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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Kasyklų Darbininkai 
Gali Laimėti Daugiau 
Mokesties ir Trum

piau Dirbti

DERYBOS PRASIDĖJO
Detroit. — General Mo- 

tors darbininkų streikui 
pasibaigus, Vasario 16 d. 
prasidėjo derybos tarp uni
jos ir kompanijos atstovų 
už naujas mokestis ir dar
bo sąlygas.

Kartu su tuo, automotivų 
industrija vėl smarkiai su
judo dirbti. Iš Įvairių mie
stų kur gaminama General 
Motors Detroito dirbtu
vėms reikmenys, vėl prasi
dėjo gausus tų reikmenų 
statymas. Kompanija už
sakė ivairiu reikmenų už 
$100,000,000.

New Yorke, šešių didžių
jų viešbučių unrjistai t?" 
nautojai iššaukti streikam

Streikas. Pecs, Vengri- 
ja. — Suvirš 4,000 anglia
kasių pasiryžo apšaukt po
žeminį streiką. Dėl to ka
syklos savininkai patyrę 
apie tokį streikerių planą 
uždarė inėjimą į kasyklą.

Cleveland. — Plieno ga
myba praeitą savaitę paki
lo pora punktų iki 81 pun
kto.

Padidėjus plieno gamy
bai pakilo ir senų plieno 
daiktų kainos.

Gerai eina gamyba plie
no reikalingo statybai.

RUBSIUVIAMS PADI
DINTA MOKESTIS

New York. — Pasibaigė 
rubsiuvių unijos derybos 
su siuvyklų savininkais — 
nuo Gegužės 1 d. siuvėjai 
gaus 12 nuoš. mokesties 
daugiau. Sakoma kad ben
drai tuo budu šimtai tūk
stančių siuvėjų per metus 
gaus 30 milijonų dolarių 
daugiau.

Akron, O. — Goodyear ir 
Goodrich gumų išdirbystės 
padidino mokesti savo raš
tinių tarnautojams. Dar
bininkams mokestvs pakel
ta savaitė pirmiau.

Detroit, Mich. — Nash- 
Kelvinator dirbtuvėj bai
gėsi “sėdėjimo streikas”— 
sėdėjo 1,000 darbininkų.

Streiką laimėjo darbinin
kai.

9 MILIJONAI NEDIRBA
Iš Washingtono skelbia 

kad per Gruodžio mėnesį 
Amerikos darbininkai buvo 
imami į darbą po 2807 Į 
dieną. Tačiau, sako, da
bar dar tebėra 8,917,000 be
darbių.

Visokios darbą pagreiti
nančios mašinos, sako, nuo 
1929 metų atėmė darbus 
mažiausia 2,500,000 žm.

New York, Vasario 18. 
— United Mine Workers 
of America pradėjo dery
bas su angliakasyklų savi
ninkais naujai sutarčiai, 
nes dabartinė sutartis bai
giasi Kovo 31 d.

John L. Lewis, angliaka
sių unijos prezidentas, pa
reiškė jog reikalauja ketu
riems šimtams tūkstančių 
minkštos anglies kasyklų 
darbininkų 30 valandų dar
bo savaitės ir padidinimo 
užmokesties.

Dirbantiems nuo dienų 
angliakasiams reikalauja
ma mokesties po 50c dienai 
daugiau; po 25c nuo tono 
tiems kurie pikiais anglį 
kapoja; po 13c nuo tono 
anglies lioduotojams ir po 
2c daugiau nuo tono kapo- 
tojams. Taipgi reikalauja 
garantavimo 200 dienų dar
bo per metą ir dviejų sa
vaičių atostogas su apmo
kėjimu.

Konferencijoj dalyvauja 
po apie 200 atstovų iš ka
syklų operatorių ir iš uni
jos narių pusės.

Anglija Statysis 10 Ka
riškų Laivų

Londonas. — Did. Brita
nija pasiryžo smarkiai gin
kluotis. Bėgyje sekančių 
5 metų numato tam tikslui 
išleisti net $7,500,000,000.

Tarp kitko bus padirb
dinta trys didieji kanuoii- 
niai laivai ir 7 greitieji.

Anglijos darbininkai pa
skelbė prieš tai protestą.

Žuvo 7 darbininkai. An
glijoje, prie Waterloo ang- 
liakasyklos sprogime žuvo 
7 darbininkai.

Iki šio laiko jau suregis
truota ir gavo senatvės 
pensijos korteles 23,647,460 
darbininkų.

7 užmušta. Floridoj su
simušus automobiliui ir už
sidegus, sutiko mirtį sep
tyni keleiviai.

Suv. Valstijose pradėta 
parduoti Argentinos Res
publikos bondsai. Argen
tina nori gauti 70 milijo
nų dolarių paskolos.

ŽIURKĖS AMBASADOJ
Varšava. — Prancūzija 

čia išstatė naujus puikius 
savo ambasadai namus. Bet 
staiga visą namą užpuolė 
žiurkės. Pasirodė kad na
mas statytas ant senoviškų 
griuvėsių, kur požemiuose 
buvo žiurkynai. Žiurkės 
pajutusios namuose mais
to, ir išlindo. Visi gyven
tojai apleido tą namą ir 
žiurkėms naikinti užleista 
nuodingos dujos.

TEATRE SUDEGĖ
658 KINAI

POTVINIUOSE ŽUVO
460 ŽMONIŲ

S1ULO DARYTI RUSI-
• JOS-JAPONIJOS

SUTARTI

PASIRENGUSIOS LIETUVA GINTI •— PALIS LIETUVOS KANUOLIŲ

Memphis, Tenn. — Pas
kutinėmis žiniomis, didžio
jo Mississippi upės slėnio 
potvinio laiku šio mėnesio 
pradžioje sutiko mirtį 460 
žmonių. Vieni tiesiog pri
gėrė, kiti miršta nuo to pa
einančių ligų.

TRAGEDIJA UŽSI- 
GEIDUSIO PATEK

TI AMERIKON
Hohokon N Į _. Gi h at

vykusio prekinio laivo ka
pitonas papasakojo šitokį 
atsitikimą. Jo laive po 60 
tonų anglies rasta 21 metų 
amžiaus vyrukas iš Čeko
slovakijos, kuris norėjo at
važiuoti į Ameriką. Prieš 
laivo išplaukimą, jisai Ant
verpene užmokėjo vienam 
uosto darbininkui 500 fran
kų kad įšmugeliuotų jį į 
laivą. Kai paskiau pradėjo 
pilti į laivą anglį, jis pa-i 
kliuvo po anglimi. Dideliu i 
Belgišku pinigu jis pradė
jo barškyti j laivo sieną, iki 
buvo užgirstas ir keli dar
bininkai ėmė perpilti ang
lį į kitą vietą. Atkastas jis 
po 12 valandų dar buvo 
šiek-tiek gyvas, papsakojo 
kaip ten pateko, ir mirė. 
Palaidotas juroje.

Lenkijoje, viename 
me pamišęs kaimietis 
šovė 7 žmones ir pats 
sišovė.

kai-
nu-
nu-

ISPANIJOJE
Madridas, Vasario 18.— 

Sukilėliai iš oro bombarda
vo miestą nakties laiku; 10 
žmonių užmušta.

Kairiųjų kariuomenė de
da visas pastangas išgelbė
ti savo kelią į Barceloną, 
ir daro smarkius puolimus. 
Smarkiausi puolimą daro 
Jamara upės srityje. Su
kilėlių vadai sako, šis mu
šis gali nulemti Madrido 
greitą paėmimą arba dar 
ilgą karą.

Kairieji dar kartą pada
rė perorganizavimą ir 
stiprinimą savo spėkų, 
rėdami atsilaikyti.

Paryžius. —Spėjama 
Ispanijoje šiuo laiku 
dasi apie 118,000 svetimų 
šalių kareivių, lygiai pasi
dalinusių tautininkų ir kai
riųjų pusėje. Tautininkai 
prie to dar turi apie 25,000 
Morokkos kareivių.

su- 
no-

kad 
ran-

Tokio. — Senas Japoni
jos valstybininkas, Y ūkio 
Ozaki, siūlo vyriausybei 
padaryti su Rusija nepuo
limo sutartį, šitokiu budu 
išvengimui karo su sovie
tais. Jis smerkė Japonijos 
sutartį su Vokietija.

Japonijos premjeras sa
vo šalies seime pareiškė 
kad jis nekeis iki šiol va
ryto Japonijos ginklavimo
si programo, bet, sako. Ja- 
ponija nebaudę? fe nors 
tižfnilti ar 'grąšiVifT.''
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VOKIETIJOJE buvo pa
grasinta mirties bausme 
tiems kurie turi paslėpę 
savo pinigus užsienyje — 
iki Sausio 3J d. visi turėjo 
pasisakyti kur kiek pinigų 
turi ir kad sutinka juos 
laikyti savo šalyje. Tokių 
pinigu atsirado i $100,000,- 
000.

Maskvoje apsireiškė kei
stas krizis: nėra skalbyklų 
kur kitų šalių diplomatai 
galėtų paduoti išskalbti ir 
išprosyti savo marškinius.

Dabar Maskvos Sovietų 
prezidiumas nusprendė lei
sti nuo Gegužės 1 dienos 
Maskvoje įsteigti 248 skal
byklas. Tai ir komisarai 
galės švarius marškinius 
dėvėti.

Suv. Valstijos visu savo 
gyvavimo laiku buvo įsi- 
vėlusios į apie 30 karų.

j Sukilėliai aplink Madri
dą sutraukė didžiausias sa- 

! vo spėkas .tikslu galutinai 
1 miestą užimti.

Londonas. — Išvengimui 
kilimo platesnio karo, Eu
ropos valstybės tariasi su
laikyti visišką teikimą Is
panijai pagalbos ir nori už
blokuoti priėjimą vandeniu 
ir žeme. Kliūtis yra Por
tugalija, Ispanijos kaimy
nė. Ji atsisako prisidėti.

Portugalija bijo: jei Is
panijoje laimėtų raudonie
ji, ir Portugalija turėtų 
daug bėdos su komunistais.

Vokietija ir Italija pri
taria Prancūzijai nesikišti 
į Ispanijos 
ma Kovo 6 
dą.

Valencia.
d. sukilėlių ___  ____
šaudė Valenciją, užmušta 
14 žmonių, daug sužeista.

reikalus. Tiki- 
d. įvesti bloka- 

— Vasario 14 
karo laivas ap-

Tokio. — Antunge, Man- 
čukuo, Kinai minėdami sa
vo naujus metus, susirinko 
į teatrą, apie 1,000 žmonių. 
Teatre kilo gaisras, ir ten 
žuvo 658 žmonės.

Šiaurinėje Japonijoj už
klupus smarkiam šalčiui ir 
pūgoms, žuvo apie 140'žm.

BAŽNYČIA KRATOSI 
HITLERIO

Berlinas. — Evangelikų 
bažnyčia Vokietijoje atsi
kratė Hitlerio kontrolės ir 

įyg. 
kyti savo dvasiškius.

BOIKOTUOJA. Ameri
kos Žydai, kurie boikotuo
ja viską Vokiško, paskelbė 
kad boikotuos iš Vokietijos 
sugryžusio Max Schmelin- 
go kumštynes Amerikoje. 
Max Schmeling padarė su
tartį aplankyti 22 miestus 
kumštynių parodavimui.

Anderson, Ind. — Perei
tą savaitę šiame mieste Ge
neral Motors dirbtuvėje iš
kilo smarkios muštynės 
tarp unijistų ir ne-unijistų 
darbininkų. Prireikė net 
apšaukti karo stovį, atsių
sta valstijos milicija.

Streikeriams kovoti buvo 
besuvažiuoją šimtai darbi
ninkų iš Detroito, kur tik 
ką buvo pasibaigęs strei
kas, bet policija ir kariuo
menė juos grąžino atgal.

Maskva. — Sovietų au
tomobilių išdirbvstėje. kur 
gaminama trokai, darbas 
turėjo sustoti, nes dirbtu
vė kuri gamina styravimo 
ratams lazdas nepajiegia 
jų pagaminti.

WM. GREEN, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas, yra priešingas or
ganizavimui šiaip darbi
ninkų į unijas. Jis pripa- 
žysta tik tam tikrų amatų 
unijas. Jis yra angliaka
sių unijos narys. Kadangi 
jis susivaidijo su anglika- 
sių unijos prezidentu John 
L. Lewis už darbininkų or
ganizavimo klausimus, Le
vais nori jį išmesti iš savo 
unijos. Green pasiryžęs 
nesiduoti išmetamas.

Perka Amerikos Darbo 
Ginklus

Tolimųjų Rytų šalys da
bartiniu laiku yra didžiau
sios pirkėjos Amerikoj ga
minamų karo ginklų ir lėk
tuvų.

VVashington. — Vasario 
17 d. Amerikos Darbo Fe
deracijos taryba pareiškė 
savo apsisprendimą visapu
siai stoti už Prez. Roose
velto sumanymą pertvar
kyti Suv. Valstijų Aukš-l 
čiausįjj Teismą, kuriame 
dabar sėdi perseni teisė
jai. Jų sprendimu pasta
rų poros metų bėgiu panai
kinta NRA ir kiti Prezi
dento Roosevelto įvykdyti 
pagerinimai darbininkams 
ir ūkininkams.

Kiek anksčiau A. D. Fe
deracijos, už Prez. Roose
velto planą pasireiškė Dar
bo Ne-Partijinė Sąjunga.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

kepėjai, audė- 
laikrodininkai, 

spaustuvninkai

viščiukų peri-

KAUNO darbininkų grupė 
projektuoja steigt bedarbiams 
šelpti fondą. Fondo nariais 
galės būti visi dirbantieji dar
bininkai ir Įmonių tarnautojai.

LIETUVOJE,’ kai kurios' 
parapijos kreipiasi į žemės u- 
kio ministeriją prašydamos lei
dimo Įsigyti naujų žemės plo
tų. Valstybės Taryba svarsto 
ar sulyg esamų Lietuvos įsta
tymų bažnyčios gali Įsigyti 
naujų žemių.

ŠIUO METO Lietuvoje yra 
apie 300 Įvairių darbininkų 
profesijų. Svarbiausios darbi
ninkų profesijos yra šios: bal
dų gamintojai, batsiuviai, siu
vėjai, odininkai, 
jai, šaltkalviai, 
špižo liejikai, 
ir kiti.

PANEVĖŽIO 
nimo stotis šymet padidinta ir 
per sezoną galės išperinti iki 
75,000 viščiukų. Tam reika
lui žemės ūkio rūmai užsakė 
Amerikoniško tipo 16,000 kiau
šinių talpumo inkubatorių.

“MAISTO“ Bendrovė Kaune 
įsitaisė paukščių penyklą ir 
skerdyklą. Joje paukščiai bus 
penimi, pjaunami, jų mėsa ati
tinkamai vėsinama, pakuoja
ma. Per sezoną galės nupe
nėti nuo 300 iki 400 tūkstan
čių paukščių. Paukštiena bus 
eksportuojama.

ALYTAUS gimnazijos mo
kytojas Vytautas Maknickas 
ruošia Lietuvių rašytojų bib
liografiją.

LIETUVOJE yra 4 radio 
stotys su 27,000 įregistruotų 
radio priimtuvų. Kaune yra 
dvi radio stotys, viena progra- 
mams perduoti, kita radio le- 
legrafui, orlaiviams ir kito
kiems reikalams. Klaipėdoje 
taipgi dvi radio stotys: viena 
radio programams, antra pa
jūrio stotis laivams.

SOVIETŲ Rusijos bendrovė 
atsiųs j Klaipėdą šiais metais 
supjaustyti 150,000 kietmetrių 
miško medegos. Pagal sutar
tį, tiek pat miško medegos 
Lietuva apdirbs Rusams ir 
1938 metais.

LIETUVOJE dabar yra 18,- 
146 telefonai. Telefonų cen- 
tralinės stotys Kaune ir Klai
pėdoje yra automatinės ir vė
liausios pasaulyje technikos. 

kurios vadai yra A. D. Fe
deracijos vadų oponentai.

Angliakasių unijos sky
rių vadai vieni paskui ki
tus išneša rezoliucijas re
miančias prezidentą.

*1- N*

Vasario 14 d., Suv. Val
stijų Generalinis Prokuro
ras Cummings savo radio 
kalboje j šalies gyventojus 
skelbė kad Su y. Valstijų 
Aukščiausis Teismas pri
valo būti paliuosuotas nuo 
nusilpusių senukų teisėjų. 
Tie senukai arba turi pa
sitraukti ant pensijų arba 
turi būti priversti užleisti 
savo vietas jaunesniems.

A

btrvo
Ku- 

. me- 
fna-

1937 METŲ darbuose Lie
tuva numato ir socialę globą 
šalyje sustiprinti. Dabar so
cialinei globai Lietuvoje vei
kia jąrt 260 ištaigų, kurios iš
laiko js„ zO asmenų. Tai yra 
seneliai, vargšai, ligoti, ir tt.

LIETUVOS maisto produk
tai užsieniuose skaitomi daug 
geresni ir už juos brangiau 
moka negu už Lenkų. Pav., 
Londone už Lietuvos sviesto 
kilogramą (virš du svarai) 
moka 2 litu 91c. Už Lenkijos 
sviesto kilogramą moka 2 lt. 
68c. Geresnis už Lietuvos 
sviestą yra tik Danijos, Aus
tralijos ir Naujosios Zelandi
jos sviestas. Taigi Lietuva po 
jų užima ketvirtą vietą.

LATVIJOS statistika paro
do kad Latvijoje gyvenančių 
Lietuvių 36 nuoš. veda Latves 
arba Latvius.

KAUNAS nuolat gražina
mas. Ir šymet miesto tvarky
mo ir gražinimo darbams nu
matoma išleisti 2,319,853 litus. 
Pernai tiems darbams 
praleista 2,253,578 litų, 
rie buvo Kaune du ar trys 
tai atgal, apsilankę ten vėl 
tys žymias permainas.

LIETUVOS konservuoti 
dėti dėžėse) agurkai sėkmin
gai eksportuojami j Angliją ir . 
Ameriką. Dabar tie agurkai 
pradedama gaminti ir vidaus 
rinkai. Jų gamybą “Maistas” 
šymet nusistatęs žymiai pra
plėsti.

PRIE KAUNO, Vilijampolė
je, gyvena 100 metų senukas, 
Katkus, kuris sako visą savo 
gyvenimą nėra sirgęs ir netu
rėjęs reikalų nei su gydytoju 
nei su vaistinėmis.

MARIJAMPOLĖJE statoma 
didelė apskrities ligoninė.

LIETUVOS kanklininkai .L 
Strimaitis ir Pr. Stepulevičius 
važinėjo Rygoje ir Tallinne 
koncertuodami kanklėmis. Tų 
miestų žmonėms Lietuvių mu
zika labai patiko.

LIETUVOJE yra vienas bi
tininkas, Katkus, Bilionių 
Kėdainių ap. Jis turi net 250 
avilių, iš kurių per metus gau
na po 60 svarų medučio! .

LIETUVA per metus pama
to iš įvairių valstybių įvežtij 
apie 850 paveikslų filmų.

(su-



PENNSYLVANIJOJE
F ------
PITTSBURGH

IŠ WEST END
Vasario 7 d., Į Dangų žen

gimo 'Lietuvių parapijos cho
ras ir Dramos ratelis, vado
vaujant vargoninkui J. L. Se
nuliui, statė scenoje komediją 
“Grafas Kaimiečio Bernu”.

Visi vaidintojai savo roles 
gerai atlikto, ypač gi J. žvirb
lis, Grafo tarno rolėje, kuris 
daug juokų prikrėtę. Progra
mas pradėta su Amerikos him
nu ir pora dainelių choro. Po 
vaidinimo p-lė Stella Adomo
nis padainavo solo, atlikdama 
labai patinkamai. Buvo dainų 
dar ir duetais ir paskui dar 
fhoras sudainavo keletą dainų 
ir baigė Lietuvos himnu.

Gaila tik kad publikos neat
silankė gana daug, neįvertin
dami tokio gražaus programų.

Reikia pasakyti kad choras 
ir dramos ratelis dar nesenai 
tesusitvėręs, vos apie trys mė
nesiai laiko, bet gerą pažangą 
padarė, gali lenktyniuoti ir su 
senais chorais.

Per ilgus metus North Side 
Lietuvių tarpe nebuvo nieko 
daroma, nes nebuvo vadų, o 
dabar kas kita: turi darbštų 
kleboną Kun. J. Mišių ir ga
bų vargoninką J. L. Senulį. 
Dabar viskas kaip ant mielių 
auga, išjudinti visi Žemaičiai.

Ten Buvęs J. š.

Byla dėl Žudystčs
SOMERSET, PA. — Praeitą 

Rugsėjo 12 d. vienas Union- 
town miestelio viešbučio savi
ninkas, Frank Monaghan, 64 
m. amžiaus, susivaidijęs savo 
viešbutyje su apskrities detek- 
tivų viršininku Vv’all perpjovė 
jam kaklą, jį sužėi' imas.

Savininkas buvo kitų apskri
ties policijantų areštuotas ir 
nuvežtas į nuovadą. Iš ten jis 
gyvas neišėjo: policijantai jį 
ten neva tardydami primušė ir 
jis mirė. Už to žmogaus nu
žudymą patraukti atsakomy
bėn šeši policijos nariai, vie
nas jų jaunas valstijos poli
cijos narys, Gunderman, kuris 
pirmiausia kaltinamas.

Liudymais prieš juos išsta
tyta kruvinos paklodės, rank
šluosčiai ir matracas, kurie 
tame kambaryje buvo kur tas 
senas žmogus buvo primuštas. 
Viena kėdė tame kambaryje 
taipgi buvo sudaužyta.

Plieno Industrija bus 
Suorganizuota

John L. Lewis, vyriausias 
vadas Industrialio Organizavi
mo Komitetas, pastatys plieno 
industriją į tokią pat padėtį 
kokioje atsirado automobilių 
išdirbystės — turės pasiduoti 
unijai bėgyje mėnesio laiko 
nuo dabar, — pareiškė orga
nizatorius Golden kalbėdamas 
angliakasių sueigoje Brovvns- 
ville, Pa.

Golden sako kad plieno in
dustrija, didžiausia ir stipriau
sia iš didžiųjų industrijų, ku
rios darbininkai neturėjo uni
jos, bus priversta pasirašyti 
sutartį su Plieno Darbininkų 
Organizavimo Komitetu.

Iki šiol jau susirašė j uniją 
150,000 plieno darbininkų, ir 
unijos vadai tuoj privers plie
no išdirbystės skaitytis su dar
bininkų reikalavimais.

Užmušė Policijantą
New Castle, Pa. — Angelo 

Pedoseni, iš Clevelando, kalti
namas užmušime policijanto, 
kurį jis sumušė tiek kad poli- 
cijantas tuoj mirė.

Trys vyrai buvo atvažiavę 
ir ne vietoj pasistatę gatvėje 
automobilį. Policijantas Dukes 
prie i o jiems pasakyti kad ras
tų kitą vietą savo automobi
liui. Tie vyrai nieko nesakę 
iššoko iš automobilio ir puolėsi 
ant policijanto. Pedoseni visu 
žiaurumu policijantą sumušė, 
ir tas sąmonės neatgavęs mirė.

Po to žiauraus darbo jie iš
važiavo. Bet susekti ir suim
ti Clevelande. Pedoseni prisi
pažino prie policijanto stimuši- 
tlio, _ ‘

STOKA DARBININKŲ. Jei 
šymet Pittsburgho srityje pa
daugės statyba tai čia pritruks 
visokių rūšių statybos darbi
ninkų, sako valstijos darbinin
kų samdymo biuras.

Pereitą vasarą jau buvo sto
ka nekuriu rūšių darbininkų.

Taipgi čia stokuoja namų 
tarnautojų.

Washington, D. C.—<Šių me
tų Vasario 16 diena yra Lie
tuvos Respublikos nepriklauso
mybės 19 metų sukakties die
na. Džiaugsmingai minėdami 
tą brangią Lietuvių tautai su
kaktį, drauge privalome pa
gerbti ir Dr. Jono Basanavi
čiaus 10 metų mirties sukak
tį. Basanavičiaus vaidas am
žinai minėtinas, nes jis tam
priai surištas su Lietuvių tau
tinio atgijimo laikais, Aušra, 
Lietuviškos spaudos laisvės at
gavimu, Didžiuoju Vilniaus Sei
mu. Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo akte Basana
vičiaus parašas padėtas pirmo
je vietoje. Lietuvos atgimimo 
patrijarkas pastarais savo gy
venimo metais gyveno ir dir
bo Vilniuje. Vilniuje jis mirė 
ir ten tebėra palaidotas. Am
žinoji Lietuvos sostinė Vilnius 
dėl Basanavičiaus kapo tapo 
mums dar brangesnis. Nors 
Vilnius tebėra svetimoje val
džioje, bet neįveikiami amžini 
siūlai riša Vilnių su laisva Lie
tuvių valstybe su milijonais 
Lietuviškų širdžių, tat ir ta
kas vedąs prie Basanavičiaus 
kapo niekados neužžels.

Teisybės ir teisės užgrudy- 
ta Lietuvių tautos valia Vil
niaus neišsižadėti yra jau ge- 

Į rai žinoma ne tik patiems oku
pantams, bet ir visam pasau- 

j liui. Vilniaus okupacijai jau 
netrukus sukaks 17 metų, o 
betgi Vilniaus klausimo išspren
dimas dar net nenumatomas. 
Kodėl? Todėl, kad Vilniaus 
klausimo teisingas išsprendimo 
kelias tėra tik viėnas: pager
biant išniekintą teisybę ir ati
taisant pamintą teisę, Čia ka
ras nereikalingas4 ir Lietuva 
tuo keliu neina. Čia reikalinga 
geros valios, geros kaimyny
stės įvertinimo, politinės tol- 
regystės: vienu žodžiu, norr 
malių Lietuvių-Lenkų santykių 
atsiradimas galimas tiktai ta
da kai Lenkai atsisakys nuo 
Lietuvių naikinimo politikos ir 
sugryš prie Suvalkų sutarties 
vykdymo.

Lietuva visados buvo ir yrą 
pasiryžusi tuo taikos keliu ei
ti. Bet Lenkai, deja, tebeina 
į priešingą pusę. Lenkijos nu
sistatymas Vilniaus klausime 
yra, matomai, toks kad jie 
skaito Vilniaus klausimą esant 
galutinai išspręstą jų naudai. 
Tą savo nusistatymą jie remia 
pačiu Vilniaus krašto savo ran
kose turėjimo faktu, Ambasa
dorių Konferencipos 1923 m. 
Kovo 15 d. nutarimu, ir žinoma 
savo kariška galybe. Bet tie 
Lenkų argumentai vis vien ne
padaro juodą baltu. Ambasa
dorių Konferencijos nutarimą 
Lietuva užprotestavo ir tas nu
tarimas liko vienpusišku aktu, 
kuris tarptautinio mokslo švie
soje nesudaro užtektinai lega
laus pagrindo, nulemiančio Vil
niaus priklausomybę: tas Am
basadorių Konferencijos nuta
rimas, turys tikslo nustatyti 
permanentišką tarpe Lietuvos 
ir Lenkijos sieną, yra priešin
gas Tautų Sąjungos Tarybos 
tebegaliojančiam nutarimui iš 
1922 metų Sausio 13 d., kuris 
taip skamba: “Taryba negali 
pripažinti išsprendimą (solu- 
tibn) ginčo, patiekto Tautų Są
jungai vieno jos narių, jei tas 
ginčas butų išspręstas neat
sižvelgiant į Tarybos rekomen
daciją arba be abiejų ginče da
lyvaujančių pusių sutikimo.”

Kadangi Tautų Sąjungos Ta
ryba yra aukštesnė įstaiga ne
gu Ambasadorių Konferencija, 
tai minėtasai Ambasadorių 
Konferencijos nutarimas ne
gali viršyti ano Tautų Sąjun
gos Tarybos nutarimo. Prof. 
A. De Lapradelle, tarptautinės

BOSTON, MASS.

PETRO RIMŠOS DARBŲ 
PARODA

Bostono Lietuvių pastango
mis suruošta dailininko Petro 
Rimšos paroda, kuri atsibuvo 
International Institute, nuo 
Sausio 30 iki Vasario 12 d.

Prie parodos surengimo dau
giausia darbo padėjo Dr. A.
L. Kapočius, O. Kapočienė ir 
V. Jenkins. Prie parėmimo 
prisidėjo ir eilė So. Bostono 
profesionalų.

Buvo eilė daktarų, biznierių, 
advokatų ir kunigui kurie at
sisakė ineiti į komitetą, savo 
tam tikrais išrokavimais ar 
nesupratimu. Nekurie jų ta
čiau apsilankė parodoje.

Bostono laikraščiai pašventė 
ne tik skiltis bet ir po puslapį 
pažymėjimui P. Rimšos kuri
nių ir pačios parodos. Tai ge
riausia ir plačiausia apie musų 
dailininką ir jo kūrybą atsilie
pus spauda. Rep.

BALTIMORĘ, MD.

šiame jų parengime dalyvauti 
ir parodyti Lietuvišką gera- 
širdingumą. Ant. KurclaitiS.

MIESTO MAYORAS LANKĖ
SI PAS LIETUVIUS

Jonas Dikinis ir Petras Wei- 
sengoffas laiko didelę ir gra
žią užeigą, “Idle Hour Tavern” 
1417 W. Baltimorę St. Jie abu 
vra pasiturinti ir prielankus 
Lietuviai. Jų vieta yra arti 
šio miesto Lietuvių centro. Jo
je lankosi nemažai Lietuvių, 
bet daugiausia kitataučiai.

Kartais ir aš pats užeinu 
praleisti “liuosą valandą”.

Vasario 10 d. šioje įstaigoje 
lankėsi Baltimorės Mayoras 
Howard W. Jackson. Kai jis 
buvo išanksto pažadėjęs tą va
karą ten lankytis, įstaigos sa
vininkai surengė specialį “Ma
yoro Vakarą”. Apart mayo
ro, dalyvavo Adv. Nadas Ras
tenis su žmona, Juozas ir Ant-1 
drius Weisengoffai su žmono
mis, Vincas Praninskas, Jonas 
Taurozaš, p. Belskienė, Juozas 
Byla, Anelė Laukaitienė, Ka
zys Dikinis, aš pats, ir daug 
kitų. Toje įstaigoje telpa iki 
200 žmonių, ir ji buvo pilna. 
Visą vakarą skambėjo muzika 
ir dainos bei ūžė kuždesys.

Kiek vėliau, ceremonijų ve
dėjas, George Barber, persta
tė Adv. Nadą Rastenį, kuris 
po kelių pastabų perstatė da
lyviams Mayorą Jackson. Ma
yoras visus sveikino ir lengva 
kalba gražiai pajuokino. Po to 
sekė “Floor Shovv” ir “Country 
Store”. Daug kas ką laimėjo 
ir visi buvo patenkinti.

Mayoro Vakaras Lietuviško
je įstaigoje tikrai buvo sma
gus ir įdomus.

RŪPINASI POTVINIO NU
KENTĖJUSIAIS

Lietuvių Moterų Piliečių 
Klubas rengia bazarą Ohio ir 
Mississippi slėnyse nuo potvi- 
nio nukentėjusių naudai, Va
sario 27 d., Lietuvių saloje. 
Tarpe nukentėjusių yra ir Lie
tuvių. Jei nukentėjų Lietu
viai turėtų savo kokią orga
nizaciją ir norėtų pranešti apie 
savo padėtį bei reikalą para
mos gali kreiptis į Baltimorės 
Lietuvių Moterų Piliečių Klubą 
pirmininkės Julės Rastenienės 
antrašu, 37 S. Stricker street, 
Baltimorę, Md.

Moterų Piliečių Klubas vi
suomet surengia gražias pra
mogas. Girdėjau kad ir šį 
kartą jos atidengs visokių 
naujenybių. Patartina visienis

______———Į tR V A

Vasario 16 d. Basanavičiaus 
ir Vilniaus žaizda

(LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS)

teisės autoritetas, nuodugniai 
visą klausimą ištyręs, priėjo 
tokios išvados: “Teisės ir tei
sybės atžvilgiu Ambasadorių 
Konferencijos nutarimas iš 
1923 m. Kovo 15 d. neturi 
pagrindo.” Todėl, nors- Lenkai 
ir tvirtina, kad Vilniaus klau
simas yra išspręstas jų naudai, 
Vilniaus buvimas lenkų ran
kose tebėra betgi grynas oku
pacijos aktas.

Lenkai dažnai vartoja dar 
tokį argumentą: kad buk Lie 
tuvos vyriausybė savo laiku 
pati buvo prašius kad Alijan- 
tai nustatytų Lenkijos rube- 
žius. Taip, Lietuvos vyriausy
bė buvo panašų pasiūlymą pa
tiek, tik tas pasiūlymas buvo 
su sąlyga — kad butų atsižiū
rėta į Lenkijos iškilmingą pa
sižadėjimą, pareikštą Suvalkų 
sutartyje. O Ambasadorių 
Konferencija kaip tik į tą Lie
tuvos sąlygą neatsižiurėjo, ją 
nutylėjo ir jos neišpildė. Ne
pildant sąlygos, savaime ir pats 
pasiūlymas atpuola. čia tai 
yra vėl kitas Ambasadorių 
Konferencios Kovo 15 d. nu
tarimo silpnumas. Kada tas 
Ambasadorių Konferencijos nu
tarimas buvo praneštas Tautų 
Sąjungos Tarybai tai Taryba, 
išklausiusi pranešėjo (p. Hy- 
mans) raportą ir Lietuvos dele
gato pareiškimą, “jokios savo 
nuomonės nepareiškė, nes jo
kios rezoliucijos' nebuvo patiek
ta.”

Tokiu budu Lietuvių-Lenkų 
ginčas dėl Vilniaus, kiek tai 
liečia Tautų Sąjunga, paliktas 
atviras. To ginčo pagrinde, 
kaip matėme, yra šie trys žy
miausi fąktaį: . Vilniaus, okupa
cija sulauf^m Suvalkų Sutar
tį, Tautų Sąjungos Tarybos 
rezoliucija iš 1922 rzi. Sausio 
13 d. ir Ambasadorių Kon
ferencijos nutarimas iš 1923 
m. Kovo 15 d., priešingas 
anai Tautų - Sąjungos rezoliu
cijai. Yra todėl aišku, kad 
Lietuvos tikslai Vilniaus kraš
te yra neabejotinai paremti 
tarptautine teise. Tos teisės 
Lietuva negali išsižadėti. ■

Iš kitos pusės, kaip nesisteng
tų Lenkai pridengti Vilniaus 
okupaciją legalumo skraiste, ji 
visvien pasilieka paprasta oku
pacija. Vilniaus žaizda negy
ja, ji dar pablogėjo pastaru 
laiku, kai Lenkai pradėjo urmu 
griauti Lietuviškas mokyklas 
ir draugijas Vilniaus krašte, 
iki šiol išviso panaikindami net 
725 ne politines, bet grynai 
kultūrines organizacijas. Jei 
ištikro Lenkai norėtų tik nor
malių (diplomatinių ir konsu- 
larinių) santykių užmezgimo su 
Lietuva tai sveikas protas 
jiems nepatartų taip daryti. 
Tat kyla rimtas klausimas: ko 
gi ištikrųjų Lenkai nori? Po
litikos įvykių stebėtojai nuro
dinėja kad Lenkai, nors geo
grafiniai imant jaučiasi esą 
“tarp kūjo ir priekalo”, betgi 
šiuo tarpu jaučiasi gana tvir
tai: nes pavojus iš Rusų pusės 
sumažėjęs dėl Lenkų sutarties 
su Prancūzais, gi pavojus iš 
Vokiečių pusės sumažėjęs dėl 
Lenkų sutarties su Vokiečiais. 
Todėl dabar Lenkams esanti 
gera proga į Lietuvą paspausti 
ir išgauti Vilniaus okupacijos 
pripažinimą. Lietuvių -Lenkų 
santykių prasmė dabarties mo
mentu gali būti šitaip apibu
dintas : Lenkai labai norėtų 
“jiems nesamą Vilniaus klau
simą” likviduoti ir užmegsti 
normalius (?) santykius, — 
Lietuviai gi iš kitos pusės irgi 
nesišalina normalių santykių su 
Lenkija, bet jie geidžia tikrai 
normalių santykių, kurie gali- j 
m i tiktai -per “esamo Vilniaus' 
klausimo” teisingą išsprendimą.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton, O i

LIETUVIŲ VEIKIMAS. 
RIMŠOS PARODA

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Vasario 5 d. įvyko Lietuvių 
Neprig. Politiško Klubo, 103 
Green st., Venta salėje, susi
rinkimas. Prie kitų reikalų, 
buvo atvykęs Adv. Lukošius 
pakviesti klubo narius prisidė
ti prie Petro Rimšos parodos. 
Klubas nutarė prisidėti ir iš
rinko tris atstovus į parodos 
komitetą ir iš iždo paskyrė $25 
parodos surengimo reikalams.

Taipgi susirinkime buvo at
silankęs ir muzikas A. Alek- 
sis kviesdamas narius dalyvau
ti paminėjime Lietuvos nepri
klausomybės sukakties, kadan
gi šymet paminėjime lankysis 
Pulk. Jonas Budrys, Lietuvos 
Generalinis Konsulas iš New 
Yorko.

Dėl šio kvietimo kilo karš
tos diskusijos, nes musų rau
donukai priešingi Lietuvai, o 
jų šiame klube keletas yra ir 
myli vaidus kelti. Didumos 
nutarimu sutikta bendrai ren
gti tą musų tautinę dieną, ku
ri įvyksta Lietuvių parapi
jos salėje.

Kai Sausio 30 d. musų rau
donukai minėjo Lenino mir
ties sukaktį jiems niekas ne
sipriešino. Musų raudonukai 
turėtų pagalvoti kad sovietų 
diktatorius' Stalinas jau bai
gia šaudyti visus Lenino drau
gus, kurie Leninui padėjo iš
versti carizfmą Rusijoje, šian
dien tie kovotojai neturi vie
tos savo tėvynėje. Kam ten 
musų karštagalviams apie tą 
Rusiją tūpčioti.

BANKETAS. Vasario 6 d. 
Liet. Neprig. Politiškas Klubas 
Nemunas salėje surengė ban
ketą, dalyvavo apie 250 sve
čių. Komisija buvo išrinkta 
iš energingų asmenų: Jonas 
Klikna, Juozas Bendleris ir Jo
nas Janušaitis,. Bankete lan
kėsi ir Įžymių svečių: Leite
nantas Gubernatorius Frank 
Hayes, miesto mayoras, mies
to teisėjas ir dar keletas mies
to valdininkų, taipgi dalyvavo 
vietos Lietuviai dvasiškiai, kle
bonas Kun. Valantiejus ir 
Kun. Kripas. J. Galinis.

ANSONIA, CONN.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius rengia Lietuvos ne
priklausomybės 19 metų su
kakties paminėjimą Vasario 21 
d., 6:30 vai. vakare, Lietuvių 
parapijos salėje. Kalbėti pa
kviestas “Vienybės” redakto
rius Juozas Tysliava ir kalbės 
vietos Lietuvių parapijos kle
bonas Kun. Karkauskas ir mie
sto mayoras Nolan. Bus dai
nininkų iš kito miesto. Kvie
čiame vietos ir apielinkių Lie
tuvius dalyvauti. Rengėjai.

YOUNGSTOVVN. O
LIETUVOS KALBANČIOS 

FILMOS VASARIO 20

Plačiai jau žinomi Lietu
vos filmų rodytojai broliai K. 
ir M. Motuzai neaplenks ir mu
sų kolonijos — jie atvyksta ir 
į Youngstowną parodyti savo 
gražias Lietuvos filmas, ku
rios yra spalvuotos ir kalban
čios, taigi įdomios.

Rodymas įvyks šio šeštadie
nio vakare, Lietuvių parapijos 
salėje, 923 Shehy St. Pradžia 
8 vai. vakare. Įžanga suaugu
siems 35c., vaikams 15c.

Tai yra tos pačios filmos 
kurias broliai Motuzai prieš 
Kalėdas rodė Clevelande, kur 
salė buvo užpildyta per du va
karu. Youngstowniečiai neap
siriks atsilankydami ir pama
tydami. Daugelis matys savo 
krašto miestelius, žinomas vie
tas ir daugybę naujos Laisvos 
Lietuvos užgyventos pažangos.

Rengėjai.

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.

DAUNORIS JUOZAS 
25 m. amžiaus, iš Akron, Ohio, 
užmuštas automobilio nelaimė
je Youngstowne, O,. Vasario 
6 d. Liko motina ir du bro
liai.

BRAŽUKAS JUOZAS 
mirė Vasario 13 d., Dayton, O., 
valstijos ligoninėje, kur jis iš
buvo 30 metų kaip nervų su
irimo ligonis. Paėjo iš Sargi
nės ., Plutiškės par., Marijam
polės ap. čia Amerikoje gi
minių nėra, bet Lietuvoje yra.

BASANAVIČIUS JUOZAS 
užmuštas anglies kasykloj 21 
Gruodžio, 1936 m., Shenando- 
ah, Pa. Velionis buvo 31 m. 
amžiaus, Dr. Jono Basanavi
čiaus pusbrolis.

MEŠKA KAROLIS 
mirė Sausio 16 d., Chicago, III. 
Paėjo iš čelčės kaimo, Vaido- 
klių par., Panevėžio ap. Ame
rikoje išgyveno 27 metus. Pa
liko žmona, vienas sūnūs ir dvi 
dukterys.

RUSIENĖ ONA 
po pirmu vyru Kaminskienė, 
mirė Sausio 17 d. Chicago, III. 
Raseinių apsk., Nemakščių p. 
Amerikoj išgyveno 33 metus:, 
Liko vyras, 3 sūnus ir brolis.

VINEVIČIENĖ AUGIA 
mirė Sausio 15 d., Chicagoje, 
sulaukus pusės amžiaus. Iš 
Šiaulių ap., Šiaulėnų miestelio. 
Amerikoje išgyveno 26 metus. 
Liko vyras, 3 sūnus ir brolis.

PREIKšlENĖ AGOTA 
po tėvais Paplauskaitė, mirė 
Sausio 16 d. Iš Marijampolės 
ap., Rudos par., Gliuniškės k. 
Amerikoje išgyveno 27 m. Pa
laidota Šv. Kazimiero kapinėse 
Chicagoje.

GENEVIčlENĖ ALESA 
mirė Sausio 15 d., Chicagoje. 
Kilus iš Šiaulių apsk. Ameri
koje išgyveno 26 metus.

BURBA JONAS
mirė Sausio 14 d., Mauston, 
Wis. Buvo 73 metų amžiaus, 
Amerikoje išgyveno 50. metų. 
Liko žmona ir 4 sūnus. Palai
dotas Chicagoje.

ŽILINSKAS MYKOLAS 
mirė Sausio 12 d. Chicagoje, 
sulaukęs 56 metų. Iš Pane
vėžio ap. ir par., Bliūdžiu kai
mo. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

GEDMINAITĖ LIUDVIKA 
mirė Sausio 5 d., So. Boston, 
Mass. Iš Skirsnemunės para
pijos. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

VALIULIS ANTANAS 
mirė Sausio 18 d., Chicagoje, 
sulaukęs pusės amžiaus. Gi
męs Šiaulių ap., Užvenčio pa
rap. Liko žmona ir viena du
ktė.

BERŽINSKIENĖ JUZĖ 
mirė Sausio 17 d., Chicagoje, 
sulaukus pusės amžiaus. Gi
mus Lenkijoje. Liko vyras ir 
vienas sūnūs. Palaidota šv. 
šv. Kazimiero kapinėse Chica
goje.

J Dienos I LIETUVĄ

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę j Kauna. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

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

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

Informacijų klauskit pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE

JONAS GRIGAS
45 m. amžiaus, mirė Clevelan
de, Vasario 17 d. Gimęs Phi- 
ladelphijoj.

ANDRIULIENĖ VERONIKA 
58 metų amžiaus, mirė Cleve
lande Vasario 17 d. Paėjo iš 
Jurbarko, Amerikoje išgyveno 
24 metus. Liko vyras, 1 sū
nūs, 3 dukterys čia ir vienas 
sūnūs Lietuvoje.

ONA VARDAUSKAITĖ 
mirė Sausio 2 d., Chicagoje, 
35 metų amžiaus, kilus iš Lie
tuvos, Amerikoje išgyveno 30 
metų.

BAGDONAS DOMINIKAS 
mirė Sausio 12, Chicagoje. Iš 
Tarnagalės k., Naujamiesčio 
par., Panevėžio ap. Amerikoj 
išgyveno- 30 metų.

MARTIKONIENĖ ONA 
po tėvais Krasalikė, 45 metų 
amžiaus, mirė Chicagoje Gruo
džio 31. Amerikoj išgyveno 
28 metus. Iš Naujasėdžių k., 
Pagirių p., Ukmergės ap.

BUOŽIS ONA
mirė Sausio 12 d., Chicagoje. 
Gimus Alvito par., Juodpenių 
k., Alvito par. Amerikoje iš
gyveno 38 -metus.

RADZVILIENĖ JIEVA
po tėvais Mazurkevičiutė, mi
rė Sausio 18 d., Chicagoje. Iš 
Suvalkijos. Amerikoje išgy
veno apie 40 metų. Liko vy
ras, 5 sunai ir viena duktė.

SIEBIECKIS KAZYS
mirė Sausio 20 ., Chicagoje. 
Buvo 73 metų amžiaus. Aly
taus aps., Simno par., Skitu- 
rių k. Amerikoje išgyveno 50 
metų. Paliko žmona ir duktė.

MUSKEVIČIUS JONAS 
mirę Sausio 14 d., Ridgewoodj
L. I. N. Y. Buvo 38 metų am
žiaus. Liko žmona, sūnūs ir 
dvi dukrelės.

KARLONAS MARTINAS 
mirė Sausio 14 d., Worcester, 
Mass.

MELNIKAITIS ANTANAS 
mirė Gruodžio 25 d. Detroit, 
Mich. Buvo vienas iš seniau
sių Detroito gyventojų Lietu
vių tarpe.

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

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

Kaina 25 centai. 
Reikalaukit “Dirvoje”.

Tūkstančiai rado paleng
vinimą geliamiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

vaisbaženklis Inkaras yra 
.naudojamas per 70 metm
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D I R V A

Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS APIE 
SVIETO MARNASTIS

v. Gadynė musų gyvenimo 
šiame margame pasaulyje 
yra tikrai pilna visokių 
priepuolių, nuo jauniklių 
ženijimosi nesulaukus nei 
dešimties metų, iki didžiau
sių revoliucijų kurios jau 
drebina net draugo caro 
Stalino sostą.

Lyg prieš kokį svieto ga
lą, Ameriką užklupo tva
nai Sausio mėnesį — kaip 
niekad sviete negirdėta — 
kada turi būti storiausi le
dai, giliausi sniegai ir šal
čiausia žiema, štai užėjo 
šilti orai, dideli lietus, ir 
kilo baisus tvanai.

Net mano kieme pradė
jo žaliuot krūmai, vietoje 
nuo stogų ’ ledams kabojus.

Paskui vėl kitas neišaiš- 
kinimas atsitikimas: Kali
fornija, kur visada būna 
žiemą šilta, užklupta šal
čio, kad žmonės niekad ne
turėję šiltų rūbų ir užklo- 
džių, dantis kaleno per ke
lias savaites.

Žmonių gyvenime irgi 
visokių špitokelių atsitin
ka, kad net plaukai ant pa
kaušio stojasi.

Kentukės kalnuose apsi- 
ženija devynių metų mer
gaitė su 22 metų vyru, ir 
tik tada žmonės pradeda 
pletkavoti. Kodėl neplet- 
kavojo iki ta mergaitė su 
tuo vaikinu per du ar tris 
metus flirtavo ir mergino- 
si?

P r e z i dentas Ruzveltas 
užsimanė atstatyt visus se
nus Amerikos teisėjus ir 
į jų vietas įsodint naujus, 
kad" jie nuosprendžius pa
darytų tokius kokie prezi
dentui patinka. Lyg pre
zidentas pats niekad nepa
sens. Pabus dar du ar tris 
terminus ir tada jaunesni 
sakys kad ir jis persenas.

Dženeral Motors darbi
ninkai kaip tik gavo Kalė
doms bonu po kelis desėt- 
kus dolarių, tuoj susitarė: 
Vyrai, turim pinigų, strei- 
kūokim! Gausim dar dau
giau, iki Naujų Metų pa- 
streikavę!

Šitą man pasakė vienas 
senas" Lietuvis galvočius, 
kuris gerai žmones pažys
ta ir daug gyvenime paty
ręs.

Išrodė kad per tris die
nas streiką laimės, ale pra- 
streikavo šešias savaites— 
ir bonų pinigai vėl sugry- 
žo kapitalistams, o kiek 
nustojo algomis tai gal tik 
po smerčio atsidirbs.

O kas darosi Europoje? 
Va Anglijos senbernis ka
ralius, įsiklepojęs į seny
vą Amerikos gyvanašlę, 
kuri pametė jau du vyrus, 
ima ir atsisako savo šiltos 
duonos, atsisako ženytis 
kokią jauną karalaitę, ir 
išbėga iš savo šalies. Kas 
žino, gal ta gyvanašlė no
rėjo ne to senyvo vyruko, 
ale tik Anglijos karalienės 
vainiko, o kai jis sostą ap
leido, gal ji taikosi jau prie 
kokio kito karaliaus?

Paskui vėl paimkim Is
panijos revoliuciją: ar kas 
sviete regėjo kad revo
liuciją keltų prieš revoliu- 
cijonierius? . .

Ispaniją užvaldė šviesiai 
raudoni cicilikai, ir su jais

gavo daugiau aklos lais
vės tamsiai raudoni komu
nistai ir juodi anarkistai, 
kurie visi tinka tik revo- 

į liucijoms kelti ir viską 
I griauti. O štai jiems neap- 
i sižiurėjus ir iškyla revoliu
cija prieš juos!

Dabar Ispanų raudonieji; 
ir juodieji sau į užpakalius 
spardosi už savo tokį dur
numą. Ale kaip aš matau 
tai raudonieji ir juodieji 
kytri tik ten kur kiti už 
juos durnesni. Ten jie ir 
rėkauja, ir demonstruoja, 
ir aukas renkasi ir pinigus 
dalinasi sau, ale kur tik at- 

i siranda už juos gudresnių 
ten jie turi lysti į užpečkį. 
Taigi dabar Ispanijos “fa
šistai” ir kitokie baisybės 
suvarė raudonuosius ir 
juoduosius mandruolius į 
ožio ragą. Viskas ką jie 
pajiegia tai pjaut ir šau
dyt tuos kuriuos nakčia 
užpuola arba kurie ramiai 
gyvena ir neturi jokio gin
klo.

Iš Ispanijos galim nueit 
į Romą ir ten užtinkam ir
gi negerą priepuolį: popie
žius serga, visokie skaus- 

Į mai jį kankina, ir atsivėrė_____
jo kojose ronos, ale nei jis 
pats nevažiuoja į jokią cu- 
dauną vietą gydytis nei tų 
cudaunų vietų savininkai 
jo nepasikviečia, nors sako 
tose vietose visokie sopulių 
ir ronų apimti žmonės at
gavo savo sveikatą ir kriu
kius numetę gryžo namon 
sveiki.... Gal Lietuva su
simylėtų, pakviestų popie
žių į Šidlavą arba į Žapyš- 
kį...

Draugas Stalinas pasiry
žo išskerst kuodaugiausia 
komunistų vadų, kad sovie
tų rojus liktų kuosilpniau- 
sias su jaunais vaikėzais 
valdininkais. Jis nespėja 
paskerst vieną gaują, tuoj 
laukia savo eilės ir kita 
gauja. Šimtais gaudo kas
dien. O ar tas prieš ge
rą? Ateis ta diena ar nak
tis ir į jį bus atsukti visi 
komunistų šautuvai, ir tas 
pypkorius diktatorius atsi
ras prie sienos. Vienas gal
vočius pasakė: Tas kuris 
kitus ginklu žudo turi ti
kėtis pats nuo ginklo žūti.

Stalinas paslėgė Leniną 
po didžiausia krūva akme
nų Kremliuje, kad tas nu
mirėlis iš piktumo dėl Sta
lino darbų neatsikeltų.

Jeigu Stalinas pagautų į 
savo nagus Trockį, jam gy
vam kailį luptų kokį mėne
sį laiko, kaip seniau darė 
Rusams Totoriai.

O kas naujo Berlyne? Ir 
ten pekla, ne prieš gerą.

Hitleris skerdė sau ne
ištikimus, ale jų vis dau
giau ir daugiau viso iki už- 
viso visas Berlynas. Da
bar Hitleris iš Berlyno vi
sai išsikraustė, apsigyve
no kitur, kur apie jį bus 
apibudavota siena gal dar 
didesnė negu saugoja Sta
liną Kremliuje.

Dabar pasukim savo žiū
roną į musų Lietuvą, kurią 
“Dirvos” redaktorius taip 
giria. Ir kas ten dedas: pa
ėmiau Lietuvos gazietas, 
žiuriu ir matau: ant pat 
pirmo puslapio atspausdin
ta Prezidento A. Smetonos 
fotografija. Smetono sto
vi su šautuvu rankoje, prie 
jo kojų ant žemės guli ke
li desėtkai nušautų lavo
nų! Kiek ten kraujo pra
lieta! Penki desėtkai kiš
kių ir keturios lapės guli 
negyvos! Kuo jos prasi
kalto, kad jų kailiai turės 
tekti’ į keno nors kailinius 
ar kepures?

Gazietos sako kad zui
kių mėsą atiduos biednuo- 
menei, ale ar girdėjot kad 
kas biedniokus šertų zui
kiena? A?

Aš misliu ar tik ne prie 
vainos Smetona rengiasi, 
jeigu medžioti eina, kaip 
darydavo senovės kunigai
kščiai. ___ ______ _

KAS LAUKIA HITLERIO?
Naziai vadai svajoja ir ruo

šia visokius planus užkariauti 
Rytinę Europą.

Tuo tarpu pačioje~Vokieti- 
joje, kaip aprašo Dr. Rudolph 
IVittenberg, eina kitas požemi- 

I nis judėjimas išversti Hitlerį 
1 su jo visais naziais.

Anot Dr. VVittenbergo, tame 
prieš Hitlerį judėjime įsivėlę 

i pora milijonų Vokiečių, kurie 
savo darbą varo nuostabiai su- 
maniai, drąsiai ir pasiryžusiai.

Dr. Rudolph Wittenberg ši
taip tą veikimą apipasakoja:

Šeimininkės maisto gamini
mo knygoje gali užtikti lapelį 

1 kuris šaukia “šalin Hitleris!”, 
i Eidamas gatve, sukdamas ap
link kampą, gali pajusti kad 
tau kas į delną įkišo lapelį, ir 
iki spėsi apsižvalgyti, lapelio 
davėjas bus pradingęs. Jame 
bus aprašyta tikra bedarbės 
padėtis Vokietijoje.

Per tris savaites Hitlerio 
slaptos policijos Gestapo vado
vybė laužė galvas kaip Berli- 
no šaligatviuose galėjo atsiras
ti raidės “Hitleris Reiškia Ka
rą”. Tik paskiau surasta kad 
daugelio automobilių ajiačiose 
randasi toks .prietaisas kuris 
tas raides užspaudžia, lyg gu
minė antspauda ant popierio, 
kada tik automobilio važiuoto
jas uždeda koją paspaudimui 
stabdžio.

Net tarp garsių “šturmka
reivių”, kurie manyta esą iš
tikimi Hitlerio sekėjai, veikia 
daugybė požeminių jo priešų.

Man prisiėjo apleisti Berli- 
ną, mano gimtinį miestą, nes 
galėjau patekti į koncentraci
jos stovyklą. Aš nuvykau į 
Frankfort. Ten patyriau kaip 
tie “šturmkareiviai” dirba.

Pirmas dvi valandas išrodė 
kad Frankfurte aš esu vienų 
vienas. Išrodė kad galėsiu už
miršt apie Hitlerį ir jo slaptą 
policiją.

Staiga, einant gatve, išgir
dau užpakalyje žingsnius. Ne
atsisukau pažiūrėti kas at
eina, tik žvilgterėjau į didelį 
lango stiklą, kuriame patėmi- 
jau kad prie manęs ateina uni
formuotas “šturmkareivis”.

Viskas ką galėjau daryti tai ' 
eiti sau toliau nuduodamas nie
ko nematąs. Bet žingsniai ma
ne sekė. Girdėjau juos vis ar
čiau ir arčiau. Perėjau sker
sai kelias gatves, aj>ėjau ap
link kampus, ir štai išgirstu 
arti užpakalyje sakant: “Ko 
tu taip bėgi?”

Turėjau atsigryžti ir pama
čiau rudoj uniformoj vyrą su 
dviem žvaigždutėm apikaklėje, 
kas reiškia aukštesnįjį.

“Aš turiu skubėti su reika
lu”, pasakiau nenuduodamas 
kad ko bijausi.

“Eik su manim”, tarė jis. 
Ir aš turėjau eiti su juo. Mu
du ėjom tuščia gatve, jis su
stojo ir pažiurėjo į mane, šyp
sodamasis.

“Klausyk, jeigu neklystu,’aš 
mačiau tave Berline. Nepaisyk 
šio mano rudo skarmalo. Jei 
nori išlikti gyvas skubėk kuo- 
greičiau iš šio miesto. Slapto
ji jjolicija tavęs jieško.”

Aš priešinausi, manydamas 
čia koks kitas šposas, bet tas 
vyras mane ragino apleisti šį 
miestą.

“Gerai, jeigu tu įsakai aš iš
važiuosiu”, tariau jam.

“Buk atsargus”, jis tarė nu-

kaip LIETUVOS KAREIVIAI LEIDŽIA LAISVĄ LAIKĄ
ketu-

nazių 
viso-

KURIE YRA VIEŠPA
TIES PUSĖJE

nuo
Aš
su

sišypsodamas, ir nueidamas į- 
kišo man į kišenių lapelį. Gar
siai ištaręs “Heil Hitler”, jis 
dar kartą nusišypsojo ir pasi
šalino.

Kada buvau visai vienas, at
skleidžiau tą lapelį pažiūrėti. 
Jame buvo mimeografu spaus
dinti žodžiai: “Vade, kur ta 
laisvė kurią mums žadėjai? 
Kur panaikinimas turčių, ką 
buvai prižadėjęs?” ,

Taipgi buvo aprašoma pri
vatinis gyvenimas nazių vadų, 
ir nurodymas kaip susisiekti 
su slaptais veikėjais prieš Hit
lerį ir jo tvarką.

Neužilgo po tokių lapelių 
paplitimo tų “šturmkareivių” 
skaičius buvo sumažintas 
3,500,000 iki 400,000 vyrų, 
turėjau progas susidurti 
keletu tų pavarytųjų.

“Mes daugiau nereikalingi”, 
sakė jie. ‘‘Mus jie panaudojo 
tik laimėjimui savo siekimų, 
žadėjo rojįųJ’ • ;

Tikrenybėje, Hitlerio rud- 
marškinių armijos sąlygos. da
rosi blogesnės kasdien. Jiems 
moka tik;apie markę (apie 25 
centus) į dieną ir jų visi rū
bai yra ta ruda uniforma. Ma
čiau juos dirbtuvėse, parkuose, 
visokiose kitokiose vietose — 
vis toj rudy j uniformoj. Dau
gelis dar ląikomi sargais dar
bininkų, socialistų, komunistų, 
žydų, liberalų koncentracijų 
stovyklose. Bet net ir ten jų 
mintys pasikeitę.

Vienoje tokioje koncentraci
jos stovykloje vienas unifor
muotas nazis pareiškė nelais- 
viui: “žinau kad mes apsiėjom

su jumis kaip su gyvuliais. 
Mes buvom verčiami. Bet mes 
ištikro nežinom ką mes darėm. 
Mums jau to užteko, už kelių 
metų ir mes busim su jumis”.

Jeigu jį butų kas nugirdę, 
tas nazis butų pats atsidūręs 
kitoje stovykloje, įsteigtoje 
baudimui pačių “šturmkarei- 
vių”. Joje, buvę kitų sargai ir 
kankintojai patys kankinami 
kitų, aukštesnių už juos, ku
rių apikaklėse prisiūta 
rios žvaigždutės.

Ten, toje nubaustų 
stovykloje, taipgi plinta
kie slapti raštai prieš Hitlerį.

Naziai dabar kovoja patys 
tarp savęs — tie kurie paša
linti prieš tuos kurie dar turi 
vietas.

Paveizdan, pats Hitleris, ka
da jis nušovė savo ilgametį ar
timą draugą, Ernst Roehms, 
Birželio 30, 1934 metais, pasa
kė jog vienatinė išeitis buvo 
atsikratyti savo priešininko jį 
nušaunant. *

Bet tas priešingumas tęsia
si ir plinta. Nesenai vėl tapo 
areštuota eilė aukštų, nazių 
viršininkų, kurie iki tol buvo 
skaitomi ištikimiausi Hitlerio 
leitenantai.,

Tačiau jų vardų Vokiški lai
kraščiai nepamini. Kas jie ne
sužinosi, patiri tik per požemi
nius gandus ir požeminius lai
kraščius.

Toks požeminis judėjimas 
privedė Hitlerį įsakyti pertvar
kyti Vokietijos baudžiamuo
sius įstatymus, pritaikyti kad 
galėtų bausti kada ką nori.

Skaitęs.

Taigi šv. Raštas aiškiai pa
rodo kad taikos pasiuntiniais 
yra ištikimieji Kristaus Jėzaus 
pasekėjai. Nei vienas negali 
tarnauti dviem valdovam, nei 
vienas negali būti Viešpatięs 
pusėje ir tuo pačiu laiku būti 
Velnio pusėje. Velnias yra šio 
nedoro pasaulio dievas. Skai
tykit Biblijoje 2 Cor. 4:pr. 4.ė. 
Velnio organizacija skelbia ka
rą ir dalyvauja kruvinose ko- 
vose. Dievas pasakė: Neuž
mušk.

Ramybės Kunigaikštis yra 
Dievo organizacijos galva, jis 
ir jo pasekėjai nori taikos ir 
apsako ją. Jeigu kuris žmogus 
savosi esąs Ramybės Kunigai
kščio atstovu ir tuo pačiu lai
ku skelbia karą ir ragina vai
kinus eiti į karą, tada turime 
aiškiai suprasti kad jis netar
nauja Dievui bet velniui. Mie
li broliai ir Seserys, turime 
mąstyti apie tdos dalykus.

Šv/ Raštas tą parodo: Jėzus 
Kristus, didis Ramybės Kuni
gaikštis, prisakė savo pąsekė- 
japis skelbti teisybę ir neda
lyvauti su tais kurie pralięja 
žmogaus kraują, Apr. ŠV. Jo
no 18:pr. 4.e. ’ Skaitykit Bib
lijoje, ten kalba apie jos slo-

gas kokids bus duotus to ku
rio klausote: nuodėmei vedan
čiai į mirtį ar paklusnumui 
prie Dievo teisybės.

Biblijos studentai skelbia 
pasauliui kad Dievo karalija 
prisiartina, todėl mes sakom 
kad tas Kristus Jėzus bus ka
ralium. Aš atsišaukiu į tiky
bų vadus prašydamas kad jie 
apsakytų žmonėms jog dan
gaus karalystė prisiartina ir 
kad ramybė ir išganymas ga
li būti atsiektas tik j>er Kris
taus karaliją, bet ne mirtino 

• žmogaus ' galybę. Prašau jų 
rimtai .stovėti 'Viešpaties pusė
je ir tarnauti savo Karaliui Jė
zui Kristui . S. B. S. D.

' .• Skelbią F. Shimkus, 
Cleveland, O. (Skelbimas):l. . • r ------------------------------

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus Skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti .šia kaina:

50c už vieną kartą 
3 kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio>

k

'Patyrimo Balsas ♦ ♦ ♦

žmogus su milijono dolerių gerkle griežtai

N

i

laikosi lengvo užsirakymo
“Mano baisau yra mano karjiera. Jis 
yra įkvėpęs daugiau, kaip penkiems 
milijonams žmonių pasipasakoti 
rian savo asmenes problemai. Pe.rį5 
melus, pradžioje ant paskaitų estra
dos, ir po to per radio dėl savo 
gerklės niekad nesu apleidęs nei 
vieno pasirodymo. Aš esu pastovus 
rūkytojas, ir kadatigi mano gerklė ir 
mano balsas yra nepamainomais ma
no karjierai, tad aš griežtai .laikausi 
lengvo užsirūkyiiio. Lucltiįrs aš at
randu lengvą ušsirūkymą ir kartu 
puikiu tabaku pasitenkinimą . . . ir 
štai kodėl Lucky Slrikės buvo mano 
pasirinkimu per 14 metų.“ ;

Taigi, ištiesų, ištiesų sa
kau jums, sviete niekur ra
mybės nėra: mes užgimėm, 
radom baudžiavą, radom 
Muravjovą, Kražių sker
dynes, Japonų-Rusų karą, 
revoliuciją, Amerikoj ra
dom streikus, muštynes, ir 
sugyvenom dar didesnių ir 
baisesnių vainų, ir turbut 
taip bus kad kiekvieną mus 
į duobę leidžiant, kuriame 
nors pasaulio krašte anuo
tos ir oro bombos pyškės, 
mums paskutinę garbę ati
duodamos!
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MILIJONU RADIO
KLAUSYTOJU DRĄUGAS IR PATARĖJA?/

PUIKIAUSIAS TABAKAS” 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

buvo padaryta savarankiškas tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigarelus, daugiau negu 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą. 

To pamėgimo protingumą patvirtina “Patyrimo 
Balsas“ (“The Voice of Experience”) ir taipogi kiti 
vadovaujanti radio, scenos, filmij ir operos artistai. 
Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš jų rūko 
Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — lengvo 
užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted“ proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

eseniai

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

• PRIEŠ KNITEJIMUS-PRIEŠ KOSULĮ '
Copy right 1937, The Amerlcu Tobacco Company
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

KODĖL JIE BAISUS?
*------------------------—-------------------------------------------------
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BEDARBĖS 
APDRAUDA

Bedarbės apdraudos įs
tatymu apimtų darbininkų 
skaičius šioje šalyje jau 
siekia 17,943,000, arba 80 
nuoš. viso tos apdraudos 
programo.

Jau 35 valstijos pravedė 
savo įstatymus prisitaiky
damos prie Federalio So- 
cialės Apdraudos įstaty
mo.

Federalis įstatymas nu
rodo kad įstaiga kuri sam
do aštuonis darbininkus ar 
daugiau turi mokėti valsti
jos bedarbės apdraudos ka- 
son nustatytą mokestį. Ne- 
kurios valstijos padarė sa
vo priedus, reikalaudamos 
kad ir darbininkai mokėtų 
tam tikrą dalį į bedarbės 
apdraudos fondą. Tokių 
valstijų yra dešimts.

Veik visos valstijos nusi- 
stačiusios nemokėti dau
giau per $15 bedarbės pen
sijos, daugiausia gi kalba
ma apie minimam $5 į sa
vaitę.

Lenkai mėgsta pasauliui 
pasakoti kad Vilniaus kraš
te Lietuvių nei su žiburiu 
negalima rasti. Jei ir yra 
keletas, tai gyventojų dau
guma vistiek “Lenkai”. To
dėl Angliškiems laikraš
čiams sunku suprasti kam 
Lenkai dabai*' tiek smar
kiai Lietuvius tame krašte 
persekioja. London Obser- 
ver, pavyzdžiui, rašo:

Telkiasi įrodymai kad il
gai snūduriavęs Lietuvių- 
Lenkų ginčas vėl išbudo, ir 
tai tokiu budu kuris san- 
tikius Rytų Europoje dar 
labiau supainioti gręsia. Ir 
vėl viso ginčo vidurys Vil
nius. Nuo dienos kada Že- 
ligowskis Vilnių paėmė, 
prasidėjo ilgi Lenkų ban
dymai Lietuvių kultūrą ir 
tradicijas šioje Lietuvos 
sostinėje sunaikinti. Bet 
dabartiniai persekiojimai 
Lietuvoje sukėlė didesnio 
nerimo negu pirmiau. Len
kų laikraščiai praneša apie 
uždarymą Šv. Kazimiero 
draugijos, nes ji, esą, bu
vus Lenkijos valstybei pa
vojus. Lietuvių dienraštis 

\ “Vilniaus Rytojus” konfis
kuotas. Žymus Lietuviai 
ir jų organizacijos krečia
mos ir daroma areštai, nes 
kalti narna apsilenkimais 
su Lenkijos įstatymais a- 
pie pinigų įvežimą ir išve
žimą. Lietuviai sako, jau 
uždaryta 130 mokyklų, 70 
knygynų ir apie tiek pat 
visokių draugijų. Faktai 
rodo kad norima sistema- 
tiniu budu Lietuvių ele
mentas Vilniuje sunaikin
ti. Ypatingo rūpesčio ke
lia neišaiškomas nesutiki
mas tarp Lenkams pripra
sto tvirtinimo buk Lietu
vių elementas nežymus, ir 
tų griežtų žygių kuriais 
dabar kovojama prieš ta
riamą to nežymaus ele
mento pavojų Lenkijai.

Lenkų proto ištiesų sun
ku suprasti: čia jie tvirti
na kad Lietuvių Vilniaus 
krašte nėra, čia visa polici
jos ir kariuomenės galia 
gula tuos Lietuvius spaus
ti, nes esą jie gręsia vals
tybinę tvarką sugriauti! 
Gyvenimo faktai Vilniaus 
krašte, matyti, stipresni 
negu Lenkų propagandos 
žodžiai. Lietuvių elemen
tas ne tik žvmus, bet auga.

V.

i

ORO PAŠTAS per At
lantidą ruošiama pradėti 
ateinanti rudeni, apie Lap
kričio 1 d. Rengiami mil
žiniški pasažieriniai lėktu
vai, kurie skraidys tarp 
New Yorko ir Southamp- 
tono du kartu savaitėje.

buvo
1935

LAIKAI TIKRAI 
PAGERĖJO

1936 metais laikai 
žymiai geresni negu 
metais. Tą patvirtina ir
federalės valdžios iždo in- 
eigos.

1'935 metais pajamų iš 
visų šaltinių buvo $3,787,- 
336,000. o 1935 metais — 
$3,359,229,745.

Taigi 1936 metais paja
mų buvo $428,106,315 dau
giau.

I VOKIEČIUS pasižiūrė
dama, Europa nerimsta, nes ne
žino kokia košę jų vadai ver
da. Gali būti, tos ruošos tik
slą apkepurėja vieno, gerai sa
vo tautą pažinusio, Vokiečio 
pasakymas: “Kada Dievas pa
saulį tvėrė, tai Francuzams ati
davė žemę, o Anglams jurą. 
Vokiečiams nieko kito neliko, 
tik debesiai.” Iš debesių, aiš
ku, pragyventi negalima.

SKAITYMAI

DR. BASANAVIČIUS LIETUVIU TAUTOJE
JO 10 METŲ MIRTIES SUKAKTUVES MININT

NORI MOKYTI 
BEDARBIUS

Yale universiteto 
dentas James Rowland Au
geli sako: Amerika priva
lo pasirūpinti duoti moks- 
linimosi progas savo be
darbiams, ypatingai jauni
mui.

Jo nuomone, kiekviena
me mieste galima butų su
rasti burius gabesnių, ta
lentingų vaikinų ir mergi
nų ir tiekti jiems atitinka
mą mokslą arba meną, kad 
galėtų prisiruošti ateičiai 
tuo laiku kai nėra darbų.

prezi-

Lenkijoje norima Įsteigti 
valdžią panašiai kaip Lie
tuvoje, nes, partijų partijos 
ir jų peštynės prie nieko 
nepriveda kaip tik prie di
desnių naminių vaidų.

Ponai Lenkai amžinai se
kė Lietuvius, paseka ir da
bar.

A U R A

* GYVENK PATS, ir leisk 
kitam gyventi. Pasaulis butų 
kur kas ramesnis, jei didžiųjų 
valstybių vadai šio liberališko 
principo laikytųsi. Pavyzdžiui, 
didžiosios valstybės Europoje, 
savo reikaluose pasinėrę, ne
rado laiko į Balkanų valstybių 
gyvenimą kištis. Ir tas “Eu
ropos skaudulys” pradėjo gy
ti! N. Y. Times koresponden
tė, Anna McCormick, sako: 
“Ramybėje paliktos, Balkanų 
valstybės pradeda bendrą kal
bą rasti, ir šią valandą jos su
daro gražios taikos salą. Jei 
didžiosios valstybės jas dar 
metą-kitą ramybėje paliks, gal 
gims senai laukta Balkanų val
stybių sąjunga, kuri Europos 
orkestre ims didelės valstybės 
smuiką griežti.”

Laimingi butų ir Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyventojai 
jęi didieji kaimynai nutartų 
juos griežtoje rambėje palikti. 
Bet žmogaus tokia prakeikta 
jgimtis: vis nosį kišti kur jo 
niekas neprašo. Pasižiūrėkime 
štai, į kai kuriuos musų' Lie
tuvius Amerikoje: nei moralės, 
nei pilietinės galios neturi, bet 
gi kišasi į Lietuvos vidaus rei
kalus, ir moko du milionu Lie
tuvos piliečių kaip savo nepri
klausomą valstybę 'tvarkyti, 
nors kai kurie nė savo liežuvių, 
mandagumo ir padorumo dės
niais, nemoka sutvarkyti! •

BAIMĖ UNIJOS
Senatorius La Follette, 

Senato civilinių laisvių ko
miteto pirmininkas, .skelbia 
kad General Motors korpo
racija visokiems darbinin
kų organizavimosi perse
kiojimams, špiegavimui jų 
veikimo, nuo Sausio 1, 1934 
metų iki Liepos 31, 1936 
metų, išleido $837,764.

Taipgi sumini kitas kor
poracijas kurios išleido po 
šimtą suvirs tūkstančių do- 
larių sekiojimui darbinin
kų organizavimo veiklos.

Vietoj gerinti darbinin
kų būvi ir tuos pinigus iš
mokėti " darbininkams, di
džiosios korporacijos mėto 
pinigus persekiojimui savo 
darbo jiegų, kad nesusior
ganizuotų.

Š

(J. Miliauskas-Miglovara) 
Aušta aušrelė, tek saulelė 
Ir balta dienelė greit atvyks. 
Linksmai žibės mums ta šalelė, 
Kai tamsi naktis čia išnyks. 
Svieski, aušrine, kol tau laikas, 
Kol balta dienelė neprabus; 
Svieski kol dieną sens ir vaikas 
Iš po ilgo miego nesukrus. 
Pūskit, vėjeliai, skaidriu oru — 
Medžiai ir žolelės mums žydės. 
Mes neturėsime piktų norų, 
Kad mums vasarėlė vis kvepės. 
Lauksime turtingo gero laiko 
Prie darbų darbelių šilumoj. 
Laimė gerybių duos be saiko 
Toj musų šalelėj mylimoj. 
Dvasios galybė gentėj nenyksta: 
Gentė1 ją amžių amžius užlaiko: 
Savo keliu ji per amžius vyksta, 
Nors jos gyvybę priespudis draiko. 
Taip ir Lietuviai, tamsoj slopinti 
Per daugel metų, dvasia gyvena; 
Nors nebįstengė savęs apginti, 
Lietuviais gimė, auga ir sena.
Kad jau tamsybės greitai prabudo: 
Gentė su baime greitai prabudo: 
Greitai Lietuviai, kaip tai privalo, 
Visi išvieno drąsiai sujudo.
Viens netikėtai “Aušra” pragydo, 
Visi išgirdo, džiaugsmo įgavo. 
Viltę šviesybės visi išvydo, 
Visi gentystę šlovina savo.

Bolševikų po- 
žir.o budus ku- 
inkviziciją pra- 
aukos “prisipa-

S. E. Vitaitjs, “Tėvynės” 
redaktorius, serga. Buvo 
susirgęs anksčiau, vėl at
sitaisė, bet dabar, “Vieny
bė” praneša, vėl jį liga su
ėmė. Linkėtina greito pa
sveikimo.

ŽINAU . .
Žinau aš mergelę, žinau tiktai vieną, 
Jos akučių žvilgsnius vis regiu kasdieną.

Žinau aš darželį gėlelių prisėtą,
Žinau mergužėlę širdies numylėtą. 

Trūksta man dainelių viskam apdainuoti, 
Trūksta ir žodelių viskam išrokuoti.

Čia gėlytės baltos, čia melsvi žiedeliai,
Čia akutės žydrios, ugningi žvilgsneliai. 

Kur gi dar lelijos, jurginai raudoni, 
Dainelių akordai, šypsena maloni!....

Jokniunai. J. Januševičus.

Į RUSIJOS teismus ir 
politines bylas pasaulis žiuri 
dideliu nepasitikėjimu. Dabar
tinis Franci jos ministerių pir
mininkas, socialistas Leonas 
Blum, po taip vadinamos “so
cialdemokratų bylos” Maskvo
je, 1931 m. sakė: “Mes tikė
jome, socializmas busiąs švie
sioji gerumo, laisvės ir susi
pratimo pergalė, bet Stalino 
teroras prie dorinio sugedimo 
pridėjo dar ir kažkokį proto 
suirimą”. Jis tada stebėjosi 
iš visokių “prisipažinimų”, ku- 
rius kaltininkai net pasididžiuo
dami į teisėjų ausis pylė, ir 
kuriais taip pakvipo Zinove- 
jevo, Kamenevo, Piatakovo ir 
Radeko bylos, 
licija, matyti, 
rie ir Ispanų 
lenkia, nes jų

I žinimuose” rodo kokio tai pro
tinio suirimo ženklų. Laisvose 
šalyse, kaltininkai ginasi iki 
paskutiniųjų. Pilną 1931 me
tų bylos aprašymą galima ras
ti Anglijos darbo partijos iš
leistoje knygutėje. .Ją perskai
čius, susidaro įspūdis kad visa 
byla tai Stalino šnipų iš grynų 
prasimanymų išvirta košė. Gali 
būti, ta pati košė ir naujose 
bylose. Paprastam piliečiui tik 
ši išvada galvon ateina: kada 
viena partija ima valstybės 
teismus tvarkyti, sudiev pilie
čio sąžinės laisvė ir teismo tei- 
smingumas! Taip Rusijoje, 
taip Vokietijoje. Kiekvieno pi
liečio reikalas yra teismo ne
priklausomybę nuo valstybės 
vadų galios ginti iki paskuti
niųjų.

PASTABA: Šiame puslapy
je telpančios eilės, “AUŠRA , 

j yra vienos iš daugelio eilių pa
rašytų knygnešio J. Miliausko- 
Miglovaros, kuris nesenai mi
rė Šiauliuose. Eilės perspaus
dinamos iš “Trimito”.

"Dirva” dabar yra pigiausias 
j darbininko liuoslaikio draugas, 

platinkit ją tarp savo draugų.

ĮDOMUS PADAVIMAI Iš DR. JONO 
BASANAVIČIAUS GYVENIMO

\ 7ASARIO 16 dieną visa Lietuva ir viso pa- 
’ šaulio Lietuviai iškilmingai minėjo Lietu

vių tautos Patriarko Dr. Jono Basanavičiaus 
mirties 10 metų sukaktuves. Ta reikšminga 
proga, reikalinga plačiau pažvelgti į Dr. Jono 
Basanavičiaus gyvenimą ir jo didelius darbus, 
kurie visi buvo skiriami Lietuvos nepriklauso
mybei iškovoti ir Lietuvių tautai išvesti Į lais
vą ir laimingą gyvenimą. Tai buvo, galima sa
kyti, vienintelis šio musų tautos patriarko gyve
nimo tikslas, kurio jis visą laiką atkakliai sie
kė ir kurį jam pavyko įgyvendinti bei susilauk
ti nors dalinu savo darbų vaisių.

Jonas Basanavičius gimė 1851 metų Lap
kričio 23 d. Vilvakiškio apskrityje, Bartininkų 
vai., Ožkabalių kaime. Graži ir poetiška Ožka
balių apielinkė, išmarginta piliakalniais, gausi 
senųjų žmonių padavimais, darė didelę įtaką bu
simam Lietuvių tautos atgijimo tėvui. Jis pats 
apie tai sako: “Tokiame dailiame, kalnuotame 
krašte, su daugybe dar ‘kryžiokiškų’ tradicijų, 
aš esmi gimęs ir užaugęs, ir ši aplinkybė, be 
abejo, nemenką į mano dvasią įtekmę turėjo”.

Pirmuosius mokslus Jonas Basanavičius iš
ėjo pas kaimo “daraktorius”, kurie anais laikais 
buvo madoje visoje Lietuvoje. Tačiau “darak
toriai” maža ko teišmokė jauną Jonelį. Tėvai, 
norėdami matyti jį kunigu, leido į aukštesnius 
mokslus. Pirmiausia, jis įstojo į Lukšių pradi
nę, mokyklą, o ją baigęs ir būdamas jau 15 me
tų amžiaus, įstojo į Marijampolės gimnaziją. 
Tais laikais aukštesnėse mokyklose viešpatavo 
Lenkiška dvasia bei įtaka. Mokiniai buvo ban
doma suponinti, kad jie skirtųsi nuo savo kai
miečių tėvų ir brolių, pamažu nuo jų nutoltų ir 
išėję mokslus gimtajam kraštui jokios naudos 
negalėtų duoti. Drauge į mokyklas skverbėsi 
jau stipri Rusų sąmonė, kuri taip pat norėjo 
patraukti Lietuvius mokinius ir ilgainiui juos 
surusinti, šios abi įtakos, be abejo, huvo labai 
pavojingos ir slidžios visiems Lietuviams moki
niams. Jiems reikėjo įgimto Lietuviško jaus
mo, kad galėtų visiems gundymams atsispirti. 
Bet Jonas Basanavičius visas svetimas įtakas 
pajiegė atstumti ir jau gimnazijoje būdamas 
pasireiškė susipratusiu Lietuviu, gyvai besido
minčiu Lietuvių kalba ir Lietuviška literatūra. 
Tai rodo 'kad ir toks pavyzdis: Jdnui Basanavi
čiui esant šeštoje klasėje, paleidus Velykų ato
stogoms, iš vienos apielinkės susirinkusių gim
nazistų būrelis pasamdė ratus ir per Vilkaviš
kį išvažiavo į Bartninkus. Kelionėje Jonas Ba
sanavičius pasiūlė draugams padainuoti ir nie- 

nelaukdamas ėmė traukti:
“Augin tėvas du šuneliu, 
du šuneliu;
Augindamas labai džiaugės, 
labai džiaugės....”

Nelauktu Lietuvišku dainavimu labai pasipik
tino drauge važiavęs antros klaisės mokinys, 
Vincas Kudirka, kuris, jau persisunkęs Lenkiš
ka dvasia, Joną Basanavičių išvadino muziku. 
Bet vėliau Vincas Kudirka visados sakydavo 
kad šis įvykis buvo pirmutinis akstinas kuris jį 
paskatino daugiau galvoti apie Lietuvius, sten
gtis suprasti jų siekimus, pažinti ir pamilti sa
vo gimtąjį kraštą. Jonui Basanavičiui nemažos 
įtakos .turėjo ir į o Lietuvišką susipratimą dar 
labiau stiprino įvairus istoriniai raštai, kuriuo
se buvo iškelta ir išaukštinta didinga senosios 
Lietuvos praeitis. Baigdamas gimnaziją Jonas 
Basanavičius jau buvo tvirtas, sąmoningas ir 
susipratęs Lietuvis patriotas ir tokiu dideliu 
patriotu jis .pasiliko .visą savo gyvenimą.

1873 metų rudenį Jonas Basanavičius pra
dėjo studijuoti Maskvos universitete. Išpradžių 
jis studijavo istorijos-filologijos mokslus, bet 
vėliau paėmė mediciną, ją baigė ir daugelį me
tų vertėsi gydytojo praktika. Tais laikais Mas
kvos universitete Lietuvių studentų buvo labai 
mažai, tačiau ir tie buvo Lenkų įtakoje. Jonas 
Basanavičius Lietuvius studentus pradėjo jung
ti į vieną būrelį, bet jokios Lietuviškos draugi
jos negalėjo įsteigti. Mokydamasis universite
te, jis pasireiškė ir spaudoje, rimtai nagrinėda
mas Lietuvos praeitį ir Lietuvių tautosaką. Tai, 
žinoma, jį iškėlė i Maskvos studentų viršūnes, 
o jis pats į save atkreipė rimtų mokslininkų 
dėmesį. Kartu jie sekė kiekvieną Lietuviu gy
venimo reiškinį, pats džiaugdamasis bent kokiu 
nors ir visai mažu Lietuvių laimėjimu.

1879 metais Jonas Basanavičius baigė Mas
kvos universitetą ir tapęs gydytoju apsigyveno 
Bulgarijoje, šioje -svetingoje šalyje jis išgyve
no '25 metus.’ čia jisai parašė eilę mokslo vei-

ko

kalų iš medicinos srities, čia jis pradėjo rūpin
tis ir Lietuvos bei Lietuvių tautos likimu. Pir
mausią jis pasidarė nuolatiniu ir artimu Prūsų 
Lietuvninkų laikraščių “Naujojo Keleivio” ir 
“Lietuviškos Zeitungos” bendradarbiu. Bot ši
tie laikraščiai buvo daugiau religinio turinio ir 
į tautinius Lietuvių klausimus mažai tesigilino. 
Dr. Jonas Basanavičius Bulgarijoje išgyveno iki 
1882 metų. Tais metais jis persikėlė į Čekoslo
vakijos sostinę Prahą, kuri yra tampriai susi
jus su pirmutinio Lietuvių tautinio laikraščio 
“Aušros” pasirodymu.

“AUŠROS” PRADŽIA

Laikraščio “Aušros” steigimo mintis Dr. 
J. Basanavičiui buvo kilus dar 1881 metais. Jis 
tada pradėjo susirašinėti su A. Višteliausku ir 
J. Mikšiu. Tačiau dėl daugybės kliūčių šis rei
kalas negalėjo būti greitai išspręstas. Pagaliau, 
1882 metų pabaigoje, jau gyvendamas Prahoje, 
Dr. J. Basanavičius galutinai nusprendė leisti 
“Aušrą”. Apie tai jis tuojau pranešė A. Vište
liauskui ir J. Mikšiui, šie abu veikėjai jo nu
sistatymui karštai pritarė.

Pirmutinis laikraščio klausime buvo raštai. 
Dr. Jonas Basanavičius jau turėjo šiek-tiek pro
zos ir poezijos. Vierą-kitą dalykėlį naujam lai
kraščiui buvo parašę ir Višteliauskas bei Kun. 
Narkevičius. Be to, dar buvo pasižadėję ben
dradarbiauti ir kiti susipratę Lietuviai: Dr. Jo
nas šliupas, Dr. Vincas Pietaris, V. Dagilis ir 
kiti, žodžiu, laikraščio raštų klausimas buvo 
maždaug išspręstas. Su administracija irgi 
nebuvo didelių kliūčių, nes Prūsų Lietuvoje, Ra
gainės mieste, gyvenęs J. Miksas pasiėmė eiti 
administratoriaus pareigas. Netrukus pradžiai 
atsirado ir pinigų. Juos sumetė Dr. J. Basana
vičius, šeinius, A. Višteliauskas ir kiti. Už tuos 
pinigus ir buvo pradėta spausdinti “AUSZRA”.

1883 metų Sausio 28 d. Dr. Jonas Basana
vičius parašė “Aušrai” istorinę ir nepamirštamą 
prakalbą. Apie tai jis sako: “Parašęs ją ir skai
tydamas žodžius, kaip ‘aušrai auštant nyksta 
ant žemės nakties tamsybmė, o kad taip jau 
prašvistų ir Lietuvos dvasia', graudžiai apsi
verkiau ir iš akių byrančiomis ašaromis sušla
pinau rankraštį. Tartum aš tuomet prajaučiau 
kad šitie iš gilumos širdies kilusieji žodžiai už
gaus jautresnių Lietuvių širdis ir sukels juose 
tėvynės ir savo kalbos meilę be kurios nei koks 
tautos atsigaiveliavimas negalimas”.

O toji prakalba tai yra šauksmas į tautą, 
tai Lietuvių tautos deklaracija, kuriai 
kiekvienas susipratęs Lietuvis nei kiek 
jodamas butų prisiekęs. Tai Lietuvių 
atgijimo testamentas. Jame rašoma:

“Per ilgus tuos amžius, musų giminė buvo 
paniekinta ir prispausta, jog už tiesą dyvvtis 
reikia kad tik per Viešpaties malonę ji iki šiolei 
dar gyva liko. Senovės gadynėse apgyvenus 
kuone dvigubą žemės plotą, ji šiandien taip di- 
dei visose šalyse susimažino jog prilygsta tik
tai šešėliui senosios musų Lietuvos. Tas suny
kimas musų tautai nusidavė vpačiai dėl to jog 
daugumas Lietuvių parubežiuose su kitomis 
tautomis gyvenančių pasisavino per ilgus am
žius svetimas kalbas”. Ir kiek toliau sako: 
“Juk ir mes esame tokie pat žmonės kaip ir 
musų kaimynai, ir norime visomis teisėmis, pri
gulinčiomis visai žmogystei, lygiai su musų kai
mynais naudotis. Tarp tokių teisybių pirmuti
nė butų ta kad Lietuvoje Lietuviai mokslą !r 
apšvietą Lietuviškose mokslinyčiose gautų.”

Dar kiek toliau istorinėje prakalboje rašo
ma: “Jau daug šimtų metų praėjo kaip paliovė • 
Lietuvos giedruotose padangėse spindėjus žvai
gždelė, kuri musų tėvų tėvams švietė; tarsi, ne
praregima ūkana apsiautė musų linksmą seno
vėje žemę; visokie vargai ir sunki ilga verguvė 
išdildė iš atminties musų paminėjimus laimin
gesnio ir nevargingo gyvenimo; kuomi mes se
novėje buvome ir tiktai retoje dainoje ar pasa
koje randi paminklą minavotą iš praeities mu
sų. Liko dar kalba musų garbinga, apie kurią 
mes galime drąsiai su mokintu vyru ištarti: 
Kalba yra musų istorija; šiaip viskas pragaišo, 
o ir tas musų vienintelis skarbas—kalba—taip
gi nyksta.” (Bus daugiau)

tuomet 
neabe- 
tautos

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sanninykas, 

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

Kaina su prisįuntimu $1.00.
REIKALAUKIT “DIRVOJE* /
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(Tęsinys iš pereito num.)

labai 
butų 
pasi-

Štai gryžta Andrius iš Raudondva
rio — ir su juo kartu atjoja linksmas, lip
šnus Ignacas. Jis rado priežastį lydėti sa
vo poną į businčios ponios namus, bet jo 
pasalingas geismas buvo pasižvalgyti apie 
Verutę.

Vos pribuvęs, jis pirmutinis prišoko 
prie tos jaunuolės ir apkabindamas ją vie
na ranka per petį, kita paglostydamas ją 
pasuko jos veidą į save, prajuokinimui. 
Jam tas viskas taip tiko kad nei kiti nei 
Verutė nieko nesidarė dėl to. Visai kas 
kita tame vaizde butų pasireiškę jei taip 
butų pasielgęs Andrius, nors jis to 
troško. Ir ji, Andriaus apkabinta, 
paraudonavus ir balus, ne taip sau 
šypsojus kaip Ignacui.

Atjojant, “kipšas” savo visokiais gud- 
ravojimais ištraukė iš Andriaus žodį kad 
jam Verutė labai, labai patinka, o Marcę 
jis ima tik pildydamas savo tėvo norą;... 
Andriaus išsikalbėjimas davė Ignacui ga
limybę nustatyti savo tolimesnį apsiėjimą 
Giedraičiuose.

Dvare viešėdamas, jis buvo pašėlusiai 
linksmas, šnekus, lipšnus prie visų mote
rų, kurio juokai ir šposai joms patiko, taip 
kad Andrius, neturėdamas progos į Veru
tę nei gerai pažiūrėti, su jos tėvu nuoša
liai rimtai kalbėjosi, visą laiką užsilaiky
damas šaltai, gal būt net pavydu apimtas 
dėl Ignaco perdidelio lipšnumo prie jos.

Ilgai nesugaišęs, Andrius išsirengė į 
Kėdainius, bet Ignacas, kuris kunigaikš
tienei buvo didelis “ukvedystės reikalų ži
novas”, jos prašomas liko duoti nekuriu 
patarimų Giedraičiui ir jo ūkvedžiui.

Vėl jam pasitaikė proga prilysti prie 
Verutės, ir jis prašneko:

— Panelė šiandien buvai tokia links
ma,'- ir Andriaus -visai nepaisei.... nors 
andai sakei jį labai mylinti....

— Aš, ponas Ignacai, negalėjau prie 
jo. ... — susimaišius aiškinosi ji.

— Žinau, žinau, Verute.... O jis, 
matai, išjojo sau.... nei gero žodžio....

— Išsiskubino.... Reikalai.... aš su-
- prantu....

— Ne, panele.... — įterpė jis savo 
sugalvotam darbui reikalingą kiršinanti 
sakinį: — Aš patyriau jį: jis tave tik pa
erzino, pamėgino. Jis visu keliu man iš 
to juokėsi. ...

— Ne, tas netiesa, ponas.... — nu
sigandus vos nesušuko mergaitė.

— Aš tą geriausia žinau.... Mane 
net papiktino jo pasielgimas su tavim: vie
ną dieną bučiuoja, antrą jau nepažysta 
tavęs.... Kareivis, svieto perėjūnas....

—■ Tas netiesa, aš nenorėčiau tam ti
kėti. ... — spyrėsi Verutė.

— Nenorėtum? O ar jis nevengė ta
vęs, ir ar ne keistai šnairavo į tavo pusę? 
Ko jis buvo toks šaltas ir suniuręs? Ar 
nepatėmijai to?

— Patėmijau... . mačiau.... Dabar 
suprantu.... — Nuaidėjo sunkus atdusis 
jos krutinėję. — Ačiū, ponas Ignacai, už 
pasargą.... Žinosiu kaip laikytis atei
tyje....

— Iš kitos pusės, jam juk taip ir pri
dera užsilaikyti. Jis rūpinasi apie savo 
gyvenimą su panele Marce; plačiai apie 
tai su jūsų tėveliu ir kalbėjosi, be abejo... 
Jei tėvas pajustų tave su Andrium, ir ta 
žinia pasiektų kunigaikštį Radvilą, daug 
nemalonumo butų.... O ką pasakytų pa
ti Marcė! Neduok Dieve! — prišnekinė- 
jo “kipšas” jai visas tikrojo gyvenimo bai
senybes, kurių Verutė dar nežinojo.

— Ponas Ignacai, prašau užtylėti tai 
nuo mano ■ sesutės.... Andrius lai pasi
lieka tik mano vienos širdyje ir tavo ži
nioje .... — prašė nusivylus mergaitė.

Ir tuoj, apimta sielgraužos, kurią jai 
“kipšas” sukėlė iki aukščiausio laipsnio, 
ji karčiai apsiverkus pabėgo nuo jo.

Daug netrukęs. Ignacas gavo progą 
prisigretinti prie Marcės, kuriai daug tuš
čių pagyrų iškrėtęs, pridėjo:

— Dar turėčiau panelei ką pasakyti, 
bet bijau....

To ir reikėjo: jis žinojo kaip sukelti 
moteriškoje susidomėjimą. Marcė nepa
leido Ignaco iki privertė ji pasakyti tai ką 
jis labai norėjo jai išpasakoti, bet gudriai 

ki-
Aš

laikėsi, nuduodamas baimę, kad tik Mar 
cė daugiau ir labiau susiįdomautų.

— Jeigu taip panelė Marcė verti, - 
prabilo jis, atsargiai apsidairydamas, 
pasakysiu, bet už tų žinių paskleidimą 
tiems pati pasiimsi atsakomybę....
niekam, o niekam daugiau neišdrysiu pa
sakyti ....

— Sakyk, sakyk, ponas Ignacai.... 
aš moku paslaptis užlaikyti, — spyrė ji 
Marcė.

Ir Ignacas “Kipšas”, savo gudriai su
manytu budu, pasakojo jai apie Verutės 
įsimylėjimą į Andrių, nurodinėdamas kaip 
labai tas supykintų abu kunigaikščius, ap
sakė kaip jis tai susekė, tik kaltino Veru
tę, Andriui jokio užmetimo nedarydamas 
ir nepaminėdamas visko ką žino: apie jų 
buvimą piliakalnyje ir kitas smulkmenas. 
Patardinėjo jai ateityje žiūrėti kad Veru
tė neturėtų progų prie Andriaus prieiti, 
pereis jai “užsidegimas”, ir viskas bus 
gerai....

Marcė užsidegė pavydu. Nuo to lai
ko ji ėmė nekęsti savo sesers, su ja šiurk
ščiai apsieidinėtį, ir Verutė pasijuto lyg 
atstumta tos šeimos narė, kuriai vienati
nis žinomas prijautėjas ir suramintojas 
buvo tiktai pats “kipšas”....

“KIPŠO” PINKLĖSE

NTEPRAĖJUS savaitei laiko, vieną po
pietį Ignacas Malickis'" vėl atsirado 

Giedraičių dvare. Ji pasitiko garsiai, dar 
toli iš kranto nusileidžiantį, dvaro .šunes, 
kurie vis labai jį puldavo, lyg visai dar 
nebūtų gavę jo apuostyti. Kada jis pri
siartino prie vartų, šunes lojo net ant var
tų šokdami.

Marcei net nesmagu pasidarė pama
čius savo businčio dvaro ūkvedį jos tėvo 
šunų taip puolamą, ir ji ėmė šunis barti 
ir teisintis jam kad per klaidą jie taip gar
siai įr piktai jį “pasveikina”.

Ignacas suprato kad jam liko dar ge
rokai padirbėti iki sueis į pažintį su dva
ro šunimis. Jis, prie. Marcės būdamas, 
tuoj ir pradėjo šunims gerintis ir rinkda
mas iš kišenių, trupinius dalino kaip tik 
kuris, šuo arčiau prie jo priėjo.

Negailėjęs gražių, pągiriančių žodžių 
Marcei, Malickis paklausė ir apie jos se
serį:

— Kaip panelė Verutė? Ar joje ką 
nutėjimai?....

— Nereikėjo nutėmyti, aš ją prispy
riau ir ji pasisakė!.’... — atsakė vyriš
kai Marcė.

Malickis velniškai sau vienas nusišyp
sojo. Reiškia, nuo dabar Marcė sergsti 
savo seserį nuo Andriaus savais tikslais, 
“kipšas” savais.

— Bet gink Dieve, panelė neprasita
rei jai kad aš apie tai tau papasakojau? 
— susirūpinęs klausė jis.

— Ne, ne, ponas.... Aš pati savu 
budu ją iškvošiau....

— Taip tai gerai. Aš nenoriu į ju- 
reikalus būti įveltas....
Svetį pajutus, tuoj ėjo artyn ir Veru- 

ir Marcė juos palikus nuėjo sau. Taip 
Jis užkalbino ją sal-

SU

tė,
Ignacui ir reikėjo.
džiais-lipšniais žodžiais, kurie ja pralink
smino, nuo jos veido liūdnumas nuslinko.

“Kipšo” smalsios akys nuolat svaidė 
po Verutės veidą ir ją visą, bet ji to netė- 
mydama, linksma ir pasitenkinus klausė 
jo tuščių kalbų.

— Panelė Verutė šiandien puikiai at
rodai .... — pataikytu balsu ištarė jis?.

— Ačiū, ponas.... Tik iš tavęs aš 
gražų žodelį galiu išgii’sti.... Kiti visi 
mane tik bara, Marcė tiesiog pyksta....

Ignacas vėl nusišypsojo sau vienas. 
— O kur šiandien ponai? — klausė

jis.
Gryš va-

0 iki

— Babtuose, su reikalais, 
karop.... — paaiškino ji.

— Turėsiu palaukti pono.... 
gryš, ar panelė nesutiktum aprodyti man 
jūsų garsų piliakalnį?

— Mielai. Galim eiti, — sutiko ji.
— Kam eiti, panele: nujosim; mano 

arklys paneš mus abu....
Verutė, kuri mergaite būdama daug 

kartų Su vyrais ant vieno arklio jojo, su
tiko su Ignaco pasiulymu. _____

DIRVA

TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

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

PASAULIS pernai užmiršo 
paminėti dantims šepetuko iš
radimo sukaktuves. Dantims 
šepetukas išrastas 1786 metais 
Londone, bet netuoj jis prigi
jo, nes jam labai priešinosi tų 
laikų daktarai, šiandien, per 
150 metų dantų šepetuką var-i 
tojus, jau iš jo sprendžiama 
tautos kultūra: daugiau varto
ji dantims šepetuką, esi kul- 
turingesnis žmogus.

Dėl ko Ispanai Sukilo
Ispanijos sukilėlių vadas Ge

nerolas Prancisco Franco skai
tlinėmis įrodo dėl ko jie pra
dėjo Ispanijoje sukilimą prieš 
kairiuosius. Esą nuo laiko 
kai kairieji pradėjo'šalį valdy
ti, t. y. nuo Sausio 16 d. 1936 
metų, iki Birželio 15 d., trum
pai prieš sukilimo pradžią, jie 
buvo jau 
bažnyčių,
tikybines įstaigas ir dvasiš
kius, 269 
1287 žmones sužeidę; kairieji 
valdžios vardu atliko 138 gin
kluotus turto apiplėšimus, su
naikinę privačių ir politinių iš

kartų 
politi- 
sukė- 

sunai-

visai sunaikinę 160
251 kartą užpuolę

LATVIJOJ, Rygoje, leidžia
mas dienraštis “Jaunukas Ži
nąs’’ yra didžiausias Pabaltijo 
šalyse laikraštis. Jis šiomis 
dienomis jau sulaukė 25 metų 
gyvavimo. Kasdien išeina po 
12 pusi., o šeštadieniais 32 psl. 
Turi apie 150,000 skaitytojų. 
Jam dirba 400 žmonių su šta
bu korespondentų visame pa
saulyje.

' Iš NEW YORKO mokyklų 
prašalinti radikalizmo auklėji
mą bus imamasi griežtų žy
gių. Komunizmo platintojų tu
ri New Yorko ir Columbia uni
versitetai savo profesorių ei
lėse. Nuo jų ir bus pradėta 
valymas.

NIEKO nėra amžino, štai 
bažnyčių varpai gali skambėti 
net 200 metų. Bet po to juos 
jau reikia perlieti — skambė
jimas dingsta.

PASAULYJE mok slininkai 
ko ne kasmet atranda vis nau
jų gyvūnų, juos tiria, atiden
gia daug gamtos paslapčių. 
Europoje buvo skaitytos gy
vūnų rūšys. Pasirodo kad Lie
tuvoje yra apie 300 įvairių rū
šių paukščių, apie 3,000 skir
tingų rūšių drugiu ir apie 3,500 
įvairių rūšių musių.

WASHINGTONE verda ko
va. Prez. Roosevelt būtinai 
nori adkščiausio teismo narius 
padidinti bent 'šešiais teisėjais. 
Daugelis politiniais išrokavi- 
mais tam priešingi.

žmonių užmušę ir

taigų 69 centrus; 312 
užpuolę privatinius ir 
nius centrus, 113 kartų 
lę generalinius streikus,
kinę 10 laikraščių įstaigas; da
lyvavę 228 vietose sukelti dar
bininkų streikus; užpuolę su
naikinti laikraščius 33 kartus; 
išsprogdinę 146 bombas ir ne
sprogusių opozicijai taikytų 
bombų rasta 78.

Tai esą tie atsitikimai kurie 
dokumentais galima įrodyti — 
todėl tokia valdžia buvo ne 
valdžia: ji pąti nevaldė, nesu
valdė jos vardu veikiančių žu- 
deikų ir teroristų gaujų.

VOKIETIJAI pradėjus Čeko
slovakiją stipriai per spaudą ir 
žodžių pulti, čekų valdžia nu
tarė neįsileisti 
Vokietijos nei 
esamiems ten 
draudžia leisti 
veikti 
joms.

MOTERIŠKŲ kojinių gamin
tojai Amerikoje visaip sten
giami užslopinti naujos rūšies 
kojines — dažais merginoms 
uždažomas kojines, kurios iš
rastos Hollywoode. Jos neplyš
ta, kas moterims svarbiausia, 
na o plyštamų kojinių išdirbė- 
jams gadinsis biznis.

ateivių nei iš 
iš Austrijos, o 
Vokiečiams už- 
laikraščius ir

Vokiškoms organizaci-

Taigi “kipšas”, pasisodinęs ją ant ar
klio užpakalyje savęs, išjojo per vartus 
į kelią ir tuoj pasukus dešinėn lauku du
jojo piliakalnį. Labai buvo patenkintas 
jausdamas ją laikantis jį apkabinus, ir 
vis drąsino nebijoti, laikytis tvirčiau ...

Arklį palikę pakalnėje, juokaudami ir 
šnekučiuodami, lipo į tą statų kalną. Ig
nacas lipo pirmas, ir laikydamas už ran
kos Verutę, tempė ją į viršų paskui save.

Štai ir viršūnėje! Mergaitė dairėsi, 
labiausia žvelgdama į tą pusę iš kur atei
na kelias nuo Kėdainių ir pro Babtus ati
teka iš ten Nevėžio vanduo, lyg norėda
ma pamatyti atjojant tą su kuriuo čia 
meilėje susižadėjo.

“Kipšas” visaip aplink ją suko, siautė, 
raitėsi, godžiai žiūrėdamas. Ji jam išro
dė tokia skaisti ir viliojanti kad jis vos 
susivaldė save. Jei tai butų kokia bau
džiauninkė, suplėšytų griebęs į savo na
gus. Dabar gi, su kunigaikštyte reikia 
elgtis atsargiai, reikia ją pripratinti prie 
savęs, kad ji pati viskam sutiktų.

Bandydamas valdyti save, Malickis 
užvedė kalbą apie Lenkijos įdomybę, jos 
miestų puošnumą, apie dideles gražias 
bažnyčias, apie Karaliaus garbingumą ir 
didybę, kuris net Lietuvius valdo. Tas 
viskas tik labiau tą mergaitę prie jo jun
gė — ji linko kaip nendrė prie to kuris ją 
viliojo, nors ji to nejautė.

Vienu tarpu Verutė, besidairydama, 
garsiai sukvatojo.

r— Kodėl Verutė taip juokiesi? — su
sirūpino Jis.

— Aš tik dabar įsižiūrėjau: iš čia 
taip aiškiai matyt ta vieta kur mes einam 
maudytis....

— Verutė mėgsti Nevėžyje maudytis? 
— susidomėjo Ignacas.

— Taip, mudvi su sesute tankiai va 
ten maudomės....

— Kaip malonu!.... Ir man Nevėžis 
atneša to saldaus vandenėlio, kuriame ta
vo gražus kūnelis markosi....

Verutė čia susigriebė kad ji perdaug 
jau nuvedė kalbą į ne tą pusę, kuo pasi- 
naudodamąs Malickis ir toliau jos klausi
nėjo — gal būt jam užėjo kokia kita ge
ra mintis...,

(Bus daugiau)

Tikėkit arba Ne
štai iš kokios mirties išliko 

gyvas vienas vaikinas:
Savaitė prieš Kalėdas, Ka

nadoje, iš Weir miestelio, Qųe- 
bec provincijoje, iš bažnyčios 
automobiliu važiuodamas Ross 
Swail, 20 metų amžiaus vyru
kas, susisitiko arkliais važiuo
jantį ūkininką. Arkliai pasi
baidė ir šoko tiesiog ant au
tomobilio. Vežimo dyselis per- 
lindęs per automobilio vieną 
šoninį stiklą perėjo jam per 
kaklą ir išdūrė kitoj automo
bilio pusėj stiklą. Vyrukas ir 
liko dyseliu pervertas, negalė
damas pasijudinti. Pribuvus 
pagalbai, abu dyselio galai nu
pjauti, o vyrukas nuvežtas į 
Montreal ligoninę, kur išimta 
dyselio galas iš jo kaklo, mė
sos susiūtos ir sulopytos, ger- 
rtlė sutaisyta, ir vyrukas pa
leistas namon.

Tokiai žiniai net nesinori ti-Į 
keti ir kas manytų kad taip 
sužeistas vyrukas galėtų pa-j 
syti, 
daktarai.
bė. 
tosi 
žmogus, o kitų miestų gydyto
jai stengiasi jį aplankyti ir 
persitikrinti jo stebuklingu iš
likimu gyvu.

JAU ir Stalino tėviškės val
stybė Gruzinijoj prasidėjo di
delis Trockistų teismas. Kada 
namiškiai eina prieš savo va
dą — tai jau prastai.

LENKIJOJ, Povsino kaime, 
prie Varšuvos, karalius Jonas 
Sobieskis buvo apgyvendinęs 
eilę belaisvių Turkų, kuriuos 
praminė “kruliakais”. Su se
niau ten esančiais gyventojais 
jie labai nesutinka. Jau per 
253 metus, vieni kitų nenuga
lėdami, iš kartos j kartą, ka
riauja ir jų jokia valdžia nei 
teismai negali sutaikyti.

PER TVOROJ
PASIŽVALGIUS J

Netikėjo nei kitų vietų
Bet tai tikra teisy- 

Tas vyrukas dabar skai- 
laimingiausias Kanados

Iš POETŲ J 
. (Skiriu Arėjui Vit—kui)

Verksi, dejuosi dieną, naktį,
■ Dejonės nieko nepadės, J
1 Gali ir ašarų netekti — *
■ žiema, jau gėlės nežydės....:

Jautri širdis tau neužmigo, 
Dar nenutilo skambesys, 
Nei viena dar netruko styga, 
Tiktai dainoje ilgesys....

Ilgu.... tu vienas tik suprasi 
Ką kalba rudenio naktis, 
Jei vystančią gėlelę rasi, 
Džiaugsis lyg kūdikio širdis.

I žinau ir aš tą vargą tavo,
I Jaučiu, krutinėję audra; 
Poeto laimės kas ragavo

Į Tam amžiams jos ir bus gąna!

i Verki kad vasara išbėgo,
I Tu nesuspėjai išbučiuot;
Kas tavo daineles pamėgo 
Galės ir rudenį dainuot....

O tu, svajonėse pakilsi,
Sieloje vasara žydės, 
Bet kai pavargęs vėl nutilsi
Tai širdis vėl kaž ko liūdės...,

Vikt. Tatarėlis<

-MII

Sveikinu “Dirvos” štabą ir 
skaitytoj us iš Washington. čia 
lankausi Radio reikalais. Oras 
čia jau šiltas, žmonės vilki tik 
švarkais. Jonas Valaitis,

Vasario 16, 1937.

ANTANAS ALKENA “Vie
nybėje” parašė:

Ištikrųjų laikas sudrausti 
musų komunistinius gaivalus, 
kurie dergia Lietuvių tautos 
vardą Amerikoje ir kolektuo- 
ją musų darbo žmonių sunkiai 
uždirbtus centus savo prama
nytiems tikslams.

Tvėrė “bendrą frontą”, rin
ko pinigus, šaukė “kongresą” 
jp vėl rinko pinigus. Ispanijos 
“liaudžiai” ir vėl pinigų, pini
gų... . Dabar kažin kokią “at
stovybę” siųs 
džibs tirti. Ir 
gų.

Atrodo kad
bas tuos pinigus uždirbti, 
komunistų vadų — tuos pini
gus išvilioti.

MERUNAS
Didžiausias K. S. Karpiaus veikalas

seserį, kuri norėjo išduoti 
nenugalimą pilį.

savo
tėvų

skaityti, ir svarbi istoriniu at-

Rusnės Kunigas nužudo 
priešams savo

Ši ypatinga, smagi 
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampeli ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada žuvedai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmones eina į Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Meruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemes, ir iš
muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba ta 
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti ska, 
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose.

Kaina su prisiuntimu tik $2.00.

TYSLIAVA “Venybėje” 
skelbia:

“Vilnis”, kurioje dabar 
Pruseika kabina košę, šitaip 
sako:

“Tokių niekšų kokiais pasi
rodo patapo Trockis ir jo pa
sekėjai, istorija neturi pažy
mėjus.”

Labai galimas daiktas kad 
“tokių niekšų” istorija nema- 

j čius. Didesnių niekšų kaip 
komunistai, išskyrus dvidešim
tąjį amžių, ištikrųjų jokio am- 

1 žiaus istorijoje nepažymėta. 
Bet jeigu jau kalbėti apie is
toriją tai reikėtų pažymėti ir 
kitą labai reikšmingą faktą.

1917 metais Trockis gyveno 
New Yorke. Tada Pruseika, 
taip pat gyvendamas New Yor
ke, iš Lietuviškų kišenių iš- 
gramdė 300 dolarių, su kuriais 
Trockis nuyažiavo į Rusiją re
voliuciją kelti....

Išvadą, gerbiamieji, pasida* 
rylųte patys,

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)

____ Reikalaukit “Dirvoje”

j Lietuvą 
vėl verkia

val- 
pini-

darbininkų dar-
o

4T’

Veng- 
jie va-

f ’ I n
“SANDARA” apie tuos pa

čius padaužas sako:
Lietuvių komunistų, agitato

riai turi lengvą duoną, 
darni sunkesnio darbo,
žinėja po kolonijas ir gyvena 
iš svetimo prakaito.

“Vilnies” Andriulis pats tą 
patvirtina: “Vakar org. Pru- 
seika kalbėjo Springfielde, dr. 
Zaldokas Roselande, dr. Abe- 
kas yra Pittsburghe, aš kalbė
jau Gary. Užvakar dr. Kuodis 
kalbėjo So, Bend, Ind.”

Taigi, matote patys jog vi
sas “bendro fronto” veikimas 
pasižymi ne kuom kitu, o 
nepaprastu liežuvavimu!
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6 DIRVA

“DIRVOS" VAJAUS EIGA
F———

Vajaus Pirmą Dovaną Laimi J. A. Urbonas;

DETROIT,MICH. AKRON, OHIO

Antrą — S. Rodavičius

Kaip buvo pranešta kad šio 
žieminio sezono “Dirvos” nau
jų skaitytojų vajus baigsis su 
Vasario 16-ta ir kad bus pa
skelbta laimėtojai sekančiame 
“Dirvos” numeryje po Vasario 
16-tos, šiuomi ir pranešame 
kas laimėjo dovanas.

“Dirva” gavo virš trijų šim
tų naujų skaitytojų, kurių di
duma užsirašė patys sau tie
sioginiai, kas parodo kad “Dir
va” plačiai pasiekia ir su pa
galba senų skaitytojų, kurie 
savo draugus supažindina su 
“Dirva”, daugelis lieka skai
tytojais.-

Smagu pažymėti ir tas fak
tas kad be keleto pusmetinių 
visa dauguma naujų skaityto
jų išsirašė “Dirvų” visiems 
metams.

'Dėl tos priežasties, dar kartą 
ir dar karščiau raginame vi
sus savo senus skaitytojus ir 
tuos kurie dabar tapo jos skai
tytojais, agituoti už “Dirvą”, 
platinti ją tarp savo draugu ir 
išrašyti saviškiams Į Lietuvą.

“Dirvos” išrašymo laikas 
niekad nepasibaigia — galima 
ją išsirašyti kiekvieną dieną 
ištisų dvylikos mėnesių bėgiu.

“Dirva” kas kart darosi įdo
mesnė, turi gerų raštų, ir štai 
dabar įvedė naują skyrių — 
sužymėjimą mirusių Lietuvių, 
ko jokiame kitame Lietuviška
me ar kitokiame laikraštyje 
tokiu plačiu mastu nerasite.

įvedė smulkias žinias iš Lie
tuvos, taip kad trumpais pa
žymėjimais daug kas aprašo
ma.

LAIMĖTOJAI
Šiame vajuje smarkiausias 

lenktynes turėjo du darbštus 
“Dirvos” platintojai, abu Ohio 
valstijos miestų atstovai — 
J. A. Urbonas iš Daytono ir 
S. Rodavičius iš Akrono.

Jų lenktynė buvo labai ar
tima, tačiau laimėtoju išėjo—

J. A. URBONAS, iš Dayto
no, kuris gauna pirmą dova
ną — naują Crosley 1937 mo
delio radio — kaip buvo “Dir
voje” atvaizduota.

S. RODAVIČIUS, iš Akrono, 
laimi antrą dovaną — rankinį 
laikrodėlį, vyrišką ar moteriš
ką, kokį pasirinks.

Jų užrašytų naujų skaityto
jų skaičių tikrai paskelbsime 
po susirašymo su jais ir patik
rinimo, kadangi jie atsiuntė 
dar naujų skaitytojų.

ŠTAI DAR NAUJI
M. Cicėnas, vietinis.
F. Aksenavičius, vietinis, iš

rašė “Dirvą” savo švogeriui ir 
seserei, James Smith, Whites- 
boro, N. Y.

Per J. A. Urboną išsirašė 
“Dirvą” šie:

Antanas Urbonas, E. Port- 
chester, Conn.,

Marė Venienė išrašė savo 
švogeriui St. Morkevičiui Lie
tuvoje.

Pranas Petrick, Miamisburg, 
Ohio.

N. N. išrašė savo seserei O. 
Petkienei Lietuvoje.

Per S. Rodavičiu išsirašė šie: 
Petras Miliauskas, Akron, 
Jonas Mockevičius, Akron, 
R. Rutis, Chicago.

KELIONĖS Į LIETUVĄ

ŠVEDU
AMtW«0S 

i uhua

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK-KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kaino**

Išplauimai laivų iš New Yorko

PRANEŠK1T ADRE
SO PAKEITIMĄ 

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

“Dirvos” Administracija.

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

DROTTNINGHOLM . . Kovo 18
GRIPSHOLM ............. . Kovo 20
DROTTNINGHOLM . . Balau. 171

Chicago, III. 181 N. Mchigan Av. 
Boston, Mass. 154 Boylston St. 
Detroit, Mich. 107 Clifford St.

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

Rockefeller Center, N. Y. City

;; EVA’. S ii
Dry Cleaning

I! Senas Drapanas padarom - 
;; kaip naujas, išvalom ir J! 
;; sutaisom. ;;
” Vyriški Siutai ir Topcoats !! 
;; išvalyti, suprosyti už 85c. ;; 
; J Moteriškos dresės — 95c. i(

EVA PETRAITIS *' 
;; 6702 Superior Avė. ;;

Telef. HEnderson 5699 ;;
' ,r Į. ,Į, ,t, .Į. ,|, ,t, .Į, ,|, į ,|. |

NEBUK ŽILA
IŠRŪDYK 10 METŲ JAUNESNE

Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa
naikina Žilumą. Plankų Slinkimą ir 
Pleiskanas, šias gyduoles privalo 
turėti kiekvienas kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, 
bet nėra dažai. Iki šiol nėra nie
ko už jas geresnio išrasta. Specią^ 
liai supažindinimui siūlome didelį 
$2.00 pakelį už $1.00. Užsirašykit 
šiandien ir sutaupyki^ dolarį. Jeigu 
nebūsit pilnai patenkinti, jums pi
nigai bus sugrąžinti. Reikalaujame 
agentų.

VALORTONE HERB. CO. 
Box 305 Clinton, Indiana 

Dept. 9

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- 
rašykit ją jiems: $3 metams

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
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, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

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

POLITIŠKA VEIKLA
Detroito Lietuvių bandymai 

dalyvauti Amerikos politikoje 
buvo daromi jau prieš kelis 
metus, ir dviem atvejais Lie
tuviai statė savo kandidatūras 
į aukštesnes valdiškas vietas, 
bet išrinkti nepavyko. Viena 
tų nepasisekimų priežastis gal 
tai buvo tų asmenų ėjimas į 
rinkimus be jokios organizaci
jos ir Detroito Lietuvių para
mos. Pagaliau, jei jie ir butų 
kreipęsi į vietos Lietuvius var
gu tada Lietuviai butų juos 
supratę.

Dabar gi, trečiu atveju yra 
Lietuvio Adv. A. Kundroto- 
Conrad bandymas laimėti rin
kimus apskrities teisėjo vieton, 
ir atrodo jam pasiseks, viena, 
kad jo rinkimų agitacijoje vie
tos Lietuviai smarkiai dirba, 
o antra, pats kandidatas yra 
didelės energijos žmogus, lan
kosi ir kalba įvairiuose poli
tiškuose susirinkimuose visa
me mieste.

Anksčiau buvo pranešta kad 
rengiama milžiniškas agitaci
jos vakaras naudai Lietuvio 
kandidato Vasario 21 d. Ta
čiau tas parengimas atidėta ir 
bus Vasario 28 d. Lietuvių sa
lėje, nuo 5 vai. vakare.

PAS UKRAINUS
Sužinoję kad Ukrainų Są

junga Michigane rengia didelį 
balių Vasario 14 d., Rusų sa
lėje, mes Lietuviai Adv. Con- 
rado rėmėjai nutarėm padary
ti taip sakant vizitą pas Lie
tuviams draugingiausią tautą 
tikslu arčiau susidraugauti ir 
bendradarbiauti politikoje. Ra
dome pas juos draugingumą ir 
jaukų priėmimą.

Ukrainiečių Sąjunga gyvuo
ja apie keturi metai, ir dėka 
to jie pereito rudens rinkimuo
se jau pravedė vieną savo žmo
gų, Charnosky, į valstijos se
natą. Su ta Ukrainiečių Są
junga Amerikos politikos va
dai rimtai skaitosi.

To Ukrainiečių pokilio pro
gramo vedėju buvo pats Sena
torius Charnosky, kuris paty
ręs apie Lietuvių atsilankymą 
suteikė Lietuviams pirmenybę 
perstatydamas skaitlingai mi
niai Lietuvių atstovus Dr. J. 
Jonikaitį, Dr. J. J. Sims ir pa
galiau patį kandidatą, Adv. A. 
Conradą, kuris pasakė labai 
vykusią kalbą, sukeldamas di
džiausias ovacijas.

Pagaliau pats Charnosky pa
sakė savo tautiečiams jog jų 
visų pareiga yra balsuoti už 
Lietuvį Adv. Conrad ateinan
čiuose rinkimuose. Ukrainie
čių Detroite yra į 40,000.

Detroito Lietuviai irgi pri
valo organizuotis ir bendra
darbiauti su Ukrainais.

Dabar prieš mus stovi dvi 
užduotys: viena, išrinkti Adv. 
A. Conradą teisėju, antra, su
organizuoti stiprų Lietuvių po
litišką klubą.

Susipratę Lietuviai piliečiai 
dalyvaus Vasario 28 d. Lietu
vių salėje. Spaudos Komisija.

SUKAKTUVĖS. Sausio 31 
d. Detroito biznieriai pp. Kiu- 
duliai minėjimui savo 18 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tuvių surengė gražią pramogą 
savo saliune savo pažysta
miems ir artimiems draugams, 
kurių dalyvavo apie 60, kaip 
Lietuvių taip ir svetimtaučių. 
Svečiai buvo pavaišinti, pagir
dyti ir linksmai praleido laiką 
pasišokdami.

Pp. Kiudeliams linkėtina il
giausio gyvenimo. Jų užeiga 
randasi 1111 Mack avė.

Dalyvavęs.

Žuvo Jaunas Lietuvis
Vasario 6 d. nelaiminga mir- 

čia mirė jaunas Lietuvis Juo
zas Daunoris. Jis Vasario 5 
d. su savo draugu svetimtaučiu 
automobiliu nuvyko į Yongs- 
towną, kur pas draugus per
nakvojo. Vasario 6 d. gryžo 
į Akroną. Važiuojant skers
gatviu, kitu automobiliu trys 
vyrukai smarkiai lėkdami, gal 
girti būdami, užlėkė ant Dau- 
norio automobilio, jį sumušė, 
apvertė ir jis užsidegė. Dau
noris ir jo draugas užmušti 
vietoje; iš anų vyrukų vienas 
irgi užmuštas vietoje, kiti du 
mirė ligoninėje. Tų dviejų au
tomobilių susimušime liko la
vonais penki jauni vyrai.

Daunorio ir jo draugo apde
gę kūnai buvo parvežti į Ak
roną ir pašarvoti graboriaus 
Kučkos koplyčioje.

Kadangi tiedu vaikinai nuo 
mažens buvo draugai, jie kar
tu buvo pašarvoti ir Vasario 9 
d. kartu palaidoti miesto ka
pinėse. Laidotuvėse dalyvavo 
daug Lietuvių ir kitų žmonių. 
Jo draugas buvo Serbas.

Velionis J. Daunoris buvo 
25 m. amžiaus, nevedęs, gra
žiai kalbėjo Lietuviškai ir sa
vo pavardės nekeitė, visur va
dinosi Lietuviu. Buvo žino
mas sporte, gabus plaukikas, 
toje srityje net atsižymėjęs.

Liko nubudus motina ir du 
broliai.

SMULKIOS ŽINELĖS
S. Muckus su savo žmona ir 

dukterimis Ona ir Anele lan
kėsi Chicagoje pas Staniulius. 
Atlankė taipgi Dariaus ir Gi
rėno paminklą, sako labai gra
žiai paminklas atrodo.

Vincas Kubilius su žmona 
lankėsi Clevelande, pasimatė 
su savo giminėmis ir apžiurė
jo Lietuvių Darželį.

SLA. 198 KP. VALDYBA
SLA. 198-ta kuopa savo me

tiniame susirinkime 1937 me
tų valdybon išrinko antram 
metui pirmininku S. Muckų, jo 
padėjėju P. Jurgelį, užrašų 
raštininku V. T. Neverauską, 
finansų raštininku čia gimusią 
ir augusią Lietuvaitę Adelę 
Milickaitę, iždininku J. Milic- 
ką, iždo globėjais J. Ižganaitį 
ir F. Jankauską, maršalka A. 
Paulauską, organizatoriais B. 
Yarašių, B. Versiacką ir V. T. 
Neverauską.

Kuopa po Velykų rengia ba
lių.

Kuopon įstojo nauja narė p. 
Julė Višniauskienė (Subatie- 
nė). Kalnas.

ATSAKYMAS RYKŠTEI
Sausio 1 d. “Dirvos” nume

ryje Rykštė nurašė nesąmonę. 
Sako, čia lankėsi draugas Pru- 
seika, kuris, sako, apsilankęs 
pas vieną moterėlę ir apdova
nojo ją čebatais už jos gabų 
išnaudojimą Lietuvių darbinin
kų. Rašė buk tuos batus jai 
atsiuntę Maskvos carai.

Na gerai, kad taip ir butų, 
tai argi Maskvos carai gali ži
noti visas moterėles Ameriko
je ir joms prisiųsti po dovaną? 
Prie to, Rusijos carų senai jau 
nėra. (Nuo Redakcijos: Ru
sijos carais vadinami dabarti
niai tos šalies valdovai).

Paskui sako kad ta moterė
lė tuos batus panaudojo kaip 
galybę išvyti savo vyrą iš na
mų. Tai reiškia kad vyrui iš
vyti reikia iš Maskvos batų. 
Betgi čia Akrone randasi dau
giau Lietuvių vyrų išvytų iš 
namų, o tos moterys batų iš 
Maskvos neturėjo.

Jeigu Pruseika kur tą naktį 
gėrė, kur nakvojo ir kur batus 
paliko tai ta moterėlė kurią 
vyras apleido nieko su Prusei
ka neturėjo. Kaslink jos vy
ro išvijimo ir apie to vyro tur
tą ir jo kraitį tai tikra tiesa: 
jo turtas ir kraitis neskirtin- 
gas nuo visų kitų vyrų krai
čių, ir jis su viskuo išėjo.

Rykštės Priešas.

Nepriklausomybės Minėjimo 
Programas Clevelande

sytti.Naujas asmuo — naujos 
mintys — nauji darbai — ir 
tuoj tarp Amerikos Lietuvių 
prasideda naujas gyvumas.

štai Vasario 15 d. Clevelan
dą atlankė pažymus musų Ne
priklausomos Lietuvos istori- 
je asmuo, Klaipėdos krašto su
kilėlių vadas, Pulk. Jonas Bud
rys, dabartinis Lietuvos Gene
ralinis Konsulas New Yorke, 
ir jo paklausyti ir pamatyti 
susirinko didelė minia Lietu
vių — užsipildė Lietuvių salė.

Tas parodo kad Lietuviai no
ri būti Lietuviais, myli savo 
tėvynę Lietuvą, įdomaujasi jos 
likimu ir kilimu ir šimtais su
eina paklausyti žmogaus kuris 
naujai iš Lietuvos atvykęs ir 
kuris dalyvavęs jos nepriklau
somybės steigime ir stiprini
me, gali apie ją suteikti pil
niausių žinių.

(Keistas palyginimas: toje 
pačioje salėje sekantį vakarą, 
net pačią Vasario 16 dieną, su
rengė savo prakalbas komu
nistai vienam savo agitatoriui, 
susirinko viso net 35 galvos jo 
paklausyti....)

Gerb. Budrys į Clevelandą 
atskrido oru iš Pittsburgho, 
Vasario 15 vidurdienį. Jį or
laivių stotyje pasitiko Lietuvių 
Kultūrinio Darželio komisijos 
narių dalis, pp. Muliolis ir Kar
pius, J. V. Mitchell’is pasitar
navo savo puikiu automobiliu.

Po pietų, 3 valandą, gerb. 
svečias, su keliolika vietinių ir 
visa Darželio valdyba nuvažia
vo aplankyti Lietuvių Darželį, 
ten prie Dr. Jono Basanavi
čiaus paminklo padėjo vaini
ką, kadangi šiuo tarpu suėjo 
10 metų nuo Dr. Basanavičiaus 
mirties. Ten, Darželio pirmi
ninkas Adv. česnulis perstatė 
p. Budrį dalyviams, ir p. sve
čias pratarė keletą žodžių.

Iš Darželio, nuvažiavo į Cle
veland viešbutį, kur buvo ren
giama Clevelando Lietuvių Vai
zbos Buto vakarienė p. Budrio 
priėmimui. Tame viešbutyje 
musų svečias pernakvojo, ir 
sekantį rytą anksti lėktuvu iš
skrido į New Yorką

5:15 vai. vakaro, iš WJAY 
radio stoties buvo duodama 
Lietuviškas radio programas. 
Šiuo budu p. Budrį girdėjo ir 
kitų (Lietuviškų kolonijų Lietu
viai ir Clevelandiečiai kurie tik 
turi radio ir turėjo laiko klau-

Programas tęsėsi pusvalan
dį laiko, kurios bėgiu stoties 
orkestras, po vadovyste Louis 
Rich, sugriežė Lietuvos Him
ną, “Laisvės Varpą” ir šiaip 
kitų dalykų, nes daugiau Liet, 
orkestracijų neturėjo. Teno
ras Jonas S. Urbonas padaina
vo “Mamytė” ir “Kur Bėga 
Šešupė”. Himno ir Laisvės 
Varpo orkestracijas paruošė 
Stanley Alschuler, stoties tau
tinių programų direktorius.

Po radio programo tuoj pra
sidėjo Ivakariene, kurios pa
baigoje, Vaizbos Buto pirmi
ninko P. P. Muliolio perstaty
tas, p. Budrys papasakojo įdo
mių žinių apie Lietuvos pre
kybą, kuri su kitomis šalimis 
išvystyta iki aukšto laipsnio ir 
kas bandoma padaryti praplė
timui prekybos su Amerika.

LIETUVIŲ SALĖJE
Po vakarienės, visi važiavo 

j Lietuvių salę visuotinoms 
prakalboms.

Patriotingi Lietuviai, gerb. 
Budriui inėjus į salę, pasitiko 
jį gausiu plojimu.

Formaliu Lietuvos Nepri
klausomybes minėjimo progra
mas prasidėjo su daina, “Leis
kit į Tėvynę”, kurią labai lip
šniai prie širdies sudainavo p. 
Vinė Bukauskienė. Ji progra
mo protarpiais padainavo dar 
kelias kitas dainas. Akompa
navo Aldonna Wilkelis.

Tarp dainų ir p. Budrio kal
bos, Darželio Bazaro rengimo 
komisijos pirmininkas J. K. 
Venslovas padarė platų prane
šimą apie ateinantį Bazarą.

Po to sekė p. Budrio kalba. 
Iš o išgirdome daug dalykų 
kurių dar kiti musų svečiai 
kalbėtojai nepaminėjo.

Gaila kad p. Budrio sveika
ta neleidžia jam ilgų kalbų sa
kyti. Kaip teko sužinoti, jisai, 
tarnavęs Rusijos kariuomenė
je įvairiose pareigose, bolševi
kams užėjus turėjo perkęsti vi
sokių sunkumų, paskiau Sibi
re, kai pradėjo Kolčakas kilti 
prieš bolševikus, p. Budrys bu
vo priverstas eiti atsakomin- 
gas pareigas toje armijoje, iki 
pasiliuosavo ir gavo progą par
bėgti į Lietuvą. Jis turi savo 
kūne karo lauke gautų žaizdų. 
Bet to neužteko. Lietuvoje 
vėl prisiėjo kariauti, ir galuti

nai dar vadovauti Klaipėdos 
užėmimą, kas viskas, per eilę 
metų kainavo jam. daug geros 
sveikatos. Už savo pasižymė
jimus veikmėje jis turi Vyties 
Kryžiaus Ordeną.

Programą vedė Darželio pir
mininkas Adv. P. V. Česnulis. 
Po p. Budrio kalbos, vedėjas 
paprašė publikos aukų, kurių 
surinkta $28.83 ir Aleko Ba
nio buvo prisiųsta auka $10, 
taigi viso pasidaro $38.83.

Po $1.00 aukavo: J. Urbšai
tis, K. Pranskunas, K. S. Kar
pius, O. Mihelichienė, Jonas 
Brazys, p. Baltrušaitienė, I. J. 
Šamas. Kiti po rtiažiau.

Aukas rinko p-lės Emilė Že- 
lingevičiutė, Viktorija Sitavi- 
čiutė, J. Petrauskas, M. Žitkus.

Laike aukų rinkimo dar kal
bėjo pats p. Česnulis.

Programas baigta kuomet 
Aldona Navarskaitė ir Pranas 
Kūrėjas”, dialogą, sugiedoji- 
mu Lietuvos Himno.

Nepriklausomybės paminėji
mo surengimo komisija buvo: 
P. P. Muliolis, K. S. Karpius, 
J. J, Versiackas, J. Sadauskas 
ir J. Brazauskas.

Komunistų “Masės”
Sužinojęs kad Vasario 16 d. 

Lietuvių salėje kalbės “Vil
nies” redaktorius “draugas” 
Andriulis, numaniau nueiti' ir 
aš pasiklausyti ir pažiūrėti ar 
daug tų “masių” susirinks.

Mums su pažystamais besi
kalbant, “masių” susirinko net 
apie 35 asmenys. Tuomet sa
lės dženitorius matydamas kad 
neverta degti šviesas viršuti
nėje salėje, “mases” nuvedė į 
skiepą. Kadangi komunistų 
laikraščiai skelbia kad masės 
su jais eina, šį kartą pasirodė 
kiek jie tų “masių” Clevelan
de turi.

Reikia pažymėti kad prakal
bos buvo rengiamos Ispanijos 
reikalais. Tat šį kartą jiems 
dolarių neteko pasižvejoti iš 
tokių “masių”.

M!an prisimena žodžiai pa
sakyti L. Pruseikos pora metų 
atgal. Sako: “mes permažai 
išnaudojam progas aukų rinki
mui. Kur tik susirenka kelios 
ypatos tuoj ir reikia padaryti 
kolekta.”

Mano nuomone, jie perdaug 
melžia tą Lietuvišką visuome
nę. Kad ir šį kartą: Ispanai 
kariauja tarp savęs, o Lietu
viški komunistų vadai tuo tik
slu kaulija aukas iš Lietuvių.

—S.

GAS
AUTOMATINIS

NEPRIKLAUSOMYBĖS pa
minėjimui, Detroito šv. Antano 
Lietuvių parapijos choras Va
sario 21 d. Lietuvių salėj ren
gia didelį programą. Bus su
vaidinta “Leitenantas Anta
nas”, p-lės D. ir O. Bakšaity- 
tės perstatys tam pritaikytą 
vaizdelį, bus choro dainos, mo
kyklos vaikučių pasirodymas, 
ir kalbės Kun. I. F. Boreišis.

- Klajūnas.

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

MOORE ICE CD. 
7011 Lawnview Avė.

Tel. ENd. 1495 (15)

KARSTAS
VANDUO

TAUPO LAIKĄ
Nereikia laukti iki vanduo įkais — jis visada gata
vas tik kraną atsukus.

TAUPO ŽINGSNIUS
Automatiško karšto vandens nereikia prižiūrėti — 
jis pats atsisuka kai reikia daugiau karšto vandens, 
ir nusisuka kada tankas būna pilnas.

TAUPO DARBĄ
Jokis darbą taupantis dalykas namuose neatlieka to
kių darbų kaip automatiškas gazinis šildytojas.

SVARBIAUSIA VISKO HYGIENOJE
Atsitikime ligos ar nelaimės, visada svarbu turėti 
karšto vandens tuojau. Tos vienos priežasties už
tenka, savaimi, kiekvienam namui turėti automatiš
ką gazinį vandens šildytoją.

IR KAŠTAI YRA TIKTAI APIE 5c DIENAI 
VIDUTINIŠKO DIDUMO ŠEIMAI

Gazo kaštai namų reikalams vandens apšildymui, ke
pimui ir virimui bei šaldytuvui Clevelande atsieina 
mažiau negu bent kuriuose 25 kituose didesniuose 
miestuose šioje šalyje.

Pamatykit moderniškus Bazinius vandens šildytojus išstatytus 
pas jūsų plumber-pardavėjus, arba Gas Ofise. Paskui patir- 
kit kaip lengva juos įsigyti.

“Dirvos” Agentas 
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

JVaterbury, Conn.

THE EAST OHIO GAS COMPANY
EAST SIXTH IA R0CKWELL PHONE MAIN 6640
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LIETUVOS MIESTELIAI į
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

LIETUVA SVARSTO
ELEKTRIFIKACIJĄ

KUČIŪNAI

Lenkų Pasienio Bažnytkai
mis, kur Patriotingo Ku
nigo Pasidarbavimu Len- 

• kai Atmušti
Seinų apskrityje, 12 ki

lometrų nuo Lazdijų j pie
tus prie pat administraci
jos linijos (laikino Lenkų 
rubežiaus) yra nedidelis 
bažnytkaimis Kučiūnai.

Kučiūnai savo praeitimi 
yra rana garsus: senes
niais laikais čia buvo vals
čius, kuris prieš keliolika 
metų prieš Japonų- Rusų 
karą susijungė su Berznin- 
ko valsčium ir nuo tada 
Kučiūnuose pasiliko tiktai 
mokykla ir karčiama.

Kučiūnai pradėjo garsė
ti nuo 1907 metu, nes tada 
čia a. a. Kun. Juozas Ga
leckas, garsus kovotojas už 
Lietuvybę, suburė Berznin- 
ko parapijos Lietuvius ir 
Įkūrė Lietuvišką parapiją 
Kučiūnuose. Tais pat me
tais buvo pastatyta ir ru
denį pašvęsta laikina me
dinė bažnytėlė, kuri ir 
šiandien tebestovi.

Kučiūnuose parapijai į- 
sikurus ir vadovaujant ge
ram patriotui kunigui Lie
tuvybė žymiai sustiprėjo 
— jau prieš karą susiorga
nizavo ūkininkai į “Žag
rės” draugiją, jaunimas į 
“Žiburio”, kuris jau tada 
turėjo garsų chorą ir di
delį knygyną ir nemenką 
artistinę pajiegą; į savo 
rengiamus Lietuviškus va
karus sutraukdavo net Sei
nų miesto esančio nuo Ku
čiūnų į vakarus už 12 kilo
metrų, inteligentiją.

Ypatingai Kučiūnai ir 
visa pa.rapija pagarsėjo 
Lietuvai bekuriant nepri
klausomą gyyenimą: dar 
Vokiečių okupacijos metu 
a. a. Kun. Galeckas aprū
pino visus savo parapijos 
septynis didesnius kaimus 
pradžios mokyklomis (bū
tent, Alnus, Akmenius, Ku
čiūnus, Miškinius, Parap- 
sius, Sąpiegiškius ir Žaga
rus), kuriems tada neleng
va buvo surasti mokytojai, 
patalpos ir tinkami vado
vėliai.

V o k i e čiams pradedant 
Lietuvą apleisti 1918 melų 
pabaigoje. Kun. Galeckas 
organizuoja tautine milici
ją, vėlia?, siunčia j Seinus 
pirmutinius savanorių bū
rius. kuriems renka pas 
ūkininkus grudus, . senus 
užsilikusius ginklus ir pats 
aukoja savo paskutinius 
pora arklių, tuomi duoda
mas pavyzdį kitiems.

Pradėjus Lenkų gaujoms 
veržtis į Lietuvą 1919 me
tų pradžioje, Kun. Galec
kas organizuoja savo pa- 

I rapijiečius į galingus par
tizanų burius, kurie užker
ta Lenkams kelią; sukeli? 
jaunoje musų kariuomenė
je drąsą,. ir per Kučiunur 
nei žingsnio į Lietuvą Len
kai toliau negavo žengti 
Už tai, 1920 metų pavasa
rį Lenkai sugriebia Kun. 
Galecką ir nusivaro į Sei
nus basą, pėkščią, pusiau 
nuogą, nežmoniškai kan 
kindami. Iš ten po ilgi; 
kankinimų Kun. Galeckas 
visgi dar sugryžo j Kučiū
nus, bet be sveikatos, ii 
jau ilgiau negalėjo de' 
nuolatinių persekiojimu čis 
gyventi.

Sužvėrėję Lenkai nepasi
sotina viena-kita auka, jie 
užsimano keršinti ir nute- 
rioti visą Kučiūnų apielin- 
kę. Ir taip 1922 metų ru
denį apiplėšia Parapsio kai
mą kelis kart, Gruodžio c. 
d. anksti rytą užpuola Ku
čiūnus, nužudo apie septy
nis gyventojus ir daugybę 
sužeidžia, apiplėšia krau
tuves, valsčiaus įstaigą, ii 
išsidangina.

Galop, pritrukus K ličiu- 
mečiams kantrybės, susi
organizuoja jie į galingus 
šaulių burius ir 1923 metų 
Kovo mėnesį po Sapiegiš- 
kiais duoda mirtiną smug.’ 
Lenkų banditų gaujoms, 
paimdami jų kulkosvaidį ii 
juos pačius į nelaisvę.

Kučiūnuose valsčius kur
tas nepriklausomybės pra
džioje, išsilaikė iki 1931 m. 
Tada buvo panaikinta val
sčiaus savivaldybė ir Ku 
čiunų nuovadija.

Dabar Kučiūnuose yr? 
pašto agentūra, policijo; 
punktas ir pasienio polici 
jos 6-to rajono štabas.

Yra dvi krautuvės, ku
riose Lietuviai prekiauja. 
Anksčiau buvo apie trys 
alinės, bet krizio laikais 
užėjus visos bankrutavo.

Iš organizacijų stipriau
si šauliai, turi savo dūdų 
orkestrą; gana gerai vei
kia , Pavasarininkai, kurie 
savo knygynu aptarnauja 
visą visuomenę. Taip pat 
gana gerai veikia- ir L. I<. 
Moterų draugija.

Pagaliau čia susiorgani
zavo ir Jaunalietuviai.

Kučiūnuose klebonauja 
Kun. V. Jonkaitis, Lietu
vos kariuomenės savano
ris. didelis patriotas ir ne
nuilstantis visuomenės or
ganizatorius ir švietėjas.

Jis daugiausia rūpinasi 
naujos bažnyčios statymu.

Dzūkų Petras.

Kaunas. — Lietuvos elektri
fikacijos klausimas gyvas jau 
ne šiandien. Daug jau buvo 
svarstoma, nemažiau gražių, 
nors ir brangiai kaštuojančių 
projektų buvo paruošta. Kau
ne kartą dėl brangios elektros 
buvo streikuota ir šiek-tiek 
laimėta, šiandien tas klausi
mas Lietuvoje dalintinas į dvi 
dalis. Viena jo puse daugiau
sia liečia Kauną, kuris šiuo 
metu priverstas naudoti labai 
brangią koncesininkų Belgų 
teikiamą elektrą. Kaunas yra 
tamsus miestas, nes elektra 
brangesnė negu kitų valstybių 
sostinėse.

Antra klausimo dalis liečia 
Lietuvos elektrifikaciją. Tai 
yra svarbesnis klausimas, ku
ris turi gyvo ryšio su Lietu
ms kultūros ir civilizacijos ki- 
imu. Provincijoje elektra taip 
iat perbrangi, jos yra tik mie
stuose ir miesteliuose ir tai ne 
visuose. Lietuvos sodžius dar
be elektros.

Taigi Lietuvai reikia clek- 
ros gamyklų, kurias pigiai ga- 
ėtų varyti upių vanduo ir tei
ktų kraštui pigią energiją ir 
Šviesą.

Tačiau Lietuvos elektrifika
vimui reikia stambių kapitalų, 
įlekiančių net keliasdešimts 
milijonų litų.

Vieni siūlo įsteigti akcinę 
bendrovę, kurios kapitalą su
darytų Lietuvos ir užsienio 
Lietuviai. Kiti siūlo šią su
mą surinkti aukomis. Dar ki
ti pataria nevengti ir užsienių 
kapitalo. Vis dėl to viršų ima 
nuomonė kad Lietuvos elektri
fikacija reikia pagrysti tik 
Lietuvių kapitalu. Tsb.

LIETUVOS BARA
VYKAI IR SAL

DAINIAI
“Dirvoje” jau buvo praneš

ta kad iš Lietuvos atsiunčia
ma į Ameriką tikrų džiovintų 
Lietuviškų baravykų.

Dabar, 'Lietuvos Generalinis 
Konsulas Jonas Budrys, lan
kydamasis Clevelande prisimi
nė kad tie 'Lietuviški baravy
kai jau atsiųsti į New Yorką 
ir juos galima užsisakyti iš 
Prcdexco, Ltd., 79 Wall St., 
New York, N. Y.

Taipgi ta pati firma turi 
Lietuviškų saldainių popierė
liuose.

Kurie biznieriai nori užsisa
kyti visų kitų maisto produk
tų importuotų iš Lietuvos, k. 
t. kumpių, agurkų, dešrelių ir 
tt. gali kreiptis viršpaiduotu 
antrašu.

Paskirais svarais ar dėžėmis 
neparduoda, reikia užsakyti 
“kcisais” arba tam tikrais 
kiekiais svarų. Užsakyti ga
li kuris nors krautuvninkas ir 
iš jo galės nusipirkti paskiri 
asmenys.

Norėdami kad jūsų krautuv- 
ninkai turėtų Lietuvos produk-
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VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ina.) 
patek/onuokit dėl paaiSkinimę 

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, 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 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699

tų eikit pas juos, duokit tos 
importo firmos antrašą ir pa- 
raginkit savo krautuvninkus 
užlaikyti Lietuvos produktus.

Dabar jau laikas siusti į 
Lietuvą saviškiams dova
nų. Pasiuskit jiems per 
“Dirvos” Agentūrą keletą 
dolarių.

1

Pilnai įrengta Lietuviška Užeiga

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELE

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

THE TAYLER FRANCHISE

DAYTON,OHIO
MATĖME LIETUVĄ

Dėka Lietuvių šv. Kryžiaus 
Parapijos pasidarbavimui čia 
Vasario 14 d. Barney Commu- 
aity salėje buvo rodomi Lietu
vos spalvuoti paveikslai. Ro- Į 
dė filmininkai broliai Motuzai.

Nors rodymas buvo pareng
ta greitomis, bet žmonių atsi
lankė daug, dar keletas buvo 
atvažiavę ir iš Springfieldo.

Paveikslai visapusiai vykę, 
ir žmonėms patiko.

Sprendžiant iš paveikslu tai i 
Lietuva yra padarius didelę 
pažangą per devyniolika metų 
savo nepriklausomo gyvenimo, i 
Tas tik džiugina Lietuvos su-: 
nūs ir dukteris, nors ir čia lo-; 
’imoje šalyje Amerikoje gyve
nančius. Doriems Lietuviams 
visokių padaužų bolševikų bei į 
socialistų šmeižtai ir žemini- į 
mai Lietuvos, jų pačių išgal
voti politiškais sumetimais, at
siliepia tik tiek kiek sutrukęs 
K K t' Ir £i 1 q a

SUSIRGO. Ignai* ir Ona Gu
dauskai susirgo. Linkėtina 
jiedviem, kaip geriems Lietu
viams, greito pasveikimo.

“D.” Rep.

•SląsHtįV

1. Pamatinis Principas
PASARGA: ttnaujinimas taip vadinamo Tayler Franchise yra vienas F. 
svarbiausių klausimų su kuriuo šio miesto gyventojai .susiduria Vietom 
pasiūlymas yra šitą sutartį su miestu panaikinti, nors ji galioja Iki 195_2 
melų, ir priimti naujų sutartį visai kitokių savo principe. Todėl tai yra 
ypatingai svarbu kad ta sutartis butų atsargiai persvarstyta, kad mies
to gyventojai aiškiai suprastų kuo remiamasi jos atmetimo norėjimas. Si • 
straipsniai trumpai nušvies kas Tayler Franchise yra ir kaip ji veikia.

Kantrias St. Clair ir Ontario 
Namą KEnniore 474O-W.

HIPPODROMEP. J. KERSIS
14.10 STANDARD BLDG.

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

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausia 
kainę. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
rinusį patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir
mo rnortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės i mane telefonu arba asmeniškai.
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Ankstyvas pradėjimas vystytis gatveka- 
rių iridustrijos Clevelande, kaip ir kitur, 
buvo atžymėtas pramuštgalviška kompetici- 
,ia tarp įvairių grupių, kurios tankiai rūpi
nosi pagriebti j savo rankas brangias sutar
tis, ne patarnauti visuomenei, šis apsirei
škimas nusif-.-rėjo apie pradžią šio šimtme
čio į karštą kovą tarp dviejų grupių.

Tai buvo padėtis lygiai kenksminga in
teresams investovių, karais važinėtojų, ir 
visuomenės bendrai.

Tas konfliktas su laiku pateko j teismą 
prieš FederalĮ Teisėją Robert W. Tayler. 
Jis, dirbdamas su geriausiais šios visuome
nės protais, išvystė Tayler planą Aptarna
vimui už Kaštus. Tas tapo apimta Miesto 
Tarybos nutarime priimtame Gruodžio 18, 
1909 metais; jį užgyrė visuotinas balsavi
mas Vasario 17, 1910; ir inėo galėn nuo 
Kovo 1, 1910.

❖ ❖ ❖

Pirmutinis principas to Tayler Plano pa
reikštas ketvirtame punkte įžangoje į tą 
sutartį :

Šiuomi yra sutariama kad butų pada
ryta visikas pertvarkymas gatvekarių 
situacijos, sąlygomis kurios užtikrins 
ninkams apsaugą jų turto ir Įdėtų pi
nigų, ir teisingą priderantį pelną už 
tai, tuo pačiu laiku užtikrinant visuo
menei didžiausias teises reguliavimo 
bendram vieam patarnavimui, ir ge
riausią gatvekariais transportaciją tik 
už kaštus....

Šis principas nuo to laiko buvo pakarto
tinai patvirtintas daugel kartų daugelio pa
žymių io miesto visuomenės vadų, tarp ių 
ir Hon. Newton D. Baker, buvusio Cleve
lando mayoro, laiške adresuotame musų 
Kompanijai iš Sausio 1, 1912:

Išmokėjimui priklausomo dividendo, ir 
saugumui ir neliečiamybei jūsų nuosa
vybės, Clevelando Miesto gyventojai 
davė savo pažadą užgirdami šią sutar
tį; todėl tai, ant kiek liečiasi jūsų nuo
savybės reikalai ir jūsų šėrininkai, jų 
susirūpinimas negali kilti dėl netikru
mo ir nesusipratimų. Atsilyginimui 
už šį užtikrinimą ir saugumą invest- 
mento, ši sutartis suteikia visuomenės 
atstovams daug daugiau teisių sutar
tį saugoti negu paprastai tokiuose su
tarimuose būna....
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Trumpai, ta Tayler Franchise sutvėrė 
partneryste tarp Cleveland Miesto ir The 
Cleveland Raihvay Company.

Tai partnerystei Miestas teikia nau
dojimą gatvių žmonių važinėjimo patarna
vimui. Visas pelnas susidarantis už tą pri
vilegijuotą naudojimą viešų gatvių yra už
tikrintas visuomenei, karais važinėtojams.

Kompanija prie to prideda savo įstaigas, 
karus, bėgius, spėkos sistemą, eperavimo 
stotis, dirbtuves, etc. Ji gauna 6 nuošim
tį už labai žemą įkainavimą jos nuosavy
bės, ir nieko daugiau.

Šio sutvarkymo mechanikai bus apkal
bėti sekančiame straipsnyje.

Viena iš didžiausių pasauli-! 
nių meilės pasakų, “GREEN! 
LIGHT” (žalia šviesa) prasi-, 
dės rodyti Hippodrome Teat-1 
-e. šeštadieni. Vasario 20. Vai
dina Errol Flynn, kuris turė
jo vadovaujamas roles veika
luose “Captain Blood” ir 
‘Charge of the Light Brigade’. 
Su juo dalyvaus nauja žvaig-1 
ždė Anita Louise.

Flynn vaidina rolę jauno r:.v*1 
šlytojo, kuris pasiima atsako
mybę už senesnį gydytoją už 
mirtį Anita Louis’e motinos. 
Tas gydytojas ir mergina per 
draugus susipažysta ir Įsimy
li vienas į kitą. Bet kada ta 
mergina patiria kas jis yra 
ji atsisako su juo draugauti.

Per kitą savo draugą Anita 
patiria kad tas jaunas gydyto
jas nėra kaltas už jos motinos 1 

ir iškeliauja į kalnynus

i DEGLA C. JAKUBS
§ (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
E Vežimai ligoniams pervežimui į ligonbučius.
- Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
< Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pv I;
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- į
į sekios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi, 
Įminti šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. ULIOLIS ...... .
į 6606 Superior Avė. Cleveland HEn. 6729 į i jvaintj palinktų tiu
^•/;.AVWw>-,v1Wf.’>YA'.,,Av>w,’.'.w.w?>,A’A,A’IWA 1 dalykų, juokų ir žinių.

T)

jį
Į h mirtį,
5 pas jj, kur jis išvykęs užsiima

1
5 į tyrinėjimu ligų. Ten ji randa 

jį užsikrėtusį dėmėta liga, ku
rią pats tyrinėja. Ten jiedu 
galutinai susimyli ir apsiveda. 

Prie to, Hippodrome duoda 
trumpesnių

THE CLEVELAND RAILVVAY COMPANY
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LITHUANIANS IN CLEVELAND

Darželio m Bazaras (l)ut to popular request, tve are hercin publishing ti>e. speecn; mane 
by Mr. K. S; Karpius to the P.-T. A., upon their ’hvitation,

, .o the \Villson lunior High School, on. February 3rd.)

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

Lietuvių Salėj Vasario 19, 20, 21
Barazo Dienos

Penktadienį, Vasario 19 — 
Bazaro pradžia. Pradėkit rin
ktis nuo 7 vai. vakare. Visas 
Darželio biznis bus viršutinėje 
salėje (apačioje tą vakarą bus 
Klubo paprasta penktadienio 
pramoga).

šeštadieni, Vas. 20 — pra
džia 7 vai.

Bazaro biznis eis abiejose sa
lėse : viršutinėje ir apatinėje.

Svarbu! šiame vakare bus 
rodoma judami paveikslai Dar
želio atidarymo iškilmių, ku
rias nufilmavo V. Baltrukonis 
ir N. A. Wilkelis. Taipgi bus 
visokių Pyragų ir Pyragaičių 
išpardavimas, šeimininkės ir 
bendrai visi kurie mėgstat sek
madieni turėti pyragaičių atei
kit į Darželio Bazara, čia ga
lėsit pasirinkti ir nusipirkti vi
sokiausių namų ir keptuvių 
darbo pyragaičių už visai že
mas kainas.

Kurios moterys moka ska
niai iškepti pyragus ar saldžias 
duonas, Lietuviškas vestuviš- 
kas “bobas”, “ausukes” ir tt. 
prašomos iškepti ir atnešti pa
dovanoti Darželio Bazarui.

DOVANOS Bazarui bus pri
imamos visas tris Bazaro die
nas. Kurie as kurios ką atneš 
naudingo padovanoti, ta dova
na bus įleidimas jų į salę ne
mokamai. Bet prašoma atneš
ti tik naujus, nevartotus daik
tus, tinkamus pardavimui.

VISIEMS įžanga bus kiek
vieną vakarą po 10 centų. Bet 
gaunami tikietėliai už tuos 10c 
bus galima sunaudoti prie vi
sokių laimėjimų.

Kas vakaras taipgi bus da
vimas taip vadinamos “įžangos 
dovanos” — Lietuvis anglinin- 
kas Petras Komeras davė kiek
vienam vakarui po vežimą ge
rų malkų.

Sekmadienį, Vasario 21 — 
Tikros Lietuviškos Pabaigtu
vės. Salė bus atdara nuo 3 v. 
po pietų.

Bus šeimininkės, kurios vi
sus dalyvius aprūpins skania 
vakariene už mažą kainą, tai
gi nesirengkit tą vakarą valgyt 
namie, ateikit į Darželio Baza
rą, čia Lietuvių salėje gausit 
visokių skanių valgių ir kaip 
viena didelė šeima galėsit pa
sivalgyt, o tuomi padarysit 
Darželiui naudos.

Paskutinį vakarą bus leidi
mas laimėjimui visų didžiųjų 
ir brangiųjų dovanų, susiųstų 
iš kitų miestų ir vietinių Lie
tuvių ir kitų tautų biznierių 
sudovanotų.

Tų didžiųjų ir brangių daly
kų įsigijimui reikės pasirūpin
ti gauti sau tikietėlius, kurie 
bus platinami visu Bazaro lai
ku. Už 10c ar tam panašiai 
galėsit gauti sau dalyką ver
tės $10 ar net $25.

AUKOTOJAI
Jau iki šiol buvo “Dirvoje” 

pažymėta keliolika dovanų at
siųstų Bazarui iš kitur ir ank
sčiau priduotos vietinių dova
nos.

Bazaro Rengimo Komisija 
gavo dar daugybę dovanų visos 
praeitos savaitės bėgiu ir skel
bia tuo tarpu tas kurios yra 
vertos nemažiau $5. Vėliau 
bus paskelbta kitos gautos do
vanos smulkmeniškai:

Dailininkas Petras Rimša, 
kuris šiose dienose turėjo pa
rodą Bostone, patyręs apie mu
sų Bazarą, prisiuntė brangų sa
vo kurinį, gipsinį rašytojos 
žemaitės atvaizdą.

Clev. Lietuvių Vaizbos Bu
tas — $25.00 pinigais.

N. A. Wilkelis — $10.00 pi
nigais.

Adv. P. V. Chesnul — $5.00 
pinigais.

Brazis Bros. Clothes — pa
sirinkimą: siutą, overkotą ar 
to,lVotą.

Vincas Brazis, rūbų siuvė
jas, dvi poras kelinių sulyg lai
mėtojų mieros.

Flynn & Froolk Co. rakan
dų krautuvė — vaišių staluką 
(serving table).

“Dirva” — penkias metines 
“Dirvos” prenumeratas ir gin
taro karolius.

Portaro Bros. Beauty Shop 
— permanent wave.

Superior Beauty Shop — 
permanent wave.

Liet. Demokratų Klubas — 
kortoms stalą ir kėdės.

Petras Komeras, anglinin- 
kas, 3 vežimus malkų.

Monreal Furniture Co. — 
pora elektriški) žibintų (tor- 
chiers).

K. Obelienis (St. Clair Ba- 
kery) — 6 didelius tortus.

BAZARO VEDĖJAI
Bazaro viso biznio sutvar

kymas ir visa tvarka pačiame 
Bazare yra rankose šių veiklių 
Darželio Sąjungos komisijos 
narių:

J. K. Venclovas — komisijos 
pirmininkas;

Marė Mišeikienė — specialių 
lošimų vedėja;

Ona Mihelichienė — No. 1 
budelės tvarkytoja;

Juozas Gražulevičius — vai
šių ir gėrimų biznio vedėjas.

KVIEČIAMI VISI

Bazare prašomi atsilankyti 
visi vietos ir apielinkių Lietu
viai, ir dar kartą visi išvien 
parodyti savo Lietuvišką susi
pratimą ir pasiryžimą panai
kinti Lietuvių Darželio skolas.

IKI PASIMATYMO BAZA
RE ! Tai tikrai bus Bazaras 
kokio Clevelando Lietuviai dar 
neturėjo!

SMULKIOS
ŽINIOS

FISHER BODY streikeriai 
po užbaigimo General Motors 
streiko, pereitą šeštadienį su
rengė didelį unijos paradą su 
automobiliais papuoštais vėlia
vomis. Dalyvavo ir Lietuviai 
su Lietuviškomis spalvomis.

Fisher Body unijos vadai 
masiname susirinkime miesto 
auditorijoje vadai pareiškė ne- 
puleis rankų iki visi tos dirb
tuvės darbininkai nebus sura
šyti į uniją.

LIET. DEMOKRATŲ Klubo 
reguliaris mėnesinis susirinki
mas bus laikomas ketvirtadie
nį, Vasario-Feb. 25 d., Lietu
vių salėje, nuo 8 vai. vakare. 
Visi nariai prašomi atsilanky
ti, nes jau laikas ruoštis prie 
miesto administracijos nomi
nacijų. Valdyba.

GRAŽUS PAMINĖJIMAS.
Vasario 14 d. pp. štaupų na
muose buvo surengta paminė
jimas Paulinos štaupienės gim
tadienio sukaktuvių. Tai bu- 

< vo jai “surpraiz”, kadangi ji 
apie tai nieko nežinojo. Susi
rinkę artimi draugai smagiai 
praleido laiką, p. štaupienę ap
dovanojo. iP. Staupienė yra 
veikli vietos Lietuvių organi
zacijose. Sumanytojos to pa
minėjimo buvo K. Mulvinienė, 
K. Magilienė ir kt. Dalyvis.

Darbininkai Gauna 
Darbus

Darbdaviai pereitą metą pa
siūlė 47,829 darbus vietiniams 
darbininkams per Clevelando 
ofisą užlaikomą Ohio Statė 
Employment Service, prie to 
ką tiesioginai buvo pašaukta į 
savo darbus tie kurie pirmiau 
dirbo.

Toms vietoms buvo reikalin
ga vyrų ir moterų, nuo papra
stų darbų iki pačių atsakomin- 
giausių vietų.

Jauni Clevelando žmonės, 
nuo 18 iki 21 metų, šiandien 
randa sau darbus greičiau, ku- 
rie tik j ieško, norėdami prisi
dėti prie šeimos išlaikymo ar 
gyventi sau. L _

Pereitą metą jaunų darbi
ninkų paimtą dusyk tiek negu 
1935 metais. >'

, 1798 jaunųjų gavo privati
nius darbus per Clevelando ofi
są, ir tai yra didžiausias skai
čius paskirais metais nuo 1929 
metu, šymet per Sausio mė
nesį per šį biurą gavo darbus 
166 jaunuoliai.

“Atgyjanti bizniai daug ima 
jaunų į visokias darbo šakas”, 
sako B. C. Seiple, vedėjas Cle
veland Employment Service 
ofiso.

šis ofisas gauna reikalavi
mų jaunų darbininkų į viso
kias vietas, įstaigas, dirbtuves 
ir tt. Taipgi per čia randa sau 
darbus moterys ir merginos.

MIRIMAI
VERONIKA ANDRIULIENĖ 

58 metų amžiaus, gyvenus po 
antrašu 1248 E. 71 St., Cleve
lande, mirė 9 vai. vakare, Va
sario 17 d.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borė Della Jakubauskienė. Bus 
laidojama šeštadienį.

Velionė Amerikoje išgyveno 
apie 24 metus, iš tų 18 meti; 
Clevelande. Pirmiau ,gy;vepo 
Pennsylvanijoje. Paėjo- 'jš: Jur
barko miesto.

Paliko jos vyras Juozas, 3 
dukterys ir du sunai, vienas jų 
gyvena" Lietuvoje. Ji prenu
meravo .“Dirvą” sau ir sunui 
įy Lietuvą. -Buvo gera Lietu
vė, -paremdavo tautiškus reika
lus sulyg išgalių.

Lai ilsisi ramiai svetimos 
šalies žemelėje.

JONAS GRIGAS, 45 metų 
amžiaus, nuo 6515 Wade Park 
avė. Gimęs Philadelphia, Pa. 
Clevelande turėjo biznį. Liko 
žmona, Elena.

Velionis pašarvotas pas gra- 
borių N. A. Wilkelį. Laidotu
vės su pamaldomis iš šv. Jur
gio bažnyčios, šeštadienį, Va
sario 20.

IT given me great jpleaSure io 
he among you thday as one of the 
Clevelanders, who came to1 this 
eit.v nin.ete.en years an:o, , likeri it 
and made ir iby home. 1 came 
to work for the newspaper 1 notv 

i cd.it, v.’hich was established two 
i .veara previous to my arrival.

As I came to Cleveland late in 
the fall of 1917, the Lithuanian 

I colony in this city was flourishing; 
aheady thousands of Lithuanian im- 

I migrante. vvere settled here, rais- 
ing families, their business insti- 
tutions tvėrė prospering; they vvere 
soliciting funds for a new and 
larger church, which two years 
later was erected on Superior and 
East 67th Street, and the old Lith
uanian colony from St. Clair and 
East 21st St., began to migrate 
to its new location.

Now the Lithuanian settlement 
1 in this neighborhood is the largest 

and you find here among them 
everything necessary to comprise 
a city in itself.

Būt seventeen or eighteen years 
is a comparatively short periori as 
yfiu look back into the time vvhen 
the first Lithuanian settlers began 
to arrive in Cleveland and Ohio. 
There is a record of the first 
Lithuanian settlers in Springfield, 
Ohio, as early as 1865, and the 
first knovvn Lthuanian in Cleveland 
arrived here n 1871.

O f the estimated 80,000 Lithuan
ians in Ohio, about 20,000 are in 
Cuyahoga County. There are many 
Lithuanian farmers all over the 
statė. The above figures include 
the American born Lithuanians al
so. The government statisties list 
Lithuanians numbering below 10,- 
000, in Cleveland due to the fact 
that American born are listed as 
Americans, and in many instances 
the immigrants vvere recorded as 
Russians. The clerks who knew 
that Lithuania until 1918 was un- 
der the Russian government, insist- 

| ed on listing us as Russians. You 
had to put up a strong argument 
in order to be listed as Lithuanian.

About 7,000 Lithuanians live in 
i the main . settlement which extends 
I along Superior Avė from East 24th 
i to Ansel Road. The Collimvood set

tlement contains about 4,000, the 
Newburg settlement about 2,000; 
Nottingham, 1000. Nearly one or 
more thousand live on the South 
side and some dozen families on 
the West side. The ręst are scat- 
tered over the entire county.

The St. George’s Roman Catho- 
iic Church, on East 67th and Sup
erior Avė., is in the main settle
ment, and here are located the 
outstanding Lithuanian business in- 
stitutions. The pastor of the parish 
is Rev. V. Wilkutaitis, who obtain- 
ed his education and was ordained 
to the priesthood right here in 
this city, in 1909. Father Wilku- 
taitis, one of the earliest Lithuan
ian immigrants, came to Cleveland 
as a baby in his mother’s arms 
some fifty years ago.

St. George’s parish maintains a

parochial school where Lithuanian 
is also taughf. The Lithuanians 
believe that to be a good American 
you too mušt be a good Lithuanian.

Another Lithuanian parish, or- 
ganized in 1929, is located in Col- 
linwood, whose pastor, Father Ka- 
ruziskis, is also American educated 
young immigrant.

The Lithuanian Savings and Loan 
Association, established in 1909, in 
the old settlement, is notv located 
on Superior and East 68th street; 
it is one of the few fortunate fi
nancial institutions in our city that 
vvithstood the depression, and to- 
day, having obtained government 
insurance on its depositors’ funds, 
is looking ahead vvith confidence.

The Lithuanian Societies Hall, at 
East 69th‘ and Superior, is the 
Lithuanian cultural center, vvhere 
leetures, concerts and amateur and 
professional theatricals are staged. 
In addition, it contains rooms for 
meetings and recreation. This hall 
is the property of local Lithuanian 
societies and individual stockhold- 
ers.

Besides the various benefit so
cieties and lodges of the two Lith
uanian Alliances of America that 
funetion here, there are chorai and 
theatrical groups and sočiai clubs, 
especially notevvorthy are two wo- 
men’s clubs: the Lithuanian Wo- 
men’s Circle and Lithuanian Wo- 
men’s Club, vvhose activities con- 
tribute to a very great extent to 
the cultural end of Lithuanian life 
in this city.

The vveekly nevvspaper, Dirva, the 
only Lithuanian publication in Ohio, 
vvhich I manage, vvas established in 
1915; its address being 6820 Sup
erior Avenue. It is an eight-page 
publication vvith an English section 
for the younger generation.

(TO BE CONTINUED)

In Old Vilnius
Poets of many nations have sung 

of Vilnius. Among them we find 
Barlovv, the first American poet, 
who describes the city in a most 
sad tone. The Ghettoes of Vilnius 
have also produced poets vvhose 
verses sing most eloquently of che 
Lithuanian Capital City. The na- 
tive sons have poured forth their 
hearts on the past and future of 
the city, because the sun has not 
sėt upon it yet, it has not faded 
as yet historically, as Judaism puts 
it.

There the labyrinth of narrovv 
streets connected by arches, one can 
come in contact vvith a second ,Te- 
rusalem. Time vvas vvhen Vilnius 
vvas Europe’s Jevvish Cultural and 
religious center. Būt alvvays it 
vvas Lithuanian’s capital. Alvvays 
the center of her being. If it could 
būt speak, vvhat tales of glory, of 
oppressors, it vvould relate . . .
Now Vilnius vveeps, and vve vveep 
vvith it, būt vvith fortified hosoms. 
How long, O! how long! yet vvill 
it be before Vilnius comes into 
its ovvn? . . . Minos.

THE KRAMER & REICH CO.

Pinigų Taupymo Išpardavimas
Visas Didelis Rinkinis

SIUTŲ-OVERKOTŲ
SKRYBĖLIŲ - REIKMENŲ

TURI BŪTI PARDUOTA.

UŽPUOLĖ LIETUVAITĘ
Vasaroi 11 d., anksti rytą ei

nant į darbą, Adelė Žemaitytė 
buvo gatvėje užpulta negro su 
peiliu, kuris atstatęs peilį ir 
liepdamas tylėti atėmė iš jos 
krepšelį ir pabėgo. Tas atsiti
ko prie Payne avė. ir E. 47 st. 
Ji dirba Mazda Lamp Works.

LIET. PILIEČIŲ KLUBE ir 
Gavėnios laiku eina gyvumas 
penktadienio vakarais. Taigi 
nepamirškit Klubo, atsilanky- 
kit, ir praleiskit vakarą su sa
vo draugais. Atsibuna viso
kių lošių ir dalyvaujantis gali 
gauti sau krūvelę pinigų jei
gu kurio numeris patektų tą 
vakarą ištraukti. Vald.

GRYŽO Iš LIETUVOS. M. 
Vištartienė šiose dienose gryžo 
iš Lietuvos, kur praleido sep
tynis mėnesius laiko. Jos tė
viškė yra Barzdų k. ir p., ša
kių ap. Parvažiavus jai, mirė 
jos brolis, Jonas Unguraitis, 
kurio laidotuvėse dalyvavo.

VINCAS DEBESIS 
ir Sunai

POPIERIUOTOJAI IR 
MALIAVOTOJAI

Taiso medžio darbą, 
plasteriuoja ir atlieka , 

kitokį namų aptaisymą.

7122 SUPERIOR AVĖ.
MEnderson 0732.

LANKĖSI CHICAGOJE
Praeitą savaitę Adv. P. J. 

Keršis biznio reikalais važinė
jo Chicagoje. Atlikęs reikalus 
atlankė savo Valparaiso uni
versiteto mokslo draugus, ku
rie dabar gyvena Chicagoje: 
vaistininką rašytoją A. A. Tū
lį, Dr. žilvitį, Dr. J. Kulį, vais
tininką Jokūbą Kulį, taipgi ir 
buvusį Clevelandietį, Antaną 
Kalvaitį ir Akronietę p. Rum- 
butienę. Sako kelionę turėjo 
smagią.

PRAMOGA. Vasario 6 d. 
pasidarbavimu M. Gužauskie- 
nės, O. Sadauskienės, D. Jaku- 
baičio ir M. Blujaus, surengta 
Marei Bartkienei pokilis pa
minėjimui jos gimtadienio. Tas 
įvyko Lietuvių salėje. Svečių 
buvo dikčiai, ir visi gražiai 
besivaišindami praleido laiką.

Iš Akrono lankėsi p. Bart
kienės sesuo B. Praspaliauskie- 
nė su savo vyru ir sunais, F. 
Jankauskai, p. Bukolai, J. Bru
žai, P. Gaška ir V. Kubiliai.

. Reporteris.

Apsirupinkit save visomis reikmenimis dabar ir 
Sutaupykit Pinigų!

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

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė

■
Kampas Giddings Rd

Ž0f

ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo Lietuvio anglininko — greitas pristatymas
Original Pocahontas ...............   $8.95

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

1409

.8.75
7.95
7.95
6.50

King Lump .............    6.95
Fire Lump 6.25 .................. Champion Lump 7.00

KOMER WOOD & COAL CO.
EAST 92ND ST. (Lietuvis) Telef. GAr.- 2921
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CUTURAL GARDEN BAZAAR
Over this week-end the Lithuan- 

iins, both young and old, vvill vvit- 
ness and participate in a bazaar. 
All affair, the likęs of vvhich has 
never been seen before, sėt jp by 
the Lithuanian Cutural Garden 
League.

This grand bazaar vvill lašt for 
three full days, beginning vvith Fri
day the 19th and elosing Sunday 
evening, the 21st.

Why is this to be such a grand 
affair? Because it is to be the 
most elaborate — gifts and vvares 
donated by Lithuanians from all 
over the United Statės. It just 
can’t fail, vvith the support and co- 
operation it has been given localiy 
and nationally.

A most unique and useful door 
prize, consisting of a load of vvood, 
donated by The Komer Wood and 
Coal Co., vvill be given avvay each 
of the three evenings. If you think 
your lucky, here’s your chance, if 
you don’t think your lucky, this 
may be proof that you are!

A Bingo table vvill be sėt up thru 
the entire length of the hall, en- 
abling everyone to have an oppor- 
tunity to play and vvin all sorts of 
prizes. Booths extending along both 
sides of the hall vvill catch every- 
body’s eye, and spirit of “take a 
chance.”

Admission to this gallery of fun 
vvill be 10c You receive tvvo tie
kėte for that dime and may ūse 
them inside — good at any booth 
or bingo table.

Novv you have a brief summary 
of vvhat to expect, būt don’t take 
our outline of events for granted, 
come dovvn and join in the fun, 
thereby lending a bit of support 
to Cleveland’s greatest Lithuan
ian cultural undertaking — its pride 
and joy — the Cultural Garden.

LITHUANIAN INDEPENDF.NCE 
CELEBRATION

On Monday, Feb. 15th, Col. Jonas 
Budrys made his appearance among 
the enthusiastic capacity crovvd of 
spectators at the Lithuanian Hal], 
He gavę a most memorable and 
soul-gripping speech about his mot- 
her land, Lithuania.

Mr. Budrys, being a very busy 
man, flevv to Cleveland in the morn- 
ing and departed the šame evening 
for Nevv York, by plane. Mr. Ches
nul vvas toastmaster, introdueing 
the speakers, on the program.

On Tuesday, February 16th the 
Cleveland Lithuanians had another 
occasion to attend a celebration or 
commemoration program, this time 
at St. George’s auditorium. Mr. 
P. V. Chesnul vvas lauded most 
lustily for a most povverful and 
heart touching speech, concerning

the fight Lithuania staged to gaili 
its independence.

The pupils staged an e.'.'eellent 
shovv, directed by tho nuns. of that 
parish. The program was conelud- 
ed by singing of folk songs by 
tho Si. George choir.

A PERSONALI!'Y
The many actors, comediennos and 

singers in the spectacular “Shovv- 
boat” produetion, at St. George’s 
hall, February 7th, vvere quite out
standing vvith their bits of talent, 
insofar as acting and dancing vvere 
concerned. Būt the deep, rich bari
tone voice of Frank Novak vvas 
certainly not missed by the keen 
ears of the audience.

Frank has mingled with the young 
Lithuanians for some time, suc- 
cessfully stepping into the merry- 
making vvith them. His baritone 
voice can be distinetly heard as 
he sings vvith the others in the 
choir, his: smile has caught the eye 
of many a person and his person- 
ality has jumped right into the 
hearts of all his friends.

To our surprise vve learn that 
Frank is not a Lithuanian. He has 
learned Severai vvords in this tongue 
hoping to learn more as time goes 
on. Frank from appearance could 
easily pass as one of our ovvn 
Lithuanian boys, and he is passing 
many of them in making friends.

EDITOR’S NOTE: Announce- 
ments of any personai or sočiai 
interest vvill be cordially accepted.

Lietuviška Užeiga
Kviečiu savo draugus į nau
jai atidarytą užeigą, sma
giai praleisti laiką su pažys
tamais. (10)

ALUS — DEGTINĖ 
SKANUS UŽKANDŽIAI

JOE’S PLACE
Juozas Paltanavičius, sav. 

7805 SUPERIOR AVĖ.
___ (Prie E. 79th St.)

MAINAIS FARMA
Kas norėtų gyventi ukėje, 

štai jums 52 akrų farma, ge
ra žemė, nauji namai, gyvuliai 
ir padargai, prie gero kelio, 
422 Warren rd., 28 mailės nuo 
Clevelando, išmokėta. Mainy
siu į 2 šeimų išmokėtą namą 
mieste. Atsišaukti laišku, ar
ba galima matvt po 4:30 vak.

Mat. Smith ’ (10)
11916 Peelor av. Cleveland, O. 
(West Side, prie W. 119 St.)
PARSIDUODA GERA ALINĖ 
netoli Lietuvių salės, vieta ge
ra, tarp Lietuvių, išdirbta per 
4 metus. Nuoma su 5 kamba
riais gyvenimui nebrangi. Lais- 
nos geros 5 mėnesiams. Grei
tam pirkikui parduosiu pigiai. 
Klauskit: “Dirvos” adminis
tracijoje. EN. 4486.

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 į kaštus.

i Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

HEnderson 9292
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I. S AMAS JEVVELRY
6704 Superior Avenue

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

T

GERA ANGLIS
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

+ J. J. STANKUS
| 16201 SARANAC RD. GLen. 5787
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