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Ragina Kandidatuoti 
T rečiam T erminui

Washington, Sausio 25 d. 
Angliakasių unijos (U. M. 
W. A.) konvencijoje išneš
ta rezoliucija reikalaujanti 
kad Prez. Roosevelt kan
didatuotų trečiam termi
nui 1940 metais.

Taipgi reikalaujama kad 
CIO. susitaikytų su ADF. 
ir baigtų darbininkams ne
naudingų savitarpinį ginčą.

John L. Lewis, angliaka
sių unijos prezidentas, kal
boje į delegatus siūlė val
džiai skirti didesnius šelpi
mo pinigus ir parūpinti 5 
bilijonų dolarių namų sta 
tybos programą pagelbėji
mui kovoti su bedarbe.

150,00C GAUS DIRBTI. 
Tam tikrose šalies dalyse 
bizniai ir pramonės pradė
jo palengva kilti ir spėja
ma kad iki Balandžio 1 d. 
bus pašaukta i darbus ar
ti 150,000 darbininkų kurie 
dabar yra atleisti, tikrina T T »» rv-l Crncc ■*•->-> >-7.
jai.

Pakėlė mokestį. Trims 
tūkstančiams Standard Oil 
Co. of New Jersey prekinių 
laivų darbininkų pakelta 
mokestys pradedant Ba
landžio 1 d.

Plieno kompanijos pasi
rašė sutartį su CIO. tiktai 
metams laiko. Dabar tos 
sutartys baigiasi. Tikrina 
kad U. S. plieno korporaci
ja vėl atnaujins tą pačią 
sutartį su darbininkais.

Atleido 25,000 darbinin
kų. Detroit. — C h rysi e r 
automobilių išdirbystė at
leido iš darbo 25,000 savo 
darbininkų porai savaičių 
laiko.

Plieno industrijos vadai 
skelbia jog pasiryžę leisti 
savo išdirbysčių didinimui 
ir gerinimui daug milijonų 
dolarių. Štai U. S. Šteel 
Corp. prezidentas praneša 
kad jų kompanija šymet 
turi pasiskyrus išleisti apie 
80 milijonų dolarių plėti
mams ir gerinimams.

Pakėlė mokestis. New 
York. — Vaikų rūbų ir na
mie dėvimų moteriškų rū
bų siuvėjai, apie 13,000 as- • 
menų, gavo pakėlimą algų1 
bendrai $700,000 metuose. j

Plieno darbai vėl parodė 
pakilimo ir šios savaitės 
pradžioje dirbo bendrai su 
32.7 nuoš. normalio. Jau 
trečia savaitė pagretu kaip 
gerėjimas rodosi.

Suėmė 380 unijistų. Det
roit. — 380 unijistų auto
mobilių darbininkų nuves-, 
ti policijon po areštu už tai 
kad bandė dalinti prie For
do River Rouge dirbtuvių 
unijos organą Fordo dar
bininkams.

2,000 pašaukė dirbti. To
ledo, O. — Suvirš 2 000 dar
bininkų pašaukta atgal j 
darbą Willys-Overland au
tomobilių dirbtuvėn.

ISPANIJOJE
ATKAKLUS MŪŠIAI 

PRIE TERUEL

Hendaye, Sausio 26 d. — 
Šiandien atsinaujino mu
šis tarp sukilėlių ir kairių
jų prie Teruel’io. Kairieji 
giriasi privertę sukilėlius 
pasitraukti. Sukilėliai tą 

; užginčija, skelbia užėmę 
daug kairiųjų amunicijos.

Sausio 24 d. mūšyje prie 
Teruel sukilėliai sako iš
mušę Amerikos liuosnorius 
bolševikus kurie gelbsti lo- j 
ialistams.

Kairiųjų kariuomenė pa- į 
sirengus Teruel’į užleisti I 
sukilėliams ir pasitraukti. !

Sausio 22 d. mūšyje prie 
Teruel’io sako sukilėliai iš
mušė net 3.000 kairiųjų — 
užpuldami iš oro kairiųjų 
trokus vežusius kariuome
nę H'uesto srityje.

Sausio 23 d. Gen. Fran
co penki karo laivai iš ju
ros bombardavo kairiųjų Į 
sostinę Valenciją.

Kur tik gali ten ir kai
riųjų ir sukilėlių karo lėk
tuvai daro puolimus savo 
priešininkų miestų.

Karo lėktuvai atakavo 
Barceloną, padarydami di
delių nuostolių.

Abiejų pusių lėktuvai sa
ko išžudę 315 žmonių.

Kairiųjų lėktuvai buvo 
užpuolę Salamanca, sukilė
lių karo stovyklą, užmušta 
9 asmenys.

140 UŽMUŠTA. Brazi-j 
lijoie, Pernambuco provin
cijoje, tam tikra sekta gar
bina arklį dievą. Susirė
mime policijos su tais fa
natikais penki policininkai 
užmušta. Policija iššaudė 
140 tų fanatikų.

NUSIŽUDĖ ARTISTE
Brookville, N. Y. — Sau

sio 24 d. garadžiuje savo 
automobilio dujomis nusi
žudė garsi Amerikoje arti
stė, Rosamund Pinchot, 31 
m. amžiaus.

GRANATA UŽMUŠĖ 14
Paryžius. — Sausio 26 d. 

laike kratos slaptos Pran
cūzų organizacijos įstaigo
je sprogo granata 
kareivių ir užmušė 
menų.

JAPONIJA labai 
paslaptis apie savo

buryje
14 as-

saugo 
didelių 

karo laivų statybą ir atsi
sako pasisakyti ar statydi
na tokius didelius laivus 
kaip kitos valstybės Japo
nijai prikiša.

Mem-SUSPENDAVO.
phis, Tenn. — Episkopalų 
vyskupas suspendavo savo 
kunigą kuris buvo pradė
jęs pasninkauti. Kunigas 
šiose dienose savo pasnin
kavimą baigė.

Vokietijos žydai šaukia
si į pasaulį pagelbėti jiems 
išeiti iš Vokietijos. Bet jie 
neturi kur eiti, niekas jų 
neprisiima. Net Palestinon 
Arabai nenori įsileisti.

Sovietuose veikia slaptin
gos radio stotys, kurios pa
leidžia oro bangomis atsi
šaukimus prieš valdžią, pa
ragina nuversti Staliną, ir 
vėl pradingsta. Niekas ne
suseka kur jos yra.

ŠIŲ METU ŽIEMA KALNĖNŲ MIŠKE, LIETUVOJE

(Foto A. Naruševičiaus) Specialiai Dirvai iš Ūkininko Patarėjo

Prezidentas Draudžia Mažinti Algas
Washington, Sausio 25 d. 

— Prez. Roosevelt išleido 
industrijoms persergėjimą 
kad neimtų mažinti darbi
ninkams algos, nes tas dar 
labiau nusilpnintų biznius 
ir priverstų valdžią “svar
styti apie kitokius budus 
sudarymui pirkimo galios”.

Panašiai ir angliakasių 
unijos prezidentas Lewis 
išsireiškė angliakasių kon
vencijoje, kad nebūtų grie
biamasi mažinti darbinin
kams algos.

Industrijų vadai tikrina 
kad reikmenų kainos nega
li būti sumažintos be maži
nimo gamybos kaštų, kame 
algos sudaro svarbiausią 
dalį.

Prezidentas, kuris nuolat 
ragina mažinti statybos 
medegų kainas pastumėji- 
mui statybos, sako kad kai 
kur jau prasidėjo mažini
mas darbininkų algų. Ta
čiau prezidentas tiki kad 
kainos galėtų būti sumaži
namos be mažinimo algų.

TIKI ŽUVO 44. Perei
tos savaitės katalikų kole
gijos gaisre prie St. Hya- 
cinthe, Kanadoje, sudegu
sių skaičius sako yra 44.

RUMANIJOJE, Prof. A. 
Cuza, 82 metų amžiaus, mi
nisteris be portfolio, suma
nė šaukti pasaulinį kongre
są kovai prieš Žydus • • • •

Amerikos Žydų organi
zacijų vadai turėjo konfe
renciją Washingtone išne
šimui protesto prieš Ruma- 
nijos Žydų persekiojimą.

Ragina leisti pinigus 
daugiau

Prezidentas Roosevelt iš 
įvairių šaltinių spaudžia
mas ir raginamas užvesti 
kitą didelį pinigų leidimo 
programą sulaikymui be
darbės ir pakėlimui biznių.

553 Milijonai Laivynui
Atstovų butas perleido 

$553,266,000 laivyno bilių, 
kuris yra didžiausias tai
kos metų istorijoje.

Tas lieka užtvirtinti Se
natui.

Prezidentas ruošiasi pra
šyti Kongresą kad leistų 
didinti ir kariuomenę ir 
tam tikslui prašo Kongre
so skirti $200,000,000.

Vaikiškas Žaislas Kon
grese

Per virš porą savaičių 
Senate sulaikyta visi rimti 
svarstymai įspraudimu lyn- 
čiavimo biliaus, dėl kurio 
pietinių valstijų senatoriai 
atsisako leisti svarstyti ki
tus reikalus.

Prezidentas Tarsis su 
Mažais Biznieriais

Washington.— Preziden
tas Roosevelt turėjo pasi
tarimus su didžiaisiais in- 
dustrialistais ir biznieriais. 
Dabar jis ruošia konferen
ciją susieiti ir išklausyti 
padėtį mažųjų pramoninin
kų ir biznierių. To tikslas 
yra susekti kodėl apslugo 
ekonominiai reikalai.

ITALŲ SPAUDA PRIEŠ 
ŽYDUS

Roma. — Fašistų spau
doje tęsiasi ginčai dėl nu
sistatymo prieš Žvdus Ita
lijoje. Pradžią padarė bu
vęs fašistų partijos sekre
torius, parašymas straips
nį prieš Žydus.

EKVADORE, Pietų A- 
merikc,s respublikoj, nutar
ta išvyti visus Žydus, iš
skyrus tuos kurie užsiima 
žemdirbyste. Žydai turi iš
važiuoti iš ten į 30 dienų.

JAPONAMS KINIJO
JE JAU NE VISAI 

SEKASI

šanghai, Sausio 25 d. — 
Japonų pastangos užvaldy
ti Kinų svarbiausi geležin- 

į kelį tapo sutrukdytos per 
tris savaites laiko.

Kinų kareiviai, pagelbs- 
■ timi orlaivių, atakavo Ja- 
ponų pozicijas Takwanšan 

Į kalnuose, norėdami atmuš
ti jų įsiveržimą nuo ‘Gelto
nosios upės slėnio aukščiau 
Nankingo.

Prie tos upės sako Kinai 
| išmušė Japonus iš Hohsien 
ir tą miestą užėmė.

Iš Centralines Kinijos at
eina iš Kinų karo vadų ži- 

I nios apie naujus Kinų lai- 
I mėjimus atmušimuose Ja
ponų.

Pranešimai iš Suiyuan 
'provincijos sako kad sovie- 
| tų padrąsinami Mongolai 
kareiviai nuolat puldinėja 
Japonus karidoriuie tarpi 

! Kinijos ir Rusijos.
Neuždarys Durų i Kiniją I

Tokio, Japonija. — Japo- 
\ nijos vyriausybė skelbia 
j kad nors ji rengiasi įsteig
ti užimtoje Kinijos dalyje 

Į savo valdžią, cas bus daro- 
! ma tik palaikymui Azijoje 
! taikos. Japonija neturinti 
! noro uždaryti kitoms vals-| 
į tvbėms duris į Kiniją.

Britanija bijodama kad 
i Japonija nebandytų užimti 
j ir kitą svarbų Kinų uostą 
Hongkong, kur Britai turi 
savo koloniją, pradėjo šį 1 
uostą paversti į galingą Į 
tvirtovę.

UŽKLUPO ŽIEMA
Per apie mėnesį laiko hu- 

i vus palyginamai šilta žie- 
1 ma, Sausio 24-25 dienomis' 
! Suv. Valstijų šiaurinę dali 
užklupo smarki žiema su 
šalčiu, sniegais ir pūgomis. 
Ypač smarkiai užklupo Mi- 
chigan valstiją, kur užsni- i 
go mokyklose vaikus.

ŽUVO 33. Praeitą sa
vaitę smarkiose audrose 
Anglijos pakraščiais žuvo 
33 žmonės.

PRIGĖRĖ 22 VAIKAI
Rumanijoje, keliantis per 

Dunojų, atsimušus į ledus 
ir apvirtus motorinei val
čiai, tėvų akivaizdoje pri
gėrė 22 mokiniai.

SAULĖ šiuo laiku turi 
taip vadinamus plėtmus, 
kurie esą ugnies audros ir 
sūkuriai. Tas viskas daro 
kokią nors įtaką į musų 
žemės orą. Sako tokių su
kuriu esą apie 40 arti vie
nas kito ir jie visi užima 
apie 160,000 mylių ilgio ir 
60,000 mylių platumo plotą 
ant saulės paviršiaus.

STATYBA pernai Ame
rikoje buvo gana didelė: 
buvo išimtą leidimų staty
bai $1,100,060,000 vertės.

10 LIETUVIŲ SOVIETŲ 
TARYBOJE. Sovietų spaudoj 
paskelbta sąrašas išrinktų j 
vyriausią Sovietų Tarybą. Są
raše figūruoja dešimts Lietu
vių. Tarp kitų iš Minsko iš
rinktas ir Aleksa-Angarietis.

•
KAUNE PERNAI buvo 177

1 gaisrai. 1936 metais buvo 158 
ir 1935 metais — 174. Ugnis 
nuostolių padarė 497,460 litų.

•
KAUNAS modernėja smar

kiai. Į Kanalizacijos ir van
dentiekio įmonę, kaip apskai
čiuojama, Kauno Miesto Savi
valdybė jau yra įdėjus apie 12 
milijonų litų. Kurie tik namai 
nori turi vandenį ir nuobėgų 
įrengimus.

•
DARBININKŲ APDRAUDA

VEIKIA. Lietuvoje nuo nelai
mingų atsitikimų draudimas 
veikia pilnai. Jau yra apdrau
sta 60,000 darbininkų. Drau
dimo kasa pradėjo veikti su 
16 tarnautojų, o dabar yra a- 
pie 50 tarnautojų ir visi darbu 
užversti. Visos darbavietės tu
ri įregistruoti samdomus dar
bininkus ir sužeidime prie dar
bo darbininkai gauna gydymą 
ir pašalpą.

Vokietijoje vėl areštuota 
16 pastorių už jų neva kiši
mąsi į politiką ir kritikavi
mą valdžios už nesusitai
kymą su Popiežium.

Iš kiekvieno 100,000 Suv. 
Valstijų gyventojų 30 kas 
metą būna užmušami auto
mobiliais.

IŠ LIETUVOS
laikraščiu

KAUNAS turi keltuvus ku
rie vežioja žmones į kalną ir 
žemyn. Kasdien Kauniečiai iš
perka po iki 4,000 bilietų tais 
keltuvais naudotis.

•
LIETUVOJE ŠALTA. šių 

metų pradžioje buvo šalta, ir 
yra šalta visą laiką. Sniegas 
pakartotinai užverčia kelius ir 
trukdo autobusų susisiekimą.

•
LIETUVOS Skautai šią va

sarą, Liepos 8—18, turės sa
vo stovyklą, Aukšt. Panemu
nėj, netoli Kauno. Dalyvaus 
2,000 Lietuvos skaudų, ir už- 
2,000 Lietuvos skautų, ir už- 
koslovakijos, Vengrijos, Aus
trijos, Švedijos, Anglijos, Švei
carijos, Prancūzijos, Holandi- 
jos, Danijos, Suomijos, Esti
jos, Latvijos ir kitur. Laukia
ma atvykstant Lietuvių Skau
tų iš Amerikos ir Latvijos.

•
\ INIAUS mieste, statistikos 

žiniomis, 1936 metų pradžioje 
buvo 207,750 gyventojų. Mo
terų apie 20,000 daugiau negu 
vyrų.

•
UŽDARĖ, šv. Kazimiero d- 

ja gavo Vilniaus Storastos raš
tą kuriuo sulaikomas tos drau
gijos veikimas Vilniaus krašte.

•
LIETUVOJ Susisiekimo mi

nisterija steigs valdišką kelio
nių biurą, kuris aprūpins ke
leivius ne tik. bilietais, bet va
rys plačią turizmo propagandą 
užsieniuose: ruoš į savo kraš
tą užsieniečių ekskursijas, tu
ristams duos įvairių lergvatų, 
spausdins, platins turistinę li
teratūrą.

•
DIDINS PAŠTININKŲ skai

čių. Pernai Lietuvoje buvo 
pirkta nemaža sklypų paštų 
namams statyti arba seniems 
padidinti. Pašto Valdybos dar
ban žymiai išaugo. Nuolat au
gąs darbas reikalauja padidin
ti ir paštininkų skaičių. Be to 
1938 metais numatyti paruoš
ti naują pašto, telefono, tele
grafo ir radio įstatymo projek
tą, kuris galėtų pakeisti senus, 
Rusiškus įstatymus.

•
BEDARBIAI KAUNE, šių 

metų pradžioje Kauno Darbo 
Biržoje buvo užregistruota a- 
pie 1,000 bedarbių. Dalis jų 
aprūpinama prie trumpalaikių 
darbų. Tuo tarpu laukiama 
patvirtinant 1938 metų viešų 
darbų plano, ir apie 70 nuoš. 
visų užregistruotų bedarbių 
gaus darbo, šymet Kaune be
darbių yra mažiau negu buvo 
tuo pat laiku pernai.

•
AUTOBUSAIS Kaune nau

dojamasi labai plačiai. Auto
busai yra beveik vienintelė pla
tesnio masto vidinio susisieki
mo priemonė. Svarbiomis gat
vėmis autobusai eina kas ke
linta minuta ir visą laiką ke
leivių yra pripildyti. Kasdien 
Kaune parduodama n > 25,000 
bilietų autobusais •?'';-?ti Au
tobusai eina pi r vi.'?, Kauną 
nuo Vilijampolės (Slabados) iki 
A. Panemunės.
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PENNSYLVANIJOJE PHILADELPHIA
PITTSBURGH WYOMING

MONTREAL CHICAGO, ILL.
KANADA --------

Šv. Jurgio Parapijos 
Judėjimas

šv. Jurgio parapijos mote
rys Sausio 2 d. buvo surengu
sios puikią vakarienę, kurioje 
dalyvavo didokas skaičius sve
čių. Po vakarienei išpildyta 
programas. Pirmiausia sceno
je pasirodė p. Jurkšaitienė, su
dainuodama pora dainų; jai 
pianu akompanavo parapijos 
klebonas. Toliau dainavo M 
Peckevičiutė, p. Vencienė ir p 
Genutienė. Po jų, sudainavę 
pats Kun. Aučius, pats sau 
akompanuodamas.

Po dainų, buvo pakviestas 
kalbėti F. Radžiukinas, Soutb 
Side biznierius ir tautinių rei
kalų rėmėjas. Po jo kalbėjo 
žinomas veikėjas ir biznierius 
P. Pivaronas, sekantis kalbėjo 
biznierius S. Simanavičius, J. 
Vencius, ir tuomi kalbos bai
gėsi.

Svečiai praleido vakarą link
smai, ir iš viso to pasidarė 69 
dolarių pelno.

Sausio 15 d. įvyko kitas šios 
parapijos vakarėlis, dalyvavo 
diktokas buris jaunimo.

Sausio 16 d. parapijos salė
je SLA. 104 kuopa turėjo savo 
kortavimo vakarėlį, iš kurio 
atliko pusėtinai pelno.

SAUSIO 26 d., Liet. Piliečių 
Klube, to klubo moterų skyrius 
surengė stirnos vakarienę Lie
tuvių Kambario naudai. Stir
ną nušovė ir padovanojo Pet
ras Pivaronas. Tautietis.

KLONIO ŽINIOS

Šv. Vincento Parapijos 
Vakarienė

šv. Vincento Lietuvių Para
pijos moterų klubas yra gana 
•skaitlingas ir veiklus; prie jo 
priklauso Čia augusios jaunos 
moterys ir merginos ir seny
vos ateivės. Visos vieningai 
veikia parapijos naudai: daro 
kortavimo vakarėlius, vakarie
nes ir kitokias pramogas.

Sausio 13 d. turėjo surengu
sios vakarienę visiems nemo
kamai. žmonių buvo apie 169. 
Išpildyta platus programas su 
dainomis ir kalbomis. Progra
mą vadovavo klubo pirmi::inkė 
E. Milerienė. Programas pra
dėta su Amerikos Himnu. Pa
ti pirmininkė apibudino mote
rų veiklą. Po to padainavo A. 
Sadauskas keletą dainelių. Po 
jo kalbėjo klebonas Kun. J. 
Vaišnora, Kun. J. Misius, Kun. 
•J. V. Skripka. Adv. Edvardas 
Schultz ir kiti.

Po kalbų, klubietės padaina
vo keletą gražių dainų ir pro
gramą užbaigė Lietuvos Him- j 
nu. Po visko sekė linksmas j 
balius iki vėlybos nakties. Vi-j 
si turėjo gerą laiką. J. S. į

MIRĖ MYKOLAS DAUGELE- 
VTčIUS

Sausio 14 d. persiskyrė su 
šiuo pasauliu Mykolas Daugele- 
vičius, 59 metų amžiaus. Kilęs ( 
iš Nemunaičio miestelio, Aly
taus apsk. Amerikoje išgyve- į 
no 37 metus.

Buvo pašarvotas graboriaus 
Venslovo koplyčioje. Palaido- Į 
tas Sausio 17 d., Šv. Kazimie
ro kapinėse, Baltrūnų sklypo.

Tebūna jam lengva Ameri
kos žemelė.

Nuliūdę: sesuo Anastazija 
ir švogeris Juozas Baltrūnai.

ALLEGRENY apskrityje i. 
viešų darbų paleidžiama 2,00< 
svetimšalių kurie nėra Ameri
kos piliečiais.

Visi svetimšaliai privalo pa
sirūpinti išsiimti nors pirmas 
Amerikos pilietybės popieras.

MIRĖ GERAS LIE
TUVIS

Sausio 10 d., Wilkes-Barrėj 
mirė Wvoming Klonyje pla
čiai žinomas ir visų gerbiamas 
biznierius, Jurgis Vaišnys, 50 
metų amžiaus. Velionis laikė 
vadinamą George Hotel, 88 E. 
Market St.

J Ameriką Jurgis Vaišnis at
vyko 1902 metais, su savo tė
vais. Dirbęs įvairius darbus, 
vėliau stojo į biznį, karčiamą.

Iš Lietuvos paėjo nuo Mari
jampolės, Kižių kaimo ūkinin
ko sūnūs.

Paliko senutę motiną, du 
broliu, Juozą Philadelphijoje, 
ir Joną VVilkes-Barre, ir dvi 
seseris, Elzę Gilienę ir Oną 
Stanevičienę, I.ong Island Ci
ty, N. Y.

Jurgį Vaišnį pažystu nuo 
1905 metų, ir per visą laiką jis 
buvo geras, tikras Lietuvis. 
Priklausė SLA. 35 kuopoj, tu
rėjo pirkęs šėrę Lietuvos At
statymo Bendrovės, rėmė Lie
tuvą pirkdamas Laisvės Pasko
los bonus, taip pat buvo nariu 
Lietuvos Neprigulmybės Fon
de, VVS. skyriaus narys, žo
džiu, rėmė visus tautos reika- 
kalus aukomis ir kitaip, ir pri
sidėjo prie parėmimo Lietuvių 
tautinių veikėjų, pas jį nuolat 
svečiais buvo Komp. A. Vana
gaitis, lysliava ir kiti.

Lietuvių išgamos pas jį ne
rasdavo prieglaudos, net paro
dydavo jiems duris, nenorėda
mas ir jų biznio.

Vaišnys prenumeravo Vie
nybę, Dirvą, Tėvynę, Margutį, 
Lietuvos Ūkininką, Musų Vii- 

, nių, Trimitą ir kitus.
Vaišnys AVilkes-Barre buvo 

1 tas kas bbvo Brooklyne Drau
gelis, Glen Lyone Sarpalius: 
rėmė tautinius darbuotojus ir 

1 tautos reikalus čia ir Lietu vo- 
; Jo. (

Jis palaikė ir musų kultū
riškas draugijas, TMD. kuopą, 
Sandarą ir kitas.

Pastarais laikais buvo atsi-I
lankęs du kartu Lietuvoje, ir 
sugryžęs apsakė teisingai apie 
ją. šiuo tarpu rengėsi važiuo
ti dar kartą, bet jau nenuva
žiavo ....

Jis uoliai rėmė ir vietinius 
Lietuvius biznierius, visada 
prekiaudamas su savais negu 
su svetimais.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis parapijos kapinėse 
Bear Creek, Pa.

Ilsėkis, geras Lietuvos sū
nau, šioje Dėdės Davo žeme
lėje per amžius.

KASYKLOSE UŽMUŠĖ 
LIETUVI

Juozas Reivis, 35 m. amž., 
iš Larksville, Pa., mirė Homeo- 
pathic ligoninėje, po 40 valan
dų, sunkiai sužeistas uolos ku
ri jį kasyklose prispaudė Sau
sio 13 d., Chauncey Coal Co., 
Plvmouthe.

Su juo buvo sužeisti Wm. 
Duchek, Lenkas, ir Petras Ču- 
ba, Slovakas. Abu buvo jo pa
dėjėjai.

Juozas Reivis likosi palaido
tas su bažnytinėmis apeigomis 
parapijos kapinėse Pringle, Pa.

LEDAI, SNIEGAS, LIETUS
Sausio 16 d. oras buvo tik

ra dargana: lietus, sniegas ir 
ledai. VVyoming Klonyje dėl 
tokio oro susižeidė daug žmo
gių, ių tarpe ir Lietuvių: Ona 
Kernitaitė, iš Pittston, Povilas 
.Jankauskas su žmona, iš Al- 
derson. Jiedu nuvežti į ligon- 
butį, bet pavojaus nėra.

Jonas J. Nienius.

Su&itvčrč Lietuvių Biz
nierių Sąryšis

Nors senai rengtasi, daug 
kalbėta, bet tik dabar tapo su
tvertas senai čia pageidauja
mas Lietuvių Biznierių Sąry
šis (Lithuanian Merchants As- 
sociation). Pirmą organizaci
jos pradžią sudarė šie geri pat
riotai Lietuviai: A. Užumec- 
kis, A. Kaniušis. P. Gelžinis ir 
C. Dalbokas. Jau atlaikyta ke
li skaitlingi susirinkimai, ku
riuose rimtai pareikšta ir už- 
girta kad visi Lietuviai biznie
riai profesijonalai būtinai prie 
šios organizacijos prisirašytų, 
nes tik daugumoje galybė.

šiame mieste tokias organi
zacijas turi daugelio kitų tau
tų biznieriai ir profesijonalai, 
iiJ tas išeina į didelę naudą.

Kai musų Lietuvių nemažai 
čia yra, dirbdami vienybėje be 
abejonės laimėsime ‘nemažiau 

! už kitus. Tat ir burkimes ir 
stiprinkime šią organizaciją!

ši organizacija proponuoja 
platų veikimo programą visų 
Lietuvių naudai. Visas veiki
mas bus aprašomas Lietuvių 
spaudoje.

Susirinkime Sausio 6 d., tapo 
išrinkta šiems metams valdy
ba: A. Kaniušis — pirminin
kas ; P. Gelžinis — vice-pirm.; 
C. Dalbokas — ižd.; S. Buivi- 
das — fin. rast, ir Pr. Pūkas 
— užrašų rast. Taip pat da- 
rinkta po tris darbščius direk
torius, iš trijų Philadelphijos 
kolonijų. F. P.

» ¥ *
APSIVEDĖ. Philadelphijo

je, Pa., apsivedė Dr. Jonas Če- 
lcdinas su svetimtaute panele. 

1 Vestuvės įvyko Sausio 18 -l. 
Jiedu išvažiavo į Ne\v Y’orko 
valstiją “medaus mėnesiui” 
praleisti. Laimingo jiems su
gyvenimo. Rep.

PE N NS Y L V ANIJ 0.1 prade- 
d i veikti bedarbės atlyginimo 
įstatymas. Apie 315,000 val
stijoje bedarbių asmenų pra
deda gauti bedarbes apdraudos 
mokestį.

Apie 14 nuoš. Pennsylvani- 
jos gyventojų arba 1,304,000 
asmenų gyvena gaudami fede- 
ralės arba valstijos ’ valdžios 
p išalpą. Tai yra didelis skai
čius.

MONESSEN, Pa., pradėjo 
d’rbti Carnegie-Illinois plieno 
kompanijos naujo dirbtuvės.

PARAPIJOJE. Lietuvių pa
rapijoje taip pat jau daug 
šviesiau, nes abi pusės supra
to kad besibylinedamos advo
katams tik bergždžiai pinigus 
pila. Kun. Višniausko laikais 
Lietuvių parapija buvo pavesta Į 
vyskupijos tvarka tvarkytis. 
Parapijonų dalis tos tvarkos 
nesuprato ir šoko bylinėtis, bet ( 
teismas pripažino teisę vysku
po pusei, ir parapijos komite
tas skiriamas tam tikra tvar
ka.

Pernai komiteto pirmininku 
buvo Jotkus, tėvas visai Kana
dai žinomo sportininko, Petro 
Jotkaus. šymet komiteto pir
mininku yra Verbyla. Parapi
ja, regis, visas skolas jau at
mokėjo, ir turi apie $3,000 
banke. Lietuviai vieni bažny
čios ir parapijos nebūtų išlai
kę tąsynių metu, čia atėjo į 
pagalbą aplinkiniai gyventojai 
Prancūzai, kurie sekmadieniais 
per keturias mišias veik pri
kemša bažnyčią (sumą papra
stai laiko šv. Teresės semina
rijos profesorius, Kun. Belan
gei1). Bet Kalėdų metu, baž
nyčia buvo pilna Lietuvių, ir 
sekmadieniais jau jų daugiau 
matytis. Todėl į 1938 metus 
parapija įžengia nauja viltimi. 
'Tiesa, be Prancūzų pagalbos 
vistiek nebus apsieita, tačiau, 
kietu klebono Kun. Bobino už
sispyrimu, parapija ir pamal
dos palaikoma Lietuvių dvasio
je, ko negalima pasakyti apie 
parapiją Toronto mieste, kurią 
sakoma Anglai užvaldė. Mont- 
reale Lietuvių parapija pasi
liks Lietuviška ilgam laikui.

KONSULAS. 1937 metais 
Kanados Lietuviai susilaukė 
Lietuvos konsulo (jis gyvena 
Toronto mieste). Tiesa, jisai 

: Anglas ir tik garbės konsulas, 
tačiau pradžią padaryta. Lie
tuviai tikisi šymet Susilaukti 
Lietuvio konsulo Montrcale, 
kur gyvena didžiausias Lietu- 

, vių skaičius.
Montreale gyvai platinama. 

, Lietuvių tautinė spauda ir gau
sėja visokių parengimų skai
čius. žmonės pradeda atsikvo
šėti iš komunistinio amaro, ku
ris Kanados Lietuvius apriko, 
nes tautininkų pusėje nuo 1929 
metų nedėta pastangų Lietu
viams tikra kelią rodyti. 
Montreal Kanada

FEDERALĖ valdžia pasky
rė Allegheny apskrities valdy-j 
bai $1,800,000 pradėti statybą 
valdiškų gyvenamų namų.

J. Žemantauskas
N O T A R A S 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

\Vaterbury. Oriui.

DAYTON, OHIO
TEIKIME NEDEGINĘ PA
GALBĄ VILNIAUS KRAŠ

TO LIETUVIAMS
Vasario 16 diena yra bran

gi Lietuvių tautos šventė — 
šymet sueina 20 metų nepri
klausomo Lietuvos gyvenimo 
sukaktis. Tą šventę išdidžiai 
minės visame pasaulyje gyve
nanti Lietuviai.

Dvidešimts metų atgal, mes 
visi Lietuviai galima sakyti 
neturėjome minties kad Lietu
va taps nepriklausoma, savi- 
stovė valstybė. Bet taip sto
josi, ir visas didžiulis pasau
lis tai žino.

Bet dar trečdalis Lietuvos 
žemių su sostine Vilnium yra 
Lenkų pagrobta. Tenai n ūsu 
broliai ir seserys Lietuviai yra 
kankinami Lenkų valdovų, vien 
dėl to kad jie yra gimę Lietu
viais ir tokiais nop būti.

Tat minėdami tą savo tau
tos 20 metų sukakties šventę, 
neužmirškime ir savo brolių 
Vilniečių, suteikdami jiems me- 
deginės paramos, žinoma, ki
tu kolonijų Lietuviai teikia to
kią pagalbą iš anksčiau, tą da
rys ir dabar. Bet aš noriu nt- 
’ reipti dėmesį Dayton, Spring- 
field. Columbus ir Cincinnat: 
Lietuvių, kad ir mes. sulaukę 
įlos brargios savo tautos šven-i 
tos. taip pat atmintume Vii-!

PERSPĖJIMAS 
VISUOMENĖS

Man teko patirti kad “Kata
likų Bažnyčios Amerikoje” įs-' 
teigėjas kunigas Steponas Ge- 
niotis, vadinantis save arkivy
skupu, kai kam yra kalbėjęs 
tartum aš priklausau prie jo 
nepriklausomos papai ir netu
rinčios nei vienos parapijos 
bažnyčios. Tai yra netiesa: aš 
nuo 1895 metų nebesu katali
kas, ruo 1911 metų joks krikš
čionis ir bent kokios senosios 
religinės organizacijos šalinin
kas; aš einu savais, naujais 
keliais ir tepriklausau Visuo- 
mai.

Jei kam tektų iš kun. S. Ge- 
niočio ar kitko išgirsti apie 
mano priklausomybę jo bažny
čiai, malonėkit man pranešti 
adresu: 3241 So. Barneli Avė., 

hieago, Iii.
Kitų laikraščių prašau p?r- 

i. prūseli, ti. Visuomis.

• ŠEŠIASDEŠIMTS DU nuo
šimčius automobilių Suv. Val
stijose 'nuperka asmenys ku
rių i.eigos per metus yra ma
žiau :iegu $3,000.

niaus krašto vargstančius Lie
tuvius.

Padarykime tam tikslui au
kų ritrkTavas, aukokime v’isi 
ragai savo išgalės, ir aukas 
siųskime per Lietuvos Konsu
latus, tiktai reikia paminėti 
kad tos aukos skiriamos Vil
niečių reikalams.

J. \. Urbonas.

Klaipėdos Prijungimo 
15 Metų Sukaktis

(Tęsinys iš pereito nr.)
MANO PASTABOS

1 šis Klaipėdos atvadavi
mo paminėjimas tai vienas ?š 
svarbiųjų Lietuvių tautos is
torijoje. To turbut niekas ne
ginčys, ir šito susirinkimo ren
gėjai tai gerai suprato. Bet 
kuo jie gali pateisinti savo ig- 
nor mciją, kurią parodė ir taip 
skaitlingai publikai ir patiems 
garbės svečiams — Lietuvos 
konsulams, kurių lyg įžeidimui 
visoje salėje, nei ant estrados 
neparodė jokios Lietuviškos de
koracijos, jokios vėliavėlės! Tai 
nedovanotina ir nepateisinama.

Rengėjai galėjo duoti žodį 
nors ir senukui Dimšai, o tas 
butų atnešęs ir kelias vėliavas, 
kadir nakties viduryje.

2. Dariaus - Girėno Postas 
i vertas pagarbos kad visose 
I Lietuvių iškilmėse dalyvauja

i n corpore, uniformose, šitie 
garbingi vyrai tik vieni dabar 
Lietuvių iškilmes visur ir puo
šia. Bet ir jie negali būti pa
teisinti už ignoravimą Lietuvy
bės ženklo, kurio jie visuomet 
vergia lyg koki internaciona
listai. Aš mačiau kitų ateivių 
tautų legioninkus: jie savo pa
raduose visada su savim iuri 
civiliškai apsirengusį vyriškį, 
nešantį savo tautos vėliavą. 
Mūsiškiai gi, šitose Klaipėdos 
atvadavimo minėjimo sukaktu
vėse susirinko in corpore tik 
su savo ženklais, ir tuomi su
darė tikrai šermenų atmosferą.

3. To paties Legiono jau
nuolių skyrius su bubrais daro 
malonų įspūdį savo vietoje. Aš 
jau pasakojau kokį ‘malonumą' 
praeitą vasarą jie padarė Chi
cagos Universiteto stadionan 
atvedę Lietuvos sportininkus, 
kurių eisena paskui juodai-me- 
lyną vėliavą tvėrė laidotuvių 
įspūdi. Nekitaip ir dabar bu
vo. Tas bubnų korpusas prie 
estrados kėlė trukšmą prieš 
programo pradėjimą (turout 
orkestro vietoje), bet kuomet 
p. Budrys buvo iškviestas es
tradom, kuomet jį kaip karinin
ką tiko sutikti tam pačiam kor
pusui bubnų dundėjimu, to 
korpuso nebuvo, ir p. Budrys 
išėjo tylumoj, beveik repaste- 
' etas. Ir čia kreditas tenka 
rengėjų nesum.anumo sąskai
tom

4. Istorinių įvykių paminė
jimas toli nuo cirko balagano. 
Bet Klaipėdos atvadavimo pa
minėti susirinkimo rengėjai ir 
to neišmanė. Tose gražiose .iš
kilmėse, vieton atiduoti pagar
bą Klaipėdos vaduotojams, jie 
scenon išleido beveik r. uogą 
mergaitę rodyti akrobatiškus 
šposus. Akrobatika turi savo 
vietą, bet kaip ji tiko tautiš
kos šventės apeigoje?

5. Jau minėjau kad progra-
me dalyvavo Jaunosios Birutės 
vaikučių keletas; šoko “Noriu 
Miego”, ir pašoko gražiai. Ka
dangi tuos vaikučius šiam pro
gramų! prirengė Ukrainietis 
(įsitšmykite!) tai nieko nesa
kysiu kad vaikučiai aprėdyti 
buvo baisiai netikusiai, o tai 
reiškia musų tautiečių didelį 
ir labai didelį neturtą kultūro
je, Dar didesnei musų nelai- 
nci, iš to vaikučių būrio viena 
mergaitė padainavo vieną dai
nišką kuri gal tiktų tamsiai, 
dvaro antrininkei senmergei, 
bet ne tokiam kūdikiai ir ne 
tokioje pramogoje. Mergaitė 
tikrai geniališkai atliko savo 
užduoti, už tai jai reikia pri
pažint talentuotos artistės kre
ditą. Bet už dainuškos skonį i 
nuodėmė liekasi jos mokyto
jams. (Bus langiau) )

Korespondentas D.

PA J IEŠKAU savo giminių— 
Onos žagureikiutės ir Aniceto 
Jackausko. Prašau atsišaukti.

Ona Janušaičiutė (po vyru 
Kulikauskienė) 

3304 Portman avė.
Cleveland O Į

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

JAU MIRĖ 1500
Tragingai Žūsta Lietu

viai Pietų Amerikoj 3
Pietų Amerikoje tragingai 

miršta jauni, po karo ten išva
žiavę laimės j ieškoti Lietuviai. 
Jie ten buvo išvilioti įvairių 
agentų, kuomet į Suv. Valsti
jas jiems įvažiavimas buvo 
suvaržytas.

Su šiuo numeriu čia sužymi
mų mirusių išeivių Lietuvių 
skaičius pasiekė 1500 asmenų. 
Prisiminkit kad mirusių žymė
jimas čia buvo pradėta talpin
ti Vasario mėn. 1937 metais— 
taigi per visą 12 mėnesių per 
šias Dirvos skiltis praėjo jau 
1500 mirusių Lietuviu vardų!

LAZDAUSKAS Juozas, 40 m., 
mirė Gruodžio 18, Buenos 
Aires, Argentinoj. — Šiau
lių ap., Kairių k. Argenti
noj išgyveno 10 metų.

ROMANSEVIčIUS Juozas, 35 
metų, užmuštas darbe Gruo
džio 10 d., Buenos Aires, 
Argentinoje. — Trakų aps.. 
Žiežmarių v., Ringailių km. 
Lietuvoje liko jo žmona.

MAGERIS Viktoras, 39 metų, 
mirė Gruodžio 9, Buenos Ai
res, Argentinoj. — Ukmer
gės ap., Geivonų v.. Kėižuo- 
nių k. šeima liko Lietuvoj.

RADAŠOMSK1ENĖ Eleni-An
drijauskaitė, 27 metų, mirė 
Gruodžio 21, Buenos Aires, 
Argentinoj. — Zarasų apsk.

KARTOKAS Pavilne,, 23 metų, 
mokytojas, nusišovė Gruod. 
12, Buenos Aires priemies
tyje Vilią Caste'.lino. Paėjo 
nuo Radviliškio.

VERKULIS Petras, 49 metų, 
nusišovė Gruodžio 12, Bue
nos Aires provincijoj. Lie
tuvoj liko žmona su vaikais.

VAIŠNYS Jurgis, 59 m. am
žiaus, mirė Sausio 10, AVil
kes-Barre, Pa. Amerikoje 
išgyveno 36 metus. Paėjo 
iš Kižių kaimo, Marijampo- 
ės par.

REIVIS Juozas, 35 metų, mirė 
nuo sužeidimo kasykloj Sau
sio 13 d.. Larksville, Pa.

DAUGELEVIČIUS Mikolas, 59 
metų, mirė Sausio 14, Pitts
burgh, Pa. — Nemunaičio 
m., Alytaus apsk. Ameriko
je išgyveno 37 metus.

ZABIELA Stasys, 29 metų, 
sūnūs Joro ir Katrės Zabie
lų, gimęs Clevelande, mirė 
Sausio 14, Cleveland. Ohio.

KARPAVIČIUS Algirdas, 24 
metų, sūnūs Antano ir Tek
lės Karpavičių, gimęs' Provi- 
dence, R. L, mirė Sausio 20 
d , New Yorke (Dirvos re
daktoriaus brolio sūnūs).

ČALKONAS Kazys, 50 metų, 
mirė nuo šūvio Sausio 8 d., 
Brooklyn, N. Y. — Vainiko- 
nių k., Pernaravos par., Kė
dainių ap. Amerikoje išgy
veno 31 m.

PALŠIS Mykolas, pusamžis, 
mirė Sausio 5, Chicagoje.— 
Liudvinavo par., Aržuolynų 
k. Amerikoje išgyveno 40 
metų.

MAI.IAUSKIENĖ E I e a norą- 
Storočkaitė, pusamžė, mirė 
Sausio 4, Chicagoje. — Ra
seinių ap., Viduklės parap. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

PALIONIS Adomas, 63 metų, 
palaidotas Sausio 3, Swoyer- 
ville, Pa.

ŽUKAUSKAS Juozas, mirė 1 
Sausio, Pittston, Pa.

ZUBRIS Jonas, mirė Sausio 2, 
Wilkes-Barre, Pa.

KARALIŪNAS Juozas, 50 m., 
mirė Sausio 3, Edwardsville, 
Pa. Amerikoje išgyveno 33 
metus.

DABRILA Antanas, 65 metų, 
mirė Sausio 8, Frackville, 
Pa. — Igliauskos par.

ČESNAUSKAS Jonas, pusam
žis, mirė Sausio 6 d., Chica
goje. — Panevėžio aps., Še
duvos par., Kaulališkės k. — 
Amerikoje išgyveno 22 m.

EREREDERIENĖ Agnio ška 
(Jakaitė), 47 metų, mirė 5 
Sausio, Chicagoje. — Pane
vėžio ap. ir par. Amerikoje 
išgyveno 32 metus.

3URNES Marijona (Butsvins- 
kaitė), pusamžė, mirė Sau
sio 5, Chicagoje. — Daukšių 
par. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

KRUšIENĖ Pranė (Eudekai- 
tė), pusamžė, mirė Sausio 
4, Chicagoje.

JESKEVIČIUS Jurgis, 78 me
tų, mirė Sausio 6, Mahanoy 
City, Pa. — Daukšių p., Ig
liškėlių v., Putriškių k.

ZEIKUS Tamošius, 54 metų, 
Trirė Sausio 14, Brooklyn 
N. Y.

ČARBAUSK1ENĖ Apolonija, 
mirė Gruodžio 19, Aurora, 
.111.

ČESNAKAS Jonas, 46 metų, 
mirė bedirbdamas, Chicago- 
ie,# Sausio rr'jn.

MAŠKEI IS Andrius, 56 metų, 
mirė Sausio 7, Frackville, 
Pa. Amerikoj išgyveno 25 
netus.

JURGEI A Stasys, 29 metų, 
užmuštas anglies kasykloje 
sausio ti. Centraiia. Pa.

KARALIŪNAS .Juozas, 50 m., 
mirė Sausio m., Edwards- 
ville, Pa. Amerikoj išgyve
no 23 metus.

SIMONAS Statys, 47 metų, 
mirė Sausio 7, Chicagoje.— 
Tauragės ap., Pajūrio kar., 
Nadojų k. Amerikoj išgy
veno 37 netus.

ZILAVECKAS S., mirė Sausio 
pradžioje, Elizabeth, N. I.

PLATINKIT

“Dirvos” Administraci joje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

Ekstra! Iki Sausio Pabaigai Bus Duodami

Dovanai tam kas atnaujins “Dirvą ’
Seni Dirvos skaitytojai vie

ną Kale idorių gauna dykai, tik 
prideda 10c persiuntimo ir tak
sų apmokėjimui.

1. LIETUVAITE (naujas)
2. Darius ir Girėnas
3. Dvi Gražios Mergaites
1. Motina ir Mergaitė Sodne
5. Gražus Ūkio Vaizdas
6. Namas Gėlynuose
7. Žiema su Briedžiais
8. Du Meilužiu1
9. šv. Teresė
10. Dievo Motina

“ D i
G820 Superior Avenue

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

(Užsisakydami kalendorių pa
žymėki! numerį ir vardą.)

Užmokestį galit siųsti pašto 
ženkleliais. Persiuntimo kaštų 
reikia pridėti 5c už \ ieną, 10c 
už tris. Plikti šių kalendorių 
galit gauti kiek norit, po 25c.

R V A ”
Cleveland, Ohio



Gerb.

SPRAGILAS

arba:
Kada nesiseka, kaltink ki

tą, ir pabaigta
Nuo pat musų pirmų tė

vų, gerb. Adomo ir Jie vos 
taip pasiliko: jeigu ką da
rei ir padarei blogo, arba 
jeigu tau nepasisekė, kal
tink kitą.

Kada gerb. mama Jieva 
užsigeidė užginto vaisiaus 
ir nuskynus obuolį suval
gė, ir net gerb. Adomą pri- 
gundė kąsti to obuolio, kai 
Dievulis juos užklupo ir 
paklausė ką jie daro, gerb. 
Jieva sakė kad gerb. Žal
tys ją prigundė tą obuolį 
skinti....

Ale tiek gerai kad tie ku
ine savo rankose valią tu
ri tokių nusiskundimų ne
paklauso, o kaltininkus nu
baudžia taip kaip įstaty
mai rodo.

Gerb. Adomas ir Jieva 
už obuolio valgymą buvo 
išvaryti iš Rojaus.

Nuo to prasidėjo visų 
musų smertelnų žmonelių 
Yargai, bėdos ir nepasise
kimai — ir kaltinimai kitų 
už savo negabumus ir ne
pasisekimus.

Nors tiek sau širdį nu- 
raminam ir gaunam paguo
dos nuo tų kurie nesupran
ta ir mums patiki, kada 
pakaltinam kitus.

Amerikoj, sulaukę bėdų 
ir vargų ir depresijos, kai
tinam kapitalistus, kapita
listai kaltina valdžią, val
džia kaltina kongresą, kon
gresas kaltina žmones — 
ir taip ratu aplinkui — kal
tas kitas, o ne aš pats.

Kai Hitleriui nesiseka ir 
neturi jis gana proto dide
lę šalį suvaldyt ir sutvar
kyt, jis kaltina už tai ku
nigus ir Žydus.

Jis rėkauja po visą šalį 
bėgiodamas ir rodydamas į 
kitus, kad žmonės neturėtų 
kada pamislyt kad čia gal 
jo paties negabumas arba 
žioplumas.

Draugas Stalinas nega
lėdamas įvesti sovietų ro
juje geros tvarkos, pats 
prisiauginęs sau visokių 
neprietelių, naktį užmigt 
negalėdamas, pradėjo kal
tint draugą Trockį, ir ėmė 
gaudyt ir skerst gerus ko
munistus.

Prancūzijos cicilikai pa

sižadėjo įvest darbininkiš-j 
ką rojų, ir sudarė “bendrą 
frontą” to rojaus priarti-' 
nimui, ale darbininkai tu
ri dar labiau streikuot ir 
reikalaut geresnių sąlygų. 
Už tai cicilikai kaltina fa- 
šistus. Jeigu fašistų nebu- 

I tų, rojus tikrai įvyktų.
Ispanijos raudonieji pra-1 

I dėjo skerst nekaltus žmo-1 
; nes, sakydami kad jų kaltė' 
i yra už buvusius šalyje blo- Į 
gurnus. Dabar kai kiti at
sisuko prieš juos ir pliekia' 
jiems kailį, jie prieš visą] 
pasaulį rėkia ir pagalbos į 
šaukia. •

Sugryžkim prie, musų j 
pačių Lietuviškos didžiau- į 
sios organizacijos, Susivie-i 
nijimo Lietuvių Amerikoje. ,

Mano draugas Bagočius,, 
kuris įsiskverbė į Susivie
nijimo prezidentus, dei sa
vo negabumų ir nesumanu- 
mų prisidaręs bėdų, dabar į 
spaviedojasi, mušasi į kru
tinę kad ne jo ale kitų kal
tė dėl to kad jam nesiseka 
Susivienijimas v a d ovauti, 
kad nariai nedaro taip kaip 
jis pašvilpia.

Mano draugas Bagočius 
pasisako kad jo vadovauja
ma SLA. Pildomoji Taryba 
išleido net 12 tūkstančių 
dolarių paruošimui albumo, 
kuriame įtalpinta abrozė- 
liai Bagočiaus ir kitų.

Draugas Bagočius misli- 
na kad SLA. nariai ir visi 
Amerikos Lietuviai turi: 
imti tą albumą ir mokėti | 
tris ar keturis dolarius tik j 
pažiūrėjimui į kitų abrozė- 
lius.... Nesupranta tiek 
kad albumą perka tik tas 
kurio abrozėlis ten telpa, o 
kurio netilpo tas spjaudo į 
tą albumą žiūrėdamas.

Albume netelpa abrozėlis 
gerb. Spragilo, taigi jeigu 
man tą albumą Bagočius ir 
dykai duotų aš jo neim
čiau.

Už 12 tūkstančių dolarių 
draugas Bagočius butų ga
lėjęs išleisti kokį nors dai
lų leidinį ir 'SLA. visus na
rius apdovanoti — tada bu
tų padaręs naudą nariams 
ir sau garbę.

Toliau, jis bara SLA. na
rius už nepirkimą jo sugal
votų laikrodėliui pakafcėlių. 
Jis perdaug toli pasilikęs 
nuo madų: tokias laikro
dėliams pakabėles žmonės 
pabaigė nešioti dar tais lai
kais kada Bagočius su Kut- 
ra Živatą gaudė....

Dar toliau draugas Ba
gočius barasi kam SLA. 
nariai neperka kokių ten 
popierinių ženklelių, Kam 
nariams tie ženkleliai rei
kalingi? Ar dėl to kad Ba
gočius ar kas kitas už jų 
pagaminimą gal kokį ko
misą gavo?....

Draugas Bagočius nesu
galvoja nieko tokio kas S. 
L. A. nariams tiktų ir kas 
juos išjudintų ar prie vei
kimo ar prie norėjimo to 
ką jis pasiūlys. Už tai jis 
kaltina ne save ale SLA. 
narius....

Draugas Bagočius labai 
sumanus kada reikia teikti 
pagalbą savo “bendro fron
to” draugučiams: štai jau j 
SLA. kuopų pinigai desėt-

Lietuvos

D I R V A 3 '

Mjr. S. Narušis.
Didvyrio Karininko A. Juozapavičiaus 
Vardo Didelis Tiltas Alytuje

MILŽINIŠKAS LAIMĖJIMAS DZŪKŲ KRAŠTUI

Šis vaizdas Įtalpintas naujame Alytaus tilte. Tai pirmutinis už Lietuvos nepriklauso
mybę žuvęs Lietuvių karininkas Antanas Juozapavičius. Jis, būdamas 1-jo pėst. pulko 
vadu, žuvo Vasario 13 d. 1919 m. ant Alytaus senojo tilto kautynėse su bolševikais. 
(Tilto vaizdas tilpo pereitame num. ant 1-mo pusi. Tilto ilgis apie 1,000 pėdu.)

T R U M P O S 
P A S T A B O S 
Rašo Jonas Valaitis

Lietuviu Radio vedėjas iš WMBQ 
Brooklyn, N. Y.

PIGIAI PARDUODAMA
S1E DVARAI LIETUVOJE

1 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.

2 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 ltfc ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

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

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

Reikalui esant parduodamam turtui galima padaryti nedidelį iš- 
sitnokėjimą. Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į (21)

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania

LIETUVA VISAPUSIAI 
AUGA

Lietuva, žengdama į 20 ne
priklausomo gyvenimo metus, 
gali džiaugtis savo darbo vai
siais Įvairiuose, tiek ūkiniuose, 
ekonominiuose, tiek ir politi
niuose darbuose. Jei panagri
nėsime kiekvieną sritį, galime 
tik pasididžiuoti kad Lietuvos 
nedidelis plotas, bet savo dar
bu ir energija iš nieko susikū
rė valstybę ir žymiai pakėlė 
krašto ekonominę bei kultūrinę 
būklę. Kiekvieną dieną stato
mi nauji pastatai, steigiami 
nauji fabrikai, tiesiami- gele
žinkeliai, grindžiami keliai, per 
Įvairias upes statomi didžiausi 
tiltai ir t.t.

1937 m. Gruodžio 15 d. buvo 
atidarytas naujas, didžiausias 
gelžbetoninis tiltas tokios kon- 
strukcijbs ne tik Lietuvoje, bet 
ir visose Pabaltijo valstybėse. 
Tiltas tiek dailės, tiek ir masy
vumo atžvilgiu imponuoja ir 
puošia ne tik Alytaus miestą, 
bet jis simbuolizuoja ir visą 
Lietuva ir yra pavadintas I-jo 
Lietuvos karininko Juozapavi
čiaus vardu, 1919 m. Vasario 
13 d. žuVusio ant šalia buvusio 
senojo Alytaus tilto kovose su 

i Lietuvos priešais. šis pralc- 
i tiškas ir didingas paminklas ne 
tik jungs Alytaus miesto ir 

I apylinkės gyventojus, kuriuos 
kerta Nemuno vaga, bet jis 
bus visos Lietuvos darbo ir pa
siryšimo simbolis, nes jis pa
vadintas Tautos didvyrio vardu

kais dolarių plaukia Bago
čiaus paraginimu remti ko
munistų sumanytą leisti 
neva jaunimo laikraštį, ku
ris Susivienijimui naudos 
neneš.

Ale draugas Bagočius 
stojęs SLA. vadovauti, ne
turėjo gana razumo pradė
ti leisti prie Tėvynės jau
nimo priedo Amerikoniška 
kalba. Jis su savo draugu- 
čiais tik ėmėsi mažinti S. 
L. A. organą Tėvynę, kad 
mažiau Lietuviškos dvasios 
tarp Amerikos Lietuvių bu
tų skleidžiama.

Jeigu draugas Bagočius, 
kaip tik stojo SLA. vado
vauti, butų sumanęs atsi
šaukti į SLA. kuopas rem
ti aukomis SLA. jaunimo 
laikraštį, ir pašaliais mėto
mus SLA. pinigus butų su
dėjęs į tą jaunimo laikraš
tį, šiandien ir Amerikos 
Lietuvių jaunimas butų bu
vęs palenktas į SLA., ir Su
sivienijimas butų stovėjęs 
ant stipresnių kojų.

Taigi, mano razumu, ne 
SLA. nariai kalti kad Su
sivienijimas taip tarpsta ir 
pelėj a, ale tie kurie ne
tinkami būti vadovais ver
žiasi į vadovus dėl keliu 
dolarių pelno sau ir savo 
partijai.

ir pastatytas savo jėgomis ii 
daugiausia net iš savo krašto 
medžiagos. Kiti Lietuvos di
desni tiltai buvo statomi sve 
timų valstybių firmų, daugiau
sia jų inžinierių ir net techni
kų prižiūrimi, bet šis tiltas pa
statytas tik savo firmų ir savo 
vo jėgomis.

TILTAS AUKŠTAS IR 
ILGAS

Tiltas buvo pradėtas staty
ti 1936 m. Jo bendras ilgis — 
195 metrų. Plotis — 9 metrai. 
Aukštis nuo žemiausio vandens 
horizonto 20 m. Paties tilto 
pastatymas, kurį statė rango
vo Ilgovskio firma, kainavo 900- 
000 litų, privažiavimo paruoši
mas kainavo 200,000 lt., nes 
reikėjo daryti aukštus pylimus, 
grindimus, šaligatvius. Nusa
vinta žemė kainavo 70,000 lt.; 
šioje išlaidoję yra trobų nukė
limas ir kitų nuostolių atlygi
nimas gyventojams. Išviso tilto 
pastatymas kainuoja 1,170,001' 
lt. Specialistų nuomone laiko
ma, kad tiltas yra labai pigiai 
pastatytas, palyginti su kitais 
per Nemuną pastatytais tiltais. 
Jis stiprumu ir patvarumu ati
tinka pirmos klasės magistra
linių Europos kelių tiltų nor
mai, lengvai išlaikysiąs esamų 
ir busimų susisiekimo priemo
nių svorį. Panašios konstruk
cijos tiltas esąs Europoje tik 
Dellingeno mieste, per Dunojų. 
Alytaus tiltu galima neperdė
tai didžiuotis. Dabar žiūrint, 
tiltas atrodo peraukštas, bet 
kaip inž. Tuskenis paaiškino, 
pastačius ties Birštonu hidro
elektros stotį, Nemunas ties 
Alytumi bus gerokai patvenk
tas. Tuomet pro tilto angą ne
gales laivai praplaukti. Dėl to 
bus reikalinga vartoti pakelia
moji dalis, kuri įtaisyta kai
riajame Nemuno krašte. Tai
gi tiltas pastatytas numačius 
visus ateities planus, visus ga
limumus — ir Lietuvos elek
trifikaciją ir laivininkystę.

JUOZAPAVIČIAUS ATMIN
TIES LENTELĖS

Tiltas ir meniniai gražiai pa
puoštas. Iš vieno galo kairia
me šone įmūryti atlieti iš bron
zos su užrašu: “Karininkas A. 
Juozapavičius kovose už Lietu
vos nepriklausomybę”, o deši
niame šone: “Didvyriškas kari
ninko A. Juozapavičiaus žuvi
mas ant Alytaus tilto 1919 II. 
13 d.” Sienelės, pedestalai iš 
raudono, , tašyto, parinkto iš 
Lietuvos laukų granito. An
trame tilto gale taip pat įmū
rytos dvi bronzinės lentos — 
vienoje yra Alytaus miesto her
bas ir tilto vardas, antroje til
to statymo aktas. šios abi 
lentos taip pat skulptoriaus Zi
karo pagamintos.

Tiltas perduotas Alytaus 
miestui naudotis ir miesto sa
vivaldybei jį laikyti bendram

Lietuvos moderniniam susisie 
kimui sauskeliais.

AUKŠTIEJI IŠKILMIŲ 
DALYVIAI

Tilto iškilmėse dalyvavo J 
E. Ministeris pirmininkas J 
Tūbelis, susisiekimo ministeri. 
Inž. Stanišauskas, krašto ap 
saugos ministeris Brig. Ger. 
Dirmantas, vidaus reikalų mi 
nisteris Brig. Gen. Čaplikas, fi 
nansų ministerijos gen. sekre 
torius — Seimo vice-pirminin 
kas Indrišiunas, susisiekinn 
ministerijos gen. sekretorių, 
Inž. Jankevičius, Gen. Tallat 
Kelpša, vyr. kariuomenės ka 
pelionas Kun. Mironas, LTS 
gen. sekretorius Dr. Janavičius, 
Kelių Valdybos vyr. dir. Inž. 
Tuskenis, vyriausias statybos 
ir sauskelių inspektoriai, Aly
taus valdžios įstaigų atstovai, 
Alytaus mokyklos, organizaci
jos, tilto statymo darbininkai, 
inžinieriai laikraščių bendra
darbiai ir kiti.

Alytaus stotyje Ministerį 
Pirmininką J. Tubelį ir Vy
riausybės narius su raportais 
pasitiko 2-jo ulonų pulko vadas 
gert. št. Pik. Žilys, apskrities 
viršininkas Br. Stosiunas ir ki
ti aukštieji apskrities pareigū
nai. Miestas buvo pasipuošę? 
vėliavomis. Vietos gimnazijos 
ir kitų mokyklų mokiniai išsiri
kiavę špaleriais, kurie nusitęsė 
per visą miestą. Prie tilto bu
vo 2-jo ulonų pulko ir šaulių 
garbės sargyba išsirikiavę špa
leriais šauliai, savanoriai, miš
kų mokyklos moksleiviai ir til
to statybos darbininkai.

Tiltas buvo papuoštas gra
žiais vartais. Tilto stidarymo 
iškilmes pradėjo Alytaus kle
bonas Kun. Pr. Baltrušaitis 
pašventindamas tiltą, pasakė 
pamokslą,, padėkojo vyriausy
bei už atliktą didelį darbą.

Susisiekimo ministeris Inž. 
Stanišauskis kalbėdamas tilto 
atidarymo proga įvertino šio 
tilto pastatymą ir pabrėžė kad 
tiltas ne vien Alytų kaip Dzū
kijos centrą aprūpina pato
gia per didžiausią Lietuvos upę 
susisiekimui pagerinti priemo
ne, bet kad tiltas pastatytas 
savo jėgomis be svetimųjų pa
galbos ir kad tas faktas liudija 
sako Ministeris jog mes galime 
jau atlikti patys didelius dar
bus. Ministeris padėkojo vi
siems prie tilto statymo prisi- 
dėjusiems, ypač techniniam per
sonalui ir darbininkams.

Ulonų pulko orkestrui gro
jant tautos himną ant viso til
to sužibo gausios šviesos, ku
rios kas naktį švies tiltu va
žiuojantiems, ir iškelta tautinė 
vėliava. Tuo pačiu laiku nuo 
karininko A. Juozapavičiaus 
garbei į tiltą įmūrytų bar jei 
lefų buvo nutraukti uždangalai.

Krašto apsaugos ministeris 
Gen. Dirmantas savo gražioje

NEW YORKO New Histor5r 
Society buvo paskelbus kon
kursą raštui: Kaip Pasaulio 
Tautos Gali Pasiekti Nusigink
lavimo. Iš 3208 raštų, 28 kal
bomis, pirmutinė dovana teko 
Šveicarietei iš Genevos, Kata- 
rinai Van Rosem $1,000; 2-ra 
dovana, . $600, teko Amerikos 
rašytojui Rabinui J. Trachten- 
bergui. Trečią dovaną, $400, 
gavo Australietė Mary Sulli- 
van. $50 premiją laimėjo Lat
vijos Valentina Zvaigznė. Lie
tuviai, Marijampolietis Balys 
Giedra ir Kaunietis Edvardas 
Ruseckas gavo garbės pagyri
mus.

SAVU LAIKU žymus Ame
rikos juokdarys, Will Rogers, 
kuris 1935 metais tragingai žu- 
✓o oro nelaimėje, pasakė kad 
Amerikoje automobilių nelai
mių butų trimis ketvirtdaliais 
mažiau jeigu automobiliai ne
būtų parduodami išsimokėji- 
mo planu. Kaip ir kiekvienas

laiboje prisiminė prieškarinius 
aikus, kovas už Lietuvos lais- 
Tę ir nupasakojo, kaip ant gre- 
:imo, jau uždaryto senojo tilto 
;uvo nuo Lietuvos priešų ka- 
•ininkas A. Juozapavičius; iš
gėlė šio tilto reikšmę Lietuvos 
:rašto saugumo atžvilgiu. Jis 
oakvietė pagerbti karininką 
Juozapavičių. Ulonų pulko or
kestras tuo metu atliko Šopeno 
gedulingą maršą. Tas momen
tas buvo įspūdingiausias ir iš
kilmingiausias, nes daugelio 
dalyvių akyse pasipylė ašaros, 
kurie gerai prisimena tuos lai
kus kaip Lietuvos kariai kovo
jo su daug stipresniais prie
dais ir kaip žuvo karininkas A. 
Juozapavičius.

Vyriausybės nariams perėjus 
tiltą buvo gražus paradas, ku
riame dalyvavo 2-jo ulonų pul
ko ir darbininkų kuopos. Visi 
linksma veiduose išraiška, tvir
tu žingsniu peržengė naująjį 
tiltą ir entuziastiškai pražygia
vo pro vyriausybės narius.

(Pabaiga kitame nr.)

juokas, ir šis, pasirodo, turi tei
sybės. Dabar susirinkę pas 
Amerikos prezidentą pramoni
ninkai, apkalbėdami Amerikos 
krizę, priėjo išvados kad su
mažinus pardavimus išmokėji
mais, biznis susitvarkytų. Jo 
butų mažiau, bet butų rimtes
nis. Dabar daug padaryto biz
nio biznieriai atranda nepada
rytu, kas visą biznio ratą pa
veikia kai parduotą daigtą ten
ka atgal atsiimti, kada pirkė
jas Įmokėjęs kelis dolarius to
liau atsisako mokėti.

DABAR vėi Įvairios pramo
nės įmonės Washingtone laiko 
savo atstovus, kurie tariasi su 
Prezidentu Roosevelt’u kaip 
pagerinti šalyje būklę. Kilo 
nuomonė visiems bedarbiams 
vienu kartu duoti darbus, ir 
paskui sekti kuriems toks dar
bas reikalingas, kuriems ne. 
Siūlo valdžiai perimti anglies 
kasyklas, elektros stotis, gele
žinkelius ir orlaivių susisieki
mą. Esą tada darbų butų.

PRANCŪZIJOJ, Chautemps 
vargais negalais sulipdė naują 
vyriausybę, bet labai silpnutę, 
kuri yra socialistiška, bet so
cialistų neremiama. Prancūzi
joje dabar daugiausia pyksta
masi kad buvusią valdžią nu
versti sugebėjo Vokietijos na
ziai per Prancūzijos žmones, 
pačius valdininkus. Mat, Vo
kietijos naziai darą viską kad 
Prancūzijoj neįsigalėtų radika- 
izmas. O juo daugiau kursto 
tuo daugiau Prancūzija radi- 
kalizmui pasiduoda, kas Pran
cūziją labai kankina.

MILŽINAS laivas Leviathan 
Sausio 21 d. išvežtas į Angli
ją sunaikinimui. Tas laivas 
pastatytas prieš karą, buvo di
džiausias pasaulyje laivas. Jį 
karo metu Amerika iš Vokie
tijos atėmė. Laike karo juo- 
mi vežta kareiviai į Prancūzi
ją, per 10 kartų pervežta net 
110,000 vyrų. Laivas išplau
kė į Angliją savo paties jiega, 
150 darbininkų valdomas.

SKAITYKIT VIENYBĘ
VIENYBĖ—seniausias Amerikos Lietuvių laikraštis, įsteigtas 

1886 metais.
VIENYBĖ—vienintelis Amerikos Lietuvių tautinės minties 

dienraštis.
VIENYBĘ skaito kiekvięnas geras Lietuvos sūnūs ir duktė.
VIENYBĘ redaguoja žinomas rašytojas Juozas Tysliava.
Vienybės prenumerata metams $5.00. Pusei metu $3.75.

Užsisakydami Vienybę rašykit:

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT MARGUTĮ
Dukart Mėnesinis Juokų ir Muzikos žurnalas 

Leidžia ir redaguoja Komp. Antanas Vanagaitis 

Kaina Metams $2.00
Išrašykit Margutį savo vaikams, lai jie seka jame 
talpinamus Lietuviškos muzikos ir dainų šmotelius 

Lai mokinasi ir dainuoja Lietuviškai!

“MARGUTIS”
6812 So. \Vestern Avenue Chicago, III.

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausit eekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais laivais

p" COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių 
ir iir.migracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 
1430 Euclid Avė. Cleveland. Ohio

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

SUSTIPRINTA TAUTINE
LINKME

j IETUVOS AIDAS, Lietuvos Tautininkų Sąjungos or- 
ganas, Sausio 7 d. nr. savo vedamajame straipsny

je sekančiai kalba apie Sausio 5 d. Kaune įvykusį Lie
tuvos Tautininkų Sąjungos apylinkių atstovų suvažia
vimą, kuriame aukštieji Lietuvos vadai palietė musų 
sostinės Vilniaus klausimą, Lietuvos vidaus tvarką, ir 
naujosios Lietuvos konstitucijos projektą, su kuo svar
bu susipažinti ir išeivijai:

Metinis Lietuvos Tautininkų Sąjungos apylinkių atstovų 
suvažiavimas praėjo darbingoje nuotaikoje ir sukėlė didelio su
sidomėjimo ne tik pačios Sąjungos sluoksniuose, bet ir plačio
je visuomenėje. Jis buvo gausingas tiek suvažiavusių atstovų 
tiek atsilankiusių svečių skaičiumi. Dėl vietos stokos daug kas 
iš svečių į suvažiavimą negalėjo patekti.

Per suvažiavimą musų atsakingų valstybės vyrų pasakyto
se kalbose buvo paliesta visa eilė aktualių, pasakytume, gyvy
binių musų valstybei klausimų. Taip pat buvo daug dėmesio 
atkreipta į Tautininkų Sąjungos vidaus geresnį susitvarkymą. 
Bendras iš suvažiavimo eigos susidarytas įspūdis yra toks kad 
vidaus gyvenime šymet bus dar labiau stiprinama tautinė link
mė, o užsienių politika bus grindžiama tais 
kaip lig šiol.

Valstybės Prezidentas Antanas Smetona 
kitų palietė du svarbius klausimus: Vilniaus
tininkų Sąjungos vidaus didesnio susidrausminimo reikalą. Prie 
šių klausimų dar teks gryžti, bet ir dabar galima pasakyti kad 
jo žodžiai, pasakyti dėl Vilniaus Lietuvių padėties ir dėl Lenkų 
administracijos organų varomos priešlietuviškos akcijos, be 
abejo, visoje tautoje ir už Lietuvos sienų gyvenančių Lietuvių 

Jo parcikš- 
Lictuva 
ir šian- 
St. Lo- 
nusista-

pačiais principais

savo kalboje tarp į 
klausima ir Tau-

Tuo budu šis klausimas pirmą kartą 
viešai. Tiesa, Ministeris Pirmininkas nurodė kad

tarpe susilauks gyvo atbalsio ir visiško pritarimo, 
tos mintys šiuo klausimu yra visų Lietuvių mintys, 
nepripažino lig šiol smurto politikos, r.epripažysta jos 
dien. Iš Tautos Vado ir iš užsieni j reikalų ministerio 
zoraičio pareiškimų matyti kad Lietuvos vyriausybės 
tymas Vilniaus klausimu nei kiek rėra pasikeitęs.

Ministeris pirmininkas ir Tautininkų Sąjungos pirmininkas 
J. Tūbelis savo kalboje tarp kitko pastebėjęs kad nors tarptau
tinė padėtis nėra džiuginanti, tačiau ekonominė padėtis yra žy
miai pagerėjus, toliau plačiau sustojo ties ruošiamu naujosios 
konstitucijos projektu, 
buvo iškeltas
konstitucijos projektas dar nėra baigtas ruošti ir todėl apie jį 
dar negalima kalbėti kaip apie galutinį projektą, tačiau šis rei
kalas matyti jau yra tiek subrendęs kad buvo 
ii v’icbHi.

Nurodęs kad veikiančioji konstitucija turi 
vienas svarbiausių yra neaiškumai pagrindinių 
nų santikiavime, Ministeris Pirmininkas pabrėžė kad “valstybė: 
organai tik tada gali darniai veikti kai jų funkcijos yra aiškiai 
apibrėžtos; taigi pasakytų trukumų pašalinimas yra labai dide
lės svarbos dalykas”. Be to, Ministeris Pirmininkas pridūrė 
kad ir pačios Lietuvių tautos interesai veikiančioje konstituci
joje r.ebuvo tinkamai apsaugoti. Dėl šių ir kitų priežasčių te
ko ruošti naują valstybės konstituciją, kuri geriau atitiktų šių 
dienų reikalavimus.

Toliau Ministeris Pirmininkas nurodė pačius svarbiuosius 
naujosios konstitucijos projekto bruožus. Kaip ir veikiančioje 
konstitucijoje nustatyta, tauta renka Respublikos Prezidentą 
per savo atstovus 7 metams. Prezidentas gali būti perrenka
mas.

gaiima jį

trukumų, 
valstybės

iškel-

kurių
orga- 

' ės

veikla remiama, kaip 
abipusiu pasitikėjimu. 
Prezidentas arba pa- 

šiuo atveju jis elgiasi

Seimas renkamas 5 metams. Kandidatai į Seimo narius 
renkami visuotinu, lygiu ir slaptu balsavimu proporcine siste
ma. Kandidatais į Seimo narius gali būti siūlomi Lietuvos pi
liečiai, suėję nemažiau kaip 30 metų. Rinkti kandidatus turi 
teisūs Lietuvos piliečiai ne jaunesni kaip 24 metų.

Vyrirusybę sudaro Ministeris Pirmininkas ir kiti ministe- 
riri. Minįstcriai veikia solidariai. Vyriausybė atsako Respu
blikos Prezidentui ir Seimui.

Respublikos Prezidentui suteikiama tiek galios kad jis ga
lėtų derinti kitų dviejų pagrindinių organų — Seimo ir vyriau
sybės — darbą. Seimo ir vyriausybės 
paritetinių organų bendradarbiavimu ir 
Kai to pasitikėjimo nebėra, Respublikos 
leidžia Seimą arba atleidžia vyriausybę,
kaip arbitras. Ministeris Pirmininkas pažymėjo kad tokia val
stybės santvarkos struktūra prisiartina prie XIX amžiaus An
glų parlamentarizmo.

Be šių pagrindinių valstybės organų konstitucijos projek
te numatyti ir kiti organai: teismai, Valstybės Taryba, Valsty
bės Kontrolė ir ginkluotų pajiegų organizacija. Antroje pro
jekto dalyje išdėstyta suverenumo teisė, valstybės siekimai, pi
lietybė, piliečių teisė ir pareigos, darbas, tautos ūkis, sveikata 
ir socialinė apsauga, auklėjimas, švietimas ir tikybos.

Ypač Ministeris Pirmininkas atkreipė suvažiavimo dėmesį 
į santykių tarp piliečio ir valstybės ir darbo kląusimus. Jei 
valstybė apsaugo piliečio laisvę, sveikatą, darbą, gyvybę ir tur
tą tai jis privalo turėti ir pareigų valstybės atžvilgiu: pilietis 
privalo būti valstybei ištikimas, ginti ją ir atlikti kitas valsty
bės jam uždėtas pareigas. Kitaip sakant, tarp valstybės ir pi
liečio turi būti savitarpio pasitikėjimas ir susipratimas. Taip 
pat Ministeris Pirmininkas pabrėžė 1 ad “valstybė ypatingai ver
tina darbą, nes darbas yra ne tik piliečio, bet ir pačios valsty
bės egzistencijos pagrindas”. Nuo atskiro piliečio darbštumo 
bei iniciatyvos priklauso valstybės ūkio pajamos. Tat tariant 
Ministerio Pirmininko žodžiais, “su darbu yra glaudžiai susijęs 
ir visas tautos ūkis”.

Baigdamas, Ministeris Pirmininkas nurodė kad konstituci
joje nebus pamiršta mokslas, mena -, ir istorinių paminklų ap
sauga ir globa, ir pabrėžė kad “nauj i konstitucijos projektu 
ūkiama atsiliepti į visus svarbiau Jus valstybinio ir visuome-įi

SOVIETAI UŽTVERTI 
NUO PASAULIO

H. R. Knickerbocker, žy
mus Internacionalinės Ži
nių agentūros Amerikos 
laikraščių korespondentas, 
apsilankęs Sovietų Rusijo
je, praneša iš Paryžiaus’ 
kad Rusija yra atskirta 
nuo viso pasaulio lyg kokia 
siena griežta Maskvos ca
rų cenzūra. Nieko iš kitur 
į sovietus negalima įvežti 
pavidale kokios nors lite
ratūros ar net popieros ga
balėlio.

Viskas ką nabagai Rusai 
žino ar girdi yra tik tas ką 
leidžiama jų laikraščiams 
parašyti ir radiofonui pra
nešti.

Panašią griežtą cenzūrą 
sako užtiko ir Japonijoje.

Dvi militariškos šalys, 
nors kitokių idėjų žmonių 
vadovaujamos, taip pat ly
giai suvaržytos.

VIS MOKINA
Kun. Coughlin vėl pradė

jo savo radio kalbas. Jam 
kalbos buvo sulaikyta už 
negražų koliojimą Prezi
dento Roosevelto.

Dabar jis vėl pradėjęs 
savo radio pamokslus, vie
toje kaip žadėjo pasakoti 
šiaip sau dalykus kurie ku
nigui pritinka, jis imasi 
mokinti valdžią, prezidentą 
ir kongresą kaip šąli tvar
kyti ....

Jeigu ir dabar preziden
tas i o nepaklausys, netru
kus galim įtikėti vėl išgirs
ti tą kunigėli paleidžiant 
savo didelę burną ir kolio- 
jarit prezidentą....

Mokytojų yra gana, ir 
pats prezidentas žino kaip 
vadovauti, bet jam trukdo 
visokios sąlygos kurių jis 
negali suvaldyti.

★IR APIE RUSIJĄ “Obser- 
ver” įdomią knygą recenzuoja. 

, Ją parašė Rusas, Nikolai Berd- 
jaevas, žymus religinis filoso- 

' fas. Jis sako, komunizmas Ru
sijoje tai grynas Rusų tautos 
gaminis, kilęs jos sieloje, kurią 
pagamino Rusijos geografinė 
padėtis: jos žemių beribumas, 
didumas, platybė. Jos žemės 
buvo plačios ir be formos, to- 

, kis pat ir jos komunizmas: jis 
nepripažįsta aiškiai apribotų 
asmenų, bet nori visus suimti 
i vieną didelį vienetą, kuris 
myli tolimus kaimynus, bet 
šaudo artimą. Todėl Rusų ko
munistai ir nepripažysta krikš
čionybės, kuri skelbia meilę, 
pasigailėjimą ir simpatiją. Tai 
yra bjauriausia Rusiško komu
nizmo žymė, nes su komunistų 
kova prieš didžturčius ir kapi
talizmą religingas krikščionis- 
čionis Berdjaevas sutinka. Ir, 
gali būti, šis Rusas sako, komu
nizmas privers krikščionis 
griebtis to, ką jie apleido, bū
tent, tinkamai, savo principų 
besilaikant, išrišti netvarkos 
klausimą visuomenėje. Komu
nizmas to klausimo neišriš, nes 
čia reikia kitokios medžiagos 
žmogaus, taip vadinamo kolek- 
tyvio žmogaus, kurio kulkomis 
ir kuolais Stalinas nesukurs, 
nežiūrint visų pastangų. Kul- 

, kų zvimbimas Rusijoje net pa
rodo kad tokio žmogaus 
mas visai nevyksta.

kuri-

atgal, 
Rusai 

ašigalyje 
Juos ten

,1’is

^SEPTYNI mėnesiai 
mokslo tikslams, keturi 

j apsigyveno šiaurės 
i tarp, amžinų ledų.
nulėkdino keturi Sovietų lėktu
vai milžinai, palikdami tonus 
maisto, mokslo instrumentų, ir 

1 kitų reikmenų. Jie apsigyveno 
1 20 mylių atstu nuo ašigalio, bet 
šiandien jų palapinės jau virš 
500 mylių atstu. 

| jura jų “žemę”

MIEGO REIKŠMES
TYRINĖJIMAI

Georgio Universitete bu
vo daroma tyrinėjimai su 
studentais kaip miegas ar 
nemigė atsiliepia j žmogų. 
Šeši studentai buvo pasida
vę tam tyriėjimui ir pasi-

RŪPINASI MIKO PETRAUSKO PAGERBIMU
Atsišaukimas į Miko Petrausko Senus Draugus ir Rėmėjus Amerikoje

Dirvos Redakcija gavo iš Kauno laišką, at
sišaukiantį į Amerikos Lietuvius paremti Kom
pozitoriaus Miko Petrausko vardo fondą. Atsi- 

| šaukimas seka:

\TE VIENĄ ir ne dešimtį kartų metų metais 
A šaukdavosi į jus, prašydami medžiaginės 
paramos įvairiems savo reikalams, pasilikusieji 

i senojoje tėvynėje jūsų broliai ir seserys. Ir 
! visada jus duosniomis savo aukomis vaizdžiai

Mat, šiaurės 
(ledų plutą) 

tiek toli nuo ašigalio nunešė. 
; Rusai susekė jog jura kasdien 
pro ašigalį prateka dviejų my
lių per .dieną greitumu. Jie 
surinko tūkstančius įvairių mok
slinių pastabų, kurios, Lako, 
duosiančios svarbių faktų orui 
spėti, žemės magnetizmui tirti, 
ir kitokioms mokslui svarbioms 

, žinioms.
I _

ryžę išbūti 100 valandų ar
ba virš 4 dienas be miego. 

Pasekmės tų tyrimų dai 
nepaskelbta.

jis butų vbrtas garbingo savo vardo, ir kviečia
me jus, broliai ir sesės, Amerikos Lietuviai-Lie- 
tuvės, kurių tarpe tokį gražų geriausių savo 
gyvenimo dienų laiką Mikas Petrauskas išgyve
no su jumis išvien, jūsų rūpesčiais sielodamasis 
ir jūsų džiaugsmais džiaugdamasis. Išanksto 
žinome, r.eapvilsite musų dedamų jumyse vilčių.

* « *

Aliko Petrausko Fondo komitetą sudaro vi
sa eilė žymių Lietuvos žmonių. Vyt. Alantas- 
Jakševičius, J. Ambrazevičius, J. Bieliūnas, Liu
das Gira, J. Kardelis, Kun. V. Mironas, Kipras 
Petrauskas, Prof. A. Purenąs, A. B. Sodeika, 
St. Šimkus, J. Tallat-Kelpša, V. žadeika.

Fondas yra nustatęs šitokią tvarką: Fondo 
garbės narys yra asmuo kuris vienkart įneša 
250 litų, o asmuo vienkart įnešęs 100 litų yra 
narys rymejas.

Fondą paremti prašomi be skirtumo politi
niu ar kitokių pažiūrų ir įsitikinimų, ir pavie
niai ar organizuotai, per savas draugijas, susi
vienijimus ii’ klubus.

Surinktas aukas reikia siųsti į tam tik
slui nuskirtus bankus Kaune: Kooperacijos Ban
kas, sąskaita N. 6312, arba Ūkio Bankas, sąskai
ta N. 9738.

Aukotojų vardai, pavardės ir adresai bus 
, skelbiami Lietuvos ir Amerikos Lietuvių spau- 
Į doje.

Atsišaukimą pasirašo
MIKO PETRAUSKO FONDO VALDYBA 

A. B. Sodeika, Pirmininkas, 
J. Kardelis, Iždininkas, 
Liudas Gira, Sekretorius.

ninio gyvenimo keliamus reikalavimus, duoti tam tikrus užda
vinius ir jų vykdymo kryptį”.

... .Iš to kas aukščiau pasakyta, matyti kad, ruošiant kon
stitucijos projektų buvo vadovautasi realiaisiais valstybės ir tau
tos reikalais, įgytu patyrimu bei. tautos psichologiniais polin
kiais. Tai yra dar negalutinai baigtas ruošti projektas, dar ga
li kai kas pasikeisti, bet nėra pagrindo manyti kad pasikeisti; 
pagrindiniai jo bruožai.

Taigi, dėl iškeltų klausimų ir dul numatytų tiek valstybės 
tiek Tautininkų Sąjungos veiklos gairių šiems metams svarbu
mo Sausio 5 d. suvažiavimas buvo ypač reikšmingas.

MĖLSVOMS AKELĖMS
Bijau aš bijau tų męlsvučiu akelių 
Kaip žiba manosios mergelės, *
Žydrumas jų spindi it aukso žvaigždelių, 
Gal ilgis meilesnės širdelės....
Bijau aš žaibų jų, bijau spindulėlių, 
Užvils rods mane numylėtos;
Širdyj pas mane tiek nėra svajonėlių 
Įspėti ką reiškia žavėtos.
Bijau aš bijau tų mėlsvučių akelių,
Jos spindi it aukso žvaigždelės, 
Pažvelgus gi josna man trūksta žodelių 
Jspėti gerumą mergelės.
Užbūrė man sielą akytės mergelės,
Man laimė graži sužibėjo.
Jos veidą, jos skruostus dvi dengia kaselės, 
Mane jos karštai pamylėjo.

Radasto Žiedas

parodydavot kad nei laikas nei vandenynų erdvė 
neatitolino jūsų nuo jūsų tėvų ir brolių žemės 
Lietuvos, tiek kad negalėtumėt tų reikalų su
prasti ir atjausti, kad butumet jiems svetimi, 
kurti ir nebylus.

Juo labiau tat suprasite ir atjausite reikalą 
Jei kurio šiuo žodžiu ir mes Į jus kreipiamės.

Musų žodį juo labiau suprasite, nes musų 
iškeliamas reikalas yra lygiai musų, lygiai jū
sų tiesioginis pareigos ir garbės reikalas, arti
mai bendras visų musų reikalas.

Kuris gi .jūsų nežino, neatsimena ar nėra 
girdėjęs kompozitoriaus Miko Petrausko vardo, 
dar Lietuvoje ir garsingose Amerikos Lietuvių 
to Lietuviškos dainos apaštalo, ir prieškarinėje 
nausėdijose? Be abejo, dar neužmiršote ir ne
greit užmiršite, kaip ir mes, tą nenuilstamą 
Lietuviškos muzikos ir dainos skelbė j ą-darbuo- 
toją, Lietuviškų chorų organizatorių ir vadą, 
jaunųjų muzikalių musų jiegų mokytoją ir glo
bėją, tą didį laisvės ir darbo žmonių draugą, 
ypatingai mėgusi dirbti darbininkijos, to žy
miausio Amerikos Lietuvių kamieno, tarpe.

Garbingam šio vyro, Lietuviškojo meno ir 
Lietuvių laisvės kovotojo, atminimui, pagerbti 
ir įamžinti susidariusis Kaune visuomenės Ko
mitetas yra pasiryžęs sudaryti Miko Petrausko 
vardo ir nuopelnų vertą Miko Petrausko Fondą 
iš kurio butų tinkamai įamžintas ir pats jo var
das ir sėkmingai butu toliau tęsiamas jo širdžiai 
buvęs toks artimas ir Lietuvai toks svarbus dar
bas: moksliškas jaunųjų muzikos talentų ruoši
mas gražiems jų ateities darbams.

Aliko Petrausko Komitetas, su ruošęs Lie
tuvoje jau du didesnio masto viešus jo paminė
jimus, o dabar besirūpinąs kad kuogreičiausia 
pastatytas butų Kaune, Valstybės Operoje, di
džiausias jo kūrinys, pirmutinė Lietuviška ope
ra — “EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ”, yra su
manęs dar išleisti jei ir no visus tuo tarpu tai 
bent žymesnius jo kurinius ir gražią išsamią 
apie jį monografiją, jo gyvenimo ir darbų ap
rašymą ; be to, pastatydinti jam, nors kuklų 
paminklą-biustą prie Valstybės Teatro rūmų 
Kaune, šalia Vinco Kudirkos ir Česlovo Sasnau
sko, kurių tarpe jis tikrai vertas atsistoti; taip 
pat. tinkamai atžymėti jo amžino poilsio vietą 
Dusmenų kapuose. O šalia to viso — įsteigti 
jo vardo stipendijas gabiems muzikai Lietu
viams ir Lietuvėms.

Pirmai pradžiai Komitetas yra jau šiek-tiek 
— porą tūkstančių litų — pasirinkęs čia pat, 
Kaune. Bet tai, aišku, vos tik menka dalelė rei
kiamų surinkti tokiam Fondui ir šitokiems jo i 
reikalams pinigų.

Tą Miko Petrausko Fondą sudaryti tokį kad

Aukščiausias Paasaulyje 
Gyvūnas

Bangžuvė yra didžiausias ir sunkiausias iš 
visų pasaulyje esamų fr buvusių gyvūnų. Kita- 

| dos ant žemės buvo daug labai didelių sutvėri
mų, liet jie išnyko. Liko tik bangžuvė, dramb
lys, rinoceras, hipopotamas. Po jų eina įvairus 
kiti mažesni .gyvūnai ir žvėrys, nors žvėrys yra 
smarkesni už juos ir juos nugali ir drasko.

Bet didžiausias, aukščiausias gyvūnas kokis 
šiandien pasaulyje randasi yra žirafa (giraffe). 
žirafos yra tai tie ilgakakliai gyvūnai. Jie kar
tais išauga iki 20 pėdų aukščio — kaip dviejų 
aukštų namas.

Kaip ir kupranugaris, žirafa gali išbūti per 
kelias dienas negerus vandens. Jos gali greitai 
keliauti per smėlyną, nes turi ilgas kojas ir kar
vės pavidalo kanopas. Niekas nėra girdėjęs ži
rafą išduodant koki nors garsą: tai yra bebal
sis gyvūnas. Net kada susiduria su mirtimi ar
ba mirties skausmuose, žirafa neišduoda jokio 
balso.

žirafos yra atrajoianti gyvuliai, kaip kar
vės, ir randasi tiktai Afrikoje, žirafos nuo už
puolikų bėga, bet kuomet prisieina gintis, tam 
naudoja kojas ir savo ilgą galvą-kaklą.

žirafos akys taip sudėtos kad gali matyt 
visai aplink save. Jos minta kandžiodamos la
pus mažų medžių viršūnėse. Viską skina ilgu 
savo liežuviu.

Kuomet Daktarai Klydo

Ankstyvose medicinos dienose, gydytojas 
po operacijos nekantriai laukdavo pasirodant 
pūlių po pjovimo susiuvimo. Tada daktarai ma
ne jog pūliai yra geras ženklas, kad pacientas 
išgis. Šitas užsikrėtimas ir puvimas buvo va
dinamas “naudingi pūliai”.

Betgi pagaliau tapo ištirta kad pūliai yra 
nuodai, kad jų pasirodymas nėrą geras ženk
las, bet kad laike operavimo į kūną pateko ne
švarumo. Visiškas sterilizavimas instrumentų 
ir švara pjaustomų kūno vietų neužkrečia ir 
pūlių nebūna, žmogus daug greičiau išgyja.

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. C’.eveland, Ohio
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kunigaikštį, Liutaverą, kurio giminė Lietuvoje 
po jo viešpatavo apie 400 metų. Iš jos išėjo to
kių narsių, gabių, veiklių Lietuvos kunigaikščių 
kaip Vytenis, Gediminas, Algirdas, Kęstutis ir 
Vytautas, kurie sugebėjo plačiai išplėsti valsty
bės ribas ir Lietuvą pastatyti aukščiausiame 
garbės ir galybės laipsnyje.

PAVERGTAS VILNIUS
Vietoje km- dabar stovi puikiausios Vilniaus bažnyčios, kur 'pristatyta gražių rū

mų.... ten prieš 600 metų buvo viena plati giria.... Didis Kunigaikštis Gediminas 
medžiojo su savo artimaisiais Vilniaus apie linkėję. Medžioklė gerai vyko: Didis Ku
nigaikštis savo ranka užmušė taurą. Po medžioklės, Gediminas ilsėjosi ant aukšto 
kalno. Jam užmigus sapnavosi didžiausias vilkas. Vilkas sapne matytas buvo geleži
nis. Aukštame kalne stovėdamas, tas vilkas taip kaukęs, tarytum iš jo gerklės butų 
kaukę šimtai vilkų. Atsibudęs Gediminas apsakė savo sapną Krivių Krivaičiui Liz
deikai, kuris išpranašavo kad čia bus didelis miestas, kuri kunigaikštis turi pastaty
ti, ir kad tas miestas bus labai garsus ir plačiai žinomas. (Vilniaus Įkūrimo legenda.)

5. VYTENIS
Pirmas Liutaverų giminės kunigaikštis, ta

pęs Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, buvo Vy
tenis, viešpatavęs Lietuvoje 1293—1316 metais. 
Jis pradėdamas viešpatauti, krašto viduje rado 
suirutę. Jis sugebėjo 
krašto viduje įvesti,

1 liūs žygius į svetimas 
ninkus užkariauti.

Vieną kartą Lietuviai gryžo iš karo su Or
dinu. Pavargę norėjo pakelyje pasilsėti ir per- 

1 nakvoti. Lietuviams sumigus, juos užpuolė kry
žiuočiai ir užmušė Didyjį Lietuvos kunigaikštį 

Taip žuvo vyras kuris, galima sakyti, 
pa-

ne tik pastovesnę tvarką 
bet dar darydavo dide- 
žemes, norėdamas prieši-

VILNIUI

rrvt htų
PASIŽVALGIUS

Į

Vytenį.
antrą kartą sujungė Lietuvą ir joje įvedė 
stovesnę tvarką.

I). L. K. GEDIMINAS
Prie jo Lietuva pasiekė savo didybės

VYTAUTAS DIDYSIS
Po jo Lietuva pradėjo pulti didybėje ir reikšmėje

su
tik

6. GEDIMINAS
žuvus Vyteniui, Lietuvos sostas atiteko 

maniam jo broliui Gediminui, kuris buvo ne 
gabus karo vadas, bet ir apsukrus diplomatas.
Prie jo Lietuva labiau susivienijo ir žymiai pa
didėjo, nes buvo Įgijami nauji Rusijos žemių 
plotai. Tiesa, su kryžiuočių ordinu jam sunkiau 
buvo kariauti negu Vyteniui, nes Ordinas tais 
laikais jau buvo Prūsuose gerais įsistiprinęs: pa
sistatęs tvirtų pilių ir turėjo pilną iždą pinigų 
kariuomenei išlaikyti.

Be didžių karo ir diplomatijos žygių, Gedi
minas įkūrė garsų miestą Vilnių, į kurį 1322 
ar 1323 metais buvo perkelta Lietuvos sostinė.

Seka: VILNIUS — LIETUVOS SOSTINĖ.

Kenti, brangus Vilniaus, jau ilgus metus 
Nelaisve, sukaustytas pančiais.
Aukoji už laisvę savuosius sūnūs 
Ir krauju apraudi jų kančias.
Kasdieną liūdnai tu pažvelgi į mus — 
I tą kraštą kur laisvė žaliuoja,
Kasdieną viltingai slepi tuos balsus 
Kurie laisvę gražiai apdainuoja.
Tau rodos kad toli dar laisvės aušra, 
Kad dvigalvis iščiulps dar daug kraujo, 
Bet žinom kad sukils kdi kada Lietuva 
Ir bus kova — ir kova bus žiauri.
Šiandieną jau trypia neramus žirgai, 
Kariai jau i vadą lygiuojąs,
Ir laukia jie ženklo, kad šoktų smarkiai
Į kovą kur kraujai garuoja.
Atlyginti, Vilniau, tavasias skriaudas 
Visų mus troškimas y r’ vienas.
Jau baigiam tvarkyt geležines gretas — 
Nelaisvės tau baigiasi dienos!

AI. J. PI.

J

TAI ŠE TAU KAD NORI
galvojau

BAČIUNU IŠ TABOR FARM GIMINES KUNIGO PRIMICIJOS 
IŠKILMĖS JURBARKO BAŽNYČIOJE

PIRMAS

Lietuva iki Vilniaus Įkūrimo
1. KRAŠTAS

T IETUVOS paviršius dabartinę savo sudėtį ir 
1^ išvaizdą gavo per ledlaikį. Ledų kalnai, 
slinkdami nuo Skandinavijos per Baltijos jurą 
ir per Lietuvą, suraukšleno krašto paviršių ir į 
tirpdanti paliko daug akmenų.

Lietuvių tautų gyvenamam kraštui gamta Į 
yra išvedus naturales sienas: vakaruose Balti
jos jurą, rytuose — ežerų ruožtą, kuris skiria 
Lietuvių tąutas nuo Rusų ir Lenkų. Klampių 
ežerų pakraščiai ir pelkės sudarė sunkiai pri
einamą vietą, o tankiai apaugę miškai kliudė 
tautoms kilnotis ir vertė jas gyventi vienoje 
vietoje. Taip, Lietuvių tautų gyvenamas kraš
tas buvo nuošaliai nuo didžiojo tautų kilnoji
mosi kelio, kuriuo jos ėjo iš Azijos į Europą. I 
Dėl šios priežasties, Lietuvių kilmės tautos ra
miai praleido tautų kilnojimosi laiką, kuris bu
vo sujudinęs kitas Europos tautas.

2. GYVENTOJAI
Nuo neatmenamų laikų tarp Dauguvos ir 

Vyslos upių gyveno Lietuvių kilmės tautos, ku
rios skirstėsi j .keturias šakas: Prusai, Jotvin
giai, Latviai ir Lietuviai. Prusai gyveno Balti
jos juros pakraščiu tarp Vyslos ir Pregelio upių. 
Į rytus nuo Prūsų, palei Narevo, Bobro ir Bu- 
go upes buvo įsikūrę artima Prūsams ir Suval
kijos Dzūkams kita Lietuvių tautų šaka — Jot
vingiai. Abipus Dauguvos upės iki Baltijos 
juros turėjo savo sodybą Latviai, kurie dalija
si į Latgalius ir žemgalius. Į pietus nuo Lat
vių, palei Nemuno baseiną: Nerį, Nevėžį, Duby
są, Jurą, Šešupę gyvena Lietuviai, kurie skirs
tosi į žemaičius ir Aukštaičius. Aukštaičiai sa
vo vardą gavo, greičiausia todėl kad gyveno to
liau ir aukščiau nuo Baltijos juros.’ žemaičiai, 
priešingai, gyvena arčiau juros ir žemiau.

Kada Lietuvių kilmės tautos atsikėlė į šias 
jų gyvenamas vietas tikrų žinių nėra. Apie 
jas pirmutines žinias randame pas Romėnų ra
šytoją Tacitą, gyvenusį 52—117 metais po Kri
staus gimimo. Tada Lietuvių tautų gyvenami 
kraštai buvo plačiai pagarsėję gintaru, kurio 
gana daug išmesdavo Baltijos jura. Tacitas, 
rašydamas apie Baltijos juros pakraščių gyven
tojus, vadina juos Aestais, arba Aisčiais. Jis : 
sako kad jie kalba kitokia kalba negu Germa
nai Aisčiai užsiima žemės dirbimu, auginda
mi daug javų; taip pat daug užaugina gyvulių, 
ypač arklių. Geležies mažai vartoja.

Paskesnių laikų rašytojai Lietuvių tautas 
irgi vadina vienu Aisčių vardu, maždaug vieno
dai aprašydami jų būdą, kalbą, papročius, tiky
bą ir tt. Lietuvių tautų kalba, turinti daug se
noviškumo žymių ir mažai kaimyninių kalbų 
įtakos, rodo, kad Lietuvių tautų gyventa nuoša
liai nuo kitų kaimynų.

Naudinga Sveikatos Knyga

NAMIJ DAKTARAS
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

muose, aprašoma įvairios paprastos ligos ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Didelė, apie 200 p................... $2.00

Reikalaukit “Dirvoje”

SKYRIUS
3. LIETUVOS VALSTYBĖS PRADŽIA

Mindaugas Pirmutinis Lietuvos Karalius

Nevienodas buvo Lietuvių kilmės tautų li
kimas. Prusus ir Jotvingius dar 12-me amžiu
je pavergė Vokiečių kilmės riteriai, kurie į jų 
žemes atsibastė, neva katalikų tikybos ginti, o 
ištikrųjų jie tik norėjo svetimas žemes pagrob
ti. Kadangi Prusai ir Jotvingiai anais laikais 
dar buvo nesuspėję savas valstybes sukurti, tai 
Vokiečių riteriams buvo visai nesunku tuos kra
štus nukariauti ir patiems čia įsikurti. Daug 
kartų Prusai ir Jotvingiai bandė sukilti prieš 
atėjūnus, tačiau jų pastangos visada nueidavo 
niekais. Dabar Prusai ir Jotvingiai jau senai 
Vokiečių išnaikinti ir tik jų vardas istorijoje 
bepasilikęs. Latviai savo valstybę sukurė tik 
po Didžiojo Karo 1918 metais. Iki Didžiojo Ka
ro jie irgi buvo daugelio tautų vergijoje: 12-me 
amžiuje juos, panašiai kaip Prusus ir Jotvingius, 
užkariavo kalaviuočių ordinas, o vėliau pavergė 
kitos tautos.

Senovėje Lietuviai buvo karingi; jie ne tik 
apgindavo savo tėvynę, bet ir patys darydavo 
didelius užpuolimus ant priešininkų. Įvairus 
tuometiniai rašytojai Lietuvius vaizduoja kaipo 
jų gyvenamuose kraštuose galingiausią ir vieš
pataujančią tautą. Henrikas Latvis apie Lietu
vius taip rašo: “Buvo tuomet Lietuviai viešpa
taujantys visoms tautoms tuose kraštuose, ir 
krikščionims ir pagonims, ir mažai kaš dėl jų 
dryso gyventi savo namuose, ypatingai Latviai, 
kurie palikdami savo namus, j ieškojo pasislėpi
mo miškų tankumynėse ir tai nuo jų negalėda
vo ištrukti. Bėgo Rusai per miškus ir sodžius 
nuo Lietuvių kada ir nedidelio skaičiaus, kaip 
bėga kiškiai nuo medžiotojų, ir buvo Livai ir 
Latviai Lietuvių maistas, lyg ganytojo neteku
sios avys vilkų nasruose”.

Iš visų Lietuvių kilmės tautų tik vieni Lie
tuviai sugebėjo dar 13-to amžiaus viduryje su
kurti savo valstybę. Tai nuopelnas energingo 
ir gabaus žemaičių kunigaikščio Mindaugo, ku
ris matydamas kaip pavojingi kaimynai paver
gė Prusus, Jotvingius ir Latvius, griebėsi gel
bėti savo žemes ir žmones. Mindaugo tėvas 
jau taip pat buvo galingas kunigaikštis, kuris 
mirdamas savo kunigaikštiją paliko sunui Min
daugui. Ilgainiui Mindaugas nugalėjo mažes
nius kunigaikščius ir, tuo budu, sujungė visas 
Lietuvos žemes į vieną valstybę. Kai kurie ku
nigaikščiai, nepatenkinti Mindaugo viešpatavi
mu ir krikščioniškos tikybos priėmimu, jį 1263 
metais nužudė.

Mindaugas ne tik sujungė Lietuvos žemes 
j vieną valstybę, bet jis taip pat praplatino jos 
ribas, užkariaudamas rytuose naujų žemių.

1. NAUJA DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ 
GIMINĖ

žuvus Mindaugui, apie tris desėtkus metų 
įvairus Lietuvos kunigaikščiai varžėsi dėl Lie
tuvos sosto, šio varžymosi metu, Lietuvoje ne
buvo ramaus ir pastovaus gyvenimo. Iš šio lai
kotarpio, ypač nuo 1282—1291, mažai žinių už
silikę. Tik 1291 metais Prūsijos kronikos ra
šytojas Petras Dusburgas mini naują Lietuvos

Primicija Jurbarko bažny
čioje, Kun. Eugenijaus Saba
liausko, Liepos 25 d., 1937 m. 
Paveikslas imtas nuo “viškų” 
Jurbarko bažnyčioje. Primici
jos Lietuvoje būna didelė šven
tė, kaip atlaidai.

Apatiniame paveiksle, primi
cijos dienoj, vaizdas ties Jur
barko parapijos klebonija.

Tarpe kunigų sėdi Juozas ir 
Juzė Sabaliauskai, kurie išlei
do du savo sūnūs į kunigus: 
Eugenijų ir Antaną. Abudu 
jie įstojo į Pranciškaus Salazie- 
čio broliją ir tapo misijonie- 
riais.

Penktas iš kairės tarpe sė
dinčių kunigų yra Juozas Sa
baliauskas, brolis Kazio Saba
liausko (Tabor Farm žinomo 
“onkulio”) ir ponios Onos Ba- 
čiunienės.

Paveiksle kunigai svečiai, 
šeštasis iš kairės yra Kun. Eu
genijus, primicijantas (tarpe 
tėvo ir motinos), o iš dešinės 
(prie motinos) Kun. Antanas 
(su barzda). Visi kiti pavei
ksle esantieji yra giminės ir 
artimieji.

Kunigai Eugenijus 
nas yra pusbroliai J. 
no, savininko Tabor 
zorto, Sodus, Mich. 
Margučio.)

Ilgai aš
ką nors parašyti —- > 

Reikės jau žmonelės 
pagalbos prašyti,

Kad ji įkvėpimo 
man biskutį duotų,

Gal šiame momente 
mane • užvaduotų. .. .

Vėl mąstau, ir sėdžiu 
aš prie mašinėlės,

Vis laukiu pagalbos 
nuo savo žmonelės.

O ji pastebėjus 
ėmė mane keikti:

“Glušai tu, beproti! 
Neturi ką veikti?!”....

Tai še tau kad nori, 
gavau Įkvėpimo....

Bet kam gi čia reikia 
to nusiminimo:

Dabar jau galėsiu 
ką pats parašyti — 

žinau kad pagalbos 
nereikia prašyti.

¥ ¥ $
Jeigu nesurandi 

sau teisingo kelio
Niekuomet 

tu mažo
Kuris dar

ir mažai

/

ir Anta- 
J. Bačiu- 

Farm re- 
(Klišės iš

ITALIJOS laikraštis “Can- 
ųuiste” straipsnyje “Naziona- 
lismo Lituano” gražiai aprašo 
apie Lietuvą. Pabrėžia kad 
Lietuva yra labai svarbioj, ar 
gal būti svarbiausioj vietoj Eu
ropoje, dėl to esą su ja reikią 
būti geruose santikiuose. Ap
gaili dėl Vilniaus su Lenkija 
nesantaiką. Pagiria Lietuvoje 
valdymąsi. Pagaliau aprašo 
kad Jaunosios Lietuvos orga
nizacijoje esąs rinktiniausias 
jaunimas.

I

neklauski 
vaikelio, 
per jaunas 

težino,
Kuris čio, pasaulio 

gerai nepažino.
Jei sunkiai galvoji 

ir tau nepavyksta, 
O jeigu žmonelė

dar ant tavęs pyksta, 
Geriau atidėkit

tai kitai dienelei,
Tai neįsipyksi

nors savo žmonelei.
Kuomet atsilsėsi

ir išsimiegosi,
Tuomet visai naujas 

vėl prie darbo stosi.
Tau gal pasitaikys 

ir atsitikimų
Iš kurių tu gausi 

sau daug ivkėpimų.

"DIRVOS' VAJAUS EIGA
NAUJI “DIRVOS” SKAITYTOJAI

Naujai užsirašiusieji Dirvą 
šiose dienose yra sekanti: 
Juozas Kunevičius, vietinis- 
P. C. Konier, vietinis, išrašė 

savo giminiečiui Jurgiui Lin
kevičiui į Coal Center, Pa. 

Andrius Kaimelius, vietinis, 
sau ir broliui į Lietuvą. 

Julia Gailienė, iš Mahanoy Ci
ty, Pa. 

Mary Kariukas, Kapurkaring, 
Ont., Kanadoj, per J. žeman- 
tauską, Waterbury, Conn. 

Stasys Alubauskas, Waterbu- 
ry, Conn., per J. žemantau- 
ską.

Marie Acker Polinchot, iš Do
norą, Pa.

Juozas Pajaujis, iš Pittsburgh,
Pa.

Petronėlė Tutkus, iš Philadel
phia, Pa.

Jonas Basčius. iš Buffalo, N.Y-

Agnės Vilūnas, iš Detroito. 
Vikt. Palaikis, iš Detroito. 
Jonas Pranskus, iš Chicago. 
VI. Stuzka, iš Montreal, Kana

dos.
Juozas Juozaitis, iš Runnyme- 

de, Sask., Kanados.
Marcelei Lepis, i Waurpgon, 

Conn., išrašė jos giminietė 
iš Akrono per St. Rodavičių.

* y. *

DIRVA IŠSIRAŠYTI GALIMA 
PER VISUS METUS

Išsirašymui Dirvos nėra rei
kalo taikyti su pradžia metų 
arba su pusmečiu. Visada ga
lima išsirašyti sau arba savo 
giminėms Amerikoje ir Lietu-

• SV ARUI AUSI minerališki 
dalykai reikalingi maiste yra 

į geležies, iodino, fosforo, kal- 
' ciumo, manganeso, potašo ir 
I sodos druskos.

• KIAUŠINIŲ dėjimo rekor
dą padarė pastaru laiku desėt- 
kas baltų Leghorn vištų, ku
rios per 51 savaitę padėjo 3082 
kiaulinius, arba kožnai po 308 
kiaušinių.

JONAS RAUDONAS, pasi
skaitęs aname numeryje čia 
pastabą apie draugą Pruseiką, 
kaip daug jis butų laimėjęs į 
Lietuvą parvažiavęs, sako:

Gerai tai gerai butų jam 
buvę Lietuvoj parvažiavus ir 
vietą gavus. Ale tada butų 
reikėję išsižadėt savo komu
nistiškos kvailystės. Kiek ži
nau, draugas Pruseiką dabar 
labiausia džiaugiasi kad jis ka
da nors neišvažiavo į sovietų 
rojų. Butų buvęs Stalino su
šaudytas kaip koks niekam ne
vertas vabalas.

' 'M
PRANAŠAMS NESISEKA. 

Praeitą rudenį pranašai prana
šavo Lietuvai ir Europai šiltą 
žiemą, o Amerikai — šaltą žie
mą.

O 
voje 
mus

išėjo iš kito galo: Lietu- 
žiema labai šalta, o pas 
— visai kaip ne žiema.

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

voje. Dirva eis per 12 mėne
sių nuo užsirašymo dienos-

Seni Dirvos skaitytojai pra
šomi platinti ją tarp savo gi
minių ir draugų išrašant jiems 
kaipo dovaną, arba patariant' 
išsirašyti patiems.

D 11? V A ”
6820 Superior Avė. CIeveland, Ohio

u

PAIN-EXPELLER

PAIN-EXPELLERIS
parduodamas po 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

Pečiu muskulus gelia? 
Petys ištampytas? 

Suteiks malonu palengvinimą 
keli vykrus ištrynimai.
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Juozas Komaras Rašo 
iš Paryžiaus

Juozas Komaras jauImtikas__
virš pora metų kaip vandravo- 
ja po platų pasaulį. Jis rašo 
Dirvos redaktoriui sekančiai:

“Rašau Jums kelis žodžius 
būdamas Paryžiuje. Jau ne
toli metai kaip važinėju po Eu
ropą. Sugryžau iš Pietų Ame
rikos į Belgiją, iš Belgijos nu
važiavau į Prancūziją, iš ten į 
Angliją, iš Londono gi nukelia
vau į Lenkiją, kur važinėjau 
tris mėnesius. Iš Lenkijos vy
kiai Į Rumaniją, kur pavažinė- 
j; u pora savaičių. Paskui nu
važiavau į Bulgariją, buvau la
bai trumpai. Iš ten nukelia
vau į Turkiją, Istanbul, kaip 
s< niau vadino Konstantinopolį. 
Turkijoje pragyvenau apie tris 
mėnesius. ~ 
pie tuziną, 
mėginau.
ristikai kiek aš savo profesijoj 
esu patyręs.

“Turkija yra nuostabi šalis. 
P; mačiau ką buvau nematęs. 
Aš stebėjausi iš Arabų žmonių 
ir mažų asilukų, kaip jie dirba 
po kalnus su asilėliais, net kei
sta ir gaila.

“Lietuvoje neteko dar būti. 
- Manau važiuoti į Lietuvą atei

nančią vasarą, kai neturėsiu 
ka veikti savo profesijoje.

‘“Sveikinu visus savo pažys
tamus ir draugus Clevelandie- 
čius. Juozas Komaras.”

Didelis Hockey Lošis 
Sausio 30 d.

Clevelande, Prezidento Roo- 
sevelto gimtadienio paminėji
mo proga, šį sekmadieni, Are
noje įvyks smarkus amatorių 
hockey lošis ant ledo. Susi
kibs du pažymiausi jauktai — 
Windsor Chryslers ir Port Col- 
borne Sailors.

Šio hockey karnivalo pelnas 
skiriamas įsteigimui Clevelan
de skyriaus Nacional Founda- 
tion kovai su Infantile Paraly- 
sis. Inėjimas į Areną bus tik 
$1. Po lošio bus vieši šokiai 
ir čiuožinėjimas.

Prie paminėtųjų dar bus du 
pirmesni lošimai. T—~~~ .....
2:15 po pietų.

METROPOLITAN 
OPERA ATVYKS 
BALANDŽIO M.

KRIKŠČIONIJOS 
PRAŽŪTIES PRIE

ŽASTIS

GRUPĖ ŽYMIŲ AKROBATŲ GROTTO CIRKE CLEVELANDE

Turėjau ristynių a-
Visus Turkus pa- 

Tai buvo geriausi

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS
PYTHIAS

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

J. Verbyla ir A. čiutėlė
savininkai.

RUSSELL INN
6921 Wade Park Avė.

PUIKUS VYNAS, ALUS, 
DEGTINĖ

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

JAMES CEJKA, Sav.
I

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

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

Tokay, Sherry, Brandy ir kt. 
6% alus išnešimui, 
už 50c.

Azet Wine
1172 East 79th

6 bonkos
(3) 

Co. 
Street

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

i

Į

I

Garsieji pasaulio vyrai jau Į 
mato ugnies ir kraujo ‘ audrą | 

iv<xu | . ... • . -- į
Association perstatant Clevelando nes įstaigas, kurios jau niekas . 
Public Auditorijoj Balandžio 4 iki negali sustabdyti. Bet jie ne- i 
9 d., pastangomis Northern Ohio > aiškina kame priežastis ir ne-i 
° SHo ŽSto'vielinis komitetas, va-1 Pa‘iekia j°ki.° vaisto'. Tod?.1 įie 
dovystėje Senatoriaus Robert J. dabar, persigando , ir, nuliūdo. 
Bulkley, tuo pačiu laiku kai komi- Bet Dievas pradžioje žinojo ko- 
teto vadovybės pirmininkas Thomas kja fous pabaiga: jis numatė 
L. Sidlo išleido atsišaukimą kviesda- - - - -•
mas garantuotojus užtikrinti mini- ‘“■ j ~_
mum $150,000 sumą reikalingą tos savo pranašus apsakė tą
Operos atsilankymo padarymai ga- atėjimą. u----- --- 4.
limu. Per praeitus kelis metus; pasaulio valdovai apalps iš bai- Į 
operos pačios savaimi užsimokėjo - ■ ■ ■ • ’
ir garantuotojams nereikalinga buvo 

I pridėti; liko dar virš $16,000 pelno
. ateičiai.

Prasidės nuo j Metropolitan Operos lankymasis i girdėkite JUS, 
Clevelande yra svarbi kultūriška ■ .7 - ■ • - • ■
reikmenis visai šiai šalies daliai ir 
todėl Northern Ohio Opera Associa- 
tion pastangos užtikrinti parkvieti- 
mą Metropolitan Operos yra svarbi 
užduotis ir reikalauja visų para
mos. Turtuoliai sudeda užtikrini
mui reikalingus pažadus, bet visuo
menė prašoma lankytis ir naudotis 
operomis kuomet jos būna persta
tomos.

Operos mylėtojai plačioje Cleve
lando srityje raginami pagelbėti

kuri ateina sunaikinti žmogil
.* . . ... . 1 ! Ir.lVHrtM Inu YllAlznc* !

šios baisios dienos atėjimą ir mas garantuotojus uztiKrinti mini-i_  ____ ... +„mum $150,000 sumą reikalingą tos' SAVO pranašus_apsąke tą. 
Operos atsilankymo padarymui ga- atėjimą. Jis aprašė kaip VISI

• MIESTO taryba trujfšmin- 
game posėdyje Sausio 24 d. iš
nešė rezoliuciją reikalaujančią 
kad federalės valdžios namų 
paskolos korporacija sulaikytų 
pusei metų atėmimą namų ir 
skolininkų už mokesčių nemo
kėjimą.

• ŽIEMA Clevelande iki šiol 
buvo nešalta. Pastarose die
nose buvo net gerokai sušilę. 
Sausio 25 d. vėl pradėjo snigti 
ir atšalo. Bet sako šis oras 
bus šaltas neilgam.

• REPUBLIC Plieno korpo
racijos didelė naujai išstatyta 
plieno dirbtuvė Clevelande jau 
pradėjo šiose dienose dirbti. 
Dirbtuvė kaštavo 15 milijonų 
dolarių ir gali duoti darbo ke
letui tūkstančių darbininkų.

• OHIO Valstijos Legislatu- 
ra nubalsavo skirti 11 milijonų 
dolarių 1938 metų šelpimo rei
kalams. Pašalpas galės gauti 
tiktai tikri Amerikonai ir tie 
ateiviai kurie tapę piliečiais 
arba kurie išsiims nors pirmas 
pilietybės popieras.

Western Reserve Uni
versiteto Žinios

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

KAIP TĖVAI GELBS
TI VAIKAMS ĮGYTI 

SAVUS NAMUS
Society for Savings pravedė tyri

nėjimus, kuriais remiantis sako kad 
nekuriu tautų tėvai norėdami 
gelbėt savo vaikams įsigyti 
vus namus, patys užtraukia 
paskolas ant savo išmokėtų 
Daugelyje atvejų šis planas 
labai pasekmingai. Suaugę 
palengva mokasi už savo .
namą ir kartu sulyg išgalės atmo
ka tėvų padarytą paskolą. Tuo bu
du tėvai gali pasidžiauti kad jų vai
kai atsistoja ant stiprių kojų ir 
lieka namų savininkais.

Tačiau sako yra pavojus tame 
kad kartais abiejų šeimų sudėtinos j 
paskolos ant naujo namo ir tėvų I 
namo negali būti padengiamos abie- ! 
jų tų šeimų ineigomis. Prie to rei- ' 
kia turėti mintyje kaip svarbų da-1 
lyką tėvų amžių ir sveikatą, ar jie I .
galės prisidėti prie mažinimo ir at- j uzkvieciu 
mokėjimo paskolos ant savo namo. I dalyvauti 
Rūpinantis daryti tokios rūšies pa- į JjaĮętuviu 
skolas reikia turėti omenyje šiuos' 
klausimus.

pa- 
nuosa- 
mažas 
namų, 
veikia 
vaikai 

įsigytų

Flora Stone Mather Kolegijos prie 
Western Reserve Universiteto Alum- 
nae Assosiacija turės savo Pirmą 
Alumnae College Week-end penkta
dienį ir šeštadienį, Vasario 4 ir 5”, 
toje Kolegijoje. Alumnae iš toli ir 
arti susirinks ir suvažiuos, ir bus 
sutalpinti dormitorijose, tiksliu pra
vesti symposiumą apie Moderniškus 
Žemų Nuomų Butus.

Po neformalės bufeto vakarienės 
Haydn Hali, penktadienio vakare, 
dalyviai išklausys paskaitą, kurią 
duos Ernest J. Bohn, Direktorius 
Cleveland Metropolitan Housing 
Authority, apie: Kodėl Butai yra 
jūsų Problema.

Howard Whipple Green, direkto
rius Real Property Inventory, kal
bės apie Ekonomišką ir Socialį Ana- 
lizį Clevelando Senų Laužynų.

George A. Bellamy, Hiram House 
direktorius, kalbės apie 
Namus ir jų Problemą.

Bus ir kitų kalbėtojų, 
šeštadienio rytą, po 

alumnae vyks apžiūrėti 
gyvenamų namų vietas.

] taus Haydn Hali, ir vėl
t tą paskaitų.
Į Sausio 31 d., 8:15 vakare, Sever- 
1 ance Hali, kalbės Dr. William L. 
I Finley, natūralistas, apie Girias, 
Vandenis ir Girių Gyvūnus, parody- 

1 damas ir paveikslus kuriuos jis pats 
filmavo Oregon valstijoje. Paskai
ta publikai nemokamai.

Settlement

mes. Autoretingu budu Jisai 
kalba per savo pranašą ir sa-I 
ko: Eikite šian jus, tautos, iri 

, svieto žmonės J 
' žemė tegirdi ir kas joje yra.

Apskritumas žemės reiškia 
visos tautos, nes Viešpaties 
Dievo kerštas yra visoms tau
toms, tai yra Viešpaties Dievo 
atkeršijimo diena. — Jzajas 
34, per. 1-2, 8 e.

Kodėl Dievas dabar apreiš
kia savo rūstybę prieš tautas? 
Atsakymas yra tokis: šėtono 
karalija pasiekė paskutini sa
vo nedorumo laipsnį ir turi nu
silenkti prieš Ramybės Kuni
gaikštį Kristų.

Garsus vyrai spėja civiliza
cijai pražūtį, ta civilizacija bus 
nušluota nuo žemės paviršiaus. 
Senoje praeityje Dievas per sa-1 
vo pranašus pažadėjo įsteigti 
teisingą karaliją, kuri praša
lins nuo žemės didį prispaudi
mą, saumylystę ir panaikins jo 
piktus metodus. Pasaulio ka- 

’ ralius bus Jėzus Kristus galin- 
i gasis Dievas, amžinasis tėvas, 
i Taikos Kunigaikštis. Apie ši

tą palaimintą karaliją rašė vi
si pranašai. Izajas 9 per., 6 
ir 7 e.

Brangus broliai ir seserys, 
• skaitykite šventa Raštą. 
. Skelbia S. B. S. D. 
: land, O. W. F. S. K.

(Skelbimas)
pusryČių, 

Clevelando 
Gryžę pie
tų rėš kele-

PAJIEšKAU pusseserę Oną 
Staskevičiūtę, iš Maigų kaimo. 
Girdėjau gyvena Kanadoje. Ji 
pati arba apie ją* žinantieji at
siliepkite.

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

paskolos ant naujo namo ir tėvų I

jų tų šeimų ineigomis. Prie to rei- 

lyką tėvų amžių ir sveikatą, ar jie1

ĮįlPPODROM£

Cleve-

šiame vaizde matote Europos žy- Į Amerikoje ir dalyvaus Grotto 
miausią ir įdomiausių Akrobatų į ko vaidinimuose Clevelande, Public 
grupe, kurie pirmų kartų pasirodo | Auditorijoje, Vasario 21 iki Kovo 6.iki šiol buvusių, sako ren- 

Lankytojų skaičius taip pat 
bus didžiausias negu kitais 
nes tikietus platinti pasi-

Grotto Cirkas Clevelande šymet 
žada būti didžiausias ir Įdomiausias 
iš visų 
gėjai, 
tikima 
metais,
ėmė net 6,000 Grotto organizacijos 
narių.

Cirkas atsibus Public Auditorijo
je nuo Vasario 21 iki Kovo 6.

Tai bus spektakliškas trijų rinkių 
cirkas su daugiausia Įdomiausių ak
tų negu kada buvo kokioje nors 
pastogėje parodyta. Cirkas pribus 
Į Clevelandą po savo vaidinimų Det
roite. Tarp kitų dalykų, bus atlik
ta šovimas žmogaus iš kanuolės 
gerkles. Tas aktas daromas vidu
je tik po rimtų apsvarstymų ir su
radus būdą pastatyti kanuolę audi
torijoje. Kasdien per visą tą laiką 
bus duodama du perstatymai ir da
lyvaus žymiausi talentai Suvienytų 
Valstijų ir Europos kokie tik cirko 

Į pasaulyje yra žinomi. Bus apie 100 
paskirų aktų.

I

I

pa-

Cir-

Smulkios Žinios

Juos pasveikinti susirinko

Prospaliauskai yra pavyzdin
gi ūkininkai ir geri Lietuviai. 
Skaito Dirvą, priklauso prie 
SLA. 354 kuopos Akrone. Jie 
augina dukterį, kuri lanko mo
kyklą. Ilgiausių metų jiems.

Pas Galdikus lankėsi buvęs 
Akronietis Pranas Kidikas su 
savo sunum, iš savo ūkės.

Stasys Laškauskas, sūnūs 
Onos Andriuškevičienės, yra 
gabus mokinys; jis yra geras 
piešėjas kartunistas. Už pasi
žymėjimą moksle ir atpiešimą 
karikatūros gavo dovaną pini
gais $250. Jis tuos pinigus 
naudoja tolimesniam mokini- 
muisi. Galės būti geras artis
tas.

SLA. 354 kuopa rengia Sau
sio 29 d., Šeimynišką vakarėlį 
salėje prie Euclid avė. Pra
džia 7 vai. vakare. Inėjimas 
ypatai 75c., už tai gaus valgyt 
ir pašokti. Kalnas.

Pranas Ružinskas, Onos Ru- 
žinskienės sūnūs, su savo ma
žu šuneliu Jeronimu Sausio 22 
d. apvaikščiojo savo gimtadie
nį
giminių ir jų artimi draugai.

Pas K. Prospaliauską atsi
lakė jo žmonos sesuo M. Bart
kienė ir Domininkas iš Cleve
lando.

Biznierius A. Gutauskas sa
vo užeigą nuo Andrus gatvės 
perkėlė į visiems žinomą vietą, 
831 Rhodes avė. Tikime Lie
tuviai jį rems ir atlankys.

Stasys Prospaliauskas su sa
vo žmona Sausio 21 d. apvaik
ščiojo 20 metų savo vedybinio 
gyvenimo sukakti. Paminėji
mas atsibuvo jų ūkyje palei 
Akroną. Juos pasveikinti 
buvo iš A krono jo brolis 
zys Prospaliauskas ir p. 
kas su savo visa šeima.

Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Vajus

.Judge Stanley L. Orr, pirmininkas 
Clevelando skyriaus Amerikos Rau
donojo Kryžiaus, skelbia jog Rau
donojo Kryžiaus narių vajus bus 
varomas nuo Kovo 15 iki 29.

| Bėgyje praeitų trijų metų, Cleve- 
' lando skyrius buvo vienas iš pir- 

1 maeilių šioje Šalyje. Narių skai- 
| čius pašoko nuo 43,000 iki 86,000, 
j ir Clevelandas stovi tik antroje vie- 
' toje po Buffalo tarp 14 didžiausių 
! miestų Amerikoje.
I —2 - • - - - ' - . ._______

• OHIO Valstija užgyrė 
skyrimą dar 80 vyrų prie vieš
kelių sargybos. Legislatura 
paskyrė $160,570 jų algoms.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE

vi-

pri- 
Ka-
Ro-

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
Į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.
—

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Avė.)

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

C. Pakeltis Vaistine
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Užkviečiu Savo Drau- 
į Sukaktuves 
aš, Povilas Urbonas, 
visus savo draugus 
mano 55 metų su- 

pokilyje, penktadienio 
vakare, Sausio 28 d., nuo 7 vai. 
Pokilis bus pas mano draugą 

! JUOZĄ ŠUOPĮ, jo užeigoje 
į 8104 St. Clair Avė. Vakarienė 
’ bus duodama nemokamai. Už- 
I kviečiu visus, vedusius ir ne
vedusius ,gražiai praleisti va
karą. (3)

gus
Šiuomi

I

“HAPPY LANDING”
Naujas, labai gražus ir įspūdin

gas paveikslas su naujausia Ame
rikos pamylėta artiste, Sonja Henie, 
pavadintas “HAPPY LANDING”, 
pradedamas rodyti Hippodrome Te
atre šeštadieni, Sausio 29 d.

Dom Ameche yra jos vaikinas.
Dalykas dedasi kuomet Cesar Ro- 

mero, kuris vaidina eccentriko or
kestro vado rolę, su savo draugu, 
Don Ameche, skrenda per Atlanti- 
ką, miglose jie paklysta ir atsiduria 
Norvegijoje, kur Jean Hersholt’o 
penkios dukterys (viena jų yra 
Sonja) patraukia jų akį.

Don Ameche taip tampa sužavė
tas Sonjos kad į jų įsimyli, tačiau 
dalykų supainioja atsiradus iš Ame
rikos Romero’s mylimoji.

Vaizdai keičiasi vienas po kito ir 
dalykas iš Norvegijos persikelia į 
Paryžių, paskui Miami ir New Yor- 
ką.

Šiame paveiksle, TIappy Landing’ 
Sonja Henie pasirodo puikiau ne
gu kituose paveiksluose. Ji yra pra
garsėjus artistė čiuožinėtoja ant le
do. taigi daug vaizdų parodoma ant 
ledo.

i—:—:—:—:—:—

tFOUR STAR CAFFj? ★ ★ ★ ★ J
X DEGTINĖ, VYNAS, ALUS{- 
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Duodama Geras 
valgis.

MUZIKA PENKTADIENIO 
IR ŠEŠTADIENIO V AK.
JOHN MEYER
Telef. ENdicott 9162

6512 Hough Avenue

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGĄ
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

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

Cleveland, O.
ENd. 8534

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

sezoninėms prekėms — štai jūsų proga
Visi Vyrų

SIUTAI ir 
OVERKOTAI

tiktai po

Pirmiau j y 
kaina buvo

iki $25

ANT NAMO
JEI NORIT PASKOLOS

... jums reikalinga gauti geriausias patarimas apie kiek 
galėtumėt skolinti, kokiam laikui paskolą užtraukti, ir kaip 
ją atsimokėti.

Vyrų

S 1.50

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

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

79c

Vyrų $1.95
Sveteriai

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

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

I

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

Vyrų
Vilnoniai Kakliniai
Vaiku K&E $1 marškiniai 79c

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

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

■

WILKELIS FUNERAL HOME
L1CENSED FUNERAL DIRECTOR

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
modemiškas.

6522 Superior Avė. HEnd. 9292
Trfį^T 11111 « ti »t rrr» »imi ittti i~»i i t irtu rt> » t nnffrt 11 m n n i iiTrri

Jeigu jus planuojat užtraukti mortgečiy ant savo namo 
norėdami pagelbėti sunui arba dukteriai Įsigyti namą — 
tuomet ekspertų patarimas dar labiau reikalingas.

Per 88 metus Society for Savings suteikė tokius patari- • 
mus nemokamai. Užkviečiame jus ateiti pasitarti 
Pasiteiraukit apie Savings Mortgage, taipgi.

apie tai.

127 Public 
Sųuare

Samtij for

iti thr (Jltty of (tflmlanii
INKORPORUOTA 1849

Narys Federal Deposit Insurance Corporation
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NAUJAUSIOS ŽINIOS
IS LIETUVOS

ŽMOGAUS GLOBOS 
DRAUGIJOS VEIKLA 

LIETUVOJE

SIAURINA IR GILINA 
NEMUNĄ

SEIMAS.
Kaunas. — Valstybės Prezi

dento aktu sušaukta Nepapras
ta Seimo Sesija, nuo Sausio 24 
d. iki Vasario 1 d. Svarstymui 
pateiktas Konstitucijos projek
tas ir ėdė kitų įstatymų pa
keitimų projektų.

* GYVENTOJŲ PRIEAUGLIS.

Kaunas. — 1937 m. normalus 
Lietuvos gyventojų prieauglis 
sudarė 21,529 asmenis.

Sveikinimas Budriui
Sveikinimas Vyr. Klaipėdos 

Sukilimo Vadui, New York Gen. 
Konsului Budriui. Klaipėda. — 
Sausio 15 d. Klaipėdos visuo- 

! menė sveikina Tamstą kaipo 
i aktyviųjų vaduotojų vadą.

Komiteto vardu 
Simonaitis 

(Komiteto Pirmininkas ir
Sukilėlių Valdžios Prezidentas).

b.

Susisiekimo Ministerija stei
gia savo kelionių (turizmo) biu
rą.

Ministeris Pirmininkas Tūbe
lis Sausio 18 d. išvyko atosto-! 
gų. Jį kaipo Min. Pirmininką; 
pavaduoja Susisiekimo Minis
teris Stanišauskas ir kaipo Fi
nansų Ministerį, Vice-Minister- 
is Indrišiunas.

MASKVA.
Lietuvos Telegramų Agentu- 

turos “Eltos” Direktorius Dai- 
lydė nuo Sausio 13 iki 16 ta
rėsi Maskvoje su Sovietų tele
gramų agentūros vadovybe ži
nių pasikeitimo tobulinimo ir 
kitais reikalais.

KAUNAS.
Sausio 15 d. Visa Lietuva Iš

kilmingai Paminėjo Klaipėdos 
Prisijungimo 15 Metų Sukak
tuves. Provincijoje kiekviena
me mieste-miestelyje buvo su
ruošti šaulių ir visuomenės or
ganizacijų paradai, o vakare 
buvo iškilmingi susirinkimai su 
prakalbomis. Kaune tas minė
jimas buvo ypatingai iškilmin- 

1 gai atliktas. Į iškilmingą ak
tą Valstybės Teatre atsilankė 
Valstybės Prezidentas su Vy
riausybės nariais ir Klaipėdie
čių atstovais. Klaipėdiečiai pa
reiškė kad Klaipėdos Kraštas 
prisijungęs prie Lietuvos per 
penkiolika metų padarė labai 
didelę pažangą kultūrinėje ir 
ekonominėje srityse. Sukilėlių 
vėliavą Klaipėdos Krašto pa- 
trijarchas Jankus įteikė sau
goti Lietuvos Karo Muziejuje. į

i

X

X 
į

KAUNAS.
Sausio 17 dieną Mirė žymus 

Spaudos Draudimo Laikų Vei
kėjas Daktaras Liudas Vainei
kis. Gimęs 1869 Metais. Velio
nis ilgus metus vargo Sibire iš
trėmime. Jo vargai labai gra
žiai aprašyti jo žmonos p. Vai
neikienės nesenai išleistose at
siminimuose, kuri savo noru 
vyko kartu su vyru Į ištrėmi
mą.

RUOŠIASI IŠKILMIN 
GAM NEPRIKLAU

SOMYBĖS MINĖ
JIMUI

SCENOS VEIKALAI
KAUNAS, — Kelių valdybo

je jau paruoštas dešimčiai me
tų Nemuno reguliavimo pla
nas, kuriuo Nemunas ties Kau- 

i nu nuo Karmelitų iki Neries 
numatoma susiaurinti visu 100 
metrų, nuo Neries iki Nevėžio 
133 metrų ir toliau iki Smali
ninkų 165 metrais. Taip su
siaurintas Nemunas turės nuo 
2.20 iki 2.75 metrų gilumo. To
kiam Nemuno sureguliavimui 
reikalinga pastatyti apie 250,- 
000 tiesinių metrų bunų, ku-j 
rių statyba kaštuos apie 14 
milijonų litų.

Nemuno reguliavimo darbai 
pradėti 1929 metais ir nuo to 
laiko jau pastatyta apie 20,000 
tiesinių metrų bunų.

Nemuno sureguliavimas rei-1 
kalingas ne vien tik laivinin
kystei bet ir pakrantininkams, 
nes sulaikius krantų ardymą, 
apie 93 ketvirtainių kilometrų 
žemės, kuri iki šiol buvo ne
naudojama, pasidarys 
ma statybai ir kitiems 
tams.

Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti
GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 

galima siųsti pašto ženkleliais)

KAUNAS., — žmogaus 
bos draugija, stengdamasi 

, lengvinti beturčiams vargo 
štą, rūpinasi kaip įmanydama 

j jiems padėti.
Praeitais metais draugija iš

šlavė 78,048 pietų, 19,344 davi
nius sausais produktais, 4803 
litrus pieno. 4423 porų vyriš-Į 
kų, moteriškų ir vaikiškų ba- 

i>tų bei pusbačių, 393 poras' 
klumpių, 1094 vienetus vyriš
kų drabužių, 49 vienetus mo
teriškų drabužių, 502 kailinius,' 
218 kompletus vaikiškų rūbe
lių. Sušelpta 6781 prašiusiųjų.

Eilėje miestų draugija turi 
savo skyrius, šiuo metu sky
riai ruošiama atidaryti ir ki
tuose miestuose.

Draugija duoda darbo kele
tui inteligentų ir kelioms de
šimtims įvairių amatninkų bei 
darbininkų. Draugija organi
zuoja įvairius darbus, iš kurių 
gaunamo pelno šelpia betur
čius.

Draugijos batų dirbtuvės, o 
taip pat ir drabužių siuvimo 
dirbtuvės, pradeda dirbti in- 
tensiviau tada kada sumažėja 
kitur darbai. Batų dirbtuvė
se gaminama avalinė Kauno 
miesto bedarbįąms, dirbantiem 
prie viešųjų darbų. Drabužių 
siuvyklose siuvami ir taisomi 
drabužiai taip pat viešų darbų 
darbininkams, be to inteligen
tams bedarbiams ir ypač mo
kyklinio amžiaus vaikams, šio
se dirbtuvėse gauna darbo apie 
49 amatninkų, kurio dėl silp
nos sveikatos kitur darbo ne
gali gauti.

Pinigais draugiją kasmet re
mia Vidaus Reikahj Ministeri
ja, Valstybės loterija ir šiaip 
asmenys bei įmones. Be 
draugija gauna pajamų iš 
ganizuojamų darbų, narių 
rėmėjų mokesčių.

Draugija 
las, kurios 
metu.

Draugija 
kuri kasdien lankoma.

L. A.

glo- 
pa- 
na-

tinka- 
reika-

Tsb.

VILNIUS.
Lenkai Vilniaus Krašte už

draudė skaityti Amerikos Lie
tuvių laikraščius “Amerikos 
Lietuvi” ir Margutį.”

VILNIUS.
Lenku Kareiviai Terorizuoja 

Vilniaus Krašto Lietuvius. 
Gruodžio 28 dieną Lenku karei
viai okupotoje Lietuvoj? sulai
kė Lietuviškas vestuves ir nu
šovė su draugais ėjusį 18 metų 
amžiaus Vincą Valinčiu, o kitus 
vestuvininkus kalino kelias die
nas.

Lietuvio anglininko—greitas pristatymas
$9.25 
9.25 
8-25

Ohio Lump 6.50
Ohio Egg...............6.25
Blue Diamond. . . .8.25 

................................ 4.85

ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo
Original Pocahontas: tik bušelis pelenų iš tono
No. 3 Pocahontas: duoda labai daug karščio . 
Standard Pocahontas, mažai durnų, ilgai dega. 
Great Heart Lump........8.95
Champion Lump.............7.25
Mountain Lump..............7.25 .
Prakūrimui Malkos, vežimas . .

KOMER WOOD & COAL COMPANY
1 109 East 92nd Street (Lietuvis) Telef. GArf. 2921

Ar kenčiate nuo Reumatizmo?
tuomet naudokite

RHEUMATOX
Gydo skausmą ir štyvumą paeinantį nuo Reumatizmo, Arthritis, Neu- 
ritir, 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)

RIIEUMATOX CO. Ltd., 253 Old Arcade, Cleveland, O. v

1 i ■ a ■ i ėjijulajlj maa JLa_>aaaaii* ji 

DELLAC. JAKUBS | 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176? I

veikia ir

P. J. KERSIS
809 Siniety for Savings B'dg.

rdefonas: Ofiso MAin 1773 Namu KEnmore 1740-1V

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

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

XX
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I APDRAUDOS REIKALE | 
: Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
] ti.tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
: sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todęl pi r- = 
: niiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MI LIULIS |
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Kcal Estate 

ir Apdraudos Agentūra
• 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 i

KLAIPĖDOJ, viešbutis Vik
torija, dabar trijų aukštų, bus 
padidintas iki penkių aukštų, 
sumodernintas ir padidintas. 
Vietoje dabar 51 kambario bus 
103 kambariai su maudynėmis 
ir elektrišku keltuvu, 
sis viešbutis perdirbti 
390,000 litų.

Nauja- 
kaštuos

gražus 
žolynų,

Skaitlingos Amerikiečių 
Ekskursijos

Kaip jau teko skaityti spau-' 
doje pranešimus iš Lietuvos, 
Lietuva rengiasi iškilmingai at- [ 
žymėti 20 metų savo nepriklau
somo gyvenimo. Tam tikslui i 
yra susiorganizavęs specialus i 
komitetas Kaune, iš įvairių sri
čių visuomenės veikėjų, šie 

: metai Lietuvoje bus įvairių iš
kilmių metai. Nėra abejonės 
kad Lietuvoje šią vasarą lan
kysis užsieniečių, daugiau kaip 
bent kuriais metais praeityje. [

Ištikrųju, jei jau kada rei
kėjo lankyti Lietuvą tai šiais - 
metais būtinai, kam tik sąlygos! 
leis, nes šią vasarą bus galima ■ 
pasirodymui Lietuva yra ata
tinkamai prisirengus. Graži 
Lietuvos gamta jau savaime i 
vilioja kiekvieną Lietuvį pas' 
save, pasisvečiuoti vasarą, pa-' 
sigerėti jos gražiais vaizdais. Į 
Pažinkime gražią Lietuvą, lan-! 
kykime Ją!

Kurie jau dabar nusprendę; 
vykti į Lietuvą, neatidėliojant į 
patartina kreiptis pas laivakor- j 
čių agentą sutvarkyti savo ke- j 
lionės dokumentus, ypatinga: 
jei kuris yra Lietuvos pilietis ' 
ar pilietė, nes sulyg naujo pa-: 
tvarkimo, pasų prašymai reikės | 
siųsti į Lietuvą, spręsti piliety- j 
bės klausimą ir tam, žinoma, 
užims ilgesnį laiką. Kad už
tikrinti laive vieta, reikia da
bar rezervuoti laive vietas.

Metinės ekskursijos švedų' 
Amerikos Linija, ypatingai šiais 
metais, jomis vykstanti par- 

i vyks j pačias iškilmes Lietuvo
je, kurių kalendorius bus pas
kelbtas vėliau. Pirmoji ekskur
sija išplauks Gegužės 28 d 
motorlaiviu GRIPSHOLM, ku
ris sykį į metą plaukia iš New 

' Ycrko į Klaipėdą, ši' bus tie- 
, sioginū ekskursija. Antra iš
plauks Liepos 1 d. tuo pačiu j 
motorlaiviu, per Gothenburgą-j 

i Stockholmą, iš Stockholmo mo- Į 
derhišku laivu MARIEHOLM i 
KLAIPĖDĄ. Tarp Švedijos ir j 
Klaipėdos laivu MARIEHOLM 
palaikomas per .ištisus metus, 
nuolatinis susisiekimas. Eks- i 

1 kursijos rengiamos kooperuo
jant Lietuvių Laivakorčių Agen- ; 
tų Sąjungai Amerikoje.

VI. P. Mučinskas.

$1

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

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

Al KSO 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 III MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai..........................................................................

KOMEDI.IĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė j namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi.......................................

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.......

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

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

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 11 p.

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 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 kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 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 31 pusi, didumo.......... . .......................................

MOTINOS ŠIRDIS —» keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pušt.4k7.

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

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

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

PASKENDUSIS 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 pusi!

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

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

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p....

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

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

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI 

dija.
SVETIMAS DIEVAS

se.

25c

15c

15c

50c

15c

50c

35c

45c

25c

10c

50c

5c0

35c

15c

10cLIETUVA ypatingai 
gamtos kraštas, pilnas 
medžių, dabar dar daugiau puo
šiamas. Tik įsivaizduokite— 
per 1937 metus Lietuvoje per 
70,000 organizuotų žmonių pa
sodino v są milijonu medelių 
daugiau. Daugiausia medelių 
pasodino viešose vietose, gat
vėse, aikštėse. Pakelėse apso- 

idino net 932 kilometįru, 67 ki
lometrus miestų gatvėse, 676'3 

i sodybų, 19 kapinių ir 25 aikš- 
Ites. f U.'

30c

25c

15c

45c

to
or- 
ir

15c

vasaros

BALDU TAISYMAS
' IR NAUJIN1MAS
SPECIALIAI 2 šmotu setą ap- 
dengiam naujai už $35 ir aukš
čiau. sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitės apdengiamos 
už $1.50 ir aukščiau.

M O RI) U S
Upholstering Shop 

6905 St. CLAIR AVĖ. HE. 6519

naujai
(7)

NAJ1 IŠRADIMAI IR
Patentai Perkami
Rašykit arba kreipkitės:
768 Hippodrome Bldg. 

Cleveland, O.

Sveikatos

I

i

Jlečkantiems
F. J. SKOK

S E U RM A S
Masažistas ir elektros šviesa 

gydytojas 
Išpildoma daktarų nurody
ti masažo receptai. (8) 

6420 St. Clair Avenue 
Ateikit susitarimui.

25c

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

kė j imu.
The Stoneman Co.

Hardtvare and Paints 
Plumbing Supplies 

7110 SUPERIOR AVĖ. 
Phone HEnd. 1759

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas 
platinkit ją tarp savo draugu.

EIKIT
PIRKT

20c

10c

15c

25c

t
į
t
X
X
ž

❖

krautuves 
savo skel- 
laikraštyje 
Nuėšę ko

priminkit jog

tik j tokias 
kurios turi 
kimus jūsų 
“Dirvoje”, 
pirkti,
matėt jų biznio skelbi
mą “Dirvoje”, gausit 
geresnį patarnavimą.

DYKAI BANDYMAS 
NUO , REUMATIZMO

Mes turini puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiusime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris t:k 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-X Metodą,

?
.ix
•••

■>igų 
*ams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN 
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaista 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau Į
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNC AITIS, Savininkas

4023 E. 141 STREET WAlh- 3227
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

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

Pristatom tiesiog į namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur.

visada klauskit N FAV DEAL DUONOS

vy-

ak-
28

vaidinime

10c

50c

:oc

50c

60c

10c

20c 
10c

35c

10c

Ameriko- 
P...........

vieno
18 p.

keturių veiksmų trage- 
Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p..............

Drama trijuose veiksmuo- 
Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi...........

...1EGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy- 
,ai 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 moterųs. 60 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; 4r—Paparčio Žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai.............................. .

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ
: veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys.
• ŽEMĖS R41JI S — trijų veiksmų komedija,

na 5 vyrui, 4 moterys. 77 pusi...............
Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas__ _

: Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie-
: čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To

je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 pusi. ---------------------------- ••--------- - --------- 50

■ (Vaidina 8 vyrai, G moterys, keli vaikai)

drama-trag fdija 5 
182 p.
Vaidi-

dedasi

35c

25c

50c

25c

25c

10c

25c

10c

25c

50c

50c

50c
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G. C. VENSLOVAS

Phoue: ENdicott 4186

STOP LITHUANIANS!

CLEVELANDO IR AP1ELINKES ŽINIOS
DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

KAS RENGIATĖS VAŽIUOTI J LIETUVĄ? - 
KREIPKITĖS I DIRVOS AGENTŪRĄ

Daug įdomybių matys šią 
vasarą tie kurie lankysis Lie
tuvoje.

Atminkite Dirvos Agentūrą 
ir kurie tik manot važiuoti į 
Lietuvą atsilankykit, 
geriausius patarimus 
pagalbą 
kumentų 
rų.

Dirvos 
išrūpinti 
mus, 
bilietus ir tt.

Šią vasarą bus kelios ekskur
sijos į Lietuvą. Dirvos Agen
tūra parūpins laivakortes viso-

gausit 
ir visą 

gavimui kelionei do- 
ir sugryžimui popie-

Agentūra pagelbsti 
pasus, gryžimui leidi- 

laivakortes, geležinkelio

DEMOKRATAI VĖL 
SUSIPEŠĖ

Ohio valstijoje laukiama di
delių varžytinių Demokratų 
partijoje ateinančio rudens no
minacijose kandidato į valsti
jos gubernatorius.

Prezidentas Roosevelt nesu
tinka su dabartiniu gubernato
rium Davey ir remia kitą kan
didatą, Charles Sawyer. Tiki
ma kad prezidentas darys savo 
spaudimą kad Sawyer laimėtų 
nominacijas.

Jeigu Davey vėl laimėtų no
minacijas iš Demokratų parti
jos, jis neturi jokios progos 
laimėti rinkimus*Lapkričio mė
nesį. Tada gubernatorium bu
tų išrinktas Republikonas.

Cuyahoga apskrityje Demo
kratai bruzda atsikratyti va- 

. dovybės Burr Gongwer’o. Su
kilėlių Demokratų komitetas 
ruošia planus pervaryti naujus 
kandidatus miesto precinktuo- 
se, kurie bus nusistatę prieš 
Gongvver’į ir jo smarkią padė- 

• jėją, Bernice Pykę.

Lietuvos Nepriklauso
mybės Šventė Artėja
Visi Clevelando ir apielin- 

kės Lietuviai privalo rengtis 
dalyvauti iškilmingame j 
nėjime Lietuvos Nepriklauso
mybės 20 metų sukaktuvių.

Rengia Clevelando Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjunga, 
šeštadienio vakare, Vasario 19, 
Lietuvių salėje.

Bus padėtas vainikas Darže
lyje prie Dr. Jono Basanavi
čiaus paminklo, o prakalbos su 
įvairiu programų bus nuo 8 v. 
vakare.

Užkviesta keletas žymesnių 
kalbėtojų. Toliau apie tai bus 

• pranešta daugiau.

pami-

KOMP. MIKO PETRAUSKO 
DRAUGAMS

šiame Dirvos numeryje telpa 
Kauno komiteto atsišaukimas j 
Amerikiečius paremti Kompo
zitoriaus Miko Petrausko Fon
dą, kurio tikslas yra tinkamai 
atžymėti to musų plačiai žino
mo dainos apaštalo darbus pa
statant

Miko 
velande 
sušokę 
dolarių

D 1 It V A

P O R T S

Youth’s Forum
6820 Superior Ar. Cleveland, O.

KNOWSEY KNOOS
SI PER SNOOPER

mis ekskursijomis kas kokia 
norės važiuoti.

Prie to, kada kam yra rei
kalas į Lietuvą važiuoti, per 
Dirvos Agentūrą galit 
laivakortes visais laivais 
sais laikais važiuoti, per 
kias šalis.

gauti 
ir vi- 
viso-

pilie-Kurie nėra Amerikos
. čiai tiems reikalinga gauti Lie- 
! tuvos pasas ir sugryžimui lei- 
i dimas. šiuos dokumentus rei
kia pradėti rūpintis anksti —

1 dabar jau neperanksti. 
Kreipkitės į Dirvos Agentu-

. ra ir pradėkit darbą.

• PLĖŠIKAI Sausio 25 d. 
užpuolė ir apiplėšė Cleveland 
Plain Dealer dienraščio iždinin
ko raštinę. Sakoma pagrobė 
ir pabėgo su $14,000. Tai yra 
jau antras to laikraščio užpuo
limas. Gruodžio 10 d. pagrobė 
$2,000.

jam paminklą ir tt. 
Petrausko draugai Cle- Į 
privalėtų ant greitųjų, 

surinkti kelis desėtkus I 
ir pasiųsti fondan.

GERI MUZIKANTAI
Kam reikalinga muzikantai 
baliams, partėms, vestuvėms 
kreipkitės į mus, kainos že
mos. Grojam Lietuviškai ir 
Amerikoniškai.

Williani Velioniškis
1403 Giddings Rd. City

• EAST OHIO gaso kompa- 
panija prirodinėja kad Cleve
lando gyventojai moka pigiau
sia už gasą negu kuriame ki
tame mieste, ir ta priekabe no
ri išreikalauti iš miesto valdy
bos teisę pabranginti gasą.

Už tiek išnaudoto gaso kiek 
Clevelande vidutiniai imant 
sunaudojama virimui ir van
dens pašildymui, ką Clevelande 
mokama $1.93, kituose mies
tuose išeina daug daugiau — 
Detroite paveizdan $4.75, Phi- 
ladelphijoje — $6.61, Bostone 
— $7.19, Nevvarke — $7.29.

• KELI anglies pardavėjai 
Clevelande nubausti už atveži
mą anglies mažiau negu užmo
kama.

• FISHER BODY automobi
lių viršų dirbtuvė Clevelande 
užsidarė iki Sausio 31 dienai.

• KŪDIKIŲ MIRTINUMAS 
C^velande 1937 metais suma
žėjo, ir žymiai sumažėjo miri- 
L.ao niounų laike gimdymo.

• MIESTO mayoras Burton 
reikalauja valdžios duoti dau
giau pinigų viešiems darbams 
clevelando srityje, nes bedar
bių skaičius praViršijo 100,000 
asmenų. Miestas tiesioginai 
šelpia 68,500 asmenų, 27,000 
kitų dirba laikinuose viešuose 
darbuose ir randasi dar 5,000 
nepastovių šeimų kurių duon
daviai nedirba.

• 1938 METAMS Clevelande 
jau sudaryta sutartys laikyti 
čia 110 įvairių konvencijų, ku
rios duos miestui biznio arti 
$5,000,000.

1937 metais Clevelande bu
vo 173 konvencijos, kurios at
vedė į šį miestą 184,925 sve
čių ir atnešė $6,102,006 pinigų.

• SMARKIEJI politikieriai 
miesto taryboje galutinai nu
tildė senį tarybos narį Sulz- 
manną, kuris reikalavo atmes
ti padidintą miesto tarybos 
nariams metinį mokestį.

Tarybos nariai nuo šių metų 
ims mokesties po $3,000, vie
toje $1,800, kaip iki šiolei.

• KOŠERNŲ mėsinių darbi
ninkų unijos agentas Harry 
Wayne galiaus pasiųstas į ka
lėjimą už užpuldinėjimą mėsi
nių kuriose jis negaudavo ky
šiu-

i

APSIVEDĖ

AKINIA1 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITJ 
(Lait) 

1155 East 79th St. I

Sausio 20 d. apsivedė Anta
nas Virbickas, biznierių Vir
bickų sūnūs, nuo 17320 St. 
Clair avė., su p-le Helen Web- 
ber. Vestuvių pokilis atsibuvo 
Webber salėje, ant Union avė. 
Dalyvavo abiejų pusių giminės 
ir artimi draugai.

Po vestuvių, jaunavedžiai iš
važiavo Į Chicagą praleisti sa
vo “honeymoon”.

+++ 4.4.++++++++++++++++++++++++.

BRANGMENYS JEVVELRY

l 
t

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

LAIKRODŽIŲ IR LAIKRODĖLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

Ateikit pamatyti musų turimų prekių 
gausybę ir įvairybę.

? I. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

++++++++++++++++++
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Stokit į Darželio Talen
to Programą!

Vėl keletas jaunuolių įsira
šė į Lietuvių Darželio rengia
mą Talento Programą.

Dar yra ir daugiau jaunimo 
kurie galėtų dalyvauti — tė
vai' prašomi atsiųsti savo vai
kus įsirašyti šį programą.

Kviečiami ir seni iš Lietu
vos muzikantai prisidėti.

Ketvirtadienio vakaras, Va
sario 10, paskutinis į progra- 

to nebus priima-mą įstoti. Po 
mi niekas.

Tą vakarą 
bus bandymai, 
vykti su savo

Talento
K. S. Karpius, Julė Salasevi- 
čienė, Pranė Vaičiūniene, Stella 
Ivinskaitė, Juozas Stagniunas.

Lietuvių salėje 
Visi privalo at- 

instrumentais.
Vakaro komisija:

Alkoholis yra Priežastis 
Daugelio Mirčių

Apskrities koronerius Dr. S. 
R. Gerber sako kad 1937 me
tais automobilių nelaimėse pu
sės ’
lis arba svaiginanti 
Dr. Gerber sako jog iš 181 as
menų užmuštų arba užsimušu
sių automobilių nelaimėse, ku
riems buvo galima padaryti 
svaiginančių gėrimų vartojimo 
bandymas, 99 davė tikrus įro
dymus jog jie buvo gėrę alko
holio.

Visoje Cuyahoga apskrityje 
automobilių nelaimėse užmuš 
tų pernai buvo 349 asmenys.

Alkoholio bandymai nebuve 
daryta lavonuose 33 vaikų že
miau 15 metų amžiaus, ir lavo 
nuošė 135 kitų užmuštų ar už 
simušusių kurie mirė vėliau 
negu 12 valandų po nelaimės.

mirčių kaltė buvo alkoho- 
gėrimai.

LANKĖSI CHICAGOJE
Alena Aksenavičienė, su sū

num Klemensu ir duktere Jen 
nie, praeitą penktadienį buvo 
išvažiavus į Chicagą dalyvauti 
vestuvėse savo giminiečio, An
tano Petronio. Vestuvės Įvy
ko Sausio 22 d. Jaunoji, p-lė 
Sofija Lukas, yra Kun. Luko 
sesuo. Vestuvės buvo iškilmin
gos, dalyvavo keli kunigai.

KURIUO LAIVU 
ATKELIAVOT?

Daugeliui ateivių Lietuvių 
reikalinga išsiimti nors pirmas 
pilietybės popieras gavimui pa
šalpos ar kitiems tikslams.

Dirvos Agentūra pagelbsti 
išpildyti aplikacijų blankas ir 
surasti laivų vardus. Kreipki
tės šiuo reikalu į Dirvos Agen
tūrą.

Kiti mano kad tuo reikalu 
reikia kreiptis prie advokatų 
ar kur kitur ir pasidaro sau 
bereikalingų kaštų. Geriausia 
jums gali pagelbėt tokia įstai
ga kuri turi bendro su laiva
korčių bizniu ir žino kur gauti 
žinias apie jūsų atvažiavimo 
į Ameriką laivą ir dieną.

• SUIMTAS Už VOGIMĄ. 
Woodrow Wilson Miller, 24 m. 
amžiaus, dviejų vaikų tėvas, 
neturėdamas iš ko misti, pra
dėjo vaginėti. Suimtas jisai 
sakėsi turėjęs užpuldinėti žmo
nes parupinimui savo vaikams 
maisto.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, 
tus per “Dirvą” 

ypatos:
Elzbieta Dukauskienė 
Or>a Visockienė 
Mikalė Bielavičienė 
Kastas Stravinskas 
Antanina GpdviHenė 
Petronė Mieliauskienė 
Ona Želvienė 
Antanina Gedvilienė 
Mercelė Rakauskienė 
Elzė Akinskienė 
Jieva Stepanavičienė 
Juozas 
Stasys 
Stasys 
Petras

Abraitis
Saveikis 
Bočys 
Ruseckas

SERBS
There mušt be an unwritten law 

in the Inter Lodge League that no 
Ceam is to win more than 9 straight 
games. First, the Pioneers vvere 
stopped at nine and lašt \veek our 
boys met the šame jinx.

We’re now in second place, vvith 
five more league games to play. 
The boys will have to go at top 
speed from now on, to keep in the 
running. If o.ur boys win all their 
remaining scheduled games, there 
štili is hopes of finishing in first 
place. There is a possibility of 
come team overtaking the Pioneers, 
and that will give us the chance 
vve need. There vvas no disgrace 
in losing to the Serbs lašt vveek. 
At the beginning of the season, 
this team vvas considered a threat 
to finish first or second. 
novv are in fourth place 
leagues standing.

With renevved hopes of

They 
in the

, getting 
into the title playoffs, this team 
vvill bear vvatehing. They will sure 
make it tough for all their oppon- 
elnts, and that vvill better our 
chances.

Our second team, the Lithuanian 
A. C., Jrs. are štili riding high. 
They are the tops in Munv Class C. 
They had a fevv very elose calls 
in their games to date, būt never 
the less they remain undefeated.

The elosest any team came to 
them, and the team that sent the 
shivers up the spines of their root
ers, vvas the Buddies. Lašt Satur- 
day these two teams met and put 
on a real battle. It was any team’s 
game until the finai. Here our 
boys had that little bit more than 
their opponents, that little differ- 
ence of a championship team and 
a good team. Finai score — Lith
uania A. C. Jrs. - 28—Buddies 26. 
On Feb. 2nd our regular team is 
playing the Falcons at 9:30.

“It vvas a shame, Bill. Honest, 
I thought we’d give you a better 
game than that. 
just too tough. 
you again vve’ll hold you 
least a 20 point margin.” 
vzords were spoken by none 
than Coach Deerfoot Rudd of 
land i n a conversation with 
Bill Darulis of Akron, after che 
big basketball game was over. Ancf 
believe you me no truer vvords vvere 
ever spoken, for the St. Peter’s 
Church team certainly had things 
their own vvay in their clash vvith 
the St. George’s Alumni_ team n 
Cleveland lašt Sunday. 
just in a different class and 
score clearly shovvs it —

St. Peters Church, Akron —
St. Georgės Alumni, Cleve. — 

So I vvon’t bore you vvith any more 
details about the game, būt rather 
1*11 spend your time telling you 
what took place after the game.

THIS YOUNGER 
GENERATION 

By BOSE LIGAS

siųs 
šios

$5.on
$5.00 

$30.00 
$10.00 
$30.00
$6.00
$5.00 

$10.00
$5.00
$5.00 

$20.00 
$10.00 
$2500 
$10.00 
$17*80

Ii Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avė,

You guys vvere 
1’11 bet if vve play 

to at 
These 
other 

Cleve- 
Coach

team 
They vvere 

the

64
.33

PETE SLĖGI S — 8 POINTS 
may not have been the best 
player on the floor būt I’m 
he vvas the best dancer on the 1 
Yessir, he sure had plenty of rhythm 
in his feet, particularly vvhen he 
was dancing vvith “Blondie”.

Pete 
i bąli 

sure 
team.

4 POINTS
boy that certainly 

Its

GEORGE STORAS
Novv here’s a
made a hit vvith all the girls.
a good thing that he keeps in 
training ‘cause I’m
guy could have ordinarily been able 
to handle all he did Sunday — I 
mean beer.

sure no one

INTER-LODGE LEAGUE RATING
W L Pct.

Pioneers 10 1 909
Lithuanians * 9 2 818
Buckeyes 6 3 667
Socas 6 4 600
Serbians 6 4 600
Washingtons 4 7 364
Spartans 3 7 300
Zumberaks 1 8 111
Polith Falcons 0

•
9 000

CLEVELAND LITH UANIAN 
ATHLETIC CLUB ELECTS 

OFFICERS
At its mošt recent meeting the

Lithuanian A. C. eleeted officers for

M IKLIAM STORAS — 12 POINTS 
This is George’s young brother būt 
he:s coming right along. Did you 
notice him puffing away on cigars 
all evening? Do you want to know 
the reason for it? Well, here it 
is anyway. It seems that while 
taking a shower after the bąli game 
he spotted a couple of hairs popping 
out on his chest and so he thought 
he’d better celebrate. Novv do you 
blame him ? By the vvay, Billy. 
in case you can’t find the slip of 
paper it’s — 1066 Cornelia Avė.. 
Cleveland, and she answers to the 
name of Mildred.

I

the ensuing year. These men, vvell 
known in Lithuanian sport circles 
will guide the club in its second 
year of existence.

George C. Venslovas, Pres; Dr. 
Vito Kubilius, Vice Pres; Wm. O- 
Braitis, Sec’y; Peter Miliauskas, .Tr. 
Fin. Sec’y; Alex Visnauskas, Treas; 
Jos Dubix and Peter Vitonis, Trus- 

Anthony (Tony) Grigaitis, 
was eleeted Sergeant-at-Arms 

A. Karuziskis, Spiritual

tees.
and 
Di-Rev. . 

rector.
The Club’s Annual Picnic 

be held June 
ish grounds. We ask other organi
zations not 
for this day. 
Club by attending their picnic.

12th, at the New
vvill 

Par-

to schedule anything 
Support the Athletic

Talented Lithuanians

ZENO WASALOSRAS—11 POINTS 
Just to pro ve that the Rubbertovvn 
boys are not only good in basket- 
ball, dancing, hair raising, and oth
er things, Zeno went up on the 
stage about 11 o’clock and beat on 
the drums for about. a half houi 
or so. And he vvas plenty good 
too. Yessir, when it comes to ver- 
satility, Akron has “it”.

ROEERT ROBERS — 2 POINTS 
Bobby didn’t seem to be enjoying 
himself very much after the game. 
I gucss he was a bit burned up be- 
cause he only made one bucket. 
Ordinarily he is the high point man.

DENISON AND HARRIS — 12 
AND 11 POINTS. These boys had 
their; eyes on the bucket during 
the game, and someone else after 
the game. Are you guys sure you 
vvent straight home ?

VVILLIAM DARULIS — 1 POINTS 
Lašt būt not least is coach, mana- 
ger, captain, etc. Bill Darulis. He 
spent most of his evening vvith bus- 
iness. 1 knovv ‘cause he kept bor- 
rovving my pencil all evening. Well, 
I hope you got some other games 
lined up in Cleveland beoause its 
a great tovvn. Būt vvait a minute, 
vve don’t have a girls team in Ak
ron, so vvhy should you be going 
around and-----well 1’11 be darn-
ed I didn’t think it vvas 
Willie.

Now for the St. George

1 THERE is an old and therefore gen- 
į erally conceded to be a wise saying 
į that “If the shoe fits, put it on”.

Recently in this column, vvhich has 
been running in the vveekly English 
page of “Vienybe” for well over a 
year and in the “Youths’ Forum”, 
unbiased English section of “Dirva” 

Į for the lašt two or three months np- 
! peaied the follovving paragraph:

“The thing I dislike is our 'Dime- 
| A-Dozen’ professionals is their con- 
! stant belittling of Lithuanians in 
i general. Very often they hold po- 
I litical positions because of the back- 
> mg of these šame Lithuanians and 
į their organizations or they are doc- 
tors and lavvyers vvho vvere encour- 
aged, praised and aided by the old- 
er Lithuanians vvho are intensely 
proud of their younger generation. 
Y et once these ‘Intellectuals’ reach 
their goal and are no longer in need 
of help, their capacity for conde^ 
scessions seems to inerease in pro- 
portion vvith the amount of help 
they have accepted in the past. 
‘Coming to the Lithuanian affairs 
is a vvaste of my time,’ I overheard 
one of these Olympians rernark •— 
‘Very little of my business is vvith 
Lithuanians so I ovve them nothing’’.”

And then carne the “sound and 
the fury”. Suprisingly the very pro
fessionals here in Cleveland for 
vvhom I have alvvays had the high- 
est respect took exception to that 
“dime-a-dozen” phrase and sėt up 
a hue and a cry. With a tight 
grip on that phrase they sųueezed 
their size 12 feet into a shoe Sev
erai sizes too small (and never 
meant for them) and even though 
it pinched badly they vvore it never- 
theless and vvrote lengthy letters 
to the editor expressing their dis- 
pleasure.

The “Dime-A-Dozen” artiele is 
applicable to any Lithuanian com- 
munity, not just Cleveland, and vvas 
aot vvritten as an attack on any par- 
acular individual. This column has 
never confined itself to localities; 
it has not so f ar and does not in 
the future plan to get itself en- 
tangled in petty local or political 
ųuarrels. In polities this column 
has no interest or ambitions, and 
its sole aim is to express the un- 
prejudiced vievvs of the younger 
generation on problems vvhich af- 
fect it as a vvhole.

To me personally the various pro
fessionals and even the “Dime-A- 
Dozeners” I have met have alvvays 
been more than courteous. I hold 
no personai grudge against any one 
jf them būt as far as the vvelfare 
of the younger generation is con- 
cerned I admit I may be prejudiced. 
So many claims have been made 
numerous times as to the great 
things accomplished by various or
ganizations and individuals for Lith- 
aanians and Lithuanian principles 
and traditions, būt I mušt be slight- 
ly near-sighted. Būt for a few 
exceptions I don’t consider these 
accomplishments so very glaring or 
even outstanding. You have for
gotten something haven’t you, Gen- 
tlemen ? What about the younger 
generation, for vvhom you haven’t 
so far even gone to first base?

You are our leaders and yet 
have no schools teaching us 
language, songs, and traditions 
the race from vvhich vve are 
descended,

pearanee of the younger generation 
from the Lithuanian-American scene, 
būt nothing is done about it.

Take the S. L. A. as an examplc. 
This, the largest and most povver- 
fui Lithuanian organization in A- 
merica is dying of stagnation be
cause they have forgotten the young
er generation. In the exciting seuf- 
fle for the control of the organiza
tion among the various factions, 
the Jaunimo Komisija is allovved 
each year to read its never-chang- 
ing report of “We had no funds or > 
povver so vve vvere unable to ac- 
complish anything. We vvould recom- 
mend -----------”, They are patted
on the head likę the good little Ko
misija they have been and three 
new menibers are chosen for the 
next Seimas to icad again another 
verslon of the šame tune. Mean- 
vvhile the average age rate of <he 
organization goes highev and nigh- 
er and the S.L.A. grovvs comfort- 
ably older and older vvhilė the loud 
cries of “Fašistas, Bolševikas, Ko
munistas, Socialistas” grovv strong- 
er and stronger.

Where is our Younger Genera
tion? Every once in a vvhile one 
of us stiek our head our, a smart 
elout on the knuclcles and baek vve 
go into hiding. 1 remember vvishing 
furiour ly that I could grovv up in 
a hurry so I could be as “big“ as 
the grovvn ups and say vvhat I 
pleased. “Little children should be 
seen būt not heard”. It’s a long 
time since I’ve heard even an echo 
of that phrase. I thought it might 
be safe to tome out of hiding. I 
get ambitious, start vvriting a col
umn and just vvhen I am becoming 
vvhat 1 thought vvas an old hand at 
the game I get slapped on the 
vvrist, toki to act likę a good little 
giri and attend to my embroidery 
or I vvould never, never grovv up 
to be a lady. Polities, professionals, 
and “dime-a-dozeners”, I am iold 
are far beyond my ken and only to 
be peeked at from behind the skirts 
of some proteetive angel. Mušt vve 
be toothless, discrepit and old gray 
beards before vve are old enough r 
to express an opinion or make a 
criticism ?

This Younger Generation, Gentle- 
men, is tired of being perpetually 
svvatted, pulled this vvay and 
and patted patronizingly on 
head. The younger generation, 
tlemen, is grovving up!

that, 
the 

Gen-

in you,

By L. P. URBAN
“Lithuania, our fathealand, thou 

art the land of heroes” — thus 
runs the first stanza of our na- 
tional anthem; and a truer expres- 
sion was never written.

From the Middle Ages to the 
present day Lithuanians had a well- 
known knack of reaching the top 
and distinguishing themselves in 
diversified branches of human en- 
deavor: — there were famous Lith
uanian military leaders, poets, as- 
tronomers, writers, architects, bota- 
nists, aviators and so on down the 
line to the sportsmen 
whoee accomplishments 
to the public.

Besides these, there 
number of Lithuanians 
special branch of science, such as: 
mathematies, chemistry, medicine, 
research, radio, etc. whose accom
plishments and discoveries very sel- 
dom reach a printed page. They 
are the unknown, unsung heroes — 
būt heroes just the šame.

Of the latter category, who were 
projected to the forefront through 
their perseverance and diligence are 
two Lithuanian amateur radio op- 
erators — K. Karkauskas and B. 
Tolutis, both of Kaunas.

K. Karkauskas, owner - operator 
of radio station “L Y 7 K K” has 
just proved himself a champion and 
was awarded a gold medal, as he 
vas the winner of radio sweepstakes 
of Ireland.

B. Tolutis, vvho operates a radio- 
telegraph and a radiophone station 
under call “L Y I X”, being the first 
radio amateur in Lithuania, has 
studied the mysteries of radio for 
the past 15 years, has just complet- 
ed construction of radiophone trans- 
mitters of such perfection, that he 
carries a direct conversation vvith 
amateurs living in England, United 
Statės and Nevy Zealand. His sig- 
nal covers Ohio well — just the 
other evening he vvas heard talking 
to a chap in Hamilton, O. U. S. 
“hams” of Lithuanian descent” are 
requested to contact “L YIX” on 
14 megacvcles phone band and hear 
the voice from the iand vvhere: 
“rūtelės daug žalesnės ir mergelės 
daug gražesnės.”

of our day, 
are known

also are a 
toiling in a

Lineup:

POINTSELMER MAŽEIKA — 12
Although on the losing team he pure 
kept on plugging during the whole 
game.
Elmer

No vvonder they call him 
the Weasel.

OF THE TEAM—21 POINTSREST
Sorry that I don’t have any more 
room for individual comments, būt 
it’s probably to your advantage 
anyway. Incidentally according to 
Coach Rudd you guys are going to 
be limited to six beers a day from 
nbvv on.

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

6028 SUPERIOR AVĖ.

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

las. Klauskite Dirvoje, 6820 
Superior avė.
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vve 
the 
of 
all 

descended, You are our leaders 
and yet our boys recognized as 
born athletes have a struggle get- 
ting support for their championship 
baseball and basketball teams. You 
are our leaders and yet vve have 
no sočiai organizations or clubs, no 
common meeting ground vvhere vve 
may learn hovv to meet and mingle 
vvith our fellovv men, vvhere vve 
may obtain poise from sočiai con- 
tacts, vvhere vve may have oppor- 
tunities to develop musical, drama- 
tie, artistic, and athletic talents.

You are our leaders_____ būt I
have forgotten. We have no lead
ers! And so there is vvailing and 
gnashing of teeth over the disap-

TALENT NITE
Do you likę to show-off? 

that is, just a little? Sure you do, 
you’re not human if you don’t. 
The Lithuanian Cultural Garden is 
providing a very splendid opportun- 
ity, Sunday, Feb. 13th, at i.he Lith
uanian Hali. There you vvill liave 
every opportunity in the vvorld to _ 
display any talent you may be in 
possession of — everything from 
a clever manner of vviggling your 
toes to directing a symphony ofr- 
chestra’. It’s very simple just regis- 
ter vvith anyone of . the officers of 
the Garden League, or direetly at 
the Dirva. A nice array of talent 
is already signed up — būt the 
more talent, the more entertaining, 
so come on you, singers, dancers, 
musicians, etc., sign up.

This is also an invitation to those 
vvho have no talent. If you are 
desirous of seeing something nevv 
and novel in the vvay of Lithuanian 
entertainment, at a 
one 
ent 
see 
can 
the 
chest ra.

Here’s the big nevvs tho — ad- 
mission for the program commenc- 
;ng at 5:00 p.m., is the ridiculously 
’ovv price of 35c. For those vvho 
have other arrangements for the 
aftemoon, come dovvn and join the 
crovvd in several pleasant hours of 
dancing, starting at 8:00 p.m. for 
only 25c.

Well

at a price every- 
can afford — don’t miss “Tal- 
Nite”, Sunday, Feb. 13th. You’ll 
what our Lithuanian amateurs 
do, in addition to dancing to 

music of Apanaitis’ G piece or-
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E V A ’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 
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HEnderson 5699
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VVHAT IS
HISTORY does not give a satisfactory an- 
swer to this ųuestion. For, ‘ 
philosophers of all times were 
their opinions.

the greatest 
disagreed in
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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.
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Tooke and his school, who held that words 
were the signs of all manner of things 
including ideas. t

The ancient 
Aristotle, Plato, 
Gaza, Quintilian, 
Harris, Jespersen, 
maintained that a word 
idea.

as well asChaldeans,
Julius Ceasar, Priscian, 
Appolonius, Ammonius, 

and

Opposed to them

countless 
is the sign

was John

others 
of an

Horne

+
4
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Thus the matter stands, Aristotle holds 
that words are the signs of ideas only, 
and is seconded to this day by the dietion- 
ary. Tooke holds that words are the signs 
of things. \Vhich is right?

Are words the signs of ideas, or, are 
words the signs of things. If you cannot 
settle this puzzle for yourself, read —

A WORD?WHAT IS
A OUESTION THE DICTIONARY CANNOT ANSWER

By George N. Martis — 10c per copy at Lithuanian Stores.
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