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Sako, Veteranai Bonus 
Tikrai Gaus

ROOSEVELTO KAL
BA SKAITOMA VA

JAUS PRADŽIA

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Automobjlių industrija, 
paskutinių trijų mėnesių 
bėgyje 1935 metais, paga
mino virš 1,000,000 1936 m. 
modelių automobilių.

Sausio mėnesi gamyba ir
gi eina smarkiai, tikisi pa
gaminti po apie 400,000 au- 
tombilių kas savaitė.

Trokų 1935 metais paga
minta 750,000, daugiausia 
kiek paskirais metais pada
rė nuo 1929 metų.

Už trumpesnę darbo sa
vaitę. Washington. — A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green nurodė 
kad šiuo tarpu yra apie 11 
milijonų bedarbių ir parei
škė vėl Amerikos Darbo Fe
deracijos nusistatymą įves
ti trumpesnę darbo savaitę. 
Jeigu darbo valandoj nebus 
sutrumpintos tai visos pa
stangos gelbėti ir šelpti be
darbius nieko nereikš, sako 
Green.

Angliakasiai už Roosevel- 
tą. Angliakasių unijos, U- 
nited Mine Workers, vadas 
prezidentas Lewis savo žur
nale paskelbė savo nusista
tymą ateinantį rudenį rem
ti Prezidentą Rooseveltą 
į S. V. prezidentus.

Angliakasių tarpe įsisu
kus antra unija, komunistų 
suorganizuota, deda visas 
pastangas visur įlysti ir 
pastoti kelią ir veikimą se
najai unijai, United Mine 
Workers of America.

Illinois valstijoje iškilo 
tokios tąsynės kad prireikė 
net valdžiai įsikišti į vadų 
tarpą.

Stiklo darbininkų strei
kas. Aštuoniuose stiklo iŠ- 
dirbystėse, paskirose šalies 
dalyse, su pabaiga metų 
paskelbė streiką 5,000 dar
bininkų, kuomet kompani
jos atsisakė atnaujinti su 
unija algų sutartis.

Streikuoja Arnold, Belle- 
vernon ir Jeannette, Pa., 
Sistersville, W. Va.; Ok
mulgee, Okla. ,ir Ft, Smith, 
Ark.

Plieno ir geležies darbuo
se visoje šalyje didžiausį 
darbininkų skaičių buvo į 
darbus paėmę Lapkričio 
mėnesyje — dirbo 438,370 
darbininkų. 1934 metais‘tą 
mėnesį dirbo 381,663 darb.

Lapkričio mėn. darbinin
kams algų išmokėta $49,- 
170,940.

Automobilių ir jų dalių 
išdirbystės Suėmė didžiau
sią paskirą dalį plieno visą 
pereitą metą — apie 25%.

UŽTIKRINTA DIDU
MA PRIEŠ PREZI-

DENTO VETO

Washington, Sausio 7. — 
Spėjama kad abiejose Kon
greso dalyse, Senate ir At
stovų Bute, bus nubalsuota 
išmokėjimas karo vetera
nams bonų, didele dauguma 
balsų, ir bonai bus pradėta 
mokėti tuojau. Kaip da
bar dalykas stovi, išrodo 
kad bonai bus nubalsuota 
taip kad Prezidento Roose- 
velto atmetimas paliks be 
reikšmės.

Bonų bilius bus patiektas 
balsavimui Atstovų Bute 
penktadienį, Sausio 10 d.

Sulyg dabar patiekto bi- 
liaus, veteranai turės teisę 
gauti bonus, bet bus pasiū
lyta jiems 3 nuošimtis pa
lūkanų jeigu kas sutiks ne
imti savo sumą dabar ir pa
lauks iki 1945 metų, kaip 
yra seniau nustatytas bo
nų išmokėjimui laikas.

Veteranai, jeigu šis bilius 
pereis, paduodami aplikaci
ją savo bonų išmokėjimui, 
prieš Balandžio 6, 1937 m., 
gaus pilną savo sumą be jo
kio priedo, ir bus atskaity
ta ta dalis kiek jau jam bu
vo išmokėta.

TYRINĖJIMAI KARO 
DALYKŲ

Washington. — Senato 
komisija tyrinėjanti Ame
rikos karo reikalus ir klau
simą įsivėlimo į Pasaulinį 
Karą, pasišaukė net finan- 
sierių Morganą duoti savo 
paaiškinimus.

Morganas į Washingtoną 
nuvažiavo su dideliu štabu, 
kuriam viename viešbutyje 
užėmė net 40 kambarių.

Morganas tikrina kad į 
pasaulinį karą Ameriką į- 
traukė Vokietija, kuri su
darė aplinkybes kad Ame
rika daugiau negalėjo išsi
laikyti neįsivėlus į karą.

Kada Prez. Wilson suti
ko pavelyt Amerikos finan- 
sieriams skolinti aliantams 
pinigus, sako Morgan, tada 
tik pradėta paskolos duoti, 
nuo 1915 metų.

30 BILIJONŲ SKOLOS
Suv. Valstijų iždininkas 

užbaigė 1935 metus su iš
laidomis $1,879,631,192 dau
giau negu turėjo ineigų.

Gale 1935 metų Amerikos 
viešos skolos pasiekė aukš- 
čiausį laipsnį — $30,557,- 
324,062.

Suv. Valstijų valdžios iš
laidos 1935 metais išpuolė 
po $60 nuo galvos.

Futbolo lošyje 1935 metų 
rudenį Suv. Valstijose už
simušė 30 studentų, 75,900 
kitų lošėjų susižeidė.

S. V. TEISMAS AT
METĖ UKIU GEL

BĖJIMO AKTA
Washington. — Suv. Val

stijų Aukščiausis Teismas 
išsprendė kad Prezidento 
Roosevelto ūkių gelbėjimo 

j (Agricultural Adjustment) 
Aktas yra neteisėtas sulyg 
šalies konstitucijos, ir todėl 
valdžios kontroliavimas ti
kiu produktų ir mokėjimas 
ūkininkams pašalpų už ma
žinimą produkcijos yra ne
leistinas. Tai yra kitas di
delis smūgis Prez. Roose
velto naujai dalybai.

Valdžia stodama už savo 
aktą, parodė kad kviečių 
produkcija, kuri buvo 982 
milijonų bušelių 1931 ir 744 
milijonai bušelių 1932 me
tais, numažinta su valdžios 
pagalba iki 529 milijonų bu
šelių 1933 ir 497 milijonų 
bušelių 1934 metais.

Žymiai sumažinta ir ki
tų ūkio produktų kiekiai, už 
ką ūkininkams mokėta iš 
valdžios pašalpa ir bandyta 
pakelti ūkio produktų kai
nos.

Kviečių bušelis 1931 me
tais parsidavė po 38 cen
tus, paskui pakilo iki 80c.

Tačiau teismas rado šitą 
valdžios ūkininkų šelpimą, 
o tam tikrų dalykų aptak- 
savimą, nekonstituciniu ir 
pagalinus atmetė.

Švedai Reikalauja Itali
ją Atsiskaityti

Stockholm. — Švedijos 
laikraščiai nesiliauja reika
lavę kad valdžia pareika
lautų iš Italijos atsiskaity
mo už susprogdinimą Šve
dijos Raudonojo Kryžiaus 
stovyklos Etiopijoje, kur 
Gruodžio pabaigoje orlai
vių bombomis užmušta de
vyni Švedai ir virš pora de- 
sėtkų Etiopų sužeistųjų.

VOKIEČIAI SUMILITARI- 
ZUOS IR VAIKUS

Berlinas. — Visi Vokie
tijos vaikai ir mergaitės 
nuo 10 iki 21 metų bus pri
versti atlikti kariškas pa
mokas, ir augesni bus visai 
mokinami kariavimo.

Taip tai Vokičiai, lyg pa
trakę, rengiasi karui.

6C0 MILIJONŲ IŠLEISTA 
VETERANAMS

Washington. — Karo ve
teranų neturėjimas darbo 
padidino jų reikalavimą iš
mokėti jiems bonus, sako 
veteranų administratorius.

Veteranų išlaikymui per 
praeitą fiskalį metą išleis
ta. $618,522,340, sako jis.

Mirusių veteranų šeimos 
gavo iš tos sumos $202,753 - 
850. Viso yra 336,876 ne
galinčių dirbti veteranų.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt sakė savo kal
bą į Suv. Valstijų Kongre
są ir beveik j visą pasaulį 
Gruodžio 3 d., kuria išju
dino savo partiją prie di
desnio gyvumo, o priešin
goji, Republikonų partija 
susirūpino labiau savo par
tijos likimu. Į

Jo kalba biivo taikyta į 
mases ir prieš didžiuosius 
biznius, taip kad didiesiems 
bizniams ir ' finansiniams 
interesams neliko nieko ki
to daryti kaip tik glaustis 
prie Republikonų.

Prezidentas ta savo kal
ba kaip ir atidarė vajų sa
vo naujiems rinkimams, 
nes prezidento rinkimai į- 
vyks šymet Lapkričio mė
nesį. Prezidento kalba bu
vo taikoma į mases prieš 
klases, ko Amerikos politi
koje didžiosios partijos ne
vartojo nuo 1896 metų.

Savo kalboje prezidentas 
pasakė kad nenumato jo
kių naujų taksų ir kad šiai 
šaliai nėra reikalo baimin
tis įsivelti į karą.

Italija Siunčia Daugiau 
Kareivių Afrikon

Roma. — Mussolini pa
siryžo pasiųsti į Afriką dar 
100,000 savo kariumenės, 
Etiopijos užkariavimui.

Šiose dienose atvežta jau 
27,000 naujų vyrų.

Italijos karo vyriausybė 
tikrina kad Etiopai karei
viai apsisaugojimui nuo I- 
talijos kariškų lėktuvų, pa
matę juos atkeliant, ištie
sia ant žemės didelius rau
donus kryžius ir susirenka 
prie jų.

Iki Gruodžio 31 d. mū
šiuose su Etiopais užmušta 
390 Italų kareivių, sako 
Italų karo vadovybė.

Italai pradėjo smarkiai 
bombarduoti Etiopus karo 
lėktuvais.

Rūpinasi Ištremiamais 
Žydais

Londonas. — Yra žinių 
kad nazių vyriausybė išva
rys iš Vokietijos apie 250,- 
000 Žydų, kuriems bus su
teikta dalis kaštų iš Vokie
čių pusės.

Tuo pat laiku, iš Angli
jos atvyksta trys įžymus 
Žydų reikalų žiūrėtojai, ku
rie jieškos pagalbos Žydų 
išsikėlimui iš Vokietijos.

Septyni sudegė. West
field, Mass. — Ištikus spro- 
mui ir užsidegus viešbu
čiui, sudegė 7 žmonės.

ANGLU-PRANCUZU 
LAIVAI PRADEDA 

MANEVRUS
Washington, D. C., Sausio 8. 

— Prezidentas Roosevelt pra
dėjo savo kandidatūros vaju 
ateinančio rudens rinkimams 
paskelbdamas š&ukimą j darbą 
ne tik Demokratus bet visus 
piliečius, kad stotų Į kovą prieš 

Į “privilegijuotų ir goduolių spė- 
i kas esančias šios šalies ribose”

Tas spėkas prezidentas įta- 
rė “musų priešais”, šalis tu
ri stoti kovėti (‘už teisę viduti
nio vyro ir moteries prie ge
resnio, gražesnio ir laiminges
nio gyvenimo”.

:Įi :|s

Londonas. — Skubiai ir 
dideliu mastu pradėta An
glijos ir Prancūzijos kariš
kų laivų judėjimas Vidur- 
žeminėje juroje, kaip pra
neša iš Londono ir Pary
žiaus.

Prancūzijos 92 kariški 
laivai ' sutuokta plaukymui 
po Viduržemio jurą, ir An
glijos admiralterija atšau
kė keturis savo kariškus 
laivus iš Viduržemio juros, 
o į jų vietą siunčia keturis 
kitus didelius kariškus lai
vus, kurie išvyks su buriu 
laivų naikintojų “pasivaži
nėjimui”.

Nors tiesioginai nepasa
koma, tačiau yra aišku kad 
Anglijos ir Prancūzijos ka
ro laivai imsis bendro vei
kimo atsitikime karo su 
Italija.

Anglija pavertė tris pa- 
sažierinius laivus į kariu
menės transportus ir gabe
na daugiau kareivių į Af
riką, kur galėtų panaudoti 
prieš Italus, jeigu Italija 
imtų kerštauti Anglijai del 
sankcijų.

Be to, Prancūzija, priža
dėjus Anglijai karišką pa
galbą atsitikime Italų puo
limo ant Anglų, stengiasi 
surasti sau daugiau drau
gingų šalių ir gauti jų to
kią pat pagalba Prancūzi
jai.

Švedija ir Turkija tapo 
užklaustos kokią jos pagal
bą galėtų suteikti jei Ita
lija pultų Prancūziją. Prie 
to, Prancūzija rūpinasi ap
sisaugoti ir nuo Vokietijos.

Keista Žudyste
Chicago. — Pereitos sa

vaitės pabaigoje čia įvyko 
tokia žudystė. Vaikų spe
cialistas Dr. Peacock nak
ties laiku buvo pašauktas 
telefonu prie ligonio. Jis 
išvyko nurodytu antrašu ir 
ten tapo nužudytas. Jisai 
buvo revolveriu nušautas, 
o jo galva buvo kelis kar
tus peiliu apipjauta lyg no
rėta nulupti plaukai su vi
sa oda.

MOTINA STERILIZAVUS 
SAVO DUKTERĮ

San Francisco, Cal. —Čia 
teisme kilo toks dalykas: 
turtuolė Ann Cooper He
witt, 21 metų mergina, ku
riai po tėvo liko 10 milijo
nų dolarių, jei apsives ir 
sulauks kūdikio, iškėlė by
lą prieš savo motiną, kal
tindama kad ji su savo gy
dytojais merginą steriliza
vo kad ji negalėtų susilau
kti vaikų. Sterilizavimą at
liko po priedanga kad ta 
mergina nepilno proto.

Operacija atlikta įkalbė
jus kad ta mergina serga 
nuo apendicito.

Penki užmušta. Buenos 
Aires, Argentinoje, gene
ralinio streiko riaušėse, už
mušta penki asmenys, iš 
jų 3 policijantai, kurie ta
po nušauti susirėmime su 
demonstrantais.

KLAIPĖDOS ŪKININKAI - 
APGAUTI

Žadėtas Atnaujinti Uždarytas Smulkus Pasienio 
Prekiavimas su Lietuva Neišpildytas — 

Ūkininkams Dideli Nuostoliai
Klaipėda. — Klaipėdos Vo

kiečiu kalboje leidžiamas laik
raštis “Mem. Boebachter” ra
šo plačiai paliesdamas kaip tū
loms politinėms grupėms ma
žai terūpi krašto ūkio ir ūki
ninkų reikalai, kaip jos tuos 
ūkininkus apgaudinėja rinki
mų metams atėjus didžiais pa
žadais ir kaip tik trupinėlius 
tiems ūkininkams tenumeta, 
kada i valdžios vietas atsisė
da. Tame straipsnyje laikraš
tis plačiau sustoja prie mažojo 
pasienio susisiekimo klausimo, 
kurs buvo Lietuvos ūkininkams 
žymus pajamų šaltinis.

“Vokietija jokiu budu netu
rėjo teisės sustabdyti prekių 
apsikeitimą mažajame pasienio 
susisiekime ir patį susisiekimą 
uždaryti. Sutartys aiškiai nu
stato kad pasienio susisiekimo 
suvaržymas yra galimas tik 
iš priežasčių kurios išvardytos 
minėtose sutartyse.

“Viena yra aišku kad mažo

VOKIETININKAI JAU DIRBA IŠMETIMUI 
LIETUVIU KALBOS IŠ KLAIPĖDOS 

KRAŠTO MOKYKLŲ

Klaipėda. — Dar tik pradė
jus įvesti Klaipėdos krašto mo
kyklose, kur yra Lietuviškų 
vaikų dauguma, dėstomąją kal
ba Lietuvių kalbą, Vokietinin
kų agentai visaip kurstė nesu
sipratusius Lietuvninkus prie
šintis jų vaikams gimtosios 
kalbos įvedimui.

Būdavo slaptai renkami pa
rašai prieš Lietuvių kalbą, 
įkalbinėjama kad su Lietuvių 
kalba netoli nueisi ir peršama 
Lietuvių vaikus mokyti tiktai 
Vokiškai.

Susipratę Lietuviai tėvai to
kius kurstytojus išvarė arba 
perdavė į teismo organų ran
kas.

Dabar, Vokietininkų direkto
rijai pradėjus visuotinį Lietu

ŽIEMOS NUOTIKIAI 
LIETUVOJE

Kaunas. — Lietuvoj jau žie
ma. Užėjo šalčiai. Mažesnės 
upės jau užšalo. Užšalo ir 
Klaipėdos tvirtovės kanalai. 
Keliolika Klaipėdiškių vaikų, 
norėdami pasinaudoti pirmai
siais žiemos malonumais, išbė
go su rogutėmis ant ledo. Bet 
vienas kanalas dar nebuvo pa
kankamai užšalę, ir penki ma
ži vaikai, 6—8 metų, įlūžo. Jie 
butų visi prigėrę, jei ne pasie
nio policijantai Jie pastebė
ję nelaimę, pagriebė virves ir 
jų pagalba vienas prislinko prie 
įlūžusių. Du vaikus jis išgel
bėjo, bet gryždamas gelbėt ki
tus įlūžo pats ir pasmuko po 
ledu. Tada antrasis pririšo 
virvę prie mieto ir šoko pagal
bon. Laimingu budu jis išgel
bėjo likusius vaikus, o paskui 
ir savo draugą, kurs jau tuo

jo pasienio susisiekimas Klai
pėdos krašto ukiui yra didelės 
reikšmės. Del to suprantama 
kad lygiai per paskutinius rin
kimus mažojo pasienio susisie
kimo klausimas buvo padary
tas svarbiausia politinio spau
dimo priemonė, kuria Vokieti
ninkai agitatoriai Klaipėdos 
krašte operavo. Laukininkams 
buvo prižadėta kad jei jie bal
suos už “Einheistlistę” tai iš 
jų atstovų sudaryta direktori
ja inėjus Į pareigas, vėl atida
rys mažąjį pasienio susisieki
mą ir ūkininkai galės kaip se
niau savo produktus per Luizės 
tiltą Į Vokietiją gabenti.

“Ūkininkai kurie už ‘Ein- 
heitslistę” balsavo dabar patys 
mato savo atiduotų balsų pa
sekmes. Klaipėdos krašto ūki
ninkai apgauti.

“Dabar jiems Įkalbinėjama 
kad pirm paždus vykdant esą 
kad pirm pažadus vykdant, esą 
reikalinga išpildyti ir tūlas ki
tas sąlygas. ...” “L.K.” 

vių puolimą, atgijo vėl kursty
tojai prieš Lietuvių kalbą ir 
mokyklose. Tiriama kad tam 
tikri Vokietininkų agentai ren
gia dirvą visuotinam “rottet 
aus, was litauisch ist” ir kraš
to mokyklose. Valkiodamiesi 
po kraštą jie slaptai atkalbinė
ja Lietuvius tėvus, renga para
šus, sudaro “prašymus“, ku
riais pasiremiant direktorija 
galėtų pradėti mėtymą iš mo
kyklų Lietuvių mokytojų ir 
Lietuvių kalbos šalinimą iš. 
mokyklų.

Lietuvių vyriausybei visi tie 
patamsių darbai yra žinomi, ir 
kurstytojai susidurs su Tautai 
ir Valstybei saugoti įstatymu, 
o Lietuvių teisių ir kalbos per
sekiotojai — su Statutui sau
goti priemonėmis. “L.K.” 

tarpu buvo netekęs sąmonės.
Nelaimingų atsitikimų žie8 

mai užėjus pasitaiko ir dau
giau.

žiema šymet Lietuvoje yra 
labai vėlyva. Pirmutinis snie
gas iškrito tik Lapkričio pa
baigoje. Lietuvos oro biuras 
pranašauja šymet Lietuvoje 
lengvą žiemą. Tsb.

RAGINS GERBTI TAUTAI 
NUSIPELNIUSIUS 

ŽMONES

Kaunas. — Lietuvos Kariu
menės Savanorių - Kūrėjų Są
junga ruošiasi iškilmingai pa
minėti Dr. Jono šliupo 75 me
tų amžiaus sukaktį. Be to, Są
junga paragino visas kultūri
nes organizacijas ir draugijas 
kad labiau butų gerbiami tau
tai ir valstybei nusipelniusieji 
žmonės, nežiūrint į jų politi
nius nusistatymus. Tstį*
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PITTSBURGHO PADANGE
KALĖDOS - IR KITO

KIOS BĖDOS
Lietuvoje yra posakis, 

ledos, Kalėdos, po Kalėdų vėl 
tos pačios bėdos”. Taigi čia 
noriu parašyti apie Pittsburghe 
praleistas Kalėdas, ir kitokias 
bėdas.

Kitos kolonijos veikia, bet 
ir (Pittsburghas nesnaudžia. Vi
si čia juda-kruta, nors ne taip 
kaip turėtų būti, bet ką pada
rysi: gal veikėjai geriau žino | 
ką daro. Bet man nekurie da
lykai nelabai yra aiškus, dėlto 
ir noriu parašyti kas man ne
patinka.

Kalėdų naktį buvau aitsilan- 
kęs į šv. Jurgio bažnyčią, žmo
nių buvo prisirinkus pilna. Bet 
galėjo dar ir daugiau tilpti; ne
žinia kame priežastis buvo kad 
ir daugel savo pažystamų, pa
rapijos rėmėjų, nemačiau. Cho
ras gražiai pagiedojo Lietuviš
kas Kalėdų giesmes. Kunigas 
matyt yra jaunas ir gabus, tik 
man atrodė kad jis nesugeba 
gerai Lietuviškai kalbėti. Ka
lėdų pasveikinimą sakė Lietu
viškai ir Angliškai, čia tai jo 
asmeninis dalykas, gal jis taip 
norėjo.

“Ka-

Pagir- 
dalykas kad yra atjau- 
užsitarnavę meno veikė- 
ta panelė yra dikčiai gel- 
savo muzika

Svečių
radio pro- 
la u vo gra-

PRIEŠ KALĖDAS. Musų 
vieno tautininko veikėjo dukre
lei buvo surengta prieš-vestu- 
vinis dovanų (shower) pokilis. 
To pokilio sumanytojas buvo 
musų Pitsburgho radio progra
mų vedėjas P. Dargis. 
tinas 
čiam i 
jai, o 
bėj us
gramuose.
žus būrelis, visi dailiai linksmi
nosi.

Tik vienas dalykas nesupran
tamas tai to paties rengėjo, P. 
Dargio pasielgimas. jPrįęš ke
lis metus, kuomet buvo suren
gta Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimas L. M. D. name, tas 
Dargis buvo sukėlęs revoliuci
ją salėje ir tą tautietį veikėją 
per socialistų šlamštus purvais 
drabstė. Dabar visai nesenai, 
kuomet buvo surengta prakal
bos Pasaulio Lietuvių Kongre
so delegatui P. Pivaronui, tas 
pats P. D. kaip beždžionė krės- 
su, kai tas musų tautietis bu
vo programo vedėju. Taigi da
bar klausimas kokį išrokavimą 
P. D. turėjo itą pokilį rengda
mas? Jis niekur piršto nepa
judina kur nėra “gešefto”.

Tą patį vakarą jau dauguma 
kalbėjo kad tai panelei buvo 
renkama kolekta del dovanos, 
ir tik vienas p. Mažukna pado- 

’ vanojo $5.00.... Tas irgi 
“gešeftu” taikosi, nes ir 
prakalbose Gruodžio 8 d. 
kavo kaip kerdžius LMD.
Įėję. žmonės su nešvariais 
tikslais visuomet yra įtartini.

su 
jis 
rė- 
sa-

minėj imus rengdavo tautinin
kai. Musų katalikai vadai dar 
per 13 ar 14 metų nebuvo pri
pažinę Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės. Tik pora me
tų atgal kaip musų kolonijoje 
kunigai pripažino Lietuvą ne
priklausoma ir gyva, ir pradė
jo rengt nepriklausomybės mi
nėjimus.

šymet, Vasario 16-itą, kiek 
girdėti, Pittsburghe bus net 
trys paminėjimo rengimai — 
rengia Kat. Federacija, tauti- 
ninkai-sandariečiai, ir “bendras 
frontas”. Bet “bendro fronto” 
bus didžiausias paminėjimas: 
ten sujungta visos spėkos ko
munistų, socialistų, Šv. Jurgio 
nepriklausomos parapijos ir ni- 
gerių. “Bendro fronto” komi
sarai dirba išsijuosę; radio ve
dėjas Dargis organizuoja dide
lį chorą, kuriam vadovaus jau
nas komunistukas, Norkus, Ga- 
siuno švogeris. Sako kad ir 
Jurginės parapijos choras ten 
lankosi praktikose, o p. Piva- 
ronas sako kad šv. Jurgio pa
rapijos choras dalyvaus sanda- 
riečių rengiamame paminėji
me. Išeina kad Jurginis cho
ras dalyvaus ir pas sandarie- 
čius ir pas raudonukus. Ar čia 
ne koks suvedžiojimas? Rau
donukai landžioja po namus ir 
vilioja jaunas mergaites prie 
to komunistų “bendro fronto” 
choro. Butų gerai Pittsburgho 
Lietuviams turėti bendrą ne
priklausomą chorą, tik ne po 
vadovyste tokio Dargio, kuris 
su nigerių draugais dirba.

Šv. Kazimiero parapijos ku
nigas viską traukia savo pusėn, 
o Jurginiai ir kitų tautiškų pa
rapijų vadai pasidavė raudonu
kų įtakai ir nori gauti trupinių 
nuo Maskvos agentukų. Kun. 
Valatka pasirinko sau už papą 
Chicagos stokjardų Matuzelį, 
o musų Pittsburgho nekurie 
tautininkai jau glaudžiasi prie 
Bimbos ir jo gizelio Daržio, 
kuris jau gerai atsižymėjo vi
sokiose “profesijose”. Jis per 
“Naujienas” rašinėja apie rei
kalingumą darbininkams kovo
ti už geresnį duonos kąsnį, o 
vienoje dirbtuvėje kilus strei
kui jis parsidavė kompanijai ir 
apsiginklavęs buože suko dar
bininkams apie galvas. Tokis 
tai tas musų radio vedėjas ir 
“bend:o fronto” apsštalas, ku
ris visokiomis kaukėmis apsi
movęs landžioja po visus kam
pus už save kvailesnių jieško- 
damas.. Kaip ką ir randa.

Mano paskutinis žodis: bro
liai ti'utininkai, apsižiurėkit su 
kuo turit reikalą. Nutrauki! 
jam kaukę. Jus be jo apsieit 
galit puikiausia, jis gi be jūsų 
neapsieidamas iš visų pusių 
smelsiasi prie jūsų.

“Bendro Fronto” Priešas.

naujų metų dieną, Allegheny 
apskrityje staigia mirtimi mi
rė šeši žrtionės.

RAJAUSKAITĖMS LIETUVO
JE GERAI SEKASI

Gauta žinia iš Lietuvos kad 
buvusios Pittsburghietės talen
tingos muzikoje sesutės Rajau- 
skaitės, kurios pereitą vasarą 
išvažiavo Lietuvon, ten tęsia 
savo muzikos mokslą ir laikas 
nuo laiko paskiruose Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose kon
certuoja su dideliu pasisekimu. 
Dabar jos su motina gyvena 
Kaune, kur lanko muzikos mo
kyklas. Jaunesnėj! lanko Lie
tuvos Muzikos Konservatoriją, 
o vyresnėji Liaudies Konserva
toriją.

Jos taipgi koncertavo Lietu
vos valstybinėje radio stotyje.

Taigi jų vykimas į Lietuvą 
nebuvo bereikalingas, bet la
bai naudingas. Ypač joms ge
ras todėl kad pabuvę Lietuvoje 
taps geriausiomis Lietuvaitė
mis. Vietinis.

GIMĖ DAUG KŪDIKIŲ
Pittsburghe pačią pirmą 

naujų metų dieną gimė 21 
dikis. 
mė 12,

Mergaičių tą dieną 
vaikų devyni.

šių 
ku- 
gi-

DARBAI PRASIDEDANAUJI
Po Pennsylvanijos geležinke

lio linijos 25 milijonų dolarių 
gelžkeliui reikmenų propramo 
paskelbimo, šiose dienose paai
škėjo kad Bessemer & Lake 
Erie ir Union gelžkeliai pasky
rė 14 milijonų dolarių padirb- 
dinimui toms linijoms naujų 
prekinių vagonų ir naujų loko- 
motivų.

Diduma tų darbų bus pada
ryta Pittsburgho dirbtuvėse.

NAUJAS KUNIGAS. Nau
jų metą dieną susilaukta nau
jo Lietuvių klebono, Kun. Pra- 
spalio. Linkėtina gero pasise
kimo naujam dvasios vadui dar
buotis 
naudai,
čia Lietuviškas kultūrinis 
kimas yra 
Lietuviška 
pairus,
bonui tą viską atgaivinti.

bažnyčios ir Lietuvybės 
Reikia pažymėti kad 

vei- 
apleistas, taip pat
broliška vienybė 

Linkėtina naujam kie

SHENANDOAH, PA

GERESNI ŽENKLAI. Pas 
mus žmonės praeitas Kalėdas 
praleido labai linksmai. Prieš 
šventę per keletą dienų krau
tuvės buvo užsikimšę pirkėjų, 
atrodė kaip geruose laikuose.

Galima sakyk kad laikai jau 
pagerėjo, bedarbių randasi ma
žai, diduma jų gavo valdžios 
darbus; keli šimtai dirba prie 
kelių taisymo; kiti prie didelio 
tvenkinio, kiti prie kitokių 
viešų darbų.

Prieš porą savaičių pradėjo 
dirbti viena Reading kompani
jos kasykla kuri stovėjo du 
metu; gavo darbus 160 anglia
kasių. Taigi žmonės užsidirbę 
dolarį-kitą tuoj lieka linksmes
ni ir gyvesni.

kasti sau anglies, nulipus že
myn 30 pėdų gylio, griūdami 
akmenys sunkiai sužeidė, su
laužė koją, vos išliko gyvas.

Kitas atsitikimas. Palei Mt. 
Carmel vienas Lenkas. A. Ma- 
kauskis, dirbo prie atkasimo 
anglies; anglį troku veždavo 
į malimo įstaigą. Jam beve
žant žemė slūgo į seną kasyk
lą ir jis su troku nupuolė 400 
pėdų gylio. Ketvirtą dieną jį 
išėmė negyvą ir troką iškėlė.

J. Basanavičius.

APSILANKYKIT LIETUVOJ
Kiekvieno Lietuvio Pareiga Turėtų Būti Aplan

kyti nors Kartą Savo Naujai Atgimusią, 
Iš Rusų Išlaisvintą Tėvynę

Daugybė išvažiavo jau 
suvirs 30 metų atgal iš sa- 
gimtinio krašto, jo neužmir- 
— širdis traukia jį pamaty- 
ir turi tą geismą beveik ne-

būti didžiausia šventenybė ge
ram, tikram Lietuviui, ir ją 
kiekvienas privalo matyti.

“Ner’ kitos tokios šalies
• kaip musų Tėvynė....”

ARTINASI VASARIO 16-ta. 
Nuo pat Lietuvos įsikūrimo ne
priklausoma, Pittsburghe pa-

Nebūk žilas
Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa 

naikina žilimą. Plaukų Slinkimų ii 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. . Specialis introdukcijos pasiūly
mas: didelis S2 pakelis tik už SI 
Užsisakykit šiandien ir sutaupykit 
SI. Jeigu nebūsit pilnai patenkinti 
jums pinigai bus sugrąžinti.

Reikalaujam Agentų
J. SKINDER Dept. D
Box 54 Universal, Ind.

SUSIŽEIDĖ. A. Varašius, 
biznierius, nuo 1200 Carson st., 
per Kalėdas eidamas į telegra
fo kontorą pasiųsti kablegramą 
i Lietuvą, paslydo ir ant šali
gatvio krisdamas išsilaužė kai- 

Buvo paimtas ligo- 
subandažavo- 

Linkėtina

rią ranką.
ninėn, kur ranka 
ta. Dabar gydosi, 
greitai pasitaisyt’.

DARBAI. šiuo laiku Rea
ding Co. kasyklos visos dirbo 
neblogai, po 3, 4 ir 5 dienas į 
savaitę. Tik mažai dirba Le
high Valley kompanijos kasyk
lose. Gal dabar, šalčiams už
ėjus, pradės dirbti kiek dau
giau.

RADIO PROGRAMAI. Mu
sų mieste randasi dvi grupės 
aktorių, kurie kas sekmadienis 
mus palinksmina iš Hazletono 
iš stoties WAZL. Pirmą gru
pę vadovauja A. Staniškis, di- 

biznierius ir gerai iškal- 
tinkamas kalbėt per 
Tik jo 
prasti,

ju-

ilgus

delis 
bus, 
aio. 
tinai
dainuoja per 
mokina jokių 
žesnių dainų, 
orkestro neturi,
taučiai. 8

Antrą grupę 
Kuzmickas, tai 
gramas, iš tos
Jis turi gerų dainininkų.

ra- 
dainininkai pusė- 
antri metai kaip 
radio ir nepasi- 
įvairesnių ir gra- 

Savo Lietuviško 
groja svetim-

vadovauja K. 
bolševikų pro- 
pačios stoties.

Pa., 1835 metais, šimtas 
atgal, pirmutinis atrado 

toj vietoj kur dabar mie- 
stovi. Anglis čia buvo 

Anglį at-

PAMINĖKIME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ. Neuž
ilgo sulauksim Vasario 16-tos: 
tai bus Lietuvių tautos nepri
klausomybės 18 metų sukaktu
vių šventė.

Mes Daytoniečiai rengkimės 
paminėti tą dieną sulyg savo 
išgalių. Jei butų padaryta pel
no tai nors pusę to pelno reik
tų paaukauti Lietuvos reika
lams, kaip tai Vilniaus vadavi
mo darbui. To prašo Vilniaus 
reikalų darbuotojas, Kan. F. 
Kemėšis. Vilnius yra Lietuvių 
tautc-s širdis, pagrobtas Len
kiško aro naguose. Musų viso- 
kiariopa parama yra reikalin
ga atgavimui Vilniaus.

"GERĖJAMĖS RADIO PRO- 
GRAMAIS. Kas sekmadienį 3 
vai. po pietų girdime ir su pa
sigerėjimu klausome “Margu
čio” radio programus iš stoties 
WIND, Gary, Ind. Tuos pro
gramus vadovauja komp. Ant. 
Vanagaitis. Už tai 
“Margučiui” paramą, 
kim tą žurnalą.

PLIENO NAMAI,
dedama, statyti plieninius 
mus gyvenimui, 
visai moderniškai.

100 METŲ SUKAKTUVĖS. 
Peter Kehley, gimęs Shenan
doah, 
metų 
anglį 
s ta s
atrasta 1860 metais, 
radęs jis pradėjo pardavinėti 
kalvei Kingstowne, 4 mailės 

I nuo čionai. Po to jis savo ka
syklą pardavė Philadelphia 
Land kompanijai, kuri atidarė 
pirmutinę angliakasyklą šiame 
mieste. Joje pirmiausia pra
dėjo dirbti Anglai, Velšiai, Pru
sai. ir vėliau Lietuviai ir Len-

1 kai..
Nuo to miestas pradėjo aug

ti. Pirmutinė mokykla atsida
rė 1866 metais. Pirmutinis lai
kraštis pradėjo eiti 1870 m., 
pirmutinis gydytojas apsigy
veno 1864 m. 1883 metais, 12 
d. Lapkričio, kilo didelis 
ras, beveik visas miestas 
gė. Gaisras prasidėjo iš 
bučio.

Pirmutinę bažnyčią pasista
tė Velšiai 1866 metais.

šiandien šiame mieste gyve
na 15 tautų žmonių, daugiau
sia Lenkų ir Lietuvių. Lietu
vių veikimas apie šį miestą su
kasi nuo apie 50 metų atgal.

NELAIMINGA ŠEIMA, 
minų šeimos nuotikiai: šeši 
tai atgal vyriausias sūnūs
taudamas nusišovė; 4 mėnesiai 
atgal jauniausią sūnų užmušė 
anglis kasant; mėnuo laiko at
gal trečią sūnų, nuėjus pasi- į

. . VISOKIOS ŽINELĖS
Pasibaigus senam metui 

su žinių padavėjas “Dirvoje”, 
Kalnas linki visokių laimių ir 
pasisekimo šių metų bėgyje.

Praeitais metais, protaujan
ti Akrono Lietuviai daug pasi
varė pirmyn įvairiuose daly
kuose; nekurie pigiai įsigijo 
gyvenamus namus ir šiandien 
iš to džiaugiasi.

Pabaigoje pereitų metų Be
ilis Surblis įsigijo namą.

Petras Tarutis, per
metus biznierius ir senas “Dir
vos” skaitytojas, pasistatė gra
žų muro namą. Gerai kad mu
sų vientaučiai savo sunkiai už
dirbtus centus moka pelningai 
sunaudoti.

Bet yra ir tokių Lietuvių ku
rie turi saugiai paslėpę pini
gus, ir jie puna be naudos.

Jei Amerikos kareiviams ve
teranams bonai bus perleisti ir 
bus įvesta pinigų infliacija, pi
nigų kaina vėl nupuls ir tie ku
rie pinigus slapsto bus labai 
nubiedninti.

Baigdamas, linkiu Akrono 
Lietuvėms našlėms ištekėti, o 
senberniams apsipačiuoti. šy
met yra vadinamas “moterų 
metas”, taigi jeigu kuris busit 
pakalbintas vestis nesišiąuskit 
ir nesibaidykit.

Linkiu visiems ‘Dirvos’ skai
tytojams laikytis su “Dirva”, 
ją skaityti, remti ir platinti, 
nes tai yra vienatinis Lietuviš
kas laikraščis kuris rašo teisy
bę ir apsaugoja savo brolius 
Lietuvius nuo visokių išnaudo
tojų. Kalnas.

Prašo Senų Pašto 
Ženklelių

suteikime
užsirašy-

gais- 
išde- 
vieš-

Ar- 
me- 
gir-

Gerbiami “Dirvos“ skaityto
jai. Prašau jūsų mažo daly
kėlio: pažiūrėkit į savo senus 
laiškus, atvirutes ir kitus se
nus popierius ir ten rasit dau
gybę įvairių senų pašto ženkle
lių, tarp kurių gali būti ir ke
lių dolarių vertės, kurių patsai 
nežinai kad jos ten guli. Tai
gi, peržiurėkit, surinkit, nu- 
kirpkit ir su tuo šmoteliu ant 
kurių jie prilipyti prisiųskit-r- 
nebandykit nuplėšti, ir žiūrėkit 
kad nebūtų kraštukai nuplėšy
ti. Jeigu tie ženkleliai turės 
kokios vertybės gausit už juos 
atlyginimą. Kurie turit laiko, 
paimkit senų pašto ženklelių 
tarp savo draugų.

Surinkę
laiške:

M. 
8713 
Los

pasiųskit paprasta
me

O. Servant 
Avalon Blvd. 

Angels, Calif.

ikrlir.ti; du žudeikos 
galą pasidarė, trys 
policijai žinomi, bet. 
o dvi žmogžudystės

ŽUDYSTĖS 1935 METAIS
Pereitais 1935 metais Pitts

burgho srityje buvo papildyta 
34 žmogžudystes. Tų žudys- 
čių 27 kaltininkai suimti ir nu
bausti ar 
patys sau 
užmušėjai 
nesuimti,
liko neišrištos.

Nusižudė petys 44 asmenys. 
24 kiti buvo .-.užeistį šūviais r- 
48 sužeisti kitokiais įnagiais.

Viso per metus laiko Pitts
burgho policija buvo areštavus 
51.G49 asmenis.

Naujų metų vakare ir pirmą

čia pra- 
na- 

Jie įrengiami 
Tokių na

mu bus pastatyta čielas 'šim
tas. Tie namai turės ir tą 
ypatybę kad žiemą bus šiltes
ni, o vasarą šaltesni.

“D.” Rep.

I. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

Daugelio Amerikos Lietuvių 
svajonė yra apsilankyti Lietu
voje. 
PO 
vo 
šo 
ti,
nutraukiamai.

Kiek patirta, tik maža dale
lė neturi noro Lietuvon keliau
ti, sako jiems nesvarbu ją ma
tyti.

Tik sulyginamai maža dalis 
Amerikos Lietuvių dabartiniais 
laikais, po karo, aplankė save 
tėvynę. Ir ne visi gali aplan
kyti, daugelio gyvenimo sąly
gos neleidžia.

Tačiau daugelį ir leidžia, ir 
todėl visi tie kuriems 
gos pavelija, privalo 
savo gimtinį kraštą.

Visas pasaulis turi
vietų, bet tik viena vietelė tėra 
kurioje 
matyti 
ris nuo

Daug
mes Lietuviai sau esam tiktai 
viena tauta ir turim tik vieną 
kraštą kur musų visi broliai 
nuo amžių gyveno, kur musų 
garsus istoriški pergyvenimai 
nutiko.

Del to ten mus širdys trau
kia, del to mes ten mintimis 
nuolat gyvenam.

Yra Lietuvių kurie jau ke
letą kartų po karo važiavo, yra 
tokių kurie su dideliu vargu 
važiavo, 
turi sau 
vos kad 
musioje

Nea/tidėliokit kurie galit, nes 
gali būti pervėlu. Daug daly
kų mums pasidarė pervėlu at
likti kurie aiidėliojoin.

Senatvė ir mirtis jau gaubia 
po savo sparnu daugybę Lie
tuvos išeivių — nejaugi norė
sit numirti nepamatę savo at
gimusios Valstybės?

I

tik sąly- 
aplankyti

daugybę

mes gimėm, ir ją 
kiekvienas trokšta 
jos nutolsta.
yra šalių ii- tautų, bet

pa- 
ku-

AR BAUGINTIS KARO?
Nekurie 

supratimo 
karas yra 
bijo jo.

Italijos-Etiopijos karas eina 
Afrikoje. Iš Lietuvos vandens 
coliu į Etiopiją nuvažiuoti ima 
daugiau laiko negu iš Lietuvos 
į Ameriką. Oro keliu imtų ke
letu valandų trumpiau.

Bendrai sakant, Etiopija nuo 
Lietuvos yra baisiai toli ir vi
sai kitame kontinente.

Tik fada butų pavojinga va
žiuoti į Lietuvą jeigu šiaurine 
Europa butų paliesta karo, pa
našiai kaip buvo laike didžiojo 
karo. Tačiau tokiame atsitiki
me, Europoje esantiems Ame
rikos žmonėms leidžiama gryž- 
ti, išvažiuoti.

žmonės visai neturi 
ant kiek dabartinis 
Lietuvai tolimas, bet

k

RU 
visi Kc 
Lietuve 
sti. L: 
žinkelit 
pėdą, 
mokan 
lydėti 
vimo 
taigi 
išsyk 
išyaži 
bėjoi

nai 
žiuo 
gios 
žinc 
šas, 
K.
M 
3f.l 
ir pi

neim 
kais 
kiai

aplankė ir pamatė ir 
atmintį iki gyvos gal- 
buvo savo naujai 
tėvynėj e.

atgi-

ir 
ka
mes

mu- 
sena

Kodėl reikia būtinai 
nuvažiuoti

Musų tauta garsi iš senovės, 
ta šalis km- Lietuviai gyventi 
apsirinko yra graži ir įvairi, ir 
joje dėjosi gausybė įvairių is
toriškų nuoitikių, kurių pėdsa
kai ir šiandien matosi.

Mes gimėm ir augom 
apleidom Lietuvą tuo laiku 
da ją valdė svetimi, kada 
buvom svetimų vergai.

BET, Lietuva ir atgimė 
sų laikais — musų garsi
tauta atgavo savo laisvę mums 
begyvenant šiame pasaulyje, 
toli nuo musų 'tėvynės. Mes 
daug padėjom truso ir davėm 
daug jai paramos kad tik galė
tų atsilaisvinti ir nepriklauso
mą būti.

Mes padėjom prikelti savo 
tėvynę, mes ją padėjom pada
ryti kitokia negu palikom — 
Nepriklausoma. Ir štai Lietu
va gyvuoja jau 18-ka metų ne
priklausoma svetimiems — ji 
yra musų, MUSŲ!

Tokią Lietuvą mes dabar ma
tom ten nuvažiavę — tokią ją 
mes privalome kuolabiau trok
šti matyti. Musų tautinė gar
bė atsteigta, musų broliai pa
tys valdosi, dirba, gerinasi ir 
gražinasi savo šalį!

Taigi, ką tik sąlygos leidžia 
važiuokit į Lietuvą — važiuo
kit DABAR!

Musų išlaisvinta šalis turi

KAIP VAŽIUOTI?
Lietuviams patartina važiuo

ti Įdek galima per Klaipėdos 
uostą. Toliau, būtinai patarti
na kreiptis laivakorčių ir kito
kiais visais kelionės reikalais 
tik Į Lietuviškas laivakorčių 
agentūras, kurių yra daugelyje 
miestų, ir jas galima pasiekti 
laiškais.

Beveik visi Lietuviai agentai 
yra susijungę į Amerikos Lie
tuvių Laivakorčių Agentų są
jungą. Tos sąjungos nariai yra 
patyrę ir paltys daug važinėje 
Lietuvoje. Jie suteiks teisin
gas informacijas ir sąžiningą 
patarnavimą.

Laikas nuo laiko tos Laiva
korčių Agentų sąjungos narių 
vardai ir antrašai esti paskel
biami musų laikraščiuose.

K. S. Karpius, 
A.L.L.A.S. Spaudos Narys.

PAJIEšKOMA Aleksandras 
luozapaitiš, 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 angliakasy klų 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.

MARGUČIO RADIO 
PROGRAMAI

i a t i i r t # i. i 41. < > t ro, < < i- p
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Kurių prenumerata šiuo laiku jau

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

tinių valstijų laiku 
iš stoties WIND
Gary, Indiana

Pusistengkit tuojau atnaujinti lead “Dirva” Jus lankytų nesutrukdoma. Pusistengkit 
atnaujinti dabar, gausit DO’VANŲ 1936 m. sienini Kalendc : ų. Persiuntimo kaštams 
pridėkit 10 centų. Pinigus už “Dirvą” lengviausia siųsti įdėjus į laišką $2 popieri- 
rinį ii- 10c sidabrinį, arba Money Orderiais ri čekiais. Visada Įrašykit savo antrašą 
laiške, ant voko (konverto) sugryžimo antrašą, ir aiškų “Dirvos” antrašą, ir Jū
sų pinigai ateis be jokių kliūčių.

‘DIRVA 6820 Superior Ave Cleveland, Ohio

-M A R G U T I 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 So. Western Ave. 

Chicago, Ill
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(Tęsinys iš pereito num.)

KONGRESO KELIONĖ Į KLAIPĖDĄ 
IR PASITIKIMAI STOTYSE

RUGPJŪČIO 18. — Sekmadienis. ŠĮ rytą 
visi Kongreso delegatai turėjome išvažiuoti i 
Lietuvos juros uostą Klaipėdą. Atsikėlėm ank
sti. Lyja. Rengiamės ir skubam i Kauno gele
žinkelio stotį, iš kur traukiniu važiuosim j Klai
pėdą. Visiems delegatams bilietai suteikta ne
mokamai. Stotis pilna žmonių susirinkusių iš
lydėti ir pačių delegatų bei studentų. Išvažia
vimo laikas buvo nustatytas ir pertvarkytas, 
taigi vietoj išvažiuoti apie 8 valandą ryto, kaip 
išsyk buvo numatyta, išvažiavom po 10-tos. Iki 
išvažiavimo, ilgokai prastovinėjom stotyje, kal
bėjomės, dalinomės įspūdžiais.

Gabaus atėjo laikas lipti į traukinį. Vago
nai užsigrudo beveik pilni. Studentų dalis va
žiuoja kartu, dainuoja, vagonuose skamba sma
gios dainos, nežiūrint niūraus oro. Važiavo iš 
žinomesnių delegatų: Trečiokas, Pralotas Kru
šas, Pivaronas, šimutis, vyksta ir Ministeris B. 
K. Balutis, Tautininkų Sąjungos sekretorius 
Rastenis, Studentų DULR sekcijos pirmininkas 
M. Ruseckas, Maj. A. Ardickas, Gricius. Bružas 
ir pats DULR. pirmininkas R. Skipitis.

Išvažiavus iš Kauno, pasimatė tos dienos 
nemalonus vaizdas: visa Lietuva nugulta pil
kais tamsiais žemais debesiais, iš kurių ir smul
kiai prunkštė, ir smarkiau lijo.

Stotyje prie manęs priėjo vienas gerai ži
nomų Kauniečių, didelės įmonės vedėjas, geras 
mano pažystamas. Su juo bekalbant apie Kon
greso įspūdžius ir apie tūlų Kauno partijų po
litikierių deltas pastangas įvelti Kongresą į Lie
tuvos politiką, siūlymais išnešti valdžiai reika
lavimus kad grąžintų seimą ir visokias demo
kratiškas laisves, tas asmuo padarė pastabų, 
pareikšdamas kad tie Lietuvos politikieriai nori 
kitu žmonių pirštais žarijas žarstyti . Pa
ltys jie neatsižymi rimtumu ir noru dirbti tau
tos reikalams, o tik nori būti vadovais ir ponais. 
Iš jo gavau įspūdžio kad neužtenka norėti tik 
valdžią savo rankose turėti ir naudotis savo ge
rui. O tas tik ir buvo aišku iš pirmesnių Lietu
vos valdovų, krikščionių-demokratų ir valstiečių- 
liaudininkų bei jų kamarotų socialdemokratų. 
Jie, kurie tik inėjo į valdžios kėdės, tuoj dirb
davo tik savo partijos reikalams ir tiktai savo 
rėmėjus pripažino žmonėmis, o visi kiti buvo 
bereikšmiai gaivalai.

Išvažiavus į provincijos plotus, pakeliais 
per vagonų langus matyti naujų puikių namų, 
mūrinių ir medinių, raudonais stogais, ir ma
tėsi šiaudiniais stogais senų bakužių, kurių sa
vininkai dar nepajiegia pasistatyti toms nau
joms lygių. Bet bendrai tas rodo kad Lietuva 
progresuoja, ir dabartinė jaunoji karta, kaip 
tik ras galimybių ir paims į savo rankas ukius 
ir gyvenimus, išsistatys geresnius, moderniškes- 
nius namus.

AR ŪKININKAI UŽMIRŠTI?
Būnant Kaune, per visą savaitę laiko mes 

delegatai baliavojom, ir matėsi linksmas gyve
nimas, net perteklius. Visi, ypač valdininkai, 
kokių nors įstaigų vedėjai, išrodė gyvena per
tekliuje, o tuo tarpu kaimiečiai, ūkininkai, bė- 
davoja sunkiu gyvenimu ir stoka litų. Manau 
sau, juk valdininkai, valdžios galvos, kilę iš tų 
pačių ūkių, yra ūkininkų vaikai, ypač jaunieji 
valdininkai, kodėl jie nesirūpina pagerinimu bū
vio savo tėvų, savo brolių, iš kurių prakaito jie 
minta.... Neiškentęs užsiminiau apie tai vie
nam iš “Lietuvos Aido”, valdžios organo, redak
torių, A. Griciui. Jis tuoj gi man pasakė kad 
klaidinga manyti jog valdžia nesirūpina ir ne
gelbsti ūkininkams. Valdžios žmonės ūkininkų 
gyvenimą puikiausia supranta ir mato, sako p. 
Gricius, ir gelbsti visais budais, rūpinasi jų rei
kalais ir daro visas pastangas padėti jiems. Sa
ko, be kitko, miestuose ir miesteliuose net mies
to prekiautojams užkirsta kelias iš ūkininkų 
naudotis, visur ir už viską nustatyta kainos, ne
paims už nieką viršaus negu patvarkyta, šiaip 
gi, apie valdžios rūpinimąsi ūkininkų reikalais 
jau plačiai žinoma iš organizuojamo Lietuvos 
ūkių produktų eksporto, valdžios paskolos ūki
ninkams ir tų paskolų atsimokėjimo palengvini
mai ; apie gerinimą gyvulių veislių, apie įrengi
mą cukraus fabrikų, apie nusausinimą šimtų tū
kstančių hektarų žemės, apie išstatymą tiltų, 
pagerinimą kelių, kuo viskuo naudojasi ne kas 
kitas kaip tik Lietuvos ūkininkai.

Pasikalbėjimus ir rimtą galvojimą suardo

studentų linksmos dainos, kurie, sudarę grandi
nes, vienas kitam rankas ant pečių padėję — 
vaikinai ir merginos — eina iš vieno vagono į 
kitą ir dainuoja įvairias gražias dainas, kitos 
jos visai dar naujos, negirdėtos. Pažystamesni 
studentai įsitraukia ir mane j savo eilę ir turė
jau su jais eiti kartu ir dainuoti.... Paskui 
daėję paskutinio vagono, susigrudom į mažą ku
pė, penkiolika žmonių kur buvo vietos del aštuo- 
nių, na ir vėl užtraukia naujas dainas. .. . Išsi
kalbėję, studentai pasiaiškino kuris iš kur pa
eina — vieni Panevėžiečiai, kiti Kauniečiai, kiti 
Suvalkiečiai. ...

Kelionė į Klaipėdą ima pusę dienos, taigi 
laiko yra viskam: ir kalboms, ir juokui, ir rim
tam galvojimui, ir planavimui, ir pasidairymui 
į pravažiuojamas Lietuvos vietas.

Su studentais — universiteto studentais, 
tautininkais korporantais — teko išsikalbėti ir 
jiems daugiau paaiškinti apie Amerikos Lietu
vius ir jų gyvenimą, ir apipasakojau jiems ko 
Amerikos Lietuviai ir jų jaunimas nežino apie 
dabartinę, naujai atgimusią Lietuvą. Prašiau 
kad parūpintų Amerikos Lietuvių laikraščiams 
raštų nušviečiančių Lietuvos aukštųjų mokslo 
įstaigų studentų gyvenimą, draugavimą, dainas, 
žaislus, pramogas, ir tt. Sakė tas butų gali
ma padaryti, bet kada vėliau, nes šiuo tarpu, 
vasaros laiku, studentija išsiskirsčius. Kiek ži
noma, Lietuvos studentija mėgsta rašinėti.

Gelžkelio stotyse visoje kelionėje, buvo su
rengta Kongreso delegatams pasitikimai. Gai
la tik kad lietus viską gadino.

RADVILIŠKIO stotyje buvo pirmas toks 
pasitikimas: šauliai ir šaulės, uniformuoti, jau
ni ir suaugę, atbėgo prie vagonų su glėbiais gė
lių ir dalino jas moterims ir panelėms delega
tėms, bet jų užteko ir mums vyrams. Lietuvos 
žmonės mėgsta įvairias iškilmes, nes tas pa
margina jų vienodą ir nuobodų gyvenimą. Tai
gi, pasitikti tokius svečius, kaip iš viso Pasau
lio suvažiavusių Lietuvių būrį, subėga viso mie
stelio vadovybė ir visi gyventojai.

ŠIAULIŲ stotyje mus laukė dar didesnė iš
kilmė: traukiniui atvykstant, sugriežė dūdų or
kestras, šaulės vėl subėgo su glėbiais gėlių ir 
dalino visiems svečiams. Išlipom iš vagonų, čia 
prie Kongreso prezidiumo atėjo pasveikinti Ka
pitonas Kurpius, Šiaulių šaulių rinktinės vadas. 
Januškevičius išnaudojo visas progas tas cere
monijas nufilmuoti. Nuo Kongreso sveikinimo 
kalbą pasakė “Draugo” redaktorius šimutis.

Iš Šiaulių, traukinis pasuko Telšių linkui, 
pravežė mus pro naujai išstatytą ir baigiamą 
įrengti antrą Lietuvos cukraus fabriką Paven- 
tyje. Tai didelė įmonė, kurion suvesta gelžke
lio linijos runkeliams ir cukrui įvežti ir išvežti. 
Pavenčio cukraus fabrikas ir prieš porą metu 
išstatytas Marijampolės cukraus fabrikas aprū
pina Lietuvą beveik visu reikalingu cukrum. Iš 
paviršio į tuos cukraus fabrikus žiūrint rodos 
čia -nieko tokio: pasidaro tai pasidaro savo Lie
tuviško cukraus. Bet pakrapštykim tą dalyką 
giliau. Tik įsivaizduokit kiek ūkininkų tuoj tu
ri naują sau pelną, auginant cukrinius runke
lius. Kiek daugiau darbo prie jų. Kiek darbo 
juos suvežti į punktus, kiek darbininkų reikia 
suvežti runkelius gelžkeliu į cukraus fabrikus. 
Kiek šimtų darbininkų turi darbo tuose cukraus 
fabrikuose. Kiek apivantos pasidaro viduje, ir 
kiek pinigo lieka neišgabenta į užsienį už cuk
rų, kaip seniau buvo! Jeigu Lietuva savo pre
kybos su užsieniais balansus suveda tik iš ak
tualių eksportų ir importų, prie savo pelno galo 
privalo priskaityti ir tuos milijonus litų kurie 
neišvežami svetimiems už vieną cukrų!

Nuo Kauno iki Šiaulių Lietuvos žemės pa- 
viršis yra labai lygus ir gamtiškais vaizdais ne
patraukiantis, neįskaitant pačių Kauno apielin- 
kių. Artyn prie Telšių jau prasideda kalnuo- 
tumas. Čia. jau yra arčiau į Baltijos jurą ir 
oras vėsesnis, taigi laukai sunoksta pora savai
čių vėliau negu pietinėje Lietuvoje, Suvalkijo
je. Laukuose matėsi garnių, nors ir itie naba
gai buvo susitraukę del lietingo oro.

TELŠIUOSE — žemaičių sostinėje — mus 
pasitiko vėl su muzika, gėlių vainikais ir glė
biais Lietuvaičių darželiuose priaugintų gėlių. 
Kongreso delegatams turėjo Telšiečiai pagami
nę sveikinimo raštą, kurį įteikė p. šimučiui vie
na žemaitė, savo tautiniais rubais įsirengus.

Sekmadienis kaip tik davė gerą progą vi
siems prie iškilmių prisiruošti. Bet kažin kodėl 
traukinio mašinistas jautėsi perdaug lyg sku
baus darbo dieną — jis neatsižvelgė į Telšiečių 
surengtas iškilmes — pastovėjo minutą ar dvi,

tik tiek kiek trunka keleiviams įlipti ir išlipti, 
ir paleido garą.... Traukinis pradeda važiuo
ti, o mes delegatai nespėję nei išklausyti Telšie
čių pasveikinimo nei jiems atsakyti, turėjom 
bėgti vytis savo traukinį kad neliktume žemai
čių sostinėje — toje neatgimusioje “respubli
koje” kokių tai nežinomų, tolimų žmonių....

Nuo Telšių važiavom Plungės linkui — ši 
geležinkelio dalis yra naujausia, pačios Lietu
vos prieš porą metų išstatyta, ir veda nuo Šiau
lių per Telšius j Kretingą ir paskui į Klaipėdą. 
Seniau reikėdavo sukti tolima alkūnė per Ma
žeikius ir per Latvijos kampą, kur važiuojant 
į vagonus sulipa Latvių parubežio policija, už
rakina vagonus iki vėl pasiekiama Lietuvos te
ritorija. Pro Telšius į Palangą ar Klaipėdą va
žiuojant jau nereikia pereiti to formalumo su 
Latviais, ir kelionė rodos susitrumpina keturio
mis valandomis. Gelžkelio linija einanti nuo 
Šiaulių į Mažeikius nuveda toliau į Rygą ir Lie
poją, ji buvo išstatyta Rusų, taip kaip jiems iš
rodė reikalinga.

PLUNGĖJE vėl pasitikimas, gėlės, vaini
kai, sveikinimai.

Už Plungės, prasidėjo nuostabiai akmenuo
ti plotai. Tie plotai yra tokie dideli ir tiek tų 
akmenų daug kad rodos iš visos Lietuvos akme
nys surinkti ir ten paberti.... Visi toki apva
lus, ir palaidi. Gal buvo tokios gamtos aplin
kybės kad tie akmenys turėjo voliotis ir per il
gų amžių bėgį nuapvalėjo.

Tie akmenynų plotai pasibaigia važiuojant 
artyn Kartenos, ir paskui prieš akis atsisklei
džia nepaprastai gražus upės Minijos slėnis.

Po Plungės, sekanti stotis buvo KRETIN
GA. Iš čia Palangos svečiai vyksta į Palangą 
autobusais ar automobiliais, ir nuvažiuoti ima 
apie pusę valandos laiko. Kretingiečiai taip pat 
nepražiurėjo svečių ir su iškilmėmis pasitiko, 
ko.

Po to jau buvo paskutinė musų stotis, Klai
pėda, kur atvykom apie 6 valandą vakaro.

Reikia šiek-tiek pastebėti apie Lietuvos ge
ležinkelio stotis: kaip kitose Europos šalyse taip 
ir Lietuvoje gelžkeliai yra valdžios nuosavybė. 
Lietuva neatsilieka nuo kitų šalių ir savo stočių 
atžvilgiu: stočių namai išstatyta labai gražiai 
ir moderniškai, vieni mūriniai, kiti mediniai, ir 
aplink stoties namą matosi gėlynų darželiai ir 
įvairus pagražinimai. Panašiai kaip mačiau 
Švedijoje. Visur aplink stotį švaru. Gal kiek 
kitaip yra su pačia tvarka vidaus, ypač su rei
kalingomis sanitariškomis vietomis, ko turėtų 
dar pasimokyti iš savo kultūringų kaimynų.

Klaipėdoje stotyje vėl iškilmingas pasitiki
mas, muzika, gėlės. Gėlių šioje kelionėje pri
sirinkom tiek kad kad vos galima buvo panešti: 
net nejauku buvo, vyrai išrodėm lyg kokios pa
nelės į pamerges einančios....

Klaipėdą pasiekus, reikėjo apsirūpinti nak
vyne. Visus vedė į naują valstybinę Vytauto 
gimnaziją, kur buvo įrengta daugybė vietų gu
lėti. Ten liko keli šimtai delegatų ir svečių iš 
Latvijos. Mus, Kongreso prezidiumą, nugabe
no į Viktorijos viešbutį nakvynei.

“KALINIŲ MOČIUTĖ”
Apsitvarkę su nakvynės vieta, vėl visi tu

rėjom vykti toliau — į Smiltynę, kuri yra už 
uosto vandens, ant Neringos žemės juostos. Ta 
Smiltynė yra Klaipėdiečių mėgiama liuoslaikiui 
praleisti vieta. Iš kito jos šono yra Baltijos ju
ra, kur eina maudytis.

Smiltynės Kurhauze buvo surengta vakarie
nė supažindinimui Klaipėdiečių veikėjų su Kon
greso delegatais ir svečiais. Didelė salė užsi
pildė atvykėliais. Prasidėjo vakarienė, vaišini- 
masis degtinėle ir tt. Sėdom prie stalų kur kas 
galėjom tilpti. Man teko atsisėsti prie vieno 
stalo su Lietuvos Kalinių Močiute, p-le Laimu
te Aksomaityte, Kauniete, ir tik čia su ja su
sipažinti. Kiti prie to paties stalo sėdėję bu
vo: Lietuvos Banko ir žemės banko Klaipėdos 
skyrių vedėjai su savo žmonom.

Su “kalinių močiute” išsikalbėjus, patyriau 
kad ir Lietuvos kaliniais yra rūpinamasi paša
linių labdarių, kaip yra daroma ir kitose šaly
se. Ji papasakojo kad ta jų organizacija turi 
savo nariais beveik visus įžymiausius Lietuvos 
žmones, ypač Kauniečius. Kaliniai ir jų ligo
niai lankomi, prižiūrimi, pagelbstimi. Jiems 
surengiama laikas nuo laiko koncertai, kuriuo
se pakviečiama net operos dainininkai. Suren
giama vaidinimai. Kalinių šeimos lankomos ir 
apžiūrimos. Paleistiems iš kalėjimo rūpinama
si darbo. Globojami jų vaikai. Užklausiau jis 
kiek maždaug viso Lietuvoje yra kalėjimuose 
laikomų nusižengėlių, atsakė kad virš 8,000, iš 
jų tik trečias nuošimtis yra politiški kaliniai, 
daugiausia Lenkai, Vokiečiai; komunistų kali
nių, ypač Lietuvių, sakė ji, yra mažai, daugiau
sia komunisitai yra žydai.

Norėjau ištirti ant kiek tokie žmonės kaip 
ta panelė atsidavę savo darbui ir ar jį dirba 
iš širdies. Kalbas užvedžiau iš neigiamos pu
sės, kad tokių žmoniri kurie užsiima niekšiškais 
darbais nėra ko gailėtis, lai jie atkenčia už savo 
nusidėjimus.... Ji tačiau turėjo tinkamus at
sakymus ir prirodinėjo ant kiek tie žmonės

yra nelaimingi, neturėjo gyvenime lygių progų 
su kitais, arba jų išsilavinimas, protas kitaip 
dirba, kitaip išsigimę, ir jie iš to negali išbėgti.
Kaliniai jai visi vienodi, ir kriminalistai ir ko
munistai, ir į nieką neatsižiuri, visai bešališkai 
rūpinasi tik nelaimingo žmogaus padėtimi.

Vakarienei pasibaigus prasidėjo kalbos iš 
Klaipėdiečių ir Kongreso narių. Klaipėdiečių 
vardu kalbėjo p. Simonaitis, Klaipėdos atvada
vimo sukilėlių vadas. Kongreso delegatų vardu 
kalbėjo “Draugo” redaktorius p. šimutis. Jisai 
jau kelintą kalbą sakė, įkvėptas Kongreso dva
sios, pasitenkinęs Kongreso eiga ir darbais, ir 
savo kalboje labai akcentavo reikalingumą Lie
tuvių tautai vienybės — ką girdėdamas vis dė
jau sau į galvą: žiūrėsim ar jo gražus žodžiai 
ir pareikšti geri norai bus vykdomi gyvenimam

Negaliu praleisti nepastebėjęs kad iš visų 
Kongreso delegatų gal mažiausia kur buvo ir 
matė tai “Tėvynės” redaktorius Viitaitis: jis ne
galėjo važiuoti nei į poligoną, į kariumenės pa
radą, nei į Klaipėdą, nei į Nidą, nes jo nelaimei 
jam vienas batas koją tiek įtrynė kad turėjo 
šlubuoti ir Kaune sėdėti. Užtai Kaune prisi
klausė įvairių politikierių visokių skundų ir ai
manavimų, kurių girdint kartais net plaukai ant 
galvos stojasi....

Prisiminus to įžymaus Kauniečio pasakymą 
apie tuos politikierius kaip jie nori kitų pirštais 
žarijas žarstyti, galima buvo padaryti išvadas 
kad jie tikrai stengėsi pasinaudoti proga mums 
svečiams iš užsienio įkalbėti kaip šalyje “blogai” 
ir kokiuose “pavojuose” Lietuva stovi — vien 
tik del to kad ne jie valdo....' Vieni tų poli
tikierių aimanavimus greitai permatė, kiti pri
ėmė juos už tikrą pinigą. .. .

Smiltynėje vakaras baigėsi Lietuvos Him
nu. Ten pat, salėje, studentai pasodinę ant kė
dės Adv. Skipitį, nešiojo iškėlę po salę ir vadi
no “Viso Pasaulio Lietuvių Prezidentu”....

Norėdami anksčiau eiti nakvynės, mes keli: 
B. K. Balutis, Maj. Ardickas, Šimutis ir aš, ap
leidom Kurhauzą ir gryžom į Klaipėdą tuoj po 
kalbų ir himno. Išėjus laukan, pusėtinai lijo. 
Keltas kuris vežioja žmones iš Klaipėdos į Smil
tynę buvo neatėjęs, taigi mes sėdom j motorinį 
laivelį ir sugryžom į miestą ir į viešbutį.

Rytoj buvo sutarta keliauti į Nidą, laivas 
išeina 8 valandą ryto, reiks anksčiau keltis kad 
nepavėlavus.

(Bus daugiau)

Lengvais Budas Išmokti Angliškai
Šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasirnokinimui 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 krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. ..35c.

Reikalaukit “Dirvoje”

ĮVYKS LIETUVOS
AKLŲJŲ SURA-

ŠYMAS

Kaunas. — Aklieji Lietuvoje 
ikšiol dar nėra susilaukę visuo
menės didesnio susirūpinimo jų 
likimu. Buvo' lyg pamiršta 
kad yra tokių fiziškai nuskriau
stų žmonių. Iš jų tarpo tik 60 
teturi žmoniškas gyvenimo są
lygas aklųjų institute Kaune.

Lietuvos akliesiems globoti 
draugija sumanė pavesti jų re
gistraciją, sužinodami jų gy
venimo vietas, sąlygas ir ar 
senai netekę regėjimo. Drau
gija yra pasiryžus teikti medi
cinos pagalbą, nes pastebėta 
kad daugeliui aklųjų regėjimas 
dar gali būti grąžintas. Be re
gistracijos tai nėra įmanoma.

Draugija mano akluosius 
pramokinti kokio nors amato, 
kad jie nors darbe galėtų gau
ti paguodos. Visus akliesiems 
globoti draugijos žygius pare
mia ir vyriausybė. Aklųjų in
stitutui praplėst yra davus pa
šalpą.

Draugija dabar turi netoli 
Kauno ūkį, kuri jai pavedė že
mės ūkio ministerija. Iš šio 
ūkio yra tiekiami maisto pro
duktai institutui. Vyriausybė 
paremia ir paskutinį sumany
mą — aklųjų surašymą. Vi
daus reikalų ministerija jau 
įsakė seniūnams ateiti draugi
jai talkon.

Aklųjų likimu pradėjus rū
pintis kiek daugiau, jų būklė 
turės pakitėti. Manoma kad 
aklųjų Lietuvoje yra keli tūk
stančiai. žinoma, jų visų ne
pavyks sutalpinti į institutus, 
bet šiokią-tokią pagalbą sutei
kti bus galima. Tsb.

LENKŲ EKSKURSIJA Į 
LIETUVĄ

Kaunas. — Prieš Kalėdas iš 
Lenkijos į Lietuvą rengėsi at
vykti Lenkų ekskursija iš 200 
asmenų. Lietuvos vyriausybės 
organai sutikę duoti ekskur
santams įvažiavimo vizas. Ta 
ekskursija be Lietuvos, turėjo 
tikslo atlankyti ir kitus Pabal
tijo kraštus. Tsb.
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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
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 kitais 
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 Į kitus miestus 30 centų.

“ D
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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SMERKIMAS 
LIETUVYSTĖS

Musų išsigimėliai ir ne
kurie perdaug karšti demo
kratai panaudoja žodį “fa
šistas” pasmerkimui Lietu
vių mylinčių savo tautą ir 
už savo šalį dirbančių.

Ar mes turime gėdytis ir 
raudonuoti ir ar yra pra
sižengimas būti Lietuvišku 
“fašistu”?

Gėda butų jei Lietuviai 
pasiverstų į fašistus ir ap
akę dirbtų už Italijos rei
kalus, — nes Italijoje ori
ginaliai prasidėjo fašizmas. 
Gėda butų jei mes del Ita
liško fašizmo norėtume sa
vo tėvynę parduoti, savo 
tėvus, brolius, seseris žudy
ti. Gėda butų jei mes pasi
savinę kokį svetimą kvai
lą padarą norėtume išsiža
dėti savo tautos.

Tokie yra komunistai: jie 
del kvailos svetimos teori
jos ir neįgyvendinamų pa
sakų smerkia savo tautą, iš
duoda savo tėvynę, žudo sa
vo tėvą, motiną, brolius, se
seris ....

Kaslink musų “demokra
tų” — jie nežinia kodėl pa
griebę tą žodį į dantis nori 
lyg ką smerkti, kuomet jie 
kovoja ne už ką kitą kaip 
tik už parupinimą vietelių 
Lietuvos valdžioje keliems 
savo draugams....

Musų komunistai ir so
cialistai, savo išgamišką

darbą varydami, savo sekė-: 
jus aklindami, mėgsta bau-1 
ginti tamsesnius už save 
žodžiu “fašistas”.... Jie 
gi patys yra vilkai avių kai
liuose, kurie kenkia ir dar
bininkams ir knisa Lietuvy
bės pagrindus, nors iš Lie
tuvių gyvena, neina į tuos 
kuriuos garbina.

Jeigu mes galim dar la
biau dirbti Lietuvybei, my
lėti savo tautą ir savo žmo
nes, šviesti juos ir mokyti, 
persergėti nuo visokių iš
naudotojų ir kelti savigar
bą — mes turim teisę gy
venti lygiai su visais kitais 
žmonėmis ir tautomis — tai 
lai mus vadina kad ir dvi
gubais fašistais, mes del to 
nei kiek nesigraušim.

Mes neimam ginklo prieš 
nieką; Lietuva ir jos vy
riausybė nedaro jokių už
kariavimo ar grobimo pla
nų ; musų visa tauta yra ra
mi ir nori kad ją kiti palik
tų ramybėje — taigi musų 
“fašizmas” ar kaip norit 
mus vadinkit — yra niekas 
kitas kaip tik kova už tau
tos išsilaikymą, auklėj imą
sis mylėti savo tėvynę ir 
stojimas už savo tautos ly
gybės teisę tarp visų kitų 
tautų.

Mus visus kurie esam tik
rais Lietuviais, fašistuoja 
tie kurie nori Lietuviams 
akis dumdami iš jų duoną 
valgyti. Jauskimes didele 
garbe kad esam Lietuviais 
ir tas jų fašistavimas bus 
mums tik vėjo pūtimas pro 
atvirus vartus.

MYSLĖ: 'Maža, maža 
trobelė pilna kultuvėlių.

Burna ir dantys.

Dienos Klausimais!
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio ||

ry A T T T~^ T ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO
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11 J—J A AVA V-Z (Parašė Juozas Sužiedėlis)

Lapkričio mėnesį įvykusioje Maskvoje Sovietų va
dų konferencijoje Stalinas patiekė naują sumanymą iš
judinti Rusijos sustingusius, negabius, neragins komu
nistus darbininkus prie gyvumo ir didesnės produkcijos. 
Tas naujas planas pavadintas ‘Stachanovistų judėjimas’, 
kurio priešakyje yra draugai Stachanov, Busygin, Sme- 
taiiin, Krivanos, Pronin, Vinagradovai ir kiti. Po Stali
no kalbos, trys tūkstančiai Stachanovistų sukilo ir di- 
deliausiomis ovacijomis priėmė tą Lenino pareiškimą ir 
pasiūlymą. Giedota internacionalas, demonstruota ir 
kitaip bandyta reikšti tam pritarimas. \

Tą demonstraciją iškalno suruošė patys sovietų gal
vos. Kada penkmetis vienas ir antras nedavė pageidau
jamų vaisių, kada iš paprasto mužiko Ruso virtęs komu
nistu žmogelis nepajiegia atlikti savo pareigų, nors ir 
labiausia norėdamas, — reikėjo ko naujo, išjudinimui 
žmonių — ir išgalvota naujas “ura rebiata! uhnem ješče 
razik, ješče raz!”

Šiems trims tūkstančiams gerai priruoštų “Stacha
novistų” pasekmingai demonstraciją įvykdžius, visa So
vietų spauda apie tai rašė, džiūgaudama kad štai va so
vietų respublikos susipratę darbininkai pasiryžo smar
kiau, sunkiau ir įtemptiniau dirbt ir padaryt daugiau 
negu iki dabar padarydavo!

Patys komunistai štai kaip apie tai rašo: “Kokia; 
tų Stachanovistų judėjimo reikšmė? Ji susideda svar
biausia iš pasireiškimo naujo pakėlimo socialistinės kom- 
peticijos. Naujo ir aukštesnio laipsnio socialistinės kom- 
peticijos.”

Ką reiškia 'kompeticija arba lenktyniavimas visi ži
nome. Tas plačiausia įsigyvenę kapitalistinėj sistemoj. e * £ 5j:

Sovietų carams ir jų pačiutėms nusibodo prastai 
gyventi, lygiai su darbininkais rėdytis. Jie valdo dide
lę imperiją, ir. yra jos viešpačiai jau aštuoniolika metų. 
Per aštuoniolika metų pakilo ir puošniai gyvena mažos 
Lietuvos valdovai, kurie nesenai buvo tos pačios Rusi
jos vergais. Bet Rusija negali pakilti iki joje gyvuos 
ta neapgalvota komunistiška pasaka: lygybė ir kad tu
ri užtekti tiek kiek reikalinga žmogui pragyventi.

Dabar, tame Stachanovistų plane, ta sena pasaka 
atmetama. Pareiškiama nauji obalsiai: “šis judėjimas 
yra tai judėjimas kuriame vyrai ir moterys pasistato 
sau tikslu nugalėti senas teknines normas ir stengtis 
Ruodaugiau padaryti negu iki šiol padarydavo, ir gauti 
r.tlyginimo ne kiek reikalinga prastam pragyvenimui 
bet kiek daugiausia uždirbsi.”

Komunistai jau patys save kritikuoja. Štai ką jie 
dabar sako: “Nekurie žmonės tiki kad socializmas gali 
būti įvykdytas pasiremiant sulyginimu žmonių kokiu 
nors paprastu laipsniu pragyvenimo. Tas neteisybė....”

Kitaip sakant, Įvedama Amerikoj gerai žinoma dar
bo sistema “piece work” arba “nuo štukų”. Kiekvienas 
komunistas darbininkas bus kaip vergas verčiamas ir 
raginamas dirbti labiau ir daugiau. Kuris daugiau pa
darys, gaus daugiau mokėti. Iš to aukštesnėms valdžios 
galvoms bus daugiau naudos: jiems irgi bus pripažinta 
teisė gauti daugiau negu gauna algų; jie pelnys iš išve
žamo į kitas šalis dirbinių perviršio. Kožnam bus tei
sė rėdytis sulyg savo uždarbio, gyventi sulyg savo išga
lių, ir nesilyginti su prastuoliais ir apsileidėliais.

Tačiau, kad tas neišrodytų grąžinimu senos kapita
listinės sistemos, šis “Stachanovistų judėjimas” pagra
žinamas šitokiais žodžiais: “Aišku, šita sistema gali 
duoti visuomenei daugiau produktų ir gali padaryti vi
suomenę turtingesnę negu galėjo padaryti kapitalistinė 
ekonominė sistema....”

štai ateina iš Rusijos žinios kad ten jau pradėta lei
sti madų žurnalas, kuriame bus nurodoma rūbų mados, 
kaip gražiau ir tinkamiau rėdytis... . tiems kurie išgali.

Toliau, garsus Amerikoje oratorius, Žydas Rabi
nas A. H. Silver, uolus sekėjas pasaulinių reikalų ir tė- 
mytojas Rusijos gyvenimo, pareiškia kad “Sovietų Ru
sijoje jau mažai teliko komunizmo žymių, išaugo milži
niška kapitalistiška valstybė ir pradėjo atsiskirti žmo
nių luomai, 'kur iki šiol buvo bandoma palaikyti lygybė.”

Taigi Lenino svajonės panaikinti pinigus ir įgyven
dint mainų sistemą, tampa jo įpėdinių palaidojama po 
tais pačiais sunkiais raudonais akmenais kur ilsisi jo 
likučiai, ir grąžinama sena kapitalistinė tvarka, paden
gta raudona skraiste....

KARŽYGIŲ VĖLINĖS
Suplauks prie jūsų kaulų minios 
Tą retą vieną vakarą — 
Pajus ne vienas nusiminęs 
Akyse aštrią ašarą.

Ramiai sau melsis smilkalas, 
Spindės pulkai žvakelių;
Plevens širdyje juodas šilkas, 
Ir motina pravirks ant kelių.

Prie kapo nežinomo kareivio 
Sulenks ne vienas kelį.
Prabėgs akis nežinomo praeivio
Ir kojas pabučiuos smuikelio.

Čia ilsis karžygiai negryžę 
Iš pietų, vakarų, rytų.
Jiems meldžiasi išsirikiavę kryžiai
Eilėm ilgom nuo vakarų ir rytų.

Propeleriai sustoja kryžium ' 
Ant sakalo plačių sparnų: 
Jau nebeskris kur akys ryžos, 
Jau nebesieks aukštų kalnų.

Kaip lengva, Viešpatie, ilsėtis 
Aukai parkritus del tėvynės!
Kiek kryžių, kryžių čia prisėta
Už laisvę brangią, už tėvynę!

Rami bus Vėlinių naktis,
Ar vėjas raus iš kapo kryžių;
Rami bus karžygiams naktis,
Rami naktis. .. .iš fronto nesugryžus.

Suplauks prie jūsų kaulų minios 
Tą retą vieną vakarą, 
Pajus ne vienas nusiminęs 
Akyse aštrią ašarą....

Karys” Pr. Gulbinas,

VALIO DEMOKRATIJA!
Ispanija, kaip žinom, nu

vertė karalių, pasidarė res
publika su demokratiškiau
sia tvarka. O tos demokra
tiškos tvarkos matyt viena
tinis didžiausias pasitenki
nimas kad seimas gali lai
svai pasireiRati jog. jam ne

patinka vyriausybė, ir taip 
einasi. Darbų dirbti ir ša
lies padėtį gerinti nėra ka
da.

Štai pastarų kelių metų 
bėgyje kaip Ispanijos res
publika gyvuoja, seimas jau 
pervertė- penkiolika minis* 
Lerių kabinetų, _ _

UŽ LAISVĘ
Ko verkiate, šilai, ko šlamat, gojai, 
Motute, ko klupai po kryžium?
Juk mes arai, juk mes jauni 
Už jūsų laisvę mirti pasiryžę... .
Kas mums lietus ir šiaurės vėjai, 
Kas tamsios rudeninės naktys, 
Jei musų laimė, laisvės dienos 
Tamsia nelaime gal apakti ? ... .
Tegeista tie klevai prie vartų, 
Ir niaukiasi šalta, padangė. — 
Mes vis jauni — tvirti arai,

' Už laisvę mirti pasirengę....
' ________ Liudas Ęatįusis,

(Tęsinys iš pereito num.)

Drąsuolė Gunda
Vytautas ir Jogaila jodinėjo po kovos 

lauką. Jis atrodė baisiai. Siaubas purtė 
matant lavonų kalnus. Visi gulėjo sumišę 
su užmuštų arklių kūnais, tarp sulaužytų 
jiečių, išmėtytų kardų ir daugybės kitokių 
įvairių ginklų ir įrankių.

Jogaila drebėte drebėjo žiūrėdamas 
Į tą Dievo Teismo vietovę. Jis kaskart 
žegnojosi ir kalbėjo maldas. Vytautas, vi
sur pats buvęs, visa savo akim matęs, pa
sakojo Jogailai visokius mūšio nuotikius 
ir svarbesnius įvykius. Galiausia jie at
jojo Į tą vietą kur kovėsi Smolenskiečiai. 
Jogailai net plaukai pasišiaušė išvydus 
tiek daug vienoje vietoje prigriautų žmo
nių lavonų.

— Čia grūmėsi mano Smolenskiečiai 
vadovaujami narsaus kunigaikščio Dovy
do. Maža jų buvo, saujelė teliko.... Do
vydas ir mane išgelbėjo iš mirties pavo
jaus. Dabar jis išjojo į Šteinhauzeną va
duoti Skirmuntės.

— Norėčiau būti jai krikštatėviu prieš 
vestuves, — pasakė Jogaila.

— Vargu tatai įvyks, — abejojo Vy
tautas: — Vingėla atkakliai laikosi tėvų 
tikybos. Neleis jai krikštytis. Be to, kas 
žino ar ji begyva....

Paskui Vytautas papasakojo Jogailai 
kaip žuvo didysis ordino magisteris. Jo
gaila susigraudino iki ašarų. Jis liepė 
įrašyti žymesniuosius žuvusius Į minėji
mų kiiygas ir dešimčiai bažnyčių duoti au
kų kad už jų vėles amžinai butų meldžia
masi.

Staiga, prijojo Bidlskus ir tarė:
— Didis viešpatie, radome vieną prie

šo stovyklą kur yra daug visokio turto. 
Liepk vykti tenai savo pulkams. Totoriai 
ir samdytiniai visa sunaikins ir išplėš.

Vytautas tuojau liepė vykti tenai vie
nam Lietuvių ir vienam Lenku pulkui, kad 
jie ten darytų tvarką. Bielskus nusisku
bino taip pat. Valdovai irgi panoro pa
matyti tą naują stovyklą. Tat ir jie nujo
jo Bielskaus parodytu keliu.

Ąžuolyno aikštėje, už kelių varsnų 
nuo mūšio lauko, valdovai rado didelę sto
vyklą. Ten buvo daugybė palapinių ir 
gurguolių, papuoštų įvairiausiomis vėlia
vomis. Tarp gurguolių švaistėsi gaujos 
Totorių. Jie plėšė ką tik rasdami vertin
gesnio. Kitur kildavo rimtos peštynės del 
brangesnių dalykų. Kai kur buvo matyti 
daužant vyno statines ir maukiant tą gė
ralą vandens vietoje. Kitur Įkaušusieji 
jau griuvinėjo ir šlykščiai plūdosi. Tokios 
gyvuliškos scenos Jogailą labai sunerami
no ir jis tarė Vytautui:

— Broli, aš negaliu tokių dalykų re
gėti. Sudrausk tuos laukinius Totorius.

Didžio kunigaikščio liepimu suužė ra
go balsas. Iš visų pašalių ėmė rinktis Vy
tauto kariai. Atvyko ir Bielskus.

— Bielskau, — sušuko Vytautas: — 
surask Totorių vadus ir pasakyk jiems 
kad jie liautųsi plėšikavę. Jei nepaklau
sys, jie nebus man bičiuliai.

Bielskui sunku buvo rasti Totorių va
dus — Saladiną ir Tuganą Mirzą. Tačiau 
vargais-negalais juos rado ir pranešė ku
nigaikščio įsakymą. Nors vaipydamiesi, 
Totoriai turėjo išsižadėti tų turtų kurių 
jie butų dar prigrėbę Vytauto nesutruk
dyti. Tačiau būti didžio Lietuvos kuni
gaikščio nemalonėje jie nepanorėjo.

Netrukus stovykloje viskas nurimo. 
Tik kur-ne-kur švaistėsi žmogystų būre
liai, kurie nenorėjo klausyti įsakymo. Jie 
tuojau buvo sugaudyti ir atvesti į Vytau
tą, Jų tarpe atsirado ir keletas Lietuvių. 
Vytautas juos paklausė:

— Lietuviai? Girdėjot rago balsą?
Jie tylėjo. Vytautas įpyko ir suriko:
— Duokit jiems po virvegalį! Jei ne

mokės juo patys pasinaudoti — padėkite!
Vytautas kur reikiant buvo nuolaidus 

ir švelnus, bet kariumenėj buvo labai grie
žtas. Todėl ir jo pulkuose viešpatavo pa
vyzdinga tvarka.

Stovykloje buvo užtikta dar keli šim
tai statinių vyno. Vytauto įsakymu visos 
statinės tuojau buvo sudaužytos ir visas 
vynas išlaistytas. Vytautas nepakentė 
girtybės savo kariumenėje.

Baigęs darbą, Bieląkus buvo beišeinąs 
iŠ stovyklos. Staiga -ješ užgirdo vienoje 
pi liktoj į palapinėj e į.. Jis cyi- 

ėjo arčiau prie baltos palapinės, kurią 
puošė Prancūzų kunigaikščių ženklai. Prie 
palapinės angos gulėjo trys lavonai su per
skeltom makaulėm,

Bielskus buvo' einąs į palapinės vidų. 
Ten aiškiai buvo girdėti moteris raudanti. 
Truktelėjo angos uždangalą. Jis kiek pra
siskleidė, bet buvo užrištas iš vidaus.

— Nei žingsnio toliau! Kaip šunį pa
dėsiu! — sušuko moteris Lietuviškai.

Bielskus pamatė priešais save aukštą 
gražią moterį. Ji stovėjo užsimojus dide
liu kalaviju. Toliau gulėjo kaž koks rite
ris su aprišta galva. Raliai jį klūpėjo ki
ta jauna moteris ir graudžiai raudojo.

— Nebijokit, — prabilo Bielskus, — 
aš kunigaikščio Vytauto karys. Jums nie
ko pikto nedarysiu.

-— Lietuvis! — džiaugsmingai sušuko 
drąsuolė ir nusviedė kardą žemėn. — Sa
kyk, meldžiamasis, ar mušis jau pasibai
gė? Ar sumušėte šiuos prakeiktus Vokie
čius ?

Bielskus trumpai papasakojo dienos 
įvykius ir pasiteiravo apie palapinės gy
ventojus.

Du juos — kunigaikštį Valois ir Gun
dą — mes jau pažystame. Antroji mote
ris, kuri verkšleno prie sužeistojo, buvo 
viena bajoraitė iš Vilniaus. Ir ją tauru
sis Prancūzas buvo išpirkęs iš nelaisvės ir 
stengėsi nuvežti į Lietuvą.

Gunda paskubomis papasakojo apie 
savo gyvenimą šio kunigaikščio globoje. 
Papasakojo kaip jis už savo dorumą buvo 
Vokiečių nekenčiamas, kiek žabangai jam 
buvo daroma, kaip galiausia buvo iš pasa
lų užkluptas ir sunkiai sužeistas į gal
vą.

Bielskus ją suramino ir pažadėjo sa
vo globą. Jis pavedė sargybiniams sau
goti palapinę, kad neužpultų kokie plėši
kai. Pats gi tuojau nuvyko į didį kuni
gaikštį papasakoti apie savo radinį.

Visai jau susitvarkius po mūšio, su
rinkus visas žinias apie žuvusius ir belais
vius, nugalėtojų stovyklose buvo iškelta 
trukšmirigos, tačiau labai kuklios, puotos. 
Jos visai nebuvo panašios į kryžeivių šlo
vės puotą, kurią jie kėlė ties Zolotirne. 
Čia niekas nenukentėjo, nei vienam belai
sviui plaukas nuo galvos nenukrito. Tik
tai griausmingi “valio” Vytauto nugalė
tojo ir kitų drąsių karžygių garbei galin
gai aidėjo per laukus, pievas, kalnus ir 
slėnius bei šimtamečius ąžuolynus.

(Bus daugiau)

M E R U N A S

Ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačių 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 didele — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose. KA1NA TIK $2.00.

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikirigų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergų 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, r 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. _____________________100
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Kova Del
KOVA ĖJO PER DAUG ŠIMTŲ METŲ. — PA

RODA KUR ATVAIZDUOJAMA KRAŠTO 
ŽMONIŲ LIETUVIŠKA KILMĖ

Del Klaipėdos krašto eina didelė kova. Ta 
kova yra ėjus gal jau tūkstančiais metų. Se
novės kapinės ir jose randami daiktai rodo kad 
šis kraštas nuo labai senai yra buvęs apgyven
tas ir kad anuose laikuose apie kuriuos istori
ja nieko nežino pranešti, yra gyvenę čia aukštos 
kultūros žmonės, o kelių šimtų metų vėliau ka
pinės vėl rodo kad gyventojai tos gadynės yra 
buvę žemesnės arba suvargusios kultūros. Bet 
kiek tik istorijos žinios siekia, čia visuomet gy
veno tos pačios tautos gentys, pirma Baltais, 
Aisčiais, vėliau Lietuviais vadinamos. Į šį pa
jūrio kraštą, be abejo, bus lankęsi ir senovės 
jūreiviai bei pajūrių užkariautojai Normanai, 
Vikingai. Musų kraštas daug kovų yra pergy
venęs jau anais priešistoriniais laikais.

Paskui Vokiečiai jį užkariavo ir iki pasau
linio karo pabaigos laikė savo rankose. Bet Vo
kiečiai su tuo kraštu ne ką težino pradėti. Jis 
buvo Prūsijos ir Vokietijos nežymus, apleistas 
kampelis, tiktai toks “špicas”, kraštutinis kam
pelis, vertas valstybei tik tiek kad ji jo kitiems 
nenorėjo perleisti, kad rytų kaimynas Klaipė
dos uostą valdydamas, Prūsijai negeistinos kon
kurencijos nedarytų. Pokariniu laiku, kaip ži
nome, šiuo kraštu interesavosi ir Lenkija.

Dabar likimas ir Lietuvių pasiaukavimas 
lėmė kad Klaipėdos kraštas vėl atiteko naujai 
atsistačiusiai Lietuvai. Bet Lietuvai tenka per
nešti sunkią nuolatinę kovą del jo.- Tai kova 
kuri Lietuvai brangiai apsieina, aukų reikalau
ja. Vokietija stengiasi Lietuvai ūkiškai pa
kenkti ir tokiu budu ją įveikti, susilpninti.

Kova del Klaipėdos uosto vedama ūkiškais 
suvaržymais, per Vokiečių spaudą ir visokią 
propagandą ir visokiais Vokiečių valdžios bei 
diplomatijos žygiais. Taip pat ir mokslas yra 
įkinkomas Vokiečiams padėti Klaipėdą atsika
riauti. Naujesniuose karuose yra vartojamos ir 
nuodingos dujos arba gazai. Pasauliniame ka
re Vokiečiai pirmutiniai juos vartoję. O kovoj 
del Klaipėdos irgi yra panašaus kas panaudoja
ma, būtent užnuodyta, melais ir šmeižtais pri
pildyta propaganda per laikraščius, knygas, per 
radio, susirinkimuose sakomomis kalbomis ir 
demonstracijomis.

Lietuvai tenka gintis,, apginti savo vienin
telį juros uostą. Kaipo priemonę šitam apsigy
nimui galima vertinti ir dabar Klaipėdon atkel
tą Klaipėdos Krašto parodą. Mat, Vokiečiai 
šaukia į pasaulį kad šis kraštas senovėje nebu
vęs Lietuviškas bet Vokiškas. Lietuviai i ši 
kraštą buk atėję Vokiečiams jau valdant, ir tie 
patys Lietuviai Klaipėdiškiai esą senai suvokie- 
tėję. čia po karo jau buvęs grynai Vokiškas 
kraštas. Tas ne veltui sakoma, rašoma, vis ir 
vėl pakartojama ir moksliškai, nors ir melagin
gu budu, stengiamasi įrodyti. Vokietis tiek 
daug truso nepristatytų jeigu jis nesitikėtų tuo
mi ką, ir tai ne menkai, pasiekti. Lietuvis čia 
(turi gintis ir ginasi. Taip dabar ir eina ta nuo
latinė kova. Bet iš Lietuvių pusės ji vedama 
kulturingu budu ir tiesos žodžiu.

Štai dabar ir ši brangiai bei rūpestingai 
ir gražiai paruošta Klaipėdos Krašto paroda yra 
tikras naujas Lietuvių kultūros darbas. Pa
rodą aplankę pasigrožėja, pasimokina, gerai ir 
plačiai pasiimformuoja, o savo Lietuvystėje ga
li siitviritėti, malonų pasitenkinimą jausti. Vo
kiečiai jau pirmiau ruošė propagandinių Klaipė
dos krašto parodų Berline ir kitur, o ši paroda 
Lietuvos kaip ir atsiliepimas. Tegul žinovai — 
tie kurie abiejų pusių parodas matė — spren
džia kuri paroda kultūringesnė, gražesnė, tur
tingesnė bei įtikimesnė.

Seniau del Prūsų Lietuvos viskas buvo ra
mu. Politikams ta musų senoji Lietuviškoji tė
vynė nedaug darbo tepadarė. Užtiestas rube- 
žius nuo 1422 metų tvirtai laikėsi. Didžioji Lie
tuva, kaipo valstybė, paskutinius porą šimtme
čių neegzistavo, o tautiškai irgi buvo primigus. 
Maištmečiais jau bebuvo kariaujama tiktai Len
kijos atstatymo obalsiais. Tai Vokiečiai net 
negalėjo ramiai žiūrėti kai iš Ragainės, Bitėnų 
ir Tilžės buvo į Rusų spaudžiamą Lietuvą slap
tais keliais siuntinėjama knygos bei laikraščiai. 
Prūsų Lietuviai sau vieni gyvendami, šimtmečių 
bėgyje išpalengvo tautiškai susilpnėjo, Vokiš- 
kumui daugiau vietos užleido. Jię Vokietinami 
buvo iš pat kūdikystės metų mokykloje, ir tai 
Vokiečiai savo galutiniu laimėjimu Prūsų Lie
tuvoje, pagal jų numatymą, galėjo būti tikri.

Po karo dalykas labai pasikeitė. Dabar 
Vokiečiams jau yra ko kovoti, ir jie kovoja. 
Lietuvis atsistojo iš šimtmečio apsnūdimo ir 
politinės priespaudos. Lietuva, nors susiaurės 
justuose rubežiuose, stojosi vėl nepriklausoma ir 
turėjo laimės atgauti Klaipėdą, del kurios šimt
mečiais buvo su kryžiuočiais kovota. Mes pri
valome laikytis kaip garbingi Lietuviai, o Die
vas mums padės. Brl.

(“Lietuvos Keleivis”)

Klaipėdos
LIETUVOS VAKARŲ SĄJUNGA

IR JOS DARBAI KLAIPĖDOS 
ATŽVILGIU

Nedaug kas iš užsienio Lietuvių girdėjo 
apie Lietuvos^ Vakarų Sąjungos darbą. Tai gal 
del to kad ši sąjunga dirba kukliai, niekados ne- 
sigarsindama, bet dirba ištiesti didelį darbą. 
Anksčiau ji vadinosi Lietuvos Kultūrinio Ben
dradarbiavimo Sąjunga. Tačiau praeitais me
tais ji savo vardą daugiau suderino su savo sie
kimais. Vakarų Sąjungos tikslas — suartinti 
buvusią ilgus amžius nuo Lietuvos kūno atplėš
tą valstybės ir tautos dalį, sujungiant į vieną, 
be jokio skirtumo Lietuvos kraštų, t. y. suar
tinti Klaipėdos krašto ir Didžiosios Lietuvos gy
ventojus bei suderinti jų kulturinius ir tautinius 
siekimus. Sąjunga veikia jau ketvirti metai.

Lapkričio 28 d. Kaune įvyko Lietuvos Va
karų Sąjungos pirmutinis suvažiavimas. Jame 
dalyvavo apie šimtas žmonių. Iš suvažiavime 
padarytų pranešimų paaiškėjo kad Lietuvos Va
karų Sąjunga tuojau išplės savo veiklą visoje 
Lietuvoje. Netrukus visame krašte bus stei
giami jos skyriai, bus skaitomos paskaitos Klai
pėdos krašto gyvenimo reikalais, leidžiama pro
pagandinė literatūra, sueinama į glaudžius san- 
sikius su Klaipėdos krašto Lietuviais, ir tt.

Suvažiavimas išklausęs visos eilės praneši
nu, padarė kelis svarbius nutarimus. Pirmiau
sia buvo pažymėta kad laisvas Lietuvos išėjimas 

Lietuvišką Baltijos jurą per Lietuvišką klai- 
lėdą yra viena pačių svarbiausių Lietuvos bu- 
ies ir klestėjimo sąlygų. Lietuvos pajūris ga

li išnaudoti savo geografinę padėtį tik susijun
gęs į vieną politinę, ekonominę ir kultūrinę ben- 
iruomenę su jo Lietuvišku užnugariu — Didžią
ją Lietuva.

Susirinkimas pasmerkė Vokietijos užsimo
jimus neteisėtomis ūkiškomis priemonėmis ir 
Lietuvos valstybės pludyme pakenkti Lietuvai 
ižsieniuose ir ardomai paveikti Klaipėdos kraš
to vieningumą su kitomis valstybės dalimis. 
Taip pat buvo griežtai užprotestuota už nesiliau
jantį Vokietijos kišimąsi į Lietuvos vidaus rei
kalus, jos gyventojų gąsdinimą ir grasinimą 
Lietuvos neliečiamybei.

Kitame nutarime Vakarų Sąjungos suva
žiavimas paragino Lietuvos vyriausybę tinka
mai ir energingai atremti visą prieš Lietuvos 
gyvybinius reikalus Vokiečių nukreiptą agitaci
ją; sudrausti svetimai įtakai pasidavusius gai
valus valstybės viduje, ir ankštai bendrabaf- 
jiaujant su svarbiomis tarptautinėmis įstaigo
mis, užtikrint suvienytai Lietuvių tautai ramaus 
kultūrinio ir ūkiško darbo bei pažangos galimy
bes. Pagaliau, Prūsijos ir Klaipėdos krašto Lie
tuviams Vakarų Sąjungos suvažiavimas pasiun
tė tokį sveikinimą:

“Lietuvos Vakarų Sąjungos suvažiavimas, 
stovėdamas Lietuvos vakarų ir Lietuvos pajū
rio sargyboje, ypatingu jausmu mini šiandien 
brolius Klaipėdiečius ir šia iškilminga proga sa
ko jiems: bukite ištvermingi, drausmingi, va
lingi ir aktingi. Jums yrą skirta atlikti sunki, 
bet kartu garbinga Lietuvių tautai gyvybinė mi
sija. Sąjunga, įrašius į savo programą daugiau 
visai Lietuvių tautai, visokių jos dalims bendrų 
kultūrinių tikslų atsiekimą, taip pat prisimena 
sunkią dalią kenčiančius Lietuvius anapus Ne
muno ir ragina juos, paliekant ištikimais savo 
valstybės piliečiais ir dabojant jos įstatymus, 
vieningai saugoti savo Lietuvių kalbą ir kultū
rą, musų bendrų bočių brangiausią palikimą.”

Dar Lietuvos Vakarų Sąjungai vadovauja 
buvęs Klaipėdos krašto gubernatorius K. Zai
kauskas. Tsb.

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Grigaičio ‘Gramotnumas’
Cicilikų papa Pijušas kai 

kada mėgsta pasijuokti iš 
kitų primesdamas jiems ne- 
gramotnumą.

Pats gi saov laikraščio 
Sausio 2 d. numeryje paro
do savo “gramotnumą” ra
šydamas :

“Kada Stalinas duos Am
nestiją Politiniems Kali
niams?”

Taip nurašo visame ta
me straipsnyje.

Turi būti: Politiniams.

Gerai kad nukrito? Tūli 
Lietuvoje buvę Pasaulinio 
Kongreso delegatai sako: 
Gerai kad Vaitkus Airijo
je nukrito ar nusileido — 
tuomi davė laiko Lietuvai 
pasirengti jo sutikimui.

Jau niekas jo Lietuvoje 
nelaukė ir net buvo išmetę 
“pasitikimo bilietus”. Jei 
butų nulėkęs tiesiog į Kau
ną, niekas jam nebūtų ti
kėję. ...

Nesuranda
Girtas ponas: — K-k-kel- 

neri, pajieškok mano kepu
rę....

Tarnas: — Tamsta turi 
jau ją užsidėjęs, pone.

— Na tai gerai. Tai aš 
pats ja pajieškosiu.

Norėjo pro Tarpą
Gerokai Įkaušęs vyras, 

gatve eidamas, susidūrė su 
praeiviu, kuris rūsčiai rik
telėjo:

— Ar tamsta aklas kad 
žmonių nematai?!

— Aš labai gerai matau, 
aš matau jus abudu. ... — 
linksmai atsakė Įkaušęs vy
ras.

— Tai ko Upi?\
— Aš norėjau išeiti pro 

jūsų tarpą....

Per lėtai Važiavo
— Už ką patekai į šaltą

ją, Zigmai?
— Už negreitą važiavi

mą automobiliu.
— Ką plepi: už lėtą va

žiavimą niekas nebaudžia. 
Gal už greitą važiavimą?

— Ne, už lėtą. Automo
bilio savininkas mane pasi
vijo ....

Susimaišęs
— Nežinau ar dalyvauti 

vestuvėse ar ne....
-— O kas veda? ■>
— Aš pats... .•

Lioterijos Vedėjas
— Iš kur tamsta Įsigijai 

tokį puikų automobilį?
— Paprastas dalykas — 

lioterija.
— Tai tu laimėjai pirmu

tinę dovaną?
— Kur tau: aš buvau tos 

labdaringos lioterijos tvar
kytojas. ...

Krikštynos ir Vestuvės
— Koks gražus vaikutis. 

O kuo jis vardu?
— Nebuvo laiko kada pa

krikštyti. Visą pereitą sa
vaitę ruošėmės jo motinos 
vestuvėms.

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, viskas 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.

Į

Taigi pasistengkit atsių
sti savo prenumeratą — 
$2.10 su kalendorium, ar
ba 10c už kalendorių jeigu 
dar , prenumerata baigiasi 
kada vasarą, ir kalendorius 
bus prisiųstas tuojau.

ĮGALIOJIMAI
j reikalingi Lietuvoje pirk i-
• mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

Į K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
į 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

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
šioje vaistinėje užlaikom vi

sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisėnėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigęs ir visokių ki
tokių ligų. (18)

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
relei'. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.

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

“Dirvos” Administracija.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą. 1

Moterims Naujiena
Duosim puikią dovaną jeigu at

silankę musų krautuvėn 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
1430 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario

Ofiso Telcf. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už 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.

‘Dirvos’ RASTŲ Programas
1936 Metams

Štai maždaug kokie numatyti didesnės svarbos raštai — Istorinės 
apysakos — kuriuos “Dirva” patieks savo skaitytojams bėgyje 
1936 metų, kurie vieni atstos vertę visos mokamos prenumera
tos už “Dirvą”:

VILKU LIZDAS Ar jus kada girdėjot tą istorišką
faktą kad Didžio Lietuvos Kunigaikščio Gedimino duktė, Aldona, buvo išleista už
Lenko karalaičio ir tapo Lenkijos karaliene? šis faktas daugiau žinomas ir įver
tinamas pačių Lenkų, — Lenkai tuomi didžiuojasi, nes kodėl tai Lenkai turėjo 
patraukimą prie Lietuvių — iš gerų ir blogų atžvilgių — ir ką tik iš Lietuvių 
gaudavo neapsakomai džiaugdavosi ir girdavosi. Aldona nuėjo Lenkams į mar
čias suvirš 50 metų anksčiau Jogailos, kurį gavę sau žentu, Lenkai didžiavosi, 
ši istorinė apysaka, “VILKŲ LIZDAS”, buvo parašyta Lenkiškai, ją į Lietuvių 
kalbą išvertė A. Vėgėlė (knygelę išleido “Vienybė Lietuvninkų” 1911 m.). “VIL
KŲ LIZDAS” pradės eiti “Dirvoje” kaip tik pasibaigs dabartinė apysaka, “Žalgi
ris”. Skaitymo bus keletui mėnesių.

D VI SESE RY S “Dirvos” redaktorius K. S. Kar
pius, apsilankęs savo gimtinėje, Babcinoje (dabar vadinama Žemaitkiemiu, kadan
gi ją valdo Gen. V. Nagevičius, geras žemaitis patriotas), 1928 metais, sugryžęs 
parašė gražią, trumpą istorinę apysaką “DU BROLIAI”. Dabar gi, atsilankęs ten 
praeitą vasarą, gavo įkvėpimo naujai apysakai, kuri bus apie dvi seseris, ši apy
saka irgi bus neilga, bet įdomi, ir pradės eiti “Dirvoje” tuoj po “Vilkų Lizdo”.

DARIUI IR GIRĖNUI PAMINKLAS 
BUS PASTATYTAS ŠIĄ 

VASARĄ
Kaunas. — Sumanymas pastatyti Dariui ir 

Girėnui paminklą buvo iškeltas tuoj kaip tik at
ėjo žinia kad šiedu didvyriai žuvo ties Soldinu. 
Buvo sudarytas ir specialus komitetas. Lietu
vos visuomenė ir daugelis užsienio Lietuvių 
tuoj pradėjo siųsti paminklui statyti aukas. Jų 
iki šiol surinkta jau daugiau kaip 100,000 litų, 
šie pinigai guli banke ir laukia iki komitetas 
juos panaudos minėtam tikslui.

Tačiau sumanymo įgyvendinimas užtruko. 
Iškilo klausimas kurioje vietoje tiem didvyriam 
paminklą statyti. Vieni siūlė vienur, kiti ki 
tur, ir iki šiol tuo reikalu dar nesusitarė.

Vis del to paminklui vietos klausimas bus 
išspręstas dar šymet. Visą reikalą atidėlioti 
lyg jau ir nepatogu. Yra (trys pasiūlymai pa
minklą pastatyti — Aleksote, Parodos aikštėje, 
ir kur nors pačiame mieste. Greičiausia bus 
nutarta paminklą statyti kurioje nors Kauno 
aikštėje. Statybos darbus norima pradėti at
einantį pavasarį ir baigti iki Liepos mėnesio, 
kad Soldino tragedijos trijų metų sukaktuvių 
proga galima būti] paminklą atidengti. Tsb.

gimtojo Laimė
Ligonis klausia gydy

tojo:
— Daktare, sakyk atvi

rai kas manęs laukia?
— Mielasis, gali būti vi

sai ramus. Statistika rodo 
kad vienas procentas jūsų 
liga sergančių pasveiksta. 
Tamsta esi mano šimtasis 
pacientas ta liga sergantis. 
O iki šiol aš dar nei vieno 
neišgydžiau....

Menkas Skirtumas
Mokytoja papasakojo Jo

nukui apie nepaklusnų ė-' 
rinką, kuri suėdė vilkas.

— Matai, — sako moky
toja, —- jei ėriukas butų 
paklusnus buvęs ir nebūtų 
nuo bandos nuėjęs, jis bu
tų buvęs gyvas. Ar ne tie
sa?,

— Ne, panele, — atsakė 
berniukas: — tuomet mes 
būtume ji suvalgę.

VIKINGŲ APYSAKOS Prie to, k. s. k*- 
pius, vykdamas į Pasaulio Lietuvių Kongresą praeitą vasarą, pasistengė aplanky
ti Skandinavijos šalis — Vikingų žemes — ir nekurtas Lietuvos istoriškas vietas 
ir turi surinkęs daug medegos rašymui naujų istorinių apysakų iš Lietuvių prie
tikių su Vikingais jurų siaubūnais. Jo tos rūšies apysakos yra vienatinės musų 
Lietuviškoje literatūroje ir mėgiamos ne tik Amerikos bet ir viso pasaulio Lietu
vių. Karpius tose savo apysakose iškelia žilą Lietuvių senovę ir Lietuvių-žemai- 
čių-Prusų gyvenimą bei santikius su kaimynais pirm laikų garsių Didžių Lietuvos 
Kunigaikščių. Jo Vikingų apysakų istoriškus faktus patikrino ir. pripažino teisin- 
singais ir tikrais nekurie Lietuvos profesoriai, arkeologai ir kritikai.

Skaitykit ir platinkit “Dirvą” — tai vienintelis musų laikraštis 
kuris tokius svarbius, pamokinančius raštus savo skaitytojams 
duoda, šalip daugybės įvairių informacinių straipsnių, žinių, ei
lių ir visko kitko ko tik progresingas Lietuvis tikisi laikraštyje 
rasti. Kurių prenumerata pasibaigus, atnaujinkit tuojau.

v 
“Dirvos” kaina metams Amerikoje $2.00. Kanadoje — $2.50. Lietuvon -— $3.00. \
Pusei metu pusė kainus. Prenumeratą galima siųst įdėjus į laišką $2.00 ar $3.00 
pinigais, arba čekiais ir money orderiais. Visada paduokit savo'aiškų antrašą. (

htat i 9f 6820 Superior Avenue ! ,
.! ) 1 1? V .A. . , ! .. CLEVELAND, OHIO

’ i i
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1936
kalendorius
DOVANAI

BUS DUODAMAS TIKTAI

IKI SAUSIO PABAIGAI!
Kiekvienas Naujai “Dirvą” užsirašantis 
Lietuvis gaus dovanų 1936 metų sienini 
Kalendorių. Taipgi gaus Kalendorių ir 
tie kurie išrašys “Dirvą” visam metui sa
vo draugams ar giminėms Amerikoje ar

Nenuskriaudžiami ir seni skaitytojai—jie 
tik prašomi pridėti 10c persiuntimo kaštų 
ir jie taip pat gaus kalendorių.
Kalendorių surašąs ir platesni paaiškini
mai apie tai telpa “Dirvoje” kitoj vietoj.

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 _

$2.00
$2.50

. $3.00

K V

JURA ET MUSICA

Rašo F. M. LAIT, M.D., 1155 E. 79th St., Cleveland, O.
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X
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X

Prenumeratos pinigus galit siųsti laiške, Įrašy
dami aiškų savo ir “Dirvos” antrašus:

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Redakcijos Atsakymai
Izidoriui Gudžiūnui: Tamsta 

klausi apie pilis minimas isto
riškoje apysakoje “Algiman
tas”. Istorinėse apysakose nė
ra reikalo vartoti istorines ir 
tikrai buvusias vietas, nors jos 
dažniausia buna tikros ir vei
kimas pritaikytas tokiose vie
tose. Autorius tankiai padaro 
savo apysakai reikalingas vie
toves ten kur jų nebuvo. Tik 
žinomesnės vietos, ar pilys, bu
na pavartojamos tokios kokios 
jos buvo, jeigu apysaka rašo
ma pritaikyta toms vietoms.

“Algimante” minimos pilys 
ne visos turi tikras geografiš
kas vietas. Dalys tų žemių 
kur tos apysakos žmonės vei
kė ir valdė yra po Lenkais, ki
tos po Rusais, kitos po Lietu-

už plaučių vėžį. Seniau plau
čių vėžys buvo didelė reteny- 

gana

vėžys 
degti-

bė, šiandien pasitaiko 
tankiai.

Stemplėje ir’ skilvyje 
gaunamas nuo tabako,
nės, aštrių valgių ir karšto gė
rimo. Vidurių vėžys paeina 
nuo užkietėjimo ir naudojimo 
aštrių gyduolių.

ro-
nuo

KLVažiuositĮstatymai ir muzika yra taip 
artimos bendrystės kaip Kau
kazo kalnai su Ramiuoju oke
anu. Jųstinijono, Napoleono 
kodeksai, Blacksitono ir Kento 
komentarai, su Bacho, Liszto, 
Beethoveno, Wagnerio ir Čai
kovskio kuriniais neglūdi ant 
tų pačių lentynų. Kur cituo
jama Magna Carta, Nepriklau
somybės Deklaracija, šalies ir 
valstijų konstitucijos, ten ne- 
recituojama operos, koncertai, 
sonatos ir preliudijos bei over
tures. Taip buvo per metų me
tus.

Bet laikai mainosi.... Jau 
ir Rytai sueina su Vakarais....

Gimė ir mirė NRA; išvydo 
šviesą ir vėl užsimerkė AAA; 
išdygo PWA. Apsireiškė val
diškas darbo valandų trumpi
nimas ; pasirodė bulvių sodini
mo ir paršų auginimo aprube- 
žiavimas, vykdoma 
užtvenkimas; skamba 
teismo rūmuose.

Štai, Clevelande, 
apskrities teismo rūmuose, 30 
dieną Gruodžio, tarp 11:30 ir 
12:30 valandos, simfoninis mi- 
niaturiškas orkestras, suside
dantis iš trijų tuzinų bedarbių 
artistų, globoje PWA, sparnuo
ta muzika jaudina rūsčias tei
smo rūmų sienas. Iki šiol tik 
verksmas įstatymų aštrumu 
užsigavusių ir skambėjimas si
dabrinių bei varinių pinigų ant 
šalto marmurinio taksų kolek
toriaus stalo buvo vienatinė 
muzika tarpe granito sienų ir 
marmuro stulpų. O štai da
bar, prie elektros šviesomis 
apšviestos eglaitės, tuos pačius 
skliautus glosto jausminga, ža- 
vėjanti muzika. Smuikos gar
sai primena ašarotus moterų 
skundus; klykianti trimitai 
vaizduoja rųpestingus advoka
tų argumentus; garsus timpa
nai reiškia bešališkus teisėjui 
sprendimų pareiškimus.

Bet, smuikų aidai daug ma
lonesni negu skundai ašarotų 
moterų. Schuberto, Beethove
no, Wagnerio ir Strausso mal
dos daug gražiau, skamba negu 
Cicerono, Websterio, Linkolno 
ir Darrowo argumentai, ir 
griaudžianti timpanai daug 
švelnesni ausiai negu prozaiš- 
kai lakoniški teisėjų nuospren
džiai.

Pirmiausia buvo žmogus. 
Buože jis darė įstatymus. Pas
kui jis įstatymus buože vyki
no. Dabar įstatymus vykina 
teismai, nes mes jau esam “ci
vilizuoti”.

O gal ateis kada laikas kad 
vietoje teismų rūmų stovės 
simfonijos salės ir vietoje ka
lėjimų operų namai?... .

Adv. Nadas Rastenis.
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SIENINIAI 1936 METŲ 
KALENDORIAI 

po 25 centus
(Dideli, sieniniai, spalvuoti, 

tautiškom, ir bažnytinėm 
šventėm)

“Dirvos” skaitytojai mokėdami 
prenumeratą $2.00 ir pridėda
mi 10c persiuntimo kaštų, gau

na vieną dovanų.
VIENĄ KALENDORIŲ GAU

NA DOVANŲ IR NAUJI 
SKAITYTOJAI

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

(Užsakant kalendorių pažymė- 
• kit numerį ir vardą)

1. Darius-Girėnas
2.
3.
4.

su

vandenu 
ir muzika

Cuyahoga

Vėžys yra liga nuo kurios 
ligonis miršta jeigu negauna 
greit pagalbos, šiandien vėžiu 
serga daugiau žmonių negu 
bent kada pirmiau. Dalinai 
tas galima aiškinti tuomi kad 
šiandien daugiau žmonių 
laukia senatvės, nes tai yra 
natvės liga, nors pasitaiko 
žys gauti ir jauniems.

Tikra vėžio ligos priežastis 
iki šiol nėra surasta, bet yra 
daug žinoma apie aplinkybes 
prie kurių ta liga 
Apie tas aplinkybes 
kiu ir pakalbėsime.

Paveldėjimas lošia
lę. Jeigu žmogus miršta 
vėžio tas dar nereiškia kad jo 
vaikai turi prigimė vėžio ligos 
sėklą. Bet vaikas gali pasekti 
tėvo darbą, kuris gali sudaryti 
palankias aplinkybes ligos iš
sivystymui. Kūno ypatybės 
arba nenormalumai taipgi yra 
perduodami nuo tėvų vaikams. 
Paveizdan, yra pastebėta jog 

i šviesaus plauko žmonės tan- 
i kiau gauna odos vėžį negu tam- 
; sus; baltaveidžiai tankiau ne- 
; gu juodieji. Tik tokioj pras- 
| mėj galima kalbėti apie ligos 
I paveldėjimą.
j Svarbiausia vėžio priežastis 
j yra koks nors nuolatinis kūno 
I dalies erzinimas, ar iš vidaus 
i ar iš lauko.
j Didelė kaitra yra pavojinga 
i tuo atžvilgiu. Pečkuriai gauna
> odos uždegimą, kuris gali pa- 
Į virsti į vėžį. Nuo karštos pyp- 
Į kės vėžys auga ant lupos.
! Saulės spinduliai yra svar-
> biausia priežastis odos vėžio. 
; Ūkininkai ir jūreiviai gauna

vėžį ant veido, žmonės kurie 
turi juodus apgamus ant vei
do, turi saugotis saulės spin
dulių. Atsikišus žemutinė lu
pa yra gera dirva vėžio augi
mui. Ultra-violetiniai spindu
liai yra labiausia atsakomingi 
už odos vėžį, bet ir spalvuoti 
spinduliai gali sukelti vėžį.

Paskutiniais laikais inėjo į 
madą kaitintis prieš saulę va
saros metu. Mažiems ir jau
niems tas yra naudinga, suau
gusieji ir seni turi prisilaikyti 
atsargiau, nes yra pavojus gau
ti vėžį.

X-Ray spinduliai sudaro vė
žio pavojų žmonėms 
jų nuolatos dirba, 
tankiai gauna kaulų

Radium ir kitos 
jančios medegos yra pavojin
gos žmonėms kurie prie jų dir
ba. Kalnakasiai gauna vėžį 
nuo spinduliuojančių medegų.

Yra dar kosminiai arba erd
vių spinduliai, kurie gali būti 
atsakomingi už vėžio ligą, bet 
pakol kas apie juos mažai yra 
žinoma.

Yra daug chemiškų medegų 
kurios gali sukelti vėžį, pa
veizdan smala arba derva, ku
rios dulkės yra atsakomingos

į

viais. Smulkmeniškai nurody
ti viską butų perdidelis darbas 
ištyrinėti, veikalą sekant, ir 
sužymėjimus padaryti.

PARSIDUODA ALINĖ
Gerai įrengta alinė ir res- 

taurantas, turi 3:2 ir 6% alui 
leidimus, nėra skolų ant Įren
gimo, 
tam

Kaina prieinama grei- 
pardavimui. (2)

Jack Tisovic, agentas
1366 Marquette Rd.

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

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

KREIPKITĖS Į

AGENTŪRA

kurie prie 
Daktarai 

vėžį.
spinduliuo-

TEATRIŠKI IR MASKARADŲ

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

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.
Kampas East 79th St.

Prez. Roosevelt su ereliu 
Lietuvaitė ir Vytis 
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
14. šventa
15. Kristus
16. Kristus
17. Kristus
18. Kražių
19. Visa Lietuva
20. Gražuolės
21. Mergaitės su šuniu
22. Vaikai ir arkliai
Persiuntimui reikia pridėti 10c 
vieną, po 5c už kožną jeigu užsa

koma daugiau negu vienas.
(Galima prisiųsti pašto ženkleliais)

“DIRVA”
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

ir vaikeliai 
šeima
ir šv. Juozapas 
tarp ligonių 
ir avelės 
skerdynė

už

Aliejus — Gasolinas
Geriausias aliejus ii- gazas au

tomobiliams “ j .
Turim visokių gerų aliejų, 
sų batarejų 
kančiausias. 
tomobiliams 
šia. Sunoco

šioje kaimynystėje.
Mu- 

patarnavimas atsa- 
Pas mus pirkti au
gumai laiko ilgiau- 
Gas visada gatavas. 

Duodam Eagle Stamps su ma
žiausiu pirkiniu. Sena įstaiga ir 
atsakanti.
Superior Tire and 

Acessory
8007 Superior Ave.

(5)

Company 
ENd. 9512

Maskaradams Kostiumai
Didžiausias pasirinkimas Maska
radų kostiumų tarp New Yorko 
ir Chicagos, išsinuomoja už že
mas kainas. Virš 10,000 įvai
riausių gatav dalykų. Nuomo
jame istoriškiems veikalams ge
riausia pritaikytus kostiumus —- 
tik kreipkitės pas . mus, patirsit 
ir rasit ko jums reikia. (4)

The Krause Costumes, Inc.
1025 CHESTER AVE.

Cleveland, Ohio

Kepures, Skrybėlės
Gera naujiena vyrams ir vaiki
nams kuriems reik skrybėlės ar 
kepurės Kalėdoms. Mes patys 
išdirbam kepures ir skrybėles iš 
geriausių medegų ir parduodam 
už dirbtuvės kainą. Kreipkitės 
pas mus pirm negu pirksit ki
tur. Taipgi perdirbant senas 
skrybėles. (5)

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

Brangmenys
Didžiausias rinkinis brangme- 

nų visokių rūšių randasi musų 
didelėje krautuvėje, taipgi radio 
tūbų, už prieinamiausias kainas. 
Turim didžiausį rinkinį deiman
tų, laikrodėlių, laikrodžių, žiedų 
ir visokių kitokių brangmenų. 
Taipgi taisom laikrodėlius, radio 
ir šiaip brangmenas. (5)

Frank Cerne Jewelry Co. 
6401 St. Clair Ave. HE. 0465

PYRAGAI, KEIKSAI, COOKIES 
Pas mus gaunami švieži, skanus 
ir gražus. Naudojam geriausius 
miltus, sviestą ir taukus kepime.
UŽSAKYKIT PAS MUS PYRA

GUS ŠVENTĖMS IR ŠIAIP 
IŠKILMĖMS

WETHERED’S BAKERY
7022 Superior Ave.

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 vilną mašinų 
dirbtuvės patarnavimą. (5)
East 79th Street Garage 

1238 E. 79th St. EN. 2887

Apsirupinkit Dabar
Naudokitės proga — štai musų didžiausias

Išpardavimas
Vyrų ir Vaikinų

SIUTŲ - OVERKOTŲ - SKRYBĖLIŲ 
ir visokių kitokių vyriškų rūbų ir reikmenų

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

Artėjant pavasariui, kiekvieną Lietuvi ap
ima viena didžiausia mintis — važiuoti Į 
Lietuvą, aplankyti savo gimtinį kraštą... 
Ir kiekvieno Lietuvio pareiga, kuriam tik 
sąlygos leidžia, yra nuvažiuoti Į savo nau
jai atgimusią valstybę, pamatyti ją, pa
žinti. .. . Dabar Lietuva visai kita negu 
ją palikot.... nejaugi norėtumėt palikti 
jos nematę?.... Kitiems jau taip lemta 
kad turėsit likti Amerikoje ant visados— 
taigi pasistengkit nors apsilankyti savo 
gimtiniame krašte....

DIRVOS” AGENTŪRA aptarnauja vi
sus vykstančius Į Lietuvą apsilankyti ar 
apsigyventi: išrūpina dokumentus, su
teikia informacijas, ir aprūpiną laiva
kortėmis.

LAIVAKORTĖS gaunamos visais laivais, 
visomis linijomis, visais laikais kada tik 
kam patogiausia keliauti — su Ekskur
sijomis arba paskirai.

PARTRAUKTAM iš Lietuvos Amerikoje 
gimusius vaikinus ir merginas, taipgi 
visus kurie sulyg Lietuvių kvotos gali Į 
Ameriką Įvažiuoti.

Visada kreipkitės j savo Lietuvišką Įstai
gą, kuri jums sąžiningai patarnaus ir 

suteiks tikriausias informacijas 
apie kelionę ir reikmenis.

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

Atnaujinkit savo prenumeratą kada pasibaigia. 
umiiiiiiiiiiiiiHiiiujiiiiirumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

| DELLA C. JAKUBS j 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
| Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
E I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- 
E 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 telefonuokit.
E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 |
Fiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiir

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į 
£ Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- į
>' tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- į
S sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- į
£ miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). į
į Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate Ž
i ir Apdraudos Agentūra į

| P. P. MULIOLIS ?
į 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į

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 visiems 
lygus, be tsižvelgiino į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

HEnderson 9292
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KLAIPĖDOS KLAUSIMU
Mcsų Nepatryimas ir Nuolaidumas Kitiems yra 

Pavojingas Mulų Tautos Gyvybei

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 
DALYVIŲ BALSAS

Artinantis trylikai metų nuo 
Klaipėdos atvadavimo, reikia 
tarti žodis pažvelgus Į tą nuo- 
tikj ir jo pasekmes.

Mes Klaipėdos vadavimo da
lyviai, matydami dabartinę pa
dėtį Klaipėdos krašto, esame 
labai pasipiktinę tuomet buvu
sia Lietuvos centro valdžia 
kad musų balso neklausė. Mes, 
atvadavę Klaipėdą ir visą tą 
kraštą, prašėm valdžios kad 
suteiktų mums galimybę Klai
pėdos krašte užimti kokias nors 
tarnystes, be’t valdžia musų 
prašymus atmesdinėjo sakyda
ma kad mes nemokam Vokie
čių kalbos tai ir tarnystes už
imti negalim.

1924 metais buvo šimtai pro
gų Klaipėdoj Lietuviams apsi
gyventi, bet tuometinė valdžia 
j tai žiurėjo pro pirštus. Tuo
met buvo parduodami namai, 
nameliai ir ūkiai, Vokiečiai bė- 
go iš Klaipėdos krašto. Bet 
Lietuviai pinigų neturėdami 
negalėjo pirkti. Buvo prašyta 
paskolinti pinigų pirkimui na
mų Klaipėdoje, bet bankai to 
nei klausyti nenorėjo.

Tais laikais Vokietukai buvo 
nuskurę, apdriskę ir nuvargę, 
iš jų buvo galima atpirkti pu
sę Klaipėdos namų ir ūkių pus
dykiai, nes tuomet Klaipėdos 
Vokietukai buvo labai nusimi
nę pamate Lietuvius šeiminių 
kaujant, jie iš to pykčio visi 
butų pardavę viską ir bėgę Į 
savo Vaterlandą. Bet Lietuvos 
tų laikų valdžios galvos nesirū
pino apie to krašto padėtį, tik 
apie Vokiečių būklę, bijojo kad 
jiems bus ten bloga jeigu ne
galės su Lietuviu susikalbėti, i

Taip Vokiečiai paskurdo po-j 
rą metų kol dabartinė Lietuvos 
valdžia nepradėjo atgaivinti 
Klaipėdos uosto.
Kai tik prasidėjo uoste judėji

mas, pradėjo statyti dirbtuves, 
patį uostą ir visus kitus viešus 
pastatus, tada atgijo ir Vokie
tukai. Už Lietuviškus pinigus 
pradėjo smarkauti, atidarinėti

Laikrodžiu Taisymas
Pataisysim jūsų laikrodėlius ir 

brangmenis dabar, užmokėsit ka
da galėsit. Duodu kreditan kas 
nori. Taipgi egzaminuoju akis 
ir pritaikau akinius. Perku senų 
auksa ir moku aukštų kainų. Vi
sas mano darbas garantuotas, 
daug metų patyrimo. (4)

A. GALVIN
834 VINCENT AVE. 

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

AKORDIONŲ Mokykla
Duodam dykai pamokas akordio
nų 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 
3311 EAST 55TH ST.

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

Puikiausios Gėlės
Kuomet prireikia kokiam nors Į 

tikslui gelių kreipkitės į mus— 1 
Gėlės vestuvėms, pokiliams, Ii- i 
goniams ir laidotuvėms. Prista- , 
tom visur Clevelandc ir plačiai 
apielinkėse, jeigu parašysit ar 
telefonuosit. Musų įstaiga yra 
žymiausia geli ųpardavimo imt 
St. Clair. Apsipažinkit su mu
mis, sutaupysit pinigų. (5)

Turim vainikų ir papuošalų 
Kalėdoms

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

SMUIKUS
SMUIKOS, senos ir naujos, už 

mažiausį (mokėjimų, jei norima. I 
Didžiausias pasirinkimas visokių I 
didumų ir kainų. Kreditas ilgam 
laikui. Taipgi Striūnos, dėžės ir 
visos reikmenys. (52)

Schmidt Brothers & Co.
Violin Makers

Room 302 Frederick Bldg.
2063 EAST FOURTH ST.

Tarp Euclid ir Prospect Aves. 
Cleveland, Ohio.

biznius, užimdinėti visas ge
resnes pozicijas, pradėjo orga
nizuotis ir stiprintis. Juos ta
da pasiėmė remti ir Berlinas.

O mes Klaipėdos krašto at
vaduotoj ai tik žiūrim ir varvi - 
nam seilę matydami kaip Vo
kietukai biznį varo, gražiai ap
sirėdę, gerai paėdę, geras al
gas ima.

Ir matom kas atsitiko: kai 
Vokietukai sustiprėjo, jie tuoj 
pradėjo ne tik nesiskaityti su 
centro valdžia, bet net tarėsi 
nuo Lietuvos atplėšti visą tą 
kraštą ir prisidėti prie Vokie
tijos.

Pati vyriausybė dabar mato 
kad tie kurie moka Vokiškai 
jie visi kai tie vilkiukai i miš
ką žiuri: jie nepaiso kad jie gi
mę, augę ir Lietuvišką duoną 
valgo, jie vistiek j Berliną žiu
ri, nes buvo Vokietinami, Vo
kiškai išmokyti.

Ir dabar su tais Vokietinin
kais negalima rodos gauti: jie 
Lietuvius laiko pajuokoj, juos 
iš vietų išvarinėja, ir daro ką 
tik sumano ar kaip jiems Ber
linas diktuoja.

Musų Lietuvių neprityrimas 
ir naujas savistovus įsigyveni
mas yra kaltė to visko. Musų 
valdžia ir žmonės visada nuo- 
laidavo kitiems ir pataikavo. 
Daug buvo pataikaujama Len
kams h’ žydams kaip tik Lie
tuva ėmėsi pati valdytis, ir at
gavus Klaipėdą pataikavo Vo
kiečiams. Neturėjo patyrime 
kaip reikia elgtis su savo iš- 

; tautinto krašto dalimi: vietoje 
j griebti jį atlietuvint, paliko 
svetimų malonei....

Dabartinė vyriausybė vėl i 
mus šaukiasi kad butume pri
sirengę prieš užpuoliką, žino
ma, mes savo krašto neužlei- 
sim niekam, tačiau daug per- 
vėiai į tai atsižiūrėta. Pirma 
buvo galima ramiu, kultūrini
mo ir patriotinimo budu Klai
pėdos kraštas palaikyti prie 
Lietuvos; dabar gali prisieiti 
daug kraujo pralieti....

Knygnešis Ig. Jagelevičius
Alytus I.

Gydanti Arbata
Štai geriausia gydanti arbata 

kokių tik gamta nuteikė, 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 
niežu, kraujo spaudimo, skilvio 
ir vidurių bei inkstu 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 Broadwaj' Cleveland, O.

Muzikos Reikmenys
Parduodam naujus ii- vartotus 

instrumentus didels nuolaida ne
gu gali parduoti ktios krautuves. 
Duodam pamokas piano, banjo, 
gitaros, mandolina, saxophono 
ir akordeono. Perkam, mainom 
ir taisom visokius instrumentus. 
Ateikit, pamatysit ką jūsų do- 
laris gali čia nupirkti. (4

Harmony Music Shoppe 
David G. Tomka

7727 Superior Av., Cleveland, (J, 
ENdicott 5297

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

Addison Hardware Co.
' 7400 Wade Park Ave. Cleveland

VISKAS NAMAMS
Plumbing Supplies 
Geležiniai daiktai ir 

maliavos.
32 šmotą lėkščių

setas $1.49
Apvaląs Enanieliuotas 

Roaster 39c
THE STONEMAN CO.

7110 Superior Ave.

LIETUVOS PAJŪRIO1

APSAUGA 
TVIRTĖJA

Kaunas. — Prieš kurį laiką 
Klaipėdos šaulių rinktinė nuta
rė suorganizuoti kelis juros 
šaulių barius. Išpradžių atro
dė kad šį sumanymą Įgyven
dinti bus sunku, nes juros šau
liams veikti reikalinga tam tik
rų sąlygų. Dabai- paaiškėjo 
kad organizuoti juros šaulius 
nėra jokių kliūčių. Juros šau
lių grupė kuri tuo tarpu vei
kė bus išplėsta. Netrukus bus 
įsteigti juros šauliams kursai, 
kuriuose šauliai bus supažin
dinti su jūrininkystės dėsniais 
teoretiškai ir praktiškai. Pa
vasarį šaulių būriai pirks porą 
laivų.

Juros šaulių būriai yra orga-. 
nizuojami ne tik Klaipėdoje 
bet ir kitose Lietuvos vietose, j 
Juros šauliai turi tuos pačius j 
pagrindinius tikslus kaip ir vi
si kiti — saugoti Lietuvos ne
priklausomybę. Tiktai tų tik
slų jie siekia gyvenime kitokio
mis priemonėmis. Jie stovi 
Lietuvos pajūrio sargyboje. Jų 
didysis uždavinis yra ginti Lie-j 
tuvos jurą. Suorganizavus vi
są eilę juros šaulių, Lietuvos 
pajūris bus žymiai saugesnis, 
ir priešas kada nors užsima
nęs įsibriauti į Lietuvą iš ju
ros pusės, ras čia rimtą jie- 
gą. Tsb.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir 
kitus tautinius laikraščiui, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY. CONN

Cha
Cleveland

Zrust Compamj
Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir 

Jūsų Kaimynystėje Didžiajam Cievelande ir Aplinkui

SUTRAUKTA APYSKAITA Iš GRUODŽIO 31, 1935

TURTAS
Pinigai rankose ir Bankuose ................. $ 93,459,921.43
United States Government obligacijos, 

tiesioginės ir pilnai garantuotos .... 53,433,165.30
State, Municipal ir Kiti Bondsai ir In- ....

vestmentai, kartu akcijos Federal Re
serve Bank, be Rezervų ....................... 12,906,294.95

Paskolos, Diskontai ir Išdavimai, be Re
zervų ................................................. 155,898,321.80

Bankiniai Namai ...................................... 5,843,628.45
Kitckis Nejudamas Turtas ..................... 11,623,082.20
Nuošimčiai ir Pelnai suėję iš kt. šaltinių 4,380,511.49 
Kbstumerių Palaikai ir Kredito Laiškai

Paimti atlikti kitiems šiame Banke.... 188,081.86

Viso ......................................... $337,733,007.48

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo Notos .............. $ 15,000,000.00

(Atsakomybė Depozitams ir kt. Turtui)
Kapitalo Akcijos .......... 13,800,000.00
Perviršis ir Nepad. Pelnas 3,054,985.50

$ 31,854,985.50
Rezervas Netikėtinumams.......................... 350,000.00
Rezervas Taksams, Nuošimčiui, etc.......... 1,313,768.03
DEPOZITAI

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

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

$303,176,420.49
Kitokia Atsakomybė ................................. 849,751.60
Palaiaki ir Kredito Laiškai atlikti

Kostumeriams ......................................... 188,081.86

Viso ......................................... $337,733,007.48

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 
MEMBER CLEVELAND CLEARING HOUSE ASSN

K 3:

Į THE CLEVELAND RAILWAY CO. |
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Koncertas ir Veikalas
“Piršlybos”

Šį sekmadienį, Sausio-Jan. 12 
d., Šv. Jurgio parapijos salėje, 
atsibus didelis programas — 
perstatymas veikalo “Piršly
bos” ir koncertas. Programo 
pradžia 5 vai. vakare.

Veikalas “Piršlybos” yra 
vykusiai pritaikintas Lietuvių 
scenai. “Piršlybos” perstato 
mums kas atsitikdavo Lietuvos 
kaimuose, peršant jaunikį ar
ba merginą. Veikale juokas 
nuo pradžios iki galo.

šį veikalą vaidins daugumo
je patyrę vaidylos: P. Sutkus, 
P. Urbšaitis, A. Sutkiutė, V. 
Marozienė, M. šarkiutė, J. Sa
dauskas, M. Ardzis, R. Derienė 
ir J. Derus Veikalas yra dvie
jų aktų. Vaidinimas užima 
virš dviejų valandų.

Koncertuos V. Greičius
Koncertinę programo dalį iš

pildys dainininkai - solistai, ir 
smuikininkas Vincas Greičius, 
nesenai sugryžęs iš Lietuvos, 
lis, apart smuikavimo, pakal
bės apie Lietuvą. Apart vie
tinių, programe dalyvaus ir 
Broliai Hollišiai iš Akrono.

Programas bus užimantis ir 
linksmas. Po programo šokiai, 
kuriems gros Blue Danube or
kestras, žinomas radio klausy
tojams.

Įžanga į šį programą tiktai 
35c ir 50c ypatai, į šokius 25c. 
Kurie jaunuoliai ateis su savo 
tėvais, prie vieno tikieto bus 
įleisti po vieną nemokamai.

DARŽELIO SUSIRINKIMAS
Visi Lietuvių Darželio Sąjun

gos senieji ir naujai išrinkti 
draugijų atstovai pribukit į su
sirinkimą Lietuvių salę j e šie 
penktadienio vakare, Sausio 10 
d., nuo 8 vai. Bus valdybos 
rinkimas ir raporitai apie Dar
želio darbą. Sekr.

“LEITENANTAS ANTANAS”
Tai gražus, patriotiškas vei

kalas, kartu ir meiliškas, iš po
karinių prietikių Lietuvoje, ku
ris bus perstatytas Lietuvių sa
lėje Vasario 16-tą, Lietuvos ne
priklausomybės paminėj imo iš
kilmėse.

Veikalo vaidinime dalyvaus 
įžymesni vietos scenos mėgė
jai ir artistas Juozas Olšaus
kas, kuris itą veikalą patiekė ir 
pasižadėjo perstatyti. Taigi 
matysit pirmą veikalą statomą 
po artisto Olšausko direkcija.

Darželio Komisija ir Sąryšio 
atstovai prašomi susirinkti pa
sitarimui apie Vasario 16-tos 
visą programą pirmadienio va
kare, Sausio 13-ttą, ‘Dirvos’ re 
dakcijoje, 8 vai. Vald

SUDEGĖ DU SENELIAI
Sausio 2 d. senelių prieglau

dos name, 933 E. 78 St., iški
lus gaisrui sudegė du senukai, 
keliolika apdegė.

Kadangi miesto ir apskrities 
globojami seneliai daugumoje 
laikomi privatiniuose namuo
se, miesto valdžia pradėjo per
tikrinti visus tokius namus ar 
jie aprūpinti reikaingu saugu
mu.

ŽUDYSTĖS
Užpuolimuose apiplėšimo tik

slu 1935 metais Cievelande nu
žudyta 13 žmonių.

DIDELIS DAINŲ IR 
JUOKŲ VAKARAS

Lietuvių salės puošimo nau
dai rengiama didelis juokų ir 
dainų vakaras Vasario 2 d., sa
lėje. Programą išpildys Jau
noji Birutė, vienas suaugusių 
choras, ir Petras Luiza su sa
vo juokdariais Grybais.

Dar yra laiko įstoti jauni
mui j Jaunosios Birutės Cho
rą. Pamokos buna šeštadienį 
nuo 1:30 vai. po pietų Lietuvių 
salėje.

1936 KALENDORIAI
Visi vietiniai “Dirvos” skai

tytojai pasistengkit įsigyti sau 
dovanų ‘Dirvos’ kalendorių už
simokėdami prenumeratą. Ka
lendoriai bus duodami tik iki 
Sausio pabaigos.

Taipgi kurie norit nusipirk
ti puikų sieninį kalendorių ar
ba pasiųsti j Lietuvą, ats'ilan- 
kykit į “Dirvos” administra
ciją. Atdara vakarais iki 8.

Į TYLER FRANCHISE |
Į REIK ATNAUJINT |

1 THE TAYLER FRANCHISE, kurs kitaip išsibai-
= gtų Liepos 1, 1951, prisieina būti atnaujintas ši ... |
= metą. Ę

žį Ši sutartis gatvekarių kompanijos su miestu buvo £
| padaryta Kovo 1, 1910 metais. Paskui buvo at- j
L naujinta du kartu 1919 ir 1926. Sulyg tos su- -
E tarties Cleveland miestas ir ši Kompanija yra da-
2 liniukai transportacijos biznyje. Kompanija pa- =
2 rūpina kapitalą toje dalininkystėje; Miestas due- E
Ę d a naudoti tam tikslui gatves. Kompanijai ally- 'į

i ginimas pripažinta 6 procentas už Įdėtą kapitalą ; E
f Miestui gi, patarnavimas savo piliečiams už kaš- t
■- tus. f

= Pagrindinis principas šitos sutarties buvo nusta- E
| tytas paties jo autoriaus, jau mirusio Teisėjo Ro- į
1 bert W. Tayler, šiais žodžiais: “Tas principas yra |
2 visai aiškus ir gerbtinas, del jo teisingumo. Gat- L
- vių-gelžkelių susitaikymas paremtas ant vieno da- |

E lyko ... ir jis yra, kiek tik žmogiškos galimybės
į leis, teisingumas miestui ir teisingumas visuome- E
E nei kuri duoda pinigus kurie duoda galimybę mie- 2

Š stui turėti savo vietinę transportaciją.” |

DEMOKRATŲ KLUBO 
NARIAMS BALIUS DYKAI

šio ateinančio šeštadienio va
kare, Lietuvių Demokratų klu
bas rengia savo nariams balių 
be jokios įžangas — nariai tik 
atsineškit savo narystės korte
lę, ineįsit su visa šeima nemo
kamai. Kurie ne-nariai nori 
įsirašyti į klubą, atėję prie du
rų Lietuvių salėje galės išpil
dyt aplikaciją ir bus Įleisti į 
balių, šokis visą vakarą, gros 
Jono Apanaičio orkestras.

Visus kviečia L. D. Klubas.

VAKARŲ RENGĖJAMS
Kitų yra priimta suteikti re- 

lakcijoms po porą įžangos ti- 
kietų į parengimą, jeigu nori
ma kad jų parengimai butų 
aikraštyje aprašyti.

Nekurios Lietuvių draugijos 
Jlevelande tą praktikuoja — 
teikia redakcijai tikietus, bet 
kitos dar ne.

Rengimo komisijos privalo 
priduoti redakcijai tikietus sa
vaitė iškalno, itada redakcija 
pasirūpins pasiųsti savo atsto
vą į rengiamą programą.

201 UŽMUŠTA
Automobilių nelaimėse 1935 

metais Clevelandos srityje už
mušta arba užsimušė 201 as- 
nuo — 38 mažiau negu 1934 
netais.

Visoje Ohio valstijoje auto
mobilių nelaimėse 1935 metais 
žuvo 2,154 žmonės. Dvieju ap- 
kričių raportai dar nepriduo

ta.

145,666 PASAŽIERIAI
Per Clevelando lėktuvų stotį 

įereitais metais prakeliavo žy
niai didesnis skaičius pasažie- 
riu — viso prakeliavo 145,666, 
wba 43,C00 pasažierių daugiau 
negu 1934 metais.

Atvyko ir išskrido 24,789 
’ėktuvai.

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. Clevęland, O

300,000 LITU PADE
GĖLIAMS

Kaunas. — Kasmet žemės 
Ūkio Ministerija išduoda pa
degėliams ūkininkams miško 
medegą trobesiams atstatyti.

1935 metais jau yra išduota 
miško medegos už 300,000 litų 
ir aprūpinta ta medžiaga 1,014 
ūkininkų. 80 ūkininkų del kre
ditų stokos neaprupinta.

Ministerių kabinetas Gruo
džio 12 d. posėdyje vėl pasky
rė 300,000 litų 1936 metams 
nukentėjusiems nuo gaisro 
ūkininkams miško medega ap
rūpinti. Iš to kredito galės 
būti patenkinti tie 80 padegė
lių iš pereito meto.

Miško medega išduodama 
taksos kaina išsimokėtinai per 
5 metus be nuošimčių.
'-VrW,3,WMANV.W.W.W '

HOEDL’S į 
į MUSIC HOUSE 5 
5RADIO IR Krn MUZIKALIAIS 
£ INSTRUMENTAI <
oa Easy Skalbiamos Mašinos 
į Rcfrigcratoriai ir tt. *■ 
?Pirkit savo kaimynystėj. (50) į 
į 7412 St. Clair Ave.

CIGARAI . TABAKAS
Cigarai, tabakas, cigaretai, pyp
kės, saldainės prieinamiausiomis 
kainomis. Dėžė cigarų iš 50 už 
$1.07, gražiai supakuota. Kiti 
pigumai cigarų ir tabakų. Ga
liu sutikti visokia kompeticija, 
nes mano kaštai maži. (4)

M. GOLDMAN
CUT-RATE TOBACCO CO. 

7031 Superior Ave.

Modernizuokit Namus
Nėra reikalo vargti su S’na 

nesanitariška virtuve ir nemo
dernišku maudynės kambariu — 
ištaisykit juos išsimokėjimo są
lygomis per mus. Puikiausi nau
jausios mados įrengimai už pri
einamas kainas, sulyg jūsų išga
lės. Aš atlieku plumbing darbų, 
suvedu gazų ir išvedu vynas. Ap
skaičiavimas nemokami. (7)

J. J. PICKETT
The Plumbing and Gas Fitter 

7407 SUPERIOR AVE.
. Tel. HE. 0758
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Piliečių Klubas Pradėjo 
Dirbti Sales Naudai
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubas pradėjo savo naują gy
venimą, stodamas į talką Lie
tuvių Salės palaikymui. Taigi 
šis klubas pasidaro didžiausias 
salės rėmėjas. Iki šiol daugiau
sia salę parėmė “Dirva” per 
pusantrų metų duodama nemo
kamai skelbimus ir spaudos 
darbus; gausiai parėmė biznie
riai, didele suma pinigų parė
mė Moterų Ratelis, Dr. Vinco 
Kudirkos Draugija, kiti po ma
žiau.

Klubas gyvuos kaip gyvavo 
paskira organizacija; bet visas 
klubo pelnas bus skiriamas sa
lės naudai. Klubas palaikys tą 
pati savo kambarį ir tą pačią 
narystės tvarką.

Sausio 3 d. įvyko klubo su
sirinkimas, išrinkta valdyba ir
gi beveik ta pati ką veikė iki 
šiolei, su pora priedų į vietą tų 
kurie atsisakė toliau valdyboje 
būti.

Valdyba susideda iš šių:
P. Sušinskas — pirm.,
A. Padegimas — vice pirm., 
A. čiutelė — iždininkas,
J. Verbyla — užrašų rast., 
A. Daniels — finansų rašt., 
V. židžiunas ir W. Kasper —

iždo globėjai;
K. šivokas — tvarkdaris. . ,

J. Mikelionis, P. šarkauskas, J. 
Vitkauskas, K. šivokas J. Ra- 
cevičius, V. Pervažas, J. Šnei
deris, F. Sakalas.

Daug naujų įsirašė
Nauji nariai, visi Liteuvių 

salės šėrininkai, įsirašė šie: O. 
Pečkaitienė, F. Dumčius, Juoz. 
Kiedis, C. Valukas, J. Česnius, 
A. Litvinas, J. Kareiva, Jonas 
Garnis, Emilija Gamis, J. Bra
zaitis, V. Ragažinskas, V. De
besis, J. Verbela, K. Žilinskas,
K. S. Karpius, J. W. Skodis, 
A. Padegimas, A Grigienė, A. 
S. šliokaitis, Ray Kilbeck, P. 
Skarnulis, T. Lazickas, A. Da
niels, F. Saukevičius, W. Ran
čius, A. Ivinskas, Ch. Rumbu
tis, J. Jankevičius, M. židžiu- 
nienė, M. Jankauskas, V. An
derson, Wm. Green, J. G. Pol- 
ter, Marė Baranauskienė, V. 
Marozas, M. Čigas.

Tai tik dalis Lietuvių salės 
bendrovės šėrininkų. Į Klubą 
isirašyt gali visi salės šėrinin
kai ir išvien su visais dirbti 
salės palaikymui.

Tarp nutarimų yra rengimas 
pirmo Draugiško susipažinimo 
vakaro šį penktadienį, Sausio 
10 d., Klubo kambaryje ir apa
tinėje salėje. Vakarėlio ren
gimo komisija: Marg. židžiu- 
niens, Ag. Grigienė. Mare Ba
ranauskienė. A. Padegimas. A. 
Čiutelė, F. Baranauskas.

Rep.

Juozas Olšauskas Apsi
gyvena Clevelande

Clevelandiečių mėgiamas ir 
visoje Amerikoje žinomas ar
tistas, Dzimdzi-Drimdzi narys, 
Juozas Olšauskas, atvyksta ap
sigyventi Clevelande.

Artistas Olšauskas atvyko į 
Clevelandą trečiadieni, ir stoja 
vargoninkauti Naujoje Lietuvių 
Parapijoje prie Kun. A. Karu- 
žiškio Collinwoode.

Gerb. Olšauskas žada dar
buotis Clevelande gana plačiai, 
kaip savo parapijoje taip ir ki
tose visuomeniškose meno sri
tyse. Be abejo sudarys didelį 
ir gerą chorą, ko čia labai rei
kalinga, kuris pasitarnaus vi
suose svarbesniuose musų tau
tos kėlimo darbuose.

Dainą ir dramą mėgstantieji 
be abejo stos p. Olšauskui į tal
ką, ir tuomi musų scenos me
nas pakils žymiai aukščiau.

Clevelande yra puikių jaunų 
spėkų scenos srityje, reikalin
ga tik gero vadovo, o p. Olšaus
kas juomi yra.

“Dirvos” redakcija sveikina 
artistą J. Olšauską ir pasižada 
remti jo darbuotę Clevelande, 
kaip rėmė iki šiol, kada tik at
silankydavo Clevelande.

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

ERRRATUM
We, inadvertedly, a few issues 

back on this page informed our 
readers that the Lithuanian Citizens 
Club 685 Superior Ave., was .in 
the process of liquidation. |

The Lorum deeply regrets the 
error and states that the Club is' 
not at all in liquidation. The facts1 
is that a program of refinancing 
is in progress and a change in policy 
has already lifted the membership 
from 20 to 75 members. Pool 
tables free of charge to members, 
havens for card players, and .re
freshments. Choice state bonded 
liquors and beer.

The location is in the lower rear 
hallroom of the Lithuanian Hall. For 
more information see the president.

ed in antiques and balanced with 
the simplicity of modern architec
ture where he welcomed his guests. 
Among the talented were seen Miss 
Wanda Yanusaitis, Miss Jeanette 
Jankauskas, Mr. and Mrs. Cavey, 
Cecelia Zitson, Ursuline student and 
others less given to participation 
in the musicale were Mr. and Mrs. 
Walter Krause, the Misses Beatrice 
and Pauline Palub, brother Henry 
Žitkus, recovering from arthritis, 
but whose spirit never wanes, Mary 
Zupca, Albert August and Peter 
Skukas.

Musical numbers filled the great
er portion of the evening, with a 
midnight lunch in mid-Victorian at
mosphere, served by obedient ser
vants crowned the evening aided by 
choice brands in silvery gobi its.

Martin Žitkus was a former K 
of L Central vice president and at 
present is head of the local 25th 
chapter.

YOUNGSTOWN

Visi senieji klubo nariai, ku
rie iki šiol klubą vadovavo, ga
vo salės bendrovės serus. Jie 
yra šie: F. Baranauskas, S. 
Janušaitis, A. Bacevičius, A. 
čiutelė, A. Puskunigis, F. Pe- 
čaitis, P. Sušinskas, J. židžiu
nas, V. židžiunas, J. Pečulai- 
itis, A. Paslauskas, W. Kasper,

LIETUVIŲ SALĖS
ŠĖRININKAMS

Salės Bendrovės šėrininkų 
susirinkimas bus laikomas 24 
d. Sausio, penktadienio vakare. 
Visi šėrininkai prašomi reng
tis dalyvauti. Vald.

Lietuvių Salės 7'aisymo Apyskaita
SEKANČIOS IŠLAIDOS PADARYTOS LIETUVIŲ SALĖS 

PATAISYME 1935 METŲ VASARĄ

Šis raportas apima apyskaitą Lietuviu Salės taisymo darbo ir 
kastu bei pažvmėjima kas kuomi prisidėjo prie to darbo kuris 
atliktas nuo Lio"Ų: 18 -ki S-alių 15 1935 metais.

Pertaisyta, apatinė salė visai naujai. Prie darbo prisidėjo me
džio apdirbėjai, elektros, tinkuotojai, maliavotojai ir paprasti dar
bininkai. Viso j» buvo 40. Jie už savo darbą nieko neėmė, viską 
dirbo nemokamai; -durbas visiškai užbaigtas. Jeigu šis raportas 
bu’y nea’škus Sales Bendrovės tėrininkams jie prašomi atsilanky
ti i metini šėrininkų susirinkimą, kur viskas bus smulkmeniškai 
išaiškinta.

SMAGI VAKARUŠKA
L. P. KLUBE

Piliečių Klubas rengia sma
gų baliuką, Lietuviškas vaka
ruškas, naujų narių susipažini
mui su senaisiais, ir iš kito ga
lo, šio penktadienio vakare, 10 
d. Sausio, Klubo kambaryje ir 
apatinėje salėje. Inėjimas per 
Klubo salę, šis vakarėlis bus 
Klubo nariams ir jų šeimoms, 
ir bus žuvies vakarienė (fish 
fry), su šokiais, kortavimu ir 
užkandžiais bei išsigėrimu, 

įžangos mokesčio nebus, bet 
seni nariai turės narodyti sa
vo knygelę, naujieji bus sužiū
rimi ar yra užsimokėję, kada 
ateis prie durų.

Klubiečiai. padarykit šį pir
mą Susipažinimo Vakarą dide
lį — dalyvauki! visi su savo 
šeimomis! Komisija.

CLEVELAND CONVENTION CITY 
IN ‘36

It may seem a bit far-fetched, 
but this summer Cleveland Lithuan
ians will be hosts for the biennial 
SLA (Lithuanian Alliance of Ameri
ca) convention for a full week at 
the Lithuanian Hall. This will be 
the 50th anniversary convention. 
The Lithuanian Alliance of America 
was organized in 1886.

The SLA, in case you are not 
acquainted with the organization, is 
a fraternal insurance organization 
with local clubs all over the coun
try predominating in the central 
and eastern parts of the United 
States. It has over one and a half 
million dollars in assets. Cleveland 
has three local branches. It is secu
lar in policies of creed with an 
admixture of many shades of politi
cal leanings. The central office is 
located in New York. Their official 
organ is the “Tėvynė”.

IŠMOKĖJIMAI
Brown Graves Co., už mcdegą grindims ir luboms $447.57
D an irk t a daugiau m-degos .............................................. 25.68
Sales Tax .............................................................................. 14.30
Papirkta smulk ų reikmenų per V. Debesį ............... 4.38
Dan’rktn per F. Baranauską .............  10.00
Ekstra smu’kmenos ................................................................. 1.41
Viso išmokėta ........................................................................ $503.34
Maliavos visam darbui už .............................................. 130.98
Rūbų sukabinimo kambariui geležys ..............................$ 7.16
Numeriai rūbams . . ‘........................................................ 139
Rūbams pakabintuvai ......................................................... 6.00
Kabliai naveikslams, telefonas ir kt. smulkmenos. . 1.76
Visos rūbų kambario (checkroom) išlaidos ............... 16.31
Gasolinas renečiams ir rankoms plauti .................... $ 1.09
Mašina grindime Ivginti ................ 1................................ 5.36
Išvežimas s-no mobo ......................J................................ 5.00
Viso už šitą išmokėta ...................................................  11.45
T.emnos visai anatinei salei .............................................. 25.70
Valgis darbininkams prie salės pertaisymo ........... 38 69
Alus ir degtinė ..................................................................... 74.00
Viso šios išlaidos pasidaro .............................................. 138.39

NAUJOS PARAPIJOS 
SODALIEČIŲ KONCERTAS

Dainos, juokai ir linksmas 
balius rengiama Naujos Para
pijos Sodaliečių, parapijos nau
dai Lietuvių salėje šio sekma
dienio vakare. Programo pra
džia apie 5 valandą.

Koncertinę dalį išpildys pa
sižymėję dainininkai, naujos 
parapijos vargoninkas Juozas 
Olšauskas,, Marcelinas Žitkus, 
Alvina S. Luiza, Petras Luiza 
su savo Trimis Grybais, ir ki
ti.

Po programo šokiai. Visus 
užkviečia Komisija

MUSICAL FAMILY
If you missed it, Mr. Vincent 

Grecius, organist for St. George’s 
Church here, his entire amily and 
the church choir, put out some good 
music last midnight mass Christ
mas day. An orchestra embelish- 
edthe choir loft accompanying the 
choir while busied Mr. Grecius had 
to mount the rostrum and act as 
choir master, baton in hand while 
Vincent Jr. and sister Regina kept 
the organ agoing. Mrs. Grecius, 
beloved in Cleveland both for her 
vocal ability and personality, sang, 
in my estimation, as she has never 
sung before, a solo which no doubt 
touched the meditants into the true 
Chiistmas spirit. Young Vincent, 
Jr. who just returned from the 
World Congress in Lithuania, ren
dered an appropriate violin solo.

AN EVENING OF PLEASURE
The young Baltrukonis’, all four 

of them, received a very cordial 
group of young people at their 
home, 2112 St. Clair Ave., at which 
location the elder Louis Baltrukonis 
had a business some thirty years 
ago.

Among the young Baltrukonis’ 
who were hosts, are George, young 
attorney with offices in the Public 
Square Building, Vincent, John Car
rol Alumni and practical jokester 
at the party, and two sisters, Helen 
and Alvina, who hostessing, culinary 
ability and business dexterity (Grey
hound ) gave the guests an easiness 
so necessary to informal parties.

Other guests were Miss Aldona 
Zubin, school instructoress, her sis
ter Adele, bank president secretary, 
Benny Grigula, young Chicago trav
eling salesman, Frank Bublo, Wil
liam Haefele, Peter Skukas and 
Kenneth Mog. While the young 
folks played bridge the elder Bal- 
trukonises, Mrs. Zubin and Nadas 
Rastenis, local attorney and aspi
rant to the SLA presidency played 
the more refined game of pinocle 
in another quarter.

After bridge midnight luncheon 
was served then into a kaliedo- 
scopic discussion on topics and 
games swiftly brought the party 
to a close on the morn of Sunday, 
January fourth.

VISO SALĖS TAISYMO KAŠTŲ...............  800.47

Viso pinigais už viršminėtą medegą, reikmenis ir 
darbą jau užmokėta .................................................... 539.24

Dar lieka skolos už salės pataisymo medegą ..........  261.23

SUPIRKĖJAI visų reikmenų buvo komisija iš sekančių: Vla
das židžiunas, A. Da.n:elevičius, F. Baranauskas.

Visas r akmenis parūpino ir darbininkus prižiūrėjo laike darbo 
Salės Pagražinimo Komisijos narys Feliksas Baranauskas.

AUKOTOJAI DAIKTAIS IR PINIGAIS SįALĖS 
TAISYMO DARBUI

K. Obelienis. 1406 E. 66 St. J. šeštokas, 1364 E. 68 St.
J. Blaškevičius, 1168 E. 77 St. K. Stonis, 6824 Superior Ave. 
J. P. Kvederas, 1397 E. 71 St. P. P. Muliolis, 6606 Superior- av. 
M. Čepuliauskas, 377 E. 140 St. Jo.:. White, 1158 E. 71 St.
J Pečiulaitis, 7401 Superior av. M. Skarnulienė, 6311 White av.

J. Urbšaitis, J. T. DcRighter, 6712 Superior Ave.
M. ž’džiunienė, 7111 Lawnview Avenue,
M. Barananauskienė, 7312 Dellenbaugh Avenue,
E. Ramanauskienė, 1096 E. 71 Street,
Dr. Vinco Kudirkos Draugija.
Moterų Ratelis (kuris pasižadėjo dar ir toliau darbuotis ir remti) 
Corlette Moterų Klubas
“Dirvos” Redakcija davė visus spaudos darbus ir skelbimus laikraš
tyje ir duor tą viską toliau iki salės aptaisymo kaštai bus pilnai 
sumokėti.

SEKANTI VIETOS LIETUVIAI DIRBO PRIE 
SALĖS TAISYMO DARBO

V. židžiunas, V. Debesys, St. Baranauskas, A. Dubauskas, J. Ka
valiauskas, F. Yenčius, A. Daniels, K. Rumbutis, J. Kareiva, F. 
Saukevičius, J. Saukevičius, A. Čiutelė, A. Padegimas, A. Ivinskas, 
J. Rakauskas, P. Sušinskas, J. Česna, M. Šalčius, J. Juškaitis, 
J. Varnelis. Simas Baranauskas, J. židžiunas, J. Brazaitis, F. Pe- 
čaitis, A. Kunigiškis, P. Skukas, A. Šimonis, J. Wylkes, J. Sadau
skas, J. Mikelionis, J. Skarnulis, A. Minotas, M. Bagužinskas, W. 
Kančius, A. Marozae, A. Puskunigis, J. Zinkevičius, M. Kudžius, 
M. Čigas.

Šiems darbininkams valgio paruošime darbavosi nekurios jų pa
čių moterys, priežiūroje komisijos narės M. Baranauskienės.

Visiems už aukas, dovanas ir už pasidarbavimą šioje gražioje ir 
naudingoje talkoje taria ačiū Lietuvių Salės Bendrovės Direktoriai 
ir specialė komisija.

Salės Išgražinimo Komisija, Šėrininkų Išrinkta Metiniame 
Susirinkime

Feliksas Baranauskas Mary Baranauskas K. S. Karpius.

CL. LIET. VAIZBOS BUTO 
VALDYBA 1936 METAMS

Clevelando Lietuvių Vaizbos 
Butas savo susirinkime Sausio 
5 d. išrinko valdybą 1936 me
tams iš šių: P. P. Mtiliolis — 
pirmininkas: J. Brazauskas — 
vice pirm.; N. Wilkelis — sek., 
P. Komer — finansų sekr.; 
J. P. Kvederas — iždininkas.

Lietuvių Vaizbos Butas duo
da Lietuviškus radio progra- 
mus sekmadieniais nuo 2:15 v. 
po pietų.

Tu radio programų ilgesniam 
palaikymui, Vaizbos Butas ren
gia didelį Radio artistų koncer
tą Lietuvių salėje kitą sekma
dienį, Sausio 19 d.

Koncerte dalyvaus ir svečias 
artistas, Juozas Olšauskas.

Tame koncerte atsilankius 
publika turės progos išlaimėti 
dvi dovanas už. įžangos tikietą: 
visą toną anglių, ir antrą do
vaną — laikrodį.

Prie to. už tam tikrus tikie- 
tėlius galės išlaimėti už mažą 
mokestį tris kitas puikias do
vanas : 1—elektrišką Royalette 
vacuum valytoja; 2—kambariui 
popieras; 3—moterišką mani- 
kiuros setą.

Taigi dovanų gausybė, tik 
aiteikit ir laimėkit jas.

Kad koncertas ir balius duo
tu daugiausia pelno, visi biz
nieriai Vaizbos Buto nariai su- 
dovanoja valgomus dalykus ir 
kitas reikmenis.

Atminkit, programas prasi
dės 5 valandą, durys atdaros 
nuo 4 vai. Komisija.

DIRVA’S NEW YEAR’S EVE 
PROGRAM A SMASHING 

SUCCESS
Dirva, supported by more than 

a half-thousand Lithuanians bid a- 
dieu to the old year a5nd welcomed 
vociferously the new one with the 
aid of horns, serpentine, confetti, and 
the results of innoculated alcales- 
cents tended to remind the less 
demonstrative or the more modest 
that ‘36 had arrived when the 
stork at the stroke of twelve, drop
ped a bundle of hope, happiness 
mixed undoubtedly with dissappoint- 
ments as the infant ‘36 grows into 
adolescence. Anyway, folks, it was 
grand. The Biruties Choir under 
the able direction of Miss Adelaide 
Miliauskas and Mrs. Karpius, demon
strated some very fine dance rou
tines which marveled the audience 
for their skill and dexterity in group 
work. No other institution offers 
such unbiased opportunities to de
velop the creative in these talented 
youngsters.

WEEK-END PARTIES
To play the delicate role of being 

host, none other than Marcelin Žit
kus, 1719 Sheridan road, South Euc
lid, Ohio, could have done with the 
greatest of success, that had this 
“demure” gent.

And to add to his venture in so
ciety, Marty had the use of his 
employer’s home, nay mansion, garb
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SUGRYŽO
Ignas Taraškevičius su šei

ma Kalėdų švenčių laiku važi
nėjo pas gimines Shenandoah, 
Pa. Kelionę atliko automobi
liu. Gryžo laimingai.

CONCERT, COMEDY, DANCE
Mr. Grecius, organist at Staint 

George’s has prepared a fine pro
gram includling a concert and a 
two-hour comedy “Piršlybos” (mat
chmaker, with love, of course) to 
be held at St. George’s parish hall, 
Sunday, January 12th at 5 p.m.

Among the players are P. Sutkus, 
his daughter Adele, F. Urbšaitis, 
V. Maroziene, incidentally she plays 
the same role she did twenty years 
ago, M. Sharkus, J. Sadauskas, M. 
Ardzis, Mr. and Mrs. Derius. Young 
Vincent Grecius will solo on the 
violin and tell all about Lithuania 
from whence he has returned of 
late. Akron’s H. and P. Hollish will 
add zest to the program with they? 
humour.

DANCING with the BLUE DAN
UBE orchestra, ten years on the 
radio, will the rhythm and more than 
that necessary, amplyfiers will be 
used.

NOTE: Admission to the pro
gram, 35 and 50 cent seats, AND 
each parent bringing his or her 
child anywhere up to 25 years of 
age will be admitted free, otherwise 
25 cents for the dance portion of 
the program. Both parents are 
permitted each to bring one child 
or grownup.

To my pals, K. J. M., S. S. S. 
Pinchittei, etc. Bet you guys had 
thought I war.' done for. Sorry to 
dissapoint you my “frens”, but the 
best Youths Forum Columnist is 
still very much alive. Just drop
ped out of sight awhile to see what 
happened and just as I thought the 
column kept getting punker and 
punker. When the “SSSers” start
ed to write even more putrid poetry 
than some of their funny prose J 
thought I had better stage a come
back. Here I am boys and its 
war to the last word.

HITHER, THITHER and YON
I know nobody will believe this 

one. I would’nt have either if I 
hadn’t seen this with my own eyes. 
And the’r both the same color too. 
Bashful Joe Malitis walked into 
a New Year’s party at the time the 
whistles were blowing and the bells 
ringing and everybody was running 
around kissing everybody else’s best 
girl. A very pretty, spotted Pe
tunia spied Joe, dashed up to him 
and throwing her arms around him 
in the generally approved style tried 
to kiss him. This had never hap
pened to Joe before, at least as far 
as I know, and being caught rather 
unawares he thought the best thing 
to do was grin. It was the wrong 
move for Joe. Because the Petunia 
said “Close your mouth silly, so I 
can kiss you.” Imagine having to 
start out the New- Year unkissed. 
Don’t give up hope Joe, remember 
this is Leap Year.

And that reminds me the Shadow 
is maving out a list of the eligible 
bachlors that she’s going to propose 
to in 1936. I got a look at it and 
right at the top was my name. She 
must have seen Claudette Colbert 
in “She Married her Boss” too. 
Next was the Pinchitter and Joe 
Derin and at the very bottom of 
the list were Pete Yenicky and Sap- 
po. Good taste you got there, gal. 
jl think I know why she got . Joe 
Derin so near the top of the list. 
Joe started 1936 in style, and how. 
I saw him swaggering around in 
a complete new outfit, from the 
top of his hat to the soles of his 
shoes. Looked like he stepped out 
of a fashion magazine. Better 
hurry up girls, he won’t last long 
and I wonder who his tailor is.

Vince Sabel and Joe Yolk have 
made a New Year’s Resolution — 
no more women, no more love life, 
no more nothing. They mean it 
this time, too. Too bad you don’t 
live in Akron boys, you’d be eligible 
for the D. D. D. Club.

WARNING
Don’t mention candy to Ann or 

Ed. Cooper. They might bite you. 
Reason ------ They packed all the
candy tsat was eaten over tie holi
days, at least that what they claim.

Never before have I- seen a town 
being painten such a brilliant shaoe 
of red. Victor Lucas was back 
home for the holidays and does he 
weild a wicked paint brush. That’s 
what he learned at college.

Innocent Bystanter.

BIBLIOGRAPHIA
HISTORICA

‘ 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)

Neither can we overlook his fur
ther historical proofs which he has 
collected and arranged in the same 
vein. Citing various sources of an
cient histord, the author shoms that 
the areas inhabited by the Thra
cians, Dacians, and the Gethi had 
extended from the Danube to the 
Baltic Sea (map of the 12th cen
tury B. C.); that Ptolemy (2nd cen
tury B. C.), after referring to the 
land inhabited by the Galindi, Šū
dini, Stavanians, Veits (on the Bal
tic Sea) and Ossians, mentions the 
Chesnu (perhaps the Dauguva) river, 
and whom Herodotus finds in Old 
Dacia (5th century B. C.) or in the 
land now known as Transylvania; 
moreover, that this same Ptolemy 
mentions the Pagiritus as living in 
Pagiris, now known as Podliachia; 
that the Danish chronicler, Petras 
Olaus, writes of the wars (in the 
year 520) between the Vikings and 
the nations living on the southern 
shores of the Baltic Sea, which he 
calls — “Curetes” (known today as 
the Corsi), “Sembos” (Prussians) 
and “Semigallos, i. e. Tračias,” in 
other words, the Semigallos are 
here considered as Thracians; that 
Ermoldus Nigellus (d. 511) calls 
the inhabitants of Lithuania by the 
name of Gethi, and that this same 
name (“Geatum”) is mentioned 
alongside “Lidwicingum,” “Istum” 
and “Vicingum” by Paulius Wnm- 
fridis (d. 779) and the scholar, 
Adami Bremensis (Uth century), 
thus, also applying the name Gethi 
to the Prussians (Gethi seu Prus- 
si); and lastly, that Nestor (1056- 
1116) also had knowledge of the 
name Gethi, which he says is pro
nounced “Gate” among the Nor
mans, Russians and Angles (p. 141).

Dr. Basanavičius continues his 
studies of the name Gethi and finds 
that a certain anonymous Polish 
chronicler, later known as Martinus 
Gallus (1110-1113), calls the Prus
sians and Lithuanians by the name 
Gethi. Likewise, Vincentus Kad- 
lubka, Bishop of Cracow (1220), 
states directly: “Gete dicuntur ont- 
nes Lithuani, Prutheni et alie ibi
dem gentes.” Kadlubka (or Kad- 
lubek) moreover, calls the land of 
Pagiritus “Gethicae privinciae,” and 
of the Pagiritus — Polesians (Jot
vingiam) says thus: “sunt autem 
Pollexiani, Gethrarum seu Prusso- 
rum genus.” Bcguchwal, the bishop 
of Pozan (1242-1252) and the chroni
cles of Miržva (Džieržva) state the 
same thing. The “Chronicon polo- 
no-silesiacum” (1276) states: “Ge- 
thos id est Litwance.”

(To be Concluded Next Week)

REIKALINGAS LIETUVIS

Mums reikalingas inteligentiškas 
Lietuvis tarp 30 ir 50 metų, toks ku
ris papratęs uždirbti didelius pini
gus. Proga visam gyvenimui. Ge
rai išdirbta firma, tinkamiausias 
užsiėmimas. Alga ir komisas.

KRANTZ-NEWTON & COMPANY
1016 Hippodrome Building

KAS NORI MAINYTI 
biznio įstaigą, lotą, prastą na
mą ar nedidelį ūkę ant dviejų 
šeimų namo, su visais Įtaisy
mais, dvigubu garadžium, at
eikit arba rašykit: (4)

13726 Eaglesmere avė.
Cleveland, Ohio 

Namas ties Eaton Axle dirbtu
ve, Euclid Beach 140 St. karų 
linija. Savininkas namie kas
dien ir sekmadieniais.

A. WIRB1CKAS
STONIS

RESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

užlaiko gražią užeigą

A!J.\ E IR VALGYKLA
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

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

GERA ANGLIS

ANGLIS IR MALKOS
Petras Komeras parduoda ir pristato

Idos 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.

V1SO-

$5.50
6.50
7.80
7.95
8.70
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Arco Lump (premium) ............ $8.70 $
(Mažiau negu 2 bušeliai pelenų iš tono) t
Pocahontas Egg or Lump ...... 87.95 ?
Nordic Egg or Lump .......... $7.25 *
Furnace Mix ................................. $5.90 t
Majestic ........................................ $5.50 *
Coke .............................................. S8.75 S
Malkos (1 cord) ........................... $4.75 I

xrxxtxxxxxxxxxxxxzzxxxxxzzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRIIMAM RELIEF ORDERIUS |

ARLINGTON ICE & FUEL CO. į
16201 SARANAC ROAD j

GLc-nville 5787 Cleveland, Ohio. ❖
*
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