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Michigan Gubernatorius 
Pradėjo Taikyt Streiką

PRAŠO SKIRTI 5 BI
LIJONUS KITIEMS

DARBAMS

DAR 13 NUTEISTA 
SUŠAUDYT SOVIE

TU RUSIJOJE BadasVilniaus Krašte
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

NORI NAUJO NRA
Suv. Valstijų Darbo Sek

retorius Frances Perkins 
pasiryžus siūlyti Kongre
sui naujus darbo Įstatymus 
kurie apimtų visus buvusio 
NRA programo punktus.

Ji pritaria 30 valandų 
darbo savaitei ir minimum 
algoms industrijose. Prie 
to ji prašo suteikti jos de- 
partmentui teisę pašaukti 
tardymams darbdavius ir 
darbininkų unijų vadus, su 
visomis knygomis ir rekor
dais, jeigu kur butų nuo- 
žvalgos neteisingumo ir 
darbininkų nesusipratimai 
su darbdaviais.

Šiose dienose ji nustatė 
40 valandų darbo savaitę 
vyriškų rūbų industrijoje 
su $15 minimum alga tose 
vietose kur siuvama val
džios užsakomi rūbai.

DETROIT, Mich., Vasario 2. — Aukštieji General 
Motors kompanijos viršininkai ir Industrialio Organi
zavimo Komiteto nariai susiejo su Gubernatorium Frank 
Murphy naujose pastangose užbaigti Genčiai Motors 
automotivų streiką. Tarybose dalyvauja VVilliam Kniid- 
sen iš General Motors, ir John L. Levis, CIO vadas.

Knudsen sutiko priimti gubernatoriaus pakvietimą 
priimti, kuomet gubernatorius pareiškė jog “kviečia su
lyg pageidavimo Suvienytų Valstijų Prezidento.”

Flint, Mich., prie General Motors dirbtuvės Vasa
rio 1 d. įvyko smarkus susirėmimas streikerių su kom
panijos sargyba. Išdaužyta daug dirbtuvės langų, ke
liolika asmenų sužeista. Mūšyje dalyvavo ir moterys.

Po tokios betvarkės, prie dirbtuvės atsiųsta valsti
jos kariuomenė 1,200 vyrų skaičiuje. Apginkluoti šau
tuvais, durtuvais, kulkosvaidžiais ir akis ėdančių dujų 
bombomis, kareiviai pastatyti arti dirbtuvės. Jiems už
drausta inciti Į vidų dirbtuvėm jeigu ten nekils riaušės.

Teismas išleido sfreikeriams pareikalavimą apleisti 
dirbtuves. Dirbtuvėse sėdėjimas yra didžiausia kliūtis 
dėl kurios General Motors viršininkai atsisako su unijos 
viršininkais eiti Į derybas.
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WASHINGTON, Vasario. 2. — Darbo Sekretorius 
'Frances Perkins taipgi deda pastangas iš savo pusės 
sutaikyti; nuolat palaiko susisiekimą su General Motors 
viršininkais, darbininkų vadais ir Prezidentu Rooscyel- 
tu. Darbininkai norėtų kuogreičiausia nesusipratimą 
baigti ir gryžti dirbti.

Washington. —Preziden
tas Roosevelt patiekė Kon
gresui viešų darbų progra
mą, prašydamas skirti pen
kis bilijonus dolarių šešių 
meti] viešų darbų progra- 
mui, apsisaugojimui nuo 
depresijų ateitoje.

Tas programas apima ir 
upių kontrolę nuo potvinių.

Potvinių kontroliavimo 
darbams nori net $2,750,- 
000,000. Greituoju tiems 
darbams prašo $116,000,- 
060 sumos.

LENKIJA tuoj pradės 
statyti fortus Vokietijos 
parubežiu. Tara tikslui pa
skirta $200,000,000. Darbą 
ves Prancūzai inžinieriai. 
Tuomi Lenkiją dalinai iš
ris savo bedarbės bėdą.

POPIEŽIUS šiose dieno- 
nose sveikatoje pagerėjo— 
jo didieji skausmai suma
žėjo. Jis vargo du mėnesiu 
laiko.

Maskva, Sausio 30 d. — 
Komunistų teismas šian
dien vėl rado kaltais 17 bu
vusių žymių sovietų val
džioje žmonių, kurių 13 
nuteisė sušaudymui.

Keturiems, tarp jų ir 
Karoliui Radekui, mirties 
bausmę dovanojo, nuteis- 
dami ilgiems metams kalė- 
jiman.

Sovietų agentai skelbia 
jog jie visi “prisipažino” 
prie palaikymo ryšių su 
Trockiu, ir su Japonijos ir 
Vokietijos šnipais dirbo iš
vertimui sovietų valdžios.

Karolis Radekas, gabus 
laikraštininkas, r e d agavo 
pačios sovietų valdžios or
ganus.

Radekas teisme pasakė 
jog jį kankino slapta sovie
tų policija per 10 savaičių 
iki privertė pasakyti tai ką 
jis žinąs.

CUKRAUS PASIGA- 
GAMINO 27 MILI
JONUS KILOGR.

Am. Darbo Federacijos 
viršininkai sako jog nuo 
1933 m depresijos „jki da
bar į darbus sugryžo 9 mi
lijonai bedarbių.

Akron, Ohio. — Vasario
3 d. Goodyear kompanija, 
dėl nesusipratimų su dar
bininkais, pranešė jog už
daro dirbtuvę No. 2 neri
botam laikui.

Apie 4,000 darbininkų li
ko be darbo.

Detroit. — Užsidarė Kel- 
vinator Corp. dirbtuvė dėl 
darbininkų apšaukto “sė
dėjimo streiko”. Kompa
nija atsisako tartis su dar
bininkais, kurie reikalauja 
40 valandų savaitės ir kitų 
pagerinimų.

New York. — Atlantiko 
laivų jūreiviai laimėjo al
gų pakėlimą po ilgo strei
ko — gauna po $10 mėne
siui daugiau.

Nutarė streikų baigti ir 
Pacifiko laivų darbininkai.

Streikas tęsėsi tris mėne
sius.

Pasibaigė streikas. Lis- 
bon, O. — Vienuolikos ma
žų angliakasyklų operato
riai sutiko išpildyt darbi
ninkų reikalavimus ir strei
kas po 24 valandų baigėsi.

Plieno darbai kyla. Plie
no išdirbystės gauna naujų 
užsakymų ir darbai paki
lo, nežiūrint automotivų 
industrijos streiko. U. S. 
Steel korporacija praneša 
kad jos dirbtuvėse darbai 
pakilo iki 97 nuoš. norma- 
lio — aukščiausia negu ka
da buvo pastarų šešių me
tų bėgiu.

ISPANIJOJE
Ntrv York ■ ■ I... Iki a?!: 

ninkas Howard kabeliu už
klausė Gen. Franco ką jis 
mano Ispanijoje daryti jei 
laimėtų karą. Franco at
sakė sutvarkytų Ispaniją 
panašiu budu kaip yra Ita
lija, padarytų Įvairių re
formų ir pagerinimų, pasi
rašytų su Vatikanu sutar
ti bažnyčių klausimu. Vi
siems, bandytų įvesti tei
singumą, net ir tiems ku
rie. dabar ginklu kovoja 
prieš jį.

Londonas. — Tarptauti
nė komisija tvarkanti nesi
kišimą į Ispanijos reika
lus, skelbia jog yra nuskir
ta septyni uostai kuriuose 
įvairių šalių laivai vežanti 
ką nors į kitas šalis, gali 
sustoti ištyrimui ar juose 
negabenama karo medegą 
Ispanijon. Europos valsty
bės Įprašytos prisilaikyti 
šio patvarkymo.

Madridas. — Susirėmimai 
ir mažos reikšmės laimėji
mai sukilėlių ir kairiųjų 
pasikartoja kasdien.

Socialistų vyriausybė sa
ko sulaikius Barcelonoje 
Italų šnipų būrį, veikian
čių prieš kairiuosius.

Sukilėlių pietinė kariuo
menė atakuoja Malagą.

Penki sukilėlių karo lai
vai pribuvo į Algericas, pa
galbon Malagos puolime.

Pietiniame Madrido šo
ne sukilėlių kanuolės bom
bardavo vieškelį, kuris y- 
ra vienatinis kelias socia
listams išbėgti iš Madrido.

Kairieji trijose vietose 
padarė užpuolimus ant su
kilėlių, kėsinasi pulti tauti
ninkų laikina sostinę Bur- 
gos.

HITLERIS ATMETĖ 
VOKIETIJOS AP-

■ KAL f iNIMĄ

Bėdinas. — Sausio 30 d. 
visos Europos nuostabai, 
Hitleris padarė dar vieną 
savo griežtą žygį: jis taip 
sakant “nutrynė” nuo Vo
kietijos jai primestą kaltę 
už sukėlimą pasaulinio ka
ro.

Kitu atsikvėpimu jis pa
reiškė savo seimui ir pa
sauliui kad laikas taip va
dinamų “siurprizų” iš Na- 
zių Vokietijos “pasibaigė”.

Jis davė Vokietijos pa
žadą “ištikimai kooperuo
ti” žmoniją liečiančiais 
klausimais. Vokietijos su
varžymą pasmerkė. Pran
cūzijai pasiūlė draugingu
mą.

Jis pakartojo Vokietijos 
reikalavimą grąžinti kolo
nijas, kurios buvo atimtos 
po karo pralaimėjimo.

Hitleris šitą paskelbė sa
vo keturių metų valdymo 
sukaktuvėse ir pareiškė 
jog diktatoriškai valdysiąs 
Vokietiją dar keturis me
tus, ir tą sutikimą seimas 
jam davė.

Apie grąžinimą atskirtų 
nuo Vokietijos teritorijų 
Europoje, kaip Klaipėdos 
krašto, Danzigo ir kitų jis 
neužsiminė, tik paminėjo 
kad laike jo valdymo pa
daryta draugiški susitari
mai su devyniomis valsty
bėmis.

Jeigu Hitleris nors kiek 
laikysis savo žodžio. Euro
pa gali ramiai atsikvėpti.

TAI MEILĖ!
Escelsior Springs, Mo.— 

Vienas vaikinas įsimylėjo 
į gražią panelę, bet niekaip 
negali priversti ją už jo te
kėti. Vasario -3 d. jis Įsi- 
gąves i jos k;-".bari, prisi- 
rakino prie šildomo radia
toriaus, paskelbdamas “sė
dėjimo streiką”....

KITUS SAUGOIANT. SU
DEGĖ JOS VAIKAS 
Chelsea. Mass. — Viena 

jauna 19 m. moteris, ma
tydama kieme kaimynų 
vaikus kūrinant ugnį, išėjo 
persergėti juos kad jie ne
užsidegtų. Kai sugryžo į 
virtuvę, rado savo .22 mė
nesių sūnelį liepsnose. Jis, 
sergantis;' buVb pasodintas 
prie ugnies sušilti.

žemės refor- 
Dvarai turi 
plotus, kuri 
išdalies tyr- 
ir vidutinio

Kaunas. — Vilniaus krašte, 
okupavus ji Lenkams, dažnai 
tenka žmonėms badauti, badas 
pasidarė dažnas reiškinys dėl 
to kad Lenkai viską iš to kraš
to stengiasi imti, o jam nieko 
neduoda. Ir ne tik kad neduo
da bet net jokios 
mos nepadarė, 
milžiniškus žemės 
blogai išdirbta ir 
laukiauja, negali 
derliaus duoti.

Paskirų gi žmonelių žemė 
taip maža kad negali išmaitin
ti žmonių kurie ją dirba. Dėl 
tos priežasties pasitaikius ne
derliui, ištisos sritys pradeda 
badauti.

Ii- šymet bado šmėkla palie
tė Pastovio ir Švenčionių ap
skritis. Pastovio apskrityje 
gyventojai jau senai neturi 
duonos ir minta žaliais kopūs
tais ii- bulvėmis. Daug kam 
stinga ir bulvių. Tsb.

431 Sodų Augintojų 
Gaus Premijas

Nenutraukia-
fabrikas dirbo 75 die-

’sukontraktuota į jį 
runkelių rudenį pri

duos rei-

fabri-
tomi

atga-

Pittsburgh. — C. O. I. 
darbininkų organizavimo 
vadai skelbia jog su Ba
landžio 1 diena plieno in
dustrija bus pareikalauta 
pakelti darbininkams dau
giau algų ir nustatyti ge
resnes darbo valandasš

Praeitą savaitę Europos 
audrose žuvo 74 žmonės.

JAPONIJOS ministeriu 
kabinetas galutinai susior
ganizavo — imperatoriaus 
pakviestas premjeru Gen. 
Hayaši pristatė naują mi- 
nisterhj kabinetą. Truko 
12 dienų iki naujas kabine
tas sudaryta.

Lindberghai iš Anglijos 
nuskrido pasiviešėti Itali
jon. Gal pasimatys Romo
je su Mussoįiniti.

Tom Mconey, kuris tikė
josi šiose dienose atgauti 
laisvę, vėl pralaimėjo.

Prancūzija Priešinga 
Mažių Užkahinėjimui 

Sovietų Rusijos
Paryžius. —Užsienio rei

kalų ministeris Delhos pa
reiškė Hitleriui kad Pran
cūzija atsisakys sueiti į 
kokią nors Europos apsau
gojimo sutartį iki Vokieti
ja neliaus užkabinėjus so
vietų Rusiją. Prancūzija 
yra gatava taryboms pa
lengvinimui Europos įtem
pimo, bet tarsis tik tada 
jei pastangos nebus prieš 
ką nors kreipiamos, — pa
sakė Delbęs.

Leon Blum. Prancūzijos 
premjeras, sutinka sueiti 
su Hitleriu akis į akį kal
bėtis taikos klausimais.

85 nuoš. viso pasaulio ni
kelio pagaminama Kanado
je. Kitas ateina iš Naujos 
Kaledonijos, Norvegijos ir 
Indijos.

Balandžio 1 d. baigiasi 
450,000 minkštos anglies 
kasėjų sutartis su kompa
nijomis. Vasario 17 d. pra
sidės tarybos naujai sutar
čiai.

Angliakasiams, kaip ir 
C. I. O. (komitetas indus- 
trialiam o r g a n izavimui) 
vadovauja John L. Lewis.

956 UŽMUŠTA. Per sa
vaitę iki Sausio 16, Suv. 
Valstijose 86 svarbesniuo
se miestuose automobilių 
nelaimėse užmušta 956 žm.

Salmon. Ind, — čia nuo
šaliame namelyje rasta la
vonas mirusio 59 m. sene
lio, prie kurio visą mėnesį 
laiko ištupėjo jo šuo. šuo 
taipgi buvo pusgyvis.

ČAMPIONAS Jim Brad- 
dock šiomis dienomis pra
nešė jog sutinka stoti kum- 
ščiuotis su juoduku Joe 
Louis Chicagoje šią vasa
rą. Jam siūloma $500,000 
už tas kumštynes.

NUŽUDĖ. Willow Spr., 
Mo. — Čia buvo pagrobtas 
Dr. Davis, 67 m.,. iš kurio 
buvo reikalaujama $5,000. 
Vasario 2 d. vienas jaunas 
ūkininkas prisipažino kad 
jis daktarą pagrobė, išvežė 
į laukus ir nužudė. Jis pa
rodė jo sušaudytą lavoną.

ŽUVO 23 KAREIVIAI. 
Vasario 1 d., Italijos Alpų 
kalnuose prie Dronero nu
slinkus kalnų sniegui už
mušta 23 kareiviai.

Ohio valstijoje, nuo Įve
dimo griežtesnio važinėji
mo tvarkymo, nuo Rugp. 
20, 1935 m., 3,600 asmenų 
prarado leidimus važinėti 
automobiliu. D a u ginusia 
jų buvo girti.

Suv. Valstijų 12 kariškų 
lėktuvų pereitą savaitę nu
skrido iš San Diego, Cal., 
Į Honolulu, salose Pacifi
ko vandenyne. Praskrido 
2,553 mylias kelio į 21 vai. 
ir nieko neatsitiko.

APSIVEDĖ SU 9 M.
MERGAITE

Nashville, Tenn. — Pra
eitą savaitę, šioje valstijo
je, kalnų kaimelyje Sneeds- 
ville, 22 m. vyras apsivedė 
su 9 metų mergaite. Prieš 
tai kilo brazdėjimas, vals
tija rūpinasi tokį apsireiš
kimą suvaržyti.

Pietinėse valstijose kaip 
kur nėra nustatyta kurio 
amžiaus galima vestis.

Kaunas. — Pavyzdingu so
dų augintojų skaičius pernai 
pasiekė iki 431. Pagal pavyz
dingą sodų sodinimo taisykles 
premijas tegauna tik tie ūki
ninkai kurie turi ne. daugiau 
kaip 20 ha žemes ir apsodina 
premijuojamą sodą nemažesni 
kaip iš 20 pavyzdinių o]lėlai
čių. Duodamos premijos ne
prašoka 50 litų sumą. Ptvyz- 
dingus ir premijuotus : odus 
pasodinusiems ūkininkams iš
mokama 10,080 litu. Tsb.

Kaunas. — Apie Kalėdas 
Pavenčio cukraus fabrikas sa
vo darbą baigė, 
mai tas 
nas.

Buvo 
cukrinių
statyti 61,600 tonų, 
kėjo išauginti 1,718 ūkininkų. 
Tačiau leidus rudeni statyti į 
fabrikus daugiau cukrinių run
kelių negu buvo kontraktuota. 
į Pavenčio fabriką buvo pasių
sta dalis ir Marijampolės fab
riko rajone išaugintų runkelių. 
Viso tuo budu Pavenčio 
ke rudenį gauta 76,654 
cukrinių runkelių.

Runkelius į fabriką
benti reikėjo 5,190 geležinkelio 
vagonų jr 3,771 vežimų.

Tą runkelių kiekį perdirbęs, 
fabrikas gavo 112,180 maišą 
(po 100 kilogramų) cukraus.

25,000 maišų pagaminto cu
kraus tuoj ir parduota.

Marijampolės cukraus fabri
kas dirbo ir po Kalėdų. Tai 
jau šeštas metas to fabriko 
veikimo.

šis fabrikas perdirbo 86,5,00 
■tonų c"J^' uų runkelių, iš jų 
pagamino 136.000 maišų cuk
raus. >

Abu Lietuvos cukraus fab
rikai tokiu budu šj rudenį bus 
perdirbę 170,000 tonų cukri
niu runkelių ir iš ju bus paga
minę apie 270,000 maišų cuk
raus. “L. A.”

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

VOKIEČIŲ oro bendrovė 
“Lufthansa” tariasi su Lietu
vos atitinkamomis įstaigomis 
įsteigimui naujos susisiekimo 
linijos Berlinas-Kaunas-Holsin- 
kis.

PO KARO Lietuvos bičių 
ūkis buvo beveik visiškai suny
kęs. Prieš didįjį karą Lietu
voje buvo 138,000 bičių šeimų, 
dabar jau yra apie 170,000. 
Tas parodo kaip bičių ūkis at
gaivintas ir praplėstas. Bičių 
ukiui atstatyti valdžia davė - 
pašalpas, kuomet po 1927 me- i 
tų bitininkų suvažiavimo pa
rodyta noro bitininkystę atgai
vinti.

KAUNE, pakilus rugiu ir 
kviečių kainai, valdžios kainų 
tvarkytojas leido nuo Sausio 9 
dienos pakelti duonos kainą.

ŠYMET tarp Joniškėlio ir 
Panevėžio bus pradėta statyti 
geležinkelio linija. Darbas už
truks kelis metus, kaštuos a- 
pie 6,000,000 litų.

KAILINIŲ žvėrių augini-1 
mas Lietuvoje plečiasi. Lietu
vos oro sąlygos šios rūšies 
žvėrims auginti yra tinkamos. 
Lietuva tikisi kad po kelerių 
metų turės priauginus savo 
įvairių brangius kailius turin
čių žvėrelių tiek kad nereikės 
išmesti j užsienius stambių su
mų ponioms kailinius perkant. 
Kailinių žvėrių ukius remia 
ir šelpia valdžia.

KLAIPĖDON šiuo laiku yra 
atvykę daug Anglų ir Holam 
du miško pirklių, kurie nopi 
susipažinti su Lietuvos mišku 
ir jo pirkimo sąlygomis.

“SEKMADIENIS” rašo jog 
žymus Lenkų ekonomistas Wa- 
szungas atvykstąs iš Berlino į 
Kauną, bandyti susitikti su ei
le asmenų, norėdamas susitarti 
ekonominiais reikalais. Jis iš
busiąs Lietuvoje porą savai
čių, kad geriau galėtų susipa
žinti su Lietuvos ekonominiu 
gyvenimu.

LIETUVOS užsienių reikalų 
ministerija, pasiremdama ke
lių kunigų ir šiaip asmenų pra
šymais, tiria ar Sovietų Rusi
joje yra kalinamų ii- ištremtų 
į įvairias dalis Lietuvių. Jeigu 
tokių bus tai bus iškeltas kali
nių pasikeitimo klausimas su 
SSSR. Lietuva duos bolševi
kams tokių kurie nenori Lie
tuvoje būti, o Rusai turės grą
žinti Lietuvos piliečius.

DUOS MALKŲ. Lietuvos 
žemės ūkio ministeris pasirašė 
aplinkraštį, kuriuo praneša 
miškų urėdams ir girininkams 
kad ten kur vykdomas miško 
medegos gaminimas, mišką 
kertantiems darbininkams duo
tų kurui nemokamai medžitj 
šakų.

LIETUVOS prekybos ir pra
monės rūmai, kaip patii'iama^ 
rengia taisykles, kuriomis dar
bininkams už darbingumą bus 
skiriama premijos ir kiti ap
dovanojimai.

MIŠKŲ departamentas buvo 
susitaręs su švedais perduoti 
jiems didelį kiekį miško, ta
čiau Lietuvos miško pirkliams 
pasiūlius už tą petį mišką di
desnę kainą, valstybėj kontro
lė susitarimą su švedais panai-
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DIDELIS PROGRA
MAS VASARIO

J. Urbonas pasakė trumpą 
kalbą prie duobės. Po palai
dojimo, giminės pakvietė visus 
dalyvius į L. M. D, salę už* 

I kandžiui.

Plačių Clevelando apielinkių Lie
tuviai — ir kaimyniškų miestų Det
roito, ir Kanados kaimynai — pa- 
sinaudokit proga išgirsti kalbą Lie-

tuvos Generalinio Konsulo Jono 
Budrio, kuris kalbės iš Clevelando 
radio stoties WJAY nuo 5:00 iki 
5:30 vakare

PIRMADIENI VASARIO-FEB. 15 D.

MIRIMAI
EKSTRA!

14 DIENĄ
Lietuvių Mokslo Draugijos 

salėje rengiamo Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimo 
programas sekmadienį, Vasa
rio 14 d., bus įdomus ir svar
bus kiekvienam Lietuviui ma
tyti ir išklausyti.

Svarbiausias vakaro kalbė
tojas bus Pulk. Jonas Budrys, 

"Lietuvos Generalinis Konsulas 
iŠ New Yorko. Jis yra nau
jas žmogus Amerikoje ir pir
mą kartą lankysis musų kolo
nijoje.

Antra svarbi viešnia tai p-lė 
Rožė Lukoševičiutė, daininin
kė iš Youngstowno, kuri dai
nuos tame pačiame programe.

Prie to pakviesta eilė pariij- 
' ktinesnių vietos dainininkų ir 
J North Side Liaudies Choras. 
Todėl visi- Lietuviai kviečiami 

' dalyvauti L. M. D. salėje, iš- 
: kilmingam paminėjimui musų 
tėvynės Lietuvos 19-kos metų 
laisvės sukaktuvių.

Programas prasidės lygiai 8 
vai. vakaro.

MIRĖ J. URLAKIS
Taipgi šiose dienose mirė J. 

Urlakis, 72 m. amžiaus. Buvo 
mašinistas ir beveik visą laiką 
dirbo, mažai tesirgo. Paliko 
vedusį sūnų, kuris buvo ėjęs 
daktaro mokslą, bet neužbai
gė. Jo duktė yrą mokytoja, 
ir liko žmona, kuris irgi rodos 
serga. Palaidotas Sausio 26 d. 
Šv. Kazimiero parapijos kapi
nėse. J. Urlakis per daug me
tų buvo L. M. Dr-jos finansų 
sekretorium. J. Virbickas.

PITTSBURGHE 1936 metais 
buvo policijai raportuota din
gusių asmenų arti 8000. Tai 
yra dikčiai daugiau negu buvo 
tokių dingimų 1935 metais— 
tuomet buvo 2127 dingimų.

Dalis tų dingusių asmenų 
atsiranda gyvi; dalies randa
ma lavonai, o daug taip ir lie
ka nesužinoti.

ROCHESTER, N. Y. J. O. SIRVYDO BIO
GRAFUOS LEIDIMO 

REIKALU
AKRON, OHIO

LIETUVOS PAVEIKSLAI, 
šiose dienose Pittsburgho sri
tyje bus rodoma Lietuvos kru
tanti paveikslai, filmininko ži
go. Prie to jis žada filmuo
ti vietos Lietuvius ir parodyt 
Lietuvoje.

žigas rodys savo filmas se
kančiomis dienomis:

Vasario 7. Lietuvių Piliečių 
salėje; pradžia 8 vai. vakare.

Vasario 8 — L. S. salėję, 
North Side, 8 vai. vakare.

Vasario 11 — Duųuesne;
Vasario 12 — L. M. D. salėj, 

Soho dalyje. 8 vai. vakare.
Pelnas skiriam.^ Lietuvių 

Kambario naudai Pittsburgho 
Universitete.

TURTINGAS UBAGAS. Po
licija sulaikė Pittsburgho vi- 
durmiestyje tūlą George Wl- 
msky, 50 m. amžiaus, už uba
gavimą gatvėje. Taip sulai
kius jam biznį, jis pasisakė 
policijai turys banke $11,000 
ir parodė $254 turimus su sa
vim kišeniuje. Jis tapo nu
baustas užmokėti' $10.

DETROIT,MICH.

POLITIKOS LAUKE
Nors Pittsburgho Lietuviai 

dar negali pasigirt ką laimė
ję Amerikos politikoje, bet ka
dangi pasitraukė nuo Slavų 
Sąjungos ir dar prieš rinkimus 
užgyrė Demokratų partiją ir 
jos kandidatus rėmė, tai sDe- 
mokratams išėjus laimėtojais 
Lietuviai jaučiasi daug laimė
ję, nors tiesioginai sau nieko 
negavo.

Lietuvių Balsuotojų Lygos 
skyriai yra visose dalyse Pitts
burgho. Soho dalyje skyriaus 
metinis mitingas atsibuvo L. 
M. D. salėje Sausio 26 d., val- 
dybon išrinkta šie: Juozas Vir
bickas pirmininkas ; Adv. Ed
vardas Schultz vice pirm.; F. 
Rauktis sek.; A. Zdankus ižd.; 
K. Šinkūnas ir K. Leliušis iž
do globėjai; G. Virinas marš. 
Politikos komisija: A. Lelio- 
nis ir Vytautas Virbickas.

Nutarta turėti smagias va
karuškas geresniam suorgani
zavimui ir veikimui. Tas va
karėlis rengiamas Vasario 18 
d., L. M. D. Salėje.

MIRĖ POVILAS SKUBĄS
Sausio 21 d. mirė Povilas 

Srubas, nevedęs vyras, 47 m. 
amžiaus. Jis nuo atvykimo iš 
Lietuvos gana gerai prasigy
veno. Paskiausia turėjo kar- 
čiamą ant Forbes St. Soho da
lyje ir darė gerą biznį.

Dabar, siaučiant čia influen- 
zai, liga pasigavo ir jį. Bet 
jis neatkreips į tai dėmesio, 
manė kad tai tik paprastas 
šaltis, ir tuoj praeis. Gavo 
plaučių uždegimą, bet buvo 
pervėlai išgelbėti, ir savaitę 
pasirgęs. Sausio 21 d. mirė.

Palaidotas Sausio 25 d., po 
pietų, Lietuvių Tautiškose ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpino
si brolis, atvykęs -iš Chicagos. 
Palaidotas gražiai, nuosavame 
Sklype, ir dalyvavo daug žmo
nių, nors tą dieną lijo.

ADVOKATAS CONRAD 
I TEISĖJUS

Ateinančią Kovo 1 d. Det
roite bus renkama miesto val
džia, kaip tai mayoras, miesto 
tarybos nariai, teisėjai ir ki
ti. Tarp kitų, į miesto teisė
jus stato kandidatūrą ir Lie
tuvis, Adv. Alexand'er Conrad- 
Kundrotas. Detroito Lietuviai 
gyvai susidomėjo jo išrinkimu.

Sausio 27 d. buvo sušaukta 
Lietuvių veikėjų susirinkimas 
Adv. Conrado rinkimų vajaus 
klube, 3537 W. Vernon Hy. čia 
suorganizuotas klubas rinki
mų kampanijai vesti, ir išrink
ta valdyba ir dvi komisijos'. 
Klubo valdybą sudaro: Girai- 
tis pirm.; Tijūnas rast.; Dr. J. 
J. Sime ižd. Presos komisija: 
J. Šimonis, S. Masytė ir F. Mo
tuzas. Finansų komisija, L. 
M. Balčiūnas, D. Samsonas, J. 
Bartulevičius. Visi pasiryžę 
visomis Išgalėmis išrinkti Adv. 
A. Conrad pirmutiniu Lietuviu 
teisėju Detroite.

Vajui reikalingo kapitalo su
kėlimui nutarta kreiptis Į vie
tos Lietuvių draugijas ir klu
bus prašant visų prisidėti su
lyg išgalės. Taipgi nutarta 
tiesioginai rengti milžiniškas 
vakaras su dainomis ir kalbo
mis, pakviečiant patį Adv. A. 
Conradą ir kitus miesto val
dininkus. Tas viskas rengia
ma Vasario 21 d., Lietuvių sa
lėje, pradžia 5 vai.

Adv. Conrad-Kundrotas yra 
gimęs Ulinois valstijoje, moki
nosi Omaha universite, teisių 
mokslą baigė Detroito univer
sitete, dabar jau keturi metai 
kaip praktikuoja teises Detroi
te. Priklauso prie kelių vietos 
Lietuviškų organizacijų, narys 
SLA. 352 kuopos Ir tt. Libe
rališkų pažiūrų, rimtas, ener
gingas, dar nevedęs vaikinas.

Kurie Lietuviai nori prisi
dėti pasidarbuoti vajuje pra
šomi pribūti trečiadienio vaka
rais į vajaus mitingą viršmi- 
nėtu antrašu. Didžiausia ir 
būtina kiekvieno Vietos Lietu
vio piliečio pareigą eiti į bal
savimų budelę Kovo 1 d. ir pa
dėti kryžiuką ties Alexander 
Conrad for Common Pleas 
Judge. F. Motuzas,

Presos Komisijos Narys.

KAIP KENKĖJAI DIRBA

Atsilankęs pas mėsininką J. 
Kircerr, 107 Hudson avė., iš
girdau nemalonią žinią. Bū
tent vienas Lietuvis smuklinin
kas vardu Juozas tam svetim
taučiui mėsininkui pasakoja 
buk ąš nieko nežinąs apie ko
kį nors Lietuvos produktų im
portavimą New Yorke ir ne
verta manęs klausyti.

Juozuk, tu tame labai klys
ti, nes jeigu pats nieko neži
nai apie dabar New Yorke im
portuojamus Lietuvos valgo
mus dalykus tai nereiškia kad 
kiti nežino. Mes visi iš seno 
gerai žinom kad Lietuvos val
gomi dalykai yra skanus. Aš 
Lietuvą apleidau turėdamas 
25 metus, iš kurių tik 3 me
tus gyvenau Peterburge, taigi 
Lietuvą ir jos maisto skanumą 
gerai žinau. Dabar gi, kada 
maistas gaminama eksportui į 
kitas šalis, jis be abejo daro
mas dar skanesnis, ką patvir
tina tie kurie jau perka ir val
go Lietuvos importuotus kum
pius ir kitus produktus. Na 
o iš kur ponas smuklininkas 
pasidarei toks žinovas kad net 
kitataučiui verteiviui drysti 
tauzyti niekus apie savo tau
tos žmogų, kuris be jokio at
lyginimo nori gražiai pasitar
nauti ir vietos Lietuviams ir 
Lietuvos ūkininkams, net gal 
tavo paties broliams, kurie 
taipgi nori žmoniškai gyven
ti?

Jau apie trys mėnesiai kaip 
po plačią Ameriką Lietuviai ir 
kiti perka, valgo ir gerėjasi 
Lietuvos produktais, o čia pas 
mus kokie išpurtusiom nosim 
surugę smuklininkai deda pa
stangas tam priešintis!

Kodėl Rochesterio Lietuviui 
negali gauti pirkti ir valgyti 
savo šalies produktų? Mes il
gai laukėm kad Lietuviai vert- 
eiviai imtųsi pardavinėti Lie
tuvos produktus, bet jie, ku
rių čia yra trys, nei vienas ne
bando. Tas aiškiai parodo 
kiek jiems rupi Lietuvos rei
kalų rėmimas ir pasitarnavi- 
mas savo pirkėjams. Jie pa
taiko šaukti “savas pas savą” 
tik tada kada jiems reikia biz
nio. Kitais atvejais tai nei 
Lietuviai nei pati Lietuva 
jiems nereikalinga.

Jau kokie septyni metai at
gal kaip čia pradėjo ineiti ma- 
don net tarp vietos pašalpinių 
draugijų priduoti daug svar
bos karčiamninkams. Seniau 
čia draugijose veikimą vedė 
idealistai žmonės, iš pasišventi
mo, ir tada viskas aukštu laip
sniu. Laikraščiuose tik ir 
skambėjo žinios apie šios ko
lonijos Lietuvių gražius dar
bus. Dabar gi, saliuninkamc 
ir visomiems pelnagaudoms į- 
sigalėjus, dirbantiems tik už 
pinigą, draugijų pirmininkais ii 
raštininkais, draugijose visokia 
pažanga sustojo. Nors jaunų 
čia nestokuoja, bet tie kurie 
nori iš draugijų naudotis ne
sirūpina jų įtraukti j draugi
jas, gal būt bijo kad jų vietų 
neužimtų, ir taip, seniems Lie- 
tuvąms nykstant nyksta ir 
draugijos.

Draugijų valdybos žiemos 
laiku tankiai lankosi po smuk
les, o vasaros sulaukę važiuo
ja su statinėmis alaus į lau
kus .... Tai tau kultūriškas 
veikimas! Bet jie mano kad 
jie tikrai yra dideli vietos Lie
tuviškų draugijų veikėjai!

Tikrenybėje draugijų atei
tis ir jų palaikymas jiems yra 
svetimas, nesuprantamas da
lykas. Ant. žiemys.

šio žyniaus buvusio Ameri-- 
kos Lietuvių laikraštininko J. 
O. Sirvydo biografijos leidi
mui jau sudėta žymi suma pi
nigų. Darbas sklandžiai eina. 
Amerikos tautinė visuomenė 
savo atliktiems darbams pa
ties pagrindą, palikdama sė-! 
kančioms gentkartėms pavyz
dį kaip Lietuvis išeivis iš savo 
tėvynės įvertino savo kraštą ir 
troško jam laisvės. Paliks pėd- 
sakį kiek jis yra prisidėjęs 
prie savo tautos, žmonijos au
klėjimo pažangoje. Tikro Lie
tuvio sąžinė jį nekankina, už 
tai jis ir nebijo istorinį veika
lą išleisti.

Prie šio kilnaus darbo įvyk
dymo prisidėjo šie nauji pre
numeratoriai :
K. S. Karpius, Cleveland 5.00 
J. Kralikauskas, Newark 2.00
A. Lėpa, Binghamton 1.00
Pranas Jocius, Maspeth 1.00
K. Damuša 1.00
Elena Supytė 1.00
Jonas Artimas 1.00
Kazys Kairys 1.00
Jonas Pranokus 1.00
Pranas Gedvilą 1.00
Pranas Pūkas 1.00

Viso $16.00
Tautininkai, geros valios

Lietuviai, kviečiami į talką — 
padėti greičiau išleisti Sirvy
do biografiją.
Sirvydo Biografijos Komitetas

336 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

SPRINGFIELD, O.
LIETUVOS SUNŲ IR DUK

TERŲ D-JOS BALIUS 
čia Lietuvių gyvena ne

daug, bet gerai sugyvena. Tu
ri draugiją' vardu Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų, ši draugija 
suorganizuota 1911 metais. Jo
je priklauso vietos Lietuviai 
abiejų lyčių; narių yra virš 
40. Pašalpos ligoje moka po 
$7 savaitėje, pomirtinės po 
$100, ir nuperka gėlių nario 
laidotuvėms.

Koncertų ir šiaip pramogų 
draugija nepajiegia rengti, nes 
čia nėra savų meniškų spėkų. 
Bet draugija retkarčiais su
rengia linksmus balius, Į ku
riuos gausiai lankosi vietos, 
Daytono ir Columbus Lietu
viai. Ačiū jiems už tai.

štai Vasario 6 d. vėl rengia
ma balius užsigavėjimui. Bus 
Labor Temple salėje, šokiams 
gros p-lės C. Melašiutės orkes
tras isl Daytono. Kviečiami 
visi atsilankyti į šį draugišką 
balių. F. Kripas,..

Pirmininkas.

VISOKIOS ŽINELĖS

Sausio 28 d. baigė high mo
kyklą šie Lietuvių jaunuoliai: 
Albinas Krivickas, K. Gaškai
tė, Biruta Girijonaitė ir An- 
tonette Virbickaitė. Visi šie 
mokiniai baigė mokslą su pa
sižymėjimų. Jie mokyklose 
mokinių grupelėse visi buvo 
kokiais nors viršininkais. Lin
kėtina jiems, kaip Lietuvių 
vaikams, ir savo tėvų kalbą 
bei papročius užlaikyti, ir atei
tyje būti kaip šios šalies ge
rais piliečiais taip ir Lietuviais.

Pas Oną Kazlauskienę sve
čiuose lankėsi p-lė Rožė Luko
ševičiutė, dainininkė, Youngs- 
townietė, su savo tėveliais ir 
broliu. Jie taipgi atlankė pp. 
Rokus jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvėse pasvei
kinti, ir atsilankę pas kitus 
AkronieČius, gryžo namon.

Susirgo nuo susižeidimo p. 
Jurgelienė. Gydosi namuose. 
Linkėtina greito pasveikimo.

Einant gatve, tapo automo
bilio sužeistas Jonas Mockevi
čius. Nuvežtas miesto ligoni
nėn.

L. Lipinskas, senas Akrono 
priemiesčio Kenmore gyvento
jas, persikėlė gyventi Akronan 
prie Birutos gatvės. Jis yra 
ilgametis “Dirvos” skaityto
jas.

Adomas Gutauskas teisme 
gavo atsiskyrimą nuo savo 
žmonos, Agnieškos. Jų šeimy
ninis gyvenimas buvo labai 
nepakenčiamas. “Dabai1 lient 
galėsiii ramiai pakvėpuoti”, pa
sakė Adomas, atsikratęs savo 
šonkaulio....

Tokiame ore koks dabarti
niu metu laikosi, Akrone ser
ga daugybė' žmonių. Gydyto
jams rugiapjūtė.

Vasario 6 d., SLA. 354 kuo
pa rengia smagų vakarėlį salė
je prie Euclid Avenue. Pasiti
ki gausingos publikos.

Kalnas.

SUSTREIKAVO
Akrone, B. F. Goodrich Co. 

gumų dirbtuvėje, Sausio 29 d. 
dėl sustreikavimo 81 darbinin
ko, buvo uždaryta visa dirb
tuvė ir apie 16,000 darbininkų 
turėjo nutraukti darbą.

Vasario 1 d. vėl prasidėjo 
darbas — 3,500 darbininkui 
stojo dirbti.

YOUNGSTOV/N, O
GRAŽUS PARENGIMAS

SLA. 157-ta kuopa rengia 
vaidinimą ir šokį, kuris įvyks 
Vasario 7 d., nuo 5 vai. po 
pietų, Lietuvių parapijos sa- 
ISjė. Atvyksta grupė Cleve- 
landiečių, kurie suvaidins du 
veikalu, vieną iš karo laikų 
Lietuvių gyvenimo, antrą ko
mediją “Kuprotas Oželis”.

Vietos dainininkė Rožė Lu-

NUDURĖ SAVO VYRĄ
Sausio 29 d., jauna, 22 m. 

amž. motina, Catherine Smarr, 
kareiamoje peiliu mirtinai nu
dūrė savo vyrą. Ji su mažais 
vaikais buvo nuėjus jo jieško
ti ir reikalavo duoti jai pinigų 
su vaikais maisto nusipirkti. 
Girtas vyras, laike barnio su 
ja, rėžė žmonai per žandą, kas 
ją uždegė piktumu ir ji nu
bėgus į karčiamos virtuvę, ra
dus ilgą peili, sugryžus rėžė 
jam j krutinę netoli širdies.

Moteris tapo areštuota. Ji 
sako norėjo vyrą tik pagąs
dint ir užgaut, bet nenužudyt. 
Policijai pasakoja kokį sunkų 
gyvenimą turėjo su juo per 
penkis metus. Rep.

Pradedant šiuo numeriu, 
“Dirva” įveda MIRUSIŲ LIE
TUVIŲ pažymėjimo skyrių, 
kuris manome bus įdomus ir 
naudingas kaip Amerikos taip 
ir Lietuvos Lietuviams.

šiame skyriuje kas savaitę 
bus pažymėta Suv. Valstijose 
ir kitur užsienyje mirusieji 
Lietuviai, apie kuriuos tik bus 
galima kokia žinutė gauti.

Šie mirimų rekordai bus su
renkami iš visų Lietuviškų lai
kraščiu kas savaitę — iš tauti
nių, katalikiškų ir kairiųjų, be 
jokio skirtumo, ir taipgi tie
siog gaunami pranešimai.

šį mirusiųjų rekordavinio 
skyrių ves V. P. Banionis.

čia rasit vardus savo gimi
nių, brolių ir seserų, su kuriais 
kiti gal jau ilgas laikas kaip 
nesusižinot. Tik iš šių pažy
mėjimų sužinosit apie juos 
paskutinį kartą. Rasit vardus 
savo pažystamų su kuriais 
kartu iš Lietuvos atvažiavot ir 
iš laivo išlipę nuo to laiko dau
giau nesusižinot.

Lietuvoje likę tėvai, vaikai, 
žmonos, broliai, seserys suži
nos apie mirtį tų su kuriais 
jie gal būt per daug metų ne- 
susižino.

“Dirvos” skaitytojai prašo
mi visada stengtis prisiųsti ži
nias apie savo kolonijos mirš
tančius Lietuvius. Jeigu nega
lit gauti tiesiog iš giminių, ga
lit paprašyti informacijų iš jų 
graborių. Už patalpinimą šių 
žinučių mokėti nereikia.

Lietuviai graboriai prašomi 
prisiųsti informacijas apie sa
vo laidojamus Lietuvius. Bus 
talpinama nemokamai.

ŠTAI KAS REIKIA PRI
DUOTI

1. Pilnas vardas ir pavardė 
(moteries mergiška pav.)

2. Amžius

3. antrašas ir miestas

4. Iš kur kilęs Lietuvoje,

5. Kada atvyko Amerikon.

6. Kas liko iš šeimos narių 
ir giminių ir kur.

(Gimines suminint, paduokit 
vardus tik tiesioginių giminių: 
vaikų, tėvų, brolių, seserų — 
aplenkiant pusbrolius ir kitus 
pusgimines ir jų vaikus,)

PASTABA
“Dirvos” viso antrašo nėra 

reikalo būtinai rašyti. Jeigu 
neatsimenat ar parankiui ne
turit “Dirvos” antrašo, rašy
kit tiktai —

“D I R V A” 
CLEVELAND, OHIO

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Dąytone 

534 Michigan Avė. Dayton. O.

POVILAS SRUBAS
47 m. amžiaus, nevedęs, Pitts
burgh, Pa. Liko brolis Myko
las Srubas, Chicagoje.

J. URLAKIS
72 m. amžiaus, Pittsburgh, Pa. 
Liko žmona, sūnūs ir duktė, 
Pittsburghe.

KIŠKUNAITĖ ONĄ 
iš Cicero, III., užsimušė į išlip
dama iš traukinio kelionėje į 
Floridą. - * i

SEDEMKIENĖ ONA ' 
po tėvais Busilaitė; mirė Chi
cagoj, Paėjo Lazdijų mieste
lio, Seinų ap. Amerikoje išgy
veno 30 metų. Mirė Gruodžio 
18, 1936 m.

VENSLOVAS JONAS
46 m. amžiaus, iš Chicagos. 
Amerikoje išgyveno 26 metus. 
Iš Ražaičių k., Girkalnio par., 
Raseinių aps.

ANDRIEJAUSKIENĖ 
AGNIEŠKA (Kas per) 

iš Chicagos. Mirė Gruodžio 16 
d. Amerikoj išgyveno 28 m. 
Paėjo Kibičių k., Biržų par.

KIUPELIS KAZIMIERAS
38 m. amžiaus, mirė Gruodžio
28 d., 1936, Chicago, III. Pa
ėjo iš Lomos k., Kvėdarnos p., 
Tauragės ap. Amerikoj 28 m.

MASALSKIS JONAS 
mirė Gruodžio 25, 1936, Chica
goje. Baukų k., Butkiškės p., 
Kėdainių ap. Amerikoje 32 m.

PETROŠIUS STASYS 
mirė Gruodžio 15, 1936, Chi
cagoje. Palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse.

BALTRŪNAS POVILAS 
59 m. amžiaus, mirė Chicago
je, Gruodžio 24, 1936. Palai
dotas Tautiškose kapinėse.

PĖSTININKAS JONAS 
mirė Gruodžio 17 d., Mąhanoy 
City, Pa., nuo sužeidimo ang
lies ^kasyklose.

STIRPAKUS JONAS
29 m. amžiaus, mirė Gruodžio 
29, 1936, Chicago, III. Gimęs 
Springfield, Iii.

LILEIKIS ANTANAS 
mirė Gruodžio 25, 1936; Chi
cagoje. Palaidotas Tautiškose 
kapinėse. Kilęs iš Graužų k., 
Varnių par., Telšių ap. Ame
rikoje išgyveno 24 metus.

RAČKAUSKIENĖ AGNE 
mirė Gruodžio 26, 1936, Chi
cagoje, sulaukus gilios senat
vės. Amerikoj išgyveno 40 m. 
Kapsudžių k., Plungės p., Tel
šių ap.

LIEPA FRED
39 m., gimęs Chicagoj, mirė 
Chicagoj Gruodžio 28. Palai
dotas šv. Kazimiero kap.

ŽAKAS JURGIS 
mirė Chicagoje. Amerikoj Iš
gyveno 35 metus. Iš Ysodnių 
k., Lygumų par., Šiaulių aps.

PAJIEŠKAU savo brolą Jo
ną Sinkevičių (Sinkevith). Gy
veno Boston, Mass. Turiu prie 
jo svarbų reikalą. (7)

Mike Sinkevith
402 E. 26th St. Tacoma, Wash.

koševičiutė padainuos. Pasi
baigus programus bus šokiai.-

Kuopa likusį pelną skiria pu
siau: Clevelando Lietuvių Kul
tūriniam Darželiui, kitą pusę 
vietos Lietuvių šv. Pranciš
kaus parapijos salės ištaisy
mui, Kviečiami Vietos ir ap
linkinių miestelių Lietuviai at
silankyti. Įžanga į tą links
mą vakarėlį tik 25c.

M. Subonis.

JIEŠKAU DRAUGO
Norėčiau susipažinti su vy

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

Mrs. Heleh Picall
Lovers Lane Box 54 

LeąvittsbUrg,; Ohio

7 Dienos Į LIETUVĄ
* ANT

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN Ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į Kaunu. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS 
HANSA DEUTSCHLAND 
HAMBURG NEW YORK 
Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremen ar Hamburg.

Mes pagelibstim jums gauti svečių ir imigracijos 
vizas jūsų giminėms iš Europos. 

Informacijų klauskit pas vietini agentų arba 

HAMBURG-AMERICAN LINE
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Gerb.
SPRAGILAS

TETULĖ SVAJOJA VA
ŽIUOTI J LIETUVĄ
Aną šventą dieną sėdė

damas sau namie su savo 
gerb. šonkauliu, žiūriu at
eina pas mus mano gerb. 
Tetulė.

— Gerą dieną, vaikeliai. 
Aš atėjau su reikalu. Ge
rai kad radau namie, — 
sako ji.

— Jau tetulė turbut ką! 
svarbaus sugalvojai kad Į 
atsilankai, — sakau aš.

— Žinoma, vaikeli. Tu 
aną dieną atėjai pas mane, 
dabar aš ateinu pas jus. 
Aš noriu pakalbėt apie va
žiavimą j Lietuvą, — sako 
ji-

— Oho, tai gerą dalyką 
tetulė sugalvojai. Rengkis 
ir važiuok, — sakau aš.

— Tu, vaikeli, man an
dai tiek daug prišnekėjai 
apie musų gimtinį kraštą 
kad man užėjo noras va
žiuot apsilankyt, — sako 
ji-

— Na tai palaukit, iki 
pradėsit daugiau kalbėt, 
užsikąsim. Aš turiu ska
naus Lietuviško kumpio ir 
Lietuviškų agurkų, — nu
traukė musų kalbą mano 
šonkaulis.

— Ačiū, vaikeli, mielai! 
užkąsiu su jumis. Ale ir I 
aš galiu pasigirt kad ir 
mes jau Lietuviškus daly
kus valgom, — sako ji.

— Tai ir tetulė neatsilb ; 
ki nuo visų gerų Lietuviij 
ir remi savo gimtinį kraš
tą. Iš km* sužinojai apie: 
Lietuvos valgomus daly
kus? — sakau aš.

— Nugi ar Blaškevičius 
“Dirvoj” nesigarsina? O 
mano diedas kai paragavo 
Lietuviškų kumpių tai ki
tokių daugiau ir nenori,— i 
sako ji.

— Tai tetulė ir “Dirvą” į 
skaitai? Pirmiau buvai jai' 
priešinga, — sakau aš.

— Aš, vaikeli, apsigalvo-! 
jau: ką čia į senatvę ant 
ko nors pykt: numirsim iri 
liks viskas. Savo vietini 
laikraštį reikia remt ir pa
laikyt, ba “Dirva” daug ge
ro Lietuviams padarė, — 
sako ji.

— Taip ir reikia kalbėt! 
ir dirbt. Žmogus kuris su! 
visais gerais žmonėmis su-Į 
gyvena tam ir gyvent sma- ‘ 
giau. Pinniau tu ir į Lie
tuvių salę bijodavai eiti, 
kol klausei keno ten pasa
kų buk ji esanti “protesto-i 
niškas lizdas”. Dabar at-Į 
eini, turi gerą laiką, ir nie
kas tau ten neatsitinka, —j 
sakau aš.

— Ir aš, vaikeli, taip sa
kau: durnumas yra piktu
mų jieškot, nors jų lengva 
rasti. Kai tu gražiai su 
kitais apsieini ir kiti su ta
vim gražiai, ir visiems vie
tos užtenka, — sako ji.

— Man patinka kad te
tulė palengva susipratai. 
Gaila kad turim daug ki
tų tamsių žmonelių kurie 
mano kad keršydami kam 
nors sau ką gero uždirbs. 
Na bet ko tetulė norėjai 
žinot apie Lietuvą? — sa
kau aš.

— Aš noriu žinot ar šy
met “Dirva” rengs ekskur
siją į Lietuvą, ba aš tikrai 
noriu važiuot pasižiūrėt, —

Gerb. Tetulė

sako ji.
— Aš manau kad rengs, 

nes iš to biznį daro, o eks
kursijos išvagina daugiau 
važiuoti. Tik gal dar per- 
anksti ekskursiją skelbti,
— sakau aš.

— Aš noriu išanksto pa
sirūpint, kad ekskursija 
manęs nepaliktų, — sako 
jii

— Ar gal abudu su dė
de važiuosit? — sakau aš.

— Ne, vaikeli, tegul jis 
dirba kolei darbą turi, aš 
viena važiuosiu. Norėčiau 
žinot ar daug kelionė kaš
tuoja ir ar daug reikia pa
siimt pinigų, — sako ji.

— Jeigu tetulė viena va
žiuoji, vyras lieka čia, tai 
tau viskas ko reikia tik lai
vakortę išsipirkti, ir pasi
imti kokį šimtą dolarių ir 
užtenka. Vėliau dėdė gali 
kas porą savaičių pasiųsti 
po desėtką-kitą dolarių sta
čiai į Lietuvą. Tada nerū
pės nei pinigų pametimas, 
ir niekad neliksi be pinigų,
— sakau aš.

— Ištikro, vaikeli, tai la-; 
bai pigiai galima į Lietuvą 
nuvažiuot. Aš misliau kad 
reikia tūkstančius vežtis,
— sako ji.

— Visai ne. Kas tūks
tančius nusiveža tas tūks
tančius ir praleidžia, o vė
liau Lietuvą kaltina, — sa
kau aš.

— Ale, sako, ten parva
žiavus visi iš tavęs tyko pi
nigų, — sako ji.

— Tas neteisybė. Labai 
daug kurie parvažiavo pas 
savuosius paviešėt, turėjo 
gerą laiką, ir buvo gražiai 
vaišinami. Tėvai ar broliai 
sulaukę saviškio parvažia
vus, džiaugiasi ir myli. Jei 
kas parvažiavęs su daug 
pinigų tik po karčiamas 
vaikšto ir pinigus mėto, ta
da giminės pradeda pykti. 
Jeigu turi pinigų mėtymui, 
dovanok juos tiems kurie 
jais pasidarys sau ką nors 
gero. Tiesa, yra ir tokių 
giminių kurie tiki kad kas 
tik iš Amerikos tai ir turi 
pingų maišus. Bet ne visi 
taip mano, — sakau aš.

— Ar teisybė, vaikeli: 
sako, kai į Klaipėdą parva
žiuoji, kiekvieną Amerikie
tį pasitinka su kariška ka- 
peUja, — sako ji.

— Ir teisybė ir ne. Jei
gu parvažiuoja didelė eks
kursija, Klaipėdiečiai pasi
daro iš to sau šventę: pa
prašo Klaipėdos kariuome
nės pulko, arba šaulių dū
dų orkestrą, minia susi
renka į prieplauką ir laivą 
ir atvykstančius svečius 
sutinka su muzika, gėlėm, 
sveikinimais. Bet tą gali 
daryt tik kartą ar porą į 
vasarą. Šiaip gi į Klaipė
dą Lietuvių parvažiuoja iš 
Amerikos kas savaitę, po 
desėtką ir daugiau. Visus 
juos su muzika pasitikti 
butų tik komedijos, — sa
kau aš.

— Na tai aš važiuosiu 
su didele ekskursija, gal ir 
prezidentas atvažiuos pa
sitikt, — sako ji.

— Tetule, tavo šita kal
ba parodo musų visų Lie
tuvių pobūdį: kodėl tai mu
su žmonės vis garbės trok
šta, nors nieko nepadarę, 
nieko gero nenuveikę, kiti 
tik gerų darbų trukdymais, 
ardymais, kerštų sėjimais 
užsiimdami. Juo tamsės-

CHICAGIEČIAI UŽPROTES-, 
TAVO PRIEŠ LENKUS

Išnešta Protestas dėl 
Jvykių Vilnijoje

Sausio 17 d. A'LRKF. Chica- 
gos apskrities iniciativa su
kviesta didelis Lietuvių mitin
gas, išklausyti pranešimų iš 
Vilniaus krašto ir pareikšti 
protestą prieš barbariškus Len
kų “žygius“ Vilniaus krašte. 
Mitingas įvyko Brighton Park 
Lietuvių parapijos salėje, ku
ri pilna prisipildė.

Svarbausiu to mitingo kal
bėtoju buvo žurnalistas Vincas 
Uždavinys, Vilniui Vaduoti Są
jungos delegatas. Jis plačiai 
apsakė apie Lenkų “žygdar
bius“ Vilniaus krašte.

Jo žodžius patvirtino pernai 
Vilnių aplankęs Chicagos ad
vokatas J. Borden-Bagdžiunas, 
kuris ir pats turėjo nemalonu
mų dėl susidūrimo su Lietu
viais Vilniuje.

Buvo ir kitų kalbėtojų, ir 
pagaliau Dr. A. G. Rutkauskas 
paskaitė protesto rezoliuciją, 
kurią susirinkusieji karštai 
priėmė ir pakilusia dvasia su
giedojo Tautos Himną. Pro
testo rezoliucija išsiuntinėta 
Amerikos vyriausybei, senato
riams, Tautų Sąjungai, Lietu
vos vyriausybei ir kitiems.

Toliau, buvo, sudainuota A. 
Vanagaičio, “Ei Pasauli!” ir 
keletas kitų dainų.

Vilniečių kultūrinėms įstai
goms paremti mitinge sudėta 
$103.

Kadagi Sausio 15 dieną su
ėjo 14 metų Klaipėdos laisvės 
sukaktuvės, “Draugo” redak
torius L. šimutis plačiai ir gy
vai kalbėjo Klaipėdos reikalais.

Mitingo Dalyvis.

LIETUVA MUMS 
TIKRAI KALBĖJO

Town of Lake-Chicago
Kun. Al. Skripkus Town of 

Lake Lietuviams padarė tikrą 
džiaugsmą kai jis Sausio 5 d. 
pakvietė parapijos mokyklos 
salėta tris svečius iš Lietuvos.

Tai buvo du broliai Motuzai 
su Lietuvos filmomis, ir Vil
niui Vaduoti Sąjungos atsto
vas V. Uždavinys.

Lietuvos spalvuotos filmos, 
Lietuvos vaizdai musų akims 
kalbėjo-rodė Lietuvos pakili
mą, o V. Uždavinys savo gy
va kalba ėjo į musų širdis pri
mindamas kad ne visa Lietuva 
laisva, kad trečdalis jos žemių 
ir per milijonas gyventojų yra 
svetimų pavergta ir terioja- 
ma. .

Susi rinkusieji nepaprastai 
džiaugėsi ; gražiomis filmomis 
brolių Motuzų rodomomis, gė
rėjosi Lietuvos pažanga ir rei
škė užuojautą pavergtiems sa
vo broliams.

Kad užuojauta buvo tikra 
rodo ir jų, sudėti $42.64 aukų 
Vilniečiams paremti.

Džiaugtutnės kad taip daž
niau mums Lietuva gyvais vai
zdais ir žodžiais pakalbėtų. 
Sušiltume nauju Lietuvišku
mų, o tos šilumos mums taip 
trūksta.... \ Pivoriūnienė.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašyki! ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą.

CHICAGO, ILL.
DRAUGIŠKAS POKILIS
Sausio. 23 d., čia, antrašu 

3436 So. Lituanica Avė., įvy
ko šaunus pokilis pagerbimui 
Veronikos Balsienės, kuri gy
vena 3462 So. Lituanica avė.

Pokilį surengė artimi Vero
nikos Balsienės draugai; daly
vavo virš 100 asmenų. Bendrą 
tvarką vedė Mary Armon, o 
toastmasteriu buvo St. Narkis. 
Kalbas pasakė P. Killis, N. Ma- 
delinskienė, K. Valaitis, ir pa
ti V. Balsienė, kuri pareiškė 
džiaugsmą kad turi tiek daug 
draugų čia, nors dar nesenai 
kaip atvažiavus iš Akron, O.

Veronika išauklėjo dvi duk
teris, Julę ir Bronę, ir sūnų 
Antaną. Julė gyvena Akrone, 
o Bronė ir Antanas Chicagoje. 
Poni Balsienė yra nuolatinė 
“Dirvos” skaitytoja ir ją la
bai mėgsta.

Kadangi p. Balsienė visą lai
ką gyveno Akrone ir ten turi 
šimtus draugų, šią korespon
denciją rašau į “Dirvą”, kad 
jos draugai Akroniečiai žino
tų jog ji yra sveika ir linksma 
tarp Chicagiečių.

St. Kapitonas..

BRITANIJA skiria 10 mili
jonų dolarių orlaiviams tarp 
Paryžiaus ir Londono vežti po 
42 keleiviu. Kelionė atlieka
ma per pusantros valandos lai
ko. Tie orlaiviai galės vežti 
ir ginklus.

nis žmogelis tuo daugiau 
garbės trokšta — jie no
ri kad kiti juos gerbtų, o 
kai niekas negarbina, kai
po nevertus, jie iš piktumo 
gatavi šaukšte prigirdyt 
tokį kurį už jo gerus, nau
dingus darbus kas nors pa
gerbia. Iki musų tarpe ne
išnyks pavydas ir neapi- 
kanta, sunku bus kas gero 
atsiekti, o tiems kurie dir
ba tikrą darbą, sunku bus 
dirbti, — sakau aš.

— Jau tu, vaikeli, su sa
vo pamokslais. Bark tuos 
kurie blogai daro. Man 
dabar i*upi tik kelionė į 
Lietuvą, — sako ji.

REPUBLIKONAI SOCI.ALĖS 
APDRAUDOS KLAUSIMU

Republikonai Kongreso at
stovai, norėdami prisidėti prie 
Socialės Apdraudos senatvės 
pensijų akto, kurį Prezidentas 
Roosevelt su Demokratų didu
ma pravedė, siūlo tą įstatymą 
praplėsti iki tiek kad jis ap
imtų ir ūkių ir namų tarnau
tojus darbininkus. Dabartinis 
aktas šiems darbininkams se
natvėje jokios pensijos neski
ria.

Republikonai Senatoriai ir 
Atstovų Buto nariai tame rei
kale dirba sutartinai ir pasi
ruošę savo pasiūlymus patiek
ti Kongresui apie Gegužės 1 d.

Taipgi, Republikonų Senato 
ir Atstovų Buto nuskirti komi
tetai reikalauja atmesti dabar
tinį planą kuris nustato rezer
vo fondą pensijoms milžiniško
je $47,000,000,000 sumoje, ku
ris numatoma susidarys apie 
1980 metus.

Republikonų komiteto nariai 
sako jie “pilnai sutinka su to 
akto siekiniais”. Bet jie tik-j 
rina kad toks rezervo fondas 
nėra reikalingas, net kenks
mingas, nes tai busią “amži-1 
nas padrąsinimas palaikyti di
deles viešas skolas”.

Vietoje dabartinio įstatymo, 
kuris reikalauja daugirit tak
sus iš darbininkų ir darbdavių 
nuo 2 nuošimčių iki 6 nuošim
čių iki 1949 metų, Republiko
nai siūlo planą padidinti pensi
jas tiems kurie turės jas gau
ti bėgyje sekančių 10 iki 20

per penkis metus.
Toliau, siūlo pridėti senatvės 

pensijos sistemą ir didelėms 
grupėms, tokioms kaip namų 
tarnai ir ūkių darbininkai, ku
rie dabartiniame akte nemei
lia.

Kad senatvės pensijos aktas 
nėra visiškai tobulas tas aiš

ku. Bet dabar, kada jis jau 
įvestas, bent kas gali siūlyti 
jam pataisas. Republikonai be 
abejo bandys tais savo taisymų 
siūlymais pasinaudoti sustip
rinimui savo pozicijos artėjant 
prezidento rinkimams 1940 me
tais. Bet visi gerai atsimenat 
kaip Republikonai buvo prie
šingi socialės apsaugos aktui 
prieš praeitus prezidento rin
kimus ir net gąsdindami dar
bininkus tuo aktu norėjo nu
galėti Rooseveltą rinkimuose.

metų, ir pradėti pensijas mo
kėti 1939 metais, vietoje 1942, KIPRAS PETRAUSKAS, Lietu- Lietuva , didelėmis iškilmėmis 1936 

Vos operos kūrėjas, pažymus daini- nietų Gruodžio 22.
į sce-

čia matomo
,------------------ , ____ .— ___ Kiprą. įvairių operų rolėse kokias

sumą tokią pačią mažiausia uos darbuotės sukaktį minėjo visa jis dainavo ir dainuoja.

• . , , _ . . , , . a, vua upciua ivuivjds, '
ir palaikyti dabartinių takąų ninkas-tenoras, kurio (25 metų

Metropolitan Operos Žvaigžde
pasisako, kodėl jis labiau mėgsta lengvą užsirūkymą

Lauritz Melchior sako:

• IVeseniai buvo padaryta neprigulmingas tyrinė
jimas tarpe profesionalių vyrų ir moterų - advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, 87% pareiškė, jog asmeniai 
jie labiau mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p.Melcliior ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipcgi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkvmo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzi
nančių priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted”
proceso gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs jūsų
gerklei!

“Aštriausias bandymas, kokiam aš 
galiu cigflretą patęsti yra tai stebėji
mas. kaip jis po ilgų sunkaus .pratimo 
valandų mano gerklei atsineša. .4^ atra
dau, jog lengvas užsirūkymas išlaiko 
tą bandymą. Ir todėl, nors ir nesu nuo
latinis rūkytojas, savo gerklės labo 
dėlei labiau mėgstu Lucky Strike. 
Taipogi atsitiktinai ir mano žmona. 
Kuomet mes vykstame atgal'į Europą, 
niekad neužmirštame pasiimti su ga
vimi gero kiekio Luckies.”

Z

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINE"

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
  Copyrlglit 1927, The Anierlfun Tobacco Compsny
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Dienos Klausimais
APSIDAIRIUS

Rašo Vyt. Sirvydas.

Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Avė,, Cleveland, Ohio

Kruvina gėda nutepė so
vietų Rusiją — bet tie ku
rie savo idėjos draugų 
kraujuose plauna savo na
gus, visai nerausta.

Tie kurie pasaulio dar
bininkams skelbė lygybę ir 
brolybę, ir tuo obalsiu įsi
gavo į galybę, ją gavę į sa
vo rankas, virto žiauresni 
už pačius žiauriausius bu
vusius Rusijos carus.

Paul Mallon, Amerikos 
žurnalistas V/ashingtone, 
šitaip išsireiškia apie Mas
kvos raudonojo caro Stali
no budelišką darbą:

“Leninas atsikels ir iš
eis iš Kremlino pasislėpti 
kur prastesnėje vietoje iki 
Stalino darbas bus baig
tas.”

Visokios “išpažintys” ku
rias neva padaro sušaudy
mui skiriami buvę Lenino 
draugai ir bendrabarbiai, 
Rusijos komunizmo įkūrė
jai, yra tik sufabrikuotos 
Stalino palaikytojų pasa
kos. Keista kad visi kurie 
tik paimami raudonųjų bu
delių paskutiniam teismui, 
beveik be išimties vienodą 
pasakaitę pasako — kalti
na, smerkia ir niekina 
Trockį — taip bent jų “iš
pažintis” išleidžia sovietų 
cenzoriai.

Išeitų lyg tas sukrypęs, 
nusenęs, be sveikatos Žy
delis Trockis butų koks vi
sagalis dievas, kurio, lyg 
kokios amžinai gręsiančius 
rankos Stalinas turėtų bi
joti. ■ ' :

“Didžiausią išpažintį gal 
padarytų pats Stalinas, jei
gu jis butu pastatytas tei
smo suole”, sako Mallon.

Ir tikrai, Rusijoje taip 
aukštųjų vadų eina slapta 
savitarpinė rietena už val
džią, už vadovybę, už vie
tas, kurių Stalinas ir jo 
šulai bijo užleisti tiems ki
tiems, smarkiems ir popu- 
liarams vyrams, nes jie 
silpnintų jo poziciją ir net 
stumų jį iš caro kėdės.

Stalinas, norėdamas ap
saugoti savo vietą, turi 
kuogreičiausia stengtis jų 
atsikratyti.

Bet kaip atsikratyti jei
gu jie yra garbingi ir viso 
pasaulio komunistų ideali
zuojami vyrai?

Kapitalistų Rusijoje jau 
nėra, ir žodis “kapitaliz
mas” perdaug nusenęs.

Reikia kaltinti juos suo- 
kalbiavime su “fašistais” 
sukelti revoliuciją prieš 
esančią tvarką, o kursty
toju įvardinti Trockį — ir 
pasaka gatava!

Komunistai jau išmoky
ti nekęsti Trockio, na ir 
ką tik Maskvos carai su 
Trockiu sujungs, tas turi 
būti komunizmui “trefna”.

Gaila kad dalis ir musų 
Lietuvių, jungdamiesi prie 
sovietų, turi žiūrėti į sve
timų žmonių liejamą krau
ją ir tuomi gėrėtis.

lai-

NET LENINAS PIKTINASI, GRABE 
GULĖDAMAS

-----------—-------------------------------------------------♦------------- -—

KUR AMERIKOS 
DEMOKRATIJA?

Amerika laikas nuo
ko pasigiria savo demokra
tija 'ir tuomi įstato save 
lyg aukštesniame laipsny
je prieš Europos šalis.

Iš pat pažemių pažiurė
jus į tą pasididžiavimą su
randi visai ką kitą.

Demokratija pasibaigia 
su ta viena teise daryti 
laisvai valdžios organų rin
kimus. Bet kaip laisvai ir 
kaip demokratiškai rinki
mai vedami patys gerai ži
not.

Amerikos valdžiai arba 
diktuoja arba “į akį spjau
na” didieji šalies industria- 
listai, kurie gali priversti 
darbininkus arba skursti 
už mažą užmokestį arba 
badauti.

Jokio broliškumo, jokio 
lygių teisių pripažinimo 
nėra. Fabrikantams akyse 
stovi tik milžiniškos skait
linės pelnų už jų dirbtuvių 
gaminius, o ne darbininkų 
žmoniškas pragyvenimas.

Nors iš didesnės pinigo 
apivartos galima daryti di
desni biznį, industrialistai 
rūpinasi kad jų šėrai at
neštų jiems didžiausius di
videndus ii’ šimtus tūks
tančių dolarių metinių al
gų vienam kokiam kompa
nijos tuzui, o darbininkui 
primeta trupinius ir jis tu
ri tenkintis.

Valdžia nei šalies įstaty
mai neturi būdų priversti 
darbdavius mokėti darbi-

ninkams daugiau už jų dar
bą. . Tik tada jie gauna di
desni užmokestį jeigu pa
tys iškovoja. Bet iki iško
vojau nemažai nukenčia ir 
paneša nuostolių, kuriuos 
niekados neatgauna.

Šie keli metai šiek-tiel 
parodė ką galima padaryti 
žiūrint j dalykus iš žmoniš 
kūmo pusės. Prezidentas 
Roosevelt padarė ir toliau 
bando daryti lengvesnių 
darbininkams apistovų, bet 
jis tą daro ne dėl to kad 
jis vaduojasi demokratijos 
principais, ne dėl to kad jis 
yra Demokratų partijos 
narys, bet dėl to kad jis tu
ri Įgimtą aukštesni 
niškumą.

žmo-

PROTESTUOKIM!
Rengiantis apvaikščioti 

Lietuvos nepriklausomybės 
19 metų sukaktuves, Vasa
rio 16-tą, Amerikos Lietu
viai šiuomi esat raginami 
pasistengti išnešti protes
tus prieš Lenkus dėl jų 
užsimojimo užslopinti Lie
tuvybę Vilniaus krašte.

Lenkija gavo Tautų Są 
jungos sutikimą valdyti 
užgrobtas Lietuvių žemes 
sutinkant pripažinti Lietu
viams mažumų teises: mo
kyklas, kalbą, spaudą ir tt 
Dabar gi jie neatsileisdami 
užsispyrė viską tą išnai
kinti ir pradėti visą musų 
žemės trečdali lenkinti.

Privalome atkreipti visc 
pasaulio dėmesį, ypaš Tau
tų Sąjungos, Į tai kad mu
sų žemių dalyje musų bro
lių teises visiškai Lenkų 
paminamos.

i

PRISIMINIMAS
Galvą padabinęs
Vargo vainiku,
Gėlę nusiskynęs
Vaikščioju lauku....

Žiuriu ežerėlis,
Plauko antelės,
Žali ajerėliai,
Nardo žuvelės.

Kojos man pavargo,
Sėdau pagalvot,
Iš našlaičių vargo
Dainą surimuot!. ..

Skaitydams knygelę
Klausiau aš savo,
Kodėl gi mergelė
Nemyli mane?....

Nieks nesuramina
Skaudančios širdies,
Gal tos bangos žino
Kas man vargt padės ?....

Vikt. Tatarėiis.

Lietuva progresuoja vi
sais žvilgsniais. Jeigu ti
kėti Londono Reuter žinių 
agentūrai, ji skelbia kad 
Kauno vyriausybė nutarus 
ateityje naudoti nuodingas 
dujas numarinimui mirčiai 
nusmerktų asmenų, kaip 
darc.ma nekurtose valstijo
se Amerikoje.

Kava Suv. Valstijose žy
miai populiariškesnė: jos 
sunaudojama 16 kartų dau
giau negu arbatos.

ATĖJO ŽIEMUŽĖ
Pavėlavo bet atūžė
Mus balta, graži žiemužė! 
Sniegą džiaugiamės pamatę, 
O purvelio nusikratę. ,
Jau purvu nešnypščia ratai, 
Šaltis kausto jį bematant, 
Iš viršaus sniegutėm puošia, 
Puikų rogėms kelią ruošia.
Purto, blaško snaiges vėjas: 
Mat, ir jis tiek pagyvėjo 
Kad didžiulius kalnus sniego 
Kraut iš džiaugsmo net pamėgo.
Suk’ žiema čia savo šokį 
Ir jaunutes snaiges moko.
Kai išmoks visai kaip reikia 
Tai suruoš ir purgas sveikos.
Pavėlavo bet atūžė
Mus balta, graži žiemužė! 
Švilpia rogės, džiaugias ratai 
Vietą poilsiui pamatę.

“J* Tr.” J, Rimvidas.

■ĮMETUS patylėjęs, Lenkų 
užsienio reikalų ministeris pa
sakė kalbą senato komisijai, 
kurios dalį Anglijos laikraštis 

‘Manchester Guardian” cituo
ja. Savo kalboje ministeris 
3eck užmetė Lenkijos globą 
Pabaltijo valstybėms. Jis pa
reiškė: "Lenkija negali pasi
likti bešališka įvykiams Balti
jos juros pakraščiu, nes ta ju
ra tai vienintelė į kurią Len
kija turi išeigą”. Diplomatai 
šiuose žodžiuose mato pasargą 
Rusijai ir Vokietijai. Lenki
ja pirmusyk taip atvirai tiesia 
savo globą Pabaltijai, nors Lie
tuvos laikraščiai jau senai ra
šė apie Varšavoje viešpatau
jančią nuomonę kad Lenkai 
niekados neleis Vokiečiams na
gų prie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kišti.

-^•DANZIGO klausimu, ma
tyti, laimėjo Tautų Sąjunga, 
naziai ir Lenkai, reiškia, ir vil
kas sotus ir avutė sveika. Na
ziai, kaip žinoma, pasišiaušė 
prieš Tautų Sąjungos komisa
rą ir norėjo Sąjungos globos 
visai atsikratyti. Sąjunga pa
liko Lenkijai klausimą sutvar
kyti. Ir jis sutvarkyta seka
mai. Tautų Sąjungos komisa- 

, ras bus, bet tai bus kurios 
nors mažiukės valstybėlės ne
žymus asmuo, kuris nesikišiąs 
i Danzigo vidujinius reikalus, 
’r naziai tvarkysią miestą kaip 
norėsią. Lenkai derasi gauti 
ypatingų Lenkų tautybės žmo
nėms privilegijų ir tikisi jų 
gauti, šiaip ar taip, Danzigo 
nuraminimas reikia pasveikin
ti, nes ramybė tenai laiduoja 
ramybę ir Klaipėdos kraštui, 
kuris dabar tvarkosi griežtu 
Tautų Sąjungos pritartu sta
tutu. .

★žydų klausimas Lietuvo
je, kiek jos laikraščiuose gali
me pastebėti, nėra opus, žy
dai ten nepersekiojami, nors 
butą išsišokimų, kada krautuv- 
ninkai nenorėdavo , pagerbti 
Lietuvių kalbos iškabose. Ta
čiau, H. J. Seligmanas “The 
New Republic” žurnale štai ką 
randa pasakyti apie Lietuvą.

Lietuvoje gyventojų, sako, 
yra 2,340,0'38, iš jų 177,500 
žydų. Manoma uždaryti vi
sos žydų mokytojų seminari
jos. Žydai neįleidžiami į pro
fesijas. Oficialių varžymų nė
ra. Nuotaika prieš žydus sti
pri Lietuvoje ir Latvijoje.

Abejose šalyse tarp žydų di
dėlis neturtas. Gaila kad Lie
tuvos žydai, kuriems kur kas 
ten geriau gyventi negu Len
kijoje ar Vokietijoje, taip klai
dingai p. Seligmaną painfor
mavo, kada jis Lietuvoje 
eitą vasarą lankėsi.

pcr-

1937
“Argentinos 
Buenos Ai-

ME-

NAUJI RAŠTAI

KALENDORIUS 
TAMS — išleido 
Lietuvių Balsas”, 
res, Argentinoje.

Kalendorius yra knygelės 
formoje, 100 puslapių didumo, 

Seniau Suv. Valstijose Lie
tuvių laikraščiai tokių kalen
dorių išleisdavo . daugiau, da
bar vargu beišleidžiama du ar 
trys.

Pietų Amerikoje, kur .išei
viai yra jaunesni ir judresni, 
kur gyvenimas verda, kuo
met pas mus jau stengsta, ten 
ir kasdieninio gyvenimo reik
menų pradeda daugiau rastis.

RADIO
“Margučio”

RADIO PROGRAMAS
Sekmadieniais nuo 2:15 po pietų 

(3:15 rytinių valst. laiku) 

šiokiais vakarais 7:00 yal. 
(rytinių valstijų laiku 8 v.) 
Stotis WIND, Gary., Įnd.

SKAITYMAI

LIETUVOJE IŠKIKLM1NGAI PAMINĖTA KLAIFĖCOS 
A rVADAVIMO SUKAKTIS

Rašo N. S.

J^IRŽBLIO 28 d. 1919 metais, pagal Versa
lio sutartį, Klaipėdos kraštas buvo atskir

tas nuo Vokietijos, ir kol visiškai bus prijung
as prie Lietuvos, buvo perduotas karą laimė
jusių valstybių priežiūrai. 1929 metų pradžio
je Klaipėdos kraštą valdyti perėmė Prancūzų 
kariuomenė, vadovaujama Generolo Odry.

Atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos, 
iio krašto jaunuoliai nebuvo imami į kariuome
nę, todėl jaunimas neturėjo progos kultūriškai 
bręsti, neteko drausmės, punktualumo bei man
dagumo, pasidarė tėvų nebesuvaldomas, nepa
klusnus, nesusiklausęs ir tt. Daug senų žmo
nių, buvusių karių, su džiaugsmu laukė tų laikų 
kada jų vaikai turės eiti tarnauti į kariuome
nę, nes jie žinojo kad kariuomenė yra tikroji 
klusnumo ir susivaldymo mokykla.

1923 metais _ Klaipėdos krašto piliečių su
kilėlių dėka Klaipėdos kraštas prisijungė' prie 
Didžiosios Lietuvos. Nuo to laiko Klaipėdos 
krašto vyrams, norintiems tarnauti kariuomenė
je, kliūčių nebuvo. Lietuvos Krašto Apsaugos 
Ministeris nuo 1923 metų Gegužės 18 d. Klai
pėdos krašto vyrus leido priimti į kariuomenę 
savanoriais, o buvusius puskarininkus — likti
niais. Tada kiekvienais metais norinčių stoti 
į kariuomenę savanoriais buvo didelis skaičius, 
nors daug atkrisdavo dėl fiziškų ir kitų truku
mų.

Vaizdingumui pažymėsiu kelerių metu da
vinius, stojusių ir tarnavusių Lietuvos kariuo
menėje savanoriais bei liktiniais puskarininkiais 
Klaipėdos krašto vyrų.

Klaipėdiečių tėvai, beveik visi tarnavę Vo
kiečių kariuomenėje ir didžiojo karo dalyviai, 
labai patenkinti krd jų vaikai tarnauja musų 
karįuomenėje. Tiesa, kol kas Klaipėdos krašte 
dar yra svetimos dvasios, bet butų visiškai ne
tikslu galvoti ir norėti taip greit, per kelerius 
metus, atgaivinti tautinę Klaipėdos krašto Lie
tuvių sąmonę, kuri per 100 metų buvo skaudžiai 
Vokiečių šlovinama.

šitai stengiasi atgaivinti musų kariuome
nė ir bendras Lietuviškas Klaipėdos krašto vi
suomenės auklėjimas. Nors karo tarnybos lai
kas labai trumpas, bet iš kariuomenės gryžtą 
j namus yra jau Lietuviškai sąmoningai ir pat
riotiškai nusiteikę, nes susidraugauja su Di
džiosios Lietuvos vyrais, persiima šių galvoji
mu ii- pamato patys kad “didlietuviai” karei
viai, jų kasdieniniai draugai bei viršininkai nė
ra taip blogi kaip mėgina Įrodinėti Klaipėdos 
krašto Vokietininkai agitatoriai.

norinčių šava-

Priėmimo Priėmimo
Priimtų 

savanorių
mėtai laikas skaičius
1927 Pavasarį 9
1927 Rudenį 14
1928 Pavasarį 22
1928 Rudenį 28
1929 Pavasarį 35
1929 Rudeni 32
1930 Pavasarį 42
1930 Rudenį 17
1931 Pavasarį 30
1931 Rudenį 47
1932 Pavasari 19
1932 Rudenį 20

Išviso 315
Iš šios lentelės matyti kad i 

noriais tarnauti buvo labai daug ir savanorių 
skaičius kasmet augo.

Didesne savanorių dalis, atitarnavus kariuo
menėje, gryždavo puskarininkio laipsniu. Ne
mažai jų likdavo kariuomenės dalyse tarnauti 
liktiniais puskarininkiais.

Iš kariuomenės dalių viršininkų teko patir
ti kad Klaipėdiečiai labai drausmingi, sąžiningi, 
griežti; savo pareigas atlieka kuogeriausia ir 
visuomet įgyja savo viršininkų pasitikėjimą. 
Mėgsta karinę tarnybą, labai gerbia kario var
dą ir karinius drabužius.

KARINĖS PRIEVOLĖS ĮSTATYMAS
Kai pagal Klaipėdos Teritorijos Koncesijos 

13 str. nuo 1930 — Vytauto Didžiojo — metų 
pradėjo veikti karinės prievolės įstatymas, sa
vanorių skaičius irgi nedaug sumažėjo.

Pirmasis naujokų šaukimas įvyko 1930 m. 
rudenį. Jį labai plačiai paminėjo vietos spau
da, o naujokų susirinkimo punktuose: Klaipėdo
je, Šilutėje ir Pagėgiuose buvo nuo ryto iki va
karo susirinkusios didžiulės minios giminių, pa
žystamų, kurie palydėjo masiniai einančius pir
mutinius Klaipėdiškius naujokus į Lietuvos ka
riuomenę.

Dabar naujokų šaukimas inėjo į normales 
vėžes, ir naujokai stoja į kariuomenę bendra 
tvarka, kaip ir visoje Lietuvoje. Be to, naujo
kų ėmimo metu iš Klaipėdos krašto yra imami 
ir jauni vyrai inteligentai, tinką į kariūnų as
pirantų kursus prie karo mokyklos. Iš jų jau 
turime' per porą dešimčių atsargos karininku.

Matome kad Klaipėdiečiai noromis stoja J 
musų kariuomenės eiles, norėdami tarnauti tė
vynei ir būti naudingais bendrosios musų tėvy
nės Lietuvos piliečiais.

Į kariuomenę pirmutinio naujokų šaukimo 
metu buvo priimta per 73 nuoš. mokančių Lie
tuviškai; antrojo — per 78 nuoš., ir vėliau — 
vis daugiau. Nemokančių Lietuviškai daugiau
sia pasitaikydavo iš miestiečių arba gyvenančių 
ar studijuojančių užsienyje. Tačiau, tarnauda
mi kariuomenėje, visi Lietuviškai praniuko pa
tenkinamai, kiti net visai gerai.

Teko pasikalbėti su kelais vyrais, kurie iš
vykdami į kariuomene visai nemokėjo'Lietuviš
kai arba temokėjo silpnai. Dabar, kalba gerai, 
dalis jų jau baigė mokomąsias kuopas. Kiek
vieno paleidimo į atsargą metu iš visų paleis
tųjų būdavo per 25—30 nuoš. pakeltų į gran
dinio, jaunesniojo ir net vyresniojo -puškarinin- 
ko laipsnius. Tiems kurie visai ųerųokėjo Lie
tuviškai, pradžioje buvo kiek sunkiau, bet pus
karininkiai ir karininkai' į tuos atsižvelgdavo ir 
kiek galėdami, kol jie pramoko Lietuviškai, aiš
kindavo ir Vokiškai. Kadru, ypač kariųinkais, 
Klaipėdiečiai buvo labai patenkinti; iš savo pu
sės stengdavosi gerai viską atlikti, žinoma, 
toki kurie nesistengė, nesimokė Lietuviškai ty
čiomis buvo užsispyrė ir stengėsi vengti tarny
bos, nesąžiningai atlikdami savo pareigas, sa
vaime aišku, nukentėdavo, nes tinginiai ir apsi
leidėliai Visu? baudžiami.

LIETUVIŠKA KULTŪRA
šiandien Klaipėdos kraštui yra duota ne

maža Lietuviškos kultūros. Nors švietimo ir 
socialinėje srityse- Klaipėdos kraštas tvarkosi 
autonomiškai, bet Lietuvos vyriausybė konsti
tucijos tvarka į Klaipėdos krašto reikalus krei
pia daug dėmesio. Klaipėdos mieste įsteigta ke
letas aukštųjų specialiųjų mokyklų-institutų. 
Didelės sumos skiriamos tvarkyti Klaipėdos uo
stą, kuris labai reikšmingas ekonominiam Klai
pėdos krašto gyvenimui. Įsteigta įvairių dirb
tuvių bei fabrikų ir teikiama ūkininkams ilga
laikių paskolų gerinti žemės ūkį. Įsteigtas pre
kybos laivynas, kuriame- turi progos eilė pilie
čių gauti gero darbo bei tarnybų, ir tt. Pasku
tiniu laiku, iš viso Klaipėdos kraštas labiau su
sigyvena su Didžiąją Lietuva į vieną kūną, da
rosi artimesnis ir Lietuviška dvasia ten žymiai 
jau yra sustiprėjus.

Kad Klaipėdos kraštas iš senų senovės bu
vo Lietuviškas, kiekvienam aišku. Be reikalo 
dabar tariamieji Vokiečiai mokslininkai stengia
si įrodinėti kati Klaipėdos kraštas nelietuviškas, 
kad Lietuviai yra ateiviai, atėję Vokiečiams ber
nauti ir čia per Vokiečių malonę tapę savaran
kiškais žmonėmis, ir tt. Senieji Vokiečių mok
slininkai, kuriems daugiau rūpėjo mokslas, ne 
sukta politika, kalbėjo visai priešingai. Pav. 
Karaliaučiaus universiteto profesorius Bezzen- 
berger, ištyręs Rubokų kapinyną (Šilutės aps.), 
be jokių abejojimų tvirtino kad visuose šio ka
pinyno radiniuose atspinti 4-to ir 5-to amžių po 
Kristaus Lietuvių kultūrą. O Vokiečiai juk 
ėmė veržtis į šį kraštą tik 12-me amžiuje.

žinomas Klaipėdos krašto istorikas J. Sem- 
britzki, kuris nieku budu Lietuviams nebuvo 
palankus, rašydamas Klaipėdos apskrities isto
riją, saiko kad čia dar 18-to amžiaus pradžioje 
dvarininkai, valdininkai, kulmininkai (tani tik
ri ūkininkai su lengvatomis), kunigai, smukli
ninkai, kalviai ir malūnininkai buvo Vokiečiai, 
o visi ūkininkai — Lietuviai. Tik po 1709-10 
metų maro Prūsų valdžia šį kraštą ėmė kolo
nizuoti Vokiečiais.

Kaip ten nesakytų, reikia pažymėti kad vis 
dėl to žiaurus Vokiečių režimas negalėjo nuslo
pinti tikro Lietuviškumo. Jis suliepsnojo gra
žia tėvynės meile 1923 metais.

Mums dabar telieka suartėti su drąsiaisiais 
Klaipėdos krašto Lietuviškų tradicijų saugoto
jais, su jais bendrauti ir gyventi viena idėja — 
laisvas Klaipėdos kraštas, laisva Lietuva. Rei
kia pasakyti kad vienu su kitais bendradarbia
vimas paskutiniais metais labai pagyvėjo. Va
saros metu didelė Lietuvos valdininkų dalis va
saroja Mažosios Lietuvos kurortuose: Nidoje, 
Juodkrantėje, Smiltynėje, Giruliuose ir kituo
se pajūrio kampuose pas žvejus. Dažnai atva- 
žuoja i Mažosios Lietuvos kraštą Didžiosios 
Lietuvos įvairios moksleivių, valdininkų, įvai
rių organizacijų, kariuomenės ekskursijos ap
lankyti žymesnes vietas bei Mažosios Lietuvos 
patriarka Martyną Jankų Rambyne. Tiek pat 
atvažiuoja ir Mažosios Lietuvos įvairios eks
kursijos į Didžiosios Lietuvos miestus bei lai
kinąją sostinę Kauną.

Didžioji ir Mažoji Lietuva tolydžio suartė
ja ir daro vieną kūną ir vieną sielą. Mažosios 
Lietuvos gyventojų interesai ir pažiūros sutam
pa su Didžiosios Lietuvos gyventojų pažiūromis 
bei interesais, ir reikia manyti kad netolimoje 
ateityje Klaipėdos kraštas bus visiškai Lietu
viškas. .

Ta prasme šių metų Sausio 15 d. visas 
Lietuvos kraštas gražiai paminėjo Mažosios Lie
tuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos 14 
metu sukakti,.............. ............

FRANK KRUK $2.25
P. Cvirkos romanas 2 tomuose, kuris 1934 metais 

•laimėjo literatūrinę premiją. Veikalas paliečia nuo- 
tikius- Amerikiečio Lietuvio, apie kuri spaudoje bu
vo kilę daug ginčų.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas. 

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

Kaina sv prisiuntimu $1.00.
1 REIKALAUKIT "DIRVOJE”

(»820 Superipj Avė.,; Cleveland, O.
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(Tęsinys iš pereito num.)

“KIPŠAS”
DAUDONDVARIO ukvedis Ignacas Ma

lickis gryždamas iš Kėdainių, pats sa
vo pasirinkimu sustojo Giedraičų dvare.

Jis dabar norėjo pasidaryti daugiau 
savas šioje šeimoje, dėl Marcės suporavi- 
mo su Andrium, kad galėtų pravesti savo 
užsimojimą kokį turėjo sugalvojęs.

Tarp Kėdainių ir Raudondvario sujo- 
dinėjama per keletą valandų laiko, ir nė
ra reikalo sustoti Giedraičiuose pasilsėti, 
bet Malickis sustojimui priekabę surado 
ir, dvaro šunų labai garsiais lojimais ir 
urzgimais sutiktas, padarė savo pirmą ge
trai apgalvotą pasikėsinimą įsiveržti šion 
svetingon šeimon.

Kaip atsimename, laike Didžiojo Et
mono pareiškimo apie suporavimą Mar
cės su Andrium, jauną Verutę, kaip ne
svarbią tų iškilmių dalyvę, niekas ir netė- 
mijo, bet iš Malickio akių ji neišsisuko. 
Jo gyvos akys, svaidančios nuo veido iki 
veido tose apeigose buvusių žmonių, ką 
tai daug sakančio patėmijo išraiškoje Ve
rutės, kuri negalėjo nei suklikti nei palei
sti ašarų, nors pajuto skaudžią žaizdą sa
vo širdyje dėl Andriaus atidavimo jos se- 
serei.

Ignacas buvo gabus pažinti žmogaus 
vidujinius jaušmus ir mintis, ypač jaunų 
įsimylėjusių. Pats plačiai buvęs, daug ko 
pergyvenęs, iš Verutės nuolatinių nepalei
džiamų žiūrėjimų į Andrių tą visą vakarą, 
ir iš Andriaus grąžinamų jai žvilgsnių ir 
šyspenų Malickis lengvai išskaitė kad tani 
jų yra meilė, kuri taip staigai nutraukia
ma, ir tas nuotikis pagimdė jame užuogai- 
dą, kurią jis pasiryžo pravesti iki galo.

Šis naujas Giedraičių svečias pirmiau
sia prisitaikė pačiai kunigaikštienei, ku
ri iš jo kalbų pradėjo , spręsti kad jis turi 
būti labai gabus ūkio reikalų žinovas.

Marcei jis prisišnekėjo savo plačiu 
žinojimu, mandagumu ir pataikavimu, gir
damas Raudondvario pilies ir dvaro didu
mą ir puikumą, tik gabiai nusiskundė kad 

\ pastarais keliais metais “uradzajus” bu
vo menkas, ir gyvulių neperdaugiausia 
priauginęs. Neužmiršo įšnekėti kad labai 
daug suvalgo kariuomenė, kuri dvare sto
vi, ir kad ji daug visko išnešė kai į karą 
ėjo.

Savyje tačiau jis Marcei degė apmau
dą, kad kunigaikštis Radvila padarė savo 
nepakeičiamą sprendimą ir jam nepavy
ko įsukti Raudondvarin kokios nors savo 
tautietės. Bet jau po visko: Radvilos žo
dis tartas.

Viskas kas Malickiui liko tai stengtis 
kuoilgiausia savo vietoje laikytis ir kuo- 
daugiausia prisiplėšti. Kitą ir paskutinį 
savo užsimojimą įkūnyti jam reikėjo gau
ti draugingumą dvare, kad butų priimtas 
kaip Radvilų narys ir reikalingas lanky
tojas. Šiam tikslui reikėjo sueiti ir į ge
resnius santikius su dvaro šunimis, kurie 
jį kodėl tai nemėgo.

Paskiausia ir būtiniausia —- reikėjo 
tės mergaitėlės, Verutės, .kurios jauna, vos 
pažinus meilę širdis liko skaudžiai pažei
sta.

Jos akys, kurios į Andrių taip godžiai'I 
žiurėjo, nuo tos valandos Malickiui vaiz
davosi. Jam rodės kad jos į jį žiuri ii’ ko 
tai prašo — arba jis bandys padaryti kad 
prašytų ir į jį butų atkreiptos.

❖ >i: *

»
Ignacas Malickis, kilęs nuo Krokuvos, 

Lietuvoje tarnavo Lenkams špiegu. Jis 
buvo savo keliu žemdirbystės žinovas, bai
gęs tam tikrą ukininkystės mokslą, ir to
dėl tokiame dideliame dvare kaip Raudin- 
dvasis, buvo priimtas kaip būtinas. Pa
čių Lietuvių tais laikais nesirado gana ku
rie galėtų tokias vietas savo krašte užpil
dyti, kaip stigo ir kitų visokių savų žino
vų, nuo svietiškų iki pomirtinių reikalų, 
todėl Lietuvoje viso-plito daugiau ir dau
giau tų žinovų iš Lenkų žemės, nuo pa
prasto raštininkėlio iki kunigo, kuriam 
buo pavedama rūpintis Lietuvių sielomis.

Ignacas buvo apie keturių dešimtų 
metų amžiaus ir jau vedęs. Bet buvo jau
nos išvaizdos, ir tokio sudėjimo, budo ir 
veido kad tiko moterims palinksminti, jų

Trumpos Pastabos apie Viską
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

draugiškumą gauti, ir joms sąjausmą pa
rodant įgyti jų prisirišimą. Jo mandagu
mas ir lankstumas apie moteris buvo kaip 
jauno šunyčio prie tų'kurie su juo žaidžia, 
vikrumas ir žvalumas kaip lapės kur rei
kėjo moterims pasitarnauti, ir patraukian
ti, kalbi asmenybė darė jį maloniu svečiu. 
Jo tokiu budu įgautas žmonių pasitikėji
mas jam buvo labai naudingas, nes tada 
jau lengvai gaudavo patirti viską ko tik 
jam reikėjo žinoti pačiam, ar pranešti ki
tur.

Visai kas kita, tačiau, reikia pasaky
ti apie jo santikius ir apsiėjimus su Rau
dondvario darbininkais ir baudžiaunin
kais, kurie buvo jo visiškoje malonėje....

* * *

Nežiūrint kiek Ignacas 
išjojimą Raudondvarin, jis 
laukti Verutės pasirodant, 
bai laukiantis, jis nuolat žvalgėsi per lan
gus į visas dvaro puses, ir išėjus į kiemą, 
apžvalgė visus pašalius ir sodą, bet kodėl 
tai to ko jam reikėjo vis nesimatė.

Tiktai kada, šunų garsiai palydimas, 
išjojo už dvaro vartų ir pradėjo kilti į 
krantą, dar kartą sustojęs ir gerai apsi
dairęs, toli lankoje prie Nevėžio pamatė 
mergišką pavidalą, ir persimetė ten joti.

Pamačius į save atjojant žmogų, ir 
tuoj pažinus kas jis buvo, Verutės širdis 
ėmė smarkiai plakti. Žinodama kad jis 
gryžta iš Kėdainių, ji troško iš jo išgir
sti nors netiesioginą žodį apie Andrių....

— Sveika, panele.... — švelniai, ma
loniai prakalbino ją Ignacas, kas ją links
mesne padarė. — Kaip panelė šiandien 
jautiesi? Taip puiki išrodai, lyg angelu- 
kas!....

— Ačiū, ponas.....  j— atsakė ji pra
sišypsodama. — Netikėjau to išgirsti....

Nulipo jis nuo arklio, prisiartino prie 
jos drąsiai ir arti, ii- matydamas jos 
blyškusį veidą, pakeldamas pirštais 
smakrą, žvelgė jai į akis.

—. Panelė įsimylėjus.... akutės 
aiškiai pasako.... Ar ne į Andrių?.
— tiesiog ir atvirai jis jai tai ir prikišo, 
žinodamas kad iš to patirs ir daugiau.

Mergaitė tai išgirdus užsidegė: jos 
veidai užliepsnojo, ir ji staiga apsidairė 
ar kas kitas jų negirdi. Jai tiesiog baisu 
pasidarė išgirsti kitą žmogų kalbant- apie 
tai kas buvo jos didžiausia paslaptis.

— Iš kur ponas tai sužinojai?....
— Aš parjoju nuo Andriaus....
— Nuo Andriaus? Ar jis tai pasa-

gaišavo savo 
negalėjo su- 
Kaip ko la-

iš
jos

tai

kė?....
Malickis dabar paėmė jai už pažan- 

džių abiem savo rankom ir pakėlęs jos 
smakrą, žiurėjo į jos nei vieno vyriškio 
dar nebučiuotas lupas, ir žvelgdamas į 
jos akis, šypsojosi savo vellniška šypsena.

— Panelė įsimylėjus į Andrių?.... 
Taip?.... Buk atvira.... Aš viską ži
nau ....

— Ar jis ponui ką sakė?.... — pra- 
plito jos akys, kurios, ašarom užpildytos, 
žiurėjo gailiai jam į akis ir bevilčiai lau
kė ko tai išgirsti.

. — .Prisipažink, Verute, myli Andrių? 
Jis visai nesislepia....

Nekalbėk apie tai, ponas..:. Aš 
bijau... n

— Panelė Verutė gali man pasakyti 
visas savo širdies paslaptis, čia niekas ne- 

I girdi, iš manęs niekas nesužinos.... Tau 
bus lengviau.... ....... ...

— Nebus man lengviau.... aš per
daug jį.... — ir ji pravirko^

• Taip- tai tas klastingas- žmogus' išga
vo jos paslaptį, kad žinotų iš. kurios pusės 
savo tolimesnį darbą varyti.

Jauna mergaitė, gyvenimo nepažinus, 
-pirmais savo bręstančiais jausmais-pami
lus vyrą, kurį. likimas .nuo jos tą pat die
ną atplėšė, tikėjo randanti užuojautą šia
me žmoguje, kuris skverbėsi į jos jaus
mus.

— Nelaiminga aš.... nelaiminga.... 
Tik nors tiek gerai kad galiu pasitikėti 
ponui.... Man jau lengviau pasidarė....

— Pasitikėk man, neslėpk nuo manęs 
nieko, Verute....

Šiek iš jos patyręs, Malickis šypsojo
si sau vienas nepaisančia šypsą, labai pa
sitenkinęs. Jam pakako kad gavo taip ar
ti prie tos jaunuolės prieiti. Prisiteis ji
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PRANCŪZŲ Gvinėjoj atsi
rado pavojingų vampirų, tary
tum lekianti žiurkė, šikšnospar
nis. Jis tykiai prie žmogaus 
ar gyvulio prisėlina ir čiulpia 
kraują. Bet auka skausmo ne
jaučia. Jei iščiulpia perdaug 
kraujo, žmogus' miršta. O tas 
gyvūnėlis čiulpia kiek gali. 
To gyvūno pavojingais gabu
mais susirūpino mokslas.

INDIJOS nei vienos kalbos 
žodyne nebuvo spausdinto žo
džio “laisvė” per 5,000 metų. 
Bet pereitą rudenį, Travanore 
Maharadža, 24 metų amžiaus,

paskelbė visiems lygybę ir lai
svę — eiti į tas pačias šven
toves visų klasių žmonėms. Tai 
nepaprasta “laisvė”.... Bet. 
didžiūnai eina viena gatvės pu
se, o prastuoliai turi eiti kita, 
kad oras apie didžiūną butų 
tyras....

MIDWAY salose, Didžiajam 
vandenyne, apie 800 mylių nuo 
Japonų imperijos artimiausios 
ribos, Suv. Valstijos įsteigia 
Pan-Amerikos Orlaivių stotį, 
kurią, žinoma, ir apginkluoja. 
Japonai dėl to labai susinerva
vo — jų spauda įžiūri Ameri-

ko* ginklavimąsi prieš Japoni
ją.

AMERIKOS žymesnybės iš
rinko 700 knygų, kurias pata
ria turėti kiekvienam Ameri
kos gyventojui savo namuose. 
O kiek mes Lietuviai privalė
tume turėti savų knygų ir lai
kraščių namuose ?

KINIJOJE yra dvi 
Advokatės. Viena jų, 
dina Hwang, dabar
Kinijos ambasadorium. Brita
nijai, Ji yra buvusio Kinų 
ambasadoriaus Ispanijai duk
tė, apvažiavus pasauli, laisvai 
vartojanti Anglų, Prancūzų, Is
panų ir Italų kalbas, ir yra 
garbės kapitonas Kinų kariuo
menėje.

PER TVORA;
PASIŽVALGIUS J

moterys 
p-lė Na- 
paskįrta

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

”1LIETUVOS TURGAUS 
ĮSPŪDŽIAI 

karšta, nėra vėjo; 
turgun basos ėjo: 
nešė gaidį, vištą, 
sūrį kur įkištą; 
grybų prisirinkus 
drožę sau į rinką.

ir daugiau, manė sau jis....
Jis pergudrus buvo gesinti jos meilę 

Andriui, norėjo kad ji dar labiau įsimylė
tų bevilčiai į tų su kuriuo negalės savo 
gyvenimo rišti. Tada jam bus lengviau 
ją pakreipti j save, kai ji pajus savo be
viltį apsivylimą.

Ignacas matė kaip ji praskaidrėjo. Su 
juo kalbėdama, ji jautė lyg turi prie sa
vęs savo pamylėtąjį. Jos akys žėrėjo, nors 
dar paraudonavusios; iš jų triško lieps
nelės, degdamos didele mėile anam, bet šis 
savo akis į ją įsmeigęs tenkino savo gąs- 
lumą. Jis tikrai jautė pralaužęs sau le
dą savo tolimesniam užsimojimui.

— Buk linksma, panele.... Kitą kar
tą is Kėdainių parjodamas, vėl tave ap
lankysiu ir ką patirsiu neslėpdamas tau 
pasakysiu.... — įtikinėjo ją Malickis ir 
užšoko ant arklio joti namon.

Savo arklį jis pasuko tiesiog į statų 
krantą krūmais, jodamas į sau reikalin
gą kelią, kad kas iš dvaro nepamatytų jį 
po laukus slampinėjant.

Ilgą kelio dalį jodamas, tas klastin
gas žmogus matė prieš save Vemt ės akis 
— ir ašarom pasriuvusias, ir gailiai žiū
rinčias, ir pilnas šypsos.

Verutės veidas jam staiga iš minčių 
ir akių išnyko kuomet pasimatė Raudon
dvarį supanti aukšti medžiai ir pilies rū
mai. Dabar jam akyse sužaibavo rimtas 
veidas Marcės — nusimanančios merginos, 
kurios gyvenimo pažinimas gręsė išversti 
jį iš tos didelės pilies.

Raudondvario pilies karo viršininkas, 
Smilgys, matydamas savo vadą Radvilą 
pasitikint ir mažai žiūrint ką ukvedis da
ro, nekartą dėl to sielojosi. Tačiau Rad
vila jam užkirsdavo:

— Tu esi tik karys, Smilgy, ne ūkio 
žinovas....

« * *
Gryžęs į dvarą, Malickis pradėjo vyk

dyt savo gerai apgalvotą pasiryžimą: vog
ti mantą, kad atsitikime netekus šios vie
tos, jos ir neapgailautų....

Ir pradėjo Krukuvos linkui slinkti ve
žimai grudų, linų,- sviesto, medaus, ir bū
riai galvijų.

Smilgiui užklausiant kodėl tiek daug 
gerybės išvežama, ukvedis atkirsdavo:

— Tai kunigaikščio įsakymas! Kaip 
kitaip atsilygins Karaliui už teiktą Lietu
viams maistą kare su kazokais?....

Su dvaro baudžiauninkais Malickis 
buvo labai žiaurus: už mažiausi nieką įsa
kydavo plakti, ir net žudydavo. Lietuviai 
darbininkai buvo jam gyvulio vietoje. Bet 
kad tada visi didžiūnai su savo darbinin
kais taip elgėsi, vargšams nebuvo kam 
skųstis nei kur užtarimo jieškoti.

Kiekvieną gražesnę, padoresnę mer
gaitę tas “kipšas” priversdavo eiti su juo 
gulėti, ir nepaklusnias mirtinai užkankin
davo.

Gera jam būdavo viena iki kita kokia 
nepuldavo į akį, taigi niekad nesiliovė tė- 
mijęs ir jieškojęs naujų ir gražesnių.

Nuo dabar jis pradėjo sukti pinkles 
pagauti sau ne kokią paprastą vargdienė
lę, bet tyrą, gražią jaunuolėlę Verutę, prie 
kurios prieiti vartai jam tapo atverti, ir 
jis tikėjosi, iki prisieis Raudondvarį ap
leisti, savo piktą darbą su ta mergaite at
likti.

MERUNAS

(Bus daugiau)

JUROS MERGA
K. S. KARPIUS

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingu laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingų merga 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs jų iš
vyti, pamilo. 300 pusi. ____________________ —1.00

Reikalaukit “Dirvoje” ,
6820 Superior Avė. . Cleveland, O,

Rusnės Kunigas nužudo savo seserį, kuri norėjo išduoti 
priešams savo tėvų nenugalimu pilį,

Ši ypatinga, smagi skaityti, ir ’ svarbi istoriniu at
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačių Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomų kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada Žuvedai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmonės eina j Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Meruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir it- 
muta. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba b 
aprašymai tokie patraukianti kad nenprėsit sustoti skai 
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose.

Kaina su prisiuntimu tik $2.00.

TURIME TIK APRIBOTĄ SKAIČIŲ 
REIKALAUKIT TUOJAU!

BAUDŽIAVA
BAUDŽIAVA. — Atsiminimai, Padavimai, Le

gendos, surinko ir suredagavo Petras Rusec- 
kas. Didesnio formato knyga, 336 puslapių, iš
leista Kaune, 1936 m.

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

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

336 puslapių didumo Kaina tik $1.50.
(Iš kitur, pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS
šioje knygoje atvaizduota sunkios musų 

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

“Išniekintos Vėliavos” kaina 80c.
ABI TOS KNYGOS KARTU — $2.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, O.

Ore 
Bobos 
Viena 
Antra 
Trečia 
Taipgi 
Kas karvutę ant virvelės 
Vedė jojant ant kumelės; 
Kas grūdelių prisikorvęs, 
Drauge vežė ir daržoves. 
Vienu žodžiu, turgun ėjo; 
Vežė, nešė ką turėjo. 
Bobos sėdint ant vežimų 
Saldžiai snaudė, buvo žymu. 
Seniai arklius kėravojo 
Ir tavorą pridabojo.

Kritikė paršai, veršiai bliovė, 
Vieni čiaudė, kiti spjovė. 
Juokai, barniai ir peštynės 
Pasitampant už krutinės. 
O policijai kiek vargo, 
Kol sutvarko turi darbo.

žydai turgun jau atėjo, 
Vištas pirmi čiupinėjo: 
Vištai putė, vištą 1 kratė, 
Suko bobai galvą ratu; 
Boba mąstė išsižiojus, 
Kainą sakė negalvojus, 
Bet žydeliai juk nekvaili, 
Jie litukų smarkiai gaili, 
Kai išgirdo tokią kainą 
Tuoj su boba veda vainą: 
Bobą barė, vištą peikė, 
Tik vištos nedavė, laikė, 
Iki bobą perderėjo 
Ir su vištele nuėjo. 
Toliau ėjo šmugeliuoti 
Paikų bobų dar jieškoti.

Čia pat vaikščioja tarnaitės. 
Kaimo buvusios mergaitės: 
Perka ponams maistą gerą, 
Bet už kainą balsiai deras.

Viena kaupi gaspadinė 
Laikant kriaušes po sėdyne •' 
Sau ramiai ant jų sėdėjo, 
Jų parduoti neskubėjo. » 
Ją priėjo du broliukai, 
žymus miesto vagiliukai: 
Vienas likęs už sėdynės, 
Kitas prašo gaspadinės: 
Netingėki atsistoti 
Jei ką turi nor’ parduoti. 
Ateisto jus gaspadinė 
Imant maišą ir puodynę, 

į Sau pataisius žilus plaukus, 
Rodė lašinius ir taukus. 
Vienas griebė už sėdynės 
Ir aida nuo gaspadinės; 
Kits su kaina nesutiko, 
Ją taip stovint ir paliko. 
Jam nuėjus gaspadinė 
Nežinojo kas sėdynė v
Iš po jos senai jau dingo, 
Ir kaip nieko ypatingo, 
Sėdo vargšė, taip ir virto 
Lyg per kojas kas jai kirto. 
Dėka ten šienelio buto 
Ji išliko sveika, drūta.

Vakarop namon važiavo, 
Kas išgėręs tas dainavo: 
“Arielkėle tu pilkoji, 
Kam tu mane taip vilioji”. 
Saulė leidos, baigės diena, 
Turguj’ neliko nei vieno. 
O kaip naktis tik atėjo 
Jau visi Ramiai ilsėjo, 
Nes kiekvienas ryt išryto 
Rengės darbo imtis kito. 
Vien tik šunes lauke lojo, 
žmonių turtą pridabojo.

K. Polfleika.

i

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 i šalį ir ne- 
norėsit kad "Dirva" butų sulaikyta. ....

Su pagarba — “Dirvos” Administracija.
Prenumerata: Amerikoj $2.00; Lietuvon 83.00; Kanadon 82.50 

Pusei metų — pusė kainos.

į

j.1 • f
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"DIRVOS” VAJAUS EIGA
Vasario 16-ta — Lietuvos Nepriklausomybes Su

kaktuvių Diena — Paskutine Diena priduoti 
Naujus Skaitytojus Šiam Vajui *—•

Nauji ir nauji skaitytojai 

kas savaitę atplaukia, didinda

mi “Dirvos” prenumeratorių 

eiles. A x

Sekanti Clevelandiečiai išsi
rašė “Dirvą”:

Ona Varus, _ t ‘■f-
Pranas Stalioraitis,
Ant. Petronis,
Antanas Chiitela,
Stasys Vainulionis,
Petras žygūnas,
Kl. Leikauskas
St. Rackus.

Per J. A. Urboną, iš Day- 
ton, Ohio, išsirašė "Dirvą” 
šie:

Petras Venys,
Jonas Onūsaitis,
Juzė Miller,
Į Lietuvą per Urboną išra

šyta šiems:
Vincui Adomaičiui,
Jonui Stanaičiui,
Petronei Jakštienei.

S. Rodavičius iš Akron, O., 
prisiuntė šias prenumeratas:

A. Bezko,
J. Grigas.

J. Platus, iš Scranton, Pa., 
išsirašė sau “Dirvą”.

Pr. Vaičkus iš Detroit, Mich. 
išsirašė “Dirvą” sau ir savo 
broliui j Lietuvą ir įsigijo kny
gą "Merunas”.

★

Mare. Dabužinskas, iš Det
roit, išsirašė sau.

Julius Miciunas, iš Chicago
— sau.

Jieva Langman iš Chicagos 
—‘ sau,

Petras Vaivada, iŠ Pitts
burgh, Pa, —t sau.

St. Janušionis iš Pittsburgh
— sau ir savo seserei Lietu
voje,

Nik. Murauskas iš Brook
lyn, N. Y. — sau.

Petras Pjaulokas, iš Erie, 
Pa.

KAIP SIŲSTI “DIRVAI” 
PINIGUS

Kuriems skaitytojams ne
patogu nueiti į paštą išpirk
ti pašto pinigu orderi 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.

★

Tėmykit visi kurie platinat “Dirvą” ir tie kurie 
gaunat progą su ja susipažinti — “Dirvą” išsira
šyti galima ištisą metą — bent dieną, bent mene
sį, nereikia laukti nei pusmečio nei pradžios me
tų — ir laikraštis eis nuo dienos užrašymo iki ki
to meto tai pačiai dienai.

“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje visam metui---------- $2.00
Kanadoje___________________ $2.50
J Lietuvą ir kitas šalis________ $3.00

PUSEI METŲ - PUSE KAINOS.

DIRVA”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

HIPPODROME
KAY FRANCIS GERIAUSIAME 

VEIKALE!
Rolėje Prancūzės manikinos ku

ri pakyla iki moteriškų fasonų dik
tatorės pasaulyje, gražuolė Kay 
Francis turi progos dėvėti puikiau
sias suknias rolėje “puošniausios 
moteries pasaulyje”, naujame War- 
ner Bros. paveiksle, “Stolen Holi
day” (Pavogtas šventadienis), ku
ris pradedamas rodyti Hippodrome

Naujausia

sci
ir

Teatre šeštadieni, Vasario 6.
šiame paveiksle Miss Francis 

vaizduoja Prancūzę moteriškų suk
nių parduotuvės tarnautojų, kuri 
pozuoja ponioms suėjusioms pirkti 
suknias. Ji pradeda kilti į aukšty
bes savo darbe kuomet susitinka su 
Claude Rains. Jis atsilanko mo
distės jstaigos, kur ji dirba, ir pa
sako savininkams jog esųs užpra
šytas gauti modelį ir suknių paro
dymui Paryžiaus turtuolių sueigo
je. P-lė Francis parenkama tai 
pareigai, bet kuomet jiedu pasilie
ka vienudu jis pasako jai kad jo 
tikslas yra tik padaryti tam tikrų 
įspūdį į turtingų bankierių, iš kurio 
nori gauti paskolų. Jegu jam pa
vyks gauti paskolų, jis pažadėjo vė
liau įsteigti jai nuosavų modiestės 
parduotuvę. Taip jiedu susidrau
gauja ir dalykas tęsiasi per aštuo
nis metus. Kay Francis pakyla į 
pasekmingų modistę, nežinodama 
kad jos rėmėjas užsiima slaptais 
pinigų išgavinėjimais iš turtuolių.

Prie to Hippodrome rodo kitas 
įdomias filmas.

Clevelando Namams Telefono

KAINOS NUPIGINTOS
( Inelna Galion Balandžio 1 Dieną )

Tiesioginė Kaina bus Duodama Paskiram ir 2-Partijv 
Namu Patarnavimui... Kiti Smulkesni Nupiginimai 
Naujos žemos Kaioos Party Message Patarnavimui

Pradedant Balandžio 1-ma, reguliaris namų individualis ir 

2-partijų patarnavimas bus teikiamas iš Clevelando stočių 

už nustatytą kainą, be jokio priskaitymo už priedinius pa

sikalbėjimus. Individualis patarnavimas bus $5.00 už mė

nesį, 2-partijų patarnavimas $3.75 už mėnesį. Taipgi ke

lių partijų patarnavimas 4-partijų naudotojams bus pigus.

Party Message Patarnavimas
Naujas party message patarnavimas bus po $2.50 už mė

nesį, už 50 pasikalbėjimų, su priediniu mokesniu po 4c už 

•perviršį. Kur naudojama dial ten yra užtektinai įrengimų 

ir dabar galima gauti patarnavimą party message naudo

tojams 2-partijų pagrindu. Kur dar dirba operatorės ten 

šiuo tarpu nėra galima parūpinti šio patarnavimo 2-parti

jų ^pagrindu, tačiau kad musų 4-partijų naudotojai tose sri

tyse turėtų progą gauti patarnavimą šia žema kaina tuo

jau, mes stengiamės patvarkyti tą patarnavimą 4-partijų 

pagrindu. Vėliau šis patarnavimas bus 2-partijų pagrindu 

visame Clevelande.

šis kainų nupiginamas yra dalis visoje valstijoje vykdomo 

programo prie kurio prieita tarybomis tarp Viešų Reikme

nų Komisijos Ohio valstijoje ir The Ohio Bell Telephone 

Co. Metinis sutaupymas Ohio telefono naudotojams sieks 

$2,000.000. Kiti nupiginimai kuriuos gauna biznio ir gy

venamuose namuose naudotojai Clevelande yra:

1. RANKINIŲ SET& TELEFONO KAŠTAI bus nupigin
ti. Mėnesiniai 15c priskaitymai bus pritaikyti per 18 
mėnesių vietoje 36 mėnesių.

2. PERKĖLIMO KAŠTAI bus panaikinti naujiems įvedi- 
dimams ir bus imami tik kuomet naudotojas persikels 
gyventi į kitą namą, arba kada telefonas bus pertaiso
mas kiton vieton namuose.

3. KITON DALIN NUVESTAS VARPAS bus nupigintas 
nuo 25c iki 15c už mėnesį.

4. PRATESIMO IŠJUNGIMO RAKTAI įdedant kaštuos 
$1.00 iki $2.50. Mėnesinis ėmimas po 15c panaikintas.

5. ATNAUJINIMO KAŠTAI už sugrąžinimą patarnavimo 
po to kai buvo išjungta už nemokėjimą panaikinami.

6. VARPAS SU PRATĘSTU TELEFONU. Mėnesinis mo
kestis už šiuos varpus bus panaikintas.

7. TOLIMESNI ŠAUKIMAI. Tam tikros kainos už šau

kimus į kitus miestus pačioje valstijoje taipgi įvedama 

nuo Balandžio 1. Tas reikš metinį sutaupymą Ohio te

lefono naudotojams iki $150.00.

Prašom Neskubinti su Klausinėjimais
Prašome palaukti su kreipimaisi į mus įvairiais paklausi
mais kokius turėtumėt apie naujas kainas nors keletą die
nų, iki padarysime pertvarkymus savo biznio ofise. Mes 

stengsimės suteikti visas žinias apie tolimesnius patvarky
mus skelbimais laikraščiuose.

Išradimas
•v 
IS

Pietų 
Amerikos
Peter Zebic 
stipriausias 
pasaulyje 
žmogus, 
išradėjas

No. 1. Vienatinis skystis kuris 
paliuosuos nuo Exzemos, Dedervi
nių, Atdarų Žaizdų, Atletiškų ir 
Užtrintų kojų, taipgi nuo jvairių 
odos ligų. Pasekmės į 10 dienų. 
Kuomet odos liga kartų bus praša
linta šiuo vaistu ji daugiau neatsi
kartos. (Amžiaus skirtumo nėra.)

No. 2. Naudokit šitų paskui už
laikymui odos švariai ir sveikai.

No. 3. Plaukų Tonikas nuo Pli
kimo, Pleiskanų, Aliejuotos Odos ir 
sulaikymui plaukų slinkimo. Duo
da puikias pasekmes. Garantuoja
mas iki 45 metų amžiaus.

No. 4. Trinamas Linimentas >— 
nuo Gėlimo, Skausmų ir. Išsisuki
mų, taipgi Reumatizmo ir tt.

No. 5. IMPORTUOTA EURO- 
PIšKA ARBATA

Valo sistemų ir duoda apetitų, 
gera nuo Reumatizmo, Nervų, Du
sulio, Kataro, Mainerių Dusulio, 
Gallstones, Skilvio ir Inkstij nege
rovių.

The Samson Tonic & 
Tea Company

1285 East 79th St., Cleveland, O. 
(Prie Superior avė. (7)

L(Už patarimus mokesties nėra)

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinĮmo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 st. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8538 ENd. 8584 
Aptiek* **d*r» 7 diena* mnri&je.

KAINU NUPIGI NIMO P AVYZDIS
SENA KAINA NAUJA KAINA

Rezidencijų Paskiras Patarnavimas ................... .... $5.00 (Neribotas kiekis)
Rezidencijų 2-Partiju Patarnavimas ................ ......... $3.75 ( 75 kartų) .... $5.00 (Neribotas kiekis)

Rezidencijų Party Message Patarnavimas ... ¥ ¥ * .................. $2.50 (50 kartų)
( (Priediniai šaukimai po 4c) 15c mėn.—36 mėnesiai.. ,15c mėn.—18 mėnesių

Rankinio Seto Telefonas .........................................
Perkėlimo Kaštai už Naują Įdėjimą.................... .......... $1.00 ........................ .................. Nemokamai

Sugrąžinimo Kaštai po Buvusio Išėmimo......... ......... $1.00 ........................ .................. Nemokamai
Tolimo Pratęsimo Varpas ..................................... ......... 25c mėnesiui .... ........... 15c mėnesiui

Pratęsimo Išjungimo Raktai ................................ ......... 15c mėnesiui .... .. $1.00 iki $2.50 už viską
(Mėnesinių mokesčių nebus)

Varpas su Pratęstu Telefonu ................................ ......... 25c mėnesiui .... ............... Nemokamai

Vidur-Valstijos Šaukimo Kaina ............................ .. (Nupiginima paskelbsim)

The Ohio Bell Telephone Company
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Potvinis, kuris per porą 
savaičių vargino ir žudė 
gyventojus Ohio upės pa
kraščiais, dabar visa savai
tė kaip siaučia Mississippi 
upės slėnyje.

Išviso laike šio potvinio 
žuvo apie 400 žmonių.

Iš visų miestų daugiau
sia žmonių prarado Louis- 
ville, Ky. — ten žuvo 211.

Nauji patvinimai išvijo 
daugiau žmonių, Memphis, 
Tenn., Cdiro, Illv ir kituo
se miestuose prie Mlssis- 
sipr»’.

Nuostoliai siekia penkis 
šimtus milijonų dolarių.

Keletą miestą Mississippi 
pakraščiais kariuomene iš
tuštino, varu išgabendama 
gyventojus.

Didžiausj pavojų kenčia 
Cairo, III., kur Ohio upės 
vandenys susilieja į Missis
sippi. Ten per dienas ir 
naktis dirbdinta apsaugos 
sienos. Vanduo tačiau vis 
kilo ir pakilo iki 59 pėdų. 
Siena iŠbudavota 63 pėdų 
aukščio, prieš kurią pilasi 
vanduo.

Vasario 4 d. Cincinnati, 
Ohio, nukentėjęs ir dar be- 
sigdbčjąs iš potvinio, vėl 
buvo užkluptas didelio gai
sro.

Potvinių priežastis yra 
26 dienų lietus, kuris prili
jo 16 colių vandens.

i

i

VINCAS DEBESIS 
ir Sunai 

FOPIERIUOTOJAI IR 
MALIAVOTOJAI 

Taiso medžio darbą, 
plasteriuoja ir atlieka 

kitokį namų aptaisomą. 
7122 SUPERIOR AVĖ.

MEnderson 0732.

KELIONES Į LIETUVĄ

ŠVEDU
AMtW«0S
LlNUA

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK-KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją ;

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kaine*

Išplau’mai laivų iš New Y’orko 
dkottningholm 

’asario 16 Kovo 13
GRIPL 1ODM  ......... Kovo 18
DROTT. IINGHOLM ___ Bal. 15

Pla; 'S11C3 žinias apie kelionę teikia 
nenn karnai, ir parduoda laivakor
tes aut* rižuoti laivakorčių agentai 
ir visi S.odų Amerikos Linijos sky
riai.

SVVEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė. and 4 W._ 51st Street 

Rockefeller Center.
Chicago, III. 
Boston, Mass. 
Detroit, Mieli.

N. Y. City
181 N. Mchigan Av, 

154 Bovlston St. 
107 Clifford St.

VEDYBOS. Sausio 17 d. 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje Kun. J. Kintas surišo 
moterystės ryšiu Povilą Set- 
nicką su Mare Kaminskiene 
(Sadauskaite). Po ceremoni
jų, jaunųjų artimi draugai ii 
giminės buvo sukviesti į jau
navedžio namus vaišėms. Da
lyvavo svečių ir iš Brooklyno. 
Pažymėtina kad šiose vestuvė 
se girdėjosi dainuojant daug 
senoviškų Lietuviškų dainų 
kurių malonu buvo paklausyti

BAIGĖ MOKYKLAS, šia 
me mieste keletas Lietuvii 
jaunuolių Sausio pabaigoj ba: 
gė vidurines mokyklas. Neku 
rie jų žada lankyti aukštesr 
mokslą.

MIRĖ.
m. amžiaus 
keletą dienų 
Sausio 25 d. 
apeigomis.

SERGA. Patersone susirgt 
daug Lietuvių įvairiomis šio se
zono ligomis. Keletas šeim 
atsidūrė kritiškame padėjime 
čia ypač siaučia flu.

DARBAI, šioje apielinkėjt 
dalbai eina gana silpnai, dar 
bininkams pigiai moka. Didėt 
nes išdirbystės keliasi iš čia 
kitus miestus. Maisto ir šiai- 
reikmenų kainos pradėjo kilt' 
žmonės susirūpinę kas toliai 
bus. Miesto valdyba daro žy 
gius prilaikyti išdirbystės nu< 
apleidimo šio miesto. Kor

VIETINES ŽINIOS
ĮII.J1 nL.s_. j ■ u?

FISHER BODY MAS AUKOS DARŽELIUI

! ŽYMUS DARŽELIO

RĖMĖJAS IR DAR
BUOTOJAS

MITINGAS

Venckų jaunas, ( 
sūnelis, pasirgęi 
mirė. Palaidota' 
su bažnytinėm!

REIKALINGAS 
> DŽENITORIUS 
Lietuviu salei, kuris gali Lietu 
viekai skaityti ir rašyti ir su 
slkalbėti Angliškai. Informa 
cijų kreipkitės pirmadienio ve 
karais, Lietuvių salėn, 683' 
Superior avė., Cleveland.

I '

anglis
LABAI GEROS RŪŠIES 
ANGLIS už visai žemas 
kainas parduodama artė
jant žiemos pabaigai. Pir
kit savo Pocahontas, West 
Virginia Lump, Ohio ir 
anglis ir koksus.

MOORE ICE 
7011 Lawnview

Tel. ENd. 1495

k.

CD.
Avė.

(15)

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

Palengvinimas
irebinanein
neuralgijos skausmų —

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER
bonkutė tik 35c. ir 70c.

visose vaistinėse.

Kampas St. Clair ir Ontario 
Nainy KEmnorc 47-10-W.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

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

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

Perku ir parduodu bankinei knygeles, sutaisau paskolas dėl pir
mo niortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane 'telefonu arba asmeniškai.

---- ■. 1' .'L.1:.1.11 -7---- LL-'l------ „L1 .............. ----------------------- TT“ 
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Į DELLA C. JAKUBS 
E---- (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Vežimai ligoniams pervežimui Į ligonbučius. 
Kambariai pašarvojimul leidžiama nauotis nemokamai.

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdieott 1763

I= =
E 
E

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
s Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pv I; 
į tirfas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 5
5 sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai, -odei pi.'- į 
į miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). J
į Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estatc 5

ir Apdraudos Agentūra ,•

P. MULIOLIS ž
į d HEn. 6729 į

Fisher Body Corp. Cleve
lande nori su teismo pagalba 
sulaužyt UAWA streiką. Tai
gi unija praneša apie savo pla- 
tą išstatyti savo klausinių vi
suomenei dviejuose susirinki- 
nuosc kurie šaukiami sekma
dienį, Vasario 7 <į.

Penkiolika šimtų organiza
cijų šiame mieste gaus pąkvįe- 
.imus pasiųsti savo atstovus į 
Visuomenės konferenciją’, 
ri šaukiama Sou.th Hali 
liesto auditorijoje. 2:30 
io pietų.

Tuo pat laiku ruošiama 
miškas masinis susirinkimas 
didžiojoj auditorijoj, kur Hey- 
vood Broun, plačiai Ameriko 
:e žinomas laikraščių rašyto 
as, prezidentas A m e r i e a r 

'■Tevvspaper Guild, ir pats na 
vs CIO, bus yienas iš svar 
i u kalbėtojų.
Užkviestas ir John L. L* 

ris, CIO vadas, bet jo pribu
dinąs dar neužtikrintas.

ku-
(A) 
vai.

Lietuvių Streikerių 
Susirinkiipas

Lietuviai Fisher Body Corp 
treikeriai turėjo savo susirir 
ima Lietuvių salėje penkta 

lienio vakare, Sausio 20 dr Dr- 
vvrvo publikos virš ’ 304 as' 
’enų, streikerių ir jų simp? 
:Zf torių. Pasakyta padrąsi 
ančios kalbos ir nurodinėtr 
eikallnguirtas unijos.

Streiko rėmimui aukų su
likta virš $27.

Lietuviu darbininku Fisher 
Tody dirbtuvėje skaitoma 
no. Rep.

^•’STRA
’USIRINKIMAS

L. R. K. Moterų Sąjungos 
46 kuopos susirinkimas bus lai 
■nujos parapijos salėje 
komas naujos parapijos salėje 
■ekmadienį, Vasario 7 d., nuo 
10:30 vai. ryto. Visos narė" 
įrašomos pribūti. Vald.

IŠSIDUODA KAMBARTS 
Vienam ar Dviem Vyrim

Lietuvių šeimoje, prie dvie
ju karų linijų; iš'šono pas
kirtis durys į viršų į kamba

rį. Kreipkitės (6)
986 EAST 79TH ST.

Birutės Šėrininkams
Birutės Bendrovės šėrinin- 

kų metinis susirinkimas bus 
laikomas Lietuvių salėje, Va- 
nario-Feb. Į8 d., nuo 8 vai. va
kare. šėrininkai prašomi da
lyvauti. Valdyba.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, 
tus per “Dirvą” 

ypatos: .
J. Jomantas
K. Stašaitis
J. Počukonis
K. Stravinskas 
O. Polterytė

Jurgaitienė 
Barkauskienė 

Kazickas
Kreipkitės vėi:

“Dirvos” Agentūra
Cleveland, Ohio

IGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba at3i- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Are. 

Cleveland. Ohio.
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Sausio 27 d. Lietmūų salė
je Darželio Bazaro komisija 
buvo surengus Bazarui dova
nų suntšimiį. Atsilankė ke
li desėtkai asmenų ir sunešė 
įvairių dalyku.
P. Yorktmienė, iš Yougstotvn, 
Ohio, yra pirmutinė iš 
kolonijos prisiuntus savo 
ną Darželio'Bazarui.

Kas daugiau?

kitos 
dova-

DUOKIT DARŽELIO 
BAZARUI DOVANAS’

į

I

Clevelando Lietuvių Dar
želio Sąjunga rengia mil
žinišką Bazarą sukėlimui 
pinigų mokėjimui Darželio 
įrengimu padarytų skolų.

Bdzaras bus Lidvuvių sa- 
’ėje tris dienas: Vasaria- 
Feb. 19, 20 ir 21 d.

Darželio parėmimui gali 
ir prašomi prisiųsti arba 
priduoti įvairias dovanas 
Clevelando ir visos Ameri
kos Lietuviai, kas tik gali 
ką padaryti ar nupirkti, iš 
ko bus galima uždirbti do- 
laris-kitas.

Dovanos reikia i prisiųsti 
iki Vasario 10-tos, siuntė
jai prašomi pridėti prie jų 
savo pilną vardą ir antra
šą. Už dovaną bus prisių
sta pakvitavimai.

Clevelando Lietuviai sa
vo Darželiu pralenkė kitas 
net ir dideles tautas. Mes 
norim jas toli palikti už
pakalyje! Prisiųękit save 
dovaną, pagelbėsit mums!

Dovanos priimama ir pi 
nigais. Visi aukotojai gaus 
Darželio vaizdeli.

C. L. K. Darželio Vald
P. P. Muliolis, Ižd. 

6606 Superior Avė.
K. S. Karpius, Sek 

6820 Superior Avė. 
Cleveland.’ Dhio.
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VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ina.) 

patelefonuokit dėl paaiškinimu 
Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornadus, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokių 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man jų atnaujinti

C. F. Petraitis
6702 SUT'ERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5609

—r—t—

KONCERTAS GERAI 
PAVYKO

---- :------- T/.h.u ...
Smuikininkės Onos želvytė.-' 

koncertas praeitą sekmadien. 
Lietuvių salėje išėjo labai p . 
sėkmingai, ir programo atžvil- j 
giu ir finansiniu, kadangi ren-j 
gtas tai Lietuvaitei pagelbėti i 

į toliau mokslą tęsti.
Koncertas . prasidėjo 

choro dainomis, paskui 
J. Krasnicko daina ir 
želvytės smuiką solo.

Programas tęsėsi su 
solo, kurią dainavo Sofia Kane, | 
ir paskiau p-lė Kanė' su Kras- 
nieku duetą.

Pabaigoje progianfb smuiki-' 
nir.kė parodė savo vįsųs gabu- i 
mus sugrieždama labai vyku
siai Allegro iš Concert A mi-' 
nor, Romanee, Obertass Ma
zurka.

Dainoms akompanavo p-lė | 
Janette Jankauskaitė, smuiki
ninkei Virginia Pellington.

Po programo atsibuvo sma
gus pasišokimas ir vaišinimai- 
si iki vidurnakčio.

Linkėtina talentingai Lietu
vaitei tęsti savo pasirinktoje 
muzikos šakoje iki pat galo.

Buvęs, j

Lyros • 
sekė ■ 
p-iės i

daina

PAVERGTŲJŲ KALVARIJOS”

Juozas Blaškevičius, Cleve- 
lando". Lietuvių biznierius, ku
ris pastarų poros metų bėgiu 
pravedė keletą stambių suma
nymų Lietuvių Kultūrinio Dar
želio Sąjungoje, kas Darželiui 
davė per tūkstantį dolarių pel
no.

Jo sumanymu ir pastango
mis pravestas didysis Lietu
vių Darželio naudai banketas 
Sausio 17 d., iš kurio padary
ta apie $500 pelno.

Jis padovanojo visą maistą 
tam banketui.

Pereitą vasarą J. Blaškevi
čius. buvo vienas iš Lietuvių 
dalyvavusių Didžiųjų Ežerų 
Parodoje, Clevelande. šymet 
vėl žada dalyvauti ir laikyti 
Lietuvišką užeigą Pasaulio 
Gatvėse.

IR A. VANAGAITIS 
PRISIDEDA

Rengiant Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvių minėjimo 
programą per radio, prireikus 
tam geros Lietuviškos muzi
kos, kurią pačios radio stoties 
orkestras grieš, paprašius mu
zikos iš komp. A. Vanagaičio, 
jis atrašė mielai sutinka pa
skolinti ™ 
turimas

Radio 
rio-Feb. 
5 iki 5:3) vai. po pietų, 
grame kalbės Lietuvos Genera
liniu Konsulas., Jonas Budrys 
dainuos Jonas Š. Urbonas, ir 
pačios radio stoties orkestras 
grieš Lietuvišką muziką.

Clevelandiečiams savo 
orkEstracijas.
programas bus Vasa- 

15 d., iš stoties WJAY 
Pro

LANKĖSI AKRONIEČIAI
Praeitos savaitės pabaigoje 

“Dirvos” redakcijoje lankėsi 
Akroniečiai, “Dirvos” skaity
tojai, Helen Buika, ir Kazys 
Baublys su žmona. Jie važi
nėjo Clevelande su reikalais.

KOMISIJOS POSĖDIS
Darželio Sąjungos išrinktos 

komisijos Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimui rengti 
posėdis bus pektadienio vaka
re, “Dirvos” redakcijoje. Pra- 
■omi atsilankyti trumpam pa
sitarimui ir galutinam progra
mo nustatymui.i

NAMŲ NAVININKAMS
Lietuvių Mažų Namų savi- 

i ninku 41-mo skyriaus susirin
kimas bus laikomas trečiadie- 

i nį, Vasario-Feb. 10, nuo 8 v. 
vakare, Lietuviu salėje. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti, yra 
svarbių pranešimų.

J. Zinkevičius, pirm.

PASKOLAS REIKIA 
MOKĖTI

Iš priežasties potvinio,

Jonas Petrauskas ir Tivila Babar- 
kaitė, kurie vaidina Įžymesnėse ro- 
ėse keturių veiksnių dramoje ‘Pa

vergtųjų Kalvarijos’. Veikalas sta
tomas Vasario 7 d., Lietuvių salėje.

Perstatymą rengia Merginos So- 
dalietės, Musų Motinos Nesiliaujan
čios, Pagalbos parapijos veikliausios Kun. Pr. Aukštakalnis, 
darbuotojos. Rengiama paminė ji- j
mui Letuvos nepriklausomybės su
kaktuvių.

Ši kturių veiksmų drama vaizduo
ja Lietuvių* gyvenimų Lenkų paver
žtoje Lietuvoje. Jautri pasaka a-

Ivinskaitė Gra- 
Petrauskas, jos 

studento Valeri-

pie tėvynės meilę, kurią jausmingai 
atvaizduoja Stella 
žinos rolėje, Jonas 
mylimojo, Vilniaus 
jaus rolėje, ir tt.

Taipgi kalbės klebonas Kun. A 
Karužišlds, Kun. Steigmanas

S. J.
Prie to bus dainų ir kitokių 

įvairininių. Po vaidinimo bus 
kis. Pradžia 5 vai" vakare, 
ga išanksto perkant 35c., prie durų 
bus 40c. Galima pirkti 1380 Gid
dings Road.

Kun. ir

pi- 
$0- 

Jžan-

CLEVELAND TRUST 
DEPOZITAI AUGA
The Cleveland Trust Com

pany, vienas iš didžiausiu šio 
miesto bankų, pereitą metą pa
kilo arti $41,000,000 depozitų, 
iš kuriu apie 30 milijonų buvo 
komerciniai depozitai. Tokia 
suma padidėjus, šis bankas pa
siekė aukščiausią dėpozituotų ' 
ninigu laipsnį ptgu kada buvo 
nasiekęs, skelbia Prezidentas 
Harry Creech.

Jis taipgi raportavo pelną, ‘

$8,386,984.26. 1935 metais to
pelno buvo $2,734,930.37. Iš
mokėjus dividendų po $2 nuo 
šėro, likusi pinigai suskirsty
ta sustiprinimui rezervų, nes 
direktoriai tiki kad protinga 
yra. laikytis tokios konserva- 
tivSs tvarkos, sako Mr. Creech.

Paeitais rinkimais nubalsuo
ta panaikinti Ohio valstijoje 
dvigubą atsakomybę valstijos 
banku akcininkams. Tas pa
lengvinimas ineis gale.', .nuo 1 
Liepos, 1937 m. Ta pamaina 
duos galimybę bankams dau
giau 'sustiprinti 
lūs ir padidinti biznius,

savo kapita-

Į

SKAITYMO LAIKAS
30 SEKUNDŲ

* Jei neturi patogumo čekių 
sąskaitos.

v Jei neturi saugios depozitų 
dėžės brangenybėms.

* Jeigu justi biznis gali pasi
naudoti sezoniniais pinigais.

v Jeigu jūsų palikimas reika
lauja suplanavimo arba per- 
planavimo.

Kreipkitės į

Cleveland Crust
TURTAS VIRŠ $350,000,000

MEMBER CLEVELAND CLEARING HOUSE ASS’N 
Member Federal Deposit Insurance CorporationIš priežasties potvinio, kuris 

užklupo Cincinnati miestą, iš 
ten nebuvo išsiųsta pranešimai 
T™ „ skolintojams. Tačiau 

jau suėjo laikas mo- 
privalo savo pinigus 

be sutrukdymo- Šitą

i HOLC
i kuriems
į keti jie
i pasiųstiPILIETYBĖS KLESA

LANKO ĮSTAIGAS .---------
Amerikos piliety bės klesa iš I praneša pati HOLC vadovybė. 

Lietuvių salės ir East Higli! ----------------
School, kurią mokina IL K. I . . ___ ... . _

'Johnson iš Federalės Mokyk-i AT VYKSTA CIRKASI    1 _ • 1 ___ _ _• 1— I
Didelis ir Įvairus cirkas kuris 

patiks ne tik vaikams bet ir su
augusiems atsibus Miesto Auditori
joj Vasario 15 iki 27.- Tai yra 
jau kelintas metinis Grotto organi
zacijos atkviečiamas cirkas.- ■ ■ ■

Atsilankys patys žymiausi pa-

’os, praleido smagiai ir r>" --o-l 
Įtinančiai vakarą, antradienį, į 
Sausio 26, aplankydama Piaią 
r)/>nier Pnhiwb'‘n(r Comnany is- į 
taigą. Lankytojus joje apve
džiojo E. Lee nuideu, iš toain 
Dealer štabo. Aprodyta visi 
to didelio dienraščio įrengimai IIV U.LUC11V ui Vili vi L> UVllgUHai : . -,-5. , .
ir tik ką sudedamas naujas <fl- ■ ^lrko ' • A-n-
džiausias pasaulyje ■ spalvomis : grupe, M ellendas grupė,

skraidantieji Ooneellos; Janet May, 
Europos žvaigždė; gražuolė Doro- 
thy Herbert; Rudy Rudynoff, gar
sus arklininkas; Ed ir Jenny Roo- 
ney, oriniai aktoriai; Waįtes, Aus
tralijos botagininkai; sensacinč Lo-j 

vos Pasiuntinybėje, taipgi iš-1 yal--Bepenėki trupė ir garsus -pašau-i 
gavimui už 1 ponus nuošimčiui i lyje Davcnpogt-.
ir kitais barių!-reikalais kreip-i Daugybė pasižymėjusiu pasauli- 
kitėš i ‘'Dirvos” Administra-' nių klgunų, dramblių, mokytų ark-j 
ciją. lių, gyvulių aktai, po vadovyste ži-

Nauji LictUVO Ernų kapo- nomo laukinių žvėrių lavintojo Ka
nai priimami užmokesniu UŽ ' pitono Teveli Jacoįis, prie, to daug 
“Dirvą”, . p-isokių kitokią..smulkių..alftą. -

--------------------- --------------  ------------- ---------

spausdinamas presas.

LIETUVOS EONŲ REIKALE
Kurie turi Lietuvos bonus 

ir jie nėra užregistruoti Lietu

Pilnai įrengta Lietuviška Užeiga

A. W1RB1CKAS
UŽLAIKO CRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGĄ
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

ANGLIS IR
Pirkit iš savo Lidtuv'įo auglininko — greitas pristatymas 
Original Pocahontas .................................................. ....

. . (Bjsiiop Minę) tik bušelis pelenų būna iš tolio anglies.
No., 3 Pocahontas duoįia labui daug karščių. ................. jj.75
Standard Pocahontas įnašai dūmų, ilgai dega. ...........
Blue Diamond-Kentuęky splint, pečiams ir furnusanis . 7.ps
West Virginia Lump ......................   6.50
Sun King -Lump ......... ,.................... 6.95
Hot File Lump 6.25 .................  Champion Lump 7.00

KOMER WOOD <?rCOAL CO.
1469 EAST 92ND ST, ; (Lietuvis) Telef, G AE 2.121

i
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Duokit Dovanas Darželio Dazarui
UNCENSORED SIDE-GLANCES

BY K. J. M.?

LITHUANIAN PERSONALITIES

Rengkites Dalyvauti Gen. Konsulo 
Budrio Prakalbose Vasario 15 d.

1- mas — Lietuvos Ne- 
klausomybės 19 metų su
kakties minėjimas Vasario 
15 d. Lietuvių salėje.

Kalbės Lietuvos Genera
linis Konsulas Jonas Bud
rys iš New Yorko.

įžanga Į prakalbas vi
siems nemokamai.

2- ras — Radio progra-

mas iš stoties WJAY, pir
madienį, Vasario 15. nuo 
5 v. vakare. Kalbės gerb. 
Budrys, jo kalbą girdės ir 
kitų kolonijų Lietuviai.

3-čias — Lietuvių Dar
želio Bazaras, Lietuvių sa
lėje, tris vakarus: Vasario 
19, 20 ir 21.

Šiam bazarui visi prašo-

mi duoti kokių savo rankų 
darbo ar nupirktų vertingi) 
dovanų, iš ko galima butų 
padalyti Darželiui pelno.

Visi prašomi Įsitėmyti 
šiuos svarbius Įvykius ir 
dalyvauti juose.

Taipgi atminkite radio 
programą. Programe bus 
ii? Lietuviškų dainų.

Ramus ir Pavyzdingas Lietuvių 
Banko Susirinkimas

Įstaiga, gavus Federalę Depozitams Apdraudą, 
pradėjo gauti naujų depozitų, ir auga

Lietuvių Taupymo ir Pasko
los Draugijos šėrininkų metinis 

> Sausio 
šiame

susirinkimas atsibuvo 
28 d., Lietuvių salėje, 
susirinkime, kaip paprastai me
tiniuose susirinkimuose, buvo 
rinkimas keturių direktorių, 
išklausymas raportų, ypač fi
nansų sekretoriaus, ir apart to 
būdavo kailio peršimas direk
toriams.

šis susirinkimas dikčiai sky
rėsi nuo visos eilės praeities 
susirinkimų, šiame susirinki
me visi ramiai, dideliu įdomu
mu klausėsi raportų, kurie bu
vo daug linksmesni negu pra
eitų kelių metų raportai būda
vo.

Pirmiausia buvo patiektas 
raportas finansų sekretoriaus, 
pirmiau stambiomis sumomis, 
paskiau smulkiais paskirsty
mais. Raportas buvo labai 
nuosekliai prirengtas, ir pri< 
to buvo įdomesnis dar tuo kai 
buvo aiškiai ir balsiai skaito
mas. šėrininkai klausėsi ir 
stebėjosi. Ir ištikro nuostabu, 
nes tik ką neperseniausia tūli 
šėrininkai net graborių šiai įs
taigai siūlė, o dabar nepilnai 
trijų mėnesių laikotarpyje nuo 
gavimo federalės valdžios ap
draudos žmonių taupomiems 
pinigams iki $5,000 sumos, ši 
staiga pakilo virš šimto, tūks
tančių dolarių suma, kad net 
patys direktoriai nusistebėjo, 
kurie buvo pasirūpinę pusėti
nai smulkių pinigų ir laukė di
delio taupymų ištraukimo kaip 
tik bus pradėta pinigų mokė
jimas.

Dalykai virto visai atbulai: 
vietoj traukti pinigtis iš šios 
Lietuviškos įstaigos, žmonės 
pradėjo nešti padėti. Teko pa
tirti asmeniškai iš finansų sek
retoriaus, kas dar šiame jo 
raporte nebuvo pažymėta, kad 
Lietuviai su pradžia šių metų 
tūkstančius dolarių perkelia iš 
kitų bankų į Lietuvišką ban
ką. Tai daroma ne vien dėl to 
kad Lietuviška įstaiga, bet dėl 
to kad tame yra dviguba nau
da: kiti bankai moka tik pus
antro procento, o Lietuvių ban
kas moka tris procentus ant 
taupomų pinigų.

Išklausius raporto, po kelių 
paklausimų jis buvo priimtas 
vienbalsiai, kas irgi nepapras
ta, nes vis būdavo tam tikrų 
nepasitenkinimų ir pasiprieši
nimų. Reikia pastebėti kad šia- 
me susirinkime nesirado visų 
tų kurie paprastai Į dalyką 
vien tik iš blogos pusės žiuri.

Šitaip dalykams stojus, visi 
stengkimes užmiršti praeitį, 
pašalinkim pesimistiškumą, ir 
visomis sukoptomis spėkomis 
remkim savo įstaigą ir visur 
tik iš geros pusės apie ją kal
bėkim, patys savo taupymus į 
ją dėkim ir kitus kalbintam dė
ti; reikalui esant paskolas iš 
jos darykim, kadangi ji skoli
na šeštu procentu, ir paskola 
gaunama lengvomis išlygomis.

Pirmininkas savo raportą iš
davė ..žodžių, trumpoj sutrau
koj perbėgo visų metų svar
besnius į'ir sunkesnius' darbus; 
vienu i? sunkiausiu darbų, sa
ko pirmininkas, buvo gavimas 
valdiškos apdraudos; parsiėjo 
padėti daug truso iki galutinai

prie visų valdžios reikalavimų 
prisitaikyta. Butų, sako, len
gviau ir greičiau tas atsiekta 
jei visi šėrininkai butų šimtu 
nuošimčių kooperavę. Nepa
miršo pažymėti kad už visą 
tą sunkų darbą didžiausias kre
ditas priklauso banko finansų 
sekretoriui Jonui T. DeRigh
ter, kuris sugebėjo patiekti ge
rą, sumanų planą, atitinkantį 
musų sąlygoms. Sako, čia ne 
vien kad jo finansinis gabumas 
oaveikė, bet daug gelbėjo po
litinė Įtaka, būnant jam Ohio 
valstijos seimo nariu. Tokio
je vietoje būdamas jis turėjo 
progos susidurti su reikalin
gais žmonėmis, ir tas davė mu
sų finansinei įstaigai atsistoti 
vėl ant gerų kojų. Taigi tik 
šis vienas nuotikis iš daugelio 
kitų panašių leidžia suprasti 
kiek reiškia būti aukščiau pa
kilus Amerikos politikoje.

NAUJI DIREKTORIAI
Direktorius renkant, išrink

ta tie natys senieji. Kitaip sa
kant jie tik perrinkti, mažai 
opozicijos turėjo, niekas neiš- 
dryso prieš tokius didelius tū
zus statytis.

Išrinkta sekantieji: Jonas T.ĮSI llrKLcl SUKclU Ll'tJJ 1 • ■*• • Į }2,1, IX DUS J
DeRighter, Dr. Jonas T. Vit-1 veikti gero.

v. p.; 
sekr.;

kus, Kazimieras Obelienis ir 
Juozas Ditchmanas.

Jau antri metai kaip nebu
vo jokių pasikeitimų direkto
riuose, tuo pačiu sykiu ir di
rektorių valdyba nepasikeitė, 
pasilieka ta pati visiems me
tams, sekančiai:

Dr. J. T. Vitkus — pirm.; 
Jonas Zaunis, I vice pirm.; 
Jonas Brazauskas, II 
Jonas T. DeRighter, 
Juozas Urbšaitis, ižd.
Komisijos sekančios: knygų 

peržiūrėjimo — Jonas Botirius 
ir Antanas M. Praškevičius; 
namų apkainuotojai: Juozas 
Ditchmanas, Kaz. Obelienis ir 
Juozas Bindokas. Spaudos ko
misija: Jurgis Kuzas ir S. G. 
Lauchis.

Banko advokatas skiriamas 
ir laikomas iki savo pareigas 
tinkamai atlieka. Iki šiol le- 
galio patarėjo pareigose yra 
Adv. P. V. Chesnul.

Teko patirti, jei viskas taip 
gerai eis kaip iki šiol tai už
tikrinimą kad šėrininkams bus 
mokama dividendai už 1937 
metus. Butų galėję mokėti ir 
už 1936 metus, bet pasidarė 
daug išlaidų laike banko per
organizavimo.

šis banko susirinkimas bu
vo neperskaitlingas, mat buvo 
kviečiamas tik laiškais kurių 
antrašai turėta. Spaudoje ne
buvo paskelbta; nors skelbimų 
komisija susideda iš stambių 
vyrų, bet savo pareigose apsi- 
leidus.

Linkėtina kad visuomet šėri- 
ninkai butų tokie ramus, tada 
ir susirinkimai bus pavyzdin
gi, ir bus galima daugiau nu- 

. šėrininkas.

. SUTRAUKTA FINANSINĖ ATSKAITA

Lietuvių Taupy mo ir Paskolos
Draugijos

(The Lithuanian Savings & Loan Association)
Stovio užbaigoje Biznio Gruodžio 31, 1936

TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose .......................... :
Bondsai H.O.L.C....................................................
Paskolos ant Mortgečių ......................................
Paskolos ant Certifikatų arba Banko Knygelių 
Nejudamas Turtas—Ofiso Namas....................
Iš Skolininkų už Apdraudę ir Taksus..............
Kitas Turimas Nejudamas Turtas... ...............
Nejudamas Turtas Parduotas po Kontraktu.. 
Federal Home Loan Bank Stock............ .v.........
Advansuota šerifui 
Priklausanti Gauti Pinigai

$ 35,205.02
19,475.00

257,913.79 
5,857.03 

28,300.00 
768.46

231,731.20
4,885.65
7,500.00

82.20
4,256.36

Viso

A TSAKOMYBĖ
Depozitai .......................................
Netikėti Pelnai .............................
Rezervas Taksams ........................
Escrow ...........................................
Running Stock .............................
Paskolinti Pinigai ........................
Pastovus (neištraukiamas) Stock 
Rezervo Fondas ............................
Nepadalinto Pelno Fondas ........
Specialia Rezervo Fondas ..........

Viso

Namų Savininkams 
Pasarga

Cuyahoga apskrities audito
riaus vadovybėje šymet bus 
nejudamo turto Įvertinimai.

Taksų suma ant jūsų namo 
susidaro iš nustatytos namui 
vertės. Jeigu jūsų namo ar

$595,974.70

$375,527.21
1,200.00
2,900.00
1,167.86

19.50
.31,115.00
63,689.82
95,048.86
23,955.81

1,310.64

$595,974.70

I

kitokio nejudamo turto ver
tę jie padidins, jūsų taksai 
padidės be jokio piliečiu bal
savimo.

Kurie norit numažinti savų 
nejudamo turto vertybę ir tu
rėti mažiau taksu mokėti, ei
kit i Board of Tax Revision, 
Room 154, County Court Hou- 
se, ir gaukit reikalingas blan
kas, ...

“Oft times silence breeds 
respect.” . . .

That is not onlj’ a philosophical 
truth, būt 'lis one vvay of my 
camouflaging the vvhyfor of my 
inability to vvrite for the past month 
or so. In any event I vvasn’t to- 
tally inactive or thoroughly asleep, 
thereby I did manage to reserve 
a fevv gleaned facts until time per- 
mitted their presentation.

During this past first month of 
the year, it has been my pleasure 
and good fortune io meet and iriter- 
vievv three outstanding Lithuanian 
personalities. Three individuals vvho 
have risen "above the babble of 
the crovvd.” Contrasting endeavors, 
distinetive personalities, individual 
pursuits.

Possessois of these attributes de- 
mand more than just a passing 
comment. As one of these “picked 
persons” is a young lady, first con- 
sideration vvill be extended her.

V i o 1 i n i s t —
A goodly number of our readers 

vvill readily understand, just from 
that one vvord, of vvhohv refercnce 
is being made . . . Miss Anne 
Zelvis, a name, barring unforseen 
incapacitation, vvill someday receive 
much notoriety and publicity. And 
believe you me, it is not merely 
a personai idea, būt that of “dyed 
in the vvool” music erities.

This young lady is only nineteen 
years of age, having vvon a scholar
ship vvhich sent her to Oberlin Col
lege to frirther her study. Endovv- 
ed vvith a natūrai born love of 
music, and blėst vvith a streak of 
genius, she is destined for fame,

Enough about predietions, novv 
for facts . Study of the vio-
lin began' at the early age of ten. 
Talent lying dormant, naturally de- 
cays, būt Anne really practices, of 
course it’s only a mere 11 or 12 
hours some days, as she expressed 
it. Ordinarily, one vvould be in
clined to’.think tliat Someonę so 
absorbed .in one specific field, mušt 
be mentally lopsided or physically 
vveak. 1

Būt lo and behold, ’tis just con- 
trary to this assumption. This 
near-beautiful young artist can con- 
verse most adaptly, discuss psy- 
chology, philosophy, the svving dance 
or the art of self defense. The 
most striking characteristic about 
her is . . . “ability of ascen- 
sion and condescension.” Even tho. 
already successful in ascending te 
great heights in the musical vvorld 
Bhe can sincerely and unpretentious 
ly condescend to the levels of just 
the common kinfolk.

Artist —
A young Cleveland boy received 

much publicity for his artistic abil
ity during the past year. Our at
tention vvas first called to his most 
remarkable feat of having dravving 
upon dravving published in. an Am- 
ateur Journalism section of the 
Cleveland News.

Investigation proved this young 
artist to be a Lithuanian lad, An- 
thony Vaiksnoras, being born in 
Pennsylvania, also the birthplace 
of his mother, although his father 
vvas born in Lithuania. He is not 
the “shovv-off type” būt a modest 
and reserved gentleman, of high 
esteem, attending East Technical 
High School, vvhere too he has dis- 
tinguished himself for his artistic 
ability.

Only a boy of eighteen, lacking 
training, he appears to be a virtua) 
“diamond in the ropgh.” Just as 
Petras Rimša, the great seulptor 
likęs to dream and vvork in the 
quiet of the night, so too vvith this 
modern Lithuanian American. One 
can see the midnight oil burning 
vvhere he resides at 7214 Duluth 
many an evening, vvhere this youth 
of moderate means, būt great am- 
bitions earnestly pours forth his 
best.

In the very near future, several 
of his drahvings vvill be published 
in this paper. If the reproduetion 
appears anything likę the original, 
you too vvill readily recognize un- 
mistakable talent.

W r e s 11 e r —
Lašt mention goes to Jack Gan- 

son . . . vvorld famous Lithuan
ian vvrestler, for the past three 
years matchmaker and promoter. 
Here is a man vvho has already 
tasted the fruits of fame and for
tune.

Mr. Ganson vvas born in Lith
uania, coming to America at an 
early age, thereby actually mak
ing this country his paradise. As 
a young man, Jack alvvays enjoyed 
competitive sports, in fact, to such 
an extent, he vvas chosen as one 
□f the athletes to appear at the 
Olympics held n California.

This vvas the turn of events that 
■tarted Jack in the vvrestling game, 
’inally ending at the top of the 
addcr as such. He has traveled 
he entire European and North A- 

merican continents. Upon his most 
recent tour of Europe some tvvo 
years ago, he met a French giri 
in Paris, vvho novv accompanies 
him as his vvife in his promoting 
and matehmaking business, carry- 
ing them from California vvhere 
he has resided for 22 years, to the 
Nevv England Statės and back.

Ordinarily vve expect a vvrestler 
j to be all brute strength, minus 
' brains, būt not so vvith Jack. This 

six footer has intelligence and com- 
' mon sense to spare, gathering and 
i holding a tidy fortune and at the 

šame time, being a most successful 
promoter. His outstanding char- 
acteristic probably is his generosity, 
vvhen he sees it deserving . . . 
vvhich can readily be seen by his 
liberal donation of $20.00 to the 
Cultural Garden Fund, here in this 
city.

These are pūrely unbiased opin- 
ions, not being inclined to personai 
gain or advantage. Citing certain 
characteristics and outstanding good 
qualities possessed by Lithuanians. 
It is a splendid example of hovv 
the Lithuanian pedple have and 
are — finding their place in the 
American sun.

“ S H O W BOAT”

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

and St. Francis Parish, of this

very interesting and diversi- 
program consisting of tavo

GALA BENEFIT PROGRAM 
Youngstovvn, O. — The S. L. A. 
Lodge 157, is holdirig a program 
for the joint benefit of the Lith
uanian Cultural Garden of Cleve
land 
city.

A 
fied
plays vvill be staged, one, the very 
dramatic “Kares Metu” vvith its 
setting ių Lithuania and the other 
the comedy, “Kupratas Ozelis”. The 
players are talented Clevelanders.

The remainder of the program is 
made up of songs and dances by 
local talent. Follovving the pro
gram, delightful dancing. Sounds 
likę a grand program and a good 
time vvill necessarily be had by all, 
so come one, come all.

The date, February 7th, Time, 
5:00 P.M. Place, St. Francis Par
ish Auditorium — Tickets only 35. 
cents. We are anticipating a large 
group from outside of Youngs
tovvn, and the entire Lithuanian 
populace from Youngstovvn, so don’t 
dissappoint us. We’ll be seeing you 
all Sunday, February 7th!

VIOLIN RECITAL AND CONCERT
One of the most inspiring Te

eitais held this season at the Lith
uanian Hall, tvas that of our most 
promising Miss Anne Zelvis, piano- 
violin student and a junior at the 
Oberlin Conservatory of Music.

A goodly number of friends and 
music lovers attended lašt Sunday 
to pay their publlic appreciation of 
talent properly trained 
damentals of music.

Interspersed between 
ed guest’s performance
by Miss Sofia Kane, Julius Krosin 
and the Lyros Choras. At the 
niano vvere, Aldona ^Vilkelis, Jeanet- 
te Johnson and Virginia Pelling- 
ton, the latter a classmate of Miss 
Zelvis, hailing from Wisconsin.

I suppose you all have your 
tickets by novv, and are anxious- 
ly vvaiting for Sunday.

To appease, or maybe arouse your 
euriosity more, 1’11 tell you 
thing of vvhat you vvill see.

If you liked the Minstret 
lašt year, you’ll 
it this year.

The principais 
people from our 
knovvn for their

Remember the 
Debesis, Ann Montville and Adei 
Žakas vvill once more make you 
laugh įt their anties, Niek and 
Joe Pranko, as tvvo of the end- 
men, vvill keep you amused all 
evening.

Pete Akelis, the Lanny Ross of 
our shovv vvill thrill you vvith a 
love sohg of the Mississippi.

Remember the songstress, Stella 
Malonis and Lueillo Montville, they 
vvill again charm you vvith their 
golden voices.

Betty Sievert vvill 
get Eleanor Povvell 
her dancing feet. 
younger girls tvill shovv you vvhat 
rhythm is and tvvo other girls vvill 
make you think you’re in Mexicd 
as they do a tango.

It’s quitc impossible to tell you 
everything, you vvill have to see 
for yourself in order to appreciate 
this most spectacular scene vvhich 
vvill appear before your eyes as 
the cnrtain goes up. “Captain” 
George Angelaitis, acting as mas
ter of ceremonies vvill start the 
shovv and keep it moving.

Those desiring to dance, come 
on Sunday, Feb. 7th as there vvill 
be dancing till 1 A.M. to the music 
of Whitey Bayus' Orchestra. The 
performance vvill start at seven 
and the admission is 40 cents.

The šame performance vvnll 
presented, Monday, Feb. 8th 
8:30 P.M., būt there vvill be 
dancing. Those vvho wish to play 
cards vvill be able to do so after 
the shovv. The admission is onty 
25c.

Don’t miss the big shovv of the 
year. Don’t let anything keep you 
from seeing it. Say to your friends 
"FU see you at the Shovv Boat1'.

Adeline Gerk.
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’ Mr. Anthony Bort, populiaru: 
Lietuvis fotografas, kurio stu 
dija vardu

EAST 79TH
PHOTO STUDIO

randasi 1197 EAST 79th ST

3 užkviečia jus kreiptis j jo por 
| tretų Įstaigą jo 20 mėtų foto 
i grafavimo jubilejaus proga.

štai jums proga įgyti nau 
jas savo fotografijas tiž žema: 
kainas šio specialio 
sukaktuvėse.

HEnderson 3535
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I EVA’S ;; 
Š Dry Cleaning

i
Ž Senas Drapanas padarom R 
X kaip naujas, išvalom ir R 

sutaisom. ;;

Vyriški Siutai ir Topcoats R 
išvalyti, suprosyti už 85c. į 
Moteriškos dresės — 95c.

r EVA PETRAITIS
X 6702 Superior Avė.
•g Telef. HEnderson 5699
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•,

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

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

Patarnavimas 
moderniškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292
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I. SAKAS JEWELRY
6704

THE KRAMER & REICH CO.

Pinigų Taupymo Išpardavimas
Visas Didelis Rinkinis

SIUTŲ-OVERKOTŲ
SKRYBĖLIŲ - REIKMENŲ

TURI BŪTI PARDUOTA.

Apsirupinkit save visomis reikmenimis dabar ir 
Sutaupykit Pinigų!

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

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
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Superior Avenue
Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės į tnusų krautuvę, 
kur rasit didžiausi rinkini visų šių 
reikmenų. Taipgi esn specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

Immni

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN,

GERA ANGLIS «.

■J

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

• »

Aii
J. J. STANKUS

16201 SARANAC RD. GLen. 5787
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