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išvien Prieš Vokietija
Washington. — Sausio 3 

d., susirinkus Suv. Valsti
jų Kongreso posėdžiui, va
karo metu Prez. Roosevelt 
skaitys savo pranešimą At-

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

RENGIASI KOVOT UŽ 30 
VALANDŲ DARBO 

SAVAITĘ
Washington. — Kongreso 

posėdžio prasidėjimo belau
kiant, jau pradėjo atgyti 
judėjimas už Blac'k-Conne- 
ry 30-ties valandų darbo sa
vaitės Įvedimą visoje šaly
je. Tas ‘Filius bus patiek
tas kongresui, ir u- Belaž 
tas ji jau perleido praeita
me posėdyj, 53 balsais prieš 
30. Biliaus sumanytojai ti
ki ka^l 1936 metas Tai bus 
tam Filiui geriausias fnetas. 
Tik Įvedimas NRA ir pa
skyrimas bilijonų dolarių 
tą Filių sulaikė nuo patupi
mo įstatymu. Dabar ma
tyt jam geresnės sąlygos.

9 MILIJONAI BEDARBIU^
New York. — Nbcichaie 

Industrials Konferencijos 
taryba skelbia kad pereitą 
Lapkričio mėnesį bedarvių 
visoje šalyje buvo 9,1771- 
000, arba 11,000 mažiau ne
gu Spalių mėnesį.

Sulyginus su 1934 metų 
tuo pačiu mėnesiu, anglia- 
kasyklose bedarbių padau
gėjo apie 5 nuoš., bet su
mažėjo 28 nuoš. manufak
tūros ir mekaniškuose dar
buose; 8 nuoš. transporta- 
cijos darbuose.

STIKLO DARBININKAI 
IŠŠAUKTI STREIKAN 
Columbus, O. — Penki 

tūkstančiai unijistų stiklo 
darbininkų 8-se miestuose 

vo įsakymą pradėti strei- 
su Sausio 1 diena. Uni-

5 vadai dėjo pastangas 
tarti naujas darbo sąly- 
is su stiklo išdirbę jais, ta
ku prie nieko neprieita ir 
del apšaukta streikas iš- 
lajgus senai sutarčiai. 
Dabartinė žemiausia mo- 
jstis stiklo darbininkams 
ivo 58c į valandą.

PLIENO IR GELEŽIES 
darbai visoje šalyje 1935 
metais buvo 30 nuoš. aukš
čiau negu buvo 1934 metais.

Šiuos metus pradedant, 
plieno išdirbėjai tiki didė- 
siant reikalavimams ir dar
bams. Švenčių laiku gamy
ba nukrito iki apie 48 nuoš. 
normalio.

Švenčių laiku ir automo
bilių gamyba nupuolė nuo 
103,000 prieš šventes iki 71,- 
000 švenčių savaitėje.

Iš Anglijos gaunama pa
reikalavimų seno plieno ir 
geležies.

KREIPSIS I HITLERĮ 
PASITARIMUI APIE

GINKLAVIMĄSI
Paryžius. — Prancūzija 

ir Anglija susitarė kad nei 
viena nei kita paskirai ne
bandys daryti jokių sutar
čių su Vokietija nei žemės 
nei oro spėkų atžvilgiu.

Prancūzijos ir Anglijos 
karinių sutarčių sutrukdy
mas, paėjęs iš Anglijos-Vo- 
kietijos karo laivynų sutar
ties leido naziams pasista
tydinti karo laivyną beveik 
iki trečdalio Anglijos laivy
no didumo, sulaužant net 
Versalio nustatytas išlygas. 
Dabartinis Anglijos - Pran
cūzijos susitarimas pataiso 
santikius tarp tų dviejų val
stybių. Anglija pasižadėjo 
daugiau taip nedaryti.

Tos dvi valstybės nutarė 
pasitarti apie kvietimą Vo
kietijos į ginklų konferen
ciją. Vokietija iš tos kon
ferencijos išsimetė 1933 me
tais, kada kitos valstybės 
nesutiko jai leisti ginkluo
tis apsigynimui.

Tos dvi valstybės tariasi 
padaryti pasikalbėjimą su 
Hitleriu patyrimui jo nu
sistatymo į Vokietijos gin
klavimą toliau. Iki šiol jis 
skelbė kad Vokietija turi 
ginkluotis visomis išgalė
mis, ir kad jis pasiryžęs tu
rėti didžiausį paskirą karo 
oro laivyną Europos konti
nente pirm negu su kuo 
nors kalbės apie ginklavi
mosi apribavimą.

Šiuo tarpu Prancūzija tu
ri didžiausį oro laivyną va
karų Europoje, kuris susi
deda iš 2,500 lėktuvų, Vo
kietija turi apie 1,000 lėk
tuvu, padirbdintų priešin
ga^ Versalio sutarties drau
dimui.

Rusija, apie kurios karo 
oro laivyną yra tikra pas
laptis, sakoma turinti* apie 
1,300 lėktuvų, padalintų 
Azijai ir Europai.

Prancūzų militariški ži
novai sako Rusija turės a- 
pie 5,000 lėktuvų 1936 me
tais. Iki galo 1937 metų 
Rusija turėsianti milijoną 
išlavintų lakūnų, pusę mili
jono oro tėmytojų ir pusę 
milijono sklandytojų (be- 
motoriniais lėktuvais).

DIRBA PLĖTIMUI TAI
KOS IDĖJOS

New York. — Dr. Wal
ter Van Kirk, Federalės 
Bažnyčių Tarybos tarptau
tinės teisingystės ir geros 
valios sekretorius, pradėjo 
smarkų darbą visoje šalyje

ŠVEDIJA SUBRUZDO 
PRIEŠ ITALIJĄ DEL 
ĮVYKIO ETIOPIJOJ 
Stockholmas. — Švedijoj 

kilo didelis subruzdimas 
prieš Italiją iš priežasties 
Italijos kariškų lėktuvų su
sprogdinimo Švedų Raudo
nojo Kryžiaus stoties ir nu
žudymo devynių Švedų, ku
rie buvo nuvykę į Etiopiją 
pagelbėti karo sužeistiems.

Visa Švedija sudrebinta 
tokia žinia, ir laikraščiais 
bei per radio skelbta smer
kimas Italijai. Italijos at
stovybė Stockholme apsta
tyta didele sargyba kad mi
nios nepadarytų ko negei
stino. Italija griežtai pa
reikalauta pasiteisinti.

Italija atsakė del Švedų 
R. Kryžiaus narių nužudy
mo, pareikšdama kad Etio
pai karo vadai bando slėp
tis Raud. Kryžiaus stovyk
lose kada Italų lėktuvai da
ro ataką, o prie to, sako, 
Etiopai pagavę nukritusius 
savo pusėje Italus lakūnus 
nužudo nukirsdami galvas 
ir nešioja jas ant smaigų iš
kėlę.

NUTRAUKIA RYŠIUS 
SU RUSIJA

Montevideo, Uragvajus. 
— Uragvajaus vyriausybė 
formaliai nutraukė diplo
matinius ryšius su Sovietų 
Rusija, pareiškdama kad 
per Rusijos agentus visai 
Amerikai gresia raudona
sis pavojus.

Uragvajus buvo vienati
nė Pietų Amerikos valsty
bė pripažinus Maskvos val
džią. Dabar Uragvajaus 
vyriausybė išdavė Rusijos 
pasiuntiniui pasportą ir iš
siuntė jį namon. Susekta 
kad Rusijos komunistų par
tija per savo atstovybę čio
nai rėmė rengiamas revo
liucijas visose Pietų Ame
rikos šalyse.

Šis santikių nutraukimas 
padaryta po to kai komu
nistų internacionalo kon
gresas Maskvoje nutarė 
varyti komunistišką agita
ciją visoje Pietų Ameriko
je, susidedant su kairesnė
mis partijomis.

Nors sovietų vadai sako 
kad Rusijos vyriausybė ne
turi bendro su komunistų 
partijos veikimu, Uragva
jaus vyriausybė savo pasi
elgimą parėmė faktu kad 
sovietų valdžios galva Sta
linas atidarė ir uždarė ko
munistu kongresą.

LĖKTUVO NELAIMĖ 
Londonas. ?— Anglų pa

stovų Butui ir Senatui. Iki 
šiol jokis prezidentas dar 
nėra dalyvavęs vakariniame 
Kongreso posėdyje, išsky
rus Prez. Wilsona, kuriam 
prisiėjo kalbėti į Kongresą 
vakaro laiku kada darė pra
nešimą apie Amerikos rei
kalą stoti į pasaulinį karą.

Spėjama kad prezidentas 
pasirinko vakaro laiką to
dėl kad jo kalba bus lei
džiama per radio, o vakaro 
metu daugiausia žmonių jį 
girdės. Prezidentas kalbės 
į radio apie 9 ar 9:30 vak.

Republikonų partijos au
kštieji vadai patyrę kad 
Roosevelt kalbės per radio, 
reikalauja radio stočių duo
ti ir jiems tokį pat laiką 
vėliau kada padaryti savo 
kritiką ir atsakymą Demo
kratams.

DAR LABIAU SUVARŽO 
ŽYDUS

Berlinas. — Nazių val
džia sudavė dar vieną skau
dų ekonominį smūgį Vokie
tijos Žydams, • kuomet poli
cijai duota įsakymas atim
ti leidimus “ne-Ariams” tu
rėti keliaujančių pardavė
jų vietas. Tokiu budu apie 
24,C09 Vokietijos Žydų ne
tenka užsiėmimo.

Nazių valdžia davė su
prasti -kad ji visai nesiryž
ta palengvinti Žydams var
žymus savo ribose ir ne
teiks pagalbą iš Vokietijos 
išbėgusiems Žydams.

Tai buvo atsakymas į ki
tose šalyse paskelbimą jog 
atsistatydino James G. Mc
Donald, Tautų Sąjungos 
komisijonierius Žydams pa
bėgėliams globoti. Vokie
tijos spaudoje buvo uždrau
sta McDonaldo pareiškimai 
talpinti.

TIKISI BONŲ BILIAUS 
PERLEIDIMO

Washington. — Eina ži
nios kad šiame Kongrese 
kiek suminkštės adminis
tracijos priešingumas grei
tu laiku išmokėjimo karei
viams bonų. Patmano bi
lius, kuris siūlo išmokėti 
kareiviams bonus padarant 
pinigų infliaciją, bus paim
tas svarstyti apie Sausio 13 
d. ' Pats Patman sutinka 
padaryti tame biliuje neku
rtuos pakeitimus.

Nušautas žudeika. But
te, Mont. — Šioje apielin- 
kėje siautė žmogžudis, ku
ris nužudė keturis asmenis 
ir sukėlė baimės visiems ki
tiems. Jis tapo užkluptas 
valdžios sekėjų ir nušautas. 
Jis buvo 39 m. amžiaus bu
vęs kalinys.

AUDROJE ŽUVO 30 ŽM.
Ashland O. _  Nfetoli čia platinimui taikos idėjos. sažierinis lėktuvas su apie

užsidegė sprogstamų mede-' Jis dės pastangas sustip- 16 žmonių nukrito į Vidur- 
gų dirbtuvž, ji tapo suar-1 rinti Suv. Valstijose taikos j žemio jurą Gruodžio 31 d. 
dyta ir apgadinta miestelis.'judėjimą. 'ir visi žmonės*žuvo.

Madridas. — Ispaniją ir 
Portugaliją prašiavus aud
roms, pajūryje ir sausže- 
myje žuvo virš 30 žmonių.

Dessve. — Etiopijos ka- 
riumenė Gruodžio 30 d. va
rė savo apgulimą apie Ma
kale, tikslu priversti Itali
jos kareivius trauktis.

Etiopų būriai nuo tūks
tančio iki kelių tūkstančių, 
gerai ginkluoti, įvairiose 
fronto dalyse apmuša Ita
lus ir nukertinėja jų susi
siekimą. Tuo budu nori 
apardyti užpuolikus ir pa
daryti prieš juos smarkų 
ataką iš rytų ir vakarų.

Prasidėjus lietums ir ke
liams pablogėjus, Italai vė1 
tapo sulaikyti nuo tolesnio 
žengimo pirmyn.

Gruodžio 28 d. susirėmi
muose su Italais daug Etio
pų žuvo. Nemažai išmuš
ta ir Italijos kareivių.

Imperatorius Haile Se
lassie pasiuntė Tautų Są
jungai griežtą skundą jog 
Italija naudoja nuodingas 
dujas, priešingai tarptauti
niams įstatymams. Toliau, 
skunde nurodoma kad Ita
lai degina bažnyčias ir de
da pastangas žudyti civili
nius gyventojus.

ATSISAKĖ TAUTU SĄ
JUNGOS ŽYDŲ TREM

TINIŲ KOMISLIO- 
NĮERIUS

New York. — Gruodžio 
29 d. rezignavo Tautų Są
jungos skirtas aukštas ko
misijonierius sužiurėjimui 
Vokietijos ištremtų Žydų, 
James G. McDonald. Savo 
atsistatydinimo laiške jisai 
pareiškia jog Tautų Sąjun
ga privalo draugingai bet 
griežtai pasitarti su Vokie
tija Žydų persekiojimo rei
kalu, vietoje rūpintis trem
tiniais Žydais iš labdarin
gos pusės.

Sudegė šeši. Reykjavik, 
Islandija. — Kaime netoli 
čia, Keflavike, sudegė še
ši asmenys, dvi moterys ir 
keturi vaikai, kuomet suei
gos name, kur dalyvavo j 
pora šimtų žmonių, gaisras 
kilo nuo kalėdinės eglaitės.

Apie dešimts mirė nuo 
degtinės. Aliquippa, Pa. — 
Kalėdų laiku šioje srityje 
nuo nuodingos degtinės mi
rė apie dešimts žmonių. 
Policija stropiai jieško šal
tinių iš kur ta degtinė iš
tekėjo.

SŪNŪS PAGROBĖ MOTI
NOS LAVONĄ Iš GRABO

Tuscaloose, Ala. — Ne
sutikdamas su kitais šei
mos nariais del palaidojimo 
mirusios motinos, kurios 
pageidavimą kiti atsisakė 
pildyti ir laidoti ją tose ka
pinėse kur ji pageidavo, jos 
vienas sūnūs atjojęs raitas 
nakties laiku į pašarvojimo 
vietą, revolveriu atgrąsinęs 
budėtojus, paėmė iš grabo 
motinos laovna.' išsinešė, 
persidėjo ant arklio, ir iš
jojės paslėpė lauke. Betgi 
vėliau jiešotojai surado ir 
palaidojo kur jie norėjo.

ATLEISTA DAUG LIETU
VIŲ VALDININKŲ

Kaunas. — Perėmus Klaipė
dos krašto reikalų tvarkymą, 
naujoji Baldžiaus direktorija 
tuojau pradėjo atleidinėti iš 
pareigų aukštesnius autonomi
nės Klaipėdos krašto valdžios 
valdininkus kuriuos buvo pa- 
skyrusios Reizgio ir Bruvelai- 
čio direktorijos.

Pirmiausia buvo atleistas 
krašto policijos referentas Jo
nas Toleikis. Jis yra didelis 
policijos reikalų žinovas ir toje 
vietoje, su mažomis pertrau
komis, buvo nuo 1923 metų.

Paskiau buvo atleistas mo
kyklų referentas Simaitis, an
ksčiau buvęs direktorijos pir
mininkas.

Dabar vėl atėjo žinios kad 
direktorija paskubomis pakei
tė visus tris apskričių virši
ninkus ir valsčių viršaičius.

Pagėgių apskrities viršinin
ku paskirtas von Schlenter, į 
vietą ikšiol buvusio Vongehro; 
Šilutės — vietoje Simonaičio, 
paskirta Butgereitis, ir Klai
pėdos — vieton Tolišio pasta
tytas von Schulže.

Von Schulze ir von Schlen
ter buvo apskričių viršininkais 
paskirti Schreiberio direktori
jos, bet paskui M. Reizgio di
rektorijos buvo atleisti kaip 
netinkami, nes nei vienas jų 
nemoka Lietuvių kalbos.

Tuo pačiu direktorijos nuta
rimu atleisti visi Reizgio ir 
Bruvelaičio direktorijų paskirti 
valsčių viršaičiai ir grąžinti 
anksčiau buvusieji viršaičiai 
Vokietininkai arba skiriami 
per pastarus seimelio rinkimus 
pasižymėję veikėjai. “M.R.”

žinomas komunistas Pranas 
Eimutis, pasakydamas jiems 
jog Šiaulių elevatorius nuo 
Gruodžio 1 d. javų nepriim- 
siąs. Eimutis sulaikytas.

Kiaulių Supirkimas
Padidėjo

KIAULĖS IR ŽĄSYS
Kaunas. — Bekoninių kiau

lių statymas prieš kiek laiko 
buvo gerokai sumažėjęs. Bet 
Gruodžio pradžioje jų prista-
tyta vėl gana daug, nes per 
savaitę laiko pristatyta 
kiaulių. Dabar j punktus 
atvežama dvigubai daugiau ne
gu ūkininkų buvo pasižadėta. 
Tuo tarpu užsieniuose bęko-j 
nas parduodamas be 
sunkumų ir todėl visos

Ir Jam Rupi Ūkininkai...
SUIMTA ŽYDAS FOTOGRA-

FAS SU ATSIŠAUKIMAIS 
I ŪKININKUS....

Kaunas. — Gruodžio 7 d. 
Kaune sulaikytas Mejeris ša- 
piro, gimęs 1910 m. Šiaulių ap., 
Amalių miestelyje, fotografas. 
Kratos metu pas ji rasta apie
4,000 egz. Įvairių komunistinių 
atsišalkimų. Kvočiamas jisai 
prisipažino priklausąs Lietuvos 
komunistui partijai, bet iš kur 
gavo literatūrą paaiškinti atsi
sakė.

Kratos metu pas Mejerį ša- 
pirą rastų ūkininkus kurstan
čių atsišaukimų itarpe yra ke
letas plačiai ’žinomų “Raudo
nosios pagalbos centro komite
to” atsišaukimai, kurie vieni 
reikalauja paleisti del riaušių 
suimtus ūkininkus, kiti yra 
“liaudies fronto pagalba Su
valkijos,komiteto”; kiti — at
sišaukimai “Į Lietuvos kariu- 
menę”.

Taigi, komunistai tebekurs- 
to mušti ūkininkus, siekdami 
sukelti Lietuvoje suirutę.

Ūkininkai įspėjami šių kur
stytojų saugotis. “M.R.”

KITAS UOLUS “RŪPIN
TOJAS”

Gruodžio 3 d. Joniškio plen
te buvo stabdomi ūkininkai ve- 
žą javus į Šiaulių elevatorių.

Pravcdus tyrimą paaiškėjo 
kad ūkininkus stabdė Joniškio

paimamos.
Metų pabaigoje “Maistas 

iš ūkininkų žąsų jau suį 
apie 60,000. Nupirktos žąsys 
baigiamos penėti ir bus pjau
namos. Užsienio rinkų ž*S““ 
beveik visai nėra.

KIAUŠINIŲ E
“Pienocentras” 1935 metais 

per 11 mėnesių eksportavo 
26,514,600 kiaušinių. 1934jto*
per ta pati laiką buvo ekspm—' 
tuota 15.935,000 kiaušiniui.

Daugiausia kiaušinių ekspor- / 
tuojama į Angliją, būtent aj”*~ 
du trečdaliai. “L.A/

Lietuvos Valstybės
Finansai

Kaunas. — Per pirmus 9 mė
nesius 1935 metais į Lietuvos 
valstybės iždą įplaukė 173,570,- 
900 litų pajamų. Per tą patį
laiką buvo padaryta 184,630,- 
900 litų išlaidų.

Lyginant tą pati laiką su
1934 metais pajamų 1935 m.
gauta daugiau 2,950,000 litų ir 
išlaidų padaryta daugiau 
9 milijonai litų.

Daugiausia pajamų v 
iždas gavo iš geležink; 
kilnojamojo turto miestuose* 
prekybos ir pramonės. Iš j

degtinės ir degtukų 
pajamos prilygsta 1934 
pajamoms. Mažiau pa 
1935 metais j valstybei

bako, 
cizo 
metų 
jamų
iždą įplaukė iš miško, 
žemės mokesčio, pašto; 
fo ir telefono ir įvairių 
akcizo bei monopolio. 
Prekyba ir pramonė

Kaunas, 
nėję 1935 
bama taip 
žiau buvo 
kuose.
nepilną savaitę. Tik popierio 
tekstilės fabrikai dirbo 
dviem ir trimis darbininkų 
kaitomis.

— Lietuvos 
metais maždaug 
kaip ir pernai, 
dirbama odų fabri- 

Daugelis fabrikų dirbi

gėrimų

pramo-

Rugpjūčio - Spalių mėnesiais 
Lietuvoje įsisteigė devj”'J"rf 
naujos pramonės įmonės 
5,590,000 litų kapitalu.

Per 1935 metų statybos 
toną Lietuvos miestuose past 
tyta ir baigiama statyti 3,6 
trobesiai, į kuriuos sudėta 
17 milijonų litų. 1934 meta 
tuo pačiu laiku buvo pasivyt 
mažiau trobesių, bet buvo įdą 
ta 1 milijno litų didesnis kapi 
talas. 1 JĮM
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AMBRIDGE, PA.
S.L.A. KUOPOS TARIMAS. 

SLA. 169-ta kuopa išnešė re
voliuciją reikalaujančią Susi- 
vieni. imo Piki. Tarybos kad, 
kuomet perims į savo rankas 

įgglBpgos Lietuvių Auditoriją, 
tų ją tenaitinėms S.L.A.■'■S pavep
>ms> ^ad jos kontroliuotų 

tą auditoriją ir kad naudoda- 
K ja, sutrauktų

jaunimo prie SLA., 
atidubtų kokiai ten Chicagos 

GLietuvių Draugijai.
DISPUTAI.

Milia
muuistų laikraščiui
prem meratorių, bet neradęs.

Pasikalbėjime su juo, 
klausia kaip man einas, 
kiau 
tusi 
yra.

pa- 
jog

tre-

ja, sutrauktų kuodaugiau 
, o ne kad

čia lankėsi J. 
įskas, sakėsi jieškąs ko- 

“Laisvei”

jisai 
Atsa- 

nelinkiu kad tau taip ei- 
kaip man. Klausia kas 
Sakau, neturiu darbo nei 

Jisai sako: tokia 
Aš 

ne sistema kalba, o jis 
Aš sakau: 

lei- 
pri- 
ku- 
pri-

mėnesius 
iš gyveno 
sakė nėra 
bus gerai,

namų.... Jisai sako: 
ši kąpitalistiška sistema, 
saka 
'klausia: tai kas ?
Gal jlalinai ir aš pats kad 
dau i 
init į 
rių ii o jų butą 

meilės idėjos;
pagyvenus ne
užėjus bedar-

įavo buvusiai pačiulei 
savo namus įnamiais

lepažinojau,
ųsių laisvos

jiems pas mane 
tekau' žmonos, 
bei, aš kaip pavienis netekau 
darbo, o būdamas be darbo ne
tekau ir namų....

Jis vis tvirtina kad šių die
nų kapitalistiška sistema esan
ti Kalta. Aš jam sakau: kokia 
gi sistema toje jūsų Rusijoje, 
kurią jus taip giriat: juk ten 
žmonės neturi nei nuosavų na
mų nei gali laisvai pasirinkti 
darbą, kaip baudžiavos laikais, 
kur įpristatė ten

Jis sako: ten 
venamų namų, 
versli ino darbo
nes turi dirbti ką nors, 
tu laisvas jokio darbo 
As jam sakau: ne visi 
darbus turi, nes kurie

LIET. DUKTERŲ DRAUGI
JOS DARBUOTĖ. Lietuvos 
Dukterų draugija laikė išeilės 
20-tą metinį susirinkimą. 1936 
metams valdyba išrinkta: pir
mininkė, ta pati, P. Bandzienė. 
finansų raštininkė, ta pati, M. 
Kasevičiutė; nutarimų rašti
ninkė nauja, M. Petrokaitė, iž
dininkė nauja, O. Kremblier.ė.

Nutarta rengti du vakaru, 
metinį, tuoj po Kalėdų, o an
trą — 20 metų sukaktuvių ju- 
bilejinį vakarą, pavasarį tuoj 
po velykų. Vakarų rengimas 
pavesta valdybai.

Draugijos metinis parengi
mas įvyks sekmadienį, Sausio 
12 d., šv. Jurgio salėje, 7 vai. 
vakare. Bus suvaidinta vienas 
iš gražiausių veikalų, “Bau
džiauninkė”, K. S. Karpiaus, 
taipgi bus dainų ir šokiai, šis 
veikalas jau buvo statytas 1932 
metais ir dabar, žmonėms rei
kalaujant, pakartotas, nes ku
rie tada matė labai
kartą matyti, o kurie neturėjo 
progos tada matyti prašo pa- 
partoti.

nori dar
kurį gar- 
ir nepa-

nepatiko 
nes jisai 

vergijai 
ir garbi- 

Pa-

APIE JUTĖNO MIRTĮ. Bu
vęs Akronietis Adolfas Jutėnas 
mirė Lapkričio 29 d. Clevelan- 
de, kur ir palaidotas miesto lė
šomis. Velionis buvo nevedęs, 
arti 50 metų amžiaus. Jis Ak- 
rone dirbo du metu pas namų 
statytoją S. Rodavičių. Amato 
buvo elektros suvedėjas ir sa
vo darbą gerai suprato. Jisai 
suvedė elektros vielas tuokart 
statomai Lietuvių šv. Petro 
bažnyčiai, paskiau dirbo Good
year gumų dirbtuvėje, gerai 
užsilaikė.

Paskiau persikėlė gyventi į 
Clevelandą, ten dirbo tik pro
tarpiais, pasidavė alkoholizmui 
ir ką uždirbęs pragerdavo, gy
veno labai skurdžiai, o dar 
skurdžiau mirė. Niekas nema
tė ir nelankė sergantį, niekas 
nedalyvavo jo laidotuvėse. Nu
vežtas ligoninėn mirė, o kur 
laidojo ir kaip nieks nežino. Jo 
šeimininkai nors dėjo pastan
gas kad kaip nors dorian pa
laidoti, bet neatsirado norinčių 
paaukoti. Sako tik Kun.
kutaitis atlaikė už jo vėlę mi
šias nemokamai, nes seniau bu
vo geras klebono rėmėjas.

Velionis buvo žinomas kož- 
nam Clevelando Lietuviui, o 

karčiamninkams, bet ir 
palaidojimui

Vil-

ir dirbk.
esą stoka 
o kaslink pri- 
tai esą gerai,

gy-

gi čia 
neturi, 
ir ten 
nepri

klauso komunistų partijai ne 
tik neturi darbo bet nei misti 
neturi kuo, gyvena išmatomis, 
kaip rašo tūlas Frank, kuris 
buvo ir komunistu iki nebuvo 
matęs sovietų rojaus.

Dar jam papasakojau kaip 
iš šio miesto buvo deportuoti 
į Rusiją trys žmonės, iš kurių 
vienas ten buvo gavęs komisa
ro vietą; jis čia Amerikoje bu
vo šešis mėnesius kalėjime ir 
niekam neparsidave, nes buvo 
didelis idealistas, o ten maty
damas kad tik komisarams ir 
žydams yra visokios privilegi
jos, o net patiems Rusams dar
bininkams įvesta baudžiava — 
jis užprotestavęs, už ką turėjo 
pabėgti nei dokumentų nesu
laukęs. Bėgant tris kartus 
buvo areštuotas, bet išsimela- 
vęs ir buvo paleistas. Jis ra
šė kad ten žmonių pilni ne tik 
kalėjimai bet ir paprasti gyve
nami namai paversti kalėjimu. 
Kiltas vėl geras komunistas iš
važiavo į sovietų Rusiją, pats 
apsirūpinęs visais dokumen
tais, o ten nei vieną mėnesi

neišbuvęs išbėgo, pasakojau aš 
draugui Miliauskui.

Ir Miliauskas paskui užsimi
nė matęs vieną iš Rusijos su- 
gryžusį komunistą ir peikian
tį sovietų tvaiką, bet sako 
kamantinėjęs jį ir patyręs 
jis buvęs deportuotas.

Toliau, užsiminiau apie
čia komunistą, kuris nuvažiavo 
į Rusiją 1932 metais ir tik po 
dviejų metų sugryžo. Jisai ža
dėjo greitai atrašyti ir viską 
aprašyti, o tik po dviejų metų 
pats asmeniškai parsirado. Jį 
klausinėdamas norėjau patirti 
ar jam ten buvo taip gerai kad 
apie mus likusius “kapitalisti
nėje vergijoje” visai pamiršo. 
Tas draugutis paaiškino kad 
Rusijoje tik penkis 
išbuvo, likusį laiką 
Lenkijoje. Rusijoje 
jokio gero, gal kada
bet ne dabar. .. . Klausiau jo 
ar negalėjai ir tu ten gyvent 
kaip gyvena kiti žmonės, juk 
žinojai kad čia Amerikoje sun
ku darbas gauti. Bet jis visgi 
Ameriką randa geresne gyven
ti negu sovietų rojų, 
bino iki nenuvažiavo 
tyrė....

Draugui Miliauskui 
tokie apipasakojimai, 
pritaria darbininkų 
tame sovietų rojuje
na visą tenaitinę tvarką, 
tartimi jam nuvykti ir pačiam 
persitikrint, kaip persitikrino 
kiti....

Čia yra tūlas J. Briedis, bu
vęs kitados A. P. L. A. kon
trolierius, kada M. K. Mažuk- 
na buvo tos organizacijos pir
mininku, 12 metų atgal, kuo
met jos sekretorius Aleksis iš
vogė visą iždą, $14,000. Gruo
džio 14 d. Briedis buvo pas 
mane atėjęs, išsikalbėjom kad 
mums Lietuviams reikia laiky
tis vienybėje, ir jis su tuo su
tiko. Bet kitą dieną jis pasi
matė su draugu Miliausku ir 
po to Briedis man sako: “Aš 
laikysiuosi ‘Laisvės’ idėjų. .. .”

Taip tai komunistų agitato
riai vis randa ubagų dvasioje, 
kuriems akis muilindami gyve
na. 3. Gramba.

NELAIMĖ. Gruodžio 8 d. 
automobilio nelaimėje žuvo Ni
kodemas Dapkus. Naktį ly
jant jis važiavo automobiliu ir ypač
vengdamas įmušti į kitą auto- tie neaukavo jo 
mobili smogė į stulpą, kur Ii- į nieko, 
kos. mirtinai sužeistas. Nuvež
tas ligoninėn kitą rytą mirė, ma yra užimti rengimu priva- 
Paliko nuliudusius žmoną, du i vatinių “pokilių”, kuriems pi
simus, brolį ir seną motiną, 
daug draugų ir pažystamų, su 
kuriais visada gražiai sugyve
no. žiema.

Clevelando Lietuvių daugu-

SCRANTON, PA.
Lietuvių K. Tautinėj parapi

joj Gruodžio 15, 16, 17 atsibu
vo atgailos pamaldos. Dalyva
vo daug kunigų ir pasakė gerų 
pamokslų, žmonių prie komu
nijos taipgi buvo daug. Sek
madienį ir pirmadienio vakare 
choras giedojo pritaikytas gie
smes. Antradienio gi vakare 
buvo užbaiga su iškilmingais 
mišparais. Mišparus choras 
giedojo Lietuviškai aiškiai ir 
gražiai. Ir ištikro, žmogų tie
siog graudina mišparų šventi 
Žodžiai, kuomet supranti gies
mes oavo kalba.

Užbaigoje, vietinis klebonas 
Žukauskas padėko- 
dalyvavusiems pa-

MOTERŲ SĄJ. 54 KUOPOS 
VEIKIMAS. Gruodžio 5 d. šv. 
Jurgio parapijos mokyklos sa
lėje įvyko A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos metinis susirinkimas, 
prasidėjo 8 vai. vakare. Buvo 
išrinkta valdyba 1936 metams 
iš šių: Dvasios vadas — Kun. 
J. čižauskas; pirmininkė, M. 
Uždaviniene; vice pirm. O. Bal- 
kiene; fin. rast. R. Valatkevi- 
čienė; nutarimų rast. M. Vai
čiūnaitė; ižd. H. Steponauskie- 
nė; iždo globėjos, J. šamailie- 
nė, M. Valatkevičienė; indų 
prižiūrėtoja O. Banionienė; 
jaunamečių globėjos, M. Va- 
latkevičienė, M. Vaičiūnaitė; 
spaudos rėmėjų draugijai 1936 
metams atstovės: Ona Akso- 
mai'tienė ir V. čepelionytė; 
kuopos 
kiems 
naitė; 
kiems 
išrinkta ta pati, jau trečias me
tas, pasižymėjus Detroite sa
vo rašinėjimais ir veikimu, Ona 
Aksomaitienė.

Detroito žiedas.

ir
korespondentė Lietuviš-

laikraščiams M. Vaičiu-
korespondentė Angliš- 

laikraščiams, vienbalsiai

nigaudamos moterėlės lenda į 
akis visiems ir visur, net gra
sinimais stengiasi išlupti dola- 
rį jų rengiamiems “surpraiz 
pokiliams” visai net never
tiems asmenims, o tuose “po- 
kiliuose” susiėję girtauja. Ge
rų, kultūringų darbų mažai kas 
teveikia, tokių yra tik mažu
ma. Užtai Clevelande skursta 
abi Lietuvių parapijos, nei vie
na neturi žmoniško maldnamio, 
ir tie skolose paskendę. Biz
nieriai nekurie vos koją už ko
jos velka; profesijonalai skur
sta, o tam tikri Lietuviai po
litikieriai “darbininkų vadai” 
keršto dantis griežia užvydčda- 
mi kad Lietuvis profesijonalas 
ar biznierius negyvuotų. Rei
kale jie remia žydus ir kitus 
svetimtaučius, nors Cleąelande 
yra pusėtinai Lietuvių 
si j onalų.

Tie profesijonalai iš 
pusės irgi ne visi linkę
Lietuviškus reikalus, kiti net 
išjuokia jeigu vieni ką bando 
daryti visuomeniško gero.

Toks tai gyvenimas musų 
kaimynų Clevelandiečių.

K. Bartkų atlankė iš Chica
gos atvykus jo 
ka Balsienė.

Kiek girdėti, 
vių Draugiškas
gražų programą, kurį persta
tys SLA. vakare Clevelande.

Kalnas.

profe-

savo 
remti

sesuo, Veroni-

Akrono Lietu-
Klubas rengia

CICILIKAI BIZNIAUJA PARDAVINĖDAMI 
KOKIUS TAI VAITKAUS “STEBUKLIN

GUS UŽDANGALUS”?

štai Chicagos Ameriko- m 

niškoj spaudoj (Gruodžio 
17, 1935 m., Chicago Eve- E 
ning American, smulkiųjų j 
skelbimukų skyriuje) tarp *| 
šunų, kačių ir nudėvėtų I 
armonikų skelbimų, musų it 
Chicagos socialistai nesi- 1 
gėdino įdėti Leit. Felikso 
Vaitkaus vardą sekančiu 
budu, kaip parodo apibrėš- > 
ta fotografiška nuotrauka 
iš to laikraščio.

šiame savo skelbime so
cialistai iš “Naujienų” pa
stogės (įdėta “Naujienų” 
antrašas) siūlo žmonėms 
kokius tai “Specialius Leite
nanto Felikso Vaitkaus Trans
atlantinio skridimo uždanga
lus.”

Kokie tie “uždangalai” yra 
ir kam jie geri gal tik stebuk
lingas papa Pijus žino.... gal 
tai magiški uždangalai kaip 
rinkti iš žmonių pinigus ir pas
kui po jais pasislėpti kad ne
reikėtų išduoti atskaitų....

Socialistai ant tiek susmul- 
kėjo kad nesigėdija panašio-

DAYTON

tautinė parapija 
virš 20 metų. Baž-

SPRINGHILL, N. S 
Kanada

Stebuklingos Gjduolčs, kurios Pa
naikina žilintų, Plauku Slinkimų ir 
Pleiskanas, šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nięko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Specialis introdukcijos pasiūly
mas: didelis S2 pakelis tik už $1. 
UžSisnkykit šiandien ir sutaupykit 
SI. Jeigu nebūsit pilnai patenkinti 
jums pinigai bus sugrąžinti.

Reikalaujam Agentų 
.J. ŠKINDER Dept. I)

54 Universal, Ind.

Kun. X. M. 
jo visiems 
maldose.

Scr. ztono 
gyvuoja jau
cyčia labai graži ir skolos ne
turi. žmonės pinigus bažny
čiai ‘■kolino ir gali atsiimti 
svarbiam reikalui prisiėjus.

Choras yra geras, susideda 
iš daug gerų balsų; gieda ne 
tik per sumą, bet beveik visi 
susirenka ir mišparams.

Po 
šias! 
kalo.

naujų metų choras 
prie vaidinimo gero

Dalyvavęs Pamaldo:

ruo- 
vei-

TABAKAS — CIGARAI 
Gerinusias v.cpl.'-i tabakas, 5 sv. 
už 50?.; <•' .arotams tabakus Ru
siško k Tu.mišinio, '-į sv. 
50c. Rankų darboc igarai, 50 dė
žėje, už $1.25 dėžė. Geros pyp- 
kėc, v.ž labai ž-mas kainas. Mi
lijonai cigarų pigiausia kaina.

Cleveland Tobacco Co.
2133 Ontario St. (52)

Cleveland, Ohio

Pas mus šymet vasara buvo 
labai sausa, o ruduo smarkiai 
lietingas, taip kad žmonių daug 
bulvių supuvo ir liko dirvos 
neartos.

Angliakasyklos čia dirbo vi
są vasarą mažiau negu pusę 
laiko. Dabar kiek pagerėjo. 
Darbo sąlygos pakenčiamos, bet 
uždarbiai žemi, maždaug treč
daliu žemesni negu Suvienytų 
Valstijų angliakasių, nors ir 
ir vieni ir antri priklauso tai 
pačiai organizacijai.

1935 metais musų kasyklose 
per visą metą žuvo trys darbi
ninkai, bet susižeidimų buvo 
tankiai, lengvesnių ir sunkes
nių.

Bedarbių yra daug, ypač jau
timo. Iš kitur pribuvusiam 
žmogui jokios vilties darbo 
gauti nėra.

Svetimšalių čia gyvena gal 
keli desėtkai, bet vien tik tie 
kurie yra Kanados piliečiai.

Kurie buvo nepiliečiai visi pa
leisti iš darbo ir išvažinėjo kur 
katras galėjo.

šis žiemos laikotarpis nešal
tas, pusėtinai lengvas.

Springhill Maineris.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

lįLlA.
rev

Uty

PIANO AUCORDIONS-'-Hand made with 
latest features. Buy direct from factory 
at large savins, few rebuilts. Easy terms.
>Ieiairc by “Oliii! ■
eatr^'accordioni.st,’' with purchase. Kluvc1 

^Cccordion Mfg. Co., 2849 Southport av

Your Dog or Cat Will Appreciate 
COOKED RATION

0. S. Inspected canned meat food. Asli 
your druggist or grocer for dozen price.

NEW piano accordion, 120-bass. §85; free 
lessons. Bargains in accordions and les
sons. 37 yrs. exp. r.asanova, 3935 liarrl- 
son. Ph.-Berk. 4 663.____________________

XMAS SPECIAL—1 wccx only. Piano Ac
cordions (new) as low as Si5. Spranzo.
11 IQ S. Whipple. Nev. 3248.___________

ACCORDION laossona. begin., adv. Walter 
Litus Studio. 3010 Cermak rck Rock.2205.

DELICIOUS home-made chocolates. 2‘A lbs..
S1.00. 2320 Lawrence. Long. 74 70.

J>0 GENUM*®-6TT violins, v.,ll
Virgo, 035 W. 67th, En

SPECIAL LIEUT. Felix Waltkus Trans. A?k 
1 a n t ic Flight Covers. 1739 S. Halsted.
____ „________ P vp regai« S1 3 $ 1 S u P-^l^ 
down. S2 wk. Paveža, 263 1 S VTT.'-fal r°k.
GOOD USED PPIAN'O ACCORDIONS.
X20 up. J. A. Mucic Shop. 1518 W 63.1

XMAS TREES—8.000 Mont. Balsams, whl 
and retail. 8327 N Clark. Shold. 24 79

SWEATERS, niro, women, child: tow m.
Englewood Knit. Mills. 6843 S. Halsted.

Dvi

Jau Lietuviai 
neduoda tai dabar ei- 
Amerikonų.... 
elgesiu musų socialis- 
kartą patvirtina kad

mis priemonėmis vilioti pinigus 
iš visuomenės-, 
daugiau 
na prie 

Tokiu 
tai dar
jiems rūpėjo biznį daryti iš 
to jų rengto skridimo. Gal ta
me nebūtų nieko nuostabaus, 
bet ar padoru dėti vardą tarp 
šunų, kačių ir nudėvėtų armo
nikų tokio lakūno kurį Lietuva 
išgarbino padarydama “tautos 
karžygiu”?....

KAS MUMS TURI DAUGIAU RŪPĖTI:
Ar atvadavimas Vilniaus ar perskridimas kokio 

nors lakūno per Atlantiką?
ATSIŠAUKIMAS Į PROTAU-1 turą “Sandaros” nr. 49).

JANČIUS VIENGENČIUS j Karo pavojus Europoje kybo
Į šį klausimą mes privalome kaip ant plauko. Kaip tik ka- 

geiai dalyką apmąstę, atsaky- ro audra suužš, ir Lietuva ga- 
ti. Jei mes esame tikri Lie- ' Ii pajusti karo smūgius. Ar ji 
tuvos tėvynainiai, jei mums iš-1 yra ant tiek stipri kaip praei
ti kr o rupi 
ateiti,
kyšime: Skridimai per 
tiką, nors ir labai rizikingi ir 
pavojingi, yra vien tik žaislas 
tų kurie mėgsta gauti tuščios 
garbės, iš kurių Lietuvai tiek 
naudos tėra kiek iš pernykščio 
sniego. .. .

O kiekvienas centas paaukau
tas Vilniaus vadavimui, 
Lietuvos 
Lietuvai 
statoma 

Sunku
tautai įgyti laisvę, bet neleng
va ją ir išlaikyti.

Po smūgiais pasaulinio karo 
griūnant Rusijos ir Austrijos- 
Vengrijos imperijoms, daug jų 
buvusių jTavergtų tautų atsi
laisvino: Ukraina, Gruzija, Ar
mėnija ir kitos. Jos buvo įgi
jusios tikrą laisvę, savistovu
mą, bet nesugebėjo tą savo sa
vistovumą 
pavergtos.

Lietuva 
ma. Bet

arba
Ginklų Fondui yra 

tartum granito siena 
Lietuvos laisvei ginti, 
buvo mums, nedidelei

jei mes 
rūpintis rinkti paramą 
gelbėti, vietoj mėtyti 
tuštiems garbės bur- 
Jeigu duosime aukų

šviesesnė Lietuvos j tyje buvo Belgija, suturėti pir- 
mes nesviruodami atsa-1 mą smarkų puolimą jos galin- 

Atlan- gii priešų? Tas mums nežino
ma. Bet mes Amerikos Lietu
viai tame galime Lietuvai la
bai daug pagelbėt savo kruvi
nai uždirbtu grašiu, 
imsimės 
Lietuvai 
pinigus 
bulams.
Lietuvos Ginklų Fondui, mes 
savo tėvynę ant tiek sustiprin- 
sim kad ji nors ir maža, taps 
neperkandamu riešutu.

Todėl kiekvieną centą kurį 
tik galim ir manom paaukoti 
kokiam nors kilniam tikslui, 
aukokime Vilniaus vadavimo 
reikalui arba Lietuvos Ginklų 
Fondan. Aukas į tuos fondus 
persiųsti galima per Lietuvos 
Konsulatus Amerikoje.

Senas Lietuvos Patriotas.

apginti, ir vėl tapo J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

jos tei-

uždirb- 
tuščius

išsilaikė nepriklauso- 
kur jos sostinė Vil

nius ir visas trečdalis 
sėtos žemės?

Mes, savo kruvinai 
tais skatikais remiam
garbės jieškotojus ir pelnauto- 
jus iš skridimų, vietoj remti 
pasiryžimą tų kurie deda pas
tangas ir rengiasi sugrąžinti 
Lietuvai tą kas iš jos smurtu 
ir judošiška klasta buvo išplėš
ta. Iš skridimų dažniusia tik 
tie turi apčiuopiamą naudą ku
rie dar taip nesenai svetainėse 
nuo estradų baubė “Lietuvai 
nei cento!” (žiūrėkit į karika-

PAJIEŠKOMA Aleksandras 
Juozapaitiš, sūnūs Mykolo. Va
dinosi Amerikoje Alex Joseph. 
Kilęs iš Kundročių k., Pakruo
jo vai., Šiaulių ap. Atsiliepti: 
Lietuvos Konsulatas Chicagoje

100 E. Bellevue Place 
Chicago, Ill.

PAJIEšKAU BROLIUS, Jo
ną ir Antaną Marcinkevičius, 
arba Marcinkus. Jonas gyve
no kietųjų angliakasyklų sri
tyje, dabar gyvena apie New 
Yorką. Antanas gyvena Wis
consin valstijoje. Iš Lietuvos: 
Pinkaviškio k., Plutiškių par., 
Marijampolės apsk. (2)

Vincas Marcinkevičius 
1531 E. 41 St. Cleveland. O.

Kurių prenumerata šiuo laiku jau

Jus lankytų nesutrukdoma. Pasistengkit 
gausit DOVANŲ 1936 m. sienini Kel&rck :ų. Persiuntimo kaštams 

centų. Pinigus už “Dirvą” lengviausia siųsti įdėjus j laišką $2 popierl- 
Visada Rašykit savo antrašą

voko (konverto) sugryžimo antrašą, ir aiškų “Dirvos” antrašą, ir Jū
sų pinigai ateis be jokių kliūčių. i

Pasistengkit tuojau atnaujinti kad “Dirva’ 
atnaujinti dabar, 
pridėkit 10 
linį ir 10c sidabrinį, arba Money Orderiais ii čekiais, 
laiške, ant

“DIRVA 6820 Superior Ave Cle veland, Ohio

APIE TAUTOS VADA. P-lė 
Veronika Sinkevičiūtė, Dayto- 
nietė, šią vasarą buvus Lietu
voje, Pasaulio Lietuviu Kon
grese, savo įspūdžiuose iš ke
lionės po Lietuvą, užsimena ir 
apie susitikimą Palangoje su 
Tautos Vadu, Valstybės Prezi
dentu. Ji rašo “Vytyje” (nr. 
12) sekančiai:

“Vieną popietų sutarėm nu
vykti į istorišką Birutes kalną. 
Eidami per mišką turėjom vi
sai netikėtą ir nepaprastą įvy
kį — susitikom su Jo Eksc®’ 
lencija, Lietuvos Prezidentu A 
Smetona. Prezidentas su mu> 
mis nuoširdžiai pasisveikino ir 
negailėjo laiko net draugiškai 
pakalbėti. Labai malonus ir 
demokratiškas žmogus, ir tik
rai džiaugėmės turėję progos 
taip artimai susipažinti”. Tai 
rašo tikra, sąžininga Lietuvai- 
aė apie Lietuvos vadą.

Kurios kitos valstybės val
dovą gali pašaliniai žmonės 
prieiti ir pamatyti miške vaik
ščiojantį?

SVEČIAI. F. Skinderskis su 
šeima, iš Cincinnati, O., per 
Kalėdas buvo atsilankę Dayto- 
ne pas dukterį ir žentą Kubi
lius. Jie užsuko ir pas Urbo
ną, atnaujino prenumeratą už 
“Dirvą”, ir gavo dovaną kalen
dorių. “D.” Rep.

SIENINIAI 1930 METŲ
KALENDORIAI

po 25 centus
(Dideli, sieniniai, spalvuoti, su 

tautiškom ir bažnytinėm 
šventėm)

“Dinos” skaitytojai mokėdami 
prenumerata $2.00 ir pridėda
mi 10c persiuntimo kaštų, gau

na vieną dovanų.
*VlE*NĄ KALENDORIŲ GAU

NA DOVANŲ IR NAUJI 
SKAITYTOJAI

Į Daugiau dasiperkant, reik pri
dėti po .25c už kiekvieną.

(Užsakant kalendorių pažymė
ki! numerį ir vardą)

1. Darius-Girėnas
2. Prez. Roosevelt su ereliu
3. Lietuvaitė ir Vytis
4. Vytauto Priesaika
5. Mergina ir kaimo vaizdas
6. Vaikai ir ūkio vaizdas
7. Motina su vaikeliais
8. Lietuvaitė su vėliava

' 9. Amerika su vėliava
10. Kristus Vaikelis
11. Mergina juroj prie kryž.
12. Angelas sargas
13. Kristus ir vaikeliai
14. šventa šeima
15. Kristus ir šv. Juozapas
16. Kristus tarp ligonių
17. Kristus ir avelės
18. Kražių skerdynė
19. Visa Lietuva
20. Gražuoles
21. Mergaitės su šuniu
22. Vaikai ir arkliai
Persiuntimui reikia pridėti 10c už 
vieną, po 5c už kožną jeigu užsa

koma daugiau negu vienas.
(Galima prisiųsti pašto ženkleliais)

“DIRVA”
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

-MARGUTI S”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 S>. Western Ave. 

Chicago, Ill

lįSfc-
Įįfe-
1^;
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VISOKIOS ' 
i APDRAUDOS-INSURANCE 
: reikalais kreipkits pas mane 

Gyvasties apdraudni (Life Ins.) 
patek fonuckit del paaiškinimų 

; A;><|r<»dž:u namus nuo ugnies, 
Į' tornade-, taipgi namų baldus ir 
S automobilius; prie to apdraudžiu 
j nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią H 
j apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų N 
J apdrauda ant namo ar kitko, duo- 1 
l kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis 
j 6702 SUrERlOR (viršuje) 

Telef. IIEnd. 5699



(Tęsinys išjereito num.)

Opera! Kipras Pe#auskas — Lietuvos

GERB. SPRAGILO PRA
NAŠYSTĖ 1936 ME

TAMS

DRANGELIENė-RRLYS IR KIPRAS 
PETRAUSKAS (PERO.IE “AIDA”

(Rugpjūčio Ii d. — Kaune)

dirva

GERB. SPRAGILAS

4

*
> .

ope
ros karalaitis, kurio dahavimo kitados klausėsi 
pats Rusijos caras! šai dabar mes, pasaulio 
Lietuviai, tie mizeriokii, kurie turėjom rarui 
lankstytis ir jo kazokę nagaikos bijoti, girdė
sim Kiprą dainuojant Hums! Caro ir jo visos 
deimantuotos didžiūnų® senai nėra, o mes is 
kažin kur suvažiavę, ihd caro pabėgę, todėl ne
patekę nei į Sibirą nei pasauliniame ,kare nežu
vę, gerėsimos Lietuvos opera !■

Didieji puola, mažilkai kyla — taip keičia
si žemiška garbė!....

Barbora Darlys-Draigelienė — kita operos 
žvaigždė, Amerikietė, kirią jau daug metų pa
žystu, bet niekad n egidoj au dainuojant. Kada 
patyriau kad ji Chicago)e gyvendama mokinasi 
operatiško dainavimo, visai tam nepridaviau 
svarbos, nes kiek musę Lietuvių mergelių ir 
moterėlių vargo, pasišventė, norėdamos dalipti 
i operos žvaigždes — net į Italiją važiavo tikė
damos kad ten arčiau dasiekti iki operos gar
bės. .. . O štai šį vakirą dainuos Kipras Pet
rauskas ir Barbora Daiys “Aida” operoje va
dovaujamose rolėse! “lida” yra žymiausias ir 
vaizdingiausias Giusepp Verdi, Italų kompozi
toriaus, kurinis. Vaizduoja Egipto senus lai
kus ir jų valdovų kovą prieš juoduosius Etiopi
jos žmones. Kipras — Vyriąusias Egipto ka- 
riumenių vadas, Faraono mėgiamas vyras, kurį 
pamyli net Faraono duktė ir tėvas žada jam 
ją atiduoti po nukariavimo Etiopų. Barbora 
Darlys — Etiopijos karaliaus duktė, paimta ne-i 
laisvėn Egipte, kur ji pamyli savo pavergėjo 
aukščiausį vadą ir jis ją pamyli. .. . slaptai. .. .

Kitose rolėse — Egipto karaliaus dukters, 
dainavo Vincė Januškaitė-ZaunLnč, o vyriausio 
kunigo rolėje — kitas Amerikoje žinomas dai
nininkas, Antanas Sodeika.

Teatras pilnas žmonių. ■ Dalyvauja beveik 
visa Lietuvos vyriausybė nuo Prezidento Sme
tonos žemyn, kiek įtik į teatrą galėjo tilpti, ži
noma, pirmiausia bilietais aprūpinti Kongreso 
delegatai — vis nemokamai. Alės gavom pir
mutines vietas, o kas liko — teko kitiems.

ros orkestras, kur reikėjo, leido savo balsus iki 
to kad rodos nedidelio teatro sienos pliš, bet 
orkestro garsumas nei kiek nenustelbė jų balso, 
tik pridavė jiem dar daugiau spėkos ir didumo 
ir ten kur reikėjo jų balsai girdėjosi virš visų 
dūdų, butonų ir cimbolų!

Nemenkesni buvo ir kiti ir kitos savo rolė
se. Paimkim kunigų-vaidylų chorą: vyrai visi 
dideli, lygus aukščio, stipriais balsais, ką labai 
retai pataikai Amerikos operose: čia vyrai bu
na vieni aukšti, kiti trumpi, vieni stori, kiti plo
ni, o tas gadina vaizdą.

Kada niekur kitur nesulaukiau suklupimo, 
daėjus iki Pergalės Maršo, kur Radames (Kip
ras Petrauskas) pareina iš karo, nugalėjęs Etio
pus ir parsiveda Aidos tėvą nelaisvėn, sakau ar 
čia koks nors dudorius nepražiurės kokią nors 
gaiduke. ... Tą maršą groja dūdų orkestras, ir 
jis tiesiog šokdina klausytojus iš sėdynių. Bet 
ir čia nesulaukiau jokios klaidukės. .. .

Taigi, valio Lietuvos opera! Valio Kipras, 
Sodeika, Zaunienė, Drangelienė iv visi kas tik 
prisideda sudarymui Lietuvos operos lygia auk
ščiausio laipsnio operoms pasaulyje!

Reikia dar pasakyti kad toli ne visi Lietu
vos operos artistai šioje operoje dalyvavo: tai 
tik dalis ir tie bei tos kam “Aidoje” randasi ati
tinkamos rolės. Kitoms rolės ir operoms turi 
kitų gerų artistų, nes artistai mainomi.

Kiek patyriau Kaune būdamas, senesnėms 
moteriškoms operos artistėms jau atsirado rim
tų jaunų konkurenčių, bet Kiprui Petrauskui 
ir Sodeikai dar kolei kas nėra nieko lygaus. Gal 
Sodeikai ir rastųsi, bet Kiprui dar tikrai nėra, 
taigi jis ir nešioja operos karalaičio vainiką, 
kurį beveik pats sau užsidėjo, pargryžęs ir su
organizuodamas Lietuvos operą tuoj po karo.

šitaip baigėsi Pasaulio Lietuvių Kongresas 
ir paskutinis delegatų pavaišinimas Kaune.

Kaip mes Lietuviai dar ir po šiai dienai tu
rim mažai pasitikėjimo sau ir saviems, many
dami kad mes prieš kitas tautas mažiukai, be
reikšmiai, negalim niekame su kitais susilygimt, 
taip ir aš tikėjausi ko tokio Lietuvių statyme 
operos, nes opera suvaidinti tai ne karunka su
giedoti! Kilūose dalykuose bandau saviems Lie
tuviams Įrodinėti kad mes nesam prastesni už 
kitus, ir kad musų šalies valdžia viską taip ge
rai žino ir išmano kaip kitų šalių valdovai. Sė
dėdamas ir laukdamas operos, manau sau, argi 

išeis taip nuosekliai kaip pas mus 
atsilankę Lietuvos veikėjai, užsimin- 
Kauno operą, giriasi....
“Aidą” pastatant Amerikoje mačiau

- ji iįtikro 
Amerikon 
darni ape 

Operą
keturis kartus — du kartus Metropolitan Ope
ra kompaniją — įtaigi palyginimą turėjau ge- 
riaųsj. Laukiau kaip pasižymės musų išgirti 
Kauno operos dainininkai ir dar negirdėta Bar
bora Darlys.

Opera eina — pirmas, antras, trečias ir 
paskutinis aktas, ir aš vis laukiu kur ir kada 
kas suklups.... Bijojau kad kam nors neatsi
tiktų nemalonus suklupimas, nes ir man pa
čiam butų nesmagu.... Bet š;ai jau nukrinta 
paskutinė uždanga, opera baigiasi, o viskas iš
ėjo kuopuikiausia! Plojimas, cvacijos, džiaugs
mas aidėjo teatre! Metropolitan operos nekurie 
dainininkai, nors gabių jų agentų gerai pasau
lyje išgarsinti ir paskilbę gauną po tris ir pen
kis tūkstančius dolarų už vieną operos sudaina- 
vimą, niekas prieš Lietuvos dainininkus! Lie
tuvos veikėjų ir diplomatų, kurie tik Amerikoje 
lankėsi ir musų operą gyrė, tikrinimai pasitvir
tino iki mažiausiam žodeliui!

Maniau sau, gal scena bus permaža tokiai 
milžiniškai operai, bet ir ta pasirodė nepapras
tai didelė. Per savaitę laiko joje išsėdėję prie 
prezidiumo stalo, nepasistengėme scenos apžiū
rėti ir jos didumą išmatuoti. Teatras, mat, bu
vo prieš porą ar tris metus atremontuotas ir 
siena padidinta tiek kad galima butų joje sta
tyti pačias didžiausias operas.

O kaip skambėjo Kipras ir Darlys? Abie
jų balsai beveik neturi sau lygių. Didelis ope-

dainelių 
Ji taip 

liaudies 
nenusibostų.

padainuoti Lietu- 
— ne operos dai- 
gražiai vaizduoja 
dainas kad klau- 

Kas geriau-

varginti.
dainuoja
naktį ir
ji nesvajoja atvykti į Ameriką pa-
o tik atvežti mums savo ypatingu

Keletas žodžių apie Vincę Jonuškaitę-Zau- 
nienę. šioje operoje antrą svarbiausią moteriš
ką rolę, Faraono dukters, vaidino populiariš- 
kiausia Lietuvos operos artistė, Vincė Jonuš- 
kaitė. Ji yra plataus masto artistė-dainininkė, 
ir visoje Lietuvoje žinoma ir mėgiama. Ji vi
sur dalyvauja, visiems pasitarnauja, viskas jai 
Įdomu. Visur ji nori būti — ir buna — gal ne
pavydu vyrą turi.... Jos aplankyti ne tik vi
si Lietuvos kampai koncertuojant, bet buvojus 
ir kitose šalyse su koncertais.

Išvažiuojant iš Lietuvos, p. V. Sidzikaus
kas man sakė kad ta operos žvaigždė labai no
rėjo su manim susieiti ir pakalbėti apie galimy
be atvažiuoti į Ameriką — 
viams gražių liaudies 
nomis mus 
ir maloniai 
sytum visą 
šia tai kad 
sipinigauti,
budu interpretuojamų dainų, su mumis dainos 
pagalba pasikalbėti, išeiviams jų tėvynę pri
minti .... Sako, nori kad tik kelionė apsimokė
tų, ir to užtektų....

Tą žinią nepaleidau iš minčių ir gryžęs, su
sirašiau su p. Skipičiu, pasiūlydamas Draugijai 
Užsienio Lietuviams Remti padaryti galimybes 
jai ir dar kam kitam į Ameriką atvykti.

(šiame numeryje, lutame puslapyje, telpa 
platesnis aprašymas apie p. Vincę-Jonuškaitę- 
Zaunienę. Praeitą vasarą “Dirvoje” tilpo jos 
atvaizdas kuomet Kaune apsilankęs vieno Cle
velando dienraščio atstovas aprašinėjo savo pa
tyrimus Kaune. Vincė Jonuškaitė turi didelio 
pamėgimo, dėvėti Lietuviškus senoviškus tauti
nius rubus ir juose tankiai matoma populiariš- 
kuose koncertuose, kur nereikalinga dėvėti ope- 
ratiški kostiumai. Amerikon atvykus, ji tuose 
tautiškuose rūbuose Lietuviams koncertuotų.)

AR JAU BAIGSIS MANO KELIONĖS 
APRAŠYMAI?

0 ne, dar toli galas! Trys mėnesiai pra- 
nuo talpinimo aprašymų tik trijų pirmuti- 
savaičių nuo iškeliavimo iš Clevelando ir už- 

Nuo dabar seks aprašymai

ėjo 
nių 
baigimo Kongreso.
važinėjimų po Lietuvą, Daniją ir Švediją, —
dar septynios savaitės keliavimų ir įspūdžių iki 
sugryžimo atgal į Clevelandą.

Taigi, prašau, kurių prenumerata baigiasi 
su pabaiga metų, pasistengkit tuoj atnaujinti, 
ir kalbinkit savo draugus skaityti “Dirvą” — 
lai jie išsirašo. Skaitymo iš mano kelionės ap
rašymų bus dar pusmečiui.

(Bus daugiau)

Laimingų naujų metų, 
laimingiausių ir pelningiau
sių naujų metų, gerbiami 
ir gerbiamos Lietuviai ir 
Lietuvės ir jūsų vaikai ir 
jūsų mergaitės!

Ir vėl apsisuko Laiko Ra
tas ir vėl prabėgo vienas 
Metas ir atėjo Kitas — ir 
mes palikom metu senesni, 
metu gudresni, ba senojo 
meto bėgiu daug visokių 
priepuolių nutiko, nuo ku
rių mes, kaip pirštus apde
gę vaikai, pasimokinėm.

Kai pamisimi žmogus a- 
pie tai ką išmoksti iš Pa
tyrimo Knygos, gatavas 
sau į galvą kuolu duoti už 
neklausymą kitų pamoki
nimo arba kitų patyrimo.

Štai va neužilgo ateis ir 
Grabnyčios — bilijušavos 
sukaktuvės nuo mano iš
skridimo su daugiausia su
stojimų iš Klyvlando j Kau
ną.

Niekas netikėjot kad aš 
surinksiu tiek daug pinigų 
ir galėsiu Įsigyt oroplaną ir 
pirmutinis nulėkt į Lietuvą 
ir pasiimt visą garbę.

Dabar 'gal netikėsit, iki 
tas neišsipildys, ale aš pa
darysiu jums savo prana
šystes šiems naujiems me
tams, ir jus žiūrėkit ar jos 
neišsipildys.

Šymet bus užgavėnes, 
bus Velykos, bus Fordžiu- 
lajus, bus ir Kalėdos.

Šią žiemą iki pavasario 
bus daug sniego, ledo, šal
čių ir lietaus, o vasarą bus 
šilta ir gražu, su lietum ir 
perkūnijomis.

Priaugs bulvių, kukurū
zų, rugių ir kviečių.

Šymet išeina tie vadina
mi “pakeliami metai”, tai
gi Vasario mėnuo turės 29 
dienas.

Daug mergų gaus sau 
vyrus, ba šymet turės tei
sę kalbinti juos ženytis.

Lietuvoje ir Amerikoje 
numirs keletas Lietuvių ku- 
nigų ir šiaip vi momenės 
veikėjų.

Bus rinkimas Amerikos 
prezidento ir kitokių poli
tikierių.

Vasarą daug Lietuvių va
žiuos Į Lietuvą.

Klyvlande bus tautiško 
Susivienijimo seimas, o Či
kagoj ■ bus katalikiško Su
sivienijimo seimas.

Cicilikų papa Pijušas iš- 
gaus iš Susivienijimo Tau
tiškų Centų fondo tūkstan
tį dolarių rengimui Pirmo 
Skridimo ant mėnulio, ale 
gerb. Spragilas pirmutinis 
nulėks ant mėnulio.

Grigaitis išduos “antro 
skridimo” atskaitas, paro
dydamas kiek mokėjo už 
stebuklingą propelerį ir 
prirodys kiek dar jam vi
suomenė “skolinga” už jos 
akių muilinimą per porą 
metų.

Įvyks daug vestuvių, ir 
’krikštynų ir divorsų.

Bus tvanų, žemės drebė
jimų ir nelaimių su auto-

mobiliais.
Darbininkai surengs .po 

visą Ameriką daug streikų.
“Dirva” parengs persta

tymą operetės ir surengs 
vasarą pikniką.

Vienu žodžiu, daug žo
džių tariant, šiais naujais 
metais visame pasaulyje, ir 
Lietuvoje ir Amerikoje ir 
tarp musų Lietuvių atsitiks 
daug visokių atsitikimų ku
riuos aš čia paminėjau ir 
kurie permaži minėti, arba 
tokie kurių net ir mano ma
giška mintis nenumato.

Todėl linkiu visiems gy
venti sau ramiai ir nieko 
nelaukti, ba tas kas turi at
eiti ateis nelauktas nei ne
geidžiamas, ir jokiu neno
ru negalėsit atitolinti.

Laimingi) Naujų Metų 
visiems linki

Gerb. Spragilas.

SVARBESNĖS ŠVEN
TĖS 1936 METAIS

Šis metas turi 366 dienas. 
Vasario mėnuo turės 29 
dienas. Vasaris turės pen
kis šeštadienius, kas pasi
taiko apie 4 kartus Į šim
tą metų.
Sausio 6 — Trijų Karalių 
Vasario 2 — Grabnyčios 
Vas. 16 — Lietuvos Nepri

klausomybės
Vas. 25 — Užgavėnės
Vas. 26 — Pelenų Diena 
Kovo 4 — Šv. Kazimiero 
Balandžio 5 — Verbos 
Balandžio 12 — Velykos 
Balandžio 23 — Šv. Jurgio 
Gegužės 31 — Sekminės 
Liepos 4 — Amerikos Ne

priklausomybė
Liepos 16 — Škaplierna
Liepos 17 — Dariaus ir Gi

rėno žuvimas
Rugpjūčio 15 — Žolinė 
Rugsėjo 8 — Tautos Šven

tė, iškilmingai švenčiama 
visoje Lietuvoje.

Spalių 2 —Angelų sargų ' 
Spalių 7 — Ražančiava 
Spalių 12 — Kolumbas at

rado Ameriką
Lapkričio 1 — Visų Šventų 
Lapkr. 29 — Adventas 
Gruodžio 25 — Kalėdos.

9,103 LIETUVOS LAISVĖS KARU SAVANO
RIAI APRŪPINTI ŽEME — KITI GAVO 

PINIGINES PAŠALPAS, ir tt.
SAVANORIAMS IŠDALINTA 

22,650,000 LITŲ PAŠALPŲ

Kaunas. — Lietuvos ramaus 
gyvenimo kenkėjai savo žalin
gai veiklai išnaudoja visas gy
venimo sritis. 'Savo nešvarią 
agitaciją pamėgina ūkininkų 
tarpe, vėl briaunasi į darbi
ninkų luomą, o kai ir čia ne
vyksta, mėgina kitur. Tie ken
kėjai negali pakęsti kai krašte 
ramu ir vyriausybės darbams 
visuomenė reiškia pritarimą. 
Savo nešvaria meškere mėgina 
pažuvauti kitur. štai iš kai 
kurių vietų ateina žinių kad 
ramumo drumstėjai po nepa
vykusių bandymų sukiršinti 
ūkininkus ir darbininkus mėgi
na kurstyti kai kuriuos buvu
sius Lietuvos kariumenės kurė- 
jus-savanorius.

Savanorių tarpe jie niekur 
pasisekimo neturėjo, nes tie 
žmonės greičiau susivokia kuo 
kvepia “prietelių” saldus žo
džiai ir ko siekiama kiršinan
čiomis kalbomis. Savanoriai 
visuose savo suvažiavimuose 
iškalbingai pareiškė kad jie 
siekia tautos vieningumo ir 
niekuomet nesutiks su bent ko
kiu to vieningumo skaldymu, 
nežiūrint kas ir kokiais tikslais 
prisidengęs tai darytų.

Visuomet sąmoningi savano
riai kiršintojams atsako ką jie 
iš valstybės, kaip atpildą už au
kojimąsi sunkiais laikais, yra 
gavę, štai tie visiems sava
noriams žinomi faktai: 9,103 
Lietuvos kariumenės kurėjai- 
savanoriai ir mirusių savano
rių šeimos yra aprūpinti žeme, 
be to, 290 žuvusių karių šeimų 
aprūpinti žeme. Tiek žmonių 
padaryta savistoviais gyvento
jais, duotas pagrindinis ir ne- 
nustojamas-nuolatinis pragyve
nimo šaltinis.

Nėra apskaičiuota kiek sava
noriams duota žemė - kainuoja, 
tačiau galima susidaryti apiti- 
krės sumos vaizdą prisimenant 
kad tais laikais kada daugiau
sia savanoriams buvo dalinama 
žemė, ji rinkoje buvo brangi, 
už hektarą mokėta nuo 300 iki

1,000 litų, o kiekvienas sava
noris yra gavęs nuo 3 iki 15 
ir daugiau hektarų.

Gavusiems žemės išduota ' 
18,534,350 litų pašalpų Įsikur
ti . gautoje žemėje, pasistatyti 
trobas, įsigyti gyvulius, ir tt. 
Dar bus išduota pašalpų (iki 
normos) 4,121,649 litai. Taigi 
pašalpų suma sieks 22,656,000 
litų.

Negavusiems žemės, 413-kai 
savanorių, vietoje jos išduota 
1,468,416 litų. Tokiems dar 
bus duota 482,384 litai. Viso 
labo negavusiems žemės bus iš
mokėta 1,950,800 litų.

Dar negavusių pašalpos yra 
110 savanorių, kuriems reikės 
išduoti pašalpų 480,000 litų.

1935 metais aprūpinta žeme 
103 savanoriai ir mirusių sa
vanorių šeimos. Dar lieka ap
rūpinti žeme 105 mirusių sa
vanorių ir žuvusių kovose ka
rių šeimų.

Savanoriai turi ir kai kurių 
privilegijų. Pav., gali važinė
ti visais Lietuvos gelžkeliais, 
kur duodama jiems vienas treč
dalis nuolaidos. Valdžios, išlai
komose aukštesnėse mokyklose 
kiti tėvai už savo leidžiamus 
mokytis vaikus turi mokėt tam 
tikrą mokestį. Savanorių-ku- 
rėjų vaikai nuo mokesčio už 
mokslą atleidžiami. Savano
riai turi pirmumo teisę prieš 
kitus gauti tarnybą ar darbo.

Jau gerokai anksčiau patys 
savanoriai suprato jiems tei
kiamą vyriausybės prielanku
mą ir didelę paramą, ir savo 
visuotiname suvažiavime 1932 
metais nutarė daugiau jokių 
lengvatų neprašyti.

Iš savanorių galima laukti 
dar vieno griežto pareikalavi
mo — pasmerkti visus nepra
šytus “advokatus”, kurie sava
norių nematė kai jie aukojosi 
tėvynei, nesirūpino kai jie su
vargę gryžo iš fronto.
“L.A.” . J. K. Beleckas.

Penki sudegė. Buffalo, 
N. Y. — Sausio 1 d. ištikus 
sprogimui .gyvenamam na
me, gaisre žuvo 5 žmonės.

ĮDOMI KNYGA APIE ŽINOMIAUSI ŽMOGŲ —

AUŠRININKAS

JONAS ŠLIUPAS
116 PUSL. KNYGA 

(didelio formato)
Knyga verta apie $1.00 — 

Atiduodama už 25c
(Iš kitų miestų reikalaudami 
pridėkit viso 30c, įskaitant 

5c persiuntimo kaštams.
Priimama pašto ženklais.)

štai įdomiausia knyga apie 
vieną labiausia Amerikoj ži
nomų Lietuvių veikėjų, ku
ris per kelis desėtkus metų 
darbavosi ir daug nuveikė 
atbudinimui Amerikos Lie
tuvių. Knyga parašyta' la
bai aiškia kalba, ir aiškios

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

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

Kaina 25 centai.
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland, O.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ip 
kitus tautinius laikraščiui.

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

įsigykit sau Atminčiai
šią puikią knygą

DARIUS ir GIRĖNAS

stambios raidės, lengva skaityti ir suprasti, ši knyga apie 
Dr. JONĄ ŠLIUPĄ išleista tik metas laiko atgal, sąryšyje 
su jo 70 metų amžiaus sukaktuvėmis. “Dirvos” redakto
rius parsivežė jų iš Lietuvos pusėtiną skaičių ir dabar jos 
paleidžiama į visuomenę. Įsigykit sau vieną!

Knyga spaudon paruošė J. V. Girdvainis. Joje telpa la
bai įdomus atsiminimai paties Dr. Jono šliupo, nuo pat jo 
pabėgimo iš Bitėnų, Klaipėdos krašto, 1884 metais, iki'pa
čių vėlesnių laikų. Pats gerb. šliupas aprašo labai vaiz
džiai savo prietikius Amerikoje ir jo santikius su Įeitais 
dideliais musų tautos žmonėmis, Dr. Jonu Basanavičium, 
ir daugeliu kitų.

Be paties Dr. šliupo rašto, knygoj telpa straipsniai apie 
šliupą kitų lygiai žinomų senų musų veikėjų — J. O. Sir
vydo, V. K. Račkausko, dar kitas straipsnis paties šliupo 
apie jo gyvenimą Lietuvoje, ir knygos paruošėjo Girdvai
nio pastabos. Skubėkit iki tų knygų dar turime! Kaina 
vietoje 25c., su persiuntimu j kitus miestus 30 centų.

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

384 pusi, didumo, 86 paveikslai! 
Kaina $1.50; paštu — $1.65

Reikalaukit “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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NAUJI METAI
Nauji — 1936 Metai! Senieji metai dingo amžinai, 

niekados, niekados jie nesugryš. ...
Taip tai laikas bėga ir nešasi su savim musų gyve

nimą. ... Kada atneš musų gyvenimui pabaigą — nie
kados, niekados daugiau jau mes nesugryšime i gyvų
jų tarpą....

Taigi, iki gyvi esam, iki judam ir galim dirbti, dirb
kim naudingus darbus, kad tie kurie po musų bus pa
sakytų apie mus nors gražų žodelį....

Ir gera daryti yra taip pat lengva kaip bloga, o ge
rą darbą kam nors padarius, kaip pasitenkinusiai žmo
gus pasijunti.... O kaip sąžinė graužia tą kuris at
lieka kokį niekšišką darbą, kurs ką nors nuskriaudžia, 
medeginiai ar dvasiniai....

Maža mes esame tauta, užtai mums labiau reikia 
laikytis vienybės, vienas kitą užtarti, palaikyti, pagel
bėti. Labiau ir karščiau mes turim stoti už savo tautą 
ir jos reikalus, o savo tautos garbingą vardą — su di
dele, garsia praeitimi — kelti viso pasaulio žmonėse.

Visi privalom remti, palaikyti ir platinti savo tau
tinę spaudą, gerus Lietuviškus laikraščius, kurie skie
pija Lietuviuose meilę tėvynės ir savo žmonių, kurie 
plečia musų žmonėse susipratimą ir dorą.

Turime labiau susiprasti ir pažinti musų pačių iš
gamas ir išnaudotojus ir užkirsti jiems kelią musų tar
pe švaistytis, pinigautis, darbo žmonėms akis muilinti 
ir iš to sau skanią duonelę valgyti.... Mes kurie susi
pratę ir apsišvietę, kurie skaitome gerus laikraščius ir 
žinome musų išgamų darbus, turime visada būti sar
gyboje ir užtarti savo mažiau žinančius brolius nuo mu
sų pačių išnaudotojų.... Kas tie išnaudotojai yra ge
rai žinome — jie ištraukė iš darbo žmonių daug sun
kiai uždirbtų centų ir savo darbą varo toliau, tenkinda- 
miesi kad randa sau gana tokių kuriuos gali išnaudoti.

Visi Lietuviai turime mylėti ir gerbti.savo Tėvynę 
Lietuvą ir būti pasirengusiais ją užtarti ir gelbėti jos 
nelaimės valandoje.

Tik vieną Lietuvą turim, tik ją vieną galim labiau
sia už viską mylėti.’ Daugybė Amerikoje gyvenančių 
Lietuvių jau čia ir liks amžinai ilsėtis nematę savo Nau
jai Atgimusios Tėvynės Lietuvos! Tų mums labiausia 
gaila, nes jie neturės laimės pamatyti tai kas tikram 
Lietuviui turi būti brangiausia ir svarbiausia matyti — 
savo Tėvynė, iš nelaisvės išplėšta, jų pačių brolių ir bro- 
lių-seserų vaikų pasišventimu ir gyvastimi pastatyta 
gyventi savo gyvenimą ir būti lygia visų pasaulio tau
tų eilėje!

Pradėdami naują metą, kiekvienas kam tik išgalės 
leidžia pasiryžkim aplankyti Lietuvą, dar kartą pano
rėtum pavaikščioti tais takeliais kuriais augdami bė
giojom, aplankykim savuosius kurie mus išsiilgę laukia, 
nors kartą prieš savo laiko galą trokšta mus pamaty
ti. ...

Visame gi savo bendrame gyvenime čionai, ban
dykim vienas kitam ištiesti brolišką — ne judošišką — 
ranką. Niekas svetimas mums rankos neišties ir apie 
mus nesirūpins....

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
PAREIŠKIMAS

Gruodžio 11 d. Rygoje- 
pasibaigė Pabaltijo valsty
bių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — konferencija.

Konferencijai pasibaigus 
buvo paskelbta toks komu
nikatas :

“Ištyrus visuotinę politi
nę padėtį, konferencija vie
nu balsu pripažysta kad 
Italų - Etiopų kivirčas ir į 
Tautų Sąjungos žygiai ta- i 
me konflikte sustabdė ko- 
lektivį (jungtinį) saugumo 
organizavimą, kuris buvo i 
Europos darbų tvarkoje.' 
Todėl konferencija nutaria, 
tarpusavio ryšyje ir bud-į 
riai sekti tolesnę Įvykių ei-' 
gą, konstatuodama kad vi
suotinių tarptautines poli
tikos klausimų supratime 
ir Įvertinime, ypatingai tų, 
klausimų kurie buvo antros

gai; jos pakto ir to pakto 
reikšmės atžvilgiu, kiek jis 
taikomas kaipo taikos Įran-

■ kis, jos konstatuoja kad jų 
veikimas visuomet visiškai 
buvo suderintas su paktu 
visais konkrečiais klausi
mais, kur to reikalavo tarp
tautinė padėtis, ir jos atei
tyje elgsis lygiai taip pat.” 

Toliau konferencija išrei-
i škė pageidavimo kad Pa- 
i baltijo santarvė butų atsto- 
I vaujama Tautų Sąjungos 
Taryboje, ir tuo reikalu 
pradėjo darbuotis diploma
tiniais keliais.

Tos trys valstybės svar- 
j sto tarpusavio muitų suvie

nodinimą. Kita konferen- 
! cija Įvyks Estijos sostinėje 
Taline, Gegužės m. 1936 m.

DIRVA
•w

išleistas knygas.
Lietuvoje gyvendamas, J. 

O. Sirvydas prisiuntė kele
tą straipsnių “Dirvai” ir ra
šė “Vienybėje”.

Pasaulio Lietuvių Kon
greso laiku, “Dirvos” re
daktorius buvo suėjęs abu 
Sirvydus Kaune; poni Šir
vy dienė pasakojo kad Sir
vydas jaučiasi silpnokai,

MIRĖ J. O. SIRVYDAS
Lietuvos Konsulatas Chi

cago je ir kartu Vytautas - . ....
Sirvydas, Rouses Point, N. varginamas Širdies ligos, ir 
Y., praneša “Dirvai” gavę atvyko jiedu j Kauną pas 
žinią iš Kauno kad Jūžintu Sydytoją.
miestelyje, Rokiškio apsk., | 
Gruodžio 27 d. mirė Juozas 
O. Sirvydas, sulaukęs 58 m. 
amžiaus. •

J. O. Sirvydas prieš kelis 
metus išvyko Lietuvon su 
savo žmona ir ten apsigy
veno.

Sirvydo vardas buvo pla
čiai žinomas Amerikos Lie
tuvių gyvenime per apie 30 
metų. Pastarus keliolika 
metų Amerikoje gyvenda
mas velionis pašventė re
dagavimui tautinio laikraš
čio “Vienybės Lietuvninkų” 
ir paskiau to paties laikraš
čio pervardinto “Vienybe”.

Jam išvykus į Lietuvą, 
“Vienybę” kelis metus re-į 
dagavo jo sūnūs Vytautas, 
kuris tarnauja. Suv. Valsti
jų ateivybės inspekcijoje 
prie Kanados rubežiaus.

Amerikoje gyvena keli 
Sirvydo sunai ir dukterys.

“Dirvos” redakcija reiš
kia p. Širvydienei ir jų šei
mai savo nuoširdžią užuo
jautą.

J. O. Sirvydas, ir žmona, 
gryžęs Lietuvon, apsigyve
nę Jūžintuose, tapo uolus 
Šaulių Sąjungos skyriaus < 
veikėjai, įsteigė skaityklą, 
ir jai rinko knygų iš visur, 
ten turi ir visas “Dirvos”

Jis buvo pirmaeilis musų 
visuomeninių vadų Ameri
koje, su juo skaitėsi visų 
musų partijų vadai, ir jis 
paliko tautinę srovę gerai 
sutvarkytą.

Jo vardas lieka atminti
nas musų tautoje. Lai at
ilsis amžinastyje jam buna 
ramus....

VOKIEČIAI BRUZDA
Vokietijoje pradėjo bruz

dėti ūkininkai prieš nazių 
vyriausybę. Ūkininkai taip 
suvaržyti visokiais patvar
kymais ir Įsakymais kad 
negali laisvai pasijudinti.

Vokietijos ūkininkai pra
dėjo ramiai streikuoti prieš 
valdžią, kuri galvoja kaip 
tą streiką sulaužius.

Ūkininkai sukilo prieš 
valdžios Įsakymą pristaty
ti valdžios agentūroms pie
ną, sviestą ir kiaušinius pi
gia nustatyta kaina, kuo
met turguje parduotant iš 
miesto gyventojų gautų žy
miai brangiau.

Japonijos vatos audiny- 
čių savininkai pasiryžo sa
vanoriai sulaikvti visą va
tos (medvilnės) audinių 
eksportą i Suv. Valstijas.

MEILĖ TĖVYNĖS
tave, brangi tėvyne, 
tave karštai, karštai...
tu lyg ta vakarinė

Myliu
Myliu 
Graži 
žvaigždė bespindinti aukštai.
Tavo laukų ruimingi plotai
Vis akį traukia Į save,
Tu grožio, meilės kelią rodai, 
Myliu tat, Lietuva, tave.
Esi už viską man brangesnė 
Kas yr’ pasaulyje tiktai: 
Už tėvą, motiną meilesnė, — 
Myliu, myliu tave karštai.
Visus tau darbus paaukosiu, 
Mylėsiu tavo vardą vis, 
Už tavo laimę aš kovosiu 
Kol neužmerks akių mirtis.

(“P. Am. Lietuvis”)
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(Tęsinys iš pereito num.)

DAUG PRALEISTA VA
ŽINĖJIMAMS

1935 metais Suv. Valsti- 
konferencijos nutarimų tik-į jų žmonės labai daug kelia- 

i ( laivais, geležinkeliais,
automobiliais. Ap- 

kaičiuojama kad važinėji- 
ir atostogoms ben- 

apie'
- t

~Elas, tarp trijų valstybių vo
Viešpatauja, visiškas vieniu- oru ii 
gumas ir sutarimas.

U “Šios trys valstybės iš- mams’ 
iiaujo patvirtina savo visiš- drai pernai praleista 

ittHL-inn-zh^ Tautu SaiuiiU du biliionar dplariu.

SNAIGĖS KRINTA
Sušalo jau žemė, žiema atėjo, 
Dangus apniukęs, ir vėjas pučia.
Baltosios sniegulės skraityt pradėjo, 
Ir sniegai ūžia, tik ūžia....

Krinta baltos snaigės, 
Krinta vis smarkiau.
Buvo vasara ir juokės. — 
Dabar snaigės žaidžia jau.

Snaigės krinta, krinta —
Vis joms galo nematyti.
O laukuose pusnys plinta —
Rods ims viską jos vartyti.

Per dieną ir naktį 
Baltos snaigės krito. 
Sniego kalnai supustyti 
Kai pažiūri ankšti rytą. .. .

Kokios gražios ir malonios
Tos baltos sniegulės, 
Su jomis viesulu lekia ;
Niūrios žiemos dienužės..

Salus, _

Urnai, kaip iš žemių, išdygo Totoriai. 
Nenutraukiamu ratu apsupo jie bematant 
visą slėni. Baisus klyksmas, laukiniai 
garsai gąsdino kryžeivius. Jie dabar kri
to kaip musės. Vienus kapojo Lietuvių, 
Lenkų, Gudų ir Rusri kalavijai, kirviai ir 
kitokį ginklai. Kitus guldė strėlės, kurios 
biro ant jų galvų kaip lietus. Tretiems 
galą darė Totoriai. Jie čia palysdavo po 
arkliais ir durklais skrodinėjo jų pilvus. 
Čia ištolo mėtė ant kaklo kilpavirvės ir 
urnai traukė riterius iš balno. Be to at
sirado ir persimetėlių sąjungininkų. Ka
ro laimei šyptelėjus Vytautui ir Jogailai, 
ir jie puolė ir naikino buvusius savo są
jungininkus.

Kryžeiviams beliko arba visiems žūti 
arba prasimušti pro priešo eiles ir pabėg
ti. Vienas jų panašią mintį išdryso pasa
kyti net pačiam magisteriui.

— Ar iš galvos išsikraustei? Bėgti? 
Saugok Viešpatie! Čia tiek narsių brolių 
savo galvas paguldė, o aš bėgsiu ?!

Jis iškėlė savo kalaviją ir vėl šoko Į 
patį kovos vidurį.

Tačiau neišgelbėjo kryžeivių nei jų 
drąsa, nei atkaklumas, nei Įniršimas. Lie
tuviai, Lenkai, Gudai ir Totoriai juos 
skerste skerdė. Galiausia riteriai visiškai 
susilpnėjo. Jie ėmė mėtyti ginklus ir pa
siduoti į nelaisvę.

Tik vienoje vietoje tebevirė dar at
kakli kova. Vytautas pastebėjo ten švai
stantis magisterį Ulriką von Jungingeną. 
Tat ir pats nulėkė ten vėjo greitumu duo
ti paskutinio smūgio pikčiausiam savo 
priešui. Magisteris pastebėjo atjojant Vy
tautą ir pasišoko jo pasitikti. Jis buvo 
pasiryžęs žūti arba mirtimi atkeršyti or
dino nugalėtojui....

Arti Vytauto tuo laiku nebuvo nei 
vieno iš jo žmonių. Tiktai ištolo išvydo 
pavojų kunigaikštis Dovydas. Kaip vie
sulas, atskrido jis Į magisterio ir Vytau
te tarpą. Jis suskubo savu 1 alaviju užsi
moti ir kirsti. Bet kaip tik tuo akimirk
sniu jo žirgas paslydo kraujo liūne. Jo 
kardo galas teįdrėskė kryžeivių milžino 
arkliui nosį. Sužeistas kryžeivio arklys 
šoko į šalį. Sunkus magisterio kalavijas 
nuslydo tiktai per Vytauto šarvus, galu 
Įsmigdamas Į jo žirgo sprandą. Tuo tar
pu subėgo daugiau karžygių. Magisteris 
apsisuko pasprukti. Tik tą akimirksnį 
kaž kas apsisuko aplink jo kaklą, suveržė 
ir ištempė jį iš balno.

— Štai jis! Štai pats magisteris! 
Allah! — linksmai sušuko kaž koks jau
nas svetimšalio balsas. Vytautas gryžte- 
lėjo ir pamatė Tuganą Mirzą, jauną Dže- 
ledino sūnų.

— Atmink, viešpatie, — kalbėjo jis, 
tempdamas kilpavirve magisterį, — kad 
Tuganas Mirza jį paėmė. Jis mano!!... .

Didis mušis pasibaigė. Kas dar buvo 
kryžeivių likęs gyvas, pasidavė.

Kilpavirvę tuojau perpjovė. Tačiau 
didysis magisteris buvo jau negyvas. Jo 
veidas dabar buvo baisus. Išsivertusios 
akys styrojo kaktoje.*

Vytautas valandėlę susimąstė ir tylė
jo. Paskui prabilo:

— Tu, jaunikaiti, esi narsus ir vertas 
apdovanoti. Aš tavęs neužmiršiu. Bet da
bar vyk tuoj į Saladiną ir pasakyk jam 
kad jis, negaišindamas nei valandėlės, žy
giuotų į Vokiečių stovyklą, ten už girios.

Tuganas Mirza nusilenkė ir bematant 
išnyko.

Tada Vytautas kreipėsi Į kunigaikštį 
Dovydą:

— Tu išgelbėjai mano gyvybę. Kuo 
aš tau beatsilyginsiu? Kuo beatsimokė- 
siu ir už tuos nuopelnus kuriuos šiandien 
padarė tavo narsuoliai ? !

— Ačiū Dievui kad Jis man ir mano 
pulkams leido patarnauti tavo didybei! — 
kukliai atsakė Rusas kunigaikštis.

— Tačiau žemės valdovai ir apdova
noti gali. Sakyk, mielasai, ko nori, visa 
padarysiu.

— Norėčiau rytoj su savo būriais vy
kti ir paimti Šteinhauzeną,

— Tai menkniekis. ... Aš pats rytoj 
nusiųsiu kariumenę tam plėšikų lizdui nai
kinti. Keliauk. Aš tau padėsiu. Tačiau 
aš tau palieku skolingas ir tos skolos ne
užmiršiu!

■ Vytautas pabučiavę Dovydą. Paskui, 
surinkęs savo palyMo\usz uu.’ yį^o

ti karaliaus Jogailos. Pakeliui visur ma
tė gulint lavonus. Šian bei ten būriai ka
reivių varė belaisvius. Kitur atskiri To
toriai plėšė riterių šalmus, visokius pa
puošalus, iš durklų ir kalavijų rankenų 
lupinėjo brangakmenis. Belaisvių tarpe 
buvo matyti ir žymių ordino svečių bei są
jungininkų. Toliau pajojęs, Vytautas pa
matė iš Žalgirio 'kaimo traukiant dar vie
ną būrį karių su grobiu ir belaisviais. Vi
sų priešakyje jojo jo mylimas karžygis 
Kai maltas. Paskui jį ėjo surištom ran
kom du milžinai kryžeiviai. Vytautas iš-. 

Tai buvo Markvardas 
Pyktis suži-

kart juos pažino. 
.Zalcbachas ir Zonenbergas. 
bo Vytauto akyse.

— Tai tavo belaisviai? 
Vytautas prijojęs arčiau.

— Taip, valdove. Savo 
paėmiau.
dybei.

Belaisviai pradėjo plūsti ir niekinti 
Vytautą.

— Pakarkit juos abudu greta kits ki
to! — piktai tarė Vytautas ir skubiai nu
jojo, lyg šlykštėdamasis į juos žiūrėti.

Kelioms minutėms praslinkus du Vo
kiečiai kraugeriai kadaravo greta kitas 
kito ant storos apušies šakos.

Tuo budu didysis kunigaikštis atsily
gino savo sūnų nuodytojui 
nos garbės įžeidėjui.

Taip pasibaigė didžioji 
diena.

Šimto tūkstančių vyrų 
ryta iš geriausių, narsiausių viso pasau
lio riterių karžygių, buvo sugrusta ir su
triuškinta. Kryžeivių galybė buvo nušluo
ta nuo žemės paviršiaus. Visa Lietuva iš
laisvinta iš nepakeliamo jungo. Didžiojo 
Vytauto pasiryžimas ir kariškas sumanu
mas nusvėrė tą dieną karo laimės svars
tykles į tiesos šoną. ...

Bus: Drąsioji Gunda.
(Gunda, minėta šios apysakos pradžio- 

Ariogalos kunigaikščio duktė, kryžei-
p; grobta nelaisvėn. Toliau skaityda- 

patirsite kas su ja nutiko.)
(Bus daugiau)

— paklausė

rankom juos 
Norėjau atiduoti juos tavo di-

ir savo moti-

Dievo teismo

armija, suda-

je, 
vių 
mi

^Didžiojo Mągisterio Ulriko von Jungin- 
geno mirtis rašytojo Chruščovo Sokolnikovo ap
rašyta čia kiek savotiškai. Istorijos daviniais, 
jis žuvęs ne nuo Totorių kilpavirvės bet nuo 
Lietuvių kalavijų.

ATSKIRA SALA
Sala Tristan da Cunha yra pietų At- 

lantike, labiausia atskirta sala nuo kultū
ringo pasaulio. Ji turi tiktai apie šimtą 
gyventojų, kurie taip apvienėję gyvena 
kaip vargu kas kitas, nes laivas juos teap- 
lanko kas du ar trys metai.

Ši sala yra išgesęs ugniakalnis su di
deliu krateriu viršūnėje. Ji turi apie 200 
pėdų aukštumo.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvei), pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.

ŽEMLAPIAI
30c

l

šie nietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
6820 Superior Ave. Cleveland, OhioSAPNININKAS

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

K ALNA Su prisjyĮitimu 75c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE^

į 6820Superior



Vince Januškaite
10 METŲ JOS SCENOS DARBO SUKAK

TUVIŲ PROGA

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, kurią, visa Lie
tuva pažysta kaip vieną Įžymiausių musų ope
ros dainininkių, gilią menininkę, iš mažens ar
tiste būti nesvajojo. Kilus Subačiuje, gražioje 
tėvų ūkio ir gamtos —< žalialapių miškų ir gė
lėmis išdabintų pievų — aplinkoje, Rusvi prie
spaudos laikais lankė Subačiaus kamendoriaus 
Kun. Fabijono Kemėšio (dabai- žymus moksli
ninkas, visuomenininkas, kanauninkas ir profe
sorius) slaptą Lietuvišką mokyklą.
' Dainų mokėsi iš savo motinos, apšauktos 
dainininkės apielinkėje, o scenoje pradėjo ro
dytis “klojimų” vaidinimuose. Būdama 7 me
tų, tėvo klojime suruoštame vakare jau vaidi
no Benuką “Genovaitės” pjesėje.-

Mokydamasi Panevėžyje, dalyvavo ir dai
nos mene — muziko Paulausko chore. Didžiojo 
karo viesulo pagauta, 1915 metais atsidūrė Vo
roneže, kur įstojo Yčo vardo gimnazijon. čia 
dalyvavo Lietuvių vakaruose kaip dainininkė- 
vaidintoja. Įstojo konservą tori j on, mokėsi dai
nuoti. Tuo laiku V. Jonuškaitė daugiau palin
ksta i dainos meną, beit tik kaip mėgėja, o gy
venimą svajojo skirti mokytojos darbui.

1918. metais gryžo Lietuvon, ir baigus kelių 
mėnesių kursus mokytojams, buvo Sudergų mo
kyklos mokytoja, bet drauge buvo ir choro ve
dėja, režisorė, vaidintoja ir solistė! Dirbo mo
kykloje neilgai. Įsikūrė Kaune kaip vienos Įs
taigos valdininkė.

Kaune Įvyko tai apie ką Vincė Jonuškaitė 
nesvajojo: draugai menininkai jai įkalbėjo me
tus viską pasišvęsti dainai. Po ilgo svyravimo 
ir dvejonių-, Vincė, pagaliau, sutiko: 1920 metų 
pradžioje išvyko Berlinan ir įstojo valstybinėn 
muzikos akademijom Po trejų metų studijas 
Berline teko nutraukti del ligos. Gydytojai už
draudė dainuoti, patardami skubiai vykti į Ita
liją. Išvyko Romon.

Saulėtas Italijos klimatas gerai paveikė į 
sveikatą. Po kelių mėnesių pasijautė tiek svei
ka kad ėmėsi vėl dainavimo mokslo. Mokslini- 
masis Romoje pareikalavo dar tris metus. 1925 
metų pavasarį Romoje karališkoje akademijoje 
įvyko pirmutinis Vincės Jonuškaitės koncertas, 
kurį Italų kritika Įvertino labai aukštai.

Tų pačių- metų Spalių menęsį Kaune, Val
stybės Aeatro scenoje, Vince Jonuškaitė pirmą 
kartą debiutavo operoje “Pikų Dama”.

Nuo pirmo Vincės Jonuškaitės pasirodymo 
Valstybės Teatro scenoje praėjo dešimts metų. 
Per.tą laiką V. Jonuškaitė plačiai pagarsėjo 
kaip dainininkė ir pasižymėjo kaip vaidintoja, 
kaip gabi Įvairių operos vaidmenų interpretato- 
rė. Ji, kaip teisingiausia Lietuviškų dainų in- 
terpretatorė, su dideliu pasisekimu dainavo ir 
užsienyje. Aštuonis didelius koncertus turėjo 
Italijoje, kelis koncertus Skandinavijos valsty
bėse, Prancūzijoj, Sovietų Rusijoj ir Pabaltijo 
valstybėse. Drauge su Kipru Petrausku daina
vo Paryžiaus Rusų operoje keliose operose.

V. Jonuškaitė, dirbdama operoje ir dainuo
dama svetur, nepaliko skolinga ir kaip visuome
nės veikėja. Ji noriai dalyvauja kultūros ir 
labdaros, drauge ir šaulių, organizacijų ruošia
muose koncertuose. Tokių koncertų ji yra tu
rėjus šimtais.

V. Jonuškaitės vaisingos artistės veiklos 
pirmo dešimtmečio sukaktuvėms paminėti Val
stybės Teatras Gruodžio 9 d. suruošė specialų 
spektaklį. Vaidinta opera “Carmen” su jubi
liate ir Kipru Petrausku vyriausiose rolėse.

■prezidentas Smetona jubiliatę apdovanojo 
III laipsnio Gedimino Ordinu, šaulių Sąjungos 
vardu jai įteikta didelis Didžiojo Vilniaus Sei
mo medalis. A. Braziulis.

(“Trimitas”) 
, _______________________________________________________________ /_________________________________

IŠ PAGAIRIŲ
Rašo P. W. URBAN.

PASAULIO MIESTŲ IR ŠALIŲ 
VARDAI PAKEISTI

Permainymas senai nusistovėjusių vietų 
vardų šiais pastarais laikais buvo gana žymus, 
ir triškį keblumo suteikiantis turizmo agentui 
lygiai kaip ir keleiviui. Amerikos Ekspreso 
Kompanijos apšvietos skyrius net pastebi apie 
šį visuotiną keitimą ir sako kad tai “gausiai 
plintanti vardų mainymo epidemija”.

Rolandų Rytinės Indijos pakeista Neder- 
landų Indija. Gi Rolandų Guiana dabar vadi
nama Surinam. Mandžurija virto Manchukuo. 
Abisinija dąbar yra pavadinta Etiopija, o ka
ralystės Rejaz ir Jcjd (joje. vadinama Saudi 
Arabija. Persija vadinama Iran.

Peterburgas dabar Leningradas; Norvegi
jos sostinė Kristiania pakeista į Oslo; Konstan
tinopolis — Istanbul; Pekingas dabar Peipi’n- 
gas; Chang Chun — Hsinkingas; Para virtus 
BeyoĮu, o Leiubei'gas —■ Lvrow.

Skuptorius P, Rimša
RIMŠA LANKĖSI ROMOJ, PARYŽIUJE, LON

DONE IR KITUR. BUVO SUSITIKUS 
SU GARSIU RODINU.

štai kaip rašo apie P. Rimšą “Trimitas”, 
Lietuvos Šaulių Sąjungos organas:

Skulptorius šaulys Petras Rimša dabar jau 
plaukia per Atlanto vandenyną į Naująjį pasau
lį. Jis vežasi kelis šimtus savo kurinių, ku
riuos parodys plačiam pasauliui. Kauno gele
žinkelio stotyje skulptorius Rimša, atsisveikin
damas su geru buriu jo draugų, juokaudamas 
pasakė:

— Nemaniau taip greitai vykti Į Ameriką. 
Jeigu bučiau vykęs tenai po 50 metų tai gal 
tikrai bučiau nustebinęs Amerikonus, bet da
bar vežuosi tik eilinius savo darbus. Ką dary
si, reikia klausyti Dr. Račkaus, — linksma šyp
sena tarė Rimša.

Nebe pirmą kartą žymus musų skulptorius 
iškeliauja į platųjį pasaulį. Jau 1903 metais P. 
Rimša lankėsi Romoje, vėliau Paryžiuje, Berne 
ir kitur. Italijoje jis studijavo klasikų meną, 
o Prancūzijoje susipažino su pasaulinio masto 
dailininkais. Vėliau keliavo po plačią Rusiją, 
Lenkiją, Austriją ir kitas Europos valstybes. 
Kūrėjas yra labai vaisingas ir dirba ir dabar 
ne mažiau kaip prieš 20 metų. Dar šymet su
komponavo kelis didesnius paminklų projektus. 
Pasižvalgius šio menininko studijoj, pamatysi 
ne dešimčius, o šimtus įvairiausių jo kurinių. 
Vienoje vietoje sudėta keli šimtai dar prieškari
nių grafikos darbų, daugybė smulkių skulptūrų, 
vairių plakatų, vinječių projektų, biustų, barel
jefų, medalių ir tt.

Viena įdomiausių skulptoriaus Rimšos stu- 
iijoje skyrių sudaro nedidelė pomirtinių kaukių 
galerija. Nedidukėse stiklo dėžutėse sudėta 
lomirtinės kaukės Būgos, Tumo, Purickio, Put
vinskio, Maironio ir pagaliau autoriaus motinos. 
Kiekvienoje iš jų galima pamatyti tam- tikrus 
bruožus, net galima Įžiūrėti paskutines valan
das musų mirusiųjų tautos veteranų. Ramiau
sia iš visų atrodo poeto Maironio šypsena. Ne
atrodo kad tasai didis tautos dainius butų už
migęs amžinai.

Be visų šių darbų jo studijoje yra gana re
ta kolekcija Įvairių senienų. Nors skulptorius 
savo visų kurinių ir nemano parduoti, tačiau jų 
kaina siekia apie trečdalį milijono litų. Bronzi
niai liediniai, kaip biustai, bareljefai, ihedaliai, 
kaštuoja labai brangiai. Nedidelio bronzinio 
“Artojaus” atliedinimas kaštuoja kelis tūkstan
čius litų.

Kaip Amerika suriks skulptorių Rimšą? 
Amerikoje yra nemaža įžymių tapytojų-skulp- 
torių, tačiau musų menininkas tarpe jų ras sau 
vietą. Dr. Račkaus teigimu, P. Rimšos meda
liai, medalionai ir kiti kuriniai tiek yra origi
nalus ir skirtingi nuo Amerikos meno jog ne
abejotina kad šis musų tautieti^ ten turės pasi
sekimą.

Skulptoriaus Rimšos kūryba yra labai sa
votiška. Jisai savo darbuose pritaikė grafiką, 
atseit, taip smulkiai ir kaligrafiškai savo kuri
nius papuošė tautiniais ornamentais. Ne be 
reikalo P. Rimšai viešint Londone, žymus Ang
lų menininkai siūlė jam surengti savo kurinių 
parodą Anglijoje. Dideli žurnalai įdėjo musų 
skulptoriaus keletos kurinių reprodukcijas ir 
rašė kad P. Rimša savo kurinių originalumu 
prilygsta pasaulio masto menininkams. Taigi, 
išlydėję musų tautietį į Naująjį pasaulį, galime 
pasakyti kad jis tikrai yra pasaulinio masto 
menininkas ir Lietuvos vardą išpopuliarins už
sienyje.

Skulptoęius P. Rimša yra senas šaulys, ne 
kartą savo kūryba patarnavęs Šaulių Sąjungos 
darbams. Putinėlis.

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Tai Pražiūrėta!
O katavebala! imk tu 

man ir užmiršk paminėti 
Gruodžio 17-tą dieną — tas 
Lietuvos Demokratijos Iš- 
griovimo sukaktuves!

Pasakysiu ką girdėjau: 
buvusieji Lietuvos prezi
dentai žada išleisti mani
festą švęsti tą dieną kaipo 
Demokratijos Bastilijos Iš- 
griovimo Dieną, apsiraišio
dami gedulo ženklais, kaip 
dabar daroma Vilniaus ne
tekimą minint... <

Ačiū Vaitkui!? Skaičiau 
“Dirvoje” kad kitą vasarą 
jau žada pradėti, vežioti 
orlaiviais keleivius iš Ame
rikos Į Europą.

Tai gal ačiū Vaitkaus 
“moksliškam” skridimui ir 
jo “ištyrimams” kaip grei
čiausia nusileisti perskri
dus tik 1700 mailių per At- 
lantiką. .. .

Visa bėda kad Atlanti- 
kas buvo 1700 mailių plo
čio — jeigu butų apie 500
mailių pločio, Vaitkus gal 
butų dalėkęs iki Danzigo.

MYSLe: Vienas sako, du 
mato, du klauso.

Burna, akys, ausys.
MYSLE: Pilna laktelė 

baltų vištelių. Dantys.

Adventas kitur ir Lietuvoje
Su moderniškuoju žmogum 
visai darosi jau bloga.
Jam nebėra nieko švento: ’ 
nei gavėnės, nei advento.

Kai apžiūri žmogaus dvasią, 
ten ribų nebesurasi.
Viens badauja kožną dieną, 
kitas valgo mėsą vieną.

Štai kaimynėj Vokietijoj 
pasninkas visai prigijo: 
Taukai, sviestas ir kiauliena, 
Tenai didelė naujiena.
Dabar, sako, naziai radę 
riebalų ir marmaliade.
Gal but ir produktą šitą 
bus nevalgyt įsakyta.
Pienas — daiktas tenai retas, 
Tik aptiekoj pienas matos.
O grietinė nazių rojoj 
tik sapne beegzistuoja.
Taigi naziškas adventas 
šymet bus begalo šventas: 
Juodas, sausas, išbadėjęs — 
pagal naziškas idėjas.
Ir Italams šiam advente 
gan šventai reikės gyventi.
Lašiniai, taukai ir kita 
sankcijų jau nubaidyta.
Iš tikrųjų, dar malonu 
kad yra bent makaronų. 
Makaronai ' ir kianti — 
šitaip ir reikės gyyenti.
Bet užtat mus Lietuvoje 
nieks. advento nepriboja.
Na ii- kaipgi tau badauti 
jeigu visko gali gauti.
Ne tik gausi visko veikiai, 
bet tiesiog tau valgyt reikia!
Nes taukai, mesa ir sviestas 
aplink tave stoja piestu.
Kaipgi žmogui graužti plytą 
jeigu žąsys po du litu.
Ir todėl pas mus advente 
reiks gana riebiai gyventi.

(“Sekmadienis”—Kaunas)
Pakštiranka.

Bijo čiupinėt Kirmėles
— Ką tu darai su tuo 

obuoliu gale meškerės?.
— žuvauju. ■ ■
— Ar nežinai kad. žuvims 

reikia kirmėlių, ne obuolio.
— Aš taip ir darau: kir

mėlė yra tame obuolyje.

Nieko Nedaro!
Žvėryno užžiurėtojas: — 

Ei, vaike, eik šalin nuo to 
dramblio! A

Vaikas: — Galit nebijot, 
aš jam nieko blogo nepada
rysiu.

SENI ‘DIRVOS’ SKAI
TYTOJAI GAUS
KALENDORIŲ

Visi “Dirvos” skaityto
jai gali gauti dovanų pui
kų didelį sieninį Lietuviš
ką kalendorių. Kurie pre
numerata jau baigiasi ar 
pasibaigus, vislias ko rei
kia tik atnaujint prenume
ratą visam metui, ir pridė
ti 10c kalendoriaus persiun
timo kaštams padengti.

Kurių prenumerata bai
giasi po kalendorių dalini
mo laiko,' tie gali gauti ka
lendorių dabar, prisiųsdami 
10c persiuntimo kaštų.

Kurių prenumerata jau 
pasibaigus, kalendorius ne
bus siunčiamas nors pri
siusi t 10c kaštų.

“Dirvos” Administracija.

MARGUČIO RADIO 
PROGRAMAI

Girdima sekmadieniais 
nuo 2’vai. po pietų Chi- 
cagos laiku, 3 vai. ry

tinių valstijų laiku 
iš stoties WIND
Gary, Indiana

ĮGALIOJIMAI
; reikalingi Lietuvoje pirki- 
j mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos

! Konsulate Notaras.
> Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.
“DIRVA”

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

Visokios Gėlės
.Gėlės visokiams tikslams ga

lima gauti pas mus pigia kaina, 
vestuvėms, sukaktuvėms, vardu
vėms, ligoniams, ir laidotuvėms. 
Duodama nuolaida Lietuviškoms 
draugijoms ir bažnyčioms. Per 
mus galima užsakyti gėles bent 
kuriame mieste esančiam asme
niui. (5)

Josephine Flower Shop
8909 Superior Ave. GA. 7272

Moterims Naujiena
Duosim puikią dovaną jeigu at

silankę musų krautuvčn pirksit 
ką dolario vertės. Mes turim 
moteriškų suknių, skrybėlių ir 
apatinių, taipgi atliekam apsiu- 
vinėjimus. (52

C. Migdal’s Millinery & 
Dress Shop 

1191 E. 79th Street

P. J. KERSIS
1130 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus benCkurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit uz pigiausią 
kainą. . Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
riausi patarnavimą.

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

Turiu $2,000 sumoje Lietuvių banko knygelių pardavimui.

Kampas St. Clair ir Ontario 
Namų^KEpiuore, <Ų40-W.

Naudingiausios Knygos
Įsigykit šias įdomiausias knygas — istorines apysakas ir istoriją — kurios nušvies 
jūsų i

NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

Tai yra Įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių 
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun- 
timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

namą — Knygos visos bendrai kaštuoja $6.15, visas kartu perkant už $5.00

ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at- 
knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo- 

MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada Žuvėdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmones eina į Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Meruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir iš
muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba ir 
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti skai
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose. KAINA TIK $2.00.

žvilgiu 
se.

Du Broliai—istoriška apysaka iš 13-to šimtmečio iš 
Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių 
vienas jaunas pavogtas išauginamas krikščioniš
kai. 35 pusi. ---------------------------------------------------15Rusijoje yra penki miestai pasiėmę Lenino 

vardą ir septyni miestai pasivadinę Stalinu; kož- 
nas turi savotišką galūnę atsakant į tarmę bei 
kalbą. Pav.: yra Leninsk, Lenkoran, Lenino, 
Leningrad, ir Stalinabad, Stalingrad ir Stalinir.

Tose Ekspreso žiniose pažymėta kad “Lie
tuvos sostinė virtus iš Revalio į Taliną” ir kad 
Pašto Departmentas turįs laiškų adresuotų į 
Revalį su pastaba, “adresas nežinomas”.

Keista su visais tais vardų keitimais. Jei 
kas dar nežino, tai Lietuvos laikinoji sostinė 
Kaunas, o Estijos sostinė tai Talinas,ar Tallin.

* * *
RASTA KAIMAS Iš ŽALVARIO AMŽIAUS

Vengrijoje visai nesenai tapo atkasta Vė
lesnio žalvario amžiaus kaimas, • kurisą tikima', 
buvo apgyventas, apčiupai, apie 1000 meįtų pirm 
Kristaus gimimo. Iškasos darbą darė Vengri
jos Tautinio Muzejaus mokslo vyrai. Užtikta 
rąstų trobos ir kapinės, gi taip pat ir žalvario 
daiktų susidedančių iš apirankių, trumpų kar
dų, durklų galų, kirvių ir arkliams pakinktų bei

ŽMONIJOS ISTORIJA

MERGA

įį i įifiiūį ūhv

Juros Merga—istoriškas rombtias iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingų mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir

- Ljotuvį jaunuoli nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. _____ -___-___________ 100

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

' b '« Hf I 1 r’^»T "WIFT"" ■ I?

JUROS

ŽMONIJOS ISTORIJA — labai reikalinga kiekvie
nam darbo žmogui knyga, kurioje lengvai ir įdo-

• miai aprašoma žmogaus gyvenimas aįit.žemes nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabar. Knygą' didelė, 
610 pusi:, su daugeliu iliustracijų. Verte'Karolis 
Vairas (Parašė Van Loon). ‘Tvirtais viršeliais $2.09

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave." . ' : ‘ Cleveland, Ohio
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1936 sieninis kalendorius
DOVANAI

DABAR LAIKAS! ■•*•

^SENIEMS SKAITYTOJAMS: Norint gauti Kalendorių, pridėkit 10c pašto kaštų
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URVĄ
Šalip daugybes gerų ir įdomių raštų kokius kiekvienas skaitytojas “Dirvoje” ras, dar 
kožnas NAUJAS SKAITYTOJAS kuris nuo dabar iki Naujų 1936 Metų išsirašys 
“Dirvą” sau arba kam kitam, gaus Dovanų puikų sienini Lietuvišką 1936 kalendorių!

Dabar yra pats geriausias laikas išsirašyti “Dirvą”, nelaukiant pradžios metų! Ilgi ir 
nuobodus vakarai pasidarys trumpi ir įdomus skaitant “Dirvą”! Viskas ko reikia 
iškirpkit apačioje telpančią prenumeratos kortelę, įrašykit savo pilną vardą ir antra
šą, įdėkit į voką $2.00 ir ant voko užrašę savo ir “Dirvos” antrašus išsiųskit.
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STOKIT TALKON VISI!
Neužtenka kad patys skaitysit “Dirvą”— 

reikia ją ir platinti tarpe savo draugų arba 
išrašyti giminėms į Lietuvą ir kitas -pasaulio 
dalis kur tik jūsiškių randasi.

“Dirvos” Kaina metams:
Amerikoje
Kanadoje
Lietuvon _

Visokiais reikalais adresuokit:

$2.00
$2.50
$3.00

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

ATSAKYMAS KUN. M. VALADKAI

Kun. Valadka “Keleivio” nr. 
51-me Įtarė mane prieš SLA. 
narius sekančiai: “Min. Kubi
lius.... nuvažiuoja savo rei
kalais Į New Yorką, tris dienas 
‘studijuoja’ Bajoro parašytą 
vaikams mokyklų vadovėli. Iš
studijavęs priduoda Susivieni
jimui sąskaitą reikalaudamas 
$72. Bagočius užprotestuoja. 
Kubilius supyksta ir ima agi
tuoti prieš ‘šleitą’.” Ir pridū
rė savo pamokslą: “Ne! Pa
žangieji negali pritarti tiems 
kurie už kiekvieną žingsnį rei
kalauja iš organizacijos nepa
teisinamų sąlygų.”

Tardamas tokius žodžius vie
šai. Kun. Valadka įkriminuoja 
mane esant žemos doros žmo
gum. Tai yra perdaug!

Kodėl tamsta sugebi vedžio
ti “pliotkus”, bet nenori teisin
gai dalyką nušviesti SLA. na
riams? Drąsiai tikrinu kad S. 
L. A. prezidentas Bagočius ki
taip žino reikalą mano važiavi
mo į SLA. centrą. Pirm negu 
rašei savo blogos valios straip
sni apie mane reikėjo užklaus
ti Adv. Bagočiaus, ir jis iš sa
vo sąžinės butų paaiškinęs ma
no važiavimą į New Yorką. Ir
’"crxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxx'H
J Kalendorių ir Paveikslų
J Katalogas 1936 m.
J Siunčiamas Dykai.

Parašykite paprašydami 
pas —

JONAS KERDIEJUS 
652 Broadway, 

South Boston, Mass.
XXXZXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXX

kartu reikėjo patikrinti Bago
čiaus pareiškimus su Iždo Glo
bėjo Š. Mockaus liudymais, tuo
met ar butum drysęs mane 
įkriminuoti už tuos $72. Bet 
to nepadarei.

Skaitančiai publikai laikau 
reikalingu priduoti tikrus fak
tus, kurie įrodys kad mano rei
kalavimas $72 buvo teisingas.

Liepos 17 d., 1935 m., SLA. 
Prezidentas Bagočius pakvietė 
mane Į savo ofisą (So. Boston, 
Mass.), ir užklausė ar aš, kaip 
vienas iš SLA. Apšvietos Ko
misijos narių, esu sutvarkęs S. 
L. A. moksleivių fondo projek
tą, kuris buvo man palieptas 
per SLA. Pild. Tarybą sutvar
kyti. Aš atsakiau kad savo 
darbą turiu atlikęs, o iš kitų 
narių dar negavau jokio pra
nešimo apie tai. Tuomet Adv. 
Bagočius išsitarė kad vargiai 
jie galės ką padaryti. Tuo pa
čiu laiku patiekiau savo pro
jektą ir jis, kaipo SLA. prezi
dentas, jį perstudijavo ir už- 
gyrė. Aš tuomet paklausiau 
ar tas projektas atitiks SLA. 
Konstitucijai ir įvairių valsti
jų įstatymams. Adv. Bago
čius kiek pamąstęs sako man: 
“Geriau važiuok Į New Yorką 
pasitart su Dr. Viniku ir gauk 
jo opiniją apie tai pirm negu 
mes pradėsim jį reklamuoti 
SLA. nariams. Tuo pačiu rei
kalu būnant New Yorke per
žiūrėk Lietuvių kalbos rankve- 
dį, kurį reiktų atspausdinti.”

Tuo laiku pats Bagočius dik
tuoja laišką Dr. Vinikui, SLA. 
centro sekretoriui, ir duoda |

jam Įsakymą kad, kaip greitai 
veikalas bus sutvarkytas, pra-
dėtų jį spausdinti ir padarytų 
5,000 knygučių, už kurias reik
tų imti po 25c. Tame laiške 
yra aiškiai pasakyta kad Rev. 
B. F. Kubilius yra siunčiamas 
atlikti jam paskirtą darbą. Tas 
laiškas yra SLA. centro rašti
nėje. Pagaliau mano važiavi
mas į SLA. centrą buvo žino
mas ir SLA. Iždo Globėjui St. 
Mockui, nes jis minėtose kon
ferencijose buvo ir pritarė kad 
yra reikalas man važiuoti ir 
apmokėti visas išlaidas.

Aš išvažiavau į New Yorką 
Rugsėjo 21 d. Būdamas SLA. 
centre turėjau nemaža darbo 
su tuo rankvedžiu, ir dar įto 
darbo neužteko, dar turėjau 
visą Lietuvių kalbos rankvedį 
atsivežti su savim namon ir 
daryti konsultacijas su neku
rtais Harvardo Universiteto 
profesoriais kad atitiktų Ang
liškos kalbos fonetinės balsės 
su Lietuvių kalbos balsėmis. 
Ar čia nebuvo darbo ?

Pagaliau Prez. Bagočius ge
rai žino savo pareigas ką jis 
gali ir ką jis daro. Aš pildžiau 
SLA. prezidento įsakymus.

Kun. Valadka įtarė mane už- 
pykus ant Prezidento Bagočiaus 
buk už tai kad jis pasipriešino 
atmokėti $72 už mano kelionę 
ir sugaištą laiką, už tai buk aš 
pradėjau priešingą kampaniją 
prieš Bagočių. Tokiame išsi
reiškime nėra jokio pagrindo. 
Pats Adv. Bagočius man pasa
kė kad jis nebuvo Pild. Tary
bos susirinkime ir nežinąs ko
dėl ta sąskaita buvo neapmo
kėta. Tai kas geriau žino, ar
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'Eu* Prenumeratos Kortelė
Vardas-Pav.......................................................................

Adresas

Miestas

Kaimas

........................ ....................... Valst.

LIETUVON IŠRAŠANT:

Apsk.Paštas

(Lietuvon išrašant, reikia pridėti ir išrašytojo adresas)

Kas užrašo:

Adresas

Miestas Valst.

Auto Taisymas
Taisom automobilius visais at

žvilgiais, parvežam sudaužytus, 
ir pertaisom nukentėjusius. Nu- 
dažom ir padarom kaip naujus. 
Parduodam visokį aliejų, bet ne 
gasoliną. Turim nilnų mašinų 
dirbtuvės patarnavimų. (5)

East 79th Street Garage 
1238 E. 79th St. EN. 2887

I
 H O E D L’ S į

MUSIC HOUSE 5
RADIO IR KITI MUZIKALIAIS 

INSTRUMENTAI <
Easy Skalbiamos Mašinos į 

•J Refrigeratoriai ir tt. "■ 
p Pirkit savo kaimynystėj. (50) į 
į 7412 St. Clair Ave. į
yayaywawaway/aw,

Bagočius ar Kun. Valadka kaip 
dalykai (tikinime yra?

Adv. Bagočius man blogo 
nėra padaręs ir aš ant jo ne
turiu už ką pykti. Kad nepa
sirašiau po “Vakarų” komite
to kandidatų sąrašu tai mano 
asmeninis pasirinkimas. Jei 
Valadka man išmetinėja kad 
tai buvo koks piktumas, tai kas 
gi pyksta jei ne Valadka kad 
aš nepasirašiau ir pasielgiau 
taip kaip geriausia žinojau ir 
išmaniau? Prašau ateityj man 
jokių pamokslų nesakyti. Aš 
turiu savo galvą.

Rev. B. F. Kubilius.

Apsiropiakit Dabar
Bėgyje musų didžiausio po švenčių

Išpardavimas
Vyrų ir Vaikinų

SIUTŲ ~ OVERKOTŲ - SKRYBĖLIŲ 

ir visokių kitokių vyriškų rūbų ir reikmenų

Nedaugelis likusių knygų su gražiais tvirtais 
apdarais nupiginta: su persiuntimu $1.00.

DIEVE, PASIGAILĖK MUSŲ!” 
(GOD, HAVE MERCY ON USD

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose, 
lurtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovįmas, artilerijos griau. 
<m^i, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
V. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE” 
“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

TOE KRAMER & REICH C®.
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

CXXXXXXXyXXXXXXYXXXXXXZYZXXyXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt

ANGLIS IR MALKOS 
Petras Komeras parduoda ir pristato 

kios rūšies anglį ir malkas 
OHIO LUMP ..................................   tonas
HOT FIRE LUMP ....................................... ”
WEST VIRGINIA LUMP ............................ ”
KENTUCKY LUMP ..................................... ”
STANDARD POCAHONTAS ...................... ”
ORIGINAL POCAHONTAS ........................ ”
(Tik 1 bušelis pelnų iš tono)

KOMER WOOD & COAL 
1201 EAST 80TH ST. Telef. GArf. 2921

VISO-

$5.50
5.95
6.50
7.80
7.95
8.70

M

M

M

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiema 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

HEnderson 9292



SUTRAUKTA APYSKAITA Iš GRUODŽIO 31, 1935

$ 93,459,921.43

53,433,165.30

12,906,294.95

188,081.86kitiems šiame Banke. .. .

$337,733,007.48Viso

ATSAKOMYBĖ

$ 15,000,000.00

APIE
$

188,081.86

$337,733,007.48Viso

7022 Superior Ave.

<■
MASKARADŲ I E. 70 St., Cleveland, O.

sa-

TABAKASCIGARAI

(4

O.

ATSILANKYKIT ČIA

$

Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir 
Jūsų Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Aplinkui

7,000,000.00
767,856.92

Netiketinumsms......................
Taksams, Nuošimčiui, etc. .

Comnanv 
ENd. *9512

Lietuvių salėje šeši 
pietų nuo 1:30 vai.

Kitokia Atsakomybė ........................
Palaiaki ir Kredito Laiškai atlikti

Kostumeriams . ..............................

155,898,321.80
5,843,628.45

11,623,082.20
4,380,511.49

radio
(5) 

Co. 
0465

31,854,985.50
350,000.00

1,313,768.03

Addison Hardware Co.
; 7400 Wade Park Ave. Cleveland

$303,176,420.49
849,751.60

Kreipkitės 
pirksit ki- 

senas

PYRAGAI, KEIKSAI. COOKIES 
Pas mus gaunami švieži, skanus 
;r gražus. Naudojam geriausius 
miltus, sviestą ir taukus kepime. 

UŽSAKYKIT PAS MUS PYRA
GUS ŠVENTĖMS IR ŠIAIP 

IŠKILMĖMS

S M U I K O S
SMUIKOS, senos ir naujos, už 

mažiausj įmokčjimą, jei norima. 
Didžiausias pasirinkimas visokių 
didumų ir kainų. Kreditas ilgam 
laikui. Taipgi Striūnos, dėžes ir 
visos reikmenys. (52)

Schmidt Brothers & Co.
Violin Makers

Room 302 Frederick Bldg.
2063 EAST FOURTH ST.

Tarp Euclid ir Prospect Aves. 
Cleveland, Ohio.

ti
ti Lietuvoje dirvos nėra.

in the City cf Cleveland
PUBLIC SQUARE

Akcijos ........... 13,890;000.00
ir Nepad. Pelnas 3.054,985.50

Prista- 
plačiai 

ar 
yra 
ant 
rnu-

Kapitalo Notos
(Atsakomybė Depozitams ir kt. Turtui) 

Kapitalo 
Perviršis

ko-1
sa-

kad

SUTRAUKA BENDRO STOVIO RUGSĖJO 30, 1935

Brangmenys
Didžiausias rinkinis brangme- 

nų visokių rūšių randasi musų 
didelėje krautuvėje, taipgi radio 
tūbų, už prieinamiausias kainas. 
Turim didžiausi rinkini deiman
tų, laikrodėlių, laikrodžių, žiedų 
ir visokių kitokių brangmenų. 
Taipgi taisom laikrodėlius, 
ir šiaip brangmenas.

Frank Cerne Jewelry 
6401 St. Clair Ave. HE.

Puikiausios Gėlės
Kuomet prireikia kokiam nors 

tikslui Relių kreipkitės į mus— 
Gėlės vestuvėms, pokiliams, li
goniams ir laidotuvėms. ~ 
tom visur Clevelande ir 
apielinkėse, jeigu parašysit 
telefcnuosit. Musų įstaiga 
žymiausia gėli ųpardavimo 
St. Clair. Apsipažinkit su 
mis, sutaupysit pinigų.

Turim vainikų ii- papuošalų 
Kalėdoms

J. Slapnik, Senior 
6102 St. Clair Ave. HE. 1126

Muzikos Reikmenys
Parduodam naujus ir vartotus 

instrumentus didele nuolaida ne
gu gali parduoti ktios krautuvės. 
Duodam pamokas piano, banjo, 
gitaros, mando'ino, saxophone 
ir akordeono. Perkam, mainom’ 
ir taisom visokius instrumentus. 
Ateikit, pamatysit ką jūsų do- 
laris gali čia nupirkti.

Harmony Music Shoppe 
David G. Tomka

7727 Superior Av., Cleveland, 
ENdicott 5297

PUOŠNUS RUBAI
Vestuvėms ir pokiliams Dress 

Siutai (Tuxedo) už labai mažas 
kainas išnuomojami šioje įstai
goje. Turim didžiausį pasirinki
mą tuxedos, dress suits ir cut
aways. (

Dress Suit Rental Co. 
235 THE OLD ARCADE 

(elevatorius i 2-rą aukštą)
G. II. Schwane, Mgr.

Pabaigoje Biz.iio Gruodžio 31,
TURTAS

Pinigai Rankose ir Kituose Bankuose 
United States Government Sekuratai, 

tiesiog ir pilnai garantuoti.............
Kitokį Bondsai ............................................
Pirmo Mortgage Paskolos ant Namų 
Paskolom ir Užstatai ...............................
Bankinis Namas ir Sklypas ..................
Kitoks Nejudamas Turtas ......................
Nuoimtis Suėjęs ir Priklausąs ir kitoks

Turtas, sykiu Depozitas Federal De
posit Insurance Corp’n ..........................

Aliejus — Gasolinas
Geriausias aliejus ir gazas au

tomobiliams šioje kaimynystėje. 
Turim visokių gerų aliejų. Mu
sų batarejų natarnavimas atsa- 
kančiausias. Pas mus pirkti au
tomobiliams gumai laiko ilgiau
sia. Sunoco Gas visada gatavas. 
Duodam Eagle Stamps su ma
žiausiu pirkiniu. Sena įstaiga ir 
atsakanti.
Superior Tire and

Acessory 
8007 Superior Ave.

ATEIKIT pasidaryti po musų 
krautuvę, kur visokių reikmenų 
kainos yra prieinamos. Su pir
kiniais duodam Eaglo stamps. 
Atsilankę pasakykit kad matėt 
musų skelbimą šiame laikrašty
je, gausit geresnį patarnavimą. 
Kalėdoms ir Naujiems Metams 
reikmenis pirkit pas mus. (3)

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo Notos ...................$3,000,000.00

(Atsakomybė už depozitus ir 
kitą visokį Society Turtą)

Perviršis ...............  4,000,000.00
Perviršio Fund ...................................

Nepadalinti Pelnai .....................................
Rezervas Taksams ir Nuošimčiams 

ant Kapitalo Notų ................. ......
Taupymų Depozitai ...................................
Kitokia Atsakomybė ...............................

Cigarai, tabakas, ergaretai, pyp
kes, saldainės prieinamiausiomis 
kainomis. Dėžė cigarų iš 50 už 
$1.07, gražiai supakuota. Kiti 
pigumai cigarų ir tabakų. Ga
liu sutikti visokią kompeticiją, 
ries mano kaštai maži. (4)

M. GOLDMAN
CUT-RATE TOBACCO CO.

7031 Superior Ave.

Kepures, Skrybėlės
Gera naujiena vyrams ir vaiki
nams kuriems reik skrybėles ar 
kepurės Kalėdoms. Mes patys 
išdirbam kepures ir skrybėles iš 
geriausių medegų ir parduodam 
už dirbtuves- kainą, 
pas mus pirm n-gu 
tu;'. Taipgi perdirbam 
skrybėles.

Sion Hat & Cap Mfg. Co.
7808 Superior Ave. Cleveland

AVALŲ TAISYMAS
Atneškit savo sudėvėtus ava

lus pataisyti pas mane, esu pa
tyręs per 25 metų tame darbe. 
Taisau vyriškus, moteriškus ir 
vaikų avalus, kainos sulyg jūsų 
pasirinkimo. Taipgi dirbu ava
lus sulyg užsakymo pritaikymui 
prie raišų kojų. Mano darbu vi
si buna patenkinti. (7)

Keller’s Shoe Repairing 
7903 SUPERIOR AVE. 
Kumpus-East 79th St.

TEATRIŠKI IR

KOSTIUMAI
Visokiems Reikalams 

Visokia medega artistams apsi
taisyti nuomojama ir parduoda
ma. Nuolaidos mažnyčioms, klu
bams ir mokykloms — didelis 
pasirinkimas—populiarės kainos. 

Visokį istoriški kostiumai. 
Telefonai (4)

Superior Costume Shoppe 
8606 SUPERIOR AVE.

GArf. 5970 Naktį POt. 3104

Modernizuokit Namus
Nėra reikalo vargti su sena 

nesanitariška virtuve ir nemo
dernišku maudynės kambariu — 
ištaisyki! juos išshnokėjimo są
lygomis .per mus. Puikiausi nau
jausios mados įrengimai už pri
einamas kainas, sulyg jūsų išga
lės. Aš atlieku plumbing darbą, 
suvedu gazą ir išvedu rynas. Ap
skaičiavimas nemokami. (7)

J. J. PICKETT
The Plumbing and Gas Fitter 

7407 SUPERIOR AVĖ.
Tel. HE. 0758

LIETUVOS DARBININKAI BUS APDRAUS
TI NUO ĮVAIRIŲ NELAIMINGŲ 

ATSITIKIMŲ DARBE

Kaunas, 
darbininkai buvo apdrausti tik 

■ ligonių kasose, šiuo draudimu 
gali pasinaudoti tik susir- 

Šiaip gi darbininkų kito- 
draudimo nebuvo. Bet da- 
jau susirūpinta darbinin- 
draudimu nuo nelaimingų 

šiam reikalui jau 
atitinkamas

Pagal jį, nuo nelai-

Ikšiol Lietuvos .mos nariams pensija, kuri ski
riama nuo nario mirimo dienos. 
Nukentėjusiam mirus, jo žmo
nai skiriama pensija trečdalis 
vyro metinio uždarbio; vai
kams po penktą dalį mirusiojo 
metinio uždarbio, jei dar gyvas 
vienas tėvų; po trečdalį jeigu 
vaikai liko grynais našlaičiais. 
Tėvams, seneliams ir iki 15 
metų broliams ir anūkams, jei 
jie buvo mirusio užlaikomi — 
po vieną trečdalį metinio uždar
bio. Nuo nelaimingo atsitiki
mo nukentėjusiai mirus, pensi
ją gauna ir jos vyras jeigu jis 
negali dirbti ir buvo žmonos 
išlaikomas. Mirus nuo nelai
mingo atsitikimo apdraustiems 
tėvui ir motinai, jų vaikai gau-

jie 
gę- 
kio 
bar 
kų
atsitikimų, 
yra paruoštas ir 
įstatymas, 
mingų atsitikimų bus draudžia
mi visi darbininkai, tarnauto
jai ir mokytojai, kurie dirba 
pramonės įmonėse, miškuose, 
statyboje, prie geležinkelių, 
uostų, plentų ir vandens kelių, 
telegrafo, telefono ir radio, 
gatvių tvarkymo, vandentiekio 
ir kanalizacijos darbų, šie dar
bininkai bus laikomi apdraus- na sudėtinę pensiją, jiems pri- 
tais nuo jų darbo pradžios iki klausančią po kiekvieno mir- 
atleidimo iš darbo.

Apdraustasis gaus 
ir pinigišką atlyginimą jeigu duodama

| ties. Nukentėjusio našlei iš
gydymą tekėjus, vietoje pensijos jai 

u ctuij ginimą jciįįu- uuvuadua vienkartinė pašalpa,
jį ištiks darbe nelaimė sužalo-j kuri lygi ketverių metų pensi
jas jo kūną arba pakenkus jai. 
sveikatai. Apdraustam mirus, 
jam skirtą atlyginimą gaus jo 
šeima. Nukentėjusis, kol su- 
gryš jo darbingumas arba iki 
bus jam paskirta pensija, iš 
draudimo kasos gaus medicinos 
pagalbą, vaistus, gydymo reik
menis ir pašalpą, iki dviejų 
trečdalių jo uždarbio. Nuken-|mckės 
tėjęs netenkąs darbingumo ii-Į projekto pabaigoje dar

Svetimšalio šeimos nariai 
negali gauti pensijos jeigu ne
laimingo atsitikimo metu jie 
negyveno Lietuvoje. z

Draudimo lėšas sudaro: ka
sos, draudimo mokesčiai, turto 
pelnas, aukos, baudos ir kitos 
pajamos. Draudimo 

darbdaviai.
mokesčius 
Įstatymo

• pasa- 
gesniam laikui kaip trims die-j j.-yta apie draudimo nustojimo 

i procento nustatymą, apie nu- 
I kentėjusio metini uždarbį, nu- 

nustatoma atsižvel-' rodytas kasos administracijos 
sudarymas ir kita. Tsb.

noms, gaus pašalpą du trečda
liu savo uždarbio.

Pensij 
giant i darbingumo nusitojimo 
laipsnį ir metinį nukentėjusio 
uždarbį. Pensija tokio didumo 
netekusiam 100 nuošimčių dar
bingumo — trys ketvirtdaliai 
metinio uždarbio; netekusiam 
darbingumo mažiau kaip 100 
nuoš. — proporcingai nustotam 
darbingumui. Nukentėjęs nuo 
nelaimingo atsitikimo ir nega
lįs be pašalinės pagalbos bei 
priežiūros apsieiti gaus pensi
ją lygią jo metiniam uždarbiui.

Įstatymo dar numatyta lai
dotuvių išlaidos ir mirusio šei-

Laikrodžiu Taisymas
Pataisysim jūsų laikrodėlius ir 

brangmenis dabar, užmokėsit ka
da galėsit. Duodu kreditan kas 
nori. Taipgi egzaminuoju akis 
ir pritaikau akinius. Perku seną 
auksą ir moku aukštą kainą. Vi
sas mano darbas garantuotas, 
daug metii patyrimo.

A. GALVIN
834 VINCENT AVE. 

kampas E. 9th st. tarp Euclid 
ir Superior avė.

(4)

AKORDIONŲ Mokykla
Duodam dykai pamokas akordio- 
mj muzikos jei pirksit pas mus 
dirbtuvės kaina akordionus. Ei
nam duoti pamokas į namus jei 
pageidaujama. Galit gauti išsi- 
mokėjimu. (4)

Notari’s Accordion School 
3341 EAST 55TH ST.

Tel. MI. 4447 LO. 4027 
Taipgi akordionų taisymas.

LIETUVOS ŽEMĖS
ŪKIS

Kaunas. — 1935 metų pava- 
buvo vėlyvas 
valymo metu 
Del to javai 
užderėjo bet

žirnių, vikių, li- 
derlius yra žy-

sėja del rudens 
ku- 
net

KOMUNIZMO PAVO-1 
JUS LIETUVOJE 

MAŽAS
Lietuvos valstybės saugumo 

departamento direktorius A. 
Povilaitis valstybės radiofone 
skaitė paskaitą tema: Komu
nizmo Krizė ir Lietuva. At
pasakojęs komunizmo istoriją 
ir septinto kominterno kongre
so nutarimus, ypač del bendra
darbiavimo su “buržuazinėmis” 
partijomis ir grupėmis, p. Po
vilaitis plačiau kalbėjo apie 
Lietuvos komunistų veikimą, 
štai jo kalbos svarbiausi punk
tai :

Kai kuri musų spauda pradė
jo reikšti baimės kad Lietuvai 
gresiąs komunizmo pavojus.

Pagal oficialę Lietuvos ko- 
nunistų partijos statistiką Lie
tuvoje šiais metais yra apie 
1600 narių. šis skaičius, jei 
jis ir yra tikras, rodo kad vis 
del to komunistų skaičius Lie
tuvoje yra pusiau mažesnis už 
kitų kaimyninių valstybių ko
munistų skaičių. Virš pusę vi
sų partijos narius skaičiaus su- 
laro žydų tautybės piliečiai. 
Beveik vieną ketvirtdalį visos 
partijos 
tautybės 
tautybės 
partijos 
tys. Be 
nistų, 
yra labai 
žemdirbių 
partijoje 
procentą.

išvada

nariųų sudaro žydų 
moterys. Lietuvių 
moterų komunistų 

narių sudaro žydų 
to, inteligentų komu-

ypač iš Lietuvių tarpo, 
mažas skaičius. Ir 
skaičius komunistų 

sudaro labai mažą 
Iš to tenka padary- 

kad komunizmui aug-

Listuvos Jaunimas S 
sirašys su Amerikos

Lietuvių Jaunimu
Lietuves pradiniu mokyklų mo-1 *■ I

kiniai bando užmegsti ryšius 
su .

mokyklomis

Į'ATSIIMKIT
I “Dirvos”

Amerikos Lietuvių
mokyklomis

Lietuvos Konsulatas Chica- Į
Užsie- 
šitokio 

iš

TURTAS
Pinigai rankose ir Bankuose ...................
United States Government obligacijos, 

tiesioginės ir pilnai garantuotos . .’. .
State, Municipal ir Kiti Bondsai ir In- 

vestmentai, kartu akcijos Federal Re
serve Bank, be Rezervų ...................

Paskolos, Diskontai ir Išdavimai, be Re
zervų ......................................................

Bankiniai Namai .........................................
Kitckis Nejudamas Turtas ...................
Nuošimčiai ir Pelnai suėję iš kt. šaltinių
Kostumerių Palaikai ir Kredito Laiškai

Paimti atlikti

Rezervas
Rezervas
DEPOZITAI

Pareikalavimui ...........$124,328,380.30
Ilglaikiniai ................... 154,231,890.40

Pinigų Balansas Turto ir
Corporate Trust Department 
(Preferred) ........ 24.616.149.79

saris Lietuvoje 
ir šaltas, o javų 
pasitaikė lietus, 
ne tik prasčiau
jų ir kokybė buvo žymiai men
kesnė. Lyginant su 1934 me
tų derlium, praeitos vasaros 
rugių derlius yra mažesnis apie 
58,000 tonų; kviečių apie 20,000 

! tonų; bulvių apie 6,000 tonų, 
! ir miežių apie 13,000 tonų.
i Avižų derlius prilygsta per
nykščiam. Gi 
nų ir sėmenų 
miai didesnis.

žiemkenčių
lietų buvo suvėluota. Kai 
riuose rajonuose neapsėta 
trečdalis skirto ploto.

Paskutiniu laiku Lietuvos 
ūkininkams atsirado daugiau 
galimumo parduot kiaules. Ta- 

I eiau šią žemės ūkio šaką daug 
! kur patys ūkininkai susiauri
no. vietomis net iki 50-70 nuoš. 
Del to jie iš kiaulių ūkio nega
li sudaryti didesnių pajamų.

Iki šiol pastoviausios ūkinin
kų pajamos buvo iš pieno ūkio. 

Tsb.

Maždaug iki 1932 metų ko
munistų veikimas Lietuvoje 
buvo beveik tik miestuose. Kai-' 
miečių tarpe komunistai, žino- j 
darni musų ūkininkų prisirisi
mą prie žemės ir nuosavybės, 
savo veiklos plėsti ir nemėgino. 
Tik prasidėjus ekonominei de
presijai, kuri labiausia palietė į 
ūkininkus, komunistai sujudo Į 
įų sunkią padėtį panaudoti 
vo tikslaus.

Miesto darbininkų tarpe 
nunistų veikimas nustojo 
vo prasmės dar ir del to
Lietuvos darbininkų socialinė 
būklė pastaru laiku žymiai pa
gerėjo. Yra Įsteigtos ligonių 
kasos, darbininkų atstovybė, 
valdžios nustatytas atlygini
mas fabrikuose* ir kitose Įmo
nėse ir tt.

Be to, ir Lietuvos komunistų 
partijoje yra žymus nesutari
mai. Lietuvos komunistų tar
pe buvo labai plačiai paskleisti 
Trockio šalininkų atsišaukimai 
ir Trockininkų manifestas. Tas 
negausingą partiją dar labiau 
susilpnino ir jos jiegas suskal
dė. “L.A.”

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

f ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. Žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale itelefonuokit.

6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =

"J REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS i?
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- < 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- į 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- į 
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). £

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate ■’
ir Apdraudos Agentūra į

P. P. MUUIOLIS ž
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 £

goję gavo iš Draugijos 
nio Lietuviams Remti 
turinio telegramą išsiųstą 
Kauno Gruodžio 28 d.:

Draugija Užsienio Lietu
viams Remti norėdama suar
tinti Lietuvos jaunuomenę su 
Amerikos išeivija, paragino 
pradžios mokyklų mokinius ra
šyti savo užjūrio broliams lai
škus. Rezultate pasiųsta Ame
rikon šeši tūkstančiai laiškų. 
Tikimasi kad Amerikos Lietų
jų pradžios mokyklų mokiniai 
įasisiengs Į laiškus atsakyti.

PIRŠT1NES
____ __ Naujų Metų baliu

je kas nors pamotė vieną po- 
I rą pirštinių, ir taipgi rasta vie- 
i na paskira moteriška pirštine. 
Galit atsiimti “Dirvos” admi
nistracijoje.

3IDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
šioje vaistinėje užlaikėm vi- 

okias namines ir importuotas 
■■yduoles nuo visokių ligų, kaip 
ai nuo aštriojo užsisenėjusio 
leumatizmo, nuo visokių žaiz- 
ų, dedervinių, nevirškinimo vi- 
urių, užkietėjimo vidurių, ko- 
ulio, kataro, lytiškų nusilpnė- 
:mų, visokių lytiškų ligų, ner- 
iškumo, nemigės 
ekiu ligų.

C. Pakeltis
1117 E. 79 St.
Felef. ENd. 8533
\ptieka atdara 7 dienas

KVIETIMAS VAIKAMS 
Į JAUNĄJĄ BIRUTįl

Užbaigus senus metus su 
gražiu programų “Dirvos” nau
jų metų sutikimo vakare, Jau
noji .Birutė rengiasi naujiems 
dideliems darbams ateinančiais 
metais.

štai vėl Jaunoji Birulis pasi
žadėjo dalyvauti programe Lie
tuvių Sales parėmimo vakare, 
Vasario 2 d., Lietuvių salėje.

Tėvai kurie norit kad jūsų 
vaikai augtų su Lietuviais ir 
darbuotųsi musų tautos gero
vei ir garbei, leiskit savo jau- 
namečius vaikus prie Jaunosios 
Birutės. Dabar pats laikas Įs
toti ir pradėti mokytis ir ruoš
tis naujam programui. Prieš 
programą naujus sunku priim
ti, nes negalima spėti sumo- 
kinti, užtai jie ir negali būti 
leidžiami programe dalyvauti 
pervėlai Įsirašę į chorą.

I Jaunoji Birutė savo pamokas 
laiko 
nį po

ir visokiu ki-
(18)

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

JUTĖNO MIRTĮ
Beveik nepažymėtai praėjo 

mirtis Adolfo Jutėno. Jis mi
rė Lapkričio 29 d., buvo arti 
50 metų amžiaus, nevedęs. Ve
lionis turto jokio nepaliko, ap
draudos neturėjo. Susirgimas 
ir mirtis buvo staigi, mirė mie
sto ligoninėje. Dingo jis iš gy
vųjų tarpo kaip akmuo vande
nin Įmestas.

Velionis buvo geras amatnin- 
kas, elektros suvedėjas, dirbo 

Lietuviu namuose, 
Čia giminių jo- 

Is kur iš Lictu- 
Vclionis sa

faris brolį Phila- 
kitą Lietuvoje, 
laiku gyveno pas 
iš ten ir išvežtas 

Už jo vėlę Kun. V. 
atlaikė pamaldas

daugiausia 
ir nebrangiai, 
kių neturėjo, 
vos paėjo nežinia, 
kydavo kad 
delphijoje, o

Paskutiniu 
Joną VitcrĄ 
ligoninėn. 
Vilkutaiiiis 
nemokamai.

į Daugiau žinių apie velioni- 
; gzlima gaut pas I. Vitonj, 1565

Rcp.

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 
MEMBER CLEVELAND CLEARING HOUSE ASS’N

1935

13,134,074.06$

1,113,432.51

VISO $116,913,062.39

31,175,237.50
36,443.288.21
29,654,021.41

2,505,029.14
1,200,000.00
1,687,979.56

SUTRAUKTA APYSKAITA
Societv for Savings in the Cibe

Cleveland
VISKAS NAMAMS

Plumbing Supplies 
Geležiniai daiktai ir 

maliavos.
32 šmotų lėkščių 

setas $1.49
Apvaląs Enameliuotas

- Roaster 39c
THE STONEMAN CO.

7110 Superior Ave.

$116,913,062.39VISO

Incorporated 1349

338,388.37
108,531,977.20

274,839.90
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Milžiniškas “Dirvos”
Skaitytojų Balius

Lietuvių salė pirmą kartą 
turėjo tiek svietelio kaip ji 
sitovi, “Dirvos” Naujų Metų 
sutikimo baliuje Gruodžio 31 į 
Sausio 1 naktį. Nors toli' ne 
visi “Dirvos” skaitytojai buvo, 
nes dar nebuvo tokio atsitiki
mo kur kas nors sueitų savo 
pilnumoje, tačiau tiek kiek at
silankė Lietuvių salės sienoms 
užteko. Sukvietus visus “Dir
vos” skaitytojus Clevelandie- 
čius j vieną vietą, reikėtų tri
jų tokių salių.

Svečiai pradėjo rinktis salę 
apie 8 valandą vakaro ir vis at- 
eidinėjo iki po 11-tai, nes kiti 
tegalėjo suspėti ateiti. pažiūrėti 
Naujų Metų Sutikimo progra- 
mo, kurį išpildė Jaunoji Biru
tė. Iki 15 ■ minutu iki 12-tos, 
visi šoko, beveik išimtinai Lie
tuviškus šokius, Aleksnos or
kestrui smagiai griežiant. Apa
tinėje salėje taip pat laikas 
nuo laiko akordionu grojo Vin
cas Vaitinas, ir daugybė porų 
smagiai sukosi. Linkmybės bu
vo visoje salėje.

Naujų Metų programas
Kelios minutos prieš 12-tą, 

visi žmonės susigrūdo į viršu
tinę salę, nes nujautė kad ten 
tuoj kas nors dėsis.

Beveik lygiai 12-tą nakties, 
salėje pasidarė visai tamsu. 
Staiga scenoje pasigirsta var
po balsas — išmuša dvylika — 
ir užstoja Naujas Metas. Sce
noje iš viršaus nusileidžia gra
žiai apšviestos skaitlinės — 
1936 — ir pasirodo senas, žila
barzdis senelis, Senas Metas, 
kurį visi ima baidyti: suskam
ba daugiau varpų, pasigirsta 
triubų garsai — pilna salė pa
sklinda Naujo Meto sutikimo 
aidais. Pasirodė ir mažas vai
kutis, Naujas Metas, bet labai 
nedrąsus....

Po to tuoj seka visas toli
mesnis programas: Jaunosios 
Birutės solistės šokikės, duetas, 
vaikai atlieka tam tikrą spor
tišką vaizdą, ir pagaliau mer
gaitės su vainikais, gražiai iš
rėdytos, pašoka gražų figūrinį 
šokį. Programas trumpas bet 
toks gražus kad visi žiūrėdami 
džiaugėsi ir gėrėjosi augančios 
musų Lietuvių gentkartės dar
bu. Programą suruošė Jauno
sios Birutės mokytojos, Ona 
Karpienė ir Adelaide Miliaus
kaite. Mergaičių visus komtiu- 
mus siuvo pati p. Karpienė.

Kelis žodžius taria “Dirvos” 
redaktorius, sveikindamas vi
sus su Naujais Metais. .. .

Programas baigiasi, vėl pra
sideda šokiai, kurie tęsiasi iki 
2 valandos.

Dalis žmonių, senesnių, skir- 
stoti, kiti pasilieka apatinėje 
salėje ir “ultavoja” iki 4 va
landos ryto....

Iš šio parengimo buvo viso- 
kiariopa nauda: “Dirvos” skai
tytojai ir jų vaikai gražiai pra
leido vakarą, pasimatydami su 
savo draugais kuriu jau senai 
nematė; nauda salei, nes ne tik 
tiesioeinai bet ir už rnbu pa
kabinimą salė gerai pelnė, nes 
svietelio suėjo tiek kad pritru
ko vietos rūbams pasidėti....

Jei sveiki busim, “Dirva” 
žada ir ateinančių metų pasi- 
tikimui ką nors gražaus pa
rengti .... Reporteris.

PADĖKA DARBININKAMS
“Dirvos” administracija šiuo- 

mi išreiškia širdingą padėką 
darbininkams kurie pasitarna
vo Naujų Metų pasitikimo ba
liuje: ponioms Baranauskienei, 
Skarnulienci. Navickienei, Kun- 
drctienei, Grigienei, Verbylie- 
nei, ir vyrams: J. Verbvlai, J. 
A. Wylksui, P. Skarnuliui, J. 
česnavičiui, M. šalčiui, Spaus- 
tinaičiui, jaunam Saukevičiui 
ir tėvui Saukevičiui, P. Sku- 
kui, J. K. Mog ir J. G. Poke
riui.

Jūsų visų pasidarbavimas ir 
pagalba padarė tą vakarą to
kiu pasekmingu ir smagiu.

Ačiū tiems “Dirvos” skaity
tojams kurie dalyvavo.

“Dirvos” Administracija.

DARŽELIO SĄJUNGOS • . 
SUSIRINKIMAS

Svarbus metinis Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjungos 
susirinkimas bus laikomas 10 
d. Sausio, Lietuvių salėje, nuo 
8 vaj. vakare. Nauji draugijų 
atstovai ir senieji prašomi at
silankyti. nes . bus rinkikas 
1936 metams Darželio valdy
bos ir tariamasi apie šių metų 
veikimą. Sekr,

Gražiai Pavykęs Per
statymas

Moterų Sąjungos 36-ta kuo
pa praeitą sekmadienį, Gruo
džio 29 d., surengė Lietuvių 
salėje gražų vakarą su vaidi
nimu ir šiaip smulkiais pamar- 
ginimais. Pamarginimą suda
rė Kum A. M. Karužiškio, nau
jos parapijos klebono, kalba ir 
jaunos p-lės Bayerčytės šokis.

Pastatyta trijų veiksmų ro
mantiška komedija, “Ties ža
lių Vartelių”, kurią Lietuvių 
scenai paruošė Alvina S. Lui
za; Alvina pati turėjo rolę ant 
kurios visas šis veikalas pa
remtas. Kiti vaidintojai buvo: 
Peitras Luiza, Jonas Kazlaus
kas, Petronėlė Stankevičiūtė, 
Anelė Grigalevičiutė, Juozas 
Žebris, Jurgis Lukoševičius, 
Stasė Kiveriutė, Juozas Stag- 
niunas, Julė Salasevičienė. Vi
si vaidintojai, išskyrus p. Sa- 
lasevičienę, yra čia augę jau
nuoliai.

Veikalas prasidėjo su prolo
gu, dviem moterim kalbantis 
apie savo vaikų laimes. Pas
kiau pirmas aktas vaizdavo 
pasaulinio karo pradžios metus. 
Darželyje, ties žalių vartelių, 
sėdi du draugai, Jonas Kartu
sis ir Dr. Julius Aršius (Pet
ras Luiza, Jonas Kazlauskas), 
kuriedu per virš 50 metų drau
gavo ir kaimynystėje gyveno, 

I ir apkalba savo pragyvenimus, 
I praeitį, iš kurios Jonui ateina 
labai skaudus atsiminimai.

Jonas Kartušis turi augyti- 
nę (Petronėlė Stankevičiūtė), 
suaugančią į mergas, kuri my
lisi su kitu kaimynu vaikinu, 
bet Jonas tam priešingas, nes 
to vaikino tėvas buvo priežas
timi Jono širdgėlos, kurią jis 
savyje nešioja per 50 metų.

Jonas nori Įpiršti savo au- 
gytinei kito kaimyno sūnų (J. 
Lukoševičius), bet Katrytė ne
myli jo. Tarp Jono ir jo drau
go daktaro eina barniai už jau
nųjų meilę ir už tai jiedu net 
susipyksta. Jono neapikanta 
prieš Katrytės mylėtini, Danį 
Vainavičių, padidėja kada jisai 
pas juos atsilanko. Vaikinas 
reikalauja Jono pasakyti kode! 
jis ituri kęsti už tėvo nuodė
mes, bet Jono širdis nesumin
kštinama. Jonas išeina į pa
saulinį karą. Katrytė lieka jį 
mylinti ir nubudus, ir jo lau
kia iki karas pasibaigia.

Antrame akte atvaizduojama 
tas liūdnas atsitikimas buvęs 
50 metų atgal. Jonas jaunas 
vyras, rengia vestuves su Mil
da (Alvina S. Luiza), jo drau
gas daktaras ilgi jaunas, visi 
linksmi. Bet pačią vestuvių 
dieną ateina kitas vaikinas. 
Juozas Vainavičius, girtas, su- 
sigraužęs del to kad jis bevil
čiai mylėjo Mildą, o ta išeina 
už kito. Vainavičius (Juozas 
Stagniunas) Mildą nušauna. Ji 
miršta spėdama dar išprašyti 
Jono kad užmautų jai šliubinį 
žiedą. . . .

Nuo tos dienos Jonas Kartu
šis nemyli daugiau jokios mo
teries, pasensta, ir nešioja ne- 
apikantos atmintį prieš Vaina
vičių ir paskui prieš jo sūnų, 
kuris suaugęs pradeda meilin
tis prie jo augytinės, Katry
tės.

Veikalas baigiasi trečiu ak
tu, kuomet 1918 metais su- 
gryžta iš karo Danys Vainavi
čius, sužeistas, bet Katrytės 
meilė prie io neatšala, ji jį po 
senovei myli, ir jos augintojas 
Jonas Kartušis, paklausydamas 
savo draugo daktaro, ir pagai
lėdamas abiejų jaunųjų, sutin
ka leisti jiedviem apsivesti.

Tada vėl, Jonas ir dakta
ras susėda ties tais pačiais ža
liais varteliais kortuoti ir ten 
užmiega.... amžinai.... šia
me momente pas jį sugryžta 
ir jo mylimosios Mildos vėlė ir 
jiedu ties tais žaliais varteliais 
susivienija negyvųjų pasaulio 
amžinam buvimui....

Visi vaidintojai savo roles 
gerai atliko. Scena buvo gra
žiai išpuošta, labai atitinkanti 
tam veikalui.

Pažymėtina ypač svarbiau
sių rolių veikėjai: Petras Lui
za, Petronėlė Stankevičiūtė, J. 
Kazlauskas, Alvina S. Luiza ir 
Juozas žebrys.

Po vaidinimo buvo šokis, at
silankė dar daugiau jaunimo, 
ir vakaras baigėsi linksmai.

Ęuv^š.

SLA. 14-tcs kuopos susi
rinkimas bus trečiadienį, 8 
d. Sausio, paprastoj vietoj 
ir paprastu laiku.

Svarbus Liet. Piliečių
Klubo Susirinkimas

Sausio 3 d., Lietuvių Salėje
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubas laikys savo metinį su
sirinkimą penktadienio vaka
re,- Sausio 3 d., Klubo kamba
ryje. Visi pasižadėjusieji įsi
rašyti į klubą prašomi atsilan
kyti. Bus rinkimas naujos val
dybos ir apkalbėta kiti svar
bus reikalai.

Nuo Sausio 1 dienos Klubas 
jau pradėjo visą savo pelną 
pavesti Lietuvių salės naudai, 
taigi iš to salei bus didelė pa
rama, ir Klube prasidės dides
nis gyvumas prisirašant dides
niam skaičiui narių.

Visi klubo nariai kartu bus 
ir Lietuvių salės šėrininkai.

Kviečia valdyba.

SVEČIAI CLEVELANDE
Gruodžio 31 d. lankėsi “Dir

vos” redakcijoje Detroitiečiai, 
Jonas Palukaitis ir Petras Jen- 
čys, kurie čia viešėjo pas savo 
draugus ir dalyvavo “Dirvos” 
Naujų Metų sutikimo baliuje.

Kelionę atliko automobiliu. Į 
Detroitą gryžo Sausio 1 d.

Iš Chicagos lankėsi švenčių 
proga poni Vitkienė, Jono Ja
ro motina, kuri taip pat daly
vavo “Dirvos” baliuje. Ji yra 

| nuolatinė “Dirvos” prenumera- 
i tore.

Per-Kalėdas lankėsi Cleve- 
lande Jonas Tumšis ir Petras 
Spurgis iš Branch, Mich, čia 
viešėjo pas savo gimines ir 
draugus.

Jonas Tumšis užsirašė “Dir
vą”. Jie kitados gyveno Cle- 
velande.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS

šymet Vasario 16-ta — Lie
tuvos nepriklausomybės 18 me
tų sukaktuvės — įvyks sekma
dienį, Vasario 16-tą — taigi 
bus proga surengti įžymesnę 
iškilmę. Prie to ir rengiama
si. Bus pastatyta gražus pat
riotiškas veikalas, bus trumpos 
kalbos ir dainos.

Darželio ir Sąryšio komisi
jų nariai tos dienos paminėji
mui rengti tėmykite: susirin
kimas bus laikomas “Dirvos” 
administracijoje pirmadienį, 13 
d. Sausio, nuo 7:30 vakare.

; GIRDI “MARGUČIO” 
PRGGRAMUS

Daugiau Clevelandiečių pra
neša kad jie girdi “Margučio” 
radio programus iš Chicagos, 
kurie duodami sekmadienį nuo 
3 v. po pietų, iš stoties WIND, 
Gary, Indiana. Tų programų 
j ieškoti reikia apie 95 numerį 
radio stočių nustatyme.

DAR TURIME 
KALENDORIŲ

Dabar pats laikas atvykti į 
“Dirvos” administraciją, užsi
mokėti savo prenumeratą ir 
gauti kalendorių dovanų. Visi 
kurie moka už visą metą $2 
gauna kalendorių.

Taipgi parinkit kalendorius 
pasiuntimui dovanų savo drau
gams kituose miestuose ir ne
užmirškit saviškių Lietuvoje— 
jie ten mėgsta gauti iš Ame
rikos kalendorių dovanų. Gau
sit gatavai susuktą siuntimui. 
Kalendorių kaina tik 25c.

LIETUVIŲ SALĖS 
ŠĖRININKAMS

Lietuvių Salės Bendroves re- 
guliaris metinis susirinkimas 
bus laikomas penktadienio va
kare, Sausio 24 dieną, Lietu
vių salėje. Bus išduodama me
tinės atskaitos, renkama nauja 
valdyba ir patiekiama ir pri
imama nauji sumanymai salės 
naudai. Visi salės šėrininkai 
prašomi rengtis į šį susirinki
mą. Valdyba.

RADIO PROGRAMAS
Cleveland© Lietuvių Vaizbos 

Buto Lietuviški radio progra
mai buna sekmadieniais nuo 
2:15 vai. po pietų iš stoties 
WJAY. Klausykite jų.

Metinis Vaizbos Buto susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 5 
Sausio, nuo 10 vai. ryto, P. P. 
Muliolio ofise. Bus renkama 
valdyba ir aptariama radio 
koncerto reikalai.

Visuomenė prašoma įsitėmy- 
ti kad Lietuviu Vaizbos Butas 
rengia didelį koncertą Lietu
vių salėje sekmadienį, Sausio 
19 d. Visas pelnas eis radio 
programų palaikymui.

UNCENSORED
SIDE GLANCES

BY K. J. M.7

“SMILING THROUGH”
Altho, it is the holiday season 

and I have been as busy as Santa 
Claus decorating the Christmas tree 
before Junior awakens, I cannot 
leave the production “S m i 1 i n g 
Through”, pass without comment
ing upon it.

It was presented on the 29th 
of December, before a small but 
seemingly appreciative audience. It 
is my belief that its success insofar 
as drawing a capacity crowd was 
due to the peculiar time it was 
staged. Not the hour, but the day. 
Everyone just getting over Christ
mas, visiting relatives and riends. 
getting ready for New Year’s, short 
of kale, etc.

So after seeing this very fine 
play, and considering the amount 
of labor and time expended, in re
hearsals, stage decoration, costumes, 
etc., I feel to do justice to the 
actors, it is worthy of several com
ments and even compliments.
Alvina Luiza —

We shall begin with the trans
lator, Mrs. Alvina Luiza, who 
did such an excellent piece of work 
on the translation and adding to, 
end of it, that even Dr. Basanavičius 
would be proud of her efforts, were 
he alive. Proud that one of his chil
dren, or shall I say great grand 
children, could perform a piece of 
work such as this. Before getting 
sentimental let’s move to . . .
Peter Luiza —

I know, your going to say, “gee, 
all we read about is the same 
people, just read about him a few 
weeks ago.” Well, how many times 
a week do your read about Roose
velt or Mussolini? Any person 
who is active, above the average 
activity, receives publicity. So to 
Peter Luiza may I say, one, two, 
three and four stars for marvelous 
work in directing, acting, stage 
decorating and that last cigar you 
gave me.
John Kazlauskas —

Kuvy to you. Y’es indeed, that 
portrayal of the old man was one 
of the best ever to be witnessed at 
the Lithuanian Hall. Kuvy looked 
so much like an old man that I had 
to look twice at my program, to 
make sure it was he. Here’s one 
boy who really deserves plenty of 
credit. Imagine traveling about fif
teen miles, by foot, street cars, 
busses, horse back, no, that’s right 
they don’t use horses any more, 
well then hitch-hiking, for practic
ing and rehearsing several nights a 
week.
Patsy Stankevičiūtė —

I don’t know how much credit 
this pretty miss deserves, after all 
it surely wasn’t exactly boring to 
practice and act with handsome men 
like that in the cast. So, no stars 
at all for the practice part — but 
a whole heaven full for all that 
memorizing and right smart good 
natural acting.
George Lucas —

The jilted lover, but on the stage 
only. E’en tho the part was rather 
small, it just shows to go ya, I 
mean goes to show you, that George 
Lucas doesn’t have to have the lead
ing role to be called upon to make 
a stage appearance.
Nellie Green —

Yes, Nellie is another active, but 
doesn’t have to be the whole push, 
worker. She only played the part 
of the maid, but if it hadn’t been 
played properly it still could have 
messed-up the show. So Nell, to 
you we give honorable mention.
Joseph žebris —

He really should have been men
tioned earlier, but he’s the welcom
ed suitor, yeah he even got to kiss
ing Patsy, (that is in the play, of 
course) which should have been some 
remuneration for his efforts, so Joe 
won’t mind. Nice work Joe, you 
even remembered which leg was 
supposed to have been injured in 
the warfare, you limped on the right 
one all through the performance. I 
had my eyes open for a slip, but no 
luck.
Joseph Stagniunas —

Another jilted suitor, who at one 
time thought he was her sweetie 
pie, only he did something about 
the cold shoulder. Yessir, and mam, 
he supplied the noise and thrill in 
the form of shooting his sweetheart. 
The part was so sincerely acted that 
you could even see the glint of j 
hate in his eyes as he pulled theI 
trigger. I
Stella Keever —

Stella supplied just a t«uch of 
finesse with her characterization of 
a neighbor woman. To make my-

AKRON

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

BANG! Don’t get excited boys and 
girls its just the SSS' starting the 
New Year off with a bang. Yes
sir this year our policy will be for 
a bigger and bigger Knowsey Knoos 
so that we can displease more 
people. In fact we are going to 
write about everything — every
thing from the sublime to the sub
lime to the ridiculous and vica ver
sa. So without any further adieu 
may I introduce the latest addition 
to our staff. Its none other than 
the RRR, Rastenis’ Rival in Rhyme, 
who “has finally been accepted as 
a full pledged member of the SSS. 
And now may we bring forth his 
latest creation.

RESOLUTIONS
The year thirty five has come and 

gone,
Thirty-six has just arrived anew. 

So don’t look back to what you 
might have done,

But look ahead to what you will do.
You’ll make resolutions, as you’ve 

always done,
Of the things you’ll try to" fulfill. 

But, as usual, you’ll break them, 
one by one,

Until your resolutions will all be nil.
Since the year ‘36 has just arrived, 

And you’ve not listed the things 
you'll do.

May I suggest a plan that I’ve 
contrived,

One that’s most novel and new.
Don’t make resolutions, this year, 

while its new,
But wait till its time is all gone. 

Then you don’t make a list of the 
things you’ll do,

But a list of what you’ve actually 
done.

WHAT A BREAK — Well girls, 
you’re time has finally come. Its 
Leap Year dr bisextile year, if you 
want a two-bit word. And are 
you lucky. Why? Y’ou’ll see as 
time marches on. By the way ‘tis 
rumored that the local lads are go
ing to make this leap year a re
ality not just a custom or traditions 
that never really are fulfilled. In 
fact there is a bit of exclusive in
formation. Every young man that 
makes a date with a girl has to 
contribute two bits_ to the Penalty 
Pot. Every three months the pot 
will be divided amongst the members 
of the DDD, Don’t Date Dames, in 
such a way that the chap with the 
least number of dates, receives the 
most of the Penalty Pot. So you 
see gals, its going to be a tought 
year. More information concerning 
the DDD will be published next 
week. Its rules, regulations, poli
cies, penalties, organization, etc. So 
you better not miss the Knowsey
Knoos next week if you are not a 
member of the DDD already.

FOR BOOZE HOUNDS — Can you 
imagine the Pinch-Mtjer, Akron’s 
leading orange drinker, singing the 
praises of liquor. But its a fact 
and it all started on Christmas Day. 
But you’re way ahead of me. Here’s 
what its all about. It happens that 
while driving home in the wee hours 
of morn the driving was made mis
erable if not well nigh impossible 
by the constant frosting up of the 
windshied. Big hearted Slim Mic- 
kunas conceived the idea of using 
his bottle of Four Roses for an 
anti-freeze for the windshield. And 
did it work — like a charm, says 
the Pinehitter.
FLASH FLASH — “Katie” Pukes 
is back in town. Take it easy boys 
one at a time. But remember the 
DDD.

self clear she was to the play what 
that last grain of seasoning is to 
food. It is needless to say that 
she filled that position in a very 
excellent manner.
Julia Salasevičienė —-

Even tho she opened and closed 
the performance with her reading 
of the prolog, we can only close by 
saying, swell gown you had on, no 
fair, slips, I mean to say, like mother 
like daughter. The different intro
ductions were well done, altho she 
was a bid stage shy.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

Gydanti Arbata
Štai geriausia gydanti arbata 

kokią tik gamta suteikė, impor
tuota iš Čekslovakijos. Ji žino
ma kaip MONASTERY ARBA
TA padaryta iš gydančių šaknų 
ir žolių surinktų Karpatų kal
nuose. Ji gera nuo šalčio, odos 
niežų, kraujo spaudimo, skilvio 
ir vidurių bei inkstų ligų, taipgi 
gelbsti nuo reumatizmo ir kito
kių negerovių. Kaina tos Arba
tos Du dolariai už dėžę, bet še
šios dėžės už Penkis dol. (4

Patria Trading- Co.
5132 Broadway Cleveland, O.

B1BL1OGRAPHIA
H1STORICA

‘ Trakų-Prygų Tautybė ir Jos. As- 
sikėlimas Lietuvon”, by Dr. Jonas 
Basanavičius. 1921.

BY PETRAS KLIMAS

TRANSLATED BY P. W. URBAN

(Continued from last edition)

The most interesting and to a 
certain extent the most original 
phase of the author’s work, however, 
is that wherein he contends that the 
Lithuanians of today are closely re
lated to the ancient Thracians. To 
make such a daring emphasis of the 
kinship between the two nations, the 
author first of all finds strong reason 
in the name Gethi, a branch of the 
Thracian nation, who lived in an
cient times along the Danube near 
the Black Sea. Here Dr. Basana
vičius brings together material of 
the most varied sources in which 
figure chroniclers, philologists, his
torians, and he also gives about one 
hundred pages of glosses, the re
mains of the dialects of the ex
tinct Thracian language. In the 
glossary we find the collected re
mains of the languages of the fol
lowing ancient peoples: Phrygian, 
Maeonian, Turanian, Lydian, Bithy- 
nian, Kaukonian, Mariandynian, My- 
sian, Carian, Paphlagonian, the in
habitants of the islands of Cypros 
and Rhodes, Cretan, and the in
habitants of southern Italy, Mace
donian, Atamanian, Illyrian, Paeo- 
nian, Thracian, Scythian and Da
cian. In this last tongue he gives 
the names of plants. In his eluci
dation of the glosses he finds that 
out of 856 words which are attri
buted to the Thraco-Phrygian dia
lects, 600 have been found in, or 
explained with the aid of, Lithuan
ian, Latvian and Prussian. The 
author believes that a more fuller 
knowledge of the dialects and vo
cabularies of the Lithuanian and 
Latvian languages would help ta 
elucidate the remaining glosses. The 
summary of the foregoing is: the 
Thraco-Phrygian nation had been 
very closely related to the Old Prus
sians, Lithuanians and Latvians or, 
in other words, the Thracians were 
in the nearest kinship to the Lithu
anians, Latvians and Old Prus
sians.

Only a philologist is able to state 
the exactness pertinent to the ex
planation of the glosses. Dr. Basa
navičius, by not being a philolo
gist, doubtless had to feel the im
mense difficulty of his work due 
to his limitations of erudition in 
that science. He felt the difficulty 
the more so, since comparative phi
lology of today has already emerg
ed from its primary stages; it is 
cf least difficulty to find close re
semblance between words of Indo- 
European languages and to en
able one to state that this or other 
nations stands in particular rela
tion to each other. In his expla
nation we evidence that he had 
above all sought the resemblance 
of the sound of words without em
ploying any special method or tech
nique now used by philologists. For 
instance, we see the name of the 
Thracian harpist — Orpheus, who is 
renowned in story, connected with 
the Lithuanian words: virpiu (virpu), 
virpti, with their derivations, —■ 
varpas, Virpša, Warpote, Varpunai, 
Varpis, etc., and which in his opin- i 
ion was pronounced arpius, in Thra- I 
cian (p. 103-4). In like manner we Į 
see the name Mount Olympus or 1 
the word ‘Olympian’ as having de
rived from the Lithuanian words — 
uolos, olos, with the suffix — pats, 
pas — in comparison with the names 
of the deities Patrimpas. Audrum- 
pas (p 100). After having portray
ed distinctly the downfall of Thrace 
due to her wars with the West and 
East Goths, Huns,’ Slavs, Bulgarians, 
and Romane, he says that the Ro
man slaves, who made an uprising 
in the year 75 B. C., were Thracians; 
and so he concludes that the name 
Spartacus is related to the Lith
uanian words — spartus, spartakas 
(p. 137). He does a great deal of 
such philological work in his studies 
however, this phase of his research 

A. WIRB1CKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINE IR VALGYKLA 
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

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

X
X

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
❖

J. STANKUS

.—’-d*-:—*-*;”!*?*:—:-*:-*:—

❖
X

Arco Lump (premium) ............ $8.70
(Mažiau negu 2 bušeliai pelenų iš tono)
Pocahontas Egg or Lump ...... $7.95
Nordic Egg or Lump ......... $7.25
Furnace Mix ................................. $5.90
Majestic ........................................ $5.50
Coke .............................................. $8.75
Malkos (1 cord) ........................... $4.75

PRIIMAM RELIEF ORDERIUS

16201 SARANAC ROAD
GLenville 5787 Cleveland, Ohio.

labors must be set aside for specia
lists of philology. He has made a 
copious collection of material per
taining to our problems of history 
for them.

YOUNGSTOWN
A Happy New Year everybody, 

from the King of Swat, who is bat
ting for the Shadow. I am letting 
you all in on a little secret on why 
the girls smile in Youngstown —• 
because, a smile is the most in
expensive luxury on earth.

I wonder how the Rex’s beer 
garden is. Slim, they tell me you’re 
a steady visitor. Hey, Whitey, don’t 
let that flivver fall apart, if it does 
you’ll have to walk.

Slim, how is your bowling team 
coming along because we’re get
ting to take you guy’s to the clean
ers. Say Pinch, how’s our league 
coming off?

Here is why people become suc
cessful. It is because they follow 
my plan, here it is —

There is nothing quite so hygenic 
as friendship; to love and be' loved 
means — even pulse, clear eyes, 
good digestion, sound sleep, which 
means success.

In our coming bowling match I 
predict a 150 pin beating for A. L.- 
S.C. by the Y.L.S.C., five.

A New Year’s resolution is no 
more applejack for us, we will leave 
that for Whitey and Slim to drink.

Signing off for this year, which 
was a successful one for our Club 
and I hope we can continue being 
successful in the coming New Year.

King of Swat.

PARSIDUODA ALINĖ
Gerai įrengta alinė ir res- 

taurantas, turi 3:2 ir 6 G alui 
leidimus, nėra skolų ant įren
gimo. Kaina prieinama grei
tam pardavimui. (2)

Jack Tisovic, agentas 
1366 Marquette Rd.

AUTO TAISYMAS
Mes turim gerą patarnavimą 

parvežimui sumuštų automobilių. 
Esam specialistai “brakes” ir 
motorų. Geriausia atliekam dar
bą prie karburetorių ir ignicijos. 
Sumuštus karus atnaujinam, ne
žiūrint kaip labai sugadinti. (-L

Superior-65th Garage |
6513 Superior Ave. Cleveland

Maskaradams Kostiumai
Didžiausias pasirinkimas MaskaĮ 
radu kostiumų tarp New York# 
ir Chicagos, išsinuomoja už žeį 
mas kainas. Virš 10,000 įvail 
riaušių gatav dalykų. Nuomcf 
jame istoriškiems veikalams get 
riausia pritaikytus kostiumus -I 
tik kreipkitės pas mus, patirsi) 
ir rasit ko jums reikia. (4)

The Krause Costumes, Inc.
1025 CHESTER AVE.

Cleveland, Ohio

BRACES, SUPPORTS 
DIRŽAI

dirbami ir pritaikomi.
Trusses Pritaikomi Tinkamiausia 

Geriausios Elastiškos Kojinės
Ligoninės lovos, ratais kėdės etc. 

parduodama ar nuomojama 
Prieinamos kainos. (52)
The State Brace & Mfg. Co.

1543. E 55th St. Cleveland, O.
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