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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Pranašauja 21 valandos 
darbo savaitę. Vienas A- 
merikos darbo federacijos 
valdybos narys pranašauja 
kad su laiku Amerikoje bus 
įvesta tik 21 valanda darbo 
savaitėje, su tinkamu atly
ginimu darbininkui, kad už
tektų pragyvenimui. Tai 
butų tik po tris valandas į 
dieną. .. .

Toliau, Amerikos Darbo 
Federacija rūpinasi suorga
nizavimu automobilų, plie
no, gurno ir radio darbinin
kų.

Statyba Gruodžio mėnesį. 
New York. — Statyba per
eitų metų Gruodžio mėnesį, 
kaip rodo žinios iš 37 val
stijų, padarė naują rekor-
dą nuo Liepos mėnesio, 1931 
metų. Viso užvesta staty
bos darbų tą mėnesį už 
$264,136,500, arba 40 nuoš. 
daugiau negu Lapkričio m. 
1934 metais Gruodžio mė
nesi buvo tik $92,684,900.

Visą 1935 metą statybos 
darbai siekė $1,844,544,900 
sumą, prieš $1,543,108,400 
1934 metais.

Viešų darbų darbininkų 
skaičius^Ohio valstijoje ma
žėja, peš daugelis darbinin
kų meta darbą ir gryžta Į 
savo pirmesnes darbavie
tes. Pačiame CIevelande 
3,000 viešų darbų darbinin
kų atsistatydino iš darbų 
ir nuėjo dirbti prie savo 
senesnių darbų.

Labiausia pritruks amat- 
ninkų viešuose darbuose, 
kurie pašaukti j savo seną 
darbą gauna daugiau mo
kėti.

Ohio valstijai iki šiol pa
skirta $152,363,000 viešųjų 
darbų projektams varyti.

CIevelande, Cuyahoga ap- 
skritiės komisija užtvirti
no $10,000,000 vieškelių ir 
skerskelių pravedimo dar
bi! programą už sumą 10 
milijonų dolarių šių metų 
bėgyje.

Londonas, Anglija. — Ne
toli Grantham, lokomotivų 
susimušime užmušta penki 
gelžkelio darbininkai.

PENKIOS VALSTYBĖS 
PRIEŠ ITALIJĄ

Geneva. — Oficialiai pa
skelbiama kad susitarė pen
kios valstybės bendrai veik
ti prieš Italiją jeigu ji ban
dytų užpulti Angliją Vidur
žemio juroje. Jos yra: An
glija, Turkija, Prancūzija, 
Graikija ir Jugoslavija. Jos 
visos turi išėjima j Vidur
žemio jurą ir apsupa Itali
ją iš visų pusių.
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BUVO 70 METŲ AM
ŽIAUS. SOSTĄ UŽ
ĖMĖ NŪS, TITULU 

EDWARD VIII

Londonas, Sausio 21 d.— 
Anglijos karalius Jurgis V 
pasimirė Sandringhame, poi
staigios keturių dienų ligos.

Karalius Jurgis buvo 70 
metų amžiaus. Karalium 
tapo 1910 metais, kada mi
rė jo tėvas, Edwardas VII. 
Karaliui Jurgiui visai butų 
netekę karaliauti jeigu ne
būtų miręs jo vyresnis bro
lis, tikras sosto įpėdinis, 
kuris mirė pirm negu tė
vas karalius Edwardas VIL 
Jurgis V buvo 50 metų kaip 
užėmė Angliją valdyti.

Dabar gi jo sostas perei
na vyriausiam jo sunui, Va
lijos princui Edwardui, ku
ris pasivadino titulu Ed
wardo VIII. Jis yra 41 me
tų amžiaus, bet dar neve
dęs. Tai yra didelė reteny
bė karalių istorijoje, ir An
glijos karalių istorijoje te
kis atsisikimas buvo 176 
metai atgal.

Po 12 valandų po tėvo 
mirties, Edwardas nuvyko 
oru, savo paties valdomu 
lėktuvu, į Londoną ir ten 
buvo iškilmingai prisaik
dintas karaliaus pareigoms.

■ Jo formalis vainikavimas 
atsibus kiek vėliau.

Anglijos premjeras Stan
ley Baldwin, radio kalboje 
į Angliją ir Suvienytas Val
stijas, apsakė apie mirusio 
karaliaus Jurgio nuopelnus 
gavo imperijai ir prašė vi
sus pavaldinius palaikyti 
jauną karalių.

Karaliaus Jurgio lavonas 
iš rūmų buvo nuneštas į ne
didelę Sandringhamo baž
nyčią, kur atlaikyta pamal
dos, dalyvaujant karalienei 
ir jų vaikams.

Kadangi Britiška imperi
ja yra. labai didelė ir viso
se žemės dalyse tai visur 
gavę žinią pavaldiniai įvai
riai suminė]o karaliaus mi
rimą. Afrikos juodieji ir 
Indijos žmonės atidavė pa
garbą savais budais.

Iš visų valstybių perduo
ta našlei karalienei ir pa
čiai Anglijos vyriausybei 
užuojautos pareiškimai.

Karalius Edwardas VIII 
paskelbė savo dvarui devy
nių mėnesių gedulos perio
dą. Pusei to laiko praėjus, 
sedula bus sumažinta pu
siau.

šauktas Anglijos karalium, 
jos tikybos globėju ir Bri
tiškos imperijos imperato
rium.

Aplink rumus buvo susi
rinkusios milžiniškos mi
nios žmonių. Parke kanuo- 
lės iššovė 41 kartą, — vie
ną už kiekvieną naujo ka
raliaus pragyventą metą.

Pats naujasis karalius to
se iškilmėse atbuvo tik tiek 
kiek jam reikėjo, kitose ce
remonijose nedalyvavo.

Jisai tuoj pasiryžo gryžt 
prie motinos, kuri liko prie 
mirusio vyro.

MIRĖ GARSUS ANG
LAS RAŠYTOJAS

R. KIPLING
Londonas. — Sausio 18 

d. mirė įžymus Anglas poe
tas, Rudyard Kipling, pasi
žymėjęs savo apysakomis 
ir poemomis apie Indiją. Jis 
mirė po operacijos. Buvo 
70 metų amžiaus.

Kipling palaidotas įžy
mių žmonių laidojimo baž
nyčioje, istoriškoje West
minster Abbey.

Kiplingo kūnas buvo su
degintas.

ETIOPIJOS KARO 
EIGA

Roma. — Praeitos savai
tės pabaigoj pietiniam mū
šio fronte Italai padarė už
puolimą ant Etiopų, kurių 
susirėmime krito apie 4,000 
ir likusieji pradėjo bėgti.

Iš Etiopijos oficialiai pa
skelbta žinia pajuokia Ita
lų pasigyrimą apie visišką 
sumušimą Etiopų pietuose.

ANGLIJOS KAREIVIAI 
AFRIKON

Londonas. — Trys batali- 
jonai Britiškų kareivių at
gabenta į Egiptą, iš kur jie 
esą siunčiami į strategišką 
Mersamatruh punktą.

Rytų Afrikoje, Sudane, 
Anglijos kareiviai sulaikė 
keturis Italus lakūnus ku
rie nusileido Anglų valdo
moje teritorijoje.

BONAI PRIIMTI AN
TRU KARTU

NUO ŠALČIO PRIE
ŽASČIŲ ŽUVO 115

Edwardo VIII Karalium 
Apšaukimo Iškilmės

Sausio 22 d., prie didelių 
iškilmių, kurios vaizdavo 
senovės karališkas tradici
jas, prie triubų garsų, isto
riškuose St. James rūmuo
se,1 Valijos princas tapo ap-
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Washington — Sausio 22 
d. Atstovų Br tas antru at
veju perleido veteranams 
bonų išmokėjimo bilių. Tą 
bilių Atstovų Butas priėmė 
pora savaičių atgal, bet Se
natas jį šiek-tįiek pakeitė ir 
priėmė 74 balsais prieš 16. 
Taigi Atstovi! Butui reikė
jo išnaujo perbalsuoti del 
formalumo.

Dabar bilius perduotas 
prezidentui patvirtinti, ta
čiau Rooseveltas, kiek žino
ma, ji atmes.

Vienok, kadangi Senate 
ir Atstovų Bute bilius pri
imtas žymia diduma balsų, 
daugiau negu reikalaujamu 
dviejų trečdalių skaičium, 
tas bilius savu keliu pataps 
Įstatymu.

Taigi, trumpu laiku buvę 
pasauliniame kare vetera
nai pradės gauti bonus.

Bonai Padarys 45 Bilijo
nus Karo Kaštų

Washington. — Mokėji
mas Suv. Valstijų karei
viams bonų padarys šios ša
lies kaštus dalyvavimo pa
sauliniame kare 45 bilijonų 
dolarių sumojeJ

Iki šiol, visi Amerikos 
kaštai dalyvavimo pasauli
niame kare siekė $42,600,- 
000,000. Bonų kaštai suda
rys kitus $2,490,000,000.

Pasauliniame kare Ame
rikonų nuo visų priežasčių 
ir užmušimo žuvo 123,654; 
182,674 vyrai tapo sužeisti 
mūšiuose.’ Nuo karo pabai
gos, nuo visokių priežasčių 
mirė dar 469,540 veteranų. 
Jie miršta po apie 79 kas
dien.

Šiuo tarpu yra dar virš 
4,000,000 vyrų kurie tarna
vo pasauliniame kare, ku
riems priklauso gauti bo- 
nai. Iš jų 56,206 laikomi 
veteranų ligoninėse, nes jų 
ligos paėjo tiesiog nuo karo 
sužalojimų ar nuodų.

Iki šiol valdžia jau išmo
kėjo apie $7,000,000,000 ve
teranų pensijoms, vaistams, 
ligoninėms ir už kitokius 
patarnavimus, šalip pačių 
bonų.

NEW DEAL PRIEŠAI 
DAUGĖJA

Dabartinės Amerikos ad
ministracijos priešų skai
čius šalyje daugėja. Tą pa
rodo pasekmės “šiaudinio 
balsavimo”, kurį veda per 
visą šalį Amerikoje žinomas 
žurnalas ‘Literary Digest’.

Iš tų balsavimų pasekmių 
matosi kad iš kožnų prisių
stų penkių balsų trys eina 
prieš Roosevelto politiką.

Iki pereitos savaitės pa
baigos surinkta 1,907,680 
balsų, kurių 712,368 užgiria 
Roosevelto “naują dalybą”, 
o 1,195,312 paneigia.

AUTOMOBILIŲ NELAI
MĖS ANGLIJOJE

Anglijoje autombiliai va
žinėja lėčiau, tai pačių au
tomobilistų nelaimės retes
nės. Iš 1500 mirčių auto
mobilių nelaimėse, 842 as
menys suvažinėta keliuose, 
403 žuvo patys automobili
stai susimušimuose.

Iš tų, 918 užmušta tie
siuose keliuose, kas parodo 
kas Anglijoje pėkštieji dar 
nemoka saugotis automobi
listų. Daugiausia užmušta 
iš tų 1500 yra jaunamečių I vu nukrito ties Cordillera, 
ir senių virš 55 metų amž. I kur visi užsimušė.

13 ŽUVO ORO NELAI
MĖJ BOLIVIJOJE

Lapaz, Bolicija. — Tryli
ka asmenų skridusių lėktų-

Praeitą savaitę iki pat 
savaitės pabaigos visoje ša
lyje siaučiant smarkiems 
šalčiams ir pūgoms, nuo vi
sokių iš šalčio paėjusių 
priežasčių žuvo 115 žmo
nių.

Rytines valstijas užklupo 
gilus sniegas, kurio nuvaly
mui miestuose paimta 20,- 
000 darbininkų.

Floridoje užėjo baisi au
dra, nuo kurios žuvo apie 
20 žmonių. Ta audra pa
lietė tris pietines valstijas.

Šios savaitės apie vidurį 
vėl užėjo nauji šalčiai ap- 
imdami daugelį valstijų.

Minnesotoj vietomis šal
tis pasiekė 47 laipsnius že
miau 0.

BANKŲ DEPOZITAI ŽY
MIAI PADIDĖJO

Sąlygoms pegerėjus, vi
sos šalies bankuose depozi
tai 1935 metais padaugėjo 
dviem bilijonais dolarių.

1934 metu pabaigoje bu
vo $14,370,309,-149;

1935 metu pabaigoje sie
kė $17,087,774,717.

1933 m. pabaigoje buvo 
$11,686,611,283.

Tas skirtumas parodo ko
kia padėtis buvo 1933 me
tais, 'kada žmonių pasitikė
jimas bankais buvo suma
žėjęs.

ELLSWORTH ATSIRADO 
GYVAS

Viena iš linksmiausių ži
nių praeitą savaitę buvo tai 
atsiradimas gyvų dviejų la
kūnų tyrinėtojų, turtuolio 
Ellsworth ir jo padėjėjo 
Kenyon.

Lincoln Ellsworth pasky
rė daug pinigų ir savo lai
ko tyrinėjimui šiaurinio ir 
pietinio žemgalių. Jis pa
eina iš Hudson, Ohio.

Jisai su savo draugu bu
vo dingę per du mėnesiu 
nuo Lapkričio 23 d., kuo
met išskrido lėktuvu apty- 
rinėti pietų žemgalį. Jų 
tikslas buvo ištirti ar pie
tinis žemgalis susideda iš 
vieno ploto žemės ar iš iš
mėtytų salų. Kaip išskri
do taip apie juos niekas ir 
nežinojo per du mėnesiu 
laiko. Nulėkė pertoli kur 
jau jų radio aparatas nesu
sisiekė su jų stovykla, ir tu
rėjo nusileisti, lėktuvui su
gedus. Laimė kad turėjo 
ko valgyti. Pagaliau tapo 
išgelbėti, nes buvo jieškoma 
jų ir norėta nors lavonus 
surasti.

LA VALO KABINETAS 
ATSISTATYDINO

Paryžius. — Sausio 22 d. 
Premjero Laval’o ministe- 
rių kabinetas buvo privers
tas atsistatydinti del susi
metusių politiškų tąsynių.

Radikaliai socialistai, ku
rie iki šiol rėme Lavalj, ne
susitaikydami su juo atsi
sekė toliau jį remti ir del 
to kabinetas turėjo pasiša
linti.

Prezidentas Lebrun ban
do surasti naują ministerį 
pirmininką.

mu-
per-

Įtiek

TURĖS IR TRUMPŲ BANGŲ SIŲSTUVĄ PROGA- 
MAMS Į AMERIKĄ

Kaunas. — Lietuvos radioj Taline Suimta 1,000 
klausytojai dažnai nusiskun-1 
džia dabartine Kauno radio sto
timi, nes ištikrųjų Lietuvoje 
silpniau girdima musu radio 
stotis negu kaimyniniu valsty
bių stotys, kurios dargi mūsiš
kę nustelbia. Kauno radio sto
tį patenkinamai galima girdėti 
tik 50 kilometrų aplink Kauną, 
o Lietuvos pasienyje stotis ga
li būti girdima tik su ypatin
gai gerais imtuvais, kurie 
sų kaimo gyventojams yra 
brangus.

Susisiekimo ministerija,
teko girdėti, paskutiniu metu 
galutinai nusistatė statyti nau
ją galingą radiofoninę stotį. 
Pašto valdyba jau daro žygių 
surasti tai stočiai statyti tin
kamą vietą, kuri numatoma a- 
nie 18—20 kilometrų nuo Kau
no į šiaurę (užnemunėj). Spe
ciali komisija apžiurėjo vietą 
apie Muniškius ir Gailiušius ir 
žiūrinėja kitas vietas.

Nusistačius statyti galingą 
radio stotį, imamasi to darbo 
intėnsiviau. šiuo metu suda
roma jai sąmata. Užsienio fir
mos išgirdusios apie numato
mą statyti stotį, tuojau patei
kė savo pasiūlymus. Greta 
Marconi ir Telefunken firmų 
pasiūlymų labai rimtas yra vie
nos SSSR radio statybos fir
mos pasiūlymas.

Nauja radio stotis bus ir 50 
ir 100 kw. galingumo. Ji bus 
kombinuota. Vienu laiku galė
sianti veikti ir su 50 kw ir su 
100 kw galingumo.

Nemažos reikšmės turės sto
tyje numatomas įrengti trum
pų bangų siųstuvas, kuris bus 
naudojamas Amerikos 
tojams.

Suokalbininkų
Talinas. — Lietuvos kaimy

ninėje valstybėje Estijoje bu
vo rengiama perversmas vy
riausybės. Sąryšyje su neįvy
kusiu Vapsistų puču, Gruodžio 
pabaigoje buvo padaryta eilė 
naujų suėmimų. Tuo tarpu kai 
kurie smulkesni i sąmokslą į- 
velti asmenys po ištardymo 
buvo paleisti. Taline, ryšium 
su rengtu perversmu suimta 
keli šimtai žmonių.

Bylos už perversmo rengimą 
esą galima laukti Vasario, o 
vėliausia Kovo pradžioje. -

Garlaiviai Nemune per 
Kalėdas

Kaunas. — Sumažėjus Ne
mune ižui, Gruodžio 23 d., iš 
Vilkijos i Kauną atplaukė gar
laivis. Taip pat garlaiviai iš 
Kauno išplaukė Į Jurbarką ir 
Vilkiją. Jei nebus didesnių 
šalčių tai garlaiviai plaukios ir 
Kalėdų švenčių metu. “L.A.”

BARBARŲ VOKIETI
NINKŲ DARBAI

kl Ausy-
“L.A.”

vėl

ne-
pa-
pa-

SUDEGINO
KERŠTO

IŠ

rytą,Lapkričio 4 d. anksti 
kuomet dar buvo visai tamsu, 
Marijampolės vai., Užupiu kai
me, del nežinomos priesc.sties 
pradėjo degt ūkininko Andriaus 
Paplausko kluonas. Gaisro su
laikyti nepavyko — per valan
dą durnais pavertė Paplausko 
gyvenamą namą, kluoną, tvar
tus, pašiūrę ir visą juose esan
ti turtą. Gaisras padarė apie 
13,000 litu nuostolių.

Kriminale policija, aiškinda
ma šio gaisro priežastį, nusta
tė kad Paplausko ūkis buvo pa
degtas ir kad padegėjas yra jo 
kaimynas, ūkininkas Juozas 
Černius, 40 metų amžiaus. Jis 
tapo sulaikytas Gruodžio 16 d.

Kaip paaiškėjo, Černius tro
bas padegė iš keršto. Praeitą 
vasarą Paplausko gyvuliai bu
vo suėję Į Černiaus laukus, o 
Černiaus gyvuliai — į Paplau
sko, ir del to kaimynai pyko
si. Černius visą laiką rengėsi 
Paplauskui atkeršyti. Černius 
dabar laikomas Marijampolės 
sunkiųjų darbų kalėjime.

“L.A.”

Klaipėdos krašte po valsty
bės išdavikų — Neumanno ir 
Sasso — bylos Vokietininkų 
siautėjimas buvo lyg aprimęs. 
Kariumenės teismas įrodė kad 
ne viskas Klaipėdos krašte yra 
leistina, nors ir po autonomijos 
priedanga. Bet, “matyt, tai Vo
kietininkams mažai tepaveikė. 
nes pastaru laiku Klaipėdos 
krašto tamsusis gaivalas 
pradėjo kelti galvą.

Prieš kurį laiką Kintuose 
žinomi piktadariai nupjovė 
minklinį ąžuolą ir sugriovė
minklą žuvusiems pasaulinia
me kare Klaipėdos krašto žmo
nėms. Ąžuolą buvo pasodinus 
Lietuvių jaunimo sąjunga San
tara, o paminklą žuvusiems pa
statė tuoj po karo. Ąžuolas 
jau buvo išaugęs į didoką me
dį. Tai buvo simbolis jaunos 
dvasios stikrybės, dvasios ne
pasiduodančios gyvenimo aud
rai. Jis Vokietininkams nepa
tiko. Nukirto jį, kartu išnie
kindami ir atminimą žuvusių
jų kare. Kad kas išniekintų 
Žuvusiųjų karuose amžino po
ilsio vietas arba jiems pastaty
tus paminklus ikšiol dar nebu
vo girdėta. Net laukiniai 
rikos negrai ir tie neliečia 
rusių jų.

Kitą tokį pat barbarišką
gį Vokiečiai padarė Gruodžio 9 
dieną, sunaikindami Juodkran
tėje Prezidento Antano Smeto
nos kalno įrengimus, šis kal
nas 1934 metais buvo gražiai 
sutvarkytas, padaryta įkopti j 
jį patogus laiptai, buvo pasta
tą keliolika suolų,, o viršuje bu
vo padėta 
pavadintas 
nos kalnu, 
kietininkai
suolus, nuplėšė ir sunaikino pa
rašą ir suardė laiptus.

Vokiečiai visam pasauliui gi
riasi esą kultūringiausia tau
ta, tačiau po tokių žygių kas 
gali jiems patikėti, Tsb,

Af- 
mi-

žy-

parašas kad kalnas
Prezidento Smeto-
Minėtą dieną Vo-

sulaužė pastatytus

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugų.



PITTSBURGH
VYRAI DIRBA SURENGI

MUI VAKARO
iBrooklyno moterys paskelbė 

apie “pasaulį be vyrų”, na o 
mes Pittsburghiečiai galim pa
skelbti “pasaulį be moterų”.

SLA. 40-tos kuopos vieni vy
rai nutarė rengt didelį viešą 
vakarą ir šokius naudai Lietu
vių Kambario Fondo Pittsburgh 
Universitete. Naujenybė ta
me kad tą vakarą patys vyrai 
gamins valgius, patys paduos Į 
stalus, patys plaus indus ir at
liks visą darbą kas tik rišasi 
su to vakaro surengimu.

Savame posėdyje vyrai Sau
sio 13 d. padarė tokį tarimą. 
Atsilankė dar ir šie: P. Piva- 
ronas, A. Januševičius, A. Mar- 
čulaitis, J. Baranauskas, J. Po
viliūnas ir J. Pikelis. J. Pike
lis padovanoja stirną kurią nu
šovė medžioklėje; ji sušaldyta 
ir laikoma tai vakarienei.

Tas pokilis rengiamas Vasa
rio 5 dieną, LMD. salėje. Va
karienė nuo 7 iki 9, o vėliau 
šokiai.

Todėl Pittsburgho ir apielin- 
kės Lietuviai turėtų kuoskait- 
lingiausia atsilankyti, o ypač 
moterėlės pamatyti kaip vyrai 
pagamins vakarienę be moterų 
pagalbos. Tuo pačiu parem- 
sim naudingą darbą, paskubė- 

■ sim įrengimą Lietuvių Kamba
rio Pittsburgho Mokslo Kated
roje.

Kaip jau žinoma, Kambario 
Fondui mes pasižadėjom sukelt 
penkis įtukstančius dolarių. Jau 
sukelta daugiau trijų tūkstan
čių, tai dar biskį padirbėkim. 
sukelsim ir likusią dalį.

Jeigu jau vyrai sutinka ir 
bulves skusti tai moterėlės tu
rėtų ateiti nors už stalų pasė
dėki ir atsivesti savo draugus 
ar vyrus. Pokilis ištikro bus 
geras, nes vyrai ne juokais pa 
siėmė dirbti.

Juozas Virbickas

AUTOMOBILIAIS UŽMUŠTA 
14 ŽMONIŲ

Automobilių nelaimėse Pitts
burgho gatvėse mieste ir apie- 
linkėję nuo pradžios metų iki 
šios savaitės pradžios užmuš
ta jau 14 asmenų. Daug prie 
nelaimingų atsitikimų prisidė
jo šios žiemos klastingas oras, 
ledai, sniegas, slidumas.

Daugybė žmonių automobi
liais sužeista.

AKRON
SMULKIOS ŽINELĖS

Gruodžio 23 d. iš Clevelan- 
do atsilankė Kun. Andžiulaitis, 
ir buvusioje Lietuvių šv. Pet
ro bažnyčioje išklausė Lietu
vius katalikus išpažinties. Pas
kiau atlankė lilgonius, Miliaus
kienę ir K. Bartkų ligoninėje. 
Gaila kad tos bažnyčios klebo
nas Kun. Mahoney anksčiau 
nepranešė apie atsilankymą 
Lietuvio kunigo, taigi ne visi 
vietos Lietuviai apie tai žino
jo. Tokį dalyką galėtų anks
ti iškalno pranešti kad ir per 
“Dirvą”, tuomet nebūtų rugo- 
nės ir apsivylimo.

Gruodžio 28 d. p. Bukalienei 
jos draugai surengė draugišką 
baliuką. Dalyvavo diktas bu
ris artimų draugu, visi gražiai 
pasilinksmino.

O. Rokienė vieniems metams 
neišėjus jau trečią operaciją 
turėjo. Buvo kiek pasveikus, 
bet šiose dienose vėl turėjo pa
siduoti į ligoninę kitai opera
cijai. Dabar gydosi namie. 
Linkėtina jai greito pasveiki
mo. Kalnas.

Kaip tapti Su v. Valstijų 
Piliečiu

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

Kaina 25 centai.
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland, O.

WATERBURY, CT.
šis TAS APIE MUS PAČIUS

Aš vis neiškenčiu nepastebė
jęs Waterburio Lietuvių veiki- 
mo-judėjimo. Musų Lietuviai 
mėgsta daug kalbėti, bet ma
žai dirbti. Veikimas turėtų 
būti gyvesnis, , spartesnis negu 
dabar yra. Didžiausia kaltė 
yra musų vadų, kurie galėtų 
pilniausia patenkinti mus tau
tiniais parengimais jeigu norė
tų darbuotis.

Noriu priminti kas buvo, ir 
kaip turėtų būti, del ko taip o 
ne kitaip.

1934 metais čia buvo suren
gta paminėjimas Spalių 9-tos, 
reiškia, Vilniaus užgrobimo, 
žmonių atsilankė labai daug, 
nes buvo skelbiama kad bus 
žymus kalbėtojai iš kitų mies
tų. Bet vienas žymus asmuo 
pranešė kad negali atsilankyti, 
ir visą programą atliko vieti
niai kalbėtojai. Parapijos kle
bonas perskaitė programą, pa
rapijos choras sudainavo ke- 
ias tautiškas daineles. Toliau. 
1U jaunučiai parapijos kunigė- 
iai savo kalboje žmones pra
dėjo juokinti, buk vienas turįs 
smuiką, o mažesnysis bubną, 
tuo jie išviliosią iš Vilniaus 
Lenkus ir vesią į jurą prigir- 
iyti. .. . Gal jie manė kad ge- 
-ai nukalbėjo, bet ne. Nerody
sim Lenkams musų juros, ne- 
zaišinkim juos savo duona ir 
Iruska, bet kulkomis ir plieno 
kardais. Jie verti dar vieno 
tokio smūgio kaip buvo 1920 
netais po Giedraičiais ir šir- 
vintais.

Mums Waterburieciams ne
reikėtų snausti toliau, štai jau 
ntinasi Vasario 16-ta, visi be 
jokio skirtumo privalome stoti 
paminėti Lietuvos nepriklauso- 
nybe kaip tikriems Lietuvos 
ninams pridera. Socialistai ža
la parsikviest savo kalbėtojus, 
codel tautininkai negali parsi- 
kvies.i savus, gerus kalbėtojus, 
kurių galima gauti iš arti!

RENGIASI BIZNIAVO!'. So
cialistai žada rengti banketą 
neva lakūnui Vaitkui pagerbti 
fa i gudrus būdas šiek-tiek pa
sipinigauti. Jau ir taip virš 50 
.ūksiančių jie į savo rankas 
tavo (įskaitant Vaitkaus gau- 
,us pinigus už lėktuvą), nejau
gi visuomenė bus vėl tokia ak- 
a ii neš jiems daugiau dola- 
ių? Juk nei Vaitkus nei jo 
ncilikai promoteriai neišpildė 
ką žadėjo, bet gerai pasipini
gavo. Kaip jie drysta žmo
nėms į akis lysti ir toliau pini
gų viliojimo darbą varyti ?

J. Galinis.

ANSONIA, CONN.

BUS VAKARIENĖ
Sausio 26 d., nuo 3 vai. po 

bičių, rengiama didelis pokilis 
Warcholick’s salėje. Bus pra
kalbos, šokiai ir didelė vakarie
nė. Tą rengia SLA. 66 kuopa 
sutartyje su SLA. 142 kuopa 
š New Haven. Abiejų kuopų 
komisijos smarkiai darbuojasi 
badaryti šį parengimą pasek- 
ningu. O SLA. 4-tas apskri
tis atsiųs gerą kalbėtoją. Da- 
yvauti pasižadėjo svečių ne tik 
zietinių bet ir iš apielinkių — 
Bridgeporto, Waitcrburio ir kt.

SLa. narius tenka matyti 
skaitlingai lankantis kitų drau
gijų parengimuose, tai šį kar
tą kviečiame pašalinius Lietu
vius atsilankyti į musų paren
gimą, o mes matydami jūsų 
arijautimą, jus kitą kartą dau
giau paremsim, ir tokiu budu 
vieni su kitais draugaudami 
Igiau išlaikytini Lietuvybę šia
me krašte. Rengėjai.

‘MARGUTI S”
Skaitykit “Marguti”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu i mėnesi. Kaina metams 
$2.oo. P risi ii skit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.

Chicago, HL

Chicago
Nepriklausomybes Mi
nėjimas ir ‘Margučio’ 
Radio Programas vi

sai Amerikai
Chicagoje šymet Lietuviai 

rengiasi iškilmingai minėt Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tę Vasario 16 dieną. Todėl tai 
dienai jau ruošiama daugybė 
visokių parengimų, ir visokiais 
tikslais: vienur rengiamasi pa
minėti tą dieną kaipo vieną 
svarbiausių įvykių Lietuvos is
torijoje ir atiduoti garbę tiems 
tautos didvyriams kurie iško
vojo Lietuvai laisvę. Kitur tai 
dienai lengiamasi kad susirin
kusiems žmoneliams išbubnyti 
savo partivišką fanatizmą ir 
pritauzijus visokių kvailysčių, 
ir tų žmonelių vardu “užgirti” 
savo sufabrikuotas rezoliucijas 
Lietuvos valdžios išniekinimui. 
O dar kitur tai dienai rengia
masi net ir tokiais tikslais kad 
iš susirinkusių žmonelių iškau
lyti pinigų. Tokiu budu prie 
Lietuvos Nepriklau s o m y b ė s 
šventės rengiasi visi, net ir tie 
kurie dar visai nesenai visais 
garsais triubijo “Lietuvai nei 
cento”. Net ir daktaro kepure 
prisidengę ’izvoščikai’ tos šven
tės laukia, jos sutikimui ren
giasi. Visiems ta šventė svar
bi.

PRIE KO RENGIASI 
“MARGUTIS”

Atstumiant visus tuos kurie 
tos šventės vardą išnaudoja sa
vo vaikiškiems tikslams, tenka 
betgi pasidžiaugti kad žymi 
Chicagos Lietuvių dalis rengia
si Vasario 16-tą sutikti kaip 
savo liautos svarbią ir tautai 
daug reiškiančią; rengiasi tą 
dieną iškilmingai švęsti ir tin
kamai atžymėti ir Lietuvos lai
svei susilaukus mergystės am
žiaus 18 metų, ją apvainikuoti 
garbės vainiku. Prie šitų iš
kilmių rengiasi daug kas, bet 
pirmoje vietoje stovi “Margu
tis”.

“Margutis”, rūpesčiu kom
pozitoriaus A. Vanagaičio, Va
sario 16-tą, pagerbimui Lietu
vos Nepriklausomybės, duos 
Lietuviškų dainų, muzikos ir 
prakalbų programą. šis pro
gramas bus girdimas visoj A- 
merikoj, nes 11:30 vai. ryto 
(centraliniu laiku) radio kor
poracija Columbia Broadcasting 
System tą programą perleis per 
133 savo stotis. Tokiu budu 
visoje Amerikoje, ne tik Lie
tuviai bet ir svetimtaučiai gir
dės “Margučio” Lietuvišką pro
gramą pagerbimui Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės.

Dabar dar vedama derybos 
kad tas programas butų per
duotas ir Lietuvai,. Kauno sto
čiai. Ar tas pavyks, rašant ši
tą pranešimą dar nėra žinoma. 
Bet ir be to aišku kad “Margu
tis” su savo vadu kompozito
rium Antanu Vanagaičiu stovi 
pirmoje vietoje tarp tų Lietu
vių kurie Lietuvos Nepriklau
somybės šventę rengiasi sutik
ti ne pačių Lietuvių išnaudoji
mui ir demoralizavimui, ne sa
vo privatiškai naudai, tik tau
tos nepriklausomybės pagerbi
mui, Lietuvių ir Lietuvos var
do išgarsinimui svetimtaučių 
tarpe. Šitam tikslui niekas ki
tas savo (ruso, energijos ir lė
šų neaukoja tiek kiek paauko
ja kompozitorius A. Vanagai
tis, ir tai jau ne pirmu kartu.

Be tos dienos program© (ku
riame kalbėti jau pakviestas 
Lietuvos Ministeris žadeikis), 
tos dienos vakare įvyks “Mar
gučio“ vakaras vidurmiestyje, 
Stevens viešbutyje. Vakaras 
bus pašvęstas Lietuvos Nepri
klausomybės 18 metų sukaktu
vių pagerbimui, čia susirinks 
savo tautą mylinti Lietuviai ne 
ik iš Chicagos bet ir iš toli

mesnių apielinkių. Bus tai tik
ras šventas vakaras. Greta vai
šių bus ir platus programas, 
kurį sudarys dairos, muzika, 
šokiai, ir vaidinimas, atvaizduo
jantis Lietuvos praeities svar-

PASTABOS DEL REVIEW
OF REVIEWS’ STRAIPSNIO

štai 
ver-

Lietuvą 
Slavų šalimi”, 

kad 
jau 
kad 
nei

P. žadeikis, Lietuvos Pasiun- 
tinis, del Roger Shaw straips
nio ‘Behind the Foreign News’, 
tilpusio Sausio mėn. žurnale 
‘Review of Reviews’ New York, 
pasiuntė p. Shaw laišką, kuria
me atitaisoma keletas netiku
sių posakių apie Lietuvą, 
tos pastabos Lietuviškame 
time:
“Gerbiamas p. Shaw:

Aš skaičiau su Įdomumu Jū
sų straipsnį ‘Behind the For
eign News’, tilpusį žurnale Re
view of Reviews, Sausio mėn. 
laidoje. Ryšyje su tuo leiski
te man padaryti keletą fakti
ni] pastabų:

1. Tamsta vadini 
“atsilikusia ir
Nejaugi Tamstai nežinoma 
Lietuviai nėra Slavai? Yra 
universaliai žinomas faktas 
Lietuviai nėra nei Slavai
Teutonai, bet sudaro atskira 
Indo-Europiečių grupę ir kad 
jų kalba skaitoma viena iš se
niausių gyvųjų kalbų su dide
liu panašumu Lotynų ir Grekų I 
kalboms, taipgi Sanskritui.

Aš gerai suprantu kad Tam
sta, kaipo Amerikietis, gali sau 
pavelyti vadinti Lietuvą “atsi
likusia šalimi”. Toks apibu
dinimas galėjo tikti kada Lie
tuva buvo dalis Rusų imperi
jos. Bet per 16 metų Lietuvos 
nepriklausomybės Lietuviai pa
darė stebėtiną pažangą: jie pa
statė daug mokyklų, įvedė vi
suotiną ir priverstiną mokymą, 
įsteigė universitetą, žemės Ūkio 
Akademiją, komercijos, peda
gogijos ir dailės mokyklas, mu
zikos konservatoriją ir nuola
tinę operą, kuri prilygsta kitų 
Europos šalių operoms, 
va perorganizavo žemės 
'.ksportuoja žemės ūkio 
ktus, kurie pasekmingai 
niuoja su kitų -kultūringų šalių j 
produktais. Lietuviai savo lai- i 
kinąją sostinę Kauną (nes Vil
nius tebėra Lenkų okupacijo
je) iš skurdaus Rusų tvirtovės 
miesto paverto į modernišką 
miestą, kuris savo švarumu 
pralenkia daugelį kultūringų 
miestų Europoje ir Amerikoje. 
Lietuviai pastatė daugelį plen
tų ir kelių ir dar tam reikalui 
tebeskiria didesnes sumas sa
vo valstybiniam biudžete; Lie
tuviai taipgi Klaipėdos portą iš 
apleisto Vokiško tik malkoms 
tinkamo uosto pavertė į vieną 
geriausių Baltijos uostų, kuris 
progresuoja, kaip galite matyti 
iš čia jungiamos 1933 metų 
uosto apyskaitos. Tat vargu 
pritinka vadinti Lietuvą “atsi
likusia šalimi”, kuri į trumpą 
laiką gali padaryti tokį žymų ( 
progresą.

2. Tamsta sakai kad Me- 
melberg “buvo visados Vokiš
kai kalbąs”. Taip nebuvo ir 
nėra. Pirma negu Teutonų ri- 
ceriai pastatė Nemuno žiotyse 
burgą, ten buvo Lietuviškas 
kaimas, Klaipėda vadinamas. 
Memelbergas, Vokiečių tvirto
vė, buvo daugel kartų Lietuvių i 
nugriautas. Dabar, nors paties 
Klaipėdos miesto gyventojų di
duma yra Vokiečiai, o apie 35 
nuoš. Lietuviai, bet, imant vi-, 
są Klaipėdos kraštą, diduma j 
gyventojų buvo ir yra Lietu- 
viai. Kai 1919 metais Klaipė
dos kralštas buvo atskirtas nuo 
Vokietijos, tas buvo padaryta 
tik del to kad Aliantų akyse, 
kurie rėmėsi ne Lietuviška bet 
Vokiška statistika, Klaipėdos 
kraštas yra Lietuviškas kraš
tas. čia prisimintinas Aliantų 
pareiškimas iš 1919 m. Birže
lio mėn. 16 d.:

Lietu
ti ki ir 
produ- 
lenkti ■

besniuosius periodus. Lietuvių 
tautai ištikimiems Lietuviams 
veria šiame vakare dalyvauti 
visiems. Chicagietis

(Kitame numeryje parašysiu 
apie Chicagos musų išgamų ga
minamas rezoliucijas prieš Lie
tuvą. kurias jie siunčia Vilniun 
Lenkams skaityti per radio ir 
visų Amerikos Lietuvių vardu 
šmeižti Lietuvos vyriausybę.)

iš-

Bal-

“Kalbamoji šalis yra visa
dos buvus Lietuviška: didu
ma gyventojų savo kilme ir 
kalba yra Lietuviai; faktas 
kad pats miestas didžia dali
mi yra Vokiškas, nepateisina 
šios šalies palikimą Vokiečių 
suverenume, ypač akivaizdo
je fakto kad Klaipėdos uos
tas yra vienintelis Į juras 
ėjimas Lietuvai....”

3. Tamstos pasakymas 
“Lietuva buvo pavadinta
tijos Balkanais del jos vidaus 
ir užsienio santikių nepastovu
mo” reikalauja pataisymo, y- 
pae kiek tas liečia vidaus san 
tikius: Prezidento Antano Sme
tonos vyriausybė palyginamai 
nėra silpnesnė negu vyriausy
bės Lietuvos kaimynų: Vokie
čių, Lenkų ir Latvių; gi “Lie
tuviško Dovydo” pajiegos yra 
keliariopai skaitlingesnės negv 
20,000 kareivių. Tiesa, pasku
tinius Klaipėdos rinkimus lai
mėjo Vokiškas elementas ir tai 
del to kad vietos Lietuviai, iš 
prigimties nebūdami agresivųs, 
pasidavė tarptautiniuose santi- 
kiuose dar negirdėtai svetimai 
propagandai ir grąsinimams.

4. Reikalingas pataisos dar 
šis Tamstos pasakymas: “Yra 
įdomu pastebėti kad Letonai 
(Lietuviai ir Latviai) yra ilgai | 
buvę svarbiausia ramstimi pa-j 
sibaisčtinos G. P. U., arba So
vietų slaptosios policijos”. Yra 
universaliai žinoma kad Leto
nai yra Latviai, bet niekad 
Lietuviai. Taip kad visai klai
dingai Tamsita teiki G. P. U. 
dalyvavime ‘garbę’ Lietuviams. 
Man nėra žinoma kad Latviai 
komunistai buvo skaitlingesni 
tarne G. P. N. narių negu kitų 
tautybių komunistai, bet yra 
man žinoma kad Lietuviai toje 
organizacijoje nebuvo žinomi.

Baigiant, leiskite Tamstai 
padėkoti už Tamstos susidomė
jimą visomis Lietuvos proble
momis ir pareikšti vilties kad 
Tamsta prie kitos progos teik
sitės suteikti “Review of Re
views” skaitytojams daugiau 
žinių apie Lietuvą, kurios vi
siškai atitiks objektingiems fa
ktams.”

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius

Washington. D. C.

Ar neužmirot ko? O, yes, šiur, taip — 
jau pasibaigė jūsų prenumerata, o dar 
neatnaujinot 1 Didžiausias—ir lengviau
sias—šių metų darbas yra atnaujinti sa
vo prenumeratų už ‘ Dirvą”. Viskas ko 
reikia, įdėkit j laišką du dolariu, ir 10c 
pašto ženkleliais kalendoriaus persiunti

mui, o atministracija atliks viską kitą. Neužmirš
kit Įrašyti savo antrašą ir užrašyti “Dirvos” antra
šą ant voko. “Dirvos” Administracija.

NEWARK Parodė ir Lietuvos miestus, 
Marijampolės 
kaip seniau 
tų žaislus ir

Viską ką 
aprašyti, bet 
nai kolonijai 
veikslus, ir kurie Išgali, patar
tina patiems nuvažiuoti Į Lie
tuvą. A. Žiugžda.

arba Senapilio 
vadino, gimnazis- 
mankštą, ir tt. 
matėm sunku ir 
patartina kiekvie- 
pamatyti tuos pa

knygą, prie ratelio sėdė- 
Tą matant, mums išei- 

kurie turėjom nuo Ruso 
bėgti, norisi net balsu

FILMOS Iš LIETUVOS, čia 
Sausio 5 d. buvo rodoma kru- 
tami paveikslai iš Lietuvos; 
žmonių suėjo pilna parapijinė 
salė, ir visi buvo labai paten
kinti iš paveikslų. Paveikslus 
matant, daugybei ištraukė aša
ras, nes buvo parodyta Lietu
vos įžymios iškilmės, kariume- 
nės paradas — o gražumas tų 
Lietuvos jaunuolių; parodė šios 
gentkartės, Jaunalietuvių eise
ną, kas tiesiog žavėjo ir jaudi
no iki ašarų. Buvo atvaizduo
jama ir kaip Lietuvė motina 
seniau mokino Lietuvius vaiku
čius skaityti uždraustą Lietu
višką 
dama, 
viams 
j ungo
verkti, nes dabar žinom kad iš 
to jungo musų tauta išsiliuosa- 
vo. Bet verkti nėra galimy
bės, nes prie šalies sėdi čia au
gę sūnūs, duktė, kurie tai ma
tydami, pažvelgę Į tėvą, moti
ną, klausia ko jus verkiat, čia 
taip gražiai parodo. . . . Bet 
štai vaizdas pasikeičia, motina 
atima iš vaikų knygą, šalę sė
dinti duktė klausia kam moti
na tą knygą atėmė ir slepia? 
Paaiškinu kad policija ateina 
atims Lietuviškas knygas, nes 
nevalia Lietuviams turėti savo 
raštą.... Užtai mes verkiam 
dar ir dabar prisiminę tuos lai
kus kuomet 
tė.

Parodė ir 
ir graudino 
susirinkusius.

Matėm labai gražius vaizdus 
laikinos sostinės Kauno, išrodo 

i lyg Amerikos didmiestis; ma
tėm ir Kauno policiją, gražiai 
išsirėdžiusią, einančią savo par
eigas. Tas viskas kėlė norą 
1‘ryžti į tėvynę ir būti su sa
vais. Net čia gimęs jaunimas 
kalbėjo norėtų nuvažiuot į Lie
tuvą.

Jurgėla yra gimęs Eli- 
N. J. Karo metu jis 
Lietuvoje ir Rusijoje. 
Mintaujos gimnazijoje

1919 metais jis savanoriu
Lietuvos kariumenėn, 

Lenkų nelaisvėje. Lietu- 
veikliai dirbo organizuo- 
skautus ir redagavo žur- 
“Skautas”. 1921 m. buvo

musu tėveliai ken-

kitų dalykų, kurie 
ir linksmino visus

ĮDOMI KNYGA APIE ŽINOMIAUSI ŽMOGŲ

AUŠRININKAS
JONAS

116 PUSL. KNYGA 
(didelio formato)

Knyga verta apie .$1.00 
Atiduodama už 25c

(Iš kitų miestų reikalaudami 
pridėkit viso 30c, Įskaitant 

5c persiuntimo kaštams.
Priimama pašto ženklais.)

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

ŠLIUPAS

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

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

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

“ r> t o \r a

Cleveland, Ohio6820 Superior Avenue

BROOKLYN, N, Y.
ADV. K. R. JURGĖLA STOJO 

PRIVATINĖN PRAKTIKON
Adv. Kostas Rudminas Jur

gėla nuo šių metų pradžios iš
ėjo iš Lietuvos užsienių tarny
bos ir atidarė advokato biurą 
adresu 123 Union avenue, prie 
Grand st., Brooklyne.

Adv. 
zabeth, 
gyveno 
Mokėsi
ir Vilniaus Lietuvių gimnazijo
je.
pastojo 
buvo 
voje 
j ant 
nalą
antru redaktorium Lenkų kal
ba leidžiamo laikraščio ‘Litwa’.

1923 m. dalyvavo Mažosios 
Lietuvos sukilime, buvo vienu 
jo organizatorių, Klaipėdos at
vadavimo kautynėse buvo leng
vai sužeistas. Po lo dirbo Už
sienių Reik. Ministerijos Tau- 
.ų Sąjungos ir Lenkų departa
mente.

Gry.žęs Amerikon 1924 me
tų vasarą, dirbo fabrikuose, 
-ienųs metus tarnavo Ameri
kos kariumenėje ir turi atsar
gos leitenanto laipsnį.' 1927 
metais ėmė tęsti nutrauktą 
mokslą Columbia Universitėte. 
Nuo 1929 m. iki šių metų ėjo 
Lietuvos Generalinio Konsula
to New Yorke sekretoriaus pa 
reigas. Dirbdamas Konsulate 
dienomis, vakarais tęsė mokslą 
Brooklyn Law School, kurią 
baigė 1931 metais “Bachelor of 
Laws” laipsniu ir 1934 m. ga
vo “Master of Laws” laipsni. 
1932 m. jis išlaikė valstijinius 
kvotimus ir 1934 metais rudeni 
priimtas advokaturon, prakti
kuoti visuose New Yorko vals
tijos teismuose.

Dirbdamas ir mokindamas, 
j Adv. K. R. Jurgėla rado reika
lo ir laiko veikliai dalyvauti 

į Lietuvių gyvenime: nuolat ra
šinėjo tautiškai ir katalikiškai 
spaudai, suorganizavo studentų 
klublą “Neo Lithuania” Eliza- 

Į beth, N. J., buvo vienu inicia- 
[ torių Lietuvos Instituto Colum
bia Universitete, per keturis 
metus vadovavo Lietuvos Vy
čių N. Y. ir N. J. valstijų ap
skričiui, sukvietė du Amerikos 

1 Lietuvių karių seimus, suorga- 
j nizavo Amerikos Lietuvių Le- 
i gioną ir jo pirmąjį postą, daly- 
j vavo vaidinimuose, seimuose, 
užmezgė glaudžius santikius su 
Ukrainais, suorganizavo Balti
jos Lygą, tebėra Baltijos-Ame
rikos Draugijos ekzek. direkto
rium, sakydavo prakalbas.

j Adv. Jurgėla
kalbas, gerai pažysta ne tik 
New Ycrko bet ir Lietuvos įs
tatymus, aptarnaudamas teisiš
kų dokumentų reikalus Konsu
late.

Sveikiname Adv. Jurgėlą jo 
naujame darbe. Rep.

moka kelias

MARGUČIO RADIO
PROGRAMAI

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

tinių valstijų laiku 
iš stoties WIND
Gary, Indiana
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SVETINGUMAS. ARBATOS GĖRIMAS
I Kur dalyvavom, buvom, visur susidurėm su 
aukštais Lietuvos žmonėmis, valdininkais, vei
kėjais — bet su jais susiėjom ne del to kad 
jie butų musų jieškoję, gaudęsi, kad tik tyčio
mis rodyt savo gerumą, gauti Lietuvai pagyri
mo. Ne, to visai nebuvo. Musų reikalai, Kon
gresas, suvedė mus i santikius su jais. Visur 
iš jų pusės jautėme ir matėme didelį nuoširdu
mą, prielankumą, vaišingumą ir mandagumą. 
Jie visur ir visame rodėsi mums lygus, be didy
bės, musų broliai ir seserys. Jiems malonu mus 
sutikti, kalbėti, vaišinti. Tą persitikrino kiek
vienas kas Kongrese buvo, ar vienokis ar kito- 
kįs svečias iš visų pasaulio dalių.

Reikia taipgi patėmyti kad šiuo laiku, Kon
greso metu, Kaune matėsi labai padorus, gra
žus ir “džentelmeniški” svečiai iš Amerikos. Jie 
gražiai užsilaikė, nebuvo tokių kurie pasigertų 
ir darytų gedą Amerikiečiams.

Iš seniau atsimename Lietuvoje važinėjusių 
Amerikiečių nusiskundimus buk su jais tai vie
nur tai kitur negrąžiai apsiėję, tai valdininkai 
nepatarnavę, tai kyšių reikalavę ar tikėjęsi, ir 
tt. ir tt. Gal pradžioje Lietuvos valstybės kū
rimosi ir buvo grobšiškų valdininkų, bet turime 
žinoti kad Lietuvos žmonės ir pirm to buvo su
kalbami ir mandagus ir to išnaujo nesimoki- 
no kada paėmė Lietuvą valdyti. Taigi kaltės 
už visokius nemandagumus, nesusipratimus il
su Amerikiečiais negražiai apsiėjimus reikia j ie
škoti daugiausia pas pačius Amerikiečius kurie 
į Lietuvą nuvažiavę nemoka ar nenori prisitai
kyti prie jų priimtos tvarkos ir mandagumo 
taisyklių.

Nuvažiavę Į Lietuvą toli Anmril l-i 
bai negražiai idumi'', ■, iską ką ! ietu. .j-..- 
žmonės turėjo išsidirbę neigė, išjuokė. Guli ai 
didelio išdidumo apimti, prisikišę į kišenius do
larių — kiekviename kišeniuje kiek tik jų tu
rėjo, taip kad iš jų dolarių galai kyšojo, — ėjo 
gatvėmis.... Tokių atsitikimų yra matę patys 
Amerikiečiai veikėjai kurie pargryžo Į Kauną 
pagelbėti Lietuvos valstybę kurti ir tvarką da
ryti .... Jie kaito iš sarmatos matydami Ame
rikonus panašiai gatvėse kaip beždžiones švais
tantis. . . . Tie “paukščiai” ir sudarė nemalonią, 
nedraugingą Lietuvos žmonių nuomonę apie vi
sus Amerikiečius. Amerikos Lietuvis liko pa
juokos sutvėrimas. Už tokius kelis turėjo nu- 

‘kentėti visi kiti ir rimti, padorus Amerikiečiai.
Aš buvau Lietuvoje ir septyni metai anks

čiau, ir tada nepatėmijau nieko kas butų nuro
dę j Lietuvos žmonių, valdininkų ir tarnautojų 
nemandagumą, išdidumą, kyšių norėjimą ar ką 
panašaus....

Kodėl Lietuvoje mada arbatą gerti? Kada 
tai patirsite, nematysit nieko keisto ar poniško.

Lietuvoje įstaigose priimta dirbti iki 2 ar 
3 valandai po pietų, ir tada einama pietauti ir 
jau negryžtama. Pusryčius pavalgęs apie 8 vai. 
ryto, iki 2—3 po pietų žmogus visai išalksti. 
Taigi, vietoje vidurdienio pietų, duodama ma
ža darbo pertrauka, ir ten pat, įstaigoje, tar
nautojai gauna po stiklą arbatos apie 11:30 vai. 
prieš pietus. Arbatą negeria visą darbo laiką 
ištisai, bet tik apie pusę valandos laiko vidur
dienį, kad žmogus nenusilptų iki išeis iš darbo 
ir pareis namon pietums.

pu kariumenėje tarnavo jie trys broliai, Domas, 
Antanas ir jis. Jis apsakė kaip jie kure Lietu
vos valstybę, kaip be nieko, iš nieko, šalis kilo, 
dabar jau stovi gerai ant kojų, turi puikiausias 
pradines mokyklas. Jis pats sako yra savam ok- 

1 slis amatninkas. Buvo mūšyje po Giedraičiais, 
kur Lietuviai išmušė daug Lenkų. Per keturias 
dienas Lenkai ten krito kaip kopūstai, Lietuviai 
uėmė daug jų ginklų, ir butų visai Lenkus su
niekę ir Vilnių atsiėmę, bet štai Įsimaišo alian- 
ų misija, prašo Lietuvius sulaukyti karą ir tai

kytis su Lenkais gražiu budu, ant ko Lietuviai 
utiko, ir užtai paskui buvo apgauti Suvalkų 
Utartį pasirašius (Spalių 7—9, 1920 m.).

Jis išpasakojo man kaip dabar Lietuvoje 
-ertvarkoma kariumenių stovyklos, statoma ki

tos kareivinės, jos išmėtoma po visą kraštą, kad 
ebutų kariumenė sutalpinta po daug vienoje 
-ietoje. Pasakė kad Lietuva turi ir savo neku- 
:as karo ginklų dirbtuves.

Tokių veteranų savanorių kaip jis visoje 
Lietuvoje esama apie 14,000. Jiems kiek gali
na valdžia stengiasi duoti darbus, ypač amat- 
inkai turi pirmenybę. Savo sunkumu nenusi- 
’”mdė ir ant valdžios nesiskundė, nors bendrai 

priminė apie sunkią krašto padėtį del ekonomi- 
:o krizio. Iš amato jis yra šilumos suvedžioto
ms ir tam panašių kitų darbų reikalingų prie 
-uju moderniškų namu apdirbėjas.

Jis išlipo kiek pirmiau musų kelionės galo, 
da aš priėjau ir užkalbinau 'porą jaunų vyru- 
i, kurie išrodė inteligentiški. Pasirodė jie bu- 

'o gimnazijos studentai, vienas ūkininkaitis, o 
•itas žydukas, važiavo Į Tauragę, nes artinosi 
-okslo pradžios dienos. Tas žydukas visai gra

liai ir taisykliškai Lietuviškai kalba, nežyduoja. 
I Jiedu įdomavosi Kongresu, Amerika ir kitais 
■nsuotinais klausimais, apie ką ir išsikalbėjom. 
Lietuvio vaikino klausinėjau apie jų krašto ūkių 
derlių, gyvenimą, ką jis gražiai išpasakojo, ne
darydamas jokių pašaliniu bereikalingų išve
džiojimų ar kaltinimų valdžios.

Atvažiavom Į Pagėgius — tą parubežinę 
muitinę, nuo kurios traukiniai jau sukasi į Tau
ragę ir į Nemuną, per tiltą į Tilžę. Rūpinamės 
kaip čia nuvažiuosim į Bitėnus pas Jankus. Bet 
ir čia apie mus buvo apsirūpinta: panelė Elzė 
-lankytė, vakar sugryžus iš Klaipėdos, užprašė 
n. Joną Juodkazi, pašto mekaniką, kuris sužiū
ri toje apielinkėje telefono ir telegrafo vielas ir 
atlieka kitus su 
pasitiko stotyje 
vežė į Bitėnus, 
mus, pavaišino.
iom ant sienų iškabytus jo ordinų diplomus — 
reiškia jis yra pasižymėjęs savo darbais tėvynei 
ir buvo apdovanotas pora ordinų. Dar jaunas 
žmogus, didelis patriotas, Lietuvybės reikalų 
žiūrėtojas Klaipėdos krašte, kur nuolat reikia 
su Vokietininkais kovoti.

Šiandien oras buvo visai vasariškas, šiltas, 
giedra, taigi užmiršom tuos lietus kurie per apie 
savaitę mus erzino. Kaip tik saulutė prasišyp- 
■o, vėl niūrios dienos lieka užmirštos.

Pagėgiuose buvau ir 1928 metais — nes ir 
tada iš Klaipėdos į Rambyną keliavom. Dabar 
’-'etgi tas miestelis gerokai padidėjęs, turi naujų 
namų, ypač valdiški narni moderniški, gerai iš
rodo. Pagėgiai yra apskrities miestelis.

Valdišku automobiliu p. Juodkazis mus ve
ža j Jankus. Bet kaip svečiams, norėjo parodyt

tuo surištus darbus. Jis mus 
ir savo automobiliu vėliau nu- 
Pirm to, užsikvietė i savo na- 
Jo kambaryje būdami patėmi-

KELIONĖ Į RAMBYNĄ
RUGPJŪČIO 21. — šiandien rytą su Pet

ru Pivaronu vykstam į Bitėnus, pas Mažosios 
Lietuvos Patriarką Martyną J.nkų, nes Spau
dos konferencija mane įgaliojo pasveikint tą 
Lietuvių spaudos veteraną, ir įrašyt į Rambyno 
Šventovės Amžiną Knygą faktą apie musų kon
ferenciją. Pivaronas važiavo kartu kadangi jis 
iš Pagėgių geriausia nuvažiuos į Tauragę.

Su mumis važiavo ir ta “kalinių močiutė”, 
kuri per Tauragę žadėjo gryžti į Kauną. Ka
dangi Rambyne dar nebuvo buvus, pasinaudojo 
proga kantu nuvažiuoti, nes visiems kurie Klai
pėdoje dalyvavom buvo duota kelionės bilietai 
nemokamai iki sekančiai sustojimo vietai, o ku
rie gryžo į Kauną, iki Kaunui.

Traukinis iš Klaipėdos į Pagėgius eina apie 
porą valandų laiko. Traukinyje patėmijau vie
ną pusiau kariškai apsirengusį vyrą, taigi pri
ėjau ir užkalbinau. Jis buvo Juozas Juraška, iš 
Žemaitijos Naumiesčio, Lietuvos kariumenės sa
vanoris. Jis dėvėjo savanorio uniformą, kurios 
ir reikšmę man išaiškino. Jis buvo savanoriu 
Lietuvos kariumenėje keletą metų, ir vienu tar-

viską kas toje pakelėje buvo, taigi nuvežė iki 
Tilžės tilto per Nemuną — tą tiltą daugybė Lie
tuvių žino. Nuo čia matėsi gerai už upės Tilžės 
■mestas, taip pat labai gerai daugybei Amerikie
čių žinomas, o labiausia tiems kurie Nemunu 
varė troptus į Tilžę ir Rusnę. Paskiau nuvežė 
nrie Panemunės tilto, kuris yra kiek aukščiau 
Nemunu nuo Tilžės, ir ties tuo antru tiltu už 
Nemuno yra kitas miestas, Panemunis, bet ei
na beveik išvien su Tilže. Abu tiltai Vokiečių 
statyti, nes iki Klaipėdos krašto užėmimo Lie
tuvių valdžion, tą kraštą abiem Nemuno pusėm 
valdė Vokiečiai per kelis šimtus metų. Pane
munės tiltą davažiavus, išlipom iš automobilio, 
p. Juodkazis paprašė Lietuvos muitinės virši
ninką ir jis leido mums daeiti iki Nemuno vidu
rio, kur tiltas dalinasi pusiau — viena pusė Lie
tuvos, kita Vokietijos. Ten greta vienas kito 
kabo pritaisyti Lietuvos vytis, valstybės ženk
las, ir Vokiečių erelis. Už Lietuvos ženklo to
liau nėjome, nes neapsimoka su tais pamišu
siais Vokiečiais erzintis. Ant vidurio tilto nė
ra nei Lietuvių nei Vokiečių sargybų, ir gali per 
tiltą nuo vieno galo iki kito vaikčiot kad ir visą 
dieną, bet atėjus bent kurį tilto galą turi paro-

SLA. nariams jau net ausys 
atbuko beklausant nuolatinio 
socialistų spaudoje “zvanijimo” 
buk seniau buvus SLA. valdy
ba tamsiais tikslais pripirkus 
Susivienijimui “blogų” bondsų, 
ir kad buk tik socialistų dėka 
išgelbėtas iš pražūties Susivie
nijimas.

Šiems paskalams nesigailima 
balto popierio, nes kaip to po- 
pierio spalva nesimaino del pri
rašytų jame išmislų taip ir ra
šytojų veidas nerausta iš gė
dos.

Jei socialistai skambintų tik 
apie savo nuopelnus ir pasidi
džiavimus del Susivienijimo iš- 
ganybo dar butų galima ir pa
kęsti. Bet kai jie netiesiogi
niai įtarinėja kitus SLA. turto 
vogime, grąsina kokiomis ten 
investigacijomis, areštais, te
rorizuoja organizacijos ugdy
tojus, tai jau nuobodu ir... . 
šlykštu.

šlykštu del to kad, ypač da
bar, kuomet rengiamasi prie 
organizacijos auksinio jubile- 
jaus, kuomet rengiamasi išlei
sti didelį Susivienijimo Albu
mą, socialistai neranda savo 
spaudoje vietos nei vienai ei

lutei apie tuos svarbius “jų iš
gelbėto” Susivienijimo reikalus. 
Jie skambina visai kitais var
pais.... Ne iškilmių ir taikos 
varpais, bet neapikantos ir ker
što barškalais.

Kad tie paskalai apie bond- 
sus yra be jokio pagrindo, tą 
žino visi protaujanti nariai. 
Tik ne visi žino kad rašinėda
mas apie senosios valdybos pir
ktus “blogus” bondsus, pats da
bartinis SLA. prezidentas Ba- 
gočius nupirko Susivienijimui 
N. Y., N. H. and H. R. R. 
bondsų net už $32,000. o šian
dien tų bondsų vertė tėra tarp 
19 ir 31 dolarių. O pirkdama 
tuos bondsus socialistų Tary
ba turėjo net specialistą-pata- 
rėją Mr. Breckenridge su išti
kima socialistine Finansų Ko
misija, kuri rekomendavo tuos 
bondsus pirkti (žiūrėk “Tėvy
nę” 1934 m. 50 nr.).

Jei Bagočiuš kalba apie "se
nosios valdybos supuvusius 
’’ondsus” tai kodėl nepasako 
kas supudė socialistinės valdy
bos bondsus? Senoji valdyba 
pirko bondsus tais laikais kuo
met visi bondsai buvo geri ir 
apie depresiją niekas nesapna

lyt dokumentus....
Tais abiem tiltais pirmiau buvo didelis ju

dėjimas, žmonės eidavo ir eidavo. Dabar gi ap
mirę, tik retkarčiais kokia bobelė pereina, nes 
Vokiečiai suvaržė tą vadinamą mažąjį pasienio 
susisiekimą, kuris pirmiau buvo dfdelis, abiejų 
pusių žmonės ėjo vieni pas kitus po kelis kar
tus į dieną, tai reikmenų, tai maisto pirktis.

Papasakojo kaip Vokiečiai visaip bando Lie
tuviams pakenkti, štai, sako, Lietuvos valdžia 
gelbėdama Klaipėdos krašto ūkininkams, ku
riems Vokiečiai atėmė progą parduoti į Vokieti
jos pusę sviestą, įsteigė pieninę, kur suvežama 
pienas ir ūkininkai gauna užmokėti, o pieninė 
pati pasirūpina kur sviestą padėti. Tą patyrę, 
Vokiečiai neva kontrabandos keliu per Nemuną 
slaptai pradėjo supirkti iš Klaipėdos krašto ūki
ninkų sviestą mokėdami brangiau, kad tik su
ardžius Lietuvių darbą ir pieninės operaciją su- 
naraližiavus. Mat, slaptai už sviestą gaunant 
brangiau, ūkininkai nenorės į pieninę savo pieną 
gabenti....

Pats p. Juodkazis paeina giliau iš Lietuvos, 
čia darbuojasi jau dešimts metų, ne tik kaipo 
pašto mekanikas bet ir kaipo Lietuvybės palai
kytojas. Jis pasakojo kaip kiti jauni Lietuviai 
atkelti į Klaipėdos kraštą, tuoj duoda Vokie
tėms apsukti sau galvas ir vedę Vokietaites ar 
suvokietintas mergaites patys pasidaro neištiki
mi. Tikra bėda su tais musų Lietuviais. .. .

RAMBRNAS IR JANKAI
Nuo Panemunio tilto, musų vežikas patrau

kė tiesiog į Rambyno kalną, vietoj važiuoti pas 
n. Jankus. Ten apvaikštinėjom, apsidairinė- 
jom, prisiminiau seniau matytas vietas ir vaiz
dą. Amžinos Ugnies Aukuro Akmuo dabar ap
tvertas tvorele, jame iškalta ženklai. To nebu
vo septyni metai atgal. Bevaikščiodami prie 
aukuro sutikom ten bebuvo j antį Mažiosios Lie
tuvos darbuotoją dailininką Braką su šeima. Jis 
gyveno laikinai Rambyno namelyje. Ten užlai
koma ir Rambyno sargas, kad Vokiečiai neiš
griautų aukuro. Nuėjom į to namelio sodą — 
ten pasodinta ir auga Laisvės, Vydūno, Duone
laičio ir Jankaus medžiai, pasodinti jų atmin
čiai. Tai Mažosios Lietuvos Lietuvybės stulpai. 
Trys iš jų dar gyvi, tik Duonelaitis jau miręs 
pereitame šimtmetyje. Tame sode nusiskyniau 
atminčiai šakelę, nes kas gali pasakyti ar teks 
dar kada nors vėl atsilankyti....

Pagaliau važiavom pas p. Jankus. Nuva
žiavus, p. Juodkazis gavo barti nuo p-lės Jan- 
kytės, nes ji laukė su pietumis, o mes kaž kur 
vandravojame. Jų planas buvo, papietavus vi
siems į Rambyną nueiti.

P. Juodkazis mus vežė link Jankų pro kai
melį ir pravežė pro šalį namo kur gyveno Lie
pa, kurs vežė paslėpt Jesutį, kurį Vokietininkai 
nužudė kaipo neištikimą jų tikslams prieš Lie
tuvą. Del to Jesučio nužudymo, kaip žinoma, 
iškilo ta didelė Klaipėdos Vokietininkų byla, ku
ri pasibaigė praeitą pavasarį.

Atvykę pas p. Jankus, radome juos su ki
tais svečiais mus laukiančius. Jau buvo gero
kai po pietų. Vistiek gavom valgyti, ir pralei
dom visą popietį su p. Jankais. Jie prie savo 
namų turi prisijaukinę jauną stirnaitę, kuri su 
svetimais nesusideda, bet su p-le Jankyte labai 
gražiai sugyvena. Mano draugas p. Pivaronas, 
didelis medžiotojas, pamatęs stirną pats pasti
ro: jį apėmė turbut piktos mintys — pataikyt 
jai karabinu, ir užsivertus ant pečių neštis ir

Prezidentu ......................... ADV. NADAS RASTENIS,
Vice Prezidentu ..............ADV. ANT. O. ŠALNA,
Sekretorium ..................... M. J. VINIKAS (dabartinis)
Iždininku ............................ADV. J. S. LOPATTO,
Iždo globėjais .......... ST. MOCKUS, J. ZALATORIUS,
Daktaru kvotėju e..........-.DR. S. NAIKELIS.

vo. O socialistinė valdyba pir
ko bondsus kuomet jau buvo 
žinoma kad jie blogi, kad jie 
smunka. Kodėl juos pirko?

čia parodyta ta pati socialis
tų “gudrybė” ką ir pražiopso- 
jime laiku parduoti SLA. silp
nuosius bonus ir nupirkti už 
juos gerus. Jie negali teisintis 
nežinojimu, nes atskaitos pa
rodo kokias milžiniškas sumas 
išmokėjo “ekspertams” už bo- 
nų vertės sužinojimą. Kaip tą 
išaiškinti ?

Keistenybė. Kolei socialistai 
nebuvo užvaldę Susivienijimą 
tai organizacijos investmentai 
buvo geri. O kaip tik socialis
tai inėjo į valdybą, tuoj invest
mentai ėmė smukti, nykti. Ko
dėl? Ar tik del depresijos, ar
dei ko kito?

Mes žinom kad socialistai ne 
žiopliai, ir žinom kad jie su ko

kepti.... Kada praėjo jam tos piktos mintys, 
labai norėjo su ta stirnaite susidraugauti ir net 
ią apkabinus nusifotografuoti, bet tas gyvulėlis 
matyt medžiotojų niekados nemylės, taigi jo ne
prisileido ir niekaip negalėjau Pivaroną ir tą 
stirnaitę į vieną filmą sutalpinti....

Pivaronas išsikalbėjo su Jankum apie Lie
tuvių vargus su Vokiečiais, ir nusiskundė kad 
Lietuviams sunku prieš didelę Vokietiją laiky
tis. Jankus tikra Lietuviška kaimiečio filosofi
ja, paremta gyvenimo patyrimu, atsakė: “Jeigu 
didumas skaitytųsi tai karvė zuikį prabėgtų”...

Gavęs progą, užrašiau į Amžiną Knygą Pa
saulio Lietuvių žurnalistų konferencijos sveiki
nimą Martynui Jankui. Daugelis senesnių at
simenate, Martynas Jankus buvo vienas iš ank
styvųjų Lietuvių spaustuvninkų ir Lietuviškų 
raštų platintojų kada Lietuvoje spauda buvo už
drausta. Daugelis esat skaitę knygelių, kurios 
buvo “drukavotos” Bitėnuose.

Pivaronas taipgi įrašė į tą knygą atitinka
mą užrašą.

Vėliau po pietų, dar laiko esant, visi ėjom 
pėksti į Rambyną. Nuėjom į Nemuno pakraš
tį, kuris ties Bitėnais nėra aukštas,, tiesiog be 
jokio kranto. Paskiau gi, einant link Tilžės. 
Lietuvių pusėje, krantas darosi statesnis, o pati 
Rambyno vieta jau labai aukštame krante, net 
išgriuvusiame, nes ties ta vieta Nemunas mu
šasi į Lietuvių pusę ir griauna krantą, lyg no
rėdamas atimti iš Lietuvių daugiau žemės.... 
Iš Rambyno kalno matyt Ragainė į rytus ir Til
žė į Vakarus. Rambynas sakoma buvo senovės 
tos srities Lietuvių šventa vieta, ten buvo kūri
nama amžina ugnis. Pas aukurą vėl nusifoto
grafavome su Jankais ir jų svečiais, kurių vie
nas buvo jaunas karininkas, vedęs su labai gra
žia ir patriotinga Klaipėdos krašto Lietuvaite. 
Jankų gera pažystama ar giminiete. Graži po
relė. Ji su p-le Jankyte padainavo mažiau gir
dėtų, bet Klaipėdos krašte populiariškų Prūsų 
Lietuvių liaudies dainų. Kaip kurioms lengves
nėms ir mudu su p. Pivaronu prituravojom. ...

Su mumis jau nėjo p. Juodkazis, nes jam 
reikėjo gryžti į Pagėgius. Bet jis mus neuž
miršo. Kada reikėjo apleisti p. Jankus, pasi
kinkius porą arklių p-lė Jankyte mus pavėžėjo 
iki plento. Pivaroną ir “kalinių motutę” pasi
žadėjo atvažiuoti paimti ir parvežti į Pagėgių 
stotį p. Juodkazis tuo pačiu automobiliu, iš Pa
gėgių jie traukiniu vyks į Tauragę. Man gi, 
važioj ant kitu keliu, link Jurbarko, pataikyta 
autobusas kuris eina per Smalininkus į Jurbar
ką, tą pačią dieną 6 vai. vakaro. Pasistengėm 
atvažiuoti į plentą prieš autobuso atėjimą, aš 
atsisveikinau su jais, ir taip nuvažiavau savais 
keliais, laisvas, vienas — užbaigęs visas konfe- 
ferencijas! Dabar važiuosiu Lietuvos pamatyt 
— ir važiuosiu kur aš norėsiu!

Ponas Juodkazis, kaip sakiau, neužmiršo 
apie mus: pasiėmęs p. Pivaroną ir “kalinių mo
čiutę” išlydėti į Tauragę, man pranešė kad tele
fonu susiskambino su Smalininkų ir Jurbarko 
pašto viršininkais kad mane pasitiktų ir kad 
Jurbarke parūpintų nakvynę!

Sudiev, Bitėnai, sudiev, Rambynas, sudiev 
Jankai.... Ar matysiu dar kada gyvą tą Ma
žosios Lietuvos Patriarką, Martyną Jankų ?. ... 
Jis jau virš 75 metų amžiaus senelis....

Rambynas ten stovės kaip stovėjo, p. Juod
kazis, p-lė Jankyte ir kiti galima bus matyti 
kad ir už keliolikos metų parvažiavus....

(Bus daugiau)

munistais turi savus atskirus 
Susivienijimus, jiems artimes
nius už mūsiškį. Išvadas pasi
darykit patys!

Sargybos Komiteto tikslas— 
gelbėt Susivienijimą iš komu- 
nistų-socialistų nagų. O visų 
narių pareiga padėti Sargybos 
Komitetui ir patiems dirbti kad 
nusikračius kom-socų bosavi- 
tno. Jei jie nedirba musų or
ganizacijos naudai tai mes ne- 
dirbkim jų naudai, nepritarki
me jų skymams ir nebalsuoki
me už jų statomus kandidatus 
į SLA. Pild. Tarybą. Susivie
nijimas neturi būti socialistų- 
komunistų melžiama karvute, 
tik padorių Lietuvių organiza
cija.

SLA. Sargybos Komitetas.

MIRTINOS DULKĖS
PRAŽUDĖ DAUG 

DARBININKU
Suvienytų Valstijų Kongreso 

narys Vito Marcan.onio krei
pėsi į Kongresą prašydamas 
užvesti tyrinėjimus vienos iš 
.Tauriausių Amerikos industri- 
lių tragedijų West Virginia 

valstijoje.
Prieš kelis metus ten pradė

jo kasti tunelį, kuris yra dalis 
iviejų upių elektros gamybos 
lojekto.
Anot to kongresmano, darbi- 

inkai kurie tame tunelyje dir- 
lo, — kurie dar yra gyvi, — 
gyvena miestelyje vadinamame 
dąųley Bridge, W. Va., ir ki- 
uose tos apielinkės kaimeliuę- 
,e. Iš mirusiųjų, kurių sako- 

a mirė kiek yra tikrų žinių, 
176 vyrai, 169 darbininkų gu- 
i palaidoti be jokio pažymėji- 
.10 laukuose netoli Summers- 
ille, W. Va.
Jie mirė nuo silikato dulkių 

ame tunelyje. Jaunesni vyrai 
ilikozu apsirgo pirmiau, pa- 
engva sunyko ir pagaliau mi- 
§. Spėjama kad kiti mirė iš- 
ažinėję kitur, kai pasitraukė 
š įto darbo. Likusieji apie 1300 
os vietos gyventojų vyrų yra 
vairiuose tos ligos laipsniuose.

Elektrai stotį rengiant buvo 
aimta iškasti tunelis per kal

aus ir nuvesti vienos upės sro
vę tuo tuneliu, kur butų įreng- 
a elektros stotis ties subėgi- 
nu tos upės į didžiąją upę.

Tunelį bekasant dasikasta iki 
ilikos, kuri yra naudojama 

stiklo gamyboje. Elektros sto
tį rengus korporacija pradėjo 
siliką kasti ir pardavinėti. Ji 
uždirbo daug pinigų, bet darbi
ninkai nukentėjo.

Silikos dulkės yra tokios 
smulkios ir tirštos kad už pen
kių pėdų atstu per jas nema
tyt stiprios elektros šviesos.

Daktarai sako kad tos dul
kės įkvėpuotos į plaučius su
raižo plaučius ir žmogus turi 
minti.

Lietuvaites Nori Susira
šyti su Amerikiečiais
Dvi Lietuvaitės sesutės, in

teligentės panelės, viena bru
netė 27 metų amžiaus, antra 
tamsi blondinė 22 metų, nori
me susipažinti su Amerikos in
teligentais, del vėlesnio apsive- 
dimo, ne jaunesniais kaip 23 
metų ir ne senesniais kaip 37 
metų; tikyba nesvarbu. Rašy
kit su foto ir biografija; be fo
to neatsakysim.

R. Gervytei,
Didž. Vandens gatvė 9 

Klaipėda Lithuania

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą. 

■



DIRVAr ... ......

mnnmnmnižiį^^^ LIETUVA ATNAUJI-

K. rausimais
• Redaktorius—K S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

SLA. JUBILEJUS
• . ’r ii' metai Susivienijimui Lietuvių

Amerikoje. Ši ormwizaciia gavo pradžią iš mažo Lie
tuvių susibuvimo, 1886 metais, ir jai buvo lemta išaugti 
j pirmaeilę Amerikos Lietuvių organizaciją. Jos turtas' 
išaugo iki netoli dviejų milijonų dolarių. Narių skai
čius, iki Chicagos seimo 1980 metais, buvo perviršijęs
20,000. Po to seimo, komunistams nusinešus dali narių

jei ne, užtenka ir patiems 
vieham-kitam ką paaiškin
ti apie Vasario 16-tos reik
šmę, apie musų tautos bu
vimą Rusų vergijoje ir iš 
jos išsilaisvinimą. Vaiku
čiai ar suaugusieji gali pa
sakyti keletą patriotiškų 
deklamacijų, kas nors gali
susimokyti vieną-kitą gra-

ir depresijai atstumus kitą dali, SLA. narių skaičius Ii- žią dainą, Lietuvos Himną,
ko keliais tukstaiičiais mažesnis.

Šymet SLA. apvaikščioja savo 50 metų gyvavimo 
sukaktuves. Jubilejinis seimas atsibus Clevelande, pas
kutinę Birželio mėnesio savaitę.

Ir šymet, Susivienijimas susiduria su vienu iš pe
riodiškų savo nemalonumų. Vietoje rengtis prie jubile- 
jaus kaip broliškai, fraternalei organizacijai priklauso, 
socialistai, pasikvietę j talką komunistus, visu smarku
mu pasiryžo Susivienijimą užvaldyti ir išstumti iš jo
valdybos tautininkus, kurie yra tikrieji Susivienijmo 
ugdytojai. Socialistų-komunistų kombinacija yra nena- 
turališka, ką parodo ir jų vieni kitų užsipuldinėjimas 
savoje spaudoje. Tačiau socialistai mano kad su komu
nistų pagalba jie galutinai Susivienijime užviešpataus... 
Dar niekad niekas taip save neapgaudinėjo kaip dabar | 
apsigaudinėja socialistai. .. . Telaimina juos dievai... . j 

’ b

NARIŲ VAJUS
Šiuo tarpu eina didelis SLA. narių vajus, Tai gali

ma sakyti yra davimas progos Įstoti Į šią stiprią orga
nizaciją daugybei Amerikoje gyvenančių Lietuvių — di
delei daugumas jų yra. davimas paskutinės progos, nes 
už pusmečio jie gal jau bus perseni Į Susivienijimą Įs
toti, nors yra dar sveiki ir stiprus vyrai ir moterys.

Prisirašyti į SLA. gali ir privalo kiekvienas Lietu
vis, nuo jauniausio iki seniausio kiek tik jam amžius 
pavelija. Tai yra užsitikrinimas sau ligoje pašalpos ir 
aprūpinimas šeimos atsitikime mirties. Kuopos randa-

ir t'o užtenka.
Reikia toki parengimą 

| daryti, kur galima, su pel- 
! nu, o uždirbtus kelis dola- 
I rius pasiųsti Vilniui vaduo
ji sąjungai arba kokiam ki- 
[ tam tautos reikalui.

Galima parsitraukti Vil- 
I niaus pasų ir Vilniaus žen- 
i kielių-, kurių visa nauda ei-
na Vilniaus reikalams.

Patartina, tačiau, tauti
nėms ir katalikiškoms drau
gijoms niekur nesidėti su 
komunistais ar socialistais 
Į jų siūlomą “bendrą fron
tą”, nes jų tikslas yra iš
naudoti Lietuvius savo biz
niui, o tuo pat laiku skleis
ti neapikantą prieš musų 
tėvynę Lietuvą.

Avinis Krakmolas
Anglijoje du mokslinin

kai surado kad avims duo
dant kukuruzų krakmolo 
ėsti, žymiai pagerinama vil
nos rūšis ir daugiau vilnos. 
Prie to ir greitesniu laiku 
avis nusipeni.

NA SUTARTIS SU
RUSIJA, BELGIJA I

Kaunas. — Lietuva veda pa
sitarimus su Sovietų Rusija ir 
Belgija naujų prekybos sutar-
čių sudarymui. Derybos eina 
sklandžiai ir ypatingų sunku
mų nepasitaiko. Lietuvos vy
riausybė deda pastangų prekių 
pasikeitimą su Sovietų Rusija 
praplėsti, ir prekyba su Rusija 
žymiai pagyvės.

Anksčiau Rusija savo gami
nių parduodavo Lietuvai kelia- 
riopai daugiau kaip Lietuva 
Rusijai. Lietuvai tas buvo 
nuostolinga. Padarius atitinka
mų žygių, Lietuvos eksportas 
Į Rusiją žymiai padidėjo ir per 
eitais metais Į Rusiją gaminiu 
buvo išvežta jau už du milijo 
nūs litų daugiau kaip iš ten 
įvežta.

Senoji sutartis su Belgija 
baigėsi Gruodžio 21 d. Kad su
tarčiai pasibaigus nepasidary
tų prekyboj nepasidarytų spra
gų-, buvo anksčiau pradėta pa
sitarimai ir su Belgija. Pasi
tarimai vyko sklandžiai, ir su
tartis pasirašyta išnaujo.

Su Suomija nauja prekybos 
sutartis pasirašyta pirmiau. Ta 
sutartimi, Lietuva galės j Suo
miją išvežti rugių, avižų, krak
molo, spirito, bulvių, žąsų ir 
kitų gabinių už 1,500,000 litų. 
Už tiek pat Lietuva turės įsi
vežti prekių ir iš Suomijos.

Tsb.

MYSLĖ: Daili, daili ka
marėlė pilna kultuvėliu; po 
tom kultuvėlėm raudonas 
šuva guli.

Burna, dantys, liežuvis

ŽALGIRIS ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAI TO 
DIDŽIOJO LAIKŲ 

(Parašė Juozas Sužiedėlis >

(Tęsinys iš pereito num.)

si labai plačiai visoje Amerikoje, ir išvažiuodamas į ki
tą miestą nenustoji būti Susivienijimo nariu.

Priklausyti gali vyrai, moterys ir vaikai — visa šei
ma vienoje organizacijoje, vienu kartu gali mokėti mo
kesčius, ir nereikia turėti reikalo su svetimais agentais. 
Ligoje, narį aplanko kuopų paskirti ligonių lankytojai.

“Dirva” stipriai rekomenduoja savo skaitytojams 
kurie dar nėra SLA. nariais, pasistengti įstoti į Susi
vienijimą DABAR, neatidėliojant. Ypač lengva prisi
rašyti tuose miestuose kur yra SLA. kuopos. Apie jas 
ir jų susirinkimų vietą privalot žinoti kiekvienas.

Tėvai, įrašykit į Lietuvišką organizaciją savo au
gančius ir suaugusius vaikus. 
i -------------------

TAUTININKAI, TIKTAI IŠVIEN, PETYS Į PETĮ!
Kalbant apie nenaturališką socialistų - komunistų 

kombinaciją Susivienijimą užkariauti, iš kitos pusės 
stovi visai neturališkos kombinacijos — tautininkų-san- 
dariečių — kandidatų sąrašas Į SLA. Centro Valdybą. 
Tų kandidatų vardai telpa kitame puslapyje šiame nu
meryje. Tik prieš kelis metus tautininkai ir sandarie- 
čiai, ačiū socialistų saldliežuvavimui, buvo sukl'aidiiiti 
ir tūrėjo savo tarpe nesusipratimų. Tų nesūsiprūtimų 
pasėkos Įsiskverbė ir į tūlas kitas dalis musų tautinio 
gyvenimo, del ko ir šiuo laiku dar kai kurie mūsiškiai 
jaučiasi kaip tai nebroliški vieni kitiems. Bet tie ne
malonumai yra tokie maži kad jie neužima musų spau
doje vietos. Tas, užtai, yra geras ženklas kad mes pri
valome šiais SLA. valdybos rinkimais pasirodyti vyrais! 
Ne paskutini metą pasaulyje gyvenam ir ne paskutini 
kartą renkasi SLA. valdyba. Jeigu tautininkai-sanda- 
riečiai dirbs išvien ir apsivalys nuo raudonojo gaivalo 
savo organizacjoje, ateityje galėsim viską išlyginti. Gi 
jei atiduosim Susivienijimą raudonajai klikai DABAR, 
Susivienijimas gali mums žūti ant visados. .. .

Mažus savo asmeniškumus mūsų veikėjai prašomi 
pašalinti iš savo minčių, nes už juos gali nukentėti la
bai skaudžiai visas musų Tautinis Idealas. •

JAUNALIETUVIAI
Mes Lietuvos dukros ir sūnus, 
Valdovai žemių jos plačių, 
Mes paukščiai erdvių mėlynųjų, 
Mes vėtros girių braškančių.
Mes Lietuviai, laisvieji sūnus, 
Mes šeimininkai tos šalies, 
Jos laisvę gindami nebosim 
Nei juodo vargo, nei mirties! 
Visi mes stosime kaip vienas 
Ir eisim ginti Lietuvos, 
Ir nei sprindžio nedaleisim 
Užgrobti žemės mus šventos. 
Grąžinsite pavergtą sostinę, 
Priglausim brolius prie širdies, 
Ir visus priešus išvarysim 
Iš savo mylimos šalies.
Visi mės stosime į kovą, 
Drąsiai pakelsime ginklus 
Ir su pagalba savo brolių 
Išvysim Klaipėdos “vilkus”!
Ir tikim mes,, jaunalietuviai, 
Kad ten už Nemuno gražaus, 
Kur broliai Prusnose gyvena 
Tokios pat laisvės susilauks.
Te Vokiečiai ginklais grūmoja, 
Te Lenkai žvangina kardais, 
Mes pasiryžę ir mes eisim 
Mus Vado rodomais keliais!

Jonas Morkūnas.

NEUŽMIRŠIU .. .

RENGKIMeS PRIE 
VASARIO 16-TOS

Vasario 16-tą sueis 18 
metų nuo to kai Lietuva 
pasiskelbė nepriklausoma. 
. Visame pasaulyje Lietu
viai tą dieną švenčia, o kur į 
yra galimybių, surengia iš
kilmingas apeigas.

Amerikoje, tačiau, yra 
dar tokių kolonijų kur mu
sų valstybės laisvės atgavi
mo šventė nebuvo pažymė
ta r.eį kartų. Tai apsįĮeįdį-

mas.
Kiekvienoje šiek-tięk di

desnėje kolonijoje yra ko
kia nors draugijėlė ar kuo
pelė centralinės organizaci
jos. Tokia kuopelė lengvai 
gali surengti tautos šventę 
paskirdama Į komisiją tris 
ar penkis asmenis. Viskas 
ko reikia, paimti salę, pa
daryti kokius nors skelbi
mus, jei galimybių yra, pa
sikviesti kalbėtoją iš kokio 
artinto didesnio miesto, o

Neužmiršiu tos valandos 
Kurioj mane sužavėjai; 
Neužmiršiu tų metelių 
Kuriuos’ tave pamylėjau.

žodžių tavo hėūžmiršiu, 
Neužmiršiu niekados, 
Tave mylėt prižadėjau 
Iki mirties valandos.

Kur tik einu, ką svajoju 
Vis tave prisimenu, 
Sapne meiliai išbučiuoju.... 
Vien del tavęs gyvenu.

Gėlių žiedais kloju taką, 
Juo tave pas sav’ vesiu.
Juo tai, brangi žydraake, 
Mes keliausime abu....

JojępjąrM ____ J- Ja.«i!5svįčįiis.

Žinia kad kunigaikštytė Skirmantė 
pagimdė kūdikį grafui Braunšveigui buvo 
alsiausia. Jis išgirdo ją kaip tik tada 
.ada priešas stovėjo už vartų ir reikalavo 
.įskaitos. Jis dabar pats suprato kaip 
yvuliškai ir niekšiškai buvo pasielgęs, 
iktai iš vieno Dievo dar galėjo tikėtis sa- 
o nuodėmės atleidimo. Bet ir tai darė 

jis dabar su baime ir abejojimu.
— Pasigailėk manęs, niekšo nusidėjė- 

io, Viešpatie!.... — nerimaudamas dau- 
ėsi sau krutinę.

Tuo tarpu priešas nesnaudė. Ties pi
les vartais sustojo grobio ištroškę Toto

riai, keršto išalkęs belaisvės tėvas ir ilgė
jo iškamuotas jaunikaitis. . . . Už jų bu- 
iai Žemaičių ir Smolenskiečiai. Visi ne- 
imo ir uoliai ruošėsi pulti. Aišku buvo, 
e pasiryžę su žeme sumaišyti tą žmogžu- 
į gūžtą, paniurusią Šteinhaužėno pilį. 

Labiausia už visus veržėsi į pilį karštas 
unigaikštis Vingėla. Jo įsakymu puoli
as buvo pradėtas nelaukiant nei aušros. 

Zis dėlto akmens sienos buvo stiprios. Įgu- 
smarkiai pasipriešino. Vingėla piktas 

turėjo trauktis nieko nelaimėjęs.
Išaušus, kunigaikštis Dovydas iš visų 

šalių apžiurėjo pilį. Jis pamatė kad pa
prastu puolimu paimti jos negalima. Rei
dą arba badu išmarinti įgulą, arba iš
griauti geležiniai vartai.... Delsti nie- 

as nenorėjo. Tat buvo nuspręsta pasi
dirbdinti mūrams ir vartams griauti tara
nas ir pulti pilies vartų griauti.

Tuojau buvo atrišta iš miško milži
niška pušis. Pradėta dirbti keista mašina 
pilių sienoms griauti. Netrukus didžiulis 
•ąstas buvo apkaustytas geležimis ir pa
dabintas iš šakų pintais viržiais ant sker
sinių. Į vakarą siengriovis buvo baigtinai 
padarytas. Bereikėjo jis nutarandyti prie 
artų. Vokiečiai nuo pilies sienų su bai
le žiurėjo į tą darbą. Kiti buvo pasiryžę 
sasiduoti, tiktai bijojo kerštingo Vingėlos.

Anksti rytą Žemaičiai sukruto ii1 ap
siautė pilį. Vokiečiai visi sukilo ir ap
spito sienas. Jie irgi pasiryžo kovoje ar
ba žūti arba laimėti. Akmens, strėlės ir 
verdantis vanduo gausiai pasipylė nuo pi
kes sienų ant puolančiųjų. Betgi Žemai
čiai, raginami savo kunigaikščio, drąsiai 
lipo ir lipo ilgom kopėčiom ant pilies sie
nų. Vieni krito, kiti veržėsi į kritusiųjų 
vietą.

Galiausia pats Vingėla suprato be rei
kalo aikvojąs jiegas. Jis pasitraukė nuo 
pilies raišas, nes ir jam į koją buvo patai
kęs sunkus Vokiečiai akmuo. Dabar buvo 
sugalvota kitos priemonės. Šiek-tiek pa
silsėjus, Vingėla liepė savo Žemaičiams su
kurti aplink pilį laužus, uždegti strėles ir 
laidyti jas Į pilį. Ten buvo medinių trobe
sių, kurie bematant ėmė degti. Pilyje kilo 
baisus trukšmas. Įgulos dalis pasišalino 
nuo tvirtovės sienų. Puolė gesinti gais
ro. Tada prasidėjo baisiausios Šteinhau- 
zeno valandos.

žemaičiai iš visų šonų puolė pilį ir 
svaidė į ją ugnies liežuvius. Tai kėlė pily
je didžiausią nerimą ir trukšmą. Kuni
gaikštis Dovydas tuo tarpu liepė savo 
Smolenskrečiams stumti į vartus siena- 
griovį. Valandą karštai pasidarbavus ta 
baisi mašina jau stovėjo ant tilto. Pirmas 
jo smūgis į geležinius vartus neviltingo 
nerimasčio garsu suaidėjo Vokiečių širdy
se. Ketvirtą kartą storo rąsto galui tvok- 
telėjus sunkus vartai trenksmingai sugriu
vo. Kunigaikštis Dovydas su buriu kar
žygių įsiveržė į pilies kiemą.

Čia įsiveržėliai sutiko su ginkluota pi
lies įgula.. Ją vedė pats pilies vadas. Do
vydas jį tuojau pažino. Jis,, kaip žvėris, 
puolė pikčiausią savo priešą. Braunšvėi- 
gas taip pat pažino Skirmantės mylimąjį. 
Apie jį buvo jam pasakojęs įgulos ūkvaiz
dis. Atsiminus Skirmantę, Braūrisveigą 
išmušė šaltas prakaitas. Atrodė kad pats 
dangus keršija jam už baisias nuodėmės. 
Nebegalėdamas gintis, jis sumanė pasislė
pti pilies bokšte ir, jeigu reiks, žūti ten 
kartu su Skirmunte. Jis ėmė trauktis, 
kiek galėdamas gindamasis ir užsidengda
mas skydu. Galiausia jis laimingai paju
to užpakalyje savęs bokšto duris. Mitriai 
atsidarė duris, užsisklendė storos geležies 
sklende ir šoko vingiuotais laiptais į bok
štą.

Dovydas pasiliko lauke. DūVyg buvo 
užsklęstos. Jis šuktelėjo - uągalbos. šalia

jo atsirado lankininkų vadas Vidmantas ir 
Smolenskiečių būrelis. Šie savo kirivais 
ėmė kapoti kietas ąžuolo duris. Braūn- 
šveigas skubėjo į bokštą. Prie antrų du
rų jis sustojo. Jis neturėjo rakto. Nieko 
negalvodamas jis pradėjo kalaviju daužy
ti spyną. Tačiau ji kabojo nepasiduoda
ma, nors ir gausiai bėrė kibirkštis nuo ka
lavijo smūgių. Jis dabar jau troško tik 
nužudyti belaisvę, kuri jį pražudė. Jam 
kliudė šalmas — jis jį numetė.

Staiga spyna truko. Bet tuo pat aki
mirksniu truko ir apačioje dūrys. Vid
manto strėlė švilptelėjo ir skaudžiai įstri
go į Braunšveigo sprandą. Paskutines pa- 
jiegas įtempęs jis atplėšė duris. Bet, tik 
peržengęs slenkstį, be sąmonės sugriuvo 
žemėn.

Dovydas greitai kopo laiptais į viršų. 
Paskūi jį skubėjo Vidmantas ir keletas 
karžygių. Peršokęs per Vokiečio kūną, 
besiraitantį kraujuose, jis atsidūrė sekly
čioje. Iš ten buvo dar vienos dūrys. Jis 
suprato ten esant paslėptą kunigaikštytę. 
Šoko prie durų, bet. ... urnai sustojo. Ten 
sūklvkė kūdikis.... Suvirpo Dovydas, 
Pajuto kažką negero atsitikus. Jis tarė:

— Vidmantai, neleisk čia nieko.... 
Aš vienas....

Atsidarė duris, inėjo ir.... pamatė 
Skirmantę su vaiku....

Jų akys įstrigo kitos į kitas. Baisiai 
suriko Škirmuntė. Buvo bepuolanti į Do
vydą, bet.... gailiai pravirko ir bejiegiš- 
kai sukniubo ant grindų.

— Neįtark, brangusis! Prievarta ir 
klasta mane įveikė, nuodais nugirdę.... 
Atkeršyk šios pilies viršininkui, Braun- 
šveigui.... Nuplauk mano gėdą!

Dovydas viską suprato. Jo širdį su
rėmė neapsakomas gailestis ir liūdesys. 
Jis buvo pasiryžęs viską atleisti. Skirman
tė dabar atrodė jam dar brangesnė. Juk 
ji buvo nekalta ir tokia nelaiminga!.....

— Kunigaikštyte, — pratarė jis so
pamu balsu. — Aš jau atkeršijau tavo 
kankintojui. Braunšvėigas mirštamai su
žeistas, pilis paimta, Vokiečiai sumušti. 
Tu laisva. . . . Tik pilies kieme tavo tė
vas. .... Reikia gelbėtis ir gelbėti kūdi
kis. .. . Duokš man — aš nepastebimai iš
nešiu ir atiduosiu ištikimam žmogui.

Kunigaikštis Dovydas žinojo kad Vin
gėla nedovanos vaidilytei tokios nuodėmės.

Tačiau Škirmuntė suriko:
— Mano kūdikis, niekam jo neatiduo

siu !
— Skirmunte, suprask kas bus kai tė

vas tave tokią ras....
— Tedaro man ką norėdamas. Vaiko 

neatiduosiu. Jis mano gėda, bet.... jis 
malte! šalin nuo jo!

Tuo tarpu į seklyčią įsiveržė Vingėla. 
Jis buvo visas kruvinas, iškaitęs.

(Bus daugiau.)
- - ----- - - -

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Reikalaukit “Dirvoje”SAPNININKAS

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superio;' Ąve« _____ č'Įeveląab OĮlĮl
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MIKROSKOPO ATSIRADIMAS 
IR IŠTOBULINIMAS

Iš WILLIAM THOMPSON, F.R.G.S.SULIETUVINO .1 .SMULKUTIS.

Mikroskopas arba padidinantis stiklas jau 
buvo žmonių naudojamas žiloje senovėje, kas, 
matomai, davė pagrindų dabartiniam dikčiai iš
tobulintam mikroskopui. Viena tokį akmens 
kristalų atrado Layard bekasinėdamas Nimru- 
de, Ninevoj, senovės Asyrijos sostinėje, Mažo
joj Azijoj. Tie rūmai, kurių griuvėsiuose tapo 
atrastas minėtas kristalas, buvo statyti 700 me
tų pirm Kristaus. Kada Aristofanas juokavo* iš 
sofistų, apie 423 metais pirm Kristaus, jau 
Graikai buvo apsipažinę su “padidinančio stik
lo” reikalu. Paskesniais laikais Romos respub
likos filosofas Seneca darė tyrinėjimus su ma
žais stikliniais kristalais ir įrodinėjo kad trum
paregis vartotų stiklo skritulį pripiltų vande
nio, tokiu budu galėtų skaityti labai smulkų 
raštų. Arabas matematikas Alhazen, kuris mi
rė Kairo mieste, 1038 metais po Kristaus, sa
koma, padaręs pirmutinį tikrų lensų (plokštų 
padidinantį stiklų).

Šitas netikėtas išradimas pirmutinio inikro- 
graferio labai entuziastiškai sujudino pasaulį. 
Tarpe kitų optikų, Huyghens (gyvenęs 1629— 
1695) pagamino mažas vienišas stiklo plotves, 
su spirito lempute tarpindamas stiklo gabalė
lius.

Anthony Van Leeuwenhoek daugiau pato
bulino prastųjį mikroskopų. Jisai buvo vienu 
tarp pirmutinių kurie vartojo mikroskopų ana- 
tomiškiems ir fiziologiškiems tyrinėjimams ir 
dapildė Harvey’s atradimų kraujo cirkuliacijos, 
atrasdamas raudonuosius kraujo kūnelius (cor
puscles). Tai buvo 1627 metais. Jo instru
mentas, tačiau, stokavo komplikuotų dalių, kas 
paskiau tapo dapildyta.

Nachet’o kolekcijoje, Paryžiuje, randasi 
vienas mikroskopas, kurio prastumas vertas pa
stebėjime. Jis padarytas iš dvigubo išgaubto 
stiklo ir įdėta tarpe dviejų sidabrinių lėkštelių 
kurios sunituotos perdurimu skylelės. Daiktro- 
dis (objektas) užkabintas ant sidabrinės ylos, 
kuri yra aplink kraipoma su pagalba varpstelės. 
Jis galima pakelti aukštyn arba nuleisti žemyn 
pastumti toliau ai- patraukti arčiau, pagal rei
kalingumų ir parankamų žiūrėtojo regėjimo.

Sekant sumanu Hollander!, konstruktoriai 
jieškojo ištobulinimo rėmo padidinančiam stik
lui, ii' aštuonioliktam šimtmetyje dauguma gam
tos istorijos amatorių vartojo vienų instrumen
tų, apie kurį aprašo Joblot, 1718 m.: “Du didel 
vamzdeliai, kurie sukergti su žiedu prišriubuo 
jant, kas sudarė stuomenį. Aukštutiniame ve 
lene (cilinder) yra padėta lensas, o apačioj jo 
padėta objektas ant paslenkamojo žiedo, ku
riuo galima nustatyti fokusas, žemutinis vam 
zdelis turi perklodus (diaphgrams).”

Anglas Wilson išrado kišeninį mikroskopų, 
kurios plotvės galima nustatyt pagal reikalų pa 
didinimo, o jo vientautis Henry Baker su veid
rodžiu atmušė saulės spindulius, kas padare 
svarbių pažangų padidinančių stiklų gamyboje.

Sujungtiniai (komplikuoti) mikroskopai pa
gelbėjo daryti nuodugnius tyrinėjimus objekte 
misterijose, kurias nebuvo galima pasiekti pa
prasta žmogaus akimi. Teoretiškai, sudėtinis 
mikroskopas sudaro dvi suartinančias optiškas 
sistemas: vienų, vadinama daiktine (objektiviš- 
ka), kuri padidina pavidalų daikto; šitas pavi
dalas galima apžvelgti ir labiau padidinti su pa
galba akies stiklelio vadinamo “ocular”.

Ankstyvoje dalyje septyniolikto šimtmečio 
Galileo gavo idėjų vartoti savų teleskopų padi
dinimui mažų daiktų, padedant juos labai arti 
akinio stiklelio plotvės. Toje pačioje gadynėje 
Neapolio gydytojas, Francesco Fontana, tvirti
no turįs pirmenybę išradime sudėtinio mikros
kopo, kurį jis jau vartojęs nuo 1618 metų.

Frauenhofer padarė pirmutinį spalvinį ob- 
jektivų 1816 metais; tada, pasekmingai, gydy
tojai Charles ir Haldat du Lys, optikai Delle- 
barre, Selligues ir Chevalier patobulino tekniš- 
kai, 1842 m. Arago suteikė Paryžiaus Mokslo 
Akademijai mažiulę spalvinę plotvę. Andrew 
Ross, Anglas optikas, pakeitė atokumų taip pir
mo galo ir dviejų spalvinių užpakalinių galų, su
darant objektivų, su pagalba smulkaus antkak
lio šriubo.

Paskiau Amici, Florencijos obzervatorijos 
direktorius, padarė savo įmerkiamųjų plotvę 
1854 m. Dviakis mikroskopas, kokį šiandien 
matome, yra pasekmė laipsniško progreso tobu
linime ir pritaikyme, profesoriaus Wheatstone 
išradime stereoskopo.

Prancūzai J, B. Soleil, C. Nachet ir Jules 
Dubosą, ir Vokiečiai ' Carl Zeiss ir ' profesoriui 
Ernest Abbe, kaipo greitai sumetamų optiškų 
kombinacijų arba gaminimo “mounts” (aktinai 
uždarymas -stiklo plotvėse) suteikė mekanizmų 
tikrų tikrumų, kas davė galimybę Pasteur’ui 
Koch’ui ir kitiems mikromo pasaulio tyrinėto
jams tęsti tuos neįkainuojamai svarbius tyrinė

IŠ PAGAIRIŲ
Rašo P. W. URBAN.

PER TVORA
PASIDAIRIUS

jimus bei studijavimus, kuom šiandien gėrisi 
ir naudojasi žmonija.

ŠIS-TAS APIE LIETUVIŲ KALBĄ, 
RAŠYTOJUS IR LAIKRAŠČIUS

Gal niekur kitur nerasi tokių naiviškų sa
votiškumų kaip pas mus Lietuvius, čia kalbu 
apie musų laikraštininkus-rašytojus ir kaip jie 
vartoja kalba savo raštuose. Daug kas tiesiog 
kaltina Lietuvių kalbų buk ji dar neišdirbta ir 
tėra tik gryninimo ir tobulinimo stadijoje. Rei
kia pasakyti kad Lietuvių kalba yra gera ir to
bula, tik rašytojai dar nevisai išsitobulinę, ne
išsilavinę. Vieno dalyko ko mums stoka tai 
vienodumo rašyboje. Tas visai lengva matyti 
pavarčius musų laikraščius. Kaip Vidunas tu
ri išsidirbęs savotiškų rašyba, taip, rodos, turi 
išsidirbę kalbos taisykles ir kai kurie Amerikos 
Lietuvių laikraščių redaktoriai. Visai juokinga 
darosi del Angliškų žodžių makliojimo musų 
spaudoje. Vienas rašytojas tūlų Angliškų žodį 
vienaip sulietuvina, kitas vėl kitaip. Čia jokio 
vienodumo nerasi. Ar čia kalba kalta?

Labiausia malkiojų kalba tai Lietuviški ko
munistėliai, kurie turi prisigaminę visokių ter
minų apreiškimui ir aiškinimui Rusiškojo “dan
gaus”. Jie turi ir “tipizacija”, “lietproletrašy- 
ojas” ir kitus nukalimus. Tūlas V. V. “Lais

vėje” rašo: “Pusė bėdos jei taip butų išverčia
ma beletristika. Bet kai teko skaityti Lenino 
raštus—tiesiog turėjome imtis Rusiško teksto, 
kad suprastume kų norima pasakyti Lietuviškai, 
lors buvome gryniausi Lietuviai, o Rusų kal
ių vienas-kitas vos-vos mokėjo.... Tai jau 
skandaliukas!:.. . Tokių skandaliukų neteko-pa- 
tebėti nei pas Vokiečius, nei pas Latvius, nei 
>as pačius Rusus.”

Taigi jie patys pasisako kad jie netobulus 
kalbos žvilgsniu.

Toliau, štai miestas Geneva Lietuvoj rašo
mas Ženeva, o jis šveicarų tariamas Gnef, pa
rai Vokiškų kurpalių.

Daug Lietuvių nusiskundžia kad musų laik- 
aščiuose telpa vien tik agitacijos ir šiaip tušti 
'smeniški ginčai, kurie nieko nešildo visuome- 
lei. Daug Lietuvių kurie ima kokį nors laik- 
aštį kai kada nei nepasižiuri į jį; ir taigi laik
raštis atsiduria krosnyje ir virsta i durnus ir 
lelenus.

Niekas gal taip neėda musų tautybę kaip 
šsiplatinęs didelis pavydas tarpe Lietuvių. Lie- 
;uvis Lietuviui perdaug pasivydi. Laikas su
bręsti, išsitobulinti ir mylėti vienas kitų. Rei
da pasakyti kad yra daug gerų Lietuvių, bet 
/ra daug ir negerų. 

* * *
Savo kalbų begrynindami nuo Slaviškų žo- 

Ižių kai kurie prisipažysta jog, nepaisant viso 
gryninimo, vis lieka pagrindinis panašumas 
arpe Lietuviškų ii- Slaviškų kalbų. Vienok, vi
ms Indo-Europinės kalbos yra maždaug gimi- 
lingos. Kai kada ai* tik neišmetama grynų 
bietuviškų žodį, palaikytų už Slaviška.

Kaip drapanų dėvėjime taip kalboje yra 
nados. Dabar nesakoma “bedarbė” bet “ne- 
larbas”. Priesaga “be” esu Lenkiška. Bet Len
kai sako “bez”. Regime kad ir ta musų “be” 
nsaip išsivaritelioja. Turime ir “bepigu”, “be
daryti”, “bene”, “berods” ir kitus. “Nedarbas” 
'au senai musų kalboje randasi, posakyje “tai 
;au nedarbas”. Tačiau ką sakysime apie žo
džius “sakyti”, “bet”, ’’bent”, kurie atsiskamba 
Angliškoje kalboje, žodžiuose, “say”, “but”. Ko
dėl nemetama tuos žodžius? Vienas ar kitas 
Slaviškas žodis nepadaro Lietuvių kalbų Slaviš
ka, lygiai kaip Graikų ir Lotynų žodžiai Anglų 
kalboje nepadaro jų Graikiška ar Lotyniška.

Kai kurie žodžiai, pav. “sritis”, “dalykas”, 
:au taip likosi išbehdrihti kad jie beveik prie 
visko pritaikomi. Yra ir kitų taip begalo var
dinamų žodžių kurie visi man primena senovės 
'ndijos dievus: išpradžių tų dievų buvo 33, o 
mtgalo jau 3333; išpradžių tie dievai buvo ai- 
kųs, tyrus, atskiriami vienas nuo kito, kaip ir 
langės upė Indijoje, tyra tik pačioje savo ver
smėje; tekėdama per neaprėpiamus plotus ji 
xntgalo liekasi drumsta ir visaip išsigavoja kaip 
i- tie 3333 dievai. Tokio likimo susilaukia ir 
kalba.

Vagį kurs vagia žmones ‘Naujienos’ vadina 
riigal Angliškų pavadinimų,, “kidnep'eris”, gi 
‘Tėvynė” vadino “žm'ogvagis”. Tarpe miesto 
r kariumenės “majoro” nėra skirtumo. “Pre
numerata” ar tik ne Lenkiška? Tas žodis be
reikalingas kuomet yra savas žodis, “užsirašy
ti”.

Ne tik pas mus bet ir pas Anglus, Vokie-

Pereitame “Dirvos” num. 
buvo pasakyta kiek Ameri
koje yra arklių ir mulų, ale 
užtėlyta kiek yra mano bro
lių!

Pasakysiu visą teisybę— 
jų yra daugiausia negu ki
tokių sutvėrimų, dvikojų ir 
keturkojų!

Boston, Mass.
Pas advokatą atėjo val

dininkas, patrauktas teis
man už valdžios pinigų iš- 
aikvojimą.

Išklausęs kliento apie jo 
reikalą, advokatas sako:

— Sakykite atvirai, ar 
paslėpėt šiek-tiek išaikvo- 
tųjų pinigų kad būti; kuo 
užmokėti už gynimą?

Chicago, Ill.
Teisėjas teisia peštuką už 

sužalojimą.
— Nesuprantu kaip ga

lėjai vienu kumščio smūgiu 
išmušti šešis dantis ir su
kruvinti žandą! — stebisi 
teisėjas.

—■ O, tai labai lengvas 
dalykas. Aš ponui teisėjui 
tuoj galiu parodyti, — pa
reiškė kaltinamasis, teisin
damas save,

Pittsburgh, Pa.
Marytė: — Kažin kaip 

čia man geriausia apsirėdy
ti ir kokią kaukę užsidėti 
šį vakarą kaukių baliui, 
kad manęs niekas nepažin
tų?

Onytė: — Nagi nuprausk 
gražiai vedą, nedėk dažų 
ant žandų, lupų ir antakių 
ir niekas tavęs nepažins.

Šiauliai
Teisia pilietį padirbinėju

sį popierinius pinigus.
— Ar tamsta prisipažys- 

ti kaltu? — klausia teisė
jas.

— Prisipažystu, — atsa-

kė teisiamasis.
— Tai kam dirbai netik

rus pinigus?
— Pone teisėjau, ką gi 

darysi kad tikrų padirbti 
nepavyko....

Marijampolė
Vyras: — Kam tu bari 

tarnaitę?i Juk ji nekalta, 
ne ji puodynę sudaužė, tu 
pati sudaužei.

Žmona: — Del to ir pyk
stu kad ne ji sudaužė.

Detroit, Mich.
Teta klausinėja penkių 

metų Jonuką:
— Jonuk, kuo užaugęs 

nori būti?
— Generolu.
— Gerai, bet karo metu 

gali tave užmušti.
— Kas gali užmušti?
— Kas? nagi priešas.
— Jeigu taip tai aš no

riu būti priešu.

Cleveland, Ohio
Tėvas sūnų akstiną dau

giau mokytis:
— Tu turi atsiminti kad 

Jurgis Vašingtonas buda-
Lietuvių “noras” turi savo ribas. Kada, ir 

tai tankiai, kuomet sakoma “norėtųsi” “norisi” 
reikėtų naudoti “rodėtų”, “rodą”. Taigi, mato
ma, yra ir kelios “rodos” — rodą duoti, rodą tu
rėti, rodyti, paroda; patarėjas “rodą” davė; su 
vaikais “rodą” turi, jokios “rodos”.neturi. Bet 
“rodą” reiškia ir “norą”. Npras “nuvaromas”, 
o rodėjimas “užmetamas”.

čius ir kitus yra netobulumų kalbos žvilgsniu. 
Čia man prisimena Teutoniškas žodis “book”, 
kuris net ir žymiausių Anglų ir Vokiečių filolo
gų etimologiniai aiškinamas buk reiškias “ber
žo žievę”. Juokinga iš tokios etimologijos. 
“Book” tai tik sumakliotas iš žodžių — moka, 
mokslas, mokyti. Pusbalsis “m” virsta į lupi
nį priebalsį “b”.

‘Dirvos’ RASTŲ Programas 
1936 Metams

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

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

D 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”.

VIKINGŲ APYSAKOS K. s. k*,- 
pins, 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 laikei garsių Didžių Lietuvos 
Kunigaikščių. Jo Vikingų apysakų istoriškus faktus patikrino ir pripažino teisin- 
singais ir tikrais nekurie Lietuvos profesoriai, arkeol.ogai ir kritikai.

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

DIRVA. 6820 Superior Avenue 
CLEVELAND, OHIO

=F=

mas tavo metų, mokykloja 
buvo pats pirmasis moki
nys!

— Gerai, tėveli, bet kai 
jis buvo tavo metų, jis bu
vo jau Amerikos preziden
tas;. |

'T
Arba — Arba....

Vienam iš dviejų tarnų 
reikia eiti pjauti malkų. 
Bet Jonas, atsilošęs lovoje, 
nejuda iš vietos ir sako! 
Juozui:

— Na kas gi tau butų 
nueiti dabar malkų papjau
ti. Juk ar ne vistiek: ar 
tu malkas papjausi, o as 
pagulėsiu, arba aš pagulė
siu, o tu malkas papjausi?

.. Medicinos Stebuklai
Vienam jaunam vyrukui 

fabrike mašina sumalė du 
pirštus. Vaikinas labai su- 
sigraužė del to, bet dakta
ras jį ramindamas sako:

— Nenusimink, tavo pir
štai vėl sugis ir bus tokie 
kokie buvo. Pasitikėk mo
derniškam mokslui, kuris 
chirurgijoje net stebuklus 
padaro?

— Aš taip mėgstu piano' 
muziką, ar pirštams sugi
jus aš galėsiu pianu skam
binti? '

— Žinoma, pirštai bus vi
sai tokie kaip buvo.

■ — Tai tikrai medicinos 
stebuklas! Prieš sužeidi
mą aš visiškai nemokėjau 
skambinti, o dabar mokė
siu!

150,000 Prąncuzų Pa
laidota Lietuvoje

Kaunas. —■ Lietuvių-Prancu- 
zų Draugijos bustynėje buvo 
surengta paskaita Prancūzų 
kalba, tema “Didžioji Napoleo
no kariumenė Lietuvoje”. Pa
skaitos pasiklausyti buvo susi
rinkę daug Draugijos narių ir 
jos bičiulių. Savo įdomioje pa
skaitoje Prof. Schmittlein tarp 
kitko papasakojo kad Lietuvos 
žemėje yra palaidota apie 150 
tūkstančių Prancūzijos karei
vių, kurie 1812 metais Nepoleo- 
no žygiu į Rusiją žuvo nuo ka
ro, šalčio ir kitų nelaimių.

Sunaikinimui Peršalime!
Krutinėję 

reikalaukit visame pasaulį 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLER1O 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

hrijadi

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakellis 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- 
jimii, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų. (18)

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

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.K. S. KARPIUS

Registruotas Lietuvos 
Konsulate'Notaras.

Rašykit laiškais arba’ atsi- 
i lankykit ypatiškai.

6820 Superior Avc. 
Cleveland, Ohio.

T
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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.

Kalendorių surašąs ir platesni paaiškini
mai apie tai telpa “Dirvoje” kitoj vietoj.

STOKIT TALKON VISI!
Neužtenka kad patys skaitysit “Dirvą”— 

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

“Dirvos” Kaina metams:
Amerikoje 
Kanadoje 
Lietuvon .

$2.00
$2.50
$3.00

**♦*■♦**■*****♦♦*  *Z* ********* *»* •** *******

Prenumeratos Kortele

X

X

Vardas-Pav.

Adresas

Miestas

Kaimas

Paštas

Valst..

LIETUVON IŠRAŠANT:

Apsk.

(Lietuvon išrašant, reikia pridėti ir išrašytojo adresas)

Ka§.ružrašo

Adresas ' .

S

X.j. 4 Miestas Valst.
•j**j»^*j^j*^»»l<»l*«j**j**j**j<*5*^j^-j**j»*j**j»»j*»2**j**j»«j**j*«5*»j*»|*^*«5»*5*«j*^»^»^*»j»^»*5**j*»j*»j*»j**5Mj**j**j<»l»

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

i

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

NEREIGALINGA 
SIRGTI

j Ąs isgydziau negerumus gal- 
I vos! ausų, akių, nosies, gerklės, 
j plaučių, širdies, skilvio, kepenų, 
. inkstų, vidurių, plėvių, rankų, ko- 
į jų savo aštuoniolikos metų išban- 
| dyta sistema sveikatos grąžini- 
j mui. Aš galiu pagelbėt jums iš- 
! gyti ir būti sveiku. Kreipkitės 
Į pasitarimui, dykai. Valandos—
j 2 iki 5 ir 7 iki 8 po pietų, 
s Kitos valandos sulyg sutarimo.

Phone ENdicott 2855
VINCENT C. THOMAE 

CHIROPRACTOR
1899 E. 70th Street

DR.

4*

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

Modernizuokit 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
lės. Aš atlieku plumbing darbą, 
suvedu gazą ir išvedu rynas. Ap
skaičiavimas nemokami. (7)

J. J. PICKETT
The Plumbing and Gas Fitter 

7407 SUPERIOR AVE.
Tel. HE. 0758

ELIZABETH, N. J.

ŠIS-TAS Iš MUSŲ JUDĖJIMO
Elizabetho Lietuviai nesnau

džia, tik korespondentai kai ka
da užmiega. Jei ir nesmulkiai 
parašysiu, vis tik supažindin
siu su veikimu musų kolonijos.

Kalėdų parengimu kuri pa
ruošė sesutės vienuolės su mo
kyklos vaikučiais dar ir šian
dien tebesidžiaugiama.

Moterų klubas, neužsileisda- 
mas, Laisvės salėje pastatė či
gonišką vakarą.

Nesenai graborius Ed. Petri
kas įsitaisė labai gražią laido
jimo įstaigą, kuri susideda iš 
turtingai įrengtos koplyčios, 
lavoninės, sandėlių ir tt. To
kio Įtaisymo net svetimtaučiai 
musų valstijoje neturi, nekal
bant apie Lietuvius. Kad su 
šiuom nauju Įrengimu supažin
dinus visuomenę plačiau, pada
rė Įstaigos pašventinimą, kurį 
atliko vietinis klebonas Kun. 
J. Simonaitis, asistuojant ku
nigams M. Kemežiui ir J. Kin
tai.

Svečių buvo virš poros šim
tų. Svečių tarpe buvo daug ir 
svetimtaučių, nes Ed. Petrikas 
turi artimus ryšius ir su sve
timtaučiais. Matėsi keletas tei
sėjų, advokatų, daktarų ir šiaip 
daug kolonijos veikėjų ir biz
nierių.

Svečiams patarnavo iškilmin
gomis vaišėmis apart šeiminin
ko ir jo žmonos, garbingi šioje 
kolonijoje biznieriai Savickai, 
p. Petriko uošviai. Susirinkę 
širdingai sveikino šeimininką 
naujoje taip puošniai įtaisytoje 
įstaigoje ir linkėjo jam geriau- 

1 šio pasisekimo.
Musu kolonijoje gyvena gar

bingas biznierius Ignas Budrec- 
. kas. Visi jį gerbia kaipo rim
tą ir visuomet pasirengusi 
kiekvienam kuomaudagiau pa
tarnauti. Jei tik kas rengia 
kokį parengimą, visuomet gau
na iš jo visokių dovanų. Jei 
kam reikia visuomenės reika
lais kur nuvažiuoti, visuomet 
jis patarnauja su automobiliu. 
Tos rūšies jis yra vienintelis 
musų kolonijoje. Todėl labai 
populiarus ir visų gerbiamas.

šiomis dienomis virš 50 jo 
draugų susirinkę, jo žmonos 
gimimo dienos proga surengė 
“supraiz” vakarėli, prikergda
mi ir jos vyrą, Igną Budreckį.

To viso organizavimu rupi- 
i nosi komitetas, kurį sudarė V. 
Haikienė, E. Makutienė, A. Ka
ružienė ir Ė. Trečiokienė (iš 
Newarko). Vakarienė įvyko 
Karusio salėje. Svečiai prie 
muzikos užkandžiaudami pasa
kė p. Budreckienei gražių lin
kėjimų ir įteikė nuo susirinku
sių gražią ir brangią dovaną, o 
taip pat ir jos vyrui. Svečių 
-matėsi ne tik vietinių bet ir iš 
Brooklyn, Newark ir net Phi- 
ladelphijos. Svečiai dėkingi šei
mininkėms už gražų parengi
mą.

Nesenai gavo liūdną žinią iš 
Lietuvos biznierius Juzaitis 
kad mirė jo motina (gyvenus 
Minaičių k., Pašušvės v., Šiau
lių apsk.). Turėjo jis liūdnas 
šventes, todėl niekur jo nesi
matė. Rengėsi vis važiuoti Į 
Lietuvą aplankyti, bet nepasi
sekė. Jo draugai reiškia jam 
ir jo žmonai gilią užuojautą.

Darbai pas mus matyti eina

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

delio pasitenkinimo iš jos.

TEATRIŠKI IR MASKARADŲ

KOSTIUMAI
Visokiems Reikalams 

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

Visoki istoriški kostiumai. 
Telefonai (4)

Superior Costume Shoppe 
8606 SUPERIOR AVE. 

GArf. 5970 Naktį POt. 3104

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

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.

geryn, nes Naujų Metų sutiki
mas visur buvo labai trukš- 
mingas. Taip pat Kalėdų Die
dukas irgi gausiai lankėsi. Jei 
butų bloga, žmonės pinigų tąip 
gausiai nelaidytų.

žinomas Newarko biznierius 
J. Kralikauskas šiais metais 
musų kolonijos žymiuosius vel
kėj us nepamiršo apdovanoti 
per Kalėdų Dieduką gražiomis I 
dovanomis. Ačiū jam už tai! 
Jis turi didelę saldžių gėrimų 
išdirbystę Newarke ir turi daug 
kostumerių pas mus. Jis yra 
beveik musų kolonijos žmogus.

Sausio 12 d. vietinės drau
gijos surengė bendrą balių už
pirkimui anglių mokyklos ap
šildymui. žmonių buvo tiek 
daug kad sunku buvo tarpdu
riais praeiti. Buvo visi didie
ji musų kolonijos biznieriai, 
kurie šia proga vaišino savo 
draugus ir pažystamus, žinoda
mi kad pelnas eina geram tiks
lui. Klebonas Kun. Simonaitis 
su asistentu buvo sveikinami ir 
vaišinami. Matyti, liko nema
ža pelno. Prie to, buvo leista 
laimėjimui anglių tonas arba 
$10 knygutėmis. Laimėjo Pet
raitis, senas musų parapijonas. 
Gražu buvo matyti kuomet jau
nimas drauge su seniais šoko 
Lietuviškus šokius. Rep.

Cleveland© Maisto 
Paroda

(Cleveland Food Show)
Pirmą kartą bus panaudota 

cellofanas kaipo puošimo me- j 
dega, kaip praneša jo išdirbę-! 
jai, šių metų Cleveland© Mais-‘ 
to Parodoje, kuri atsibus nuo 
Vasario 6 iki 14, miesto audi
torijoje. Didžiojoj auditorijoj, 
kui- bus išstatyta maisto daly
kai, ir kur Julia Sanderson ir 
Frank Crumit duos vaidinimus 
keturis kartus į dieną, bus iš
rėdyta su 25 milžiniškom lem
pom iš auksinio, mėlyno ir rau
dono celofano ir girliandomis 
tos pačios medegos, kurios ka
bos nuo lubų iki balkono užtva
rų.

Visos išstatų budelės didžio
joje auditorijoj bus išdabintos 
iš tos medegos darytomis gė
lėmis, taip kad kiekviena bude
lė išrodys lyg rožynas tikrame 
darže.

Apatinė salė taip pat bus iš
ruošta, ten bus sunaudota virš 
5,000 yardų satino, kurio už
tektų išsiūti 1,250 pilno ilgio 
moteriškus ploščius.

“Tautų Gatvės” Great 
Lakes Ekspozicijoje

Viena iš įdomybių ruošiamo
je Great Lakes Ekspozicijoje 
bus tai “Pasaulio Gatvės” de
šimties akrų žemės plote, bus 
bus įrengta višų tautų bakūžės.

Norima užkviesti visas Cle- 
velande esančias tautų grupes 
prisidėti padarymui tų “Pasau
lio Gatvių” vaizdžiomis ir pa
traukiančiomis. Kiekviena tau
tų grupė kuri norės prisidėti 
įrengti ką nors savo, prašoma 
susinešti su parodos rengėjais. 
Tai bus kaip dalis Senojo Pa
saulio atkelta į Clevelandą.

Gatvės to tarptautinio kai
melio bus įrengtos su daugiau 
šimtu namelių, o viduris tarp tų 
namelių bus tarptautinė aikštė.

Manoma įrengti ir įvairių 
tautinių perstatymų vietą, kur 
kiekviena tauta galės surengti 
savo tam tikrus pasirodymus.

Pati Great Lakes Exposition 
bus suruošta ant 125 akrų že
mės ploto paežeryje šalę vidur- 
miesčio, atsibus bėgyje Liepos, 
Rugpjūčio ir Rugsėjo mėnesių 
kaipo oficialis apvaikščiojimas 
Cleveland© miesto inkorporavi
mo šimto metų sukaktuvių.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius- 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

VISKAS NAMAMS
Plumbing Supplies 
Geležiniai daiktai ir 

maliavos.
32 šmotų lėkščių 

setas $1.49
Apvaląs Enameliuotas 

Roaster 39c
THE STONEMAN CO.

7110 Superior Ave.

Važiuosit
LIETUVON? Kauna 

šia tenk 
nas-Klai 
da, kaip 
ri nem 
laikinąja 
geležink-

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

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

M. GOLDMAN
CUT-RATE TOBACCO CO.

7031 Superior Ave.

KEPTUVĖ
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.

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

Addison Hardware Co.
1 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. (4

Harmony Music Shoppe 
David G. Tomka

7727 Superior Av., Cleveland, O.
ENdicott 5297

Gydanti Arbata
Štai geriausia gydanti arbata 

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

Patria Trading Co.
5132 Broadway Cleveland, O.

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 
ir visokių kitokių brangmenų. 
Taipgi taisom laikrodėlius, radio 
ir šiaip brangmenas. (5)
Frank Cerne Jewelry Co.

6401 St. Clair Ave. HE. 0465

Galutinis Išpardavimas
VISŲ VYRIŠKŲ RŪBŲ

SIUTAI <£|5
Vilnoniai— Visokiųų stilių T

VYRIŠKI PLOŠČIAI $8.75 Grynos Vilnos Sveteliai. .$1.89 
Nepilnas pasirinkimas ir ne Stori Union Siutai ............ 89c
visų mierų, išbaigimui $8.75 Lumberjacks ...................$3.95

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

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

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

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

PARTRAUKIAM 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

Atnaujinkit savo prenumeratą kada pasibaigia.
- <imiiiiitiniii'hm inirui ųiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) iiiiiiiiiiiliiimiiiir 

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

kambarius leidžiame dykai.
f ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi! 

= 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- j 

sirinkimo. Reikale telefonuokit. £
S 6821 Edna Avenue ENdicott 1763 j
.- ■ ■ei<tiiiniiiiiiiiiiiiiiiliiriinpiiiiiiiii,ioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iK><>>i<<<>iiiiiiniaiiii*<i >

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

P. P. MULIOLIS i
į 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 ■.

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

HEnderson 9292
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ATSARGA GĖDOS NEDARO

Veiks tarp Kauno, Klaipėdos ir Palangos

Sekmadienio Kainos
Long Distance telefonu šaukimams

Dabar NUPIGINTOS ASMENS Į ASMENĮ KAINOS
AKIU visais vakaras

Tai butų atsarginiai pun- 
į kuriuos lėktuvai nusi- 
verčiami aplinkybių arba 
iš tų punktų kiek dau-

Kaunas. 
vaikščioja 
Amerikos

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus, apie,, vietinį 
Lietuvių jucle/mą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti

Nepriklausomybes 
Minėjimas

Laikrodžių Taisymas
Pataisysim jūsų laikrodėlius ir 

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

A. GALVIN
831 VINCENT AVE. 

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

naktį apsaugos užtikrinimui.
<’>. NesineŠiokit prie savęs daug 

pinigų.
7. Nejieškokit namuose vagies jei 

pajuntat jj įsilaužus — šaukit pa
galbos iš lauko.

S. Nepalikit garadžiaus neapšvie
sto kada išvažiuojat vakare.

9. Nepažystamam žmogui 
kykit kad gretimame 
nieko namie”.

10. Nepalikit pirkinių 
lykų automobilyje.

Daugiausia nuostolių 
neatsargumo
mo savo turtingumu

pasidaro del 
ir pcrdidelio pasirody-

nema
name “neri.

Kaune Judėjimas
Didelis

Vakaro pirmininke bus 
eille Montville. Dramatiškas di
rektorius, p. Pank; muzikos 
direktoriai, W. Liutkus ir C. 
Kotorba. P-lė Irena Liutkiu-

TZ _ . .... te yra Scdalieeių organizacijos
Kaunas. Teismas įžiūrėjęs pįimininkė. šiame vakare šo-

bylą. devynių ūkininkų kurstj - kiams gros Erv. Wahl’s Band.
Sodalietė.

vėl:
“DIRVA”

6820 Superior a v. Cleveland. O

žinta nuo $1.89. iki $1.20; 500 
mylių — nuo $2.55 iki . $1.65; 
1000 mylių —■ nuo $4.75Jki $3 
ir 2000 mvlių — nuo $8775 iki

že- mingai minima Cievelande Šau
to
ji-

čl >

STEIGIAMA VIDAUS ORO
LINIJA LIETUVOJE

—:------ - ------— -------- ! Valentine Vakarėlis
VIETINES ŽINIOS i
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Kaunas. — Lietuvai pirmiau
sia tenka steigti oro liniją Kau- 
nas-Klaipėda-Palanga. Klaipė
da, kaip komercinis uostas, tu
ri nemaža skubių reikalų su 
laikinąja sostine Kaunu. Be to, 
geležinkelio linijoje Kaunas- 
Klaipėda yra nemažas judėji
mas. Šia linija daugiausia nau
dojasi prekybininkai. Vasarą 
judėjimas dar padidėja, nes 
tūkstančiai keleivių važiuoja į 
pajūrį. Todėl reikia manyti 
kad, atidarius susisiekimą lėk
tuvais, toje linijoje judėjimas 
butų labai gyvas.

Tiesioginį oro atstumą tarp 
Kauno ir Klaipėdos, apie 200 
kilometrų, lėktuvas praskristų 
per vieną valandą. Vasaros 
metu šeštadieniais, sekmadie
niais ir šiaip šventomis dieno
mis butų galima lėktuvų kryp
tį keisti, žiūrint kur butų dau
giau keleivių: į Klaipėdą ar 
Palangą.

Vasarą prieš šventes Kauno 
gyventojai, nuskridę lėktuvu į 
Palangą, galėtų ten praleisti 
dieną, o sekmadienio vakarą 
arba pirmadienio rytą galėtų 
gryžti atgal į Kauną.

Lėktuvo nutūpimo punktai 
butų Palangoje ir Klaipėdoje, 
kur ir dabar yra Įtaisyta tin
kami aerodromai. Prie .o, tarp 
Kauno ir Klaipėdos numatoma 
padaryti dar du nusileidimo 
punktus, Raseiniuose ir Taura
gėje, 
ktai, 
leistų 
esant
giau norinčių skristi i Klaipė
dą ar į Kauną. Lėktuvų bilie
tų kaina prilygti) II klasės mie
gamų vagonų kainoms.

Šios oro linijos tarnybai Lie- ligaėvių, gatvių, tiltų, 
tuvajau dabar turi pakanka
mai lakūnų ir mekanikų, taigi 
tuo klausimu sunkumų nebūtų. 
Gal but kad oro linijos steigi
mas pirmais metais butų tik 
sezoninis, tik

Svarbiausias 
giant savą oro 
vų pirkimas, 
taigos jau yra 
met pirkti du

Mtterų Sąjungos 36-ta kuo
pa rengia ankstyvą Valentine 
šokį ir kortavimo vakarėlį nau
jos parapijos salėj, 18022 Neff 
road. Atsibus kitą sekmadie
nį, Vasario-Feb. 2 d., pradžia 
5 vai. vakare. Įžanga tik 20c. 
Bus dovanų. Visus širdingai 
kviečia Komisija.

SODALIEČIŲ PRAMOGA 
IR BALIUS

Šv. Jurgio parapijos Sodalie.- 
tės rengia “Minstrel Show” ir 
balių ., Šv. Jurgio parapijos sa
lėje, sekmadienį, Sausio-Jan. 
26 d. Bus ir popietinis persta
tymas tą dieną nuo 3 vai. po 
pietų. Įžanga suaugusiems į 
popietini perstatymą 25c, 
žiems 10c.

Vakarinis perstatymas 
sides 7 :30 vakare. Įžanga

stei-

ar kitų da-ma-

Lu-

S1OS

J.

K.

Kreipkitės

savo pinigų

a p- ;raportuokit

po

Speciales

m

ar kreiptis 
kada kame abe-

pra- 
bus

130 Kauno miesto in- 
bedarbių. Darbo bus 
Įvairiam laikui — nuo 
šešių mėnesių, Kauno

Nubausti Ūkininkų 
Kurstytojai

I PREZIDENTO ROOSEVELTO
I GIMTADIENIS SAUSIO 30
I Prezidento Rcosevelt’o 54 m. 
amžiaus sukaktuvės bus iškil-

dabar tik 65c. Sutaupoma dar! 
„ daugiau į tolimesnius punktus:!

390 myliu telefonavimaš

H E

*

keleivinius lėktuvus.
Pirmutinės oro linijos 

girnas Lietuvoje turės didelės 
reikšmės. Musų civilinei avia
cijai bus duota natūralinės są
lygos plėstis. “L.A.”

Rūpinasi Inteligentais 
Bedarbiais

Kaunas. — Ministerių Kabi
netas Gruodžio 19 d. posėdyje 
patvirtino inteligentams bedar
biams aprūpinti viešų darbų 
planą 1935-36 metų nedarbo se
zonui.

Pagal šį planą, bus aprūpin
ti darbu 
teli.gentų 
duedama 
vieno iki
miesto savivaldybės Įstaigose.

Paveizdan, sekretariate nu
matoma sutvarkyti prieškarini 
arkivą, Įrašant Į katalogus 14,- 
000 bylu ir jas sutvarkant. Tas 
pats liečia pokarinį arkivą, kur 
reikia sutvarkyti 5,200 bylų ir 
1,400 knygų.

Numatoma taip pat sutvar
kyti kanalizacijos ir vandentie
kio, nekilnojamo turto, Įmonių 
direkcijos, ūkio skyriaus, sta
tybos skyriaus remonto dalies 
ir kitus Kauno miesto savival
dybės skyrių arkivus.

Adresų biure numatoma su
tvarkyti 156,000 adresų korte
lių. čia gaus darbo 12 asme
nų vienų metų laikui.

Statybos skyriuje matavimo 
dalyje numatoma miešto plano 
sudarymas, ir tt. čia bus ap
rūpinta darbu 30 žmonių ketu
rių mėnesių laikui.

Statistikos skyriaus gatvių. 
tvarkymo dalyje numatoma ša- 

barjerų 
pavadinimų sutvarkymas.

Vienam inteligentui bedar-

5—6 mėn'esius. 
klausimas stei- 
liniją tai lėktu- 
Atitinkamos įs- 
numažiusios šy- 
lengvesnio tipo

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

Notari’s Accordion School
3311 EAST 55TH ST.

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

Puikiausios Gele
Kuomet prireikia kokiam nors 

tikslui gelių kreipkitės į mus— 
Gėles vestuvėms, pokiliams, li
goniams ir laidotuvėms. Prista
tėm visur Cievelande ir plačiai 
apielinkėse, jeigu parašysit ar 
telefonuosit. Musų įstaiga yra 
žymiausia gėli ųpardavimo ant 
St. Clair. Apsipažinkit su mu
mis, sutaupysit pinigų. (5 

Turim vainikų ir papuošalų 
Kalėdoms

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

S M U I K O S
SMUI.KOS, senos ir naujos, už 

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

Schmidt Brothers & Co.
Violin Milkers

Room 302 Frederick Bldg.
2063 EAST FOURTH ST.

Tarp Euclid ir Prospect Aves. 
Cleveland, Ohio.

— Kauko šiuo metu 
35 autobusai: 26 

Lietuvių aklinės b- 
vės, 6 Juknevičiaus ir 3 n.iics-r
to savivaldybės. Bet to neuž
tenka, reikėtų, kaip burmistras 
A. Merkys sako, 47 autobusų.

Kauno miesto savivaldybė 
yra nusistačius laipsniškai per
imti j savo rankas visą miesto 
artobusų biznį.

tojų, kurie Lapkričio 9 d. Vii-j 
ka viskio apskrityje, Paežerių 
valsčiuje, Sarmačinos kaimo 
miške, buvo susišaudė su poli
cija ir šauliais, nubaudė visus 
sunkiomis bausmėmis: jie visi 
gavo nuo kelių iki keliolikos 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo; 
Juozas Sarpalius nuteistas iki 
gyvos galvos. Tarp nubaustųjų 
Petras Sarpalius jau anksčiau 
keletą kartų buvo baustas už 
vagystes ir peštynes, o Juozas 
Brazaitis baustas už vagystes.

Tas parodo kokie gaivalai 
kursto ūkininkus streikuoti....

“L.A.”

TEISĖJO STACEL KALBA
Vyčių 25-ta kuopa kviečia 

visus ateiti pirmadienį, Sausio 
27 d., Lietuvių salėn, pasiklau
syti Teisėją Štacei iš Munici
pal Court, kuris kalbės apie šių 
dienų problemas. Laikas, 8 v. 
vakare. Liejimas dykai. V.

SENELIAI GAUNA PENSIjaS
Iš Columbus išsiuntinėta če

kiai seneliams užvėluotų nuo 
Gruodžio mėnesio pensijų, šio
se dienose gaus čekius 41,000 
seneliu. Taipgi gubernatorius 
’"’tikrino kad visi 86,000 vals
tijos seneliai esanti pensijų są
raše gaus pensijas nekliudomai 
per sekančius šešis mėnesius.

Lankėsi John L. Lewis
Cievelande praeitą sekmadie

nį kalbėjo United Mine Wor
kers unijos prezidentas John 
L. Lewis. Lewis stovi už suor
ganizavimą į Amerikos Darbo 
Federaciją masinės produkcijos 
darbininkus, kaip plieno, auto
mobilių, gurno, radio ir kitų, 
kur iki šiol dar unijos negali 
įleisti savo šaknis.

Iki nebus tų industrijų dar
bininkai sujungti, sako Lewis, 
tolei Amerikos darbininkų ju
dėjimas neturės reikšmės Ame
rikos ekonominiame ir politi
niame gyvenime.

Telefono Kainos 
Nupigintos

Nuo dabar pradėjo veikti 
mesnės kainos telefonavimo 
limicms punktams nakties 
ku ir sekmadieniais visą diena 
kaip _ “
Telephone Company.

Kainos asmens į asmenį te- 
lefonąvimui numažinta po arti 
3r- nuoš. tarpe 7 vakare ir 4:30 
ryto. Sekmadienio valandos ir 
nupigintos kainos skaitosi nuo 
šeštadienio 7 v. vakaro ir pir
madienio ryto 4:30 vai.

i Kainų numažinimas reiškia 
gerą sutaupymą telefono nau
dotojams. Paveizdan,- asmens

ii asmenį: telefonavimaš vakare 
I ir sekmadienį V rp Clevelando
ir 100 myliu aplinkui už tris 

biui numatoma mokėti viduti- pirmutines minutas buvo. 90c., 
niškai po 4.50 lt. dienai.

“L.A.

šio 30 d., su balium Hotel Hol- 
lerden. Nors tai bus pokilis 
pagerbimui prezidento, bet pats 

praneša The Ohio Bell i tikslas yra labdaringas ir ne 
I politiškas.
j Sukelti tame baliuje pinigai 
bus paskirti gydymui infanti
le paralyžiaus; iš tų pinigų 70 
nv.oš. pasiliks pačiame .Cleve- 
lande tam tikslui. ' ■'

Clevelando Lietuviai rengiasi 
iškilmingai minėti Lietuvos ne
priklausomybės 18 metų sukak
tuves sekmadienį, Vasario 16 d. 
Rengiama gražus programas 
su vaidinimu veikalo ‘Leitenan
tas Antanas’, bus pritaikytų 
dainų, ir trumpos kalbos.

Leitenanto Antano rolę vai
dins pats artistas Juozas Ol
šauskas. Prie jo dalyvauja ki
ti geri dramos veikėjai.

Viskas atsibus Lietuvių sa
lėje, o pelnas eis Lietuvių Dar
želio ir Vilniaus reikalams.

šventė privalo būti iškilmin
ga ir didelė, nes visas rengimas 
eina po vadovybe Lietuvių Dar
želio Sąjungos, kuri susideda 
iš visu patriotinių vietos Lietu
vių organizacijų, su Liet. Kat. 
D"aue4iu sarvšiu bendrai.

Jdoters vieta yra namuose, tačiau 
pinigams vieta tikrai ne viršutinė
je kojinės dalyje.

Štai yra vienas iš persergėjimų 
kurį išleido policijos viršininkai, pa
rimdami pasiūlymų Clevelando po- 
’icijcs vado George Matowitz, kas ir 
atvaizduojama viršuje gražios pa
nelės, Patricia Maier.

štai yra dešimts prisakymų jūsų 
pačių apsaugai:

1. Nebijokit šauktis 
prie policijos jeigu 
jojat.

2. Neslapstinėkit 
padėkit į bankų.

3. Neatidėliojant
gavikus ir viliotojus.

4. Nepalikinėkit darų raktų 
patiesalais prie durų.

5. Nepalikit namų tamsų nakčiai j 
—laikykit mažų žiburį' degantį visa !

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs' 
tus per “Dirvą” 

ypatos:
Barbora Raškauskienė
Barbora Raškauskienė
M.
O.
B.
J.
O.
A.
V.
E.
O.

Zlatkienė 
Samoškienė 
Dovidavičius 
Dovidavičius 
Žemaitytė 
Gedvilienė 
Bandytė 
Dukauskienė 
Visockienė 
šlapkauskienė 
Bluntaitienė 
Alavočius 
Navadvorskis 
Mocejunienė

Bronius Breivė

$13.00 
$50.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

10.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00

12.00
5.00
5.00

$15.00

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”. “Vienybę” ir1
' kitus tautinius laikraščiui

130 CONGRESS AVE
WATFRRURY COW

IR VALGOMAJAM KAMBARYJE
Milijonai žmonių apsaugoja savo akis su rcrėiimą ap- 
saugojančia trijų šviesų lempom savo viešuose kamba
riuose. Dabar galit turėt tokią pat šviesą ir savo valgo
majam karbaryje su nauja Regėjimą Saugojančia Trijų 
šviesų Valgomo Kambario Lempa—pagaminta specia
liai namams ir apartmentams kuriuose 
baris naudojamas kortavimui, siuvimui 
Ši lempa yra labai graži su trijų šviesų 
200 arba 3G0 watts — mažai, vidutinei, 
sai, kaip pageidaujama.

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

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

R E G Ė J IM A S N E Į K A IN U O J A M A S — š V I E S‘A P |tG I

I
Stotis 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.

Asmuo į Asmenį šaukimas

čia reikia prašyti tam tik- 
asmens ar departmen- 

Operatorė tada dirba 
gaunama reikalingas

ro
to.
iki

.' asmuo arba ■■nu'i’od.V’ias;••f.. - 4 '-V’. ' - rt
partmentas; ■

Pradedant Sausio 15, žemos 
naktines 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 STOTĮ nupiginimas 
eina nuo apie 10% trumpesniam 
šakimui iki 40% ar daugiau to
limiems šaukimams.

ASMENS Į ASMENĮ nupiginta 
pinigais tiek pat, nors ne nuo
šimčiais, kaip ant stotis į 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- 
Tnas kainas? - Pasinudo^ite šięh r 
mis kainonlic•'*• Fašikalbėkit su 
savo draugu
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DIDELIS IR PASEK-
MINGAS VAIZBOS
BUTO KONCERTAS
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EDITOR'S NOTE: Announce
ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted.

ORIGIN OF THE COAT 
ARMS OF

“Modern Day Problems.” 1 
will speak at the Lithuanian Hall on 
Monday, January 27, 8:00 P.M. The 
admission is free. Come all 
all - See all.

Jarus were 
all appear- 
with every 

maintaining a poker

to spare, 
c teps is 
took the

’inc. 
ru 
wo,

Up— 
that’s exactly what

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

and parked-my-carcus over 
St. George’s Auditorium on 
January 12th, to give a 
Mr. V. Greičius’ affair.

are cord■ 
to come 

from the

coa1

VISO-

$5.50

j Pradžia program© lygiai 5:30 vai

APANAIČIO ORK
J. STANKUS

Visus širdingai kviečia DIREKTORIAI ir KOMISIJA.iTinnrniiirnTiTTTin:iinnniiiimmxmimA;
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ĮŽANGA Į PROGRAMĄ 35c. ŠOKIAMS 25c

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 4
Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O

Nežiūrint staiga užklupusių 
speigų ir šalto oro, Clevelando 
Lietuvių visuomenė parodė sa
vo prijautimą naudingam 
bui ir nuoširdžiai parėmė 
velando Lietuvių Vaizbos 
rengiamą koncertą, kurio 
nas skiriama palaikymui 
tuviškų radio programų, 
taviški radio programai duoda
mi jau trys mėnesiai laiko ir 
manoma juos pratęsti iki pa
vasario.

Publikos prisirinko pilna sa
lė, ir visi buvo ir linksminosi 
visą vakarą, dar per kelias va
landas po programo.

Vakaro programas buvo stip
rus, susidėjo iš didumos geres
nių vietos spėkų, o priedui dar 
buvo ir naujai apsigyvenęs 
Clevelande artistas Juozas Ol
šauskas, naujos parapijos var
goninkas.

Štai kurie dalyvavo: Vincas 
Vaikinas, visų pamylėtas už sa
vo gražią muziką gitai^iaar bur
nine armonikėle; Jonas, Drasu- 
tis, smarkus akoidionistas; Jo
nukas Brazauskas, kuris pirmą 
kartą pasirodė tarp Lietuvių 
su cimbolais. Solistai buvo šie: 
vyriški, Marcelinas Žitkus, Nor
bertas Skirbantas, Jurgis Ma-

dar- 
Cle- 
Buto, 

pel- 
Lie- 
Lie-

į!?:čys, ir jau minėtas artistas OI9S šauskas, kuris piie dainavimo 
akompanavosi kanklėmis.

Norbertas ■ Slcirbantas baigė, 
taip sakant, tą popieti per ra
dio dainuotą savo dainą, 
negalėjo -baigti. .. . Prie 
bai nuosekliai sudainavo 
dvi dainas.

Skirbantas taipgi su 
Greičiene sudainavo dvi

■ kas dainas, “Juozapėlis” 
Berneli Vienturį”.

Moteriškes solistės: 
de Miliauskaitė, Anelė 
liauskienė, Bronė Rasiliutė. So- 

Tai vienos iš geriau- 
vietinių sopranų, tik 
p-lė Rasiliutė, altas. 
Kane sudainavo due-

kuna 
to la- 
kitas

Stase 
komiš- 
ir ’‘Oi

Adelai-
Kava-

fia Kane. 
siu musų 
viena jų. 
Ji su p-le 
tu ‘^Plaukia sau Laivelis” ir 
“šalta žiemužė”.

B. Urbšaitė ir Ona Mačiutie- 
nė buvo kita duetų norą, sudai
navo parinktų liaudies motivų.

Pianu akompanavo solistams 
ir duetams: Aldona Wilkeliene. 
Jaenette ' Jankauskaitė, Biruta 
Vaitkevičiūtė, Wanda Yanušai- 
tė, Regina Greičiūtė.

Programa vadovavo Cl. Liet. 
Vaizbos Buto pirmininkas P. 
P. Muliolis, kuris pradėdamas 
pasakė labai atitinkamą kalbą. 
Per vidurį programo, apie do
vanas ir šiaip apie Vaizbos Bu
to veikimą kalbėjo Vaizbos Bu
to vice pirmininkas Jonas Bra

• zauskas, o pabaigoje, paragino 
biznierius ir profesionalus sto
ti ir dirbti išvien musų visuo
menei, rengimo komisijos na
rys, Karpius.

ipo programui, prasidėjo šo
kiai ir vaišės, šokiams grojo 
Jonas Apanaitis su savo smar
kiais muzikantais.

šokių pertraukoje., apie U) v 
vakaro, buvo leidžiama išlaima- 
jirnas penkių dovanu.

Kadangi Vaizbos Buto nariai 
biznieriai sudovanojo tam va
karui valgomus dalykus. “Dir
va” nemokamai garsino ir pa
darė tikietus, iš šio viso paren 
gimo atlieka pusėtinai pelno.

Koresn. I

KAS LAIMĖJO VAIZBOS 
BUTO DOVANAS

Dovanas nuo įžangos tikie
tų laimėjo: Toną anglių —p. 
Ruseckienė; laikrodį — Ona 
Gudeliauskaitč.

Speciales dovanas: Royalctte 
vacuum rankini valytoją — 
Kazys Dimša; sienines popie- 
ras —-< Jurgis Barines: mani
curing setą — p. Ruseckienė.
^Didelė retenybė kad dvi do- 

vinas paskirais tikietėliais lai
mi ta ypata: tokia laimė šiame 
atsitikime teko p. Ruseckienei.

Vietiniai “Dirvos” skaityt aj-ai, kurie gavot pra
nešimą apie pasibaigimą jūsų prenumeratos pasi- 
stengkit tuoj atnaujinti, nes neatsiliepus, jums bus 
sulaikyta “Dirvos” siuntinėjimas. Kurie šį mėnesi 
atsinaujins, gaus dovanų kalendorių.

“Dirvos” Administracija

Šiuomi nors trumpai noriu 
išreikšti padėką nuo Clevelan
do Lietuvių Vaizbos Buto vi
siems kurie kuo nors prisidėjo 
prie Vaizbos Buto rengto radio 
programų parėmimui koncerto 
Lietuvių salėje praeitą sekma
dienį, Sailsio 19 d.

Pirmiausia ačiū komisijai, 
kurią sudarė: Adv. N. Raste
nis, K. S. Karpius, Juozas Blaš- 
kevičius, Jonas Brazauskas ir 
Petį as Komeras, kurie viską 
labai nuosekliai sutvarkė.

Toliau, didelis ir nuoširdus, 
ačiū dalyvavusiems ir išpildžiu- 
siems programą asmenims, dai
nininkams, muzikantams, pia
nistams: Vincui Vaitinui, Ade
laidei Miliauskaitei, Norbertui 
Skirbanitui, B. Urbšaitei, Onai 
VTačiutienei, Jonukui Brazaus- 
ui, Aldonai Wilkelienei, Ane- 

ei Kavaliauskienei, Jonui Dra- 
učiui, B. Rasiliutei, B. Vait
kevičiūtei, J. Jankauskaitei, M. 

•Žitkui, W-. Yanušaitei, Sofijai 
tane, Stasei Greičienei, Regi

am Greičiūtei, Vincui Greičiui 
ir Juozui Olšauskui.

Ačiū už dovanas, kurias da
vė: Adv. Rastenis ir Bailiuka

is, Petras Komeras, C. Pakel
lis, V. Debesis, ir didžiausią 
ovaną, Jonas Verbyla.
Taip pat ne mažesnė padėka 

i'iklauso įto vakaro darbinin
kams, kurie visame suteikė pa
likai skubų ir malonų patar

navimą. Darbavosi šie: E. Ra
manauskienė. O. Brazauskienė, 
E. Andersonienė, M. Mišeikie
ne, p. Blaškevičienė, A. Paulie- 

ė, p. Kvederienė, V. Anderso- 
m.s, V. Kavaliauskas, J. G. Pol- 
teris. I. Samas, I. Svetkauskas, 
V. Debesis, ir Jonas Kvederas.

Dar karta ačiū visiems, iv 
tainogi publikai, kuri taip gau
siai atsilankė ir parėmė musų 
naudingą darba.

Clev. Liet. Vaizbos Butas,
P. P. Muliolis, Prcz.

Vasario 2 dieną bus vakaras 
rengiamas Lietuvių salės puo
šimo naudai. Programa tą ‘va
karą sudarys labai įvairu irJin- 
ksmą juokdariai Petras L&įza 
su savo Grybais, ir bus taip 
sakant, dainavimo lenktyne jau- 
namečių, Jaunosios Birutės, su 
suagusiųjų Dailės choru.

Birutiečiai žino kad turės 
didelę kompeticiją iš Dailės pu
sės, todėl žada kviesti į pagal
bą Juozą Olšauską kad pamo
kytų gražių ir naujų dainų. ■

Dailės chorą vadovauja Ju
lius Krasnickaš.

Programas Vasario 2 d. pra
sidės 5:30 vai., įžanga bus 35c 
į programą ir 25c šokikams.

Tą vakarą rengia Lietuvių 
Salės Gražinimo specialė komi
sija su salės bendrovės direk
toriais.

DUOKIT JAUNIEMS
PROGAS

Clevelando Lietuviškame 
venime daugelyje vietų vado
vybę ir 
naujoji 
matome
ir dramos srityje, ir jie atlie
ka labai pasekmingai.

Jaunųjų jiegų reikalinga ir 
kitose musų Lietuviškose įstai
gose. Nepavydėkim jiems vie
tos, pratinkim, duokim progos 
ir jiems eiti musų pėdomis.

štai Sausio 30 d. bus darin- 
kimas Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Draugijos keliu direk
torių. Tarpe jų turi rastis ir 
musų sugabių jaunuolių ne vie
nas ar du bet ir daugiau. Tarp 
dvylikos direktorių visada tu
reliu būti keletas jaunų musų 
spėkų, ypač kad jų turime la-

darbą jau užėmė musų 
gentkartė, ypač kaip 
scenos darbą: dainos

BY JC. .). M.?

— a. very 
large area 
To make

Have you ever eaten 
_ morning cereal and whilst in 

the process of mastication you had 
to tie your shoe laces, read last 
night’s newspaper, put on 
tie and button your shirt at the 
same time? That’s what I call 
busy and believe me yon, this little 
vord has been my middle initial 
for the past several months. That’s 
been the principal factor for my 
nablity to try to write regularly. 
Added note—I said try.

After all no one is particularly 
nterested in how busy I have been, 
>o long as I sling a little dirt again, 
n order to do this I rolled up my 

-Jeeves 
it the 
unday, 

'ook at

roirg
And 

Hollish’s waistline has been 
Believe it or not, Hank Hollish of 
hat schoolboy figure build, had add
'd four solid pounds since having 
-iken unto himself a wife. Your 
uess is as good as mine as to how 
e accomplished this feat. Either 
'is wife is a very good cook, or 

’’e’s getting fat from not having 
-> run around looking for the can- 
oener any more.

Jmile—
Mr, and Mrs. John 

eated close by, from 
-nces Mr. Jarus came 
ntention of _
'ace. But no, when the comedy 
•as presented he and his wife were 
wo of the heartiest laughers and 
oudest applaudcrs.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

New Parish, Young Ladies1
Sodality Performace

E’en though I may be two-faced, 
am not, to’Hhe best of my know- 

con- 
both 
The 
both 
Here

1 am not, to -the best of my ’ 
ledge four-legged. It was, 
sequently impossible to attend 
affairs held at the same time, 
next best thing was to take 
of them in, a portion of both, 
we have a few gleaned glances—

Zitzon’s Have It—
First we have Cecilia Zitzon, pres

ident of the Young Ladies Sodality, 
has never had any loud acclaim to 
the best of my knowledge, but de
serving of it she ce-tainly is. In
defatigable worker, sincere in her 
duties to the sodality plus beauty 

Following in her foot
sister Matilda. Matilda 
unamusing responsiblities

of a plain ticket vendor. You know 
the one who catches all the blanky- 
de-blank when 
doesn’t balance 
day.

“Give me my
1 mean my toys and rompers”. 
I too wish to be an abybay, 
o you, when you can have 

i cute dolly-dimples to play
■is Helen Lupinas. Don’t get me 
wrong; the gal’s 19 yars young, but 
when she took the part of the young
ster with those scanty panties.... 
Wai, there’s a different story, oh 

■’hat Yea-man she has two very 
ovely girl friends too, Birdie Ban- 
'vs and Emma (Greta Garbo) Zu- 

1’11 be satisfied with Helen, 
fe'lows can have 
I ll spare ‘cm.

'mey This—
‘Mariuch’. Mary Sharkus had the 

lie of the bashful, suitor-chased, 
-sie, so to speak. If you knew 

lary like I know Mary, you have 
. pretty clear conception of 

>w bashful she really is . 
lagine then, what a terrific 

he had to portray this part, 
- nestly she did it so cleverly 

'•ven I though perhaps I had 
'ottsly said some things that 
nterpreted as being “fresh”.

MIRĖ K. TAUTKUS
Sausio 2 d. mirė K. Tautkus 

Clevelando gyventojas. Palai
dotas Sausio 4 d., iš Šv. Trejy
bes bažnyčios, Kalvarijos kapi
nėse. Velionis paėjo iš Kauno 
rčdybos, Šiaulių apsk., Užven
čio miestelio. Mirė staiga. Jo 
palaidojimu runinosi jo vaikai.

Liko šie vaikai: Bronislovas, 
Antanino ir Ona, brolis 
ir sesuo Karolina.

Juozą1 
Rep.

LIETUVIU BANKO 
METINIS MITINGAS

•Lietuvių Taupymo ir 
los Draugijos šėrininkų meti
nis susirinkimas bus laikomas 
ateinantį ketvirtadienį, Sausio 
39 d., Lietuvių salėje, nuo 7:30 
vai. vakare. Visi 
prašomi dalyvauti, 
ta visos apiskaitos 
dalies direktorių.

šarininkai 
Bus išduo- 

ir rinkimas 
Va'd.

MINSTREL SHOW AND BALL
The Young Ladies Sodality of St. 

George’s Parish, are sponsoring a 
Minstrel Show and Dance, Sunday, 
January 26. There will be a mati
nee performance at 3:00 P. M. Ad
mission 25c. Miss Lucille Mont-, 
ville, is the Chairman, Mr. Pank, 
the Dramatic Director, Mr. W. Lut- 
kus and Mr. Clarence Kotorba, 
Musical Directors. Miss Irene, Lut- 
kus is the President of the Sodality. 
Erv. Wahls Band will furnish the 
music for the dancing. Everybody 
is cordially invited to attend.

And mebbe you think 
borskis didn’t tickle the 
’’nny bone. She was the bride in 
the comedy they presented. E’en ■

- r d'dn’f witness the performance 
in it’s entiret" what the crowd h-d I

soy about it was convincing 
-'ou<'h for me. I can’t understand 

■•hv this actress had remained un- 
■'er cover for

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

Curses on the DDD. Ever 
its inaugaration life for the 
has become most miserable, 
the local Romeos and giggalos 
decided to stay womanless — for
a while at least — snoops have be
come scarcer than the sunshine dur
ing the past month.

Last Sunday the Don’t Date Dames 
boys held their first official meet
ing in one of the local beer uar- 
lors. Guess what happened? They 
decided, that in order to start the 
treasury with a bang, the entire 
clan will go on a big time date 
this coming Sunday, Jan. 26th. That 
my dear friends is the DDD. Don’t 

, Date Dames. 1 would’nt be surpris
ed if the nt will be dropped in a

JUDGE STACEL TO
The K of L members 

ially inviting everybody 
and hear Judge Stacel 
Municipal Court speak on the sub- jew Weeks if the decision arrived 
j.ct, “Modern Day Problems. He , Elį) aį first meeting, is any in
will sneak at the Lithuanian Hall on djeation of what’s to follow.

TO FLORIDA
Mrs. William Babarsky of 

Neff Rd., Cleveland, left for 
da with her son, William P. Bar
bour on Sunday, January 19. 
will return to Cleveland about April 
1, at which time her son will go 
out to Hawthorne Valley Country 
Club as golf professional. Wiliam 
has been managing the Lake Shore 
Country Club for the past year, 
and previous to that was at Ridge
wood Country Club. He has had 
public links championship for the 
city for two years prior to becom
ing a professional.

THE UMSTEENTH VICTIM 
Pretzel Peddler weds Beer Parlor 
owner’s daughter. Thus ended an
other local romance. Last Satur
day, Jerry Yenicky, the local Num- 
Num pretzel baron took unto him
self a wife, Sophia Novak, the daugh- 
of one of Barberton’s bigger beer 
barons. What a break for Pete 
Yenicky? His brother peddles the 
prtzels and his new sister-in-law 
dishes out the beer

SUCCESS AT LAST — Slim Mic- 
kunas, Akron’s fast stepping speed
ster has finally made a hit. The 
other PM, while returning home 
from work, a steel nole popp’d up 
in front of him and he immediately 
pounced upon it with his Destroy
ing De-soto. ~ 
damaged pole, one mangled bumper, 
crie twist'd fender, one smashed 
radiator, and a couple of dozen

Šiems metams į direktorius 
tarp kitu yra nominuotas Inž. 
Petras Skukas, Clevelande gi- 
"ęs, augęs ir mokslus ėjęs jau
nuolis. Petras Skukas baigė 
inžinieriaus mokslą jau prieš 
trejetą metų. Yra gabus visa
me kame ir plačių pažiūrų vy- 
”as. Jis yra “Dirvos” Angliš
ko skyriaus redaktorius.

Lietuvių Taupymo ir Pasko
los Draugijos šėrininkams pa
tartina butų nevarinėti siaurų 
"olitiku. bet plačiau pažiūrėti i 
ateitį, į musu gyvenimo reika
lavimus, ir prie darbo prisileis
ti tinkamus žmones. Savas.

Do-la-la—
Upon entrance to the church 

you were greeted with an odor of 
bully saner kraut and maybe even 
st are-ribs . . . immediately
upon one’s entrance, one soon for
got all about odors. Reason for 
one losing one’s head, I mean sense 
of smell . . . usherettes such 
as Victoria Citavice. I can’t recall 
the other’s names but what a beauti
ful selection or selection of beauty, 
have it your way.

Old Faithful-
No not the geyser, but Tony Svet- 

kauskas. Even tho he was not in 
the play proper he was seen on 
and off the stage more than some 
of the actors. He can be termed 
“an indespensible piece of human
ity.” One who is willing to do the 
unsung narts without a moan.

As the entire affair has been 
nroperly reviewed an aired last week, 
I will just say, Mr. Greičius is to 
be complimented and all his per
formers lauded for very excellent 
performing and cooperation.

find
busy

bnve a ’■'.ortnei' in the form
bert Skirbant. He too, so . _____

nn.'l Is so taken up with his sing- 
rng and livelihood - making that 
h» has to comb his hair and brush 
'■ia tenth at th-' same time. How’d 
"ou like that master of cerenton’es, 
Norb? Right there wasn’t he?

Nominee—
The editor cf the Youth’s Forum, 

Mr. Peter Skukas, has been nomi
nated as an officer of the Lithuan
ian Savings and 
ye lovai- readers 
■•veil aware of his 
capability. If you, 
a share, cart a vote for our editor 
and scribe.
-nd starts high-hatting us, 
ber there’s always another election. 
If he doesn’t get elected and get 
gloomy about it, remember, there’s 
alwavs another election.

Youngstown’s Sleeping Beauty- fs 
Tony Derin who sleeps from 13 to 
23 hours a day. That’s some sleep
ing, hey fellows; so that’s why we 
call him a mope.

The talk of thej^Swn is Bowling. 
About our coming match with the 
Akron Lith. Social Club on Feb. . 
2, at Akron. Arc they going to 
beat and like it? The King 
Swat is talking of how bad 
rcore is going to be and said 
should beat them by more- than

The King of Swat uncovered some ' 
wonderful bowling talent and the 
best part of it is. they’re good and I 
don’t mean maybe. We’re raring ‘ 
to go out and beat the A.L.S.C. iri ' 
their

By 'Charles
is believed by Prussian His

torians that Narimundus, the eldest 
son of Trabus, who ruled in Lith
uania about 1270, desig’ned the Lith
uanian Coat of Arms.

It is stated by an unknown his
torian that it is a field in gules, 
a warrior armed at all points, sab- 
’es, riding full speed on a horse 
argent and fhoui'ishing a sword 
over his head, with a lance couched.

Tho origin of the Radzivil family: 
According to Guagnin the Radzivil 
family deduce their origin from the 
-'liest who had advised the build
ing of the city of Vilna, whence he 
•vas called Radzivil, which in the 
Lithuanian language signifies the 
Cousellor To Build Vilna.

STRIKE - SPARE - SPLIT — Say, 
Youngstown, how about making ne
gotiations for that bowling match? 
The local 
think that 
old feet.

ADDED SIMILE — Inseparable as 
hon'y to a bee — Catherine Pukes 
and Mary Kast.

BEAUTY AND BRAINS 
Slevenski member of the 
not only among the. many 
dents graduating from h: 
but also among the select j 
has been chosen validictori] 
Graduating class. She 
diploma from South I

THE LADY KILLER 
Whitey Termanas is cert 
coming tough. He has b 
proud -driver of a brand new Olds
mobile. Yessir, the latest 1936 
edition of the General Motors. His 
only trouble now is how he will be 
able to keep the girls off the run
ning boards, with the exception of 
M. E. At present he is driving 
around with a three foot club, 
which he claims has been working 
with 
tion.

ORCHIDS — A bouquet to Mrs. 
I. G. Hollish, the perfect hostess. No 
wonder the Hollish brother's seam 
to be looking- well. If she treats 
them only half as well as she treats 
her guests they should be heavy
weights by now. By the way, if 
you should ever be up at the Brook
lands, don’t fail to try some of 
that home made taffy.

VeL smagios
VAKARUŠKOS

Lietuviu Piliečių Klubas pra
eitą penktadienio vakarą turė
jo antras smagias vakaruškas, 
o šio penktadienio vakare. Sau
sio 24, rengia trečias dideles 
vakaruškas.

Inėiimas visiems nariams ir 
jų šeimoms nemokamai. Vaka
rienei duodama žuvies, ir visą 
vakarą atsibuna šokis.

Jeigu nusibodo vaikščioti po 
svetimas užeigas vakarų pra
leidimui, ateikit į Klubą, turė
sit smagesni laika negu kitur, 
nes yra daug vietos šokimui, o 
susirenka visi savi, draugai ir 
pažystami. Klubietis.

KAS NORI MAINYTII 
biznio įstaigą, lotą, prastą na
mą ar nedidelį ūkę ant dviejų 
šeimų namo, su visais įtaisy
mais, dvigubu garadžium, 
eikit arba rašykit:

13726 Eaglesmere avė. 
Cleveland, Ohio-

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

Dalyvauja: Dailės Choras, Jaunoji Birule, Juokdariai Trys Grybai 
kitokių smagių paįvairinimu

Petras Komeras parduoda ir pristato 
kios rūšies anglį ir malkas

OHIO LUMP ............................................ tonas
HOT FIRE LUMP ....................................... ”
WEST VIRGINIA LUMP ........................... ” 6.50

7.89
7.95 .
8.70

Lietuvių Saleje
STANDARD POCAHONTAS .....................
ORIGINAL POCAHONTAS .......................
(Tik 1 bušelis pelnų iš tono)

KOMER WOOD & COAL
---------------TeieR- GArf.-2921— -

Šokiai prasidės lygiai S vai

at-
(4)

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

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

Taippat turiu daugkik $3500.
gerų namų pardavimui už labai 
prieinamas kainas.

C. G. OBELIENIS
1266 E. 71 St. HEnd. 8726

Kampas St. Clair ir Ontario
Namų KEnmore 4740-W.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

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

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

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

Tuviu $2.000 sumoje Lietuvių banko knygelių pardavimui.

Arco Lump (premium) ...............
(Mažiau neg'ti 2 bušeliai pelenų iš 
Pocahontas Egg or Lump .........
Nordic Egg or Lump .........
Furnace Mix .................................
Majestic .........................................
Coke ...............................................
Malkos (1 cord) ...........................

PRIIMAM RELIEF ORDERIUS

$8.70 
tono) 
$7.95 
$7.25 
$5.90 
$5.50 
$8.75 
$1.75

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio.
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