios nebuvo ras
ta jokių žymių tik rankoje su
spausta nosinė skepetaitė su 
raide “L”. Policijantai sako 
jie važiuodami nematė nieko 
priešakyje ir tik kai pajuto 
autom,cbilį susitrenkiant su
stojo ir rado po automobiliu 
primuštą merginą. Nuvežus į 
ligoninę ji mirė. Policijantai 
taipgi tuoj iieregzaminuoti ir 
pripažinti kad nebuvo girti.

Nuvežus jos lavoną i apskri
ties lavoninę, davė lavoną pa
matyti kitiems areštuotiems už 
važinėjimą girtiems, bet nie
kas jos nepažino.

Buris girtų automobilistų, 
laikomų apskrities kalėjime už 
važiavimą pasigėrus, prie ke- i 
turiu lavonų automobiliais už
muštų žmonių buvo prisaik- į 
dinti kad ateityje važinės blai
vi.

Visą 1936 metą Pittsburghe 
ir Allegheny apskrityje auto-! 
mobilių nelaimėse žuvo 318 
žmonių. 1936 metais automo
bilių nelaimės paėmė 17 nuoš. 
gyvasčių daugiau negu 1935 
metais.

I.ANKĖSI KUNIGAS

Gruodžio 31 d. čia buvo at- 
! vykęs iš Clevelando Lietuvių 
i šv. Jurgio parapijos Kun. An- 
į džiulaitis, kuris buvusioje Lie
tuvių šv. Petro bažnyčioje iš
klausė tikinčiuosius Lietuvius 
išpažinties ir atlaikė pamal
dąs. Jį 
klebonas

Pranas
reikalavo
vo žmonos Brigytos.

Labai sunkiai susirgo p. 
ganaitienė ir pasidavė gydy
tis į miesto ligoninę. Kalnas,

čia parkvietė vietos 
Kun. Mahoney.
švehiis teisme 

atsiskyrimo nuo
pa-
sa-

MUŠTYNĖ STREIKE

READING, PA. — Berkshi- 
re mezgimo fabrike prasidėjo 
streikas, šiame fabrike dirba 
daugiausia moterys ir mergi
nos. Sausio 9 d. įvyko pešty- 
nė tarp ‘streikerių ir norinčių 
dirbti, kame sužeista 19 asme
nų.

CARNEGIE ATIDARO 
NAUJĄ DIRBTI!V ę

Carnegie-Illihois Plieno kor
poracija šiose dienose atidaro 
didelę liaują savo dirbtuvę 

I Homesteade. Joje bus galima 
I pagaminti apie 729,000 tonų 
; plieno plotvių į metus.

Vėl Pasirodė Potvinio 
Žymės

PITTSBURGH. — Sausio 11 
d. Monongahela ir Allegheny 
upės smarkiai patvino ir ties 
jų susibėgimu žemutinės mie
sto dalys buvo apsemtos — 
vanduo pakilo iki arti 25 pė
dų virš normali©. Išleista per
sergėjimai išnešti viską iš 
skiepų kad neapsemtų.

Vanduo pakilo iki potvinio 
laipsnio nuo smarkaus lietaus.

NEDIDELIS BET GYVAS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 3 d., šv. Kryžiaus Lie
tuvių ]>arapijos klebonas Kun. 
Al. Skripkus pakvietė savo pa
rapijos salėn, svečią iš Lietu
vos, V. Uždavinį, kuris čia pa
darė platų ])ranešimą Vilniaus 
reikalais. Gaila kad nežinia 
dėl kurių priežasčių neperdaug 
susirinko klausytojų gal per- 
mažai buvo reklamuota, skelb
ta, bet tie kurie buvome, liko
me labai patenkinti. Kalbėto
jas V. Uždavinys, rodės, be jo
kių pastangų, visai laisvai kal
bėjo su susirinkusiais, nuošir
džiai ir draugiškai. Jis klausi
nėjo kiekvieną atskirai kuris 
iš kokios Lietuvos dalies 
kilęs ir stebėjomės visi 
svečias beveik kiekvieną

, tuvos kampeli žino, jis 
i žinėjęs visą Lietuvą. Iš
bančio akcento ir iš pavai’dės 
pats atspėja iš kur tas ar ki
tas Lietuvis yra atvykęs. Ir 
taip beklausinėdamas, bepasa
kodamas ir šį ir tą visai neju- 

; čiomis perėjo į savo temą, į 
Vilniaus reikalus. Kol V. Už- 

j davinys šnekučiavo šiaip sau 
, tai ir d/alyriai garsiai kalbėjo, 
1 bet pradėjus apie Vilnių — vi
si nutilo, kalbėtojo iš akių ne
išleido.

Klebonas Kun. Skripkus pa
kvietė svečią dar ir antrą kar
tą savo salėje pakalbėti, o jis 
pažadėjo daugiau klausytojų 
sukviesti.

Nors susirinkusių buvo ne
daugiau 50, bet ir jie sudėjo 
paremti Vilniaus darbą $20.55. 
Didesnes sumas aukojo: Kun. 
Skripkus $2, Bronė Pivariu- 
nienė $3, J. Bacevičius, J. Bu
lavą, J. Blože. O. čiplienė, N. 
Karklelis, Zofija Loveikis, L. 
Razvadauskas. M. Sudeikenė, 
Al. Šeputis, M. Šveikauskas ir 
P. Vitkus — po $1.

Bern. Cicėnas.;

iž-;

DAYTON
TURBUT NESTREIKUOS
Čia yra trys didelės dirbtu

vės: Frigidaire, Delco ir In- 
land. priklausančios General 
Motors korporacijai. Darbinin
kų viso tose dirbtuvėse dirba 
apie 15,000. 
nedaug' jose 
Lietuviškas 
lyčių, dirba
Motors Coli), dirbtuvėse.

Kaip tenka patirti, diduma 
tų dirbtuvių darbininkų nesi- 
rašo prie unijos ir nenori strei
kuoti. Bet kai kitur streikai, 
ir čia atsiliepia, negali pilnai 
dirbti. “D.” Rep.

Ateivių Lietuvių 
yra dirbančių, bet 
jaunimas, abiejų 
didumoje General

i

VALDŽIA ŽYMIAI 
PADĖJO ŪKIAMS

BALTIMORE, MD.
ŠVENC1Ų ĮVYKIAI

Per Kalėdų ir Naujų Metų 
šventes musų Lietuviai čia ne 
vieni tik švėntė bet kai ką ir 
veikė. Pavyzdin: Adv. Nadas 
Rastenis parašė vieno
mo muzikalę komediją ir Įtei
kė “Dainos” 
tenio kurinis 
štos Lupos”, 
linksmas ir 
na” rengiasi

veiks-

Tai čia irgi “Karštos Lu-

Lu- 
P.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 

$40.00 
Komi-

N. Y.
J. Sagys, Pirm.

P. Narvydas, Ižd.

GAR Y. Ind

PASIŽVALGIUS

iš Lietuvos Chica- 
žinią kad Lietuvos 
paskyrė Amerikos 
studentams net 

Šitai ži-

BUVO VASARA
ŠILKO

BAŽNYTINĖS IR TAUTIŠ
KOS IŠKILMĖS

Praeiti metai šios kolonijos 
Lietuviams, galima sakyti, bu
vo laimingi. Jie susilaukė vei
klaus ir energingo klebono, 
Kur. J. S. Draugelio, kuris su
kėlė veiklumui visą parapiją, 
pritraukė atšalusius, sutaikė 
susipykusius, ir pradėjom dir
bti bendrą darbą. Į naujuo
sius metus einame gražia vil
timi ir dar didesniu pasiryži
mu dirbti gražų kūrybini dau
bą.

Gruodžio 20 d., sekmadienį, 
džiaugėmės užbaigę vieną di
delį ir gražų dailią: pašventi
nome naujai įrengtus vargo
nus musų bažnyčioje. Iki šiol 
meldėmės tylomis, dabar gra
žios muzikos lydimi Dievą gar- 

j binsime. Vargonai tikrai pui
kus. šventinimo iškilmėms 
buvo suėję vietos katalikai ku
nigai ir turėjome svečių Lietu
vių kunigų iš kitur, ir Chica
gos tarj) kitų buvo ir Pral. J. 
Krušas, kuris atliko šventini
mo apeigas, o Kun. J. Linkus 
pasakė pamokslą.

Po iškilmių bažnyčioje, bu
vo antros iškilmės salėje, kur 
buvo vakarienė, ir vaidinimas 
vadovaujant vargoninkui šla- 
peliui. Vakarą vedė žinomas 
biznierius Einikis. Kvietė kal
bėtojus. Svarbiausias kalbėto
jas buvo svečias iš Lietuvos, 
Vilniui Vaduoti Sąjungos dele
gatas V. Uždavinys, kuris pla
čiai nupasakojo mums Vilniaus 
reikalus, Vilniaus 
reikalingumą ir 
Tai pirmas teks 
musų padangėje.

Susirinkusieji svečio 
lynui sumetė Vilniaus vadavi
mo reikalams $19.27. 
besnes sumas aukojo: Kun. J.
S. , Draugelis 52, Ona Tirlienė 
$5, Alijošienė, J. Aukškalnis, 
A. Einikis, A. Daškus, Kui- 
zin-širvinski. J. Prakaitis j— 
po $1,

Kun. Draugelis ir kiti vietos 
veikėjai pažadėjo įsteigti Vil
niui Vaduoti Sąjungos skyrių 
ir toliau rūpintis Vilniaus va
davimo reikalais vietoje.

Junė Jone.

kas
pra-

tei-

Jei 
ir šį 
laik- 
savo

atvadavimo 
galimumus, 
pranešimas

pasiu-

Buvo vasara šilko, 
Naktys buvo malonios 
Ruduo gamtą apvilko 
Rudu paltu vilnoniu.

Pjovėm dobilą žalią. 
Sėjom javą į dirvą, 
Ošė pušys prie kelio, 
Sode vyšnios nusirpo.

Ten, plačiuose laukuose 
Jaunų dainos skambėjo, 
Dabar supasi uosiuos 
šaltas rudenio vėjas.

Buvo vasara aukso,
Gėlių buvo kaip sniego, 
Dabar jos neprišauksi — 
Vasarėlė pabėgo.

“J.K.” Kazys Sabulis.

“BENDRO FRONTO” blo- 
fas. Musų komunistų ir so
cialistų jenerolai sulipino savo 
“bendrą frontą”. Bet kai]) 
pasirodo, to “frontoT tikslas 
buvo vienų ir kitų dasigauti 
į priešakį prie vieni kitų pase
kėjų iš jų pasinaudoti.

Štai dabar po Amerikos ir 
Kardos Lietuviškas kolonijas 
zuja' draugas Pruseika, “ben
dro fronto” vardu ubagauda
mas, ir zuja Grigaitis tuo pat 
kiauru skarmalu prisidengęs.

Kanados komunistukai pa
matė per kiaurą maišą išlin
dusią Grigaičio ylą ir jį Toron- 
toj nukaukė, nukniaukė, nu
švilpė. <

Gudrus Grigaitis nudaimbi- 
nęs pas komunistėlius norėjo 
prikalbint juos užsirašyti jo 
laikraštį....

Panašiai sekasi ir Pruseikai.
Butų į sveikatą abiem tiem 

dykaduoniam jeigu darbinin
kai pavaišintų juos šluotomis.

Supa Garba.

“KELEIVIO” redaktorius S..
Maikio sūnūs labai ciekavijasi 
apie kitų žmonių medalius, net 
sako teiravosi kiek kaštuoja 
pasižymėjusių žmonių gauti 
medaliai.

Jis prirodinėja kad medaliai 
nėra verti daugiau kaip lCc. 
Bet jis klysta, dėlto kad tie ku
rie medalius ar ordinus gau
na, jiems, jie nieko nekaštuo
ja, gavo juos dovanai.

Ale kiek žinau tai “Kelei
vio” redaktorius yra ne tiktai 
sumanus laikraščio rėdytojas, 
bet ir gabus elektros inžinie
rius, kuris išrado patentą kaip 
be “meterio” galima elektrą 
naudoti. Už tokį pasižymėji
mą jis gavo puikų medalį, ku
ris jam kaštavo net kelis šim
tus dolarių, iš Amerikos Lie
tuvių darbininkų sumedžiotų. 
Patarčiau ponui Maikio sunui 
nunešti tą savo medalį į “pan- 
šapę” ir sužinoti kiek jis ver
tas dabar. Aš norėčiau kad 
tą paskelbtum savo gazietoje.

Ciekavas Pittsburghietis.

GAUNA STIPENDIJAS 
______ fe—-—- - 

VALDŽIA PASKYRĖ AME-j-----------------TVORA
RIKIEČIAMS PENKIAS

STIPENDIJAS
Praėjusią vasarą būdamas Į 

Lietuvoje, turėjau progą pasi-1 
kalbėti su Jo Ekscelencija Val
stybės Prezidentu A. Smeto
na ir Ministeriu Pirmininku p. 
Tubeliu, kuriem, apart kitko, 
nurodžiau jog butų naudinga 
jeigu Lietuvos valdžia skirtų 
kelias stipendijas jauniems A- 
merikos Lietuviams studen
tams, ylpatiilgai tokiems kurie 
jau yra mokinęsi, ar bent turi 
palinkimą žurnalistikos moks
lam Į šį pageidavimą man 
buvo pažadėta initis tam tikrų 
žygių.

Sugryžęs 
gon, gavau 
valdžia jau 
Lietuviams
penkias stiiiendijas. 
niai tarpe studentų greitai pa
sklidus, pradėta man siųsti vi
sokį klausimai, kaip tai: 

j apmokės kelionę, kas duos 
, gyvenimą, ir tt. 
; Kad galėčiau aiškiai ir
singai atsakyti į man. siunčia
mus paklausimus, tuojau pa
rašiau į Lietuvą prašydamas 
suteikti man informacijas tuo
se ir tiems panašiuose klausi
muose. Ir pastaromis dieno
mis gavau atsakymą, kuriame 
nurodoma kad: Visi tie kurių 
aplikacijos bus rastos tvarko
je, gaus iš Lietuvos valdžios 
apmokėtą trečios klesos kelio
nę į Lietuvą; mokslas Univer
sitete bus teikiamas nemoka
mai, ir pragyvenimui bus, duo
dama 200 litų mėnesiui, 
studentai turės gabumus 
bei tą parašys Lietuvos 
raščiams, dar ir užsidirbs 
reikalams.

Iš to kas aukščiau pasaldyta 
yra aišku kad čia gera proga 
Amerikos Lietuviams studen
tams ne tik dykai įgyti mok
slą, bet dar aplankyti savo tė
vų žemę, susipažinti su Lietu
va. Tokie studentai paskui 
gryžę Amerikon galėtų Angliš
koje spaudoje aprašyti Lietu
vos ekonbmišką gyvenimą, ir 
reikalui kilus toje, pačioje 
spaudoje apginti Lietuvą nuo 
nepamatuotų politiškų užpuo
limų, kurie dabar laikas nuo 
laiko politiškų priešų yra da
romi, o mums neturint išsila
vinusių ir su tikrenybe susi
pažinusių žurnalistų tuos ne
teisingus ir nepamatuotus pra
simanymus nėra kam užgin-1 
čyti.

Stipendiatams mokslas bus ■ 
duodamas Vytauto Didžiojo 
Universitete, kuris yra lygus < 
Europos ir Amerikos universi
tetams, ir visur turi pripažin
tus kreditus. Aiplikantai pri
valo mokėti Lietuvišką kalbą 
ir 

tės
Stam-

raštą. Galutinų informaci- 
stipendijų reikale kreipki- 
i:

Draugijai. Ras- 
užvardintas “Kar- 

Veikalas gražus, 
j uokingas. “Dai- 
tą veikalą štaty-

, ti scenoje ateinantį pavasarį.
Beje. Dainos mokytoja, Le- 

; lija Geležiutė susižiedavo! Jos 
širdį paviliojo puikus apsuk
ruolis, Juozas Bekerckis, jau
nas elektro-technikas, kuris 
gyvena Baltimorėje ir dirba 
Berwin, Mąryiand, prie staty
mo federalės valdžios naujo, 
pavyzdingo rezidencijinio mie
sto.

; pos” pilnoj veikmėj....
Ir dar daugiau “Karštų 

pų”!. .. . Susižiedavo Dr. 
Mačiokas su slauge, Virginija
Slavickaite. Dr. Mačiokas ne
mažai veikia tarpe vietos Lie
tuvių ir Amerikonų Demokra
tų. Stricker gatvė tik braš
ka romansais!

“Daina” rengia “Kaimo Ker
mošių” Lietuviu salėje, Sausio 
22 d'. vakare. Elėnora Andrei-; 
kienė, “Dainos” pirmininko 
žmona, ir kitos dainietės išgal
voja daug visokių naujenybių 
tokiems parengimams. Dar 
neteko girdėti ar šiame “Ker
mošiuje” bus čigonų ar ne. 
Bet kiek nugirdau tai šis ker
mošius bus pilnai kermošiškas.

J—tė.

Jolin B. Borden, 
2201 W. Cerniak Road, 

Chicago, III.
Nuo Liepos 1, 1035 metų, 

valdžia išleido apie $12,623,000! 
atgaivinimui ūkių penkiose vi- 
durvakarinėse valstijose. Tų j 
pinigų visa diduma teko nelai-j 
mingiems Ohio, Indiana, Illi- 
noi6. Iowa, ir Missouri ūkinin
kams pavidale lengvomis saly-- 
gomis paskolų ii- pašaipų.

Pagalba suteikta ūkininkams 
kurie buvo sausros parblokšti,j 
kuriuos kitokios nelaimės buvo, 
palietosios.

MEILIŠKA TRAGEDIJA
Gruodžio 12 d. tūlas Edward

Doiiahey, kuris buvo įsimylė
jęs Į gyvanašlę Alice Mawhin- 
ney. bet su ja buvo susipykęs, 
atsilankęs pas ją, ją nušovė 
ir pats nusižudė. I

Motinos nužudymą matė jos no į savo namus, fetna prie- 
13 metų amžiaus duktė. Žu- miestyje, skubiai persipjovė 
dystė papildyta anksti rytą, sair rankų arterijas ir dar Įsi- 
kuomet ta moteris dar buvo šovęs į galvą, nusižudė.

13 metų amžiaus duktė.

I

lovoje. Ji buvo 34 metų am
žiaus, Donahey — 42 m.

Po žudvstės, jis parsiskubi-

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų sū‘ 
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

JIEŠKAU DRAUGO
Norėčiau susipažinti su vy

ru apie 40 iki 60 metų amž. 
Aš esu 44 m., apie 140 svarų; 
esu gera šeimininkė, turėjau 
vaikų, kurie jau suaugę. Mėg
stu ūkę, bet sutikčiau gyven
ti bent kur su geru žmogum. 
Kas norėtų susipažinti gali at
važiuoti čia. arba norėdami at
sakymo laišku Įdėkit štampą 

Mrs. Helen Picall 
Lovers Lane Box 54

Leavittsburg, Ohio

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ 

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

“Dirvos” Administracija.

y,

J. A. URBONAS
“Dirvos’’ Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton, O

RADIO
“Margučio”

RADIO PROGRAMAS
Sekmadieniais nuo 2:15 )M) pietų 

(3:15 rytinių valst. laiku) 
Stotis WIND, Gary, Ind. 

šiokiais vakarais 7:00 vai.
(rytinių valstijų laiku 8 v.)
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Gerb.

SPRAGILAS

GERĖ-DĖDĖ RAULAS
JASI KLYVLANDO 

LIETUVIŲ DAR
ŽELIU

Aną sekmadienį, turėda
mas liuoso laiko, nueinu į 
Klyvlando Lietuvių Kultū
rini Darželį. Jau ištolo 
ten matosi vaikštinėja bū
reliai žmonių, ir priėjus 
artyn pamatai kad jie visi 
Lietuviai. Ir kiek kartų 
ten atsilankai matai be
veik tuos pačius veidus. 
Tai Lietuvių Darželio my
lėtojai, kurie gerėjasi juo 
ir lanko jį kaip kokią Lie
tuvių Tautos Šventovę.

Užlipu laiptais į Darže
lio centrinę dalį, prie Ge
dimino Stulpų, žiuriu, sėdi 
ten ir pypkę rūkydamas su 
kitais kalbasi mano gerb. 
Dėdė Raulas.

— Gerą dieną, broliai 
Lietuviai! Atėjot Darželį 
aplankyti? — pasveikinda
mas visus kurie ten buvo,

sakau aš.
— Taip, vaikeli. Vat 

mes seniai susieinam čia ir 
šnekamės. Turim nors kur 
išeit kai turim savo Dar
želį. Kad Dievas duotų 
sveikatėlę tiems kurie ši
tokį gražų dalyką sumisli- 
no, — sako jis.

— Tiesa, pagyrimo ver
ti kurie sugalvojo Darželį, 
bet dar daugiau reikia pa
girti tuos kurie prisidėjo j 
aukomis šį darbą paremda
mi. Be visuomenės para
mos butume šio Darželio 
neturėję, — sakau aš.

— Tai ir man garbė, ba 
ir aš daviau vieną dolarį 
šiam Darželiui! — sako jis.

— Tegul bus garbė ir 
tau, dėde, jeigu tu jos taip 
nori už savo dolari. Bet 
tas tavo pasigyrimas pri
mena daugelį kitų tokių 
kaip tu, — sakau aš.

— Girdėjau kad visų au
kotojų vardai bus įrašyti 
į amžiną knygą. Kurie da
vė dolarį, gal jų vardas bus 
įrašytas auksinėm lita- 
rom? — sako jis.

— To tai aš negirdėjau. 
Kurie nori kad jų vardas 
butų įrašytas auksinėmis 
raidėmis į Darželio Narių 
Knygą, už vieno dolario 
auką, tikrai tau, dėde pa
sakysiu, yra ne geri Lie
tuviai ir tautos reikalų rė
mėjai, bet sau garbės troš
kė jai, — sakau aš.

— Kaip tai, vaikeli? Tu 
pats pasakei kad garbė au
kotojams, rėmėjams. Jei
gu ne mano, ne kitų dola
riai, šio Darželio neturėtu
me, o dabar mes Lietuviai 
čia atėję jaučiamės didesni

&

Dėdė Kaulas

kitas tautas, ba 
yra

UŽ

Darželis yra puikiausias 
už visų! — sako jis.

— Dabar, matau, ir ta
vo akys žiba iš džiaugsmo 
toki puikų musų tautai pa
minklą matant. Kada dau
gelis dideliu savo pasišven
timu, darbu, lakstymu, lai
ko gaišinimu ir savo dide
lėmis aukomis jau darbą 
padarė, dabar ir tau sma
gu ateiti, kalbėtis su kitais 
ir džiaugtis. Bet ar tu, dė
de, pamanei kad tavo vie
nas dolaris per septynis 
metus kaip š.io Darželio 
darbas pradėtas, yra visai 
menkutė auka ir jeigu vi
si tik po dolarj butų davę 
nebūtume galėję čia nors 
koki savo ženklą turėti?— 
sakau aš.

— O kam aš vienas au
kausiu daug, tegul ir kiti 
duoda, — sako jis.

— Taigi, aš ir sakiau: tu 
ir kai kurie kiti tokie kaip 
tu, norit ir garbės, ir kad 
kiti darbą dirbtų, bet kai 
darbas jau padarytas, at
ėję gerėjatės, visai nepa
manydami kaip tiems kurie 
visą naštą nešė, sunku bu-

musų

DIRVA 3

Paskutinė Proga ĮSIGYTI ŠIĄ PUIKIĄ ISTORINĘ 
APYSAKĄ-ROMANĄ

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

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

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

K. S. KARPIUS

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

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

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

“Dirva” 6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

muc- ■ . t -■
vo dirbti iki Darželį įkū
rė. Atsimenu gerai, buvo 
daug ir tokių kurie Darže
lio darbo pradžioje davė 
dolarj ar pusdolarį, ir pas
kui per kelis metus vaikš
čiodami į šį kalnelį, plepė
jo, apšnekėjo ir net kalti
no Darželio darbo vykdy
tojus kam jie surinkę pini
gus nieko daugiau nedaro, 
nors pinigų buvo surinkta 
tiek mažai kad apmokėjus 
pradinius kaštus, likusiais 
keliais šimtais dolarių ne
buvo galima nieko daugiau 

i daryti, — sakau aš.
— Kad butų norėję bu

tų padarę. Neužstok juos. 
Kodėl nęrinko daugiau au
kų? — sako jis.

— “Palaiminti nežinė- 
liai”, sako viena patarlė. 
Taip ir su dėde sunku su
sikalbėti. Tu ir kiti tokie, 
dolarj kyštelėję, norėjo kad 
visas Darželis tuoj ir butų 

; užbaigtas, nors jo įrengi
mas atsiėjo virš penkių de- 
sėtkų tūkstančių dolarių, 

i ko be valdžios pagalbos ne- 
i bu tume galėję ir dabar pa

daryti, — sakau aš.
— Ale kur tos aukos ki- 

: tų ką davė po daugiau? — 
i sako jis.

— Ir vėl dėdė rūpiniesi 
tik apie kitus, vis manyda
mas kad kiti turėjo pada
ryti tą kuo tu dabar gali 
pasidžiaugti. Buvo tokių 
kurie aukavo desėtkus do
larių, nekurtos draugijėlės 
davarė savo aukų ir per 
šimtą dolarių, bet vis tik 
keletas stambesnių auko
tojų, kurie padėjo padidint 
Darželio fondą, bet nepa- 
jiegė sudėti tiek kad butų 
gana. Iš nedidelės Klyv
lando kolonijos, iš savo 
vienų surinkti ir dešimts 
tūkstančių yra didelė su
ma, kada vieni duodą ma
žai, kiti visai ne, — sakau 
aš.

— Tu, vaikeli, kaltini 
mus prastus, nemokytus 
darbininkus už neaukavi- 
mą daug, ale ko neparašai 
ką nors į “Dirvą” apie mu
sų ponus tiligentus ir pra- 
pesijonalus ir biznierius, 
ir politikierius, kurie gar
siai reikalauja kad Lietu
viai juos remtų, ale jie la
bai mažai, kitas gal ir nie
ko nedavė šio Darželio pa
rėmimui, — sako jis.

— Tas teisybė, dėde. Yra 
musų mieste keletas biz
nierių ir profesionalų ku
rie visą savo laiką pašven
čia dirbdami Darželiui, di
džiausias aukas davėjo ki
ti tik susitraukę sėdi ir 
žiuri ką kiti darys. Jeigu 
kas užeina pas juos papra
šyt aukų Darželiui tai jie 
dar išjuokia tą visą darbą. 
Jie yra ne geresni kaip ir 
tie tamsus darbininkai, ku
rie iš savo nežinės pašie
pia ar paneigia tą darbą, 
— sakau aš.

— Ar teisybė, vaikeli: 
girdėjau, sako biznierius 
Juozas Blaškevičius dova
noja visus valgius Darželio 
banketui, kuris bus kitą 
nedėlią? — sako jis.

— Taip, tikra teisybė. 
Tas parodo kaip vienas 
žmogus, gerais norais va
duodamasis, randa ir bu
dus ir nenukenčia daryda
mas tokią didelę auką šiam 
garbingam tikslui. Jis ša
šo sumanymais sukėlė di
džiausias sumas Darželio 
naudai, ir dabar vėl pada
ro tokią didelę auką, kuri 
duos Darželio naudai kelis 
šimtus dolarių, — sakau v as.

— Matai kokių gerų pa- 
rapijonų mes turim. Blaš
kevičius paeina iš musų 
parapijos! — sako jis.

— Taigi dėdė nori nors 
kiek pasikelti garbėje sa
vo parapijono nuopelnais. 
O jis visai nereikalauja kad 
jo vardas butų aukso rai
dėmis įrašytas į Garbės 
Knygą. Taigi, dėde, viso
kius darbus nudirba ne tie |

LIETUVIŠKŲ MOKY
KLŲ GOLGOTA 

VILNIAUS KRAŠTE

Vilniaus krašte Lenkai pas
kutiniais metais sudarė nepa
prastai sunkias sąlygas Lietu
vių švietimo ir kultūros dar
bui. Lietuviškos mokyklos tu
ri pergyventi tikrą Golgotą. 
Tai matyti iš šių skaičių.

1926-27 mokslo metais 
tuvių privatinių mokyklų 
niaus krašte buvo 147. 
mokėsi 4,497 vaikai.

1934-35 metais tie skaičiai 
sutirpo iki 36 mokyklą ir 1,732

Lie-
Vil-

Jose

statistikos
Vil- 
apie 

deja, 
liekakaip 10,000 jų 

be jokio mokslo, at
lankyt Lenkiškas mo-

kurie kitus kritikuoja, ar 
garbės trokšta, bet tie ku
rie dirba. Štai, nusipirk 
bilietą i Darželio Banketą, 
bus tavo šių metų auka 
Darželiui. Eidamas namon, 
kur i karčiamą užsukęs, tą 
dolarį vistiek pragersi. Te 
bilietą, duok dolarj, padėsi 
Darželio likusią skolą ap
mokėti! — sakau aš.

— Orait, orait, duok. Ale 
man, vaikeli, labai nepa
tinka kai tuose banketuose 
susodina tokius mažai au
kavusius ponelius prie gar
bės stalo, o tuos kurie la
biausia dirba ir daugiau
sia aukauja, pasodina kur 
Į užkampi, — sako jis.

— Ir man nepatinka, bet 
ką darysi: rengimo komi
sijos juos bando pagerbti 
su viltimi gauti iš jų dau
giau aukų, bet jie to nesu
pranta. jie mano kad jie 
taip sodinami todėl kad jie 
labai garbingi žmonės.... 
Bet tuščia jo apie garbes. 
Kas garbės trokšta tas jos 
mažiausia ir gauna. Žmo
nės visada atsimena tuos 
kurie daugiausia nudirbo. 
Iki pasimatymo bankete,— 
sakau aš.

— Iki pasimatymo, — 
sako jis.

vaikų. Lygiagrečiai atsirado 
Lenkiškos, neva Lietuvių kal
ba, dėstomosios mokyklos, ar
ba pusiau Lietuviškos mokyk
los. Per tą laiką tokių mo
kyklų atsidarė 69 su 3,740 vai
kų.

Jeigu išeiti iš
tai visų Lietuvių vaikų 
niaus krašte turėtų būti 
15,000 mokyklose, bet 
daugiau 
ar visai 
verčiami 
kyklas.

Dabartiniu metu Vilniaus 
krašte veikia dvi pradžios mo
kyklos, Švenčionių krašte — 
15, Kultūros draugijos įvairio
se vietose yra 4 mokyklos, ir 
visame Vilniaus krašte yra dvi 
Lietuviškos gimnazijos. Išvi
so dabar Lietuviškai privačiai 
mokosi vos 700 vaikų. Gi su 
gimnazijomis jų moksi 1,030.

Lenkai be viso to dar prasi
manė egzaminuoti Lietuviškų 
mokyklų vaikus. Tų egzami
nų, žinoma, neišlaiko ir tuo 
budu mokyklose lieka vos ke
li vaikai.

Kai kuriose Vilniaus krašto 
vietose labai trūksta mokyk
lų. štai, Lydos apskrityje dėl 
bendro mokyklų trukumo 16,- 
000 vaikų nelanko jokios mo
kyklos. Negeriau yra ir ki
tur. Lenkiškos gimnazijos ir
gi pustuštės. Tuo budu, Vil
niaus krašte Lenkai varžyda
mi Lietuvių švietimą ir kul
tūros darbą, tą kraštą stumia 

skurdąi

IR

ii’ tamsumą. Tsb.

LIETUVOJE 
ŠILTA

Aidas” Gruodžio 20
sa-

“Liet.
d. rašė: Jau apie pusantros 
vaitės kai Lietuvoje minkštas 
ir drėgnas oras. Daugelyje 
vietų pradėjo sprogti smulkes
ni krūmai. Aleksoto gyvento
ja Agota Miliauskienė rado 
pražydusių žibuoklių.

SUKULTURINTA 
1000 HA PELKIŲ

Kaunas. — Naujoms pie
voms įrengta 1936 m. buvo 
duodama 75 nuoš. atitinkamų 
žolių sėklų vertės. Taip per 
vasarą su pašalpa buvo sukul
tūrinta 1,000 ha pelkių. Pa
šalpomis pasinaudojo 1,118 
ūkininkų.

Kultūrinių ganyklų buvo į- 
rengta 500 ha. Pašalpomis 
pasinaudojo 575 ūkininkai..

žaliems plotams kultūrinti 
yra steigiami prie apskričių ii’ 
rajonų 
žiemos 
įrankių

agronomų 
žemės ūkio 
punktai.

įstaigų ir 
i mokyklų 

“L.A.”

atsiradę 
amunici-

—Lietuvoje buvo 
pretendentų į mirusio 
jos “karaliaus” Zacharovo tur
tus. Bet Lietuvos Zacharovai 
negali Įrodyti savo giminystės 
ir todėl jų jieškiniai nesvars
tomi.

—Kauno miesto tarybos po
sėdyje nutarta, Kipro Petrau
sko 25 metų scenos darbuotės 
proga, padovanoti jam ir jo 
broliui Mikui tą sklypą žemės 
ant kurio stovi Kipro Petrau
sko 
pas įvertintas 15,000 litų.

—Kaune uždaryta kortų klu
bai. Prieš keliolika metų Kau
ne veikė devyni tokie klubai. 
Jų laikytojai labai gerai pelny
davosi. Krizei užėjus keli klu
bai užsidarė, liko tik šeši, bet 
ir paskutinius policija uždarė.

namas Kaune. Tas skly-

i Gera Kepykla
4 Geriausi ir skanus kepyklos ga- ;; 
t miniai ką už pinigus galima ., 
+ gauti, naudojam geriausią avie- • • 
4 stą, taukus ir miltus prie kepi- J! 
X mo duonos, pajų, keiksų. šven- < • 
4 tems turim skanių pyragų. ;; 
X KREIPKITĖS REIKALE ” 
4 Kainos Visai žemos. • •

WETHERED’S •; 
Quality Bake Goods ;;

X 7022 Superior Avė. HE. 5310 X

:nmim:ninnn:r

DIRBTUVĖJ

Šie Cirkuliuojanti šildyto- 
jai, ištobulinti iš senų “ba- 
se-burnerių”, yra gražus, 
patogus, ir duoda ganėtinai 
reikalingos šilumos.

—
KRAUTUVĖJ

S
L

NAUDOK

Dirbtuvėj, įstaigoj ar 
radžiuj šis kabantis 
Šildytojas, pritaisytas 
lubų, duoda reikalingą ši
lumą neužimdamas vietos.

šis radiotorius galima įtai
syti šaltame kambaryje be 
suvedimo jo su visa namo 
šildymo sistema. Jis duoda 
savą šilumą kada reikia.

Kam būti išstumtam iš dalies jūsų 
namo žiemą . . . arba turėt dalį sa
vo biznio įstaigos veik bevertį . . . 
tiktai todėl kad jūsų dabartinė šildy
mo sistema netiekia šilumos į sun
kiai apšildomas vietas.

GASAS tą padėtį pataisys. GASAS 
apšildys “pat vietoje” tą šaltą dalį.

Čia pat šone yra atvaizduojama ke
turių paskirų rūšių gasu deginami šil
dytojai, kiekvienas tinkamas tam tik
rai vietai. Vienas jų atitiks tam tik
ram jūsų reikalui.

Patariame jums leisti musų patyru
siam šildymo inžinieriui išstudijuoti 
jūsų reikalą ir padaryti jums tikriau
sią rekomendaciją kaip geriausia pa
taisyti jūsų šilumos reikalą.

THE EAST OHIO GAS COMPANY
Phone MAin 6640 E. 6th ir Rockwell

Gražus moderniški ir pato
gus duodanti gerą šilumą 
radiant šildytojai tinkanti 
įtaisyti kožname name.

.Įfflmiinii!nii:!’iiniinliiiiiiinniiniiiniriiiniiiiiit:ii»iiiiiiiii»iiiiuiiiHiwimiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiim!iini'iii>!i!niiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii',:iiiii!niiiiiim!iiiinmitiiiiiiimHiiiiiii!iiiiiiiii!'iiiinniniiiHiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii!ii'iiii>iniii



4 DIRVA

Darbininkų Uždarbių 
Puolimas ir Kilimas

KARIAUJA - BET NEKARIAUJA
*--------------------------

Europoje formaliai ne
paskelbta jokio karo, ne
skaitant Ispanų savitarpi
nio karo, tačiau karas ei
na, galima sakyt, visomis 
pusėmis.

Viskas, žinoma, išsivys
tė dėl Ispanų karo, ku
riems — ir vienai ir kitai 
pusei — paskiros valstybės' 
stengiasi gelbėti.

Karo reikmenų ir sukilę-1 
liams ir lojalistams siunti-1 
mas išsyk ėjo slaptai, pa
galiau pradėta visas reik
menis ir net savanorius 
siųsti atvirai.

Italai ir Vokiečiai tie- 
sioginai nekariauja prieš 
Prancūzas, Belgus ir ki
tus iš savo teritorijų, bet 
kariauja Ispanijoje.

Daugiau. Vidu ržemio 
juroje ir rytiniame Atlan- 
tike pilna Italų, Anglų, Vo
kiečių, Prancūzų karo lai
vų. Laivai vieni kitus gau
do. Ispanai gaudo Vokie
čių laivus, Vokiečiai gau
do Ispanų laivus, Anglai ir 
Prancūzai siunčia savo lai
vus saugoti savo prekybi
nį laivyną.

Šiame kare Vokiečiai ro
do daugiausia drąsumo — 
jų kariški laivai tiesiog 
išėjo prieš Ispanų socialis
tų kiek dar jos liko vyriau
sybę. Ispanai vieni nieko 
negali padaryti. Jie apsi
ginklavo savo žuvinius lai
vus ir tokiu keistu “karo 
laivynu” bandys ką nors 
apginti.

Vokiečių toks atkaklu
mas turi savo reikšmę: jie 
rina ir vykdo savo, nepai
sydami kitų didžiųjų vals
tybių. Eikit kas norit ir 
sulaikykit juos. Skelbkit 
karą kad norit. Taip bu- ; 
vo keliais kitais atvejais ir 
jie vis savo atsiekė.

Ši maišatienė Europoje 
parodo ir kitą svarbų da
lyką: nei viena Europos ■ 
valstybė karo nenori ir ne
nori pradėti. Viena kitą 
taip sakant pečiais _ stum- 
čioja, per ausį kirsti nesi- ■ 
kėsina.

Jeigu tikrai norėtų karo 1 
labai greit galėtų susikib- , 
ti. Visos vengia kiek ga- ' 
lėdamos.

LAIKRAŠTININKO 
UŽDARBIS

Viso pasaulio Lietuvių 
laikraščių leidėjų algas su
dėjus į vieną, jie tiek ne
gauna užmokėti kiek vie
nas pragarsėjęs Amerikos 
laikraščių leidėjas, William 
Randolph Hearst. Jo ben
drovė moka jam $500,000 
į metus. Jis yra bran
giausia apmokamas iš vi
sų Amerikoje kokių nors 
biznių vedėjų.

Jį arti seka savo metinio 
uždarbio didumu filmų ar
tistė Mae West, kuris gau
na $480,000.
gaunančios didelius pini
gus yra:

Mar. Dietrich 
Bing Crosby 
Ch. Chaplin* 

ir keli kiti kurie 
žemiau negu $200,000.

Bizniuose yra gaunančių 
dideles algas, šiaip:

Woolworth Co. preziden
tas B. D. Miller $309,880

Alfred P. Sloan, Jr., Ge- 
neral Motors Corp. prezi
dentas $374,505

William S. Knudsen, tos 
pat korporacijos direkto
rius ir ekzekutivis vice pre
zidentas . $325,896

Yra dar keletas didžiųjų 
korporacijų vedėjų, kurie 
gauna po virš $200,000 į 
metus ir keliolika gaunan
čių po žemiau $200,000, bet 
virš $100,000.

sikelti laiku į darbą, kurie 
visada “persidirba” ir vis 
mano kad nėra reikalo 
daryti tai ką darbdavis 
jiems paveda, nes darbda
vis ir taip “perdaug pini
gų turi”....

$368.000
$318,900
$260,000 

gauna po

KIEK KURI ŠALIS TURI 
KARO LAIVŲ

Britanija 307
Suv. Valstijos 307
Japonija 200
Prancūzija 173
Italija 203
Vokietija 59
Bendras tonažas tu šalių

kariškų laivų stovi šitai:
Britanija 1,222,164
S. Valstijos 1,070,475
Japonija 766,978
Prancūzija 546,178
Italija 411,175
Vokietija 128,382

KIEK KAS PAGAMINA
ALAUS

Šalys kuriose per metus 
pagaminama daugi ausia 
alaus yra šios:

Vokietija per 
gamina galionų

Anglija
Prancūzija
Austrija
Švedija
Italija

metus pa-
880,000,000 
747,494,000 
264,000,000

44,000,000
55,000,000

6,336,000

1936 metai darbininkams 
išmokėtų algų didumu pa
kilo aukščiau negu buvo 
kitą paskirą metą nuo 1920 
metų. Čia paduodama al
gos išmokėtos darbinin
kams ir tarnautojams ma
nufaktūrose, neineina al
gos transporto, parduotu
vių, ūkių, kasyklų ir ap
tarnavimo industrijų. Vi
sų tų algas sudėjus pasiek
tų apie $30,000,000,000.

Štai kaip nuo 1929 metų 
algos manufaktūros darbi
ninkams krito ir kada pra
dėjo kilti:

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1932

buvo $11,544,000.00 
$9,250,000,000 
$7,000,000,000 
$5,000,000,000 
$5,200,000,000 
$3,750,000,000 
$7,500,000,000 
$9,568,000,000 

metai buvo patys 
“juodžiausi”, nusmukimas 
pats didžiausias. Preziden
tu tą rudenį tapo išrinktas 
Roosevelt, kuris užėmė sa
vo pareigas Kovo 4 d. 1933 
metais. Patį pirmą metą 
per 10 mėnesį prie Roose- 
velto jau pasirodė pagerė
jimas darbų ir pakilimas 
užmokesties.

SKAITYMAI

VINCAS KRĖVĖ-MICKEVIČIUS

JO DIDYBĖ ŽMOGUS 
TURĖTŲ ĮSIŽEISTI!

Per daug daug metų bu
vo vartojama žmogaus pa
lyginimas su paršu, kiaule 
kuomet tam reikalas kilda
vo, ypač susibarus.

Dabar vienas protiškų li
rų tyrinėtojas, Dr. H. S. 
Liddėl iš Cornell Universi
teto skelbia kad tam tikrų 
žmogaus smegenų ligų iš
tyrimą darant reikia pa
naudoti kiaules ir paršus!

Dr. Liddell savo tyrinė
jimą šitaip aiškina: Kada 
kiaulės laisvė yra suvar
žyta. jos pasipriešinimas 
yra žiaurus ir įvairus, ji 
pasidaro rusti, įpuola į už
sidegimą ir kovoja pana
šiu budu kaip žmogus.” .

Na tai dabar gal ir išra- 
sim kodėl demokratijos ko
votojai nesiskaito su iokia 
dora, taisyklėmis ir žmo
niškumu.

Anglija, mažai kalbėda
ma. sako, ėmėsi smarkaus 
dirbdinimo oro lėktuvų. Ji 
tiki neužilgo savo lėktuvais 
apsupti visą pasaulį. Lėk
tuvai bus naudojami pa- 
sažieriams. prekėms, ir ka
rui, kai kils reikalas.

DALIS BEDARBIŲ — 
TINGINIAI

Nesenai Atlantic City, 
N. J., atsibuvo Mokslo Pa- 
stumėjimo Draugijos suva
žiavimas, kuriame tarp ki
ta ko buvo patiekta prane
šimas apie darbininkus.

Šis pranešimas paremtas 
atsidėtu mokslišku tyrinė
jimu, ne taip sau keno nors 
palaida nuomonė.

Pasirodo kad yra tokių 
žmonių kurie iš tinginumo 
yra bedarbiai, ir jų visada 
bus, nežiūrint kaip gerai 
darbai eitų.

Tyrinėjimas daryta su 
3,240 bedarbių Johnson Ci
ty, Tenn. Visi tie bedar
biai buvo pakviesti dirbti į 
tenaitinę elektros gamyk
lą ir imant juos Į darbą bu
vo daryta kiekvieno darbi
ninko tyrimai.

Išvada buvo: Penki nuo
šimčiai jų nerangus, nega
limi laikyti darbe jokiose 
sąlygose; 15 nuošimčių ne
tinkami laikyti darbe dėl 
jų protiško ir kūniško ne
patvarumo, bet ilgokai pa
lavinti ir prižiūrimi gali 
atlikti darbą; 70 nuošimčių 
tinka dirbti po įvairaus pa- 
lavinimo, parodymo ir pri
žiūrėjimo; 8 nuoš. tinka 
užimti užžiurėtojų ir pu
siau - perdėtinių pareigas; 
du nuošimčiai tinka ir ver
ti įstaigų ir darbų vedėjų 
Ir profesionalinių vietų, 
kur reikalauja aukšto su
pratimo, gabumo ir asme
nybės. Iš to ištirtų darbi
ninkų skaičiaus nebuvo nei 
vieno kuris tiktų industria- 
liu arba biznio vadu.

Taigi, penktas nuošimtis 
visų darbininkų visada bus 
bedarbiais ir juos kas nors 
turės šelpti arba maitinti.

Tokių gal yra ir jūsų na
muose: ar tingus vyras, ar 
sūnūs ar duktė, kurie nie
kad “negali” gauti darbo, 
kurie gavę darba į kelintą 
dieną paleidžiami, kuriems 
niekad “nedamoka” gana, 
kurjfį niekad nepajėgia at-

NAMŲ STATYBA 1937 
METAIS PAKILS

Suv. Valstijų namų ad
ministratorius pranašauja 
kad šymet visoje šalyje 
bus pastatyta 450,000 gy
venamų namų. Kitas eko- 
komistas tikrina, jeigu ne
bus pastatyta po 600,000 
namų per sekančius pen
kis metus tai šalyje gyve
namų namų pritruks.

Dvylika Amerikos valsti
jų ir dvi teritorijos nepra
vedė savų Įstatymų parū
pinančių apdraudą nuo be
darbės savo darbininkams. 
Jos yra: Arkansas Flori
da, Georgia, Kansas, Illi- 
nois, Missouri, Montana 
Nebraska, Nevada, North 
Dakota, Washington, Wyo- 
ming, Alaska ir Havvaii.

Hawaii teritorija, salo
se Ramiajam vandenyne, 
priklausanti Suv. Valsti
joms, pasiryžus prašyti S. 
V. Kongreso kad į šalies 
vėliavą įdėtų 49-tą žvaig
ždę. Hawaii nori patapti 
49-ta valstija.

ATMINIMAS
(Skiriu Elenytei K-tei)

Jau daug dienų pradingo praeityje 
Nuo tų slaptingų vakarų
Kadą mus nakties tylios glėbyje
Žavėjo šlamėsis paupės ajerų....

Atsimenu kada šalia’sėdėjome, 
Apgaubti ’ slaptingos nakties tylumos, 
Nežinau ką mes tada regėjome, 
Bet tik nejutom nykumos.

Nepamenu ką mes tada svajojom, 
Paskendę vizijoj minčių;
Bet vistiek mes abu žinojom
Kokių mus širdys tur vilčių.

Bet tie vakarai svajonėm tik ir liko, 
Paruošę kelią apvylimui — 
Nes jau žiedai nubiro iš vainiko 
Nupinto ilgam atminimui....

Salos. Juozas Miknys.

VASARĄ PRISIMENANT
Nukritę lapai, pilkos alėjos,
Mainosi vaizdas, papučia vėjas....

Vasara buvo — liepos žydėjo,
Vėjeliui pučiant viskas kvepėjo.

Visur gėlynai puikiai žaliavo,
Žavingu jausmu mane bučiavo.

Dabar kur žvelgi visur nuobodu— 
Didingam parke, mylimam sode.

Šakos be lapų liūdnai siūbuoja,
Vėjui papūtus tarsi dejuoja. 

Baltutės snaigės pamažu krinta, 
Žiema atėjo ir vaizdai kinta.

Kalinas. Jonas Januševičįus.

Jo Literatūrinio Darbo 30 Metų 
Sukaktuvių Proga.

TJETAI rasi kiti tokį žmogų kaip Vincas Krė
vė, kuriam likimas statytų tiek daug kliū

čių ir kurias jisai savo begaline energija ir pa
tvarumu visą laiką įveiktų. Vincas Krėvė — 
neturtingų Dzūkų sodiečių sūnūs jau iš pat ma
žens susidiurė su vargu ir neprieteliais, kurie 
lengvai galėjo užkirsti jam kelią į mokslus ir 
neleisti savo asmenybės išrutuliuoti. Vis dėlto, 
per tėvų norą vyresnį sūnų kunigu padaryti, 
Vincukas 'išsiveržia iš gimtosios padangės, iš 
smiltingų Merkinės laukų ir vyksta į Vilnių 
mokytis.

Vilniuje jį ištinka nauja negerovė: nepri
ima į gimnaziją. Tada jisai vyksta į Peterbur
gą, bet ir ten tokia pat' istorija. Gryžęs atgal 
į Gedimino miestą, įstoja į kunigų seminariją, 
bet po dviejų metų išstumiamas ir iš ten, už 
jo Lietuvišką nusistatymą.

Dėl šito nepasisekimo V. Krėvė nenusime
na, ne tik nenuleidžia rankų, bet priešingai, ryž
tasi žut-but savo pasiekti ir, mokydamasis pri
vačiai, išlaiko egzaminus brandos atestatui ir 
stoja į Kijevo universitetą.

Tačiau prasideda 1905 metų revoliucija, i 
ią įveliamas Krėvė, jam tenka apleisti Kijevą 
ir vykti į Lvovą. Pabuvęs metus Lvove, Vin
cas krėvė keliasi Viennon (Austrijos sostinėn). 
Iš Viennos vėl gryžta Lvovan ir 1908 metais 
gauna diplomą bei filosofijos daktaro laipsni už 
mokslo veikalą apie Indo-Europiečių giminių 
kilmę.

Pabaigęs užsienyje mokslus, V. Krėvė gryž
ta į Kijevą, išlaiko čia reikiamus egzaminus ir 
paliekamas prie universiteto. Jis galėjo čia 
profesoriauti, bet nesutikęs su “pravoslavinto- 
jų” Įnoriais, išsikėlė į Kaukazą, Baku miestą, 
kur išgyvena aštuoneris metus, kartkartėmis 
aplankydamas Lietuvą (ęlažniausia vasarą) ir 
nuolat rašydamas į Lietuvos laikraščius bei žur
nalus. Svetui' gyvendamas, V. Krėvė parašo 
žymiausius savo kurinius, k. a.: “Dainavos ša
lies Senų žmonių Padavimai”, “Šarūnas”, “Skir
gaila”, “Kunigaikštis Kunotas” ir kit.

1918 metais V. Krėvė buvo gryžęs Į Lie
tuvą, ketindamas Vilniuje įsikurti, bet veikiai 
prasidėję Lietuvos priešų antplūdžiai sutrukdė 
tą jo sumanymą. Kilus Kaukaze bolševizmui, 
V. Krėvė gina vietos Lietuvius ir karo metu 
patekusius tremtinius, padėdamas jiems gryžti 
į Lietuvą.

1920 metais Vincą Krėvę su šeima mato
me jau Kaune, bedirbantį literatūroje, moksle 
ir visuomenėje. Susitaręs su švietimo Minis
terija, 1920 metais jis Įsteigia pirmutinį nepri
klausomoje Lietuvoje mėnesinį literatūros žur
nalą “Skaitymai”. Gyvendamas Kaune, Vincas 
Krėvė be kitko parašo didesnį dramatinį kuri
nį “žentas”, ir “sulietuvina” “Skirgailą”, jo pa
rašytą Rusų kalba. Dirbdamas švietimo minis
terijoje V. Krėvė taip pat užinicijuoja “Skaity
mų Biblioteką”, kurios leidinių skaičiuje mato
me gana daug žymių pasaulinės literatūros ku
rinių.

Susikūrus Lietuvos universitetui, Vincas 
Krėvė tampa jo profesorium ir humanitarinių 
mokslų fakulteto dekanu; tose pareigose jis ir 
dabar tebėra. Kartu su mokslo darbu, Vincas 
Krėvė daug laiko ir jiegų skiria visuomeniniam 
darbui. Vinco Krėvės energija ir visuomeni
nis autoritetas paskatina Lietuvos šaulių 
jungą išrinkti jį Sąjungos pirmininku, 
pareigas V. Krėvė sėkmingai ėjo kaip tik 
laiku kai buvo vaduojama Klaipėda. 1923
tais Mažosios Lietuvos vadavime jo nuopelnas 
yra didelis. Jis drauge buvo ir “Trimito” (šau
lių Sąjungos organo) atsakomuoju redaktorium 

1 bei aktingu bendradarbiu. Daug dėmesio jis 
kreipė kultūros darbui: išrūpino lėšų šaulių 

i teatrui, šauliškai spaudai ir kit. Būdamas kar- 
: šias patriotas Vincas Krėvė stengėsi kreipti ta 
I linkme ir Lietuvos šaulių Sąjungos darbą, pa
skatindamas šaulius kovoti su prisiplakėliais, 
nesąžiningais žmonėmis ir apsileidėliais.

Vincas Krėvė daug dirbo rinkdamas musų 
i tautosaką. Jo užrašytų dalykų tūkstančiai, 
j Vien Dainavos krašto liaudies dainų rinkiniu 
j paskelbė 703 dairas, šiaip liaudies kūrybos 
I motivais parašęs nemaža dalykų: Aitvaras liau- 
I dies padavimuose, Dzūkų poringės, Sparnuočiai 
musų tautosakoje, ii- kt. Nemaža raštų jo yra 
paskelbta, nemažą dar yra rankraščiais, . Jau iš 
prieškarinių laikų rašo didelį veikalą “Dangaus 
ir žemės Sūnus”, ir yrą parašęs epochinį veika- 

i lą “Likimo Keliais” ir daug apysakų iš šių lai
kų gyvenimo. Be to labai daug surinko įvairių 
priežodžių ir patarlių.

* Kaip rašytojas, V. Krėvė iki šiol yra davęs

Są-
Tas 
tuo 
me-

per dešimtį tomų įvairaus turinio veikalų, vaiz
duojančių Lietuvos senovę ir dabartį, šiandien 
jis yra žymiausias musų rašytojas, mokąs savo 
kuriniuose pareikšti Lietuvišką dvasią.

Minėdami Vinco Krėvės 30 metų literatū
ros darbo sukaktuves, linkime jam ir toliau ro
dyti Lietuvą mylinčią savo širdį ir Lietuvišką 
sielą, ypač raštijoje, kurioje jis yra pirmas.

“Trimitas”.
(Nuo “Dirvos” Redakcijos: Pora metų at

gal, “Dirva” perspausdino Vinco Krėvės-Micke
vičiaus vieną Lietuvių senovės padavimų rinki
nį, “DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMONIŲ PA
DAVIMAI”.)

KIPRAS PETRAUSKAS

(PRIVATAUS GYVENIMO BRUOŽAI)
| Kipro Petrausko 25 metų Scenos Darbo 

Sukaktuves Minint

(Iš “Sekmadienio”)
Ką myli, apie tą ir galvoji. Mes galvojam 

apie Kiprą Petrauską. Meš klausiam save:
— Koks jo privatus gyvenimas?
Scenoje mes jį matom įvairiausiose rolėse. 

Bet jo paties gyvenimo mes nežinom. Ryškiau
si jo palikimai, tiesa, mums nėra paslaptis. Mes 
žinom kad jis yra aistringas medžiotojas, žūk
lauto jas. Kartais mes žinom kad jis dalyvauja 
šaudymo rungtynėse ir kad šautuvą valdo taip 
pat gerai kaip balsą.

Smalsus žurnalistas, tokiais atvejais, puo
la prie artimų jo žmonių ir teiraujasi:

— Sakykit, kokia Kipro gyvenimo diena? 
Ką jis veikia? Ką jis mėgsta? Kaip jis lai
ką, liuoslaikį, leidžia?

Tokie klausimai laivo patiekti ir poniai Pet.- 
rauskienei-žalinkevičaitei.

Ir tada teko sužinoti kad jis medžioja vi
sada kai tik turi gabalėli laisvo laiko. Medžiok
lė yra jo silpnybė. O kai nemedžioja, tai repe
tuoja. Repetuoja Valstybės Teatre atskirom 
valandom.

Po kiekvieno spektaklio Kipras beveik visą, 
dieną pramiega. Mes, rodos, taip miegam po 
ilgo ir įtempto darbo. Ir nepagalvojam kad 
dainavimas scenoj nareikalauja dlar daugiau 
jiegų negu bent kuris kitas darbas. įtemptas 
vakaras dainininką taip išvargina kad, norėda
mas atsigauti, jis turi atsiduoti miegui.

Gal kas nustebs, bet Kipras Petrauskas 
trokšta poilsio. Tas nuolatinis per 25 metus 
dainavimas, amžinas rengimasis spektakliams 
ir kažkokį milžiną turi, jei taip galima pasaky
ti, išpumpuoti. Petrauskas myli dainą, nedai
nuoti jis jau negali. Jis sugyvenęs su daina 
kaip mes su kasdienine duona. Tačiau.... — 
svajoja apsigyventi ramiame pamėgtos tėviš
kės kampelyje ir ten.... — jis vėl imtų dai
nuoti, nes pats yra nusakęs:

“Dainiai vis keičias.
Daina amžira.
Nuo lopšio ik karsto, 
Varguose ir džiaugsme 
Mus lydi jinai”.

L—s.

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis Icišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.

KAINA su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

Karalienes Sabbos

MIKALDOS
PRANASYSTES

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

Reikalaukit “Dirvoje”

JUROS MERGA
Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 

ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergų 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs jų iš
vyti, pamilo. 300 pusi. _______________________ 100

Reikalaukit “Dirvoje”
G820 Superior Avė. Cleveland, O.
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(Tęsinys iš pereito num.)

DVI SESERY S

Verutė ir Marcė
TAIS vardais dvi sesutės buvo dukterys 

kunigaikščio Giedraičio, kurio dvaras 
— nauji dideli balti muro rūmai — stovė
jo Nevėžio slėnyje, netoliese Babtų mies
telio, lotoje upės pusėje.

Šiandien pas kunigaikštį Giedraitį 
yra svečių — garbingi} svečių, kokių tik 
Giedraičių dvaras galėjo tikėtis sulaukti.

Bet tai buvo ir vaišės ir kartu liūde
sio diena — išleistuvės į karą.

Pas juos buvo sustoję garsus Lietuvos 
kariautojas, Vilniaus Vaivada, Didysis 
Lietuvos Etmonas, Kėdainių kunigaikštis 
Jonušas Radvila su savo jaunu sunum, 
Andrium.

Giedraitis buvo pasiruošęs išjoti į ka
rą kartu su Radvilais, nes apie jų atvyki
mą ir įsakymą ruoštis karan buvo gavęs 
žinią keletas, dienų anksčiau.

Lietuvos Etmonas Radvila vedė Lie
tuvius į karą prieš kazokus ir jų paskil-' 
busį vadą Bagdoną Chmielnicki.

Nevėžio krantu nuo Kėdainių jodami 
Radvilai vyko į savo didžią pilį Raudon
dvarį, prie Nevėžio subėgimo į Nemuną 
Toje pilyje prisilaikė daug Lietuvos karei
vių, kurie susidės su Radvilo Kėdainių 
įgula, su Giedraičio buriu, ir visi karti 
trauks į tolimos Ukrainos stepus, kur ka
zokų gaujos nedavė ramumo tenaitiniams 
naujiems valdovams. Kitokiose sąlygose 
Lietuviams niekados nebūtų prisiėję tei 
eiti savo galvas guldyti, bet ta Lietuviu 
tautos istorija, kokia jis susidarė per ke
lis šimtus metų pirtniau, sudarė reikalą ii 
dabar Lietuviams eiti gelbėti kitus.

Nauji puikus balti muro nūnai būvi 
pasididžiavimai Višbš Giedraičių "šeimos' 
o Radvilų juose viešėjimas buvo priedeli: 
garbės kokios trokšta kiti, bet ne visad: 
tokią laimę turi.

Tačiau namie liekantieji: pati kuni
gaikštienė Lucija, jų dukrelės ir visi kiti 
liustavo, aimanavo, ašarojo kad vyrai iš
joja į tokį tolimą žygį, iš kurio kažin ai 
gryš.

Kėdainių didis kunigaikštis, tvirtai 
Lietuvos reikalų žiūrėtojas, buvo draugin
gas su savo kaimynais kunigaikščiais ii 
bajorais, kurių dvaruose užlaikė Lietuvoj 
kariuomenę, kaip tada buvo paprasta, ne: 
valstybinių kareivinių tais laikais netu 
reta.

Kunigaikštis Andrius, kuris su tėvu 
į karą prieš kazokus joja, buvo Giedrai 
čių šeimos labai gerai žinomas ir mylimas 
Jis nuolat jodinėdamas tarp Kėdainių ii 
Raudondvario pilių, kur sužiūrėdavo rei 
kalus kurių nereikėdavo tėvui asmeniška 
sužiūrėti, nuolat sustodavo Giedraičių dva 
re, į vięną ar į kitą galą jodamas, ir bu 
davo maloniai priimamas ir; vaišinamas.

Giedraičiai jauną kunigaikštį dar i 
todėl mylėjo kad jie turėjo metuose duk 
terį, Marcę,, pora metų jaunesnę už jį pa 
tį.

Šis vaikinas, tankiai sustodinėdama 
pas Giedraičius, per keletą metų, pats su 
augdamas į vyrą, matė Marcę suaugant : 
gražią panelę, ir matė jaunutę Verutę me
tas į metą, kaip darže radastos žiedą die 
na į dieną, augant didesnę, puikesnę, ža
vesnę, ir matė artėjant tą laiką kada j 
pražys, kaip radastos žiedas, pilname mo
teriškame puikume.

Jaunas, vos pradėjęs trečią dešimt 
metų savo anlžiaus, aukštas, petingas vy 
ras, akim kurios daugiau į ateitį žiūrėje, 
negu į paprastus kasdieninius dalykus 
Andrius buvo orus, linksmas, ir jo šypse
na, palikdavo atmintyje kiekvieno su kur 
tik jam tekdavo pakalbėti.

Marcė, tėvo ir motinos kalbas girdė 
dama apie Andrių, kurio jos tėvai troške 
sau žentu, ir pati skaitė jį sau tinkamiau
siu businčiu vyru, ir tą priėmė taip kaip 
jau tikrai busintį įvykį.

Su Marce Giedraityte šis Kėdainių 
valdovo sūnūs buvo geri draugai — Jyr 
brolis su sesere, — bent, jis ją laikė sai 
lyg seserį, ne ką daugiau. Bet Verutė 
nors dar tik mergiotė, jam buvo daugiai 
negu tai: ji kitokias mintis jame sukelda

vo, ir jis būdavo labai patenkintas jeigu 
gaudavo paglostyt jos galvos švelnius 
plaukus.

Gal dėl to Verutė kitaip į tą vaikiną 
veikė kad jis buvo dar ateities žmogus ir 
gyveno daugiau svajonėmis, o ji buvo dar 
tik žiedas kuris visame savo puikume pra
siskleis dar už metelių-kitų.

Jam dar rūpėjo karai kurie buvo ne- 
iškariauti’, miestai ir šalys dar neaplan
kytos, ne vedybinis gyvenimas, kuriam 
Marcė buvo jau pilnai pribrendus.

Marcė buvo rimta, graži, šviesiaplau
kė, mėlynų akių, iškalbi, oraus — gal net 
ir lyriško — budo, užtai ne taip viliojan
ti kaip Verutė, kurios ir plaukai buvo ki
tokie — tamsus — ir akutės kitokesnės 
negu priprasta mergelių akis matyti: jos 
akys buvo rusvos, kuriose žėrėjo kokis tai 
viliotinumas ir paslaptumas, nors ji dar 
nemokėjo jom pilnai naudotis ir jas tan
kiai nuleisdavo kada tekdavo prieš vyriš
kį atsistoti. Budo ji buvo ramaus, dau
giau užsimąsčius ir savyje viską laikan
ti, ne kaip Marcė, kuri turėdavo kitiems 
iššnekėti jeigu ką mintyse turėdavo.

Radvilai norėjo pasiekti Raudondva
rio piji tuoj po pietų, taigi Didysis Etmo
nas įsakė vyrams ir jų viršininkams būti 
•asirengusiems žygiui tuoj kaip tik auk
štieji vadai baigs pietauti.

Giedraičių dvaro plote siūbavo būriai 
vyrų, žvengė žirgai, dundėjo žemė, žvan
gėjo kardai ir kitokį ginklai.

Dabar, išjojant į karą, Andrius gavo 
įamatyti Verutės akis labiau, kurios, pil
tos ašarų dėl visuotino sumišimo, apver
timo savo tėvo, gailingai žiurėjo į jį kiek 
Irąsiau ir patvariau.

Iki šiol jis, jodinėdamas tarp savo pi- 
ies Kėdainių ir Raudondvario, matyda
vo Verutę gana tankiai. O dabar kada 
matys — ir ar laimingai gryš — nežinojo.

— Išjojam! — phsigirdo Didžiojo Et
mono stiprus balsas, kuris sušokdino rai
tuosius ant arklių, o pėstieji, ginklais ant 
pečių, staiga atsirado rikiuotėse, gatavi 
lygiuoti.

Tas Radvilos garsas kartu buvo žen
klas moterims paleisti upelius ašarų, iš
leidžiant vyrus į karą. Verkė kunigaikš
tienė savo vyro ir kartu gerų draugų kai
nynų Radvilų, verkė Verutė savo tėvo, ir 
jaslaptai apgailavo Andriaus. Verkė ir 
paprastos moterys savo vyrų, savo sūnų. 
Pik viena Marcė turėjo tvirtą vyrišką bu- 
lą: ji ramino verkiančias moteris, ir, lyg 
įasiimdama savo tėvo pareigas namie, ru-1 
•inosi kad viskas butų tvarkoje. Apie ka- 
ą kalbėdama su vyrais, ir jis privedžiojo 
io karo reikšmę ir svarbą Lietuviams ir 
Lenkams.

— Sudiev, Verute!.... — tarė jai 
laskutinei Andrius, kuomet jį pabučiavo 
ainigaikštienė ir padrąsinančiai atsisvei- 
tino Marcė. Labai patenkintas buvo jis 
Tavęs paglostyt Verutės galvutę, kurią 
labar apėmęs abiem rankom, tvirtai ir 
ausmingai suspaudė, ir pagaliau net pa- 
plojo-paglostė jos žandukus.

Šoko jis ant savo žirgo lyg naujomis 
iiegomis aptiektas, naujos drąsos įgavęs, 
Verutės palytėjimu pasmarkinta 
kuri jo krutinėję pasitenkinusiai 
jo.

Ant širmo, žirgo sėdėdamas, 
šiuose karo šarvuose, Andrius jai išrodė; 
toks gražus, lyg koks dievaitis....

Štai iš Giedraičių dvaro, dulkėtu ke- 
iu, nusitęsė didelė ilga eilė raitų ir pės
čių suvienytų Radvilų ir Giedraičio karei
vių, kurių priešakyje joja Didysis Lietu
vos Etmonas Jonušas Radvila, jo sūnūs 
Andrius, ir kunigaikštis Giedraitis.

Žmonių juosta rangėsi ir kilo į kran- 
ą ir netrukus pii-mutinė raitųjų dalis pa
sinėrė tankian miškan, kuris dengė Ne
vėžio krantus iki pat Raudondvario.

Tą visą dieną, didžio Lietuvos karo 
vado įsakymu, į Raudondvarį rinkosi bu- 
iai vyrų su savo vadais, iš dvarų esan

čių Nemuno pakraščiu į vakarus, kuriems 
ik Raudondvaris buvo pakeliu, ir jungė
si į vieną, kelionei į Ukrainą.

Raudondvario įgulos viršininkas bu- 
o narsus Smilgys. Ūkės reikalų vedėju 

iuvo Ignacas Malickis, Lenkas, kurį Ka
tilius įpiršo Radvilai kaip ukvedystės ži
novą. Šis gilumos Lenkijos atėjimas sa-

širdimi, 
dunksė-

blizgan- į

vo apsukrumu buvo praturtinęs savo ve
damo dvaro nauda savo- namus ir gimines 
Lenkijoje, bet kunigaikščiui gudriai mo
kėjo nuduoti ištikimą ir nusižeminus j tar
ną.

Savo saldliežuviškumu jis mokėjo pa- 
| tikti savo “Skaisčiausiam”, ir tas žodis 
niekad nenukrisdavo nuo jo liežuvio galo 

j kuomet jis prie Radvilos būdavo.

Lietuvoje tada jau buvo prigarmėję 
Lenkų todėl kad po Liublino unijos Len
kams durys į Lietuvą buvo plačiai atver
tos, kad Lietuvius ir Lenkus valdė tas pats 
aukščiausias valdovas — Lenkijos Kara
lius, Didis Lietuvos Kunigaikštis.

Lietuva Lenkams tada buvo tas pats 
kas visa “Polska” ir jie kitaip j Lietuvą 
nežiūrėjo kaip tik j padidintos Lenkijos 
dalį.

Betgi toks visuotinas Lenkų many
mas ir rišimas Lenkijos reikalų su Lietu
vos reikalais laikas nuo laiko Lietuvoje 
išaugydino Lenkams didelius priešus net 
šimtas metų po Liublino Unijos Lietu
viams antmetimo. Šiuo laiku didžiausias 
Lenkų saito prie Lietuvos ardytojas buvo 
kunigaikštis Jonušas Radvila, kuris su sa
vo pusbroliu, Biržų kunigaikščiu Bogus
lavu Radvila, dėjo pastangas ir atsikraty
ti su Lenkais unijos, ir, jei to nebuvo ga
lima, nors savaip šeimininkauti ir užsto
ti savo tėvynę nuo Lenkų.

Dabar Radvila veda Lietuvius į karą 
prieš kazokus gelbėti Ukrainoje įsivėlu
sius Lenkus. Lietuva tikroji buvo toli 
nuo Ukrainos, kur Lenkai buvo pradėję 
peržiauriai šeimininkauti ir spausti Uk
rainiečius tiek kad jie turėjo sukilti. Lie
tuvai reikėjo duoti Lenkams karo pagal
bą, kaip buvo Liublino Unijos nustatyta, 
nes prireikus Lietuvai, ji privalėjo gauti 
pagalbą iš Lenkų.

Tada Lietuvą ir Lenkiją valdė šve
diškos kilmės žmogus, Vladislovas Vaza. 
Lenkai bajorai tada veržėsi į Lietuvą ir 
Ukrainą, užvaldydami žemes ir versdami 
tų kraštų žmones jiems darbus dirbti. Jie 
norėjo įvesti baudžiavą ir Ukrainoje, kaip 
turėjo Lenkijoje ir Lietuvoje.

Ukrainos liaudis nesutiko Lenkams 
savo sprandus lenkti. Kazokai po vado
vyste savo etmono Bagdono Chmielnickio 
sukilo prieš Lenkus ir ten pasiųstą Lenkų 
kariuomenę sumušė. Ukrainiečiai pradė
jo pulti, plėšti, deginti Lenkų dvarus ir 
Lenkus bajorus žudyti.

Prie Ukrainiečių prisidėjo Totoriai, 
ir Lenkams pasidarė visai karšta. Etmo
no Chmielnickio garsas išaugo. Tūkstan
čiai kazokų ir šiaip nuskriaustų žmonių 
spietėsi aplink jį ir gręsė įsiveržimu į pa
čią Lenkiją.

Kaip tik tuo laiku Merkinėje, Lietu
voje, mirė Karalius ir Didis Kunigaikštis 
Vladislovas Vaza. Reikėjo rinkti kitą vai-

KURIŲ PRENUMERATA UŽ “DIRVĄ” JAU

PASIBAIGEI
Šiuomi prašome pasiskubint atnaujinti, nes nenorime 
pertraukti laikraščio siuntinėjimą. Bet mums nėra ga
lima dykai siuntinėti, todėl prašome atsilyginti.

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

Su pagarba — “Dirvos” Administracija.

Prenumerata: Amerikoj $2.00; Lietuvon $3.00; Kanadon $2.50 
Pusei metų — pusė kainos.

dovą. Lenkai, amžinai pratę tąsytis ir 
peštis kada tik prisieidavo karalius rink
ti, šj kartą, matydami gyvą pavojų iš ka
zokų pusės, su mažai ginčų išrinko Kara
lium Vladislavo broli Joną Kazimierą (jis 
valdė 1648—1669 metais). Lietuviai, Uni
jos patvarkymu, turėjo rinkti ar patvir
tinti savo Didžiu Kunigaikščiu tą pati ką 
Lenkai išsirinkdavo savo Karalium, kas, 
tačiau, ne visiems Lietuviams tiko ir dėl 
ko Lietuvos didžiūnai nuolat jieškojo bū
dų nutraukti su Lenkija ryšius.

Štai kazokai jau veržiasi Į Lenkiją! 
Lenkai ir Karalius bando gražiuoju su 
kazokų vadu susitaikyt, bet etmoną Bag
doną Chmielnicki jau jokie Lenkų priža
dai negalėjo sulaikyti.

Karalius šaukia pagalbon Lietuvius— 
ir štai Didis Lietuvos Etmonas, suėmęs 
gausius pulkus Lietuvių, eina Į karą prieš 
kazokus. Visa Lietuva jau žinojo apie šj 
Radvilo žygi, ir i Gardiną susirinko pla
čios Lietuvos kariuomenė ■— šiaurės, va
karų ir pietų. Iš Gardino, didelė Lietu
vių spėka patraukė ilgon kelionėn Į piet
ryčių kraštą, kur per pirmesnius kelis 
šimtmečius Lietuviai nuolat žygiavo, nuo 
to kai Gediminas pramynė kelią į Juodą
sias juras.

Lietuviams atėjus. Lenkai atsikvėpė. 
Rodydami savo nepaprastą narsumą, Lie
tuviai pliekė, naikino kazokus, pragarsė
jusius savo karingumu! kuriuos niekas ki
tas neiveikė. Garsus Ukrainos Dniepras 
papluko kazokų krauju, kuomet Jonušas 
Radvila, sumušęs juos ties Lojovu užėmė 
net Ukrainos sostinę Kijevą!

Karas buvo ilgas ir žiaurus, užsitęsė 
net trejetą metų. Kazokai buvo galutinai 
sumušti ties Berėstiška, 1651 metais, ačiū 
tik Lietuvių išnašumui ir narsumui.

Bagdonas Chmielnickis, nustojęs sa
vo spėkų, matydamas toliau nieko vienas 
nepajiegs veikti, nusilenkė ir pasidavė 
Maskvos Carui Aleksiejui. Nuo tačįa ka
zokai liko carų pavaldiniais (1654 m.).

(Bus daugiau)

TEKO JO PATIES 
GALVAI

Škotas, Mortono Earlas, 
1582 metais išrado pirmą 
mašiną žmonių galvoms 
kirsti. Tada buvo labai 
didelės politiškos tąsynės 
tarp valdovų, ir laimėjusie
ji nukapodavo savo prie
šams ir jų sekėjams daug 
galvų. Žmonėms kurie bu
vo laikomi galvas kapoti 
darbo buvo daug, nes tų 
kapotojų daug nesirasda- 
vo.

Bet dalykai tada Škoti
joje persivertė taip kad 
pats tas Earlas buvo pra
laimėtoju ir tai mašinai 
teko nukirsti jo paties gal
vą pirmiausia!

Naujosios Guinejos sa
lose yra tokiu laukinių 
genčių kuriose dar mote
rys yra šeimos galva ir 
rūpintojas. Moteris išeina 
medžioti palikdama vyrą 
prižiūrėti vaikus ir apdir
bti namų darbus. Jie yra 
juodos rasės žmonės.

SVEIKATA
Kaip Apsisaugoti Plau

čių Uždegimo
Kuomet asmuo jaučia turys 

stiprų šalti arba influenzai pa
našius simptomus, pirmutinis 
gelbėjimosi nuo plaučių užde
gimo darbas priklauso nuo pa
ties žmogaus. Daugelyje at
vejų galima išvengti didesnio 
susirgimo pasirūpinant apsau
ga išanksto.

Kada jau asmuo apserga ir 
gauna plaučių uždegimą, an
troj eilėj stovi gydytojas su 
serumu gydymui pneumococ- 
cus (lcbar) pneumonijos. Pa
tyrimai parodė kad atsakantis 
patiekimas serumo nuo plau
čių uždegimo sulaiko nuo mir
ties iki 46 nuošimčių.

Massachusetts ir New Yor
ko valstijose pačių valstijų 
sveikatos departmentai pradė
jo smarkų vajų prieš plaučių 
uždegimo ligą

Ne visuose plaučių uždegimo 
atsitikimuose serumas gelbsti. 
Medicinos mokslas turi suradęs 
32 rūšis pneumonijos perų ar
ba pneumococci. Daugeliui tų 
peni dar nėra surasta serumų. 
Tačiau virš du trečdaliai plau
čių uždegimo paeina nuo pneu
mococci I, II, V, VII ir VIII rū
šių perų. Visiems šiems pe-- 
rams yra apriboto kiekio seru
mai.

Pneumonijos serumai yra la
bai specifikalųs. Serumas I rū
šiai pneumonijos gelbsti tiktai 
jei ligą sudaro I rūšies pneu-

mococci. Ir taip toliau.
Nusprendimui kokios rūšies 

serumas reikia naudoti atlieka
ma dabar išrastu greitu budu, 
į pusę valandos laiko. Tam pa
naudojama ligonio skrepliai.

Serumai pneumonijos gydy
mui pradėta naudoti 191'1 me
tais, bet platus naudojimas šio 
gyvastį gelbstinčio gydymo bu
vo lėtas. Viena priežastis tam 
buvo kad seniau pagaminamas 
serumas nebuvo vienodai geras. 
Kita kliūtis buvo tai kad šie 
serumai brangiai kaštuoja. Se
rumas vienam atsitikimui išgy
dyti atsieina apie $50. P.

Phone GArfield 59^0
SUPERIOR COSTUME 

SHOPPE
TEATRUI IR MASKARADUI 

KOSTIUMAI

Išsinuomoja prieinama kaina 
Barzdos, Plaukai, Reikmenys

Atdara vąkarais 
8606 Superior Avė, 

auilMIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIKliaiilIl

....................... ♦ 
I Teatrams Kostiumai ::

Didžiausias pasirinkimas kostiu- ■ • 
mų tarp New Yorko ir Chica- J! 
gos. Jokia kita Įstaiga Cleve- .. 
landė ir aplinkiniuose dideliuose •; 
miestuose neturi tokio didelio J J 
Įvairumo kostiumų iš įvairių pe- • ■ 
riodų. Taipgi mes pasiuvame J J 
visokius istoriškus ir moderniš- !! 
kus kostiumus sulyg reikalavi- ■1 
mo. Turim daug importuotų iš (, 
Europos kareiviškų uniformų ir . > 

? parupinam reikmenis prie vaidi- • ■ 
X nimo. !l
f The Kiauše Costuine Co.;; 
T 1025 CHESTER AVĖ.
| Cleveland, Ohio X

■r1

I

I

******❖•

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė. 

Chicago, III

A .į.
' • •

v*?

Namų Aptaisymas
Mes taįsom ir sudedam Ž 
šildymo pečius. Dengiam f 
ir lopom stogus ir dedam 4 
vandens nuobėgas. Visas 4 
tos rūšies patarnvimas 
kainos visai mažos.

SATER BROTHERS 
6617 Wade Park Avė.

ENdicott 0823
!**»**»*>i**5**5**J**5****^**3***'**5M’JMJM}w8MJ*>»M5M5MJ

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

šioje vaistinėje užkikom 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 
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533 ____
Motieka atdara 7 dienas savaitėle.

Aptieka 
Cleveland, O.

ENd. 8534

| GUS F. ROSE į
į JEIVELER and OPTICIAN t 
X 7016 SUPERIOR AVĖ. t 
T Puikus pasirinkimas Deimantų, ••• 
ą Elgin ir Gruen laikrodėlių, Seth X 
4 Thomas laikrodžių, Parker Ra- •> 
T somų Plunksnų. ‘ T
4 Duodama Kreditan. <•
X Atsineškit šį skelbimų, gausit X 
4 visokių prekių 20 nuoš. pigiau.

Tūkstančiai rado paleng
vinimą, geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

vaisb^ženklis Inkaras yra 
.naudojamas per 70 metu---

?
1

❖❖♦M*

Gaunama
C. Pakeltis Vaistinėje

1117 E. 79th St. Cleveland.
juu

WILKEL1S FUNERAL HOMĖĮ
Licensed Funeral Director -

6522 Superior Avenue <
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI $ 

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vjępok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo į kaštus. ' - i

Patarnavimas, greitas, aukščiausios-rūšies ir visais atžvilgiais 
modemiškas.

HEndersoH’ 9292
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“DIRVOS VAJAUS EIGA
Išrašykit “Dirvą” saviškiams į Lietuvą — už Tris 

Dolarius metuose Pralinksminsit visą 
sago Gimtinį kaimą! ’

i

D@©©@©@©©©©©©©@©©
-Kr’ M £ /y“ ' T t /. T. bi J (\

“Dirva” plinta, kaip matot 
iš čia nuolat skelbiamų prenu
meratų. Tai vis dabartiniai 
“Dirvos” skaitytojai prisiun
čia arba atneša naujų skaity
tojų. Nekurie užrašo po an
trą ir trečią.

Svarbu taipgi kad daug už
rašoma “Dirvos” giminėms į 
Lietuvą.

Ir jus galit išrašyti “Dirvą” 
savo giminėms Į Lietuvą — 
žinot gerai kad ten laikraštį 
skaito ne vienas namas, bet 
visas kaimas — “Dirva” ten 
eina iš rankų į rankas, vienas 
skaito, daugelis klauso.

O tiktai trys dolariai visam 
metui! Išrašykit “Dirvą” sa
viškiams į Lietuvą dabar!

Negaišuokit — lai pradeda 
Skaityt su pradžia

n*

išrašė “Dirvą” j Lietuvą Onai 
čiupkevičienei. Turėjo būti: 
Jonas Palukaitis, kuris per 
Migliną prisiuntė pinigus.

J.

DABAR PATS LAIKAS!

Skubinkit išrašyti “Dirvą” 
saviškiams, dabar pats laikas 
pradėti laikraštį prenumeruo
ti su pradžia metų!

Išrašydami “Dirvą” 
pridėkit patys 
dą ir antrašą.

Visi nauji 
gauna dovanų 
lendorių.

kitiems
savo pilną var-

prenumeratoriai
1937 metų Ka

r"

★ ★

metų!
APIE KALENDO

RIUS

naujų pre-Štai vėl visa eilė 
numeratorių:

Stasys želenekas, vietinis, 
išrašė “Dirvą” Vincui Majaus
kui, Mahanoy City, Pa.

Jonas Petrauskas, vietinis, 
išrašė antrą “Dirvą” Ednai 
^Vilkins, Kinksley, Pa.

Charles Ketvirtis, atsilankęs 
Clevelande, išrašė “Dirvą” sa
vo žmonai į Newberry, Mich.

Vincas Keršulis, vietinis, iš
sirašė sau.

Pranas Makštelis, vietinis, 
išsirašė sau.

Marijona Maslauskienė ir 
Jieva Zorskienė, vietinės, išra
šė “Dirvą” savo broliui Petrui 
Krivoniui, Lietuvoje.

Ant. Zajduonis, vietinis, iš
sirašė sau.

P. Smičiunas vietinis, išsi
rašė sau.

Dr. A. J. Kazlauckas, 
nis, išrašė “Dirvą” savo

J. Petronis, iš Lima, 
išsirašė sau “Dirvą”.

Per S. Rodavičių, išsirašė 
šie Akroniečiai:

P. J. Razukas.
S. Prospaliauskas, ir
Ant. Vaškelis, Clevelande.
Charles Kąwalski, iš Wash- 

ington, D. C.
M. Gostowt iš Melrose Park, 

III.
Frank Matusavage, iš Wa- 

terbury, Conn., per J. žemari- 
tauską.

John Porter, iš Huntington 
L. I. N. Y.

Per J. A. Urboną iš Dayton, 
Ohio, išsirašė šie:

A. F. Gcdraitis,
Jonas Krimiserius.

Visi seni “Dirvos” skaity
tojai, kurie tik atnaujina sa
vo prenumeratą už 1937 me
tus pilnai, gaus dykai vieną 
1937 metų sieninį kalendo
rių, tik reikia pridėti 10c. 
apmokėjimui taksų ir per
siuntimo kaštams.

P a s i skubinkit atnaujinti 
savo prenumeratą, iki dar 
Kalendoriai neišsibaigę.

“Dirvos” Admin.

KAIP SIŲSTI “DIRVAI” 
PINIGUS

vieti- 
tėvui. 
Ohio.

Kuriems skaitytojams ne
patogu nueiti į paštą išpirk
ti pašto pinigų orderį per
siuntimui prenumeratos, ga
lit įdėti du dolarių į sulenk
tą paraginimo lakštelį, įra
šyti tame lakštelyje savo 
pilną antrašą, ir viską įdėti 
į musų prisiunčiamą voką. 
Ant voko visada užrašykit 
savo pilną antrašą. Jūsų 
pinigai “Dirvą” pasieks ne
trukdomai.

Mažiau dolario, galit siųs
ti pašto ženkleliais. Sidab
rinį 10c už kalendorių galit 
siųsti laiške.

“Dirvos” Administracija.

| AKORDIONAI Į
B Aš PARDUODU AKORDINUSi 
E už numažintas kainas, nes aš j 
g perku juos dideliais kiekiais ir i 
S gaunu žymiai pigiau. Taipgi • 
E turiu visai pigia kaina Ameri- ■ 
g kos darbo instrumentų, kurie i 
E garantuojami 15 metų. Kainos! 
g eina nuo $95 aukštyn. Duodu i 
E 'šsimokėjimui. Taipgi pamoki-l 
g nu groti kiekvienų perkanti. I

PATAISYMAS
Pereitame numeryje 

pasakyta kad per Joną 
paminėta kad Jonas Miglinas I

buvo 
Migli-

N 0 T A RI ’S 
Accordion School 
3341 East 55th St. f

CLEVELAND, O.
nilllinilllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllr

KALENDORIAI
.Vienas Kalendorius duodasi dovanų užsimokantiems 

prenumeratą už “Dirvą” visam metui •— $2.00.

.—1
o

—3 
—4
—5
—6
—7 
—8

PASIRINKIMUI YRA ŠI DAUGYBĖ KALENDORIŲ
__ 15 Jauna Ukninkė 
__ 16 Gražuolė prie Ežero 
___ 17 Mergina su Rože 
—18 Vaikučiai Važiuoja 
__ 19 Vaikučiai su Paukščiais 
__ 20 Ūkio Vaizdas prie Kalnų 
—21 Lietuvos Karys ir Letuvaitė 
,—22 Lietuva, ir Karžygių 
____23 Vytauto Prisieka
__ 24 Graži Indijonė Kalnuose 
__ 25 Linksmi Vaikučiai 
__ 26 Birutė (su daina) 
__ 27 Gražuolė su šunim
___28 Pamiškes Vaizdas Kalnuose

Šventoji Seimą
Nekalto Prasidėjimo
Angelas ir Vaikučiai
Šv. Teresė
Kristus ant Vandens
Šv. Juozapas ir Kristus
Šv. Antanas
Kristus Kūdikis su Angelais

___ 9 Kražių Skerdynė
___ 10 Mergaitė su šunim
___ 11 Darius ir Girėnas
___ 12 Moteris su Liet. Vėliava
_—_13 Visa Lietuva (su žemei.)
___ 14 Prez. Roosevelt (naujas)

Užsisakykit pažymėdami numerius ir pridėkit tiek po 25c

Persiuntimo kaštų pridėti po 5c. Kas ima 4 kalendorius, gaus 
juos už $1.00, persiuntimo kaštų nereikės.

Pirkti Kalendorių galima kiek tik kas nori.

Pasiuskit Kalendorių Dovanų Saviškiams j Lietuvą

$820 SuDęrįor Avė, Cleveland, Ohio

*

l

A AA SKAITYMOZ,UU Visam Metui
/
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METUS
★

Vai io Detroit, Pittsburgh, Akron, Youngstown, Dayton,

Chicago, Philadelphia, Scranton, Baltimorė, Newark,

rooklyn, Waterbury, Boston, Worcester, ir tt

IKI SAUSIO 31
1937 m. SIENINIS KALENDORIUS Dovanu kiekvienam kas

■ ■ v a

PLATINTOJAMS

naujai užsiprenumeruos sau “Dirva” visam metui

DOVANOS "DIRVOS

NEVĖLUOKIT

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

daugiausia Naujų Skaitytojų.

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

“Dirva”

Dovana

Atėjo Nauji Metai — atėjo 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!

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

Dirva” skiria tięms 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 

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

tokiu budu gauti sau Radio.
Kalbinkit savo draugus ir pažys

tamus užsirašyti sau “Dirvą”, pri- 
kalbinkit juos išrašyti “Dirvą” gi
minėms į Lietuvą, draugams ir gi
minėms čia Amerikoje, arba kitos

bus geriausia

giminėms ir
draugams

su
IŠRAŠYMU

i

i. pasaulio dalyse gyvenantiems!

j
K 'n
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DIRVA

NAUJI KAIMO FABRIKAI
Su Valdžios Fašalpa, Išstatyta Daug Linams

Apdirbti Džiovyklų-Fabrikų

KAUNE DARYTA 
RINKLIAVA VIL

NIAUS LIETU
VIAMS

ATSIIMKIT LAIŠKUS

1936 metus 
apskrituose

visos Lie- 
tapo pa- 

naujoviškų 
džiovyklų, 

darbai bu-

Per 
tuvos 
statyta po keletą 
linmašinių ir jiems

Kadiangi statymo
vo užbaigti Lapkričio ir Gruo
džio mėnesiais tai Amerikie
čiams ekskursantams viešėju
siems Lietuvoje tų linmašinių 
neteko matyti.

Šie Lietuvai naujoviški pa
statai daug ką žada ir rodo kad 
Lietuva sparčiai kyla, kulturė- 
ja.

Tiems pastatams padirbdin
ti ir įreųgti linams minti ma
šinas valdžia suteikė po du 
tūkstančiu litų pašalpos. Pa
statas turi būti mūrinis. Tai
gi vieni darė iš plytų, kiti krė
tė iš molio. ' Pastatas turi du 
aukštu. Apačioje užima vien 
tik krosnis. Krosnis įrengta 
dirbtuvių forma, uždaroma 
plieno durimis. Krosnyje ran
dasi septynios geležinės tru- 
bos, per kurias iš krosnies ši
luma eina į antrą aukštą ir 
džiovina linus.

Viršutinis aukštas susideda 
iš dviejų kambarių. Linus su
stačius, kai atidaromos šilu
mos krotos, per jas šiluma ver
žiasi ir košiasi per visus linus.

Linus išdžiovinama per tris 
valandas ir galima 
jokios pertraukos.

Pirmiau reikėdavo 
linus 24 ir daugiau
Dabartinėse džiovyklose 
nepagauna joks durnas ir linai 
išeina

Prie 
giama 
Taigi

džiovinti 
valandų, 

linų

aukštos kokybės.
tų pačių laiminių jut

imams braukti mašinos, 
ūkininkas atvažiavęs į

linmašinę, už mažą atlyginimą

valandas išdžiovina, 
išbraukia kelioliką 
kas pirmiau reikė- 

Taigi 
'jaujos”, kuriose vai-

per kelias 
išmina ir 
pūdų linų, 
davo mėnesiais dirbti, 
senosios “j ", 
dinosi ir gyveno kipšai, jau li
ko be vertės. Naujosios jau
jos ir moderniški pastatai su
naikino kipšų legendas.

Taigi kaimai įsigijo naudin
gus fabrikus, šiose naujoviš
kose jaujose bus džiovinama 
ir grudai. P. Kriukelis.

Sklandytojas J. Pyra
gius Apdovanotas 
Garbės Diplomu

Kaunas. — Nesenai tarptau
tinė sklandytojų komisija ži
nomam Lietuvos sklandytojui 
ir Lietuvos aero klubo sklan
dymo komiteto pirmininkui Jd- 
nui Pyragiui suteikė tarptau
tinio sklandytojo diplomą.

Diplomas duotas už tai kad 
Jonas Pyragius 1936 metų Ge
gužės 16 d. su sklandytuvu iš
buvo ore 22 valandas 36 minu- 
tas ir nusklendė 75 kilomet
rų atstumą nuo Nidos iki Pa
langos. Kartu su sklandytuvu 
jis buvo pakilęs į orą 1,460 
metrų.

Toki tarptautinio sklandyto
jo diplomai yra duodami tik la
bai gabiems ir plačiai pasižy
mėjusiems sklandytojams. Jo
no Pyragiaūs pastangomis Lie
tuva sklandymo srityje pasie
kė ketvirtą vietą visame pa
saulyje. Tsb.
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Geležinai Padargai 
ir Maliavos

MIŠKUOSE PER ŽIE
ME DIRBS 25,000 

DARBININKU

Kreipkitės Į mus 
MAUDYNĖMS ?

IR KITŲ REIKMENŲ 
ir I’Jumbing prietaisų

The STONEMAN Co,
7110 Superior Avė.

He. 1759
i**2*^**2**I**t**J*,5*^**»**i**2*’I*,**V,******«**l,****5*4***J*,2*'

P. J. P1CKETT 
PLUMBING, GAS FITHN'G 

SEW«R BUILDING

Kaunas." — Kiekvienų metų 
rudeni Lietuvos miškuose pra
sideda miškų gamyba: miškas 
kertamas, rūšiuojamas, gami
namas išvežimui į užsienį, par
davimui vietos gyventojams, 
statybai ir tt.

1936-1937 metų miško gu
mytes sezonas jau prasidėjo. 
Gamybos sezonas baigsis Sau
sio ar Vasario mėnesį. Atsi
radus žiemos keliui, prasideda 
miško

Prie gamybos ir išvežimo šią 
žiemą miškuose gaus darbo ar
ti 25,006 darbininkų. Prie ga
mybos per dieną darbininkas 
uždirba 3—4 litus, prie iš veži-i 
mo 6—12 litų.

Daugiausia šią žiemą miško 
bus gaminama Biržų, Rietavo, 
Žalgirio, šakių, Raudondvario, 
Panevėžio, Pajūrio ir Kėdainių 
miškų urėdijose. Tsb.

išvežimas.
4
T

5

* Perdiijti maudynes į naujausios 
į mados už ifisimokėjimą.
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’f 
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mados už išsimokėjimą. Jei kas v 
•!< negero su jūsų nuebėgomis na- į, I 
f muose, šaukit mus, greitai pa- ę 
•f taisysim. j; j

7437 SUPERIOR AVĖ. | ' 
X Tol. HEnd. 0758 X j
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Kair.uas St. Clair ir Ontario 
Xamy K tumore 4748. W.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dali ję ar pa

saliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausiu 
kainą. Taipgi Įvairios apdraudos-insuranee reikaluose <rauslt nė
riausi patarnavimą.

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

I)ELLA C
(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuola Laidotuvių Direktorė) 

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

'ieluviai 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 telefonuokit.

Lithuanian Funeral Home
6821 Įmina A»eone ENdicolt 1783 ;

!I REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pv 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus eikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai, /odei pi 
lniau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Avė. Cleveland HEn. 6729 į
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Kaunas. — Ryšium su Len 
kų varomais persekiojimais 
Vilniaus krašto Lietuvius. Gr. 
13 d. Vytauto Didžiojo Uni
versiteto studentija Kaune su
ruošė didžiulę rinkliavą Vil
niaus Lietuviams. Rinkliavo
je dalyvavo ne tik studentai 
bet ir visuomeninių bei kultū
rinių organizacijų nariai. Be 
to, lą dieną Kauno, Dotnuvos 
ir Klaipėdos studentija neval
gė pietų, jiems skirtus pini
gus paaukojo Vilniaus Lietu
viams. Išviso Gruodžio 13 d. 
Vilniaus Lietuviams Kaune bu
vo surinkta keli tūkstančiai 
litų. Tsb.

“Dirvos” administracijoje y- 
ra laiškai iš Lietuvos šiems:

Marei Taniolionis, nuo Al
fonso Morkūno, iš Aukštakai- 
mio, Jonavos pašto.

Petrui Pučkuoriui, nuo Kos
to šamanskio, iš Eigirdžių m., 
Telšių ap.

LIETUVOS PREKĖS 
GREITAI EINA

PUŠU NUSAKINIMO 
DARBAI PLEČIAMI
Kaunas. — Jau nuo 1933 m 

Lietuvos miškuose pradėta pu 
šų nusakinimo (sakų surinki
mo) darbai. Pirmais dvejais 
metais nusakinimas buvo da
romas grynai bandymo tiks
lais — ištirti galimumus ai 
šios srities gamyba musų kra
šte apsimokės. Kadangi ban
dymai davė gerus rezultatui 
tai jau nuo 1935 metų pradė
ta didesni nusakinimo darbai. 
Tais metais buvo nusakint? 
89,090 pušų; prie šių darbų 
dirbo per 100 darbininkų.

1936 metais nusakinimo dar
bai beveik dvigubai buvo pra
plėsti. Prie šių darbų dirbo 
'pie 200 darbininkų.

Miškų departamentas numa
to nusakinimo darbus kiekvie
nais metais plėsti kol kasmet 
bus nusavinama iki 600,001 
pušų. Tokiu budu kiekvieną 
vasarą prie nusakinimo darbų 
gaus darbo apie 500 darbinin
kų.

Gautieji sakai einu. į kąlifo- 
nijos fabriką Alytuje.

AKIMS SVARBU 
ŠVIESA

reika- 
t urėti 

as-

Clevelande nekurie Lietuviai 
biznieriai varo plačią prekybą 
Lietuvos maisto produktais, ir 
žmonės perka juos taip noriai 
kad biznieriai nespėja jų už
sisakyti. Ir perdaug jų antsyk 
negali gauti, nes tuo tarpu vis 
dar jų iš Lietuvos perdaug ne
ateina. New Yorko importe- 
riai ką tik gauna viską tuoj 
išparduoda.

Kaip naujai atvykęs Lietu
vos Generalinlis Konsulas Jo
nas Budrys jau yra pareiškęs, 
šiais metais Lietuvos prekyba 
su Aiperikn turės pakilti ke- 
liariopai daugiau negu buve 
pernai. Taigi New Yorkiškiai 
importeriai stengiasi importuo
ti daug daugiau,. Amerikiečiai 
Lietuviai, ir kitataučiai pradės 
labiau1 priprasti prie Lietuvos 
produktų ir daugiau jų išpirks 
ir tuomi jau bus padaryta di
delis šuolis pirmyn.

Iš Lietuvos taipgi ateina ži
nios kad ten pastaru laiku jau 
superkama visos kiaulės kiel 
tik galima gauti. Seniau bū
davo perkama tik nuskirtai 
skaičius. Todėl pati Lietuvi 
irgi dirba stengdamasi paga 
minti maisto produktų paten
kinti visiems reikalavimams.

Lietuvos degtinė pradės at
eiti į Ameriką tuoj kaip tik 
ten bus padaryta bonkos ku
riose turi būti Įžymėta pareiš
kimas kokis yra ant visų deg 
tinės telikti Amerikoje, kuris 
sako apie uždraudimą perpil
dyti išnaudotų bonkų.^

Jau Clevelande yra nuskir
ta vieta kuri užsiims Lietuviš
kos degtinės platinimu.

Lietuvos saldainiai, agurkai, 
dešrelės, kumpiai Clevelande 

: gaunami ir jų nusipirkti atva 
[ žiuoja Lietuviai net jš aplin 
i kinių miestų. *

Lietuviai- taipgi laukia save 
mėgiamų baravykų, kurie i? 
Klaipėdos jau išsiųsti ir atban
guoja Amerikon. Jeigu Nev 
Yorkiečiai nenupirks jų visi 
tai gausim paragauti ii- Cleve
lande, o jeigu viską išpirks 
antsyk, turėsim laukti kiti 
siuntinio.

REIKALAUJA VYRŲ! Mėnraštis “vienybė”
j “Dirvos” krautuvėje galit 
nusipirkti pavieniais numeriais 
naujai pradėjusį eiti tautinį 
dienraštį “Vienybę”.

Taipgi rasit čia kitų Ameri
koje leidžiamų laikraščių ir 
laikraščių iš Lietuvos.

KARIUOMENĖS
TARNYBAI

Of-U. S. Army Recruiting 
fice, Cleveland, Ohio, praneša 
jog jiems reikalinga jaunų Vy
rų į tam tikras tarnybos da
lis. Paveizdan:

Yra 10 tuščių vietų Siganlų 
Korpuse, į kuq priimamą bai
gusius High School, arba vy
rus su radio arba telefono pa
tyrimu, Trys vietos yra Sįg- 
nąl Corps, Wright Field, Ohio. 
Tinkami, gero budo pavieniai 
vyrai turi progą pakilti. Ne
kurie jų bus leidžiami pąsimo- 
kymui i Unjted Statės Army 
Signal School, Fort Monmouth, 
New Jersey,

Penkiasdešimts vylų reika
linga į 19th Ordnance Compa- 
ny, Fort Knox, Kentucky, kur 
priimami High School baigu
sieji, arba patyrę mašinistai 
ir automotivų mekanikai, pa
vieniai gero užsilaikymo vyrai.

Dešimts vyrų reikalinga į 
68th Field Artillery (motori
zuotą), priimami tik pavieniai 
ir mekaniškai patyrę vyrai. | VĮPĮH

Desėtko pavienių vyrų nei-, ginoms ar moterims. 
; LIberty 3067

NORI SULAIKYT MIESTO 
TARYBOS NARIŲ ALGŲ 
PASIKĖLIMĄ

Clevelando mažų namų sa
vininkų sąjunga ir kiti nejuda
mo turto savininkai kurie mo
ka taksus miesto valdžios iš
laikymui, pradėjo darbuotis už
kirsti kelių įsigaliojimui dabar
tinės miesto valdybos nutari
mui pakelti mokestį miesto ta
rybos nariams su pradžia 1938 
metų.

: Norima surinkti 27,000 pa
rašų kad butu galima leisti re
ferendumu balsuoti ar taksų 
mokėtojai pritaria algų pakėli
mui ar ne, kas sudaro $40,000 
kaštų daugiau metuose. ModeI Illustrated—GKO-SO.

ELEKTRIŠKI 
PADARGAI:

I REIKALINGA SIUVĖJOS
| patyrusios ant pcwer mašinų
i gera vieta atsakančioms mer- 
. ginoms ar moterims. Kreip- 

kąlinga su raštišku darbu ap- Ritės 
sipažinusių į Medikalį ir Ouar- 
termaster Dėpartmentus. Fort 
Hayes, Ohio.

Prie to, kelioliką vyrų paa
rusių telefono suvedžiojime į 
Signal Corps, Fort Knox, Ky.

Kreiptis galima į Seno Paš
to budinką, Clevelande.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietę.

Refrigeratoriai 
Skalbtuvai, 
Prosytojai, 
Puikios Lempos

SMUIKININKĖS 
ŽELVITĖS KONCERTAS

P-lė Ona želvitė. smuikinin
kė, baigus Oibsrlin Muzikos 
Konservatoriją, duos pirmą 
iavo smuikos koncertą Lietu
vių salėje sekmadienį, Sausio 
11 d. Jos koncerte padėdėįais 
mg dainininkai Sofia Kučins
kaitė, Julius Krasnickas, ir 
Lyros choras. .Tikietai parsi- 
luoda dabar, išanksto perkant 
no 50c., prie durų kaštuos 60c. 
Po, programo bus šokiai.

PASIIMKIT 
1937 KALENDORIUS!

Visi vietiniai kurie atnau
jins savo prenumeratą arba 
naujai išsirašys “Dirvą”, mo
kėdami už visą metą, iki Sau
sio 31 dienos gaus dovanų di
delį puikų Lietuvišką sietinį 
kalendorių!

Kreipkitės ' tuojau,“ iltį dhr 
turime pasirinkimą.

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

Superior Tire and 
Accessory Co.

8007 SUPERIOR AVĖ. 
Kampas East 80th St.

TAIPGI VISOKIU
RAKANDŲ:

Stalų, Lovų, 
Vieškambario Setų,

Pečių, Stalų,

H E L D’ S
FURNITURE, Ine.

6900 Superior Avė.

Pilnai įrengta Lietuviška Užeiga

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė - Vynas

Penktadienio vakarais skani žuvies vakarienė.

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

Atsakančios, tikros 
lingos šviesos privalo 
kiekvienas, visokių amžių 
meriys, sako Akių Saugojimo 
Taryba Clevelande, bet ypatin
gai reikalinga tiems kurie tu
ri prastą regėjimą ir jau pra
ėję viduramžį savo metų.

Skaitymas yra labiausia pa
tenkinantis malonumas vyrams 

■ir moterims senesnio amžiaus. 
Jiems skaitymas bus dar ma
lonesnis kuomet jie turės sau 
atitinkamą šviesą su gaubtu
vu apsaugojančiu akis nuo žė
rėjimo.

Senesnėms akis, sako ta Ta
ryba, reikalinga daugiau švie
sos negu jaunoms akims, ir 

į juo raidės smulkesnės tuo dau
giau šviesos reikalinga. Tas 

l pats galima pasakyti apie alcis 
\ siuvant, mezgant, siuvinėjant. 
Senyvesnės moterys 

: užsiimti siuvinėjimu, 
daugi tą darbą dirba 

j prie lempos šviesos, 
i neturi gana šviesos, 
liepia ne tik į akis bet ir į ner
vus. smegenis, visą kūną.

“Nervuoti” senyvi žmonės 
yra daugiausia nuo akių įtem- 

' pimo negu dėl ko kito. Jie už
leidžia akis, neprižiūri šviesą, 
kas per ilgą lailcą atsiliepia į [ 
visa žmogų.

Niekad nėra pervėlu bandyti J 
pagerinti savo regėjimą duo- 

! dant akis išegzaminuoti ir pri- 
’ sitaikyti akinius, o paskui žiu- i 
1 rėti kad prie savo darbų i’ 
užsiėmimų turėtu pakankamai 
geros šviesos, sako Akių Sru. 
gojimo Taryba.

mėgsta 
Bet ka- 
vakarais., 
kuomet 

tas atsi-

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBL 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 12 d. įvyko Lietu
vių Amerikos Piliečių Klube 
metinis susirinkimas, kuriame 
tarp kitko buvo rinkimas val
dybos šiems metams. Kadan
gi ikšiolinė valdyba tarnauja 
nuo praeito Liepos mėnesio ir 
gerai darbuojasi, visa užtvir
tinta tą pati, išskyrus finansų 
sekretorių, kuris atsisakė ir į 
jo vietą išrinkta naujas.

Klubo valdyba šiems metams 
Susideda iš šių asmeny:

Pirmininkas — P. P. Mulio- 
is; vice pirm. — A. Padegi

mas; užrašų sekr — A. Pus
kunigis; finansų sekr. — Jo
nas Petrauskas; tvarkdaris — 
A. Svetkauskas.

Klubo komisijos: Biznio ko
misija: C. G. žuris. A, Ivins
kis. A. Padegimas.

Vakaruškų komisija: šeimi
ninkė p. židžiuniene, Sušinskas, 
A. šliakaitis, Jonas Garais.

’ _____________

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

saviškiams į Lietuvą.

J IEŠKOMAS Jonas Raudu- 
vė-Rudis, kilęs nuo Pasvalio, 
iš šimoniškio kaimo, išvykęs į 
Ameriką prieš 23 metus ir pa
likęs Lietuvoje savo senus tė
vus. Gyvenęs daugiausia Cle
velande ir Akrone. Maloniai 
prašyčiau ką nors apie jį ži
nančių asmenų pranešti, ir jį 
patį, jei yra gyvas, atsišaukti 
pranešant pilną savo antrašą, 

E. Rauduvaitė
Vytauto Didžiojo Universitetas 

Kaunas, Lithuania

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ina.) 

patelefonuoki! dėl paaiškinimų 
Apdraudžiu namus buo ugnies, 
tornadus, taipgi namą baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis 
6762 SUPERIOR (viršuje) 

*■' ------

EV A’S I
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

4-j-I
j i Vyriški Siutai ir TopcoaU | 
t išvalyti, suprosyti už 85c. ,T

Moteriškos' dresės — 95c.’y 
EVA PETRAITIS f

6702 Superior Avę. į
Ąį Telef- HĖnderson 5699 ’

TELEFONAS 
PASKUBINS JUM 

GAUTI DIRBTI

THE OHIO BELLTELEPHONE CO
Telefonas Reikalingas Kiekvienam

• Pirmutinė proga beveik kiekvieno dar
bo lanka tiems kurie turi telefoną. Kuo
met jus jieškot darbo, labai svarbu yra iu- 
rėti telefonas. Juomi jūsų darbdavis ar
ba darbo vedėjas gali jus pasiekti tuoj kaip 
tik atsiranda darbo. Nebūkit be telefono. 
Jis kaštuoja visai mažai.
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Darželio Banketas
Jau ši sekmadienį. — Dalyvaus Burton ir kt.

SUSIŽIEDAVO (K. J. M.'s Secretary)

Clevelando Lietuvių Kul
tūrinio Darželio istorinis 
banketas atsibus jau šj sek
madienį, Sausio-Jan. 17 d. 
Lietuvių Šv. Jurgio para
pijos auditorijoje. Tėmy- 
kite: salė bus atdara nuo 
5 vai., o valgis bus duoda
mas Į stalus nuo 6 vai. va
karo. Komisija pasiryžus 
daryt viską laiku, taip kaip' 
daroma važiavimai Į Dar
želi: kas pavėluoja tas ir 
pasilieka. Taigi pribukit į 
banketą prieš 6 valandą ir 
kartu su visais savo drau
gais turėkit gerą laiką. •

Dar kitą patvarkymą ko
misija skelbia: kalbų ban
kete bus mažai ir visai 
trumpos, kad dalyviai ga
lėtų turėti ilgą vakarą pa
sisvečiavimui ir pasilinks
minimui.
Dalyvaus Mayoras Burton

Taip kitų Įžymių svečių 
šiame bankete dalyvaus 
Clevelando Mayoras Bur
ton su žmona, Darželių vi
sų darbų vedėjas ir kiti.

Kadangi musų Darželis 
jau kaip ir baigtas (be ne
kuriu smulkių dabaigimų)

tai šis banketas bus pami
nėjimas Darželio atidary
mo, ir visi kurie tik yra 
kiek iki šiol aukavę Darže
liui galės pasirašyti į Dar
želio Knygą, kuri bus re
kordas visų tų kurie prisi
dėjo prie Darželio Įkūrimo.

Visas Dolaris yra jūsų 
šių metų auka Darželiui 
Jau žinote kad visus val

gomus dalykus šiam banke7 
tui dovanoja musų pažy
mus biznierius J. Blaške
vičius; iš kitų biznierių ko
misija gavo visokių kito
kių reikmenų ir gėrimų — 
todėl iš jūsų dolario nei 
vienas centas neis banke
to kaštų apmokėjimui.

Taigi, bukit geri Lietu
viai, ateikit Į šį banketą, 
pasidarykit sau istorišką 
rekordą, paremkit Darželį.

Tikietus privalot įsigyti 
išanksto, ir paskaitę šį 
“Dirvos” numerį tuoj atei
kit Įsigyti, nes tą dieną 
prie durų tikietų vargu 
gausit, dėl vietos stokos.

(Tikietai gaunami “Dir
voje”, pas P. P. Muliolį, J. 
Blaškevičių ir kt.)

P-lė Frances Chuchulka
Pp. J. Chuchulkai, nuo 15816 

Grovevvood avė., praneša apie 
susižiedavimą jų dukters Fran- 
cės su Clarence Ivan, pp. S. 
Ivan sunum, nuo 10407 Hulda 
avė.

Chuchulkai (Cučulkai) yra 
“Dirvos“ skaitytojai.

SALES BENDROVES 
SUSIRINKIMAS

a
vvhatshovv ydų

(Not much, eh.) 
Year is under 
firmly resolved

Knock - knock 
Who’s there ?

Em
,Em vvho ?

K. J. M.’s Secretary.

Novv that should 
schooling can do!
Well, the Nevv

vvay and all my 
resolutions have been broken. Did 
I say firm ? — oops, pardon me. 
Būt it vvas great fun making !etn. j 
Ah! būt next year it’s gonna be | 
different. 1’11 live up to my reso-. 
lutions — I beteha somebody :elsb 
said that too!

ONLY NOT BROUGHT BACK 
ALIVE

Mr. JYilliam (Frank Buck) 
dinas has something to throvv 
manly chest out 
hunting season, 
shooting skili by 
two rabbits and

Gu- 
his 
the 
his

about, during 
he displayed 
bting home thlrty 
one pheasant.

SURPRISE
Not novv būt lašt Saturday, a 

very charming young Lithuanian 
miss — Ann Prankaitis had a sur- 
prise birthday party. Her btother, 
Mickey, had 
months ago. 
that deserves

one of those a 
Būt a family 

them.

few 
likę

Phone: ENdicott 4486 —i
and beautiful Lithuanian Garden 
that has been opened in the autumn 
of ‘36.

Novv I don’t have to go into 
detail of this coming festivity, be
cause I’m sure that all of you 
want to attend and find out for 
yourseh-es. Būt I vvill say this — 
you’ll find a feast vvhat’s a feast. 
After eating all of that delicious 
and well prepared food, you can 
dance to your heart’s content. So 
lets all shovv up at the St. George 
Auditorium on Sunday, January 
Tickets 
at the

6820 Superior Avė. Cleveland, O.

sėli for $1.00 
Dirva office.

“SHOWBOAT‘‘ 
after the Cultural

17.
on sale

Soon
Banųūet, the Young Ladies 
of St. George’s Parish is going to 
prove that Lanny Ross isn’t the 
only one who can put on a “Shovv- 
boat”. A produetion that promiėes 
nevv talent, gorgeous eostumes, ex- 
tra-svvelligant entertainment and 
the vvhole produetion vvill thrill you 
likę no other niusical ever has. 
Yes sir, and opening night is Feb. 
7, — another great day 
George’s Auditorium.

Gardeli
Sodality

at St.

Lithuanian Sportsmen 
to Come to America

TO VISIT CLEVELAND IN
SUMMER OF ‘37

TITE

kind, 
there

JAU JIEŠKO PAŠALPOS
Porą savaičių pastreika- 

vus, jau apie 200 Fisher 
Body dirbtuvės darbinin
kų kreipėsi i apskrities be
darbių šelpimo skyrių rei
kalaudami pašalpos, nes 
neturi iš ko gyventi.

Vietos laikraščiai rašo 
jog Fisher Body darbinin
kai pasirašo kokius tai lai
škus kuriuose pareiškia sa
vo sutikimą baigti streiką 
ir gryžti dirbti. Kai sueis 
apie 5,000 tokių laiškų iš 
7,000 tos dirbtuvės darbi
ninkų, nenorintieji strei
kuoti kreipsis Į Prezidentą 
Roosevelt kari atidarytų 
dirbtuvę.

Streikas eina ramiai, bet 
streikeriai atidžiai pike
tuoja kad darbininkai nei
tų dirbti.

NUSIŽUDĖ
John Barszcz, 47 m. am

žiaus, nušoko nuo Brook- 
lyn tilto, West Side, ir nu
sižudė. Šeima sako jis tą 
padarė susirūpinęs kad tu
rės prarasti- savo namą, 
nes bankui buvo nemokėta 
per keturis metus. Liko 
žmona ir 7 vaikai.

Lietuvių Salės Bendro- i 
vės šėrininkų metinis susi
rinkimas bus laikomas at
einantį ketvirtadienį, Sau
sio 21 d., nuo 7:30 vai. va-j 
kare, viršutinėje salėje.

Bus išduota visų metų i 
veikimo atskaita, visoki 
salės biznio pasisekimai, iri 
bus renkama šiems me
tams direktoriai.

Visi salės bendrobės šė- 
rininkai prašomi būtinai 
dalyvauti.

Kviečia Direktoriai.

THE PRESIDENT
Wish I could say of the United 

Statės — būt who knows ? This 
time its of the St. George’s choir. 
Its really remarkable how this young 
man has risen above the crowd. 
Sometime ago he had the honor 
of holding this office for the šame 
organization and again he 
by a landslide. Būt 
Svetkauskas certainly 
about him. Not only 
and admired by the 
Uanians būt hold this
the older sėt. He’s vvillingness to 
help in ĄVfry way, is certainly ap- 
preciated by all.

CULTURAL GARDEN BANQUET
Well are ya ready to attend the 

Cultural Garden Banquet that is 
to be held at St. George’s Audi
torium? The dat'e for this occasion 
is Sunday,' January 17th. The pur- 
pose of the banquet is to raiše 
money fot' the support of the new

ENGAGED
Along vvith the other announce- 

ments of the Nevv Year of 1937, 
Mr. and Mrs. J. Chuchulka, of 
15816 Grovevvood Avenue, announce 
the engagement of their daughter, 
Miss Frances Chuchulka to Mr. 
Clarence Ivan. Mr. Ivan is the son 
of Mr. and Mrs. S. Ivan, 10407 
Hulda Avenue.

For the first time of its 
during the summer of 1937, 
vvili come to America a group of 
fifteen seleeted young sportmen, 
from Lithuania. They are coming 
to America to return a visit of 
the American-Lithuanian group who 
visited in Lithuania in 1935, and 
with vvhom they formed a strong 
friendship. They vvill also shovv 
us that the Lithuanians are by no 
means backivard vvhen it comes to 
exhibiting one’s skili in the vvorld 
of sports. Among the group of 
sportsmen there’ll be J. Pyragius, 
one of the greateet aviators in 
Lithuania, vvho vvill demonstrate the 
technique of operating a glider and 
how it brought the Lithuanians 
great honor vvith praise. At one 
time, Mr. Pyragius remained up in 
his plane for tvventy-three hours, 
establishing some sort of a record.

The young sportsmen’s tour vvill 
begiu at Washington vvhere 
plan to visit the minister to 
uania and the president of the 
ed Statės. At the Capital, 
vvill also place a vvreath upon the

Tomb of the Unknotvn Soldier. 
The tour vvill continue to Chicago 
vvhere a great shovv vvill take place. 
The ceremony vvill begin by paying 
tribute to the Darius - Gėienas 
Monument. Then the sportsmen 
vvill step into the spotlight and dis- 
play their skili in basketball, box- 
ing, tennis, and sky parades vvith 
the motorless erafts. After the 
great doings in Chicago they vvill 
also visit Detroit, Cleveland, Pitts
burgh, Boston, and Nevv York.

It is our duty as true Ameriean 
Lithuanians to vvelcome the sports
men from Lithuania as būt a 
single group. Attomey John Bor- 
den-Bagdziunas, the President of 
the American-Lithuanian Sports 
Committee, in Chicago, is making 
this array of sportsmenship pos- 
sible here in the United Statės.

REIKALINGA MERGINA 
namų darbui, geri namai, ne
reikia skalbti nei valgį gamin
ti. $5.50 pradžiai. 1 Kreipki
tės tuoj. Telef. GArf. 8358.

they 
Lith- 
Unit-
they

STONIS
RESTAURANT

wins 
Mr. Anthony 
has a vvay 

is he knovvn 
young Lith- 
position with

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

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

re-

j

I Norintiems kredito 
brangiau.

Hoedl’s Music

Avalų Taisymas
neskaitom

Joseph Kristy, naktinis 
sargas prie Imperini Dry 
Cleaning Co. įstaigos, ta
po sunkiai sužeistas šuviu. 
Policija jieško jo užpuoli
ku, kurie buvo atvykę tą 
įstaigą apvogti.

GAVO 2 IKI 20 METŲ
Policijos kapitonas Mi- 

chael J. Hanvood, rastas 
kaltu ėmime kyšių iš slap
tų degtinės pardavinėtojų 
prohibicijos laikais, pritei
stas atbūti Ohio valstijos 
kalėjime nuo 2 iki 20 metų.

Miesto tarybos narys VV. 
C. Reed kovoja už naują 
sutartį su East Ohio Gas 
Co.. sulyg kurios už gasą 
reiktu mokėti 47.5c vieto
je dabartinių 55c.

OHIO valstija pardavi
mo taksų (sales tax) 1936 
metais surinko $55,798,781. 
1935 m. surinko virš 43 
milijonų. ___

j®

PAGROBĖ $5,000
Gruodžio 7, keturi bandi

tai šautuvais užpuolę Roxy 
ir Terminai teatrų savinin
kų ofisą, išplėšė saugias šė
pas ir išnešė $5,000. Ten 
buvusias tris merginas tar
nautojas, kurftj dvi yra Lie
tuvaitės, privertė atidaryti 
pinigines šėpas.

Tos Lietuvaitės yra Eve- 
lvn ir Helen Daniels (Da- 
nielevičių dukterys).

TAMSOJ DAUGIAUSIA 
NELAIMIŲ

Policijos rekordai rodo 
jog daugiau negu pusė ne
laimingų atsitikimu gatvė
se, automobiliais suvažinė
jimų, atsitinka nakties lai
ku, tarp 7 vakaro ir 5 ry
to. Tš 16,636 susimušimų 
mieste 1936 metais, 8,356 
atsitikimai buvo naktį.

Daug kaltės yra iš prie
žasties smarkiai važiuojan
čių girtu automobilistų, ta
čiau, sako, nelaimės atsi
tinka ir dėl to kad neku- 
rios gatvės tamsios.

263 APIPLĖŠIMAI
Per praeitą pusmetį gat

vėse jauni plėšikai užpul
dami moteris padarė 236 
apiplėšimus, ištraukdami iš 
rankų jų mašneles.

Kurios priešinosi, dauge
lis buvo sumuštos, o iš tų 
užpuolikų nei vienas nesu
gauti._____  , . /

ANGLIS IR MALKOS
Visokia anglis furnasams ir pečiams — Malkos šildy

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

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų būna iš tono anglies..
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. .........
Standard Pocahontas mažai durnų, ilgai dega. ....
Blue Diamond Kentucky salint, pečiams ir furnasams
West Virginia Lump
Ohio Lump ............

I

. 8.75 
7.95 
7.95 

kifH 
KCMER V/OOD & COAI. CO.

1409 EAST 92ND ST. (Lietuvis) Telef. GAr. 2921

UŽMOKĖJO
1934 m. pavasarį du po- 

licijantai užmušė tūlą Fr. 
Pojman už tai kad jis ne
gražiai juos pakoliojęs au
tomobilių susimušimo vie
toje. Jo našlė iškėlė bylą 
reikalaudama miesto tary
bos užmokesties jai už vy
rą. Šiose dienose jai iš
mokėta $6500.

Lithuania Offers Schol 
arships to U. S. 

Students
The Lithuanian Government

cognizing the need "or the better 
understanding of this government 
by those living in the Statės has 
decided to award five scholarships 
to worthy aspirants, the vvell-knovvn 
Vytautas the Great University.

Parties ivho have a liking for lit- 
erary ivork and have a practical 
knovvledgc of the Lithuanian 
guage and the ability to ivrite 
be eonsidered only.

Passage and living oxpenses
be provided b*y the Government in 
addition to the tuition at the uni
versity.

Those vvho feel qualified for this 
most vvorthy avvard are asked to 
communicate vvith Mr. Tohn B. Bor- 
den, 2201 W. Cermak Road, Chicago, 
UI., for more detail.

House
Cleveland

VAISTINĖ — RECEPTAI 
IR REIKMENYS

lan- 
vvill

vvill

GAVO
S1U3' 
šios

Trys darbininkai dirba mano įs
taigoje kadangi šios kaimynystės 
žmonės žino jog aš padarau at
sakantį darbų avalinės taisyme. 
Jie vėl sugryžta pas mane, nes 
aš duodu stiprių oda ir atsakan
tį ‘ ’darbų. (50)

Keller Shoe Repairing 
7921 SUPERIOR AVĖ.

NAUJAS IŠRADIMAS
Du Clevelandiečiai, vie

nas jų daktaras* kitas ap- 
draudos agentas, išrado 
aparatą greitam susekimui 
ar sužeidimuose sulaužyta 
žmonių kaulai, be X-spin- 
dulių pagalbos. Šis naujas 
kaulų sulaužymo susekimo 
būdas yra daug pigesnis, j

FLU CLEVELANDE
Šiuo tarpu Clevelande I 

dikčiai žmonių serga gripu 
arba influenza. Dr. Knapp,, 
miesto sveikatos komisijo-1 
nierius, persergsti:

Neskubėkit numesti šil
tą ploščiu kaip tik oras su- 
šiltėja. Neperkaiskit.

Turėdami šaltį su tempe
ratūros pakilimu eikit gult 
ir šaukit gydytoją.

Vaikai su šalčiu neturi 
būti leidžiami Į mokyklą.

Gaukit gana pasilsio ir 
valgykit prideramai palai
kymui kūno atsparumo.

PETRAS KOMER 
NAUJOJ VIETOJ

Lietuvis anglies ir malkų' 
pardavėjas Petras Komer per
sikėlė j naują vietą. Tėmykit 
jo naują antrašą: 1409 East 
92r.d St. Telefonas tas pats. 
Jo skelbimas telpa “Dirvoje”.

Pinigus Lietuvoje, 
tus per “Dirvą" 

ypatos:
Leonora Kuisier.ė 
Steponas Kairys 
Jonas Mikalauskas
Stepas Urbšaitis 
Petronėlė Mieliauskienė

Kreipkitės vėl: 

“Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

A N G L I S
LABAI GEROS RŪŠIES 
ANGLIS už visai žemas 
kainas parduodama artė
jant žiemos pabaigai. Pir
kit savo Pocahontas, West 
Virginia Lump, Ohio ir k. 
anglis ir koksus.

MOORE ICE 
7011 Lawnview

Tel. ENd. 1495

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

Andrevv A. Yeagei1 
Prescription Pharmacist 

6602 WADE PARK AVĖ.
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ŽBramley & Sons Co.i
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FLORIST
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PILNAS
GELIU PATARNAVIMAS 
VESTUVĖMS BUKIETAI 

LAIDOTUVĖMS VAINIKAI 
CORSAGES

Patarnavimas Visame Mieste
1181 EAST 71ST STREET 

lIEnderson 1850
4

GERIAUSI LINKĖJIMAI CLEVELANDO LIETUVIAMS

SULAUKUS 1937 NAUJU METŲ.

Dr. A. F. Sadd — Dentist.

»

■

■

THE KRAMER & REICH CO

Visas Didelis Rinkinis

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS Š1ON KRAUTUVĖN.

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

Apsirupinkit save visomis reikmenimis dabar 
Sutaupytai Pinigų!

enuinmiuii 
«I 
a .

Superior Avenue
Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint kų nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės į musų krautuvę 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akiniu. Viskas žemomis kainomis.

111 ■ ■ ■ ■ ■■ ■■IH1Ų ĮLĮĮ ■ ■ ■■ ■ JĮ ■ * »JLM ■■ M MA

(15)

i

GERA ANGLIS

ARLINGTONICE & FU EI CO.
GLen. 5787Kampas Giddings Rd

*♦**«.•

a
a

I

randasi 1197 EAST 79th ST.,

I

užkviečia jus kreiptis į jo por
tretu Įstaigą jo 20 metų foto
grafavimo jubilejaus proga.

štai jums proga Įgyti nau
jas savo fotografijas už žemas 
kainas šio specialio nuotikio 
sukaktuvėse.

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

J. J. STANKUS
16201 SARANAC RD.

HEnderson 3535

S AMAS JE W E L R Y
6704

Pinigų Taupymo Išpardavimas

Skelbimai “Dirvoje” 
50c už viena kartą 
3 kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir-i 
vos’’ Administracijai.

IŠSIDUODA KAMBARIS
Vienam ar Dviem Vyram 

Lietuvių šeimoj a, .prie dvie
jų karų linijų; iš šono pas- 

: kiros durys į viršų į kamba
rį. Kreipkitės (6)

986 EAST 79THST.

SIUTŲ-OVERKOTŲ
SKRYBĖLIŲ - REIKMENŲ

TURI BŪTI PARDUOTA.

7002 Superior Avė

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

EAST 79TH STREET 
PHOTO STUDIO

Arco Lump (visai mažai pelenų) ..$8.95
No. 3 Pocahontas ............................ 8.50
Golden Ridge Sewell .........  7,65

(kaip Pocahontas)

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