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Devynis apkaltino. Det
roit. — Devyni iš 16 “juo
dojo” legiono” suimtųrmis 
rių, kaltinami suokalbyje 
nužudyti Highland Park 
laikraščio leidėją, pripažin
ti kaltais. Jų vienas jau 
nuteistas visam amžiui ka
lėti už žudystę, po kurios 
iškilo visi jų juodi darbai.

Chicago. — Sausio mė
nesį šioje šalyje automobi
lių nelaimėse užmušta 3,050 
— -tuomi pasiekta aukš
čiausio: to mėnesio rekor
do. 1936 metais buvo už
mušta tą mėnesį 2,550, o 
1934 metais, kada skaityta 
rekordu, buvo 2,850.

Pitts-

Kareiviu skaitysis 37 m. 
Roma. — Italija besigink- 
luodama ir stiprindama sa
vo spėkas, išleido patvar
kymą kad visi vyrai nuo 18 
iki 55 metų amžiaus skai
tysis kareiviais. Taigi tu
rės tą prievolę net per 37 
metus.

Bus neutrališka. Kovo 
3 d. Suv. Valstijų senatas 
perleido bilių kuris nusta
to Amerikos nesikišimą j 
Europos reikalus? taipgi 
uždraudžia skolinti pinigus I 
karo reikalams. Perkant 
sau reikmenis visos šalys 
turės mokėti pinigais.

Angliakasių Tėsyne 
už Naują Mokestį

Balandžio 1 d. baigiasi 
angliakasių unijos sutartis 
su kasyklų operatoriais.

Unijos prezidentas rei
kalauja naujoje sutartyje 
20 valandų darbo savaitės 
ir 15 nuoš. mokesties pa
kėlimo.

Kasyklų operatoriai rei
kalauja 40 valandų darbo 
savaitės vietoje dabartinių 
15, ir 15 nuoš. numažini
mo mokesties.

Laimėjo uniją,
burgh. — Carnegie-Illinois 
plieno korporacija tarybo
se su C. I. O. atstovais su
tiko pripažinti uniją.

John L. Lewis, C. I. O. 
vadas, skelbia kad jis dės 
pastangas suorganizuoti į 
unijas visų industrijų dar
bininkus trumpiausiu; 'lai
ku. Sekantis užsimojimas 
gal bus audimo industrija.

New York Centrai ir 
Chicago & Northwestern 
gelžkelio linijos pasiryžu- 
sios pirkti už $10,000,000 
naujausio išdirbimo loko- 
motivų ir kitų reikmenų.

Aklų streikas. Pittsbur- 
ghe sustreikavo 107 aklieji 
dirbanti šluotas, reikalau
dami daugiau mokesties.

Dayton, Ohio. — Natio
nal Cash Register Co. pa
kėlė savo 6,800 darbinin
kams mokestį bendrai apie 
$1,000,000 metams.

Sėdi po žeme. Union- 
town, Pa. — Čia sustrei
kavo 350 angliakasių, ku
rie atsisako išeiti iš kasyk
los iki jų reikalavimai bus 
išpildyti.

Detroit. — Kilo streikas 
5c ir 10c krautuvių tarnau
tojų valgyklų skyriuose.

Pakėlė mokestį. Cleve- 
lande, Chase Brass & Cop- 
per Co., kuriai dirba 1,000 
darbininkų, pakėlė mokes
tį.

Taipgi pakelta mokestis 
ir 4,000 darbininkų dirban
čių tai pačiai kompanijai 
Waterbury, Conn.

Detroite, General Mo- 
tors streiko smulkmenos 
galutinai dar nebaigtos.

Sakoma, unijos vadai ža
da atmesti savo reikalavi
mą 30 
vaitės.

Pecs, 
miniai 
keriai, 250 skaičiuje, paga
liau išėjo iš kasyklos, išba
dėję ir apsikruvinę, nuo 
muštynių kurios ten atsi
buvo. Požemyje nudvėsė 
16 arklių, kurie nebuvo pa
šerti streiko bėgiu.

Dėl šio streiko, tapo ap
šaukta 4,100 angliakasių 
generalinis streikas. Strei
kas laimėta.

Sudegė 24 mulai. Steu- 
benville, O. — Netoli čia, 
užsidegus anglies kasyklos 
tvartams, sudegė 24 mulai 
ir du arkliai.

Nepritaria Aukščiausio 
Teismo keitimui. Ameri
kos Viešos Opinijos Insti
tutas pravedė balsavimus 
kaip žmonės žiuri į Prezi
dento Roosevelto sumany
mą pertvarkyti S. V. Auk
ščiausi Teismą. Balsavime 
53'' pasireiškė prieš tai.

Sudegė 6 vaikai. Leba- 
non, Ky. — Kuriant pečių 
užpylus kerosino, užsidegė 
namas, sudegė G vaikai; 
tėvas, motina ir viena duk
tė smarkiai apdegė.

*

KAIP LIETUVOS KAREIVIAI MOKINAMI
Be kariško rrtokslo, Lietuvos jaunuomenę tarnaujanti savo tėvy
nei, mokinama ir šiaip daug' ko. Šiame vaizdelyje matome Lie
tuvos kareivius vienoje Lietuvos dirbtuvėje, kur jie supažindina

mi su fabriku technika.

Nužudė rašytoją. Palm 
Springs, Calif. — Čia na
muose rastas nušautas pa
žymus filmų rašytojas, H. 
Pearson. Prie jo rasta ir 
šautuvas ir jo verkianti 
žmona. Sako, jiedu valan
da pirm to dalyvavo poki- 
lyje ir gerokai gėrė.

valandų darbo sa-

Vengrija. — Pože- 
angliakasiai strei-

Plieno Darbininkams Pakel

Prez. Roosevelt Siūlo 
Stipresnius Darbo 

{statymus

Washington. — Prezi
dentas Roosevelt patiekė 
Kongresui pasiūlymą pa
gaminti tokį įstatymą ku
ris privers ir darbininkus 
ir darbdavius laikytis sa
vo pasirašytų sutarčių.

Savo tuos sumanymus 
Prez. Roosevelt plačiau iš
dėstys savo radio kalbose 
Kovo 4 ir 9.

Kovo 9-tos radio progra
mas pašvenčiamas šiam ti
kslui.

Tas prezidento siūlymas 
yra pagrindas naujam N. 
R. A.

Aukso reikalavimą atme
tė. Suv. Valstijų aukščiau
siame teisme pereitą savai
tę vėl buvo svarstyta byla 
reikalaujanti išmokėti au
ksu paskolą kuri sutarta 
tokiu budu atmokėti. Tei
smas tą reikalavimą atme
tė. Taigi Prez. Roosevelto 
aukso kontroliavimo Oirkd 
aukso suvaržymas pasilie
ka galioje.

Nepavyko. < Nek Yorke 
buvo iškelta byla prieš žy
mų smuikininką Rubinoff, 
reikalaujant $500,000 atly
ginimo už “meilę”. Bet tai 
moteriškei nepasisekė: pa
aiškėjo kad ji pirmiau bu
vo ištekėjus už kito ir su 
juo nepersiskvrus. Ji tai
gi tapo areštuota už me
lavimą teisme ir byla prieš 
smuikininką panaikinta.

Kojinių mezgėjų strei
kas. Reading, Pa. — Pra
dėta darbuotis iššaukti ge- 
neralin streikan 12,000 ko
jinių mezgyklų darbinin
kų 17-je dirbtuvių Berk 
apskrityje. Visuotino strei
ko tikslas priversti Berk- 
shire mezgimo kompaniją 
taikytis su savo darbinin
kais, kuris streikuoja nuo 
Spalių 1 dienos.

os
Kovo 1 dieną, didžiosios 

Amerikos plieno išdirbys- 
tčs p«lū!č da.birdtt*
kams mokestis.

Pirmutinė taip padarė 
American Steel and Wire 
Co., šaka United Statės 
Plieno korporacijos, kuri 
įvedė 40 valandų darbo 
savaitę, $5 minimum mo
kestį, su pusantro tiek už 
darbą virš reguliarių va
landų.

Ją pasekė kitos kompa
nijos:
Bethlehem Steel Corp., an

tra didžiausia plieno iš- 
dirbystė;

Republic Steel Corp.. tre
čia išeilės didžiausia.

Youngstown Sheet & Tu- 
be Co.,

Jonės & Laughlin Steel 
Corp.,

Inland Steel Corp., Chica- 
gos srityje,

National Steel Corpora- 
tion,

National Tųbe Corpora-

| REIKALAUJA VO

KIEČIUS GARAN
TUOTI TAIKĄ

Naujų telefonų j namus 
ir biznio įstaigas visoje 
šalyje 1936 metais suvesta 
881,000, arba beveik dvigu
bai tiek negu 1935 metais.

Amerikos Darbo Federa
cija sako kad šiuo laiku 
visoje šalyje esama 10 mi
lijonų bedarbių.

Nelaimingų mirčių Suv. 
Valstijose 1936 metais bu
vo 111,000, kurių nuosto
lių skaito $3.750,000,000.

Keturi užmušta. Lenki
joje, Jonki parako dirbtu- 

“ “ 4vės sprogime, užmušta 
asmenys.

Lietuva Gavo Dau
giausia iš Amerikos

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Muzejui nulie- 
Lietuvos Pat- 
,Tankaus bius- 
Jankus anais 
ir A men koje, 
Amerikos gy- 

1fažo-

plente per Ne- 
gelžbetoninir til-

Rusijos gencrali- 
viršininkas Sovietų

KAUNAS. — Pašto perlai
domis iš užsienio 1936 metais 
gauta 5,500.600 litų (1935 me
tais gauta 4,232,800 litų).

Iš Lietuvos išsiųsta 652,500 
litų. Tuo budu daugiau gauta 
pegu išsiųsta 1,848,100 litu. 
Daugiausia pinigų gauta iš 
Amerikos — apie 73.5 nuoš. 
visos sumos. “L.A.”

Londonas. — Britanijostion. ... --
Garnvgie-I ei kor- užsienių sekretorius Eden

poracija buvo paskutinė' pasikalbėjime su Vokieti- 
stojus prie kitų, ir pakė- J°s ambasadorium, prieš 
” ’ ‘ gryžtant jam į Vokietiją

pareiškė kad pirmiau rei
kalaus iš Vokiečių užtikri
nimo Europos taikos, negu 
imsis kalbėti apie grąžini
mą Vokiečių reikalaujamų 
kolonijų.

Viena didžiųjų kliūčių 
užtikrinime taikos yra Vo
kiečių atsisakymas garan
tuoti rytų Europos nelie
čiamybę. Vokiečiai priža
da nekliudyti Prancūzijos, 
Belgijos ir kitų, bet atsi
sako pažadėti neliesti Ru
siją įir kitas valstybes ry-

lė mokestį savo 120,000 
darbininkų.
Suvirs 400,000 darbinin

kų, kurie dar apie 20 metų 
atgal dirbo 12 valandų die
noje, dabar dirbs 40 valan
dų savaitėje, ir paprastam 
darbininkui nebus mokama 
mažiau kaip $5 dienai.

Demokratų partija šiose 
dienose užbaigė padengti 
savo praeitų rinkimų defi
citą, kuris buvo arti pusės 
milijono dolarių. Dabar 
rūpinasi sukelti 10 milijo
nų dolarių 1938 ir 1940 rin
kimams.

Žuvo 19 žmonių. Baisi 
audra prašlavė Europos 
pakraščius, labiausia palie
tė Anglijos salas. Žuvo 19 
žmonių.

ISPANIJOJE
Madridas, Kovo 3 d. — 

Sukilėliai tikėdami kad so
cialistų kariuomenė darys 
pastangas išsiveržti iš mie
sto ir atsikovoti kelią ve
dantį į Valenciją, ir bėgti 
iš Madrido, dar labiau su
stiprino ten savo spėkas.

Dviejuose punktuose kur 
yra stipri kairiųjų spėka, 
tautininkai sumetė kariuo
menę, tankus ir sunkiąją 
artileriją.

Toje srityje eina mūšiai 
jau trys savaitės, 
lių vadas sako jie išmušė 
2,000 kairiųjų vyrų ir apie 
11,000 kitų sužeisti guli li
goninėse.

Madridui pritruko duo
nos. Vienam asmeniui pa
velija gauti tik apie pusę 
svaro dienai. Panašiai pa
daryta ir Barcelonoj.

Vasario 26 d. tautinin
kai išmušė visą batalinoją 
kairiųjų kareivių Madrido

Sukilė-

Segovia tilto fronte.
Hendaye, Prancūzija. — 

Prie sukilėlių užimto mies
to Ovideo tęsiasi smarkus 
mūšiai. Tą miestą apgulę 
kairieji ir grąsina užėmi
mu. Penkių dienų bėgyje 
pereitą savaitę ten išmuš
ta apie 16,000 abiejose pu
sėse.

Kovo 1 d. tautininkai iš
mušė visą batalijoną tos 
srities angliakasių kurie 
puolėsi Į Ovideo tikslu jį 
užimti.

Paryžius. — Sovietų val
džia Kovo 1 d. pareiškė 
tarptautinei nesikišimo re
guliavimo komisijai kad 
“nekuri valstybė” duodanti 
Ispanų sukilėliams savo 
povandeninius laivus sulyg 
sutarties su Gen. Franco.

Rusija ir Portugalija — 
lyg susitarusios — išsime
tė iš valstybių sutarimo

siją jir kitas valstybes 
tų Ęuropoj.

30 UŽMUŠTA
Meksikoje, trijose paski

rose vietose Kovo 1 d. su
sirėmimuose užmušta 30 
žmonių, jų tarpe 7 valdžios 
kareiviai.

Kun. Coughlin, Detroito 
radio kunigas, pradėjęs iš- 
naujo savo radio kalbas, 
pasakė nesikišiąs daugiau 
Į politiką. Bet neiškenčia. 
Jis ragina kad Kongresas 
pravestų atitinkamus įsta
tymus darbininkų reikalų 
pagerinimui. Jeigu nespės 
to padaryti, jis vėl pradės 
kabinėtis prie prezidento.

Iš Europos pradėjo žy
miai plaukti pinigai į šią 
šalį, kas surūpino valdžią. 
Sako, esą apie $8,000,000,- 
000 svetimų kapitalų suga
benta į Amerikos bankus.

saugoti savo laivais įgabe- 
nimą į Ispaniją karo reik
menų. Rusija ir Portuga
lija yra viena kitai priešin
gos.'

Saugojimas šmugeliavi- 
mo karo medegos į Ispani
ją prasideda Kovo 6 d.

Iki Kovo 1 d. Ispanijos 
pakraščiuose ant minų už
ėję sproko jau trys laivai.

Žiemos Pagalba Bied- 
nuomenei Velykoms

KAUNAS. •— Gruodžio pra
džioje Kaune buvo sudarytas 
vyriausias žiemos pagalbos ko
mitetas. Toki patys komitetai 
vra sudaryti visuose apskri- 
čiuose ir valsčiuose .Jų parei
ga yra rūpintis rinkti aukas 
ir jas išdalinti vargšams.

Žiemos pagalbos komitetų 
pastangom prieš Kalėdų šven
tę vien tik Kaune surinkta a- 
pie 42,000 litų grynais pini
gais. Be to, surinkta apie 200 
maišų drabužių, avalines ir 
maisto gaminių.

Paaiškėjo kad 77 apskričių 
ir valsčių komitetai grynais 
pinigais surinko 23,000 litų ir 
daug kitų dalykų.

Tuomi sušelpta daug žmo
nių. Bet žiemos pagalba var
ge atsidurusioms šeimoms yra 
reikalinga iki Gegužės mėne
sio. Visa tai turėdami galvo
je žiemos pagalbos komitetai 
nepasitenkino tik pirmos di
džiosios rinkliavos vaisiais — 
drauge buvo pradėta ruoštis 
antrai didžiajai žiemos pagal
bos rinkliavai, kuri, kaip nu
matoma, visoj Lietuvoj įvyks 
prieš Velykų šventes.

Greta to, vyriausias žiemos 
pagalbos komitetas tęsia ir 
nuolatinę aukų rinkimo akciją. 
Visame krašte platinami žie
mos pagalbos ženklai. Taigi 
Lietuvos vadai ir visuomenė 
neapleidžia ir savo varguolių. 

Tsb.

LIETUVOS operos solistų 
dalis. Vasario 16-tos dienai bu
vo išvykę končeHuoti užsieny
je: j Rygą — V. Jonuskaitė- 
Zaunienė, Dambrauskaitė ir 
Mažeika; j Taliną — Grigaitie
nė, Dičiutė ir Sprind.vs. Kiek 
anksčiau p. Jonuškaitė-Zaunie- 
nė dainavo Čekoslovakijoje.

organi-
Jais žie- 

aprupinami dr.rbit 
ir miestelių bedarbiai,
viešiems darbams pa- 
3,180,000 litų. Darbo 
apie 5,000 darbininkų.

inžinie-
Graikijoje,

tvarka: Liėtut oje 
prie arklių vežimų, 

verslinius vežimus 
vežimai turi turėti 

numerius), turi

KAUNE Karo 
dintas Mažosios 
riarko Martyno 
tas. Martynas 
metais, lankėsi 
tikslu suartinti
venančius Lietuvius su 
sios Lietuvos Lietuviais.

LIETUVOS telegramų : gen- 
tura Elta pasirašė sutari j su 
Vokietijos žinių biuru R uter 
mainytis žiniomis.

MARIJAMPOLĖS apskrity
je 1937 metais bus pastatydin
ti 38 nauji tiltai, tarp jų Gar- 
liavos-Prienų 
muną naujas 
tas.

SOVIETU 
nio štabo
Sąjungos maršalas Jegorovas 
Vasario 15 d. revizitavo Lietu
vos kariuomenės štabo virši
ninką gen. štabo Pulk. Černių. 
Svečias Kaune išbuvo tris die
nas.

ŽIEM ^..'vIETU visuose miš
kuose, kur tik buvo parduota 
medžių, rimbai eina. Miškuo
se dirbi1; - jie 10,000 darbinin
kų. Uždarbius turi ir tų vie
tų ūkininkai verdanti mišką. 
Miškuose darbo bus ir pavasa
ri, nes gelžkeliams reikės pa
gaminti 150,00Q kub. metrų 
pabėgių.

LIETUVOJE jau kelinti me
tai kai plačiu mastu 
zuojama vieši darbai, 
mos laiku 
miestų 
šymet 
skirta 
gauna

VIENAS Kaunietis 
rilis, kuris gyvena 
yra paskirtas Atėnų valstybi
nio lėktuvų fabriko vicedirek
torium.

NAUJA 
įvesta kad 
išskyrus 
(versliniai
registracijos 
būti prikabinta lentelė kurioje 
turi būti įrašyta vežimo savi
ninko pavardė, ir gyvenama 
vieta.

SUDEGĖ moteris. Alsėdžių 
vals., Paburgės k., Įvyko keis
ta nelaimė: be gaisro sudegė 
Elzbieta Stanienė, 75 m. am
žiaus. Ji gyveno pas savo sū
nų. Manoma ji užsidegė kur
dama pečių.

LIETUVIAI žirgą jau iš se
novės laikų myli, brangina. Ta 
senovės Lietuvių žirgui teikta 
meilė ir šiandien musų liaudy
je tebėra giliai užsilikus. Ypač 
žirgą brangina kariai raitinin
kai. Tą savo meilę ir pagar
bą žygio draugui kariai parei
škė pastatydami jam pamin
klą. Paminklą pastatė 1-mr.s 
gusarų D. L. Etmono Kunigą' 
kščio Jonušo Radvilos pulko 
kariai savo pulko aikštėje.

LIETUVA daugiausia celių 
liozės (popierai daryti meęle- 
gos) atgabena į Ameriką. Da
bar pradėjo ją vežti ir į Pran
cūziją. šiomis dienomis iš- 
plukdino laivu 1000 tonų.
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f PENNSYLVANIJOJE Januškevičiaus Filmos 
Clevelando Apielinkėj 

Kovo mėn.

AMERIKOS LIET. SPORTO
ŠVENTĖS SĄSTATAS

PITTSBURGH McKEES ROCKS, PA

f,
,u kūl

Darbai Pittsburghe
Eina Geriau negu 

1930 Metais
, : Pittsburgho srityje darbin- 
[..'.gumas pasiekė to laipsnio ko- 
y' kiame buvo 1930 metu pra- 
I.o džioje, dar prieš depresija.

Gruodžio mėnesi dirbo kiek .Ut»» . . < . - T “
daugiau'‘begu Sausio mėnesį, 

!"! kuomet užėjo sezoninis apmą- 
;;;; zejimas darbų.
t“; Tačiau, nežiūrint dirbančių- 

jų skaičiaus sumažėjimo, Saų- 
šio mėnesį šymet Pittsburgho 

fc srityje darbininkų dirbo dau- 
h" giau negu bent kurį Sausio 
j;;J mėnesį po 1930 metų.
L Apmažėjimas darbų apsirei- 
•įy škė krautuvėse ir tam panašio- 

se įstaigose, bet fabrikuose 
"ii Sausio mėnesį dirbo 2.2 nuoš.

daugiau

dirba 
Juose 

kaiir

pa-
ne

Statys Dvi Naujas Li
gonines Viešų Darbų 

Pinigais
Prezidentas Roosevelt pagą- 

liau paliuosavo varžymus ku- ‘ 
į:. .. rie trukdė numatytą Pennsyl- 
ęU-vanijos valstijoje vieši] įstai- I 

gų statybos programą. Šira-Į 
tai tūkstančių dolarių bus iš
mokėta darbininkams algomis, 

iPlanai gatavi pradėti staty- 
'"‘ti pustrečio 

proto ligų 
medikaliame 
ghe. Taip 
sveikatos direktorius I. Hope 
Alexander siūlo miesto tarybai 
tame pat distrikte pradėti sta
tyti keturių milijonų dolarių, 
800 lovų miesto v mine, kuri 
užimtų vietą įstaigas
esančios ant Bedford Ave.

Pennsylvanijąi , paskirta 60 
milijonų dolarių Joms įstai
goms statyti. Iš jų 14 milijo
nų tenka vakarinei valstijos 
sričiai, taigi Pittsburghas įr 
nori tais pinigais pasinaudoti.

•<.v

milijono dolarių 
ligoninę Oakland 
centre Pittsbup- 
pat Pittsburgho

STREIKAS BAIGĖSI
MEYERSDALE, PA. —Bu

vo sustreikavę 300 merginų- 
moterų dirbančių prie vyriški] 
marškinių siuvimo. Dirbtuvė 
gavo užsakymą pasiūti Ameri
kos 
nių, 
jos 
mos
reikalavimas patenkintas.

kariuomenei dali marški- 
ir tą darbą gavus siuve- 

lauda- 
Jų

sustreikavo pareikal 
daugiau mokesties.

GAUNA PINIGŲ
Pittsburghe statydinamas įr 

nebaigtas Pittsburgho Univer
sitetas patyrė kad Penn. val
stijos gubernatorius užtikriųo 
paskyrimą tai mokslo ištaigai 
$1,300,000 sumą, skirstant val
stijos pinigus mokslo ištaigi] 
palaikymui.

KELIONĖS Į LIETUVĄ

ŠVEDU
AMEN*05 
tlHUA

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK-KLAIPĖD4

Per Gothenburgą, Švediją
Patogi ir greita kelionė

Pigios Laivakorčių kainoj
Išplauimai laivų iš New Yorko

Kovo į 8 
Kovų

Žinomas Lietuvos filmų ro
dytojas Juozas Januškevičius, 
Jr., rodys savo naujas spal
vuotas Lietuvos filmas sekan
čiose vietose Kovo mėnesį:
DETROIT, MICH. — 11 d. —

Lietuvių salėje, Vernor Hv. 
ir 25th St.

Atsišaukimas į Amerikos Lietuvius Sportininkus

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Iš MUSŲ KOLONIJOS
Pas mus darbai gerai eina. 

Dirbtuvės dirba ir daug naujų 
darbininkų kai kurios dirbtu
vės priima. Labiausia 
Carnegie plieno darbai, 
dirba ir daug Lietuvių 
kurie gerai uždirba.

Rudenį tuose darbuose 
kėlė mokestį 10 nuoš., bet 
visi tą gauna: kurie dirba nuo 
dienų tiems mokestis pakelta, 
o katrie nuo šmotų tiems net 
numažino mokestį, ir niekas 
nieko nesako, tik padejuoja ir 
viskas. Nėra unijos, nėra kam 
pasiskųsti.

Seni darbininkai daugiausia 
dirbanti prie mašinų, kitas iš
dirbęs daugiau kaip 30 metų 
prie to darbo, turi laikytis ir 
kentėt kol galima. Taip dar
bininkai ir išnaudojami.

MIRIMAI. Vasario 19 d. 
čia mirė Marijona Padukė, 25 
m. amžiaus, čia gimus Lietu
vaitė. Sirgo 5 metus proto 
liga. Palaidota 22 d., Šv. Ma
rijos kapinėse, su bažnytinėmis 
apeigomis.

Spaudoje praėjo nepažymė
tas: Lapkričio 29 d. 1936 m. 
mirė čia 
amžiaus.
dukterys.
2 d., Šv.

12 d. — šv. Jurgio parapi
jos salėje, 1313 Westminis- 
ter Ave.

AKRON, OHIO — 13 d. - 
svetainėje 547 Euclid Ave.

CLEVELANDE 14 ir 15 dd. 
(dvi dienas) Lietuviu salė
je, 6835 Superior ave.
Rodymas visose salėse bus 

vakarais nuo 8 vai. Suaugu
siems 35c. Vaikams 15c.

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komiteto rengiama Lietuvių 
Sporto šventė sekančią vasa
rą įvyks Chicagoje. šventėje 
dalyvaus Lietuvos sportininkų 
buris iš 13 ar 14 asmenų, su 
tais ir du lakūnai: Jonas Py
ragius ir Bronius Ožkinis. Tai 
bus pirmutinė tokia Lietuvių 
Sporto šventė kurioje Lietuvos 
sportininkai savistoviais pasi
rodys pirmu kartų. Tai bus 
šventė kokios Amerikos Lietu
viai dar nėra matę, šitos di
delės Lietuvių Sporto šventės 
programą sudarys šie sportiš
ki žaidimai:

DAYTON, OHIO

Jonas Jakelis, 56 m. 
Paliko žmona ir trys 
Palaidotas Gruodžio 

Marijos kapinėse, su
bažnytinėmis apeigomis.

J. Saulis.

PRISIPAŽINO PRIE 
ŽUDYSTĖS

WEST CHESTER. PA. — 
Alexander Mever, 20 m. am
žiaus vaikinas, prisipažino sa
vo ūkės troku parmušęs mer
gaitę, Helen Mover 
amžiaus, paskui ją 
dar gyvą įmetė į 
prieš savaitę laiko 
lavonas. Vaikinas 
laukia teismo už

16 metų 
išgėdino ir 
šulini, kur 
rasta jos 

suimtas ir
žudystę.

LIETUVOS PAVEIKSLAI. 
Štai vėl smagi naujiena: Ak- 
rone lankysis J. Januškevičius. 
Jr. ir parodys naujus Lietuvos 
paveikslus. Rengia SLA. 354 
kuopa, salėje 547 Euclid 
šeštadienį, Kovo 13 d. 
džia 8 vai. vakare.

Ą’
SVEIKINIMAS. Sveikinu vi

sus Akrone gyvenančius Ka
zius jų vardo dienoje, šv. Ka
zimiero, Kovo 4. Linkiu jiems 
sveikatos ir laimės jų darbuo
se.

Taipgi sveikinu p. 
redaktorių jo 
Urkiu

ave.,
Pra-

Kom.

“Dirvos” 
vardo dienoję, 

jam ilgiausių meti] ir 
geros ištvermės tame sunkia- 

vedime.
Rodavičius.
¥

B. Praspa-

arba su kliu- 
(hurdles) 110

arba pamaino-

parašyti 
pažanga, 

lajkais, 
saulėtos 
Praves- 

vieškelių,

PASTABA VISIEMS
“Dirvos” redakcija priima, 

nemokamai, pranešimus apie 
mirusius 
ir Pietų 
išeivius.

žinias 
draugai, 
patys Lietuviai graboriai 1 
rie palaidoja Lietuvius.

Reikalinga šios žinios:
Vardas-pav. .. ............
(ir mergiška pavardė) 
Amžius .... ........... .
Mirimo diena..............
Kaip senai Amerikoje ..

5. Iš kur iš Lietuvos ..........
6. Kokie liko artimi giminės.
Viską tą sužymėjęs pasius

kit trumpu antrašu:
“D I R V A” 

Cleveland, Ohio.
Be tiesiog prisiunčiąmų 

nių, čia telpa suminėjimai 
rusių, surinkti iš visų Ameri
kos

TAMAS KOLKA
i43 m; amžiaus, mirė Vasario 
24 d., Cleveland, Ohio.

BUJAUSKIENĖ ONA 
mirė Sausio 21 d., Brooklyn, 
N. Y. 53 metų amžiaus.,

ZIMINSKAS MATEUŠAS 
mirė Vasario 6 dieną, Boston, 
Mass. Buvo .30 m. amžiaus.

nės tarp Lietuvos ir Amerikos 
Lietuvių kumštininkų, už tos 
klasės pirmenybę.

4. Teniso rungtynės tarp 
Lietuvos ir Amerikos Lietuvių 
tenisistų, pavieniu ir poromis.

5. Oro šventė, kurios pro
gramą sudarys Amerikos ir 
Lietuvos lakūnai. Lietuvos la
kūnai sklandys ore bemotori- 
niais orlaiviais, kuriuos jie at
siveš iš Lietuvos.

Tai toks bus programas A- 
merikoje švenčiant pirmutinę 
Lietuvių sporto šventę, kurio
je dalyvauti Amerikos Lietu
vių Sporto Komitetas pakvietė 
ir kelis Lietuvos Seimo Prezi
diumo narius, šioje sporto iš
kilmėje dalyvauti atvyks Lie- j 
tuvos Kūno Kultūros Rūmų 
direktorius Vytautas Augus- 
tauskas ir vienas “Lietuvos1 
Aido” redaktorių. Tokie auk
šti Lietuvos svečiai šiai spor
to šventei priduos dar dau
giau svarbos ir reikšmės.

Be viso to kas čia pažymė
ta, programas bus dar dapil- j 
dytas prakalbomis, paskaito- į 
mis ir puotomis.

ATSIŠAUKIM AS
Dabar kada jau Sporto Iš

kilmės programas nustatytas 
ir visiems aišku prie ko šven
tės rengėjai eina, Amerikos 
Lietuvių Sporto Komitetas 
šiuomi atsišaukia į visus Ame
rikos Lietuvius sportininkus įr 
jų organizacijas Šiaurinėje A- 
merikoje, kviesdamas visus 
tuos kurie norės šitoje šventė
je dalyvauti, kad laiko neati
dėliojant užsiregistruotų Ame
rikos Lietuvių Sporto Komite
to raštinėje, asmeniškai ar lai
škais. Registruojantis reika
linga paduoti savo vardus su 
pavardėmis ir aiškiais savo gy
venimo antrašais, ir pažymėti 
kurioje sporto šakoje nori da
lyvauti.

Pageidaujama kad registra
cija įvyktų kuogreičiausia, nes 
Amerikos Lietuvių Sporto Ko
mitetas turi daugybę kitokių 
darbų sporto šventės surengi
mui. Kreipkitės komiteto ant
rašu :

redakcija 
pranešimus 

Amerikoje, Kanadoje 
Amerikoje Lietuvius

gali prisiųsti giminės, 
kolonijų veikėjai, ir 

ku-

1.

2.
3.
4.

Lietuviškų laikraščių.

VALICKAS PETRAS
mirė Vasario 12 d., Chicagoj. 
Buvo 48 metų arpžiąus, Ame
rikoje išgyveno 34 metus. Iš 
Ketronių k., Vaduoklių par., 
Panevėžio ap.

VAGNORIENĖ ONA
42 metų amžiaus, mirė Vasa
rio 12 d., Chicagoje. Ameri
koje išgyveno 42 metus. Iš 
Paušnių k., Plungės par., Tel
šių ap.

ŠALKAUSKAS STEPAS
20 metų amž., mirė Vasario 
12 d., Chicagoje, kur ir gimęs.

SAIKUS ALEKSANDRAS
mirė Vasario 14 d., Chicagoje. 
Buvo pusės amžiaus, Ameri
koje išgyveno 26 metus. Ki
lęs 
kio

MATAS , 
Westfield, į

55
rio
koje išgyveno 30 metų.
Butėnų k., Šimonių par., Pa
nevėžio ap.

URBONAS SIMANAS 
mirė Vasario 14 d., Luzerne, 
Pa., Amerikoj išgyveno 45 m.

NAKVASAS ANTANAS 
mirė Vasario 8 dieną, Miners 
Mills, Pa.

VARNELIENĖ ONA
mirė Vasario 5, Luzerne, Pa. 
Amerikoj išgyveno 45 metus.

URBANAVIČIUS PETRAS 
mirė 'yasąrio 5, 
Pa.

ži-
mi-

SABONIENĖ ONA
j mirė Sausio 28 d.,
i Mass.

Westfield, iš Cinciuliškių k., Vajieši.š- 
par., Zarasų apsk.
ČERNIUS GRIGALIUS 
metų amžiaus, mirė Vasa- 
14 d., Chicagoje. Ameri- 

Gimęs

L Lengvos Atletikos rung
tynes dalyvaujant Lietuvos ir 
Amerikos Lietuviams sporti
ninkams. šias rungtynes su
darys sekanti žaidimai:

a) Trumpo tolio bėgimas 
(dash) 100 jardų, 220 jardų 
ir 400 jardų.

b) Barjerinis 
timis bėgimas 
ir 220 jardų.

c) Estafetės
mis bėgimas (relay race) 4x 
100 jardų.

d) švedų Estafetės (medley 
relay race) bėgimas 400, 300, 
200 ir 100 jardų.

e) šokimas tolin (b r o a d 
jump).

f) šokimas aukštin su kar
timi (pole vault).

g) Metimas diskos (d i s c 
throwing).

h) Rutulo stūmimas (shot 
put).

i) Metimas jieties (javeliu 
throvving).

RAMANAUSKAS 
mirė Sausio 29 
Mass.

d-,

PETRAS
d.

PETROŠIUS 
mirė Vasario 4 
70 metij amžiaus, 
išgyveno 40 metų, 
nių parapijoje.

PETRAUSKIENĖ STEF. 
po tėvais Gribaitė, 36 
amžiaus, mirė Chicagoje 
rio 7

Chicagoję;
Amerikoj 

Kilęs Var-

IŠTRAUKA Iš LAIŠKO
Čia J. A. Urbonas yrą gavęs 

laišką nuo savo pusbrolio iš 
Lietuvos, kurio ištrauką ir pa
duodu. Rašoma sekančiai:

Daug ko turėčiau 
apie Lietuvą, kurioje 
sulyginant su Rusų 
taip skirtinga kaip 
dienos nuo ūkanotas, 
ta daugybė naujų
pastatyta daug įvairaus dydžio 
moderniškų tiltų, vieškeliai iš
taisyti. Pravestas plentas nuo 
Kauno per Airiogalą-Raseinius 
į Klaipėdą. Nusausinta laukai 
ir pievos, kur buvo žuvys per 
ištisus metus, šiandien sėjama 
kviečiai.

Produktai: kiaušiniai, beko
nai, linai, raguočiai eksportuo
jami į visus pasaulio kraštus.

Galima Lietuvoje prieinamo
mis sąlygomis įsigyti stambių 
ūkių, žinoma kurie įsiskolinę 
Lietuvos žemės banke, dvarų 
centrų susidedančių iš apie 
100 dešimtinių, su trobomis, o 
dar gerose vietose, prie vieške
lių arba plentų, galima nusi
pirkti už 60,000 iki 100,000 li
tų. Galima ir mažesnių ūkių, 
taip pat gerose vietose, sutvar
kytų, nusipirkti nebrangiai.

žodžiu, su pinigais žmogui 
Lietuvoje įsikurti sąlygos yra 
neblogos.

Iš politikos gal netenka ra
šyti, nes iš laikraščių manau 
tamstoms viskas žinoma.

Šiaip jaunimas organizuotas, 
nes yra šaulių Sąjunga ir ki
tos, kurios turi suburusios jau
nimą, o organizuotas jauni
mas turi progos pasireikšt vei
kime. rengti vakarus, šokius, 
paskaitas ir tt.

Turime Paliepiuose du me
tai atgal pastatytą moderniš
ką mokyklą, 2-jų kompletii, 
tai joje ir būna viršpąminėtos 
pramogos ir pasilinksminimai. 
Kiek yra Paliepiuose organiza
cijų, , aš visose dalyvauju ir 
esu išrinktas jų valdybose.

Tai taip rašo apie Lietuvą1 
jaunas sūnūs Lietuvos, kuris 
yra kariavęs už Lietuvos lais
vę, o dabar savo šalyje gyvena j 
ir džiaugiasi jos puikia pažan
ga.

Krėpšiasviedžio (basket

Lietuvos ir Amerikos

2.
bąli) rungtynės, kuriose daly
vaują
Lietuviai sportininkai.

. e
3. Bokso arba Kumštynių 

rungtynės:
a) Įžanginės kumštynės įvai

raus svorio Amerikos Lietuvių 
kumštininkų.
b) Lengvo svorio kumštynės 

tarp Lietuvos ir Amerikos 
Lietuvių kumštininkų, už tos 
klasės pirmenybę.

c)

metų
Vasą- 
apsk.d. Gimus Šiaulių

ŠIMKUS KAZYS
Vasario 6 d. Chicagoje. 
pusės amžiaus. Iš Abaj-

Vaiguvos par., Šiaulių

mirė
Buvo 
čių k., 
apsk.

KETER1S KAZYS
mirė Vasario 9 d., Chicagoje, 
sulaukęs pusės amžiaus. Ame
rikoje išgyveno 27 metus. Iš 
Gudervės k., Pupėnų parapi
jos, Raseinių apsk.

KIAURAKIS KASTANTAS 
mirė Vasario 8 
pusės amžiaus, 
buvo 33 metus.
Janapolės par.,

CEPUKAS 
mirė Sausio 31
43 metų amžiaus; Amerikoje 
išgyveno 25 metus, 
ap., Judrėnų kaimo.
CEBATARIUNAS PAULINA 
mirė Vasario 4 d., Chicagoje, 
sulaukus pusės amžiaus. Ame
rikoje išgyveno 25 metus. Iš 
Tauragės ap., Kaltinėnų par., 
Ruslių kaimo.

RAŠKINIS 
mirė Sausio 15 
Pa. Amerikoje
metus. Paėjo iš Suvalkijos.

ŽICKIENĖ ONA
mirė Vasario 2 d., Chicagoje. 
Buvo pusės amžiaus. Gimus 
Očikų k., Adakavo par., Tau
ragės ap. Amerikoje išgyve
no 36 metus.

Wilkes-Barro,

GUBERIS
Vasario 8 
Pa.

JONAS'
d., Mąhano.v 

Amerikoj išgyveno
mirė
City,
40 metų.

LAPAČINSKAS ANTANAS
43
rio

metų amžiaus, mirė Vasa- 
9 d., Gilberton, Pa.
LABONIENĖ LILIJA 

mirė 13 d. Vasario, Shenan- 
doah, Pa.

KUBILIUS
mirė Vasario 7
Nebr.

d., Chicagoje, 
Amerikoje iš- 
Iš Eižiotų k., 

Telšių apsk.

PRANAS
d.,

SurikatlV svorio kumšty-
AMERICAN LITHUANIAN SPORTS COMMITTEE 

(Amerikos Lietuviu Sporto Komitetas)
2201 W. Cermak Road, Chicago, III.

Lietuvos šių dienų gyveninio 
laimėjimus.

Vėliau muzikas A. Aleksįs 
perskaitė protesto rezoliuciją 
prieš Lenkijos žiaurius darbus 
Vilniaus krašte, ką publika 
vienbalsiai priėmė.

Gryšim biskelį atgal, šiaįs 
metais buvo susitarta kad vi
si vietos Lietuviai išvien rengs 
šo Lietuviškai, kas yra retę- 
paminėjimą, be pažiūrų skirtu
mo. Bet ne visai taip dirbta 
kaip buvo kalbėta, tai nekurips 
draugijos ir nedalyvavo.

P. RIMŠOS PARODA. Pąs 
mus Kovo 7 d. atsidaro Petro 
Rimšos kurinių parodą, kurią 
kiekvienas privalo pasistengti 
aplankyti. Parodą įvyks ten j 
kur kitos Lietuviškos parodos j 
būdavo. Jos atidaryme daly-! 
vaus miesto mayoras Hayes įr j 
kiti įžymus Amerikonai ir Lie- Į 
tuviąi.
mokamai.
3

WATERBURY, CT.
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PAMINĖJIMAS

Chicągoję. ANTANAS
dieną, Omaha,Iš Telšių

JONAS
56 metų amžiaus, mirė Ląpkr. 
29 d., 1936, McKees Rocks, Pa. 
Amerikoj išgyveno apie 26 m. 
Iš Lietuvos paėjo Alytaus ap., 
Vilkiutenių kaimo.

JAKELIS

Pas mus Lietuvos laisvės 
paskelbimo šventė paminėta 
Vasario 19 d. Svarbiausiu kal
bėtoju buvo Lietuvos Generali
nis Konsulas Jonas Budrys iš 
Nevv Yorko. x JĮ stotyje pasi
tiko būrelis vietos veikėjų. Į 
šv. Juozapo parapijos salę va- 

, kare susirinko gausiai žmonių. 
Netrukus, atlydėtas ir musų 

i gerbiamas svečias, kuris su 
■ miesto mayoru atėjo į salę. 
Publika tuos aukštus svečius 
pasitiko atsistojimu.

Programas buvo toks: Pa
rapijos choras sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus ir 
kitų pora dainų. Po to sekė 
kalbos. Kalbėjo miesto mayo
ras, valstijos Leitenantas Gu
bernatorius, kuris ypač pasa
kė jautrią kalbą dėl Lietuvos 
jaunos respublikos, kuriai su
kako 19 metų. Lietuviškai, 
labai įspūdingai kalbėjo senas 
musų veikėjas veteranas Jonas 
Tareila ir Kun. Starkus. Bu
vo ir daugiau vietinių, kurie 
pasakė kalbas. Paskiausia at
ėjo eilė ir musų garbės sve
čiui. p. Budriui. Jisai, primi
nęs savo įvairų gyvenimą toli 
nuo Lietuvos, Rusijos gilumo
je, ir pagaliau gryžimą į Lie
tuvą, daugiausia papasakojo 
apie Lietuvos ekonominį gyve
nimą, kilimą, žemės ūkio pro
duktų eksportą ir apie kįtųs

JANKAUSKIENĖ J.
mirė Sausio 20 
Pa.

T AMAS
d., Inkerman, 
išgyveno 25

d., Inkerman,
me darbe, “Dirvos” 

S.
¥ ¥

Pas savo tetą 
liauskienę visą savaitę viešėjo 
jos sesers sūnūs Jerry Bart
kus iš Clevelando. Jis pabai
gęs high mokyklą čia turėjo 
atostogas. .Jaunuolis tėvų re
miamas žada stoti į universi
tetą toliau tęsti mokslą.

O. Kazlaskienės sunaus An
tano kambaris pilnas pristaty
tas įvairių moksle ir sporte at- 
sižymėjimo dovanų-trofejų. Jis 
stoja j kontestus ir visur lai
mi. Yra miklus sporto srity
je, ir gabus aviacijoje. Anta
nas šį pavasarį baigs high mo
kyklą ir rudenop žada 
uųiversitetą. Jis yra 
jaunuolis, gražiai kalba 
viškai.

Barauskų duktė p-lė 
na lanko high mokyklą, yra 
gabi mokinė Labai gerai ra- [ 
Nepriklausomybės sukaktuvįų, 
nybė tarp čia augusių.

Jurgio Washingtono gimimo 
dienoje garnys atnešė sūnų p. ' 
Oleknavičių dukteriai Anasta- ; 
zijai ir žentui P. Romanam- Į 
Tėvai- džiaugiasi aplaikę puir i

I

GRIPSHOLM 
DROTTNINGHOLM 
DROTTNINGHOLM .......... Bal. 17
GRIPSHOLM ............... Gegužės 1
Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai, ir parduoda laivakor
tes autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedų Amerikos Linijos sky
riai.

SWEDISH AMERICAN ,LINE j 
636 Fifth Ave. and 4 W. blst Strapt '

Rockefeller Center. " *’ " ‘
Chicago, III. 
Boston, Mass. 
Detroit, Mich.

20

stoti į 
gabus 
Lietu-

Pauli-

Čia 
Na- 

iš-

j GIRTAS NEVAžINĖK. 
vieną sekmadienį Adomas 
viekas, gerai įsismaginęs, 
važiavo iš miesto ribų auto
mobiliu pasivažinėti. Bet vieš
kelio sargybinis Adomą areš
tavo ųž netvarkų važiavimą.

Sekančią 
skyrė jam 
geis ir 30 
siblaiv.vti.

Taigi, automobiliai vąžinė- 
jautieji bukit atsargus visi.
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Inėjimas j parodą ne- 
Atidarymas įvyks 

vai. po pietų. Kpresp.

dieną teisėjas pa
baudos $100 pini- 

dienų nelaisvėje iš-

N. Y. Citv
181 N. Mchigan Av.

154 Boylston St.
107 Clifford S t-

kią dovaną nuo garnio.
Stella Beleckai te, B. Švelnię- 

r.ės duktė, teisme pareikalavo 
atsiskyrimo nuo savo vyro. Ji 
yra ištekėjus už svetimtaučio.

Kalnas.

Žymus Artistas — 
Lietuvis

“Vienybėje” šiose dienose 
tilpo atvaizdas ir pažymėjimas 
apie žymų dramos artistą, J 6- 
ną Gielgud, kuris šią žiemą 
Amerikoje vaidino Shąkespea- 
ro dramą “Hamlet” 132 kar
tus. Sako, John Gielgud yra 
Anglijos Lietuvis.

Gielgud — Lietuviškai
rai butų Gelgaudas — pasku
tinį kartą vaidino “Hamletą” 
Bostone ir Vasario 28 d. išva
žiavo į Londoną. ;

GAILIUŠIS
mirė Sausio 22 
Mass.

JOKŪBAS
d., Westfield,

ANTANAS
nuo

Brook-

ZEZERSKIS
mirė Vasario pradžioje, 
sužeidimo automobiliu, 
l.vn, N. Y.

7 Dienos Į LIETUVĄ
■ ANT

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLŲMBUS
HANSA r 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 vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

1430 EUCLID AVE.
CLEVELAND, O.

tik-
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Sutrauka kalbų pasakytų šių metų Nepriklausomybės minėjimo proga

ČJIANDIEN mes švenčiame Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 19 metų sukak

tuves. Tai yra kiekvienam Lietuviui džiaugs-

ko- 
pa- 
at-

se-

mo diena. Bet ar mes 
visi gerai suprantam 
kokiais keliais prie 
tos Nepriklausomy
bės buvo prieita, 
kias kančias teko 
kelti kol pagaliau 
ėjo ta diena?

Neliesiu gilios
novės, tik trumpai 
priminsiu D i d ž iojo 
karo apystovas. Kiek 
Lietuvos sūnų tarna
vo Rusų kariuomenė
je, tolimame Sibire, 
Kaukaze ir kitur. 
Prie jų galima pri 
skaityti ir tuos skait
lingus Lietuvius ku
rie, negalėdami rasti 
pas save namie pa
kankamai gerų sąly
gų pragyvenimui, iš
sibarstė po plačiąją COLONEL JONAS BUDRYS 
Rusiją. (Pav. iš Cleveland News)

Kas kur buvo mobilizacijos užkluptas tas 
ir traukė Į frontą Rusų kariuomenės eilėse, vie
ni prieš Turkus, kiti prieš Austrus ar Vokie
čius. Jie kariavo ir guldė savo galvas po sveti
ma vėliava, jie neturėjo net to džiaugsmo būti 
tarp savųjų. Lietuvis karininkas vedė Rusus ar 
Totorius, Lietuvis kareivis buvo vedamas kitų.

Kita dalis Lietuvių iš Prūsų Lietuvos ko
vėsi Vokietijos armijos eilėse. Rusai, įsiveržę 
i Rytprūsius ugnim ir kardu naikino viską pa
kelyje, o traukiantis atgal ėmė su savim įkai
tais vietos gyventojus, kaip jie manė, “Vokie
čius’’. Ar ne ironija kad Mažosios Lietuvos 
Patriarkas Martynas Jankus su šeima buvo iš 
Klaipėdos Rusų išvežtas kaipo Vokietis įkaitas 
į Rusijos gilumą, o kitas Prūsų Lietuvis, buvęs 
tuoj po sukilimo Klaipėdos Krašto Direktori
jos Pirmininkas, Viktoras Gailius, Vokiečių ka
riuomenės eilėse buvo sunkiai sužeistas kaip tik 
irpant Kauną! O kiek tokių dar buvo, kiek jų 
žuvo ir niekas apie juos nieko nežino!

Vokiečiams ateinant, dalis Lietuvos gyven
tojų, metę savo apgyventus ukius — turtą, su 
šeimomis bėgo į Rusijos gilumą, apsistodami 
kur nors ties Volga, Uralu ar kur kitur. Li
kusi dalis turėjo ant savo pečių išnešti žiaurius 
okupacijos laikus. Vieni šiaip-taip pusbadžiai 
išgyvenę Rusijoje, gryžę namon rado griuvė
sius, kai kuriems pabėgėliams gi liko kur nors 
svetur supilti kapai.

Okupantai pasistengė kuodaugiau iš užim
to krašto ištraukti naudos, kirto miškus ir, 
drauge su maistu bei kitu turtu, veždavosi Vo
kietijon. Lietuviai ne tik turėjo žiūrėti kaip 
buvo vežamas jų turtas, jie privalėjo dar padė
ti iškirsti tą mišką ir pakrauti. Rusai, rengda
miesi ginti Kauno tvirtovę, sprogdino ir paver
tė griuvėsiais apielinkės bažnyčias, paveizdan 
Raudondvario ir Zapyškio. Miestai ir mieste
liai buvo sudeginti.

Nepasiruošimas karui tokiame maštabe, 
įnešė pilną suirutę Rusijoje ir iššaukė revoliu
ciją. Rusų pirmoji revoliucija 1917 metų Ko
vo mėnesį metė obalsį: “Kiekviena tauta turi 
laisvo apsisprendimo teisę”.

Tas obalsis ne visur vienodai buvo sutiktas. 
Tik viena Amerika priėmė jį kaipo taikintą vi
siems vienodai ir Prezidentas Wilson įtraukė tą 
į savo “14 punktų”.

Atrodytų kad po to Lietuvių tauta irgi ne
turėjo kliūčių laisvai apsispręsti, bet mes mato
me gyvenime jog gražiausias idėjas negalima 
įkūnyti, arba tas labai sunkiai po ilgų kovų pa
siduoda, jeigu jos paliečia keno nors, ypač ga
lingų jiegų, interesus.

Nauja Rusija, iškėlus tą obalsį, gal būt ir 
nedarytų kliūčių Lietuvos atsistatymui, bet tas 
jau nebuvo jos galioje, nes visa perėjus į klau
simą teritorija buvo Vokietijos okupuota. O 
mes jau ganėtinai patyrėme kad, jeigu kas ką 
turi savo rankose, savo noru su tuo sunkiai ski
riasi. Ir anų laikų Vokietija anaiptol nebuvo 
priešinga kad ineinančios į Rusiją tautos atsi
skirtų nuo jos, bet ir nemanė šio principo tai
kyti pas save, nors ir per karą užimtiems kraš
tams.

Lietuvių Judėjimas Prasideda
1917 metais Petrapilyje susirinko Lietuvių 

Seimas, kur buvo keliama Lietuvos valstybės 
atstatymo klausimas. Lietuvoje irgi žmonėms 
rūpėjo savo ateitis. Buvo kreiptasi į okupaci
nę valdžią prašant leisti rinkti savo atstovus 
nuo apskričių ir sušaukti juos pasitarimui. Vo
kiečiai nusprendė kad saugiau turėti kokią nors 
krašto atstovybę užimtame krašte, kurią jie 
galėtų kontroliuoti, nieko tuo tarpu nežadėda
mi, ir taip nulauikti ateities. Jų leidimu 1917 
metais, rudenį, Vilniuje buvo sušaukta Lietu
vių konferencija, iš kurios gimė Lietuvos Tary
ba. Apie Valstybę dar nebuvo kalbos ir Tary
bos pareigos bei teisės nebuvo apibrėžtos; visa 
valdymo galia tebuvo Vokiečių karo vadovybės 
rankose.

Gyventojai, išgirdę apie sudarymą Tary
bos, pradėjo kreiptis į ją net su skundais prieš 
okupantus. Sudarę Lietuvos Tarybą vyrai, pa
matę kad krašto gyventojai daug iš jų, kaipo 
vienintelės Tautos atstovybės, tikisi, suprato 
kad prie esamų sąlygų ant jų gula atsakomybė 
dėl visos Tautos ateities, ryžosi drąsiam ir gar
bingam žygiui, ir 1918 metų Vasario 16 dieną 
susirinkę vienbalsiai nutaria:

ATSTATOM® NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
VOS VALSTYBĘ SU SOSTINE 

VILNIUJE!
Petrapilyje, Genevoje, Amerikoje, žmonės 

galėjo laisvai tokį dalyką svarstyti, nutarti ir 
pasirašyti, bet ne Vilniuje, kur anuomet Vo
kiečių karo vadovybė galėjo tuoj liepti visus 
suimti ir perduoti karo lauko teismui. Todėl ir 
šį kartą Lietuvių Tauta įrodė kad lemiamoje 
valandoje jai nestinga vyrų kurie už vis aukš
čiau žiuri Tautos gerovės ir, jeigu reikalinga, 
stato į pavojų net savo gyvybę!

Prie esamų sąlygų nebuvo galima tuojau 
įgyvendinti šį nutarimą, nes tektų su ginklu 
rankose stoti prieš okupacinę armiją. Kitos 
tautos ir šitų atžvilgiu buvo laimingesnės. Len
kams buvo leista formuoti savo kariuomenės 
dalis, tiek Austrijoje, tiek, kiek vėliau, Rusi
joje. Jos pasinaudojo momentu, užėmė savo 
numatytą teritoriją, ir net išplėšdami ją kiek 
galint sąskaiton kitų tautų. Latviai irgi jau 
turėjo savo pulkus, o Lietuviai tik po antros 
Rusų revoliucijos pradėjo gryžti iš įvairių Ru
sų dalių pavieniui ir beginkliai.

Tik 1918 metais, kai Vokiečiai Įsitikino kad 
karo jau nelamės, leido susidaryti pirmutinei 
Lietuvos Valdžiai ir dabar dar nenustodami vil
ties surišti Lietuvą su Vokietija.

Vyriausybė buvo sudaryta, bet ką ji galė
jo pradėti neturėdama nei lėšų ir nei vieno ka
reivio. Vokiečiai bijodami kad jų kariškos da
lys nebūtų nuginkluotos, nelęido formuoti nei 
kariuomenės nei milicijos, tvarkos palaikymui.

Vokietijoj įvyko revoliucija. Tuo pasinaudo
jus, praslinkus aštuoniems mėnesiams nuo Ne
priklausomos Valstybės paskelbimo, Lapkričio 1 
dieną sudaromas pirmas, vos 30 žmonių, Tary
bos apsaugai, būrys. Jis apginkluotas slapčia 
nupirktais iš Vokiečių šautuvais. Greit teko 
Vokiečiams ir iš Vilniaus pasitraukti. Raudo
noji armija užėmė pusę Lietuvos, siūlydama 
įvairių laisvių, kad tik eitų su ja. Lenkai irgi 
darė pasiūlas ir grasino visvien užimsią Lie
tuvą. Kas toms pasiūloms netikėjo, iš jų gero 
nelaukė, tai bent jų jiegoms, atrodė, turėtų nu
silenkti. Kur čia bekariausi vienas prieš šim
tus! Tiek vieni, tiek kiti gerai apginkluoti su 
artilerija ir kitkuo, o pora šimtų Lietuvių net 
šautuvus ne visi turėjo.

Kas tuos kovotojus už Nepriklausomą Lie
tuvą laukė? Jiems nieks nieko negalėjo paža
dėti; dauguma galėjo susilaukti kad jie kris kur 
nelygiame mūšyje, gavus šaltą pabučiavimą tos 
žemės dėl kurios laisvės jie kariavo. Atrodė 
kad visos pastangos išlaikyti savo Valstybę nu
eis niekais. Perdaug stiprių priešų — padėtis 
be vilties.

Vienok atsitiko kitaip. Kuomet savo Val
džia pašaukė, atsirado žmonių kurie pasirinko 
tą, kitiems — šiaudadušiams — atrodantį be
viltišką kelią, atstatė prieš šautuvus ir durtu
vus savo nuogas krutinės. Apsiginklavo, pa
imdami ginklą iš priešų rankų. Iš tos drąsuo
lių saujos augo batalionai, pulkai ir eidami pe- 
tis į petį praskynė kelią tikrai Nepriklausomy
bei, kuria mes šiandien džiaugiamės. Tas grei
tai atpasakojama, bet ne taip greit įvyko. At
sirado vėl naujas priešas, Rusų-Vokiečių pulkai, 
avanturisto Bermonto vedami. Ir tas buvo nu
galėta. Po dviejų metų kovų, susilaukta tai
kos sutarčių, tiek su Rusija, tiek su Lenkija.

Pastaroji tą savo sutartį negarbingai su
laužė, išplėšdama musų sostinę. Didvyriškos 
kovos pareikalavo daug gyvybių ir tai geriau
sių, susipratusių Lietuvos sūnų. Dar kartą bu
vo pamėginta klastingu budu sugriauti Nepri
klausomą Lietuvą, tai per, Lenkų P. O. W. eis 
ganizacijos suokalbį, bet ir tas nepavyko.

“Kiekviena tauta turi laisvo apsisprendimo 
teisę”....

Kuomi galėjo tauta geriau įrodyti savo ap
sisprendimą kad ji nori savarankiškai gyvuoti, 
jei ne tomis atkakliomis kovomis dėl Nepri
klausomybės? O kiek metų turėjo dar praeiti 
kol ji kitų valstybių buvo pripažinta! Atgi
musios Lietuvos, kaip valstybės, gyvenimas yra 
trumpas, bet kaip daug jau nuveikta, kiek at
siekta, ne tik ten, jos ribose gyvenantiems, bet 
ir visai tautai. Ji davė daug ir Valstybės ma
žumoms — kitataučiams.

Lietuva šiandien
Ar daug buvo raštingų žmonių pirmiau? 

šiandien jau įvestas privalomas šešių metų pra
džios mokslas, o aukštesnis bei specialus moks
las visiems yra nesunkiai prieinamas. Ir ma
žumos: žydai, Rusai, Lenkai, Vokiečiai tuo pa
sinaudojo, turėdami pakankamai mokyklų sa
vo gimtoje kalboje, kurias užlaiko valstyvė. 
Dabar yra didelis skaičius aukštesnių ir Įvairų 
aukštųjų mokyklų pas save namie; jeigu kurių 
specialių mokyklų musų mąstui nereikia, paski
ri asmenys siunčiami į užsienį. “Vargo Mokyk
la” liko praeities istorijoj. Sava, apvalyta, gra
ži kalba visur laisvai skamba.

Kiek katalikų bažnyčių pirmiau buvo pa
versta cerkvėmis,' nors ir reikalo tam nebuvo. 
Naujas pastatyti, metais tekdavo laukti leidi
mo, jeigu jis abelnai būdavo suteikiamas. Lie
tuvoje Vyriausybė dabar šelpia Bažnyčią, re
mia ir bažnyčių statybą.

Vieton dviejų-trijų metų tarnauti svetur, 
toli nuo savų, neįprastame klimate, Sibire ar 
kur kitur, jaunuoliai daug trumpesnį laiką mo
kosi Tėvynes apgynimo čia pat, arti namų, kur, 
atsitikus ligai, jie lengvai namiškių pasiekiami, 
arba patys gali namus atlankyti. Jiems, kaip 
jų tėvams kad buvo, netenka kentėti pasityčio
jimų iš tamsių puskarininkų dėl menko Rusų 
kalbos mokėjimo. Visa vyriausybė iki aukš
tesniųjų yra tik jų mokytojai kariškam moksle 
ir iš tų pačių, daugumoje ukinikų sūnų, — tai 
yra jų vyresniųjų brolių. Jų tėvai nežinojo ko
dėl jie turi tarnauti, už ką galvas guldyti kovo
dami prieš Turkus, dabar kiekvienam aišku: 
svetimos žemės nenorim, savąją ginsime iki 
paskutinio kraujo lašo! Laisvę pažinę — sve
timiems nevergausim!

Taip ir kitose srityse, jei pirmiau Lietuvis, 
norėjęs tapti valdininku, karininku, turėjo jieš
koti laimės Turkestane, ar kitame tolimame 
krašte, tai dabar jam visos vietos prieinamos 
savo šalyje. Savo įgytas žinias, patyrimą, jie
gas jis atiduoda savajai Tėvynei, savo žmonėms.

Lietuvos atgimimas sustirino išeivijos dva
sią, suteikė jai ūpo ir energijos atsispirti prieš 
kitataučius. Lietuvis dabar drąsiai galėjo pa
sakyti ir įrodyti kad jis ne Rusas, nes jis turi 
savo Tėvynę, savo namus — Lietuvą.

Daug dar butų galima papasakoti apie at
siektus laimėjimus Įvairiose srityse, žmonės 
jau užmiršo tuos laikus kuomet jie, pavyzdžiui, 
važiuodavo iš Kauno į Klaipėdą 14 su puse va
landų, o dabar, šiais metais, ruošiamasi tą ke
lionę atlikti į 4 valandas. O musų išaugus spau
da, knygų'leidimas, opera, teatras, sportas, ku
rortai, sanatorijos — viso net neišvardinsi.

Prezidentas Roosevelt jau 
tūlas laikas kaip darbuojasi 
ruošdamas atitinkamą progra
mą kuriuo tiki galima bus pra
šalinti viąai žemas darbinin
kams algas ir ilgas darbo va
landas. ■ t

Prie nustatymo būtinų algų 
ir darbo valandų, numatoma 
įvesti plačią sistemą savitarpi
nių sutarčių kurios leistų biz
nieriams išvengti neteisingi) ir 
nuostolingų prekybos varymo 
būdų, kompeticijos ir tt.

Tam tikslui butų sudaryta 
taryba, kuri prižiūrėtų 
valandas ir darbinin- 

mokamas algas, kad 
vienodos tokios pat

sevelt savo Antros Naujos Da
lybos planą paskleis Kovo 4 
d., kuomet visoje šalyje Demo
kratai laikys savo “pergalės” 
paminėjimo banketus.

Pats Prezidentas dalyvaus 
tokiame bankete Washingtone, 
Capital viešbutyje. Dalyviai 
tame bankete mokės po $100 
už valgį. Pelnas skiriamas ap
mokėjimui Demokratų parti
jos rinkimų deficito.

KAS NAUJA?
‘Dirvos’ Redaktorius K. S. Karpius vyksta į

K. S. KARPIUS

jos 
in-

nauja 
darbo 
kams 
butų
dustrijos šakose.

Nauji patvarkymai yra 
matomi pirmiau buvusios 
Aukščiausiojo Teismo atmes
tos NRA pagrindai^.

Prezidentas tuo reikalu ta
riasi su darbininkų organiza
cijų vadais. / Jis jau kalbėjo 
su Amerikos Darbo Federaci
jos Prezidentu Green, su An-. 
gliakasių unijos Prezidentu 
Lewis ir su tūlais kitais pažy
mesniais žmonėmis darbininkų 
gyvenimo priešakyje.

Kalbėjo . ir su Suv. Valstijų 
Prekybos Buto vadovybe, kuri 
pirmiau buvo labiausia priešin
ga Mėlynam Arui.

Tikima kad Prezidentas Roo-

nu-
bet

Žymus Darbininkams 
Algų Pakėlimas

Pranešimai kad 135,000 vy
riškų rūbų siuvimo unijos na
riai gauna 12 nuoš. mokesties 
pakėlimą, kas prideda 30 mi
lijonų dolarių daugiau pinigų 
į tų darbininkų kišęnius, tokia 
suma padidinant jų pirkimo 
galią, yra gera naujiena.

Prie rubsiuvių, šiose dieno
se laimėjo mokesčių pakėlimą 
daug tūkstančių 
General Motors,
kitų automobilių išdirbystėse. 
Trys didėsės gumų išdirbystės 
Akrone, Ohio, pakėlė mokestis 
savo darbininkams.

Kovo 2 d. paskelbta kad di
džiosios Amerikos plieno kor
poracijos pakelia mokestis sa
vo šimtams tūkstančių darbi
ninkų.

Tas turės savo reikšmę vi-

darbininkų 
Packard ir

Geriausia patys nukeliaukite Lietuvon, pabu- 
bite ten, paviešėkite, pasidžiaukite atsiektuoju, 
o sugryžę atpasakosite kitiems apie Lietuvos 
grožį! Tik vięno nepamirškite — nestatykite 
Lietuvai reikalavimų kurių jai negalima staty
ti. Turėkite prieš akis Rusų laikus, kada Lie
tuviai nebuvo šeimininkais pas save namie; kuo
met nekalčiausi dalykai buvo draudžiami, taip 
kad net chorai negalėjo laisvai mokintis Lietu
viškų dainų. Nepamirškite kad per pasaulinį 
karą Lietuvos žemę skersai ir išilgai, ten ir at-

V

Washington

“T'lIRVOS" Redaktorius K. S. Karpius trumpu laiku 
-*•-' vvksta i Suvienytu Vaistini snetino __ iefn>-i£Lnvyksta į Suvienytų Valstijų sostinę — istorišką 

miestą WASHINGTON, D. C'. Jo kelionės tikslas yra 
apsilankyti tame mieste ir aprašyti jį “Dirvos” skaity
tojams taip kaip aprašė kitų šalių miestus, kuriuos ap
lankė savo kelionėse į 'Lietuvą.

K. S. Karpius du kartu važinėdamas į Lietuvą ap
lankė ir aprašė Kauną — Lietuvos sostinę; Rygą — 
Latvijos sostinę; Berliną — Vokietijos sostjrtę; Pary
žių — Prancūzijos sostinę; Kopenhageną — Danijos 
sostinę; Stockholmą — Švedijos sostinę, ir kitus tulus 
tų šalių miestus. u ' ’

1935 metų vasarą, važiuodamas į Pasaulioi* Lietuvių 
Kongresą, “Dirvos” redaktorius tik; pusdieniui užsuko 
į Washingtoną, pirmą kartą, ir kiek to miešto matė 
jam labai patiko — prie to žinant to miesto svarbą ir 
reikšmę, — pasiryžo, kai tik turės liuošesriio laiko, nu
keliauti į Washingtoną ir ten praleidus kelias dienas 
suteikti “Dirvos” skaitytojams savo apsakymą apie jį.! y

Aprašymas “Dirvoje” tęsis du ar tris mėnesius lai
ko. Todėl tai pasiruoškite skaityti “Dirvą’’ ir tuos jo 
aprašymus-apsakymus apie musų naujos tėvynės sos
tinę. Tėmykit; “Dirvoje” tolimesnį pranešimą.

same Amerikos gyvenime:' di-
■ ;i------------------------------ i—

gal, perėjo didelės Rusų ir Vokiečių armijos.
Karas, žiaurus dalykas, sukelia žmonėse že

mus instinktus, viskas/dažnai beprasnhiškaa de
ginama, naikinama —.'niekas sau deLto-išmeti
nėjimų nedaro. Kada kiti jau pradėjo žaizdas 
gydyti, Lietuva turėjo dar toliąu porą mėtų 
tęsti kava. žmonės prarado visą savo turtą, 
sutaupos pražuvo drauge su Rusų rubliais, o 
vėliau Vokiečių markėmis. Taigi, jei visa šitą 
turėsite mintyje, tai tikrai sago apsilankymu 
džiaugsitės. ___________ _______ : ,

dėsni uždarbiai, didesnė api- 
varta. didesni bizniai, nuo ko 
Ir priklauso viso Amerikos 
gyvenimo rato smarkus suki-, 
masis.

žuvo 37. Mandžurijoje, 
žandarų susirėmime su Ki
nais banditais žuvo 37 žan
darai.

«

ftPer 11 metų aš gerėjuosi Luckies”
rašo Ežio Pinza Metropolitan 3 /

Operos Baras ■

GARSUS METROPOLITAN OPERA 
KOMPANIJOS ŽVAIGŽDĖ

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

“Rašydamas šį pareiškimą aš esu 
Metropolitan Operos persirengimo 
kambaryje. Aš ką tik baigiau ‘Le Coq 
d’Or' sėkmingą perstatymą. Lucky 
Strike, kurį dabar rūkau yra viena iš 
laimėjimo dovanu! Bet ar aš jaučiu 
nors kokio rūpesčio, kad rūkymas 
pakenktu po labai varginančio persta
tymo mano gerklei? k išai ne! Nes aš 
atradau, jog lengvas užsirūkymas yra 
tinkamas ūbiems, mano skoriiui ir 
mano gerklei. Per vienuolika metu aš 
gerėjuosi Luckies šioj šalyj ir net savo 
gimtoj Italijoj.”

/*> •
ly * / /Ji

.Neseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų - advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengva užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Pinza kaip 
ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų 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.

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

PRIEŠ KNITĖJIMUS PRIEŠ KOSULĮ
Uopyrlgbt lv#7, Th« Amerle&u lunauvu CMapaai
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pLIENO industrija, ma- 
1 tomai norėdama išbėgti 
nuo streikų, kurie pradėjo 
aiškiau rodytis, Kovo 1 die
ną paskelbė pakėlimą mo
kesčių šimtams tūkstančių 
savo darbininkų.

Šios žinios yra labai ge
ros ir džiuginančios. Nė 
visi darbininkai nori strei
kuoti, nes dauguma pergy
vena didelį skurdą streiko 
laiku. Streikuoja tik kada 
būtinas reikalas priverčia.

Plieno industrijoje dir
ba arti 500,000 darbininkų. 
Gerais laikais ji pagamina 
$3,365,000,000 vertės savo 
išdirbinių — už tiek paga
mino 1929 metais. Bend
rai visos plieno dirbtuvės 
išleidžia apie 71,500,000 to
nų gatavų produktų me
tuose.

Bendras plieno kompa
nijų kapitalas yra $4,738,- 
469,000.

Plieno industrijos darbi
ninkus rimtai organizuoti 
pradėjo John L. Lewis su 
savo Industrialinio Orga
nizavimo Komitetu.

Kai prasidėjo darbinin
kų stipresnis judėjimas, jų 
nuraminimui plieno kom
panijos pradėjo pačios or
ganizuoti savo dirbtuvių 
“vidaus unijas”. Bet ben
dras organizavimas nesi
liovė.

Nuo 1876 metu gyvavo 
Amalgamated sociation 
of Iron, Steei and Tin 
Workers (geležies, plieno 
ir cino darbini^u unija), 
bet ji niekad neišplito: ji 
1935 metais turėjo mažiau 
negu 10,000 narių.

Tais metais ji susidėjo 
su John L. Lewis I. O. C. 
ir dabar Lewis sako, suor
ganizuotų plieno industri
jos darbininku esama apie 
150,000.

Laimėjus daugiau mo
kesties, 40 valandų darbo 
savaitę ir $5 minimum, tu
rės būti dadėta darbinin
kų reprezentacija dirbtu
vėse užtarimui darbininkų 
ir jų reikalų.

Pakilus mokesčiui plieno 
industrijoje, žinovai tikri
na kad tuoj pradės kilti 
darbininkams užmokesčiai 
bendrai.

DIRVA

KAZIMIERAS

SKAITYMAI

6820 Superior Avė., Clevelaud, Ohio

žie- 
apie

rei-

SMAGIOS ŽINIOS
_____ *—--------------------- ----- -—_

GILTINĖ AMERIKOS 
KELIAIS

Automobiliai Amerikoje 
pernai užmušė 38,500 žmo
nių, reiškia 1,500 daugiau 
negu 1935 metais.

Didžiuosiuose šios 
mos potviniuose žuvo 
500 žmonių.

Žmogaus padarinys,
škia, tūkstančius kartų 
mirtingesnis negu gamtos 
spėka. Šį pavojų pažaboti 
tai ne vieno žmogaus dar
bas. Čia kiekvienam pri
valu savo ranką pridėti: 
automobilių dirbėjui, kelių 
taisytojams, policijai, įsta
tymų leidėjams, automobi
lių savininkams ir pėkstie- 
siems.

Tikimės kad Amerikos 
Lietuviai automobilių savi
ninkai iš savo pusės darys 
viską kad šitą milžinišką 
nuostolį gyvybėmis mažių-’ 
ti. Tai ne tik pilietinė par
eiga, bet ir žmoniška.

BEGĖDIŠKAI
Prieš kelis mėnesius, No

belio taikos dovana teko 
Vokietijos piliečiui von Os- 
sietzkiui. Nazių valdžia 
prieš tai rūsčiai užprotes-

tavo, smerkdama Nobelio 
dovanų komisiją.

Bet kuomet von Ossietz- 
ky gavo savo dovaną, 40 
tūkstančių dolarių, naziai 
jo visus pinigus konfiska
vo valdžios iždan, jam pa
likdami tik $200.

Tuo laiku kai dovaną 
apturėjo, von Ossietzky 
buvo kalėjime už politiš
ką nusikaltimą.

VALIO, KAZIAI!
Sveiki visi Kaziai-Kazi- 

mierai, “Dirvos” skaityto
jai ir draugai, Jūsų vardo 
dienoje!

Šiame numeryje telpa 
aprašymas apie Lietuvos 
patroną, Šv. Kazimierą, ku
ris buvo pirmutinis Lietu
vių šventasis.

Kaip iš aprašymo maty
site, Šv. Kazimieras buvo 
tiesioginis Gedimino ainis: 
Gediminas buvo tėvas Al
girdo, Algirdas — Jogai
los, Jogaila — Kazimiero, 
Kazimieras — Šv. Kazi
miero.

Šv. Kazimiero motina 
buvo garsių Vengrijos cie
sorių Hapsburgų duktė, ir
gi ne Lenkė, nors jo tėvas 
ir motina valdė kartu Lie
tuvą ir Lenkiją.

Su patarėjų buriu ir

savo sostinė- 
Šv. Kazimie-

Nuo to lai- 
sako, jis at

ėmė

KAS ATSITINKA KUOMET POPIEŽIUS 
NUMIRŠTA

nuosprendžiai yra neklaidingi, 
žmonių yra Kristaus Atstovas

Jis 
ant

vadinam Popiežium. pra-Jis yra 
Miesto Vals-

ŽYDU VARGAI 
LENKIJOJE

Otto D. Tolischus (Toli- 
šius), iš Klaipėdos krašto 
Lietuvis, kuris prieš 15 me
tų dirbo Cleveland Press 
redakcijoje, o dabar yra 
New Yorko laikraščio Eu
ropos korespondentas, ap
silankęs Varšavoj e, aprašė 
Žydų sunkią padėtį Lenki
joje/ . . ,

Jis primena apie Žydų 
sunkumus Latvijoje, Lie
tuvoje, Vengrijoje ir Ru- 
manijoje, bet tose šalyse 
dar jiems nėra taip blogai 
kaip Lenkijoje, kur jie at
virai ir nuolat persekioja
mi.

Paveizdan, jo gautomis 
neoficialėmis žiniomis, per 
pustrečių metų, nuo Gegu- 
gės mėnesio 1935 metų 
Sausio, 1937 metų:

118 Žydų užmušta 
1350 sužeista;

137 Žydų krautuvės 
sprogdinta bombomis;

35 Žydų namų sudegin
ta,

Virš 100 Žydų studentų 
sužeista bėgyje praėjusių 
trijų, mėnesių riaušių.

PJŪTĮ PRISIMINUS
Nebėra soduos žalio lapo, 
Darželyje — radastų,
Tėvynė rengias laisvės žygių 
Didžiulę šventę švęsti.

Nuklysta debesys švininiai 
Taip sunkus, sunkus, juodi — 
Verkei po kryžiumi, Tėvyne, 
Be laisvės, be paguodos.

Krauju nuplovė priešas veidą, 
Kančia takus žymėjo;
Bet Aukščiausias neapleido
Ir aimanas girdėjo.

Išplovę žvejų dukros tinklus 
Dainavo apie nitas, 
Jų broliai taisė senus ginklus 
Ir rengės didžiai pjūčiai....

Oi, buvo pjūtis, baisi pjūtis,
Net prisiminti skaudu:
Pražydo jura kraujo putom,
Smėlys krauju paraudo....

Šiandien tą pergalę, Tėvyne, 
Gali sau laisvai švęsti, 
Nors gamta nuotaikoj žieminėj, 
Darželiai be radastų.

x Ateis pavasaris per kalvas,
Margų žiedų bus marios;
O mes šiandien nulenkiam galvas 
Žvejams stebukladariams!

“Karys”, Ats. gr. M. Zablockas.

didyjį kunigaikšti 
Kada jis su savo

kaltininkai bu- 
Bet šis pasiel- 
šv. Kazimierui 
Jis buvo išsių- 

Visiškai juo

iki

ir

įs-

Aš PAJAUNĖJAU
Angelai snaiges iš dangaus beria, 
Žemė sniegota baltuoja, žėri.
Bet žiema skuba, tolyn keliauja, 
Greit bersim grūdus dirvon mes sauja.

Nors rankos grubios, skurdu ir šalta, 
Aš bėriu raides Į knygą baltą:
Nes kada dainas rašyt pradėjau, 
Aš sustiprėjau ir pajaunėjau.. ..

Kaip dirvoj grūdas leidžia diegelį, 
Taip mano raštas žūti negali.
Angelų sėją vėjas išblaško,
Aš tęsiu darbą ik’ didžio taško!. ... 

Nors ir užkluptų audrų verpetai, 
Nors ir priverstų pasenti metai, 
Plunksnos j šalį aš nepadėsiu, ’ 
Pasauliui raides ir žodžius sėsiu!

Aš pajaunėjau, nors vienas plaukas 
Aiškiai pabalo kaip žiemą laukas.
Aš bersiu grudus j dirvą šitą — 
Tūkstančiai žodžių bus parašyta!

Vikt, Tatarėlis.

šv. Kazimieras gimė 1458 
metais Spalių 3 d., Krokuvoje. 
Jo tėvas, Lenkų karalius ir Di
dysis Lietuvos kunigaikštis 
Kazimieras (1440—1492) bu
vo Jogailos sunus.

Karalius Kazimieras mokyti 
savo vaikus buvo paskyręs iš
lavintą kanauninką Joną Dlu
gošą, kuris savo 13-kos kny
gų istorijoje plačiai rašo apie 
didžių Lietuvos kunigaikščių 
laikus. Iš Dlugošo pirmiausia 
šv. Kazimieras ir turėjo susi
pažinti su savo tėvyne.

Jis, kaip ir kiti keturi jo 
broliai, turėjo tapti karalium.

Išmirus ciesorių Hapsburgų 
giminės šakai viešatavusiai 
Vengrijoje ir Čekijoje, Kara
lius Kazimieras, remdamasis 
savo žmonos Elzbietos Haps- 
burgietės teisėmis, norėjo dar 
13 metų amžiaus vaikelį Kazi
mierą pastatyti Vengrijos val
dovu.
12,000 kariuomenės, šv. Kazi
mieras išsirengė į Vengriją. 
Bet jo žygis nepasisekė. Ven
grai išsirinko kitą karalių.

Susikrimtęs, sosto neįgijęs, 
ir bijodamas net 
j e viešai rodytis, 
ras gryžo namon, 
ko, kaip istorikas
sisakė nuo pasaulio ir 
daugiau atsiduoti tikybai.

Lietuvos didikai tuo laiku 
norėjo atskiro sau valdovo.

Kazimieras Jagelonaitis, įgi
jęs 1447 metais ir Lenkijos 
sostą, pats buvo pasiėmęs ve
sti ir Lietuvos reikalus. Lie
tuviai kartais, ypač 1478 me
tais Bresto seime, prašydavo 
kad Kazimieras duotų valdyti 
Lietuvą vieną iš savo sūnų,— 
Šv. Kazimierą, ar jo brolį Jo
ną Albrechtą.

Nepatenkinti surusėję Lie
tuviai kunigaikščiai nusprendė 
nužudyti 
Kazimierą,
sunum šv. Kazimieru persikė
lė į Vilnių, per vieno kunigai
kščio vestuves buvo sudaryta 
suokalbis (1481 m.) Kazimierą 
nužudyti. Sutarimas buvo lai
ku susektas ir 
vo sugaudyti, 
girnas jaunam 
padarė įspūdį, 
stas Į Lenkiją,
pasitikėdamas, Lietuvos-Lenki
jos valdovas paskyrė savo sū
nų valstybės pakancleriu. Jau
nas karalaitis labai gerai per 
dvejus metus pildė savo parei
gas.

Būdamas tėvo vietininku 
Lenkijoje, šv. Kazimieras pa
matė kad jo skverbimasis į 
Vengrijos ir Čekijos valstybės 
reikalus nėra naudingas. Jis 
susitaikė su bažnyčia, atitai
sydamas blogus tėvo santikius 
su popiežium, prie karaliaus 
dvaro įvedė didelį padorumą.

Pertekęs turtais, gyvenda
mas karališkuose rūmuose, jis 
nepaskendo šio pasaulio tur
tuose ir reikaluose, šv. Kazi
mieras dar mažas būdamas pa
sirodė maldingesnis už kitus 
brolius. Dienomis dirbdamas 
karaliaus raštinėje, naktimis 
jis ilgai melsdavosi. Dažnai, 
ypač Vilniuje, iš karaliaus rū
mų atvykdavo melstis į baž
nyčią ir radęs ją uždarytą, 
klūpodavo prie bažnyčios durų. 
Po gražiais rūbais jis vilkėjo 
šiurkščius apgailos drabužius.

Dažnai naktimis iš minkštos 
lovos pakilęs jis guldavo ant 
plynos žemės, ir skaudžiais 
pasninkais kankindavosi. Vos 
sulaukęs 26 metų amžiaus, 
džiovos kankinamas, šv. Kazi
mieras mirė 1484 m. Gardine.

Netrukus popiežius atsiuntė 
savo įgaliotinį, kuris ištyrė šv. 
Kazimiero atsidavimą tikėji
mui ir nepaprastą maldingumą.

Vėliau jo brolis Zigmantas 
11, Didysis Lietuvos kunigaikš
tis ir Lenkijos karalius, išsi
rūpino kad popiežius pripažin
tų jį šventuoju. Taip ir įvy
ko: 1521 metais šv. Kazimie
ras tapo pripažinta šventuoju 
ir Lietuvos patronu. Tsb.

Grabo antvožą užšriubavę, tą didelį grabą 
nuneša į kitą dalį didžiosios bažnyčios. Grabas 
iškeliamas virš durų ir įdedamas į ten esančią 
skylę, kur ir paliekamas. Mūrininkas užlipęs 
užmurina skylę marmuro lenta. Ant tos lentos 
tėra nupiešta popiežiaus vardas.

Toje skylėje popiežių kūnai yra išgulėję 
šimtmečius yra galutino palaidojimo.

Bus: Kaip Popiežius Renkamas.
per

1936 METU LIETUVOS LITERA- 
RATUROS LAUREATAI

kaktą, iššau- 
popiežius yra

valandėlė tv-

KARALIAI sostui užgema, bet pats galin
giausias iš visų dvasiškų ir žemiškų valdo

vų gali pasitaikyti ir vargdieno sunus.
Jis valdo ne tik žmonių kunus, bet ir jų 

sielas. Jo 
milijonams 
žemės.

Mes jį
mintas Belaisviu Vatikano, mažo 
tybės, esančios Romos priemiestyje, iš kurios 
buvusieji Popiežiai atsisakė pasijudinti, tuomi 
protestuodami už netekimą savo žemiškos ga
lybės. Taip daro ir dabartinis Popiežius, nors 
iš Vatikano per Tibero upę eina gelžkelis, atsi
sako iš savo “nelaisvės” išeiti.

Popiežius apsuptas ceremonialu, kuris yra 
toks senas ir nepakeistas kaip pats Romos ka
talikų tikėjimas.

Pijus, vienuoliktas tuo vardu gyventojas, 
užimantis 10,000 kambarių Vatikano rumus, šių 
kelių savaičių bėgyje kovoja su mirtimi visu 
savo ukininkiško kūno stiprumu, bet iš kardi
nolų kurie aplink popiežių randasi eina žinios 
kad jo “liga palengva krypsta Į blogąją pusę”.

Tas reiškia kad iš viso pasaulio kardinolai 
rengiasi keliauti į Romą tai ypatingai ceremo
nijai naujo Kristaus Vietininko išrinkimui.

Ceremonialas prasideda, po teisybei, nuo 
pat popiežiaus mirties patalo. Kada daktarai 
užtikrina jog popiežius miręs, sekanti pareiga 
tenka Šventosios Kolegijos viršininkui: patik
rinti daktarų nuosprendį. Popiežiaus sekreto
rius atsistoja šalę mirusio popiežiaus lovos, iš 
po savo rūbų išsiima sidabrinį plaktuką, ir tris 
kartus suduodamas popiežiui per 
kia jo krikšto vardą. Dabartinis 
Achillis vardu.

Tuo laiku prie lavono būna
los, tada Kardinolų viršininkas atsisuka į vi
sus ten esančius ir pareiškia, “Popiežius tikrai 
miręs”.

Žvejo žiedas, simbolis-ženklas' popiežiaus 
galybės ant viso pasaulio, tada nuimamas nuo 
negyvo popiežiaus piršto ir perduodamas jo 
sekretoriui — dabartinis yra Kardinolas Pacel- 
li — kuriuo žiedu užspaudžiama popiežiaus pa
tvirtinimai visų dokumentų.

Šiuo aktu Popiežiaus Sekretorius gauna sa
vo žinion visą požieriaus galybę, kurią atima 
nuo popiežiaus, sulyg tos tikybos tradicijų.

Iki tas nebūna padaryta, į pasaulį neišlei
džiama žinia apie popiežiaus mirtį. Po to, per 
24 valandas visas gyvenimas Vatikane sustoja.

Tam laikui pradėjus, prasideda ceremoni
jos apie popiežiaus kūną. Jis būna numazgoja- 
mas šiltame kvepiančiame vandenyje. Paskui 
išima ir prezervuoja jo vidurius: širdį, plaučius, 
kepenis, tam tikrame inde, kurį nakties 
su palydovais nuneša į požeminį kambarį 
kano rūmuose ir palaidoja po uždangalu, 
kūną subalzamuoja.

Jo veidą užtiesa balsu velionu ir kitą 
ną užtiesia ant kryžium sudėtų rankų, 
uždangalo dengiančio jo krutinę yra išdirbtas 
didelis auksinis kryžius.

Paskui nuneša jį — jo slaptieji patarnau
tojai ir šveicarai kareiviai — į Sosto Kambarį, 
kur, vienai valandai laiko, kūnas paliekamas 
vienas su popiežiaus giminėmis.

Išėjus lygiai valandai laiko, giminės aplei
džia, ir prižiūrėtojai aprėdo kūną jo popiežiš
kais rūbais. Ant galvos uždeda auksinę mitrą. 
Ant kojų užmauna raudonus, auksu apsiuvinė
tus ųdinius batus. Iš sosto kambario nuneša 
jį į didžiąją Sistinų Koplyčią, kur visą parą iš
laikomas sargyboje Didžiūnų Sargų, kurie yra 
surinkti tiktai iš aristokratų.

Popiežiaus Sostas laikinas prašalinamas 
vietos, parodymui kad ta vieta yra tuščia.

Kitą dieną, amžių senumo iškilmėmis, 
didelių apeigų, iš ■ Sistinų Koplyčios nuneša 
į švento Sakramento Koplyčią Šv. Petro bazi
likoje. Ten paguldo ant didelio raudono kata
falko, basom kojom iškištom per tam tikrą už
tvarą, kur tikintieji gali praeiti ir bučiuoti ko
jas. ■ ’ ■

Prie šio katafalko perdien sudeginama tūk
stančiai svarų vaško žvakių. Čia per tris die
nas pasikartoja garsios maldos už jo sielą.

Po to, popiežiaus kūnas įdedamas į tris 
grabus. Pirmutinis vidurinysis yra iš ęedro 
medžio, antrasis iš švino, o trečias išlaukinis 
iš ąžuolo. Graban prie lavono pridedama ant 
avies kailio aprašymas jo popiežiavimo. Prie 
kojų padedama trys tarbelės; jose sudėta me
daliai mušti laike jo valdymo, ir jie yra: vari
niai, sidabriniai, ir auksiniai.
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ORIEš kurį laiką Lietuvos literatūrai kelti, 
* valstybė ir atskiros knygų leidyklos įstei

gė kelias literatūros premijas. Jos duodamos 
rašytojams kurių tais metais iš spaudos išėju
sieji veikalai randami geriausiais. Pernai me
tais šios premijos paskirtos pirmą kartą. Jos 
laimėjusiems rašytojams įteikiamos per litera
tūros šventę, kuri yra Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventės išvakarėse.

šiuo metu jau yra paaiškėję visi rašytojai, 
gavusieji premijas už 1936 metais pasirodžiu
sius jų veikalus. ,

Kaip žinoma, 1936 metų svarbiausią ir di
džiausią literatūros premiją — valstybinę pre
miją — laimėjo jaunas rašytojas LIUDAS DO
VYDĖNAS už savo romaną “BROLIAI DO
MEIKOS”.

Didžiulės knygų leidyklos “Sakalo” skiria
mas tris premijas laimėjo: poetas Bernardas 
Brazdžionis, už savo eilėraščių rinkinį “ženklai 
ir Stebuklai”, antrą premiją laimėjo rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis, už romaną ‘Valentina”, ir 
trečią premiją poetė Bronė Buivydaitė už vai
kų literatūros veikalą “Auksinis Batelis”.

“Spindulio” bendrovės premijas laimėjo: 
Petras Cvirka už romaną “Meisteris ir Sunus”, 
antrą — Aleksandras-Kazimieras Puida už ro
maną “Magnus Dux”, ir trečią — poetas Vin
cas Mykolaitis-Putinas už savo eilėraščių kny
gą “Keliai ir Kryžkeliai”.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus už vaikų li
teratūros veikalą skirtą premiją laimėjo poe
tas Berberdas Brazdžionis. Jo veikalas “Kiš
kio Kopūstai” pripažintas 1936 metų geriausiu 
vaikų literatūros kuriniu.

“Spaudos Fondo” skiriamas tris premijas 
laimėjo: K. Plačenis už romaną “Pulkim ant 
Kelių”, antrą — Amerikos Lietuvių rašytojas 
A. Tulys už apysakų rinkinį “Aš Bučiavau Ta
vo žmoną”, ir trečią premiją už vertimus iš sve
timų kalbų laimėjo Jurgis Talmansas, išvertęs 
Anglų rašytojo Šekspyro dramą “Karalius Ly
ras”. Taigi, šiais metais, tarp kitų, vieną premi
ją laimėjo ir Amerikos Lietuvių rašytojas.

Literatūros premijas skiria tam tikros ko
misijos, kurias sudaro rašytojų atstovai. Rei
kia pažymėti kad literatūros premijų paskyri
mu Lietuvos skaitančioji visuomenė labai do
misi. Jau gerai prieš premijų skyrimą, plačiai 
svarstoma kuriam rašytojui premijos bus pa
skirtos.

Nors visos premijos nėra didelės, tačiau jos 
Lietuvos rašytojus paskatina kurti vis geres
nius literatūros veikalus. Tai parodė kad ir 
pernai metais rašytojams skirtos premijos, ku
rių vaisiai yra jau neabejotini ir naudingi lite
ratūros ugdymui. Tsb.

JUROS MERGA
K. S. KARPIUS

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno. Žemaitijoje, ir 
Lietuvi jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. __________________________________ 1D0

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

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Clevelajid, O#
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(Tęsinys iš pereito num.)
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TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

‘MAISTAS’ EKSPOR
TAVO Už 42 MILI

JONUS LITŲ

M

ir, v.oi?ai 
PASIŽVALGIUS I

ANDRIUS BIRŽUOSE

I IETUVA visada buvo priešų apsupta 
iš žemės,- bet šiuo laiku ją užkabinėjo 

dar vieni priešai, iš užjūrio, Švedai. Jie 
buvo įsistiprinę Livonijoje, Lietuvos kai
mynystėje šiaurėje. Reikėjo jų saugotis 
iš tos pusės — ir ten buvo didi Biržų pi
lis, valdoma Boguslavo Radvilos, Kėdainių 
kunigaikščio pusbrolio.

Pradėjus aiškėti pavojui iš Livonijos 
Švedų, Biržų kunigaikštis rūpinosi stipri
nimu savo spėkų ir šaukėsi Vilniaus Vai
vados, Didžiojo Lietuvos Etmono pagal
bos.

Andriui kaip saulė iš dangaus’ i glė
bį nusileido, patyrus jog daliai Kėdainių 
ir kitų Jonušo Radvilos valdomų sričių 
kareivių reikės eiti į Biržus, ir jis su jais 
turės išeiti. Dabar tikrai žinojo kad ve
dybos su Marce nusitęs kitam metui ai
dai- ilgiau, ir dėl to nudžiugo. Jo troški
mas kur nors keliauti, pasitolinti nuo tų 
sąlygų kuriose atsirado, įsikūnija. Vedy
bų atidėjimą dar labiau jam užtikrino pa
ties Radvilos šaltas pareiškimas: “Merga 
nepabėgs”....

— Skubėk dėdei į pagalbą, — tarė 
Didysis Etmonas, — su vedybomis paspė
sim; esi jaunas, ir merga nepabėgs, visa
da ją rasi!

Toks pareiškimas Andriui buvo lyg 
koks vaistas: jis vėl keliariopai pagyvė
jo, vėl liko toks pat smagus ir judrus ko
kiu seniau buvo; kur tik ėjo visų buvo 
jaučiamas, visus jis matė (ir kiekvienam 
gražų žodį tarė.

— švedus mes į purvą sumaišysimi 
— išdidžiai sušuko Andrius, rengdamasis 
vesti didelį skaičių vyrų šiaurės Lietuvą 
nuo užpuolikų užstoti.

— Pasakyk dėdei: >dabar atsiunčiu 
tave; jei reikės daugiau pagalbos, pribu
siu aš pats su visa Lietuva! — padrąsino 
savo išjojančius vyrus vyriausias Lietu
vos karo vadas.

Bet Švedai kariauti su Lietuviais ne
si veržėk Jie stiprinosi, daugino savo vy
rų skaičių ir ginklus, ką Lietuvių žvalgai 
gerai ištyrė, tačiau užpuolimo nebuvo nu
matoma. Gal būt todėl kad ir Biržų ku
nigaikštis tą patį darė: kasdien daugėjo, 
augo Lietuvių pulkai, nuguldami plačias 
Biržų apielinkės, kas, be abejo,' daug ką 
pasakė švedų žvalgams.

Taip jo ginklu Andriui prisiėjo išbūti 
Biržuose visą tą žiemą, sulaukti pavasa
rio ii- kitos vasaros.

:i: ❖ $

Pavasaris atėjo visoje Lietuvoje — 
ypač žymiai palietė Giedraičius, kur buvo 
dvi nusiminusios seserys: viena nesulau
kianti vedybų su jai skirtft vyru, antra 
kenčianti meilės sužadintus ilgesius.

Po staigaus paleidimo sniegų ir ledų, 
tą pavasarį Nevėžyje jų srityje kilo toks 
didis potvinis koks retai į daug metų pa
sitaiko: vanduo apsupo dvaro rumus iš 
abiejų pusių, tik rūmai išliko sausi kadan
gi stovėjo kiek aukštėliau negu vanduo 
galėjo pasiekti. Nevėžio vanduo apsėmė 
ir tą slėnį kuris kaire puse nuo rūmų tę
siasi iki piliakalnio. Apsemtas buvo ir tas 
kelias kuris iš kranto vedė į dvarą.

Daug-daug vandens matė Verutė, li
tas vanduo kėlė joje didžias mintis ir įsi
vaizdavimus. Taip tai ji sutiko atbun
dantį pavasarį ir ateinančią naują vasa
rą. Visas tas vanduo atitekėjo nuo Kė
dainių. Nors ten Andriaus dabar nėra, 
liet tas gausingas vanduo jai tik tą vai
kiną priminė.

Per žiemą labai retai “kipšui” Malic- 
kiui pas juos lankantis, Verutė nuo jo 
“atvėso” taip kad net pradėjo gėdintis 
savo apsiėjimų su juo — arba jo apsiėji
mų su ja. Ji jau buvo visais metais se
nesnė, daugiau pribrendus., ir giliau pro
taujanti.

Bet su pavasariu, visu karštumu joje 
atbudo pasiilgimas ir troškimas Andriaus. 
Ją visiškai užvaldė jos pirmutinė meilė, 
per keletą jos jaunų metelių joje auginta 
tam vaikinui. Kaip sveikas medelis kas 
pavasarį gyviau ir buiniau atgyja, taip 
su šiuo pavasariu joje gausiau ir buiniau

TILŽĖJE buvus 
valdžios uždaryta 
Lietuvių Susivienijimo 
tykia dabar vėl atidaryta. Jo
je galima rasti visokiausios 
Lietuvių ir Vokiečių literatū
ros, 
savo 
čia, 
tijoj

Jei Amerikos Lietuviai 
laikraščių ten dar nesiun- 
reikėtų pasiųsti. Vokie- 
gyvenantiems Lietuviams

Amerikos Lietuvių spauda pa
tinka, nes išeiviai išeivius ge
riau supranta ir musų reikalai 
jiems artimesni.

li

sukilo jos meilė, nežiūrint ar Andrius ją 
mylės ar ne.

Nors bevilčiai, ji labiau ir drąsiau 
apie Andrių svajojo, gal būt todėl kad jo 
arti nėra, o kas tik toliau tas brangesnis, 
vertinamesnis.... Daug kartų ji įsivaiz
davo Andriaus glamonėjama, bučiuoja
ma, jo žavių akių žvilgsniais kerėjama — 
tiesiog matė jo akis savo vaizduotėje — 
tik, reikia priminti, neretai jai taip įsisva
jojus, jos vaizduotėje šyptelėdavo ir tas 
klastingas vyras, kuriam ji leidosi save 
paliesti......... Nors ji apie jo klastingus
užsimojimus prieš ją nežinojo, tačiau jos 
vidujinė siela jo purtėsi, kėlė joje gėdą.

“Kipšas”, pasinaudodamas jos nusto- 
jimu lygsvaros, kuomet sumaišė jos jaus
mus savo melais apie Andrių, savo prisi- 
šliejimais galėjo sužadinti jos lytiškus pa
jautimus, tačiau jie greitai vėl atslūgo, o 
jos tikroji meilė tam kuris ją jauną suža
vėjo, paėmė viršų.

) *
Gražus, didingas pavasaris — pava

saris Biržų pilies plotuose, ir Giedraičių 
dvari apribėje — bent jis tose dviejose 
vietose dviejų paskirų asmenų labiausia 
jaučiamas — pilnas visokių linksmų pa-| 
vasario ženklų, garsų ir kvapų. Ten An
drius, nieko neveikdamas, vaikšto žydin
čiuose soduose, pievose, meilės ilgesių ap
imtas, su viena mintimi: apie Verutę. Di
džio ežero viršumi plaukianti balti-pukuo- 
ti debesys 'atmuša savo atvaizdus tylian 
ežero veidan, ir tuose debesuose, sudaran
čiuose visokius pavidalus, jis jieško, sten
giasi įžiūrėti Verutės veido — bet tai tik 
jo norai, troškimai, nes debesys savotiš
kus pavidalus daro, ne sulyg keno noro, 
savai keliais su vėjais eina.

Verutė, štai sau viena, pro savo lan
gą žiuri į lauke žydinčius alyvų krūmus, 
į obeles, jievas ir aukstyvesnius gėlynus, 
ir viską tą skiria Andriui. Kiekvienas vė
jelio dvelktelėjimas užnešantis pro langą 
jai žiedų kvapsnius labiau joje meilę ža
dina, Andriaus ilgesį didina.

Gegutės kukavimas liepose jai rodos 
nuo Andriaus pasveikinimą skelbia; nak
tį lakštingalos čiulbesys rodos kviečia ją 
slaptai su savo mylėtiniu'pasimatyti....

Nuolat ji žiuri į tą krantą kuriuo iš
lenda iš miško kelias vedantis į dvarą — 
ar nepamatys vėl sužvilgančių šarvų,
nepasirodys gryžtantis jis iš naujos savo 
kelionės, kaip gryžo iš tolimos Ukrainos.

“Tik tave vieną — visados”.... žo
džiai, kuriuos jai Andrius taip reikšmin
gai piliakalnyjfe ištarė, nuolat aidėjo jos 
atmintyje, ir kai ji tuos žodžius pakarto
jo, jai po širdimi kas tai sugnybdavo....

Andrius.... Andrius.... Andrius! 
Šaukė visi jos jausmai ir geismai kaip 
jie gali jaunoje širdyje šaukti.
Ji dasileido sau įsisvajoti kad jis par

jotų ir slapta ją paimtų ir išsivestų kur 
į kitą tolimą pasaulio kraštą — ji mielai 
su juo bėgtų.... taip ji jo norėjo.

Ignacas “kipšas”, ir žiemos metu ne
užsileido: kaip tik oras buvo palankesnis, 
atjodavo į Giedraičius, neva pasitarti su 
Marce ir jos tėvais, padėti jiems kalbėti 
apie busintį Marcės gyvenimą Raudondva
ryje, ir didesniam jų užėmimui net pasa
kodavo girdėjęs jog karo su Švedais ne
kilsią ir vyrai nuo Biržų pradėsią gryžti.

Prie Verutės, visiems kartu viduje 
esant, jis niekad negavo arti prisišlieti, ji 
gi net vengė jo, labiausia bijodama kad 
kas ko nenužvelgtų tarpe jų, nes jai da
bar sąžinė išmetinėjo, ir ji tiesiog gėdi
josi to ką pereitą vasarą su juo darė. Ji 
bijojo prie jo ir akis į ką nors pakelti.

Rūmuose buvodamas, “kipšas” pasi
stengė išlandžioti visus jų kambarius; jis 
ypač su pamėgimu įlysdavo į tą galinį 
kambarį, kuriame miegodavo Verutė ir 
Marcė. Lyg prie ko rengdamasis, jis iš
bandė kaip atsidaro to kambario langai, 
kaip jie platus ir kaip aukštai nuo žemės 
išlau ko.

ar

tik
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Šį pavasarį, Ignacas atjojo į Giedrai
čius gražią Sekminių dieną, kada jau ke
liai buvo pasitaisę ir geresnė buvo prie
žastis atsilankyti.

Gėlėse ii- medžiuose pasinėręs dvarap, j 
dar baudžiauninkų išrėdytas beržų sako-’

JAPONIJA per paskutinių 
kelių metų laikotarpį Kiniją 
labai nuteriojo. Be žemių, ku
rias valdo, jie ir Kinų kultū
rą ir tradicijas daugelyje vie
tų išnaikino. Bet kaip kiek
vienas nukentėjęs taip ir Ki
nai tampa savo priešui agre
singi. Kaip mes prisiekę iš 
Lenkų atimti Vilnių taip Kini
jos žmonės prisiekę atimti sa
vo žemes. Vasario 18 d. Kini
jos diktatoriaus šiang Kai šek 
žmona pareiškė kad Kinija da
bar jau stipresnė negu Japoni
ja ir kad Kinija dar rimčiau 
ruošiasi karui, kurio išdavose 
esą, Kinai Japoniją suinušią. 
Ji kalbėjo Angliškai, kalba bu
vo transliuojama ir Amerikon.

MAKEDONIJOJE 300 metų 
atgal, vieno kaimelio gyvento
jai atsisakė duoti vyskupui 
gerti vandens. Nuo to tą kai
melį praminė Keršintoju — 
Nepašta. Ir jam nesisekė iki 
šiam laikui nieko gero nuveik
ti, dėl to jo vardą šiose dieno
se pakeitė į Andre Vaile.

BUVĘS Anglijos karalius 
Edwardas atsisako dalyvauti 
savo brolio, Karaliaus Jurgio 
VI, vainikavimo iškilmėse. Dėl 
to Edwardui norima nutrauk
ti teikiama pašalpa, ką kara
lius turi teisę padaryti.

BOSTONO uostui gerint pa
skirta $14,430,000.

PRANCŪZIJOJ 
; darbininkai, įgavę 
■ Amerikos streikerių, 

kavo 14,000 automobilių indus
trijoje ir 5,000 angliakasių.

MEKSIKA paskelbė kad ti
kybinių organizacijų ir įstaigų 
reikalais rūpinsis jos valsti- 
jos-steitai. Federalė valdžia 
bus nešališka: nei kišis, nei 
padės. Užtai ten tuoj tikin
tieji pradėjo atidarinėti bažny
čias, kurios buvo kelis metus 
uždarytos.

K. DEMIKIS, Wilkes-Barre, 
Pa., verčia iš Lietuvių kalbos 
į Anglišką Igno šeiniaus ro
maną “Kuprelis’’ ir Maironio 
“Musų Vargai”.

LENKAI susirūpino dėl Dan- 
zigo-Gdansko. Prieš karą ten 
Lenkų buvo 30 nuoš., o Lenki
jai jį valdant Lenkų beliko 
tik.... 3 nuoš. Ir Lenkų spau
da klausia: “Kodėl?” ir pati 
atsako: “Lenkai nesusipratę, 
vieni išvažiavo į Lenkiją, kiti 
ištautėjo. 10,000 organizuotų 
Vokiečių karinių organizacijų 
narių juos nuolat persekioja.” 
Ant namų ir spaudoj išnuomo
jant kambarius, Danzige bū
na parašyta: “Lenkams ir žy
dams neišnuomojama”. Vokie
čiams ten Vokietija 
šokiausią paramą ir 
gyvena ir laikosi. 
Lenkams kad jei 
Danzigą valdybų if 
tų geriau. Lenkai 
viską ir aimanuoja, 
no kad Tautų Sąjunga nieko 
negali padaryti, nes kai Len
kai iš Lietuvos Vilnių paėmė, 
Tautų Sąjunga jiems, už Vo
kiečius nepalyginamai silpnec- 
niems, nieko negalėjo padary
ti.

LIETUVOS kariuomenė pa
pildė savo įstatymus. Eidami 
tarnauti kariuomenėje jaunuo
liai bus skiriami ar galės pa
sirinkti ir tarnauti jureivijoj.

automobilių 
drąsos iš 

sustrei-

duoda vi- 
jie geriau 
Tuo įrodo 
Vokietija 

jiems bu- 
mato tą 
Ir jie ži-

Kaunas. — Galutiniai perei
tų metų “Maisto” bendrovės 
gamybos ir prekybos rezulta
tų apskaičiavimai dar nėra 
baigti. Tačiau jau turimieji 
daviniai nuo jų nedaug 
skirsis. ’

Praeitų metų “Maisto“ 
portas pasiekė 42,030,000 
Tai yra nemažas laimėjimas, 
palyginus su pirmesnių metų 
laimėjimais.

1930 metais “Maistas” eks
portavo už 24,850,000 litų.

1931 — už 42,900,000 litų. 
Tai buvo patys rekordiniai 
eksporto vertės atžvilgiu me
tai; po jų eksportas vertės at
žvilgiu metai iš metų mažėja.

1932 — už
1933 — už
1934 — už
1935 — už
Taigi 1936 metais, kaip 

tome, eksportas vertės atžvil
giu jau ne tik nebemažėja bet 
ir gerokai pašoka ir bemaž su
silygina su rekordinių 1931 
metų eksportu.

Bekono eksportas vertės at
žvilgiu, lyginant su 1935 me
tais, pernai padidėjo 32 nuoš., 
gyvų kiaulių eksportas 48.1 
nuoš.; kiaulienos mėsos pro
duktų eksportas 530 nuoš.; 
konservų eksportas 220 nuoš.; 
paukščių 280 nuoš.; triušienos 
180 nuoš.; raguočių, avių ir 
arklienos 4.8 nuoš.

Gyvų raguočių pernai iš
eksportuota už 1,010,000 litų, 
1935 metais visai neeksportuo
ta.

Stambiausia eksporto pozici
ja ir pernai kaip ir kitais me
tais buvo bekonas. Jo ekspor
tuota apie 10,381 tonų už 
19,830,000 litų. 1935 metais 
eksportuota 8,573 tonai už 
15,010,000 litų. “L.A.” į

42,810,000
42,320,000
34,880,000
32,720,000

kuo

eks- 
litų.

litų 
litų 
litų 
litų.
ma
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Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą.

PANSKA EKSPRESIJA’
Lenkams pradėjus Lietuvį 

provokuoti ir kilnoti demark- 
linijos gaires, gerb. P. Pakšt* 
iranka Kauno “Sekmadienyje’’ 
štai kaip nudainuoja 1

mis ir lapų vainikais — visi vartai ir an
gos paverstos į lapuotus bromus, — išro
dė lyg mažas rojus.

Pribuvęs j dvarą, Malickis pirmiau
sia pasveikino šunis, paberdamas jiems 
saujas tam tikrai pasiimto ėdesio. Šunes 
lakstė aplink jį uodegas išvietę ir links
mai jas mosuodami.

Tokioje reikšmingoje dienoje, svečias 
buvo priimtas jaukiau ir džiaugsmingiau.

Ir jis jautėsi ir elgėsi šventadieniš
kai — labai švelniai, 
kiekvienai moteriškai barstydamas parin- 
ktiniausius žodžius.

Jau pavasaris — tuoj užeis ir vasa
ra. Jam dabar rūpėjo vėl pradėti savo 
darbą su Verute tolyn, nuo to kur buvo 
nutrauktas rudeniui užstojus. Jis buvo 
pasiryžęs šią vasarą pravesti savo planą 
iki galo.

Jisai, be abejo, slaptai atjodinėjo .per
eitą vasarą, ir daugiau kartų gulėjo pa
sislėpęs tuose karkluose, iš kur geriausia 
galėjo matyti besimaudančių Verutę, ir 
tykojo jos, nors, jeigu ten buvo, jam ga
lėjo pasitaikyti matyti ir Mercę su moti
na ir net patį Giedraitį maudantis, nes 
nebuvo skirta laiko kada kas turi eiti mau
dytis, ir ėjo kada kas jautėsi norys.

Vietoje atšalti nuo jos, “kipšas” dau
giau save įsidrąsino ir įsigundė, ir tik lau
kė progos Verutę sueiti vieną.

Ta proga atėjo. Po pietų, Giedraičiai 
nuėjo pavaišinti savo darbininkus. Pas 
Verutę, kuri dar buvo pasilikus savo kam
baryje, staiga atsirado “kipšas”.... Jis 
pas ją įšoko per langą — iš to galo kur 
niekas nemato, ir šypsodamasis artinosi 
prie jos....

lipšniai ir maloniai

(Bus daugiau)

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

REIKALAUKIT “DIRVOJE"
6820 Superior Avė. _ Cleveland, Ohio

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 padai-, 
gus ir įnagius, kurie didelėje daugumoje dirbti 
iš medžio.

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

MERUNAS
Didžiausias K. S. Karpiaus veikalas

seserį, kuri norėjo išduoti 
nenugalimą pilį.

Rusnės Kunigas nužudo 
priešams savo

Ši ypatinga, smagi

savo 
tėvą

skaityti, ir svarbi istoriniu at
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada Žuvėdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmonės eina į Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Meruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir iš
muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba i« 
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti akai 
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose.

Kaina su prisiuntimu tik $2.00. J'

Reikalaukit “Dirvoje” 0/
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Prošepana apetitas 
daros neišpasakytas.
Ar čia kaltas šaltas oras 
kad pas Lenką tokis noras? - 
Prošepanui širdį sopa 
kad jo švarkas lops ant lopo, 
kad jo Lenkiška tėvynė 
virto tikra utėlynė.
Dar daugiau jam nemalonu 
kad Lietuva po pat šonu, 
kad jos utėlės nepjauna, 
ir net turto susikrauna.
Prošepano akys pilkos 
daros panašios į vilko 
ir jis uodegą jau suka 
kaip sukrimtus čia ėriuką. 
Vilkas staiga imą brumsti 
kad jam vandenį sudrumstė, 
Paminėjęs šitą triuką 

j tuoj kabinas ’ į ėriuką.
Bet kas pasakoj rašyta 
dabar truputį pakito.
Ne tokia dabar jau baimė: 
vilkas nebe visur laimi.
Nors dabar vilkų morale 
šiam pasaulyj daug ką gali, 
bet jei kas tik dantų žiuri 
tai ne vien vilkai juos turi* 
Prošepaniška natūra: ’ \
nuo tų jurų ik tų jurų! , 
Mat tokia plati svajonę 
prošepanui gal maloni.
Bet belipdama prie jurų 
gali at ’urst tarp durų, 
O tarp uįjrų, gali būti, 
pasiliks ■ ir uodegutė....,

“SVEIKA RUSIJA—.”
Musų Lietuviški komunistu* 

kai, kur susiėję, giedojo, 
šidlavos ubagai:

“Sveika, Rusija, 
“Buk pašlovinta

“Tėvynė” praneša kad 
trukus Maskvoje bus jau 
lintas eilinis viešasis teismas,

“Tarpe teisiamųjų bus ne* 
mažas skaičius ir

lyg

no
kė*

■Lietuvių, 
kurie buvo išvykę j Rusiją: 
‘darbininkų tėvynės’ labui dar
buotis.............Tardomi bus šiei

1 Lietuviai: P. V. žalpis, Stabo- 
raitis, V. Putna ir E. Pašakar- 
nis. Bet tai dar ne visi; dar 
keleto vardų nežinoma.”

Nors “Tėvynė” gaili jų kaip 
Lietuvių, bet aš sakau: Kas 
kišo-savo uodegas į aketę, lai 
dabar džiaugiasi.

Pasmerkę savo tautą, kuriai 
galėjo dirbti, 
sinti Stalino

PASAKĖ

dabar bus pavai- 
švino pietumis.

KAIP MANO
LUPOM

Tysliava “Vienybėje’’Juozas 
į sako:

Turbut 
j nei įdomu žinoti kad pagaliau 
po devyniolikos metų ir bolše* 
vikai švenčia Nepriklausom/- 

I bes šventę.
... .ir aš buvau nuėjęs pa

siklausyti kaip, nepriklauso
mybės proga, kalbės bolševikas 
Mizara ir socialistas Michel- 
sonas. Pagal Michelsono pa- 

; saką tai Lietuva negalinti nu- 
! sikratyti Vilniaus taip kaip 
anuo metu Ju.došius negalėjo 
nusikratyti tų trisdešimts gra
šių, kuriuos jis gavo pardavęs 
Jėzų Kristų. ....Girdi, Lie
tuvos fašistai galėtų atsiimti 
Vilnių. Bet fašistai nenori de! 
to kad, atsiėmę Vilnių, turės 

' panaikinti karo stovį (visoju 
i Lietuvoje—Aš.), kuris reika- 
jlingas socialistams ir komuni- 
| stams smaugti. .-. .-

Neveltui sakoma kad Die
vas, norėdamas nubausti, pir
miausia atima protą, — baigiu 
Tysliava J _

ir plačiajai visuome*

•/



Rodys Juozas Januškevičius Jr.

Du vakaru Clevelande
Sekmadienį ir Pirmadienį

0®“Ko vo-March \ 4 ir 15
LIETUVIU SALEJE

Abu vakaru pradžia 8:00 valandą. Įžanga 35c., vaikams 15c.
★ ★

Matykit Matykit Matykit
Didžiausia ir Naujausia Lietuvos Filmą su Gražiausiais, Įdomiausiais Lie
tuvos Vaizdais — gaminta Filmininko Juozo Janush - Januškevičiaus, Jr., 
1936 metų Vikarą Plačioje Lietuvoje — Paveikslai Traukti ir Rodomi iš 
visos Lietuvos Naturalese Spalvose su Dainomis ir Muzika. Vaizdai vi

si šviesus ir aiškus.
Juozas Januškevičius, Jr., jau ketvirtą me

tą išeiles aplanko Clevelandą parodymui puikių 
Lietuvos filmų — jau antrą metą rodo SPAL
VUOTUS paveikslus — visai naujus, nes perei
tą vasarą važinėdamas Lietuvoje padarė vėl vi
są daugybę filmų skirtingų Lietuvos vietų ir 
jų vaizdų.

MATYSIT — Lietuvos žemės Ūkio ir Pra
monės Parodą, Lietuvos naujo Seimo rinkimus, 
Seimo atidarymą, Eucharistinį Kongresą Kre
tingoje, Lietuvos Ūkininkų gyvenimą ir Laukų 
darbus; Lietuvos Gintarą ir o išdirbimą.

MATYSIT — Lietuvos Kariuomenę, Karei
vių Gyvenimą ir jų Dainas; Kariuomenės Ma
nevrus, Jaunimą Tautiškuose Rūbuose; Moterų 
Dvarą, Lietuviškus šokius, įvairų Lietuvos jau
nimo Sportą;

MATYSIT Lietuvos prekių Eksportą į ki
tas šalis; Prof. Jablonskio Mokyklą Kaune, su 
klasės vaikučių žaidimais; Lietuvos Tautininkų 
Sąjungos pirmininkams vėliavų įteikimo cere
monijos. PREZIDENTAS SMETONA atidaro 
Seimą; Pirma sesija, nauji Seimo atstovai.

MATYSIT — Kauno Karo ligoninę ir ligo
nius; žuvusių už Lietuvos Laisvę Kareivių Ka
pus; Vytauto Tiltą, upę Nemuną ir garlaivių 
prieplauką ties Kaunu. Kauno policininkus; 
Latvijos Lietuvių vaikai Gelgaudiškyje, Lietu
vos Prieglaudoje.

MATYSIT Lietuvos miestelius — Sintautų 
pieninę, Lietuvos studentus ir didžiąją mokyk
lą ; Kretingą, Ukmergę, Širvintas, Plokščius, 
Kaišiadorius, Vabalninkus, Mariampolę, Gelgau- 
dišk..

MATYSIT Lietuvos ūkio gyvenimo smul
kius dalykus — Bulvių kaupimas ir žydėjimas; 
Obuolių ir Vyšnių sodai; Rugių sėjimas; Lietu
vos Agurkų daržai; Namuose, rugių malimas 
girnomis, Bekoninių kiaulių auginimas, ir tt.; 
Kiaušinių suskirstymas ir perrinkimas išsiun
timui į kitas šalis iš Klaipėdos, ir tt.

GIRDĖSIT — Kariuomenės dainas; Kauno 
kavinę su linksmo muzika.

šie Januškevičiaus paveikslai yra didžiau
si ir naujausi. Filmos naturalėmis spalvomis su 
gražiomis dainomis ir muzika. YPATINGAI 
ŠVIESIOS IR AIŠKIOS.

LITHUANIAN COLORED MOVING PICTURES
A Travel Picture of Beautiful Lithuania. See ial Sports events. PLŪS a ROARING SPEC- 

Lithuanian Sport Activities, Lithuanian Pres-IAL COMEDY.
ident ant High Government Officials; See Spec- Tvvo nights — starting at 8:00 P. M.

Adults 35c. Children 15c.

PAJIEŠKOJIMAI

PAJIEšKAU pusbrolį Bro
nių Adomaitį (Adams), gyve
nęs Syracuse, N. Y. Esu ga
vęs laišką nuo taviškių iš Pa
liepių k./Airiogalos v. Rašo, 
tavo brangi mamytė mirė, ir 
nori susirašyt tavo tėvelis. At
siliepk antrašu:

J. A. Urbonas,
534 Mich. Avė. Dayton, O.

PAJIEŠKAU draugą Vincą 
Raudiliuną, paeina iš Trakų 
apsk., Žaslių par., Mažalaučiš- 
kių kaimo. Prašau atsiliepti 
šiuo antrašu: (11)

Wm. Rasbisky
Vet. Adm. Box 117

Marion, Indiana.,

JIEšKAU savo dėdę Augus
tą Norvulaitį, paeina iš Veive
rių par., Gudelių vai., Gyvių 
kaimo, Marijampolės ap. Virš 
30 metų Amerikoje, prieš 15 
metų gyveno Kanadoj. Jisai 
pats arba apie jį žinantieji at
siliepkite antrašu:

Alena Norvulaitė-Pulikienė 
1467 Reedwood avenue

Akron, Ohio.

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”,

“AMERIKOS LIETUVIS”

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

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699

DIRVA

fviETINES ŽINiOSjj
Operos Tikietai jau 

Parduodami
Pradedant pirmadieniu, Ko

vo 8, Clevelando vidurmiestyje, 
didžiojoj salėj Union Trust 
Banke, prie Euclid avenue ir 
East 9th street, atidaroma ti
kietų pardavinėjimo kasa no
rintiems išanksto pasirinkti ir 
įsigyti sau tikietus Metropoli
tan Operos sezonui, kuris atsi
bus miesto auditorijoje Balan
džio 12 iki 17 d.

Padarymui galimu atkvies
ti į Clevelandą tą garsią Met
ropolitan Opera Company, bu- 
ris pažymių Clevelandiečių su
darė Northern Ohio Opera As- 
sociation, kuri sudėjo $150,000 
sumą reikalingą garantavimui 
kaštų.

Dabar, kaip tik prasidės ti
kietų pardavimas, galima bus 
pirktis visoms šešioms die
noms, o nuo Kovo 22 dienos 
bus pradėta parduoti ir paski
riems vakarams.

štai kurios operos kuriais 
vakarais bus statomos:

Pirmadienio vakare, Balan
džio 12 — du veikalai: “Caval- 
leria Rusticana” ir “Coq d’ 
Or”.

Antradienio vak. Bal. 13— 
“Tristan und Isolde”.

Trečiadienio vak., Bal. 14— 
“Faust”.

Ketvirtadienio vak. Bal. 15— 
“Aida”.

Penktadienį po pietų, Bal. 
16 — “Lohengrin”.

Penktadienio vak. — “Mig- 
non”.

šeštadienį po pietų, Bal. 17 
— “Carmen”.

šeštadienio vakare — “II 
Trovatore”.

įsivaizduoti.
” plukaus vande-

NAUJENYBE GREAT 
LAKĘS EKSPOZI

CIJOJE
Pradėta ruošta nepaprasta 

naujenybė, kuri šią vasarą bus 
priedu prie Didžiųjų Ežerų 
Ekspozicijos Clevelande. Jau 
ruošiama pati ta vieta, renka
ma milžiniška daugybė 500 šo
kikių, plaukikių, dainininkių ir 
dainininkų kurie dalyvaus ta
me taip vadinamame “Aqua- 
cade”. Ekspozicija šymet at
sidarys Gegužės 29 dieną ir 
tęsis per 101 dieną.

Šis naujas priedas yra tai 
proto padaras garsaus Billy 
Rose, žinomo Broadway (New 
Yorko) puošnių perstatymų 
rengėjo ir tai bus paskutiniau- 
sias pasaulyje spektaklis kokio 
negalit nei

“Aųuacade 
nyje Erie Ežere, tai bus 160 
pėdą didumo įrengta scena, ku
rios uždanga bus vanduo čir
škiantis į viršų iki 40 pėdų 
aukščio, įvairiomis spalvomis 
nušviestas.

Ten bus atliekama įvairiau
si perstatymai, vandeniniai ir 
ant' scenos. Ten bus įrengta 
stalukai publikai atsisėsti ir 
užkandžiauti bei išsigerti.

Programo dalyvės renkamos 
iš tūkstančių gražiausių mer
ginų Didžiųjų Ežeru srityje.

Kita naujenybė toje Ekspo
zicijoje bus tai nukėlimas di
džiosios orkestro patalpos apa
čion, į pačios Ekspozicijos plo
tą, vietoj ką buvo prie pat in- 
eigos į Ekspoziciją. Ten bus 
įrengta nauja Radiolanfl ir 
Marine Plaza, kur bus duoda
ma pažymus vaidinimai ir oro 
programai.

Reikalauja Jaunų Vyrų
Penkių desėtkų jaunų vyrų 

reikalinga į lst Battalion lOth 
Infantry į Fort Hayer, Colum- 
bus, Ohio. Fort Hayes randa
si tik penkių minutų ėjimo nuo 
Columbus. šiai tarnybai ne
reikalinga high school mokslo.

Yra 8 vietos prie U. S. Ar- 
my Signal School, Fort Mon- 
mouth, N. J. ši mokykla iš
lavina radio, telefono, meteo
rologijos arba oro žinojimo ir 
kitko. Priimami tik su high 
school mokslu.

Penkių vaikinų reikalinga į 
Air Corps, Wright Field, O., 
radio mechanikais ir 6 lėktu
vų mechanikais. Reikalinga 
su high school mokslu.

Taipgi yra kitų karinės tar
nybos vietų U. S. Armijoje. 
Priimami U. S. piliečiai, neve
dę vyrai, tarp 18 ir 35 metų 
amžiaus. Jei jaunesni kaip 21 
metų, reikalinga tėvų sutiki
mas. Turi būti sveiki, doro 
užsilaikymo, ir pageidaujama 
su high school mokslu, nes to
kie gali įsidirbti geresnes vie
tas.

Kreiptis reikia į U. S. Army 
Recruiting Office, Old Post 
Office, Clevelande.

PUSEI METU
★Apsirupinkit vasarai skaitymu — išsirašykit sau “Dirvą” dabar pusei 
metų laiko. Jeigu nenorit mokėti prenumeratą už visą metą, prisiųskit 
arba atneškit Vieną Dolarį, ir “Dirva” lankys jus pusę metų — ištisą va
sarą. ★“Dirva” darosi įdomesnė ir turi daugiau įvairių gražių raštų. 
Tik pavartykit jos puslapius: visokiausi aprašymai, aiškus ir įvairus, vi
siems lengvai suprantami, pamokinanti, pajuokinanti, informuojanti.

★“Dirvą” išsirašyti galima kada kas nori: nereikia laukti metų pradžios 
ar vidurio. Tik įdėkit laiške dolarį, įrašykit savo aiškų vardą ir adresą, 
ir “Dirva” jus lankys. Vietiniams: “Dirvos” Administracija atdara va
karais iki 7 valandos. Jūsų vaikas gali atnešti $1 ir išrašyti “Dirvą”.

« DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

LUCKY STRIKE PROGRAME BUS GIRDIMA 
GARSUS PASAULIO DAINININKAI

“Jūsų Hit Parade” radio 
klausytojai turės progos išgir
sti pasaulio pragarsėjusių dai
nininkų balsus. Kaip Lucky 
Strike išdirbėjai ir programo 
davėjai pareiškė, tie daininin
kai bus iš eilių vadovaujamų 
operos dainininkų, pragarsėju
sių scenos ir filmų artistų ir 
radio žvaigždžių.

Šios garsenybės bus priedė
lis prie nuolatinių artistų ku
rie padarė šiuos programus 
taip mėgiamais visoje šalyje. 
Programai būna trečiadienio 
vakarais 10 valandą ĖST per 
National Broadcasting kompa
nijos tinklą, ir šeštadieniais, 
taipgi 10 valandą vakaro ĖST 
per Columbia Broadcasting 
System.

Kaip ir ikšiol, kiekviename 
programe bus patiekta “Lucky 
Seven”, septynios populiariš- 
kiausios tos savaitės melodi
jos. Melodijų populiariškumas 
sprendžiama pasiremiant pla
čiais visoje šalyje tyrinėjimo 
daviniais kurios dainos vado
vauja muzikos lakštų ir plokš
telių pardavime: kurios iš jų 
dažniausia užprašomos įžymių 
orkestrų vedėjų griežti, ir ku
rios dažniausia girdimos per 
didžiuosius transliavimo tink
lus ir įžymesnes nepriklauso
mas radio stotis. Be to, per
statoma ir kitos populiariškos 
dainos, nepriskirtos j “Lucky 
Seven”. O štai dabar dar ra
dio klausytojams, kaipo prie
das, bus duodama proga išgir
sti ir nekuriu įžymiausių pa
saulio dainininkų balsus.

Lucky Strike programai per 
ilgus metus buvo tarp popu- 
liariškiausių, lygiai kaip ir 
Luckies, kurie lepiųjų cigaretų

STONIS
? ESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.
6824 Superior Avė.

Gaunama
C. Pakeltis Vaistinėje 

L117 E. 79th St. Cleveland.

E V A ’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.
Vyriški Siutai ir Topcoats 
išvalyti, suprosyti už 85c. 
Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699 

rūkytojų yra mėgiamiausi. Pa
gaminti iš puikiausio turkų ir 
naminio tabako Lucky Strike 
cigaretai yra lengvas užsiru- 
kymas, laisvas^ nuo tūlų erzi
nančių priemaišų, pašalintų iš
imtinu “It’s Toąsted” procesu. 
Luckies yra malonus gerklei.

Štai kodėl tiek daug įžymių 
radio, scenos, filmų ir operos 
artistų ruko Luckies. Jų bal-

NAUJI SKAITYTOJAI
šie nauji išsirašė “Dirvą”: 
P. Baužis, vietinis, 
Josephine Klechka, vietinė. 
Adomas Pronskus, vietinis. 
Mike Dvar, Elyria, Ohio. 

Pa.
K. Mikučionis, iš Exeter, 

Pa., atnaujind'amas savo pre

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

“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje visam metui______ $2.00
Kanadoje __------------------------------$2.50
Į Lietuvą ir kitas šalis__________$3.00

Pusei metų — pusė kainos.

“DIRVA ”
6820 SuDerior Avė. Clevi'and. Ohio

Naudokitės Musų Specialiu
RADIO-PAŠTO PATARNAVIMU 

siunčiant

VELYKŲ DOVANAS
Į EUROPĄ

Šis greitas bet ekonomiškas 
patarnavimas apima siuntimą 

per. radio į Londoną, iš kur 
pasiunčiama reguliariu arba 

oro paštu į reikalingą vietą.

Klauskit apie tai musų artimame 
ofise.

Cleveland Crust
TURTAS VIRŠ $350,000,000

MEMBER CLEVELAND CLEARING HOUSE ASS’N 
Member Federal Deposit Insurance Corporation

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

sas yra jų turtas, tat jie pasi
renka lengvą užsirukymą.

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) 

numeratą prisiuntė naują skai
tytoją V. Bukevičių, iš ten 
pat.

Ignas Nevalonis, iš Detroit, 
Mich.

Pranas Brundza, Pittsburgh, 
Pa.

A. Jugminas, Probers, O.

I
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

MERKINĖ — Dzūkų Sostine

(Tęsinys iš pereito nr.)

Istoriškas piliakalnis
Kaip daugumoje senovės 

Lietuvos miestuose taip ir 
Merkinėje yra gana aukš
tas piliakalnis prie pat Ne
muno ir Merkio santakos 
ir jį naikinančio Stangės 
upelio. Stangė žymią dalį 
piliakalnio išgriovė, bet 
dabar jo šlaitai apsodinti 
krūmais, kurie jį saugo 
nuo tolimesnio griuvimo.

Nemunas ir Merkys se
nais protėvių kovų laikais 
karo tikslams turėjo dide
lę reikšmę. Pilis buvo ka
ro strateginis punktas. Čia 
daug kartų stovėjo Didžio 
Lietuvos kunigaikščio ka
riuomenė. Pati pilis kelis 
kartus buvo sunaikinta — 
ji kelis kartus ėjo iš ran
kų į rankas. Nekurį laiką 
ją valdė kryžiuočiai.

Laikas ir gyvenimo neti
kėtumai sugriovė šią gar
sią Merkinės pilį. Ant au
kšto kalno nebeliko jokių 
tvirtovės žymių, tik mažu
mai pavyksta rasti senovės 
pilies liekanų. Seni žmo
nės dar atmena kai ant pi
liakalnio kyšojo ąžuoliniai 
rąstai ir kt. Bet dabar, pa
vakariais, apielinkės gy
ventojai susirenka ant to 
piliakalnio, musų rašytojo 
Vinco Krėvės taip gražiai 
apdainuoto M i 1 ž i n kapio, 
nusigryžta į anapus Mer
kio jau Lenkų užgrobtą 
Vilniaus kraštą ir praeities 
atminimais gyvendami ver
žiasi iš užgrūdintų Dzūkų 
Dainaviečių krūtinių suo
kiantis aklas pas vergau
jančius brolius Vilniečius 
šiais poeto 
džiais:

Vilniaus 
laukiam 
Laukiam gando 
skristi šuoliu! 
Tūkstančius kardų 
jau išgalandom 
Pavergėjams 
musų brolių!

*
Vilniaus išsiilgę, 
keliam tiesą, 
Trokštam tai 
kas musų buvo — 
Vilniaus! ir kelius 
į jį nutiesim, 
Narsus karžygiai 
Lietuviai!. ...

O toms suokiančioms 
skundoms rodos pritaria 
milžinų dvasios, kurie kar
šiai mylėjo, kovojo ir žu
vo už tėvyne, už garbingą 
Dainavos šalelę. Gal ne

A. Bučio

išsiilgę, 
gando,

žo-

vienam skaitytojui skai
tančiam šiuos žodžius teko 
skaityto Vinco Krėvės įdo
mius “Dainavos Šalies Se
nų Žmonių padavimus” ar
ba Amerikos Lietuvių išlei
sta knygutė “Milžinkapis”, 
kuri ir vaizduoja tą pati 
Merkinės Milžinkapį. Kaip 
gražiai ten nupiešti pada
vimai. kad kiekvienas skai
tytojas nežinantis tos vie
tos skaito po kelis kartus 
su pasigerėjimu. Su ma
nim, Panevėžiečiu, Ragu- 
viečiu, lygumų sunum, 
gi ne kitaip buvo.

I
Daug musų tėvynėje yra 

puikių ir gražių vietų, tarp 
jų visų gražiausia ir gar
siausia Dainavos šalis — 
ir savo aukštais' kalneliais 
ir žemais kloneliais, savo 
tamsiom giriomis, didžiais 
tankumynais, kur nei žmo
gus nepraeina, nei žvėris 
nepralenda, tik maži pauk
ščiai čiulbuonėliai pralekia, 
tik raibosios gegutės ir 
lakštingalėlės, kur ankstų 
rytą ir vėlų vakarėlį lakš
tuoja, ten niaurią girelę 
linksmina.

Bet už mažus paukšte
lius čiulbuonėlius. už lakš- 
tingėles garsiau dainuoja 
ten jaunos seselės, skais
čios Dainavos šalies mer
gelės.

Ir ankstų rytą ir vėlų 
vakarėlį skamba jų dainos 
— ir giriose tamsiose ir 
lankose žaliose, kai šienelį 
grėbia ir laukuose plačiuo
se, kur rugelius jaunos 
pjauna, ir žaliame vyšnių 
sodelyje, kur bernelį liūdi.

Ko tik nekalba, ko nemi
ni jų skambi dainelė! Ir 
šviesų pavasarėlį ir miglo
tą rudenėlį, skausmus jau
no bernelio, karan išjojan
čio, ir jausmus jaunos mer
gelės, šelmį bernelį pami- 
lusios....

Ko tik nekalba, ko 
mini skambi mergelės 
jėlės daina, ko mums 
porina, nepasakoja!

Ir pro garsius senovės 
laikus, pro didžius senųjų 
tėvų darbus ir pro nūdie
nos vargus, kuriuose skur
sta Lietuvos šalelė.

Bet iš visų dainų daine
lių toji skambių skambiau
sia kurioje mergelė dai
nuoja gūdžiu balseliu apie 
aukštus kapus, kur guli 
musų tėvai milžinai — ir 
ilsisi. Aš vieną tokią dai
nelę girdėjau... O ką 
girdėjau, jums papasako
siu.

ir-

ne- 
leli-
ne-

P. J. KERSIS
Kam na s St. Clair ir Ontąrio

Namų KEnmnre 4740-W
1430 STANDARD BLDG.

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

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, pausit už pigiausia 
kaina. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
riausi pa'arnavima

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir
mo mortpečio. Patarnavimas ir ifpildymas garantuojama Kreip
kitės j m"ne telefonu arba asmeniškai.

II
Ten kur sraunus Mer

kys, bėgdamas tekėdamas 
per žalias pievas, per alk
snynus krumuotus šlaitus, 
plukdo savo tyrų vandenė
lį platujin Nemunėlin, yra 
ten aukštas ir status kal
nas, visų kalnų aukščiau
sias, o ant to kalno stovi 
tvirta pilis, garsi Merkinė, 
visų pilių tvirčiausia. Mil
žinai ją statė, ne žmonės; 
nuo septynių mylių iš va
karų, iš pietų ir iš visų ki
tų šalių nešiojo jie sun
kius akmenis, kur guli pi
lies pamatuose.

A u k š čiau siūbuojančių 
girių toli švietė mėlynose 
padangėse balti jos kuorai, 
kur dienas ir naktis sar
gai stovėjo. Sienos iš di
delių akmenų milžinų su
krautos. žilomis samano
mis apžėlusios rūsčiai dai
rėsi aplinkui, kaip niaurus 
vilkas dairosi šaltą žiemos 
naktį ar nepamatys kur 
priešininko nedraugo.

Daugel, daugel jos matė 
priešininkų: ir Gudų ir 
Lenkų ir kraugerių kry
žiuočių. Visi jie ne kartą 
ir ne du aplankė Merkinę, 
visi jie plėšė, draskė jos 
akmeninę krutinę, o ji sto
vėjo tvirta, niauri ir baisi 
jiems kaip stovėjo pirmą 
dieną....

Daugel kraujo prasidėjo 
ten; ne vienas Gudas, kur 
iš pasalų muša, ne vienas 
Lenkas kursaį ne taip nar
sus kaip save giria, ne vie
nas kryžiuotis kursai pik
tesnis negu patsai mano, 
paguldė tenai savo galvą.

Tyli ir rami tvirtovė. 
Tik Staugęs upelė, bėgda
ma aplink kalną giliais 
grioviais, be pertraukos 
kalbėjo senai piliai ką ji 
matė, ką girdėjo tamsiose 
giriose, žaliose pievose ir 
giliuose ežeruose....

Daugel paslapčių pasa
kojo piliai, kurių nematė 
ir nematys žmogaus akis, 
kurių negirdėjo ir neišgirs 
žmogaus ausis. Klausė se
na pilis sravios upelės kal
bų kaip rimtas klauso vy
ras mažo vaiko ir jauno
sios mergelės žodžių.

Klausė ir lyg dairėsi ar 
neregėti kur toli kryžiuo
čių, Lenkų ar kitų piktų 
musų šalies priešininkų ne
draugų kaip jie skina pla
čias dubres, darydami, tai
sydami sau kelia per girių 
tankumynus į Dainavos 
šalį.

Ir taip ilgus, įlgus metus 
gynė pilį toji tėviškėlę, 
kaip gina motutė savo vai
kelį, gyvasties savo nesi
gailėdama, gina, saugo nuo 
priepuolių, nuo vargų.

Vai ne kartą keikė Mer
kinę priešininkai,- ne kartą 
kėsinosi nugriauti jos ak
mens sienas, išversti vario 
vartus, nuardyti aukštus 
kuorus, kur toli mato....

Didelius pulkus vedė čia 
ir Gudai, ir Lenkai, ir kry
žiuočiai — bet tirpo čia jų 
visa galybė kaip tirpsta 
šaltas sniegas pavasario 
saulelei sušvitus.

(Bus daugiau)

BRIDGEPORT, Conn

daly-

cent- 
Vini-

NEPRIKLAUSOMYBĖS IŠ
KILMINGAS MINĖJIMAS 
Vasario 16 d. vietinės San

daros 15-tos kuopos pastango
mis, Jaunų Vyrų salėje buvo 
surengta Lietuvos 19-kos me
tų nepriklausomybės sukaktu
vių minėjimas, kuriame 
vavo virš 200 publikos.

Kalbėtoju buvo SLA. 
ro sekretorius Dr. M. J.
kas iš New YorkD- Jis plačiai 
nušvietė nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą, jos padarytą 
progresą bei esamas proble
mas, kurios privalo būti išriš
tos pačios valstybės ir jos gy
ventojų naudai.

Prisiminus pavergtą Vilniją 
su sostine Vilnium, ir Klaipė
dos kraštą, kurio linkui Hitle
ris daro užąimojimus, buvo 
priimtos atitinkamos rezoliu
cijos.

Išimtinai iš Amerikoje gi
musių ir augusių jaunuolių 
sudarytas ir gerai išlavintas 
choras, kuriam vadovauja P. 
Bružauskas, sudainavo 
dainų.

Tuomi musų tautos 
klausom.vbės 
suinteresuota 
kos Lietuvių 
vo prisiuntus
ir įdėjo plačius aprašymus.

The Bridgeport Post patal
pino Dr. M. J. Viniko ir to 
vakaro pirmininko p. A. Sa
piegos atvaizdus. Reporteris.

i
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DEI4LA C. JAKUBS Į 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) |

Vežimai ligoniams pervežimui į ligonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai, š

Lithuanian Funeral Home |
6621 EI)NA AVENUE ENdicott 1763

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS $
< Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pr J
S tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- J
į šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi,- < 
imiau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). į

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra ?

P. P. MUKIOMS i
6606 Svpęrior Avė. Cleveland HEn. 6729 į

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacj

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

4ioje vaistinėje užUikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokią ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškifųnio vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko? 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki 

j tokių ligų.

C. Pakeltis
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533
4 Dtiek> atdara 7 dienas savaitėle

Aptieka 
Cleveland, 0

ENd. 853'

DALYVAUJAT KLUBO 
SUEIGOSE?

Gavėnios laiku, Lietuvių Pi
liečių Klubas penktadienio va
karais turi smagius susiėji
mus, atsibuna pramoga kurio
je galima gauti naudingų do
vanų, ir taipgi būna “bank 
nite” su gražiomis sumomis'

■ '
■

£

pinigų. Atsilankykit j Klubą 
pasimatyti su savo draugais.

BAIGĖ HIGH MOKYKLĄ
Juozo ir Margarietos Gilių 

sūnūs Juozas pabaigė high mo
kyklą. Jis gražiai kalba Lie
tuviškai. Jei sąlygos leis ža-

da ir toliau mokytis. Depre
sija, kuri pereitus kelis metus 
žmones nuvargino, užkirto ke
lią daugeliui gabių jaunuolių 
siekti tolesnio mokslo ir švie
sesnės ateities. Reporteris.

“Dirvą” galima išsirašyti už 
vieną dolarj — pusei metu.

“DIRVOS EKSKURSIJA

Tiesiog į Klaipėdą
(Be mainymosi ar persėdimo j kitus laivus)

■ Išplauks

Gegužes-May 29
Švedų Amerikos Linijos

Populiariu modernišku motorlaiviu

(I I? I P S II O L M
keletą

nepri- 
buvominėjimu 

ir vietos Ameri- 
spauda, kuri bų- 
savo reporterius

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžius metų—įdėkit 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisa metą.

-r

1 r

Jau prasideda Ekskursijos į Lietuvą, 
ir pirmutinė “Dirvos” Ekskursija bus 
Gegužės-May • 29 d., Švedų Amerikos 
Linijos populiarišku dideliu motorlai
viu “GRIFSHOLM”. Šią kelionę tas 
laivas atliks tiesiog į Klaipėdą be jo
kio persėdimo.

Taipgi laivakortės visais kitais

Kelionei dokumentus pagelbsti išrū
pinti “Dirvos” Agentūra: Lietuvos Pa
sus ir Vizas, Amerikos Pasus, Gryži- 
mui Permitus ir tt. TĖMYKIT: ku
rie vyksta su ekskursija, gali gryžti 
atgal kada nori ir būti Lietuvoje kiek 
reikia: mėnesį ar metus, ir tt.

laivais, įvairiais laikais ir keliais.
Apie laivų išplaukimus, kainas ir viską liečiantį kelionę kreipkitės informacijų Į

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

-
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THE TAYLER FRANCHISE
3. Kaip Operuoja Fondai

PASTABĄ: šis yra trečias straipsnis iš serijos apsakantis 

kas yra Tayler Franchise sutartis ir kaip ji veikia.

Daug to nesusipratimo apie gatvekąrių 
dalykus paeina iš priežasties nežinojimo 
kąip sutartimi su miestu yra nustatyta 
operavimas fopdų.

šia sutartimi, dalis pinigų karų-mylių 
pagrindo tvarka eina į Operavimo, ir Palai
kymo, Nykimo ir Atnaujinimo fondus. Tie 
pavelijimai gali būti laikąs nuo laiko Mie
sto Tarybos pakeisti, kaip reikalauja besi
keičianti padėtis. Ta buvo viena iš provi- 
zijų krįą to plano autoriai stengėsi aprū
pinti atitinkamu tampumu.

šiek-tiek kritikos buvo kjlę dėl prąkįJ- 
kąyjmo priimto 1930 metaįs ir užsitęsusio 
iki šiolei, pagal sutarties su Miesto Taryba, 
ątpiętant, mėnuo j mėnesį, tokias dalis tos 
M. D. & R. pavelijimo kaip tam atitinka
mos sąlygos leido. Suprasti šitą atitinka
mą praktikavimą, reikalinga žinoti kad ir 
originalėje sutartyje-nutarime tąs paveliji
mas buvo kas mėnuo kitokis. Todėl kad 
jšlaikymo darbo kiekis laikas nuo laiko 
kitokėja, aukštas vasarą ir žemas žiemą.

Toliau, laikais kada darbininkai ir me- 
dega buvo brangus reikalinga ir aukštesnis 
pavelijimas negu kuomet kainos būna že
mos. Gerais laikais pavelijimai turi būti 
aukštesni aprūpinimui nuosavybės kad ji 
butų tvarkoje prastais laikais. Prastais 
laikais pavelijimas turi būti numažintas, 
parėmimui Nuošimčio Fondo baląpso ir iš
vengimui pabrangimo važinėjimo.

Svarbi dalis tos sutarties iš 1930 metų 
buvo kad Kompanija privalo numažinti va
žinėjimo kainos vidutinumą įvedąnt pasus 
ir kitus specialius budus, kas buvo pada
ryta. Tuomi nei žmonės nei investoriai

nenukentėjo. Patarnavimas buvo palaikyta 
taip kaip kitu jokiu budu nebūtų buvę ga
limą palaikyti; nuosavybė išlaikyti sujyg 
priprąsto aukšto laipsnio.

Užsitikrinimui šiame paskutiniame pun
kte, mes pasikvietėm vieną iš pažymiau
sių ir kompetentiškų inžinierių firmų vi
soje šalyje — Day & Zimmerman, Ine. — 
padarymui -inžinieriško įvertinimo. Jie ra
portavo Birželio 3.0, 1930, “Fiziška nuo
savybė yra pirmos klesos operavimo sto
vyje ir atsakanti patarnavimo reikalavi
mams.”

Operavimo Fondas naudojamas operavi
mo kaštams, apdraudai, nuostolių atmoke- 
jimui, ir kitokiems kaštams kuriuos neap- 
rupina M. D. & R. ir Nuošimčių fondas. 
Išlaidos iš Operavimo Fondo nereikalauja 
išanksto užgyrimo per Miestą. Tolei kolei 
išlaidos nepasirodo didelės ir aikvojamos, 
sutartis neduoda Miestui kištis.

Nepasistengimas šito suprasti pastaru 
laiku plačiai paplito, ir nuo to pakilo kriti
kavimai kad Kompanija “nenori kooperuo
ti su Taryba” ir “slepia nuo Tarybos in
formacijas”. Viena tokių kritikų buvo 
liečianti Kompanijos nusinuomavimą genc- 
ralinio-ofiso vietos be pirmiau gavimo Mie
sto užgyrimo. ši nauja vieta, kurios me
tinė nuoma yra $77,690, yra $3,000 mėne
siui mažesnė negu mes pirmiau mokėjo
me už vietą ne taip patogią musų žmo
nėms. Nuoma yra operavimo kaštai.

Bent balansąs likęs iš Operavimo Fondo 
gąle sutarties meto eina į Nuošimčių Fon
dą; gi pasidaręs deficitas taipgi turi būti 
padengtas.

THE CLEVELAND RAILVVAY COMPANY
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SMULKIOS
ŽINIOS

APIPLĖŠĖ BANKĄ 
šeštadienį Vasario 

prieš banko uždarymą, 
Lorain Street banką, ant 
West. 130 st.., atvažiavo ke
li plėšikai, kurie sulaikė 40 
viduje esančių žmonių, su- 
statydami juos prie sienos, 
ir pagrobę banko pinigu i 
$18,000 pabėgo. Policija ti
ki kad plėšikai yra iš ki
tur, ne vietiniai, taigi pra
dėta jų jieškoti aplinkinė
se valstijose.

Bendrai Vasario mėnesi 
Clevelande apiplėšimų pa
daryta mažiau negu Sau
sio mėnesį, bet pinigais pa
grobta $11000 daugiau — 
viso apie $50,000.

Vasario 26 d. buvo api
plėštas Greenville, O., ban
kas, išnešta apie $40,000.

Vėl rado pinigų. Cle
velando bedarbių ir bied- 
nųjų šelpimo vadovybė bu
vo labai susirupinus nete
kimu pinigų jų šelpimui. 
Pašalpų reikalauja dar 96,- 
000 asmenų. Bet gauta pi
nigų iš valstijos ir šelpi
mas užtikrinta 15 dienų.
’ 50 UŽMUŠTA. Nuo pra
džios metų Clevelando sri
tyje automobiliais jau už
mušta 50 asmenų. Polici
ja pradėjo specialiai tėmy- 
ti automobilistus.

Ohio valstijoje praeitą 
šeštadieni - sekmadienį au
tomobiliais sutiko mirtį 12 
žmonių.

Darbai C velande šiose 
dienose pa >ko nęt netoli 
garsių 1921 metų laipsnio: 
Žinios iš 16(i didesnių indu
strijų dirbtuvių rodo kad 
jose dirba 80,537 darbinin
kų, visai netoli tiek kiek 
dirbo 1929 m. Kovo mėn. 
1933 metais jose dirbo tik 
42.478 darbininkai.

Yėl bus maišatienė. Cle
velando “sukilėliai” Demo
kratai, naujasis šerifas M. 
O’Donnell ir Kongresma- 
nas Martin L. Sweeney pa
siryžę vėl trukdyti Demo
kratų partijai šių metų 
miesto mayoro rinkimuose. 
Jei. kurį kandidatą statys 
nuo savęs Demokratei va
das Gongvver, tai į)rtieš jį 
kandidatuos Svveehey.

Clevelando plieno išdir- 
bystėse yra apie 20,000 dar
bininkų. šiose dienose pa
skelbus jog plieno-geležies 
darbininkams pakelia mo
kestį, Clevelando darbinin
kai gaus apie 5 milijonus 
dolarių metuose daugiau.

Žemės drebėjimas. Kovo 
1 d. ryte Clevelande buvo 
jausta žemės drebėjimas.

Uždraudė. C 1 e Iv elanae 
buvo norėta rodyti sovietų 
filmą “Didysis Prižadas”, 
perstatanti Žydų sovietų 
respublikos gyvenimą, bet. 
rodyti uždrausta kaip ken
ksminga.

Užsidegė. K. Nekrošių 
jo alinėje užklupo gaisras 
nakties laiku, nuostolių pa
daryta už pora tūkstančių 
dolarių. Vieta yra 1066 
Ansel road.

27, 
i
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JANUŠKEVIČIAUS FILMOS 
BUS KOVO 14-15

Lietuvių Salėje — Abu vakaru nuo 8 vai
v V

WARS FOR INDEPF.NDENCE 
LITHUANIA

OF i The Heart and the Brain

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.)

Tikros ir galutinos žinios 
apie naujus Lietuvos spalvuo
tus paveikslus, kuriuos rodys 
J. Januškevičiaus .Jr. Plačiai 
apie tai rasite pažymėta šia
me numeryje ant 6-to pusla
pio.

čia priminsime tik kad šie 
paveikslai bus rodomi avi di - 
nas, KOVO-MARCH 14 ir 15, 
tai yra sekmadieni ir pirmr.- 
ditnį, Lietuvių salėje, abu va
karu prasidės nuo 8 valandos, 
ir įžanga bus 35c., vaikams 15c.

Šiose Januškevičiaus filiuo
se, gamintose 1936 metų vasa
rą, matysit visai ką kitą negu 
nesenai matėt kitų filmininkų 
rodyta. Kurie pereitą kartą 
nematėt savo žinomų viefų ir 
miestelių, tie matysit ši kartą.

Aukos Darželiui
M. Vaizhonienė, vietinė, pa

aukavo Darželiui 1.00

Laivai Erie ežeru pradė
jo vaikščioti: Kovo 2 d. iš 
Detroito atplaukė du laivai 
užkrauti automobiliais. Tai 
ankstyvi paukščiai.

Vokietijos naziai pasiū
lė Clevelando mokykloms 
keistis studentais: priimti 
čia studentus iš Vokietijos, 
ten siųsti savo studentus. 
Naziams priešingų tautų 
tarpe, ypač Žydų, pirmiau
sia prieš tai kilo protestai 
ir reikalavimai kad miesto 
mokyklų taryba tokio pa
siūlymo visai nepriimtų, 
nes tas aišku daroma pro
pagandos tikslu.

Užgyrė. Ohio 
Legislatura Kovo 
gyrė 78 balsais 
Prezidento Roosevelto pa
stangas pertvarkyti Aukš
čiausi šalies teismą.

Gal mokėsim 4c. Ohio 
valstijos legislaturoje jau 
keliama sumanymai padi
dinti “pardavimo tąk?ųs?( 
iki 4c ant. dolario..n

Plėšikai sumušė. Anksti 
pirmadienio rytą, kai tik 
vytas išėjo į darbą, į na- 
irkis įsiveržę plšėikai sumu
šė Elzę Turėk, Griffing av. 
ir apiplėšė namus. Ji nelai
kė užrakinus durų.

Prie to, kitos skuba ati
daryti duris jei kas jas pa
barškina. Pirmiausia rei
kia persitikrint kas 
ško ir ko atėjo.

Pabėgo veršiai, 
pilną t roką veršių 
Side skerdyklą, susimušus 
trokui su kitu automobiliu 
šeši veršiai pasiliuosavo ir 
pasileido į gatves. Polici- 
j antai beveik visą naktį 
juos gaudė, rodydami savo 
toreadorišką vikrumą.

Sustreikavę 60 plieno ni- 
tuotojų prie naujos 15 mi
lijonų dolarių vertės Repu- 
blic plieno dirbtuvės sulai
kė statybos darbą. Jie rei
kalauja mokesties $13 die
nai, vietoj buvusių $11.

valstijos
2 d. už- 

prieš 38,

ko jie-

Vežant
Į West

RADIO
“Margučio”

RADIO PROGRAMAS

Sekmadieniais nuo 2:15 po pietų 
(3:15 rytinių valst. laiku)

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

Stotis WIND, Gary, Ind.

Prie kitkę bus parodyta Lie
tuvos Prezidentas Smetona su 
kitais aukštais valdžios žmonė
mis,

Kaip jau pernai Januškevi
čius iš Lietuvos rašė, 
paveikslai 
kųs, nes 
Taigi matysit Lietuvą spalvo
si', su dainomis ir muzika.

Pasikvieskit savo draugus 
ir kaimynus atsilankyti pama
tyti Lietuvą kaip ji išrodė Ja
nuškevičiaus kamerai pereitą 
vasarą.

Lietuva niekad negali nusi
bosti matyti, nes per eilę me
tų vieni ir kiti Lietuviai fil- 
mininkai ją rodė, visada Lie
tuvai ėjo pamatyti, ir matė ją 
gražėjant, kulturėjant, plečian
tis prekyboje, moksle ir 11

ie .10 
yra šviesus ir aiš- 
vasara buvo graži.

VELYKOS KOVO 28

i

Dabar jau laikas siųsti
Lietuvą saviškiams dova
nų. Pasiuskit jiems per 
Dirvos” Agentūrą keletą 

dolarių.
«•!

i

NORI DAUGIAU. East 
Ohio Gas Co. vedė derybas 
su miesto tarybos komisija 
už numažinimą gazo kai
nos. Derybų bėgiu, kom
panija betgi staiga pastatė 
savo naujas sąlygas, parei
kalaudama iš mažų gazo 
naudotojų daug brangiau 
negu mokėta. Nupiginimą 
pasiūlė tiktai tiems . ku
rie sudegina gazo labai di
deliais kiekiais. Mažiems 
gazo naudotojams pareika
lavo net po 23c už 1000 ku- 
biškų pėdų daugiau. Tas 
reikalavimas bus atmestas, 
tačiau matom kaip gazo 
kompanija naudoja viso
kius kriukius išsisukti nuo 
piginimo kainos ir gąsdiną 
didesniais reikalavimais, V

MIRIMAI
JIEVA PAULUKEVčIENĖ, 

50 m. amžiaus, nuo 2120 Sey- 
mour avė., mirė sekmadienį, 
Vasario 28. Palaidota Kovo 4 
d., su pamaldomis šv. Jurgio 
bažnyčioje, Kalvarijos kapinė
se. Liko vyras, Jonas, 4 duk
terys, 1 sūnūs ir anūkų.

TAMAS KOLKA, 43 m. am
žiaus, nuo 872 Rondell avenue, 
mirė Vasario 24, palaidotas 
Vas. 27, Kalvarijos kapinėse. 
Pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje. Liko žmona .Ro
žė, du sunai ir viena duktė.

Laidotuvėms pasitarnavo D. 
Jakubauskienė.

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių mažų namų savi
ninkų susirinkimas bus laiko
mas trečiadienį, Kovo 10 d., 
Lietuvių salėje, nuo 8 vai. va
karo. Bus aptarimui daug 
svarbių dalykų liečiančių na
mų 
nio 
tt. 
noti

savininkus, taksus, vande- 
ir gatvekarių mokesti ir 
Tuos dalykus svarbu ži- 
kiekvienam.

Jonas Zinkevičius, 
pirmininkas.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 

’, gali-kojiniai, padėkos laiškai, 
ma patalpinti šia kaina:

50<* už viena kartą
3 kaltus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

By CAPT. P. V. JURGĖLA.

LITHUANIA was for centuęies a 
powerful 
The star 
dependent 
death of 
the European 
century, the united Polish-Lithuan- 
ian 
1772, 
Germany and Austria. Public 
of the Lithuanian language 
. r etly forhidden. Tliose who 
■<l those d.aštic policies werc 
•d to Sibe.-ia or imprisoned. 
Lithuanians had to suffer 
chis yoke for a period of over 120 
years. in the early stagee of the 
World War, the vvhole of Lithuania 
found hersclf under the German 
military occupation.

The 
feience 
to 23, 
ference 
the lndependence of Lithuania ripe 
and attainable, and instructod the 
Council of Lithuania (Lietuvos Ta
ryba), eleeted by the conference, 
to proclaim independence for Lith- 
uania at the earliest possible op- 
portunity. The Council of Lith
uania did this on February 16, 
1918, by proclaiming the Indepen
dence. Due to the obstacles creat- 
ed by the German military author- 
ities the first Cabinet was not 
formed until November 11, 1918— 
Armistice Day. Nevertheless, des- 
pite obstacles and difficulties of a 
military occupation and absenee of 
any finances, all intellectuals \vho 
remained in country and those re- 
evacuated from Russia enthusias- 
tically underjook construction work. 
The nation was put to the task 
of exerting its powers and abilitios 
in constructing a restituted Lith
uanian statė from war ruins. Pro 
virionary government headed by 
Antanas Smetona, President of the 
Lithuanian Statė Council, succeed- 
ed in securing Severai loans from 
abroad and was even able to lend 
Severai million German marks to 
the Latvian government.

The very . first task was to or- 
ganize a sufficient military force 
able to defend the wrested freedom. 
While under German administra- 
tion, the provisionary government 
at first could wield no authority 
in the couintry. Therefore, the 
government circulated a proclama- 
tion calling for volunteers to en- 
l’ist in the national army, and on 
November 23, 1918, a first army 
order was issued. The country re- 
sponded to the call to arms very 
sympathetically. Available

and independent statei 
of Lithuania as an in- 
state declined vvith the 

Vytautas the Great. In 
vvars of the 18lh

stale was thrice divided in 
1793 and 1795 amoni* Russia, 

ūse 
vas 
dar 
edl- 

’i'he
under

importam Lithuanian con- 
was held on September 18 

1917, in Vilnius. This c.>n- 
conridered the probiein of

statis-
ties show that 15,000 men enlisted
voluntarily — the author of this
artiele, born in the U. S. A., was
one of them and served in the
Lithuanian army for over 11 years 
as an officer.

War vveary and demoralized by 
revolution, the German army of 
occupation shovved no determination 
to go to a nevv war vvhen at the 
end of Deeember, 1918, Bolshevist 
hordes crossed into Lithuania to 
carry “salvation’ to Western Eu- 
rope. Lithuanian government ar- 
mies were not sufficently strong

to resist the new 
Rųįsian Bolshevists 
offices to Kaunas.

occupation 
and moved 

On

by 
its 

January 
15th, 1919, a mobilization of com-
missioned and non-conimissioned of- 
ficers was ordered. On January 
24th, 1919, an Officers School was 
organized, and on March 5th the 
government was able to proclaim 
and enforce a general mobilization 
of men. The Govcrnment’s auth
ority grew in force, administration 
apparatus branched out effectivo- 
ly and defense forces were grndual- 
ly augmented and armed.

The first military detachments 
were poorly armed and very poor- 
ly trained. llowever, voluntecr 
army glovered in determination and 
shovved no fear of mecting the 
enemy in, combat. The first bat- 
tles whercin Lithuanian volunteers 
crossed arms vvith Russian soldiers 
occurred on February 7, and 8, 
1919 
ruary 
these 
miles 
sians 
i n 25 
ian volunteer army, outnumbered 
in strength, training and arman- 
cnts, clashed vvith superior enemy 
forces and showing traditional and 
ancient Lithuanian bravery, grad- 
ually foreed the enemy out, and 
in September, 1919, there were no 
Russian soldiers on the Lithuanian 
soil. Later, on July 12, 1920, a
treaty of peace was signed in 
Moscovv, marking the etid of Rus
sian

on February 7, and 
near Kėdainiai and on Feb-

13, 1919, in Alytus. Both 
towns are within 40 or 50 
from Kaunas, and the Rus- 

advancing from the east with- 
miles from Kaunas. Lithuan- 

voiunteer 
strength,

sovereignty over Lithuania. 
(TO BE CONTINUED)

Artist’s Jubilee
The famouis Lithuanian artist, 

A. Žmuidziavičius, born in 1876, 
lašt year celebrated his sixtieth an- 
niversary, būt despite the years, 
it is said he remains spiritually 
and physically štili young and full 
of energy.

His career has been a great and 
chequered one. Thru his initia- 
tive (in 1906) the first great ex- 
hibition of the works of Lithuanian 
artists was opened in the nation’s 
capital, Vilnius. With Vileišis, 
Rimša, Čiurlionis, and others he 
assisted with the organizing of the 
Lithuanian Art Society in 1907.

In 1922 he visited America. vvhere 
he stayed for some time, travelling 
tvidely by auto. He visited the 
national parks, California. Mexico 
and the Arizona desert, making 
nature studies everywhere. His 
paintings hung in the galleries of 
Washington, Chicago and Nevv York. 
Active in various civic affairs, he 
is a modern Alcibiades. 
leetures in the Art School 
nas.

The favorite motive of
is the Lithuanian landseape. 
has painted portraits, too. 
thy realism is found in all his 
work, būt despite that, he is not 
attracted a whit by the ultra-mod- 
ernism of some art movements.

He also 
at Kau-

his art
He 

A heal-

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

Jau Laikas Pamainai!
Nusipirkit sau Naują Pavasarinę

S K R Y B Ė L u
vėliausių Pavyzdžių, Stilių, ir Spalvų

Musų Krautuvė Pilna Jūsų Pasirinkimui

Kainos po $į.95 - $2«95 - $3-95
Vyrams Naujos Pavasarinės Kepurės 69c. 

Puikus šilkiniai Kaklraiščiai 55c. 2 už $1.00.
DYKAI Eagie Stamps su kiekvienu pirkiniu už 10c. ar daugiau

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė

■
Kampas Giddings Rd

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

(Bishop Mine) tik bušelis peleną būna iš tono anglie.
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. .........
Standard Pocahontas mažai durną, ilgai dega. ..........
Bllie Diamond Kentucky splint, pečiams ir furnasams
Mest Virginia Lump ...................................................
Sun 
Hot

$8.95

1409

King Lump ...
Fire Lump 6.25

KOMER WOOD & COAL CO.
EAST 92ND ST. (Lietuvis) Telef. GAr.

Champion Lump

. 8.75
7.95
7.95
6.50
6.95
7.00

2921

•Just as the human heart is claret red 
And palpitates in sympathy with all 
Mankind, so brain reposes in man’s head, 
Master of realiam beyond the heart’s recall; 
Uncolored, of the paleness of the sky, 
This hue uneovers what the heart conceals, 
And faster than the swiftest spark can fly, 
The falše discloses and the true reveals.

Sometimes the heart will mastery attaiu
For one brief hour. O, guard that hour well!
The gushing ruby red may leave a stain
The brain cannot erudicate; tire knell
Of fate acclaims that oft unguąrded hour
When heart in baste assumes the greater powor.

V. .1. B.

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

ORGANIZES ORCHESTRA
George Lucas the youthful pro- 

moter—boxer, is once again 
ping into the limelight, this 
as the business and publicity

slėp
ti me

----- ---- ---------- _, man- 
ager for a newly formed orchestra 
which is soon to become a member 
of “United Artists.”

This newly organized group of 
ten young musicians ivill he mnes- 
troed by his younger brother, 
Frankie, who will pour fofth his 
pleasing voice and music at thnir 
“Debut*,” Easter Sunday, March 28, 
at 8:00 P.M., at the very large and 
beautiful Masonic Temple Badroom 
located at Ekst 106th St. and 
St. Clair Avė.

DeLores and her Revue vvill be 
a thrilling Floor Show lasting one 
half 
it is 
ture 
your

A 
held 
desirous of sporting a truly beauti
ful corsage Easter morning. 
simple — ea3y 
būt Manager”, 
for any desired 
gards to the 
or for 
planned

hour. You vvill agree that 
a wonderful and unusual fea- 
after you see it unfold before 
eyes — Daring? perhaps. 
popularity contest is being 

for the young ladies who are

It is
— vvrite to “De- 

9411 Adams Avė., 
information, in re- 
Popularity Contest

bookings of your dances 
for the future.

CARD PARTIES
Saturday, February 27th, 

held 
was

Last 
the Lithuanian Cultural Club 
a profitable card party. It 
fairly well attended, and enjored 
by all.

On Saturday, March 6th, a card 
party wll be held at the home of 
Mr. & Mrs. Niek Wilkelis, 6522 
Superior Avenue. It should be a 
most succecsful affair, being spon- 
sored by the St. George’s Choir. 
Judging from past affairs sponsor- 
ed by this group of active Lith- 
uanians — it will go over.

Sunday, March 7th sees another 
card party. This one will be held 
at the home of Mr. & Mrs. P. A. 
Šukys, by the Ladies Society of 
St. George’s Church.

The 
hail 
2nd, 
con-

of Communications 
fixed for Deeember 
adjudication of the 
of a new radio station,

vvill have a |x>wcr of be
it vvill be

NEW RAIHO. STATION
KAUNAS, LITHUANIA. - 

Ministry 
originally 
lašt, the 
struction 
wh ich
tvveen 00 and 120 kws. 
built near Babtai or Muniškiai about 
thirty kilometers from Kaunas, and 
vvill cost in all Lts. 2,500,000.

LITHUANIAN BALTIC I.LOYD
KAUNAS. — A foundation meet» 

ing of the shipping 
uanian Baltic Lloyd 
on November 21st. 
is going to obtiun 
deep sea navigation.

company I.ith- 
was held here
The company 
steamers for

PARSIDUODA GERA ALINĖ 
Geroje Lietuviais apgyventoje 
vietoje, netoli Lietuvių salės; 
5 kambariai gyvenimui, nuoma 
nebrangi. Išdirbta per 4 me
tus, laisnės dar geros 5 mėne
siams. Greitam pirkikui par
duosiu pigiai. Klauskite infor
macijų “Dirvoje”. (12)

PARSIDUODA

Avalų taisymo, rūbų ir skrybėlių 
valymo įstaiga, išdirbtas biznis, 
gera vieta; savininkas turi apleis
ti miestą. Kreipkitės

11430 EUCLID AVĖ.

IŠSINUOMOJA KAMBARIS 
vienam arba dviem vyram, 

gražus didelis kambaris. 
6804 BAYLISS AVĖ. 

arti bažnyčios ir salės.

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 j 2 šeimų išmokėtą namą 
mieste. Atsišaukti laišku, ar
ba galima matyt po 4:30 vak, 

Mat. Smith (10)
11916 Peelor av. Cleveland, O. 
(West Side, prie W. 119 St.)

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

WILKEL1S FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

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

Patarnavimas 
modemiškas.

i kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292

■

iV TrtTT, ih

I. S AMAS JE WELRY
6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčią — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės 1 musų krautuvę, 
kur rasit didžiausį rinkini visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

GERA ANGLIS

iinBniBiiinnTTrinrrr
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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

ARLINGTONICE & FUEl CO.

■

=T»
į

I 4* J. J. STANKUS
j 16201 SARANAC RD. GLen. 5787
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