
“DIRVA” (THE FIELD)
Lithuanian Weekly

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly in Cleveland by the

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

In the United State? ...........................  $2.00
Canada and Mexico ........................... 2.50
Lithuania and other countries ........... 3.00

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March

CLEVELAND, OHIO

-- --------------------------------------
“DIRVA” (THE FIELD) 

Savaitinis Laikraštis 
išleidžia Penktadieniais Cleveland® 

Ohio Lietuvių Spaudos B-ve 
Vienatinis Lietuviu Laikraštis Ohio Valst.

Metinė Prenumerata:
Suvienytose Valstijose ....................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ..............       2.50

Lietuvoje ir kitose šalyse ................... 300

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

No. 3 PENKTADIENIS. SAUSIO-JAN, 17, 1936 KAINA 5c 47 21st YEAR (21-mi Metai)

g a S PRIIM-BONU BI
TAS 355 1BALSAIS

PRIEŠ 59

KRITO LĖKTUVAS, 
UŽMUŠTA 17 

ŽMONIŲ

Japoniją ir Vokietiją
+

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Smarkiai dirba. Detroit. 
— Praeitos savaitės auto
mobilių išdirbimas pasiekė 
101,696 automobilius. Sa
vaitė pirm to buvo padary
ta 65,388 automobiliai.

Jeigu taip smarkiai auto
mobiliai gaminama, jų tuo; 
atsiras perdaug ir gamyba 
turės sustoti ilgesniam lai
kui.

Streikas Baigėsi. Raci
ne, Wis. — Po 15 savaičių 

. pasibaigė Walker Mfg. dar
bininkų streikas ir 500 dar
bininkų pradėjo dirbti.

Atsidarė Dirtbuvė. Weir
ton, W. Va. — Pradėjo dir
bti Weirton Steel Co. dirb
tuvė Steubenvillėj, kuri bu
vo sustojus penketą mėne
sių. Toje dirbtuvėj norma
liai esti 1000 darbininkų.

PASKIRTA VIRŠ DU KARAS ETIOPIJOJE 
BILIJONAI DOLARIŲ

1936 METAMS---- !
Maskva. — Sovietų Rusi

jos aukščiausi vyriausybė 
Sausio 14 d. vienbalsiai už- 
gyrė militarišką biujlžetą 
sumoje 14,800,000,0001 rub| 
lių ($2,960,000,000) 1936 m/ 
Tas reiškia 57 nuo&. dįįi- 
giau negu buvo pernai/^Tą 
iaro aiškindami jog Rusija 
rijo ir turi būti pasiruošus 
<arui su Japonija ir Vokie
tija.

Ta suma yra. penkis kar: 
us didesnė negu 1935 mje: 

tais buvo skirta karo rei
kalams Suvienytose Valsti
jose.

Tą milžinišką sumą sovie
tų galvos užtvirtino po ug
ningos kalbos premjero V. 
Molotovo, kuris išrodė p Ja
ponijos ir Vokietijos karin
gus palinkimus? -4 
' Labai daug pinigų bus iš- 
’eista kariškiems lėktuvams 
įtaisyti.

LIOVĖSI UŽĖJUS 
LIETINGUMUI

Adis Ababa. — Lietingas 
dangus atėjo į pagalbą Eti
opijos kariautojams — daug 
anksčiau negu kitais me
tais. Prasidėjo taip vadi
namas “mažasis” lietaus se
zonas, kuris nuo Naujų Me
tų be perstojo pila ir išardė 
visus kelius kokius tik Ita
lai pasigamino. Del to Ita
lai turėjo paliauti kariavę.

Iš nekuriu vietų, ypač iš 
kalnų, Italijos kareiviai tu
rėjo pasitraukti atgal, nes 
negali susisiekti su užpa
kalinėmis linijomis.

Washington,' — Atstovų 
Butas Sausio 9 d. perleido 
karo veteranams bonų iš
mokėjimo bilių 355 balsais 
prieš 59. Bilius perduota 
Senatui, kurty tikima irgi 
perleis didele ^dauguma. Tą 
padarius abiem Kongreso 
skyriam, prezidento prieši
nimasis nustoja, galės.

Apie 3,500)000 buvusių 
pasauliniam kare vyrų gaus 
po kelis šimtus dolarių. Tas 
šaliąi atsieis iki dviejų bili
jonų dolarių.

Norintiems laukti su at
siėmimu savo pinigų, nuo 
Balandžio 6, 1937 metų, bus 
mokama 3 procentas.

Goodwin, Ark. — Sausio 
14 d. nukrito didelis pasa- 
žierinis lėktuvas i pelkes 
netoli čia vakaro laiku, ka
me užsimušė 17 žmonių, iš 
jų trys lėktuvo aptarnauto
jai. Lėktuvą krintant gir
dėjo vienas ūkininkas.

Lėktuvas nukrito Į dide
lio pelkyno vidurį, kad net 
sunku prieiti lavonus išne
šioti.

SLA. PILD. TARYBOS NOMI
NACIJOS PASIBAIGĖ

Tautininkams Proga Laimėti Keturias Vietas, 
Jeigu Dirbs Išvien ir Dar Įtempčiau

Anglijos Karo Laivynas 
Nuplaukė prie Ispa

nijos

Žemės Drebėjime Už
mušta apie 300 Žm.
Bogota, Kolombia, Pietų 

Amerika. — Pietvakarinėje 
Kolombijos dalyje, žemės 
drebėjimas ir nugriuvimai 
kalnų sunaikino kaimus ir 
užgriuvo 200 iki 300 žmo
nių, vyrų, moterų ir vaikų.

Atsidaro Kasykla. Por
tage, Pa. — Kiti paėmę ope
ruoti Sonman angliakasyk- 
lą, kuri buvo bankrutijus, 
pradėjo paimti į darbą bu
vusius darbininkus. Apie 
700 jau pašaukta, viso gi 
ten dirba 1100 darbininkų.

34 ŽUVO AUDROJE
Astoria, Ore. — Pacifiko 

didelėje audroje užmestas 
mt uolų ir sudaužytas pre
kinis laivas. Su juo spėja
ma žuvo visa 34 žmonių lai
vo Įgula.

Plieno reikalavimas pra
ėjus šventėms vėl smarkiai 
pakilo, taip kad plieno dar
bai vėl pradėjo eiti smar
kiau. Daug plieno suima 
automobilių industrija.

Akron, O. — Goodyear 
gumų dirbtuvėje No. 2, kur 
tęsėsi ginčai už darbo va
landas, galiaus patvarkyta 
dirbti šešias valandas į die
ną. Buvo norėta grąžinti 
8 valandas, del ko kilo gin
čai tarp darbininkų unijos 
ir kompanijos.

MIESTŲ MAYORAI .ĮIEŠ
KO PAŠALPŲ

Washington. — Didžiųjų 
miestų mayorai atsilankę į 
Vashingtoną prašė Kon
greso skirti $2,340,000,000 
viešiems darbams visam 
metui po Liepos 1 d., kuo
met pasibaigs dabartiniai 
:am tikslui skirti pinigai.

Paskirta $10,000,000 šel
pimui. Columbus, Ohio. — 
Valstijos atstovų butas nu
balsavo skyrimą $10,000,000 
aprūpinimui pašalpa reika
lingų valstijoje žmonių.

Sala-Septyni užmušta.
manca, Ispanija. — Dina
mito sprogimu namuose už
mušta šeima iš septynių na
rių. Darbininkas kuris nau
dojo dinamitą sprogdini
mui uolų nuo kelių, laikė jį 
savo namuose.

Penki užmušta. Pendle
ton, Ind. — Sausio 9 d. su
degė nuo sprogimo šio mie
stelio rotušė. Užmušta 5 
asmenys.

KARAS GALI TESTIS 
DU METU

Vienas Amerikos laikraš
čių korespondentas prane
ša kad Etiopijos-Itailjos ka
ras gali užsitęsti du 
jei tuo laiku nekils 
pačioje Europoje.

Niekas Amerikoje
supratimo su kokiais keb
lumais turi susidurti Itali
ja savo pastangose užka
riauti Etiopiją.

metu, 
karas

neturi

ITALIJA NEKARIAUS
PRIEŠ ANGLIJĄ

Paryžius. — Italijos pre
mjeras Mussolini atsiuntė 
Prancūzijos premjerui La- 
val’ui užtikrinimą kad Ita
lija nebandys kelti karo 
prieš Angliją ir neišsimes 
iš Tautų Sąjungos, nors ir 
butų nutarta naujos sank
cijos.

Sausio 20 d. prasideda 
Tautų Sąjungos konferenci
ja, kur Anglija pasiryžus 
daryti tolimesnį spaudimą 
del sankcijų prieš Italiją.

Londonas. — Sausio 14 
d. Anglijos kariški laivai 
išplaukė į pietus linkui Is
panijos ir Gibraltaro, kur 
yra inėjimas į Viduržemio 
jurą. Tą inėjimą, per Gib
raltarą, kuris yra stipriai 
apginkluotas, valdo Angli
ja. Taigi visas Italijos su
sisiekimas laivais su pasau
liu iš pirmos dienos butų 
nukirstas, karui kilus.

Anglija sako jog šių lai
vų nusiuntimas į Ispanijos 
pakraščius yra pasiruoši
mas bent kokiam atakui Vi
duržemio juroje.

Tuo tarpu Prancūzijos 
premjeras Lavai pradėjo 
vėl jieškoti būdų užbaigi
mui Italijos-Etiopijos karo.

Taip pat eina žinios jog 
popiežius daro žygius baig- 
;i tą karą per tarpininkys- 
tę Belgijos.

KEMOKRATŲ KONVEN
CIJA BUS PHILA- 

DELPHIJOJ
Prezidentas Rooseveltas 

bus pernominuotas kitam 
terminui Philadelphijoje — 
Demokratų partija pasirin
ko tą seną, istorišką mies
tą savo konvencijai, kuri 
prasidės Birželio 23 d.

Philadelphijos biznieriai 
susirašė $200,000 sumą pa
dengimui konvencijos kaš
tų.

Demokratų partijos va
das Farley numato kad šy- 
met prezidento vajus bus 
purviniausis koks kada bu
vo.

Republikonų konvencija 
bus Clevelande dviem savai
tėm anksčiau.

S.L.A. Pildomosios Tarybos 
kandidatų nominacijos pasibai-
gė. štai oficiales 
linės:

balsų skait-

Prezidento vietai
Bagočius 3,169
Rastenis 1,803
Tareila 47

Vice Prezidento vietai
Mažukna 2,637
šalna 2,058
Mikalauskas 76

Sekretoriaus vietai
Vinikas 3.416
Jurgeliutė 1,508
Miliauskas 67

Iždininko vietai
G u gis 2,700
Lopatto 2,065
Trečiokas 85

Iždo Globėjų vietai
Mockus 2,920
Mikužiutė 2.536
Zalatorius 1.182
Miliauskas 1,661
Raginskas 139
Valaitis 75

Daktaro-Kvotėjo vietai
Stanislovaitis 2.935
Naikelis 1.518
Graičunas 261

15 ŽUVO AUDROJE
Londonas. — Šiauriniam 

Atlantike praėjus smarkiai 
audrai, Europos pakraščiais 
padaryta daug nuostolių, 
nuskandinta laivų, ir prigė
rė 15 žmonių.

JAPONIJA PASITRAUKĖ 
Iš KONFERENCIJOS
Londonas. — Japonija iš

traukė savo atstovus iš ka
ro laivynų ir jurų spėkų 
apribavimo konferencijos.

Tas privers kitas valsty
bes rūpintis stiprinimu sa
vo karo laivynų.

Iš Lenkijos Žydų emigra
cija į Palestiną 1'935 metais, 
padvigubėjo — išvažiavo 
25,430 Žydai.

ALKOHOLIZMO MIRTYS 
AMERIKOJE

Sutraukta žinios iš 1934 
metų mirčių nuo alkoholio 
šioje šalyje, kurios parodo 
kad keturiose valstijose ku
rios pasiliko “sausos” pir
mais svaiginančių gėrimų 
grąžinimo metais, mirčių 
nuo alkoholio skaičius buvo 
žymiai didelis, nes jos yra 
tarp pirmų 10 valstijų ku
rios turėjo daugiausia to
kių mirčių. ... ' . ■

‘1934 metais visoje . šalyje 
nuo alkoholizmo mirė 3,655 
asmenys, 358 daugiau negu, 
1933 metais. .

ŽYDUS LAIKYS UŽSTA
TAIS

Žydų padėtis Vokietijoje 
neužilgo sako bus dar sun
kesnė negu yra dabar, sa
ko dalykų žinovai.

Eina gandai kad naziai 
ruošia planus laikyti visus 
dar likusius Vokietijoje Žy
dus užstatais tikslu priver
sti viso pasaulio Žydus su
laikyti boikotą Vokietijos 
prekių ir atnaujinti pirkly- 
bą su Vokietija. ...

Iki šiol iš Vokietijos išsi
kėlė 200,000 Žydų, dar esa
ma apie 400,000.

MIRTYS 1935 METAIS
Su v. Valstijose surinktos 

žinios iš 86 miestų parodo 
1935 metų mirčių skaičių 
palyginamai tokį patį kaip 
buvo 1934 metais — po apie 
11.4 nuo kiekvieno 1000 gy
ventojų. Viso 1935 metais 
visokiomis mirtimis mirė 
424,969; 1934 metais mirė 
423,995.

Aukščiausias mirčių skai
čius buvo tarp juodųjų, ku
rių mirė iki 23.5 nuo 1000.

PANAIKINO AAA, REIK 
ATIDUOT PINIGUS

Gelbėjimui Amerikos ūki
ninkų iš sunkios padėties, 
dabartinė vyriausybė 1933 
metais įvedė AAA (aktą), 
kuris tik pora savaičių at
gal tapo Aukšiausiojo Teis- 
smo atmestas kaipo neati
tinkamas šalies konstituci
jai.

Ūkininkams remti reikė
jo iš kur nors paimti pini
gus. Tie pinigai sudaryta 
iš aptaksavimo tam tikrų 
įmonių. Taksų surinkta ai,> 
ti bilijonas dolarių. Dabar 
dar yra apie $200,000,000 
tokių taksų pinigų, kuriuos 
mokėjusieji pradeda reika
lauti grąžinti....

Kuboje, pereitą savaitę 
aike prezidento rinkimų 
užmušta du žmonės. Pre
zidentu liko. Miguel Gomez.

Pagimdė tris. Douglas, 
Ga. — Penkiolikos metų iš
tekėjus mergaitė pagimdė 
tris kūdikius vienu kartu. 
Ji jau turi 10 mėnesių se
numo kūdikį.

Hauptmann turi mirti. 
Šio penktadienio naktį bus 
numarintas elektriškoje kė
dėje Bruno Hauptmann, ap
kaltintas nužudyme Lind- 
berghų vaiko. Iki paskuti
nei valandai dedama viso
kios pastangos jį nuo mir
ties išgelbėti.

AUTOMOBILIŲ NELAI
MĖS 1935 METAIS

Apskaitliuota kad auto
mobilių nelaimėse 1935 me
tais visoje šalyje žuvo 36,- 
400 žmogių.

Pirmi|;48 valandų bėgyje 
1936 metais visoje šalyje 
automobiliais užmušta ar- 
ja užsimušė 150 žmonių.

į valandų bėgyje

ADVOKATAS NUŠOVĖ 
ADVOKATĄ

Chicago. — Teisme, įšir
dęs advokatas Keogh pra
laimėjęs bylą savo klijento, 
išsitraukęs revolverį nušo- 
vo savo oponentą advokatą 
ir paleido du šuviu į teisė
ją, bet nepataikė. Advoka
tas Keogh tapo sulaikytas. 
Jis yra 59 metų amžiaus, 
ir menama pamišo.

KĄ TAS REIŠKIA?
šios skaitlinės parodo kad 

visi senieji Pildomsios Tarybos 
nariai gavo pirmenybę, nes tas 
paprastai pasitaiko todėl kad 
nominacijose nariams daugiau
sia tėra žinoma tik senosios 
valdybos narių vardai, o kiti 
vardai visi svetimi.

Toliau, matome kaip visus 
pralenkęs balsais sekretoriaus 
vietai dabartinis sekretorius 
Vinikas, tautininkų kandidatas. 
Jis toli pralenkė socialistų tū
zus Bagočių ir Gugį.

Iš senųjų valdybos narių tau
tininkai pirmoje vietoje stovi. 
Ir Mockus gavo daugiau balsų 
už Mikužiutę, kuri yra socialis
tų “patronka”.

Dr. J. Stanislovaitis, seniau 
patekęs tautininkų sąrašu, ir
gi gavo daugiau balsų už Gugį. 
Išrodo kad Mockus ir Stanislo
vaitis gavo tuos pačius balsus.
KOKIA GALI BŪTI VILTIS?

šie balsavimai parodo kad 
juose dalyvavo biski virš 5000 
narių, o Susivienijime yra arti 
15,000 narių, iš kurių bent 10 
tūkstančių turi teisę balsuoti.

Toliau, parodo kad už socia- 
listų-bolševikų kandidatus ati
duota balsų daugiausia kiek jie 
gali sugrabalioti. Iš tautinin
kų pusės yra vilties dar gauti 
daugiau balsų.

Tarp balsų paduotų už kan
didatus į prezidento vietą ir 
už kandidatus Į kitas vietas yra 
kelių šimtų skirtumas. Pavei- 
zdan, Mazuknos-Šalnos, arba 
Gugio-Lopattos balsuose trūks
ta po tris šimtus balsų kurie 
duota už Bagočių-Rastenį.

Kam teks tie trys šimtai bal
sų? O paskui, reikią tik po
ros šimtų balsų pasikeitimo ir 
galutinų balsavimų pasekmės 
visai kitokios....

TIKTAI, BROLIAI, REIKIA 
DIRBTI DAUGIAU ir TARP 
SAVĘS NESISKALDYTI.

i Prezidento vietai lenktynė 
gali būti sunki ir labai artima.

Bet labai gražios viltys yra 
laimėti Vice Prezidento vietą 
tautininkų kandidatui. Sekre
toriaus laimėjimas užtikrintas.

Labai puikiai išrodo iždinin
ko vietai lenktynė. Taip pat 
iždo globėju Mockus bus išrin
ktas, o Mikužiutei gali tekti pa
sitraukti prieš Zalatorių.

Daktaro-kvotėjo vietą gali 
dar laimėti tas pats, Dr. Sta
nislovaitis.

VISI I DARBĄ!
Tautininkai, Sandariečiai ir 

katalikai bei šiaip bešališki 
Lietuviai! Visi į darbą už lai
mėjimą jei ne daugiau tai nors 
bent kurių keturių vietų SLA. 
Pildomojoje Taryboje musų ge
riems, rimtiems kandidatams!

Musų kandidatų sąrašas pa
silieka tas pats kokį turėjom 
nominacijose — tik dirbkim už 
juos nuo dabar iki balsavimo 
dienos! “Bendras Frontas”.

!  A - t

PAPIGINTA CUK
RAUS KAINA

PARDUOTA CUKRAUS JAU 
25 VAGONAI

Kaunas. — Cukraus kainos 
sumažinimas iki 1 lito už kilo-: 
gramą smulkioje prekyboje, 
cukraus vartotojų tarpe sukėlė 
didelio pasitenkinimo. Pirkliai 
naujomis kainomis cukrų pra
dėjo labai pirkti. Viena diena 
Gruodžio 17, naujomis kaino
mis cukraus nupirkta 35 vago
nai — 5,000 maišų. Tai yra 
tiek kiek iškiol niekad per vie
ną dieną nenupirkdavo.

Toks didelis pirklių cukraus' 
pirkimas paaiškinamas tuo kad 
jie, nujausdami cukraus kainų 
nupigimą, savo atsargą cuk
raus buvo visai sumažinę.

Visi cukraus vartotojai ragi
nami niekam brangiau kaip 1 
litą kilogramui nemokėti. Kur 
cukraus tokia kaina pirkliai ne
norės žmonėms parduoti, buš 
įsikišta valdžios. “L.A.’*

SACHARINO MUITAS PA
KELTAS

Ryšium su cukraus kainos 
sumažinimu ir noru kad cuk
raus butų daugiau suvartoja
ma krašte, sacharinui, kaip 
kenksmingai sveikatai prekei, 
įvežimo muitas yra pakeltas 
8—10 kartų. Ikšiol už įveži
mą milteliais sacharino kilo
gramą muito buvo imama 10 
litų, dabar bus imama 50 litų; 
tabletėmis už kilogramą buvo 
imama 5 litai, dabai’ bus ima
ma 40 litų. “L.A.”

1935 metais Suv. Valsti
jose nulinčiuota 23 m p;rai 
ir vienas baltas.

Darbininkų riaušėse per 
visą 1935 metą Amerikoje 
užmušta 49 darbininkai.
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PITTSBURGHO PADANGE BALTIMORE, MD

ŠV. JURGIO PARAPI
JOS CHORAS SU 

CICILIKAIS NE
DALYVAUS

“Dirvos” nr. 2-me, Pittsbur
gho žiniose, pareiškimą kad čia 
šymet rengiama net trys pa
minėjimai Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių ir kad šv. 
Jurgio parapijos choras prisi
dėjęs prie “bendro fronto’.’ ko
munistų ir socialistų.

Kiek paminėjimų rengiama 
nežinau,- gal ir trys. Bet šv. 
Jurgio (tautinės parapijos cho
ras 
tų 
da. 
tik

riti 
gis 
nio 
(no.

5 d. L. M. D. salėje
S.L.A. 4(M!os kuopos 

Mitinge J.

gizelis P. Dargis, 
kad gauti kunigo 
paraginti lankytis 
kermošius, iš ku- 

Taip Dar-

prie komunistų ar sociali s- 
“bendro fronto” nepriside-

Dalykas yra tame. Koks 
kunigas ateina i šv. Jurgio

parapiją tuoj prie jo prisipla
ka socialistų 
o tik del to 
pritarimą ir 
Į jo visokius

jis pelnau jasi. 
prisiplakė ir prie dabarti- 
šv. Jurgio parapijos klebo-

Bet klebonas patyrė kad
tam Dargiui reikalinga ne pa
rapija bet tik gudrus pasinau
dojimas parapijonais, ir atsi
sako su juo reikalus turėti. 

Gal tas Dargis ir prašė pas 
kunigą kad paragintų parapi
jos chorą dalyvauti jo parengi
me, tačiau choras griežtai at
sisako su juo turėti benro ir 
jo parengimuose dainuot neis. 

Choras yra vadovystėje J. 
L. Senulio, kuris stengiasi pa
laikyti chorą geroje tvarkoje. 
Kelios choristės dalyvavo Dar- 
gio rengtame vaidinime, bet 
jos tą atliko tik kaip anksčiau 
duotą pažadą; daugiau ir jos 
nesusidės su tuo cicilikėlitu 

Teisybė, tas Dargis landžio
ja po namus ir prašinėja cho
ristes merginas eiti veikti su 
juo, tačiau jos pasiryžusios lai
kytis prie parapijos 
tikrai sakė daugiau 
kas bandys tempti, 
choras neis dainuoti
tų jokiame parengime.

Tegul musų cicilikai ir rau
donukai patys sau dainuoja ką 
tik išmano ir kokia kalba nori. 

Dar reikia pridėti kad šv. 
Jurgio tautinėje parapijoje da
bar einasi geriau, nes į viso1 
kius parengimus žmonių prisi
renka dikčiai.

Štai Sausio 5 d. parapijos 
moterys buvo surengusios va
karienę, ir žmonių atsilankė 
pusėtinai: buvo biznierių tau
tininkų, ir katalikų, žodžiu sa
kant graži publika.

Vakarienės pabaigoje, vienas 
iš parapijos veikėjų pasakė ne
ilgą kalbą. Po vakarienės ir 
kalbos, žmonės linksminosi dai
nomis ir šokiais, ir visi paten
kinti išsiskirstė. Choristas.

A. Vainorius
J. Balčius, 
Maisiejus, 
Macaitis,

J.
J.
A.

choro ir 
neis kur 
Ir visas 
komunis

ATSAKYMAS “KRIAUČIUI”
“Keleivio” rir. 1-me šių me

tų tM'ąs slapukas, pasivadinęs 
“Kriaučius”, trumpai prisimi
nęs apie Ė. Butkaus prakalbą 
sakytą Gruodžio 4 d'., Baltimo
rėje, tuoj užkliuvo už P. Jaro. 
Mat, tam slapukui, kuris Jarui 
yra labai gerai

SLA. 10-TOS KUOPOS METI
NIS SUSIRINKIMAS

Sausio 
atsibuvo
metinis mitingas. 
Baltrušaitis prisiekdino naują 
kuopos valdybą 1936 metams, 
kurion ineina: pirmininkai A\ 
Vainorius; pagelb. J. Virbic
kas; sekr. M. Zdankienė; fin. 
sekr. V. Kaličienė; ižd. J. Vik- 
toravičius; iždo globėjai: E. 
Saveikienė ir J. Bikinaitė; ligo
nių lankytojai, K. Šinkūnas ir 
A. žemaitis; organizatoriai, J. 
Virbickas, K. Šinkūnas, K. Le- 
ITušis; kuopos daktaru, Dr. Jo
ana Baltrušaitienė; tvarkdaris, 
O. Rumšienė.

Komisija išdavė raportą iš 
rengtos vakarienės Gruodžio 29 
d., iš raporto paaiškėjo kad iš 
to parengimo liko pelno $22.

Toliau, nutarta surengi, ką 
nors naudai Lietuvių Kambario 
Pittsburgho Universitete. Bet 
šį kartą rengs vieni vyrai, ii’ 
komi si jon išrinkta: F. Savic
kas, J. Virbickas, 
J. Viktoravičius, 
Baltrušaitis, F. 
Tamkevičius, F.
žemaitis, K. Leilušis ir J. Rup- 
šis. Na kas bus tai bus, bet 
dvylikos vyrų komisija vis ką 
nors išdarys. Pamatysim.

Pasibaigus susirinkimui, abu 
sekretoriai gauna atlyginimą 
už savo darbą, tai valdybos na
rius ir šiaip veiklesnius narius 
prašė palaukt biskį. Stalas 
tapo apdengtas staltiese, o ant 
jos tuoj atsirado dielis suris, 
naminio sviesto, kiaušinių, ir 
bonka degtinėlės, vėliau ir alu
čio atsirado, ir prasidėjo vai
šės. Viskas buvo parengta iš- 
anksto abiejų sekretorių, pa- 
gelbstint p. Viktoravičienei. 
Mat, p. Kaličienė gyvena tikė
ję tai suspaudė sūrį ir atsivežė 
šviežių kiaušinių ir sviesto. Ir 
taip netikėtai pavaišino 40-tos 
kuopos darbuotojus.

DEL VASARIO 16-TOS. A.
L. T. Sandaros kuopų sąryšis 
išsiuntinėjo Pittsburgho Lietu
vių draugijoms pakvietimus 
prisiųsti atstovus prie renginio 
minėti 18-kos metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuves. 
Visų- draugijų atstovų susirin
kimas įvyks Sausio 20 d., L.
M. D. salėje nuo 8 vai. vakare.

Juozai Virbickas.

DARBAI PITTSBURHGE
Darbai Pittsburgho srityje 

kaip matyt pradeda labiau ju
dėti, bet naujų Į darbus neima, 
ir. sunku bedarbiui darbas gau
ti. Taigi daug dar randasi be
darbių, o daugiausia jaunimo 
po 21 ir daugiau metų, stiprių, 
smarkių vyrų. Todėl nestebė
tina kad atsiranda visokių va
gių ir plėšikų, nes jaunikliai 
norėdami turėt pinigų savo vi
sokiems reikalams, bando pa
siplėšti. Nežinia prie ko prieis 
Amerika jeigu viskas bus taip 
nuslugę kaip dabar. J. šautis.

Nebūk žilas
Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa

naikina žilima. Plaukų Slinkimų ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Snecialis introdukcijos pasiūly
mas: didelis $2 pakelis tik už SI. 
Užsisakyki! šiandien ir sutaupyki! 
SI. Jeigu nebusi! pilnai patenkinti 
jums pinigai bus sugrąžinti.

Reikalaujam Agentų
J. SKINDER Dept. I) 
Box 54 Universal. Ind.

gali būti diktatūra?” 
drauguti, ne tik tu bet 
kiti kurie vienokiu ar
budu bando vykdyti 

nesupranta kaip ją

Ar neužmirot ko? O, yes, šiur, taip — 
jau pasibaigė jūsų prenumerata, o dar 
neatnaujinot! Didžiausias—ir lengviau
sias—šių metų darbas yra atnaujinti sa
vo prenumeratą už “Dirvą”. Viskas ko 
i'ėiki'a, įdėkit! į laišką du dblariu, ir 10c 
pašto ženkleliais kalendoriaus persiunti

mui, o' a’fmiUistracij'a atliks viską kitą1. Neužmirš
kit Įrašyti savo antrašą1 ir užrašyti “Dirvos” antra
šą ant voko. “Dirvos” Administracija.

kitur už viršlaiki nėra mokama 
pusantro tiek tai ir mes nerei- 
kalaukim to Baltimorėje”.

Štai kur Jaras ir visi kiti, iš
skyrus mažą dalelę darbininkų, 
mato Amalgameitų unijos va
dų diktatūrą. P. P. Jaras.

pažystamas, 
nepatiko Jaro paklausimas E. 
Butkui “ką darbininkai turi 
daryti prašalinimui diktatūros 
iš Amalgameitų unijos”.

Tas kriaučiukas sakosi ne
suprantąs kur ir kaip Jaras 
mato amalgameitų (rubsiuvių) 
unijoje diktatūrą, ii- deklamuo
ja, “Juk mes einam į susirin
kimus ii- patys išsirenkant va
dus; pagaliau esti visos unijos 
suvažiavimai. Dirbtuvėse ren
kama pirmininkai ir tt., taigi 
kur čia

Taip, 
lir visi 
kitokiu
diktatūrą, 
mato eiliniai nariai. Tiesa, mes 
(išrenkant “vadus”, bet ar tie 
ponai klauso darbininkų bal
so? Jie nuolat pasako susirin
kimuose, “Ar jums patiks ar 
ne, bus taip kaip mes darom, 
o ne kaip jus norit”. Ar tai ne 
diktatoriškas sauvaliavimas su 
darbo žmonėmis? Ar tie “va
dai” su darbininkų sutikimu 
leido darbdaviams numušti už 
pasiuvimą žipono iki 50 centų, 
ir ar ne tų pačių darbininkų 
išrinkti “vadovai” gąsdino dar
bininkus kurie nenorėjo pasi
duoti jų diktatūrai, sakydami 
kad “darbas bus išvežtas iš 
Baltimorės jeigu nesutiksi! už 
pigiau dirbti, ir jus vaikščiosit 
po gatves

Argi E. 
i. Jaro 
“Verskit
neorganizuotus darbininkus ta
da vadai neturės laiko patai
kauti darbdaviams”?

Tolinu kriaučiukas bando nu
rodyti kad pereitą vasarą per 
streiką gauta algų pakėlimas. 
Taip, bet kodėl nepasakai kad 
prieš sustojimą, kurį “vadai” 
rengė, tik žaidimui su darbinin
kais, darbininkai reikalavo al
gų pakėlimo nuo 12 iki 18 nuo
šimčiu-, o ką jie gavo? Pats 
pripažysti kad pastovėję vieną' 
dieną, nuėjo dirbti už mažą al
gų pakėlimą.

Ar nors vienos siuvyklos dar
bininkai gavo pakelti nors pu
sę to kas pirm sustojimo buvo 
numušta? 
kų išrinkti 
kai paneigė 
vimuš kad' 
darbdaviais

be darbo”.
Butkus atsakydamas 

klausimą nepasakė: 
vadovus organizuoti

NEWARK
KALĖDŲ EGLAITĖ IR VAI

ŠĖS VAIKUČIAMS
Lie- 
ne- 
Eg-

NEPRIKLAUSOMYBĖS IR 
VILNIAUS SEIMO MINĖ

JIMAS'

nimas dar Lietuviškas. Kun. 
Liūtas paaiškino Kalėdų reik
šmę, tradiciją, ir patarė vai
kučiams pažinti ir sekti vaike
lį Jėzų ir but gerais Lietuviais. 
Sukalbėjęs maldą, vaikučiams 
sekant, Kun. Liūtas baigė savo 
įvadą.

Pro eglaites išeina scenon du 
angelukai, nešini atdarą kny
gą, su degančiomis žvakėmis 
rankutėse ir gražiai giestanti, 
“Tylią Naktį” — tai Dolores 
Dumčiutė ir Milda Striupiutė.

Po to vaikučiai buvo vaiši
nami valgiais ir kakavų. Sta
lams patarnavo darbščios Biru- 
tieitės, pp. Kavaliauskienė ir 
Krunienė. Vaikučiams baigiant 
valgyti, pakviestas kalbėti A. 
Žiugžda. Jis pagyrė Birutietės 
už tokį puikų darbą, nurodė 
Dariaus-Girėno narsą kaipo pa
vyzdį musų jaunimui ir patarė 
vaikučiams būti gerais Lietu
viais
Ambrazevičius, tas lyg pa'triar- 
kas musų kolonijos. Jis pasa
kė gražią kalbą. Toliau kalbė
jo musų kolonijos pramoninin
kas "’j. Kralikauskas.

Po to sekė vaikučių progra
mas, dainelės, kurias vaikučius 
sumokino ir pianu akompanavo 
p-lė Gabija Liutaitė. žaidi
mus, Aguonėlė, Noriu Miego, 

ir tt., atlikta vadovau- 
Liutienei ir Striupie-

Kas Turi Atliekamų 
Scenos Veikalų 
“Ekscelencija” ?

“Dirvos” administracija pra
šo organizacijų kurios kada 
vaidino K. S. Karpavičiaus vei
kalą “Ekscelencija”, atliekamas 
knygeles prisiųskite, bus užmo
kėta po 25c, nors jos ir butų 
apčiupinėtos. Tas
siškai išsibaigė, o reikalavimų 
atsiranda. Siųskit: 

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

veikalas vi-

Bedarbiai Gauna Darbų 
prie Plento

ir

ras pakviestas p. V.

tai 
vė- 
eg-

MIRĖ A. LANKAUSKAS
Pittsburghe, West End, Sau

sio 2 d. mirė Augustas Lan
kauskas, 64 m. amžiaus. Ame
rikoje išgyveno apie 42 metu. 
Iš Lietuvos paėjo iš Lingių k., 
Skaudvilės vai., Tauraugės ap. 
Paliko nubudime seserį Juzę, 
po vyru Jankevičienę, ir sūnų 
Petrą, gyvenantį Amerikoj, 
nežinia kur; velionio žmona 
vena Lietuvoje.

Palaidotas Sausio 6 d., 
bažnytinėmis apeigomis, šven-

Kazimiero kapinėse. Lai bu- 
jam lengva šios šalies žerne-

J. šaulis.

ALTS. 29-ta kuopa rengia 
iškilmingą paminėjimą Vasa
rio 16-tos ir 30 metų sukaktu
ves Didžiojo Vilniaus seimo.

Tos iškilmės įvyks Lietuvių 
salėje, šeštadienio vakare, "Va
sario 15-tą, nuo 7:30 vai.

Šių dvilypių sukaktuvių pa
minėjimui bus turiningas
įvairus programas, kalbės Adv. 
Nadas Rastenis iš Clevelando, 
Adv. J. P. Uvickas, Didžiojo 
Vilniaus Seimo dalyvis Dr. J. 
Jonikaitis ir kiti. Muzikalę da
lį išpildys Detroito Lietuvių 
Dailės choras, vedamas Vytau
to Dėrmaičio, pianistė Birutė 
Smaily tė, Sofija Žukauskaitė, 
p. širvaitienė, broliai Stanevi
čiai ir keletas kitų.

Bus paruošta ir išnešta ati
tinkamos rezoliucijos liečiančios 
šių dienų Lietuvos reikalus.

Pasitikima kad Detroito vi
suomenė tinkamai atsineš į šį 
parengimą ir skaitlingai daly
vaus. Koresp.

Gruodžio 29 d. Newarko 
tuvių kolonijoj buvo tikrai 
paprastas įvykis — Kalėdų 
laitės išpuošimas ir pavaišini
mas dovanėlėmis vaikučių. Va
karėlį surengė Newarko Lietu
vių Moterų Birutės Draugijos 
Eglaitės komitetas, kuriam pir
mininkavo sumani ir darbšti p. 
Liutieriė.

Pirmas malonus įspūdis 
salės puošna: žali vainikai, 
liavos, blizgučiais rėdytos
laitės, ypatingai viena didelė, 
nuo kurios trispalvės žvakučių 
šviesos kaip žvaigždės spindė
jo. Dvi eilės stalų baltuoja 
kaip sniegas, jie papuošti ža
liuojančių medžių šakutėmis, 
apkrauti indais ir saldainėmis 
įrištom Lietuvos vėliavos spal
vose. Tarp eglaičių, ilgųjų sta
lų gale, ant atskiro stalelio, ra
dosi musų gero tėvynainio, 
driaus Žiugždos, kepyklos 
viririko, gražiai padarytas 
deiis pyragas. Tai replika 
riaus ir Girėno paminklo
dino miške, kur musų mylimi 
lakūnai žuvo, čia matyt nu
laužtos eglaitės, skeveldros lėk
tuvo, etc. Paminklo šone lakū
nų atvaizdai, ant paminklo vir
šaus žemės skritulis, o ant jo 
Lietuvos trispalvė vėliava, 
sas tas reginis sujaudino 
dalyvių širdis....

Vaikučiams, kurių buvo
ti šimto, po maršo susodinti 
prie stalų. Tada pakviestas 
Kun. Jonas V. Liūtas įvados 
apeigoms atlikti.

Jis pirmiausia klausia: kuris 
vaikučiai mokate ir supranta
te Lietuvių kalbą, pakelkit ran
kas. Rankutes iškelia veik vi
si. Tas reiškia kad musų jau

gius, i . 
Suktinis 
jant pp.

Kaunas. — Nuo Gruodžio 
pradžios pradėta priiminėti be
darbiai prie naujai statomo 
Kaur.o-Klaipėdos plento.

Kauno kelių rajone dabar 
vyksta didesni darbai prie IX 
ferto, o netrukus visi darbai 
bus nukreipti į akmenų skaldy
mą. čia gali gauti darbo iki 
1,000 bedarbių, o tuo tarpu at
ėjo ir dirba tik 250 bedarbių.

Prityrę akmens skaldytojai 
per dieną gali uždirbti iki 4.50 
litų. Dirbantieji prie akmens 
skaldymo aprūpinami namais, 
įrankiais ir kitais reikalingais 
dalykais, kad tik darbininkams 
butų geresnės sąlygos. “L.A.”

An-

di- 
Da- 
Sol-

Vi- 
visti

ar-

Galop 
Kalėdinės

pati L. M.
Daug prisi-

bet
gy-

PASARGA APIE PAŠ
TO ŽENKLELIUS

O. Servant laiš- 
atsišaukiama Į 
jų draugus kad 
senų pašto žen

išdalinta vaikučiams 
dovanėlės. Jų surin

kime daugiausia pasidarbavo 
pp. Liutienė ir Kidžienė. žy
mesnėmis aukomis prisidėjo p 
Kay (Kaminskas), A. Žiugžda, 
J. Kralikauskas ir 
Birutės draugija.
dėjo smulkiomis aukomis taip 
kad visų vardus 
bes minėti.

Jaunuolis M. Kidžius parūpi
no puikų orkestrą jauno muzi
kanto Dukšio. Jis kartu su 
Bronium Beniušiu papuošė salę 
ir pritaisė eglaites.

Ištikro tai buvo jaukus, Įdo
mus, gyvas ir malonus vakarė
lis.
ko, žaidė ir ūžė kaip bitutės. 
Su jais i 
malonu ir linksma.

F. Lazdynienė.

nera galimy-

Vaikučiai linksminosi, šo-

ir suaugusiems buvo

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

to 
na
15.

WATERBURY, Conn,
MIRĖ LIETUVIAI

Gruodžio 30 d. čia mirė Ona 
Enamaj.ienė, Lietuvos Vokie
tė, 42 m. amžiaus. Ji mirė at
silankius pas kaimynę p. šir- 
maitienę, kur apsirgus pasili- 

paėjo iš Lietu- 
metai atgal26

d. mirė Anta- 
Winchester 

, po ii" 
Liko žmona, Ona,
trys dukterys, ku- 

Rep.

ko nakvoti. Ji 
vos, atvyko čia 
su savo tėvais.

Gruodžio 31
nas Steponavičius, 
ligoninėje, West Haven 
gos ligos, 
trys šųnai,
rių dvi ištekėjusios.

Kalbinkit savo draugus skaity- 
i “Dirvą” — jie turės saU di

delio pasitenkinimo iš jos.

“Dirvos” Sausio 10-tos die
nos laidoje ant antro puslapio 
tilpo tūlo M. 
kas, kuriuo 
skaitytojus ir 
jam parinktų
kielių ir prisiųstų.

Tas Servant sako: “Jei tie 
ženklai turės kokios vertybės 
gausit už juos atlyginimą.”

Čia tai tik pasižvejojimas iš 
žmonią. Reikia pasakyti “Dir
vos” skaitytojams kad pašto 
ženklukai ir jų rinkimas yra 
biznio propozicija. Kodėl tas 
Servant nesako kad jis atsily
gint už ženklelius pagal Scott’o 
štampų bei ženklų katalogo 
kainas? Jis gavęs daug ženk 
lų dykai paskui juos parduos 
išrinkdamas pinigus. Už žen
klus prisiunitėjams duos kiek 
jo loska, nes jis nesiskaito su 
Scott’o katalogo kainomis. Jis 
kitiems tik pasakys “ačiū” ir 
viskas, o gal “Dirvos” skaity
tojai ir jų draugai jam ir bran
gių ženklų nusiųs. Ypač yra 
brangių pašto ženklų iš Lietu
vos. Girdėjau kad Lietuvos- 
pašto ženklas turintis karvelį 
kurs įsikandęs laišką yra bran
gus. Taip pat ir su kitais žen
klais. žmonės net ir papras
čiausius ženklus perka. Aš esu 
daug pirkęs Lietuvos pašto žen
klų ir dar nepigiai. Niekas dy
kai neduoda. Parduodant ar

ĮDOMI KNYGA APIE ŽINOMIAUSI ŽMOGŲ

AUŠRININKAS

JONAS ŠLIUPAS
116 PUSL. KNYGA 

(didelio formato)
Kriyga verta apiė S 1.00 

Atiduodama už 25c

Ar ne tie darbinin- 
“vadai” diktatoriš- 
darbininkų reikala- 
darant sutartis su 

butų panaikinta
viršlaikio darbas, o jeigu butų- 
būtinas reikalas dirbti viršlai
ki tai kad už viršlaikio darbą 
būtų ihokama pusantro tiek? 
Kodėl nebuvo darbininkams pa
skaityta viešai, o tik žodžiu 
paviršutinai atpasakota sutar
tis, kad darbininkai nepajustų 
kokį jungą “vadai” jiems uždė
jo ant sprando? Kodėl iš uni
jos raštinės “vadai” nuėjo į 
viešbuti daryti sutarties su' 
darbdaviais, jeigu ne pasislėpi
mui nuo darbininkų, ką kriau- 
čiukas negalėjo užginčyti nei 
Skyriaus susirinkime, kur va
dovai buvo aštriai kritikuoja
mi? Pagaliau, kodėl “vadai” 
stabdė nuo darbo tas rubsiu- 
vyklas kurių darbdaviai jau 
buvo pasii’ašę sutartis diena 
prieš sustojimą, kaip vietinis ]

“The Sun” pranešė? perkant pašto ženklus reikia 
nebuvo diktatoriškas i atsižiūrėti į Scott’o katalogo 
su darbininkais gat-1 kainas. P. W. Urban.

laikraštis
Ar tai 
žaidimas 
vėjė ?

Ar unijos “vadai” neduoda W PAJIĘŠKOMA Aleksandra 
Juozapaitis, sūnūs Mykolo. Va-,. . ... .Juozapams, sūnūs iviyaoio. va*huosai leidimus dirbti virslaik; djnosil Anierikoje Joseph.

tik darbdaviai pareikalau- Kilęs iš Kundročiųr.įu, Pakine
be i " “j
kaip darbininkų reikalau-
“Vądai” atsako, “niekur I

kli r 

ja, 
'Liek, 
ta?

užmokėjimo pusantro io vai., Šiaulių ap. ' Atsiliepti: 
Lietuvos Konsulatas Chicagoje 

100 E. Bellevue Place 
Chicago, Ill.

jlš kitų miestų reikalaudami 
pridėkit viso 30c, Įskaitant 

5c persiuntimo kaštams.
Priimama pašto ženklais.)

SIENINI AS 1S36 METŲ 
KALENDORIAI

I po 25 centus
(Dideli, sieniniai, spalvuoti, su 

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
ki! numerį ir vardą)

L Darius-Girėnas
2. Prez. Roosevelt su ereliu
3. Lietuvaitė ir Vytis

i 4. Vytauto Priesaika
5. Mergina ir kaimo vaizdas
6. Vaikai ir ūkio vaizdas

I 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 už 
viena, po 5c už kožną jeigu užsa

koma daugiau negu vienas.
(Galima prisiusi! pašto ženkleliais)

“DIRVA”
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

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

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 ii’ dabar jos 
paleidžiama į visuomenę. Įsigykit sau vieną 1

Knyga spaudoh paruošė J. V. Girdvainis. Joje telpa ka
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 rasto, knygoj telpa straipsniai apie 
šliupą kitų lygiai žinomų senu musų veikėjų — J. O. Sir
vydo, V. K. Račkausko, dar kitas straipsnis paties šliupo 
apie jo gyvenimą Lietuvoje, ir knygos pai'uošėjo Girdvai
nio pastabos. Skubėkit iki tų knygų dar turime! Kaina 
vietoje 25c., su persiuntimu į kitus miestus 30 centų.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras
“Dirvą”, “Vienybę” it 
tautinius laikraščiut, 
CONGRESS AVE.

Užrašo
kitus

13(1
WATERBURY. CONN.

MARGUČIO RADIO 
PROGRAMAI

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

tinių valstijų laiku 
iš stoties WIND
Gary, Indiana «

“M A R G U T I S”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į menesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
meri pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, Ill
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Kauną, išlydėjo visi viešbučio tarnai ir tarnės, 
nustojo taką nuo durų iki automobilio!. .. . (Eu
ropoje priimta, apsistojus viešbutyje, paimti į 
viešbučio vedėjų žinią pasus, iš kurių mato pa
vardes. Aš savo pavardę iš Karpavičiaus į Kar
pių pakeičiau legališkai išsiimdamas kelionei 
Amerikos pasą.)

“Lietuvos Keleivio” redaktoriai supažindi
no mane ir su kitais tame pat name buvusiais 
asmenimis. Tas didelis namas yra “Ryto” ben
drovės spaustuvė, kur spausdinama keli laikraš
čiai, daug atliekama įvairių spaudos darbų, lei
džiama knygos ir tt. Spaustuvė visai moderniš
kai įrengta. Visu vedėju yra Gediminas Galva
nauskas, buvusio ministerio Ernesto Galvanaus
ko brolis. Taipgi susiėjau su Dr. Albertu Ge
ručiu, jaunu vyru, kuris yra Gubernatoriaus re
ferentas, spaudos darbuotojas. Jo pareiga yra. 
pasitikti visus į Klaipėdą atvykstančius iš už
sienių svečius. Jis vartoja kelias kalbas.

ANTRAS APSILANKYMAS PALANGOJE 
IR PAS DR. JONĄ ŠLIUPĄ

Tie apsilankymai neužėmė daug laiko, tai
gi sumaniau išnaudoti progą nuvykti vėl į Pa
langą pas Dr. Joną šliupą, nes' pirmu apsilan
kymu, kiup tik atvykom į Lietuvą, žadėjau ap
silankyti išvažiuodamas iš Lietuvos. Dabar kaip 
tik yra gana laiko, o Palanga nuo Klaipėdos vi
sai arti. Tuoj nueinu į autobusų stotį, gaunu 
autobusą, ir sėdęs plešku į tą garsią Lietuvos 
vietą. Kelionė į abu galu kaštuoja tiktai 4 litai 
20 centų. Nuvažiuoti neima nei valandos laiko. 
Oras lynotas, taigi pasažierių į Palangą buvo 
mažai. Nuvažiavęs, vėl nuvykau pas pp. šliu
pus. Visus radau namie: patį daktarą, jo žmo
ną ir jos seserį. Poni Šliūpienė gražiai prėmė, 
pavaišino. Pasitarėm su daktaru apie pargabe
nimą jo knygų, “Medicinos Istorija”, tos knygos 
prenumeratoriams Amerikoje, ir pagaliau su p. 
Šliūpiene ėjom j parduotuves jieškoti gintaro 
išdirbinių, kurių norėjau parsivežti.

Iš Palangos gryžau laiku susitikti su par
važiavusiais iš Nidos ekskursantais, ir visi ėiom 
į Klaipėdos kapines prie paminklo žuvusių už 
Klaipėdos laisvę kovotojų. Klaipėdos kapinės 
labai gražios, pavyzdingai sutvarkytos. Pats 
paminklas didelis, padarytas iš didelio akmens 
stulpo kuris seniau stovėjo, kaip paaiškino, ant 
Prūsijos ir Rusijos rubežiaus ir skyrė Mažąją 
Lietuvą nuo Didžiosios. Kalbą pasakė Klaipė
dos krašto veikėjas Vanagaitis. Orkestrui gro
jant, padėta didelis vainikas ant paminklo. Po 
to moterys padėjo puokštes gėlių. Studentai su
giedojo “Marija”. Paminklas nėra tik sau pa
skiras paminklas-stulpas, bet užima diktoką plo
telį žemės, kur gali sutilpti keli šimtai žrtionių 
aplink suėję. Prie paminklo atveda platus ta
kas. Paminklo pamatai iškelti ir apsodyti gėlių 
pavidalais. Paminklas statytas 1925 metais. 
Jame iškalta žodžiai: “Tegul Meilė Lietuvos De
ga Musų širdyse”.

PASKUTINĖ VAKARIENĖ — IR 
APIE KITĄ KONGRESĄ

Iš kapinių, visi rinkomės į viešbutį pasku
tinei vakarienei, kurią svečiams ir delegatams 
iškėlė Klaipėdiečiai su DULR žinia.

Laike vakarienės, sakė kalbas Adv. Skipi
tis, Vanagaitis, aš, Naunčikas iš Pietų Ameri
kos, Baltrušaitienė iš Pittsburgho, Kan. Kemė
šis, “Draugo” redaktorius šimutis iš Chicagos 
ir dar keletas kitų.

Kadangi visu Kongreso laiku ir iki šiol ne
buvo pakelta minties apie tai kada turėtų įvyk
ti sekantis Kongresas, ii' išrodė kad visi apie 
tai užmirš, savo kalboje aš pasiūliau stengtis 
sušaukti kitą Kongresą už trijų metų, kadangi 
kitaip ii' nebūtų paranku, nes anksčiau butų 
pergreitai, o vėliau laukti visi ir užmirš apie 
pradėtą darbą, o už trijų metų, 1938 metais, 
sueina 20 metų Lietuvos nepriklalusomybės su
kaktuves, bus gera proga kviesti viso pasaulio 
Lietuvius į Lietuvą padėti apvaikščioti 20 metų 
sukaktuves ir kartu atlaikyti kitą Kongresą. 
Tas pasiūlymas, ir prigijo, ir jeigu nekils kokių 
išlaukinių kliūčių, karų ar ko netikėtino, tai se
kantis Kongresas įvyks 1938 metais, kam pri
tarė DULR. pirmininkas Adv. R. Skipitis.

Po šios vakarienės, prasidėjo Kongreso de
legatų ir užsienio svečių visuotinas pakrikimas: 
visi skirstėsi kur kam pirmiausia reikėjo. Vie
ni gryžo į Kauną, ypač patys Kauniečiai, kiti, 
svečiai, išvažinėjo tą pačią naktį po savo kai
mus, o mes laikraštininkai dar likom nakvoti 
Klaipėdoje, nes rytoj prasidės Pasaulio Lietu
vių žurnalistų Konferencija.

(Tęsinys iš pereito num.)

SUSITIKIMAS SU GRAFU KARPIUM
Rugpjūčio 19. — Vakar iš vakaro buvo nu

matyta programas visiems Kongreso delegatams 
ir užsienio svečiams vykti laivu j Nidą — tą 
Klaipėdos krašto žuvininku ir vasarotojų vieto
vę Neringos pusiausalyje. Prabundam su p. L. 
šimučiu prieš 7 valandą ryto (mudviem teko 
Viktorijos viešbutyje vienas kambaris, tik pa
skiros lovos). Klausom ir girdim: lauke kaip 
iš viedro pila, lyja, apsiniaukęs rytas, nesma
gus. Tariamės keltis ar ne, ir koks malonumas 
bus važiuoti Į Nidą tokiame lietuje. Apie 7:30 
ateina i musų kambarį Kan. F. Kemėšis, kuris 
taip pat kartu su Kongresu atvyko į Klaipėdą, 
ii- ragina mus rengtis keliauti, užtikrina kail iš 
tokio lietaus visuotino tvano nebus.... Kan. 
F. Kemėšis, kuris profesoriauja Dotnuvos že
mes ūkio akademijoje, kalbino mudu su p. ši
mučiu, po visų šitų iškilmių, užsukti Į Dotnuvą 
apžiūrėti tą įstaigą. Minėjo kad Rugpjūčio 29 
dienai yra užkviesta į Dotnuvą daugiau svečių 
ir norėjo mus kartu ten sulaukti, žadėjom su- 
lyg išgalių į Dotnuvą atsilankyti.

P-as šimutis keliasi, rengiasi, ir išeina, o 
aš, pabijojęs lietaus ir per keletą dienų nusi- 
tąsęs ilgai vakarais nemigęs, sumaniau pasilsė
ti įvalias, nes ką tokiame šlapiame ore vargin
tis ir vėl tąsytis, verčiau atsimiegosiu, o paskui 
aplankysiu reikalingas įstaigas pačioje Klaipė
doje, nes vėliau gali nebūti progos. Na ir ap- 
silikau savo minkštoje lovoje. .. .

Nidą aplankyti pasiryžau sau vienas, kada 
gryšiu į Klaipėdą prieš apleisiant Lietuvą.

Po aštuntos valandos, kada jau laivas iš
plaukė, dangus nušvito, liovėsi lyti. .. . Taigi aš 
apsigavau, likau vienas, kiti sau linksmai plau
kia garlaiviu į Nidą. . ..

Atsikėliau apie 10 valandą, kada daugiau 
miegas neėmė. Oras tačiau nebuvo pergražus, 
išsiblaivė ii' vėl užėjo lietaus, ir taip buvo per 
visą dieną. Net Klaipėdoje nebuvo perdaug pa
togu vaikščioti.

Nuėjęs viešbučio restauranan papusryčiau
ti, paėmiau paskaityti Klaipėdoje leidžiamą Lie
tuvių dvasioje, Vokiškomis raidėmis Lietuvišką 
laikraštį “Lietuvos Keleivį”. Laikraštis yra kas
dieninis. Jame tuose numeriuose ką radau, pri
rašyta daug apie Kongresą, apie jo delegatų at- 
keliavimą į Klaipėdą — laikraštis plačiai apsa
ko kaip Pasaulio Lietuvių Kongresu suįdomin
ta visa Lietuva. Kauno laikraščiai irgi tik ži
niomis apie Kongresą buvo užpildyti.

Papusryčiavęs, ėjau aplankyti “Klaipėdos 
Keleivio” redakciją. Čia suėjau Juozą Pronskų, 
buvusį Amerikietį, kuris dabar redaguoja tą lai
kraštį. Suėjau ir kitą redakcijos narį, P. An- 
driušį, su kuriuo buvau susipažinęs Kaune tauti
ninkų vakarėlyje.

Dar toliau į redakcijos kambarius einant, 
susipažinau su pora kitų įžymių asmenų — ra
šytoja p. Sruogiene, “Motina ir Vaikas” redak
tore, kuri tuo laiku rengė spaudon istorišką raš
tą ir peržiurėjo korektūras. Jos parašyta ir tik 
naujai išleista labai nuosaikus Lietuvos istori
jos vadovėlis gimnazijų mokiniams.

Kitas plačiai žinomas nors iš vardo asmuo 
buvo tai Grafas Karpius, iš tų didžiųjų Lietu
vos dvarininkų Karpių (man ne giminė....) 
“Apkarpytas Karpius”, juokais apie Grafą iš
sitarė perstatytojas. Ii’ tikrai apkarpytas: jų 
visi dvarai atiminėti, išdalinti bežemiams ir ma
žažemiams ir Lietuvos kariumenės kūrėjams sa
vanoriams. Patiems ponams kurie norėjo Lie
tuvoje likti, palikta po >dvaro centras ir to tu
rėjo užtekti. Kuriems neužteko, tie išbėgo į 
Lenkiją, ir ten gal badu mirė, nes ten jų niekas 

’ su atkištais dvarais nelaukė.... Grafas Kar
pius jau perėjęs pusę amžiaus žmogus, švelnaus 
budo, inteligentiškas. Jis užsiiminėja istoriš
kais tyrinėjimais. Pirmą kartą savo gyvenime 
su Grafu stovėjau apis į akį, sveikinausi kaip su 
sau lygiu, ir kalbėjau. . . . Tai atėjo laikai, tai 
gadynė....

Susitikus Grafą Karpių, prisiminė atsitiki
mas Rygoje kuomet 1928 metais buvom su žmo
na nuvažiavę į Lietuvą ir atsilsnkėm Latvijoje.

Nors jau luomai Lietuvoje ir Latvijoje pa
naikinti, bet Latviai dar iš anų senų gerų caro 
laikų atsiminė Lietuvos Grafus Karpius, ir mus 
tame viešbutyje kuriame apsistojome palaikė už 
tuos Lietuvos dvarininkus.... Turbut kitados 
grafų Karpių šeima tave viešbutyje viešėdavo. 
Išeinant tada mums iš viešbučio, gryžtant į

DIRVA 3^
Vakarienės belaukiant, vienas poetingas 

Lietuvos žurnalistas parašė ir pasiūlė visiems 
sudainuoti sekančią dainą apie Kongresą ir jo 
pabaigą:

(Gaida: Dzinguliukai) 
Ten Čikagoj auga pušis, 
Ant tos pušies dzinguliukai — 

dzingul, dzingul dzinguliukai, 
dzinguliukai, oha-ha!

Į tėvynę seną savo
Kongresuot mes atgeliavom — 

dzingul, ir Itt.
Bet Atlante gavom slogą —
Tai dainuot Kongrese bloga!

dzingul, ir Itt.
Mes tėvynę savo mylim, 
Ir dėlto padoriai tylim,

Užtat kiti dirba, stena, 
Kalba, rėkia kaip išmano!
Tegul “Saulė” bus trombonas, 
O “Vienybė” saksofonas;
Gros mums “Sandara” klarnetą, 
O Vitaitis pus kornetą;
Apkabins ' “Naujienos” “Draugą”, 
Ir abu pus vieną ragą.
O “Dirva” bus kontrabasas, 
Ponas Karpius keps karosus!
Tiktai matom liūdną faktą — 
Diriguoja čia be takto!
Kas Lietuviui yra šventa — 
šventa bus be dirigentų!

Matot, nors vienoj vietoj jie skundėsi savo 
sunkia padėtimi, kad daug reikia rašyti ir ma
žai gauna mokėti, vistiek Lietuvos žmonės link
smi, daina lydi juos visuose jų darbuose. .. .

Mums gi visiems, ir autobusai, ir viešbutis, 
ir vakarienės ir pietus buvo patiekta nemoka
mai — net nuositabu kaip tjie kaštai padengia
ma, nes jie siekia į tūkstančius litų. ...

Po dainavimo, paprašiau autoriaus ir jis 
man šitą dainą atidavė, tik prašė neskelbti kas 
ją parašė....

Klausant dainų, padedant dainuoti, ir daly
vaujant visame ūžesyje, aš pradėjau pasiilgti 
ramumo, norėjau kad konferencijos greičiausia 
baigtųsi, kad galėčiau palikti vienas ir važinėti 
sau paskirai, nes dvi savaitės praėjo kaip esu 
pririštas, o noriu dar daug Lietuvos aplankyti, 
savais keliais pavažinėti. .

Iš Girulių parvažiavom į Klaipėdą, ir taip 
baigėsi visos konferencijos. Kauniečiai žurna
listai važiavo sau, šimutis skubino į savo Šila
lę, o mudu su p. Pivaronu dai' nakvojom Klai
pėdoje, rytoj dar važiuosim į Rambyną pas 
Martyną Jankų, Mažosios Lietuvos Patriarką, 
perduoti jam Spaudos Konferencijos sveikinimą. 
Klaipėdon buvo atvykus panelė Elzė Jankytė ir 
kvietė Kongresą ir paskui Spaudos Konferenci
jos dalyvius apsilankylti ir Rambyne, bet visi 
jau norėjo vykti savais keliais, taigi mudu su p. 
Pivaronu atlaikėm visas ceremonijas iki paties 
galų galo'— sutikom aplankyt Rambyną, nuvežt 
Patriarkui sveikinimą, ir įrašyt Spaudos Kon
ferencijos įvykimo faktą į Amžiną Knygą, kuri 
laikoma Martyno Jankaus, Rambyno globotojo, 
namuose.

Dar palydėjom į gelžkelio stotį Kauniečius, 
su mumis kartu ėjo Klaipėdos apskrities virši
ninkas Adv. Tolišius, kitados buvęs Amerikoje, 
čia baigęs mokslus. Adv. Tolišius paeina iš 
Klaipėdos krašto, yra taip sakant Mažosios Lie
tuvos pilietis. Jo brolis prieš dešimts metų at
gal dirbo prie Cleveland Press dienraščio, dabar 
yra New York Times spaudos atstovas Europo
je. Klaipėdos krašto seimelio rinkimų laiku bu
vo ir Klaipėdoje ir daug apie tai rašė Amerikos 
laikraščiuose.
TOLIAU BUS: Kelionė į Rambyną, į Smalinin

kus, Nemunu į Kauną.
(Bus daugiau)

SPAUDOS KONFERENCIJA
Rugpj. 20 d. — Likę Klaipėdoje spaudos at

stovai šiandien po pusryčių renkamės į konfe
renciją ten pat, Viktorijos viešbutyje. Konfe
rencijoje sutikau Dr. Pajaujį, kuris 1927 me
tais už dalyvavimą Voldemarininkų sukilime 
prieš vyriausybę buvo nuteistas sušaudyti, bet 
paliktas gyvas dabar tapo labai naudingas vei
kėjas, ypač Klaipėdos krašte. Jis labai ener
gingas, sumanus ir iškalbus. Darbuojasi Klai
pėdos krašte už Lietuvybę.

Konferenciją atidarė Eltos direktorius Pr. 
Dailidė. Dailyvavo apie 30 pačios Lietuvos ir 
musų užsieniečių laikraštininkų. Dalyvavo ir 
žinomas Amerikos Lietuviams buvęs laikrašti
ninkas- B. K. Balutis. Mes Amerikiečiai daly
vavom šie: Trečiokas, šimutis, Pivaronas, ir aš. 
Gaila- kad nedalyvavo p. Vitaitis, kuris turėjo 
Kaune liktis.

Konferencijoje plačiai išsikalbėta apie Lie
tuvių spaudos padėtį ir vargus pačioje Lietuvo
je, šiaurinėje Amerikoje ii' Pietų Amerikoje. 
Lietuvos žurnalistai turėjo nusiskųsti kad jie 
dirba daug už mažą atlyginimą, nes laikraščiai 
nėra labai išsiplatinę, ineigos nėra didelės, tai
gi jeigu nori už mažą atlyginimą dirbant kiek 
daugiau uždirbti, -turi labai daug prirašyti.

Pietų Amerikos redaktoriai paaiškino kaip 
pas juos laikraščiai gauna paramos, sako, jeigu 
koks įsikarščiavęs žmogus nori ką iškolioti ar 
apšmeižti, tai iš jo pirmiausia gauni prenume
ratą arba dovaną laikraščio paramai, o po kelių 
dienų ateina jau korespondencija su visais per
kūnais. . . .ir tada tu, redaktoriau, žinok kas da
ryti, talpink tą raštą ar ne. .. .

Musų šiaurinės Amerikos spaudos klausi
mą ir laikraščio padėtį apibudinom mudu su p. 
Šimučiu: išpasakojom kad čia redaktoriui rei
kia būti ir draugijų veikėju, ir visuomenės va
du, ii- piknikų rengėju, ir visokiu kitokiu jeigu 
nori gauti paramos laikraščiui išlaikyti. Reikia 
vargti talpinant raštus visokių nemokšų, kad 
tik turėjus korespondencijų iš kolonijų, ir rei
kia talpinti mažos vertės niekam nesvarbius or
ganizacijų protokolus, nes jeigu neitalpinsi drau
gijos nariai pradeda rėkti neskaitysią tavo laik
raščio.... Paaiškinom ir apie Angliškų skyrių 
įvedimą musų laikraščiuse, į ką kiti žiuri kaip 
į musų užsibrėžtą tikslą Lietuvius Amerikonin- 
ti. .. .

Padaryta svarbus tarimai viso pasaulio Lie
tuvių laikraštininkų bendradarbiavimo tikslu ir 
san'tikių suderinimo; padaryta pasiūlymai iš 
Lietuvos žurnalistų kad ir Įeitiems visiems Lie
tuviams žurnalistams butų pritaikyta Lietuvos 
pensijų įstatymas ir yisi kiti gerumai. Apie 
šitą tariantis, pamaniau apie musų socialistų pa
pą Grigaitį — kokią atgailą jis pirmiau turės 
padaryti už savo prasižengimus prieš musų vi
suomenę visokiais jo skymavimais, kad galėtu
me skaityti jį mums lygiu....

(Plačiau visi tie tarimai jau tilpo “Dirvoje” 
antgalviu: “Pasaulio Lietuvių Kongresas ii’ jo 
nauda Pasaulio Lietuviams”.)

Iš Klaipėdos, autobusais vykstam į Palan
gą pietums —- taigi man jau antru kartu į dvi 
dienas teko Palangoje būti.

Dabar nuėjom į pajūrį, prie pat Baltijos 
vandens; jau buvo popietis, oras vėsus, taigi ju
roje niekas nesimaudė. Vieni pajūrio kavinėje 
šiek-tiek užkandžiavo ar išsigėrė, kiti laukėm 
pačių pietų, kurie buvo suruošti kitoje viloje.

Atsiskyrę nuo visų, ėjom pavandeniu pasi
vaikščioti ir plačiau išsikalbėjom su vienu įžy
mesnių Lietuvos rašytojų, Antanu Žukausku, iš 
Anykščių, kuris savo raštais yra žinomas kaipo 
Vienuolis. Jis rašo romanus iš šių dienų gy
venimo, ir labai gausiai rašo. > Išsikalbėjo apie 
norą atvykti į Ameriką, aplankyti musų pasau
lį, ką nors parašyti. Taipgi susitarėm del mano 
nuvykimo į Anykščius, jei laiko butų.

Papietavę, iš Palangos keliavom į Girulius, 
netoli Klaipėdos, į Lietuvos žurnalistų Sąjun
gos vilą, pavadintą mirusio žymaus Lietuvos 
žurnalisto Dr. Juozo Purickio vardu. Ta vila tai 
Lietuvos žurnalistų vasarinė pasilsio vieta — 
atskirta nuo visų kitų namų, sveikame pušyne, 
namas su daug kambarių, paskirai kožnarn, ir 
su salėmis ir valgomu kambariu visiems krūvo
je. Namas dar tik baigiamas statyti, bet bus 
pabaigtas prieš vasaros galą.

čia kiti vaikštinėjo sau aplink namą, apžiū
rinėjo statybą ir vedė juokus ir pakalbas, o 
mums, rezoliucijų komisijai — Dr. Pajaujui, V. 
Rasteniui ir man — reikėjo apdirbti rezoliuci
jas, kurių visi laukė priėmimui ir mums ragino 
h- rėkė: “Skubėkit! ar dar jus nebaigiat?”. .. .

Atsilankius į žurnalistų vilą, visi žurnalis
tai paprašyta atsistojimu pagerbti buvusį tos 
sąjungos pirmininką, Dr. Juozą Purickį ir kitus 
trumpu laiku mirusius narius.

Mums išvažiuojant į Girulius, p. Balutis 
pasiliko Palangoje, nes išrodė kad užeis gra
žesnio oro, galės vėl smagiai pajūryje pabuvoti. 
Su juo liko dar vienas-kitas žurnalistų.

Gaižaus baigta rezoliucijos, visi susirinko 
jas užtvirtinti ir priimti, ir važiavom į Girulių 
kurhauzą, arčiau pajūrio, vakarieniauti.

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

30c
šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius ; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

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

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE“

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

J. O. Sirvydo 
Laidotuves

“Lietuvos” Aidas” štai kaip 
rašo apie Amerikos Lietuviams 
žinomą tautininkų vadą, Juozą 
O. Sirvydą, kuris mirė Gruo
džio 27 d. Jūžintų miestelyje, 
Rokiškio apsk.:

Velionis buvo gimęs 1875 m. 
Balandžio 4 d. Dauliunų kaime, 
Jūžintų parapijoj, Rokiškio ap. 
Būdamas susipratęs Lietuvis, 
anksti pradėjo platinti Rusų 
valdžios draudžiamas Lietuviš
kas Lotynų raidėmis knygas. 
Tam reikalui jis plačiai buvo 
išplėtęs Lietuviškų knygų kon
trabandą ir palaikydavo santi- 
kius su žymesniaisiais knygne
šiais ir šiaip jau Lietuviškų 
raštų platintojais: Petrapilyje 
su Kaziu Šeškevičium, Juozu 
Zauka, Kaziu Būga, Dr. Mažo- 
niu ir kt. Jis savo agentams 
pristatinėdavo veik visas Lie
tuviškas knygas, leidžiamas 
Prūsuose ii' Amerikoje. Be to 
veikliai dalyvavo slaptose jau
nimo organizacijose, kurių na
riai ruošdavo slaptus su Lietu
viškais vaidinimais ii' dainomis 
vakarus, rinko Lietuvių tauto
saką, kurią vėliau siųsdavo į 
Bulgariją Dr. Jonui Basanavi
čiui.

1896 metų Rugpjūčio 21 d., 
Rusų žandarai J. O. Sirvydą iš
krėtė: pasiėmė nemažą jo kny
gyną, daug rankraščių ir tau
tosakos, o jį patį paleido už 
užstatą. .J O. Sirvydas nutarė 
bėgti į Ameriką. Tačiau nu
vykus į Tilžę ii- pasikalbėjus 
su Angrabaičiu, Mikolainiu ir 
Lapinu, pagailo Lietuvos, ii' jis 
sugryžęs pasidavė policijai.

Buvo areštuotas, keletą mė
nesių kalintas ir pagaliau 1897 
metais iš Lietuvos ištremtas. 
Sirvydas ištrėmimo vietą pasi-. 
rinko Kuršą, kuris yra netoli' 
nuo Lietuvos. Po trijų metų 
Vėl sugryžo į Lietuvą ir toliau ; 
uoliai platino Lietuviškas kny
gas. Tačiau po poros metų, vėl' 
prasidėjus kratoms ir areštams: 
per Tilžę pabėgo į Ameriką ir 
ten keliasdešimts metų išgyve-,' 
no. Gyvendamas Amerikoje, 
25 metus redagavo “Vienybę”,- 
rašinėjo į kitus Lietuvių laik
raščius ir buvo veiklus Lietu-, 
viškų organizacij ų dalyvis.

1928 metais sugryžo į Lietu-, 
vą ir apsigyveno Jūžintuose. 
Veikliai dalyvavo Lietuvių tau
tinėse organizacijose. Už nuo
pelnus jį Valstybės Preziden
tas Smetona apdovanojo D. L.'
K. Gedimino IV-to laipsnio or
dinu. I

SIRVYDO LAIDOTUVĖS
Gruodžio 29 d., J. O. širvy-1 

do kūnas, iš pat namų Jūžintų' 
klebono sutiktas, buvo nuneš-- 
tas į Jūžintų bažnyčią. Iš baž-' 
nyčios a. a. Sirvydas buvo tuk-’ 
stantinės minios palydėtas į ka-, 
pines. Visos kapinės buvo pri
plaukę žmonių. |,

Po laidotuvių, pasakė kalbą 
geriausias velionio draugas Dr. 
Sipavičius. Jis pačiai paminė
jo jo visą gyvenimą ii' darbus. 
Po jo kabėjo Neo-Lithuanijos 
vice pirmininkas J. Paškevi
čius. Jis taip pat pačiai papa
sakojo Sirvydo nuopelnus Lie
tuvai ir jo aukas Neo-Lithua-» 
niai. Vėliau kalbėjo vietos orį- 
ganizacijų vadai ir atstovai ir 
Rokiškio apskrities, pradžios k 

mokyklų inspektorius Kažemi- 
kaitis.

Jūžintuose išdygo naujas ka
pas, kuris paslėpė šio krašto ir 
visos Lietuvos didelį mylėtoją 
ir darbuotoją. Kapo gale įsmi
go juodas ąžuolinis kryžius, 
ant kurio Neo-Lithuanai uždė
jo savo padėkos ženklą—valiu
ką. Kiti keturi vainikai, vietos 
organizacijų nupinti iš gėlių, 
pridengė Juozo O. Sirvydo ka
pą. “L.A.”
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KAS LAIMĖTA?
, Lietuvos ūkininkų dalis pasidavė kurstytojams ir 

per kelis praeito rudens mėnesius vietomis, laikas nuo 
laiko, bandė “streikuoti”.... Kiek iš žinių patyrėme, 
į tuos “streikus” kišo savo nosis visokį niekšai: komu
nistai agitatoriai, Vokiečių pasamdyti kurstytojai, Lie
tuvos opozicijos partijų žmonės norintieji įlysti patys į 
valdžią, ir dar kaip kas. Aišku, prieš tokius gudrius, 
iškalno prisiruošusius kurstytojus paprastam Lietuvos 
kaimiečiui sunku atsilaikyti. Jis savo priežastį irgi tu
ri, kurią kurstytojai dar labiau padidino: tai pigumas 
ūkio produktų, o čia kurstytojai prirodo kad “streikuo
jant” buk busią galima iškovoti aukštas kainas. ... ir 
vienur ir kitur “pastreikavo”....

Dar dabar Amerikos Lietuviškų komunistų ir Lie
tuvos valdžiai priešingų laikraščių skiltyse tik ir mirga 
didelėmis raidėmis pranešimai apie tų ūkininkų “strei
kų” pasekmes ir suimtų kaltininkų bylas.

Trumpai ir aiškiai sakant: “streikas” buvo ne pačių 
ūkininkų, bet visokių agitatorių pasinaudojančių ūkinin
kų nepermatymu padėties. Tačiau nukentėjo ne agita
toriai (išskyrus tuos kurie patys tiesioginai pakliuvo 
už savo klastingą darbą), bet sukurstyti ūkininkai. Ir 
nušauti du ar trys ūkininkai, ir sužeisti desėtkai kitų 
muštynėse su policija buvo aukos kurstytojų. Kursty
tojai pamatę policiją pribunant kelyje kur surengė su
sirėmimus, patys už vežimų pasislėpė, o ūkininkai, ti
kėdami savo kovos teisingumu, griebę rungus ir kito
kius įnagius, šoko policijantus užmušti, daug jų sužeidė.

Vienokis ar kitokis trukšmadaris, žmogus kuris pa
sikėsina kitą užmušti, kurs kitą sužeidžia sužiniai tą 
darydamas, yra skaitomas prasikaltėliu prieš įstatymus, 
ir todėl dabar dar Lietuvoje tęsiasi bylos tų “streikavu
sių” ir muštynes sukėlusių žmonių.

Gaila tų Lietuvos ūkininkų kurie nukentėjo, kurių 
bėda tikrai rimta. Tačiau gaila kad jie paklausė kurs
tytojų ir iš blogosios pusės ėmėsi jieškoti sau gero. . . .

GIMIMŲ SKAIČIUS 
DAUGĖJA

Suv. Valstijose gimimų 
skaičius per pastarus 30 
metų ėjo žemyn ir žemyn, 
bet 1934 metais jau pasi
reiškė padaugėjimas trimis 
nuošimčiais virš 1933 metų.

1934 m. gimė apie 94,000 
kūdikių daugiau negu me
tais pirmiau. Kūdikių mir
tingumas buvo 59.9 nuo 
l,0C0. Visų amžių žmonių 
mirė po 10.9 nuo 1000.

Baltijos Valstybėms skir
tas ir neilgai jose buvęs, S. 
Valstijų ministeris John V. 
MacMurray, paskirtas mi- 
nisteriu Į Turkiją.

Gerai kad pakeitė, nes 
Lietuvoje ištarti ir parašy
ti pavardę MacMurray bu
vo persunkti.... Ten kodėl 
tai mėgstama iškraipyti ki
tų tautų žmonių pavardes.

Arthur B. Lane paskir
tas į MacMurray vietą.

Iš Audimo — Plienas
Chicagoje, Mokslo ir In

dustrijos muzejuje tapo iš
statyta mašina kuri papras
tą minkštą milinę skrybėlę 
Į trumpą laiką gali paver
sti Į metalinę. Ta mašina 
sumetalizuoja beveik kiek
vieną medegą.

KUO MOKSLININKAI l 
UŽSIIMA

Pittsburghe, Mellon’o In
stitute, kuriame atliekama 
įvairus moksliški tyrinėji
mai, atsibuna įvairių keis
tų bandymų ir prieinama 
prie naujų išradimų.

Štai sakoma kad ten ga
minama vyrams apikaklės 
kurios išrodys kaip dabar 
dėvimos, bet nesutirps nuo 
prakaito; bandoma padary
ti nauja vilna iš nugriebto 
pieno; daroma bandymai iš
rasti kurą kuris nerūktų, 
ir manoma stiklą panaudo
ti audimo industrijoje.

Tie tyrinėtojai sako kad 
paprastą catsup bonką ga
lima ištęsti į tokį plonytį 
kad išsitiestų nuo Kalifor
nijos iki New Yorko.

Išrasta naujas minkštas 
metalas, prie kurio limpa 
popiera, medis ar vilna.

Daroma ir sveikatos rei
kalais tyrinėjimai. Norima 
išrasti miego paslaptis, ko
dėl žmogui reikia miego.

Bandoma kinino padaras 
kuris išgydys plaučių užde
gimą be apakinimo ligonio.

Tame institute kasdien 
pagaminama po 500 mylių 
ilgio dirbtinių dešroms žar
nų, ir jas taip labai perka 
kad nespėja gaminti.

rj A T dO T T ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
f ZA i Į IT i rC i DIDŽIOJO LAIKŲ-L J—\ A J. V JL (Parašė Juozas Sužiedėlis)

(Tęsinys iš pereito num.)

MYSLĖ: Dvylika kulia, 
vienas varto.

Dantys ir liežuvis.

Arkliai ir . mulai Ameri
koje. 1920 metais Suv. Val
stijose buvo 27,282,552 ar
kliai ir mulai. Nuo to lai
ko jų skaičius mažėjo, nes 
.užėmė vietą automobiliai ir 
trokai. Apie 1925-30 metų 
protarpį jų buvo žymiai su
mažėję. Dabar gi 1935 me
tais ju skaičius pasiekė vėl 
17,162,000.

Gražumu gali daugiau atsiekti negu kerštavimais ir 
kovojimais. Vyriausybė yra ne kas kitas kaip tik dalis 
tos pačios tautos, pastatyta pačių žmonių tvarkai pri
žiūrėti, ir susidedanti iš tų pačių žmonių, suprantanti 
visų žmonių reikalus. Vyriausybė nesigiria kad ji yra 
tobula, arba kad gali kokius stebuklus daryti. Jeigu pa
saulyje viešpatauja krizis, ką gali stebuklingo padaryti 
pagerinimui padėties visų savo žmonių: ir miesto dar
bininkų, ir valdininkų, ir ūkininkų, kurie visi lyg nulei
džia rankas, nustoja ūpo savo pastangomis darytis ge
riausia kas galima ir laukti geresnio, bet įsivaizduoja 
kad valdžia turi jiems visus gerumus duoti. .. . Jei val
džia nespėja ko parūpinti, tuoj lermas, “streikai”....

Sunkiai valandai užėjus, visi privalo stoti į pagalbą 
valdžiai. Tada, visi išvien dirbdami, daugiau padarys.

Ta prasme pasireiškė Lietuvos Valstybės Prezi
dentas Antanas Smetona, Tautininkų Sąjungos suvažia
vime Kaune Gruodžio 28 d. Prezidentas pasakė kalbą 
temoje: “Mums Reikia dar Glaudžiau Burtis Draugėn”.

Prezidentas Smetona tarp kitko pasakė apie val
džios reikalą ir pareigą dirbti išvien su kaimu:

“Kadangi tautinėse organizacijose yra daug valdi
ninkų galinčių žinoti visokius vyriausybės sumanymus, 
skiriamus žemės ukiui kilpoti iš sunkios buities, tai jie, 
tokie valdininkai, gali daug padėt ūkininkams savo pata
rimais kaip ir kas daryti... . Gyvas ir nuoširdus santi- 
kis su kaimu ir rūpinimasis jo buitimi tikrai pakels jo 
nuotaiką ir pasitikėjimą valdžia”.

Matot, pats Valstybės Prezidentas pasako savo val
džios nariams kad galima dar daugiau žiūrėti ir rūpin
tis kaimo, ūkininkų reikalais. Nesako kad jau gana ir 
kad ūkininkai turi tylėti ir “Dievą mylėti”....

Tas reiškia kad ūkininkams viskas ko reikia tai ko
operuoti, tartis su valdžia, o ne streikuoti. Gražumu 
daug daugiau atsiektų, ir šalyje butų ramu ir malonu 
gyventi visiems. Užtenka jau to ką priešai prieš mus 
daro, patiems Lietuviams reiktų dar glaudžiau burtis 
draugėn.

NENUGALĖS
Žiemos naktis šalta, ledinė 
Pasaulį apglėbė sparnais, 
Užmigdė žemę sidabrinę 
Ir suvyniojo ją sapnais.

Užmigdžius žemę ir žmoniją
Ji švenčia pergalę dienos, 
Tik neužmigdo, nenutildo 
Erdvėse radio dainos.

Ir įsižeidusi senutė
Štai kelia miegančias audras, 
Kad išblaškytų, išnešiotų 
Erdvėse skambančias dainas.

Ir sudejavo žemė, oras, 
Iš karsto kėlėsi audra 
Suplėšyt ištisus tuos plotus 
Kur skamba muzika, daina.

Ir verkia, rauda žemė, oras, 
Nerimsta stichijos audrų, 
Bet nugalėti nepajiegia 
Žmogaus pasiųstųjų garsų.

Štai skrieja garsas šiurpulingas 
“SOS” skęstančių laivų, 
Bet išblaškyti nei paslėpti 
Audra negali tų garsų.

Laivai jau plaukia į pagalbą
Gelbėti skęstančių žmonių, 
Nes sulaikyt audra negali 
Iš laivo siunčiamų žinių.

Nenugalės žmogaus jau proto 
Ir nebebaisi bus audra.
Ją pažabos mažiukas žmogus 
Ir pasakys, “Nurimk! gana!”

Jonas Morkūnas.

Siaubingas Išvadavimas
Žygiuodami į Žalgirio-Eglėkalnio 

kus kryžeiviai nei sapnuoti nesapnavo kad 
jie mūšį galėtų pralaimėti. Jie išanksto 
didžiavosi pasauliui kad stabmeldžiai bu
sią galutinai nuveikti. Išanksto kėlė puo
tas ir giedojo pergalės giesmes.

Todėl nenuostabu kad jie nesirūpino 
savo pasienių pilimis. Jie tarė joms nesant 
jokio pavojaus. Tik vienas grafas Braun- 
šveigas įtikino ordino magisterį kad Štein- 
hauzeno pilies neapsaugotos palikt esą ne
galima. Jis įrodinėjo kad inirtę Žemaičiai 
galį ją užpulti ir sudeginti. Tat jam buvo 
palikta stiprokas būrelis kareivių ir kele
tas menkesnių riterių.

Tačiau Braunšveigas ištikro nesitikė
jo ir nelaukė užpuolimo. Jis neišjojo į di
dį Žalgirio mūšį, teisindamasis kad pilies 
negalima esą palikti be apsaugos. Tačiau 
tai jis darė tik del to kad jo pilies bokšte 
tebekalėjo skaisti Ariogalos kunigaikštytė 
Skirmuntė. Ji dabar buvo laikoma pilyje 
su didžiojo magisterio ir visos ordino vy
resnybės žinia. Klastos auka dabar buvo 
palikta pilnai jo valiai. Jis ją ir saugojo 
kaip akį kaktoje. Jis net paskyrė jai tar
naitę, piktą ir žiaurią vieno Vokiečio naš
lę. Vokietė nei vienai valandėlei nenulei
do nuo Skirmuntės budrių savo akių. Ji 
sekė kiekvieną jos žingsnį. Kai vieną kar
tą pastebėjo Skirmantę išmetus kaž ką 
per lango plyšelį, tuojau įskundė ją grafui 
Braunšveigui. Grafas tada langą užkalė 
lentomis. Tuo budu iš belaisvės atėmė 
paskutinius saulės šviesos spindulius.

Skurdžios, vargingos, nuobodžios ir 
liūdnos buvo Skirmuntės nelaisvės dienos. 
Ji ilgėjosi laisvės. Ilgėjosi tamsių Ario
galos girių, plačių gėlėtų padubysio pievų. 
Ilgėjosi ji saulės, mėlyno dangaus. Ilgė
josi ir savo tėvo. Nors jis ir žiaurus jai 
buvo, nors del jo ji buvo deivei Praurimei 
pasižadėj is tarnauti, vis dėlto atsiminė jį 
esant jos tėvu. Visų labiausia betgi Skir
muntė ilgėjosi savo bernužėlio, narsaus 
Smolensko kunigaikščio Dovydo.

Sunku buvo Skirmuntei kęsti visi tie 
kalėjimo žiaurumai. Bet dar sunkiau jai 
paliko kai ji pajuto vykstant joje kaž ką 
baisaus, nesuprantamo, nepaprasto. Pa
budus iš anos staigios ligos, ji nieko neat
minė. Nieko nesuprato kas jai buvo atsi
tikę sergant. Ji neatsiminė, nejuto niek
šiškos Braunšveigo pavartotos prievartos. 
Neramus jausmas dabar ją kankino. Bet 
ji dar nežinojo kad jos įsčiose ima plakti 
nauja .gyvybė, kad ji netrukus paliks mo
tina ....

Skirmuntės ausis retkarčiais pasiek
davo neramus gandai apie didį karą. Ta
da ji nudžiugdavo. Ji jautė kad tiktai ka
ras vienu ar kitu budu galės sutraukyti 
jos nelaisvės pančius. Bet dienos slinko 
pamažu, nuobodžiai. Po šaltos žiemos at
ėjo pavasaris. Paukšteliai linksmai čiul
bėjo šventuose Lietuvos ąžuolynuose. O 
Skirmuntė vis dar tebesėdėjo aukštame 
Šteinhauzeno pilies bokšte....

Atėjo ir Liepos penkiolikta diena. Iš 
ordino stovyklos atskriejo linksmas gra
fui Braunšveigui gandas kad kryžeivių 
kariumenė susitikus su priešu, kad ilgai 
lauktas mušis prasidėjo, 
kad muši laimės ordinas, 
dvi dienas 
vos lauko, 
kęs.

Staiga

lau-

Jis neabejojo 
Todėl, net per 

negaudamas jokių žinių iš ko- 
buvo smagus ir gerai nusitei-

dienos 
trimito

Didelė, smagi žinia iš Lietuvos, kurios musų savi 
naminiai priešai nenori matyti ir slepia nuo Amerikos 
Lietuvių tai ši: “Lietuvos Aidas” Gruodžio 31 d. pra
neša kad 1935 metais iš Lietuvos išvežta sviesto tiek 
daug kad pinigais gauta už jį 10 milijonų litų DAUGIAU 
negu 1934 metais! 1934 m. eksportuota 9,589,918 klg., o 
1935 m. — 12,023,579 klg. Sviesto rūšis, ačiū valdžios 
prižiūrėjimui ir pamokinimui ūkininkų, pagerėjo, paki* 
lo, ir Lietuvos sviesto eksportas viršijo Lenkijos, Esti
jos ir Suomijos sviesto eksportą!

Kiaušinių eksportas buvo teks: 1934 metais išvež
ta 16,074,460 kiaušinių, o 1935 metais — 26,756,310 kiau
šinių! Ar Lietuvos valdžia nesirūpina ūkininkų padė
timi', ar nejieško rinkų ir ar neranda jų išvežti savo ša- ■ 
lies produktus?________ _ ____

VELTUI
Ei, tai buvo laikai;
Veltui nūdien vaikai
Praskambėjusį skardų jų aidą;
Veltui jieško akis
Bene vėl kur nušvis
Saulė, kur jau kadai nusileido....
Veltui, veltui dairaus!
Kas likimo žiauraus
Amžių užmaršon jau nugramzdinta:
Nebegryš jau, vai ne —
Suvilioję mane,
Suklaidinę jau kartą kelintą!

- -- —L, Gira. ■

Liepos septynioliktos 
pavakare tylą perskrodė neramus 
garsas.

— Kas tenai atvyksta? — paklausė 
Braunšveigas vieną sargybinių.

— Matyti, mūsiškiai.
Tuo tarpu už didžiųjų vartų sudundė

jo arklių kanopos. Grafas įšoko į vartų 
bokštelį. Jis pamatė būrelį raitelių, kurie 
atrodė nepaprastai išvargę. Jie šaukte 
šaukė kad atidarytų jiems pilies vartus.

— Atidarykit vartus! — šuktelėjo.
Vartus tuojau atidarė, bet nuleist kil

nojamasis tiltas buvo ne taip jau lengva. 
Vienas viržis nusmuko nuo skritulio. Nie
kas negalėjo jo atgal atkelti. Tiltas tebe- 
kabojo persikreipęs ore. Tuo tarpu ana
pus griovio raiteliai nekantravo:

— Del Dievo, greičiau leiskit į pilį, 
atsiveja! — šaukė jie, neramiai .žvalgyda-. 
nriesi į giria. ,

Iš miško, ištikrųjų, tą akimirksnį iš
šoko buris raitelių. Jie, baisiai klykdami, 
šoko į neramiai trypiančius papilyje Vo
kiečius. Sunerimo ir pilies įgula, bet šau
dyti iš armotų nedryso, bijodami žudyti 
savuosius. Tuo tarpu vienas plokščiavei- 
dis raitelis pripuolė arčiau Vokiečių, pa- 
maskatavo kaž ką rankoje ir sviedė į jų 
buri. Vienas raitelis pasviro balne ir be
matant buvo nuvilktas kilpavirve į atsivi- 
jėlių Totorių gaują. Tilto prievaizda nu
sigando. Nesugalvodamas kad daryti, jis 
nukirto lyną kurs tebelaikė iškeltus var
tus. Raiteliai kaip vėjas sulėkė- į pilį. Ge
ležiniai vartai užsidarė.

Totoriai baisiai suklykė ir nudumė 
atgal į girią.

Atvykusius į pilį raitelius tuojau ap
spito buris įgulos žmonių, visi ėmė neri
maujamai klausinėti kad jie, iš kur atvy
kę. Tačiau Braunšveigas neleido jiems 
nieko pasakoti. Jis nusivedė juos į atski
rą kambarį, ten užsirakino ir ėmė kvosti.

— Baisus smūgis! Didžiausia nelai
mė! — pasakojo jie. — Kryžeivių kariu
menė sukulta, ordino nebėra!

— Ką jus pasakojat? Kur, kas, kaip 
sukulė? — nekantraudamas ir neramus 
klausinėjo grafas Braunšveigas.

— Žalgirio slėnyje, pas Eglėkalnio 
kaimą.... ’ Priešo buvo nesuskaitoma ka
riumenė — ir Lietuviai, ir Žemaičiai, ir 
Rusai, ir Lenkai, ir Totoriai, ir musų iš
davikai sąjungininkai.... Tik ėjo iš miš
ko ir ėjo.... Kryžeiviai narsiai kovojo, 
bet atsilaikyti neįstengė. Paskui užgriu
vo Totoriai, gaudė kilpavirvėmis, s'kro- 
džiojo arkliams pilvus. . . . Negalima buvo 
niekaip nei išsigelbėti.

— Kur pabėgo mūsiškiai? Kur didy
sis magisteris?

— Nebėra jo! Žuvo.... Visa kariu
menė žuvo. . . . Daug į nelaisvę pakliuvo. 
Ir mes buvom pakliuvę, tiktai naktį mums 
pavyko pabėgti. Tūkstančiai riterių kūnų 
guli Eglėkalnio bažnyčios šventoriuje.

Gandas buvo baisus. Tačiau reikėjo 
juo įtikėti, nes visi tai tvirtino. Pilies vir
šininkas liepė visiems atvykėliams tylėti, 
niekam nepasakoti. Pats gi nubėgo į bok
štą sustiprinti pilies apsaugą.

Šiurpas jį nupurtė kai jis išvydo prie
šais pilį atsiradus visą kariumenę. Buvo 
tai jau nebevieni Totoriai. Ten buvo dar 
ir Vingėlos Žemaičiai ir net Gudai. Buvo 
aišku kad ruošiamasi pilis apsiausti. Gra
fas Braunšveigas prišoko prie įgulos vadų.

— Kodėl nešaudot anuotomis? Kodėl 
nevaikot šių stabmeldžių gaujų? — šaukė 
jis.

— Negalima. Priešais save jie išsta
tė būrius mūsiškių belaisvių.

Braunšveigas šoko į tiltą. Jis tebe
buvo nepakeltas. Liepė tuojau kelti. Ta
čiau vos išlindo jo vyrai ir šokosi surišti 
nukirsto lyno, gausus lietus strėlių suva
rė juos atgal į pilį.

Padėjimas buvo begalo keblus. Rei
kėjo laukti puolimo ir gintis pasitikint tik 
muro sienomis. Neramus, suerzintas už
sidarė Braunšveigas tą vakarą savo kam
baryje. Tuo pat akimirksniu į jo duris 
pabeldė Skirmuntės tarne. Ji buvo nera
mi, rankos jai virpėjo.

— Kunigaikštytė belaisvė.... pagim
dė vaiką. ... — nedrąsiai prabilo ji.

— Ką? — sušuko Braunšveigas. Jam 
net plaukai pasišiaušė. Jį pagavo baimės 
drebulys.

Palikęs vienas, grafas krito kniūps
čias prieš kryžių. Jis ėmė karštai ir su 
baime melstis.

(Bus daugiau)

kAi.’l

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingų mergų 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs jų iš
vyti, pamilo. 300 pusi. ____________________ 100
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Juozo Tūbelio Valstybinio Darbo Sukaktuves
APDOVANOTAS VYTAUTO DIDŽIOJO 

ORDINU
Kaunas. — Lapkričio 10 dieną suėjo de

šimt metų kaip Juozas Tūbelis eina atsakingas 
ministerio pareigas. Dešimts metų išbūti val
džioje tai yra reikšmingas dalykas, šia proga 
pravartu pažvelgti Į jubijatą kaip asmenį, ir pa
žiūrėti ką jis yra nudirbęs valstybės labui.

Juozas Tūbelis gimė 1882 metais, Balandžio 
18 d., Rokiščio apsk , Panemunėlio vai., Ilgalau- 
kių kaime, tikrų Lietuvių šeimoje. Baigęs pra
džios mokyklą, mokinosi Mintaujos gimnazijo
je, kur iškarto įstojo į slaptą Lietuvių būrelį ir 
pradėjo Lietuvišką veikimą. Mintaujiškių Lie
tuvių tautinis susipratimas tada buvo jau ge
rai išbujojęs. Jie suprato savo tautinę vertę ir 
drąsiai gynė savo įsitikinimus. 1896 metais 
Rusai buvo norėję priversti moksleivius melstis 
Rusiškai, tačiau nieko nelaimėjo. Kilo pasi
priešinimas, kurį kurstė Antanas Smetona, Juo
zas Tūbelis ir kiti. Pasipriešinimas nepasibaigė 
laime, čia J. Tubeliui teko pirmą kartą nuken
tėti už savo tautinių teisių gynimą. Rusai jį 
iš gimnazijos prašalino.

Gimnaziją baigti J. Tūbelis turėjo kitur— 
Liepojuje. Baigė ją 1902 metais ir tų pačių 
metų rudenį išvažiavo į Varšavos universitetą 
studijuoti medicinos, čia jis ypatingo dėmesio 
atkreipė Į Lietuvių tautos praeitį, tinkamai ją 
Įvertindamas ir padarydamas išvadų jog Lietu
va turi atgimti. Lietuviškas J. Tūbelio nusi
statymas tada buvo jau pilnai pasireiškęs. Ta
čiau už tai jo niekas negyrė. Susidurdamas 
su Lenkais, jis nuolatos girdėjo viską kas Lie
tuviška niekinama, ir neiškentė nepasitraukęs 
iš nepalankios aplinkumos. Metęs Varšavos uni
versitetą, įstojo Į Rygos Politechnikumą ir bai
gė agronomijos mokslus. Baigęs mokslus, neiš
vyko šiltos vietos jieškoti į Rusiją, bet pasiliko 
savo krašte, gavęs menkutę vietą Kauno guber
nijos žemės tvarkymo komisijoje. Jis gerai su
prato kad anų dienų Lietuvai reikia savo žmo
nių ir kad visi kas drysta apleisti savo kraštą 
daro tėvynei skriaudą.

RAŠINĖJO LAIKRAŠČIAMS
Platesnį visuomeninį darbą J. Tūbelis pra

dėjo dirbti dar studentaudamas. “Vilniaus ži
nios” ir kiti Lietuviški laikraščiai spausdino jo 
straipsnius Įvairiais tautiniais reikalais. Jisai 
pats palaikė -tamprius ryšius su kaimu, negai
lėdamas patarimų ir nurodymų kad ūkininkų 
gerovė yra tiktai moksle, ir kad tautos ateitis 
priklauso nuo tikro ir gilaus savo reikalų su
pratimo.

Prasidėjus didžiajam karui, J. Tūbelis bu
vo pašauktas į Rusų kariumenę ir buvo paskir
tas Į intendantūrą. Be tiesioginio darbo, daug 
rūpinosi ir Lietuviais pabėgusiais nuo karo bai
sumų į Rusijos gilumą, juos organizuodamas ir 
šelpdamas. Į Lietuvą sugryžo 1918 metais ir 
pradėjo dirbti “Lietuvos Aido” redakcijoje, o 
netrukus ir Valstybės švietimo komisijoje.

1918 metų 11 dieną buvo sudaryta pirmu
tinė Lietuvos vyriausybė. Juozui Tubeliui bu
vo pavesta žemės ūkio ir valstybės turtų mi
nisterio pareigos. Tas pareigas ėjo dar keliuo
se minisiterių kabinetuose. Reikia atsiminti kad 
tada gyvenimas buvo pakrikęs. Teko viską su
kurti iš nieko. Ir čia yra J. Tūbelio didelis nuo
pelnas. Turėdamas nemaža patyrimo ir žinių, 
p. Tūbelis parodė didelių organizacinių gabumų. 
Jo tvarkoma žemės ūkio ministerija buvo pa
vyzdingiausia.

MINISTERIU PIRMININKU NUO 1929 M.
Kiek vėliau, J. Tūbelis iš valdžios pasitrau

kė ir pradėjo dirbti kooperacijos darbą ir suor
ganizavo žemės Ūkio Kooperativų Sąjungą. 
Prie valdžios gryžo tik 1927 metais, gaudamas 
finansų ministerio pareigas. 1929 metais su
darė ministerių kabinetą, pasiimdamas ministe
rio pirmininko ir finansų ministerio pareigas, 
kurias eina ir dabar.

J. Tūbelio vadovaujama dabartinė Lietuvos 
vyriausybė yra pasiekus gražių laimėjimų tiek

vidaus, tiek užsienių politikos srityje. Jeigu 
šiandieną Lietuva yra ūkiškų sunkumų mažiau 
prislėgta negu kitos valstybės, tai tik del to 
kad J. Tūbelio vyriausybė rado priemonių sun
kiai būklei palengvinti. Lietuvos pinigų kursas 
nėra svyravęs ir šiandien litai užsienyje turi 
didelio pasitikėjimo. Tai vėl J. Tūbelio nuo
pelnas, kurs sugebėjo Lietuvos finansus tvar
kyti taip kad pinigų kurso pastovumui nepada
rė įtakos nei jokie ūkiško gyvenimo sukrėtimai.

šiandien Lietuva yra padarius didelę pa
žangą įvairiose srityse. Visus laimėjimus sun
ku čia ir išpasakoti. Tenka tik pastebėti kad 
daugeliu tų laimėjimų šiandien (tenka pasidžiau
gti tik dėka J. Tūbelio.

Šio dešimties metų ministeriavimo proga, J. 
Tūbelio darbas Lietuvos gerovei neliko neįver
tintas. Valstybės Prezidentas apdovanojo Juo
zą Tubelį Vytauto Didžiojo I laipsnio ordenu.

Tsb.

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

DIDŽIOJO VILNIAUS SEIMO 
SUKAKTUVĖS

Praeitą Gruodžio 5 d. suėjo trisdešimts me
tų nuo Didžiojo Vilniaus Seimo sušaukimo die
nos. Tas seimas buvo 1905 metų laisvės judė
jimo viršūnė. Jis pasidarė galimas tik po to 
kai tų pat metų Spalių 30 (senuoju kalendorium 
Spalių 17) buvo išgauta iš caro valdomos Rusi
jos pagrindinės pilietinės (susirinkimų, žodžio, 
sąžinės ir spaudos) laisvės.

Vilniaus seimas buvo pirmas aiškus atgi
musios tautos mėginimas susidėti į valstybinį 
vienetą. Sušauktas jis buvo būrelio musų prieš
akinių darbuotojų, auklėjusių “Aušros” ir “Var
po” dvasią, savo sąmonės gelmėse nujautusiu 
kad atgimusiai tautai, pajiegusiai išlaikyti per 
jokį vargą savo tautinę gyvybę, susigrąžinusiai 
sau spaudą ir iškovojusiai pilietinę laisvę, atėjo 
valanda pagalvoti apie svetimųjų smurtu panai
kintos, savo garbingos senovėje nepriklausomos 
valstybės atgavimą. Tas dvasingas darbuotoji] 
būrelis šuktelėjo visą šalį susirinkti ir apsvar
styti tą galimumą. Į tą atsišaukimą atsililepė 
visutėlė šalis. Nebuvo valsčiaus buvusioje Kau
no, Vilniaus, Suvalkų ir dalyje Gardino guber
nijose kurios nebūtų aitsiuntusios savo atstovų 
į tą šeimą, Į Vilnių. Į seimą draugingai suplau
kė visų srovių ir pakraipų žmonės. Dalyvavo 
jame net musų sulenkėjėliai, toki kaip Vyskupas 
Ropas ir kiti.

Tai buvo tikra to žodžio prasme steigiama
sis seimas, sujungęs visą musų kraštą, be jokių 
skirtumų, vienai didžiai ir brangiai minčiai — 
minčiai sudaryti jį savo valdančiu vienetu. Sei
me, kaip ir visuose tokiuose dideliuose susirin
kimuose (jame dalyvavo per 1000 žmonių) pasi
reiškė smulkmenose nuomonių skirtumų, bet vi
sų vyraujanti mintis buvo viena. Ir tas seimas 
nutarė kad Lietuva butų autonominė valstybe 
Rusijos sudėtyje su nuolatine krašto atstovybe 
Vilniuje ir su sava kalba mokyklose, teismuose, 
r valdininkais.

Šiandien tie reikalavimai atrodo permaži. 
O tuomet, po tokios priespaudos, jie atrodė per- 
revoliucingi. Buvo atskirų žmonių pačiame sei
me kurie pabūgo tokių reikalavimų. Bet dide
lė dauguma, laiko dvasios pagauti, drąsiai išsi
barė už tuos reikalavimus, ir kas dar svarbiau— 
nutarė kovoti visomis prieinamomis priemonė
mis, tokiomis kaip Rusų Įstaigų boikotu, mokes
čių nemokėjimu, vaikų į kariumenę neleidimu ir 
tt., seimo nutarimus įgyvendinti.

Rusų raro jiegos netrukus nustelbė visus 
tuos seimo reikalavimus, išgaudė ar išvaikė to 
seimo atstovus ir jo nutarimų vykdytojus ir ko
votojus, bet seimo iškelta savarankumo mintis 
nasiliko. Ji paskiau kvėpė kiekvieną musų mok- 
slingesnį jaunuolį dirbti savo žmonėms, rengti 
savo šalį ateisiančiai patogiai valandai.

šiandien tie jaunokai jau žilagalvilai vyrai. 
Kiti jų pamiršti ir nustumti. Kiti jų daug iš
kentėjo del nuolatinio nešiojimo savo širdyje 
seimo pasėtų minčių. Jie nelaukė ir nesulaukė 
jokio atpildo, bet jų darbas šiandien yra davęs 
vaisių.

Tegul mums šiandien ir yra visokių sunku
mų, bet mes jau turim savo nepriklausomą val
stybę. Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvių žodis ir 
mintys yra Įsikūniję. Dabar tą savo laimėjimą 
mums reikia tik branginti iš visų jiegų, o vi
siems anuomet dirbusiems ir kovojusiems ati
duoti prideramą pagarbą.

Šiandien, prisimenant tą seimą, ypač malo
nu pabrėžti tą jo visuotinumą, kai visi musų 
krašto '•alkai sugebėjo petys į petį susirinkti 
spręsti savo gimtinei šaliai likimą.

Ta tradicija visuomet palaikytina. Sudary
kime jai sąlygas gyvuoti — auklėkime ją, ji 
visuomet musų brangiam tiek kentėjusiam kra
štui bus reikalinga. Tsb.

PER TVORA
PASIDAIRIUS

I SAULĘ
(Poeto svajone)

Pasikinkęs plieno plunksną 
Aš į proto vadeles, 
Į Jupiterio paunksnį 
Skrisiu išbučiuot žvaigždes.

Pakelėje pas Mėnulį 
Stabtelsiu pasiplepėt: 
“Ei, drauguži, baltas nuli, 
“Kas čionai, sakyk, girdėt? 

“Ar toli dar man ik Saulės? 
“Kur keliai sukasi Čia? 
“Pasakyk: ar ne drąsuolis 
“Jei skrendu dabar, nakčia ? I”

O Mėnulis, toks išbalęs, 
Galvą linkteli linksmai: 
“čia erdvėj nebūna kelio, 
“Skrisk skersai ir išilgai”.

Ir paplakęs plieno plunksną 
Minties pintu botagu, 
Skrendu linksmas (į Parnasą), 
Tik.... užsnūst kelyj baugu.

—VI. Pramicorius.

Musų raudonukai juokia
si sau i rankoves pasigavę 
musų cicilikus Į savo kil
pas. Su cicilikų pagalba, 
komunistėliai skaito sau di- 
ižiausią užsitikrinimą už
valdyti Susivienijimą.

Susitaikę ir susijungę 
musų raudonukai, spjaus 
cicilikams Į barzdą, vietoje 
padėkoti, ir per jų galvas 
lips prie Susivienijimo val
dymo. - •

Ateis ta diena kad cicili- 
kai rėkdami kaip ožiai at
bėgs pas tautininkus padė
ti jiems gelbėti Susivieni
jimą nuo komunistų... .

Istorija taip ir pasikar
toja: vieną seimą tautinin
kai šaukiasi sandariečių pa
dėt gelbėt Susivienijimą 
nuo komunistų; kitą seimą 
sandariečiai kviečia cicili
kus gelbėt • Susivienijimą 
nuo komunistų; kitą seimą 
sandariečiai kviečia cicili
kus gelbėt Susivienijimą 
nuo tautininkų; kitą seimą 
eicilikai kviečia komunistus 
gelbėt Susivienijimą nuo 
tautininkų-sandariečių; ki
tą seimą cicilikai kvies tau
tininkus gelbėt Susivieniji
mą nuo komunistų.... o 
gal komunistai kvies tauti
ninkus gelbėt Susivieniji
mą nuo cicilikų....

Tai užburtas ratas, kuris 
niekad nebaigia suktis, tur
būt todėl kad Susivienijimo 
ižde randasi pusantro mili
jono dolarių, kurie visiems 
ramybės neduoda....

Supa Garba.

Nenugąsdino
Siuvėjas: — Jei tamsta 

tuoj nesumokėsi man už pa
siutus rubus, aš čia sėdėsiu 
ir iš kambario neisiu iki ne
gausiu pinigų.

Skolininkas: — Tamsta 
ištikro atsisakai eiti iš ma
no kambario? Na tai duok 
50 litų kad galėčiau užsi
mokėti už kambarį, kitaip 
šeimininkė mus abu išmes 
laukan.

Amatų Mokykloje
Naujas mokinis: — Pra

šau, ponas mokytojau, pa
aiškinti man kaip padaro
ma statinė.

Mokytojas: — Hm.... 
reik paimti didelę skylę, 
apstatyti šulais ir apkaus- 
tyt lankais.

Duris Užrakino
Motina bara savo dukte

rį. Duktė teisinasi:
— Duodu žodį, mamut, 

kad tas vaikinas inėjo į ma
no kambarį be mano suti
kimo ....

— Juk aš tau liepiau vi
sada duris • užrakinti.

— Aš, mamut, duris už
rakinau, bet jis jau buvo 
viduje....

Civilizacijos Žymės
Juroje paskendo laivas. 

Keli žmonės šiaip-taip ant 
laivo skeveldrų išplaukė į 
kaž kokios nežinomos žemės 
krantą.

Ilgai jie vaikštinėjo jieš- 
kodami gyventojų pėdsakų. 
Pagaliau ant vieno medžio 
šakos rado pakartą žmogų.

— Ačiū Dievui, mes pa
tekom į civilizuotą šalį! — 
suriko vienas.

— Ką tu šneki? — nusi
gandęs sako kitas.

— Matai, jeigu čia gy-

PAIN-EXPELLER

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

n palengvinimą r

ventų kanibalai, jis butų 
buvęs suvalgytas, ir mums 
to paties reiktų tikėtis....

Pirmas Patikėjęs
Onytė: — Prisiekiu tau 

kad tu esi pirmas vyriškis 
kurį aš taip karštai myliu.

Jonukas: —■ -O tu -mano 
brangiausia.... tikiu aš ta
vim .... ■

Onytė: — Ačiū, tu taipgi 
esi pirmas vyriškis kuris 
patikėjo mano žodžiams...

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 užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokiij ki
tokių ligų. (18)

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

Optimistas ir Pesimistas
Optimistas:—Ko čia siel

vartauti .... saulė vis spin
di, nors kartais ją uždem 
gia tamsus debesiai!

Pesimistas: — Gal but! 
Po juros bangomis kur nors 
be abejo yra kieta žemė, 
bet ar tas skęstančiam pa
daro gero ?....

ĮGALIOJIMAI
j reikalingi Lietuvoje pirki- !
Į mui, pardavimui, valdymui i 

žemių ir kitokio turto. ;

i K. S. KARPIUSI JI
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Į Rašykit laiškais arba atsi- I 

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

P. J. KERSIS
1130 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario

Ofiso Telef. 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- 
riausį patarnavimą. • '

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

f Turiu $2,000 sumoje Lietuvių banko knygelių pardavimui.

4

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”:

VILKĘ 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 V I S E S E R Y 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”.

A I KINGŲ APYSA KOS p™ t», k. s. Km- 
pius, vykdamas į Pasaulio Lietuvių Kongresą praeitą vasarą, pasisitenge aplanky
ti Skandinavijos šalis — Vikingų žemes — ir nekurias 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.
“Dirvos” kaina metams Amerikoje $2.00. Kanadoje —,$2.50. Lietuvon —• $3.00. \ 
Pusei metų pusė kainos. Prenumeratą galima siųst įdėjus į laišką $2.00 ar $3.00 
pinigais, arba čekiais ir money orderiais. Visada paduokit savo aiškų antrašą.

i ” 6820 Superior Avenue
JLJ_L_IX V .A. CLEVELAND, OHIO
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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 
Į Lietuvą.

Nenuskriaudžiami ir seni skaitytojai—jie 
tik prašomi pridėti 10c persiuntimo kaštų 
ir jie taip pat gaus kalendorių.

D I R V • A

KAS TIE STACHANOVCA ?
“UDARNIKAI”, “OTLlčNI- 
KAI”, “STACHANOVCAI”

Nuo “Dirvos” Redakcijos: 
Pereitame “Dirvos” numery
je editoriale buvo paminėta 
apie sovietų Rusijoje pakili
mą naujo ūpo — padidinti 
išdirbimą, darbininkams pa
sikinkius dirbti kompeticijos 
arba lenktyniavimo budu.

štai 
kome 
tokius

“Lietuvos Aide” užti- 
plačiau apminėta apie 
sovietų bandymus.

gs * *

į 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 ___________  $2.00
Kanadoje ________________ $2.50
Lietuvon___________________$3.00

.1 . .. ■

$ i'7’" Prenumeratos Kortele §
JI Vardas-Pav.

Adresas

T Miestas ................................................ Valst.

LIETUVON IŠRAŠANT:

*
i

Kaimas

Paštas

(Lietuvon išrašant, reikia pridėti ir išrašytojo adresas)

Apsk.

I
i

Kas užrašo:

Adresas

Miestas Valst.

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

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

be klaidų, 
permaža 
niko” ir 
sisekimo 
ko nors
Ir atsirado.

Bet “otličnikas” 
(tesiskyrė nuo “udar- 
todel tokio didelio pa- 

nesulaukė. Reikėjo 
labiau imponuojančio.

GREAT LAKES EKS
POZICIJA SKUBIAI 

RUOŠIAMA Važiuosit
Lietuve

RENGIAMA MAISTO 
PARODA

Smarkiai ruošiamasi prie Cleve- 
lando 1936 metų Maisto Parodos ir 
Namų Reikmenų Išstatymo, kas at
sibus Miesto Auditoriume, Vasario 
6 iki 14 d. Jau dabar yra išparduo
ta apie 90 nuoš. visos tinkamos iš- 
statams vietos. Maisto dalykai už
ims visų viršutinę dalį auditorijos, 
o namų reikmenys apatinę salę. Da
lyvaus daugelis šalyje žinomų fir
mų Su savo gaminiais. Clevelando 
maisto paroda pasidarė kasmetinė 
didžiausia tos rūšies paroda visoje 
šalyje.

šioje parodoje, kaip kitais metais, 
bus suvesdinta viena jaunavedžių 
pora, kuri gaus $100 pinigais dova
nų ir daugybę šiaip reikmenų pra
džiai gyvenimo.

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

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

Kaina 25 centai.
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland. O

Darbininkija paprastai yra 
priešinga akordinio darbo prin
cipui, tokiai tvarkai kur atly
ginama nuo atlikto darbo kie
kio (Amerikoje tas gerai žino
ma vardu “piece work” arba 
nuo “štukų”.—“D.” Red.)

Darbininkas patiria kad akor- 
diniu budu dirbdamas, jei ir 
daugiau uždirba, savo pajiegų 
išaikvoja daug daugiau. Akor- 
diniame darbe nėra išviršinio 
raginimo, bet užtat yra intere
sas daugiau uždirbti, vidujinis, 
psichiloginis botagas, kuris 
verčia žmogų savo valia labiau 
įtempti jiegas negu nuo išvir
šinio botago, kadangi čia visai 
nėra simuliacijos.

Tačiau darbininkų diktatūros 
krašte šis klausimas kitaip pa
statytas. Ten lenktyniavimo 
metodas labai plačiai vartoja
mas. čia yra pakviestas į tal
ką ir žmogaus garbės ir mate
rialinės gerovės troškimas.

Visi Lietuvoje yra girdėję 
“udarniko” vardą. “Udarni- 
kas” tai darbininkas kuris pa- 
jiegia daugiau padaryti už pa
prastą saiką. Juo toliau pa
prasto saiko kas darbe nužen
gia tas yra geresnis “udarni- 
kas” sovietų valdovų akyse, tas 
yra darbo didvyris, jis yra lai
komas pagarboje, rodomas pa
vyzdžiu kitiems, jo paveikslai 
spausdinami sovietų laikraš
čiuose ir, kas gal visų svar
biausia, jis gauna daugiau at
lyginimo ir maisto, Įgyja pri
vilegijų kasdieninių reikmenų 
apsirūpinimui. žodžiu, “udar- 
niku” tapti yra malonus daly
kas, bet užtat reikia gerokai 
pasitempti darbe.

Bet žmogus greit su viskuo 
apsipranta, ir dažnai jam tas 
kas pradžioje atrodė labai įdo
mu ir jį viliojo, paskui kažkaip 
supilkėją. Taip atsitiko ir su 
“udarniku”. Pradžioje “udar- 
nikų” skaičius labai greit au
go. Augo ir jų pasiekti vai
siai, bet paskui stabtelėjo. O 
Sovietų valstybė yra labai su
interesuota pakelti savo krašto 
darbingumą. Tam nesigaili 
nei propagandos nei kitokių 
psichologinių paraginimo prie
monių, iš kurių tikrai galima 
daug ko ir pasįmokyti.

Kada ‘udarniko’ aureolė tru
putį nublanko, tada atsirado 
kaži kas nauja. Tai “otlični
kas”, vadinasi, darbininkas ku
ris bent 51 nuošimtį (virš pu
sę) savo darbo atlieka visiškai

Na ir “Stachanovcai”
Vienas ikšiol nežinomas an- 

gliakasis Stachanovas pastebė
jo kad oro spaudimu varomas 
kūjis kasykloje per 24 valan
das tenaudojamas vos penkias- 
šešias valandas, ir tiktai to
dėl kad kiekvienas darbininkas 
pats turi sudoroti tai ką jis 
su kuju priskaldė. Stachano
vas apskaitė kad perėjimas nuo 
vieno darbo prie kito sugaišina 
daug laiko ir kad maža dalis 
darbininkų su kuju gali priga
minti žymiai didesnei daliai 
darbininkų valytojų. Jis tada 
atskyrė abu darbo procesus 
(joks čia stebuklas, o tik pa
prastas kapitalistinės sistemos 
darbo padalinimas) ir pasiekė 
to kad kūjis dirbo visą laiką, 
o darbininkai suspėjo jo pri
skaldytą anglį sudoroti. Pa
sekmė buvo ta kad jis, savo 
grupės darbininkų skaičių su
mažinęs apie 20 nuošimčių, an
glies prikasė 110 nuoš. daugiau 
negu iki tol per tokį pat laiką 
buvo prikasama.

Per vieną naktį Stachanovas 
tapo nepaprastu darbo didvy
riu. Visur buvo išreklamuotas, 
išgarbintas, ir visiems parody
tas pavyzdžiu. Gimė naujas 
obalsis — darbo išskirstymas! 
Šito Stachanovo pavyzdžio se
kėjų daug atsirado. Vėl pra
sidėjo naujas lenktyniavimas: 
kas geriau sugebės iki aukš
čiausios ribos išnaudot mašinos 
ir žmogaus pajiegumą!

Tuo budu rasta naujas vidi
nis akstinas kuriuo 
verčia savo jiegas 
paskutinųjų. Ar 
chanovcai” bus 
Turbut ne amžinai, 
kitas atsiras.. ..

Arkitektai jau baigė piešinius 
pirmų dviejų didelių budinkų Great 
Lakes Ekspozicijai, kuri rengiama 
Clevelande ateinančią vasarą paeže- 
ryje. Tos dvi budavonės bus užim
tos Transportacijos paroda ir Elek
tros ir Komunikacijos išstatais.

Tie budinkai bus subalansuoti vie
nas prieš kitą, kožnas bus 540 pėdų 
ilgio ir 180 pėdų pločio ir turės vie
tos iki 100,000 ketvirtainių pėdų vi
sokiems išstatams.

Transportacijos Budinke tilps pil
numoje automotivai, motoriniai ve
žimai, gatvių bėgiai, busų linijos, 
jūriniai, gelžkelių ir su 
dalykai.

, Elektriškame Budinke 
biniai elektros ir spėkos

’ Kitas svarbus išsivystymas šiame 
' rengime yra tai planai tarpvalstiji- 
. nei ekspozicijos organizacijai. Or

ganizuojama komitetai kaimyninėse 
valstijose ir miestuose esančiuose 

• prie Didžiųjų Ežerų. Komitetai bus 
; vadovybėje mayorų ir gubernatorių.

Tikslas šios parodos bus supažin
dinimas visuomenės ir plataus pa- 

’ šaulio su Didžiųjų Ežerų sritimi ir 
! kas čia randasi.

Great Lakes Exposition atsibus 
Liepos, Rugpjūčio ir Rugsėjo mėne
sių bėgyje, paminėjimui šimto metų

■ sukaktuvių nuo Clevelando inkorpo- 
, ravimo. Tikima parodą aplankys

keturi milijonai žmonių — po apie 
40,000 kasdien — bėgyje 90 dienų

■ periodo.

jais bendri

tilps išdir- 
industrijos.

VISKAS NAMAMS
Plumbing Supplies 
Geležiniai daiktai ir 

maliavos.
32 šmotų lėkščių 

setas $1.49
Apvaląs Enameliuotas 

Roaster 39c
THE STONEMAN CO. 

7110 Superior Ave.

LIETUVON?

KREIPKITĖS Į
IC

AGENTŪRA
Artėjant pavasariui, kiekvieną Lietuvi ap
ima viena didžiausia mintis — važiuoti i 
Lietuvą, aplankyti savo gimtini 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....

žmonės 
Įtempti iki 
ilgai “Sta- 
populiarųs ? 
Po jų kas 

V. Gir.

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausios 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

CIGARAI . TABAKAS
Cigarai, tabakas, cigaretei, pyp
kės, 
kainomis. Dėžė cigarų iš 50 už 
$1.07, " ‘ ’
pigumai cigarų ir tabakų, 
liu 
nes

saldainės prieinamiausiomis

gražiai supakuota. Kiti 
. Ga- 

sutikti visokią kompeticiją, 
mano kaštai maži.

M. GOLDMAN
CUT-RATE TOBACCO CO.

7031 Superior Ave.

(4)

ATSILANKYKIT ČIA
kainos yra prieinamos. Su pir
kiniais duodam Eagle stamps, 
musų skelbimą šiame laikrašty
je, gausit geresni patarnavima. 
ATEIKIT 
krautuvę, 
Atsilankę 
Kalėdoms 
reikmenis

pasidaryti po musų 
kur visokių reikmenų 
pasakykit kad matėt 
ir Naujiems Metams 
pirkit pas mus. (3)

Addison Hardware Co.
7400 Wade Park Ave. Cleveland

Muzikos Reikmenys
Parduodam naujus ir vartotus 

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

Harmony Music Shoppe 
David G. Tomka

7727 Superior Av., Cleveland.
ENdicott 5297

(4

o.

Gydanti Arbata
Štai geriausia gydanti arbata 

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

Patria Trading Co.
5132 Broadway Cleveland,

še- 
(4

O

DIRVOS” AGENTŪRA aptarnauja vi
sus vykstančius Į Lietuvą apsilankyti ar 
apsigyventi: išrūpina dokumentus, su
teikia informacijas, ir aprūpina 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 Į savo Lietuvišką Įstai
gą, kuri jums sąžiningai patarnaus ir 

suteiks tikriausias informacijas 
apie kelionę ir reikmenis.

DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

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

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 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

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. 

Visoki 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.

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.

Brangmenys
Didžiausias rinkinis brangme- 

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

6401 St. Clair Ave. HE. 0465

Atnaujinkit savo prenumeratą kada pasibaigia. 
-'iiiiiiiiiiiiiiiiHiintjiiiiirinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimiiiiiiiiiiiimiinii  ̂

Į DĖKLĄ C. JAKUBS I 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
= Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
= kambarius leidžiame dykai.

I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- = 

= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- 

= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 
= sirinkimo. Reikale itelefonuokit. =
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 |
r •iiiiHiiiiBiiiiiiiiiiiiDiiimiiiiHiiiiiiiiiiggiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr

Apsirupinkit Dabar
Naudokitės proga — štai musų didžiausias >

Išpardavimas l
Vyrų ir Vaikinų

SIUTU - OVERKOTU — SKRYBĖLIŲ 
ir visokių kitokių vyriškų rūbų ir reikmenų

štai musų didžiausias

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd. y

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
į Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
st. tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 

; sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
■ miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
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 
musii patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir vi2ais atžvilgiais mo
demiškas.

HEnderson 9292
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LIETUVOS SVIESTO EKS
PORTO REKORDAS

Lietuva Pralenkė Lenkiją, — Už Sviestą Gauta 
10 Milijonų Litų. Daugiau negu 1934 Metais

Kaunas. — Seniems metams jtucta 73.34 nuoš. viso kiekio, o 
visiškai baigiantis, visi skuba, 1935 m. 85.95 nuoš. 
kogreičiausia suvesti jų są- Pasaulinėje rinkoje 1935 me- 
skaitą. Norėdami tiksliau pa- į tais sviesto paklausa buvo gy- 
tirti apie ekonominę 1935 me- va. Kainos buvo geresnes lie
tų padėti kreipėmės į atskirų į gu 1934 metais. Už eksportuo- 
centralinių ūkiškų organizaci- į tą sviestą 1934 metais buvo 
jų vadovus. Kai kurios šių oi-, gauta apie 14 milijonų litų, 
ganizacijų bendresnius savo Apie tiek pat vyriausybės bu- 
balansus jau spėjo suvesti. ' vo damokėta ūkininkams tvir-

Iš Pienocentro pirmininko J. f toms kainoms palaikyti. 
Glemžos patirta kad pieno pro- j 
dūktų eksportas 1935 metais 
buvo neblogas. Pienorentras 
sviesto viso eksportavo suvirs 
235,684 centnerius, arba 12,- 
023,579 kilogramų, tat ketvirt- 
daliu daugiau negu 1934 metais 
(1934 m. sviesto buvo ekspor
tuota 9,589,948 klg.).

Dvylika milijonų kilogramų 
sviesto yra tiek kiek Lietuva 
ikišiol niekuomet nebuvo eks
portavus vienu metu. Tat 1934 
metais Pienocentras ne tik kad j 
sviesto ekspertą gerokai padi-1 
dino, bet dar ir pastatė naują 
Lietuvos sviesto eksporto re
kordą. Lietuves sviesto eks
portas 1935 metais bus dides
nis už kaimynų Lenkijos, Esti
jos, Suomijos sviesto eksportą.

Pažanga padaryta ir sviesto 
rūšyje,. 1934 metais aukščiau
sios rūšies sviesto buvo ekspor-

1935 metais už sviestą iš už
sienio bus gauta apie 24 mili
jonai litų. Vyriausybė kainoms 
palaikyti pridėjo apie 9 milijo
nus litų. Vyriausybės primo- 
kėjimai sumažėjo užsienio rin
kose pagerėjusių kainų sąskai
tom

Taigi 1935 metais pieno 
ūkis davė žymiai didesnes pa
jamas ir mažiau buvo reika
lingas paramos.

KAS NORI MAINYTI 
biznio įstaigą, lotą, prastą na-

KIAUŠINIŲ EKSPORTAS
Kiaušinių eksportuota 1934 

metais 16,074,460, o 1935 me
tais 26,756,310. Tat ekspor
tas pakilo 66.5 nuoš. Tačiau 
kiaušinių eksportas, nors yra 
ir padidėjęs, apskritai Lietuvos 
sąlygoms yra permažas.

Musų kraštas turi pirmeny
bių prieš kitus Pabaltijo kraš
tus (Estiją, Suomiją) savo są
lygomis, tačiau kiaušinių 
ža daug mažiau negu jie.

Kiaušinių pardavimas

iš ve-

Del šio sumetimo reikėtų, 
kiaušinių eksportą visais bu
dais plėsti, šiuo laiku jų ekš- 
kortas sutinka ir šiaip mažiau
sia kliūčių. Ir pati kiaušinių 
eksportui gamyba nereikalau
ja didelių kapitalų investacijos.

ŽĄSŲ IŠVEŽIMAS
Atitinkamų vyriausybes įs

taigų pastangomis surasta rin
kų ir 
žąsų 
laiku 
sims

jau nemaža eksportuota 
ir žąsienos. Paskutiniu 
dar rasta naujų vietų žą-' 
ir žąsienai išvežti.

“L.A.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGIJA 
PAKILO FINANSIŠKAI

Aiškiai matyti kad jau sun
kius laikus baigiam pragyven
ti. Gana gerą pavyzdi duoda 
Clevelando Dr. Vinco Kudirkos 
Pašalpinės Draugijos pereitų 
metų atskaita, kame matosi 
žymus turto paaugimas. Inei- 
gų per visus metus draugija 
turėjo $1,690.96, išeigų gi tu
rėjo ištisą metą $1,236.39. Pa
silieka gryno pelno $454.07.

Draugijos turtas su pradžia
i šių metų pasidaro viso $6,151, 
neįskaitant Šerų kuriuos turi, 
knygų kaina už virš $600.

Tuomi aiškiai įrodo kad 
Vinco Kudirkos Draugijai, 

l driai vedant ir žiūrint savo 
kalus, paVyko pasekmingai 
presijos laikus pergyventi, 
dabar gali šviesiau žiūrėti į at-

PREKYBA SU ŠVEDI
JA PLEČIASI

Dr. 
bu- 
rei- 
de- 
ir

Kaunas. — Tarp Lietuvos ir
Švedijos prekybos santikiai ple- šalpinėš 
čiasi. Paskutiniu laiku vis dau- atlaikyti praeitų blogų laikų ir

pa-eiti. Tūlos musų kaimynės 
draugijos nepajiege

priverstos buvo likviduotis. Nč- 
j ra tame 
su didele 
menam. .

Reikia
jos praeityje didelę rolę lošė 
Lietuviškame kultūriniame gy
venime. Nėra paslaptis kad, 
draugijoms išrtrirus labai daug

į bendrą Lietuvių išsi- 
Nėra reikalo čia apie

giau į Švediją eksportuojama, 
įvairių Lietuvos prekių. Nu
matoma kad ir ateityje tie san- 
tikiai dar labiau bus išplėsti.

Iš Klaipėdos laivais ekspor
tuojama Į Palestiną 300 raguo
čių. Gyvuliai išgabenti spe-%^v.fe.j^...
oialiais Latvių laivais. Į laikymą. *

Klaipėdos uoste prikrauta ir|įaj aiškinti, ir visi-su tuo su- 
kraujama javu laivai, kurie iš-1 tiks kad draugijų tolimesnis 
veža Lietuvos grudus i užsieni, i gyvavimas mums svarbus kaip 

2 ", .. | kasdienine gyvenimo reikmenis.
Grudai tuo tarpu sudaro dUjTatgi šiuomi mes pasibrėžkim 
džiausią eksporto dali.

Nuolatinį švedija-Lietuva su
sisiekimą ir prekių vežiojimą 
atlieka laivas “Marieholm”. i _____ _
Lietuvos išveža įvairių smulkių1 yra gelbėti 
prekių ir bekonus Į Švediją.

“L.A.

jokio džiaugsmo, tik 
apgaila tą Įvykį pri-

pasakyti kad clraugi-

AKI V PRIŽIŪRĖJIMAS IR ŠVIESA

gijų, kuriems amžius ir svei
kata daleidžia, stoti į Kudirki- 
nę, priimami iki 45 metų am
žiaus. Pašalpos mokama $6.00 
į savaitę, $200 pomirtines, ir 
nario žmonai mirus narys gau
na $50.

Draugijos valdyba šiems me
tams susideda iš sekančių: — 
pirmininkas J. Brazaitis; vi> 
pirm. M. šalčius; užrašų rašti
ninkas I. Samas; turto rašti
ninkas A. M. Praškevičius; iž
dininkas J. Vilčinskas; iždo 
globėjai F. Samuolis ir P. Ja
sulaitis; tvarkdaris J. Grigas.

Draugija šiais metais yra 
užsibrėžus sukelti fondą pa
statymui Dr. Vinco Kudirkos 
biusto Cleveland© Lietuvių Kul
tūriniame Darželyje. Pradžiai 
šio darbo dovaną skiria musų 
gerai žinomas laikrodininkas 
ir draugijos narys Izidorius Sa
mas, laikrodėlį $50 vertės iš- 
laimėjimui. Apie tai vėliąu 
sužinosite plačiau, ir be abejo 
visuomenė noriai prisidės su 
savo nuoširdžia narama tokia
me draugijos visuomeniniame 
kultūriniame darbe.

šia proga dar noriu paaiškin- 
ti tiems kuriems teko būti su
klaidintais per J. Jarų. Jisai, 
apart visų jo rašomų nesąmo
nių “Keleivyje” parašė ir apie 
Kudirkos Draugijos mažėjimą 
nariais, tuomi kaltindamas tur
to raštininką politikavime ir 
nerašyme pranešimų tiems na
riams kurie raštininkui asme
niškai nepatinką. Tai grynas 
prasimanymas, prie ko dasilei- 
sti galėtų tik nesąžiningas žmo
gus. Ponas Jarus visgi tokiu 
nėra ir prisipažins kad jis yra 
gavęs nuo abieju raštininkų 
pranešimus apie draugijos su
sirinkimą ; dar negana to, aš 
ir asmeniškai aplankiau p. Ja
ro namus pranešti. Tiesa, ne
radau jo namie, bet radau jo

WILLIAM McVEY and DR. ARTUR RODZINSKI

Dr. Arthur Rodzinski, kuris pa-1 dalimi pilno i 
darė Ohio valstiją žinomą visoj ša
lyje perstatymais operų ir davimu 
simfoniškų koncertų savo vadovau
jama The Cleveland Orchestra, yra 
entuzistiškas rėmėjas darbo kurį at
lieka Matymo Apsaugojimo Taryba, 
prie kurio priklauso daug musų žy
mių piliečių.

Taip svarbiu jis laiko gerai' akie

.......... ir linksmo
j kad jis reikalavo idant 
kurį daro Orkestrai 
Wiliam McVey, butų taip visapusiai 
numatuotas kad paties Dr. Rodzin- 
skio akiniai liktų jo skulptūros gal
vai.

Rašydamas į Matymo Apsaugoji
mo Tarybą, Dr. Rodzinski išsireiš
kė: “Daug gyvenime grožės tenka 
tik tiems kurie gerai prižiūri savo 
brangiausi turtą — savo akis. Lin
kiu jums pasisekimo jūsų darbe— 
mokyme žmonių prižiūrėti savo re
gėjimą. Aš patyriau kad akiniai 
negali atstumti mus nuo aktivio da
lyvavimo gyvenime ir kad geras ir 
atsakantis šviesos naudojimas pa
gelbsti net prastoms akims.'

čempionai 
gi tą žino, 
kaip daro ir 
fesijų.

Regėjimas 
šviesa yra pigi.

gyvenimo, 
jo biustas, 
skulptorius

žmoną, kuri prižadėjo pasaky
ti. Ji podraug pastebėjo kad 
jis gal išsibrauks iš Kudirki- 
nes, nes padidino savo apdrau- 
dą Susivienijime. Kam tada 
mesti kaltė ant Kudirkinės raš
tininko?

Ponas Jarus jau praeitą va
sarą pasirodė esant nenuošir
džiu draugijos nariu, rengda
mas su bolševikais kitą pikni
ką tą pačią dieną kaip rengta 
Kudirkinės piknikas. Nuo to 
p. Jarus daugiau nedryso apsi
lankyti Kudirkinės susirinkime 
ir nemokėjo mokesčių manyda
mas kad jį draugija bars, 
savo 
na.
šyk teisybę, kad vėliau susidū
rus nereiktų akis nuleidus 
rėti.

sporto pasaulyje 
Jie saugoja savo 
vadovai biznio ir

taip- 
akis, 
pro-

yra neįkainuojamas.

kaipo sau būtiną pareigą palai
kyti kaip galint ilgiausia vietos 
pašalpinės draugijas. Pašalpi- 

^jnių draugijų, apart kultūrinio 
Iš I veikime, svarbiausia užduotis j 

i nelaimėje pateku
sius savo narius, jos rūpinasi 
su paskutiniu patarnavimu na- 

•” riui mirus, kas likusiems šei 
mes nariams daug pagelbsti to- 

. se liūdnose valandose.
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

ja vienintelė tautinė pašalpinė 
draugija ką gyvavo ir pasilie
ka gyvuoti Clevelande. šiuomi 
nuoširdžiai esat kviečiami tie 
buvusieji Kudirkinės nariai ku
rie del blogų laikų neišgalėjo! 
savo duoklių užsimokėti: lai
kams pagerėjus dėkit visas pa
stangas atgryžti, nes yra pa
tvarkyta kad buvęs narys turi 
tam tikrus palengvinimus su- 
•/ryžimui atgal Į šią draugiją. 
Apie tai plačiau sužinosi, atsi
lankę į susirinkimą, kurie atsi- 
buna kiekvieną pirmą penkta
dienį mėnesio, Lietuvių salėje. 
Podraug esat kviečiami ir bu
vusieji nariai likviduotų drau-

0 
rašinėjimais kitus kalti- 

Buk atviras, Jonai, ir ra-

a ii-

JIEšKAU Elzbietos Zlatkiu- 
tės, paeina iš Akmenių kaimo, 
Kleštoriaus par. Buvo vedus, 
bet po vyru pavardės nežinau. 
Gyveno Clevelande apie 11 me
tui atgal. Kas žino, arba ji pu
ti prašomi atsišaukti.

Povilas Bražinskas 
7511 Star Ave. Cleveland, O.

A. M. Praškevičius, 
Turto raštininkas.

1935 
Be 

didelių sunkumų bucų buvę ga
lima ir dvigubai daugiau par
duoti. Gautos kainos, palyginti 
taip pat buvo 
kitiems žemės 
t? m s.

Frimokojimai 
19-35 metais taip 
žesni. 1934 metais

mėne-

Da ii-

ii ž

e L E C T R

geresnės negu
ūkio produk-

IR

visais vakaras

Asmuo Į Asmenį šaukimas

t

gaunama
T

departmen- 
tada dirba 
reikalingas

čia reikia prašyti tam tik
ro asmens ar

Operatorė

ma ar nedidelį ūkę ant dviejų j poetais praėjo sklandžiai.
šeimų namo, su visais įtaisy
mais, dvigubu garadžium, at
eikit arba rašykit: (4)

13726 Eaglesmere avė. 
Cleveland, Ohio

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

Mo'dernizuokit Namus
Nėra reikalo vargti su sena 

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
les. Aš atlieku plumbing darbą, 

1 suvedu gazą ir išvedu rynas. Ap
skaičiavimas nemokami. (7) 

I J. J. PICKETT 
/ The Plumbing and Gas Fitter 
/ 7107 SUPERIOR AVE.

Tel. HE. 0758

Laikrodžių Taisymas
Pataisysim jūsų laikrodėlius ir 

brangmčnis dabar, užmokėsit ka
da galėsit. Duodu kreditan kas 
nori. Taipgi egzaminuoju akis 
ir pritaikau akinius. Perku seną 

, auksą ir moku aukštą kainą. Vi
sas mano darbas garantuotas, 

> daug metų patyrimo. (4)

A. GALVIN
834 VINCENT AVE. 

kampas E. 9th st. tarp Euclid 
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
| 3341 EAST 55TH ST.

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

Puikiau.sios Gėles
Kuomet prireikia kokiam nors 

tikslui gėlių kreipkitės į mus— 
Gėlės vestuvėms, pokiliams, li
goniams ir laidotuvėms. Prista
tėm visur Clevelande ir plačiai 
apielinkėse, jeigu parašysiu ar 
telefonuosit. Mu-sų įstaiga yra 
žymiausia gėli ų pardavimo ant 
St. Clair. Apsipažinkit su mu
mis, sutaupysit pinigų. (5) 

Turim vainikų ir papuošalų
Kalėdoms

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

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

mažiaus) (mokėjimą, jei norima. 
Didžiausias pasirinkimas visokių 
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.

i Tarp Euclid ir Prospect Avės. 
Cleveland, Ohio.

buvo ma- 
kiaušinilĮ 

buvo išvežta už 1,500,000 litų, 
primokėta 250,000 litų; o 1935 
metais išvežta už 2,100,000 li
tų, primokėta 220.000 litų.

Dabar
AKIU

SAUGOS
SVIESI

KIAULIŲ EKSPOR
TAS LAPKRIČIO 

MĖNESĮ
Kaunas. — Lapkričio 

i “Maistas” eksportavo 
37,805 kiaules, 
eksportuota bekono

sį 
sienių 
giausia
Angliją, būtent apie 14,000.

Į Rusiją eksportuota apie 
11,600 kiaulių; Į Belgiją apie 
3,000. Dar eksportuota į Ho- 
landiją, Švediją ir kitur.

“L.A.”

IR VALGOMAJAM KAMBARYJE
Milijonai žmtnių .apsaugoja savo akis su regėjimą ap- 
spugojančia trijų šviesų lempom savo viešuose kamba- 
liuose. Dabar galit turėt tokią pat šviesą ir savo valgo
majam ferbaryje su nauja Regėjimą Saugojančią Trijų 
šviesų Valgomo Kambario Lempa—pagaminta specia
liai namams ir apartmentams kuriuose 
baris naudojamas kariavimui, siuvimui 
ši lempa yra labai graži su trijų šviesų 
200 arba 3C0 waits — mažai, vidutinei, 
sai, kaip pageidaujama.

valgomas kam- 
ir skaitymui.
sudečia — 100.
ir didelei švie-

Bent kuriame laipsnyje ši .Regėjimą Taupanti Valgomo 
Kambario Lempa teikia šviesą be žėrėjimo ir be kenks
mingų šešėliu. Ji yra naujausias ištobulinimas Regėji
mo Moksle, pagaminta apsaugoti akims, padaryti darbą 
lengvesniu, ir turėti daugiau malonumo.

REGĖJIMAS N E f K A IN U O J A M AS — š VI E;S A PIGI

Long Distance telefonu šaukimams

NUPIGINTOS ASMENS I ASMENĮ KAINOS

Stctis iš Stoties šaukimas

Reikia pasakyti operatorei 
jog kalbėsit su tuo kas at
silieps. Pašaukimas atsi- 
buna greičiau jei turi te
lefono numerį. Jei neturi 
numerio, tada operatorė ji 
gaus jums pati.

to.
iki
asmuo' arba nurodytas d
partnlenlas. ' i

Pradedant Sausio 15, žemos 
naktinės kainos pritaikomas vi
sai sekmadienio dienai stotis iš 
stoties šaukimams. Taipgi, nu
piginta kaina nuo asmens į as
menį šaukimas sekmadienį ir bė
gyje naktinių kainų periodo kas 
vakaras po 7 valandos. Nupigi- 
nimas pritaikyta ten kur stotis į 
stotį dienos metu už tris minu- 
tas atsieina daugiau kaip 35c.

STOTIS Į STOTI nupiginimas 
eina nuo apie 10% trumpesniam 
šakiniui iki 40% ar daugiau to
limiems šaukimams.

ASMENS Į ASMENĮ nupiginta 
pinigais tiek pat, nors ne nuo
šimčiais, kaip ant stotis i stotį 
šaukimų tarp tų pačių vietų.

Daugiau negu kitados dabar il
gos linijos bus užimtos kalbom 
. . . pašnekesiais . . . didelio biz
nio kalbom . . . žiniomis . . . lin
kėjimais . . . sveikinimais. Ar 
galim ir jums pasitarnaut už že
mas kainas? Pasinudokite šio- 

kainomis. Pasikalbėkit sumis 
savo draugu.
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Olšauskas Clevelande 
Prededa Darbuotis

Artistas Juozas Olšauskas 
jau apsigyveno Clevelande ir 
pradeda darbuotis. P/?mas jo 
žygis sudaryti bažnytinį chorą 
savo parapijoje, Collinwoode. 
Choro pirmas susirinkimas bu
vo Sausio 16 d. Prisirašė ke
liolika vyrų ir merginų.

Gerb. Olšauskas rengiasi pa
dainuoti ir pakankliuoti Lietu
viškuose radio programuose ir 
dainuos šį sekmadienį Lietuvių 
Vaizbos Buto rengiamame kon
certe Lietuvių salėje.

Clevelande randasi labai daug 
jaunimo ir augesnių žmonių 
kurie mėgsta dainas, užtai mu
sų nekurie chorai net samdy
davo svetimus mokytojus kada 
savo neturėdavo. Tie daininin
kai pageidauja kad p. Olšaus
kas sudarytų kokį paskirą cho
rą, nes jie nepriklauso nei vie
noje nei kitoje parapijoje.

RADIO KONCERTAS
Clevelando Lietuvių Vaizbos Butas — organi

zacija susidedanti iš biznierių ir profesionalų—ren
gia didelį Radio Koncertą, palaikymui Lietuviškų 
radžio programų naudai, Lietuvių salėje, šį sekma
dienį, Sausio-Jan. 19 d. Koncertas prasidės tikrai 
bizniškai — lygiai 5 valandą vakaro. Salės durys 
bus atdaros nuo 4 valandos. Įžanga bus tik 35c i 
programą. Šokiai prasidės 8 vai.; įžanga irgi 35c.

Visi plačios Clevelando apielinkės Lietuviai pra
šomi j šį koncertą atsilankyti, paremsit rado pro
gramų davimą oro bangomis, nes mes Lietuviai ne
turime būti prastesni už kitas tautas, kurios duoda 
radio programus apskritą metą!

Programą išpildys jau žinomi artistai: Vincas 
Vaitinas, Stasė Greičienė, Adelaide Miliauskaitė, 
Bronė Rasiliutė, Anelė Kavaliauskienė, Ona Mačiu- 
tienė, Beatrice Urbšaitė, Marcelinas Žitkus, Nor

AMONGST OUR
LITHUANIANS

DAILĖS CHORAS DAINUOS 
SALĖS KONCERTE

Dailės Choras, kurį vadovau
ja Julius Krasnickas, prisideda 

—mį^Jšpildymo programo Lietu
vių ^alės naudai. Tame kon
certe dalyvaus Jaunoji Birutė, 
Dailės Choras ir dar kaip kas 
su gražiais ir įdomiais pamar- 
g uliniais.

Lietuvių salės valdyba nori 
sukelti pinigų įtaisyti apatinė
je salėję svečiams susėsti mo
derniškus stalukus ir kėdės, į 
vietą tų senų, pereito šimtme
čio gremėzdų. Taigi visuome
nė prašoma dalyvauti šiame 
parengime, išgirsit du gerus 
chorus, matysit smagių juokų 
ir turėsit linksma balių, o '.įlo
mi suteiksit savo paramą salės 
išgražinimui.

bertas Skirbantas, Julius Krasnickas, naujai apsi
gyvenęs Clevelande visų mylimas Juozas Olšauskas 
ir keletas kitų, kurie bus prie šio programo prikvie- 
sti. Šokiams gros Jono Apanaičio orkestras.

Už įžangos tikietą skirta dvi dovanos: tonas 
anglių ir laikrodis, išlaimėjimas bus ten pat salėje. 
Taipgi yra kitos trys geros dovanos kurias atsilan
kiusieji galės išlaimėt! už 10c tikietėlį.

Visus kviečia Cl. Liet. Vaizbos Buto Komisija.

VASARIO 16-TOS 
BELAUKIANT

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
susirinkime Sausio 10 d. galu
tinai tapo nutarta rengimas1 
Vasario 16-tos, kada sueina 18 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės, išvien su Kat. Dr-jų Sąry
šiu. i>i

■ Artistas Juozas Olšauskas 
ruošia scenai veikalą “Leite
nantas Antanas”, iš dabartinių 
Lietuvių kovų su Lenkais už 
Vilnių. Prie veikalo bus dai
nų, toliau, bus viena ar pora 
trumpu kalbų, ir tt.

Paminėjimas bus Lietuvių 
saleje.

DIDELĖ IR SMAGI 
VAKARUŠKA

Lietuvių Piliečių Klubo pir
ma šių metų vakaruška, su ke
liais desėtkais naujų narių, 
Sausio 10 d. išėjo labai pasek
mingai. Visi nariai ir jų šei
mos linksminosi, ūžė iki vėlu
mos.

Kita tokia vakaruška vėl su
rengiama šio penktadienio va
kare, Klubo kambaryje, Lietu
vių salėje. Ineigos mokesčio 
jokio nėra, bet nariai turi tu
rėti savo narystės korteles.

Šeimininkės vėl prigamins 
skanios žuvies, bus smagi mu-Į 
zika visą vakarą. Kom.

DARŽELIO KOMISIJOS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
ir Dr-jų Sąryšio atstovai ren
gime Vasario 16-tos paminėji
mo prašomi dalyvauti susirin
kime apdirbimui galutinų pla
nų tos dienos programui ir ki
tų smulkmenų aptarimui.

Susirinkimas įvyks “Dirvos” 
administracijoje. Sekr.

Sales Šerininkų Metinis 
Susirinkimas

Visų Lietuvių Salės Bendro
vės šėrininkų šiuomi prašoma 
įsitėmyti kad metinis šėrinin- 
kų susirinkimas įvyks ateinan
čio ketvirtadienio vakare, Sau
sio-Jan. 23 d., Lietuvių salėje, 
nuo 7:30 vai. vakare.

Bus rinkimas naujų direkto
rių šiam metui, bus išduodama 
metinės atskaitos ir patiekia
ma nauji sumanymai salės ge
rovei. Ateikit visi, tarkitės vi
si ir svarstykit apie salės ge
rovę. Valdyba.

REVIEWS
Mr. Greičius, organist at St. Geo’s 

presented a fine, outstanding pro
gram last Sunday at the parish 
hall.

A goodly sized group saw the 
radio quartet with P. Akelis, M. I 
Prankus, and the two Greičius, 
brothers, perform with much har
mony in their efforts. B. Orpse 
and O. Machuta, long time choir 
members offered several excellent 
renditions of popular melodies. Young 
Vinc .nt Greičius, violin wizard, dis
played some technique by playing 
interpretations a-la-Polonaise, and 
later described vividly his accounts 
of Kaunas where he spent some time 
this summer, also playing at tire 
central radio station there. Then 
to lift the program out of musical 
technicalities, the Akron Hollisfi 
brothers pul on some light comedy 
and song effects with much skill. 
Ever lovely voiced . Mrs. Greičius 
soloed to a pin-drop silence of 
astute listeners, who applauded fer
vently after her conclusion. Faith
ful sister Regina Greičius accom
panied at the piano as the occasion 
arose for it.

“Piršlybos’, a love matching play, 
as is common in Europe swung in
to full power directly after the musi
cal portion of the program. Last 
week the entire cast was printed, 
so today we only mention a few. 
Mr. Joe Sadauskas, as one of the 
suitors, performed excellently in his 
role with ease, while P. Sutkus, 
another suitor Whose natural reluc
tance for marriage caused many 
sniffles for the audience. His Cy
rano De Berzac, was Frank Orpse 
who vainly and effectively engineer
ed the wedding, got it on the con
nubial conveyor whence he rolled 
easily down the marriage chute 
before the altar.

Dancing with the “Blue Danube” 
Orchestra mellowed out a fine even
ing’s entertainment.

port on its activities. During the 
year 1935, of which Mr. Anthony 
Daniels, has been president and the 
most successful with the help of a 
fine group of directors.

QUICK, PHONE THE DOCTOR

Once Cleveland had absolutely no 
Lithuanian doctors, today there are 
five and one dentist. Three of the 
youngest to enter the field have 
offices situated right in the vicinity 
of this office.

Youngest recruit is Dr. P. P. 
Palsis, who has just established an 
office right over the Dirva office, 
6820 Superior Avenue, a Western 
Reserve medical school grad of ‘33.

Next of the group is Dr. Kaz- 
lauckas, University of St. Louis grad 
of ‘31 with offices on the east
side of Superior and Russell streets.

And eldest of this group is Dr. 
J. Kamesis, also a University of St. 
Louis graduate of ‘30 with offices 
and residence at 1304 Addison Rd. 
near Superior Ave. In order to 
be of greater service to his clients, 
Dr. Kamesis leaves his beautiful 
home out at Lake Shore Boulevard 
and now lives at the place his of
fice is located. His mother, Mrs. 
Kamesis will reside at the Lake 
Shore Home.

All of the above are American 
born and all educated in the best 
American schools. Already their 
work has won confidence amongst 
our and other peoples.

Lithuanian Bank Meeting
One of the most imporant fiscal 

meetings will be held at the Lith
uanian Hall where the annual share
holders meeting of the Lithuanian 
Savings and Loan Association will 
mceet. Delicate problems affecting 
the future of the institution will 
be discussed Thursday, January 30, 
when the meeting will take place.

AKRON

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

local gals are beginning to organize 
in an effort to combat this ever 
increasing group. T’will be some 
fun — maybe.

I 
SKUBINKIT GAUTI 
KALENDORIŲ !

Po šio mėnesio pabaigos ka-' 
lend oi 
vos” 
doriai 
bus ju daugiau. įmetu išgyvenę Mallet Creek.

Pasiskubinkit atsilyginti už, šiose dienose persikėlė gyven- 
nrenumeratą ir atsiimti savo ti į Clevelandą. Linkiu jiems 
kalendorių. geros kloties. Rep.

Vietiniai “Dervos” skaitytoji, kurie gavot pra
nešimą apie pasibaigimą jūsų prenumeratos pasi- 
stengkit tucį atnaujinti, nes neatsiliepus, jums bus 
sub.ikyta “Dirvcs” siuntinėjimas. Kurie šį mėnesį 
atsinaujins, gaus dovanų kalendorių.

“Dirvos” Administracija

nai už atnaujinimą “Dir-I 
nebus duodami, nes kalen- Į 

baigiasi išsidalinti ir ne-1

APSIGYVENA MIESTE
Pp. Ramanauskai, nuolatiniai

Dirvos” skaitytojai. keliolika

MIRĖ ONA MAKUSKIENĖ
Sausio 15 d. mirė Ona Ma- 

kuskienė, 42 metų amžiaus, nuo 
973 Ida avenue. Pašarvota na
muose. Bus laidojama pirma
dienį, Sausio 20, su pamaldomis 
šv. Jurgio bažnyčioje, kurios 
atsibus 9 vai. ryto. Paliko nu
liūdęs vyras, Stasys, ir dvi du
kterys, Nellie ir Cassie. Lai
dotuvėmis rūpinasi Adelė Ja
kubauskienė.

Naujos Parai jos Soda- j 
liečiu Gražus Vakaras

—
Kad iš musų jaunosios kar- ' 

tos galima daug ko tikėtis pa-I 
rodo praeitą sekmadienį Lie-| 
tuvių salėje surengtas Naujos | 
Parapijos merginų Sodaliečių į 
programas, šis vakaras reng- j 
ta parėmimui naujos parapijos,I 
ir pasisekė visais atžvilgiais [ 
gerai.

Programą vadovavo komikas 
ir dainininkas Petras Luiza — 
jisai tiesiog įvedė visai naują 
būdą programų vedime, ko Lie
tuviai dar nematė. Jis savai- 
mi buvo graži programo dalis.

Pačiame programe buvo šo
kių, dainų ir muzikos, ką atli
ko visi Amerikoj augę jaunuo-j 
liai, vaikinai ir merginos. Pats 
Petras Luiza yra Amerikoje 
gimusios jaunosios kartos jau
nas žmogus.

Pačioje programo pradžioje 
mergaitės pašoko Lietuviškus 
šokius, paskui dainavo Wanda 
Yanušaitė ir Stella Ivinskaitė. 
Panelė Wanda ir pianu akom
panavo ir griežė smuiku. Tai 
italentinga Lietuvaitė. Toliau, 
padainavo Alvina S. Luizienė 
dvi dainas, jai akompanavo Pe-i 
tras Lyfea. kuris taip pat pa-j 
dainavo." Kitas solistas buvo 
Marcelinas Žitkus, kurs pirmiau 
pianu akompanavo p-lei Yanu-

šaitei. Vienu žodžiu, musų jau
nimas yra visapusiai muzikalus.

Trys Grybai — kuriuos su
daro pats vadas Petras Luiza, 
Jurgis Lukas ir Jonas Kazlau- 
kas, labai vykusiai atliko savo 
juokus.

šiame tarpe buvo perstaty
tas artistas Juozas Olšauskas, 
tik ką atvažiavęs iš Chicagos, 
kuris užėmė naujoje parapijo
je vargoninko vietą. Olšaus
kas nedainavo, tik pasveikino 
publiką, kuri jį širdingai suti
ko. Buvo atsilankęs ir naujos 
parapijos klebonas Kun. A. Ka- 
ružiškis.

Programas baigta su komiš
ku atvaidinimu vestuvių, kurias 
suruošė Adelė Ošackaitė. šia
me veikalėlyje roles turėjo šie: 
Jaunavedė — Twila Babarskas: 
jaunikis — Pranas Gailiunas; 
kunigužis — Adelė Ošackaitė; 
žiedo nešėjas — Pranas Mar
cinkevičius; namergė — Matil
da Žitkus; pabrolis — Jonas 
Kazlauskas; jaunosios tėvas — 
Jurgis Lukas, šokikės buvo 
Sodalietės.

Po programo visą vakarą bu
vo šokis. Rep.

129,000 DARBININKŲ
Clevelande įvairiose pramonės 

įmonėse, darbuose 1935 metais 
dirbo 129,000 darbininkų.

AUTOMOBILIŲ AUKOS
Clevelande vėl prasidėjo žu

dymas žmonių gatvėse, auto
mobiliais. Daug esti kalti pa
tys pėkstieji, kurie eidami per 
gatvę ima arba riziką arba ne- 
apsižiurėję ir nemąstydami ei
na ir papuola po automobiliu. 
Bet daugybė automobilistu yra 
kaltesni, nes jie lekia kaip pa
šėlę, ne tik girti beit ir blaivus, 
neatsižiurėdami nei i kitus va
žiuojančius automobilius nei į 
žmones.

Per dvi savaites šymet jau 
suvažinėta 5 asmenys., 13 sun
kiai sužeista, 107 lengviau su
žeista.

Pernai Clevelande per visą 
metą nuo automobilių žuvo 201 
asmuo.

MIESTO SKOLOS
Clevelando miestas turi sko

lų arti dvylika milijonų dola- 
riu. Miesto valdyba jieško iš
eičių ir pagalbos iš valstijos, 
jei nieko neprieis, sako pakels 
taksu.s

SVEČIAI NAUDINGI
Apskaičiuojama kad pernai 

Clevelande apsilankę iš kitų 
miestų svečiai ir konvencijų 
delegatai praleido devynis mi
lijonus dolarių.

Pernai Clevelande buvo 164 
įvairios didelės ir mažos kon
ferencijos ir konvencijos, kurių 
delegatu ir svečiu skaičius sie
kė 265,340.

PARSIDUODA ALINĖ
Gerai įrengta alinė ir res- 

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

Jack Tisovic, agentas
1366 Marquette Rd.

A variety program at the Lith
uanian Hall last Sunday was pre
sented by the New Lithuanian Par
ish, here, Our Lady of Perpetual 
Help Sodality girls.

Master of ceremonies, comedian 
and songster, Peter Luiza, graced 
the Lithuanian Hall stage last Sun
day in his best efforts. Ingeniously 
introducing each act with orignal 
Lithuanian which made the entire 
program very interesting and novel 
hereabouts. Songs by Wanda Yanu- 
saitis and Stella Ivinskas, newest 
crop of singers, add too the deep-1 
voiced Martin Žitkus. A long-time 
singer Alvina Luiza gave impetus 
to the song program. Miss Yanusai- 
tis also plays the piano and violin.

Blooming- forth in new attire, the 
three mushrooms, Luiza, J. Kazei 
and G. Lucas ran through their 
comedy antics. A comedy program 
involving Adele Oshatsky, Twila 
Babarskis, F. Gailunas, F. Marcin- 
kas, M. Žitkus, J. Kazei and G. 
Lucas was short and snappy and 
ended with a great deal of gusto.

NEW ORGANIST

Mr. Joseph Olšauskas, of Chicago, 
has accepted the offer to become the 
organist for the new parish here in 
Cleveland. Widely known as a 
stage performer and sometimes or
ganist for various churches in this 
country, he plans to build up a 
larger choir and to aid the Lith
uanian Radio Programs here with 
his talent. Cleveland surely wel
comes this outstanding Lithuanian- 
artist of the musical world and wish
es him much success in his new en
deavors.

You. press the first valve down. 
The music goes ‘roun’ an roun, OO- 
00-00 — there I go again. Boy 
if that dizzy tune doesn’t make 
somebody nuts pretty soon, I don’t 
know what will. I have just re
ceived an authentic report which 
states that the writer of this dizzy 
tune got the inspiration while he 
was in the midst of a hectic New 
Year’s eve celebration. Maybe that 
explains it, hey what? OO—OO—OO, 
there I go again, that lousy good 
for nothing — 00 - OO well.

JUST NEWS—It appears that the 
Akron Lithuanian Social Club is 
going to make the year 1936, her 
year of years, if the present spirit 
and enthusiasm of her members is 
any indication of what is to follow. 
Already the club has started re
hearsals on what is going to be 
her next production, entitled, “A 
Soldier’s Dream”. This production 
will be staged in Cleveland on Feb. 
23, and might be termed as a “first 
nighter,” since it has never before 
been produced, either here or abroad. 
The reason for this exclusive show
ing is that this operrette has just 
been written, and by none other 
than Akron’s own ' Hank Hollish, 
who will be in direct charge of the 
initial performance of his latest 
creation, “A Soldiers Dream.”

DR. JEKYL AND MR. HYDE— 
After reading last week’s Youngs
town column, I can readily see why 
the King of Swat is sometimes tab
bed the Tyndale Philosopher. But, 
how a loquacious Lithuanian like 
Joe Derin can create such pure, 
moral, and sane philosophy for suc
cess is beyond me. I still think 
he read it some place.

BOWLING BALLYHOO — For the 
benefit of those who are interested 
in knowing how the A. L. S. C. 
bowling teams are coming (I say 
teams, because the Akronites j^pos-, 
sess a strong team composed of 
the so called weaker sex too.) I 
need say only įfour little words, 
“They won’t be beat.” So much 
for your 150 pins, King of Swat'.

B1BLIOGRAPHIA'
HISTORICA

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

BY PETRAS KLIMAS

TRANSLATED BY P. W. URBAN

(Continued from last edition)

Dr. Basanavičius brings into con
sideration also other sources of 
history where the land of Pagiria 
is called “Gatwesia” and its inhabi
tants “Getuinzitae” and Getwezb 
tae.” The author sees these names 
in various forms: “Jaswenze,” 
“Jatwesen,” “Jaetwesen,” “Jacwin- 
gi,” “Jaczwingi”, “Jacwiagi,” “Ja- 
zuingi,” and in the Russian chroni
cles — “Jatviazi,” “Jatviagi,” Jat- 
vezi” and “Jatviagove.” 
The author believes that the name 
Gethi (Lithuanian Getai, Getviai, 
Getvininkai) has been forgotten by 
the Lithuanians, since their kin, the 
Jotvininkai) has been forgotten by 
the Lithuanians, since their kin, 
the Jotvingians, who lived in Suda- 
via, have vanished from history. 
With them vanished also the name 
Gethi. He nourishes this belief the 
more so, since Vytautas, the Grand 
Duke of Lithuania, himself says in 
one of his memoirs to King Zyg- 
mund — “Preterea licet terra Su
dorum sive Gettarum que mediat 
inter terram Lythuaniam et Prus
sian!, sit patrimonium nostrum..”

Dr. Basanavičius indefatigably 
seeks verification of his thesis also 
in a number of Lithuanian proper 
names (surnames and place-name) 
in which the name Gethi echoes: 
Gečius, Gečiai, Gecewicz, Getiškiai, 
Getlaukis, etc. He also seeks in
cessantly for relics of the Old Da
cians among the Lithuanian Dzū
kai (“Dzakai”) and Mysai in the 
names — Masiuliai, Mysiunai, etc. 
This gives him still greater cour
age to maintain his fundamental 
hypothesis that “the ancient Thra
cians, Dacians and the Gethi had 
been the forebears of the Lithuan
ians” (p. 144). To give greater sup
port to these contentions he studies 
Lithuanian folk-lore and finds that 
certain peculiarities in it show that 
the forefathers of the Lithuanians 
and the Old Prussians had come 
from' the South.
Such is the New History of Dr. 
Basanavičius. In it he puts down 
many new thoughts or raises many 
a question relative to the origin 
of the Lithuanians, their place in 
the Indo-European family of nations 
and the problem of their migration 
North.

Special criticism will have to be 
passed yet on his works. If we can
not yet acclaim him authentic and 
recognize his success, at least we 
should give him the honor and cre
dit for having collected such a vast 
amount of material for his particu
lar history, stressing the relations 
between the *J'tiraco-Phrygians and 
the Lithuanians.

We patiently^ wait for further 
research work by Dr. Basanavičius. 
(He died in Vilnius on Feb. 16, 
1927 and left no successor to carry 
on these researches — Translator.) 

(THE END)

EDITOR’S NOTE: Announce
ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted.

LITHUANIAN FOOTBALL 
PLAYERS

The following article concerns the 
recent Orange Bowl Football Classic.

The game was played on New 
Year’s Day between the Catholic 
University team and Mississippi U. 
The game was won by the Catholic 
U., the game was played in Wash
ington, D. C.

Seven out of eleven players on the 
Catholic University football team 
are Lithuanians in the ' parsons of 
Edward (Popeye) Karpowich, Joa 
(Smoky) Anthonavage, William 
(Hank) Adamaitis, William (Bill) 
Lajousky, Peter (Pete) Dranginas, 
Joseph (Karl) Yanchulis, and Ro
bert (Bob) Makefake. Then, too, 
the reserves are well stocked with 
Lithuanians. This team at the 
Catholic University has been the 
best they ever had and it was natu
ral for a delegation of the Ameri
can-Lithuanian Society of Washington 
ton, D. C., headed by its president, 
Mr. Ladislaus Joseph Esunas to be 
on hand at the Union Station to 
gręet the boys. Honorable Povilas 
Zadeikas, the Lithuanian Minister 
was represented by Dr. Mikas Bag
donas who also greeted the boys 
and rode in the escort automobile 
with the dignitaries of the Catholic 
University. It was indeed a spec
tacular parade with plenty of noise 
and stoppage of traffic. Even the 
President of the United States, Mr. 
Franklin D. Roosevelt joined the 
jubilant procession for number of 
blocks while he was on his way to 
his place of worship. The parade 
disbanded on the campus and the 
boys with thousands of ardent ad
mirers participated in the religious 
services in the Shrine at the Catho
lic University.

Genevieve Petcavage

Labai Pigiai Parsiduoda
Du namai ant E. 65tos gat.,

THOUGHT FOR SLIM—The dif
ference between those who inhale 
gas and those who step on it is 
that the former die on purpose.

SO LONG — Whitey Termanas is 
scheduled to leave town next week, 
going to Nashville Tenn, for a montf1 
or so. The reason he is heading 
South is not because of the cold 
around here, but just the contrary 
— things are getting too hot for 
liim. His behavior of late, par
ticularly on New Year’s Eve, just 
about brought on a shot gun cere
mony. Then again, he is being so 
annoyed by the constant pestering 
of the weaker sex, for dates, that 
he believes the only way out is to 
leave town until his sudden popu
larity and sex appeal blows over.

BISEXTILE BLUES—It looks like 
its going to be a tough year for 
Pete Hollish to keep his blessedness 
of baclerhood. ‘Tis reported that 
he has already refused three of
fers and humdingers at that. Well, 
Pete, just keep your fingers cros
sed and maybe you’ll survive.

SO SORRY—Due to the lack of 
space we are not able to g'ive you 
any further information concerning 
the DDD this week. All we can 
say is that the membership is be
ginning to increase by leaps and 
bounds. Its effect is already be
ing felt. Tis reported that the

GERIAUSI LINKĖJIMAI
Naujiems Metams Clevelando Lietuviams

arti Superior avė., Lietuviu ko
lonijoje; abu namai su furna- 
sais; kaina greitam pirkimui 

shareholders meeting, Thursday, Jan tik $3500. Taippat turiu daug 
23rd, at 6935 Superior Ave. It is I geru namų pardavimui už labai 
urgent that all participants in the prieinamas kainas.__  (5)
halls stocks be present for a meet
ing which will give the yearly re-

SHAREHOLDERS MEETINGS 
The Lithuanian Societies Hall Co., 

Incorporated, will hold their annual

C. G. OBELIENIS 
1266 E. 71 St. HEnd. 8726
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DR. A. F. SADD.

ANGLIS IR MALKOS
Petras Komeras parduoda ir pristato 

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

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

V1SO-

$5.50
5.95
6.50
7.80
7.95
8.70

2921

tis

J

ARLINGTON IGE & FUEL CO
STANKUS

4

♦

t

Arco Lump (premium) ...........
(Mažiau negu 2 bušeliai pelenų 
Pocahontas Egg or Lump . . . . 
Nordic Egg or Lump .... 
Furnace Mix .............................
Majestic .....................................
Coke .............................................. $8.75
Malkos (1 cord) ........................... $4.75

PRIIMAM RELIEF ORDERIUS

$8.70 
tono) 
$7.95 
$7.25 
$5.90 
$5.50

16201 SARANAC ROAD
GLenville 5787 Cleveland, Ohio.


