
.flay in Cleveland by the 

i. n Publishing (o.
Cleveland. Ohio

& (THE F1ELD)
A N \V E E K L 1

EDITOR—K. S. KARPIUS

Entered as Second-Class matter Decem- 
be; Gth, 1915, at the. Cleveland Postoffice 

under thc A et of March 3, 1879. <

No. 6

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Akrone Nedirba 10,000
Akron, O. — Apie 10,006 

gumų industrijos darbinin
kų nedirba. Tyrinėtojai ši
tos padėties kaltina gumų 
industrijos mėtymąsi vie
nur ir kitur, štai paveiz- 
dan Goodrich Co. statydi
na savo gumų dirbtuvę Ca- 
dillac, Mich., arti prie au
tomobilių išdirbyseių.

Kiti kaltina streikus, dei 
kurių gumų kompanijos 
pasiryžę iškelti savo dirb
tuves kitur.

Vasario 9 d. sustreikavo 
25 Goodrich kompanijos 
darbininkai, gavę praneši
mą kad jie bus paleisti.

Kitų skyrių darbininkai 
gavę pranešimus anie lai
kiną paleidimą iš darbo, ir
gi prisidėjo prie pirmuti- 
nijų streikuoti.

I he only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland

DIRVA (THE FIELD) 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė 

Metinė Prenumerata:
Suvienytose Valstijose .___________$2.00
Kanadoje ir Meksikoje____ _______$2.50
Lietuvoje ir kitose šalyse _______ $3.00
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6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

KAINA 5c
'i

23-ti Metai (23rd Yea <•)

PLIENO kainos pigina
ma. Iš plieno industrijos: 
vadų ateina žinios kad iao 
prasideda piginimas apdir
bto plieno kainų. , .

Plienas parduodam?.' , 
pigiau tonui. Tačiau p tie- Į 
no išdirbyseių vadai tikri
na kad plieno kainos nebus j 
galima piginti nemažinant i 
darbininkams algų. Taigi i 
prasidės ir algų mažini
mas.

Plieno industrijos vadai 
skelbia jog tos kompanijos 
esą pasiryžusius daryti di
delius pagerinimus savo iš- 
dirbystėse ir tam tikslui 
praleis $165,000,000. Per
nai plieno darbų plėtimui 
ii- gerinimui praleista 320 
milijonų dolariu.

Užsidarė kasykla. Laf- 
ferty, O. — Hanna anglies 
kompanija pranešė savo 
840 darbininkų jog uždaro 
kasyklą ir sulaiko darbus 
iki prasidės laivų judėji-| 
mas Didžiaisiais Ežerais.

IŠMETĖ Iš FEDERA
CIJOS. Miami, Fla. — Čia 
posėdžiaujanti Am. Darbo 
Federacijos taryba nutarė 
ir išbraukė iš federacijos 
John L. Lewis’o vadovau
jamą United Mine Wor- 
kers (angliakasių) uniją ir 
dar kitas dvi organizacijas 
prisidėjusias prie CIO.

Tas pasielgimas užbaigė 
viltis anksti susitaikyti A. 
D. F. ir C. L O.

Angliakasių unija iš sa
vo pusės pradėjo vajų iš
mesti A. D. F. prezidentą 
Green iš angliakasių unijos 
narių tarpo.

Taip ir liko darbininkai 
vieni patys žiūrėti ką su 
jais darbdaviai darys. Di
dieji vadai, kurie tik metas 
laiko taip aukštai šoko ir 
darbininkams žadėjo daug 
gerovių, dabar patys tarp 
savęs kaip gaidžiai pešasi.

Anglijoje, ištiko plieno 
darbininkų streikas Midd- 
lesbroughe, palietė 1.500 
darbininkų. Dėl ių streiko 
turėjo sustoti dirbę dar 
keli tūkstančiai tos kompa
nijos darbininkų.
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Dvidešimt? Metų Laisvai Gyvuojanti
★

paveikslas si n; .žoliškai vaizduoja Lietuvos pajūrio vertybes. Moteris — tai Klaipėda su 
,i j pmti.ie, kuriuos duoda Lietuvos žemės ūkis, pramonė ir laivininkystė (skulptoriaus 
Padžiaus dLrbo brreljiefas Prekybos ir Pramonės Rūmams). Dešinėj — žiemos paju

dės švyturio. (Iš Ūkininko Patarėjo — specialiai Dirvai)

Valio Nepriklausoma Lietuva!
'!TW

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

MIRĖ ŠIMTAMETIS. V v 
zuonių vai., Varkujų km. mirė 
102 metu amžiaus ūkininkas 
Juozas Guobys.

•
MAŽEIKIUOSE sudegė Ii ,ų 

■andėlis, nuostoliai padaryta 
labai dideli. Linų fabrikas . 
gcibčtas nuo gaisro

•
UŽSAKĖ LĖKTUVUS. Su

sisiekimu ministerija užsienyje 
užsakė du moderniškus ėktu- 
vus oro susisiekimui Kauna.;- 
Kainėda.

Šiauliuose, Gu- 
dvare, sudegė Lietli- 

linų apdirbimo fabrikas ir 
paruoš-

GAISRAS.
1 ernijos 
no 
sudegė daug eksportui
tų linų.

•

UI E N O J E s u d egė 
stotis, miestas liko be 
šviesos iki nauja stotis 
statyta.

elektros 
elektros 
bus pa-

PREZIDENTAS RŪPINASI 
ILGLAIKINIAIS DARBAIS

Washington, Vasario 8. 
— Prez. Roosevelt pasiry
žęs paleisti daugiau valdiš
kų pinigų i viešus darbus. 
Ką jis imsis daryti paaiš
kės šiose dienose.

Administracija žiūrinėja 
priemonių rasti naujų pi
nigų.

Prezidentas turi mintyje 
patiekti 10-punktų progra
mą, kuriuomi butų užvesta

BRITANIJA TAIKOSI 
PRIE ITALIJOS

Londonas. — Britanijos 
vyriausybė bijodama kad 
Hitleris nepradėtų kokių 
negeistinų žygių, pradėjo 
švelniau kalbėti su Italija 
tikslu greitai sudaryti ko
kį nors susitarimą. Hitle
rio suvaržymui.

Britanija net sutikti! pri
pažinti Italijos teises užka
riautoj Etiopijoj jeigu 
lija sutiktų sudaryt su 
tais sutartį palaikyti 
mybę Europoje.

Ita-
Bri-
ra-

KINAI ATSIĖMĖ DU 
MIESTU

ISPANIJOJE

ilgalaikinis statybos pro
gramas, kuris išvystytų 
naujus biznio šaltinius ir 
su laiku valdžios pinigai 
sugryžtų.

Namų Aktą Pasirašė
Prez. Roosevelt pasirašė 

Federalio Namų Akto prie
dą, kuriuomi bus paleista 
du bilijonai dolariu į mažų 
gyvenamų namų statybą.

13 ŽUVO. Sovietų diri
žablis, išskridęs jieškoti ir 
išgelbėti sovietų mokslinin
kus, patekusius ant sulau
žytos ledo lvdies, susprogo 
ir 13 vyrų žuvo.

Sakoma lėktuvas atsimu
šė į kalną Baltųjų jurų pa
kraštyje.

ŠALTIS IŠGELBĖJO
Dėtroit. — Pereitos sa

vaitės pabaigoje smarkiai 
įsiliius ir orui atšilus, Mi- 
chigan valstijoje vietomis i 
prasidėjo potviniai. Ta- į 
čiau Vas. 7 d. vėl pradėjo 
šalti ir potvinius sulaikė,

Potviniai apsireiškė 
Wisconsin valstijoje.

ORE UŽSIMUŠĖ 11 ka
ro lakūnų. Kalifornijoje, 
laike Su v. Valstijų oro ma
nevrų, ore susimušė du lėk
tuvai ir užsimušė 11 kari
ninkų. Nelaimė ištiko lėk
tuvams skrendant tamsoje 
greta, laike perkūnijos.

šanghai, Vasario 9. — 
Kinai praneša turėję dvi 
dideles pergales ant Japo
nų, kame atsiėmė du mies-! 
tu, Wuhu, 50 mylių aukš
čiau Nankingo prie Gelto
nosios upės, ir Kaocheng.

Kitame fronte, šiaurinė
je Kinijoje, Japonai prane
ša išmušę 7,000 Kinų ir ki
tus 3,000 pravijo. Japonų 
tame mūšyje krito 200.

Japonai toliau praneša 
kad per pastaras astuonias 
dienas veik visi Kinai ka
reiviai išstatyti prieš Ja
ponus šiaurinėje Anhwei 
provincijoje buvo išmušti.

* v *
Šanghai. — Japonų ka- 

jro vyriausybė pasirinko ki
tą naują didelį karo ruoštą 

I rytinėje dalyje centralinės 
Kinijos, kur pradės puoli
mą Kinų. Svetimšaliams 

i įsakė tą sritį apleisti..
Japonai pasiryžę pulti ir 

galutinai sutriuškinti Gen. 
Kai-Šeko spėkas ir užgrob
ti derlingą dalį centralinės 

i Kinijos.

ir

BEPROTIS nužudė tris. 
Tewksbury, ‘ Mass. — Val- 

j stijos senelių prieglaudoje 
i 79 metų senis milžinas su- 
Į mišęs, šūviais nužudė tris 
kitus įnamius ir du sunkiai 
sužeidė.

ŽUVO 37. Galutinos ži
nios apie pereitą savaitę 
Italijoje įvykusį sprogimą 
parako sandelyje sako jog 
ten užmušta 37 ir 200 ki- 
tn sužeista.

PRANCŪZU A s a k omą 
rengiasi statydinti tukstan-

ATSISAKO IŠDUOTI
Tokio, Japonija. — Ja

ponijos vyriausybė pareiš
kia jog nemato reikalo iš- 
sinasakoti Amerikai ir Bri
tanijai ar ji statydinasi 
didelius karo laivus. Per 
pusę lupų neva pasako jog 

, tokių laivų nesirengia sta- 
1 tvdinti.

Nušovė per langą.. St. 
Simons lsland, Ga. — Ne
žinomas piktadaris vakaro 
laiku šuviu per langą nužu
dė 71 metų senuką dvasiš
kį, Dr. Charles H. Lee.

NUŠOVĖ JAUNIKIUS. 
Portsmouth, O. — John 
Walker, 50 m. tėvas, nušo
vė du jaunikius kurie vėlai 
naktį norėjo įsiveržti į jo 
mimus ir išsivesti jo dukte
rį uliavoti.

SU V. VALSTIJOS ir D. 
Britanija matomai turi su
sipratimą išvien laikytis ir 
tėmyti dalykų eigą Pacifi- 

Ike ir Atlantike.

KAIRIEJI SMARKIAI 
SUMUŠTI

Hendaye, Vasario 9. — 
Teruelio apielinkėje, tauti
ninkai smarkiai sumušė 
kairiuosius, virš 3,000 vy
rų užmušė, keliolika tūks
tančių sužeidė ir kelis tūk
stančius paėmė nelaisvėn. 
Iš 60,000 kairiųjų tame su
sikirtime 20,000 tapo su- 
koneveikta, o likusieji lei- 

| dosi bėgti. Juos apšaudė 
tautininkų lėktuvai.

Po keturių dienų smar
kaus pliekimo kairiųjų, su
kilėliai apsistojo palaidoti 
savo mirusius ir sužiūrėti 
kiek paėmė nelaisvių ir ka
ro reikmenų iš priešų.

Per keturias dienas tau
tininkai užėmė 230 ketvir
tainių mylių ploto šiaurėje 
nuo Teruel. »

Tuomi Gen. Franco nori 
atkirsti Kataloniją nuo li
kusios kairiųjų valdomos 
Ispanijos. Jo pirmas žygis 
stumtis link juros per kai
riųjų valdomas sritis at
siektas.

Bercelona. — Vasario 4 
, d. tautininkų lėktuvai nu
skandino kitą Britų preki
nį laivą Viduržemio juroje, 
vežusį kairiesiems reikme- 

į nis.
Britų karo laivynui įsa- 

i kvta šaudyti visus subma- 
i rinus ir lėktuvus kurie ju
roje darys užpuolimą ant | 
prekiniu laivų.‘.y * ¥

Londonas. — Nesikišimo 
į Ispanijos reikalus komite
tas šiaip-taip kruta. Šauk
tas posėdis Vasario 11-tai 
atidėtas. Rusų atstovas sa
ko netiki kad Italija tikrai 
nori sulaikyti teikimą pa
galbos sukilėliams.

•
JJ3NKŲ SEIME esąs įneštas 

pakiausimas dėl santikiu su 
Lietuva. Ministerio atsakymas 
tuo klausimu duosiąs pradžią 
naujiems mėginimams pradėti 
su Lietuva derybas apie santi
kiu sunormavimą. Ir užsieniu 
spaudoje pasirodė žinių 
Lenkija norinti paruošti 
deryboms su Lietuva.

•
LIETUVOJE Lenku, j 

metrikų knygų davinius, 
turėtų būti apie 7600. 
gi kai kurie nenorį 
prisipažinti, tai tą skaičių rei
kia padidinti iki 10,000, ir ti
kima kad jų išviso daugiau ir 
nebus kaip 10,000,

M O T E R Ų GRUPĖ Kaune 
ruošiasi Įkurti draugiją, kurios 
tikslas butų remti gyventojų 
daugėjimą. Iš draugijos kasos 
butų duodama pašalpos nauja
gimių priežiūrai ir auginimui.

•
LIETUVOJE sumanyta mie

stuose užstatyti tuščius žemių 
sklypus, arba kas neužstatys 
jų namais turės parduoti ki
tam, 
labai 
tušti 
trukdo miestų statybą.

•
KAUNE ruošiama pastatyti 

Prancūzijos kareiviams žuvu- 
siems Napoleono karo laiku 
(1812 metais) paminklas.

•
SUKAPOTA MOTERIS. Vi

lijampolėje (prie Kauno) ras
ta žiauriai nužudyta, sukapo
ta Zosė Ramanauskaitė, 37 m. 
amžiaus. Ji toje gatvėje gyve
no. Policija tame darbe įta
rė ir sulaikė tūlą Juozą Galau
nę. Spėjama kad nužudymas 
padaryta iš keršto.

GILI ŽIEMA. Salamiestis.— 
Prisnigus, paukščius ir žvėris 
ištiko badas: prie trobų ne tik 
zuikiai ir kurapkos traukia, be' 

Jis buvo Jonas Domkus, jr vilkai. Akmenynės vienkic 
gyventojas Viksva rytą 

180 ha žemės savininkas. Poli-; nuėjęs jaujon rado besišildan- 
cijai buvo padavęs svetimą pa- tj vilką, kuris tik įenoromis 
varde norėdamas išvengti gė- nuėjo miškan. žmorems b. - 
Jos. Jis mirė už savo paiku- das vandens. Daugelis tirpina 
yną. | sniegą ir darosi vandenį.

HITLERIS PAĖMĖ 
SAVO KONTROLĘ 

KARIUOMENĘ

d..

i
kad 

dirvą

Bėdinas, Vasario 4 
Nazių vadas Hitleris pa-! 
ėmė į savo rankas visą čo- 
kietijos kariuomenės kon
trolę, pasidarydamas sr.vel 
vyriausiu kariuomenių va
du. Tas padaryta tuoj kai I 
vyriausis maršalas Werner 
von Blomberg paėmė sau 
žmoną kuri esanti netin
kanti aukštojoj draugijoj.

Prie to jis sudarė slaptą 
užsienių reikalų politikos 
nustatymo tarybą ir pada
rė kitų žymių pamainų.

Eina spėliojimai ką Hit
leris darys toliau.

Rumanijoje kilo nesusi
pratimas tarp Gogos vy-) 
riausybės ir Fašistų Gele
žinės Sargybos, kuomet po
ra tos organizacijos narių ) 
tapo nušauti susirėmime | 
su žandarais.

VIEŠIEMS DARBAMS Kau
ne šymet 

i ir darbu 
bedarbių, 
tvarkoma

1 krantinės
. statoma dveji akmeniniai laip- 
* tai.

paskirta 1,100,000 lt., 
bus aprūpinta 2,200 j 
Tarp kitų darbų dus) 
Nemuno ir Neries 
ir i Kauno kalnus

•
ŠIAULIUOSE Sausio 11 d. 

sulaikytas tūlas pilietis, trukš- 
mavęs stotyje, buvo nuvestas) 
policijos nuovadom Naktj Pa
sitaikius progai jis spruko iš 
nuovados bėgti. Policininkai 
ėmė vytis ir šaudyt Į orą, bet 
jis nesustojo. Tada šovė i jį 
ir jis mirtinai sužeistas vėliau 
mirė.
38 m. amžiaus. Pėžių dvaro ir mio

pagal
, esą 

Kadan- 
Lenkajs

Iki šiol tie sklypai buvo 
pabranginti ir laikomi 
laukiant pirkėju. Tas
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PITTSBURGH Piešimai Pittsburghe

Nepriklausomybės Mi
nėjimas Vasario 13 
ALT. Sandaros sąryšiui at

sišaukus į Pittsburgho Draugi
jas vieningai paminėti Lietu
vos nepriklausomybės sukaktu
ves, j pasitarimą atsiuntė at
stovus 29 draugijos ir kuopos. 
Iš tų atstovų išrinkta komisija 
iš 12 asmenų programo suren
gimui. Komisija tarp savęs 
pasidalino darbais.

Kadangi visos srovės kartu 
rengia (išskyrus katalikus, ku
rie rengia sau paskirai), todėl 
nutarta ir kalbėtojus turėti iš 
visų srovių: nuo Sandariečių 
P. Pivaronas, nuo socialistų — 
Mažukna, nuo komunistų Slie- 
kienė, ir Jei bus laiko duos ir 
kitiems vietiniams kalbėti.

Svarbiausi kalbėtojai bus iš 
Chicagos, Sandaros redakto
rius M. Vaidyla ir E. Mikužiu- 
tė. Taip pat dalyvaus geriau
sios vietos muzikalės spėkos.

Dalyvaus ir šv. Jurgio pa
rapijos choras vedamas Kun. 
Ačiaus.

šis parengimas atsibus sek
madienį, Vasario 13 d., nuo 
7:30 vai. vakare, L. M. D. sa
lėje, Soho.

Gal kiek bus juokinga kada 
šiame parengime bus tris kar- 

w tus renkama aukos. Taip pa
daryta kad komisijoje yra ko
munistų, kurie užsivarė rinkti 
aukas neva Lietuvos politiš
kiems kaliniams. Pirmiausia 
aukos bus renkamos Lietuvių 
Kambario fondui, paskui poli
tiškiems kaliniams, o trečiu at
veju Vilniaus mokyklų palai
kymui. Juozas Virbickas.

NUO REDAKCIJOS: Laikas 
butų Pittsburgho sandarie- 
čiams sueiti j protą ir baigti 

. reikalus su socialistais ir bol
ševikais. Nejaugi sandariečiai 
nežino kad tokiu programų ko
kį jie viršuje rengia išvien r.u 
tais musų tautos išgamomis 
Lietuvos nepriklausomybės die
ną tik įžeidžia, o re paminėji
mą ar iškilmę daro!

Kokis reikalas kviesti tuo.4- 
gaivalus kurie viskam kas tau
tiška priešingi, j Tautos šven
tės minėjimą? Ar negalit pa
rengti vieni, Sandariečiai, tik
rą patriotinį programą? 
jums sakė kad reikia
“visoms srovės bendrai” 
dalyką kuris kitų 
eina? *

Šis jūsų neva 
mybės minėjimo 
bus tik Lietuvos 

/ir pasityčiojimas
padarė Lietuvą garsia 
pasaulyje.

Nejaugi jus nežinot 
munistai ir socialistai

* da neva prie rengimo
lėtų prieiti prie rinitų Lietu-! 
vių, su jūsų pagalba, ir jiems 
savo kvailas teorijas skelbti 
jūsų žmones sumulkinus iš 
aukų pasirinkti?

Jeigu jums komunistai 
socialistai nereikalingi jusi] ] 
čių Sandaros kuopose, Lodei 
jų neapsieinat kada rengiat i - 
kilmingos tautos šventės 
nė j imą?

Tie patys komunistai ir 
cialistai savo spaudoje
sandariečius veikėjus, šmeižia 
piemeniškais budais, o jus ap
sisukę vėl prie to paties stalo 
su jais sėdat ir tariatės apie 
patriotiško programo surengi
mą.

Niekur kitur Amerikoje to
kių šposų sandariečiai nekre
čia kaip tik jus, Pittsburghie
čiai. Tuomi tik papiktinat ge
rus Lietuvius patriotus, o ne 
kokią naudą padarot.

Aukų Universiteto kambariui 
galit surinkti ir 
jie reikalingi tą

Laikas suaugti 
eityje rengti tą
kams sandariečiams priklauso, 
vieniems, be išgamų prisipla- 
kimo.

Plėšimai Pittsburghe ir apie-1 
linkėję tiek praplito kad poli
cijai išleista įsakymas šaudyti 
nužvelgtus banditus vietoje, 
tikslu sulaikyti plėšimus ir už
puldinėjimus žmonių ir įstai
gų. Tačiau tas mažai ką gelb
sti. Banditai siaučia visomis 
pusėmis.

Kas 
rengti 

tok: 
srovių neap-

. cpriklauso- 
parengimas 

išniekinimas 
iš tų kurie 

.'isame

UNITED STATĖS PLIENO 
Korporacija pranešė visiems 
savo įstaigų tarnautojams nuo 
paties korporacijos prezidento 
iki patarnautojų vaikų, kad su 
Vasario 1 diena visiems numa
žinama mokestys 9 nuoš. ir vi
si dirbs 5 dienas vietoje pen
kių pusės.

PEN NSY L V AN1 JOJ E bėgy 
je 1937 metų CCC jaunuolių 
viešų darbininkų pastangomis 
Jjuvo pasodinta 6,400,000 me
delių, Į įvairius ežerus ir upes 
paleista 93,000 žuvyčių augti 
ir veistis, ir praleista 12,312 
vyrų-valandų gesinimams girių 
gaisrų valstijoje.

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

Mirė Pavyzdingas 
Lietuvis

1 d. Pittston, Pa., 
mirė K. A. Karso- 
7-tos kuopos narys, 

i Apskričio sekreto-

Vasario 
ligoninėje 
kas, SLA. 
SLA. 7-to 
rius, kuris taip pat per kelis 
pastarus metus buvo SLA. sei
muose delegatas.

Jis turėjo mezgimo dirbtu
vę jau 20 metų ir darė gerą 
apivartą. Buvo pavyzdingas 
Lietuvis, rėmė visus Lietuviš
kus reikalus.

Velionis buvo poetas, nes jo 
ei.ės dažnai tilpdavo Tėvynėje 
r kituose musų laikraščiuose 
kmcrlkoje. Velionį pažystu 
au 3 ) metų.

Paliko sūnų, kuris tarnauja 
y.iv. Valstijų karo laivyre, ra
lio operatorium, ir vieną duk
terį savo namuose.

Jo amžiaus ir jo kilimo 
Lietuvos nepatyriau.

MILKEVIČIUS Matas, 19 
imžiaus, mirė Sausio 29 d.,

Amerikoje išgy- 
metus.

i,

m. 
la

kerman, l’a.
veiio apie 25 
tas Lietuvių laisvose 
Wyoming, Pa.

Jonas J.

Palaido- 
kapinėse

Meilius.

SPRINGFiELD, OHIO

Kviečiami 
vie

LINKSMAS BALIUS. SLA. 
105 kuopa rengia linksmą balių 
šeštadienio vakare, Vasario 12 
d., šv. Stepono saloje, Keowee 
ir Herman gatvių,
atsilankyti visi Lietuviai, 
tos ir apielinkes.

SERGA. Susirgo Rožė 
tikienė (Kauno užeigos 
ninko žmona). Jai 
operacija. Gydosi š 
tos ligoninėje. Linkėtina jai 
greito pasveikimo, o šeimai lai 
būna išreikšta užuojauta.

Jonas Varkala jau ilgas lai
kas kaip gydosi džiovininkų 
sanatorijoje, bet sveikata ne
gerėja. Linkėtina jam veikiai 
pasitaisyti.

DIRVA
V OJE.
1 uvos K.
čiai:
krikšto motinėlei ir tetėnui už 
laikraštį Dirvą, kurią man per
eitą metą užrašėt. Mes randa
me laikraštyje apie Amerikos 
reikalus visas žinias. Prašau 
tetos ir tetėno užrašyti man 
Dirvą ir šiam metui, labai bu
siu dėkingas už tai”.

D. Rep.

Fre- 
savi- 

padaryta 
Šv. Elzbie-

MYLIMA LIETU-
P. Veniui rašo iš Lie-

Markevičius sekan- 
“Aš labai dėkoju tetai

MASPETH, N. Y.

i 
i
i

I

I 
ir 
jku

mi

su
jus,

SMAGUS BALIUS. Sausio 
j 29 d. Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų -Draugija surengė linksmą 
balių, šokiams grojo Jono No
reikos orkestras iš Daytono. 
Publika viskuo buvo užganė
dinta, visi turėjo gerą laiką. 
Atsilankė pusėtinai svečių ir 
iš Davtono.

Ačiū Dirvai už patalpinimą 
pranešimo apie šį balių. Pa
tariamo Lietuviams skaityti 
Dirvą. -Ji suteikia daugiausia 
žinių apie l ietuvių veikimą ir 
iš viso pasalino. Komit.

YOUNGSTOWN. O

be jų. Kam 
dieną ?
į vyrus ir at
kas tautinin-

PAMINĖJIMAS
.SLA. 157 kuopos sumanymu 

rengiama paminėjimas Lietu
vos nepriklausomybės 20 metų, 
sukakties. Programas atsibusi 
•ekn adieni, Vasario 20, prasi
dės (5 vai. vakare. Lietuvių pa
rapijos salėje. Bus suvaidin
ta veikalas “Jonukas ir Mary- 
ė”, bus prakalbų. dainų, ir po 
isko šokiai. Visi vietos ir 

tp;< linkių Lietuviai prašomi 
Hlvvm’ti tokios svarbios tau
tinės šventės minėjime. Įžar.-1 
gos niokesties nebus.

M. Subonis. *

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLU
BAS. Maspethe buvo jau nuo 
serai susitveręs Lietuvių Pilie
čių Klubas, bet buvo nustojęs 
veikloje. Pasidarbavus vieti
ni; ms, klubas tavo atgaivintas 
ir ėmė veikti.

Vasario 5 d. klubas turėjo 
savo banketą pagerbti vietinius 
veikėjus kurie daugiausia pa
sidarbavo klubo atgaivinimui. 
Vakaras buvo skirtas kluoo 
pirmininkui Petrui Slepikui, 
kuriam dovanota graži rašoma 
plunksna banketo laiku. Va
karo vedėju buvo K. B. Krau- 
Čivnas, 
perstatė 
ka l ėti.

Klubo 
ie laiko

kuris laike vakarienės 
visą eilę asmenų pa-

tikslas veikti politiko- 
rinkimų, ir šiaip turė

ti nariams vietą sueiti taiką 
praleisti ir pasiskaityti Lietu
viškus laikraščius. Klubas pa
siryžo išsirašyti ir vieną iš ge
riausių musų tautinių laikraš
čiu, Dirvą.

Radio vedėjas V. Matusevi- 
čli s pasižadėjo sutverti Mas- 
pelho Lietuvių vaikučiams mo
kyklėlę, mokinti kalbos ir skai
tyti Lietuviškai.

Brooklyno Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubas prisiuntė 
s ivo atstovą dalyvauti puoto-

Turiu pastebėti vieną daly
ką vietiniams laikraščiams, ži
nant apie rengiamą pramogą. 
1; ikraščiai turėtų pasiųsti sa- 
v » atstovus aprašyti tokį žmo
nių judėjimą, tuomiįgautų pri- 
t rimą tavo laikraščiui.

K.

PENN YAN, N.

B. K.

Y.

zi- 
vietoje, 

eže-

miestelis mažai kam 
stovi gražio i e 

vienas 
mailių ilgio, antras 1
Ežerų pakraščiais pri- 

vasarnamių,* kur daug 
atvyksta praleisti laika 

žuvavi-

K. 13
norias,
prie dilelių ežerų, 
ras 28 
mailių, 
statyta 
žmonių
gražiose maudynėse ir 
.ne.

Pats miestelio centras am. 
* l 'P gyventojus. Lietuvių čia 
yra tik viena šeima, taigi be 
savo tautos žmonių nesmagu.

Yra viena Airių katalikiška 
bažnyčia. kelios protestantu 
bažnyčios, kelios pradinės Mo
kyklos, dvi kolegijos, kelios ne- 
lide’ės dirbtuvėlės, žiemos lai- 

mažai kas dirba. Vei-ke čia
kin rūbų siuvykla, bet uždar
us mažesnis kaip kitur. Da1- 

bir inkai pradėjo rašytis prie
10 uniios.
Taip o;.t . yra krautuvių ir

šiaip reikalingų Įstaigų.
Namai daugiausia mediniai, paviešėti, bet neilgam.

bet gražus ir švariai užlaiko-! F. Dubauskas

PRAKALBOS IR BANKETAS

Sausio 30 d., Lietuvių salėje 
įvyko SLA. 64-tos kuopos su
rengtos prakalbos. Įžanginę 
kalbą pasakė Adv. N> Raste
nis, kuris buvo ir programo ve
dėju. Kiti kalbėtojai buvo: 
Teisėjas W. F. Laukaitis, S. 
Gegužis ir S. E. Vitaitis.

Teisėjas Laukaitis trumpai 
perbėgo' SLA. istoriją, prisi
mindamas su apgaila organiza
cijoje įvykusius skilimus: pir
mą kai SLA. suskaldė neapi- 
kantos apimti1 prieš laisviau 
protaujančius Lietuvius kuni
gai, o antrą kartą tai sufana- 
tikėję, žmoniškumo netekę ko
munistai, taip kad šiandien vie
toj vieno didelio Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje turim tris 
mažus. (Teisėjas aplenkė pri- 
simir.ęs kad 1910 ir 1911 me
tais ryžosi SLA. suskaldyti ir 
socialistai, jų tarpe ir dabarti
nis SLA. prezidentas, kurie 
tad i ištraukė iš SLA. apie 5000 i 
narių, o kito nesutvėrę paliko Litvaitienė, 
tuos narius nuskriaustais).

S. Gegužis, buvęs SLA. pre
zidentas, savo kalbą pašventė 
dargiausia vienybės paskatini
mui Lietuvių tarpe, ir ragino 

> Lietuvius remti ir reikale krei
ptis į savus profesijonalus, ku- 

i rie yra lygus visiems kitiems 
prct'esijonalamp.

S. E. Vitaitis, Tėvynės re
daktorius, savo kalbą pašven
tė išimtinai Susivienijimui ir 
skaitlirėmis prirodinėjo kiek į 
SLA. priklausantis narys ma
žiau sumoka mokestimis negu 
į 1 izniškas apdraudos kompat 
nijas.

Prakalbos visais atžvilgiais 
buvo naudingos ir pamokinan
čios, tik gaila kad publikos da- 

, lyvavo labai mažai. Mat, ko- 
' munistai su savo nuolatinėmis 
kolektomis P£r savo 
taip ikirėjo publikai 
lika nenori lankytis 
srovių surengtas 
prakalbas.

AUKOS DARŽELIUI

Sausio 29 d. pp. Našlėnai ap
vali ščiojo savo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Tam 
tikslui jų draugai surengė lin
ksmą netikėtą baliuką. Našlė
nų širdys susigraudino kuo
met pamatė savo namuose to
ki skaičių pažystamų su vai
šėmis. Pramogėlės surengimu 
daugiausia pasidarbavo Stepo
nai. iai ir visa eilė Našlėnų .il
tim i draugų. Tą vakarą bu
vo Įteikta jiems puiki dovana 
nuo dalyvių, ką .jie atmins vi
są likusį savo gyvenimą.

Tarp dalyvių vienas, A. Ka- 
ciliauskas, sumanė pažymėti ši 
vakarėlį ir kulturiniu darbu — 
nors maža dovanėle prisidėti 
prie parėmimo Clevelando Lie
tuvių Kultūrinio Darželio. Ta 
mirtis liko paremta ir tuoj at
sirado aukų: 
Kaciliauskas 
davė po $1.
Zdanavičius,

prakalbas 
kad pub- 

nei i kitų 
naudingas

prakalbų,
S 

kuriame dalyvavo 
čia buvo 

veikėjai, Teisė* 
Laukaitis su žmona, Adv. 
Rastenis su žmona, Gegu- 
Vitaitis, skulptorius Pet- 
Rimša, laidotuvių direkto- 

iš Shenan-

i BANKETAS. Po 
viršutinėje salėje buvo gražu;

. banketas,

. visas šimtas svečių.
musų įžymus

Į jas
N.
žis, 
ras 
rius Levanavičiutė 
no; h, Pa., kuri tuo laiku viešė
jo pas savo pusbroli, įžymų 
vietos biznierių S. Levanavi- 
čių. Kiek vėliau pribuvo ir 
Juozas Tysliava, Vienybės re- 
d. ktorius, kuris gryždamas iš 
\Vashingtono sustojo Baltimo- 
rėje. Prie visų kitų, dalyvavo 
r vienas tolimas svetys, p. Va

siliauskas, iš Montreal, Kana
dos, kuris lai kėsi pas savo se
serį ir svainį Kalinauskus. Va
siliauskas 
vyras, ir

' kalbėjimo 
krypties, 
būti 
viams 
jas tautinėje dirvoje.

Galiaus reikia pažymėti ir 
; tą ypatybę kad šiame bankete 

cbuvo jokių kalbų. Vakaro 
vedėjas p. S. Levanavičius su
pažindino dalyvius su svečiais 
paprašydamas iuos atsistoti, o 
mil lika juos pasveikino ploji
mu. Vakaras buvo taip jaukus 
kokių labai retai pasitaiko.

P. P. .Jaras.

yra jaunas, malonus 
kiek iš trumpo pasi- 
atrodo yra tautinės 

taigi kaip tokis gali
Montrealiečiams Lietu- 
labai naudingas veikė-

mi. Gatvės išgrystos plytomis 
ir apsodintos medžiais.

Laukai aplink kalnuoti, že
mė derlinga. Yra didesnių ir 
mažesnių miškų, daugiausia, 
i .uoliniai. Daug yra vaisinių 
sodų ir vynuogynų. Vasaros 

iku laoai gražu.
čia viešėjau pas savo dukte

rį Elzbietą ir žentą Allis. Ačiū 
<mtui už apvežiojimą ir apro

dymu, man visų šios apieiiuKės 
’demybiu. Malonu čia buvo

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Jau Mirė 1600 Lietuviu

J. Steponaitis, A.
Rakuskas

J.
P-
J.
A.

ir
Po

Z.
Ig. Ivanauskas,
J. Samuiionis,

C.
25c aukavo:

Baibokas,

Johnrotas,
Vainonis; F. Baibokas 10c. Vi
so aukų surinkta <$4.85. Pini
gai pasiųsta per Dirvos redak
cija.

Jeigu ir kitose Lietuviškose 
pramogėlėse 
Clevelando 
ir dalyviai 
tas Darželis 
simokėt savo skolas.

Mažu Mažutis.

butų prisiminta 
Lietuvių Darželis 
nepagailėtų aukų, 
greitai galėtų ap-

•Y

KLUBIEČIŲ VAKARAS 
PAVYKO

Sausio 30 d. Lietuvių salėje 
įvyko metinis Detroito Lietu* 
vių Piliečių Pašalpos Kluoo va
karėlis. Pastatyta scenoje ir 
veikalas, kuris gerai atliktas. 
Programas buvo tikrai Lietu
viškoje dvasioje. Jaunimas ir 
suaugusieji paskui linksmino
si šokdami ir vaišindamiesi.

Publikos atsilankė gana dik- 
’iai.

KIRVOS NAUJI SKAI
TYTOJAI AUGA

vis 
ku
ša-

Gavęs Dirvą, pradėjęs skai
tyti, paskęsti Lietuvybėje. O 
pažvelgus Į naujų skaitytojų 
sąrašą taip rodos širdis ir svei
kina nuolat augančią Dirvos 
prenumeratorių šeimą. Randi 
skaitytojams net iš tolimiausių 
šalies kampų, kur rodos Lietu
vių ir nebūtų. Smagu kad 
atsiranda musų vienminčių 
rie stoja į Dirviečių eiles, 
linasi gyvenimo nuotikiais.

Aš žinau kaip svarbu .gauti 
Dirvą kiekvienam Lietuviui. 
Taigi, mielas Dirvos skaityto
jau, perskaitęs Dirvą nunešk 
ją savo kaimynui, draugui, 
leisk jam Dirvos puslapius pa
žinti ir paragink užsisakyti, o 
tuomi atliksi tikro Lietuvio 
pareigą.

Išeivijoje gyvenančiam nau- 
atvykusiam jaunimui pata- 
užsirašyti Dirvą, ji bus ju- 
geriausiu liuoslaikio drau- 

Dirvos Skaitytojas.

jai 
riu 
su 
gu.

NAUJAS CUNARD
LINE JURŲ MIL

ŽINAS

LEVONAVIčIUS Juozas, 691 
metų, mirė Gruodžio 30 d., 
Iiartshorne, Okla. Paėjo iš 
Plungės. Paliko žmona, du

. sunai ir 1 duktė. Ameriko
je išgyveno virš 30 metų.

GURK LIS Kazys, virš 60 me
tų, mirė Sausio 8 d., Harts- 
horne, Okla. — Paėjo iš Pa
nevėžio. Amerikoje išgyve
no virš 30 metų.

(Marijona Žukauskienė) 1
BALTADUONIS Juozas, 45 m. 

pavienis, mirė Clevelande 29 
Sausio. — Pavandenio par., 
Šiaulių aps. Amerikoje išgy
veno 27 metus.

ANUNAVICIUS Juozas, 48 m. 
mirė Sausio 16, Brooklyn, 
N. Y.

KUGELIS Jonas, pusamžis, 
mirė Sausio 13, Chicagoje.— 
Švenčionių ap., Dangei iškės 
p., Bausiškės k. Amerikoje 
išgyveno 24 metus.

DAUKINTIENĖ Julė, 43 metų, i 
mirė Sausio 14, Brooklyn, 
N. Y.

DOMEIKIS Antanas, pusamžis 
mirė Sausio 14. Chicagoje.— 
Telšių ; p., Pavandenio par. 
iRAGAUSKAS Juozas, 48 
metų, užmuštas anglies ka- 
. ykloj Sausio 13, Edwards- 
. iile, Pa.

MOI ESEVIčIUS Panms, mirė 
Sausio 14, Luzerne. i’i.
AžIEN Ė J ieva, mirė Sausio 

13, Svvoycrsville, Pa.
i V. .GON1S Antaras, 27 :netų, 

mirė Sausio 13. .\'cw Yorke.
♦

tDUIiAUSKiENiS Ursuiė, 45 
metų, mirė Sausio 15, Ed- 
Ar.rdšville, Pa.

S/RAITIS Jonas, mirė'Sausio į 
15, Old Forge, Pa.

REVUS Juozas, 35 metų, mirė 
nuo sužeidimo angiiakasyk- 
ioje, Sausio 16, Larksville, 

* > ,
Gl’EELIAUSKAS Jonas, mirė 

kuisio 18, Dorchester, Mass.
aATELLO Petras, 42 metų, 

mirė Sausio 18, Chicagoje.— 
Panevėžio ap., Ramygalos p 
Stcbeikių k.

SUKURIS Kazys, 46 metų, mi
rė Sausio 17, pasikardamas, 
Ručine, Wis.

KRIENAS Juozas, 56 m., mi
rė Gruodžio mėn. Sao Paulo, 
Brazilijoj.

VIŪGIS Pranas, pusamžis, mi- 
rj Sausio 29, Chicagoje. —- I 
Šiaulių ap., Pakapes p., Pa-1 
šausiu k. Amerikoj išgyve
no 27 metus.

MAČUI SKIS Jurgis, 47 metų, 
mirė Sausio 27, Chicagoje.— 
Marijampolės aps., Kalvari-. 
ios par., Tabarauskų kaimo. 
Amerikoj išgyveno 35 mc- 
•ms.

MATIJCŠA1TIENĖ Rožė, 28 
metų, mirė Sausio 28, Chi- 
■agoje.

VITKAUSKAS Adomas, 62 m. 
mirė Sausio 29, Chicagoj.— 
Švenčionių ap., Ceikinių p„ 
Didžiosios Salos k. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

JAKIMAVIČIUS Juozas, .52 m. 
mirė Sausio 27, Frąckville, 
Pa. Užmuštas anglies ka
sykloje.

ANCEREVIčlENĖ Teresė, mi
rė Sausio 27, Mahanoy City, 
Pa. Amerikoje išgyveno 15 
metus. ' Marijampolės apsk., 
Rudaminos par., Strumbagal- 
vių Kaimo.

EAZANAVIČIUS Karolis, 57 
metų, mirė Sausio mėnesį. 
Hazieto’n, Pa.

VILUTIS Petras, 72 metų, mi
rė Sausio 27, South Boston, 
Mass.

STANKIENĖ Magdalena, 48 
m., mirė Sausio 28, So. Bos
ton, Mass.

ŽEMAITIENĖ Apolonija, 50 
metų, mirė Sausio 29, So. 
Boston, Mass.

DEGUTIS Juozas, 71 metų, 
mirė Sausio 30, Cambridge, 
Mass.

SUDAR1S Pranas, 16 metų, 
mirė Sausio 30, So. Boston, 
Mass. — Luokės par. Ame
rikoj išgyveno 25 metus.

EI.AŽYS Karolis, 63 m., mirė 
Sausio mėn., Montreal, Ka
nadoj.

MALŽINSKIENĖ Jieva, 70 m. 
mirė Sausio 31, Chicagoje.— 
Marijampolės ap,, Dibakalnio 
k. Amerikoje išgyveno 50 
metų.

kVARONIS Jurgis, 59 Alėtų, 
mirė Vasario 2, Chicagoje.— 
Šiaulių ap., Grinkiškės par., 
Jiedžių k. Amerikoj išgyve
no 36 metus.

N A JI IŠRADIMAI IR 
Patentai Perkami 
Rašykit arba kreipk i t ėš:
768 Hippodrome Bldg. 

Cleveland, O.

Nebūk

Stebuklingos gyduolės, kurios pa
naikina žiliiną. plaukų slinkimų ir 
plaiskanas. šias gyduoles priva’ėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Tos ati
taiso žilus plaukus koki buvo, bot 
nėra dažai. Nėra nieko už jas geres
nio iki šiol išrasta. Specialiai supa
žindinimui pasiūlome dideli $2.00 pa
keli už $1.00. Užsisakyk šiandien r 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite uil- 
nii patenkintas, jums pinigai bus 
sugręžinti. Reikalaujame agentų.

Cunard White Star Line sta
tydina milžinišką naują ,iasa- 
aerinį laivą. 552. kuris dirodi- 
■irniEs Clydebanke, škotiioj. 
John Brow.? & Companv laivų 
išdirby stėje.

Dabartinis Anglijos karalius 
Jurgis ir karalienė Elzbieta 
apsilankys Clydebanke sekantį 
•Rugsėjo 27 d., kuomet Įvyks j 
to laivo krikštynos. Tas lai
vas bus toks pat didumo kaip 
dabartinis naujai įrengtas iu- 
rų milžinas “Queen Mary”.

Anglijos karalienė Elzbieta 
sutiko ir todėl tas naujas b’j. 
vas bus užvardintas ’os vai - 
du, “Queen Elizabeth”.
“Dirvą” galima išsirašyti už 

vieną dolarj — pusei metų.

VALORTONE HERB CO.. Dept No. 9 
I’. O. Box ."t. Danville, III.

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

i

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelltėsime jums išgauti svečių 
ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba
1 130 Euclid Avė. Cleveland, Ohio

Jei keliausit eekspresiniais garlaiviai

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

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA . DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

LINE
NOBTH GE1MAN LLOYD
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Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS APIE
LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĘ
Mainosi margas svietas 

kaip genio plunksnos.
Mainosi istorija, ir laikui 

tekant kaip upės vandeniui., 
atsitinka netikėtų ir ne
lauktų dalykų.

Lietuviai po batiuškos 
caro kulnu paspausti stenė
jo, kentėjo, tylėjo, ale ką 
nors mislino.

Vieną kartą caro sostui 
subraškėjus, jie suriko- ir 
pareikalavo:

“Duok šian mums musų 
spaudą!”

Ką caras darys: pildo 
Lietuvių reikalavimus, ir 
spauda sugrąžinta.

Paskui užeina pasauline 
pavietrė, kurioje Lietuviai 
kenčia, stena, vargsta, ale 
vėl ką nors mislina.

Ir vėl sumislino.
Carui Lietuva iš rankų 

jau buvo išsprukus, ale ją 
buvo pagrobę kiti dar des- 
potiškesni valdovai.

Lietuviai vėl, apsidairę 
ir apsižiūrėję per kurią 
skylę lengviausia išlysti, 
susirinko Vilniuje, parašė 
neilgą, be jokių ceremonijų 
ir sveikinimų gromatą h* 
joje pasakė visiems:

“Atstatom nepriklauso
mą demokratiniais pama
tais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę”.

Savo sumanymą parėmė 
ginklais.

Ir taip stojosi. Griebė tą 
naują valstybę ir vieni, ir 
kiti ir treti, ale Lietuviai 
visiems per dantis, per dan
tis....

Ir štai dabar Lietuva gy
vuoja ir stovi ant stiprių 
kojų.

bai daug jau padaryta sa
vo šalies sutvarkymui.

Dirbo ir Amerikos 
tuviai, kurie kartu su visa 
Lietuva jautė laisvės die
nas atėjus ir rūpinosi kad 
proga nepaliktų neišnaudo
ta. Davė aukas desėtkais 
tūkstančių dolarių — net 
neklausdami kas jas gauna 
ir kur padeda.

Ale dabar apie tai pamis
imus, žinai kad viskas iš
ėjo į gerą ir tie kurie au
kavo ir dirbo padarė savo 
darbo dali.

Per dvidešimts metų vi
si jau pasenom, tie kurie 
tada buvom dar jaunesni, 
dabar pražilom ar nupli- 
kom.

Vieni iš tų aukotojų po 
senovei džiaugiasi ir maty
dami Lietuvą kylančią ge-' 
rėjasi. Kiti per šį laiką i 
kelis kailius persinėrė ir 
dabai* Lietuvą keikia, pyk
sta kam ne jų kamarotai 
ją valdo.

Daugelis dabar važinėja 
Į Lietuvą ją pamatyti ir 
pargryžę Į Ameriką viso
kių pasakų pripasakoja.

•

Kaip kiti naujakuriai ir 
Lietuva turėjo sunkias die- 
nase Pradžioje atsirado vi
sokiausių jai globėjų, kurie 
valdyt bandė ir savo kiše- 
nium arba savo partijų 
reikalais rūpinosi.

Vartė Lietuvą kaip ko
kią pirštinę: vieną metą 
ji buvo išversta katalikiš
ka, tada kunigai joje pona
vo j o, klioštorius statė, baž
nyčių turtus augino; kitą 
metą ji buvo verčiama ci- 
cilikiška, liaudiška ir kito
kia. Vis sulyg geriausio 
kokios nors partijos politi
kierių išrokavimo.

Buvo laikas kad geriau- 
I sias politikierių išrokavi- 
mas buvo duoti laisvai po
nauti bolševikams padau
žoms, Žydams, Vokiečiams! 

; ir Lenkams — ir nabagė 
Lietuva turėjo kentėti ir 
laukti kas bus....

Ale kaip po visokių var
gų seniau ateidavo Lietu
vai skaistesnės dienos taip 
ir po partijų tąsynių šalį 
melžti ir išnaudoti atėjo 
linksmesnis rytas:

Po vienos šaltos nakties, 
Lietuva išbudus rado savo 
šalį naujose gerose ranko
se, kurie iki šiai dienai 

. gaspadoriauja ir kasdien 
i ką nors geresnio ir nau- 
j dingesnio padaro.

Vietoje partijų ponelių 
tąsymosi už valdiškas vie
tas, dabar viskas daroma 
krašto žmonių gerovei, jų 
buities gerinimui, prekybos 
vystymui, rinkų suradimui 
ir litų į Lietuvą traukimui.

Partijų poneliai dantis 
pakabinę žiuri ir stebisi 
kas čia darosi.

Tokią tai Lietuvą turim 
šiandien, tie kurie pragy
venom dvidešimts metų ir 
žiūrim į ją blaivomis aki
mis, o ne pro raudonus ar 
juodus akuliorius.

Taigi gerb. Spragilas už 
jus visus pasveikina Lietu
vą ir jos valdovus ir sušun
ka dvidešimts kartų:

VALIO!!!!!!! L!

Lie-

Dvidešimts metų yra ne
ilgas amžius, ale per jį la_

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

Parduodu Ūkę Lietuvoj
Randasi Panevėžio ap., Ra

mygalos vai., Užkalnio vn., 11 
ha žemės su trobomis. Savi
ninkas gyvena Amerikoje, no
ri parduoti greitai ir pigiai. 
Platesnių žinių rašykit: (7)

B. GARUCKAS
897 E. 143 St. Cleveland, O.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

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

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. metrų, motoras Ruston 86 HP, 
malūnas yra Kauno priemiestyj'e.

Reikalui esant parduodamam 
simokėjimą. Dėl smulkesnių

J. VENCIUS 
Kaunas

turtui galima padaryti nedidelį iš- 
žinių kreipkitės į (21)

Putvinskio g. 6—1 
Lithuania

PUIKI V. DIDŽIOJO GIMNAZIJA KLAIPĖDOJE - IR KRAŠTO GUBERNATORIUS

J. KUBILIUS
Dabartinis Klaipėdos Krašto Gubernatorius

Klaipėdoje, prisijungus prie Lietuvos, buvo įsteigta daug Lietuviškų mokyklų. čia motome 
gražius Vytauto Didžiojo Gimnazijos rumus.

Lietuva Laukia Amerikiečiu ir Kviečia
Musu Sportininkus

Olimpiada bus Kaune ir Klaipėdoje Dvi Savaites 
Laiko — Liepos 17 iki 31

Visa Lietuvių tauta džiau
giasi sulaukus nepriklausomos 
Lietuvos 20 metų sukakties. 
Bet negana džiaugtis: reikia 
savo džiaugsmą taip išreikšti 
kad iš to stiprybės pasisemtu- 
me, nes musų tauta ir Lietu
vos valstybė laukia iš musų 
dar didesnių darbų, dar dides
nės pažangos.

Lietuvos jaunuoliai, sporti
ninkai, entuziastai. Jūsų yra 
nemaži pulkai, Senojo ir Nau
jojo pasaulio žemynuose.

Lietuvos sportininkai ir jų 
rėmėjai kviečia Jus šiandien 
pakelti galvas virš kasdieninių 
rūpesčių ir atkreipti savo vei
dus ir savo širdis į seną ir 
drauge jauną visų Lietuvių 
tėvynę — Lietuvą.

Lietuvos sportininkai ir jų 
rėmėjai kviečia Jus šymet į 
musų tautos Sporto šventę — 
j Lietuvos Pirmutinę Tautinę 
Olimpiadą, kuri įvyks Liepos 
17-31 d.

Toli ir arti už Lietuvos sie
nų gyvenančių Lietuvių spor
tininkų gražus darbai ir lai
mėjimai sukėlė mumyse ne tik 
džiaugsmo, bet ir pagarbos ir 
pasididžiavimo jausmus.

šią vasarą mes norime Jus 
pamatyti Lietuvoje, pasigrožė
ti Jūsų aukštos klasės žaidi
mu, Jūsų pavyzdingu sportiš
ku išsiauklėjimu.

Nuo Pirmutinio Pasaulio Lie
tuvių Kongreso prasidėjo arti
mas ir gyvas bendradarbiavi
mas Lietuvos sportininkų su 

i Jumis, broliai užsienio Lietu
viai sportininkai.

šių metų susitikimas tegul 
amžiams sujungia mus į vie
ną Lietuvių sporto šeimą. Mu- 

Į su tauta nedidelė, musų jiegos 
, neskaitlingos; užtai mes viso 
: pasaulio Lietuviai sportininkai 
turime darniai veikti, vieni iš 

I kitų pasimokyti, vieni kitiems 
' padėti.

šių metų musų sporto Olim
piada bus pirmas tvirtas žing
snis į bendrą suderintą spor- 

! tiška darbą. Mes Jūsų laukia
me kaip draugų sportininkų ir 
kaip brolių Lietuvių. Su atvi
romis širdimis, su broliškais 
jausmais sutiksime Jus beky
lančioj Lietuvoj.

KOMITETAS JAU DIRBA

Tautinės Olimpiados Komite- 
Į tas padrąsintas tuo kad Respu- 
i blikos Prezidentas Ant. Smeto- 
i na yra sutikęs šią Olimpiadą

globoti, tikėdamas kad Lietu
vos Vyriausybė parems komi
tetą Olimpiados reikaluose, — 
kviečia visus užsienio Lietu
vius sportininkus, jų tėvus ir 
artimuosius šią vasarą aplan
kyti Lietuvą ir kas tam pasi
ruošęs dalyvauti Olimpiados 
žaidynėse.

Tat, brangus sportininkai, 
jau šiandien t nutarkite šiais 
metais būtinai vykti į Lietuvą 
pažiūrėti arba ir dalyvauti 
Tautinėje Sporto Olimpiadoje.

Paraginkite savo draugus ir 
pažystamus, sportininkus ir ne 
sportininkus būtinai vykti į 
Lietuvą pamatyti Pirmutinę 
Sporto Olimpiadą.

TAUTINIS OLIMPINIS 
KOMITETAS

Vyt. Augustauskas, R. Ski
pitis, J. Navakas, B. Giedrai
tis, Inž. Jankevičius, Pulk. Sa- 
ladžius, Adv. B. Grebliauskas, 
Pr. Barkauskas, Prof. žemai
tis, St. Rusteika, V. Kemėžys, 
B. Vitkus, Č. Butkys, L. Vai
tekūnas, Inž. P. Sližys, Adv. J. 
Bataitis, Pulk. Kriaunaitis, J. 
Kalvaitis, Pulk. Banys, K. Kaz
lauskas, Dr. K. Avižonis.

KUR BUS OLIMPIADA

Tautinė Olimpiada, Lietuvos 
nepriklausomybės pagerbimui, 
rengiama Kaune ir Klaipėdo
je. Tai istorinis įvykis ir ten 
visiems privalu dalyvauti kas 
tik gali.

Iki Liepos (July) 13 dienos 
jau nelabai daug laiko beliko: 
Amerikos Lietuvių Sporto Ko
mitetas turi šiame reikale pa
tyrimo ir neabejotinai prašan
tiems duos patarimų. Lietu
vos Pasiuntinybė Washingtone 
ir Lietuvos Konsulatai Chica
goje ir New Yorke skaitys sa
vo malonia pareiga talkinin
kauti.

Didėsės Amerikos Lietuvių 
organizacijos tarkite savo jau
nimui padrąsinimo žodį!

Lietuvos sportininkai lauks 
ir broliškai priims ir aprūpins 
atvykusius svečius - sportinin
kus iš Amerikos. Ypatingai 
Lietuvoje tikimasi kad bent 
didmiesčiai: Chicaga, Bostonas, 
Philadelphia, Pittsburghas, De
troitas, Clevelandas, Baltimore, 
Brooklvnas, Netvarkas ir kiti 
atsiųs šaunius sporto mėgėjus, 
kuriems lemta save įamžinti 
Pirmoje Lietuves Olimpiadoje.

Svarbu kad kiekviename did

miestyje tuojau pradėtų veik
ti specialus tam tikslui pasto
vus komitetai, nes juk Olim
piados pasikartos kas 5 metai. 

» * ¥

JAU VIENA LIETU
VAITĖ SPORTININ

KĖ RENGIASI J 
OLIMPIADĄ

Dirvos redakcija gavo pa
klausimą informacijų apie va
žiavimą į Lietuvą dalyvauti 
Tautinėje Sporto Olimpiadoje 
šią vasarą.

P-lė Ona Medelis, iš Monroe, 
Mich., yra pasižymėjus krep
šinio (basket bąli) ir tenniso 
sporte savo mieste. Jos tėvai 
sutinka ją leisti į Lietuvą ir 
klausia daugiau informacijų.

Šiame Dirvos numeryje tel
pa platus kvietimas Amerikos 
sportininkų. Jame matysite 
kad Lietuvoje svečiai sporti
ninkai bus aprūpint i vieta ir 
maistu. Viskas ko reikia tai 
apie $250 kelionei pinigų (tre
čia klase) ir šiek-tiek turėti 
pinigų savo smulkiems reika
lams.

Kas daugiau sutiktų leisti 
savo sporte atsižymėjusius au
gesnio amžiaus vaikus į Lietu
vą? Ruoštis laikas jau dabar, 
todėl nelaukit nieko. Pradėkit 
rūpintis informacijų.

Mokyklas lankantieji suspės 
į Olimpiadą patekti jeigu išva
žiuos tuoj po mokyklų užsida
rymo, kada nors prieš Liepos 
1 dieną.

K. Kalvaitis 
“Dirvos” Atstovas 
915 Statė Street 

UTICA, N. Y.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury Conn.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

PRANEŠKIT ADRE- 
SO PAKEITIMĄ 

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

Dirva Platinasi
DIRVOS" VAJAUS EIGA

DIRVA TURĖS DAUG GERŲ RAŠTŲ
Šiais 1938 metais Dirva patieks savo skaitytojams 

daug naudingų ir įdomių raštų, kokių neturi jokis kitas 
Lietuviškas laikraštis Amerikoje. Dirva taipgi tieks 
daug paveikslų, kaip iki šiolei, kas padaro laikraštį įdo
miu ir patraukiančiu.

Šiais metais Dirva duos naujų gražių literatūros 
kurinių, istorinių apysakų, eilių, tikrų, įdomių žinių iš 
musų Tėvynės Lietuvos ir iš viso pasaulio.

Dirvoje po senovei bus talpinama mirusių išeivių 
Lietuvių surašymas, gerb. Spragilas, Per Torą Pasidai
rius, Lietuvos miestų ų* miestelių aprašymai, Trumpos 
Pastabos apie įvairius įdomius ir ypatingus dalykus ir 
riuotikius; Clevelando veiklesnių Lietuvių aprašymai; 
biografijos įžymių Lietuvos veikėjų, rašytojų, karių; 
aprašymai apie žymesnes Amerikos Lietuvių kolonijas; 
Darbai, Iš Lietuvos Laikraščių surankiotos trumpos ži
nutės, ir korespondencijos musų bendradarbių, kurie 
pasiryžę ir toliau Dirvą užpildyti savo pranešimais apie 
jų kolonijų veikimą.

Kaip visada taip ir dabar Dirva pasilieka geriau
sias ir pigiausias darbininko draugas. Dirva netalpi
na jokių ūpą žudančių, kurstančių ir demoralizuojančių 
raštų, ko pilni tūli kiti musų laikraščiai, kas žmogaus 
gyvenimą kartina, daro sunkiu ir nepakenčiamu.

Skaitykit Dirvą, platinkit ją tarp savo draugų, at- 
naujinkit savo prenumeratą kuomet baigiasi.

KETURI DESĖTKAI NAUJU SKAITYTOJU!
šią savaitę skelbiame vėl di

delį būrį naują Dirvos artojų. 
Sveikiname juos, ir kviečiame 
kitus Lietuvius, kurie dar ne
skaito Dirvos, pasekti šiuos ir 
išsirašyti sau Dirvą dabar!

Skatytojai gaunami iš visos 
plačios šalies, nuo Atlantiko iki 
Pacifiko.

štai kas išsirašė:
Jonas Milickas, vietinis, 
Ant. čepura, vietinis, 
Mrs. Anna Luth, vietinė
Jonas P. Gritė, buvęs Clevelan- 

dietis, Portland, Ore.
Lawcas Katrė, Oregon City, 

Ore.
Antone Brown, VVilburton, Ok- 

lahoma.
George Barštis, Ansonia, Conn. 
Felixas J. Vilkas, Naugatuck, 

Conn.
K. J. Roman, New Haven, Ct. 
John .J uodo kas, Sunderland,

Mass.
Stefania Kirmins, Pittsburgh, 

Pa.
William Petraitis, Pittsburgh, 

Pa.
J. Plečkaitis, Aliąuippa, Pa. 
Dennis Casper, Nanty-Glo, .Pa. 
Adam Casper, Nanty-Glo, Pa. 
Antanas B. Mikelionis, DuBois, 

Pa. (Užrašė T. Valūnas).
Muknevičius Elena, Seltzer Ci

ty, Pa.
Wm. Walukas, South Fork, Pa. 
Kazimiera Kalėdienė, E. Van- 

dergrift, Pa.
Veronica Miller, Donorą, Pa. 
J. Sinkevičius, Nanty-Glo, Pa. 
Antanas Valukonis, Oakdale, 

Pa.
R. Statkienė, Zanesville, Ohio. 
Petras Yuknis, Chardon, Ohio. 
Andy Novosoda, Youngstown, 

Ohio.
Vincent Ambrose, Bedford, O.

Stanley Wogulis, St. Charles, 
III.

Kun. St. Linkus, Chicago, III. 
Cipron Janužis, North Chicago, 

III.
Frank Gendrolis, Custer, Mich. 
Ona Adomaitienė, Pana, III.
F. V. Markūnas, Milwaukee, 

Wis.
Anthony Vikrikas, Brooklyn, 

N. Y.
Levose Kasilevičius, Methuen, 

Mass.
Frank Razevich, Racine, Wis. 
Wm. F. Stulpin, Chicago, III. 
Anton Jokantas, Chicago, III. 
Mrs. B. Vaičienė, Chicago, III. 
Mrs. A. Kaupas, Brooklyn, NY. 
Bi. Petrila, Amsterdam, N. Y. 
Wm. Shumskis, Hudson, Mass. 
Stasys Usialis, Sioux City, Ia. 
John Manales, Branch, Mich. 
Mrs. F. Ambrose, Chicago, III. 
Klemensas Kvederas, iš Atlas- 

burg, Pa., išrašė Juliui Pra- 
culiui j Lietuvą.

PAKALBINKIT SAVO 
DRAUGUS!

Visų šių naujų skaitytojų 
prašome platinti Dirvą tarp 
savo draugų ir kaimynų. Ku
rie patys jau užsirašėt, užpre- 
numeruokit Dirvą tuojau savo 
giminėms ir draugams dova
nų arba pakalbinkit juos pa
čius tuojau užsisakyti — grei
čiau geriau. Jiems Dirva pa
tiks, turės skaitymo visam me
tui!

Pinigus ($1 arba $2) galima 
įdėti į laišką, rašyti aiškiai vi
są savo antrašą, ir išsiųsti už- 
adresavus:

“DIRVA”
6820 Superior Avė.

— Cleveland, Ohio ’



4 DIRVA
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Visokių netikėtų mirčių 
1937 metais buvo 106,000 ir 
375,000 sužeistų visam 
žiui.
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Dienos Klausimais į
Redaktorius—K S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio 1
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DVIDEŠIMTS METU LAISVO
GYVAVIMO

’./ASARIO 16 dieną sueina jau 20 metų kaip musų Tė
vynė Lietuva, atsikėlus iš Pasaulinio Karo pelenų 

ir griuVėsių, laisvai ir nepriklausomai gyvuoja.
Ant 5-to puslapio šiame numeryje rasite patalpintą 

ištisą Nepriklausomybės Paskelbimo Aktą, kuriuomi 
Lietuvių Taryta Vilniuje Vasario 16 dieną, 1918 metais, 
paprastais žodžiais paskelbė musų Valstybės atsteigi- 
mo ir nuo kitų valstybių atsikratymo deklaraciją.

Tikri Lietuvos sūnus ir dukterys visame pasaulyje 
šiandien džiaugiasi ir sveikina tuos drąsius vyrus kurie 
karo audroms siaučiant turėjo drąsos pareikšti savo 
tautos pribrendusi reikalavimą ir jį Įvykdė.

Mes aiškiai matome Lietuvos nuolatinį žengimą pir
myn, ne skurdimą ir nykimą, kuo. negali pasigirti kitos 
tūlos šalys, kurios po karo pradėjo išnaujo gyventi.

Lietuvos pasekmingam gyvenimui net pavydi ne tik 
jos kaimynai, bet ir musų pačių išgamos, kurie matyda
mi ją gražiai gyvuojančią ir tarpstančią, norėtų visais 
budais tam pakenkti. Užtai mes visi, tikri savo Tėvy
nės sūnus ir dukterys, privalome būti sargyboje savo 
Respublikos nuo žiaurių kaimynų ir kartu kovoti prieš 
savuosius išsigimėlius kurie turi piktus norus link savo 
pačių gimtinės šalelės.

PASIBARĖ, IR BAIGĖ
Pereitą savaitę Washin- 

gtone Įvykus mažųjų biz
nierių konferencija baigė
si dideliu išsibarimu, išsi- 
rėkavimu, Įvairiais suma
nymais ir reikalavimais 
valdžiai daryti visokius pa
lengvinimus.

Paskiau tos konferenci
jos 12 atstovų nuvyko pas 
Prez. Rooseveltą, kuriam 
perskaitė 23 rekomendaci
jas, tos konferencijos pri
imtas. Jose buvo daugiau
sia kritikuojama preziden
to darbai ir politika.

Prez: Roosevelt pasakė 
kad jis priešingas pakeisti 
Wagnerio Darbo Santikių 
Aktą ir nemano susilaikyti 

; nuo pasiryžimo pravesti 
algų ir darbo valandų Įs
tatymą.

Šiuomi varde tikrų, gerų Lietuvių, Dirvos skaity
tojų, šių reikšmingų sukaktuvių proga, sveikiname Tau
tos Vadą, Lietuvos Respublikos Prezidentą Antaną Sme
toną, Ministerių Pirmininką Juozą Tubeli, visą Lietu
vos Vyriausybę, Kariuomenę, Šaulių Sąjungą ir visus 
kurie tik kuo nors prisidėjo ir prisideda prie Lietuvos 
palaikymo ir vedimo i laimingesnį rytojų!

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DARBUOTOJAI IR 
PENSIJOS

Lite raturos Naujienos, 
Kaune leidžiamas Lietuvos 
Rašytojų laikraštis, savo 
nr. 9-10, plačiai pamini Dr. 
A. L. Graičuną, žinomą 
Chicagos darbuotoją, są- 
i’yšyje su jo 75 metų am
žiaus sukaktimi, ir iamei 
pačiame straipsnyje, jo au
torius, Liudas Gira, plačiai 
paliečia išeivijos darbuoto
jų pensijų klausimą.

L. Gira Įrodinėja kad se
nuosius Lietuvių tautinius 
veikėjus reikalas butų ap
rūpinti pensijomis. “Juos 
tinkamai aprūpinti senat
vei yra nebe malonės, o tie
sioginės musų valstybės 
pareigos reikalas. Taip šis I 
klausimas turi būti paga
liau pastatytas ir išspręs
tas”.

Malonu pažymėti kad tą 
klausimą — apsirūpinimą 
išeiviais, šiuo atveju dau
giausia Amerikos, Lietuvių 
tautos darbuotojais,—kelia 
daugiau patys Lietuvos vei
kėjai, negu mes. .

Tas klausimas buvo iškel
tas ir užrekorduotas Lietu
vos Žurnalistų Sąjungos 
posėdyje, laike Pirmutinio 
Pasaulio Lietuvą Kongre
so. Tame posėdyje dalyva
vo keli Amerikos Lietuvių 
laikraščių redaktoriai.

Tuo klausimu vėliau, po 
Pasaulio Lietuvių Kongre
so, teko iš Amerikos susi
rašyti pačiam Dirvos re
daktoriui su tūlomis aukš
tesnėmis Įstaigomis, pri
menant nekurtuos musų se
nus spaudos veteranus, ku
riems jau dabar tokia pen
sija reikalinga.

Lietuva turi net gatavą 
nusipelniusiems Lietuvai ir 
jų šeimoms pensijų Įstaty
mą, kaip tame straipsnyje 
p. Gira užsimena. Iš io ne- 
kurie senieji. Amerikos iš
eivijoje darbuotojai, gryžę 
Lietuvon, gavo ir gauna 
šiokias-tokias pensijas.

Bet Amerikoje turim to
kių darbuotojų kelis kurie 
jau neišgali Lietuvon su- 
gryžti. Jiems gal ir lemta 
yra čia pasilikti visados.

Butų gerai kad jais butų 
tuoj pasirūpinta.

NELAIMINGOS MIRTYS 
1936 IR 1937 METAIS

Paskelbta galutinos ži
nios nelaimingų mirčių S. 
Valstijose 1936 metais.

N e 1 aiminguose atsitiki
muose namuose užsimušė 
38,500 asmenys.

Automobilių n e 1 a imėse 
žuvo 37,800.

Namų nelaimėse sužeis
ta 5,620,000. Iš jų 170,000 
sužeisti ant visados. Dau
giausia nukentėjo senesnio 
amžiaus — 15,000 užsimu
šė virš 65 metų amžiaus.

18 nuoš. mirčių buvo dėl 
betvarkių namuose.

1937 metais automobilių 
nelaimėse visoje šalyje su
tiko mirtį 39,700 asmenų.

TAI KAIP IšTIKRO 
YRA?

Kuomet buvo išrinktas 
Lietuvos Seimas, musų kai
rieji ir dešinieji rėkavo jog 
tąi esąs vienpusiškas, pa
klusnių Tautininkų šulų 
parinkimas, kuris pildys 
tik Smetonos valią. ...

Dabar gi, šiose dienose, 
tas Seimas, Kaune, svarstė 
Lietuvos naują Konstituci
ją, bet nebaigus to klausi
mo išspręsti, spccialė sesi
ja užsidarė. •

Musų “žinovai” savo pus
lapiuose rėkia:

“Seimas ir vėl Nepriėmė 
Smetonos Konstitucijos”
. Šituo remiantis, Išeina 

kad Seimas yra bešališkas 
ir nėra Smetonos valios pil
dyto jas.

Taigi tiems musų dragu- 
čiams lieka pasiaiškinti — 
kada jie Amerikos Lietu
viams melagystes skelbė: 
ar tada apie Seimo sąstatą 
rašydami, ar dabar apie 
naują Konstituciją kalbė
dami?

SUĮDOMINO apie AMERI
KĄ. Sausio 18 d. Kaune, Pa
žangos rūmuose, buvęs Ameri
koje Seimo atstovas M. Kvik- 

| lys Kauno miesto Jaunalietu
viams skaitė paskaitą apie 

! Amerikos Lietuvišką jaunimą
Prelegentas' vaizdžiai nušvietė 
sąlygas kuriose tenka mokytis 
ir dirbti Lietuviu jaunimui. 
Tos paskaitos paklausyti jau- 

i nimo buvo salė sausakimšai 
prisigrudus ir įtemptai išklau- 

I sė gerb. prelegento Įdomių 
mjnčių apie užjūrio Lietuvišką 

j jaunimą.

» -Y- Y

Kuo met užsitarnavusių 
išeivių darbuotojų pensijų 
klausimą kelia pačioje Lie
tuvoje toks Įtekmingas as
muo kaip Liudas Gira, rei
kia tikėti ir gerų pasekmių.

Pačioje Amerikoje tokių 
senų darbuotojų nėra likę 
daug ir jais senatvėje pa
sirūpinimas iš Lietuvos vy- 

di-
sirupinimas iš Lietuvos 
Gausybės pusės nebūtų 
dclis apsisunkinimas.

MARGUTIS RUOŠIA NEPAPRASTĄ PROGRAMĄ LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS PAMINĖJIMUI CHICAGOJE

Y- Y-

Kaslink Dr. Graičuno ii 
jo veikimo. Šis senelis yra 
daug dirbęs ir nudirbęs sa
vo ankstyvesnėse dienose, 
bet nežinodamas kada su
stoti, pradėjo i senatvę pats 
savo daugelį nudirbtų dar
bų ardyti. Jis yra padaręs 
išsišokimų, politiškai užsi
degęs, kitų pakurstytas ar 
iš nežinojimo ką darąs, 
prieš dabartinę Lietuvos 
vyriausybę. Jis yra šokęs 
ardyti Amerikos Lietuvių 
tautini veikimą puldamas 
rašinėti komunistų ir so- 

( cialistų laikraščiuose prie- 
I šinga linkme. Ir tt. ir tt.

Nesinori tam seneliui to
kius priekaištus daryti, ta
čiau Taktų negalima ir slė
pti. Viskas ko jam truko 
pastarų kelių metų bėgyje 
tai supratimo kada sustoti 
Įsivaizdinus kad jis yra dar 
jaunas, kad yra smarkus 
darbuotojas ir gali dar kal
nus. vartyti, kaip 
darė....

Pasitarnaudamas 
kitiems, Graičunas 
kė Lik sau.

kitados

Įrankiu 
paken-

S U M A ž Ė J O SVETIMŠA
LIAI. 1937 metų Sausio 1 d. 
Lietuvoje buvo 9,671 svetim
šalis, o šių metų Sausio 1 d. 
jų bebuvo 8,773 asmenis. Pi
lietybės komisija pernai pripa
žino 866 asmenų pilietybės tei
ses. Natūralizacijos komisija 
priėmė 524 naujus piliečius.

VILNIUJE Lenkai sulaikė 
Gudų Tautinio Komiteto vei
kimą.

KLAIPĖDOJE nusišovė paš
to valdininkas Končius.

ViLNIUS
(Pagal Sirokomlę — K. Pr. Inčiura)

Vilniuse — tai sostas mus Gedimino, 
Primena plačią bočių valstybę, 
Skelbia jos šlovę, galią, didybę, 
Širdį vilioja savo grožybe; 
Supa kalnai ji, sodai Žvėryno, 
Debesis raižo stogai sužibę.

Eini per lauką — kloniai ir krūmai — 
. Kaž kas už girių tviska kalnuotų... .

Bet nesakytum kad... Vilniaus rūmai... 
Jei tau krūtinė nesi-liepsnotų....

Stiepias i žydrią, skaisčią padangę 
Muro bažnyčių baltosios bonės, 
Primena praeiti didingą, brangią, 
Guodžia Lietuvi šviesos svajonės....c / '

Sukalbi maldą ir atsiklaupęs 
Sieki bučiuoti protėvių žemę.... 
Kilniosios godos gimsta ir kaupias, 
Jos mus likimą kreipdamos lemia. .. .

Čia Pilies kalnas, čia Aušros Vartai, 
Čia tų šventovių pataikos senos, 
Čia ir Kęstučio, Vytauto kartai 
Amžinos ugnys švietė, kūrenos....

Vilniuj užmigo šviesios gadynės, 
Vilniuj Lietuvio saulė tekėjo, 
Traukė i muši plieno grandinės, 
Vytis pleveno, skydai blizgėjo.

Čia ir Perkūno buvo žinynas, 
Krivių-Krivaitis čia pranašavo, 
Čia išsipildė sapnas tas grynas 
Kuri tarp girių vadas sapnavo....

Vilnius priglaudęs budi ir puošia 
Karžygio lopšf, pranašo grabą, 
Amžinas ąžuolas čia tebeošia, 
Šimtinės pušės supasi, dreba....

Mini senolių garsųjį vardą.... 
Vilkas plieninis dar tebestaugia.... 
Visas pasaulis girdi tą skardą... . 
Vilnius šviesesnio rytojaus laukia....

Kenčia Lietuvis. Kraujas jam verda; 
Apmaudą, smurtą lemta patirti. 
Šaukia apviltas: “Duokit man kardą! 
Trokščiau aš Vilniuj laisvas numirti!”....

(Musų Vilnius)

A/j AUGUTIS, kompozitoriui Antanui Vanagai-
* čiui vadovaujant ir visiems jo bendradar- 

j ciair.s kooperuojant, rengia Lietuvos Nepriklau- 
! 3om,.bės 20 metu sukaktuvių minėjimo progra- 
, rną toki koko Chicagos Lietuvi ja dar nėra ma- 
j čius. Programas, taip sakant, bus dar negir- 
■ dėtas ir nepaprastas.

Nepriklausomybės iškilmėms paminėti ren- 
I 2‘iamas milžiniškas banketas su teatrališku ir 

jimf orišku programų, puošnioje banketų salė- 
j ;o, su puikia scena, kurioje 49 muzikantų gros 
I naujus simfoninius kurinius, specialiai paruoš- 
i us 29 metų Lietuvos Nepriklausomybės paminė- 
| amui. Stalai bus apstatyti aplink sceną, aukš

čiau vieni kitų, kaip teatro balkone, kad kiek
vienas banketo dalyvis galėtų gerai matyti kas 
dėsis scenoje. Dar tokiame bankete • Chicagie- 
ciai nebuvo, — nei Margutis nebuvo, — nes tai 
yra pirmas Margučio ruošiamas banketas.

Programas prasidės lygiai 6:30 vai. vakare. 
Atvykus į salę nustatytu laiku, nereikės laukti 
sustojus kampuose. Svečiai tuoj bus nuvesti 
n*ie savo stalo, o lygiai 6:39 vai., didžiulis Sim
fonijos Orkestras užgros Lietuviškų dainų over- 
siurą ir tuomi prasidės muzikalis vaidinimas 
vaizduojantis Lietuvos kovą už nepriklausomy
bę.

Reikia pasakyti tiek kad Lietuviai dar nie
kados neturėjo progos sėdėti prie banketo stalo 
r klausytis Simfonijos Orkestro grojant Lietu
viu kompozitorių kurinius ir kartu tėmyti Įs
pūdingą, patriotinį vaidinimą.

Banketo salė — TERRACE CASINO — 
yra puošniausia Chicagoje. Į Terrace Casino 
sirmiau tik turtuoliai išgalėdavo lankytis. Da
bar, Margučio ir jo bendradarbių pastangomis, 
Chicagos Lietuviai banketaus “žmoniškomis” 
cainorr.is. Jie ne tik gaus progą pamatyti pui-1 
liausią Chicagos banketų vietą, bet kartu ge-1 
•čsis įspūdingų, šiai šventei pritaikytu spektak- 
iu, didžiuliu simfonijos orkestru, puikiomis dal
iomis, spalvuotų šviesų efektais.

Programas baigsis apie 8 vai. ir prasidės 
lankėtas. Svečiams nereikės atsikelti iš savo 
vietų ir laukti iki bus padaryta vieta šokiams. 
Visi sėdės savo vietose ir valgys, gers, baliavos, j 
o simfonijos orkestras iš 40 muzikantų gros 
mėgiamąsias Lietuviškas dainas.

~ENŲ KOMPOZITORIŲ PAGERBIMAS

Kompozitorius A. Vanagaitis renka biogra
fijas “užmirštų”, mirusių ir gyvų kompozito
rių, kurie dar spaudos uždraudigo laikais sklei
dė dainas, rašė muziką. Toki kaip Strazdelis, 
Vienožinskis (eiliuotojai ir meliodijų kompozi
toriai), Vanagėlis, Burba ir visa eilė panašių 
dainių. Be to, Sasnauskas, Naujalis, Mikas Pet- 
rapskas, Čiurlionis, Bacevičius, Gudaitis, Vydū
nas, Neimor.tas, Ereminas, Kačanauskas, Kudir
ka, Šimkus ir tt. ir tt. Jie savo kūryba prisi- 
lėjo prie tautinio atgimimo ir turėtų būti kar
ias fiuo karto pagerbti, ypač Tautos ir Valsty- 
bėfc sukaktuvių šventėse.

Svarbu pagerbti mirusieji, kurių dainos mu
myse Įskiepijo meilę prie Tėvynės Lietuvos!

Taigi, gerb. Vanagaitis “susgodojo godelę”, 
kuri savotiškai Įdomi. Parinko, patvarkė mede- 
gą ir George Viktoras ruošia orkestracijos sim
foniniam orkestrui iš 49 muzikantų. Tai bus 
kas nors naujo, savotiško, Margučiui pritinkan
čio.

Kadangi ne visi norės tą vakarą banketauti 
ir mokėti banketo kainas, Margutis padarė pa
tvarkymą ir tiems, ypatingai jaunuoliams. Ta-1 
me pačiame MORRISON viešbutyje, atskirame 
Cameo šokių kambaryje bus šokis. *

Tai toks bus Margučio Banketų Banketas 
paminėjimui Lietuvos Nepriklausomybės šven-

lės, Vasario 20 d., Terrace Casino — Morrison 
(viešbutyje, Chicagoje.

AGR. VLADAS TIŠKUS - NAU
JAS ŽEMES ŪKIO DEPARTA

MENTO DIREKTORIUS

Agr. Vladas Tiškus, žemės Ūkio Departamento 
Direktorius

Agi". Jonas Meiliūnas

A / ALSTYBĖS Prezidento Antano Smetonos ak- 
* tu, ligšiolinis žemės Ūkio Rūmų Vicedirek

torius Rrg. Vladas Tiškus nuo šių metų Sausio 
1 dienos paskirtas atsakomingoms pareigoms-—- 
žemės Ūkio Departamento Direktorium.

Kaip jau Dirvoje buvo minėta, naujasis že
mės Ūkio Departamento Direktorius Agr. Vla
das Tiškus 1932 metais baigė žemės Ūkio Aka
demiją ir pradėjo dirbti žemes Ūkio Rūmuose, 
eidamas švietimo instruktoriaus, agronomijos 
skyriaus vedėjo padėjėjo ir Jaunųjų Ūkininkų 
Ratelių Sąjungos vyriausiojo vado pareigas. 
Nuo 1936 metų Lapkričio 1 d. iki šių metų Sau
sio 1 d. buvo žemės Ūkio Rūmų vicedirektorium.

Agr. Vladas Tiškus be to Lietuvoje plačiai 
yra žinomas kaipo Jaunųjų Ūkininkų Ratelių Są
jungos vyriausias vadas. Daug energijos ir 
darbo jis padėjo ugdydamas Jaunųjų Ūkininkų 
Ratelių Sąjungą. Jis sakė kalbas, rašė, ragin
damas Į naujų darbų barą. Jaunieji ūkininkai, 
kurių vardas iš nebuities atkastas ir šiandien 
visų su meile tariamas, yra daugiau ar mažiau 
VI. Tiškaus kūdikis. Tas kūdikis šiandien jau 
gražiai išauklėtas, daug darbų išmokytas ir tei
singu keliu išvestas. Turint tokį vadą, kuris 
veda nesvyruodamas, kuris moka nusileisti iki 
mažiausiojo nario galvojimo ir aukštai pakilti 
virš visų gudriausiųjų, yra tikra garantija kad 
jaunieji Lietuvos ūkininkai — jų milžiniška or
ganizacija — kelyje nesuklups, o daug gero sau, 
tėvams ir tėvynei laimės.

Be .Jaunųjų Ūkininkų Ratelių Sąjungos dar
bų, Arg. VI. Tiškus yra aktingas ekonominių ir 
visuomeninių Lietuvos organizacijų dalyvis. Jis 
yra akc. “Lietuvos Cukrus” bendrovės valdybos 
narys, “Marginių” bendrovės pirmininkas, Lie
tuvos Tautininkų Sąjungos vyriausios valdybos 
narys, žemės Ūkio Akademijos studentų tauti
ninkų Jaunosios Lietuvos korporantų filisterių 
sąjungos pirmininkas, ir tt.

Tuo pačiu laiku, nauju žemės Ūkio Rūmų 
vicedirektorium paskirtas ligšiolinis Rūmų ag
ronomijos skyriaus vedėjas Arg. Jonas Meiliū
nas. Agr. J. Meiliūnas irgi gyvai dalyvauja 
visuomoniniame gyvenime.

(Redakcijos pastaba: Agronomų Vlado
Tiškaus ir Jono Meiliūno atvaizdai yra iš Ūki
ninko Patarėjo, specialiai Dirvai. Mums malo
nu pažymėti jog daugelį kitų Lietuvos vaizdų 
kurie telpa išimtinai tik Dirvoje, mums patie
kiami dėka Agr. VI. Tiškaus.)
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. 5. VILNIAUS MIESTO ĮKŪRIMAS

Apie Jaunikaitį ir Skaisčių Mergelę
Prieš padedant Vilniaus pilies pamatus, Ge

diminas norėjo pastatyti tokią pili kuri pilnai 
atitiktų Lizdeikos sapno išaiškinimui. Jis su
kvietė dievų valios reiškėjus-krivius bei vaidi
las ir jiems tarė:

“Pasakyk ką turiu daryti kad pilis priešų 
butų neįveikiama?”

Krivių-Krivaitis atsakė jog pilis tiktai tada 
bus nesugriaunama kuomet jos pamatams bus 
paaukota vienturčio sunaus gyvybė, bet tokio 
kurį pati motina Į duobę įstumtų ir ant jo ak
menį užristų.

Kunigaikščio pasiuntiniai pasileido po vi
są Lietuvą jieškoti tokio jaunikaičio. Tačiau 
ilgai jieškoti nereikėjo. Anais laikais daug bu
vo motinų mylinčių savo tėvynę, kurios nei vien
turčio sunaus tėvynės labui nesigailėjo aukoti.

Netrukus prie busimos pilies atvyko motina 
su sunum. Kai jau pirmam kertiniam akmeniui 
buvo duobė iškasta, jaunikaitis, prieš mirdamas, 
prašė kunigaikštį kad jis leistų įsitikinti ar kri
viai ištikrųjų žino dievų valią. Kunigaikštis, 
pagalvojęs, sutiko. Tada jaunikaitis užklausė 
krivį kas pasaulyje yra lengviausia, saldžiau
sia ir kiečiausia. Kriviai greitai atsakė kad len
gviausia yra pūkelis, saldžiausia — medus, ir 
kiečiausia — plienas, kuris kerta.

Jaunikaitis kriviams atsakė:
— Lengviausia'yra motinai kūdikis ant jos 

rankų, saldžiausia — kūdikiui motinos pienas, 
ir kiečiausia — tai mano motinos širdis, kuri 
be ašarų leidžia mane taip baisiai mirti.

Kunigaikštis susidomėjo jaunikaičio gudru
mu ir kriviams liepė jieškoti kito budo tvirtai 
piliai pastatyti, nes jaunikaitis gyvas būdamas 
daugiau galįs Lietuvai gero padaryti negu miręs.

Ilgai burė kriviai. Pagaliau jie pasakė kad 
norint jog pilis butų nesugriaunama, reikia kad 
po jos pamatais butų pakasta skaisti ir nekalta 
Lietuvos mergelė.

Neilgai teko laukti, nes anuo metu daug 
buvo tokių mergaičių kurios lengvai paaukoda
vo gyvybę ant tėvynės aukuro.

Netrukus į paskirtą vietą, prie pilies pama
tų, atvyko skaisti mergelė, rankose pluoštą lau
ko gėlių nešina. Ji pati atsistojo kertiniam ak
meniui iškastoje duobėje ir laukė baisios mir
ties. Tuo tarpu Krivių-Krivaitis kitų padeda
mas į duobę rito kertinį akmenį, kuris krisda
mas, visų nustebimui, mergelės nei nepalietė, o 
tik iš jos rankų išmušė ir nepajudinamai prislė
gė Lietuvos laukų gėles.

Tai matydami, žmonės pradėjo maldauti 
kunigaikštį kad jis dovanotų mergaitei gyvybę, 
nes Lietuvą mylinčios mergelės gyvybė reikalin
ga tėvynei, o ne dievams. Suprato tai ir kuni
gaikštis.

_ Gerai, — tarė Gediminas, — gaila man 
mano žmonių gyvybės. Dievams gėlių pakanka. 
Ant jų pastatyta pilis bus tokia kokios aš trok
štu.

Paskui tas išmintingas jaunikaitis vedė tą 
mergelę ir buvo Didžiojo Kunigaikščio Tarybos 
nariu.

Taip ant Lietuvos lauko gėlių buvo pasta
tyta Gedimino pilis, kurią dar šiandien Lenkų 
erelis drasko. Ateis laikas kada ir Vilnius 
džiaugsis laisve!

6. VILNIAUS MIESTO STATYMO PRADŽIA 

Aplinkinės sąlygos ir pilys
Visiems objektyviams stebėtojams ' gerai 

žinomi kryžiuočių tikslai. Jie viešai skelbėsi 
jog einą ginti krikščionių tikybą nuo Lietuvių 
stabmeldžių. Tačiau šitie jų žodžiai žodžiais 
ir pasiliko. .Kryžiuočių tikslai buvo kuogrei- 
čiausia užkariauti Lietuvių kilmės tautas ir jų 
gyvenamus plotus prijungti prie Vokiečių val
stybės.

Apie kryžiuočių vylingus tikslus vienas is
torikas taip rašo*:

“Užuot brangiai kainuojančio žygio į Pa
lestiną, Vakarų Europos riteriams atsirado nau
ja veikimo sritis, kuri religijos žvilgsniu taip 
pat buvo šventa, bet daugiau artimesnė ir ne
pavojinga ; užuot sunkių kelionių karštais Syri
jos tyrais, užuot rimtos ir pavojingos kovos su 
žiauriomis Turkų ir Mongolų gaujomis, riteriai 
norėjo lankyti naują, daug artimesnę šalį, kuri 
daugelio jų tėvynei buvo kaimynė; jiems teko 
keliauti apaugusiais giriomis Nemuno krantais; 
užuot sunkių kautynių, jie ugnimi paleisdavo 
Lietuviu sodybas ir kardais naikindavo visus 
beginklius, padrikusius ir geležim apsišarvavu
siems riteriams nepavojingus Lietuvių būrius. 
Visa to nepaisant, jie Vakarų Europoje didžia
vosi esą bažnyčios naudai karų žygių vykdyto
jai didvyriai.

“Tos pilios ir garsios garbės įsigyti, paro-.

Į dyti savo riterių drąsos, aiškiam pavojui save 
j nestatant, riterių minios atplusdavo kiekvieną 
pavasarį Vokiečių kryžiuočiams į pagalbą ir 
žingsnis po žingsnio plėšdavo užimtą šalį. Kry
žiuočiai su savo svečiais kiekvieni metai vis to
lyn slinko į Lietuvių žemių gilumą, naikindami 
vis naujas sritis ir prievarta krikštydami gy
ventojus. Pasipriešinusius ar nuo katalikybės 
atsilikusius imdavo vergijon, o nuolankesnius 
apdėdavo sunkia duokle, atimdavo didesnę dali 
žemių, atiduodavo ją Vokiečių kolonistams ir 
visu ordeno administracijos žiaurumu juos slė
gė. Lietuviąj, jų charakteringa siela, patvaria 
energija, stengėsi išlaikyti savo nepriklausomy
bę. Bet neorganizuoti, bet tampraus tarpusa
vio ryšio, jie negalėjo rimtai Vokiečiams atsi
spirti ; vienas po kito, viena sodyba po kitos 
atkakliai kovoja už savo laisvę ir nelygioje ko
voje krinta.”

Katalikiški Vakarų Europos kraštai, nesu
prasdami kryžiuočių vyliaus, visuomet juos ir 
kariuomene ir pinigais paremdavo kovoje prieš 
Lietuvius. >

Kryžiuočiai, skverbdamiesi į Lietuvą, kas 
kart Lietuvius vis toliau stumdavo iš valstybės 
vakarų į rytus. Po kurio laiko Lietuvių gyven
tojų skaičius Lietuvos rytuose žymiai padidėjo, 
gi vakaruose sumažėjo.

Mindaugui sujungus, Vyteniui atnaujinus, 
Gediminui dar labiau teko cementuoti Lietuvos 
valstybę. Jam daug teko parodyti takto ir nu
simanymo, ne tik kaipo karo vadui, bet ir kaip 
tolregiui politikui.

Ne tik su kryžiuočiais Lietuviams tekdavo 
kariauti, nekarta tekdavo susitikti ir su* kitais 
kaimynais. Tačiau jų jiegos buvo silpnesnės 
įegu Lietuvių.

Tokiose tai sąlygose Didžiam Kunigaikščiui 
Gediminui teko imtis statyti Vilniaus miestą.

Pirmiausia buvo pastatyta šiandien garsi 
!r kiekvienam Lietuviui brangi Gedimino pilis. 
Ji buvo mūrinė, šešių kampų ir keturių aukštų. 
Tai vadinosi aukštoji pilis, nes buvo ant kalno. ' 
Ji buvo pastatyta apsigynimui nuo priešų, šven- 
aragio slėnyje dar buvo pastatyta kita, medi- 
iė, vadinama žemoji pilis, kurioje buvo įtaisy
ta šventykla, Krivių-Krivaičio rūmai ir Lukštas.

Prie Krivių-Krivaičio rūmų stovėjęs aukš
tas bokštas, kurio sienos vienoje pusėje buvo 
iškaltas langas, iš kurio kriviai ir vaidilos prieš 
bokštą susirinkusioms minioms skelbdavo die
vų valią ir nurodydavo ką jie turi daryti. Spė
jama kad dabartinės Vilniaus katedros apatinė 
dalis ir yra to paties bokšto liekanos.

Vilniaus miesto dalis kurioje stovėjo Kri
vių-Krivaičio rūmai, vadinosi Krivės miestu. 
Ten buvo kunigaikščių, didikų ir bajorų įvai
raus didumo, su bokštais ir be bokštų, mūriniai 
ir mediniai namai.

Atskiruose rūmuose buvo Didžiojo Kuni
gaikščio rūmai, iždas, klėtys, ir arklydės. Kri
vės miestas buvo aptvertas aukšta medine tvo
ra.

Yra užsilikusių žinių kad buvus dar ir tre
čia pilis. Ji minima ryšyje su kryžiuočių žy
giu prieš Vilnių 1390 metų Rugsėjo 4 d. Kuri 
ši pilis buvus dokumentai nenurodo. Tačiau 
manoma kad tai buvus senoji Vilniaus pilis, ku
ri dar prieš Gediminą ant Vilnios kranto buvo 
įsteigta. Jos žymės ir šiandien tebematomos. 
Tai gilus urvas, kuriame randami dideli skaldy
ti akmenys.

žemosios pilies sienoje buvo iškirsta kele
tas vartų, per kuriuos susisiekdavo su kitomis 
miesto dalimis.

Tokių miestų gatvių kokias šiandien mato
me tais laikais dar nebuvo. Iš pilių išeidavo 
tik keliai. Vienas jų iš žemutinės pilies ėjo 
per Vilnios upės tiltą, pro dabartinę Katedros 
varpinę ir per Vingros tiltą. Toliau šis kelias 
skvrėse ir viena šaka ėjo į Kernavę, antra į 
Vilkmergės pilį.

Iš pietų pusės ėjo vadinamas pilies kelias, 
kuris paliko vardą dabar maždaug ten pat esan
čiai pilies gatvei, šis kelias vedė į Trakus, o 
jo šakos — viena į Polocką, antra vingiuodama 
apie kalnus sugryždavo į Antkainį. Toje vieto
je kurioje dabar stovi Aušros Vartai pilies ke
lias skirdavosi į Ašmenos, Krėvės, Medininkų ir 
Gardino šakas.
Seka: KADA Į VILNIŲ PERKELTA LIETU

VOS SOSTINĖ?

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO AKTO TURINYS 
Nepriklausomybes Paminklas ir Nežinomo Kareivio Kapas Kaune

Vaizdingas paminklas 
ro Muzejaus sodelyje

* * *

sukrautas iš visų Lietuvos karo laukų surinktų akmenų. Stovi Ka- 
Kaune. Priešakyje jo įrengtas Lietuvos Nežinomo Kareivio kapas.

Lietuvos
nutarė kreiptis: 
pareiškimu:

Kaune. Priešakyje jo įrengtas Lietuvos Nežinomo
* * ¥ *

NUTARIMAS
Taryba savo • posėdyje vasario 16 d. 1918 m.

į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo
z

vienu balsu

Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė.Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, rem
damos pripažintaja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konfe
rencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti ne
priklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sos
tine Vilniuje ir tą valstybe atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę , su kitomis, tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pama
tus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek 
galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu budu visų jos 
gyventojų išrinktas.

prašo pripažinti
Lietuvos Taryba pranešdama apie tai... 

nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Vilnuje, vasario 16 d. 1918 m.

vyriausybei,

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

KAIP POLITIKIERIAI NU
STOJA LYGSVAROS

Sandaroje gerb. V. G. rašo: 
“Besiruošdamas prie savo 

koncerto, Chicagos Draugas 
ėmė karščiuotis it toji senmer
ge prieš vestuves. Visi jam 
pavydi, visi ji apkalbą ir ardo 
‘tautinę vnenybę’.

Bet pažvelgk, drauguži, 
pats į savo ‘pavyzdingą’ gyve
nimą, tai gal pamatysi jog ta
vo paties liežuvis yra didžiau
sias ‘griešninkas’.

Jei kada nors reikės atiduo
ti šv. Petrui atskaitą už savo 
darbus tai mūsiškiam ‘Drau
gui ir per didžiausią protekci
ją nepasiseks prasmukti į ro
jų. Liežuvninkams yra skiria
ma vieta kitur.

“Pradžioj šios savaitės ‘Dr- 
gas’ bandė prikibti prie sanda- 

Kiek vėliau jis paskel-riečių.
bė buk šliupas dirbąs velnio 
darbą.

j jog piktos dvasios slankioja ir 
j po ‘Margučio’ pastogę.

“Pašalinis žmogus pamanytų 
jog čia turime reikalo su ner
vų. pairimu... .

“Vietoj kad garsinti savo 
programą ir pati parengimo 
tikslą, ‘Draugas’ išsitraukęs 
kardą iš makšnos, pradėjo 
švaistyti juomi į visas puses, 
grasindamas nepaklusniems ir 
net gąsdindamas savuosius.

“Jeigu Ashland Auditorijoj 
butų rengiama Baltramiejaus 
naktis, vietoj Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo, “Dr- 
gas’ butų tvarkoj. Bet tokiais 
žiauriais ir kerštingais obal- 
siais traukti žmones 
minga liuosvbės 
kaip Amerikonai 
ziškas’ dalykas.”

šitą paskaičius 
ti kad Draugo 
pastogėje tikrai 
finansiškai

Vakar jis jau tikrina

Dr. J. Basanavičius 
S. Banaitis,
M. Biržiška
K. Bizauskas
Pr. Dovydaitis
S. Kairys
P. Klimas
Donatas Malinauskas 
VI. Mironas
S. Narutovvicz 
Alfonsas Petrulis
K. Šaulys

ŠaulysDr. ,J.
Šernas
Smetona 

Smilgevičius 
Staugaitis
Stulginskis 

Vailokaitis 
Vileišis

J. 
A.
J. 
J.
A. 
J.
J.

į iškil- 
šventę, yra, 
sako, ‘krei-

LIETUVOS FOTO MĖGĖJŲ DRAUGIJOS 
TARPTAUTINĖ PARODA

Lietuvos Foto Mėgėjų Drau
gija, norėdama pilnumoje pri
sidėti prie Nepriklausomybės 
20 metų sukakties minėjimo 
iškilmių, ruošia tarptautinę vi
so pasaulio foto 
dą Kaune, 
vasarą.

Lietuvos 
gija, kuri 
veikia,

šiais
mėgėjų paro-
1938 metais,

Mėgėjų Drau-Foto
tik penketas metų 

spėjo daug pasižymėti 
savo Teikia, per tą laiką ruošus
ketvertą foto parodų Kaune, ir 
pati dalyvaudama pasaulinėse 
foto parodose.

Lietuva turi užsibrėžus tiks
lą parodyt pasauliui kad ji pil
numoje gyvuoja visose meno 
srityse.

Amerikos Lietuvis, foto mė
gėjas, ypatingai turi susiru-

pinti tuo, dalyvaudamas kuo-j 
skaitlingiausia ruošiamoje pa
rodoje, nes kuo skaitlingesnis 
bus dalyvavimas tuo labiau bus 
iškeliama Lietuvos vardas.

Tikimasi kad daug Amerikos 
Jungtinių Valstijų ir Kanados 
bei Pietų Amerikos foto mė
gėjų dalyvaus Kaune ruošia
moje parodoje. (Amerikos fo
to mėgėjų žurnaluose 
rengimas paskelbtas).

Norintieji parodoje 
Ii prašomi kreiptis
Spruce St., Philadelphia, Pa., 
pasiųsdami voką su savo 
su ir pašto ženklu ir aš 
siu registracijos blanką.

i pat visus neaiškumus ar 
kias informacijas mielu

i suteiksiu,

parodos

dalyvau- 
į 5727

Draugijos įgaliotas asmuo pa
rodos rengime.

Viktoria MilaševičiutS.

KAIP PLINTA PRA
DŽIOS MOKYK

LOS

adre- 
išsių- 
Taip 

smul- 
noru

kaip Foto Mėgėjų

KAUNAS. — 1913 metais
Lietuvoje (be Klaipėdos kraš
to) mokyklų padėtis buvo se
kanti :

mokyklų buvo 875
mokinių 51,221
mokytojų 1022

192'1 m. mokyklų buvo 1173
mokinių 71.618
mokytojų 1483

1930 m. mokytojų buvo 4,008
mokinių 200,960

1937 m. mokyklų 2,308
mokytojų 5,000
mokinių 269,950
savų mokyklų namų 930

pui- 
šito-

Jsigykit “Savanorių Žygiai” 
Dirvos Knygyne

Dirvos knygynas ja'u gavo iš Lietuvos 
kias dideles DVI KNYGAS, kuriose pilna
kių ir daug kitu įdomių ir nuostabių aprašymų 
apie Lietuvos pirmas kovas už laisvę su Lietu
vos priešais. Tai yra SAVANORIŲ ŽYGIAI — 
I ir II tomai. Knygos didelės, didesnės dar ne
gu “BAUDŽIAVA”, ir šios naujos dvi knygos 
apie Savanorių žygius yra paruoštos to paties 
autoriaus — PETRO RUSECKO.

Dirvos skaitytojai turi laimę įsigyti ir šias 
dvi knygas (du tomus) už nepaprastai papigin
tą kainą — tik po $1.00 tomą, viso $2.00 už abu 
tomu, pridedant 25c pašto ženkleliais persiunti-

nio kaštams padengti už abi knygas.
SAVANORIŲ ŽYGIAI turi būti įdomu kiek

vienam Amerikiečiui, nes tai yra apie tuos pir
mutinius Lietuvių pasišventimus išlaisvinti sa
vo Tėvynę. * Jeigu tie mūšiai butų buvę pralai- 

; mėti, jeigu tie vyrai kurie savo galvas guldė 
nebūtų buvę užtektinai narsus ir pasišventę — 
šiandien Lietuvos Laisvos ir Nepriklausomos 

i nebūtume turėję!
O jie yra jūsų brolių, seserų ar kaimynų 

vaikai, jums artimi ir kiti gal tiesiog pažysta
mi. Kiekvieno vardas, pavardė, amžius, kilimo 
vieta aprašymuose pažymėta. Ir knygos pa
ruoštos tuo pačiu lengvai skaitomu stilium kaip 
ir “Baudžiava” ir “Išniekintos Vėliavos”.

(Reikalaukite Dirvoje tuojau. Antrašas: 
■ 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio.)

reikia many- 
redaktoriaus 

riestai —< ir 
ir protiškai.

> * & $
TYSLIAVA Vieny- 
“jaunimo laikraštį”

JUOZAS 
bėję apie 
štai kaip:

“Prieš kurį laiką du vyrukai 
buvo pradėję girtis, išleisią 
Anglų kalba laikraštį ‘Lietu
vybei palaikyti’. Tie du vyru
kai — Ormanas ir Michelsonas. 
šiedu ‘bendro fronto’ dvynukai 
dar ir dabar j ieško 1000 pre
numeratorių tam dar negimu
siam laikraščiui.

“Jau buvo rašyta, rodos 
Naujojoje Gadynėje, kad ‘iš 
Ormano toks Lietuvybės palai
kytojas kaip iš ožio muzikan
tas’. Bet atvirai reikėtų pasa
kyti kad ir toks laikraštis ko
kiam tie du vyrukai medžioja 
prenumeratas, taip pat niekam 
nereikalingas. Ypač jis nerei
kalingas Amerikos Lietuvių 
jaunimui, jau turinčiam savo 
laikrašti. JAUNIMĄ, kuris, ei
damas dusyk per mėnesį Chi- 
cagoje, pradėjo pasiekti ir to
limas Lietuvių kolonijas”.

Prie gerb. Tysliavos siūlo
mo Jaunimo dar reikia pridėti 
gerą pačios- Vienybės jaunimo 
skyrių, Dirvos ir Margučio ge
rus raštus Angliška kalba, kcJ 
ir užtenka.

Na o SLA. prezidentas pa
naudojo Tėvynės špaltas, ir 
pati Tėvynė leidžia tiems bol- 
ševikvaikėzams agituoti už tą 
negimusį dalyką, ir jiems pra
dėjo SLA. aukos plaukti, o 
SLA. ir SLA. jaunimui — iš
grauš. ..,
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Vieši Darbai Clevelan
de tuoj Padidės

Pastarose dienose paleista iš 
viešų . darbų daug svetimšalių 
kurie neturi neti pirmų Ameri
kos pilietybės popierių.

Miesto mayoras deda pastan
gas gauti daugiau pinigų vie
šų darbų vedimui iš federalės 
valdžios. Washingtone atsibu
vo kelių didelių miestų mayo- 
rų pasitarimas su Prezidentu.

Clevelando mayoras Burton, 
kuris dalyvavo pasitarime, sa
ko gavo Prez. Roosevelto užti
krinimą jog bus reikalaujama 
Kongreso skirti dar iki 500 
milijonų dolarių viešiems dar
bams, pagelbėjimui didmies- 
čiams kovoti su bedarbe.

CAM3RIAN VYRŲ
CHO TO KONCER

TAS
Cambri m Malė Choir (vy

rų chorai) atsilanko Clevelan
de ir duos koncertą Vasario 15 
d. Sevcrance Hali, 
dalyvaus ir pažymus 
Thomas L. Thomas.

Thomas L. Thomas 
Metropoli an audiciją 
damas por radio ir 
dalyvaus Metropolitan Operos 
koncertuose.

Pats choras susideda iš 46 
parinktų Velšių dainininkų yra 
vadovaujamas William Albert 
Hughes.

MAYERLING PADARĖ 
REKORDĄ

Filmą “Mayerling” sumušė Į 
visus iki šiol esamus rekordus 
vaidinimų laiko ilgumu, nes 
jau penkta savaitė rodoma ir 
žiūrėtojų vis ateina daugiau ir 
daugiau. City Theater randa-, 
si priešais Hotel Cleveland.

šiame veikale vadovaujamas 
roles vaidina Charles Boyer ir 
Danielle Darrieux, Austrijos 
sosto Įpėdinio Rudolfo mylimo
sios, jaunos mergelės rolėje.

Tas veikalas yra iš tikro at
sitikimo. Rudolfas, Austrijos 
'Imperatoriaus sosto Įpėdinis, 
Įsimylėjo į jauną savo šalies 
pavaldinę, baronaitę Vetsera, 
bet tėvas užgynė jam su ja 
palaikyti meiliškus ryšius. Jie 
buvo suleisti paskutinį kartą, 
atsisveikint, Mayerling pilyje, i 
Birželio 29, 1889 metais. Še- į 
kantį rytą jų abiejų lavonai j 
buvo rasti: abu jiedu buvo nu-i 
šauti. Ar tas buvo savižudys- į 
tė ar juos kas nužudė?

APIE ŽYMESNIUS

CLEVELANDO LIETUVIUS AKRON, OHIO
V*

T
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KAZYS STONIS

•v

Su choru 
solistas

laimėjo 
dainuo- 

pavasarį

• OHIO SENATO komisija 
tyrinėjanti Gubernatoriaus Da
vey administracijos skandalus 
susekė šmugelystes ir valsti
jos reikalams anglies pirkime. 
Valstijos Įstaiga kuriai reikia 
naudoti anglį, negali nupirkti 
•anglies tiesioginai, bet turi pir
kti per politikierių perkupčių, 
kuris iš kasyklų anglį gauna 
už žemą kainą, o valstijai par
duoda su geru pelnu.

ATSISVEIKINANT
Malonu man buvo lankytis 

Clevelande ir praleisti kelias 
savaites su savaisiais, sesele ir 
švogeriu Lingiais ir jų sūne
liais, Petruku ir Vytautu; su 
broliu ir broliene Dubauskais 
ir jų dukrelėmis ir žentu.

Taipgi malonu buvo susipa
žinti su jų draugais, p. Šipu- 
liauskais, Mičiuliais, Kalikaus- 
kais ir kitais. Turėjau progos 
sueiti ir pasikalbėti su naujos 
parapijos klebonu Kun. A. M. 
Karužiškiu. Visi man buvo 
prielankus ir malonus, taigi 
visiems tariu ačiū ir primenu 
kad išsivežiau gražius įspū
džius apie jus.

Malonu man buvo Clevelan
de viešėti, bet priėjo laikas at
sisveikint. Nenoriu praleisti 
nepaminėjęs kad ir išleistuves 
jie man surengė, taip sakant 
mano viešėjimas čia buvo vie
nas

Kazys Stonis yra biznierius, 
j valgyklos savininkas, Dirvos 
: gretimas kaimynas, su kuria 
durimis šonas šonu gyvena jau 
visas desėtkas metų. Jis šią 

I valgyklą nupirko 1928 metų 
pavasarį ir po šiai dienai ją 
valdo. Kaipo kaimyną, Dirvos 
štabas patyrė, geresnį kaip 
Stonis niekur nerastum.

Į Clevelandą atvažiavo 1926 
metais, čia išsyk laikė valgo
mi! daiktų krautuvę su kitu 
partneriu, paskui biznievo vie
nas, ir pora metų vėliau Įsigijo 
šią vienatinę didžiausią Lietu- 

! višką valgyklą. Joje tam tik- 
- romis dienomis galima gauti 
: pietums ar vakarienei net Lie
tuviško skilandžio! Kuomet 
i praėjo prohibicija, Stonis savo 
restaurante Įvedė ir alkoholi
nius gėrimus.

Jo valgykla randasi antrašu 
6824 Superior avenue. Joje 

■ yra sustojimas Lietuvių atva- 
| žiuojančių iš kitų miestų, ir 
jo pastogėje buvo surengta net 

i priėmimai Lietuvos svečiams 
kuomet jie čia lankėsi.

Stonis gimė 1891 metų Rug- 
I sėjo 25 d., Pociūnų kaime, Ai- 
. riogalos par., Kauno apsk.

Amerikon atvažiavo 1910 m. 
Keliavo per Tilžę, Rotterdamą 

j į New Yorką, ir apsigyveno

smagumas nuo pradžios iki 
išlydėjimo į stotį.

F. Dubauskas.

SAVO DARŽE
Musų keli komunistėliai dir

ba trusiasi rašinėdami neva re
zoliucijas Lietuvai.

Patartina išnešti protestus 
Maskvos carui Stalinui kad 
pasiliautų žudęs nekaltus so
vietų steigėjus. Darb.Darb.

ARENA
Didžiojoj Clevelando 

šeštadienį, Vasario 19,

RUSSELL INN
6921 Wade Park Avė. 

PUIKUS VYNAS, ALUS, 
DEGTINĖ

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

JAMES CEJKA, Sav.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

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

Tokay, Sherry, Brandy ir kt. 
G'< alus išnešimui, 
už 50c.

Azet Wine
1172 East 79th

6 bonkos
(3)

Co.
Street

STONIS
R E S T A U RA N T

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

Į LIETUVĄ PER DIR
VOS AGENTŪRĄ

Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjunga Amerikoje skelbia 
šešias ekskursijas į Lietuvą šią 
vasarą.

Skelbimas telpa ant 7-to psl.
Dirvos Agentūra yra LLASA 

narys, taigi kurie norite va
žiuoti Lietuvon bent kuria šių 
ekskursijų kreipkitės Į Dirvos 
agentūrą.

Dabar laikas pradėti rūpin
tis Lietuvos pasais, vizomis ir 
reikalingas gryžimui dokumen
tais.

Prie to, Dirvos agentūros pa- 
sitarnavimu gali išvažiuoti į 
Lietuvą visais kitais 
visais laivais, kada 
pasitaiko reikalas.

Dirvos agentūra

Arenoj 
_____ r rengia
ma plataus masto garsių loši
kų basket bąli rungtynė. Da
lyvaus keletas jauktų iš aplin
kiniu miestų ir vietinių.

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

BALDU TAISYMAS 
IR NAUJINIMAS

SPECIALIAI 2 šmotų setą ap
dengiant naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitSs apdengiamos naujai 
už $1.50 ir aukščiau. (7)

MORDUS 
Upholstering Shop 

6905 St. CLAIR AVĖ. HE. 6519

JO E’S PLACE
7805 SUPERIOR AVĖ.
SMAGI LIETUVIŠKA 

UŽEIGA
Penktadieniais žuvis, muzika, 

šeštadieniais taipgi 
smagi muzika.

Kviečiu visus savo draugus 
ir kaimynus. (6)
Juozas Paltanavičius, Sav.

išvažiuoti 
laikais'ir 
tik kam

pagelbsti 
partraukti iš Lietuvos gimines 
ir Amerikoje gimusius jaunuo
lius.

VVaterbury, 
dirbtuvėse, 
ti Į biznius, 
nį- Ansonia, _ __ ______
Hanover, Pa., o iš ten atvyko į 
Clevelandą.

Nuo Waterburio laikų pri
klausė Lietuviškose draugijo
se ir kada turėjo laiko prisidė
davo prie Lietuviško veikimo. 
Yra gausiai aukavęs Lietuvos 
reikalams, pirkęs Lietuvos Pa
skolos bonus ir padėjo važinė
ti kalbėtojus po Conn. mieste
lius laike bonų pardavinėjimo. 
Be to yra pirkęs Lietuviškų 
bendrovių Šerus, o Clevelande 
taip pat paremia Lietuviškus 
reikalus pinigais ir daiktais.

Prenumeruoja Dirvą, Vieny
bę, kaip SLA. 14 kuopos narys 
gauna Tėvynę, ir dar vieną-ki- 
tą Lietuvišką laikraštį.

Su Dirvos redaktorium Sto
nis buvo pirmutiniai pradėti 
duoti Clevelande Lietuviškus 
radio programus. Po to tik 
apie radio programus pradėjo I 
rūpintis ir kiti musų biznieriai.

Kazys Stonis yra dar neve
dęs, linksmo, prielankaus budo 
vyras.

Lietuvoje, Pociūnuose, gyve
na jo tėvas, Petras, ir broliai, 
Mykolas, Benediktas, ir sesuo 
Ąntosė.

• CUYAHOGA apskr. komi- 
sijonieriai nutarė skirti $100,- 
000 sumą pinigų kaipo savo 
dąlį prie federalės valdžios pa
skirtų $1,450,000 viešų darbų 
apskrityje vedimui. Pinigai 
bus \naudojami kelių taisymui 
ir duos darbo dėl 2,000 darbi
ninkų metams laiko.

Pačiame Clevelande viešų 
darbų projektams Washingto- 
ne paskirta $110,130 suma.

Conn. Ten dirbo 
paskui pradėjo ei- 

Vėliau turėjo biz- 
Conn. Paskiau

skirti $100,

su-

PIRMŲ PILIETYBĖS 
POPIERŲ REIKALE

Kuriems reikia pagalbos 
radime laivo vardo ir atvažia-

1 vimo laiko, bei išpildymo pir
mų pilietybės aplikacijos po- 

1 pierų, kreipkitės į Dirvos agen- 
' turą, čia jums geriausia patar
naus.
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įFOUR STAR CAFE?
★ ★ ★ ★

Ž DEGTINĖ, VYNAS, 
j v 

į 
j

v

ALUSJ 
Duodama Geras

valgis. Ž
MUZIKA PENKTADIENIO *
IR ŠEŠTADIENIO VAK. į
JOHN MEYER į
Telef. ENdicott 9162 X

6512 Hough Avenue £

t 
t

t
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A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

■i

į-

TALENTO
Smulkios Žinios

MIRĖ HARVEY S. FIRE
STONE. Vasario 7 d. Florido- 

I je mirė pasaulyje žinomas gu-1 
mų išdirbysčių savininkas Har- ■ 

i vey S. Firestone, 69 metų am
žiaus. Laidoti parvežamas į ‘ 
Akroną, šį penktadienį.

Firestone paėjo iš mažo kai-! 
mėlio Ohio valstijoje. Jo tė-' 

I vai matydami jo gabumą davė į 
biznio kolegijos mokslą.. Jau-, 

Į nas būdamas tarnavo įstaigose j 
1 Chicagoje ir kitur, paskui pra-, 
' dėjus gurno industrijai plisti Į 
jis ėmėsi gaminti gurnus veži
mų ratams aptaisyti. Nuo to 
miestuose anų senesnių laikų 
ponai pradėjo važinėti karieto
se kurių ratai buvo apvesti gu
rnais. Neužilgo prasidėjo ir 
automobilių ratams gumų ga- 

Į mvba, kuri praplėtė jo indus- 
j triją ir turtus.

—Sausio 29 d. SLA. 354 kp. 
turėjo pasekmingą balių, sve
čių buvo daug ir visi turėjo 
gerą laiką. Kuopai liko gero
kai pelno. Rengimo komisija 
tvarkiai darbavosi. Daug pa
sidarbavo padarymui šio vaka
ro pasekmingu kuopos pirmi
ninkė p. Kazlauskienė, šokiams 
grojo jaunuolis Edvardas Ru
dis.

Gryžtant p. Kazlauskienei iš 
šio baliaus, kartu tame auto
mobiliu važiavo Matukoniai ir 
Vaškeliai. Važiuojant jiems 
W. South gatve, ant jų auto
mobilio užlėkė greitai važiavęs 
Italų tautybės vyrukas, kuris j 
Lietuvius užgavo. Jis norėjo, 
savo automobiliu pabėgti, bet1 
tapo sulaikytas ii” areštuotas. 
Tie sužeistieji Lietuviai 
si namuose. Linkėtina 
greito pasveikimo.

Stasys Alekna, per 8 
dirbęs prie laiškų išnešiojimo 
tik protarpiais, dabar gavo tą 
tarnybą nuolatinai, su geru už- 
mokesniu.

J. Pulkų, Dirvos skaitytojų, 
duktė Lucija turėjo operaciją, 
buvo labai susirgus. Dabar 
jau taisosi. Jį yra gabi mer
gaitė, dažnai draugijų paren
gimuose Lietuviškai dainuoja 
ir padeklamuoja.

Pas Pulkus lankėsi svečiai, 
jų švogeris p. Kazlauskas su 
žmona ir sunum iš Clevelando.

Kalnas.

• PREZ. ROOSEVELT labai 
susirūpinęs Ohio valstijos po- j 
litika. Roosevelt nori išstumti 
dabartinį Demokratą Ohio val
stijos gubernatorių iš kandi
datų ir siūlo kandidatūrą da- Į 
bartiniam senatoriui Vic Dona- 
hey, seniau buvusiam guber- Į 
natoriui. Donahey tačiau sa
ko nežada kandidatuoti. Pre- i 
zidentas nesąs gatavas remti j 
Charles Sawyer į gubernato
rius.

• SKILIMAS tarp Clevelan
do Demokratų didėja: apskri
ties šerifas O’Donnell dirba iš
vien su apskrities inžinierium 
McWilliams kaip sukilėlių va
dai prieš iki šiol valdžiusius 
ir savo rankose viską turėju
sius Gongwer ir jo smarkią 
padėjėją Bernice Pykę. Susi
skaldymas nežada gero.

P. J. KEP SIS
809 Society for Savings Bldg.

Namų KEnmore 4740-W

ar priemiesčiuose, kreipki- 
Taipgi gausit patarnavimą

Telefonas: Ofiso MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus mieste
tės j mane, gausit už pigią kainą, 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės Į mane telefonu arba asmeniškai. 
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DEEEA C. JAKTBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

m nuT

Ar kenčiate nuo Reumatizmo?
tuomet naudokite

RHEUMATOX
Gydo skausmą ir štyvumą paeinantį nuo Reumatizmo, Arthritis, Neu- 
ritis, Sciatica, Gout ir Lumbago. Skirsto ir naikina kūne rūgštis, 
šis vaistas išrastas vaistininko kuris pats kentė ilgą laiką nuo Reu
matizmo ir Neurito. Gausit tikras pasekmes iš penkių savaičių gy
dymo ištekliaus, kuris susideda iš trijų 8 oz. bonkų, kaina $4.00.
Išdirba legalizuoti vaistininkai. Užrašo tą vaistą gydytojai. Par
duoda tik Adolf Nydegger, vaistininkas per 32 metu, ir Wm. T. Kuli, 
vaistininkas per 47 metus. (12)

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

JL
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Programas

Rengia Liet. Kultūrinio Darželio S-ga

Sekm. Vasario-Feb. 13

SALĖJE
Salė bus atdara nuo 4 vai. Programas prasidės 5 Vai

Įžanga į programą 35c.

Visi esat prašomi atsilankyti Į pirmą šių metų Lie
tuvių Darželio parengimą — gražų jaunimo programą, 
kurį sudarys jauni Clevelando muzikos, dainos ir šoki
kų talentai ir iš Lietuvos atvykę jaunuoliai. Pelnas šio 
parengimo eis Darželio naudai.

Šiame vakare šokiams gros šeši muzikantai, vado
vystėje Jono Apanaičio. Visiems užtikrinama geras 
laikas. Atsiveskite savo jaunimą praleisti vakarą su 
Lietuviais.

Vaikams iki 12 metų inėjimas nemokamai.

Šokiai prasidės 8:00 tai. Įžanga 25c.

TO s m

Vargas su Furnasu ir Ne

f

f

i

I

WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL DIRECTOR

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė. __ HEnd. 9292
■a..,.........    t - . -. . .

gydo- 
jiems

metus

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

19 3 8
CLEVELANDO
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tikra Ekonomija Yra
Prastas Bargenas

M
INTIS apie įvedimą “karšto van
dens dūdos” į anglimi kūrinamą 
pečių buvo pradėta keno nors 

tikint kad tuomi sutaupys. Bet ne.

Klausykit, šiluma yra šiluma—kuri ei
na į vandenį padarymui jo karštu, nei
na į jūsų namų šildymo dūdas apšildy
mui namo.

Tokiu budu jus deginat daugiau anglių, 
tai viskas. Ir nedarot gero savo dūdų 
suvedžiojimui (plumbing) kuriuo karš
tas vanduo visa spėka garu 
jūsų vandeninėmis dūdomis.

varomas

Na o kai furnasas užgesta—

I

MAISTO 
PARODA

ir

Namų Reikmenų 
Ekspozicija

Dalyvauja asmeniškai
BOBBY BREEN

4 kartus per dieną

VASARIO 10 iki 18
išskyrus sekmadienį

PUBLIC 
AUDITORIUM

Atdara 1 iki 11 vakare

Viešos Vestuvės
šešt. Vasario 12, 8 vai. Vak

tlBllllIllfllHlinillItllIlllL1

ĮGALIOJIMAI
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Geriau užsukit j Gas Office ir 
kaip prieinamai galit įsitaisyti 
ra vandens šildytoją.

patirkit 
sau tik-

i
THE EAST OHIO GAS CO i

reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit vpatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio.
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Convenient Cleveland Trust Banks
DOWNTOWN

Euclid at East 9th, Main Ofliit 
Prospect at Ontario *

EAST SIDE
5703 Broadway 
Broadway at Harvard 
Buckeye at East 116th 
Crawford at Hough 
East 55th at Linsvood 
East 152nd at Pepper 
'684 East 185th 
Euclid at East 57th 
Euclid at East 79th 
Euclid at East 105th 
Euclid at Mayfield 
14312 Euclid, E. C. 
Euclid at Alcoy 
Kinsman at Lee 
Lee at Tullamore 
Mayfield at Lee 
Milės at East 133rd 
Nela Park, E. C. 
St. Clair at East 40th 
St. Clair at East 55th 
St. Clair at East 79th 
St. Clair at East 105th 
St. Clair at East 125th 
St. Clair at East 138th 
Sliaker Square 
Superior at Addison

Superior at East 105th 
Superior at East 123rd 
Union at East 93rd 
Waterloo a t East 156th 
WoodlandatEast 22nd 
\Voodlandatkast 55th

WEST SIDE 
Clark-at West 50th 
Detroit at West 65th 
Detroit at West lOlst 
Detroit at West 117th 
Litcrary at Professor 
Lorain at West 65th 
Lorain at West 99th 
Lorain at West 117th 
Lorain at Rocky River 
Madison at Lark 
Madison ar Warren 
Pearl at Broadvievv 
West 25th at Clark 
West 25th at Denison 
West 25th at Franklin

NEARBY 
Bedford Painesville 
Lorain Wiliou8hby

Che 
Cleveland 

Crust Company 
Ohio’s Largest Commercial Bank and

Trust Company
MOBE THAN 600,000 DEFOSIT ACCOUNTS 

at 53 bankinc orncis

Mernber Federal Dcposit Inauranea Corporatioa



LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI .IR ISTORIŠKOS VIETOS

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IS LIETUVOS
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RAGELIO IR DVIRAGIO EŽERAI

KITADOS VANDENYS PA
DANGĖMIS LEKIOJĘ

Už 7 kilometrų nuo Šiaulių 
miesto į pietus stovi mažas 
Kairių bažnytkaimis. Vos ke- 

I liolika trobesių jame yra. Ta
čiau jis stovi labili gražioje 
vietoje. Iš vienos pusės, į ry
tus, nusidriekia tolyn lygios 
lygumos, tik kur ne kur ant 
savęs užsiauginusios guzą, ko
kią kalvelę. 1 vakarus — ka
pinės, gelsvas smėlis ir gražios, 
lieknos, tik viršūnėse turinčios 
šakų, pušys. Stovi jos vieni
šos, linguoja vėjo pučiamos 
ba lietui lyjant, verkia 
skaistaveidės Lietuvaitės 
sulaukdamos gryžtančių iš 
ro bernužėlių....

Geltono žvyro ir tų pušų 
prieglobstyje ilsisi nedidelis 
Ragelio ežeras. Nedidelis jis, 
bet gana gilus ir žuvingas. Se
ni žmonės* pasakoja kad daug 
metų atgal toje vietoje buvo 
gražus slėnis, kuriame augo 
vešli žolė ir ganėsi bandos Kai
rių dvaro galvijų. Tas bandas 
ganęs kerdžius (ustovas), pa
dedamas piemenų. Jis turėjo 
tokį ragelį, kurį pūsdamas val
dė karves ir piemenis.

Kartą jis tą ragelį padavė 
vienam piemeniui, o pats nu
ėjo į dvarą pietų pavalgyti. 
Valgant pietus užėjo smarki 
perkūnija. Didelis, juodas de
besis karojo virš galvų; tik, 
rodos, pratrukti reikėjo ir van
duo butų užpylęs visą slėnį. 
Kerdžius net valgyti nebaigęs 
išsiskubino pas bandą ir pie
menis. O piemenys, nesulauk
dami kerdžiaus pabūgo perkū
nijos ir bandą ginė į dvarą.

Kerdžius juos jau sutiko 
ties- vartais.

— O kur ragelis? — 'tuojau 
užklausė piemens kerdžius.

Piemuo tik dabar atsiminė 
kad ragelį jis paliko ant ak
mens prie kurio sėdėjo. Pasa
kė tai kerdžiui. Kerdžius nu
bėgo į slėnį ragelio. Bėgda
mas tris kartus suminėjo ra
gelio vardą. Vos tik trečią 
kartą paminėjo ragelį, pratru
ko debesis ir visas vanduo su
bėgo į slėnį, paskandindamas 

■ jame kerdžių ir jo ragelį. Nuo 
to laiko tas ežeras ir gavo Ra
gelio vardą.

Senovės žmonių pasakoji
mais, tokių vandenų-debesų pa
dangėmis dažnai skraidydavę, 
tik žmonės neištardavę jų v.’.r- 
do tai jie žemėn nenusileisda- 
vę.

ar- 
lyg 
ne
ką-

! tuojau ją plakdavo.
Kartą suginė vėl abu. Ėmė 

žaisti ir taip užsižaidė kad nei 
nepastebėjo kai visos karves 
suėjo į vasarojų. Bežaisdami 
pakėlė akis ir pamatė ateinant 
Rūtelės motiną ir atsinešant 
ilgą botagą, žvilgt į kitą pu- 
sę, ogi ten nei vienos karvės, 
tik jautis vienas, bet irgi jau 
bebaigiąs ineiti į vasarojų. Ru- 

j teiė išsigando.
— Dviragi, kur eini! Dvi- 

I ragi! — ėmė šaukti Rūtelė i . .jaut;.
Vos tik mergaitė paminėjo 

tą vardą, kaip sukaukė, suuže 
debesis ir vanduo papliupo že
mėn. Matė dar Rūtelės moti
na pasineriančią savo dukrelę, 
šaukė visas pasaulio galybes 

j gelbėti jos dukrą, bet viskas 
veltui. Paskendo Rūtelė, pa- 

. skendo jos mylimasis, pasken- 
: do ir visi galvijai.
nusiskandino ir

I na.
Ežeras sudaro 

čio ragus. Nuo 
1 ragio vardas, 
i taria prieš maudantis tame 
ežere persižegnoti, kad nepa
griebtų Bedugnienė (Rūtelės 
motina).

Sakoma kad ir dabar, kai 
viesulai siaučia virš ežero, kai 
bangos taškosi žalsvomis puto
mis ir lengvai apverčia valtį, 

; išeina iš ežero Bedugnienė ir 
verkia, vaitoja savo dukrelės. 
O žvejai, tokiais siautulingais 
momentais pakliuvę ant ežero 
ir gyvi gryžę krantan, pasako
ja kad patys matę seną Bedug- 
nienę, girdėję jos “Ui-ui-ui”. . .

Al. J. PI.

įs sielvarto 
Rūtelės moti-

lyg ir du jau-l 
to ir kilo Dvi- 

Seni žmonės pa- 
maudantis

DVIRAGIS EŽERAS
Yra ir antras panašus pada

vimas apie Dviragio ežerą, Ro
kiškio apskrityje, prie Salų 
bažnytkaimio.

T'en taip pat prieš daugelį 
šimtų metų užplaukęs toks de
besis. Viena moteris r.ušap- 
navo kad tai ne debesis bet 
klajojantis ežeras. Reikėjo tik 
sužinoti jo vardą, ištarti jį ir 
ištarėjas ežerą gali padėti kur 
nori. Bet jei nesužinosi kur 
ežerą padėti tai pats tapsi jo 
auka. Moteris nerimo sužino
jus tą paslaptį. Bijojo dėl sa
vo ir dukters gyvybių.

Rūtelė, tos moters duktė, 
ganė bandą. Pamylo ji ly
giųjų Lietuvos laukų mėlyna
kį bernužėlį, taip pat ganiusį 
karves. Susitikdavo jiedu daž
nai, bet visa nelaimė kad rei
kėdavo saugotis Rūtelės moti
nos. ši, pamačius savo dukrą 
šnekantis su tuo bernužėliu,
Jimui iii initui n n i m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i i 

| APDRAUDOS REIKALE 
= Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
= U.tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
Ę miau šaukite mus negu ugniagesius (rire-monus).

L MOLIS
Lietuviška Real Estalc 

Apdraudos Agentūra
Cleveland

LENKŲ INTRIGOS 
DĖL BALTUOS 

KARDINOLO
KAUNAS. — Popiežiaus nu

sistatymas paskirti Baltijos 
kardinolu Rygos Vysk. Sprin- 
govičių Lietuvos dvasiškijoje 
sukėlė tam tikro susidomėjimo. 
Kardinolu buvo minimas Kau
no Arkivyskupas Skvireckas ir 
tokio staigaus Vatikano pasi
keitimo niekas nelaukė.

Šia prasme didelės reikšmės 
teikiama Lenkų intrigoms prieš 
Arkiv. Skvirecką. Labai ste
bėtina ir ta aplinkybė kad Lat
vijoj katalikų tesama tik 10 
nuoš., kai tuo tarpu Lietuvoj 
katalikai sudaro per 89 nuoš. 
visų gyventojų.

Lietuvos katalikų vyresnybė 
turėjo savo pasitarimą, kuria
me nutarta pasiųsti Į Vatika
ną speciali delegacija šį klau
simą išaiškinti.

NAMINĖS DEGTINĖS 
BĖDA LIETUVOJE
KAUNAS. — Lietuvoje la

bai inėjo į madą daryti slaptai 
naminę degtinę. Valdžia prieš 
tai kovoja. Tas gėralas yra 

pragaištingas žmonėms. 
1936 ir 1937 metais poli- 
organų surinktų statisti- 
duomenų apie naminės

labai
Iš 

ei jos 
kos
degtinės gamybą matosi kad 
1936 m. visoje Lietuvoje buvo 
sulaikyta 72 degtindariai, ras
ta 262 “bravorai” ir 456 vieto
se buvo rasta naminės degti
nės.

1937 m. degtindarių buvo su
laikyta tik 29, bet ‘bravarų” 
buvo rasta 347 ir 514 vietų 
buvo rasta degtinės.

t.

S.
A

16
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kitos 
įstai- 
vid įl

Dirvos Agentūra 
bent kuriuo kitu

aptarnaus jus jeigu tu- 
meto laiku, visais laivais

ir 10
Dainų 

at-

rą tuojau, 
ribos pasas,

Lietuvos Elektrifikacija.
Kaunas. — Energijos 

mitetas paruošė ir įteikė 
įstatymo

DOKUMENTŲ reikale kreipkitės į Dirvos Agentu- 
Jums reikalinga gauti Lietuvos arba Ame- 
gryžimo leidimas

TAIPGI,
rit išvažiuoti 
i" visomis linijomis.

C* O.

I LIETUVĄ
j i ę , r »

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:,

S.

t
Y Ekskursijos

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
4023 E. 141 STREET Te,efonas WAsh- 3227

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Pristatėm tiesiog i namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur

visada klauskit N R W DEAL DUONOS

PRANAS KUACA ITIS, Savininkas

Sveikatos Rūmai.
Kaunas. — Paruoštas Svei

katos Rūmams steigti įstatymo 
projektas. Rūmų veikla apim
tų visas sveikatos aprūpinimo 
sritis.

Kaunas. — Vasario 2 d. Po
niai Smetonienei pirmininkau- 

• jaut, Įvyko Lopšelio Draugijos 
susirinkimas, kuriame plačiai 
apkirti vykdomos kūdikio glo
bos reikalai.

Kunigaikštienei Birutei 
paminklas.

Kaunas. — šymet Palango
je pradedamas statyti kunig. 
Birutei didingas trylikos met
rų aukščio paminklas.

. Kaunas. — švietimo Minis
teris T’orkūnas patvirtino V.

Ko- 
Vy- 

riausvbei įstatymo projektą 
padaryti elektros energiją leng
vai prieinama visiems Lietuvos , 
gyventojams.
Lenku šeimininkavimas

Vilnius. — Lenkai sustabdė i D. Universiteto Senato pateiktą 
Vilniaus - Švenčionių Lietuvių Studentų Atstovybės Statutą. 
Ryto švietimo Draugijos vei- Atstovybės rinkimai įvyks Ko- 
kimą, uždarė šv. Kazimiero vo mėnesio pradžioje. 
Draugiją; padarė kratą Lie
tuvos Mokslo Draugijoje. Len
kai visuomet tvirtino kad Lie- j 
tuvių Vilniuje kaip ir nėra. Da-! 
bar, pradėję persekiojimus, jiel 
patys įrodo pasauliui kiek daug: 
tų Lietuvių ten turi būti, jei 
jie net okupacijos laikais su
tvėrė tokią daugybę įvairiausių 
draugijų: kultūrinių, mokslo, 
ūkiškų, pašalpinių ir kitokių, 
daugybę skaityklų, knygynų. 
Jei nebūtų interesantų, tai tos 
skaityklos, gimnazijos ir kito
kios įstaigos turėtų pačios sa
vaime užsidaryti. Vienok jos 

i per ilgus metus laikėsi ir pro
gresavo. Ir, štai, Lenkija, be- 
sigirdama esanti aukštos kul
tūros valstybė, elgiasi su 
tautos mokslo ir kultūros 
gomis barbariškai, kaip 
ramžių Totoriai.

Dainų šventė.
Klaipėda. — Liepos 9 

d.d. Klaipėdoje įvyks 
Šventė, kurion laukiama 
vykstant užsienio Lietuvių cho-! 
rų iš Amerikos, Anglijos ii ; 
Latvijos. Ta šventė duos pro-; 
gą Klaipėdos pajūryj galingai 
suskambėti iš kelių tūkstančių ; 
krūtinių Lietuvių dainai ir pa.-! 
sidžiaugti susitikimu tautos j 
vaiką iš visų šalių.
Seimas.

Kaunas. — Sausio 31 d. Mi
nisterio Pirmininko pavaduoto
jas Stanišauskas, padarė Sei
mui platų paaiškinimą ir pa
grindė naujosios Konstitucijos 
projektą. Seimas vienbalsiai 
pripažino projektą svarstytinu J 
ir perdavė Komisijai iš 11 at
stovų. Po to Valstybės Prezi
dento aktu Nepaprastoji Sei
mo Sesija uždaryta. Vasario 
1 d. Seimas susirinko papras- ’ 
tąjai sesijai.

Kaunas. — Vasario 2 d. Kau-' 
ne, dalyvaujant Valstybės Pre-; 
zidentui, Vyriausybei ir Diplo
matams, atidaryta Italų Meno 
Paroda.

VILKAI. Alytaus apielinkė- 
jc, Butrimonių ir Punios sri
tyse, pasirodė vilkų. Vilkai 
ateina per Nemuną, vendeniui 
užšalus. Nesenai vilkai pagro
bė vieno Butrimonių apielinkių 
ūkininko kiaulę, o-kito ūkinin
ko sudraskė kelias avis. Dzū
kų krašte tie žvėrys smarkiai 
naikina stirnas ir kiškius.

P. P. A
: Vienatinė Vietinė Pastovi
: ir
: 6(706 Superior Avė. Cleveland IiEnderson 6729 —
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LITVINOVAS AT
STATYTAS

KAUNAS. — čia pasiekė ži
nios kad, susirinkus posėdžiau
ti Maskvoje aukščiausiai tary
bai — verchovnam sovietui, — 
kurs yra lyg parlamentas, at
sistatydinus sovietų vyriausy
bė. Sako kad smarkiai buvęs 
pultas ir užsienių reikalų ko
misaras Litvinovas.

Sugretinus tų žinia su kita, 
būtent kad j Tautų Sąjungos 
Tarybos posėdį Litvinovas jau 
nebevažiavo į Gerevą, galima 
daryti sau drąsią išvadą dėl jo, 
kaip komisaro ir kaipo Litvi- 
novo likimo.

Gali ir smarkiam Litvinovui 
tekti atsistoti prie sienos....

Kaunas. — Tarp Lietuvos ir 
Brazilijos susitarta prekybos 
santykius praplėsti.

SIOS VASAROS

S. EUROPA ‘ Gegužės-May
Per rBremena į Kauną arba Klaipėdą

Gegužės-May 28
Klaipėdą be persėdimo

Birželio-Jure 1 x
Kauną arba Klaipėdą

Birželio-June
Kauną arba Klaipėdą

Liepos-July 1
Iš Ncw Yorko per Gothcnburgą į Klaipėda

S. S. AQUITANIA Liepos-July
Per Cherbourg Į Kauną arba Klaipėdą

S. GRIPSHOLM
Iš New Yorko tiesiog į

S. BRITANNIC
Iš New Yorko i

S. S. AQUITANIA
Per Cherbourg i

S. GRIPSHOLM

Naudokitės Dirvos Agentūros 
Patarnavimu

šios ekskursijos yra rengiamos sąryšyje su Lietu
vių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje, visos yra 
tos sąjungos valdybos užgirtos ir remiamos, tokiu budu 
bent kuria šių ekskursijų keliavimas jums patiks.

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

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

KNYGOS KURIŲ VISI 
NORIT

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.0^

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, •iki gyvo 
kraujo plake ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

šioje knygoje atvaizduota sunkios . musų 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, d<=l tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas dėl savo tėvynės, dėl brolių 
labo, dėl šviesios ateities. “Išniekintos Velia- 

” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.
Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 336 

pusi., su daugybe paveikslų. Kaina $1.50, bet 
“Dirvos” preumeratoriams atiduodama tik už 
$1.00. “Išniekintos Vėliavos”, 301 pusk, kaina 
80c., bet “Dirvos” prenumeratoriams atiduoda
ma už 50c.

(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

Mažasis Lietuvių Kalbos 

VADOVĖLIS 
šis vadovėlis tinka augesniems vaikams ir
mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes 
skirtas Pradžios Mokyklos III skyriaus vai
kams. šis vadovėlis tinka ir suaugusiems 
Lietuviams kurie mažai apipašinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.

Nedaug* jų gavome, paskubėkit Įsigyti 
ui visai mažą kainą .......... tik 35c.

------------------------------------------------------------------------- ;----------------------1-------------------------------------- 1-----------------

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČ1O”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Naudinga Sveikatos Knyga

NAMŲ DAKTARAS
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

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

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

“Dirvos” Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems .vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
kurio su maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis.

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

Karalienės Sabbos

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

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Moterų “Mirties Batalijom/' Vedėja Marija 

Bockareva, jos gyvenimas ir kur avimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 2C5 pusi. ____________ .1.00

»
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štai kokias “stacijas arba kalvarijas” turės apeiti balių 
rengimo komisijos ir kiek daugiau pasidaro kaštų

Secretary)

Lietuvių Salės Bendrovės di
rektoriai pranešė, ir Dirvos re
dakcija vėliau ištyrinėjo, ko
kias “stacijas arba kalvarijas” 
turės pereiti draugijų komisi
jos rengdamos balius Lietuvių 
salėje (arba kitose salėse).

Suvaržymas padaryta toks 
kad draugijoms jau neapsimo
kės rizikuoti rengti balių jeigu 
netiki sutraukti didelio skai
čiaus žmonių.

Tas viskas yra darbas fede- 
ralių ir valstijos politikierių, 
kuriems vis permaža pinigų ir 
jie pasiryžo lipti ant sprando 
net draugijoms kurios draugiš
kumo delei arba uždirbimui ke
lių dolarių rengia vakarus.

Tekis aptaksavimas duoda 
politikieriams dideles sumas pi
nigų naujus savo draugus įso
dinti į visokių inspektorių ir 
permitų išdavėjų vietas.

Atsilyginimui už tai, rinki
mų laikui atėjus, kada politi
kieriai pradeda landžioti po 
susirinkimus, draugijos turėtų 
ių visai neįsileisti....

REIKALINGA KETURIŲ 
PERMITŲ (LEIDIMŲ)

Iki dabar, balių rengiant rei
kėdavo gauti tiktai du permi- 
tu: įžangos tikietų permitą ir 
miesto valdyboje permitą šo
kiams laikyti.

Dabar štai kas reikalinga:
Statė tax permitas $1.00 
Dance permitas $2.00
Federal liųuor permitas 2.00 
Statė licjuor permitas 5.00
Kaštų pasidaro $7.00 dau

giau. Bet tas nebūtų tiek bė
da kiek pasidaro vargo su ga-1 
vimu Federalio ir Valstijos gė-1 
rimų leidimų, štai kas reikia 
atlikti :

1. Reikia nuvažiuoti i Fede- 
ral Building (seną paštą) vi- j 
durmiestyje, nueiti į kambarį 
204, ir paprašyti “Enterlain-1 
ment liųuor permit”. 
paduoti draugijos 
to vardus. Permitą 
turi prisiekti.

Taigi, nežiūrint kaip maža 
draugija ir kiek mažai ineigų 
ji turės parengimo vakare, tu
ri gatavai turėti $55.00 paden
gimui salės ir permitų ir muzi
kantų, jeigu balių laikys sek
madienį. ,

Jokia tvarka mažasias drau
gijas tiesiog pasmaugs jų pa
rengimuose.

KOKIA IŠEITIS?
Lietuvių salė nuo to nuken

tės' Tau dabar viėna-kita or
ganizacijos, patyrusios apie šią 
naują sistemą atsisako savo 
vakarus salėje rengti.

Salė turi tik vieną išėjimą: 
turės prieiti prie to kad duoti 
salę už visai mažą kainą, arba 
visai dykai. Draugijos tada 
galės,iš vakaro ineigų padengti 
surengimo kaštus, o salė ga
lės daryti pelną iš į klubą ei
nančių išsigerti tą vakarą su
sirinkusių į programą žmonių. 
Rengėjams tada nerūpės per
mitai nei išlaidos už juos, ir 
salėje bus parengimų.

žinoma, bus ir čia suvaržy
mas: į klubą tegalės ineiti tik 
tie kurie bus pilnateisiai klubo 
nariai. Todėl reikės 
kuodaugiau žmonių 
salės klubo nariais.

Kituose miestuose 
daroma: salę išduoda

arba visai nemokamai, 
programo tie kurie turi 
sueina į klubą ir gurkš- 
tuomi darydami pelną 

K. S. Karpius.

stengtis 
padaryti

pigiai 
o po 
teisę, 
noja, 
salei.

taip jau 
už visai

• NUSIŠOVĖ. Sugryžęs iš 
Floridos, kur buvo nuvažiavęs 
su savo nuotaka praleisti “me
daus mėnesį”, ūkininkas Ir- 
vin S. Fauver, 64 metų, savo 
ukėje tvarte, prie Dover Viliū
ge, nusišovė. Jo žmona yra 54 
metų amžiaus.

AUKOS DARŽELIUI
Iš Detroito, J. Johnson pri

siuntė . per Dirvos redakciją 
Lietuvių Darželiui $4.85. šias 
aukas sudėjo keli Detroitiečiai 
dalyvavę pp. Našlėnų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
m i n ė j i mo vakarėly j e.

Talento Vakaro Pro
gramas bus Linksmas
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

talento programas sutraukė į 
save eile jaunų Lietuvaičių ir 
Lietuviukų su visokiais muzi
kaliais instrumentais, su daino
mis ir šokiais, na o prie jų pri
sideda dar gražus buris auges
nių gabių talentų, ir asmenų 
net atvykusių iš Lietuvos.

Programas prasidės 5 vai., 
Lietuvių salėje, šį sekmadienį, 
Vasario 13 d. Po programo 
šokiai. Gros Jono Apanaičio 
šešių muzikantų orkestras.

Įžangos kaina gi ta pati kaip 
visada: 35c. Į programą, 
kiams 25c. šokiai 
vai.

Visi dalyvaukit 
laiko praleidimui ir 
Darželio.

šo- 
prasidės 8

linksmam 
parėmimui
Komisija.

Kas Kalbės Nepriklau
somybės Paminėjime 

Vasario 19 d.
Lietuvos n e p riklausomybės 

20 metų sukakties minėjimas 
(31evelar.de įvyks šešetadienj, 
Vasario 19, Lietuvių salėje. 
Programas susidės iš kalbų ir 
dainų.

Kalbės Kun. A. M. Karužiš
kis, Kun. E. šteigmanas, P. J. 
žuris, Mayoras Burton, Teisė
jas Levine, Kongressmanas M. 
A. Sweeney.

Patriotinė visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

Reikia 
ir aplikan- 

iipantis 
Gauna išpildytą 

blanką, kurią reikia pasirašyti. 
Tada reikia eiti į kambarį 226 
ir ten užmokėti $2. Ten išduo
da mažą lapelį, kuris yra fede- 
ralis leidimas (Special Tax 
Stamp). Abiejose vietose pa
sako tau “Thank you”.

2. Iš federalės įstaigos rei
kia keliauti skersai Publik 
skverą. Ten užvažiuoji ant 8- 
to aukšto. Sėdi viena panelė 
ir daug politikierių, kurie ten 
švaistosi. Panelė neklausia ko 
tau reikia. Ji tik ištisai tele
fonu kalbasi. Reikia prieiti ar
tyn ir paprašyti “liųuor per- 
mito”. Tada nustembi patyręs 
kad čia permito gauti negali
ma: ji paduoda blanką, įsako 
ją išpildyti ir su $5 siųsti į Co- 
lumbus, Ohio..,.. Gausi per
mitą bėgyje 10 dienų....

3. Parsineši blanką, reikia 
ją išpildyti, net su tokiais dur
nais klausimais kur arba iš ko 
alų pirksi.... Blanką turi pa
sirašyti draugijos pirmininkas 
ir notaras turi užtvirtinti (vėl 
35c ar 50c.)

Išsiuntęs blanką į Columbus, 
sėdėk rankas sudėjęs ir lauk. 
Jeigu tie ponai laiku permitą 
išsiųs, balių galit laikyti, o jei 
ne — ir po visko. .. .

(Šias stacijas reiks apeiti ir 
piknikus rengiant.)

• VAISTINĖS Clevelande ir 
apielinkėje labiausia užpuldi
nėjamos plėšikų. Vaistinių sa
vininkai turėjo savo pasitari
mą kaip kovoti su ta jų nelai
me.

• SUIMTAS unijos agentas. 
U. G. Rich, mėsininkų unijos 
agentas, tapo areštuotas sąry
šyje su mėtymu dvokiančių 
bombų į krautuves. Sulaikyti 
pora vaikinų pripažino kad tas 
agentas juos samda atlikti tą 
darbą. Policija smarkiai ko
voja prieš tokius raketierius, 
kurie save persistato darbinin
kų unijos atstovais ir varo vi
sokį grobišavimo ir kyšių rei
kalavimo darbą.

• KOVOJANT su automobi
listais sulaikymui žmonių su
važinėjimų, pereitą šeštadienį 
ir sekmadienį sugaudyta net 
287 važinėtojai, kurie pirma
dienį pastatyti teisme užsimo
kėjimui pabaudų. Tas dvi 
dienas automobilių 'nelaimėse 
neužmušta nei vieno žmogaus.

• SUGAVO KETURIS plėši
kus. Vasario 4 naktį, keturi 
banditai kurie norėjo apiplėšti 
Avalon vaistinę, Shaker Hghts 
dalyje, tapo sugauti policijai 
pribuvus ir užklupus juos be
sirengiančius įsiveržti į vais
tinę.

KIEK DABAR KAŠTUOS BA
LIAUS SURENGIMAS 

TUVIŲ SALĖJE
Visi keturi permitai 
Policijantas salei 
Salė 
Muzikantai 
Taksai už tikietus 
VISO

LIE-

$10.00
$4.00

$25.00
$14.00

$2.00
$55.00

• ORAS Clevelande šios sa
vaitės pradžioj vėl atšilo, pora 
dienų buvo švelnus, trečiadie
ni pavasariškai lijo. Bet ket
virtadienį vėl atvėso.

• OHIO valstijos mėsos ga
mintojai pradėjo vajų raginti 
šios valstijos gyventojus “val
gyti daugiau Ohio mėsos”. Ji 
yra jautiena ir aviena.
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BRANGMENYS JEVVELRY
Visokios brangmenys, papuošalai, žiedai, laik

rodžiai, laikrodėliai, deimantai, retežėliai, 
rašomos plunksnos žemiausiomis kainomis.

LAIKRODŽIŲ IR LAIKRODfiLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

Ateikit pamatyti musų turimų prekių 
gausybę ir įvairybę.

V

ji
I. SAMAS JEWEURY

6704 Superior Avenue

X 
■?

X

f
X

i

LIETUVAITĖS DALYVAUS 
SU TAUTIŠKAIS ŠOKIAIS

Cuyahoga Apskrities Mote- 
I rų Demokratų Klubas ir Jaunų 
Merginų Demokratų Klubas 
rengia Visų Tautų Kostiumuo
tą balių, Statler viešbutyje, di
džiojoj salėj, Vasario 22 d., nuo 
8 vai. vakare. Pelnas skiria
mas parėmimui studentų mok
sle.

Lietuviškų šokių dalį tame 
programe išpildys 
Birutės vyresnėsės 
vadovyste Jeanette 
kaitės.

:. VENSLOVAS
The next fevv months vvill be 

busy ones for the members of the 
Cleveland Lithuanian Athletic Club 
and its basket bąli teams. The 
senior team crippled by injuries vvill 
be fighting to get in the playoffs 
for the Inter-Lodge title. Three of 
the members of our team, ‘Doc’ 
Kubilius, Pete Miliauskas, and Ben- 
ny Visnauskas, vvere injured lašt 
vveek vvhile playing in the Muny 
I eague. Tll ihree say: “Regardless 
of our injuries vve’ll be in there 
fighting for the team”. That’s the 
spirit vve have in this club. These 
are the boys that are pushing che 
vvofd ‘sports’ out in front and hav
ing the sport fans tai king about 
the Lithuanian basket bąli team. 
Only three more games remain of 
our regular playing schedule.

If no ties occur in the standing of 
the first three teams, championship 
playoffs ivtli start at the end of 
this months Our second team has 
entered the city-vvide basket bąli 
tournament and the first game, is 
scheduled for Sat., Feb. 12th, and 
vve ask our team follovvers to vvatch 
the daily papers for time and piace 
of first game as the schedule is 
not available at this vvriting.

Feb. 26, our first team is 
ing its first out-of-tovvn trip. 
boys vvill be at DuBois, Pa., 
ing the strong Litt team, a ___
that hasn’t lošt a game this aea- 
son.

Follovving this trip, gamos may 
be played at Dayton, Chicago, and 
other Lithuanian centers. The team 
hopes to cover all tovvns that have 
entered teams in the Lithuanian 
National Basket Bali Tournament 
that is to be held in Cleveland. 
The exact date of the tournament 
has not been sėt yet, vve hope to 
have this information for you at 
this time next vveek. The latest 
entry for our tournament has been 
Dayton, vvho vvill be next ? The 
deadline for entering teams vvill be 
sėt soon, so get your team entered 
novv. The tournament committee 
:g meeting vveekly, and in the very 
near future, a mass meeting is to 
be called at vvhich all sport loving 
fans vvill be invited. We have un- 
dertaken a very big job, and the 
support of' everyone vvill be needed 
:o put it over. What say, you Cleve- 
Ianders, Akronites and Youngstovvn- 
ers. vvill vve put it over? The Cleve
land Lithuanian Athletic Club vvill 
hold a very 
Tuesday nite. 
Lithuanian Hali at 
members, and sport fans should i 
pend every, effort possible to 
tend this meeting.

We may be somevvhat early, I 
the club already^ is organizing 
softball team. ‘ 
entered in the _
Bali League, so you bąli players 
make sure you’re at this meeting, 
February 15th.

real

mak- 
The 

play- 
team

important meeting 
Feb. 15th, at 

8 p. m.

on 
the 
All 
ex- 
at-

būt

This team will be 
Inter-Lodge Soft

COLLINWOOD 
NOOZE

By THE LAI>Y BUG

Jaunosios 
narės po 
Jankaus-

NUŠOVĖ DU BAN
DITUS

Vasario 4 d., Columbus, O., 
policija užklupo keturis Cleve
lando banditus kurie buvo už
puolę ten banką. Ištiko susi
šaudymas. Tame šaudyme du 
banditai nušauti, vienas sun
kiai sužeistas, o ketvirtas su
gautas.

Vienas iš nušautų yra Vin- 
cent Grinkowicz, 22 metų, nuo 
4073 E. 139 St.

Mirtinai sužeistas. ir vienas 
policininkas. Dėl jo mirties 
suimtieji gyvi likę banditai 
bus kaltinami žmogžudyste.

NAMAI - NAMAI
1361 E. 82 ST.—8 kambariai ir 

rąžius, $43 mėnesiui.
PARSIDUODA: Superior ir E. 

St. distrikte: 2 šeimų namas, 
ras gyventi ir bizniui, įmokėti 
$595.

WESTCIIESTER Avė. didelis 
mas ir garadžius, $4,000. 1__
kit apie tai: 10025 HAMPDEN 
Avė., telef. GArf. 3775.

ga-

105 
ge- 
tik

j na- 
Klau-

Parsiduoda Namas
2 šeimų namas, išdalinimui 

paveldybos turto, visai pus
dykiai, už $2950. Everett 
avė., prie Addison ir Wade 
Park avė. po 4 kambarius 
su maudynėm, garadžius. — 
Savininkas KE 1076.

LIETUVIS SIUVĖJAS
Siuva VYRIŠKUS ir MOTE
RIŠKUS rubus, suknias ir 
ploščius. Sutaiso senus ru
bus ir gražiai išvalo. Duo
kit savo darbą jam.

JONAS BALČIŪNAS 
1317 E. 66th Street

Here I am again, revealing the 
little knovvn facts about Collinvvood.

Everybody certainly enjoyed the i 
lašt 
all j

dance held at the 
Sunday evening. 
those people come

Wasn’t the first 
Boy, do I bate mys 
or something.

GUESS WH0? — Yes, folks. 
Connie and Pete Kubilius of Akron 
vvere amongst the audience. Say, 
even their nephew has a sense of 
humor.

INTRODUCING — About five 
foot tvVo, eyes of brown and a bru- 
nette eurly top, that’s Miss Estelle 
Deksnis. Noticed she vvasn’t sit- 
ting out a single dance. Nice goin’.

POPULARITY PLŪS — Mrs. 
Roscoe vvas the certain attraction for 
quite a vvhile. Why? Oh, she 
vvon five pounds of candy. Svveets 
for the svveet. Our little Lithuan
ian Eleanor Povvell is tiny Miss 
Luiza. She certainly can tap and 
sing. Ilere’s hoping she gets to 
the top.

Say, you knovv the good times 
you folks have at Sodality doings? 
We’re having a card party at the 
Zitson’s Studio on 21st and St. Glair 

Time — 7:30, February 19th, 
The admission is really very 
Come one, come all for a 

time. Dance until you can

New Parish 
Where did

* from ?
play marvelous? 

self or something,

Avė. 
1938. 
little.
grand 
step no more (not on people’s feet 
though).

Closing until next week, with a 
plain and simple, bye.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

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

William Velioniškis
1403 Giddings Rd. City

(K. .1. M.’s
B Y

THE SCROLL OF 
TIME

It seems as I 
glance through 
my columns that 
1 have vvritten 
lašt fall — that 
all of my au- 
tumn’s favored 
beauty vvas just 
yesterday. Well 
to be truthfulit 
was four months 
ago, to make it 
secm longer, to
day is one third 
of a year later.

Oh hovv our seasohs are rushed! 
We really don’t give them vinie 
enough to expresš their true and 
definite characteristic loveliness.

it seems odd that 
i for designers and 

as 1 believe they 
do vvith pushing 

I bate to see sum 
advertised. That’s 
I’ve a felling the

Being a giri, 
I hobi a dislike 
fashion experts 
have plenty to 
time on. Today 
mer apparell i 
my dislike — 
motorist’s anger is Svirred vvhen he 
is toki of spring motor oil chang- 
ing vvhen only tuo months ago he 
put. anti-freeze in.

Other advertisements likę “Spend 
your summer abroad” chokes the 
minds of people tovvard the present 
season and his thoughts are all 
devoted tovvard the planning of his 
trip. It seems as tho he begins 
planning, or might just as well 
plan as soon as he retuins from 
one! — I guess that’s Ii fe, the 
beauty of things are never enjoyed 
thoroughly. Then one can just re
verse or change his thoughts around 
and vvonder why the seasons don’t 
express themselves in their time. 
A t present it is vvinter, būt as one 
gazes about, you just can’t 
feel that spring is in the

help būt 
air.

than •— 
Praspal 

II vvas

AKRON’S SUPER SNOOPER

What’s what and ivho’s who in 
the City of Opportunity as 
through the eyes of
EDUCAT1ON....

George Stokes is 
school after quitting 
He’s anxious to go ______ __
University next year to marticulate 
in basketball būt lacks a few cre- 
dits 
and 
two 
ate 
past 
a member of the honor roll of hię 
graduating class.
ROMANCE....

Don’t be surprised if you hear 
vedding bells ringing in Akron soon. 
H the West End Sector too •— 
Tis rumored that the Petey and 
Ida romance has about gone phfft, 
būt I doubt. it — Who’s the Ruh- 
bertoMta Romeo whn made a date 
for lašt Tuesday evening with the 
giri friend of one of his good pals, 
then when he went to pick her up, 
he changcd his mind and didn’t go 
through vvith it? Why?
OVERHEARD....

Stanley lenkins speaking, “I think 
1’11 have to get me a giri friend. 
There’s nothing else to do over the 
vveekend”. Careful, Stan — The 
latest definition of necking, having 
a good time vvithout laughing out 
loud.

B Y RAMĄSIS

AKRON
February 2nd was more 

Ground Hog Day at the 
home in Akron, Oljio. 
Bruno’s birthday and the boys de-
cided to pass an evening avvay to- 
gether. 1 chanced to get a ride 
out there with the Praspal cousins, 
the Bartkus brothers, to see tho 
Rubbertovvn and meet some of the 
boys. I made acquaintance with 
tall, durk and handsome, Al Trum
pikas, Stan .lenkins — the boy with 
a million dollar smile and person- 
ality and finally Pete Yenicky. Pete 
telis me he’s off of vvomen (again.) 
Till the next time, anyway, eh 
Pete? All kidding aside būt the 
gang- was “off of womfen" that 
evening. They were all wrapped 
up in exciting pinochle. Boy, if it 
ivouldn’t have been for salted pea- 
nuts to keep their mouths full and 
shut, Chick would have to have 
been general noise stopper and chief 
bouncer of the place. Frank Ro
kus, the professor, concentrated on 
eats as well as cards. He claims 
he never ate so much at his pals 
house before. Yessir, that was a 
nice get-to-gether, the man’s way 
of celebrating, eh Bruno?

ARE YOU TALENTED???
It’s time you young folks vvho 

can sing, dance, or impersonate stop 
hiding likę ostriches and reveaied 
your talents. The opportunity to 
do such is yours N0W.

A real Talent Nite program for 
every Lithuanian with any enter
taining ability will be held at the 
Lithuanian Hali, Sunday, February 
13th. “Don’t be a vvallflovver” — 
Shovv them hovv you can really do 
something. Prove to your friends 
that the saying “They all laughed 
vvhen I sat dovvn to play, būt shut 
up likę clams vvhen I really did” is 
true. I bet the younger generation 
among the Lithuanians put on such 
a striking program that all vvidely 
advertised amateur hours vvould look 
likę a needle i n a hay stack. So 
dust off your instruments and shovv 
them you’ve got something there. 
Report back stage on February 13. 
at 4:00 p.m. vvith vvhatever you can 
manipulate. The admission pr’ce is 
35 cents to see and hear our fu ture 
artists. Be there one and all.

LOCAL ODDITIES
Back in town from sunny Cali- 

fornia is George Lucas, vvho spent 
several months out vvest.

Proud parents of a dariing baby 
giri are the Frank Martins — vhe 
former Ruth Rameika. Congratu- 
lations, folks.

May I elose bqt remind you fel- 
lovv vvriters (1’11 include my boss 
in on this) that “Margutis” štili 
thinks they’re going to have the 
best English section of all Lithuan
ian papers. _____

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

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

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

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

the SSS.
seen

high 
ago.

back i n 
tvvo years 
to Kent Statė

to get in___  George Kubilus
Alberta Pukes vvere the only 
Lithuanians of Akron to gradu- 
from high school during the 
vveek. Incidentally Georgie vvas

PARTIES. .. .
Bruno Praspal, Chick’s young 

brother, eelebrated his sixteentb 
birthday lašt Wednesday — Amelia 
Zilen of Cleveland vvas there. For 
the party? 1 vvonder? The Bart
kus brothers, Bruno and Jerry, vvere 
there from Cleveland too, būt just 
i n f'esh. Their hearts vvere i n 
Cleveland I’m sure. Too bad Aggie 
and Sophmore Sue1 didn’t come down 
hey boys? Al Trumpikas, although 
having a good time, was a bit dis- 
Post Office or any other synony- 
appointed because they didn’t play 
mous games. — They sure had a 
swell wine supply, hey, Petey?
MISCELLANEOUS... .

I’m getting a bit vvorried about 
Charles S. Praspal. It’s seven vveek- 
ends in a rovv that he has been in 
Cleveland. In fact ever since Nevv 
Year’s day he hasn’t jnissed a single 
Saturday or Sunday.* I can’t help 
būt recall a few of my other pals 
ivho used to make regular trins to 
the Great Lakęs City. Ix>ok nt 
them today. They rpend all their 
time at home — raising children.

Mr. Cirrone, husband of the for- 
mer Catherine Pukes, vvill soon be- 
come a billiard parlor ouerator. He’s 
opening un a pace in South Akron.

Frank Slim Mickunas the latest 
member of Akron’s younger genera- 
tion to jo»n the ranks of the un- 
empoyed. Just another vietini of the 
period of recession.

Eva Kazlauskas štili blushes, in 
fact more than ever, vvhen you talk 
to her about Whitey.

FLASH — Chick vvill not be in 
Cleveland this Saturday. Hovv’s 
that for news ?

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

6028 SUPERIOR AVĖ.

PHILATELY
Sometime ago a friend of mine 

bought t\vo sets of Lithuanian air- 
mail stamps both perforates and 
imperforates. The derk, in indue- 
ing him to buy them, said “they 
are a good buy”. So my friend 
bought them. He misunderstood 
the clerk’s “good buy”. At that 
time the Lithuanians and Germans 
vvei’e in dispute over Klaipėda. Tho 
ivhole ivorld believed Lithuania 
ivould be crushed by Germany, ind 
thus, her stamps vvould beeume n 
rarity, such as Ethiopia’s. My friend 
thought the derk meant “Good - 
Byfc”. In spite of the pun created, 
“a good buy” possibly denoled one 
and the šame thing.

Sonie years ago by means of 
stamps several heroes of old Lux- 
emburg vvere hondred. These vvere 
John the Blind and his son. 
became coūnt of Luxemburg and 
king of Bohcmia in 1310 at the age 
of fourteen. Besides that-ne learn- 
ed to be a great soldicr and fought 
all over Europe.

It is said that during an expe- 
dition to Prussia to, convert the 
heathens to Christianity, he lošt the 
sightvof one eye, and a little later 
lošt the sight of his remaining eye, 
so he vvas then knovvn as “Jean 
I’Aveugle” — John the Blind. He 
lingered on till his death in 1346.

The son of John the Blind vvas 
knovvn as Charles I, sometimes as 
Charles IV king of Bohemia and 
emperor of Germany.

Novv vvhat have the Lithuanians 
or Latvians done to bynor their 
dead kindred, the Prussians of old 
who resisted being Christianized at 
the point. of swords and flames that 
vviped out towns and viliūges. All 
the famous soldiers of that age 
fought against the Prussians vvho 
vvere converted finally and dena- 
tionalized into Germans.

John

On Prussian soil later sprung up 
Kant and Copernicus/ or Kantas and 
Kepurnikas in Kalvaitis’ “Book of 
Lithuanian Narnės”. Kant came 
from a Litho-Prussian family of 
harness makers, būt he did not 
knovv his native tongue. Hovvever, 
his gradfather špoke it. Štili Kant 
vvas acquainted somevvhat vvith ihe 
Lithuanian langugage, for he could 
not have made the svveeping utter- 
gnce (Mielke’s Dictionary): “Lith
uania mušt be preserved, for her 
tongue possesses the key vvhich 
solves the mystery not only of 
philology būt also of history”.

E V A ’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

t EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699
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ANGLIS IR MALKOS
$9.25
9.25
8.25 
6.75

.6.25 

.8.25

t
Xi 

+*•

Original Pocahontas: tik bušelis pelenų iš tono ...
No. 3 Pocahontas: duoda labai daug karščio........
Standard Pocahonlas, mažai durnų, ilgai dega........
Great Heart Lump......... 8.95 Economy Lump.
Champion Lump............... 7.25 Ohio Egg...........
Mountain Lump................ 7.25 .. Blue Diamond..

KO MER 
įVVood & Coal Company

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street 

Telef. GArf. 2921

Cleveland, O.
ENd. 85341

Didelis PARDAVIMAS
Du kartu i metus taip darome, ištuštinimui sa

vo krautuves ir padarymui vietos naujoms 
sezoninėms prekėms — štai jūsų proga

Visi Vyrų 
SIUTAI ir 
OVERKOTAI 

tiktai po

Pirmiau jų 
kaina buvo 

iki .$25

Vyru

$1.50

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

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

79c

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

UNION

Vyru
Vilnoniai Kaldiniai
Vaiku K&E $1 marškiniai 79c

Vyrų $1.95
Sveteriai

Vyrų šilti
Apatiniai

Geri šilko Kaklaraiščiai 
Vaiku Trumpos kelnaitės 
Vaikų Sveteriai ................

89c 
. . 25c

79c
79c

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

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė. Kampas Giddings R d.

31evelar.de
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