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.DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ISPANIJOJE

FORDAS IMA DARBI 
NINKUS ATGAL. Detroit. 
— Šios savaites pradžioje 
Fordas buvo išleidęs atsi
šaukimą 10,003 savo darbi
ninkų gryžti į darbus. Sa
ko bus paimta ir daugiau 
kaip tik River Rouge sky
riuje bus paruoštos maši
nos darbui. Tose dirbtu
vėse normaliai dirba 85,000 
darbininkų, po švenčių te
dirbo 37,000.

Panašiai šaukia darbi
ninkus atgal i darbus Hud- 
son ir Chrysler automobi
lių dirbtuvės. 1

PLIENO gamyba perei
tą savaitę pakilo 3 punktais 
bendrai imant, iki 29 nuoš. 
normalio. Yra žinių kad 
plieno reikalavimai prasi
dės, tik dar laukiama nu
statymo gelžkeliais prekių 
pervežimo kainų, kas pa
liečia ir plieno dalykų per
vežimą iš dirbtuvių į su
naudojimo vietas.

Amerikos Darbo Federa
cija tikrina kad jos narių 
skaičius nuolat auga. Sau
sio 1 d. šymet turėjo 3,468,- 
885 narius, prieš Lapkričio 
16 d. — 3,441,340.

C. I. O. paskiausiu laiku 
sakė turi 3,800,000 narių.

ŠVEDIJOJE sustreikavo 
20,000 vyrų ir moterų vieš
bučių aptarnautojų, reika
laudami trumpesnių darbo 
valandų ir didesnio užmo
kesčio. Sustojo veikę vi
si Švedijos viešbučiai.

Portland, Ore., sustrei
kavus laikraščių spaustu
vių darbininkams negalėjo 
išeiti trys dienraščiai.

Filipinų salose, Pampan- 
ga provincijoje, apšaukta 
generalinis' streikas, delei 
areštavimo 129 “gulėjimo 
streikerių”. šie akmenų 
skaldymo darbininkai, ap
šaukę streiką, atsigulė ant 
kelio neleisdami trokams 
įvažiuoti akmenų paimti.

Reikalauja taikytis. Du 
didelių unijų vadai — vie
nas C. I. O. narys, antras 
A. D. F. — pakėlė savo rei
kalavimo balsus kad John 
L. Lewis ir William Green 
baigtų savitarpinius nesu
sipratimus ir darbininkų 
kiršinimą vienų prieš kitus 
ir susitaikytų.

Tie. vyrai yra Max Za- 
ritsky, skrybėlių industri
jos darbininkų vadas, turįs 
arti 35,000 CIO. narių, ir 
Matthew Woll, Amerikos 
Darbo Federacijos v. pre
zidentas.

Orizaba, Meksikoje, ap
šauktas 24 valandų gene
ralinis streikas. Respubli
kos prezidentas Cardenas 
buvo nuvykęs taikyti.

SUĖMĖ ŽMOGŽUDĮ
St. Paul, Minn. — Iš Ka

lifornijos orlaiviu parga
bentas Anders, kuris prisi
pažino pagrobęs Chicagos 
turtuolį Ross ir po išgavi
mo už jį atlyginimo $50,000 
jį nužudęs, ir nužudęs sa
vo draugą, kad nereikėtų 
su juo pinigus dalintis.

IŠMUŠTA 3,000 KAI
RIŲJŲ PUOLiME 
PRIE TERUEL’O

Zaragoza, Sausio 18. — 
Sukilėliai netikėtai puolę 
kairiuosius prie Teruel io, 
išmušė 3,C00 jų vyrų ir virš 
1,000 paėmė nelaisvėn.

Nacionalistai atėmė iš 
kairiųjų kelias svarbias po
zicijas.

Didelis Oro Atakas 
Barcelona, Sausio 19. — 

Gen. Franco sukilėlių lėk
tuvai vėl puolė kairiųjų 
valdomus du didelius mies
tus, Blirceloną ir Valenci- 
ją, padarydami milžiniškus 
nuostolius. Virš 1,000 gy
ventojų užmušta.

¥ ¥ ¥
Gen. Franco ruošia puo

limą kairiųjų miesto Al- 
meria, pietuose, prie Gib-1 
raltaro pertakos.

Sausio 14 d. sukilėlių ka
ro lėktuvai buvo užpuolę! 
Madridą, sproginiai užde- 

| gė požemyje sudėtą kairių- 
j jų amuniciją, kurios eks- 
| plodavimo laiku užmušta 
apie 700 žmonių.

Sausio 15 d. sukilėlių ka- j 
ro lėktuvai apšaudė kairių- Į 

j jų ligoninės- traukinį, 'už-! 
j mušta desėtkai kairiųjų su-; 
' žeistų kareivių.

BRITAI NEUŽSILEI- 
DŽIA JAPONAMS
šanghai, Sausio 20 d. — 

Tientsin mieste kilo nesu
sipratimai tarp Britų ir 
Japonų, kur bemaž neįvy
ko ginkluotas susirėmimas. 
Nesusipratimas kilo Japo
nų karo viršininkams pa
reikalavus kad Britai iš
duotų Japonams Kinus gy
venančius Britų valdomoje 
srityje prie Tientsin.

Sausio 18 d. šeši tūkstan
čiai drąsių Kinų neregulia
rių kareivių atakavo Japo
nus netoli Šanghajaus, už
imdami kaimą su 270 Japo
nų kareivių.

Pastarose dienose mū
šiuose keliose vietose Kinai 
smarkiai atmušė Japonus.

Hsuchow fronte ruošia
masi didžiausiam šio karo 
mušiui. Ten sutraukta į 
400,000 Kinų kareivių.

Šiaurinėje Kinijoje pra
dėjo bastytis palaida Kinų 
komunistų kariuomenė, ku
rie daro Japonams visokių j 
nuostoliu.
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Didžio Nemuno tilto Alytuje atidarymo iškilmės — apačioje Ministeris Pirmininkas Tūbe
lis perkerpa tautinių spalvų juostą ant tilto—Toliau matosi senasis Alytaus tiltas.

REIKALAUJA SKER
DYNIŲ SULAIKY

MO RUSIJOJE

Maskva. — Sausio 19 d. 
komunistų partijos centra- 
linis komitetas priėmė re
zoliuciją griežtai reikalau
jančią sulaikyti beprasmį 
žmonių skerdimą sovietų 
respublikoje. Iki šiol mat 
šaudė kas ką norėjo, jeigu 
tik buvo pirmiau patys ne
su šaudyti.

Dabar nutarta sulaikyti 
didelį braukimą iš partijos, 
sugrąžinti į darbus tuos 
kurie bus nekalti, ir jeigu 
ką baus turės būti pilnai 
ištardytas.

REED PASKIRTAS TEI
SĖJU

Washington.— Preziden
tas Roosevelt Sausio 15 d. 
nominavo advokatą Stan- 
ley F. Reed užimti tuščią 
pasitraukusio S u t herland 
vietą Aukščiausiame Teis
me.

Reed yra 53 metų am
žiaus ir geras Prezidento. 
politikos rėmėjas.

PASNINKAUJA. Mem- 
phis, Tenn. — Kun. Israel 
Harding Noe pradėjo pas
ninkavimą. Jis išbuvo ar
ti 3 savaites be gėrimo ir 
maisto. Pirmiau jis svėrei 
200 svarų, dabar sveria tik | 
100 svarų. Jis tik vartoja Į 
apelsinus.

Karalienė Nedalyvavo 
Savo Vestuvėse

Kairo, Egiptas. — Sau
sio 20 d. apsivedė Egipto 
karalius, Farouk, 17 metų 
vaikinas, su Farida Zulfi- 
car, 18 metų panele. Bet 
naujoji Egipto karalienė 
savo vestuvėse nedalyva
vo : Mohametonų papročiu 
vedybose moteris negali 
imti dalyvumo. Ji laukia 
kitame kambaryje iki atlie
kama vedybų kontraktas 
ir tam tikra apeiga.

Žudvstė. Durand, Wis. 
Šeimos kivirčiuose vienas 
ūkininkas išžudė savo bro
lio šeimą ir pats nusižudė.

V. Nori Daugiau Karo Laivų
_______________

Washington. — Atstovų 
Buto Sąmatų komit etas; 
patiekė Suv. Valstijų Karo 
Laivyno reikmenų sąmatą j 
1939 fiskaliam metui, ka
me norima $553,266,494 su
mos. Toje sumoje ineina 
visoki karo laivyno reikme-; 
nys ir prie to statymas po
ros naujų didžiųjų karo lai
vų ir 20 kitokių karo lai
vų reikalingų šalies gyni
mui vandenyse.

Admirolas Leahy, kurio S 
žinioje yra karo laivų ope- j 
ravimas, tikrina kad susi
dėjus tokioms sąlygoms ko
kios dabar yra Europoje ir 
Tolimuose Rytuose, aršes
nėms negu kada buvo nuo į 
1918 metų, nėra saugu var
žytis apsigynimo prisiruo- i 
Šime.

10 ŽUVO. Britanijos sa
lų pakraščiais siaučiant di
delei audrai Sausio 16 d. 
buvo žuvusių 16 žmonių.

VĖL TARIASI SU BIZ
NIO VADAIS 

Washington, Sausio 19. 
— Prez. Roosevelt užvedė 
platesnius pasitarimus su 
įvairių biznių grupių va
dais, tikslu, paruošti leng
vai pritaikomus įstatymus 
pagerinimui šalies reikalų. 
Šiuo tarpu turėjo pasitari
mą su 49 žymiais biznio 
vadais.

BOSTONE, tėvas ir sū
nūs, abu Italai, mirė elek
triškoje kedėje už žudystę. 
Tėvas galėjo sūnų išlais
vinti, bet jis atsirašė pasi
rašyti dokumentus pareiš- 
kiančius kad sūnūs toje žu- 
dystėje buvo nekaltas.

Septyni sudegė. Kana
doje, prie St. Hvacinthe, 
sudegė katalikų mokykla, 
gaisre žuvo šeši vaikai ir 
vienas kunigas.

DIDESNĖSĖS ORO NELAIMĖS
Praeitą savaitę ištikus dide-' 

lems nelaimėms orlaiviais, šia I 
proga paduosime daugiau zi-' 
nių apie oro nelaimes.

Per du metu, nuo Sausio 1, 
1936 metų, oro nelaimėse Suv. 
Valstijose užmušta 180 asme
nų. Iš to skaičiause 176 žuvo 
21 didelėse orlaivių nelaimėse.

Sausio 14, 1936 — 17 užmu
šta lėktuvui nukritus prie kal
no netoli Goodvvin, Ark.

Bal. 5, 1936 — Penki užsi
mušė S. V. karo lėktuvui nu
kritus prie Fredericksburg, Pa.,

Bal. 7, 1636 — 12 užmušta! 
nukritus lėktuvui prie Union- 
town, Pa.

Rugp. 5, 1936 — Aštuoni už
mušta pasažieriniam lėktuvui 
nukritus prie St. Louis.

Rūgs. 5, 1936 — Dešimts už
mušta su lėktuvu prie Pitts
burgh, Pa.

Rūgs. 29, 1936 — Keturi žu
vo nukritus lėktuvui prie Chi
cagos.

Gruodžio 15, 1936 — Septy
ni žuvo su lėktuvu tarp Salt 
Lake City ir Burbank, Gal.

Gruodžio 23, 1936 — šeši 
užsimušė bandant lėktuvą prie 
Dalias, Texas.

Gruodžio 27, 1936 — 13 žu
vo lėktuvo nukritime netoli 
Saugus, Cal.

SUSIDARĖ PRANCŪ
ZIJOS KABINETAS
Paryžius. — Sausio 18 d. 

Premjeras Camille Chau- 
temps sudarė naują kabi
netą, varbiausia iš radika-' 
lų-socialistų, kurie iš 20 
vietų kabinete paėmė 18. !

Chautemps buvo premje
ru ir pirmiau, prieš keletą 
dienų, kuomet jo kabinetas 
turėjo atsistatydinti.

Sausio 16 d. Prezidentas 
Lebrun buvo pavedęs suda
ryti kabinetą Georgui Bon- 
net, bet jam pasipriešino 
socialistai ir komunistai.

Pranešimai sako kad ne
žiūrint žodžių “radikalai’’ 
ir “socialistai”, ta radikalų-, 
socialistų partija yra pusė
tinai konservativė ir rim
ta, stovinti tarpe dešiniųjų 
ir kairiųjų, kaipo liberalų 
grupė. Komunistai neduo
da savo narių į kabinetą,: 
nors perdaug nesipriešina! 
norėdami išlaikyti “bendrą 
frontą” nuo sugriuvimo.

Sausio 13. 1937 — penki žu-j 
vo nukritus lėktuvui prie Sau- j 
gus, Cal.

Vasario 9, 1937 — 13 žuvo j 
lėktuvui nukritus į San Fran- 
cisco užlają.

Kovo 25, 1937 — 13 užmuš
ta lėktuvui sudužus į kalną ne
toli Pittsburgho.

Rugp- 2, 1937 — 14 užmuš
ta lėktuvo nelaimėj prie Pana-į 
ma.

Rugp. 24, 1937 — Užsimušė 
šeši S. V. kariško laivyno vy
rai lėktuvui sudužus prie San 

' Diego.
Spalių 19, 1937 — 19 žuvo 

lėktuvui nukritus Utah valsti-
:joje.

Nužudė tėvą. Erie, Pa. 
— Vienas 34 metų vyras, iš 
Lvons, N. Y., prisipažino 
nužudęs savo tėvą netoli 
Auburn, N. Y. Sūnūs su
sibarė su tėvu už $7, kurių 
jam reikėjo kelionei aplan
kyti jį pametusią žmoną, 
gyvenančią Jackson, Mich. 
Tėvą užmušęs namelį pade
gė ir iškeliavo sau. Daėjęs 
iki Erie, policijai prisipaži
no savo piktą darbą.

18 LĖKTUVŲ NUSKRI
DO I HAWAII

Aštuoniolika didelių Su
vienytų Valstijų karo lėk
tuvų lyg milžinų paukščių 
nuskrido iš Kalifornijos į 
Hawaii salas. Kelionę at
liko per 20 valandų, viso 
2,750 mylių kelio.

Tai lyg demonstravimas 
prieš Japonus.

ŽYDAI BĖGA Iš RUMA- 
NIJOS

Bucharestas. —Tūkstan
čiai Žydų stengiasi apleisti 
Rumaniją, kuomet pradėta 
rengtis naujiems valdžios 
rinkimams ir iš visų 16 vos 
šalies partijų nei viena ne
rodo prielankumo Žydams.

Rumunija uždraudė ve
dybas tarp krikščionių ir 
Žydų.

PAKELIA CUKRAUS AK-Į 
CYZĄ. Ryšium su pelnu kuri 
turi “Lietuvos Cukraus” ben
drovė, nutarta pakelti šešiais 
centais akcyzą cukrui, šis ak- 
cyzas cukraus nepabrangins.

•
UŽTVIRTINTOS DVI PRE

KYBOS SUTARTYS. Vyriau
sybė užgyrė dvi prekybos su
tartis, su Graikija ir Holandi- 
ja. Jos pradeda veikti nuo 1 
dienos Sausio.

Su Sovietų Rusija sutartį 
užgyrus, jau atvyko į Kauną 
įvairių sovietų trustų atstovai 
daryti pirmus užpirkimus.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

Prez. Smetona Tautines 
Olimpiados Globėjas
Pirmutines Tautinės Olim

piados (Sporto) Komitetas pa
kvietė Valstybės Prezidentą A. 
Smetoną būti Tautinės Olim
piados Globėju. Prezidentas 
pakvietimą priėmė.

Komitetas specialiu kviesliu 
nutarė kviesti i Olimpiadą pa
saulio Lietuvių sporto jauni
mą.

Tautinės Olimpiados Komi
teto prezidiumą sudaro: urmi
ninkas yra direktorius V. Au- 
gustauskas; I pirmininko pa
vaduotojas — J. Navakas; II 
pirmininko pavaduotojas — R. 
Skipitis; iždininkas — Butkvs 
ir sekretorius — V. Kerr.ežys.

•
PER KALĖDAS Kaune su

situokė 109 poros ir pakrikš
tyta 248 vaikai.

•
PRIJSŲ LIETUVIŲ PARO

DA TILŽĖJE. Gruodžio 18 ir 
19 d. Tilžėje Vokietijos Lietu
vių Susivienijimas buvo suren
gęs Lietuviškų rankdarbių pa
rodą. Parodos atgaivinta po 
kelerių metų pertraukos. Vi
si kurie šią parodą lankė ja 
gėrėjosi.

•
STATYS NAUJUS PREZI

DENTO RUMUS. Speciali ko
misija apžiurėjo Prezidentūros 
Rumus ir po nuodugnaus išty
rinėjimo pripažino kad šie rū
mai netinka savo paskirčiai Jei 
visos eilės techninių ir sanita
rinių trukumų.

Lietuvos Savanorių Sąjunga 
atsiuntė Seimo pirmininkui 'a- 
štą, kuriame Lietuvos visuome
nės vardu prašo pradėti staty
ti Kaune naujus Prezidentūros 
Rumus.

•
Iš LENKIJOS gauta Kaune 

žinių kad tautinės mažumos: 
Baltgudžiai, Ukrainiečiai ir žy
dai įteikė Varšavos seimui ko- 
lektivinę peticiją, kurioje pro
testuojama prieš Lietuvių per
sekiojimą Vilniaus krašte, pra
šoma paleisti suimtus Lietu
vius ir leisti atidaryti uždary
tas Lietuviškas mokyklas.

•
SOVIETŲ RUSIJA siunti i 

j Kauną naują įgaliotą ministe- 
rį Krapivencevą. Iš Kauno at
šauktą buvusį ministerį Stali
nas sušaudė.

•
TARP KAUNO ir Klaipėdos 

nuo Gruodžio 4 d. pradėjo va
žinėti greitosios automatricos, 
gasolinu kūrenami motoriniai 
vagonai, kurie velka dar ir ki
tus vagonus su pasažieriais ir 
prekėmis. Vienas naujųjų va
gonų turi 86 sėdynes. Tokios 
automatricos susisiekimą Lie
tuvos geležinkeliais trumpes- 
niuose keliuose palaiko jau iš 
anksčiau. Išmėginę trumpuo
se keliuose, dabar jas naudo- 
doja ir ilgiausiam keliui — 
Kaunas-Klaipėda.

•
SVETIMŠALIAI meistrai iŠ 

Lietuvos turi išvažiuoti. Tie 
turi paruošti į savo vietas ati
tinkamus specialistus įpėdinius 
Lietuvos piliečius.
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PITTSBURGH Stirnienos Banketas — 
Kambario Naudai

AUTO NELAIMIU 
MIRTYS 1937 

METAIS

Pereitais metais Pittsburghe 
automobilių nelaimėse užmuš
ta 122 asmenys. Patyrimai 
rodo kad neatsargumas yekš- 
čiųjų einant gatvėmis ir auto
mobilistų greitas važiavimas 
nakties metu yra svarbiausios
priežastys žmonių suvažinėji-j 
mo.

Gruodžio mėnesį 
22 asmenys, kas yra 
rekordas, bet per visus 1 
metus suvažinėjimų buve 
mažiau negu 1936 metais, 

suvažinėta tik 12 vi 
kas yra tikrai žema.- 
pastarų 15 metų bė-

suvažinėta 
aukštas 

1937 
25

Lietuvių Piliečių Moterų da
lis rengia stirnos (deer) ban
ketą trečiadienio vakare, Sau
sio 26, Lietuvių Piliečių salėje, 
S. S. Pittsburghe, nuo 8 vai. 
vakare. Pelnas skiriamas Lie
tuvių Kambariui Pittsburgho 
Universitete. Kviečiame visus 
atsilankyti, turėsit puikų va
karą.

Lietuvių Piliečių Moterų da
lies (Auxiliary) met. susirin
kimas įvyko Sausio 12 d., ku
riame buvo išrinkta nauja val
dyba :

Pirmininkė 
ronienė,

Vice pirmininkė — Marijona 
Burduiienė,

Sekretorė — Ona Kildušiutė 
Iždininkė — Sofija Janulevi- 

čienė.

Bronė Piva-

Vaikų 
są metą, 
rekordas 
gi u.

P. Pivaronas.

TĖVAS IR DUKTĖ 
ĮSIMYLĖJO - 

NUSIŽUDĖ

SCOTTSDALE, PA. — 
me angliakasių kaimelyje 
ko tragedija kokių laikas 
laiko pasaulyje pasikartoja, 

vienas apie 
įsimylėjo, o 

tokie, jie-

sia- 
išti-' 
nuo

Tėvas ir duktė, 
kitą nežinodami, 
kai sužinojo kas jie 
du nusižudė.

Nelson Meese, 47 
sipažino su savo

metų, su- 
suaugusia 

duktere, 17 metų, ir abudu vie
nas kitą pamilo. Mąt, mergai
tė buvo gimus kada jos moti
na buvo netekėjus, ir Meese 
buvo jos tėvas. Duktė užaugo 
su motina. Tėvas tuo tarpu 
gyveno kitame miestelyje ir 
apie savo dukterį nieko nežino
jo ir jos nepažinojo.

.Jos motina tuo tarpu buvo 
ištekėjus už kito, gyveno tulsi 
laiką Ohio valstijoje, ir tiktai 
pastaru laiku sugrvžo į Penn- 
sylvaniją. Tėvas ir duktė su
sipažino ir įsimylėjo. Tėvas 
apie jos kilmę patyrė iš poros 
laiškų, kuriuos ji buvo gavus 
nuo savo motinos ir prie savęs 
turėjo.

Meese atsilankęs pas savo 
dukterį nušovė ją ir pats nusi
šovė. Motina užtiko jų lavo
nus savo namuose.

Yra buvę atsitikimų kad sū
nūs ir motina įsimylėjo vienas 
kitą labai, susipažinę kai sū
nūs paskirai nuo motinos užau
go ir vienas kito nepaži.'ojo, 
nors motinos visada yra daug 
senesnės už savo vaiką ir iau- 
ni vaikinai įsimylėti į senesnes 
už save moteris yra retenybė.

Ir tuose atsitikimuose meilė 
tankiai baigėsi t ragi ligai, 
sižudymu.

nu-

PENNSYLVANIA GAVO
VIRŠ 600 MILIJONŲ

Laike Roose velto preziden
tavimo, kuomet pradėta leisti 
valstybiniai šelpimo pinigai, iš 
tų sumų Pennsylvanijai teko 
$613,726,952. Už tuos pini
gus buvo atlikta valstijoje vi
sokių viešų darbų, kurių tūli 
ir dabar dar tebedirbami.

Federalė valdžia išviso pra
leido $7,473,887,000 viešiems 
darbams pradedant 1935 me
tais ir baigiant 1937 metais.

SU-

ROCHESTER.N.Y.
VYS. RENGIA NEPRIKLAU

SOMYBES SUKAKTIES 
MINĖJIMU

Sausio 14 d., parapijos sa
lėje, vietos VVS. skyrius turė
jo susirinkimą aptarimui kaip 
minėti Lietuvos Nepriklauso
mybės 20 metines sukaktuves. 
Susirinkime dalyvavo septyni 
asmenys: 
šys, P. ; 
J. Aukis, K. 
A. žiemys, 
liūs 
mui. 
Avė.
Lietuviško štabo nariai, ypa
tingai p. raštininkas, buvo di
deliai nuvargę, 
frontininkų” 
karu 
kaip 
rietė 
t u va
Lietuvoje, kur mačius vieną 
skurdą, o sovietuose r e tik eže
rai medum pavirto, bet Stali
nas su savo budeliais duoną ne 
sviestu bet nekaltų generolų ir 
sovietų veikėjų krauju tepa. 
Taigi, Chamber of Commerce 
viršininkai su nuobažnumu tų

klebonas Kum Bak- 
Svetikas.

Šilinis, J. Karalius, 
Tai mažas skait- 
svarbiam aptari- 
nekurie Hudson 

of Commerce 
nariai,

K. Zlotkus,

veikimas žymiai pa- 
tautinio susipratimo

9-ta paminėta ko ne 
ir tai pami-

tokiam 
Mat, 

Chamber

nes “bendra- 
prakalbose du va- 

ištiesę kaklus klausėsi 
viena Stalino davatkėlė 
apie sovietų rojų, o Lic- 
niekino. Gyrėsi ji buvus 

kur

MIRĖ Iš IŠGĄSTI ES
HARVVICK, Pa. — Marė 

Micklowska, 29 metų amžiaus, 
patyrus kad ištiko sprogimas 
toje kasykloje kur jos mylima
sis, George Yaksich, dirbo, iš 
išgąsties mirė. Vaikinas tuo 
tarpu toje kasykloje visai ne-' kalbu klausėsi, ir dolarines nu
buvo. Jiedu buvo susitarę ap-1 
sivesti Vasario 13 d.

Klaipėdos Atvadavimo 
Minėjimas

Po praeitą vasarą atsilanky
mo Lietuvos svečių, Chicagoje 
Lietuvių 
gyvčjo, 
atžvilgiu.

Spalių
visose kolonijose, 
nota gana reikšmingai.

Dabar vėl labai reikšmingai 
paminėta Klaipėdos atvadavi
mo 15 metų sukaktuvės. Tik 
gaila kad visi musų istoriški 
įvykiai minimi ne paties įvy
kio dienose, bet kada kas užsi
mano: vieni prieš, anksčiau, o 
kiti kad ir mėnesiu vėliau. O 
tai vis reiškia kad pas mus su 
įvykiais kaip reikiant 
skaitoma ir reikalingos 
bos nededama.

Klaipėdos atvadavimo 
sukaktuves 
savo radio programuose per 
3 vakarus: Sausio 13 ir 14 va
karais V. S. Jokubynas pasa
kojo Klaipėdos krašto politiš
kąją istoriją, nuo Versalio da
lybų iki pat šių dienų, ir kaip 
to krašto Lietuviai 
tų Sausio mėnesį 
kraštą išvadavę iš 
politiškų pinklių, 
su Didžiąją Lietuva.

Sausio 15 d. Margučio radio 
programe Klaipėdos atvadavi
mo naminėjimui pasakė kalbas 
senas Chicagos tautininkas ad
vokatas F. P. Bradčiulis ir iš 
New Yorko atvykęs Lietuvos 
Generalinis Konsulas Jonas 
Budrys, kuris Klaipėdos vaduo
tojų buvo Vyriausiu vadu.

ĮVYKIO PAMINĖJIMUI 
SUSIRINKIMAS

1 Katalikai ir sandariečiai pa
minėti Klaipėdos atvadavimo 
15 metų sukaktuves surengė 
viešą susirinkimą Lietuvių Au
ditorijoje, Sausio 16 dieną. Su
sirinkimas gerai išgarsinta ne 
tik per spaudą bet ir per visus I 
Lietuvių radio programus, v 
Margutis per savo radio jį gar
sino per porą savaičių kasdien. 
Užtai į auditoriją publikos pri
sirinko daug. Lietuvių Audi-

. tori j a vietos turi dėl 900 žmo
nių, bet šį sykį joje butų til
pę antra

■ vietos.
Rinkosi

katalikai,
tai ir komunistai — be skirtu
mo. Ir visi pilniausioj tvar
koj rimtai išklausė visą pro- 

Man teko pirmu kartu 
publika be jokių 
raginimų, chorui 

Lietuvos Himną, 
nuosyk atsistojo.

r.esi- 
svar-

15 m. 
Margutis minėjo 

radio programuose

LANCASTRIA LAI
VAS PLAUKS Į 

KLAIPĖDA
I

vi-

Cunard VVhite Star skelbia 
jog rengia ekskursiją šią vasa
rą į Lietuvą per Lietuvos Uos
tą Klaipėdą, laivu Lancastria. 
kuris išplauks iš New Yorko 
Gegužės 21 d. ir iš Bostono e- 
kančią dieną po pietų.

Šis laivas aplankys šešis Eu
ropos uostus: Plymouth, Os- 
tend, Brunsbuttel, Copenha- 
gen, Klaipėdą, kur pasieks Bir
želio 3, ir Helsingforsą.

Laivas eis per vaizdingą ži
nomą Kiel Kanalą, iš šiaurės į 
Baltijos juras. Tas kanalas 
yra 60 mylių ilgio.

Ekskursiją vadovaus 
mas palydovas Bruno 
burg, kuris vadovavo
sijas per praeitus 15 metų.

Kurie nori pradžioje vasaros 
j Lietuvą nuvykti gali rengtis 
šiuo laivu.

Informacijų kreipkitės pa;:, 
savo vietinį laivakorčių agen-

1

žino-
Fors- 

ekskur-

ta.

riai davė.I
, Kad ir neskaitlingas VVS. 
skyriaus susirinkimas, nuta
rėm Lietuvos nepriklausomy
bės 2) metų sukaktį minėti iš- 
kilmi; ginusia kaip galint.

Bus prikviesta pi isidėti
sos vietos draugijos ir kuopos 
išeiti į bažnytines apeigas Va
sario 2) d., 13:3) vai. Po pa
maldų, , bažnyčioje šv. Cecili
jos choras giedos Lietuva Tė- 

vne Musų, orkestrui prita- 
i;pt. Bažnyčioje užbaigus pa

maldas, prasidės eisena į para
pijos salę. Mokyklos mergai
tės neš Amerikos ir Lietuvei 
vė'iaviikes. o bernaičiai jas ly
dės. Paskui vaikus eis visa 

Į publika. Salėje /boras duos 
tai dienai pritaikytą koncertą. 
Pertraukose 1 
programo bus

Bažnytinės pusės 
į tvarkys Kun. J. 

draugijų ir kuopų 
’>ci publikos eisena 

ir Ant. žiemys.
gei bi a m i e i i, ruoškitės 
2)-tai dalyvauti gar-j 

Lietuvos Nepriklau- 
paminėjime.

Ant. žiemys.

Svetikas
Taigi, 

Vasario 
bingame 
somybės

bus kalbos.
> šokiai.

apeigų da- 
Bakšys, o 

pri kvietimą 
tvarkys P.

Po

liemens. Kalba Kauno mies
čionių akcentu, nes jis yra 
Kauniškis. Išeidamas scenon, 
susirinkusią publiką pasveiki
no kareivišku budu, dešinės 
rankos pakėlimu. Taip pat at
sisveikino ir nuo estrados nu
eidamas. Turi stiprią išžiūrą 
ir šaltą miną. Kalba retai ir 
šaltai, o sakinius pabrėždamas 
sudaro gilią impresiją. Visais 
atžvilgiais jis turi išžiūrą 
ležinio vyro, nesiduodančio 
kiai audrai save palaužti.

MANO PASTABOS
Be gražių įspūdžių, kuriuos 

įsigijau šiame Klaipėdos atva
davimo 15 metų sukaktuvių 
paminėjimo susirinkime, turiu 
pasakyti ir keletą žodžių kar
čios teisybės, neatsižvelgiant 
ar tai kam patinka ar ne.

Korespondentas 
(Bus daugiau).

DETNITMICH
NAUJAME GYVENIME

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

ge- 
jo-

i

1).

BROOKLYN, N. Y

1923 me- 
sukilę, tą 

Prancūzų 
susivienijo

Juozas Talandis prieš kelis 
mėnesius legaliu keliu persikė
lė gyventi iš Toronto, Kana
dos. į Suv. Valstijas, ir apsigy
veno Detroite. Naujoje šalyje 
laimė jam lėmė ir naują gy
venimą. Su keliais savo drau
gai.; turėjo progą pavažiuoti 
apsilankyti Clevelarde, ten su- 
sip; žino su p-le Ona Mačy te, 
na ir kaip ta pasaka sako, šir
dis širdį pažino ir į ateitį pa
vadino. švenčių laiku Onutė 
atsilankė Detroite, na ir Ka
lėdas praleidus, Naujų Metų 
laukiant, Juozas su Onute su
tarė žengti į naują gyvenimą. 
Gruodžio 30 d. šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje Kun. I. F. 
Boreišis surišo juodu šeimy
ninio gyvenimo ryšiu.

Vestuvių puota atsibuvo p. 
M. J. Šimonių namuosę, daly
vaujant Kun. Boreišiui, vargo
nininkui J. A. Blažiui ir ki- 

I tiems.

tiek, jei butų buvę

čia visi Lietuviai: 
tautininkai, socialis-

bu-
ilgas ir 

dainos, 
vaikų šokiai.

Poška. 1 
chorai:

Gruodžio 10, išsir-
13 metų, Philadel-

Juozas, 58 metų,

GALUBICKIENĖ Kostancija, 
mirė sulaukus senatvės, 29 
Gruodžio, Chicagoje. — Tau
ragės ap., Skaudvilės vals., 
Stulgių par.

JUŠKA Mykolas, 60 metų, mi
rė Gruodžio 8, Philadelphia, 
Pa.

BURKAUSKIENĖ Ona, 48 me
tų, mirė 
gus net 
phia, Pa.

GUDOMS
mirė Gruodžio 10, Philadel
phia, Pa.

PLESNEVIČIUS Stasys, 39 
metų, mirė Lapkričio 28 d., 
Buenos Aires, Argentinoj.— 
Šiaulių vai., Melavenų kai
mo. Argentinoj išgyveno 9 
metus.

KLIABARIS Dominikos, 46 m. 
amžiaus,
Buenos
Šiaulių 
Kalevų I 
veno 8 :

KONČIENĖ Marei joną, pusam
žė, mirė Gruodžio 31, Chica
goje. — Tauragės apskričio, 
Švėkšnos par., Koncaičių k. 
Amerikoje išgyveno 39 m.

JANUŠKA Stasys, 35 metų, 
mirė Gruodžio 31, Chicagoj, 
kur buvo ir gimęs.

VALUŽIS Jonas, pusamžis, mi
rė Sausio
Telšių ap., Plungės p., 
deikių k.
veno 28 metus.

BELVA1NIS Kazys, pusamžis, 
mirė Sausio 1, Chicagoje.— 
Raseinių ap., šidlavos par., 
Užšiliškių k. Amerikoje iš
gyveno 34 metus.

ASTRAUSKIENĖ Amilija, pu
sės amžiaus, mirė Gruodžio 
31. Chicagoje. — Biržų ap., 
Vabalninku miestelio. Ame
rikoje išgyveno 24 metus.

BF.RNADlšIUS Adomas, 5 
mirė Sausio 1, Chicagoj. 
mę^ Cicero, III.

DRAVINSKAS Petras, 48 
tų, mirė Gruodžio 30, South 
Boston, Mass. Amerikoj iš
gyveno 27 metus.

(ZAMARAVičIUS Petras, pus
amžis, mirė Sausio 1, Chica
goje. — Panevėžio ap., Jo
niškėlio par., Norgelių kai
mo. Amerikoje išgyveno 28 
metus.

, mirė Lapkričio 18, 
Aires, Argentinoje, 

ap., Pakruojo vals., 
k. Argentinoj išge- 
:netus.MINĖS LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖS SUKAKTI 
šv. Antano parapijos choras 

ruošia tinkamą programą pa
minėjimui Lietuvos nepriklau
somybės 23 metų sukaktuvių, 
kas Įvyks sekmadienį, Vasario 
20 d., Lietuvių salėje. Progra
mą rengia ir 
vedėjas J. A. 
tint kitiems.

Jonas, mirė 
New Haven,

Izabelė,,
Sausio

51
1, Brook-

vadovauja choro 
Blažys, pagelbs-

GRIBAUSKIENĖ Antanina,
51 metų, mirė Sausio 11 d., 
Cleveiande.

BUKAITIS Mykolas, 52 metų, 
mirė Gruodžio 28, Chicagoj.

MANIOKAS Zigmas, 46 metų, 
riiiė Gruod. 24, Pittsburgh, 
Pa.

PERMINĄS .Juozas, mirė Gi. 
mėn., Detroit, Mich.

MACEJUNAS Ignas, 73 metų, 
mirė Gruodžio 28, Mahanoy 
Citv, Pa. Gimęs Lazdijuo
se. Amerikoje išgyveno 45 
metus.

JURKONIENĖ Rožė, mirė 26 
Gruodžio, Mahanoy City, Pa.

ABRAITIENĖ Agota, mirė 29 
Gruodžio, Mahanoy City, Pa.

RUTKAUSKAS Leonas, 23 m., 
užmuštas automobilio Gruo
džio mėn., Shenandoah, Pa.

VILKAITIS Tamošius, mirė 27 
Gruodžio, Tamaųua, Pa. A- 
merikoje išgyveno 50 metų.

BUČINSKAS Stasys, 43 metų, 
prigėrė besimaudydamas u- 
pėje Brazilijoje.

.1 AKUTE VICIUS 
Gruodžio 13, 
Conn.

RUKŠTELIENĖ 
metų, mirė 
lyn, N. Y.

CIBULSKIS Vincas, 
mirė Gruodžio 21, 
Cbnn.

JESKEVIČIUS Jurgiu, 78 me
tų, mirė Sausio 6, Brooklyn, 
N. Y.

MARCINKEVIČIUS V.. už
muštas lutomobi io Gruodžio 
21, Naugatuck, Conn.

MACSIS Elzb eta, 3 .actų, mi- 
įč Sausio 7, Ncw York City.

JURIENĖ Monika (Šiušiuskai
tė), 48 metų, mirė Lapkri
čio 9, Gary, Ind.

AI ELIUNAS Petras* 56 metų, 
mirė Rugsėjo 28, Gary, Ir.d. 
Panevėžio ap., Ramygalos p. ■ 

GARMIENĖ Marė, palaidota 5 
Sausio, Mahanoy City, Pa. 
Prienų parapijos.

SALINKIUTĖ Marė, 13 metų, 
mirė Sausio 5, Shenandoah, | 
Pa.

ST AN K E V Ič IE N Ė Alberta, 
mirė Sausio 2, Gilbcrton, Pa.

VAIVADA Petras, 51 metų, j 
mirė Sausio 2, Mount Car- 
rael, Pa. Amerikoje išgyve
no 37 metus.

BALEVIČIUS Leonas, 15 me-
1 tų, užmuštas automobilio ei

nant skersai gatvę, Gruodžio 
24, Scranton, Pa.

BUTKUS Tustinas, mirė Gruo
džio 28, Brooklyn, N. Y. • 
Truskavos par., Pašilių k.

BULAVAITIS Jonas, 50 metu, 
mirė Gruodžio 28, New York 
City.

□VERKIENĖ Elzbieta, 47 me
tų, mirė Gruodžio 27, Wor- 
cester, Mass. — Marcinko- 
rių miestelio. Amerikoje iš
gyveno 34 metus.

BUNIENĖ Uršulė, pusamžė, 
mirė Gruodžio 30. Chicagoje. 
Panevėžio ap., Naujamiesčio 
par., Moskagalio k. Ameri
koje išgyveno 33 metus.

5) n1.etų,
Ansonia,

Nužudytas Lietuvis?
Sausio 8 d. palaidotas neži

nomu budu nuo kulkos miręs 
Lietuvis, Kazys čalkonas, pla
čiai žinomas siuvyklos savinin
kas ir veiklus Lietuvių tarpe, 
iš Rahtvay, N. J. žmonės pas 
kuriuos jis gyveno, svetimtau
čiai, aiškina kad jis ntiięs pats 
nuijišaudamas. Tačiau jam bu
vo ir plaukai pluoštais išpešti

, ir veidas apdaužytas, kas paro
do kad jis turėjo kovą su už
puoliku.

Artimi jo draugai ir gimi
nės sutarė su Adv. Petriką pa
tyrinėti jo mirties paslaptį.

čalkono laidotuvėmis rūpino
si sesuo Alesė ir švogeris Gali
ški. Pagrabu gražiai aptarna
vo laidotuvių direktoriai Bra- 
zinskiai. Pagrabą ruošė ir pa- 

I sidarbavo velionio brolis Povi
las iŠ Hartfordo, ir draugai: 
Antanas Štrupeika, Juoz. Čar
neckis, Zabrauskai, Paulaus- I . .kai, Kairys, Pranas šaulys, Gu
daičiai, Burkauskai, šalkaus- 

i kai, Pašušvis ir kiti.
Velionis paliko dar giminių: 

'pusbrolius Antaną ir Juozą Pil
sudskius, Elizabethe.

čalkonas buvo 50 metų am
žiaus. Amerikoje išgyveno 31 
metą. Kilęs iš Vainikonių k., 
Parneravos vai., Kėdairių aps., 
kur ir dabar gyvena jo tėvas.

Palaidotas Roseclale kapinė
se, Linden, N. J. Lydėjo apie 
300 žmonių, 36 automobiliais. 
Paskutinį žodį prie kapo teko 
pasakyti šių žodžių rašytojui.

Tebūna Kaziui lengva ilsėtis 
šios šalies žemelėje.

SAUSIO 9 d., Elizabethe. 
Lietuvių salėje, įvyko puikios 
vestuvės. Apsivedė Juozas Pi- 
vonis, veiklus Lietuvis jaunuo
lis, su Elzbieta Saboro, abu iš 
Eliza beth.

SAUSIO 1, Naujų Metų die
ną, Violeta Bulovaitė susivedė 
su Juozu Baliumi, abu Brook- 
ly n iečiai.

ŠIOSE DIENOSE Greenpoint 
ligoninėje, didelėse kančiose 
mirė Jonas Račiūnas, buvęs 
Vaičaičio siuvėjas.

Jieva Trečiokienė, iš New- 
ark, N. J., išvažiavo į Floridą, 
laiką leidžia šiltuose Miami 
vandenuosc.

Ncw Yorko kelias dienas vie
šėjo Bronius F. Simokaitis-Si- 
mons, atstovaująs didelę elek
tros ir plieno dirbtuvę, kuri jį 
siuntė, kaip kasmet, dalyvauti 
tos srities iržinierių suvažia- 

’ virr.e. .Jonas Valaitis.

DARBAI DETROITE

1, Chicagoje. —
Vi-

Amerikoje išgy-

I

Detroite atleidus darbinin
kus iš darbų, žmonėse apsirei
škė didelis nusiminimas kas 
bus. Mat, keistai ir nelaiko 
sustojo automobilių darbai.

Bet pastaromis dienomis 'ėl 
vietos laikraščiai didelėmis rai
dėmis rašo kad Fordas šaukia 
daug darbininkų prie darbų, ir 
kad kitos išdirbystės pradėjo 
imtis darbininkus atgal į dar
bus.

APIE RADIO PROGRAMĄ
Jau gal trečias metas kaip 

Detroito Dailės Choras duoda 
radio programą oro bangomis 
šeštadieniais 5 vai. po pietų. 
Programas būna tokis kokias 
galimybes turi jo vedėjas, 
tankiai kritikuojamas, 
visi r.ori prisidėti 
padaryti programus
Kur parapijų chorai, 
ar nevertėtų Detroito 
viams 
remti 
ir tie 
patys 
savo

Jis 
nors ne 

prigeibėti 
geresnius, 

solistai, 
Lietu- 

parodvti vieriybę ir pa-i 
tą programą? Tankiai 
kurie kritikuoja, žiūrėk , 
per tą radio garsinasi' 

vakarėlius ar baliukus.
z-i 
k/.c. c.

m., 
Gi-

me-

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris t'k 
pareikalaus. .Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnojc oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-Motodą,

APIE LIETUVOS 
KVOTĄ

gramą, 
matyti kad 
prašymų ir 
pragystant 
kaip giria
Gražu kad Lietuviai prie šitos 
tradicijos jau priprato.

I’ROGRAMO SUDĖTIS
Susirinkimo programas

turiningas: 
, deklamaci-

Programą 
Dainas išpil- 

Byansko 
> Birutės Choras 

parapijos vai'go- 
, A. Pociaus va- 
Sasnausko vardo 

Be choru, dai 
solų, kuriuos iš- 
dainininkės. ŽŪ

vo gana 
prakalbos, 
Jos, 
vedė Dr.
dč du dideli 
vadovaujamas 
ir šv. Jurgio 
r-ir.irko Prof. 
dovaujamas f 
vyrų 
buvo 
pildė gabios 
1 į Noriu Miego išpildė svetim
taučio išlavinti Jaunosios Bi- 
1 utės vaikučiai.

Patriotiškas kalbas pasakė: 
Draugo redaktorius šimutis, 
Sandrros red. Vaidyla ir Lie
tuvos Konsulas Chicagoje, P. 
Daužvardis. Principaliu kalbė- 
oju buvo Klaipėdos vaduoto

jų buvęs vyriausias vadas, Jo
nas Budrys, dabartinis Lietu
vos Generalinis Konsulas New 
Yorke. Jis kalbėjo virš valan
dą laiko, apipasakodamas 1923 
metų Klaipėdoj Įvykusio suki- 
nrio eigą. Publika jo pasako
simu atidžiai klausėt i, dairai 
io kalbą pertraukiant gausiais 
ų lodismentais.

PULK. JONAS BUDRYS
Pulkininką Joną Budrį n.an 

teko pamatyti pirmu kartu. 
Didelis vyras iš stuomens iri

choras. 
atskirų

KLAUSIMAS: Kelis kartus 
mačiau laikraštyje kad Lietu
vos kvota į Ameriką yra apie 
36.) asmenų. Bet aš nemačiau 
ir negirdėjau kad kas atvažiuo
tu išskyrus tuos katrie čia gi
mė arba Amerikos piliečių 
žmonos. Z. E. K.

i

pigą 
taris.

Mos noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tų galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti ta vaista 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dų ir adresų tuojau į
ROSSE PllODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Earwell Avė. Chicago. III.

SPRINGFIELD, O.

RENGIA BALIŲ. Lietuvos 
irų ir Dukterų Draugija ren- 

va-
C*, o 
gia balių-šokį šeštadienio 
kare, Sausio 29 d., svetainėje 
138 W. High St. Pradžia 8 v. 
vakare.

Kviečiame apięlinkės Lietu
vius, kaip tai Dayton, Colum- 
bus ir kitų miestų atsilankyti. 
<> busit patenkinti. Orkestras 
bus iš Da.vtono, grieš puikiau
sius šokius. .1. Veiveris.

ATSAKYMAS: Atvažiuoja
ir tų kvotinių imigrantų, bet; 
labai mažai, nes dėl suvaržy
ti.o įvažiuojančiųjų reikalavi-‘ 
mų Amerikos Konsulas Kaune 
veikčiau ja visokių įrodymų tur
to Amerikoj gyvenančių kurie, 
nori parsitraukti savo gimines 
kaip kvotos imigrantus.

Kurie čia gerai gyvena, tu
ri pinigų banke, išmokėtus na
mus. apsimokėję taksus ir tu
ri darbą, tų kviečiami giminės 
greitai atvažiuoja. Pati Dir
vos agentūra laikas nuo laiko 
tokių partraukia į Clevelandą.* 
Bet dėl didelių Konsulo reika- , 
lavintų šiuo laiku Lietuvos 
kvota lieka neišpildyta.

PAJIEšKAU savo giminių— 
Gros žagureikiutės ir Aniceto 
Jackauskn. Prašau atsišaukti. 

Ona Janušaičiutė (]>o vyru 
Kulikauskienė) 

3304 Portman avė.
Cleveland, O

Ekstra! Iki Sausio Pabaigai Bus Duodami

Dovanai tam kas atnaujins “Dirvą
Snni Dirvos skaitytojai vie

ną Kalendorių gauna dykai, tik 
prideda 10c persiuntimo ir 
sų apmokėjimui.

tak-

LIETUVAITĖ (naujas)
Darius ir Girėnas
Dvi Gražios Mergaitės 
Motina ir Mergaitė Sodne 
Gražus Ūkio Vaizdas 
Namas Gėlynuose 
žiema su Briedžiais
Du Meilužis1
Šv. Teresė

11. šv. širdis Jėzaus
12. Kalėdų Eglaitė Namuose
13. Vytauto priesaika
1 1. Kražių Skerdvnč
15. Lietuvos žemėlapis
16. Gražuolės

(Užsisakydami kalendorių pa- 
žymėkit numerį ir vardų.)

Užmokestį galit, siųsti pašto 
ženkleliais. Persiuntimo kaštų 
reikia pridėti 5c už vieną, 10c 
už tris. Pirkti šių kalendorių 
galit gauti kiek norit, pa 25c.

“ D
6820 Superior Avenue
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vienybėje su

SPRAGILAS

DIRVA 3 '

TEISĖJAS WM. F. LAUKAITIS
1 autininkų Kandidatas j S. L. A. Prezidentus

GERB. SPRAGILAS SU 
DĖDE APIE DARBUS 
IR KITUS DALYKUS
Aną vakarą atsilankiau 

į Dirvos redakciją, atne
šiau parašytą savo pamok
slą sekančiam numeriui.

Gerb. Redaktorius buvo 
išėjęs su politikom, taigi jo 
redakcijoje neradau.

Bežiūrint, ateina mano 
gerb. Dėdė. •

— Sveikas, drūtas, dėde. 
Ko gi tu čia atsilankai? — 
sakau aš.

— Alo, vaikeli, senai ma
tėmės. Ir tu Dirvoj? ką 
čia veiki? — sako jis.

— Man čia priprasta, bet 
dėdę tai pirmą kartą čia 
sutiku. O ko čia norėjai?
— sakau aš.

— Boba atvarė užsimo- 
kėt prenumeratą už Dirvą. 
Jai slidu šį vakar eiti, o 
dar sumislino, liepė man 
persirašyt Dirvą ant mano 
vardo. Prie to, turiu pa
siųsti pinigų broliui į Lie
tuvą, — sako jis.

— Tai kame skirtumas? 
Aš žinau kad pas jus- Dir
va ateina. Kas skirtumas 
ar tavo vardu ar jos eis?
— sakau aš.

— Tu, vaikeli, nesupran
ti politikos. Kunigai kaip 
kurias parapijonkas pasi
gavę bara kam skaito Dir
vą. Tai ji galės pasisakyt 
kad ji neima, o už mane 
neatsako. Kitą metą, kai 
bars mane už prenumera
vimą Dirvos, perrašysiu 
ant jos vardo, — sako jis.

— Aš girdėjau juokian
tis kad taip daroma, bet 
dabar pirmą kartą sužinau 
kad ištikro taip yra, — sa
kau aš.

— Ką gi darysi, vaikeli. 
Mes Dirvą mylim ir skai
tysim iki gyvi busim, ale 
kai mums į akis lenda, su
randam ir išėjimą. Pats 
matai, Dirva neužsiima jo
kiu bedievybės platinimu 
ar užgauliojimu katalikų 
tikėjimo,z dar geriau para
šo apie reikalingus dalykus 
negu tie kurie save vadina 
katalikiškais 1 a i kraščiais, 
ale yra tokių aklų fanati
kų kurie lenda klebonui į 
akis, zurza, ir jis nežinoda
mas dalyko jų paklauso ir 
leidžia savo jauniems kuni
gėliams kabinėtis į akis 
tiems kurie Dirvą skaito, 
sako jis.

— Tai ištikro apgailėti
na kad taip daroma. Klyv- 
lande Lietuvių yra ne tiek

daug, ir tik 1 ’ 
gyvenant užtektų visiems | 
ir paramos ir biznio. Bet 
yra tokių kurie save laiko' 
geresniais krikščionimis už j 
kitus, nors yra tikri nedo
rėliai, nusikaltėliai, ir kur
sto kunigus ir kitus žmo
nes prieš kitus. Jie mano 
kad tuomi sau gero pasi- 

į darys, bet tik sau duobę 
į kasasi, — sakau aš.

— Mes seni ir pasenom 
j Klyvlande begyvendami ir 
visi žmonės mums visada 
buvo geri, ale yra tokių • 
kurie iš savo fanatiško ak
lumo geriau rems Žydą, o 
savo brolį Lietuvį gatavas 
suėsti, —t- sako jis.

— Bet smagu nors tiek 
žinoti kad tiems trukšma- 
dariams ilgai nesiseka. Dė
dė pats žinai kiek per visą j 
eilę metų čia buvo tokių! 
kurie norėjo Lietuvius už 
nosies vedžioti. Kur jie 
šiandien? O dorus, rimtus i 
veikėjus žmonės toliau la
biau pamyli ir noriai su 
jais dirba, — sakau aš.

— Vaje, pamiršau. Tu
riu pasiųst į Lietuvą pini
gų. Ta Dirva kaip kada ir 
pergerai apie Lietuvą nu
rašo. Skaitai kaip ten vis
kas gerai ir puiku, o štai 
gavau gromatą nuo brolio, 
prašo kad atsiųsčiau pini
gų, — sako jis.

— Dėde, klaidingai pro
tauji. Ką bendro turi vi
sos Lietuvos progresas su 

i tavo brolio maža ar didele 
bėda? Nors ir daug žmo
nių ten dar yra biednų, ne
prasigyvenusių, ir jiems 
reikia pagalbos, bet tas ne
reiškia kad visa šalis nega
li daryti pažangos. O tą 
pažangą matom kur tik ne
pasisuksi Lietuvoje — nors 
tik iš paveikslų kurie pa
čioje Dirvoje telpa: stato
mi nėr visą kraštą milži
niški amžini tiltai, kokių 
pirmiau niekas ten nema
tė; išstatyti puikiausi dide
li valstybiški rūmai; išgra
žinti miestai; praplėsta vi
same krašte mokslas; iš
tiesta nauji geležinkeliai ir 
plentai. įrengta cukraus 
fabrikai; surasta pasauly
je rinkos Lietuvos ūkio ga
miniams: sviestui, kiauši
niams, paukščiams, mėsai, 
galvijams, arkliams ir vis
kam, o tą viską jau beveik 
pati viena Lietuva savo lai
vais išveža — nereikia nei 
svetimų laivų samdyti ir 
už juos mokėti, — sakau 
aš.

— Teisybė, vaikeli, skai
čiau Dirvoje kad po Lietu-1 
vos vėliava jau vaikšto net1 
vienuolika laivų, o tik du 
metai rodos atgal neturė
ta nei vieno, — sako jis.

Po Brooklyną (N. Y.) apsi
dairius žmogus tuojau pajunti 
kad kas tokio nepaprasto Lie
tuvių kolonijoje darosi, štai 
kad ir sąryšyje su SLA. Pildo
mosios Tarybos rinkimais aiš
ku kad žmonių nuomonės apie 
kandidatus į valdybos vietas 
labai skirtingos, nenaturalės. 
Agitatoriai matyt nesnaudžia.

Ginčai eina kaslink kandida
tų tinkamumo į SLA. prezi
dento vietą. Teko susidurti su 
gan a keistomis žmonių nuo
monėmis, pagal kurias Baiti- 
morės miesto teisėjas, W. F. 
Laukaitis esą netinka vietai to
dėl jog jis kada tai buvęs ko
kiems tai socialistams advoka
tu. Kaip tokių išvadų prieita 
sunku suprastai, bet visviena 
apie tai kalbama ir tiek.

Keista todėl kad nuėjęs į 
advokato ofisą klijentas juk 
nepersistato save kaipo socia
listas, komunistas arba tauti
ninkas, bet pasakoja advoka-

— Matai, dėde. Jeigu 
visa šalis butų taip nusmu
kus ir nubankrutijus kaip 
pasitaiko vienam tavo ar 
kurio kito" giminiečiui, ta
da galėtum sakyti kad ten 
bloga ir prastai. Dabar gi 
matydamas prieš akis gy
vus faktus apie visos Lie
tuvos kilimą, dėl vieno ar 
dalies prastai gyvenančių 
negali smerkti viso krašto 
ir tų žmonių kurie sunkiai 
ir sumaniai dirbdami vis
ko turi, — sakau aš.

— Kaip iš kitos pusės 
pasvarstai, vaikeli, tai1 čia 
pas mus Amerikoj daug 
blogiau. Ten nors duonos 
turi, kaip mano brolis ra
šo, ale pinigų pritruko, no
ri augint cukrinius runke
lius, ir eksportui kalakutus 
ir bekoninius paršus. O 
čia mes kaip tik nustojam 
dirbt taip ir neturim nei 
pinigų nei duonos, — sako 
jis. " '

— Tai tu, dėde, negerai 
man išsyk paaiškinai kam 
tavo brolis pinigų prašo: 
jis nori pasidaryt turtin
gesnių, praplėst savo ūkio 
gamybą, ir prašo pas tave 
paskolos, o ne gelbėt jį iš 
vargo. Visai kitas dalykas 
tarp tų kurie ten vargin
gai gyvena ir tų kurie no
ri lenktyniuoti su kitais 
turtingais savo kaimynais. 
— sakau aš.

— Tuščia jo apie Lietu
vą. Ale tu, vaikeli, pasa
kyk ponui Redaktoriui kad 
sulaikymų durnus tuose ka
minuose ką telpa Dirvoj 
ant pirmo puslapio, ba da
bar mažai kur rasi fabri
ką kad visi kaminai rūktų 
durnais, kaip tame paveik- 
slukyje parodo. Darbai la
bai sumažėjo, — sako jis.

— Tiesa, dėde. Bet tas
i paveikslukas tegul būna 
lyg koks ženklas vilties kad 
kad darbai vėl pradės eiti, 
prezidentas rūpinasi page
rinti darbus. Bet dėdė vis 
matau turi pinigų, ir net 
gali į Lietuvą pasiųst, — 
sakau aš.

— Kad visi taip gyven
tų kaip aš, visi turėtų pi
nigų. Ale kiti nepamislina 
apie rytojų. Per tą depre- 
šiną stenėjo, vaitojo, o kai 
vėl laikai pagerėjo, tuoj ir 
automobilius pirko, ir po 
karčiamas kas antras va
karas ūžė, ir kitokių zbit- 
kų jiems prireikė. Tegul 
pasimokina kaip ant svieto 
gyvent, nereiks vėl stenėt 
kai darbai sustojo, — sako 
jis.

— Tikra tiesa, dėde. Bė
da su tais betvarkiais. O 
tie labiausia visus kitus 
kaltina už savo bėdas, ly
giai taip kaip ir Lietuvoj, 

i — sakau aš.
— Na tai iki pasimaty

mo, vaikeli. Užeikit kada 
pas mus, — sako jis.

— Iki pasimatymo, —sa- 
i kau aš.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

UTURIŲ DVARAS SU veikiančia spirito varykla pilnu įren
gimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemės apie 100 ha. Vi
dutinio amžiaus miško apie 48 ha ir durpės apie 3 ha. Per 
dvaro lauką teka mažas upelis.

ŠACUNŲ-JACKAIČIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais, 
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 1% ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

BAGDONIŠKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos žemės 
apie 60 ha. Dvaro laukai rubežiuoja su apskrities miesto 
laukais.

Veikiantis motorinis valcų MALŪNAS, su pilnu įrengi
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 HP, 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam 
simokėjimą. Dėl smulkesnių

J. VENCIUS
Kaunas

1

2

3

4

turtui galima padaryti nedidelį is- 
žiniu kreipkitės į \ (21)

Putvinskio g. 6—1 
Lithuania

I

TRUMPOS
P ASTA B O S
Rašo Jonas Valaitis

Lietuviu Radio vedėjas iš WMBQ 
Brooklyn, N. Y.

SU V. VALSTIJŲ Aukščiau
siojo Teismo teisėjui Suther- 
land rezignavus, dėl senatvės, 
ir Prezidentui paskyrus į jo 
vietą savo šalininką, dabar Au
kščiausiasis Teismas susideda 
iš penkių liberalų prieš keturis 
konservatikius. Taigi naujasis 
Teismas didumoje palankus 
Prez. Rooseveltui. Bet iki Pre
zidentas apsistatys iš visų pu
sių save palankiais žmonėmis, 
ir vėl ateis rinkimai....

apie savo reikalą. Iš ki- 
pusės, juk žmogus tam ei- 
ir mokslą kad būti žmoni- 
naudingu, be skirtumo ti- 

ar politiškų pažiūrų, 
kad prisitaikinti ko- 
partijai ar kokiam 
Kaip sveiko proto

tu i 
tos 
na 
jai
kėjimiškų 
o ne tam 
kiai nors 
tikėjimui,
žmonės gali apie tai ir ginčy
tis net sunku suprasti.

Kiek gi jau mes turime Lie
tuviškos kilmės teisėjų Ame
rikoje? Bent rašančiam šiuos 
žodžius apie tai žinių trūksta. 
Esu vienok įsitikinęs kad pa
tekti į tokią aukštą vietą nėra 
jau taip lengva. Man yra ži
noma tas kad pirma negu žmo
gus gali į tokią vietą patekti 
jis turi būti baigęs mokslą, 
žmogus doras, nesusitepęs, be
šalis ir gerai suprantantis teo- 
ses ir šalies įstatymus. Ir ad
vokatų tarybos remiamas toks 
tegali patekti į tokią aukštą

vietą.
Nors teisėjo Laukaičio nie

kada savo gyvenime nesu ma
tęs, vienok iš patyrimo žinau 
kad jisai turėjo būti pusėtinai 
užsitarnavęs taip teisių žinovu, 
bešališkumu ir teisingu gyve
nimu, jeigu Amerikiečiai jį į 
tokią aukštą vietą iškėlė. Ma
no supratimu, teisėjas Laukai
tis, jeigu jisai ištikro apsiima 
būti SLA. Prezidentu, turėtų 
būti vienbalsiai išrinktas, o ne 
bereikalingai įtariamas bepras
miuose dalykuose. Tiktai to
kių žmonių kaip teisėjas Lau
kaitis rankose, SLA. galėtų be 
baimės ilgai išsilaikyti, nepai
sant kad iš priežasties imigra
cijos suvaržymo SLA. narių 
skaitlius mažėja.

Garbingai vietai reikalingas 
garbės žmogus, kuriuo be abe
jonės Teisėjas Laukaitis yra.

Reporteris.

JŪSŲ SVEIKATA

stiklai vadi-
Parankumas

Ta-

Daugiausia bė- 
Jų tolimas 
tolimesnis, 
gerai, bet 
reikalauja

AKYS SENATVĖJE gių. Nesant svarbių nedatek- 
—rrr-— į lių, kartais trumparegiai skai-

Akys pradeda senti gana an-' to geriau nusiėmę akinius, 
ksti. Po 40 metų amžiaus akys 
pradeda netekti pajiegos prisi
taikyti artimam matymui. Ne
gana to, normalės akys pasida
ro tolyregės. žmonės su nor
malėmis akimis pradeda patč
iu y ti jog jiems yra sunku skai
tyti. Kasmet žmogus turi lai
kyti raštą toliau nuo akių.

Ateina laikas kada raštas 
reikia laikyti taip toli kad ran
ka nepasiekia,
dos turi tolyregiai. 
regėjimas pasidaro 
Laukuose jie mato 
skaitymui anksti
pagalbos stiklų. Abipusiai ap
valus stiklai surenka spindu
lius ant retinos ir sugrąžina 
normalį regėjimą. Tas dar ne 
viskas.

Nusilpę akys bando prisitai
kyti prie artimo matymo, pa
vargsta, pasidaro galvos skau
dėjimas, vidurių nevirškini
mas, nervų suirimas. Akiniai 
suteikia greitą pagalbą.

Po 40 metų amžiaus beveik 
kiekvienas žmogus reikalauja 
akinių. Bereikalingas vargini
mas neatneša akims gero. Gi 
matymas, reguliuotas stiklų 
pagalba gali pasilikti geras iki 
giliai senatvei.

Trumparegės akys neišpa- 
žysta senatvės taip greit kaip 
tolyregės. Daug kartų trum
paregiai džiaugiasi kad jų ma
tymas pasigerina. Mat, trum
pas regėjimas pasidaro ilges
niu ir prisiartina prie norma
laus,
metas į metą reikalauja silp
nesnių stiklų, 
prisitaikyti prie artimo regėji
mo dingsta taip kaip ir tolyre-

Kurie nešioja akinius,

Bet jų pajiega

sėje gyveną 
aiškiai matyti.

žmonės jas galėtu

MADRIDO gyventojams įsa
kyta aplesti miestą į 30 dienų,' 
nes už sostinę ruošiama milži
niška ir gal 
va. Jiegas 
ir sukilėliai, 
nuolat puola 
sniego mažai nuostolių padaro, 

nemato kur bombas mėty- 
Kur milijonai miesto žmo- 
galės išsinešdinti jeigu rei- 
iš Madrido išeiti ?

būt galutina ko- 
stiprina lojalistai 
Sukilėlių lėktuvai 
lojalistus, bet dėl

SOVIETŲ Rusijos per ilgus 
metus buvęs karo laivyno uos
tas Kronštadtas nustoja savo 
vertės. Karo laivynas perke
liamas į Arktikos pakrantę, 
šiaurėje arti Murmansko, nes 
Murmansko uostas neįšala žie
mą. Mat, jei Vokiečiai užblo
kuotų Baltijos jurą, per Mur
mansko uostą Rusai gali be 
kliūčių išplaukti į Atlantiką. 
Prieš 10 metų buvęs mažas 
miestukas su apie 2500 gyven
tojų, Murmanskas dabar išau
go į 100,000 gyventojų mies
tą. Tas uostas turi 
mą su Leningradu 
lio linija ir orlaiviais 
lio Rusijos miestų.

susisieki- 
geležinke- 
iš dauge-

JAPONAI šiaurinėje Kini
joje, Mančukuo valstybėje, ku
rią jau valdo keli metai, iš pa
laidos Kinų kariuomenės, dau
giausia buvusios Kinų komu
nistų kariuomenės, kuri perėjo 
į Kinų nacionalistų pusę, susi
laukia netikėtų kliūčių: Japo
nų sargybos dingsta, turtas 
naikinamas. Tvarką palaikyti 
Japonai gali tik didesniuose 
centruose, o už kelių mylių nuo 
centrų, atskiri Kinų generolai 
sau valdo milžiniškus plotus ir 
prieš Japonus atkakliai kariau
ja. Daug kur jie elgiasi tikrai 
banditiškai, užpuola įstaigas, 
apiplėšia ir vėl dingsta.

AMERIKA savo karo laivų 
dalį iš San Diego paleido į Pa- 
cifiko vandenis saugoti savo 
žuvininkystės vietas nuo Japo
nų žuvininkų, kurie Amerikos 
augintas žuvis labai pradėjo 
gaudyti.

LENKŲ katalikų dvasiškija 
nutarė visu Rusijos parubežiu 
statyti aukštais bokštais baž
nyčias ir jas apšviesti stiprio
mis šviesomis, kad Sovietų pu

paskelbti karą 
skubumą. Tai- 
norėjo pravesti 

karas butų bal-

AMERIKOJE varoma suma
nymas pavest Prezidentui Roo- 
seveltui teisę 
pagal reikalo 
kos šalininkai 
įstatymą kad
suojamas visų šalies gyvento
ju.

UKMERGĖS žydelis, šulo- 
mas Kleinas, 103 metų amž., 
vyksta į Londoną j ieškoti pa
likimo mirusio ginklų gaminto
jo milijonieriaus Bazilio Zacha- 
rovo. Kleinas sako esąs arti
miausias Zacharovo giminietis. 
Kiti giminės gyvena Aleksote, 
prie Kauno, kurie turi įrody
mus kad Zacharovas paeina iš 
Ukmergės, buvo neturtingų žy
dų šeimos narys. Ukmergėje 
buvo vedęs žydaitę, su kuria 
turėjo sūnų ir dukrą. Persi- 
skyręs su ja, išėjo tarnauti Ru
sijos kariuomenėje, kur išbuvo 
25 metus. Už sumušimą virši
ninko Zacharovas buvo ištrem
tas į Sibirą, iš kur pabėgo. Jo 
sūnūs atsidūrė Londone, kur 
batsiuviauja. Zacharovo kil
mės j ieškojo Graikų vyriausy
bė savo šalyje, bet nerado. 
Ukmergės rabinai sako įrody
mus ir dokumentus turi. Tai
gi, į Lietuvą gali būti parvež
ta Zacharovo paliktų pinigų.

SKAITYKIT VIENYBĘ
Paprastai seniems reikalinga 

dveji akiniai: vieni tolimam 
matymui, kiti artimam. Ka
dangi tankiai būna sunku mai
nyti stiklus, žemutinė dalis sti
klo yra išgramdoma artimam 
matymui. Tokie 
n.asi “bifocal”.
tokių stiklų yra didelis, 
čiau, kai kurie žmonės turi di
delę sunkenybę prie jų prisi
taikinti. žiūrint per apatinę 
dalį į tolį, regėjimas atrodo 
miglotas, žemutinis stiklas y- 
ra geras tik skaitymui arba 
kokiam artimam darbui.

Priskyrimas dvigubų akinių 
suteikia daktarams daug gal
vos skaudėjimo. Bet kada žmo
gus prie jų pripranta, dvigubi 
stiklai suteikia didelį smagu
mą, ypač darbe — mat, nerei
kia mainyti akinių, tais pačiais 
gali matyti arti ir toli.

Gerai prižiūrimos akys tar
nauja iki giliai senatvei, tik 
reikalauja daugiau šviesos. Ne
laimei, po 40 metų amžiaus pa
sitaiko daug kūno ligų, kurios 
sugadina regėjimą. Tokiuose 
atsitikimuose stiklai nepagelb- 
sti, reikia naudoti medikališką 
pagalbą. Paveizdan nesveiki 
inkstai arba cukrinė liga su
gadina akių retiną. Gydant 
tas ligas pasigerina regėjimas, 
kuomet akiniai turi mažą ver
tę. Cukrinė liga padaro akį 
neperšviečiama, padaro kata
rą.

Tankiai matosi žmonės kurie 
vaikščioja nuo vieno akinių 
taikytojo prie kito norėdami 
pagerinti regėjimą, kuomet tu
rėtų kreiptis pas medicinos gy
dytoją. Dr. Matulaitis-Lait. 1

VIENYBĖ—seniausias Amerikos Lietuvių laikraštis, įsteigtas 
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BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Į LIETUVĄ

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEWYORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių 
ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 
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PRASIDEDA GINKLAVIMOSI LENKTYNĖ

JAUNIEJI LIETUVOS 
VALDŽIOJE

Kaip iš Lietuvos laikraš- 
: čių matyti, ten laikas nuo 
laiko pastatoma į aukštas, 
atsakomingas vietas jauni, 
naujosios gentkartės žmo- 

I nes.
Štai nuo Sausio 1 dienos 

Žemės Ūkio Ministerijos 
Žemės Ūkio Departamento 
direktorium paskirtas ag
ronomas Vladas Tiškus.

Jisai kartu yra ir Jaunų
jų Ūkininkų Ratelių vy
riausias vadas visoje Lie
tuvoje. Ta organizacija tu
ri desėtkus tūkstančių na
rių.

Vladas Tiškus yra gry
nai Lietuvos mokslo pro
duktas. Jis yra kilęs iš 
Raseinių apskrities, Bety
galos vals., Budų vienkie
mio. Baigęs Dotnuvoje Že
mės Ūkio Akademiją, 1932 
metais įstojo į Žemės Ūkio 
Rūmų tarnybą ir čia ėjo 
įvairias pareigas: buvo 
švietimo i n s t r u ktorium, 
agronomijos skyriaus ve
dėjo padėjėju ir nuo 1936 
metų Lapkričio 1 d. Žemės 
Ūkio Rūmų vice direkto
rium.

Vladas Tiškus yra akty
vu ; ir bendros tautinės vi
su! meninės veiklos dalyvis.

Jo įpėdinis, naujasis tų 
rūmų direktorius, paskir
tas agronomas Jonas Mei-1 
liūnas, kilęs iš Biržų aps-i 
krities, Vaškų vai., Burniš- 
kių vienkiemio. Taip pat 
jaunos, dabartinės gent
kartės ir Lietuvos mokslo 
žmogus.

Kaip jau buvome rašę, 
Lietuvos pradžios mokyklų

fAALYKŲ žinovai tikrina 
jog Suvienytos Valsti

jos ir Didėji Britanija ta
riasi atmesti Londono Ka
ro Laivynų Sutarti, kuri 
apriboja karo laivų didu
mą, jeigu pasitvirtins pra
nešimai apie Japonijos už
simojimą statydintis dide
lius karo laivus.

Šis žinios eina kuomet! 
Prezidentas Roosevelt ruo
šia speciali atsišaukimą S. 
V. Kongresui, kuriame ža
da siūlyti karo laivų staty
dinimo programo plėtimą.

Kartu kalbama jog Su
vienytos Valstijos gali bū
ti priverstos statydinti di
desnius — ir daugiau — 
karo laivų išlaikymui savo 
viršenybės ant Japonijos.

Prancūzija taip pat sako 
svarsto statydinimą didžių
jų karo laivų viršijant ap- 
siricavinią savo sutartyse, 
delei Italijos plėtimo karo 
laivų darbų.

direktorium švietimo Mi
nisterija paskyrė mums A- 
merikiečiams gerai pažys
tamą Mečių Kviklį, kuris 
pereitą vasarą lankėsi šio
je šalyje su Lietuvos Spor
tininkais.

Mečius Kviklys yra vos 
36 metų amžiaus.

Bendrai, Lietuvoje vie
nas po kitam į aukštas val
diškas vietas ineina vis 
daugiau jaunosios kartos 
žmonių, kurie myli savo 
tautą ir žemę ir pilni ener
gijos dirbti padarymui sa
vo šalies visiems tinkama 
gyventi, ne tik sau 
vietelės turėjimui.

šiltos

Lenkiją paversti to- 
valstybe, reiškia, to- 
Vokietija, Italija ir 

kur nėra seimo, opo- 
politinio žodžio lais- 

sakoma, butų 
vidaus

ir
Lenkija,
aštrios vidaus kovos 

kur vienoje pusėje sto-

v
Londono Karo Laivynų 

sutartį pasirašė 1936 me
tų pradžioje Suv. Valsti
jos, Did. Britanija ir Pran
cūzija. Jos sutarė nesta
tyti didesnius negu 35,000 
tonų karo laivus. Vokieti
ja ir Rusija tokį pat pasi
žadėjimą padarė pasirašy
damos paskiras sutartis su 
Britanija.

Nepatvirtinti pranešimai 
skelbia jos Japonija jau 
pernai pradėjo statydinti 
43,000 tonų milžiną karo 
laivą ir kad tuoj pradės 
darbą kitų dviejų tokių 
laivų.

Prez. Roosevelt svarsto 
ginklavimosi s m u lkmenas 
su diplomatiniais i 
laivyno žinovais.

SIRGIMAI ŽIEMOS 
METU

Suv ienytose Valstijose, 
po apitikrių tyrinėjimų nu
statyta kad žiemos metu 
kasdien serga po apie šešis 
milijonus žmonių, kurie ne
gali eiti savo kasdieninių 
pareigų, lankyti mokyklą 
arba atlikti kitus savo dar
bus.

I) a ilgiausia nesveikuo.ja 
paprasti žmoneliai, kurie 
mažiau saugojusi ir kurie 
neturi galimybių greita: 
nuo susirgimų gelbėtis.

^MUSŲ KAIMYNAI Len
kai pergyveno gana rimtą vi
dinės politikos krizę, nes bu
vo norėta 
talitarine 
kia, kaip 
Sovietija, 
zicijos 
vės. 
virtus 
lauku,
vėtų fašistai, kitoje kairesnės 
nuotaikos žmonės. Fašistinę 
kryptį, po svyravimų, atmetė 
ir buvusieji Pilsudskio legio
nieriai, ir dabartinis Pilsudskio 
įpėdinis Smigly-Rydz, ir deši
nieji elemtai' valdžioje, nekal
bant apie opozicines partijas. 
Maršalas Smigly-Rydz pareiškė, 
Lenkai eisią “vidurio keliu”; 
reiškia, pripažins kontroliuoja
mą seimą, šiek tiek spaudos 
laisvės ir dabartinę konstituci
ją. Totalitarinė kryptis, nėra 
abejojimo, butų dar aršiau Lie
tuvius, Ukrainus ir Baltgu- 
džius smaugus, nors ir dabar
tinė Pilsudskio rūšies “demo
kratija” nieko gero Vilniečiams 
nedavė.

^■VOKIEČIŲ laikraštis 
bar, paprastai, nerašo, ko 
džia nenori. Todėl įdomu 
.reiškimas įdėtas j

SENELIŲ GLOBAI 
REIKIA DIDELIŲ SUMŲ

Suv. Valstijose išlaiky
mui senelių reikalinga apie 
4 bilijonų dolarių, sako ži
novai.

Nekurie reikalauja kad 
valdžia pasirūpintų prave
sti ir senelių surašą, ne tik 
bedarbių, patikrinimui ko
kiam skaičiui seno amžiaus 
sulaukusiųjų reikalinga pa
galba.

da- 
val-1 
pa- į 

“Boersen 
Zeitungą” ir cituojamas “Man-
chester Guardian”. Vokiečių 
“zeitungą”, ragindama pripa
žinti tris ir pusę Čekoslovaki
joje gyvenančių taip vadinamų 
Sudetijos Vokiečiu medžiaga 
at kirtai valstybei, sako, šito- [ 
kia valstybė turinti tiek pat j 
teisių rastis ir gyventi kiek 
“Baltijos valstybės, kurių ne
priklausomybė tautiniu pagrin
du yra pripažintas Europos 
reika’as”. šitas sakinis paro-' 
do kad ir Vokiečiai pripažįsta j 
Baltijos valstybių nepriklaus- 
mybės svarbą, nes vadina ją 
“Europos reikalu”.

KUPIŠKĖNŲ KAK ĖI)I N ĖS
PRAMOGOS

Kaip Jaunimas Kupiškio Apielinkese Kalėdas Švęsdavo

\’ UO KALĖDŲ iki Trijų Karalių tęsiasi taip 
I vadinamos vaišės, kurių metu kaimo jauni
mas atsigavi advento metu uždraustų linksmy
bių: šokių, muzikos, žaislų, dainų ir vakaronių. 
Muzikantai išsitraukia iš užkrosnio sudžiuvusias 
dūdas, lumzdžius, švilpas ir skripkas, sušlapina 
ir liurlina kiek tik kvapo turi, šokėjai taiso ko
jas šokti: Vyžas karklines pamuša kietų virve
lių padu ir išsmaluoja eglių derva, kad šokant 
labiau taukšėtų. Tokioj vyžos būdavo nestip
rios, per vakarą ir suplyšta, čebatų seniau nie
kas neturėjo, o naginėmis tik bažnyčion eidavo 
jaunuomenė ir turtingesnieji ūkininkai.

Kupiškio apielinkėje Kalėdų vaišių metu 
mėgiamiausia jaunimo pramoga tai švykštą 
d Į vakarines. Pavakariu, kada “žvirbliai 
tūptų”, būdavo kuris nors stiprus sumanus 
mo 
mo

ves- 
eina 
kai- 
kai- jbernas pasiima tam tikrą lazdą ir eina 

gatve šaukdamas:
— Prošom vakarotų, prošom vakarotų!
Kai iš trobos išbėga koks piemuo ar pus

bernis, tuomet švykštavedis vėl rėkia:
— Pridurk švykštų!
Tuojau kur koki pusberniai, piemenys ir 

mažesnės mergiotės priduria švykštą, kimbasi 
užpakalyje vadovo vienas kitam į drabužius, su- 
larydan.i ilgą virtinę švykštininkų. ’

Vadas visus veda; duoda komandą. Vadas 
ėga ir visi kiti bėga paskui jį. Vadas rikteli:

— švykšt! — ir pats staiga metasi vienon 
kurion šalin, o paskui taip pat kiton. Taip pat 
tuii daryti ir visi švykšti n inkai, kas nespėjo to I 
padaryti, parvirto, arba gavo lazda nuo vado. | 
Kartais visi suvirsta sniego pusnin arba grio- j 

. Kiek čia juoko ir klyksmo. Su-
Vadovas j

Parlalį šoka trijuose susikabinę krūvon, mu
zikantas groja, šokėjai dainuoja sutartinę.

Vyžų šokį šoka poromis vyrai ir moterys 
sustoję priešais vienas kitą, rankas į priekį iš
tiesę laikosi už pirštų galų pasiėmę, kojom strik
si ir protarpiais vieni su kitų kojų pirštus su- 
durdami. Baigdami šokį, rankų nepaleidę, trep
sėdami kojom pabėga vienan šonan ir kitan, šo
kėjams muzikantas groja, o šokėjai dainuoja:

“Kol aš gyvas gyvinsiu, 
mažų vyžų nepinsiu, 

mon kojalos nušola 
ir veideliai nubola.
Tad rid rita ta, rita ta rita ta!

Čiutelę šoka vien tik mergaitės, šokėjos 
sustoja ratu, o viena stovi viduryje rato. Vi
duryje rato stovinčioj! veda dainas, o kitos va
ria. Dainuojama serovišku sutartinu budu. Vi
sos kitos eidamos ratu paskui viena kitos dai
nuoja tą pat ką ir vidurinioji, tik užbaigdamos 
sušunka: “Mas sasutalas”, suima saujon anda- 
roką, atsisuka į viduryje rato stovinčią ir sma
giai tiepteli koja žemėn:

Pirmoji dainuoja: 
čiutyta

Visos:
čiutyta,

Pirmoji: 
čiutyta,

Visos: 
čiutyta,

Toliau šokėjos taip pat šokdamos dainuoja: 
“rutuląs” sėja, ravėja, laisto, skina. Jeigu 

nėra daugiau šokėjų, šokama
Kalėdų vaišių metu labai 

mai, ypaš Snaudala, Kotinas,
Sekm.

t

rutrla, kas darželį L vara?

rutula, mas sasutalas!

rutula, mas sasutalas!

KENKSMINGA 
PASTANGA

SLA. Prezidentas F. 
Bagočius SLA. organe agi
tuoja už komunistų suma
nytą leisti neva jaunimo 
laikraštį Angliška kalba.

Vietoje to, ponas SLA. 
Prezidentas turėtų parody
ti daugiau noro palaikyti 
patį SLA. organą didesnį, 
ne jį smaugti mažinant, 
neva dėl lėšų stokos.

Turėtų išgalvoti budus 
kaip įvesti ir palaikyti stip
rų, rimtą Angliška kalba 
skyrių pačiame SLA. orga
ne, kad jaunime butų ug
doma SLA. dvasia ir jau
nimas priruošiamas užimti 
senųjų, nykstančių SLA. 
vadų vietas.

Galėtų pavaryti agitaciją 
kuopose ir gautų geros pa
ramos SLA. jaunimo prie
dui leisti kad ir Angliškoje 
kalboje, vietoje SLA. orga
ne agituoti už svetimą pa
darą.

Dabar gi SLA. Preziden
tas dirba atstūmimui mu
sų jaunimo į kitą, visai ne
reikalingą, net kenksmin
gą kelią.

SLA. Prezidentas nie
kaip nepajiegia prisirengti 
pasinaudoti musų pašaline 
spauda agitacijai už Susi
vienijimą, nors gavo labai 
praktiškų pasiūlymų.

Argi tik tiek ponui Ba- 
gočiui SLA. reikalai rupi 
kiek jisai turi sau asme
ninės naudos iš prezidenta
vimo? Kodėl nežiūrėti ir 
nesirūpinti SLA. ateitimi, 
arba pasitraukti ir užleisti 
vietą jaunesniam, kuris tu
ri gerų planu ir mokės dir- [ 
bti? 1 i

PASIRYŽIMO DAINA
(Jaunųjų Ūkininkų daina)

Mes artojai, mes audėjos, 
Mes vaikai gimtų laukų!
Mes jaunyste sužydėję
Pilni valios ir jiegų!

Kada sodai žada vaisius,
Kada staklės su dimais, 
Mes i miestus neišeisim
Būt benamiais skriaudžiamais!... 

Laimę sodžiuje atrasim, 
Darbas laimę mums atneš! 
Kliūtys musų neatgraso — 
Juk jauna tu, jaunas aš!

Naują saulę mes išarsme — 
Nebebus tamsos takuos;
Mes atrasim aukso versmes
Savo tėviškės laukuos!

Žemei mes pasižadėjom — 
Musų pažadai šventi! 
Mes artojai, mes audėjos,
Šviesi musų ateitis!

“Jaun. Uk.” Jon. šiožinys.

SUTREMPK, ŽIRGE
Sutremk, žirge, kojoms, 
Tegul žemė dunda, 
Tegul žino svietas 
Kad Lietuva bunda.

Tegul žino svietas
Kad Lietuvių jojos 
Už teisybę, tiesą 
Nepabugs kovoje.

Kardai aštrus musų, 
Rankos tvirtos, kietos. 
Kam jau teko kartą 
Tas virsta ant vietos.

Pulkai priešų stovi — 
Visi išsigandę,
Nes girdi Lietuvius
Ginklus jau galandant. 

Sutrempk, žirge, kojoms, 
Tegul žemė dunda, 
Tegul žino svietas 
Kad Vilnija bunda.

Al. J. PI.

IETUVIAI visados dė
mėsią kas dedasi pas kaimy- 

j nūs Vokiečius, Rusus ir Len- 
kus, nes Lietuva tų kaimynų 

. kryžkelėje. Jie mošų istorijai 
Įtakos turėjo praeityje, turėf 
ir ateityje. Todėl butų gerai 
iei koks Lietuvių laikraštis pa 
siimtų uždavinį sekti ir praneš
ti ką kitos tautos rašo ir kaip 
jos žiuri į musų istorinius kai
mynus. O knygų apie Vokie
tiją, Rusiją ir net Lenkiją, vie
noje Anglų kalboje kas metą 
išeina nemaža. Kita tiek išei
na Francuzų, Italų ir Vokiečių 
kalbomis. Jų kritiškas išna
grinėjimas Lietuviams suteik
tų daug įdomios medžiagos kai
mynus pažinti ir suprasti min
tis, kuriomis jie dabar gyvena.

štai, Anglų “Observer” re
cenzuoja. Australijos profeso
riaus Stepono H. Roberts kny
gą “The House That Hitlei 
Buiit” (Hitlerio Pastatytas Na
mas). Nacių filosofija, sako, 
štai kokia: “Valstybė tai Tau- 

; ta, o Tauta atsirenčia Krauju 
ir žeme: Kraujas turįs būti 
grynas, žemė Viešpatis, o Tau
ta turi būti Viskas”, šitokia 
filosifija pasmaugia pavienio 
tautiečio teises, atkrato tautą 
nuo tarptautinės prekybos iri 
gerų santikių, ir, galiausiai, Vo
kiečius, sako, prives ar prie ka- Į 
ro, ar prie griuvimo — išdavų 
kurios nei viena nei kita Lic-1 
tuviams nebūtų maloni, ar nau-1 
dingą. Tačiau, pavienio min- j 
tys ir teisės būdavo ir seniau i 
istorijos metu nesykį gniaužo- į 
mos, bet /laisvė išeidavo perga
lėtoja, o Vokietija, nors ir kaip I 
norėtų tarptautinės prekybos 
atsikratyti, negalės, nes nieka
dos nepasigamins sau vilnų, i 
aliejaus, kai kurių metalų, ir 
kitų reikmenų. Vokiečiai ne 
amžinai duosis savo mintis var
žyti, o Vokietija bus priversta 
gerų santykių kaimynuose j ieš
kotis. Todėl Prof. Roberts’o 
pranašavimas apie karą, ar 
griuvimą, gali būti, neišsipil-

i <Jys. i

! yin į vandenį, 
ulę pasipurto ir taip toliau keliauja, 
šūktelėja:

— Pašiukšt! — visi pritupia. Kai surin
ka: — Pastrikt! ir vėl pakyla visa grandinė. 
Pasako kokius nors žodžius ir visi tą pat turi 
pakartoti.

LINKSMA VAKARONĖ
Pagaliau nusibodus švykštą vedžioti, eina 

visa švykšta vakaronių kieman, kuriame vaka- 
•otojams numatyta gauti vietą pasilinksmini* 
nui. Dažniausia vakarotų sueina tokiuose na- 
nuose kur yra jaunų mergiočių, muzikantas ar
ia gera patalpa pašokti. Priėjęs kiemą, vado
vas atsiklausia šeimininką ar priims vakarotų. 
3avę sutikimą, visa švykšta grūdasi vidun. In- 
jję taip pat neapsieina be juokų.

švykštininkams atėjus, prasideda vakaro- 
ės, renkasi viso kaimo berniokai ir mergiotės, 

rkininkaičiai ir samdiniai. Kai kas atsineša šio- 
kių-tokių ir viešnagių. Berniokų užančiuose 
čiuksi buteliukai saldaus gėrimėlio, barška žir
niai, riešutai ir pupos, kuriais jie mergiotes vai
dina, res anuomet saldainių nebuvo. Pas mer
giotes užančiuose pūpso sūriai ir pyragėliai ar 
kiloki gardumynai. Seniau vyrai ir moterys 
visokius mažmožius dėdavosi užantin, nes ki
šenius turėti buvo uždrausta, vieton kišenių bu
vo leista tarbelę prisikabint viršutiniuose drabu
žiuose prie 
audeklo, jas

juostos. Tarbelės būdavo margo 
galėjo dėvėti vyrai ir moteryk

SENOVIŠKI ŠOKIAI
suktinį šokant, šokėjams muzikan- 
šaltekšnio lumzdžiu, skudučiais ar 

Kitokių muzikos pabūklų nebuvo, jei

Senovės 
tas pagroja 
Švilpele.
bent kuris mokėdavo kiek pačyruot žarnines sty
gas ištempęs ant kokios lentelės, ir visa muzika, 
šokėjams muzika mažai būdavo reikalinga, nes 
visi šokiai buvo šokami su Įtam tikromis daino
mis, o jei yra muzikantas tai jis tik pritaria.

Vakaronėse daugiausia šokdavo: čiutytę, 
Rožytę, Kalmaškytę, Suktinį, Padūkėlį, Piršlelį, 
čigonėlį, Parlalį, Vyžų šokį, ir Kracatą.

Senovės suktinį šokant, šokėjai nuolat su
kasi ir dainuoja:

“Tu sesiala jaunoji, tu esi
iš upalas undenį tu neši.”

Kracatą šoka vyrai ir mergaitės ]X)r< 
susikabinę ir dainuoja:

“Lioj sau gailio vokaro ly lia!
lipk nuo pečiaus — tai dai da!”

Vyžų šokį šoka eidami ratu poromis, smar- 
kojom žemėn mušdami dainuoja:

“šoka, trepsi vyžos šitos, 
unt maltuvas yra kitos.
čiužinėja vyžos šitos,
unt nTaltuvas yra kitos.”

omis

kiai

kas
ir dviese.
mėgiami ir žaidi* 
Vestuvas ir kt.

lt. Buračan.

KEISTA IR ĮDOMU

o MOKSLININKAI galutinai ištyrė ir skel- 
įdomius dalykus apie žmogaus kūną. Sako, 

se-
bia 
riebalai žmogaus kūne visiškai persimaino, 
nieji užleidžia vietą naujiems, kas kelios savai
tės. Vanduo kūne atsinaujina kas 21 diena, 
druska kas 22 dienos, geležis kas 300 dienų, ir 
kartą į septynis metus perauga naujas visas 
žmogaus skeletas — kaulų forma.

• JAVA salose surastas vienas dvigalvis 
driežas: turi galvą ant vieno ir kito savo kūno 
galų. Tos dvi galvos gyvena sau paskiru gyve
nimu, r.es kuomet viena galva miega 
yra išbudus.

• NAMINĖS KATĖS per metus 
650,000,000 paukščių Suvienytose 
Ūkininkai ypatingai paneša didelius 
dėl paukščių žudymo, 
apie 60,000,000 kačių.

• ŽYDŲ VISAME PASAULYJE yra apie 
16 milijonų. Rumanijojc jų gyvena apie 900,000.

Pastaru laiku ir Rumunijoje pradėta žydai 
persekioti. Suspenduota jų keli laikraščiai, ir 
valdžia uždraudė krikščionei moterei jaunesnei 
negu 40 metų tarnauti žydų šeimoje.

• BANGŽUVĖS yra didžiausi sutvėrimai 
kokie kada gyveno ar gyvena sausžemyje arba 
vandenyje. Net didieji dinosaurai negalėtų su
silyginti didumu ir svoriu bangžuvei. Taipgi 
bangžuvių vaikai yra didžiausi už visų kitų že
mės sutvėrimų vaikus 
vės kartais atsiveda po

Bangžuvėms daug 
vaikus iki gimimo kad
kad plaukiodamos po vandenį neturi tokio sun
kumo kokis esti žeme vaikščiojančiam gyvu
liui. Bangžuvės kartais būna virš 100 pėdų 
ilgio ir sveria apie 80 tonų.

Baugžuvės savo vaikus žindo ir pienas iš
rodo baltas kaip karvės pienas.

kita visai

išžudo net 
Valstijose, 
nuostolius 

Suv. Valstijose esama

laike gimimo. Bangžu- 
du vaiku.
lengviau nešioti savo 

ir labai didelius, dėl to

. 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
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A. Merkelio Bukit Pasirengę Skaityti Dirvoje

"TUMAS-VAIŽGANTAS”
Didžiausia ir Gražiausia Monografija apie Didį Tautos Vyrą

D
AUGIAU kaip prieš ketveris metus miręs 
musų tautos rašytojas Tumas-Vaižgantas 

iš darbų ir raštų yra žinomas ne tik metropoli
jos bet ir išeivijos. Jis yra lankęsis Ameriko

je, daugelyje vietų buvęs, kalbėjęs viešų kalbų, 
daug kam iš Amerikiečių jis ir asmeniškai pa
žystamas. Tačiau ši pažintis yra, palyginti, per- 
maža, nes Tumo gyvenimas ir jo kūryba yra 
labai plati, įvairi, įdomi. Tai vienintelis Lietu
vos žmogus kuris ir savo judesiais, elgsena, gal
vosena, mestais šūkiais, frazėmis buvo origina
lus, nei į vieną nepanašus veikėjas, tikras Lie
tuvos žemės, Aukštaičių sūnūs, šiai origina- 
lei, plačiai, įvairiai asmenybei, jo darbams ir 
kūrybai pažinti A. Merkelis, didelis Tumo-Vaiž
ganto mylėtojas, jo artimas mokinys, parašė 
apie jį impozantišką veikalą.

Didelė A. Merkelio monografija apie Tumą- 
Vaižgantą. Bet koks didelis dvasios galiūnas ir 
koks Įvairus, platus žmogus Tumas, kad ir to
kia didelė monografija Tumo neišsems. Bėgs 
laikas, apie Tarną pasakojimai plėsis, rasis dau- 
rasis daugiau monografijų. Bet šį kartą ten
ka gėrėtis A. Merkelio dideliu, kruopščiu darbu, 
pirmutine tokia plačia monografija apie šaunų 
musų tautos vyrą.

Reikia pažymėti kad Merkelio TUMAS yra 
papieštas objektyviai, naudojantis gausinga me- 
dega, Įvairiais šaltiniais, Tumo, jo bičiulių ir 
priešų laiškais, dokumentais. Biografo dary
tas apie Tumą darbas moksliškai: monografija 
negi propagandos knygelė. Autoriaus dėta vi
sos pastangos atvaizduoti Tumą gyvą, Tumą- 
herojų-žmogų, herojišką ir žmogišką.

Ir Merkelio šios pastangos nusisekusios, jo 
Tumas gyvas, tikras, toks koks yra buvęs, Tu
mas — legenda ir Tumas — žmogus. ,

Knygos įžangoje autorius pabrėžia kad 
“svarbiausias kan. dr. J. Tumo-Vaižganto vei
kimo tikslas — Lietuvių tautinės sąmonės gai
vinimas ir tautinės kultūros ugdymas; šiam 
tikslui buvo skirtas visas jo gyvenimas. Tat 
ir šioje monografijoje tautiškumą aš dedu jo 
idealoginio veikimo pagrindan”. Taip, viršum 
pažymėti principai yra kertinis akmuo, ant ku
rio Tumas statė tautos rūmą, kuriuos A. Mer
kelis visai teisingai padėjo kaip Tumo gyveni
mo leitmotyvą.

TUMO ANKSTYVOS DIENOS

Tumas — Aukštaičių, Svėdasų žemės sūnūs. 
“Savo temperamentus, — rašo Tumas, — visi 
mes (Tumai) esame paveldėję iš ‘Svedasiškių’, 
sangvinikų, linksmų, neskaudžių juokdarių, daž
nai labai sąmojingų, savo padėtimi patenkintų, 
nuolaidžių, neperdidelių šarpuolių darbe.”

Bet Tumas nepaprastos energijos žmogus, 
jis didelis šarpuolis dirbti, veikti.

Merkelis iš Dinabarko realinės mokyklos 
mokinių grupės fotografijos taip apie jauną Tu
mą rašo: “Temperamentas, nepaprastas gyvu
mas ir nenuoramos dvasia trykšte trykšta iš jo 
prašmatnios pozos. Į priekį įsmeigtos akys, ant 
šalies nukreipta kepurė, niekur nenurimstančios 
rankos laisvai sukryžiuotos ant krutinės, o ko
jos šelmiškai iškreiptos. Tiek daug jame ma
tyti energijos, suktumo ir vos suvaldomo tem
peramento jog net prieš foto aparatą jis nega
li nurimti.”

Štai tikras Tumo portretas.
Ir visą gyvenimą Tumo bus į priekį Įsmei

gtos akys, bus jis nenuorama, eis per gyvenimą 
kaip audra, dulkes nuo žemės valydama, dėl tie
sos, tautos idealų kovodama.

Pasak knygos autorių, su “Aušra” atbudęs, 
Tumas stos Tėvynės sargybom Kovos su Len
kininkais, su Rusų žandarais, su savaisiais pa n- 
sidavėliais ir niekšais degeneratais; Tumas ,— 
tautininkas aktyvistas kovos dėl tautinės idea- 
logijos. Aukos sveikatą, karjerą, bus mėtomas 
iš parapijos į parapiją, aukos brolio šeimos lai
mę, dėl to kentės, suardys nervus, peranksti 
pražils, pyks, keiksis, verks ir melsis — visa 
tai darys iš sielvarto dėl Lietuvių tautos at
eities.

Skriaudžiamam, iš vietos j vietą mėtomam 
Tumui taip norėtųsi, jo paties žodžiais tariant, 
“išsivemti visą teisybę ’, bet kam gi tai daryti, 
ar vysk. Paliulioniui, kuris Tumo nemėgo, ar 
Kun. Styrai, kuris Tumo veikimą sekė ir vy
riausybei skundė ?....

Vienatvė ir konspiracija Tumui buvo rei
kalinga. Ir jis mokėjo konspiratyviai su ištiki
mų moterėlių, susipratusių Lietuvių pulku slap
tai veikti.

DARBUOTĖ VILNIUJE

Provincija, nors ir gera, bet persiauna Tu
mui tautiškojo darbo dirva. Jis draugų kvie
čiamas persikelia į Vilnių, čia jis dar ryškiau 
pasirodo kaip žurnalistas redaktorius, publicis
tas, kovotojas. Čia jis su A. Smetona formuoja 
per “Vilti”, per “Vairą” tautinę idealogiją, de
da tautinei kultūrai pagrindus.

Bet ir čia Tumas Įsigyja daugybę priešų: 
kairieji nekenčia kam jis liberalas, o Lenkai ir

Lenkiukai visom keturiom puola kam jis dirba 
Lietuvybės darbą.

Dvasinės vyriausybės priverstas Tumas iš
sikelia iš Vilniaus.

“Apleidžiau ‘Vilties’ redakciją, vieku pri
verstas, — rašo jis. — Tačiau niekam nepalie
ku vilties kad, manęs netekus, neteks ir žinių 
ką ir kaip daro Lietuvos lenkintojai Vilniaus gu
bernijoje. Vieku pašalinamojo vieton stos ki
tas ir trečias, taip pat giliai persiėmęs tautine 
idėja. Ir kels ją ir puoselės, kol Lietuviai savo 
tėvynėje netaps pilni šeimininkai, laisvi nuo vi
sokių nuošalinių apinasrių” (m. p. St. V.)

LIETUVA LAISVA!
Vėl Į parapiją, paskui kelionę Amerikon 

“Saulės” draugijai aukų rinkti, paskui Rygon, 
Lietuviško laikraščio “Rygos Balso” redaguoti, 
vėliau Didžiojo karo audra, darbai Tremtiniams 
šelpti komitete ir galų gale Nepriklausomoje 
Lietuvoje.

“Lietuva vėl nepriklausoma, tai mano Sau
lė, — rašo Tumas iš Stockholmo Dr. šauliui, — 
duosianti man gyvybės ir ūpo.... Jau aš jau
čiu ateinančią mano Saulės Tėvynės Laisvės 
šviesą. Ji dar man nepašvietė, nes ir jos spin
duliui reikia laiko erdvės tolybei perdurti. Bet 
eina, jau eina.... Sveika gi šviesybė, kuri ir 
vilčių srityje tebebūdama jau laimini sielą.”

Ir Tumas Nepriklausomoj Lietuvoj, naujo 
ūpo pagautas, kibs į visokį darbą: žurnalistiką, 
literatūrą, mokslą, politiką, bažnytinį apaštala
vimą. Visas Kaunas spinduliuos Tumo šviesa, 
jo energija liesis pro briaunas į visas kultūros 
sritis. Jis Vytauto bažnyčiai su vaikų buriu 
nešios akmenis ir ją remontuos, jis redaguos ke
letą laikraščių, žurnalų, jis lakstys su paskai
tomis į keliolikos organizacijų susirinkimus, bus 
jis laidotuvėse, bus krikštynose, šventins orga
nizacijų vėliavas, lankys mitingus, matys poli
tikoje ką neteisingo — skandalys, protestuos, 
priiminės šimtus interesantų, skolins pinigus, 
bars, keiks ir vėl bučiuos, kur tik minia — ker
mošius — jis dalyvaus, žilą savo galvą puren
damas, skerečiodamasis kalbės ir tumišką nuo
taiką darys.

Iš kokių versmių ta Tumo energija?
Visokia meilė įkvėpė jam energiją: Gamtos, 

gyvulėlių meilė; visų žmonių, gerų ir piktų, tų 
kurie Tumą šmeižė, į akis ditirambus giedojo, 
o už akių prakeiktu Jėzuitu vadino, visų vagių, 
aferistų, šnipų, karjeristų meilė Tumą darė die
viškos šviesos, nepaprastos moralės ir neišse
miamos energijos pilną žmogų. Jis neapkentė 
ir jis mylėjo, keikė, plūdo ir gyrė, išvarė pro 
duris ir vėl kvietė tą patį žmogų, tą patį apga
viką, kuris Tumo gerą širdį išnaudojo piktam, iš 
jo skolinosi pinigų, ėmė rekomendaciją, o išėjęs 
kalbėjo: — Ir gerai jam, apstačiau tą buržu
jų. — O Tumas vistiek žmogiška ir krikščioniš
ka meilė mylės visus.

DIDI .JO MEILĖ LIETUVAI
Bet labiausia Tumas mylėjo Lietuvą, jos 

žemę, tą velėną kuri jam davė sultis ir ener
giją.

šit, Tumas, šit žmogus, šit Lietuvis, visą 
gyvenimą, visą turtą, visą garbę atidavęs Lie
tuvai. Toks Tumas taip ryškiai, taip reljefin
gai A. Merkelio pavaizduotas.

Ši pirmutinė didžiulė Merkelio monografija 
parašyta tikrai tumiškai, gyvai, lengvu, vaiz
džių stilium. Jei banališku posakiu pasakyčiau, 
kad ši Merkelio monografija lengva skaityti 
kaip romanas tai butų neteisinga, ji skaitoma 
taip įdomiai, kaip įdomus ir įvairus buvo Tumo 
gyvenimas. Ne tik Tumo gyvenimo epizodai, 
įvairus įvykiai, nuotikiai, bet ir Tumo sapnas 
yra išėjęs tumiškas. Biografas pasakoja kaip 
Tumas sielojęsis spaudos atgavimu, kaip jis 
kartą sapnavęs Mikalojų su žmona, sustojusį 
Vadaktukų klebonijoje. Rytą, išlydėjęs Carą, 
nutvėręs jį už skverno ir klausius:

— Nepaleisiu kol nepasižadėsi pasirašyti 
Lietuviams rašmenų laisvės!

— Vot čudak. Nu, bud po tvojemu, — ta
ręs caras ir išvažiavęs.

Gyvų dialogų, vaizdžių charakteristikų, Tu
mo draugų ir priešų portretų apsti Merkelio 
monografija.

Merkelis, kaip analitikas, iškelia tėvų, ap
linkos, epochos įtaką Tumui ir Tumo įtaką gy
venimui.' Merkelis, kaip Ipolitas Tainas, susieja 
Tumą su Lietuvos žeme, žmonėmis, etnografi
ja, padaro Tumą kompatiškai suaugusį sų epo
chos romantinėmis, nacionalinėmis tendencijo
mis.

Merkelio pavaizduota ne tik Tumas hero
jus, bet ir didelė, įdomi epocha, priespaudos, 
persekiojimų, darbo kovų, kančių, heroizmo dėl 
tautinės kultūros, ir Lietuvos savarankiškumo 
epocha. Milžinišką darbą atliko Tumas tautai, 
gražų darbą ir Merkelis padarė apie Tumą.

Merkelio knyga su dideliu rupestingumu, 
visa širdimi, nervais ir pulsuojančio kraujo sro-j

Šiais Lietuvos Nepriklausomybės 20-ties metų sukaktuvės metais DIRVA pa
tieks savo skaitytojams įdomią, lengvą skaityti musų tautos Amžinojo Miesto 
VILNIAUS Istoriją. — Bukit pasirengę ją perskaityti — ji bus ilga, eis per ke
letą savaičių. Atnaujinkit savo prenumeratą dabar, tie kurių pasibaigia.

vėmis parašyta, tikrai mylinčio Tumą žmogaus 
padaryta, tai gyva, tai skaitytoją rakinte prira
kinanti. Knyga “Pažangos” bendrovės gražiai 
išleisa, 'gausiai ir gražiai iliustruota, tai malo-

nu rekomentuoti skaitytojams šią gerą knygą 
apie Gyvąjį Tumą, kuris idealizmu ir heroizmu, 
pasiaukojimu tautai švies musų dabarties ir 
ateities kartoms.

Saulės Draugijos rūmai Kaune, žaliajame Kalne, pastatyti Kun. Tumo Amerikoje rinkto
mis aukomis, šiuose romuose telpa Amerikiečių Kazimieriečių vienuolių mergaičių gimn.

TRECIAS SKRIDIMAS
IŠ AMERIKOS I LIETUVĄ TIKRAI JVYKS

Antanas Kieta Pasiry 
žęs Skristi j Lietuvą, 

Aplankydamas ir 
Pietų Ameriką

Apie trečią Lietuvių skridi
mą iš Amerikos į Lietuvą jau 
senai kalbama ir spaudoje ra
šoma teigiamai ir neigiamai. 
Todėl, išsklaidymui abejojan
čių minčių, ryžausi kaipo to 
skridimo ruošimo bendradarbis 
pareikšti musų Lietuviams jau 
galutinąi nustatytą naują skri
dimo kelią, kas padaryta ir 
kiek trūkstama.

šis tretysis ruošiamas skri
dimas per Atlantiką jau musų 
visuomenei atrodė lyg bereika
lingas žygis. Bet taurus Lie
tuvis lakūnas, Antanas Kiela,' 
turėjo nedvejojamą pasiryžimą 
tą žygį daryti skrendant per 
Atlantiką stratosfera. Drauge 
norėdamas galutinai užbaigti 
senai Lietuvių pasiryžtą žygį, 
t. y. oro keliu be nusileidimo 
nuskristi iš New Yorko į Kau
ną ir atsiekti tą Lietuvių trok
štamą tikslą.

Šiais metais musų tėvynei 
Lietuvai švenčiant savo Nepri
klausomybės 20-tį metų, ta su
kaktuvių švente džiaugsis ne 
vien musų broliai ir sesutės 
Lietuvoje bet ir visame pasau
lyje gyveną Lietuviai. Ta pro
ga lakūnas Antanas Kiela, kaip 
dalyvis jau oro kautynėse už 
Lietuvos nepriklausomybę, pa
siryžo pasiskirti kitą, naują ir Į 
ilgą skridimo kelią ir tą žygį 
skiria musų Tėvynės Lietuvos 
20-ties metų Nepriklausomybės 
sukaktuvėms.

Tos šventės proga aplankys 
šiaurės Amerikos Lietuvių ko
lonijas, iš čia skris į Pietų 
Ameriką aplakyti Brazilijos ir 
Argentinos Lietuvių kolonijas, 
o paskiau į Pietų Afriką ir iš 
ten pasuks jau tėvynės linkui.

Lankydamas kolonijas rinks

Lietuvai šventės proga siunčia
mus laiškus, sveikinimus bei 
linkėjimus iš tolimų pasaulio 
kampeliuose gyvenančių Lietu
vių ir neš plieniniu paukščiu į 
Lietuvą Jos džiaugsmo proga 
Įteikti ir viso pasaulio Lietu
vių džiaugsmus.

šiai ilgai kelionei jau stato
mas pritaikintas naujos kon
strukcijos lėktuvas, bet jo už
baigimui ir galutinam žygio pa-

J. O. SIRVYDO BIO
GRAFIJOS LEIDI

MO REIKALU

PASKUTINIS ATSIŠAUKI
MAS VISUOMENĖN

Naujus metus pradedant, 
darbas Juozo O. Sirvydo bio
grafiją išleisti tęsiasi labai 
sklandžiai. Todėl yra vilties 
kad iki pavasario vajus sukel
ti reikalingus pinigus bus bai
gtas ir knyga paduota spaudai. 
Užtai dabar laikas kiekvienam 
prisidėti knygą išleisti, nors 
savo prenumeratą prisiunčiant.

Kas šiam tikslui skirs dolarį 
kiekvienas gaus knygą. Be to, 
knygoje bus atspausdinta kiek
vieno kaipo bendraleidėjo var
das.

šių metų pradžioje J. O. Sir
vydo biografijai išleisti prisi
dėjo šie:

Gauta pasidarbavus A. J. 
•Jokūbaičiui, So. Boston, Mass.: 
M. Venis $5.00
Juozas Petrauskas 2.00
Dr. J. Landžius-Seymor 1.00 
Dr. A. L. Kapočius 1.00

(Visi iš Bostono apiel.) 
Juozas P. Lukas, New Bri

tam, Conn. 1.00
.Jurgis Andriuškevičius,

Brooklyn, N. Y. 2.00
Labu $12.00
Vajui trūksta dar apie pora 

šimtų dolarių. kuriuos privalo
me tuoj sukelti ir knygą ati
duosime į spaudą.

siruošimui dar reikalinga su
kelti penkis tūkstančius dola
rių. Iki šiol už atliktą staty
bos darbą lakūnas yra sumo
kėjęs vien savo lėšomis, bet 
baigimui pasiruošimo jam lėšų 
jau trūksta. Tat teks kreiptis 
į patriotišką Lietuvių visuome
nę prašant paramos.

Tam žygiui turėtų visi mie
lai pritarti, nes šiuo skridimu 
ir kolonijų lankymu bus sukel
tas didesnis Lietuvių patriotiz
mas ir meilė savajai Tėvynei 
Lietuvai.

Br. Gediminas.

Knyga bus apie 350 pusla
pių, su paveikslais. Jos turi
nis apims ne vien Juozo O. Sir
vydo biografiją, bet ir Ameri
kos Lietuvių visuomenės gy
venimo istoriją, kroniką, vei
kėjų biografijas, Įstaigų, ben
drovių ir laikraščių veiklos ap
rašymą, vienu žodžiu, leidėjai 
ir redaktoriai nori padaryti :.ie 
vien gražų ,J. O. Sirvydo at
minčiai vertą literatinį pamin
klą, bet ir svarbų Amerikos 
Lietuvių istorijai leidinį.

Jau daug kas prisidėjo, ir 
net stambesnes pinigų sumas 
šiai biografijai aukavo: drau
gijos, profesionalai, daktarai, 
advokatai, veikėjai, verslinin
kai, darbininkai. Užtai Biogra
fijai leisti komitetas nori turė
ti vardą kiekvieno sąmoningo 
Lietuvio profesionalų ir veikė
jų tarpe.

šis viešas atsišaukimas į vi-' 
suomenę yra jau paskutinis. 
Todėl prašome visų kuriems J. 
O. Sirvydo atmintis brangi ir 
gerbtina, nevilkinant prisiųsti'. 
savo auką-prenumeratą nors 
$1.00 šiuo antrašu:

J. Sagys, 95-09 Woodhaven 
Court, Ozone Park, N. Y., arba

P. Narvydas, 336 Union av., 
Brooklyn, N. Y.

Visiems J. O. Sirvydo bio-1 
grafijos fondo rėmėjams ir au
kotojams reiškiame savo gilią 
pagarbą ir padėką.

.Juozas Sagys, 
Komiteto Pirmininkas, i

PER TVORAI
PASIŽVALGIUS

BĖDA NEVEDUSIAM, BĖDAS 
IR VEDUSIAM

Bėda didžiausia ■
, tam kurs nevedęs, * < 
kurio jaunystės

dienos praslinko,
Kurs pražiopsojo '

romanso laiką 
ir sau žmonelės 

neišsirinko.'...
Naujieji metai! 

Linksmumo laikas,
Dora žmonelė 

vyrą bučiuoja;
Aplink vaikučiai 

tėveliais džiaugias, 
apsikabinę 

juosius myluoja.

Jiems laimės metai 
greitai prabėga,

šeimoje jųjų 
vien laimė žydi..

Kas to neturi — 
labai atjaučia,

nors iš jų džiaugias, 
bet jiems užvydi....

Y r
Bėda taipogi 

ir tam ženočiui
kurs perdaug gražią 

žmonelę turi.
Nors ir turtingas, 

bet nelaimingas
jei jo žmonelė 

skersomis žiuri....

Jinai draugijai 
šeimos netinka —•

Ji tiktai puošias, 
pilna pagyro;

Nieks jai namuose 
niekad nemiela — 

j ieško — paguodos 
svetimo vyro....

Naujieji metai! 
Linksmumo laikas, —- 

su kitu vyru 
sau iškeliavo.

Vargšas vyrelis, 
palikęs liūdi,

nei Naujuos Metuos 
bučkio negavo....

Ka Bi Kas.

[ Trys gentkartės išbandė ir 
užgynė šj seną linimentą kaipo 

•3'7 patikimą vaistą.

PA1N>-EXPE LLER

M

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleng

vinamas

• ■ r A h o 4 t, '
lth i m r n t
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įjHETINES ŽINIOS ]
Naujo Main Avenue 
Tilto Modelis Kelių 

Parodoje
Modelis naujo šešių milijonų 

dolarių Main Avenue Tilto yra 
išstatytas kelių parodoje mies
to auditorijoje, ir jis gal būt 
bus išstatytas visuomenei pa
matyti Cuyahoga County Court 
House, praneša Apskrities In
žinierius John O. McWilliams.

Tas modelis yra 20 pėdų il
gio ir šešių pėdų pločio, su nu
pieštu vaizdu Erie Ežero ir 
parodymu visų pastatų ir gat
vių tarp 
3 St.

West 29 St. iki West |

_____________________

MAISTO PARODA 
VASARIO 10 iki 18
Clevelandas ruošiasi prie sa- i 

vo metinės Maisto Parodos ir 
Naminių Reikmenų Ekspozici
jos, Public auditorijoj, nuo 101 
iki 18 Vasario. Tikima kad ši 
paroda bus didžiausia iš pirma 
buvusių, nes jau dabar daug 
vietų išpirkta ir daugelis tos 
srities pramonininkų pasiren
gę įdomiems išstatymams.

Prie reikmenų parodos, bus 
taipgi įsteigta valgių gamini
mo mokykla, kurią per 8 die
nas tikima aplankys 20,000 
moterų. Paskaitas ir pamo
kas duos žymiausi namų ruošos 
ekspertai vyrai ir moterys.

Moterų klubai kuiie nori da
lyvauti visumoje toje mokyk
loje prašomi kreiptis smulkme
nų į Mrs. Arthur Zwierlein, 
telefonas HEn. 2210.

APIE ŽYMESNIUS

CLEVELANDO LIETUVIUS
¥ ¥ *

ANTANAS ŠIMKŪNAS

Bendrovės Šeri-Salės
rininkų Metinis Susi

rinkimas
Sausio 13 d. atsibuvo Lietu

vių Salės Bendrovės metinis 
šėrininkų susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė direktorių pir- 
mininmas Chester Zuris. Kaip 
yra priimta tvarka, susirinki
mo vedėju išrinktas iš šėrinin
kų tarpo P. P. Muliolis, sekre
torium F. Baranauskas.

Valdyba išdavė raportus, ap
svarstyta kiti bėganti salės 
reikalai, apkalbėta visoki nau
ji sumanymai, ir pagaliau iš
rinkta direktoriai šiam metui. 
Keletas liko tie patys, kiti iš
rinkta nauji.

Salės direktoriai susideda iš 
devynių asmenų, kurių du at
siunčia' dvi draugijos kurios 
turi stambias sumas pinigų sa
lės bendrovėje, o septynis ren
ka šėrininkai. Rep.

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas 
915 Statė Street 

UTICA, N. Y.

J-ĮIPPODROMJ? AKRON, OHIO vių. Kompanijos žada pradė
ti darbus kaip tik gaus naujus 
užsakymus. Kalnas.

¥ ¥ ¥

MEILUŽIS NUŠOVĖ MOTERĮ
Sausio 18 d. tūlas vyras, ku

ris buvo įsimylėjęs j Harriett 
Deger, 25 metų amžiaus vedu
sią moterį, pasivijęs ją gatvė
je nušovė. Jis seniau prie jos 
lindo meilindamasis ir ji viso
kiais budais jo kratėsi. Jisai 
buvo pasakęs, “Jeigu aš nega
liu ją gauti, neturės ją jokis 
kitas”. Jis tapo suimtas.

“HOLLYWOOD HOTEL”
Beveik visi Suv. Valstijose 

turintieji radio savo namuose 
yra girdėję didelį savaitinį Į 
programą vadinamą “Holly-I 
wood Hotel”, kuris neva paei- ■ 
na iš Filmų sostinės pažymaus 
viešbučio.

O dabar “Hollywood Hotel” 
pavidale muzikalės komedijos 
pagamintas filmoje ir prade
dama rodyti Hippodrome Teat
re šeštadienį, Sausio 22 d.

Tai yra jau ne programas 
taikomas palinksminimui , bet 
tiesiog paruoštas įdomus vei
kalas su pažymiais artistais.

Diek Powell turi svarbiausią 
rolę, jauno vaikino dainininko, 
kuris atvyksta į HoMywood ti
kėdamas filmose darbo, o per
gyvena visokių keblumų iki to 
atsiekia.

Prie jo vaidina Lane Sese
rys, ir eilė juokdarių svarbio
se rolėse.

Smulkios Žinios
W. C. Seiberling, turtuolis, 

buvęs Goodyear gumų išdirby- 
stės galva, o dabar turintis sa
vo gumų išdirbystę Barberton, 
O., padovanojo savo pirmesnius 
gyvenamus namus Akrone, prie 
W. Market gatvės, katalikiškai 
organizacijai, Mary Knol broli
jai, kuri užsiima misijonieria- 
vimu, siuntinėdama kunigus

vo kolonijos, tveriant organi-i 
žarijas, įstaigas, biznius, cho
rus. Prasidėjo organizuotis 
Lietuviu Taupymo ir Paskolos I 
Draugija, ir 1909 metais padė
jo suorganizuoti Dr. Vinco 
Kudirkos Draugiją, buvo vie
nas iš pirmųjų jos narių.

Tada klebonavo Kun. Hala- 
burda, prie kurio jiedu ir ap
sivedė. Tada abudu dar pri
klausė prie parapijos.

Jo laikais atsirado Clevelan
de Lietuviški laikraščiai, pir
miausia Santaika, kuri vėliau 
pavirto Dirva, ją finansavo A. 
B. Bartoševičius.

Lietuvių svarbiausios 
ėjimo vietos tada buvo 
vičiaus salėje, ant St. 
Avenue, o parapijiečių
giausia bažnytinėje salėje, E. 
20 ir Oregon gatv.

Dar vėliau Šimkūnas prisi
dėjo prie įsteigimo Birutės 
Duonos Bendrovės, kurios or
ganizavimo visą darbą varė, 
sako jis, A. Kranauskas, Neu- 
ra, Brazauskas ir kiti.

Į Lietuvių vadus niekad ne
siveržė, nors geriau tiko būti 
negu yra kiti kurie net nesą
monių pridaro besiskverbdami 
į vadovavimą, apie ką nieko 
neišmano.

Labiausia jam patiko, sako, 
kai Clevelande atsirado Lietu
viška spauda ir nuo to pradėjo 
Lietuvių kolonija įgyti žymes
nį vardą Amerikos Lietuvių 
tarpe.

Antanui Šimkūnui Gruodžio 
; 15 d. suėjo 50 metų amžiaus 
ir pernai buvo 30 metų kaip 
jis Clevelande apsigyveno.

Nors jis sakosi kad pats ne
buvo jokis veikėjas, tik kitiems 
padėdavo dirbti musų tautinius 
darbus Clevelande, tačiau kaip 

i seniau taip ir po šiai dienai jis 
i dalyvauja visur kur tik gali ir 
neatsisako prisidėti darbu ar
ba pinigais tų reikalų palaiky- 

j mui.
Šimkūnas paeina iš Butėnų 

kaimo, Subačiaus v&l., Panevė
žio apsk. Jo tėvai buvo Ma- 

, teušas ir Barbora (Liktoraitė), 
I abu jau mirę.

Jis gimė Gruodžio 15 d. 1887 
metais. Amerikon atvažiavo 

' su “gubersku pasportu” per 
Liepojų. Išlipo iš laivo New 
Yorke ir atkeliavo tiesiog į 
Clevelandą. Tai buvo Kovo 
14 ., 1907 metais.

Vedė Clevelande Tofilę če- 
raukaitę, kuri taip pat buvo ir 

, tebėra veikli tautininkų tarpe. 
Ji Amerikon atvažiavo 1908 
metais, paeina iš Sodelių k., 
Vabalninko par. Jiedu išaugi
no sūnų, Antaną, kuris jau yra 
25 metų amžiaus.

Išpradžių Šimkūnas dirbo 
įvairius darbus, kuomet prasi
gyveno, buvo užsidėję biznį, po 
to išėjo ūkininkauti. Prieš 
kelis metus buvo sugryžę į Cle
velandą, o dabar vėl ūkinin
kauja šalę Bedford, Ohio, ne
toli Clevelando. Randa laiko 
atsilankyti į Clevelandą į viso
kius parengimus ir susirinki
mus.

Šimkūnai yra nariais šių 
tautinių organizacijų: SLA. 14 

i kuopos, Dr. Vinco Kudirkos 
Dr-jos, TMD., Sandaros kuo
pų, Moterų Ratelio, ir geri rė
mėjai Lietuvių Kultūrinio Dar- 

, želio.
Pirko Lietuvos Laisvės Pa- 

i skolos bonus, daug ąukavo tau
tiniams reikalams Lietuvoje ir 

j čia paremti.
Prenumeruoja visą laiką Dir- 

| vą, Tėvynę, Sandarą, Lietuvos 
; Ūkininką ir kt. laikraščius.

Kanadoje gyvena jo brolis 
1 Mateušas. Lietuvoj, Butėnuo
se, šeimininkauja brolis Jur
gis, ir ten gyvena keturios jo 
seserys: Barbora, Anelė, Ami- 

i lė ir Izabelė.
Kuomet jis atvyko Į Cleve- 

• landą, čia rado Lietuvius ener- 
i gingai dirbančius auginimu sa-

I

misijonierius į kitas šalis. Viešos Paskaitos

Nepavėluokit Pasiųsti 
Savo Pasirašytą Blanką

Iki šiol jau suvirs pusė se
nų depozitorių ir šėrininkų pa
siuntė pasirašytus sutikimus 
perorganizuoti Union Trust 
banką. Sutikimai gauta iki 15 
d. Sausio nuo 40,809 depozito
rių, arba 52 nuoš.

Kadangi sulyg paruošto per
organizavimo plano visi kurie 
turi mažiau negu $50 tame 
banke gaus atmokėti visą su
mą, jiems ir nebuvo siųsta jo
kios blankos.

Vasario 3 d. teisme bus iš
nešama sprendimas apie peror
ganizavimo tolimesnį vykdymą, 
todėl tie kurie yra gavę blan
kas prašomi pasirašyti jas ir 
kuogreičiausia grąžinti.

• PERŠAUTAS, PAPJOVĖ 
savo užpuoliką. Trečiadienį tū
las Nicholson peršovė savo pa
žystamą, Kirkland. Tas buvo 
kritęs kaip negyvas, bet pas- 

! kui staiga atsigaiveliojęs, išsi- 
j traukęs savo kišeninį peilį pa
pjovė šoviką ir vėl nualpo.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
PYTHIAS 

C A F E
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

RUSSELL INN
6921 Wade Park Avė. 

PUIKUS VYNAS, ALUS, 
DEGTINĖ

Graži užeiga šioje kaimyny
stėje. Kreipkitės čia. (6) 

JAMES CEJKA, Sav.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

7903-05 Superior Avė.
(Greta “Dirvos” buvusios 

vietos) 
Atdara iki 2:30 naktį.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

SUSI- 
Popo- 
Clair 
dau-

AKIŲ PRIŽIŪRĖJIMO 
IR NAMU APŠVIE

TIMO SVARBA

PAJIEŠKAU pusseserę Oną 
Staškevičiutę, iš Maigų kaimo. 
Girdėjau gyvena Kanadoje. Ji 
pati arba apie ją žinantieji at
siliepkite.

P. Sinkevičiutė-Civienė
377 Park St. Holyoke, Mass.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, 
tus per “Dirvą” 

ypatos:
Petronė Petravičiūte 
Jurgis Blaškevičius
Pranciškonų Vienuolynas $6.00 
Juozas Kazakauskas $20.00
Juozas Bubelis $10.00
Adomas Pečiulis $10.00
Adolfina Nekrošienė $20.00
Katrė . Barkauskienė $10.00
Gras. Bluntaitienė $5.00
Ona Saveikienė $10.25
Anelė Jankauskaitė $10.00

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avė.

siųs- 
šios

$7.00
$25.00

Užkviečiu Savo Drau
gus į Sukaktuves 

šiuomi aš, Povilas Urbonas, 
užkviečiu 
dalyvauti mano 
kaktuvių pokilyje, penktadienio 
vakare, Sausio 28 d., nuo 7 vai. 
Pokilis bus pas mano draugą 
JUOZĄ SUOPI, jo užeigoje 
8104 St. Clair Avė. Vakarienė 
bus duodama nemokamai. Už
kviečiu visus, vedusius ir ne
vedusius .gražiai praleisti va
karą. (3)

•>
visus savo draugus

55 metų SU

SKANUS VYNAS
Turim puikiausių vynų pasi
rinkimui, 20% stiprumo,— 
California, Port, Muscatel, 

Tokay, Sherry, Brandy ir kt.
6 bonkos 

(3)

Co.
Street

6% alus išnešimui, 
už 50c.

Azet Wine
1172 East 79th

?FOUR STAR CAFE? 
?:★★★★ ž 
t DEGTINĖ, VYNAS, ALUS? 
t Duodama Geras

valgis.
? MUZIKA PENKTADIENIO 

IR ŠEŠTADIENIO VAK.
JOHN MEYER
Telef. ENdicott 9162

6512 Hough Avenue

J

Y

T 
*

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGĄ
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

NOKIU SUSIRAŠINĖTI su 
Amerikoje gyvenančiais Lietu
viais, Lietuvaitėmis, įvairiomis 
temomis, 
ir tt.
Liepoj aus g. 30*,

Pasikeisti vaizdais, 
J ui. Dirkė,

Klaipėda 
Lithuania.

PL ATINKIT
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

Ar kenčiate nuo Reumatizmo?
tuomet naudokite

RHEUMATOX
Gydo skausmą ir štyvumą paeinantį nuo Reumatizmo, Arthritis, Neu- 
ritis, Sciatica, Gout ir Lumbago. Skirsto ir naikina kūne rūgštis. 
Šis vaistas išrastas vaistininko kuris pats kentė ilgą laiką nuo Reu
matizmo ir Neurito. Gausit tikras pasekmes iš penkių savaičių gy
dymo ištekliaus, kuris susideda iš trijų 8 oz. bonkų, kaina $4-00. 
Išdirba legalizuoti vaistininkai. Užrašo tą vaistą gydytojai. Par
duoda tik Adolf Nydegger, vaistininkas per 32 metu, ir Wm. T. Kuli, 
vaistininkas per 47 metus. (12)

RHEUMATON CO. Ltd., 253 Old Arcade, Cleveland, O.

Du kartu į metus taip darome, ištuštinimui sa 
vo krautuvės ir padarymui vietos naujoms 

sezoninėms prekėms — štai jūsų proga
Visi Vyrų

SIUTAI ir 
OVERKOTAI

tiktai po 15 Pirmiau jų 
kaina buvo 

iki $25

♦

Vyru

$1.50

$1.35 Geri Marškiniai 
dabar 89c. 2 už $1.75

Geros Pirštinės . .$1.00 
su pamušalu ir be
Darbinės kojinės .. . 10c

79c

užsimaunami 
.................... $1.19

Vyrų $1.95
Sveteriai

Vyrų šilti UNION 
Apatiniai ...................... 89c

Geri šilko Kaklaraiščiai . . 25c
Vaikų Trumpos kelnaitės 79c
Vaikų Sveteriai ........ 79c

Vyru
Vilnoniai Kakliniai
Vaikų K&E $1 marškiniai 79c

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

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

v

■

■

■
■

I
I

/T

JL

WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL DIRECTOR

Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai. 
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir pasirinkimo.

Vienok musų patarnavimas, užjauta Ir prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė.
fW TfmTffTTTfffTf
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“Jeigu mokiniai pradėtų lan
kyti mokyklą po dviejų metų 
prižiūrimo žaidimo, atvirose 
pritaikytose žaislavietėse, su 
pakankamai šviesos, tas pagel
bėtų paruošti vaikus pilnai ko
operuoti jų mokyme”.

Taip rašo Dr. Edward H. 
Jackson, žymus Denver’o oph- 
thalmologas, savo straipsnyje 
“Apšvietimas Mokyklos Kam
barių”, American Medical As
sociation žurnale.

Dr. Jackson tiki kad permai
na iš lauko į vidaus gyvenimą 
yra didelis apsunkinimas vai
kui, todėl kad kambaryje nėra 
tiek šviesos kiek lauke.

Vis vaikai privalo gauti pa
kankamai šviesos, skelbia Dr. 
Jackson, ir mokytojai, tėvai ir 
mokiniai pradeda tą svarbą su
prasti.

Clevelando mokyklos prade
da labiau pripažinti reikalin
gumą pakankamos šviesos, pa
sekmėje Akių Saugos Tarybos 
(Sight Saving Council) darba
vimosi ir mokinimo kad šviesa 
namuose, mokyklose ir visur 
yra didelės svarbos dalykas 
žmonėms.

Mary Knol brolija Seiberlin- 
go namuose įrengė kunigų mi- 
sijonierių seminariją, lekto
rium tapo paskirtas Lietuvis 
kunigas J. Andziulaitis, kuris 
eina vikaro pareigas buvusioje 
Lietuvių Šv. Petro parapijoje. 
Kun. Andžiulaitis po senovei 
darbuosis šv. Petro parapijoje.

Pereitą savaitę lankėsi Cle
velande pas p. Ramanauskus, 
Jonilus, B. Rakauską Akronie- 
čiai K. Jurevičius, Bukolai ir 
p. Sketrienė.

Per Kalėdų šventes pas savo 
tėvus Bernatavičius atsilankė 
įų sunai, Alfonsas iš Ada Uni
versiteto, ir Antanas, vaisti
ninkas, iš Lorain, Ohio.

Stasys Jankauskas, Felikso 
Jankausko sūnūs, po operacijai 
sveiksta ir vėl pradės tęsti

\Vestern Reserve 
Universitete

“Atėnai: Pirmi Demokrati
jos Bandymai”, yra tema pa
skaitos kurią duos Western Re
serve Universitete Dr. Clarence 
P. Bill, klasikos profesorius, 
penktadienį po pietų, Sausio 
21 d., 5:00 vai., Thwing Hali, 
11111 Euclid avė. Inėjimas 
nemokamai.

Prof. Bill yra baigęs Adel- 
bert Kolegiją 1894 metais, ir 
įgijęs savo A.M. ir Ph.D. laip
snius Harvard Universitete.

Jis taipgi studijavo ir, vė
liau, vadovavo Amerikos Mo
kyklą Klasiškoms Studijoms 
Romoje ir Atėnuose.

Sekančią savaitę Universite
to Paskaita bus “Musų Kraujo 
Individualumas”, skaitys Dr. 
E. E. Ecker, bendras immuno- 
logijos profesorius, Sausio 28.

DIDELĖ KRAUTUVĖ

• OHIO VALSTIJOS atsto
vu Butas remdamas guberna
torių Davey, perleido guberna
toriaus komisijos skyrimą ty
rinėjimui kokių tai dalykų. Se
nato komisija tyrinėja skanda
lus paeinančius iš gubernato
riaus netvarkingo veikimo.

mokslą.

DARBAI gumų dirbtuvėse 
sumažėjo. Dirbtuvės kasdien 
paleidžia po didelį skaičių dar
bininkų. Darbininkai yra nu
siminę, tarp jų daug ir Lietu-

Visokių geležinių daiktų, aliejų* 
dažų, maudynių ir reikmenų, 
žaldytuvų, radio ir tt. už vi
sai žemą kainą. Didesnius 
pirkinius duodam išsimo

kė j imu.
The Stoneman Co.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 
Cleveland. Ohio.

mm imu'iiimimnmi

Hardvvare and Paints
Plumbing Supplies 

7110 SUPERIOR AVĖ.
Phone HEnd. 1759

EVA’S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė. 

Telef. HEnderson 5699

* ^nGS'f1lla' -s Nacional Safety Council parodo kad 1936 
h- 10 730eonom!ngU°Se vat.sįtlkjmV0Se 111,000 asmenų mirė 
ir 10,730,000 buvo sužeista šioje šalyje.
Prastas matymas yra daugybės tų nelaimių priežastis! 
Labai svarbu saugoti savo akis. Akiu įtempimas gali su
gadinti jūsų regėjimą ir sveikatą.
Apsaugojimui jūsų šeimos 
reikia įsigyti moderniškas 
matymui, kaip skaitymas,

nuo akių įtempimo 
Akių Saugos Lempas 
siuvimas, etc.

namuose, 
artimam

Juų viešas kambarys, kur šeima sueina vakarais privalo 
Lempas kad kam- 

ir vienodos šviesos.
Pamatykit naujas Akių Saugos Lem
pas krautuvėse DABAR!

• Nupiginta elektros kaina, Akių 
Saugos šviesa dabar visai pigi!

AKIŲ SAUGOS LEMPOS
SVARBIOSIOS YPATYBĖS

i
«.

i• •t

J

A—100-200-300-watt šviesos lemputės grin
dų modelio; 100 arba 150-watt lemputės 
stalinių modelių lempoms.

B—Reflektorius ir išskirstytojas panaikina 
tiesioginį žėrėjimą ir apšviečia viską.

C—Platus gobtuvas su baltu vidum.

THE ELECTRICAL LEAGUE
SIGHT IS P R I C E L E S S — L J G H T IS CHEAP



DIRVA

Lietuvos naujai perorganizuotu Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų tarybos iškilmingas posėdis žemės Ūkio Rūmuose. Viduryje Ministeris Pirmininkas 
J. Tūbelis kalba. Kairėje posėdžio dalyviai. Dešinėje — bai giami statyti Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai Kaune.

7
... ............................... ..

SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE 
6820 Superior Avė. 
Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau

galima siųsti pašto ženkleliais)

Cleveland, Ohio
$1

LIETUVOS SPORTO PRO
GRAMAS SKELBIAMA

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IS LIETUVOS

MONTREAL
KANADA

VISO PASAULIO LIETUVIU JAUNIMAS 
KVIEČIAMAS DALYVAUTI

Olimpiada bus Kaune ir Klaipėdoje Liepos 17-31.

KAUNAS. — Lietuvoje jau 
yra pusėtinai išplitęs įvairių 
šakų sportas. I sporto orga
nizacijas įsitraukia vis dides
nis jaunuomenės skaičius.

Daugelyje rungtynių bei var
žybų Lietuvos sportininkai Lie
tuvoje ir užsieniuose jau yra 
turėję gražių laimėjimų. Iki 
šiol Lietuvos sportininkai vi
suomenei pasirodydavo įvairiu 
laiku atskirų sporto šakų var- 
žybomis.

1938 metais pirmų karki 
Lietuvos sportininkai, kartu su 
užsieniečiais Lietuviais sporti
ninkais, vienu laiku pademon
struos visų sričių sportą ir pa
siektus laimėjimus, pirmutinėj 
Lietuvos Tautinėj Olimpiadoje, 
kuri įvyks Kaune ir Klaipėdo
je nuo Liepos 17 iki 31 d.

švietimo Ministeris jau pa
tvirtino Tautinės Olimpiados 
planą. Pagal tą planą, Olim
piada bus atidarytą Liepos 17 
d. Į Olimpiados atidarymą, 
per Klaipėdos Kraštą ir Že
maitiją, estafetiniu bėgimu, 
bus atnešta į Kauną iš Ram
byno Kalno Olimpinė ugnis. 
Olimpinės ugnies nešėjams bus 
organizuojami jų sustojimo į 
vietose iškilmingi sutikimai.

Olimpiados atidarymo dieną 
įvyks didelis masinis tautiškų , 
šokių ir žaidimų demonstravi- 

» mas, ir kai kurios lengvosios j
* atletikos varžybos.

Liepos 24 d. bus iškilmingos į 
Olimpiados aktas - konferencija '

REPUBLIC
Furniture Movers
1 153 East Gtitli Street

Sandėlis: 3503 St. Clair Av. 
žemos kainos už perkraus* 
tymą, taipgi pas mus ga
lima padėti savo baldus 
palaikymui.- Reikale tele- 
fonuokit: - (3)

ENdicott 1702

ir koncertas. Akte dalyvaus 
sporto globėjai, rėmėjai, komi
tetai, sportininkai. Bus pada
ryta pranešimas apie tautinių 
olimpiadų uždavinius ir pasau
lio Lietuvių sporto visuomenės 
atstovų iškilmingas pasižadėji
mas remti olimpiadas ir padė
ti jaunimui joms pasiruošti bei 
jose dalyvauti.

Liepos 31 d. įvyks tautinės 
Olimpiados iškilmingas užda
rymas.

Olimpiados numatyta ruošti 
kas penkeri metai. Taigi an
troji tautinė Olimpiada įvyks 
1943 metais, Lietuvos Nepri
klausomybės 25 metų sukaktu
vėms.

Šios vasaros tautinės Olim
piados sportinis programas yra 
sudarytas visam laikui ir bus 
vykdomas kasdien, nuo Olim
piados atidarymo iki uždary
mo. Programe numatyta to
kios varžybos:

Lengvoji atletika — vyrams, 
moterims.

Dviračių lenktynės.
Futbolas, Krepšinis (vyrams 

ir moterims).
Vandens sportas: vyrams ir 

moterims.
žirginis sportas, 
šaudymo sportas.
Oro sportas.
Buriavimas valtelėmis.
Irklavimas: vyrams ir mo

terims.
Boksas, sunkumų kilnoji

mas.
Stalo tenisas: vyrams ir mo

terims.
Lietuvoje sportas pradėta 

ugdyti ir plėsti tiktai Nepri
klausomybę atgavus, o kai ku
rios sporto šakos teturi vos ke- 
lerių metų amžių. Todėl labai 
įdomus bus visuotinas Lietu
vos ir visų Lietuvių sportinin
kų pasirodymas Nepriklauso
mybės 20 metų sukaktuvėmis. 

Tsb.
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DEGLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui j bgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176
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P. J. KURSIS
809 Society for Savings B'dg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės i mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba armėniškai.

Y
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| APDRAUDOS REIKALE |
Mes esam pąsirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

: tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
: sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
: miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

MULIOLISI>. P
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =

Laivo Linija Klaipėda*London
Kaunas. — Nuo Sausio 1 d. 

įkurta ir pradėjo veikti “Anglo- 
Lithuanian Shipping Company.” 
Tos Bendrovės keli laivai pa
laikys nuolatinius reguliarius 
reisus tarp Londono ir Klaipė
dos. Bendrovės prezidentu iš
rinktas Lordas Inverfort, iš 
Lietuvių direktorium inėjo Ba- 
lickas.

Sviesto eksportas
Kaunas. — Pienininkystei Lie

tuvoje besiplečiant, 1937 me
tais sviesto eksportuota arti 
15 milijonų kilogramų.

Velykinis Koncertas Anglijai
British Broadcasting Corpora- 

tion paprašė Kauno Radiofoną 
Velykoms suruošti vienos va
landos Lietuvių velykinės mu
zikos koncertą, kurį pertran 
sliuosiančios visos tos Corpora 
tion radio stotys.

Savo žygiams Pateisini i
Vilnius. — Lenkų laikraščiai 

praneša esą Vilniaus Krašte 
susekę slaptą Vilniui Vaduoti 
Sąjungą ir suėmę keliolika Lie
tuvių.
šv. Tėvo Palaiminimas

Roma. — šv. Tėvas privačio
je audiencijoje priėmė Lietu
vos Atstovą prie šv. Šv. Sosto 
Graužini, kuris perdavė Val
stybės Prezidento ir Vyriausy
bės sveikinimus Naujiesiems 
Metams, šv. Tėvas pavedė p. 
Graužimui perduoti savo svei
kinimus ir palaiminimus Val
stybės Prezidentui asmeniškai, 
Lietuvos Vyriausybei bei Lie
tuvių tautai. Pabrėžė save 
meilę Lietuvai, palinkėjo didin
gos ateities ir visokiariopos 
gerovės.
Vokiečiai apie Smetoną

Berlinas. — Sausio 10 d. — 
Vokiečių spauda komentuoda
ma Lietuvos Prezidento kalbą 
tautininkams, konstatuoja kad 
įtakingiausias asmuo pasmerkė 
mažumų persekiojimus, kaip 
tai daro Lenkai Lietuviams Vil
niuje.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’ 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos’’ Administracijai.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotai 
gyduoles nuo visokių ligų, kaii 
tai nuo aštriojo užsisenėjusit 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė 
jimų, visokių lytiškų ligų, nėr 
viškumo, nemigės ir visokių ki 
tokių ligų.

C. Pakeltis Vaistinė 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Lietuvos Generalinis Konsu
latas <(16 West 75th St., New 
York, N.Y.), prašo p. Jokūbą 
Baroną, Draugijos Kovai su 
Tuberkulioze įgaliotinį Ameri
koj, nurodyti dabartinį savu 
adresą — turime kai ką jam 
pranešti.

Pasilik Siu šymet
$200

DAUGIAU
• “Pinigas sutaupytas tai pi
nigas uždirbtas”, ir Cleveland 
Raihvay transportacija yra 
žymiausias pinigų taupytojas 
žmonėms kurie turi važinėti 
Į miestą ir po miestą biznio 
reikalais, pirkinėjimams arba 
pasismaginimui.

žmonėms kurio, važiuoja dir
bti rytais ir gryžta namon 
vakarais yra užtikrinta su- 
taupymas metuose mažiausia 
$200 važinėjantis Cleveland 
Iiaihvay priemonėmis jeigu 
palyginsi kiek kaštuoja važi
nėjimas net ekonomiškiausiu 
automobiliu.

Biznio žmonėms kurio turi 
padaryti daug sustojimų ir 
aplankymų per dieną, sutau- 
pvmas, suprantama, daug di
desnis. Mes žinom vieną .ga
bų biznišką pardavėją kuris 
sutaupo šiuo budu $455 kas 
metą.

Na o kaslink greitumo, štai 
vieno išbandymo pasekmės— 
palyginimai šešių suvažinėji
mų į abu galu. Nuo Supe
rior ir Euclid važiuojant gat- 
vekariu iki Terminai Tower 
durų, trisdešimts septynios 
minutos; automobiliu, tuo pa
čiu dienos laivu (įskaitant iš
važiavimą iš garažo ir įva
žiavimu į pasistatymo vietą) 
keturiasdešimts trys minutos. 
—Gatvekaris taigi vėl laimi.

Ir kaslink saugumo, suvirš 
negu trys bilijonai šimtas 
devyniasdešimts <lu milijonai 
pasažierių pravežta per pra
eitus dešimts metų Cleveland 
Iiaihvay karais be vieno mir
tino atsitikimo pasažieriui. 
Jokis kitas transportacijos 
būdas negali 'nei prisiartinti 
prie šio rekordo.

Ekonomijai.

Naudokitės Cleveland Rail- 
way Saugumui •— Greitumui

ŠVENTĖS. — GYVAS 
VEIKIMAS

Mantrealo Lietuviai naujus 
1938 metus sutiko linksmi, nau
ja viltimi, nes daugeliui gyve
nimo sąlygos medžiaginiai ir 
dvasiniai 1937 metais žymiai 
pagerėjo. Priaugo jaunimo, 
kuris, darbą gavęs, senus tė
velius paremia. Jaunos kartos 
ateivių dauguma jau baigia 
šiame krašte įsikurti: pramoko 
kalbos, prasilavino amatų ir 
geresnių darbų, sukurė šeimas 
ir veikiai ėmė tautines organi
zacijas kurti ir jose smarkiai 
veikti.

Ypatingai gražiai gyvuoja, 
rašytojos M. Aukštaitės sukur
tas, Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius, prie kurio susispietė 
veik visi apšviestesni Lietu
viai. Skyrius jau turi dramos 

I sekciją, kuriai vadovauja gabi 
mokytoja Elena Bendžiutė, ir 
literatūros sekciją, kurios vadu 
yra medicinos studentas An
driukaitis. Planuojama suor
ganizuoti ir Lietuvos buvusių 
karių Legiono būrį ir Kanados 
Lietuvių piliečių klubą. Tada 

, visuomenės reikalai bus pilnai 
organizuoti, pašalpinių draugi
jų čia jau nuo seniau yra; sti
go tik idėjinių organizacijų.

PARENGIMAI
Naujų Metų sutikimą ruošė 

ir parapija ir didžiausia Lietu
vių organizacija, Vytauto Klu
bas. Abiem gerai pavyko.

Sausio 9 d. parapija surengė 
padėkos vakarienę savo chorui. 
Tą pačią dieną Stalino dikta
tūros garbintojai parengė savo 

! “koncertą”, kurio metu elgeta- 
! vo aukų tolesniam Lietuvių 
tamsinimui.

Sausio 23 d. rengia koncer- 
I tą parapi jos choras.

Sausio 8 d. įvyko sėkmingas 
šv. Onos draugijos balius Vy- 

Į tauto Kubo salėje.
Nepriklausomybės sukaktu

vėms paminėti regis bus du 
| parengimai: Vytauto Kubas 
! ruošia paminėjimą Vasario 20, 
o VSS skyrius stato scenon di- 

J dėlę dramą, “Tėvynės Išdavi
kas”, tema kuriai paimta įvy
kiai kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės meto. Režisuoja 
mokytoja E. Bandžiutė. Vai
dinimas įvyks Vasario 27 d.

Ipolitas.

BALDU TAISYMAS 
IR NAUJINIMAS

SPECIALIAI 2 šmotų setą ap- 
dengiam naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitės apdengiamos naujai 

i už $1.50 ir aukščiau. (7)

M O R D U S 
Upholstering Shop

t 6905 St. ( I.Ali: \\ E. HE. 6519

NA.II IŠRADIMAI IR
Patentai Perkami
Rašykit arba kreipkitės:
768 Hippodrome Bldg. 

Cleveland, O.

Sveikatos Jieš^antiems 
. F. J. SKOK

M A S S E U R
Masažistas ir elektros šviesa 

gydytojas
Išpildoma daktarų nurody
ti masažo receptai. (8) 

6120 St. Clair Avenue 
Ateikit susitarimui.

i

AMERIKA PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi............. ..............

AKIS UŽ AKI. DANTIS Už DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vyiai, 2 moterys. 29 p.

AUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi.............................

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi.....................

DU BAILIU — Komedija viename veiksme. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi..........................

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi...................

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi............................ .

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p.......

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai..........................................................................

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
turimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi.......................................
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KUM UČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia G vyrai, 6 moterys. 60 pusi...

KADA MES Iš NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME
trijų veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 
vyrai, 3 moterys. 111 pusi.................................

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys,
2 vaikai. 27 pusi...................................................... .

KUNIGO C.RAMULOS RAŠTINĖJE — komedija
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaid'na 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi...................

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi.............................

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p. 

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai.

25c

15c
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50c

35c
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25c

10c

50c
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35c

15c

10c

30c

25c

15c
kome- 

35 pusi.
LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik

smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p.
MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai

kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gelė 34 pusi, didumo....................................................

MOTINOS ŠIRDIS -- keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusl.T....................

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi.........................................

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi..............

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. 51 pusi................... .

NASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4 
vyrai, 2 moterys. 30 pusi...........................................15c

45c

15c

25c

25c

20c

10c

15c

25c

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi......................................10c

PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina 
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi..................................

PASKENDUS1S VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina G vyrai, 3 moterys- 
3 vaikai. 110 pusi.....................................................

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi.........................................

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi..................

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 1G p...............

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi.................

RUSIJOS CARAS — Monologas .............................
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. G7 p...........
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage

dija. Vaidina G vyrai, 2 moterys. 77 p..............
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi...........
JĖGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy
tai ir trys moterys. 62 pusi.....................................

ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 
1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieškant.................... *.................................................

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 motorus. G0 p.......

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.

ŠVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi......................................

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė..........

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi...........

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai......................................

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-tragfdija 5 
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija. Vaidi
na 5 \ yra:,- 4 moterys. 77 pusi...........................

Divorsas trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 pusi. .......     50
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= (Vaidina 8 vyrai, G moterys, keli vaikai) £■
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U N C E N S O R E D S I D E - G L A N C E S

Kuris Jaunuolis Vyks Į Lietuvą
Dalyvauti Tautinėje Sporto Olimpiadoje?

B Y K. J. M.?

f
LITHUANIANS’ VICTORY TIES UP LEAGUE

RAČE

6820 Superior A v. Cleveland. O.

Šiame numeryje ant 7-to p. 
telpa platesnis pranešimas apie 
šią vasarą ruošiamą Lietuvos 
Tautinę Sporto Olimpiadą.

Taipgi ant 1-mo pusi, telpa 
pranešimas kad Valstybės Pre
zidentas A. Smetona tapo Tau
tinės Olimpiados Globėju. Vi
so pasaulio Lietuviai sportinin
kai kviečiami Į tą Olimpiadą, 
kuri tęsis nuo Liepos 17 iki 31 
Kaune ir Klaipėdoje.

Dabar pats laikas pradėti 
rūpintis apie pasiuntimą ati
tinkamo jaunuolio ar keleto jų 
atstovauti Clevelando ir Ohio 
Lietuvius toje Sporto šventė
je.

šiuomi paraginame tėvus to
kių jaunuolių kurie yra plačiai 
atsižymėję Clevelando aukštų
jų mokyklų sporto rungtynėse 
pagalvoti apie leidimą savo sū
naus ar dukters i Lietuvą šią 
vasarą.

Butų gerai kad toks jaunuo
lis ar jaunuolė pastotų nariu 
čia veikiančio Lietuvių Spor
to Klubo, arba gal toks jau yra 
šio klubo nariu, kad galėtų bū
ti Įgaliotas dalyvauti Olir^pia- 
doje kaip Clevelando Lietuvių 
Sporto Klubo narys. Klubas 
be abejo pasidarbuos parėmi
mui kelionės finansiškai, betgi 
reikalinga kad ir tokio delega
to tėvai šiek-tiek prisidėtų.

Lietuvoje, kiek žinoma, to
kiems soorto delegatams vie
ta ir užlaikymas bus parūpin
ta nemokamai. Reikalinga tik 
laivakortei ir sau išlaidoms 
pinigų.

Pradėkim rūpintis dabar kad 
Clevelandas ir Ohio butų at
stovaujama šioje Tautinėje 
Olimpiadoje, kuri rengiama są
ryšyje su Lietuvos- 20 metų 
Nepriklausomybės sukaktuvių 
minėjimu. K. S. Karpius.

NORI SUVARŽYTI 
PAŠALPĄ SVETIM
ŠALIAMS IR BIED- 

NUOMENEI
Ohio valstijoje bus blogai 

biednuoliams ir svetimšaliams 
kurie nėra Amerikos piliečiais 
jeigu bus pervestas bilius val
stijos legislaturoje, kurį dabar 
siūlo Gubernatoriaus Davey ad
ministracija.

'lame Giliuje, tarp kita ko 
yra reikalavimų kad prašantis 
pašalpos žmogus padarytų taip 
vadinamą vargšo priesaiką •— 
kad yra biednas neturtėlis? To
kios priesaikos turėtų būti pa
naujinamos kas 90 dienų.

Jokie svetimšaliai negalėtų 
gauti pašalpų, kad ir visai ne
turinti iš ko gyventi, jeigu ne
bus išsiėmę nors pirmų piliety
bes popierų.

MIRIMAI
_______

STASYS ZABIELA
1 20 metų amžiaus, nuo 14113 
I Sylvia avė., mirė Lakeside Ji- 
J goninėje sausio 14 d. Buvo 
pašarvotas Wilkelio Laidotuvių 
Namuose. Palaidotas Sausio 
18, Kalvarijos kapinėse. Pa- 

I maldos buVo naujos parapijos 
bažnyčioje.

Jo tėvas, Jonas, mirė Balan
džio mėn., 1933 metais. Liko 
motina, Katarina Pajunas, pa
tėvis, ir sesuo Adelė Skufca.

Vaikinas buvo gimęs Cleve
lande.

Talento Programe Už
sirašė Keliolika — Rei

kalinga Daugiau!
Lietuvių Kultūrinio Darže

lio Talento Programo rengimo1 
komisija praneša kad iki šiolei 
į programą, kuris atsibus Lie
tuvių salėje Vasario 13 d., su
sirašė keliolika jaunuolių, vai-Į 
kinų, panelių, ir visai jaunų j 
vaikučių ir mergaičių.

Jie yra dainininkai, muzi- j 
kantai ir štukoriai, taigi išro-1 
do kad programas bus puikus, | 
įvairus, salė bus pilna publikos i 
ir Darželiui liks gražaus pelno.

Bet programe vietos yra dar 
didesniam skaičiui mergaičių ir 
berniukų, todėl tėvai prašomi 
paraginti savo vaikus kad at
eitų į Dirvos redakciją užsi
rašyti i programą. Priimami 
visokio amžiaus ir visokių ša
kų publikos linksmintojai.

Jeigu yra senų iš Lietuvos 
atvažiavusių muzikantų, kurie 
seniau grieždavo vestuvėse ir 
šiaip pokiliuose, prašomi taip
gi užsirašyti. Tai bus publi
kos palinksminimas ir jūsų pa
rama Darželiui.

Pasarga: jaunikliai progra
mo dalį išpildys pirmiau, suau
gusių programas bus antra da
lis, todėl nebijokit kad jus su 
vaikas kas .sumaišys. .. .

Komisija šio viso parengimo 
yra: K. S. Karpius, Julė Sala- 
sevičienė, Pranė Vaičiūnienė 
Stella Ivinskaitė, Juozas Stag- 
niunas. Kuriemė patogiau, už- 
ęašykit saviškius pas bent vie
ną šių komisijos narių.

Kurie norės įsirašyti į pro 
gramą paskutinėse dienose, ne
bus' priimami.

A s
toy 
keys 
typewriter, 
attention is un- 
consciously call- į 
ed to the month 
and year on the; 
calendar ... Į 
can it be true 
that over 2 en
tire months el- 
apeed sinee lašt 
attempting to 
write a column ? 
in the name of I 
true'.
r Year

1 gently 
with the 

of m y
my

By all the letters 
Tutankhamen, it’s

When‘ere a New Year is cele-1 
brated, or months have seemingly ' 
faded from the calendar, I become i 
time conscious. Either because Jie 
New Year commences in the middle 
of winter, or because 1 am štili >m- j 
tertaining hallueinations . . . snow- i 
men and humans seem to Jiave a į 
elose relationship, in my manner 
of thinking.

Upon reaching the age of eurios- 
ity we are told thai ve descepdcd 
from heaven, or a stork dropped 
us out of the sky — snow also falls 
from above. Once upon the earth, [ 
we are molded into fantastic look- I 
ing creatures, at the hands of the Į 
children of our fate. All are shap- , 
ed from the šame substance, and I 
fundamentally -in 
dure . .būt the 
us indivijual.

Irregardless of 
paw’s cast-off derby or are bedeck- 
ed with a plain tomato can, for a 
hat, vvhether it is our lot to smoke 
an old burned out corn-cob, or an 
aristocratic-looking šnipe, our lot is 
a comparatively short-lived life. 
Either we are attacked slain by the 
kids next door, by vvarfare, auto- 
mobiles or in some other man-made 
manner, or we slowly mėlt into 
oblivion by the warmth of nature 
herself, just slush . . . “he was such 
a grand nerson”.

Venslovas. That’s the Lithuanian 
version of jt, naturally as he is 
desirous of having Ameriean-Lith- 
uanians correspond with him he 
uses the English speliing.
® AVIDITY OR? —

Now listen my fellow Youths 
Forum columnists and you shall 
hear, the swellest gag 6f all the 
year. (Ilush ya moff child, the 
year an’t so old yet). A certain 
imbitious writer, now scribbling on 
the staff stationery of the' “Mar
gutis”, under the burrowed (not 
borrovved) name of our original 
“Super Snooper”, says . . . “Mar
gutis has resolved to be the nation’s 
outstanding Lithuanian Youth Pub- 
lication.” A very beautiful thought, 
būt what I’d likę to know is; should 
we step off our much eoveted perch, 
thereby giving them 
chirp a bit, or fight it out? 
and gentlemen of the press 
is a cha’lenge . . .
• IN THE MEANTIME —

Let’s be advertent to that 
consul — “Start at the bottom and i 
you’ll always have sorneth:x solid 
to go back to”.

S P O R T S

By J. K. Venslovas

the 
the

the šame proce- 
trimmings make

whether we wear

a place to 
Ladies 

here

wise

St. Georgei Basketball 
News

VIEŠNIA Iš SCRANTONO
šeštadienį, Sausio 15, lankė

si Dirvos redakcijoje Marijona 
Spudytė, plačiai žinoma veikli 
Lietuvaitė iš Scranton, Pa. Ji 
turėjo atostogas po švenčių, ta 
proga apsilankė Chicagoje, o 
gryždama sustojo aplankyti sa
vo brolį Clevelande, aplankė 
Praškevičius ir kitus savo pa
žystamus.

TUMO-VAIŽGANTO 
GIMINĖS CLEVELANDE

šiame Dirvos numeryje ant 
o-to pusi, telpa labai įdomus 
straipsnis apie garsų Lietuvos 
kunigą rašytoją, Tumą-Vaiž
gantą, kuris jau miręs. '

šia proga primename kad 
Clevelande gyvena Kun. Tumo 
giminietis, Vladas Selickas, Tu
mo sesers sūnūs.

Kitas jos sūnūs gyvena Chi
cagoje. Apie pora metų atgal 
Cipras Selickas, trečias sūnūs, 
karo veteranas, išvažiavo Lie
tuvon. Jis buvo plačiausia čia 
žinomas.

A. APŠEGAITĖ
štai pranešimas apie mirtį 

| Lietuvaitės, kuri mirė Lapkri
čio mėn., bet buvo ištekėjus 
už svetimtaučio, o giminės ne
pasistengė paduoti žinių.

Lapkričio mėnesį, pereitą ru- 
i denį, Clevelandietė Stefanija 
Apšegaitė, 21 metų, su savo 

1 sesere, jos vyru ir broliu auto
mobiliu atlankyti savo motiną, 
kuri gyvena ukėje už Paines- 

I ville, Ohio.
Gryžtant namon, švogeris 

persmarkiai automobilį leido, ; 
įgriuvo į grėbę ir visi važiavu- 
siei sužeisti. Tapo nuvežti į 
ligoninę. Sesuo ir švogeris iš 
ligoninės išėjo, sveikta, o A. 
Apšegaitė neatgavus sąmonės, 

J nuvežta ligoninėn, trečią dieną 
mirė. Palaidojo svetimtautis 
graborius. Liko motina, se
suo ir brolis. Velionė apšegai
tė tik 6 mėnesiai kaip buvo ap- 

: sivedus su svetimtaučiu.
Reporteris.

LIETUVIU BANKO !
ŠĖRININKV SUSI

RINKIMAS
Sausio 27 d., nuo 7:30 vai. 

vakare, Lietuvių salėje, 6835 
Superior Avenue, įvyks Lietu
vių Taupymo ir Paskolos Dr- 
jos metinis šėrininkų susirin
kimas.

Šiame susirinkime bus išduo
ta atskaita iš pereitų metų 
apivartos ir bus renkami ketu
ri direktoriai.

Visi ir visos šėrininkai būti
nai dalyvaukite šiame susirin
kime, nes bus apsvarstoma 
daug svarbių dalykų. J. K.

• VAGABOND —
With an oath of despondėncy, <lue 

to the present economic conditions 
of the country, George Lucas pack- 
ed his rags and shuffled. Soundi 
incomplete, doesn’t it? That’s pre- 
cisely how indefinite the plans of 
our watidering boy were when, he 
departed. Now, three months lat- 
er comes the information that he 
is serenely basking in the atmos- 
■)here of California, making a liv- 
ing too! The irony of it all . . . 
first I try to pacify him, now he 
.aunts me vvith — “Wisning you 
ve re here”.

• QUAINT —
Wonder if that’s the word for it? 

Tis so ducedly unusual to hear a 
lithuanian speak with a definite 

English accent, such as is possess- 
jd by Mrs. J. P. Kweder. Born 
n Lithuania and raised in the “jolly 
oy jovė” atmosphere of England 
accounts for it. After residing in 
the United Statės for some 9 or 10 
years she štili speaks with this dis- 
tinct and charming accent.

JŪSŲ LAIVO VARDAS
Dirvos Agentūra pagelbsti 

surasti jūsų laivo vardą, atva
žiavimo dieną ir kitas smulk
menas reikale pilietybės popie- 
rų aplikacijos. Taipgi pagel-i 
bės išpildyti pipietybės aplika
cijų blankas.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

• TRAFIKO nelaimės Cle
velande vėl prasidėjo, šymet 
iki šios savaitės pradžios au
tomobilių nelaimėse užmušta 4 
asmenys. Policija pradėjo la
bai smarkią kovą su automo
bilistais, šimtais juos gaudant 
iy tempiant teismui už laužy
mą trafiko taisyklių.

• WPA 1937 METAIS Cle
velando srityje praleido 20 mi
lijonų dolarių įvairiems vie
šiems darbams. Miesto projek
tams paremti miesto valdžia 
prie to pridėjo savo $1,200,000.

• ŠEIMOS ŽUDYSTĖ. An
gelo Milazzotto, 38 metų bar- 
zdaskutis, Sausio 16 d. primu
šė savo žmonos seserį kirviu, 
žmoną nušovė ir pats nusišovė.

KAMBARIS VYRUI 
išsinuomoja geras kambaris 
vienam vyrui; Lietuvių šei
moje, Lietuviškame centre. 
Jei reikia ir garadžius. (5) 

6028 SUPERIOR AVĖ.

BRANGMENYS JEWELRY

T

Visokios brangmenys, papuošalai, žiedai, laik
rodžiai, laikrodėliai, deimantai, retežėliai, 
rašomos plunksnos žemiausiomis kainomis.

LAIKRODŽIŲ IR LAIKRODĖLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

X

X
Ateikit pamatyti musų turimų prekių 

gausybę ir įvairybę.

I. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

X
4*❖
xx X 
t.

t❖

• DEMOKRATAI Clevelan
de, kurie sukilo prieš Ohio Gu
bernatorių Davey, savo parti
jos žmogų, dabar spinta aplink 
Charles Sawyer, buvusį Leite
nantą Gubernatorių, šį rude
ni bus gubernatoriaus rinkimai. 
Prieš Davey kyla visa audra. 
Jis neturi progos daugiau lai
mėti.

Sawyer savo sutinka kandi
datuoti Demokratų nominaci
jose prieš Gubernatorių Davey.

• MAYORAS BURTON bu
vo nuvažiavęs į Washingtoną 
ir Senato bedarbės tyrinėjimo 
komisijoje kėlė reikalavimą ap
rūpinti viešais darbais suvirs 
36,500 Clevelando, šeimų ku
rioms reikia pagalbos. Dabar
tiniu laiku Clevelando srityje 
esama apie 181,000 asmenų be 
darbo, sako Burton.

• MOKYKLŲ TARYBA no
ri pravesti tarimą kad Cleve
lando mokyklų mokytojos bu
tų paliuosuojamos iš tarnybos, 
suėjus 65 metams amžiaus, 
padarymui vietų jaunoms.

• OHIO valstija skolinga 
Clevelando miestui $175,000 už 
laikymą ir maitinimą 427 silp
napročių ir bepročių. Tokių 
ligonių globa priklauso valsti
jai. Jie išdalinti miestų įstai
gose, bet valstijos iždu palai
komi.

• NUŠOVĖ PO PEŠTYNIŲ. 
Sekmadienio naktį policininkas 
Rainey susipešė su John Man-1 
cuso, ir šį nušovė. Jie buvo, 
susiėję karciamoje netoli Man-! 
cuso namų. Policininkas suim- j 
tas, ir sulaikytas kitas polici
ninkas, jo draugas.

• NUŠAUTA POLICININKO 
ŽMONA. Policininkas Marec 
pirmadienį sugryžo su savo 
žmona iš svečių, ir netrukus 
ji rasta jų bute, 1615 E. 77 st., 
negyva, nušauta. Pripažinta 
kad ji pasi nusišovė.

• THE CASE OF —
“The missing ring”, referred to 

lašt week by the Super-Snooper of 
Akron certainly didn’t take much 
time to be exposed, believe you me. 
I too happen to be in the know 
about the two persons involved. 
And I declare, the young miss in 
Youngstown could hardly have dunk- 
ed that ringless finger in her 
ing coffee more than t.wice 
the affair was publicized. 
going SSS.
• BULLDOG TENACITY -

Baskets of balls, 1 mean orchids, 
to the Lithuanian Basketball team 
and manager, George Venslovas. A 
smooth running machine with an 
intelligent driver, accounts for the 
team’s being perched at the top 
of the Inter-Lodge League hill, with 
nine consecutive wins placing it 
there. Metninks that little Elmer 
Mažeika is deserving of piįsticulai- 
mention for his spirit of grim de- 
termination and persistence to fight 
it out. Altho he isn’t high scorer, 
he certainly is a good apark plug.
• TENSHUN —

The Super-Snooper \vas seeking 
information concerning the matter 
of the Sports column written by 
J. K. Venslovas — write to Geo. 
C. Venslovas. It’s all very simple^ 
my dear fellow, very simple — 
J. K. Venslovas — Jurgis, Kazys,

to

morn- 
before

Nice

PARSIDUODA valgomo kam
bario setas, labai prieinama 
kaina, taipgi ąžuolinis sta

las. Klauskite Dirvoje, 6820 
Superior avė.

Taking up plenty of room in the j 
average Lithuanian’s heart is sports | 
and right now, in the form of ex- ( 
citing basketball. When I say ex- 
citing, believe you me, I mean it. 
Espeeially \vhen one of the partici- 
pating teams is the St. George A- 
lumni boys.

Three fourths of the Alujnni 
players were on the team that op- 
posed the Lithuanian champions of 
Europe lašt July. They walked off 
vith a vietory then, and again che 
other Sunday they beat the much 
ballyhooed team from Youngstovvn, 
the score was 33-51.

This Sunday, January 23rd, the 
Alumni basketball players vili play 
with the lašt year’s county and 
city champs of Akron, Ohio. This 
,wo year organized bąli team should 
live us a real show. Akron is 
nighty proud of their boys, Father 
Angelaitis, once in charge of St. 
George’s Alumni team, and now a 
įastor in Akron, claims that his 
Akronites vvill give his former boys 
a spanking of their lives. To prove 
'lis statement, this Class A playing 
team of Akron won their 22nd out 
of 23 gapies played, by the run- 
nway score of 50 to 21. They mušt 
be good!

Coaching these six • Lithuanians 
and two other fellows is Bill Dar
ulis, a player himself. 
an Alumni player and coach of the 
St. George’s Seniors adds that Bill 
is a coach if there ever was one.

When two such teams as these 
that avilį meet Sunday, Janukry 23rd 
at St. George’s Auditorium, one 
can just bet that they will see 
genuine basketball playing. To start 
the evening off in a true basketball 
mannev, “Deerfoot” Rudd’s boys, the 
St. George Seniors avilį give the 
Class A Industrial Team a avork- 
out just as they did Jan. 2nd, vrith 
another team. Those seniors, under 
Deerfoot’s coaching avilį be star 
Alumni nlayers in the future. Al- 
ready they offer brdith taking 

The Seniors game starts at 
Dancing after the tavo

Before the biggest crowd of 
eurrent season our team upset 
league leading Pioneers bv the score 
of 31-28.

This game climaxed one of the 
best programs that was ever seen 
in the 10 year history of the In
ter-Lodge League.

In the opening game, the Spar- 
tons beat the Zumberaks 27-22. The 
JVashingtons, beat the Sočas, in an 
over-time period 26-25. And in the 
semi-final, the Buckeyes from Lor- 
ain, O., nosed out the Serbians, by 
the score of 37-35.

The plans of the league schedule 
makers, “Heinie” Martin, Pres. and 
Frank Sodnikar, Sec’y. were work- 
ing too perfection. Their plan vas 

■to schedule games betvveen the teams 
that looked to them as equals, and 
as the scores of all games shovv, 
their predietions were right.

To all appearances, a better set- 
up could not have been made. These 
first three games whetted the appe- 
tites of all fans, and fannettes, for 
the fourth, and finai game on the 
evenings card. The fans were on 

I edge thruout the entire evening, 
būt their biggest thrill was yet to 

i come. Some fans vvaited three long 
i hours, for the Lithuanian vs. Pio- 
[ neers game, and not a single per- 
son left, until little Elmer Mažeika 
dropped in a basket which ended 
the scoring for the day.

We’re getting a little ahead of 
our story, būt the fans interest in 
this game was shown early in the 
evening, when many got calling 
“Bring on the Litwaks!” This is 
quite a compliment to a team that 
is new to the league. The team’s 
fine playing has made them one of 
the most popular teams in the 
league and the boys’ vvishes are that 
the fans opinion remains the šame 
for the baiance of the season and 
after. Getting back to the game, 
that meant so much, not only for 
the two contestants, būt for the 
entire league. Both teams started 
slow, cautious, more-or-less feeling 
each other out, and at the end of 

i the first quarter we were leading 
I 8-7, at the end of the half we were 
j trailing 18-11. A very disastrous 
t ąuarter for our team.

Both teams fought the third 
j quartcr with no one sharing any 
honors, each scoring 8 points.. That 

i sent the game into the finai lap 
i with our boys trailing 26-19. That 
looked likę a substantial lead vath 
only 8 more minutes to play.

noise over this vietory. Both teams s 
played hard, and elean sportsman- įS 
ship prevailed thruout the entire 
contest.

There can not be any let-up in 9 
the team’s future games. A hard ■ 
road to the championship mušt be 
traversed before the title is cinched. 4 
So we ask our rooters to be on * 
hand each Wednesday nite to cheer 
our boys on to vietory. You did 
it 'lašt week, and you done a very 
good job of it. Next Wed., Jan. I 
2Gth, we play the Sočas at 7:45. 3

Our second team kept their win-1 
ning streak intact as they beat the I 
Renns by the score of 26 to 14.

This week they play at the Clark 
Bath, tomorrovv nite (Saturday) at 
7 p.m. West Side Lithuanians are 
asked to turn out to see these 
young Lithuanians in action.

BOK SCORE OF THE 
LITHUANIANS-.PIONEERS GAME
LITHUANIANS 
Mažeika F 
OBrattis F 
Visnauskas F 
Miliauskas C 
Dubickas G 
Kubilius G

TOT Ą L

G
1
1
0
3
2
4 

11

F 
0
2
1
2
1
3
9

TP
2
4
1
8
5

11
31

Frank Rudd,

plays. '
7 P.M. . „ __
games will wind-up probably the 
lašt carnival till after Easter. Ad- 
mission 
cents.
be a

is only a ąuarter — 
come, back your team 

sportl

THANK YOU!
The Youngstown Basketball
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The Youngstovvn Basketball Team 
extends their sincere thanks to the 
Reverends Vilkutaitis, Sofranec, and 
Bartis for their very pleasant hos- 
pitality. We also wish to convey 
a word of thanks and praise to 
the committee in charge of the 
Carnival for the wonderful hospi- 
tality shown towards us before and 
after the game. We all agree that 
we really enjoyed ourselves, and 
hope to be with you again, in the 
near future.

Tony “Moon” Derin.

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

saviškiams į Lietuvą,

dykai baAclymas groti.

MOKYKIT SAVO
VAIKUS MUZIKOS

Akordionai lengvu išsimokėj 
mu;

ROMA MUSIC COMPANY 
6921 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

I

That

only 8 more minutes to J>lay. Būt 
our boys, our rooters, did not give 
up hope. That old Lithuanian spirit 
that made our ancestors of old so 
brave and bold, just rosė in the 
hearts of the boys avho avere car- 
rying on, for their forefathers, and 
they fought—and hove they foalght, 
in this lašt quarter for that vie
tory. Thrills! Boy oh boy, this 
sūrely avasn’t the place for a per- 
son avith a aveak heart, and did 
that Lithuanian cheering section let 
go. Above all this cheering, yell- 
ing, and din, the voice of Tony 
Grigaitis, one of our prominent busi- 
ness men, and our A-l rooter, could 
be heard yelling: “Come on you 
Lithuanians’." This cheering seemed 
to be the ignition that sėt the boys 
off. And in this quarter, our team 
scored 12 points and held the Pio- 
neers to 2. If anyone thought that 
it was noisy before, I wonder what 
they thought when the finai whistle 
blew. It looked as tho bedlam broke 
loose as the Litts made plenty of

I

PIONEERS 
Justin F 
Strainic F 
Pavlovic F 
Wandy C 
Chojnowski G 
K lish G

TOTĄ L

/
G
3
2
0
1
4
3

12

F 
0
1
0
0
1
0
2

TP
6
5
0
2
9
«
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COLLINVVOOD 
NOOZE

By THE LADY BUG
HELLO, FOLKS, here’s the 

Bug noozing about again. Haven’t " 
done much in black an evhite for 
a evhile, so here I is.

Personai, to F. R. or otherwise 
knovvn as the “Super Snooper”. 
Usually, ' “Stiek-to-it-tiveness” ap- 
plies to fly paper only. I didn’t 
even try to learn your identity, būt 
fate does funny things, doesn’t it, 
or does it? Try again, haw haw.

Happened to drop in that Lith
uanian Beer Garden called Pythias 
Cafe in Collinwood. Noticed it was 
occupied by a lot of Lithuanians 
who were having the time of their 
lives dancing polkas.

Say, don’t forget to come to our 
Valentine Tea Dance, January 30th 
at the New Parish. Music will be 
furnished by a good orchestra. Let 
us have another look at some of 
youse hermits — it’s a Sodality 
affair!

A couple of Collinv/ood boys 
were seen entering the County 
Morgue at 1:00 a.m. the other Sun
day morning, on a Treasure Hunt. 
That was some firewater, aye you 
“Braves”? į

A word of wisdom by G. H. Lori- 
mer: “It’s good to have money
and the things that money can 
buy, būt it’s good, too, to check 
up once in a vvhile and make sure 
you haven’t lošt things that money 
can’t buy.”

Lady

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo Lietuvio anglininko—greitas pristatymas
Original Pocahontas: tik bušelis pelenų iš tono ... ,$9.25 
No. 3 Pocahontas: duoda labai daug karščio........... 9.25
Standard Pocahontas, mažai dūmų, ilgai dega.........  8.25
Glreat Heart Lump.........8.95 Ohio Lump 6.50
Champion Lump...............7.25 Ohio Egg.................. 6.25
Mountain Lump................7.25 .. Blue Diamond. ., . 8.25
Prakūrimui Malkos, vežimas .......................................... 4.85

KOMER WOOD & COAL COMPANY
1409 East 92nd Street (Lietuvis) Telef. GArf. 2921

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITTS, Savinini™
4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh- 3227

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nami
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Prista tom tiesiog į namus, Į jusu maisto parduotuves ir visur.

VISADA KLAUSKIT NEW DEAL DUONOS

5.
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