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“DIRVA" (THE FIELD)
Lithuanian Weekly 

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

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subs-oriptinn Rate:

In the United States ........................... §2.00
Canada and Mexico ........................... 2.50
Lithuania and other countries ........... 3.00

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

No. 5
EnitJid as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March

“DIRVA” (THE FIELD) 
Savaitinis Laikraštis

ISleitlžia Penkf.idieniaip Clevelanae
Ohio Lietuvių Spaudos B-ve I

Vienatinis Lietuvių Laikraštis Ohio Valst.
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ....................... $2.1)0
Kanadoje ir Meksikoje ....................... 2.50

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

DIRVA
0820 Superior Ave. Cleveland, O.
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Bonų Mokėjimas
Prasidės Liepos 1 d.

ANGLIAKASIAI NORI 6 
VALANDŲ DARBO 

DIENOS
Washington. — Ameri

kos unijistai angliakasiai, 
šiuo tarpu galingesni negu 
kada buvo, pasiryžę reika
lauti 30 valandų darbo sa
vaitės, be numažinimo mo- 
kesties.

United Mine Workers of 
America unija per savo va
dą John L. Lewis stato to
kį reikalavima. kuris bus 
sekantis didžiausias anglia
kasių kovos tikslas. Ang
liakasių unija turi 540,000 
narių.

Kietosios anglies kasėjų 
sutartis su kasykltj savinin
kais baigiasi Kovo 31 die
ną. Minkštos anglies, dar 
už metii laiko-

Kietos anglies kasėjai už 
8 valandų darbo dieną da
bar gauna vidutiniai $5.60. 
Minkštos anglies kasėjai 
dirba 7 valandas ir mokes
tis yra nuo $5.10 iki $5.50 
Į dieną.

Šios savaitės pradžioje 
Washingtone Įvyksta ang
liakasių unijos 34-ta kon
vencija.

Darbininkai gaus bonus. 
Berberton, O. — Damond 
degtukų kompanijos darbi
ninkai, 750 skaičiuje, dir
banti keletoj miestų, Bir
želio 1 d. gaus bonų sumo
je $175,000, kaip skelbia tos 
kompanijos vedėjai.

Akron, O. — Firestone 
gumų išdirbystėje keletas 
šimtų ratams gumų dirbė
jų gavo unijos vadų įsaky
mą “sėdėti ir nedirbti” už 
tai kad buvo prašalintas iš 
darbo unijos komiteto na
rys, kuris susimušė gatvėj 
prie dirbtuvės su ne-unijis- 
tu tos dirbtuvės darbinin
ku. Jeigu butų ne toks 
šaltas oras, darbininkai bu
tų išėję streikuoti, laukan 
iš dirbtuves/ o dabar sėdė
jo šiltoje dirbtuvėje....

New York. — Praeitą sa-
vaitę buvo sustreikavę di
džiųjų New Yorko budinkų 
keltuvų darbininkai, taigi 
tūkstančiai žmonių kuriems 
reikėjo pasiekti aukštes
nes budinkų grindis turėjo 
arba lipti arba visai ten ne- 
dasigauti.

SARRAUT SUDARĖ KA
BINETĄ

Paryžius. — Prancūzijos 
naują ministerių kabinetą 
sudarė A bert Sarraut, li
beralas ir buvęs premjerui 
pirmiau.

VALDŽIA RŪPINASI 
KUR GAUS PINIGU
- KALBA APIE
NAUJUS TAKSUS

i ---------------------

Washington. — Preziden- 
' tas Roosevelt tapo nugalė
tas karo veteranams bonų 
mokėjimo klausime kuomet 
Senatas dar kartą nubalsa
vo 76 balsais prieš 19 bonų 
mokėjimo bilių, padaryda
mas ji Įstatymu.

Taip esant, prezidentas 
tuoj paleido į darbą visą 
mašineriją. Veteranų ad
ministracijai Įsakyta ruoš
tis prie bonų išmokėjimo, 
kurie bus pavidale bondsų 
vertės po $50 ir bus galimi 
iškeisti Į pinigus po Birže
lio 15 dienos.

Bomj suma viršija du bi
lijonu dolarių, ir dabar pre
zidentas ir S. V. iždo sek
retorius rūpinasi kur paims 
tuos pinigus. Kalbama apie 
naujus taksus.

Jau siuntinėjama aplika
cijų blankos, kurias turės 
išpildyti bonų jieškantieji 
tarnavę pasauliniame kare 
Amerikos kareiviai.

KALINIS NUŽUDĖ 
LOEBĄ

Joliet, Ill. — Valstijos 
kalėjimo kameroje, kalinis 
James Day, 28 metų amž., 
skustuvu supjaustė Richar
dą Loeb, 30 m. amžiaus žu- 
deiką, iš Chicagos, kuris 
1924 metais pragarsėjo sa
vo žiauriu darbu nužudy
damas vaiką. Jis tą darbą 
atliko su kitu mokiniu. Už 
tai jie buvo nuteisti kalėji- 
man iki gyvos galvos.

Šis kalinis kuris jį mir
tinai skustuvu sužeidė, pa
sakojo kalėjimo vyresnybei 
kad Loeb prie jo lindo ne
dorais tikslais, ir jis nega
lėdavo jo atsikratyti. Jie 
buvo susibarę anksčiau, o 
štai Sausio 27 d. ir galuti
nai susikibo Į mirtiną kovą. 
Skustuvą sako turėjęs R. 
Loeb, iš kurio Day jį at
ėmęs ir panaudojęs prieš jį.

Ore susumušė lėktuvai. 
Honolulu. — Filipinų salo
se, du kariški Amerikos
lėktuvai susimušė ore, už
simušė šeši lakūnai: du iš
sigelbėjo paračiutais.

Septyni žuvo. Louisvil
le, Colo. — Angliakasykloj 
ištikus sprogimui užmušta 
septyni darbininkai ir vie
no dar nesurandama.

Nusižudė plėšikai. Van
couver, B. C. — Du plėši
kai, užklupti • policijos, nu
sižudė vietoj pasiduoti.. Jie

LITVINOV PERSER- 
GSTI MUSSOLINĮ 

IR HITLERĮ

Geneva. — Litvinov, So
vietų Rusijos užsienio rei
kalų komisaras, savo kal

yboje Tautų Sąjungos Tary- 
įboje pareiškė jog “išnaudo
jimas žmonių neapikantos 
prieš komunistus” yra pa
vojingas pasaulio taikai.

Litvinov, drąsiai ir atvi
rai pasakė kas yra taikos 
ir sovietų priešai. Jis Įvar
dino Japoniją, Vokietiją, 
Italiją ir mažą Urugvajų, 
kaipo tos rūšies pasaulinės 
taikos ardytojus.

Kada paminėta Italija, 
Italijos atstovas pašoko iš 
kėdės, visas užsidegęs ir 
ėmė reikalauti pasiaiškini
mo. Litvinov nesusilaikė, 
bet tęsė savo kalbą toliau 
ir dar karščiau.

Litvinovas’ užginčijo kad 
sovietai remia Pietų Ame
rikos komunistus ar revo- 
liucijonierius ii- pareikala
vo Paragvajaus prirodyti 
savo kaltinimus.

Litvinov stengėsi priro- 
dinėti jog Rusija neužsiima 
skelbimu pasaulinės revo
liucijos, kas jai primetama.

Taip, gal pati vyriausybė 
neužsiima tiesioginai, bet 
visi vyriausybės nariai yra 
nariai tos sovietų komuni
stų partijos, kuri skelbia ir 
remia visose šalyse judėji
mą už pasaulinę revoliuci
ja.

KARALIUS JURGIS V 
PALAIDOTAS

Windsor, Anglija. — Ka
ralius Jurgis V tapo iškil
mingai palaidotas Sausio 
28 d. St. Jatnes koplyčioje, 
kur laidojami Anglijos ka
raliai. Kuna lydint iš Lon
dono, pakelėje stovėjo de- 
sėtkai tuksiančių žm’onių, 
lietui lyjantį norėdami pa
matyti nors j karaliaus kar
stą. I

Laidotuvių dieną, visoje 
šalyje padaiLta dviejų mi
liutų viso judėjimo pertrau
ka 1:30 vai.’po pietų, kada 
grabas buv<? leidžiamas i 
požeminį kriptą.

Laidotuvėse dalyvavo ke
letas karalių: Norvegijos, 
Bulgarijos, Belgijos, Rumu
nijos, Danijos ir kiti. Iš 
Prancūzijos • atvyko pats 
prezidentas Lebrun. 

___1_____
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Užmušta Šeima iš 10 
Asį-nenų

Fort Waylie, Ind. — Wa
bash gelžkįlio traukinis, 
bėgęs 65 niylių į valandą 
greitumu, Sj usio 24 d. už
mušė visą Simą iš 10 as
menų tūlo Marion McBri
de, iš Grabilt, Ind. Tik vie
na maža nergaitė išliko 
gyvą, nors Jankiai sužeis
ta. Ta šeima gryžo iš lai
dotuvių žmonos brolio. Jų 
automobilis sustojo ant bė
gių ir tuo tarpu ant jų už
lėkė traukinis. Po tragedi
jos, dar rasta negyvas kū
dikis prie motinos, kuris 
butų gimęs normaliai už 
kelių dienų.

Pradėta daryti spėjimai 
kad tai buvo šeimos tėvo 
sužinus darbas užbaigt gy
venimą negu vargti su to
kia didele šeima, nes jie 
buvo bedarbiai ir gaudavo 
valdžos pašalpą.

TŪKSTANČIAI ŽUVO
ETIOPIJOJE

Asmara, Eritrea, Afrika. 
— Italijos kariauninkai nu
galėjo Etiopijos kareivius 
po penkių dienų mūšio, ir 
Etiopai pradėjo trauktis iš 
viso Makale fronto, sako 
Italų pranešimai.

Sausio 24 d. Italai prane
šė kad jie laimėjo didelia
me mūšyje, nužudydami 
didelį skaičių Etiopų.

Etiopijos karo vadai pa
skelbė "kad jie išžudę daug 
tūkstančių Italų ir kad Ma
kale apsupama.

Sausio 27 d. Italai prane
šė kad pastarų kelių die
nų mūšyje jie jau išžudė 
apie 10,000 Etiopų Sadei 
srityje.

Šalčiuose Žuvd apie 
200 Žmonių

Praeitos savaitės pabai
goje užėję visoje šalyje di
deli šalčiai buvo priežasti
mi tiesioginės ir netiesiogi
nės mirties apie 200 žmo
nių. Šalčiai tęsėsi per še
šias dienas. Tai buvo il
giausia šalčio banga nuo 
1912 metų.

Prez. A. Smetona
Kalbės per Radio

Planuojama Radio Transliacija iš Kauno Į Šiau
rės Ameriką Sekmadieni, Vasario 16 d.

Bus apie 1 vai. po pietų

(Draugijos Užsienio Lietuviams Remti telegramas)
Kaunas, Sausio 24 d. — Ryšium su 18 metų Lietu

vos Nepriklausomybės minėjimu Vasario 16-tą bus per
duota iš Lietuvos Į šiaurės Ameriką specialis radio pro
gramas. Kalbės Prezidentas Antanas Smetona ir bus 
transliuojama Lietuviška muzika ir dainos. Programas 
prasidės 2-rą valandą po pietų New Yorko laiku ir 1-rną 
valandą Chicagos laiku. Programas tęsis 40 minutų. 
Perduos National Broadcasting Company.

VOKIEČIAMS TEKS DI
DELI TAKSAI

Berlinas. — Didinant ap
siginklavimą, Vokietija tu
rės uždėti gyventojams di
desnius taksus. Numatoma 
sekančiam fiskaliam metui 
reikės $520,000,000 taksų 
daugiau.

Gruodžo mėnesį bedarbių 
skaičius visoje šalyje ben
drai sumažėjo 323,000 as
menimis, ir savaitinės algos 
tą mėnesį buvo po $13,000,- 
000 daugiau negu Lapkri
čio mėnesį, skelbia S. Val
stijų Darbo Sekretorius.

Pittsburgh, Pa. — Ne-
priklausomos stiklo išdir- 
bystės sutiko pakelti algas 
7 nuoš. ir minimum 50c į 
valandą, tokiu budu pasi
baigė streikas 5,000 stiklo 
darbininkų. Streikas pra
sidėjo Sausio 1 d.

Apkaltinti. New York.
Laivo ‘Morro Castle’ kapi
tonas, vyriausias inžinie-
rius ir operavimo viršinin
kas rasti kaltais krimina- 
liškame apsileidime už su

su kitais savo draugais už-j degimą 134 žmonių ant to 
siiminėjo bankų plėšimu. laivo Rugsėjo mėn. 1934 m.

VOKIEČIAI NAUDOJASI 
AMERIKOS NEIGIMUI
Vokietijos naziai išnau

doja lakūno Pulk. C. Lind- 
bergho apleidimą Amerikos 
ir apsigyvenimą Anglijoje, 
paneigimui Amerikos de
mokratinės tvarkos, o gi
riasi savo naziška tvarka 
kaipo geriausia pasaulyje.

Taipgi pateisina savo vi
są vartojamą žiaurumą, iš
vedžiodami kad pas nazius 
nelieka niekas nubaustas 
kas užsipelno bausmės.

PRISTATYS PREKES 
Į NAMUS

Rytinių valstijų gelžke- 
liai nuo Balandžio 1 d. už- 
ves prekių ir siuntinių pa
ėmimą ir pristatymą į na
mus, krautuves ir dirbtu
ves, tikslu laikytis su kom- 
peticija kokią gelžkeliams 
sudaro auto trokai.

ITALAI IŠRADO GASO- 
LINO PAVADUOTOJĄ 
Genoa, Italija. — Italai 

inžinieriai paskelbia paga
minę skystimą, “calcium 
carbide”, kuris yra toks 
geras kaip gasolinas auto
mobiliams ir motorams va
ryti. Tos medegos Italijo
je yra daug ir atsieina pi
giau negu gasolinas.

33 UŽMUŠTA SNIEGAIS
Tokyo, Japonija. — Šiau

rinėj Japonijoj sniegams 
nugriovus nuo kalno ant 
traukinio, užmušta 23' ke
leiviai, 63 kiti sužeista.

Sakhalino saloje, kurią 
valdo Sovietų Rusija, snie
gai nuslinkę nuo kalnų už
griuvo kelis namus ir už
mušė 13 žmonių. Sugriau
tų namų žmonės liko be pa
stogės.

1,825 ŽMONIŲ ANT 
LEDO LYDIES

Maskva. — Kaspijos jū
ron ledo lydis nunešė nuo 
krašto 1,825 žuvininkų, ku
riuos vėjas nuputė 125 my
lias tolyn. Lėktuvai nuga
beno jiems maisto ir vaistų.

Laivai plaukia juos gel
bėti. Ant lydies su žmonė
mis yra ir 1,400 arklių.

SMITH PANEIGIA PRE
ZIDENTO ROOSEVEL- 
TO ADMINISTRACIJĄ 
Washington.— Sausio 25 

d. bankete surengtame A- 
merikos Laisvės Lygos, Al
fred E. Smith, įžymus De
mokratų partijos asmuo, 
išėjo viešai prieš Roose vel
tą, pareikšdamas jog Pre
zidento Roosevelto admi
nistracija yra socialistiška, 
o ne demokratiška, ir pa
reiškė kad Roosevelt nega
li būti nariu partijos kurią 
iškėlė garbingi praeityje 
prezidentai Jefferson, Jack- 
son ir Cleveland. Smith’o 
kalboje matėsi grasinimo 
pastoti kelią Rooseveltui 
ateinančiuose rinkimuose.

Išžudė šeimą ir nusižu
dė. Paris, III. — Ūkininko 
Albers namuose užtikta 
nužudyta žmona, penki vai
kai, ir pats šeimininkas nu
sišovęs. Padegta ir namas, 
bet kaimynai spėjo užge
sinti visai nesudegusį.

“MARGUČIO” RADIO PROGRAMAS 
VASARIO 16-TĄ PRIEŠ PIETUS

Taipgi, kaip jau buvo skelbta, Vasario 16-tą rengia 
radio programą visai Amerikai ir Lietuvai kompozito
rius Antanas Vanagaitis, “Margučio” leidėjas. Taigi 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė — kuri išpuola sek
madienį — šymet bus paminėta oro bangomis labai pla
čiai.

Skaitytojams patartina atidžiai tėmyti galutinus 
pranešimus apie šiuos Lietuviškus radio programus ir 
įsitėmijus gerai laiką, atidžiai juos išklausyti.

“Dirva” sekančiuose dviejuose numeriuose pasi
stengs patiekti tikriausius nurodymus.

REKORDINIS LAIVU SKAIČIUS
KLAIPĖDOS UOSTE

Klaipėda. — Pereitais me
tais i Klaipėdos uostą įplaukė 
išviso 1225 laivai. 1934 me
tais — 1030; 1933 — 1069 ir 
1932 — 1113.

1932 metai laivų skaičiaus 
atžvilgiu buvo iki šiol laikomi 
rekordiniais metais, tačiau šį 
rekordą sumušė 1935 motai.

Ir Lietuvos prekybinis lai
vynas pereitais metais žymiai 
padidėjo. Padaryta rimtas žy
gis tautiškam laivynui plėsti. 
Išviso pastaru laiku po Lietu
vos vėliava plaukiojo iki šiol 
tik trys laivai.

Lietuvos laivynui sustiprinti 
pereitais metais “Maisto” ben
drovė išnuomojo du Norvegų 
laivus. Paskui tuos laivus nu
pirko, bet tam tikrais komerci
niais sumetimais laivai tebe- 
plaukiojo po svetima vėliava. 
Tačiau nuo šių metų pradžios 
vienas tų lai vii jau pradeda 
plaukioti po Lietuvos vėliava. 
Netrukus ir antras “Maisto” 
laivas pradės plaukioti po Lie
tuvos vėliava.

Be to, “Maisto” bendrovė iš
nuomojus dar vieną Norvegų 
laivą, o kitą šiomis dienomis 
pirko Hamburge. Naujai pir
ktas laivas yra apie 900 tonų 
didumo, vadinasi tinka stam
besnių krovinių transportui.

Be to, pereitais metais ka- 
riumenės tarnybai paliktas ka
ro laivas “Prezidentas Smeto
na”, kuris anksčiau buvo skir
tas pasienio sargybai. Jis da
bar padalytas karo mokomuo
ju laivu ir sudaryta kariška 
įgula. “L.A.”

La Salle, Ill. — Western 
laikrodžių išdirbystė skel
bia jog nuo Vasario 10 d. 
pakelia savo darbinihkams 
algas 7 nuoš. Ji užlaiko 
2500 darbininkų.

PAMINKLAS SOLDI
NE JAU PASTAI

TYTAS
Kaunas. — Gauta žinių kad 

Dariaus ir Girėno žuvimo vie
toje, Soldine, paminklas jau 
pastatytas.

Lietuvos Aero klubas į Sol
diną delegavo arkitektą Inž. 
Landsbergįį kuris, kaip pamin
klo projekto autorius, priims ir 
apžiūrės atliktus darbus.

LAK svarsto paminklo ati
darymo dieną ir iškilmių tvar
ką. Norima atidarymo iškil
mes padaryti pavasarį, kad jo
se galėtų dalyvauti kiek dau
giau žmonių. Be to, šias iš
kilmes norima sutaikyti su žu
vusių didvyrių kūnų perkėli
mu į Kauno kapinių mauzole- 
ju.

Lietuvo Aero Klubas nupir< 
ko Prancūzijoje 4 vietų lėktu
vą, 175 arklių jiegos motoru. 
Lėktuvą pargabens į Lietuvą 
oro keliu, šį lėktuvą Paryžiu
je apžiurėjo aviacijos lakūnas 
Pulk. Leit. Inž. Gavelis ir pri
pažino tinkamu. Naują lėktu
vą Kauno padangėj tiki pama
tyti dar Sausio mėnesį. “L.A.’’

LENKAI PERSEKIOS 
LIETUVIU SPAUDĄ
Vilnius. — “Vilniaus Ryto

jus” praneša kad Sausio 13 d. 
Vilniaus miesto starostija bu
vo pasikvietus Vilniaus Lietu
viškų laikraščių redaktorius., T 
jų atstovus ir juos įspėjo nro 
šio laiko Vilniaus Lietuvių 
spaudoja nevartot žodžių “Ne
priklausoma Lietuva” ir “Vil
niaus kraštąs”. Ta proga bu
vo pareikšta kad už tų žodžių 
vartojimą laikraščiai busią 
konfiskuojami. “L. A.”
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PITTSBURGH
Rengimąsi Minėti Vasa

rio 16 Dieną
ALT. Sandaros kuopai atsi

šaukus į Pittsburgh© Lietuvių 
draugijas sueiti pasitarti del 
surengimo paminėjimo Lietu
vos nepriklausomybės 18 me
tų sukaktuvių Vasario 16 d., 
draugijų atstovų susirinkimas 
Įvyko Sausio 29 d. L. M. D. 
salėje. Atsilankė atstovai nuo 
24 draugijų. Susirinkimo ve
dėju buvo išrinktas J. Virbic
kas, sekretorium Ona Aliuko- 
nytė.

Pirmiausia pakelta klausimas 
ar šios draugijos rengs Vasa
rio 16-tos paminėjimų kaip kas 
metą rengdavo, ar dėsis prie
R. -K. Federacijos skyriaus, ku
ris taip pat rengiasi tą šventę 
apvaikščioti. Pasiaiškinus pa
sirodė kad Federacijos skyrius 
nekviečia šiaip draugijų, tiktai 
bažnytines savo rengimui, nu
tarta rengti šių visų draugijų 
vardu paskiras Tautos šven

tės minėjimas sekmadienio va
kare. Vasario 16, LMD. salė
je. Programo išpildymui nu
tarta pakviesti Įžymiausi vie
tos artistai, Šv. Jurgio parapi
jos choras, N. S. Jaunolių cho
ras ir orkestras. Taipgi kal
bėto jus kviesti, bet ne visų 
srovių.

Išrinkta komisija visam su
rengimui: J. Gilius, P. Pivaro- 
nas, J. Virbickas, J. Gasiunas,
S. Bakanas, J. A. Kazlauskas, 
A. Vainorius, P. Martinoniutė, 
Alb. Brazauskienė.

Taip pat nutarta kad ši pa
ti komisija pasirūpintų ir se
kančiais metais sušaukti drau
gijų atstovus Vasario 16-tos 
minėjimo rengimui.

Kadangi laiko nėra perdaug 
'tai komisija tuoj pasiskirstė 
darbais ir imasi programo su
darymo. Komisijos pirminin
ku išrinkta J. Virbickas, padė
jėju J. Gilius, sekretorium Pr. 
Martinoniutė, iždininku J. A. 
Kazlauskas. V

Todėl Pittsburgh© ir apielin- 
kės Lietuviai privalo ruoštis 
dalyvauti k u o s kaitlingiausia, 
nes bus geras programas, dai
nos, muzika ir kalbos pritaiky
ta Lietuvos Respublikos nepri
klausomybės dienos paminėji
mui. šiais metais ta šventė 

, pripuola kaip tik sekmadieni, 
Vasario 16.

DAR VIENAS RENGIMAS. 
Lietuvių Moterų Kursų Klu
bas rengia kortavimo vakarėlį 

-sekmadienį, Vasario 9 d., nuo 
3 vai. po pietų, Lietuvių Pilie
čių Klubo salėje, S. S. Bus 
ir užkandžių. Kam tik aplin
kybės leidžia dalyvaukit šiame 
smagiame parengime, nes visų 
pelną skiria Lietuvių Kamba
rio įrengimui.

Kas bus sekantieji pasidar
buoti Kambario naudai?

Juozas Virbickas.

metų. Keliuose į Pittsburghą, 
šimtai automobilių buvo sulai
kyti sniego ir šalpio, įr tik nu
ėję į artimus namus jr ukes 
j ieškoti valgio ir prieglaudos 
važiavusieji žmones išliko nuo 
pavojaus sušalimo.

Temperatūra šioje srityje 
buvo pasiekus iki 15 ir 20 lai
psnių žemiau 0.

DIDELIS GAISRAS
Pittsburghe Sausio 24 d. ant 

Liberty avenue, nakties metu 
ištiko gaisras. Ugnis sunaiki
no du didelius budinkus. Ug
niai gesinti buvo suvažiavę 32 
ugniagesių komandos. Laike 
baisaus šalčio, kuris šiuo tar
pu Pittsburghe siaučia, sužei
sta 24 ugniagesiai ir jų virši
ninkai.

BEDARBIAI PENNSYL- 
VANIJOJ

Šelpiamų bedarbių ir nega
linčių dirbti asmenų skaičius 
Pennsylvania valstijoje perei
tas savaitės pabaigoje siekė 
211,365 šeimas arba 725,720 
asmenų. Du mėnesiai atgal 
skaitlinės buvo: 357,274 šeimos 
arba 1,300,246 asmenys.

Pradėjus viešus darbus, nuo 
šelpiamųjų sąrašų nuėjo 220,- 
417 šeimų.

KELIUOSE SULAIKYTI 
KELEIVIAI

Pereitos savaitės pabaigoje 
Pittsburglio srityje sniegas ir 
šaltis apsireiškė visu žiauru
mu, kaip nebuvo per virš 30

SUIMTAS UŽ MERGI
NOS NUŽUDYMĄ 
8 METAI ATGAL

Washington, Pa. — Gruodžio 
29 d., 1927 metais, vakaro lai
ku, gryždama į namus buvo 
nužudyta 17 metų mergaitė, 
Thelma Young; ji buvo užpul
ta ir išgėdinta ir palikta mir
ti prie tako, kur ją užpuolikas 
plyta primušė.

Visoje šalyje jieškota jos 
užmušėjo, o jis visą ta laiką 
gyveno toje pačioje kaimynys
tėje kur gyvena merginos tė
vai.

Policija sako išgavo prisipa
žinimų iš Roberto Dreamer, 38 
metų amžiaus, gelžkelių dirb
tuvės darbininko, kuris gyve
na netoli tos nužudytos mer
ginos tėvų namų, ant kalno už 
miesto biznio distrikto.

Vienatinis įrodymas mergi
nos nužudyme buvo vyriško lie
taus apsiausto knypkis, rastas 
prie žudystės vietos, kurį po
licija saugiai laikė iki šiolei. 
Tuo knypkiu (guziku) policijai 
pavyko išgauti Dreamer’o pri
sipažinimą.

Per visą šį laikų niekas nei 
nenužvelgė Dreamer’o toje žu- 
dysėėje, kurią jis,’ kaip policija 
sako, prisipažino papildęs dar
bo metu, vakare laike pertrau
kos, išėjęs į orą ir tą mergi
nę užpuolęs. Po savo begėdiš
ko darbo ir žudystės, jis sugry- 
žęs Į darbą, o kai kitą rytą 
buvo rastas merginos lavonas, 
jis pa įėjęs iš darbo miegojo.

Tragedijos vietoje buvo ras
ta merginos apdraskytų išmė
tytų lubų, nes ji su užpuoliku 
visomis jiegomis kovojo. Jis 
tik primušdamas ją pajiegė nu
galėti ir atliko savo begėdišką 
darbą.

Dreamer tapo areštuotas 21 
d. Sausio, kuomet policijai pa
siskundė kitos merginos kad 
koks tai vyras jas užpuldinėja 
norėdamas išgėdinti. Iš jų ap
sakymo policija sulaikė Drea- 
meiį, ir tada policijai prisimi
nė ana žudystė astuoni metai 
atgal. Per kelias dienas jisai 
užsigindinėjo kaltės, iki jam 
buvo parodyta tas knypkis iš 
jo lietaus apsiausto, tada jis 
prisipažino kad jis tą apsiaus
tą dėvėjo tos merginos nužu
dymo naktį.

Nuvestas į žudystės vietą, 
jis atvaidino savo užpuolimų 
ant tos merginos, parodydamas 
kai]) buvo pasislėpęs už krūmo 

| iki pamatė merginą ateinant, 
j paskui prišoko prie jos, pra
dėjo užpuolimo darbą, ir kai ji 
priešinosi, sudavė jai plyta į 
galva.

Tos žudystės niekas nematė, 
taigi ji ir liko paslaptimi, iki 
pagaliau išėjo i aikštę kuomet 
tas vyras toje pačioje apielin- 
kėje vėl perdrąsiai pradėjo sa
vo darbą varyti.

SCRANTON. PA.
LIETUVOS PAVEIKSLAI. 

Į Film i pinkas Juozas Januškevi
čius atvyksta Į Serantoną pa
rodyti savo spalvuotus kinta
mus paveikslus, naujai parvež
tus iš Lietuvos, kuriuos gami
no pereitą vasarą Lietuvoje.

Paveikslai bus rodomi Vasa
rio 5 d., Lietuvių ’tautiškos pa
rapijos salėje, ant Oak street. 
Pradžia bus 7:30 vai. vakare.

Atsilankiusieji matys labai 
daug įdc ‘ybi’i iš savo gimti- 

! nio krašto. Januškevičius šią 
žiemą ,rodc visai kitokius, Įvai
resnius ir gražesnius paveiks
lus, ir daug daugiau. Kartu 
parodys ir Pasaulio Lietuvių 
Kongresą ir kitas įdomybes.

Kviečia Komitetas.

Chicago
‘Užsidegė Kepurė’ — ar

ba Chicagos Socialis
tai Lenkų Agentai

Visai nesenai pasklido žinios 
gandų pavidale kad kaž kokie 
Chicagos Lietuviai agentauja 
Lenkijos radio stočiai Vilniu
je, iš kur duodama Lietuviškos 
paskaitos, visaip peizojančios 
Lietuvą ir jos valdžią.

Lietuvių agentavimas Len
kams, savaimi aiškus kaip iš
davikiškas darbas. Todėl tik
rieji Lietuviai sujudo ir ėmė 
tuos gandus tyrinėti kad paty
rus kas iš Lietuvių užsiima 
išdavikiškais darbais ir Len
kams bernauja. Ir siūlo galas 
tuoj surasta. Pasirodo kad tū
li Chicagos Lietuviai praėjusią 
vasarą važinėdami Į Pasaulio 
Lietuvių Kongresą kaipo dele
gatai, nusivežė savo partijų 
kalvėse nukaltas rezoliucijas, 
kurios “turėjo” būti Kongrese 
priimtos tikslu Lietuvoje Įstei
gei pseudo-demokratiją nuver
čiant dabartinę valdžią. Bet 
tos rezoliucijos neišdegė, nes 
viena, Kongresas griežtai atsi
sakė imtis politiškų klausimų. 
O antra, ir atmosfera Lietuvo
je ne tokia kokią galima su
uosti rezoliucijų kalvėse Chi
cago j. Dabar Lietuvos valdžios 
įstaigose daugelį šiltų vietų 
turi rezoliucijų kalvių gizeliai. 
Jeigu vykdyti “teisėtą valdžią” 
:tr šaukti seimą tai reikštų tą 
pati kaip ir visus tuos gizelius 
pravaryti iš vietų, nes seimą, 
aišku, sudarytų tie kurių re
zoliucijų kalviai bijo kaip ne
labasis kryžiaus. Taip daly
kams esant tikrenybėje, dele
gatams viskas kas liko tai re
zoliucijas vežtis namon — ir 
taip buvo.

Delegatams parsivežus neiš
naudotas rezoliucijas, jų kal
viai pastiro: galvojo šiaip, gal
vojo taip. Delegatų teisybė... 
Butų gerai ęavo gizelius palai
kyti valdiškuose darbuose, bet 
— kaip vilkui iškęsti nestau
gus? Kaip iškęsti savo tulžį 
neištaškius, Lietuvos dabarti
nę valdžią kaip nors neapskrep- 
liojus? Kaip? Galvota ir su
galvota: tas rezoliucijas reikia 
perduoti Lenkijos radio agen
tūrai, o ta žinos kaip jas iš
naudoti. Taip ir padaryta.

Lenkų radio agentūra tas re
zoliucijas priėmė išskėstom 
rankom, ir jas persifabrikavo 
sulyg geriausio išrokavimo, 
jas paskelbė Lietuviškai, Ame
rikos Lietuvių’ vardu, taip kad 
visa Lietuva galėjo girdėti ir 
suprasti.

Visų tų pastangų ir vaisius 
greitai pasirodė, nes Vilniaus 
Lenkų radio skelbėjui tik spė
jus “Amerikos Lietuvių” rezo
liuciją išpliaukšti, tuoj “Chi
cago Tribune” paskelbė savo 
korespondento pranešimą kad 
Lietuvos valdžia sučiupo suo
kalbininkų lizdą; suokalbinin
kai jau butų areštavę preziden
tą ir visą jo valdžią. ... Ir vis
kas bum gerai jeigu tą “pui
kią” .žinią nebūtų paskelbęs 
Donald Day, per daugelį metų 
atsižymėjęs savo pramanytais 
.paskalais ir Lietuvos neigimu. 
Ir dar savo tą žinią nusakė 

| taip kvailai kad ir patys rezo
liucijos kalviai ja tikėti nepa
siskubino.

“Amerikos Lietuvių” rezoliu
cijoms nuskambėjus per Vil
niaus Lenkti radio, ir kilus Lie
tuvių pasipiktinimui tokiais 
musų išgamų agentavimais 
musų tautos priešams, Len
kams, Chicagos “Sandara” nu
rodo kad Lenkams agentauja 
Lietuviai iš Chicagos. Nors 
“Sandara” nieką neįvardino, 
tačiau, socialistų pašiūrėje pa
sidavė taip tvanku kad sekan
čią dieną vienas jų laikraštis 
“Sandara” už tai iškoliojo taip 
kaip koliot moka tik socialis
tai ....

Jei socialistai į “Sandaros” 
žinią butų žiūrėję kaipo į to
kią, niekas ir nebūtų pamanę 
kad jie agentauja Lenkų radio

varinėti ir Lietu- 
darbui kenkti su 
Savo pagelbinin- 

žmogelį iš Kear-

New Jersey Lietuvių 
Butas, atlaikęs savo 

susirinkimą, išrinko

Adv. N.

tS

NAUJAS PROFESIONALAS. I

30 metų 
Vasario 

nuo 7:30

ir biz- 
gausiai 
žiema.

> visais 
vos ir Lietuvių 
tis. Komitetas

tikrą 
nas”, P-

Detroito Lietuvių 
vadovaujamas 

Po programo,

stočiai Vilniuje, padėdami Len
kams demoralizuoti Lietuvius. 
Bet kad jie neįvardinti ėmė 
desperatiškai plūsti “Sandarą” 
jie tuomi parodė kad jų kepu
rė dega. Kitaįj) sakant, jie ne
klausinėjami pasisakė kad jie 
Lenkams padeda neigti Lietu
vą ir jos vidujinę tvarką, prie 
kurios jokios teisės jie neturi.

“Vagie, kepurė dega” — ir 
Chicagos socialistai griebėsi 
sau už galvos....

Chicagietis.

gražų vakarą; su- 
S. Kąrpiaus ketu- 
melodrama, “Bau-

Vaidino pasižy- 
scenoje veikėjai:

M. širvaitienė, P.
A. Juodsnukaitė,

PADAUGĖJO SKAITYMAS. 
Vietos Angliški laikraščiai ra
šo kad čia žmonės pradėjo dau
giau prenumeruoti bei pirkti 
žurnalus ir laikraščius, kas per 
depresijos metus buvo sumažė
ję. ,Kiek matyt, ir Lietuviškų 
nekuriu laikraščių prenumera
vimas padidėjo, ypač “Dirvos”.

MĖGSTA “DIRVĄ”. Pranė 
Gladkevičienė sako kad jai yra 
labai malonu skaityti “Dirvos” 
redaktoriaus aprašymus jo ke
lionės Lietuvoje. Taip pat tie 
aprašymai yra malonus ir vi
siems “Dirvos” skaitytojams 
skaityti, kuriuose dar teka 
Lietuviškas kraujas.

NORI ATGAIVINTI. Dėdė 
Gužauskas pradėjo kalbėti apie 
reikalingumą atgaivinti San
daros 34-tos kuopos, kas lin
kėtina. Prieš kelis metus mi
nima kuopa buvo skaitlinga 
nariais ir gausinga Lietuvišku 
veikimu.

GRAŽUS VAIDINIMAS. 12 
d. Sausio šv. Jurgio parapijos 
salėje Lietuvos Dukterų Drau
gija turėjo 
vaidinta K. 
rių veiksmų 
džiauninkė”. 
mėję musų 
J. Vaitkus, 
Mikalauskas,
P. Medonis, S. Bukšaitė, A. šir
vaitis, A. Salasevičius, M. Sa- 
lasevičienė; baudžiauninkų mi
nią sudarė: Dailydienė, Aukš- 
čiunienė, Kulikauskienė. Sala- 
ševičius, Urbonas, Povilaitis.
. Veikalas buvo įdomus, vie

tomis labai juokingas, vietomis 
graudus, taip kad žmonėms ne
atsibodo, visi buvo patenkinti, 
ir publika teikė daug sveikini
mų vaidintojams.

Buvo ir dainų, dainavo M. 
Petrokaitė, A. Juodsnukaitė, S. 
Bukšaitė; dainininkėms akom
panavo C. Pranaite. M. širvai
tienė dainavo ir grojo akordio- 
nu. žmonių buvo pilna salė; 
buvo daug profesionalų 
nierių; nekurie gana 
parėmė.

LIETUVIŠKA UŽEIGA. Iš 
kitų miestų užvažiuojantiems 
Lietuviams patartina užeiti į

Lie.uviškn užeigą, “Kau-
antrašas J>19 Valley st.

U “D.” Rep.

JACK GAJjjSON VYK
STA Į LIETUVĄ

Jack Ganson-Kafabinas, sun
kaus svorio Lietuvis imtikas, 
Išvyksta Europon. Jisai apsi
lankys ir Lietuvoje. Tai bus 
jo pirmas apsilankymas tėvy
nėje po 20 metų. Jis paeina 
iš šunkopių, Sidlavos parapijos, 
Raseinių apsk., kur gyvena jo 
tėvas ir gauna “Dirvą”.

Jack Ganson išplaukia laivu 
“He de France”. Apsilankys 
Paryžiuje, Londone, ir kitose 
Europos sostinėse.

Parvykęs į Lietuvą žada pa
rašyti “Dirvai” savo įspūdžius.

WATERBURY. CT
VASARIO 16-TOS BELAU

KIANT. Jau artinasi Vasario 
16-ta — Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimo diena. Pra
vartu butų suskatinti VVater- 
buriečius kad tą dieną visi be 
skirtumo pažiūrų atsilankytų į 
taip svarbias prakalbas. Kiek 
teko sužinoti, tą dieną rengia 
prakalbas socialistai, ir Vasa
rio 19 d. rengs katalikai.

žada ir vieni ir kiti pasikvie
sti svarbius kalbėtojus, kurie 
daug įdomaus papasakosią apie 
Lietuvą ir nepriklausomybę.

Nesenai Waterburin atvyko
jaunuolis iš Vilniaus krašto, 
kuris kelioliką metų pergyveno 
Lenkų vergijos jungą, jau kal
bėjo keliose vietose New Yor- 
ko ir New Jersey valstijose. 
Svarbu butų kas kas išanksto 
pakviestų ta jaunuolį j rengia
mas prakalbas, jis be abejo ga
lėtų daug papasakoti, nes yra 
gabus jaunuolis ir pakankamai
apsišvietęs. Tat Waterburie- 
čiai turėtų iškalno sutvarkyt 
viską gerai, kad neišeitų taip 
kaip sako sena Lietuviška pa
tarlė, “Ne laikas šunis lakint 
kai reikia medžioklėn joti!”.

Nors Waterburyje yra kai
riųjų gana dikčiai, bet prie tos 
taip brangios mums Lietuviams 
dienos rengiasi visi. Tik kad 
neišeitų kokia “mikakošė”.

Valaitiškis.

Iš New Jersey Lietuvių 
Judėjimo

Vasario 16-tcs' minėjimas, 
šiuorni reikalu čia įvyko vie
šas veikėjų susirinkimas Gruo- 

šiame vaka-jdžio 8 d. ir buvo perrinkta ko- 
’ ’ ’ ’ ’ • - j ’ ’ ir pavesta šiuo

bendrai Lietu- 
reikalais rupin- 
laiko savo su

sirinkimus ir daro planus kaip 
geriausia paminėt Lietuvos ne
priklausomybės dieną. Butų 
gera kad šis komitetas pasirū
pintų ir kitais svarbiais reika
lais, kaip tai Vilniui Vaduoti 
Sąjungos ir Lietuvos ginklų 
fondo aukomis. Pastarais rei
kalais butų patartina turėti at
skiras sekcijas prie bendro ko
miteto.

Antras — tai minėjimas Lie
tuvos nepriklausomybės ir Di
džiojo Vilniaus seimo 
sukaktuvių. Atsibus 
15 d., Lietuvių salėje, 
vai. vakare.

Tarp kalbėtojų bus
Rastenis iš Clevelando.

Apart jau pirmiau minėtų 
programo dalyvių, i
re dar bus žinomi dainininkai j mitetas, kuriam 
Jonas Valiukas ir p. Stankie- ir kitais 
nė.

SLA. JUBILE.IINIS KONCER
TAS IR BALIUS

Sausio 19 d. Lietuvių salėje 
buvo surengta SLA. 352-ros 
kuopos taip vadinamas Auksi
nio Vajaus vakaras, kuris pra
ėjo geriausiu pasisekimu. Pu
blikos prisirinko virš penkių 
šimtų. Programą išpildė ge
riausios Detroito Lietuvių me
no jiegos: Keistutis Ambrose, 
p-lė širvaitė, p-lė Dailydaitė, 
B. Cibulkis, V. Petrušiunienė, 
A. šatulaitienė, A. šatulaitis 
O. Zigmantienė, B. Sinkus, M. 
širvaitienė, p. Stankienė, J. 
Valukas, 
Dailės Choras, 
V. Dermeičio. 
abiejose salėse buvo šokiai 
viršuje Amerikoniški, apačioje Į Jie 
Lietuviški. Trumpai sakan1, 
vakaras buvo gražus, linksmas, 
pasekmingas.

šiomis dienoimis atsidarė den- 
tisterijos ofisą Lietuvis dentis- 
tas, Dr. J. C. Peters, antrašu 
8530 Woodward avė. Dr. Pe
ters yra baigęs Michigan Uni
versitetą ir su tokiu pasiseki
mu kad po baigimo mokslo ta
po pakviestas profesoriauti į 
Detroito Universitetą, kur da
bar 
jos 
tik 
šu. 
D r.
žmogus 
malonus ir 

ir kaip 
gražiai 
tikras

Korespondentas.

ŠIS IR TAS
Sausio 23 d. baigė aukštes

nėj ą mokyklą (high school) p. 
Baublių sūnūs Juozas. Jo tė
vai žada leisti jį ir į aukštes
nį mokslą. Juozas žada stoti 
į Akrono Universitetą. Jis yra 
geras mokinis. Prie to kalba 
gerai Lietuviškai.

Taipgi baigė high mokyklą 
p-lė Vanda Slivinskaitė. Ji bu
vo gabi mokinė ir pavyzdingai 
užsilaikanti. Pasitikime kad 
kaip vienturtę savo dukrelę tė
vai leis ir į aukštesnį mokslą, 
į universitetą.

Per šventes J. 
kėši Chicagoje. 
vuosius, gryžęs 
prie

Vertelis lan- 
A'Jankęs sa- 
namon stojo 

lavo paprasto darbo.
Prieš šventes, senas “Dir

vos” skaitytojas K. Kupris su 
žmona lankėsi pas savo švoge- 
rį V. Višniauską, Gilberton, 
Pa. Pasisvečiavę gryžo namon. 
Kelionę atliko savo automobi
liu. Viešėdamas pas gimines, 
p. Kupris užsiminė apie gerą 
laikraštį, “Dirvą”, ir jie užsi
rašė sau “Dirva”. Kalnas.

Dirba.
Prekybos 
metinį 
naują valdybą, ir prasidėjo gy
vesnis veikimas. Dabartinis 
Prekybos Buto pirmininkas yra 
Adv. C. F. Paulauskas. Prisi
rašo daug naujų narių ir Pre
kybos Butas yra nutaręs lai
kyti mėnesinius susirinkimus, 
pagaminti naują konstituciją, 
ir daugiau rūpintis savo narių 
naudai reikalais.

Lietuviš-
Aklas’ nori 

neregį”, ši patarlė gali- 
pritaikyti vienam musų 
save vadinančiam “veiltė- 
kuris ne tik labai mėgsta

skaito lekcijas dentisteri- 
fakultete, ir užsiima prak- 
aukščiau pažymėtu antra
is pirmo pasikalbėjimo su 

Peters įgauni nuomonę jog 
aukšto išmokslinimo, 

kartu geras Lietu
čiu gimęs, stebėti- 
LieLuviškai kalba. , _ , . . pasakė;kas kartu su ma-1 ..

nim visi Detroito Lietuviai pa- j 
linkės geriausio pasisekimo ši-!
tam naujam musų profesiona
lui.

vis, 
nai 
Esu

DRAUGIJŲ VEIKIMAS. At
ėjus žiemos sezonui draugijų 
veikimas pasidarė labai gyvas. 
Kiekvieną šeštadienį ir sekma
dienį buna net po kelis paren
gimus, ir reikia pasakyti kad 
šymet visi parengimai yra pa
sekmingi. Matyt Detroito Lie
tuvių ūpas, buvęs labai nupuo
lęs depresijos laiku, pradeda 
atgyti.

Dabar seka du dideli paren
gimai. Vienas tai Detroito L. 
Dailės Choro vakaras, kuris 
rengiama paminėjimui dviejų 
metų choro susitvėrimo. šis 
vakaras įvyks Vasario 9 d., 
Lietuvių salėje. Apart dainų, 
bus pastatyta komedija “Dak
taras iš Prievartos”.

Iš “BENDRO FRONTO”
Akrono Lietuviai bolševikai 

su socialistais nudegė savo na
gus. Abejus krūvon sudėjus 
jų skaičius ir tuzino nesiekia, 

sudaro keturias draugijas
iš savo tarpo, kožna tų drau
gijų turi po pustuzinį raidžių 
savęs užvardinimui. šie gai
valai per “Vilnį” girdavosi kad 
jie sutverę kokį ten “frontą” 
ar užpakalį, ir kad visi Akro
no- Lietuviai prie jo priklausą. 
Kas priklausė kas ne, bet SLA. 
198 kuopa buvo pasidavus jų 
įtakai.

Clevelande buvo rengiama 
koks ten “fronto” (ar užpaka
lio) suvažiavimas, kur musų 
socialistai ir bolševikai siuntė 
savo atstovus. Buvo atstovas 
ir nuo SLA. 198 kuopos. Kada 
tam atstovui reikėjo metinia
me kuopos susirinkime išduoti 
raportą jis atsisakė pasakyti 
kur buvęs ir ką girdėjęs, aiš
kindamas buk turįs gauti kokį! 
ten įgaliojimą, tik nuo ko ne

davęs tokį įgaliojimą, 
jis sakė raportuos tą ką jam 

Į anie liepsią, o ne tą ką 
dėjęs, 
rencijoje 
kalbėti, 
no nors 
mais.

Kuopos nariai pasipiktino 
tokiu darbu ir atšaukė savo at
stovą iš tokio atbulo “fronto” 
ir iš kuopos iždo daugiau pini
gų atstovui neduos. Taigi pa- 
siliuosuoja kuopa nuo įtekmės 
raudonukų, kuriems viena mel
žiama karvutė bus mažiau.

SLA. 198 kuopos valdybon

Visi buvę toje 
atstovai turį 
Taigi, jie yra 
vadovyste ir

jis gir- 
konfe- 

vienaip 
po ke- 
įsaky-

šymet inėjo rimtesni žmonės; 
pirmininku liko išrinktas rim
tas, bepartivis asmuo, S. Mur
kus. Tikime šiais metais kuo
pa daugiau laimės iš parengi
ami ir galės padidėt narių skai
čiumi, nes pirmiau raudonukai, 
visą kuopos pelną prašvilpdavo.

Pipiras.

Ar neužmirot ko? O, yes, šiur, taip — 
jau pasibaigė jusu prenumerata, o dar 
neatnaiijinot I Didžiausias—ir lengviau
sias—-Šri metu darjas yra atnaujinti sa
vo prenumeratą už ‘ Dirvą”. Viskas ko 
reikia, Įdėkit Į laišką du doiariu, ir 10c 
pašto ženkleliais kalendoriaus persiunti

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

Kerštavimai. Kerštas ne tik 
yra labai negražus bet ir labai 
smerktinas dalykas, 
ka patarlė savo, 
vesti 
ma

I taij> 
j ui”,
išdidžiai apie save ir savo šei
mą kalbėti, bet paskutiniu lai
ku jau nuėjo taip toli kad pra
dėjo kerštus 
vių bendram 
grasinimais, 
ku turi tūlą
ny, kuris yra žinomas kaipo 
griovėjas vienos vietos Lietu
vių bendrovės ir šiaip netvar- 
kaus elgesio žmogus. Jeigu ir 
ateityj Č nesiliaus jie dirbę Lie
tuviams pragaištingą darbą 
netrukus aš abu tuos asmenis 
išvardinsiu ir plačiau apie jų 
negražius darbelius visuomenei 
pranešiu.

SOUTH ORANGE, N. i.
šiame mieste gyvena Vincas 

Boreika, kuris turi labai dailų 
ir su vėliausios mados įrengi
mais namą. šios apielinkės 
Lietuvių tarpe p. Boreikos na
mas yra gražiausioje vietoje 
ir geriausias namas. Todėl pa
sitaikius kokiai nors progai vi
si Lietuviai nori būti p. Borei
kos svečiais. Kadangi V. Bo
reika yra daug Lietuvių ir Lie
tuvos naudai pasidarbavęs tai 
jo draugai nepamiršta progai 
pasitaikius jam už tai atsidė
koti. Štai Sausio 18 d., p. Be
reiktu nebūnant namie, susi
rinko apie 50 jo draugų palin
kėti, jo gimtadienio proga, il
giausių metų. Sugryžęs į na
mus p. Boreika pamatęs tiek 
svečių labai nustebo. Už tai 
visiems dėkojo.

N UTLEY, N. J.
Šiame miestelyje yra dar 

nauja Lietuvių kolonija, bet 
kadangi čia gyvena Lietuvos 
Konsulas P. Daužvardis tai if 
Lietuviai jaučiasi kaip namie.
Visi sutikime gyvena ir savais 
reikalais bendrai rūpinasi.

Jau keletas metų kaip jautė 
trukumą organizacijos per ku
rią galėtų veikti vietos politi
koje. Pagaliau tokia organi
zacija, Ljetuyių Nepriklauso 
mas Politikos Klubas, tapo in
korporuota. O štai Sausio 19 
d. visi Nutley Lietuviai ir ne
inaža svečių, susirinko į Luscz 
salę, kur buvo surenkta Klubo 
vakariene. Nors oras pasitai- 
kš labai prastas, bet klubo na
tini ir svečiai susirinkę pasi
kalbėjo ir tuomi buvo labai pa
tenkinti. A. S. Trečiokas.

J. A. URBONAS
; “Dirvos” Agentas Daytone 
534 M ichigan Ave. Dayton, &
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Socialistų šmeižtai
Kas tas jų “Vakarų Komitetas”, iš “Naujienų” 

Palėpių, kuris visus Šmeižtus Fabrikuoja?

(Tęsinys iš pereito num.)

LAISVAS! KELIONĖ I JURBARKĄ
RUGPJŪČIO 21. Apie 6 valandą vakaro 

atūžė nuo Pagėgių pašto autobusas, kuris va
žiuoja i Jurbarką, per Smalininkus, ir aš sėdęs 
Į jį pradėjau kelionę Nemuno linkui. Įdomus 
buvo man tas kraštas, nes nors iš pat mažens 
girdėjau ir apie Jurbarką ir apie Smalininkus, 
bet buvo pertoli j juos ir todėl nebuvau buvęs. 
Tiesa, į Ameriką važiuojant, 1909 metų Lapkri
čio pabaigoje, per Jurbarką važiavom, bet nak
ties laiku pravažiavom kad nei lapė nesulotų, ir 
perėję per tuometinę Rusijos-Vokietijos sieną 
Ją pačią naktį atsiradom Tilžėje.

Ponas Juodkazis man pranešė kad Jurbar
ke mane priims pašto viršininkas ir aprūpins 
nakvyne, nes jau bus vakaras, o aš nenorėjau 
naktimis važinėti, dienos metu matai ką prava
žiuoji ir gali pažinti daugiau Lietuvos.

Nuo Pagėgių link Smalininkų eina gražus 
plentas, greta jo eina ir siaurasis gelžkelis, ku
ris pirmiau ir pasažierius vežiojo, bet dabar 
dideli, gražus autobusai tą patarnavimą atlie
ka. Kelias eina per pušynus ir beržynus, nuo 
seniau tvarkiai Vokiečių užvestus miškus, nes 
čia dar vis Klaipėdos kraštas.

Laukuose dar matėsi nesuvežtos avižos.
Pakelėje, į autobusą įlipa bobelės, kurios 

su konduktorium derasi už mokestį, nors dabar 
jau, kaip seniau minėjau, už važinėjimą mokes
tis nustatyta ir tarnautojas negali kainos mai
nyti ar duotis nusiderėti.

Privažiavom Vilkiškių kaimą, paskui Vieš
vilės miestelį, kuriame matėsi išstatyta ir sta
toma naujų moderniškų namų.

Pagaliau privažiavom ir Smalininkus, bu
vo jau 7 valanda vakaro. Smalininkai nedide
lis miestukas, ant Nemuno kranto, už buvusio 
Rusų-Vokiečių rubežiaus, dabar Lietuvių valdo
mas. Tas miestas gerai žinomas Lietuvos trop- 
tininkams. Kitame Nemuno krašte eina jau 
Vokiečių valdoma žemė, bet vis dar Lietuviu 
gyvenama, Prūsų Lietuva arba Mažoji Lietuva.

Autobusas sustojo prie pašto. Iš jo išėjo 
pats viršininkas, paklausė autobuse mano pa
vardės, ir persistatė man. Jo pavardė Stepo
navičius. Sakė kad p. Juodkazis ir jam apie 
mane telefonavo. Taigi iki autobusas stovėjo 
pasikalbėjom keletą minutų. Jis yra jauno 
amžiaus žmogus, atkeltas į Smalininkų paštą 
iš Suvalkijos ir yra pusbrolis Brooklyne gyve
nančių Steponavičių. Kaip p. Juodkazis taip 
ir p. Steponavičius atkelti į Klaipėdos kraštą 
iš Didžiosios Lietuvos, Lietuvybės palaikymo 
tikslu. Jauni, energingi vyrai.

Autobusas važiavo toliau. Atsisveikinau 
su savo nauju pažystamu ir Smalininkus aplei
dau. Gavęs progos išsišnekau su autobuso paš
to prižiūrėtoju, jis pasisakė paeina iš Ukmer
gės miesto, Zigmas Barkauskas.

Taigi, kiek tik valdžia įstengia apgyvendina 
Klaipėdos krašte centralinės valdžios tarnauto
jus kurie yra tikri Lietuviai ir Vokiečiams ne
pataikauja.

KO LIETUVAI TRŪKSTA?
Jurbarko linkui važiuojant jau temo, taigi 

nebuvo daug kas dairytis, ir turėjau laiko ši
tą pamąstyti iš patyrimų Lietuvoje.

Ko Lietuvai trūksta? man užėjo mintis. 
Matyt visomis pusėmis kad centralinė valdžia 
stengiasi apsirūpinti ir bando užkišti visus ga
limus kampus ir skyles atsakančiais tarnauto
jais. Klaipėdos krašte įsteigė valdiškus pašto 
autobusus, kurie, kaip jau minėjau, kursuoja ir 
iš Klaipėdos į Palangą. Tas daroma kad tik 
mažinus Vokišką įtaką ir nedavus Vokietinin
kams turėti savo rankose krašto susisiekimo.

Daug kitų dalykų mačiau ir patyriau, — 
ir jau jums minėjau, ir dar paminėsiu vėliau, — 
kas daroma visos šalies reikalų kėlimui, visų 
šalies gyventojų padėties gerinimui. Bet kad 
valdžia neįstengia Lietuvoje Įrengti žemiško ro
jaus, kur visiems net tinginiausiems kepti kar
veliai pątys ant stalo atsirastų, arba kad visi 
net mažiausia dirbdami gautų daug užmokėti, 
tai ne valdžios kaltė. Valdžią, visada reikia ži
noti, pasilaiko iš tų pačių šalies gyventojų. Jei 
nuo turinčiųjų plėš ir duos neturintiems, irgi 
bus neteisinga.

Toliau, ne visi Lietuvos žmonės nori su 
valdžia kooperuoti. Net partijų vadai prieina 
prie nesąmonių, norėdami kliudyti vyriausybei. 
Prisiminiau M. Sleževičių, kuris Kaune pakar

totinai mums delegatams aiškino, pet gąsdin
damas mus, kad “visai Lietuvai gresia pavo
jus” del to kad kitų partijų žmonės nėra prie 
valdžios ir negauna valdiškų algų.... Išeitų 
lyg kad Sleževičiui gavus kokio ministerio vie
tą ir Vokiečiai sušvelnėtų ir Klaipėdos išsižadė
tų, ir Lenkai sugrąžintų Vilnių, ir Tautų Są
junga pažadėtų viso pasaulio užtarimą Lietu
vai ....

Paskui vėl, prisiminė Purėnienės, socialde
mokratų vadovės, reikalavimas revoliuciniams 
darbininkams laisvės! Kas tie revoliuciniai dar
bininkai? Nagi tie žydukai kurie aną metą 
Kaune daužė nuo galvos Lietuvos karininkams 
kepures jeigu jie nenusiėmė kada žydukai de
monstravo gatve, nešini raudoną vėliavą! Tų 
gaivalų reikalais rūpinasi Purėnienė, ir be abe
jo visa socialdemokratų partija (kiek ten jos 
tebėra likę) ! Tai yra musų Amerikos socialis
tų idėjos draugai —■ Grigaičio ir kitų draugai, 
kia ir kalba apie pavojus ir “pražūtis” visai 
Lietuvai!

Ar jiems rupi Lietuvos žmonių likimas ir 
apšvieta? Ar jiems rupi krašto kėlimas, kul- 
turėjimas, mokinimas ir auklėjimas jaunuome
nės ko kito kaip tik mosuoti raudoną vėliava?

Apie Lietuvos krikščionių-demokratų vadus 
nieko tokio nepamaniau, bet ir tie nekooperuo
ja su valdžia, nors valdžioje turi daug savo net 
ir įžymių vadų. Kame dalykas?

Visada išvada — ir tas tampymas demo
kratijos, lyg kokio veršio skuros — yra tiktai 
tam kad kožnos partijos vadai ir vadukai nori 
būti valdovais ir gyventi iš žmonių sumokamų 
mokesčių. Kada jie to neturi, jiems viskas ne
gerai, kad ir geriausia daromo, ir todėl jie rė- 

Atsiinename kas darydavosi pradiniais 
Lietuvos nepriklausomo gyvenimo metais, kada 
ministerių kabinetai mainydavosi kas kelintas 
mėnesis ir buvo renkami seimai. Tada, kokia 
tik partija užimdavo valdyti, kita rėkdavo kad 
va jau jie “parduoda Vilnių!” Reiškia, jie tau
tos išdavikai, negeri, visuomenė privalo versti 
juos iš valdžios! (Nes Vilniaus klausimas bu
vo opus ir gyvas, kaip jis yra ir po šiai dienai.)

Prisiminiau ir tą pirmiau minėto Kaunie
čio pasakymą apie Kauno politikierius ir jų no
rus “kitų pirštais žarijas žarstyti”. .. .

JURBARKE
Apie 8 valandą vakaro autobusas pasiekė 

Jurbarką ir privažiavom prie pašto stoties. Čia 
mane pasitiko pašto viršininkas, p. Jonas Sme- 
tonius. Jau visai temo, bet dar kiek buvo ga
lima, aprodė miestą. Su p. Smetonium nuėjom 
į “Nemuno” viešbutį, kur apsibuvau nakčiai, 
kadangi čia pat sustoja autobusai ir iš viešbu
čio netoli Į garlaivį. Pats p. Smetonius gyvena 
toliau, naujoje miesto dalyje ir reikia geras 
galas eiti, tai ir nėjom Į jo namus.

Jurbarkas taip pat pažingėjęs, padidėjęs ir 
turi daug ko naujo, ką įsigijo laisvės metais. 
Turi išsistatę ir gražų paminklą naujoje mies- 
sto dalyje, kurį aplankėm su p. Smetonium. Jis 
parodė man seną 200 metų amžiaus žydų medi
nę bažnyčią, kurią be abejo visi Jurbarkiečiai 
atsimena. Lietuvių katalikiška bažnyčia yra 
didelė, mūrinė raudona, dviem bokštais. Apro
dė ypatingai kokį didelį pagerinimą pasidarė 
Jurbarkas išpildamas tą griovį ką buvo už baž
nyčios per upes Imtrę ir Mituvą — ten užpilta, 
padaryta tiltas, ir eina plentas per miestą link 
Smalininkų. Miesto plote tas plentas vadina
mas Dariaus-Girėno plentas. Jis baigtas įren
gti 1934 metais nuo Smalininkų j rytus. Mies
te visų gatvių vardai sulietuvinti, buvo Vokiš
kų ir kitokių vardų. Svarbiosios gatvės mies
to centre išgrystos, sudėta šaligatviai, ir turi 
elektros šviesą gatvėse, žydų Jurbarke daug, 
bet tik viena žydiška gatvė. Miesto burmis
tru yra p. Misevičius.

Susisiekia su Kaunu autobusais ir garlai
viais. Autobusai eina j kitus visus Lietuvos 
miestus.

Naujame mieste, parke, randasi Vytauto 
didelis paminklas. Toje vietoje kur buvo ku
nigaikščio Vasilčikovo dvaras ir parkas dabar 
statosi naujasis Jurbarkas; dvaro žemė išdalin
ta naujakuriams ir prie miesto yra 160 naujų 
sklypų miestiečiams; parko centre įtaisyta val
diška gimnazija, kurios nebuvo be Raseinių ir 
Kauno. Prie Jurbarko rengiama žiemos uostas 
garlaiviams sustoti.

Jurbarke klebonauja Kan. Bikinas, buvęs 
“Rygos Garso” ir “Vienybės” leidėjas ir redak
torius. Jurbarke yra apeliacinis teismas, Lietu-

Gruodžio 18 d. "Naujienos” 
paskelbė kad “pažangieji kan
didatai laimėjo”. Bet “Naujie
nų” redaktorius elgiasi negra
žiai ir nesąžiningai kai prie sa
vo pasidžiaugimo prikergia 
sai nepamatuotus prasimany
mus, niekinančius ir šmeižian
čius kitus SLA. veikėjus. Be 
jokio varžymosi metama net 
SLA. viršininkams įtarimai — 
sakoma buk Vitaitis, Vinikas 
ir Strimaitis sudarę slaptą kli
ką po “Sargybos Komiteto” 
vardu pačiame SLA. centre. 
Tokį priekaištą SLA. viršinin
kams ir organizacijoms centra- 
linei įstaigai gali mesti tik as
muo be jokios sąžinės, nesi
skaitantis su jokiu padorumu 
ir žmoniškumu.

Del to “Naujienų” šmeižto 
pareiškiu kad nei Vinikas su 
Vitaičiu, nei jokis kitas SLA. 
centro Įstaigos tarnautojas ne
turi nieko bendra su SLA. 
Sargybos Komitetu, nedaly
vauja ir nebendradarbiauja ko
miteto užsibrėžtuose darbuose. 
Maišymas tų SLA. viršininkų 
ir net paties SLA. centro su 
Sargybos Komiteto darbuote 
yra grynas išmislas, socialis
tų leidžiamas niekinti “Naujie
nų” redaktoriui nepatinkamus 
SLA. veikėjus ir viršininkus.

S.L.A. Sargybos Komiteto 
veiklą “Naujienų” redaktorius 
vadina “tautininkų sąmokslu” 
ir užsimojimu iššluoti iš SLA. 
valdybos pažangiuosius žmo
nes”. j

Jei kas yra padaręs kokį są
mokslą tai tik pačių “Naujie
nų” globojamas “SLA. Vaka
rų Komitetas” su savo užsimo
jimu išmesti i^ SLA. valdybos 
sandariečius-tauifininkus, suku- 
rusius ir išauklėjusius Susivie
nijimą. To Vakarų Komiteto 
tikslas — atiduoti SLA. socia- 
listų-komunistų blokui, kon
trolei tų kurie net keliais at
vejais buvo pasiryžę sugriau
ti tą patį Susivienijimą.

Tiesiog juokingi ir kenks
mingi yra tų “Naujienų” ir jų 
“komiteto” siūlymai kandida
tų Į SLA. Piki. Tarybą.

Prie kitų, į SLA. iždo globė
jus “Naujienų” komitetas siū
lo išrinkti komunistą J. Mi
liauską — tą patį Miliauską 
kuris 1930 metais neit teismu 
grūmodamas reikalavo kad Su
sivienijimas grąžintų jo ir ki
tų jo draugučių sumokėtus į 
SLA. pinigus. Vadinasi, “N- 
nų” komitetui šiandien geras 
net toks žmogus kuris vos 
prieš penkis metus visu įtūži
mu griovė Susivienijimą.

'^Naujienų” redaktorius sa
ko netiesą buk “tautiškas blo
kas” sudarė “slaptą kliką” po 
SLA. Sargybos Komiteto var
du. Sargybos Komitetas yra 
viešas ir su savo veikimu nesi- 
slapsto: jis skelbia savo adre
są ir deda straipsnius su pir
mininko parašu.

Kai pereitą rudenį SLA. Sar
gybos Komiteto veikimas buvo 
atgaivintas tą komitetą užgy- 
rė ir dabartinis SLA. preziden
tas Adv. F. J. Bagočius, pasi
žadėdamas komitetui bendra
darbiauti ir būti jo atstovu 
Bostono ir apielinkės SLA. vei
kėjų darbuose. Taigi, SLA. 
Sargybos Komitetas nėra jo
kia “slapta klika”, kaip “Nau
jienų” redaktorius jį kolioja, 
tik viešas, Susivienijimo rei
kalais rūpinantysis Komitetas, 
kurį sudaro apie 100 rimtų ir 
sąžiningų SLA. veikėjų, kurie 
visai nesislepia kas jie toki.

Kas tas “Vakarų Komitetas”?
Kad jau “Naujienų” redak

torius Sargybos Komitetą va
dina “slapta sąmokslininkų kli
ka”, tai ir mes turime teisės 
paklausti kas sudaro tą “SLA. 
Vakarų Komitetą”? Juk tas 
komitetas tai tikrai slapta kli
ka, bijanti pasirodyti visuome
nei bent su vienu nariu! Del 
to ir tenka sutikti su pasklidu

vos banko skyrius, valstybinė plaučių ligų ligo
ninė.

NAUJOS VAIŠĖS
Apsukom miestą su p. Smetonium, apipa

sakojo apie įžymybes kokios jam išrodė svarbu, 
priminė taipgi kad ties Jurbarku keltą per Ne
muną į Suvalkiją užlaiko Juozas Gavėnia. Jo 
brolis, Andrius Gavėnia, yra savininkas “Ne
muno” viešbučio. Tame viešbutyje prisilaiko 
ir Piliečių Klubas, kur po visko ir užėjom.

Šiame klube sutikau keletą įžymių Lietuvos 
piliečių. Pasistengiau juos užsižymėti ir pa
duosiu jums jų vardus ir kilimo vietą, gal ku
rie esat su jais giminės ar kaimynai:

Jonas Smetonius, Jurbarko pašto viršinin
kas, kilęs iš Dainių, Jurbarko parapijos.

Dr. Jonas Kilis, iš Kilpiškės, Rokiškio par. 
Yra Jurbarko gydytojas.

Selvestras Leonas, Jurbarko notaras, kilęs 
Mačiuliškiuose, Marijampolės par. Yra gimi
nė žinomo advokato Leono.

Juozas švabinskas, teismo antstolis. Tel
šių žemaitis. Didelis juokdaris.

Pranas Duoba, Alytaus teisėjas, iš šakių 
ap., Sintautų parapijos. čia viešėjo su savo 
žmona, Ona, kuri yra apigardos sekretorė, ki
lus iš Vyčiunų k., Aukštosios Panemėnus vai.

Juozas Gavėnia, ūkininkas, Valučkų kaimo, 
Jurbarko vai.

Gavėnia užsiminė kad jie turi brolį, Jurgį 
Gavėną, gyvenantį Waukegan, Ill.

Ponas Leonas prašė paskelbti “Dirvoje” 
kad jie norėtų susirasti savo brolį, Baltrų Leo
navičių, kuris gyveno Baltimorėj, Bostone, ir 
jau per 15 metų neturi nuo jo jokios žinios.

Baltrus Leonavičius paeina iš Mačiuliškių, 
gali atsiliepti į brolį Jurbarko notarą.

Leono sesuo Marė Jurkšienė, gyvena Balti
morėj e.

Jurgis Rimas, iš Margininkų k., Jurbarko 
par., sakė norėtų susirašyti su savo giminėmis 
gyvenančiais Amerikoje.

Su tais pažymiais piliečiais praleidau visą 
vakarą, ir jie vėl mane vaišino kųogražiausia.

S LA. NARIAI
Balsuokit už ši Tautini Kandidatų Sąrašą
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 .............DR. S. NAIKELIS.

siais visuomenėje manymais 
kad tas “SLA. Vakarų Komi
tetas” yra ne kas kita kaip tik 
pačių “Naujienų” įstaiga, ku
ri savo sumetimais užsimojo 
Įstatyti į SLA. viršininkus sau 
naudingais tikslais parinktus 
žmones.

SLA. Sargybos Komitetas 
neturėjo ir neturi tikslo šmei
žti ir bereikalingai kaltinti 
“Naujienų” kandidatus. Del 
to mums tikra naujiena kai jų 
redaktorius pasako buk Sargy
bos Komitetas paleidęs daug 
šmeižiančios literatūros prieš 
“pažangiuosius” SLA. viršinin
kus, ypač prieš iždininką Gu- 
gj. Gražiai prašyčiau įrodyti 
ką šmeižiančio SLA. Sargybos 
Komitetas yra pasakęs ant bi 
kurio “Naujienų” kandidato, o 
ypač ant Gugio.

Pabaigoje turiu užginčyk 
dar vieną “Naujienų” redakto
riaus paleistą melą, buk mes 
siuntinėjame keliaujančius a- 
gentus SLA. Pild. Tarybos rin
kimų reikalais. Jokių keliau
jančių agentų SLA. Sargybos 
Komitetas neturi ir niekur jų 
nesiuntinėja! Jei “Naujienų” 
redaktorius žino kitaip tegul 
įvardija nors vieną tokį agen- 

I tą. Gal but “Naujienų” redak
torius sprendžia sulyg savęs, 
nes laikraščiai jau mini kad 
“Naujienų” komitetas tikrai 
siuntinėja tokius agentus į S. 
L. A. kuopų susirinkimus. Mes 
jų nematėm ir nežinom. Kai 
“Naujienos” įvardins bent vie
ną tokį agentą tai paaiškės ku
rios srovės ar katro komiteto 
tas agentas yra.

SLA. Sargybos Komiteto 
Pirmininkas

A. B. Strimaitis.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

CUKRAUS SUNAU
DOJIMAS PAGY

VĖJO
Kaunas. — Del žymaus cuk

raus kainos sumažinimo dide
lis pasitenkinimas visame kraš
te. Papaginta kaina cukrus 
pardavinėjamas jau ir smul
kioje prekyboje.

Daugeliui įdomu kodėl cuk
raus kaina tiek žymiau suma
žinta dabar ir kaip tas atsilieps 
Į valstybės iždo pajamas.

Kaip žinoma, iki pirmutinio 
savo cukraus fabriko pastaty
mo visas krašte suvartojamas 
cukrus buvo importuojamas iš 
užsienio. Pirmą fabriką pa
stačius, vietoje pagamintu cuk
rum buvo patenkinta dalis kra
što cukraus reikalavimo, o pa
stačius antrąjį — ir visas šim
tas procentų. Dabar cukraus 
neimportuojama, nuo jo kainos 
užsienio prekybos balansas pa
sidarė nepriklausomas ir todėl 
cukraus kainos klausimas atsi
dūrė kiek kitoje padėtyje.

Dabar Lietuvoje cukrus yra 
apie du kartu pigesnis negu 
prieš karą. Ir dabar žymiai 
yra pigesnis negu kaimyniniuo
se kraštuose, net nekalbant 
apie Vokietiją, kur jis yra ne
palyginti brangesnis.

Valstybės iždas nuo kiekvie
no krašte pagaminto cukraus 
kilogramo dabar gaus mažiau 
pajamų 13 centų.

Kaip kurie Amerikiečiai nusiskundžia kad jiems 
parvažiavus į Lietuvi], visi tik tyko kad jie fun- 
dytų, pinigus mėtytų. Nežinau tikrai kaip kai
miečiai elgiasi sulaukę savo giminiečio Ameri- 
kanto su dolariais, bet šie Jurbarkiečiai visiškai 
uždraudė man fundyt, jie patys fundino ir vai
šino kaip gražiausia mokėjo, tikrindami kad aš 
esu jų svečias ir jų pareiga mane priimti.

Iškalbėjau, apipasakojau jiems viską apie 
Ameriką, ką tik jie mokėjo paklausti. Įdoma
vo antru skridimu, kuris ir Jurbarke jau buvo 
virtęs pašaipa. Man teko aiškintis už tą skri
dimą, nes mat ką vienas Amerikonas padaro 
nedoro ar durno kiti už tai turi atkentėti. Tu
rėjau teisint visus Amerikos Lietuvius, o nuro- 
dinėt kas ištikro pinigus susirinko ir kas iš to 
skridimo biznį darosi. Sakiau jiems kad skri
dimas neįvykdoma todėl kad Lietuva perdaug 
pinigų skridimo rengėjams duoda.

Šie profesionalai ir valdininkai turėjo daug 
ko apie Ameriką klausinėti, ir žino kaip paklau
sti. Ypač p. švabinskas savo juokais apie mu
sų Naująjį Pasaulį ir jo gyvenimą, aukštus na
mus ir kitus dalykus daug pastabų pridarė. 
Jam ir kitiems buvo įdomu kaip Amerikos žmo
nės gali gyventi namuose kurie yra po 50 ir 
daugiau aukštų.... Lietuvoje, mat, viską vadi
na “namu”: pašto namas, gyvenamas namas, 
Woolworth namas, Empire State namas, na o 
kadangi “namas” tai jame kas nors turi gyven
ti... . Kaip žmonės gyvena tokiose aukštybėse 
kaip Amerikos “namai” ?. .. . Paaiškinau kad 
tuose aukštuose “namuose” niekas ir negyve
na, gyvena tam tikro aukštumo įrengtuose gy
venamuose namuose ar budinkuose, o tie patys 
aukštieji sunaudojami kokioms įstaigoms arba 
įmonėms, kur atbuvę savo valandas tarnauto
jai ir vedėjai, užrakinę duris išvažiuoja namon. 
Namų ir Amerikoje yra tokių mažų kaip Lie
tuvoje, pasakiau jiems.

Apie 12 valandą nakties atsisveikinom, nu
ėjau nakvynės, nes rytoj reiks keltis apie 5 va
landą, paspėti į garlaivį į Kauną.

(Bus daugiau) .

KALA SMULKIUS PI
NIGUS LIETUVAI

Kaunas. — Lietuvos bankas, 
1925 metais leisdamas sidabro 
ir vario-alumino pinigus, buvo 
išleidęs ir 1 cento monetas. 
Esant geriems laikams, niekas 
tada į vieno cento monetas ne
kreipė dėmesio ir jos pamažu 
iš api vartos išnyko. Užėjus 
sunkesniems laikams smulkių 
pinigų reikalas pasidarė labai 
aktualus. Daugelio prekių kai
nos yra apskaičiuojamos cento 
tikslumu, tačiau nesant smul
kių monetų, pirkėjai vis turi 
permokėti. Nors tai yra centų 
reikalas, bet per daugumą su
sidaro gana žymios sumos.

Lietuvos bankas šį trukumą 
labai gerai suprato ir ryžosi nu
kalti 1 cento, 2 centų ir 5 cen
tų monetų. Kalimo darbai šį 
kartą neatiduoti užsienio fir
moms, beiti vietinei “Spindulio” 
bendrovei, kuri turi didžiausią 
Lietuvoje spaustuvę ir priemo
nes gaminti vertybės ženklams 
bei popieriams.

Naujų monetų projektą pa
darė dailininkas Zikaras. Kaip 
naujosios monetos atrodys pa
aiškės kai bus pagaminta ma
tricos, kurias dirbdina Belgi
joje, karališkuose monetų kali
mo rūmuose. “Spindulio” ben
drovė jau pargabeno iš užsie
nio reikalingas monetų kalimui 
mašinas ir nauji pinigai api- 
vartoje pasirodys tuoj po Nau
jų Mėtų. Tsb.

“Dirva” kasmet duoda kelių 
dolarių knygų vertės įdomių 
apysakų — ji niekad nenusi
bosta skaityti — $2 metams

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie io.

JONAS TAREILA 
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.
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“Lietuvos Aide”, dabartinės Lietuvos vyriausybės 
organe, Sausio 14 d. telpa paaiškinimas į Amerikos Lie
tuvių katalikiškų laikraščių pakeltą pusiau aliarmą del 
neva “sąžinės laisvės varžymo Lietuvoje”. Ar šito pa
aiškinimo musų katalikiškos srovės vadams pakaks ir 
ai’ jie jį perspausdins savo laikraščiuose?

Štai tas aiškus ir rimtas paaiškinimas tikros padė
ties Lietuvoje kas liečia katalikus ir tikybą:

Amerikos Lietuvių Katalikų Laikraščiai Platina 
Neteisingas Žinias apie Lietuvą

Nuo praėjusių metų Lapkričio 26 d. Amerikos Lietuvių ka
talikų spauda pradėjo vis dažniau rašyti apie tariamus sunku
mus Lietuvoje katalikiškoms organizacijoms plėsti savo kultū
rinį darbą. Tarp kitko, nusiskundžiama Ateitininkų, Pavasari-1 
ninku ir Angelaičių organizacijų uždarymu. Tokių nusiskun
dimų išpradžių pasirodė čieagoj leidžiamam laikraštyje — 
gas”. Vėliau “Darbininke”, “Garse”, “Amerikoje” ir kituose 
katalikų laikraščiuose buvo pakartoti “Draugo” paskelbti prie
kaištai; ten visuomenė buvo kviečiama protestuoti prieš “sąži
nės laisvės varžymą Lietuvoje”. “Darbininkas” paskelbė net 
Bostono provincijos kunigų telegramą, kurioje tvirtinama kad 
Lietuva išvarius Popiežiaus atstovą, todėl, esą, reikią “gelbėti 
Lietuvos garbę”.

Panašus balsai Amerikos Lietuvių katalikų spaudoje nei
giamai veikia tenykštę visuomenę, o Lietuvos visuomenei tie 
balsai yra nesuprantami, nes tikėjimo laisvės, bendrai, nei ypač 
katalikų bažnyčios, Lietuvoje niekas nieku nevaržo. Priešin
gai, įvairiais atvejais Lietuvos valstybės vyrai yra aiškiai pasi
sakę kaipo šalininkai krikščioniško pagrindo valstybei. Visos 
Valstybinės ir tautinės šventės Lietuvoje visados pradedamos 
pamaldomis bažnyčioje, dalyvaujant Vyriausybės ir valdžios 
žmonėms. Valstybė čia moka dvasininkams algas ir teikia baž
nyčiai ir tikybinėms organizacijoms milijonines pašalpas ir 
daugybę kitokių lengvatų. Ateitininkų, Pavasarininkų ir An
gelaičių organizacijos nėra uždarytos ir jos tebeveikia kaip vei
kusios. Tik aukštesnėse (vidurinėse) mokyklose pedagoginiais 
sumetimais uždrausta organizuoti mokinius sroviniais pagrin
dais. Ten negali būti jokių srovinių kuopelių, vadinasi, nei 
Ateitininkų, bet Ateitininkai studentai turi visišką laisvę veikti.

Užtat kiekvienoje gimnazijoje ar šiaip mokykloje yra ku
nigas kapelionas, turįs ne tik laisvės bet ir pareigos auklėti sa
vo mokinius religiškai.

Politinių partijų veikimo sustabdymas neturi nieko bendro 
su Lietuvos Vyriausybės politika bažnyčios ir tikybos atžvilgiu. 
Ta politika yra perdėm pozitivi. Taigi, priekaištus čia gali da
ryti nebent tie kurie del nežinojimo ar iš blogos valios bažny
čios reikalus painioja į politikos pinkles, kurios visur ir visados 
tik sunkino bažnyčiai atlikti savo uždavinius.

O. tarus kad minėti priekaištai Amerikos Lietuvių katalikų 
spaudoje keliami be pašalinių įtakų, tai tektų tik apgailestauti 
Įvykusį nesusipratimą, kurį tuomet tektų aiškinti kaip tikslios 
ir teisingos informacijos Amerikos laikraščiuose stokos pasėka.

pa- 
at-

“ATSKAITOS” — 
TIKĖKIT ARBA NE

“Naujienos” pagaliau 
skelbia antro skridimo 
skaitąs.

Kadangi po atskaitomis 
pasirašo visas antro skri
dimo komitetas, išrodytų 
darymas užmetimo ir jiems 
už pasirašymą po tokiomis 
atskaitomis. Bet kadangi 
visą tą komitetą valdė P. 
Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius, kuris viską pir
ko ir kam norėjo pinigus 

'dalino sąryšyje su tuo skri- 
I dimu, kiti komiteto nariai 
j tik tiek bendro turi su to
mis atskaitomis kiek jiems 

‘Drau- buvo paduota sąskaitų pa-
žiūrėti.

Ir po šiai dienai neaišku 
kodėl komitetas “skolino” 
iš iždininko $500.00 ir iš 
“Naujienų” $1,094.35, kuo
met pinigų surinkta $34,- 
122.80.

Atskaitose kodėl tai tos 
“paskolos” atmokėjimas ne
pažymėta. Gal jos paslėp- 

įta tarp kitų išlaidų. Kodėl?
Organizacijos išlaidos — 

tai yra surengimas skridi
mo bendroje sumoje apima 
$5,983.85 — beveik šeši tūk
stančiai dolarių.

Už spaudos darbus ir 
kitas smulkmenas, kurios 
teko “Naujienoms”, išmo
kėta. $1,626. Taip pat paš
tas. telegrafas, telefonas ir 
turbut spaudos darbų siun
tinėjimas paėmė dar $1,154. 
Vaitkaus ir lėktuvo klišės, 
kurios niekad negalėjo tiek

kaštuoti, paėmė $273.
Kelionės (Grigaičio, Vai

vados), viešbučiai, $666 — 
nors kitur vėl už viešbu
čius, telegramas, telefonus, 
pašta ir tt. dar išskaityta 
$2,058.

“Lituanica II” paskaity
ta kaip inventorius, už ku
rią pastatyta viena suma, 
$23,058.38. ‘

Taigi, po pusės metų ren
gimosi, “Naujienos” paga
liau išstenėjo “atskaitas”, 
kurias visuomenė gali pri
imti ar atmesti....

NAUJAS KONSULATO 
SEKRETORIUS

Iš Kauno pranešama kad 
Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke sekre
torium paskirtas Anicetas 
Simutis, užsienių reikalų 
ministerijos valdininkas.

A. Simutis išvyko Ame
rikon Sausio 14 dieną, tai
gi šiose dienose jau, be abe
jo, bus Amerikoje.

Sąryšyje su p. Simučio 
atsiuntimu Konsulatan rei
kia tikėtis kitų permainų 
Lietuvos konsulatuose Su
vienytose Valstijose.

Yra gandų kad Genera
liniu Konsulu New Yorkan 
bus skirtas S. Kuzminskas.

LIETUVIS ŽYDIŠKAM 
ORKESTRE

Bostone jau daug metų 
gyvuoja Žydiško Meno Or
kestras, kurį vadovauja 
Charles Rosen. Šiose die
nose Amerikoniški laikraš
čiai paskelbė kad tame or
kestre muzikantai susideda 
iš šešių tautų: keturi Žy
dai, Belgas, Vokietis, Lietu
vis, Italas ir Amerikonas.

Tas orkestras griežia iš
imtinai Žydišką muziką.

rj A T T T ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
/ A | ik H DIDŽIOJO LAIKŲ

zŽL/ J.-A. J—d \ _L V JL (Parašė Juozas Sužiedėlis)

(Tęsinys iš pereito num.)

kunigaikštis Vingėla įbė- 
ir pamatęs savo dukterį, 

ištiesė rankas ir sušuko:

Ariogalos 
ges į seklyčią 
džiaugsmingai

— Dukrele!....
Tik netikėtai pravirkęs vaikas jį sta- 

binte nustabino.
— Koks čia šuniukas suunkštė? — 

suaidėjo trukšmingas tėvo balsas. — Ke
po jis? Iš kur?

Skirmantė stovėjo be žado. Tik, kai 
tėvas buvo bečiumpąs iš jos vaiką, mer
gaitė prabilo:

— Neliesk, jis nekaltas! — ir suklu- 
prie rūstaus tėvo kojų.
Tačiau Vingeles negalėjo
Išgirdęs kad tas kūdikis

po
permaldau- 
jo dukters, 

Čiupo ku-
ti.
vaidilytės, jis tiesiog pašėlo, 
dikį už rankutės ir, pamostagavęs juo 
ore, išsviedė pro langą į kiemą.

— Štai kur tau kelias, Vokietuke pra
keiktas! — ištarė jis.

Skirmantė apalpo, 
vanti, tik Dovydas ją

Aplinkui jau buvo 
lė minia Žemaičių, 
nelaimingos kunigaikštytės.

Vingėla įsakė dukterį išnešti, ir tarė:
— Ji nusidėjo skaisčiai Praurimei! 

Sudeginti ją!
Tirpte nutirpo Dovydas, išgirdęs bai

sų Vingeles sprendimą. Tamsi 
niaukė jo svajų padangę. Tuo 
ėjo Vidmantas ir tarė:

— Kunigaikšti, Skirmuntę 
Vytautas gali išgelbėti nuo baisios mir
ties. Jo valios klauso net krivės.

— Jeigu ir taip butų tai kas iš to? 
Kol nuvyksi į Vytautą, kol sugryši, de
šimts kartų spės ją sudeginti....

— Nebijok, kunigaikšti. Kunigaikš
čio dukterį, vaidilytę, degins iškilmingai. 
Tą, gal but, veš į Ariogalą. Praeis ma
žiausia trys dienos....

Tie samprotavimai truputį suramino

Ji buvo begriu- 
sulaikė.
prigužėjus didžiu- 

Visi žinojo kas laukė

naktis ap
metu pri-

dabar tik

i 'įmigai kštį Dovydą.
— Dėkui už patarimą, — tarė jis: — 

tuojau lekiu į didįjį kunigaikštį.

“Dirva”, kurios redaktorių musų katalikiški laik
raščiai priėmę vadinti laisvamaniu, jau aiškino Ameri
kos Lietuvių katalikų vadams kad jie bereikalingai ler- 
muoja ir bereikalingai remia savo nekuriu Lietuvos par- 
tiviškai užgrudusių kolegų pastangas kovoti prieš da
bartinę Lietuvos vyriausybę. “Dirvos” redaktorius — 
kaip ir “Draugo” redaktorius ir daugelis Amerikos Lie
tuvių kunigų, kurie visi praeitą vasarą dalyvavo Pasau
lio Lietuvių Kongrese — matė kad Lietuvoje katalikų 
niekas nevaržo, tikybos nei kiek nesiaurina, priešingai, 
kaip šiame “Lietuvos Aide” straipsnyje sako, visas tau
tines ir bažnytines šventes švenčia net perdaug bažny
tiškai — žmogus tiesiog jautiesi lyg viduramžiuose, ma
tydamas tokias bažnytines ceremonijas, apeigas, proce
sijas ir tt. ir tt.

Ir ne informacijų stoka priveda musų katalikų va
dus rašyti tokius aliarmus prieš Lietuvą — tų informa
cijų gauna net perdaug. Informacijos ateina nuo as
menų kuriems neapeina nei tikyba, nei žmonių sąžinės 
laisvė, tik jų pačių norėjimas būti Lietuvos valdovais.

Ir gaila kad musų vadai neatsižvelgia plačiau į pa
dėtį ir su anais stoja į talką tiems kurie mielai panai
kintų visas tikybines privilegijas Lietuvoje ir atskirtų 
bažnyčią nuo valstybės kaip greit jie spėtų pagriebti 
šalies valdžią į savo vienų rankas.

MEILĖS DAINA
Ak, kaip aš norėčiau tau uždainuoti, 
Skirti tau saldžius dainos žodžius, 
Bet baimė ima kad kas n’užgirstų — 
Nes žmonės turi jausmus pavydžius. . . .

Apie akytes tavo uždainuočiau, 
Kurios taip žėri kaip žvaigždės erdvių.
Bet ak, man kliudo į jasias žiūrėti 
Piktos-pavydžios akys kitų....

Tavo lupytes, taip raudonas-švelnias 
Geisčiau-norėčiau visada bučiuot... .
Bet nelaimingas: taip likimo skirta, 
Galiu tik žvilgsniais jasias teužčiuopt.

Graži mergele, išklausyk meldimo:
Jei mano daliai gali meilės skirt,
Laikyk ją savo širdyje paslėpus,
Ir kai bus proga, duom man jos patirt. .. .

Ak, trokštu, trokštu aš tau uždainuoti, 
Noriu pasauliui tave išgarsyt, 
Bet mano daliai toks likimas skirta 
Kad reik savyje džiaugsmas užlaikyt...

Orpheus.

Laimėjimo šventėj
Žalgirio didvyriai šventė laimėjimo 

šventę. Ant aukščiausio kalnelio buvo 
pastatyta dvi palapinės. Vienoje gyveno 
Vytautas, antroje Jogaila. Kiek atokiau 
stovėjo kilnojama koplyčia. Koplyčioje 
priešais aukurą buvo suversta krūva vė
liavų paimtų iš priešo kovos lauke. Skai
sti žvąkių šviesa spindėjo ir švietė bran
gios koplyčios vidų.

Vytautas sėdėjo palia.i savo palapinę. 
Pasišaukdamas atsižymėjusius karžygius, 
jis dalino jiems gausias dovanas. Visi 
džiūgavo. Visi buvo patenkinti. Niekas 
nebuvo užmirštas. Tiktai Luganas Mir
za ir Karmaltas dar buvo nešaukti ir ne
apdovanoti. Galiaus Vytautas kreipėsi į 
pirmąjį:

— Sakyk, narsus jaunikaiti, kuo man 
tau beatsilyginus už tokį šaunų patarna
vimą ?

Buvo atgiedota “Te Deum”, padėkos gie
smė. Po to pasimelsta už žuvusius kovos 
lauke karžygius.

Abudu valdovai, jų karo vadai ir šiaip 
visi pasižymėję riteriai ir karžygiai susė
do pietauti. Paprasti kareiviai taip pat 
buvo pakviesti į puotą. Jie tik sėdėjo už 
kitų stalų.

Visiems buvo linksma. Visi galingai 
skardeno savo džiūgavimais plačias Žar- 
girio apielinkes.

Dar tą patį vakarą atvyko žvalgai. 
Jie pranešė kad vienas kryžeivių vadas, 
Indrilkis Plauenis, surinkęs visus kryžei
vių likučius ir sustiprinęs Marienburgo 
tvirtovę, užsidaręs joje ir ketinąs nepa
siduoti. Vytautas tuojau pąsiulė Jogai
lai vykti į Marienburgą ir tenai galutinai 
išnaikinti kryžeivių gūžtą. Tačiau Jogai
la be savo ponų tarybos nenorėjo daryti 
šio žygio. Jis aiškinosi kad reikią pasil
sėti, pergalės vietoje paūžti, pasilinksmin
ti. Vis dėlto Jogaila išdėjo tarybai Vy
tauto planus ir prašė juos apsvarstyti. 
Rimtesnieji vyrai kalbėjo kad reikią ne
gaišuojant traukti į Marienburgą. Tačiau 
daugumas rėksnių nubalsavo kad reikia 
dabar pasidžiaugti pergale bent tris die
nas ir paskui vykti, o Lietuvų, jegu je 
nas ir paskui vykti, o Lietuvių, jeigu jie

Tačiau Vytautas, išgirdęs tokį nuta
rimą, liepė tuojau rikiuoti Lietuvos ka- 
riumenę ir žygiuoti į Marienburgą. Len
kai nusiminė, nežinojo nei kas daryti. 
Pasitarti su karalium negalėjo, nes' jis, 
kaip paprastai, meldėsi ir nieko girdėti 
nenorėjo. Karo vadai net buvo išsirikia
vę keletą pulkų, su kuriais norėjo pastoti 
Lietuvos kariumenei kelią. Bet tuo tar
pu karalius baigė savo maldas ir išėjo iš 
koplyčios. Jis pasiklausė viso trukšmo 
priežasties. Kai jis patyrė, visai ramiai 
tarė Zindramui:

— Liepk pusti trimitus! Tuoj trau
kiame !

Kur traukiamo, jūsų didybe?
Į Marienburgą!

— Bet... .
— Sakau: tuojau traukiame! Ponai, 

jeigu nori gali pasilikti ir puotauti, kad ir 
visus metus. Aš jiems netrukdysiu....

Pirmą kartą Jogaila pasirodė esąs 
tikras karalius. Ponams beliko stebėtis 
ir, nusilenkus jo vadiai, vykdyti įsakymus.

Kad ir greitai žygiavo Lenkai, vis 
dėlto Vytauto nepavijo. Vieną naktį į 
Vytauto stovyklą atjojo būrelis raitelių. 
Bjelskus, tos nakties budėtojas, tuojau pa
žino jų tarpe 'kunigaikštį Dovydą.

— Leiskite mane greičiausia į didį 
kunigaikštį, reikalas begalo svarbus!

(Bus daugiau)

MIRĖ RAŠYTOJA PUIDIENĖ
DU LR pranešė Sausio 24 d. kablegramu Chicagos 

Konsulatui kad Lietuvoje mirė rašytoja Pleirytė-Pui- 
dienė.

AMERIKAS BUSIANTI 
VĖL “SAUSA”

Pennsylvanijos Anti-Sa- 
loon Lygos vedėjas, Dr. 
Homer W. Tope, Philadel- 
phijoje, sako kad apie 1940 
įlietus — taigi už keturių 
metų nuo dabar — ši šalis 
vėl bus padaryta “sausa”.

“Dalykai virsta į musų 
pusę”, pareiškė jis. “Baž
nyčios atbunda ir permato

tikrą padėtį ir todėl musų 
organizacijos ateitis išrodo 
skaistesnė negu buvo per 
tūlą laiką.”

Amerikos biznio įstaigos 
1935 metais išleido 115 mi
lijonų dolarių savo įstaigų 
didinimui, gerinimui ir įdė
jimui nauju patobulinimų.

1934 metais tam tikslui 
buvo praleista $85,000,000,

MIRŠTANTI DAINA
Išsekusi krūtinė, sukaustyti jausmai, 
Tuščia, klaiki mana buitis visa. 
Nualpusioj širdyj pagiežos tėr šauksmai 
Manų dienų gyvybe ištisa.
Ir nėr manyj jausmų pilnybės 
Ir nėra turinio gyvatoj mano. 
Ir nėr man spindinčios dievybės 
Ir nėr sieloj troškimų tvano.
Rodos lyg virpa jausmas po jausmo, 
Ir taip lyg mirę, stingstą lavonai....
Ir nebejaučiu nei džiaugsmo-skaųsmo, 
Ir nebegirdžiu gaidos nei tono.
Kaž kas ištuštino mano pasaulį..
Kaž kas užgesino kaitrią žariją, 
Kaž kas išsinešė degusią saulę — 
Plazdantį spindulį kaž kas išvijo.
Ir miršta, miršta daina pakilus, 
Ir nebemoku dainuot ugningai.
Mano krūtinė rodos lyg skilus —
Ir neberandu nieko didingo.
Ak, taip norėčiau jaust ir dainuoti, 
Jausmų pilnybe degt ir virpėti. . ...
Gal tėvų žemėj imčiau posmuoti, 
Gal tėvų žemėj imčiau žydėti....«—Antanas Vilutis. ■

Kuo man tave bepradžiuginus ?
Didis viešpatie, aš išdrysiu pa- 
tau didelį prašymą. Mano širdį 
pervėrė Rožytės Baranauskaitės 

Buk man piršlys.
Tik juk tu nekrik

ščionis, o Baranauskaitė nesutiks tekėti 
už nekataliko. Ai- apsikrikštysi?

— Ji prižadėjo tekėti už manęs jei aš 
atliksiu didelį karžygišką žygį, 
žadą aš tęsėjau.... -----; atsakė
kas. Tačiau jo balsas virpėjo.
jojo.

Vytautas prižadėjo piršti, ir 
vo-. jauną- narsuolį.

— O tau, Karalaite, nemokėsiu rei
kiamai atsilyginti. Tu busi Lietuvos ii’ 
Gudų didikas, artimiausias mano bičiulis. 
Bet to maža. Už sugavimą nunuodytojo 
mano vaikų, aš tau atsilyginsiu paimda
mas tave savo sūnumi ir atiduodamas 
tau savo dukrelę, Raką.

Jaunuolis begalo nudžiugo, išgirdęs 
šiuos Vytauto žodžius. Jis senai svajojo 
apie kunigaikščio dukterį, 
nesivylė galėsiąs ją gauti, 
mė ir džiaugsmas nežinojo ribų, 
bučiavo kunigaikščiui ranką, 
nuoširdžiai priglaudė jį prie krutinės.

* Kada kovos karžygiai visi buvo apdo
vanoti- atlaikyta iškihnin.'Tos pamaldos.

reikšti
kiaurai 
akių strėlė.

— Gerai, busiu!

Savo pa- 
Totoriu- 
Jis abe-

pabučia-

Tik niekada 
Dabar jo lai- 

Jis pa- 
Vytau tas

ŽEMLAPIAI
30c

Šie sietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina ruhežiai 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 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti: Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvei!, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai.' 95 psl. ..35c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Suuerior Ave*- Cleveland Ohio
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VYTAUTO
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:. . .------ -- D I R V A
NŪDIENIS LITERATŪROS GYVENIMAS

LIETUVOJE
PER TVORA 
PASIDAIRIUS

’, padėkos gie- 
žuvusius kovos

Literatūra vėl Atgijo ir Gaminama Rimtesne ir Didesniu Mastu

Nekurį laiką literatūros pirmyneiga Lietu-'
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Visi galingai
5 plačias Sar

voje buvo kiek apsnūdus. Senosios kartos lite
ratai, apdainavę ir aprašę tautos prisikėlimo 
aušrą, griebėsi visko kas buvo naudinga pirmu
tinius Nepriklausomos Lietuvos daigus palaiky
ti, stiprinti, ugdyti. Vieni jų pradėjo valdinin
kauti, kiti profesoriauti, kurti mokyklas. Gry
nai literatūros darbui atsidavusių beveik neli
ko nei vieno.

Dirbti stojo jaunieji, pradėdami kurti ne
vien tik patriotinį bet ir taip vadinamą grynai 
estetinį meną, kai kur smarkiai susibardami su 
senaisiais, kurie, kad ir kitokį darbą dirbdami, 
nenorėjo užleisti savo pozicijų ir mėgindavo sa
vo plunksnas leisti į darbą. Tos taip vadinamos 
“Keturių Vėjų”, vėliau jau “Pjuvininkų”, “Tre- 
čiafrontininkų”, “Linijininkų” srovės, kad ir 
nesukūrė ypatingų šedervų literatūroje, bet vis 
dėlto praturtino kalbą ir davė šiokius-tokius 
Lietuvos literalturos apmatus. Visos šios sro
vės, kad ir besipykdamos tarp savęs, įtikinėja 
skaitytoją kad reikia kurti Lietuvišką tipą, rei
kia atvaizduoti nūdienį Lietuvį su jo blogomis 
ir geromis ypatybėmis.

Pastaru laiku Lietuvos literatūroje nėra 
ypatingų srovių, bet užtai drąsiai galima pasa
kyti prasidėjo rimtesnis darbas, didesnio litera
tūros masto romano vyravimas. Tam vyravi
mui pradžią, be abejo, padarė rašytojas Puti- 
nas-Mykolaitis su savo trijų tomų romanu “Al
torių šešėlyje”, šis romanas sprendžia rašyto-

Sergantiems tuberkuliozu (džiova) yra še-
šios ligoninės bei sanatorijos ir 10 dispenserių 
kuriuos išlaiko kovai su džiova draugija.

Visose ligoninėse dirba prityrę savi įvai
rių ligų specialistai. * Sergant, dabar jau nėra 
reikalo vykti į užsienį pas garsius gydytojus, 
kaip tai būdavo pirmiau. Dabar Lietuvoje yra 
medicinos žinovų nei kiek neblogesnių už anuos. 
Tai supranta ir gyventojai, nes į užsienius gy
dytis jau beveik niekas nevažiuoja.

Visais sveikatos reikalais Lietuvoje rūpi
nasi sveikatos departamentas, kurio direktorium 
yra Dr. J. Maciūnas. Tsb.

NAUDINGI PATARI
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jo-kurėjo ir drauge kunigo problemą. Jis iš
sprendžia neigiamai. Autorius pats ilgą laiką 
buvęs aukštas dvasiškis, pasisako kad kunigo 
luomas varžo kūrėjo laisvę. “Altorių šešėlyje” 
susilaukė įvairiausios kritikos ir didelio pasise
kimo.

Dabar per metus laiko knygų rinkoje jau 
pasirodė nemaža vertingų romanų. Jų tarpe 
tenka pažymėti Balio Sruogos “Gaisras”, Juozo 
Grušo “Karjeristai”, Petro Cvirkos įvairiai ver
tintas “Frank Kruk”, Dovydėno “Jieškau Gy
venimo Draugės”, A. Vienuolio “Ministeris” ir 
kiti. Kalėdų sezonui išėjo taip pat nemaža 
vertingų knygų, pasirodė naujų autorių. Be 
viso to ir rašytojų sąjunga pradeda energingiau 
rodyti savo veiklą.

Švietimo Ministerija, įvertinimui rašytojų 
pastangų, paskyrė 5000 litų premijos kasmet už 
geriausį literatūros veikalą; paskyrė taip pat 
premiją “Sakalo” Bendrovė, Spaudos Fondas, 
ir “Spindulio” spaustuvė.

šiais 1936 metais numatoma padaryti kele
tą vertimų Lietuvių literatūros į svetimas kal
bas. Tsb.

SVEIKATOS REIKALAI
LIETUVOJE

Lietuvos gyventojų sveikata rūpinasi vy
riausybė ir savivaldybės, šiuo metu yra Lie
tuvoje 66 ligoninės, kurių 9 išlaiko valstybė, 
33 savivaldybės, ir 24 privatiniai asmenys bei

NAUJAS SPAUDOS ĮSTATYMAS 
LIETUVOJE

Lietuvoje išleista naujas spaudos įstaty
mas. Pagal jį, spausdiniais laikomi raštai, pa
veikslai ir gaidos. Spaustuvė, prieš išleisdama 
spausdinį, turi du jo egzempliorių pristatyti ap
skrities viršininkui. Apskrities viršininkas, val
stybės ar tautos saugumo arba kitų valstybės 
ar tautos reikalų sumetimais, turi teisę sulaiky
ti spausdinio išleidimą iš spaustuvės. Spausdi- 
nio sulaikymą gali atšaukti kai yra pašalinta 
arba praėję tai del ko spausdinys buvo sulai
kytas.

Vidaus reikalų ministeris turi teisę uždrau
sti platinti spausdinius visur ar kai kuriose 
vietose ir spausdinius konfiskuoti. Tą patį ga
li padaryti ir apskrities viršininkas, apie tai 
pranešdamas vidaus reikalų ministeriui.

Spausdinių Lietuviška kalba turi būti gry
na ir taisyklinga. Tai prižiūri švietimo minis
teris. Už darkymą kalbos spausdinys gali bū
ti sustabdytas iki trijų mėnesių, arba visiškai 
uždarytas.

LAIKRAŠČIO LEIDIMAS
Laikraštį gali leisti tik Lietuvos pilietis 

mokąs žodžiu ir raštu Lietuvių kalbą. Laikraš
čiui leisti leidimą duoda vidaus reikalų minis
teris (iki šiol apskrities viršininkas).

Laikraščio redaktorium gali būti tik Lietu
vos pilietis nejaunesnis 24 metų amžiaus, gyve
nąs Lietuvoje ir turįs Aukštojo mokslo cenzą. 
Taip pat redaktorium gali būti ir leidėjas, jei 
jis atitinka redaktoriui statomus reikalavimus. 
Vidaus reikalų ministerio sutikimu redaktorium 
gali būti ir neturįs aukštojo mokslo cenzo. Vi
daus reikalų ministeris turi teisę nušalinti laik
raščio redaktorių. Redaktorius gali turėti pa
vaduotoją. Jam taikoma tas pats kas ir redak
toriui.

Vidaus reikalų ministeris turi teisę tikrin
ti iš kur laikraštis gauna lėšas.

Laikraštis gali būti uždarytas kai yra be 
redaktoriaus, arba kai redaktorius ištikrųjų ne
redaguoja laikraščio. ' 1

Laikraščiai leidžiami pradedant šiam įsta
tymui veikti, iki 1936 metų Sausio 1 dienos tu
ri prisitaikyti įstatymui.

“Sargyba” pataria “Ke
leiviui”, vietoje siundyti 
Sargybos Komitetą kad su- 
jieškotų jiems Devenj su 
$25,000, pasiklaust apie De- 
venj gretimame kambary
je sėdinčio advokato ir da
bartinio SLA. prezidento, 
pono Bagočiaus. Jisai 37- 
me seime, Picburke, vi
siems delegatams aiškiai 
pasakė kuriame Lietuvos 
dvare Devenis gyvena. Tik 
tuomet pasiskundė kad ne
turįs autoriteto tą Devenj 
pargabenti į Ameriką. Da
bar per du metu jau pre
zidentauja ir autoritetą tu
ri.

Na, ponas prezidente, at
vesk ožį prie vežimo! Ko 
snaudi dveji metai!

Supa Garba.

Vilkija
Teta: — Na, Laimute, tu 

labai gera mergaitė, kiek 
tau duoti saldainių?

Laimutė: — Tlis.
Teta: — Ne tlis bet tris. 

Kol tikrai neištarsi, neduo
siu. Na, kiek?

Laimutė: — Dvylika!

Columbus, Ohio
Katrė: — Mano vyras 

tiek žioplas kad jis amži
nai užmiršta kur nors savo 
lietsargį.

Petrė: — Tai blogai! O 
mano vyras kaip tik iš na
mų išeina vienu lietsargiu 
tai visada gryžta su dviem.

Detroit, Mich.
Jonukas: — Brangioji, 

aš šiandien atėjau pas ta
ve gauti tavo tikrą atsaky
mą: ar nori už manęs tekė
ti....

Onytė: — Ar tai viskas? 
Aš maniau kad tu nori ves
tis mane i teatrą.

Cleveland, Ohio
Simas: — Aš labai mėg

stu klausyti pamaldas ir 
pamokslus per radio.

Klimas: — O kodėl?
Simas: — Ba galima žio

vauti nesislepiant.

Pittsburgh, Pa.
Jonas Ilgakojis nusipirko 

motorciklą ir užsuko pas 
savo tetą, norėdamas ją pa
važinėti. Teta, tokiu pabū
klu dar nevažiavus, sutiko 
pabandyti. Jonas užsodino’

ją ant užpakalinės sėdynės 
ii' Įdavė Į ranką varpelį.

— O kam man tas varpe
lis? — nustebo teta.

— Mat, kai nukrisi gali 
paskambint, ir aš sustosiu.

Telšiai
Viršininkas: — Tu, An

tanai, sakai kad tavo žmo
na prapuolė ir del to Į dar
bą neatėjai?

Antanas: ----- Taip, po
nas viršininke.

Viršininkas: — Senai?
Antanas? — Jau bus trys 

dienos.
— Tai kodėl mums tuoj 

nepranešei ?
— Ponas viršininke, pir

mas dvi dienas buvau taip 
priglušintas kad nenorėjau 
savo laime tikėti....

ŽMONOS PAGEIDAVI
MAI VYRUI

Neišeik iš namų geru no
ru nepasakęs kur eini.

Neįžeidinėk manęs kitų 
akivaizdoje.

Gink mano nuomonę jei 
esame svetimoj draugijoje, 
net tuo atveju jei aš kiek 
ir klysčiau.

Buk man lipšnus ir prie
lankus nors ir praėjo kele
tas metų po musų vestuvių.

Pavesk man dali savo lai- 
savo laiko kad žinočiau jog 
mano draugija tau yra ma
loni.

Didžiausia ir įdomiausia “Dirvos” Redaktoriaus K. S. Karpiaus isto 
riška apysakaMERUNAS

Juodo Karžygio Sūnūs
544 puslapių didumo knyga! Kaina su prisiuntimu tik $2.00 
MERUNAS duodama prie naujų “Dirvos” prenumeratų tik už $1.00 
Kas išsirašydamas “Dirvą” prisius $3 gaus šią puikią knygą ir Dirvą
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organizacijos. Visose ligoninėse yra 3,146 lo
vos. Vidutiniškai ligoninėse gydosi kasmet po 
45,000 žmonių.

ligoninės išlaikyti tiek valstybė, tiek sa
vivaldybės kasmet išleidžia dideles sumas, šių

Užsienio spausdiniai įleidžiami į Lietuvą 
vidaus, finansų ir susisiekimo ministeriams su
sitarus nustatyta jiems tikrinti tvarka.

Apskrities viršininkas turi teisę bausti 
spaustuvės vedėją ir laikraščio redaktorių, pra-
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SVEIKATA
Dr. F. M. Lait (Matulaitis)

JAKNOS
Jaknos arba kepenys yra 

vienas iš svarbiausių kūno or
ganų. Yra tai darbavietė ku
rioje maistas galutinai perdir
bamas kad tiktų įvairioms kū
no dalims. Jos išdirba tulžį, 
kuri reikalinga Sunaudojimui 
riebumų ir reguliavimui vidu
rių. Jaknos prisideda prie 
tvėrimo raudonų kraujo obuo- 
lukų-skrituliukų. Jos atskiria 
nuo maisto kai kurias išmatas.

Kada jaknos yra nesveikos,: 
visas kūnas pasidaro ligotas. 
Daugeliui teko matyti geltli
gė. Ji reiškia kad tulžis nega
li išeiti į vidurius, ir kraujas 
išnešioja tulžį po visą kūną, 
nuo ko pagelsta oda. Papras
tai iš geltligės žmogus pasvei
ksta į kelias savaites. Kartais 
pasitaiko kad tulžies takai bu
na uždaryti akmens arba tu
moro, tuomet reikalinga ope
racija.

Tankiausia jaknų liga yra 
cirrosis arba jaknų sukietėji
mas. Paprastai ta liga gauna
ma nuo nuolatinio degtinės 
naudojimo, bet yra ir daugiau 
visokių priežasčių, paveizdan 
aštrus maistas, visokį priesko
niai, įvairios gyduolės. Užtai 
nėra saugu naudoti visokias 
gyduoles nuo skausmo arba 
liuosavimui vidurių. Ypač per 
paskutinius kelis metus žmonės 
pradėjo naudoti visokius vais
tus kuriuos taip gausiai garsi
na ir giria per radio. Vienos jų 
buk išgydą galvos skaudėji
mą, kitos gelbsti nuo reuma
tizmo, trečios kraują išvalan
čios nuo visų negerovių. Nė
ra ko stebėtis kad tokių daly
kų prisigėrus žmogaus jaknos 
kartais išeina ant streiko. Bė
da tame kad naudojant gyduo
les nepasiklausiam jaknų ar 
jos bus priimtos ar ne. Nėra 
abejonės jog daugelis gyduolių 
erzina jaknas. Yra tai paklus
nus organas. Jos daug visko 
panešą, bet galų gale ima ir 
suklumpa. Reikia jų šiek-tiek 
pasigailėti. Reikia atsiminti 
jog dar neatėjo toks laikas kad 
galėtum sustoti garadžiuje, įsi
dėti naujas jaknas ir gyventi 
kaip gyvenai. Turim dar pe
šioti ką turim.
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sumų tik maža dalis gryžta, nes valstybės ir 
savivaldybių ligoninėse gydosi daug beturčių, 
kurie už gydymą ir išlaikymą neturi kuo užsi
mokėti. 1934 metais valstybė nurašė numaty
tų gauti už gydymą 700,000 litų, o 1935 metais 
dovanojo jau 500,000 litų.

Kiek seniau žmonės ligoninių vengdavo, 
gydydavosi daugiau namuose. Bet paskutiniu 
laiku jau visi įvertina ligoninių reikšmę ir jo
mis daug daugiau naudojasi. Del to dabartinių 
ligoninių jau nebeužtenka. Reikia statyti nau
jas ir- didinti senąsias. Savivaldybės naujų li
goninių pasiryžusios pastatyti dar dešimtį.

Be ligoninių, valstybė ir savivaldybės me
dicinos pagalbą gyventojams teikia dar ambu
latorijose. Ambulatorijų yra kiekviename mie
ste. Jomis naudojasi daugiausia neturingieji, 
kuriems privatiniai gydytojai del lėšų stokos 
nėra prieinami. Ambulatorijose sergantieji gau
na dykai arba už mažą atlyginimą vaistų ir ki
tų gydymosi priemonių.

Paskutiniu laiku vyriausybė pradėjo pla
čią kovą su venerinėmis (lytiškomis) ligomis, 
šiuo reikalu yra išleista net specialus įstaty
mai. Venerikams gydyti tuo tarpu yra 30 įs
taigų. Norima venerines ligas Lietuvoje išnai
kinti. Del to tų 30 įstaigų yra permaža. Savi
valdybės yra pasiryžusios venerikams gydyti 
įsteigti dar 70 ambulatorijų, po vieną dides
niuose miestuose ir mažesniuose miesteliuose.

Venerikai Lietuvoje yra gydomi nemoka
mai.

sižengusį šiam įstatymui, iki 500 litų. “L.A.”

Žmogaus Kūno Netikslumai
Jau senai gydytojai buvo pastebėję kad kai 

kurie žmogaus kūno organai yra visiškai nerei
kalingi, o kiti, kaip akloji žarna, net kenksmin
gi. Šiandien gydytojai atranda labai daug1 or
ganų be kurių žmogus gali labai gerai apsieiti.

Pavyzdžiui, skilvys rodėsi labai reikalingas. 
Dabar gi ištirta jog žmogus labai gerai gyvena 
ir virškina be skilvio. Iš plonų žarnų pakaktų 
tik pusės, o storos žarnos yra visiškai nereika
lingos. Tuo tarpu labai svarbios yra jaknos, 
gaminančios tulžį. Be tulžies virškinimas, ypač 
riebalų, visiškai negalimas.

Plaučių žmogui pakanka vienos pusės. Ki
ta pusė yra visiškai nereikalinga. Taipgi visiš
kai pakanka vieno inksto. Labai daug yra ne
reikalingų gyslų.

Nereikalinga ir žymi nervų dalis. Smege
nų žmogui pakanka tik vienos pusės, kaip ir 
plaučių ar inkstų.

Klausimas kam gi reikalingas yra kai kurių 
organų dvilypumas? Būtų‘suprantama jei vie
nai pusei veikiant kita ilsėtųsi, arba jeigu viena 
pusė sudarytų kaip ir atsargą. Tuo tarpu abi 
pusės lygiai veikia ir dažniausia lygiai serga. 
Taigi mokslininkai mano jog kai kurie čia pami
nėti organai yra visiškai nereikalingi. Ir šiaip 
jau randa žmoguje labai daug netiksimų.

Fasiskubinkit įsigyti šią apysaką tuojau, nes ji 
visai baigiasi ir tuoj nebus galima niekur gauti.

MERUNAS yra istoriškas romanas-apysaka 
iš įdomiausių musų tautos tolimos senovės laikų 
— iš garsios Pilies APUOLĖS laikų. Stebinan
ti istoriški faktai, žavėjančiai supinta apysaka, 
malonus skaitymas. Knyga parašyta lengva ir 
aiškiai suprantama kalba, kas padaro skaitymą 
įdomiu ir naudingu. Skaitydami šią Karpiaus 
istorinę apysaką plačiai pažinsit garsius Vikin
gų, tų jurų siaubūnų, laikus ir pažinsit gyveni
mą Lietuvių genčių — Aukštaičių, Prūsų, Žemai
čių, Dzūkų, ir kitų, prieš tūkstantį metų atgal, 
nes MERUNAS apysaka prasideda apie 800 me
tus ir baigiasi apie 855 metus.

ši ypatinga,- smagi skaityti, ir svarbi istorišku žvilgsniu apysaka patartina įsigyt kiek
vienam Lietuviui. Apysaka apima plačią Lietuvą, visas žinomesnes Lietuvos vietas, ir 
kiekvienas skaitytojas ras joje aprašymą apie savo žinomą Lietuvos kampelį ir kaip ja
me gyveno ir veikė ar mylėjosi ar kovojo Lietuviai prieš tūkstantį metą. Visi tie gyven
tojai, pagaliau, eina į vieną vietą — prie garsios pilies, Apuolės, netoli Baltijos pakraš
čio, kur buvo įsivežę užjūrio priešai jurų siaubimai Vikingai, atvesti žuvėdų karingo ka
raliaus Olavo. Vikingai Apuolę paima, bet Meninas, pasižymėjęs narsumu vyras, pas
kiau, sutuokęs į krūvą visos Lietuvos narsius kariauninkus, priešus sumuša ir pats tą pi
lį užvaldo. Apysaka tokia įdomi ir aprašymai taip patraukianti kad nenorėsit sustoti iki 
neperskaitysit visą. O skaitymo — net 544 puslapiai! • ''*

1 i ’
Užsakymą siųskit kartu su pinigais. Aiškiai įrašykit savo antrašą ir ‘Dirvos’ antr.:

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

I '

Jž S3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

‘MARGUTIS”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kai
tų į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, III

ĮGALIOJIMAI
; reikalingi Lietuvoje pirki- Į 
; mui, pardavimui, valdymui ) 

žemių ir kitokio turto. ;į K. S. KARPIUS» JI e I
Registruotas Lietuvos

į v Konsulate Notaras. '
> Rašykit laiškais arba atsi- ! 

lankykit' ypatiškai.
“DIRVA”

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.
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TEATRO VEIKALAI
GRAŽIŠKIŲ ŪKININKŲ SUKILIMO 

BYLA PASIBAIGĖ
tikslai. Su visokiais kursty
tojais kurie siekia tokius įvy
kius sukelti, reikia ir patiems 
ūkininkams griežčiau kovoti.

Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti
GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau
• galima siųsti pašto ženkleliais)

.$1

AMERIKA PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi...........................

AKIS Už AKI, DANTIS UŽ DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p.

AUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi.........................

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi......

DU BAILIU — Komedija viename veiksme, 
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi..........

GRAŽI MAGBLIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
61 pusi.

Keturių veiksmų komedija;

Vei-

veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys.
GUDRI MOČIUTĖ

vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi..
GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai

dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi.........................
GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko

medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p....
JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika

las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai.......................................................................

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi...................................

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, G moterys. 60 pusi.

MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 

111 pusi.. .........

KADA 
trijų 
vyrai, 3 moterys.

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi.....................................................

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

25c

15c

50c

50c

35c

45c

25c

10c

50c

5cO

35c

10c

30c

25c

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi...............

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi.........................

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p. 15c

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi. 45c

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p. 15c

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gelė 34 pusi, didumo..............................................

MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi......................

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi.....................................

25c

25c

20c

10c
MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra

ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi..........

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. .'ll pusi.......................

NASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4 
vyrai, 2 moterys. 30 pusi...................................... 15c

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 vyrai.- 23 pusi. .............................. 10c

15c

25c

PINIGŲ NĖR’ ■—■ Komedija viename akte; vaidina
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi................ ................. 10c

vy-
.. 50c
ak-
28

60c

Kaunas. — Pasibaigus Gra
žiškių ūkininkų streiko įvykių 
bylai Kariumenės Teisme, rei
kalinga arčiau išsiaiškinti kur 
šios bylos šaknys ir jos svar
biausios spyruoklės. Kaip tei
sme paaiškėjo, visas sąjūdis 
kilo del trijų ūkininkų: Prano 
Eidukaičio, St. Subačiaus ir K. 
Kazlausko sulaikymo kvotai 
sudaryti.

Rugsėjo mėn. pabaigoj Gra
žiškių (Vilkaviškio aps.) apie- 
linkėse kaip tik buvo platina
mi ūkininkus kurstanti atsi
šaukimai. O kurstytojai tiek 
iš Lietuvos, tiek iš Vokietijos 
pusės, turėjo bendrą tikslą - 
sudrumsti ramių ūkininkų gy
venimą, sukelti suirutę ir tuo 
susilpninti musų krašto atspa
rumą. Ir tos bylos kilimo prie
žastis, be abejojimo, buvo tos 
ramumą ardančios jiegos, ku
rios trijų ūkininkų sulaikymą 
išnaudojo didesniam sujudimui 
mudaryti.

Neva 
ūkininkų 
siamie j i 
leisti, iš 
Rugsėjo
Bambinių ir kituose kaimuose 
ukininkai, kuriems buvo įsa
kyta rinktis į tam tikras vie
tas, o iš ten visi, apie 250 žmo
nių, žygiavo į Gražiškius pas 
policijos nuovados viršininką. 
Pažymėtina kad daugelį ūkinin
kų pažadinti buvo atėję nepa
žystami vyrai, kurie, kaip tei
sme paaiškėjo, privertė ūkinin
kus keltis ir eiti.

Tačiau visam tam buriui va
dovauti buvo panaudotas ūki
ninkams pažystamas sulaikyto 
Prano Eidukaičio sūnūs Ser
giejus Eidukaitis (laisvamanis, 
kartą teismo baustas, beturtis), 
kuris turėjęs eiti “prašyti pa
leisti” savo tėvą ir kitus. Tas 
jaunuolis paskutiniame savo 
žodyje teisme pareiškė kad ne 
iš jo kilo iniciativa suburti 
ūkininkus ir eiti į Gražiškius, 

j i bet atėję pas jį “kaž kokie ki-

Iš 14 kaltinamųjų septyni iš
teisinti.

Gražiškių įvykiai turi būti 
pamoka ateičiai. Visiems turi 
būti aišku kad bent koks bruz
dėjimas krašto viduje kenkia 
valstybės 
pačiu jos 
priešai to 
galėdami,
budais prisideda kad 
drumstų krašto rimtį, sukeltų 
vieną gyventojų sluogsnį prieš 
kitą, arba nustatytų gyvento
jus prieš valdžios organus, nes 
to viso reikalauja jų siekiami

Važiuosit

astparumui, 
saugumui.
ir telaukia, 
dar patys

o tuo 
Lietuvos 
ir, kiek 
įvairiais 
tik su-

BYLOS PASEKMĖS
Sausio 9 d. toje byloje tapo 

nuteilti: Sergiejus Eidukaitis 
penkeriems metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo; be to, jam pri
dėta kariumenės teismo trijų 
mėn. karo kalėjimo bausmė iš 
karo tarnybos laikų, tat jam 
prisieis kalėti 5 metus ir 1 m.

Jurgis Karselis, Al. Galec- 
kas ir Juozas Kochas — po 3 
metus sunkiųjų darbų kalėji
mo. Pr. Okas, Aug. Koleva ir 
Aug. Ginteris — po pusantrų 
mėtų. Kiti septyni išteisinta.

“L.A.”

LIETUVON?

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

siu nekaltai suimtų 
vaduoti, ar kaip tei- 
aiškinosi, prašyti pa- 
areštinės. vidurnaktį 
22 d. buvo prikelti

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės šėrininkų metinis suvažia
vimas įvyks Vasario 25 dieną, 
10 vai. ryto prasidės balsų re
gistravimas, o 1 vai. po pietų 
prasidės sesija, 
bus laikomas 
Hotel, 311 W. 
York City.

Suvažiavimas
tam kad išklausyti

aptarti naujus planus, 
direktorius einantiems

Suvažiavimas
Cornish Arms 
23rd St., New

yra šaukiamas 
direktorių

nes, P. Bukšnaitis, X. Strums
kis, F. J. Bagočius, B. J. Sche- 
gaus, A. S. Trečiokas, S. Kišo- 
nas. Kiekvienas iš čia pami
nėtų direktorių suvažiavime 
dalyvaus.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

A. B. Strimaitis, Sekr. 
294—8th Av. New York, N.Y.

KREIPKITĖS Į

AGENTŪRA

t
Z T

I

susirinks reikalingas 
balsų sudarymui kvo-

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

eiti 
te

pąs

Tuo Ludu Į tą 
nemaža ramių 
vėliau pamatė

Į kaltinamųjų

ti ūkininkai” ir prašę jį 
kartu “prašyti paleisti” jo 
vo ir kitų, del to jis ir ėjęs 
nuovados viršininką.

Atsirado ir daugiau ūkinin
kų ir darbininkų, kurie gerai 
nepagalvoję kokią žalą daro 
sau ir kraštuo ir kokia baus
mė už t ū jų laukia, prisidėjo 
prie sambūrio, 
sambūrį pateko 
ūkininkų, kurie 
savo - klaidą.
suolą keliems ūkininkams teko 
atsisėsti daugiausia del nesu
sivokimo savo veiksmuose, už 
kuriuos įstatymai baudžia, del 
perlengvo pasidavimo kursty
tojams. Teisiamieji, ypač prieš 
savo norą įveltieji, teisme ap
gailestavo savo klaidą ir teis
mas atsižvelgė į šią aplinkybę.

raportų, 
išrinkti 
metams.

Jeigu 
skaitlius
rūmo tai bus legalus susirin
kimas, kuris (turės išspręsti 
tolimesnį Bendrovės likimą.

Direktoriai stengėsi visomis 
jiegomis surinkt ganėtinai įga
liojimų kad susidarius didumai 
balsų butų galima Bendrovės 
reikalai likviduoti ir šėrinin- 
kams proporcionaliai pinigus 
išmokėti, bet deja daugelis šė
rininkų ikšiol dar įgaliojimų 
neprisiuntė. Tatai dar kartą 
esat prašomi, kurie nebuvot 
padarę įgaliojimo, dabar, nieko j 
nelaukiant, 
gavot iš 
tam tikras 
pasirašykit 
jus, grąžinkit į centrą, 
įgaliojimai privalo būti grąžin
ti nevėliau Vasario 20

Kurie jau esat kam nors sa
vo įgaliojimus perrašę pastarų 
trijų metų bėgyje, tie įgalioji
mai yra geri visam laikui, ir 
jūsų įgaliotas asmuo yra kvie
čiamas į susirinkimą; nereika
linga antru katrų įgalioti kitą 
asmenį.

Jei neturi New Yorke pažy
stamų žmonių kuriems galėtu
mėt įgaliojimą duoti, galit pa
rašyti jį vardu: A. B. Strimai
tis, A. Mikalauskas, J. N. Var-

VISKAS NAMAMS
Plumbing Supplies 
Geležiniai daiktai ir 

maliavos.
32 šmotų lėkščių 

setas $1.49
Apvaląs Enameliuotas 

Roaster 39c
THE STONEMAN CO.

7110 Superior Ave.

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....

eK° ■ 
padaryti nes tūli | 

bendrovės raštinės1 
baltas blankas; jas 
ir notarui paliudi- 

Tie

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

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

d.

pasidaryti po musų 
kur visokių reikmenų 
pasakykit kad matėt 
ir Naujiems Metams 
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 krautuves. 
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

CIGARAI TABAKAS

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 i 
Ameriką Įvažiuoti.

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

suteiks tikriausias informacijas 
apie kelionę ir reikmenis.

DIRVOS’ AGENTŪRA
PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen

kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys- 
3 vaikai. 110 pusi.’.............................................

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 
ra i, 3 moterys. 109 pusi...............................

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių 
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi........

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p............

PIRMI ŽINGSNIAI —■ 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi..............

RUSIJOS CARAS — Monologas .............................
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko- 

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p........
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage

dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p.......... ,
SVETIMAS DIEVAS -— Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi.......
SNIEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy

rai ir trys moterys. 62 pusi.................................
ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 

1—Bauba. 2—-Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieškant...................................................................

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p....

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.

ŠVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi.................................

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė......

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi.......

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—'Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai..................................

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-tragedija 5 
veiksmuose^ vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija. Vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi.......................

10c

20c
10c

35c

10c

35c

25c

50c

25c

10c

25c

10c

25c

50c

50c

50c

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

TEATRIŠKI IR MASKARADŲ

KOSTIUMAI
Visokiems Reikalams 

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

Visoki istoriški kostiumai.
Telefonai (4)

Superior Costume Shoppe
8606 SUPERIOR AVE.

GArf. 5970 Naktį POt. 3104

AVALŲ TAISYMAS
Atneškit savo sudėvėtus ava

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

buna patenkinti. (7)
Keller’s Shoe Repairing

7903 SUPERIOR AVE.
Kampas East 79th St.

si

Cigarai, tabakas, cigaretai, pyp
kės, saldąinės 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.

Gydanti Arbata
štai geriausia gydanti arbata 

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

Patria Trading Co.
5132 Broadway Cleveland,

6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

še-
(4

O.

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

GUS ŠVENTĖMS IR ŠIAIP 
IŠKILMĖMS

WETHERED’S BAKERY
7022 Superior Ave.

Brangmenys
Didžiausias rinkinis brangme- 

nų visokių rūšių randasi musų 
didelėje krautuvėje, taipgi radio 
tūbų, už prieinamiausias kainas. 
Turim didžiausi rinkinį deiman
tų, laikrodėlių, laikrodžių, žiedų 
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
Vilnoniai—

VYRIŠKI PLOŠČIAI $8.75
Nepilnas pasirinkimas ir ne Stori Union Siutai 
visų mierų, išbaigimui $8.75 Lumberjacks .. ..

VERTĖS X -
NET IKI CL I

$25.00 4^ I
Visokiųų stilių

Grynos Vilnos Sveteliai. .$1.89 
. 89c 
$3.95

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

Atnaujinkit savo prenumeratą kada pasibaigia.
'iiiiiiiiiiiiiinmiiu jiiiiiriiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

I DELLA C. JAKUBS Į
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =

Lithuanian Funeral Home |
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =

kambarius leidžiame dykai. £
I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi! ž 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- r

= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo-
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- 3 

= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- -j
sirinkimo. Reikale itelefonuokit. į

= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
"iiiininii..............

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į
> Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- I; 
I> tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 5 

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate •;

ir Apdraudos Agentūra į
P. P. MULIOPIS i6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

HEnderson 9292
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NUOSTABUS ORAS I IRTI J
VOJE

Kaunas. — Kai visi kalen
doriai iodo žiemą, kalba apie 
neišbrendamus pusnynus, apie 
storu ledu apdengtus ežerus ir j 
upes, Kaune termometras Sau-'

KOVA SU UGNIMI 
LIETUVOJE

Kaunas. — Gaisrai yra skau
di nelaimė. Ją gerokai jaučia

šio 10 dieną rodo 6—8 laips- ir Lietuva. Yra apskaičiuoja
mus šilumos, o Nemunas kele- ma kad per metus ugnis sunai-
tą kartų vos ižą teparodė. Ne
žinia ar tai laikyti Dievo bau
sme ar dovana, bet šie reiški
niai pastebimi visoj Europoj.

Lietuvoje žmonės, užuot ro
gėm malkas iš girių vežę, tai
so arklus ir eina kur sauses
nes dirvas arti, o miestiečiai 
žvalgosi Į lagaminus ir svajo
ja Velykas švęsti vasarvietė
se.

Atrodo kad tokios žiemos 
kaip gyvi nesam turėję. Bet 
tai rodo musų atminties trum
pumą. Prof. S. Kolupaila pa
sakoja, paremdamas duomeni-
mis, kad tokių ar panašių žie
mų Lietuvoje butą tiek ir tiek.
Nuo 1850 metų be pertraukos 
Nemuno ties Kaunu užšalimai
buvo užrašinėjami, taip pat 
yra žinių ir senesnių laikų. Tie 
užrašai maždaug tiksliai pasa
ko kuriais metais kokia žiema 
buvo Lietuvoje.

Per 85 metus Nemunas už
šaldavo tarp Lapkričio 3 die
nos (1867 m.) ir Vasario 7 d. 
(1889 m.).

Vidutiniškai Nemunas užšą
lą Gruodžio 18 d. Pušų užša
limų tenka laikotarpiui Gruo
džio 3—31 d. Sausio ir Vasa
rio periodui lieka 25 nuošim
čiai visų atsitikimų, tat vėly
vi užšalimai nėra tokia rete
nybė.

1934 metais Nemunas užšalo
Gruodžio 28 d. 1933 metais 
tik Sausio 14 d. Dar vėliau 
Nemunas buvo užšalęs 1930 
metais — Sausio 30 d.

Trumpiausia žiema 1 buvus 
1924—25 metais: Nemunas te
buvo sustojęs nuo Gruodžio 15 
iki 21 — tik šešias dienas.

Kita tokia šilta žiema buvo 
1824 metais, kai Nemunas bu
vo užšalęs nuo Sausio 20 iki 26.

Kad šią žiemą kai kur žmo
nės aria laukus nėra naujiena. 
Tas buvo, sakysime, net 1923 
metų .žiemą. “L.A.”

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

delio pasitenkinimo iš jos.

VISOKIOS i 
APDRAUDOS-INSURANCE Į 
reikalais kreipkite pas mane: 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) ‘ 

patelefonuokit del paaiškinimų . 
Apdraudžiu namus nuo ugnies,. 
tornados, taipgi namų baldus iri 
automobilius; prie to apdraudžiu. 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokių’, 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų į 
apdrauda ant namo ar kitko, duo-1 
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis į
6702 SUrERlOR (viršuje) <

Telef. HEnd. 5699

Laikrodžių Taisymas
Pataisysim jūsų laikrodėlius ir 

brangmenis dabar, užmokėsit ka
da galėsit. Duodu kreditan kas 
nori. Taipgi egzaminuoju akis 
ir pritaikau akinius. Perku seną 
auksą ir moku aukštą kainą. Vi
sas mano darbas garantuotas, 
daug metų patyrimo. (4)

A. GALVIN
831 VINCENT AVE. 

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

AKORDIONŲ Mokykla
Duodam dykai pamokas akoruio- 
nų muzikos jei pirksit pas mus 
dirbtuvės kaina akordionus. Ei
nam duoti pamokas i namus jai 
pageidaujama. Galit gauti išsi-, 
mokėjimu. (4) ’

Notari’s Accordion School
33-11 EAST 55TH ST.

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

Puikiausios Gėles
Kuomet prireikia kokiam nors 

tikslui gėlių kreipkitės į mus— 
Gėlės vestuvėms, pokiliąms, li
goniams iv laidotuvėms. Prista
tėm visur CIevelande ir plačiai 
apielinkėse, jeigu parašysit ar 
telefenuosit. Musų įstaiga yra 
žymiausią 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

WINNIPEG, MAN.
Canada

DVIDEŠIMTS KETURIŲ ME
TŲ KUK AKTU VĖS

RIKSMAI DEL ŠELPIMO VEDĖJU LĖŠŲ

kiną turto 10 milijonų litų ver
tės. Suprantama todėl kad ji 
kovą su gaisrais yra kreipia
ma daug dėmesio. Visuose 
miestuose ir miesteliuose dir
ba ugniagesių komandos, išlai
komos vietos savivaldybių. Ge
riausia suorganizuoti ir geriau
siomis kovos su ugnimi prie
monėmis aprūpinti yra Kaune 
ugniagesiai.

Kauno ugniagesiai turi gana 
patogius savo rumus. Juose 
stovi keliolika pritaikintų ug- 
niagesybai automobilių. Auto
mobiliai stovi nuolatos paruoš 
ti žygiui. Čia nuolatos budi po 

ugniagesių. Išbudėję 24 va
landas, vieni eina ilsėtis, o • 
jų vietas budėti stoja kiti. Dir
ba dvi pamainos.

Apie kylantį gaisrą ugnia
gesiams Kaune pranešama te
lefonu. Vos tik patyrus kur 
kilo gaisras, visuose ugniage
sių namuose suskamba pavo 
jaus signalas. Ugniagesiai, lei
dę laiką skaitykloje arba spor
tavę, iš visur galvatrūkčiais 
leidžiasi prie mašinų. Praeina 
tik 30 sekundų (naktį 50 se
kundų) ir ugniagesiai jau du
mia automobiliais Į nelaimės 
vietą.

Lietuvos ugniagesiai kiekvie
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nas turi sau neperšlapomą ap 
siaustą, šalmą, kirvį, virves 
odines pirštines, elektros lero 
putę ir daugumas durnų nepra
leidžiančią kaukę.

Kaimuose ugniagesiai dar tik 
pradeda kurtis. Iš tų 10 mili 
jonų litų nuostolių kuriuos pa
daro pęr metus gaisrai, dau
giausia tenka kaimams, ne; 
čia kovoti su gaisrais nėra pa
kankamai gerų priemonių. Bet 
neužilgo ugniagesių netruks ir 
kaime, čia daug reikšmės tu
ri kariumenė. Daugelis vyrų 
atėjusių iš kaimo atlikti kari
nės prievolės, kariumenė  j e bu
na supažindinami su ugniage 
syba. Gryžę į namus, jie ži
niomis pasidalina su kitais. To
kių gryžusių iš kariumenės vy
rų paskatinti, daug kur ūkinin
kai jau bando kurti ugniagesių 
komandas, kurių naudingumas 
nėra abejotinas. Tačiau iki bus 
suorganizuotas visame krašte 
platus ugniagesių tinklas pra
eis .dar šiek-tiek laiko. Tsb.

Visi Lietuvos Ūkininką* 
bus Aprūpinti

Žaiginiais
į Kaunas. — Javams bei paša
rui džiovinti ir jiems apsaugo- 

■ ii nuo sudygimo ar sugedimo 
; vartojami įvairių rūšių žaigi
niai, kurie padirbami iš karte
lių.

Miškų departamentas, norė
damas visus Lietuvos ūkininkus 
aprūpinti žaiginiais, įsakė vi
siems miškų urėdams ir giri
ninkams pagaminti sulyg .nuro
dymo žaiginių-kartelių. Tokios 
kartelės galės būti gaminamos 
ūkio budu kertamose biržėse jš 
pamiškio nustelbtų medelių uei 
kertamų medžių viršūnių.

Kartelės bus pardavinėjamos 
nustatytu mokesčiu kirtimų 
vįetosc. “L.A.’

STONIS 
RESTAURANT 

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

Gruodžio 28 d. buvo sureng
tą paminėjimas 24 metų su
kaktuvių Winnipego Lietuvių 
Darb. Palaipinės Draugijos, su 
šokiais -ir užkandžiu.

Ta draugija buvo suorgani
zuota Gruodžio 3 d- 1911 me
tais. Pirmieji organizatoriai 
buvo K. Ginkus, P. Jauniškis, 
3. iPaknis ir keletas ikitų, ku
rių dabar draugijoje nėra.

Draugija per savo 24 metų 
gyvavimą daug ką nuveikė na
rių sušelpimo ir kultūros dar
buose.

Nuo dienos mano įsirašymo 
į tą draugiją, kurioje priklau- 
~ąų jau kelintas metas, daug 

joje būdamas patyriau, ypač 
paskutiniais trejais metais man 
pirmininkaujant. Teko pastebė
ki iš užrašų knygos kad drau-, 
gija yra atlikus daug labdarin- j 
gų darbų kurio sunku butų ir į 
mrašyiti.

Noriu pažymėti nors .keletą 
■.varbesnių dalykų. Būtent, ji 
•er savo .gyvavimo laikotarpį į 
ra paaukavus visokiems lab- 

ląrmgiems darbams virš ketu- 
ių šimtų dolarių ; ~ vien tik na
rams ligos pašalpos išmokėjo 
’3,239, ir šiaip visiems kitiems 
ariu reikalams sąryšyje su or

ganizacijos palaikymu 8350.
žiūrint į tas skaitlines gal iš- 

maža suma, bet sulyginus 
u Lietuvių skaičium šioje ko- 
onijoj ir draugijos narių skai- į 
iium, galima sakyt kad atlik
ta dideli darbai.

Taip pat neužmirštinus dar
us draugija padarė šios de
presijos laike, bedarbių Lietų
jų tarpe; keletą Lietuvių iš- 

'•elbėjo nuo deportavimo, ir pa
gelbėjo šiaip visokiose nelai-į 
nėse.

šių sukaktuvių paminėjimo 
mruošime pasidarbavo ir kele- 
as moterų, už ką draugijos’ 
ardu sakau joms ačiū. Jos | 
ra: A. Urbonienė, p. Norris, 

i. Jauniškienė, p. Ginkienė, p. 
’aknienė ir p. Nakrušienė. Di
dis ačiū priklauso ir visiems 

Teikėjams, rėmėjams ir daly
kams šiame parengime.

Netruko, žinoma, ir blogos 
žalios gaivalų, nesusipratusių 
Lietuvių, kurie sumanė kenkti 
liam parengimui ir tą patį va
karą suruošė savo šokius. Tik 
ių pastangos nuėjo niekais, nes 
jei vienas susipratęs Lietuvis 

tų tamsuolių betikslį vakarą 
tėjo. Dalis tų tamsuolių šitaip 
tsidėkoja draugijai, kuri yra 
įleidus keletą desėtkų dolarių 
lašelpimui jų kaip bedarbių po- 
•a metų atgal: dabar jie, užsi- 
lirbę ,porą dolarių, savo “nara
ms” varinėja.

Apgailėtina kad tarp musų 
•andasi tokiu nesusipratėlių ir 
lengvai suklaidinti pasidavusių 
darbininkų. Vyrai, laikas butų 
jums susiprasti ir atsisakyti 
nuo tokių žemos rūšies pasiel
gimų. Stokit į organizaciją ir 
veikit naudingą darbą.

Taipgi kviečiame visus ge- 
ros valios Lietuvius tapti šios 
draugijos nariais ir bendrai ■ 
dirbti.

Šia proga turiu paminėti kad 
W. L. D. Pašalpinė Draugija i 
iau baigia eiti prie susivieniji
mo su Toronto Sunų-Dukterų 
Draugija.

Linkiu kad visos Kanados 
Lietuvių pašalpinės draugijos 
susijungtų į vieną ir sudarytų 
vieną tvirtą savišalpos organi
zaciją. G. Paliktinas,

Draugijos Pirmininkas. 
" VAŽIUOSIT LIETUVON^'— 
rreipkitės į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

Maskaradams Kostiumai
Didžiausias pasirinkimas Maska
radų kostiumu tarp New Yorko 
ir Čhicagos, išsinuomoja už že
mas kainas. Virš 10,060 įvai
riausių gątav dalykų. Nuomo- 
jc.:r.e 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

Moterų Labdarybės Draugi
ja, naujos parapijos salėje, — 
18022 Neff road, sekmadienį, 
Vasario-Feb. 9 d., rengia labai 
gražų pasilinksminimo vakarą 
su vaidinimu, dainomis ir šo
kiais. Pradžia 5:30 vai.

Bus suvaidinta labai įdomi 
komedija, “Ūpo žmonės”, vei-| 
kalui yra parinkti įžymus vai
dintojai : P. Sutkus, M. Žitkus, 
Vanda Yanušaitė, T- Babars- 
kaitė, J. Garnys ir jo sūnūs, 
J. Gamiukas.

Gerb. .artistas Juozas Olšau
skas, išpildys labai turiningą 
programo dalį. J. šeštokas, vi
sų mėgiamas juokdaris, savo 
(dainomis suteiks daug smagu
mo ; A. Kavaliauskienė, solis
tė, sudainuos gražių dainelių ; 
M. Žitkus, savo tikrai vyrišku 
baisu, kaipo naujas solistas, 
nustebins visą publiką. P-lė 
L. Maziliauskaitė pagros akor- 
dionu. Bus dar ir daugiau pa- 
inarginimų. Šokiams gros J. 
Apanąičio orkestras. Progra
med ir šokiams įžanga 25c. Bus 
užkandžių, šalto ir šilto gėri
mo.

Šio vakaro visas pelnas skiri 
ujamas parapijos naujų vargo
nų įsigijimui. Sulaukus naujo’ 
gero vargoninko reikia ir nau
jų vargonų. Moterų Labdary
bės Draugija savo vardu pasi
ryžo nupirkti naujai bažnyčiai 
naujus elektrikinius naujausios 
mados vargonus. Todėl dabar 
visi Moterų Dabd. Draugijos 
daromi parengimai bus apmo
kėjimui vargonų. Prašom vi
sų Clevelando Lietuvių atsi
lankyti į šį musu vakarą, savo 
atsilankymu prisidėsit prie įsi
gijimo nauju vargonų.

Kviečia L. R. K. Moterų 
Labdarybės Draugija.

Rašo James Metzenbaum, 
Ohio Valstijos Senatorius.
CIevelande pridaryta tokia 

daugybė pareiškimų iš pusės 
šelpimo sužiurėtojų apie nega- 
nėtinumą 57r skyrimo jų ad
min i si t racijai šelpimo darbo jog 
daugelis gal but visai pražiū
rėjo tas dideles sumas kurios 
buvo valstijos 'Legislatures pa
skirtos patiems pašalpos rei
kalaujantiems.

•Piliečiai privalo žinoti fak
tus. štai jie:

1. .šelpimo viršininkai parei
škė kad biednų šelpimui reikės 
‘10 milijonų dolarių nuo Sausio 
•iki Liepos, Ohio valstijoje.

Mes parupinom 15 milijonų 
— du milijonus daugiau negu 
jų numatyta.

2. 'Cuyahoga apskrityje, jie 
sakė reikės apie $800,000 mė
nesiui.

Ta reikmenis kaip 
tenkinta nuo Sausio 
lio 1 d.

3. Sausio mėnesį, 
turėti $1,100,000 vieno mėne
sio reikalams, tik Cuyahoga 
apskrityje.

Musų priimtas bilius ir nu
statytos formulas leidžia liau
ti net .daugiau, tiems kuriems 
pašalpa reikalinga.

Apie tuos 5%
4. Didžiojo Cevelando žmo

nės turi .atminti kad valstijos 
88-se 
simas 
Kitos 
nieko 
lėšoms 
velija.

Tačiau valstijos Atstovu Bu
te ir Senate tapo varyta ir už
varyta administracijos kaštai 
iki 5 nuoš. Virš to nebuvo ga
lima eiti, nes niekas nesutiko 
už tai balsuoti.

■šelpimo administratoriai da
bar iš visų jiegų kalba kad šel-

tik ir pa
iki Birže-

jie turėjo

apskrityse šelpimo klau- 
yra visai mažos svarbos.

apskritys nereikalauja 
administracijos reikalų 

; ir visai mažai tam pa-

Valentine Vakarėlis
Moterų Sąjungos 36-ta kuo

pa rengia ankstyvą Valentine 
šokį ir kodavimo vakarėlį nau
jos parapijos salėj, 18022 Neff 
read, šį sekmadienį, Vasario- 
Feb. 2 d., pradžia 5 vai. vaka
re, įžanga tik 20c. Bus gerą 
muzika šokiams, dovanos, už
kandžiai, kava ir tt. Kom.

ANKiUSKOS KALBOS 
PAMOKOS f

Ateikit į Angliškos kalbos 
pamokus, Willson School, neto
li Superior ir Payne avės., ant 
E. 55-tos gat. Kas pirmadie
nis ir trečiadienis, nuo 7 iki 9 
vakaras. Išmoksit skaityt ir 
rašyt ir geriau kalbėt Angliš
kai.

RASTA MOTERS 
LAVONAS

Sekmadienį už namų tarp _E. 
20 ir 23 gatvių rasta kąšėje 
dalis moteries lavono, kurio ki
tos dalys buvo nukapotos ir 
.nesirado ten pat. Ta moteris 
buvo žinoma vardu Florence 
Polilla, 45 m. amžiaus, ir gy
veno iš valdžios pašalpos, po 
antrašu 3205 Carnegie avė.

šeimininkė pas kunią ji gy
veno, pdlicijai įpasakojo ikad ji 
•pradingo iš namų penktadienio 
vakare. Ji turėjo policijos re
kordus, ir .paskiausia Glevelan- 
de buvo areštuota ,už paleistu
vavimą.

Modernizuokit Namus
Nėra reikalo vargti su ssna 

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

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
šioje vaistinėje užlaikoni vi

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

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

milijonus clalarių.
Nekuriu betgi tikrina kad ap- 

’------  ski-ityje pritruks pinigų “apie
, Kovo menesį”, nors paskirta 

pimo administracija negalima | .milijono ir turi užtekti iki 
tinkamai vesti gaunant 5% pabaigai,
sų lėšų, bet neturėtu būti už-1' 
miršta kad mes daug padarėm ■ 
pakeldami iki to. 

i 
Jus nusisteljėsiit

5- Tėmykit šitą — Ohio vai-1

Sužimčjimas, ir tt.
8. Tame biliuje mes įrašėm 

kad turi tuo j būti padaryta su
rašymas visų šelpiamųjų viso- 

I je valstijoje ir suvesta sąskai- 
paskiria Cuyahoga aps- j tos. Taipgi patvarkėm kad vi- 

kričiui beveik puspenkto mili- sos išlaidos bųtų sutaikytos su 
jono dolarių nuo Sausio iki skirtais 
Birželio 30. Tai yra daug dau- kad butų aprūpinta visi paval
giau negu Cuyahogai normaliai pos reikalingi ir kad jie nebūtų 
priklauso. .paversti politiška futbole.

Federalė valdžia skiria (pei- Išskyrus patį šelpimo Direk- 
PiWA ir kitaip) vienam Cuya- toriu, kuris gauną žymiai dide- 
hoga apskričiui apie 20 nulijo- ’ ’ ----  —’
nų .dolarių, nup Sausio iki Bir
želio 30.

6. 
rūpintis apie 
pinigų, išrodė 
nenorės visai 
dėlių sumų.

Dabar gi žinom kad niekas 
valstijoje, nei Cuyahoga aps
krityje nebus alkanas!

Gana pinigų paskirta visiems 
kuriems pašalpa reikalinga.

Už šitą, vietoj girdėti padė-

Kuomet mes pradėjome 
gavimą šelpimui 
kad Legislature 
skirti tokių di-

pinigais. Patvarkėm

'ę algą, mes nustatėm jo padė
jėjams algas ne daugiau $150 
i mėnesį.

Prieš šituos pątvm’kymus tū
li šelpimo vedėjai protestavo.

104 balsais prieš 4 Bute ir 
vienbalsiai Senate, šis suvar
žymas tapo nubalsuotas.

Valstijos Legislature turi ne 
tik teisę bet ir pareigą tą pa
daryti.

‘DXr.vcs” Redakcija priima ir
Už šitą, vietoj girdėti pade- talpina praHešjmps apie vietinį 

,ką, mes girdim verksnią del Lietuvių judčjhną. draugijų su- 
5 nuoš. administracijos reika- ąirinkjjnjis, nemokumai. Pra- 
!ąms. nešimai reikia priduoti arba

7. Tik pamanykit, Cuyaho- paštu prisiųsti nevėliau antra- 
ga apskritis gaus iš valstijos r.d.ienio popiečio.

S

5:

ATGAUKIT SVEIKATA DABAR!
Greita ;p^gal'ba staigiuose susirgimuose

Aš išgydžiau negerumus Galvos, Ausų, Akių, Nosies, Gerklės, 
■Plaučių, širdies. Skilvio, Kepenų, Inkstų, Vidurių, Plėvių, Ran
kų, Kojų —- savo aštuoniolikos metų išbandyta cisterna sveika
tos grąžinimui. Aš galiu pagelbėt jums išgyti ir būti sveiku.

Kreipkitės pasitariįnui — nemokamai.
ki 5 ir 7 iki 8 .-vakare. Kitos sulyg sutarimo.

Dr. Vincent. C. Thomas
CHIROPRACTOR

1899 East 70£h Street -Phene ENdicott 2855
•«•**•*•'**••♦**•••*••♦•***•<•  *5* *■•**** v*»**?*****i**»**I**i**i***'t>I**I***

Va landos:

Leiskit miuiis pa
rodyti jums ne
kurtuos vėliausius 
pagerinimus van
dens šildytejų iš
dirbinio srityje. 
Jų ekonomija pa
čiu pirkimu bei 
operavimo kaštai 
gal jus nustebins.

Mes nuošir.clžiaj primename jums kad dabai' , 
■yra geriausias laikas nustahyti namuose reika
lingo karšto vandens klausimą taip kad jis ir 
•liktų nustatytas. Kiekvienas namas turi tei
sę turėti šilto vandens. Niekas nežino geres
nio budo kaip gazas turėjimui nuolatinio, pa
tikėtino automatiško karšto vandens patarna
vimo. r

Bet_ ar bus automatiškas ar ne, visada y-ra ge- 
os gazinis vandens šildytojas tos rūšies ir to 
didumo koks jūsų namams tinka aiprapinimui 
šiltų vaMdemty :ne5aiu'įn:t kokie jie ya:a—ir ne
žiūrint kiek jus išgalit mokėti.

Musų .priemenėje Gas .'Offie.e yra išstatyta pa
rodymui gamtiniai šildytoįai .dabai-tiniu laiku.

THE EAST OHIO GAS CO.
East Sixth. iiL^Rpckwell 

MAin 6640



CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS I
DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

SMAGUS SALĖS 
VAKARAS

Dailės choras, Jaunoji Biru
tė, Trys Grybai ir keletas kitų 
įdomybių stoja į talką Lietu
vių salei šį ateinantį sekmadie
nį, išpildymui programo ir vi
suomenės palinksminimui, tik
slu išpuošti Lietuvių salę, kad 
ji butų malonesnė ir patrau- 
kiantesnė Lietuviams atsilan
kyti.

Šis didelis dainų-juokų pro
gramas bus šį sekmadienį, Va
sario 2 d., Lietuvių salėje; pra
sidės 5 vai. vakare.

Po programo bus šokiai, ir 
davimas dovanų už įžangos ti
kietus. Įžanga į programą bus 
35c., į šokius 25c. šokiai pra
sidės 8 valandą.

Ateikit visi, ir pašaliniai ir 
salės šėrininkai. Ypatingai šė- 
rininkai privalo lankytis salės

Januškevičius Atvažiuos 
su Lietuvos Filmomis
Juozas Januškevičius, kuris 

jau keletą kartų rodė Clevelan
de Lietuvos filmas, ir vėl ža
da neužilgo atsilankyti čia su 
naujais Lietuvos vaizdais.

Januškevičius praeitą vasarą 
važinėjo plačiai po visą Lietu
vą, daug filmavo. Taipgi jis turi 
nufilmavęs Pasaulio Lietuvių 
Kongresą, Kariumenės paradą 
ir kitus vaizdus kuriuos kiek
vienas Amerikos Lietuvis 
tydamas džiaugsis.

Januškevičius atvyks Į 
velandą Kovo mėnesį.

ma-

Cle-

Bonus Pradės Mokėti 
Liepos 1 d.

Pasaulinio karo veteranų ko
va už bonus galiaus laimėta.

Salės Šėrininkų Ekstra 
Susirinkimas Vas. 2
Susirinkus seniems ir nau

jiems Lietuvių Salės Bendro
vės direktoriams ir patikri
nus pastaro metinio susirin
kimo direktorių rinkimo bal
sus pasirodė kad balsų skai
tyme ir užrašyme buvo pa
daryta aiškių klaidų, kurios 
sulyg Įstatymų neleidžia po 
priesaika užtvirtinti išrinktų 
direktorių, todėl šiuomi skel
biama Salės Bendrovės šėri
ninkų ekstra susirinkimas to 
klausimo išsprendimui.

Susirinkimas bus laikomas 
pirmadienio vakare, Vasario 
3 d., nuo 8 vai., Lietuvių sa
lėje. Dalyvaukit visi.

A. Daniels, Pirmininkas.

Editor—Peter Skukas

Youth’s Forum
AMONGST OUR

LITHUANIANS

St. George’s Minstrel 
Show in Review

reviewing activities, our job is

Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland. O.

In 
much the same as the coroner’s art 
of post mortem dalliance. No great 
harm can be realized if we make 
a monumental blunder in pronouc- 
ing a putrid play a success or an 
excellent one a failure for an au
topsy conies after it is all over, 
dead, no matter how virtuous 
how stupid the efforts were
pended. In doing this, we do err | like cobwebs 
and thus become the sole heir of ■ Way to progress, with little

Hat” in proper attire to that tune 
dance.

Dialogue by the Kubilskas sis
ters, three of them, met with much 
approval and applause.

After the entire company signed 
away by song with ‘^Shipmates 
Forever” the girls came down to 
the dance floor for the gay dance 
and a gayer crowd.

Needless to 
of the 
in the 
indicate 
natural
who labor in 
en to the 
younger set. 
ed substance

MID-SEASON GRADUATES
FROM GREATER CLEVELAND 

HIGH SCHOOLS.

The Mossy Cottage
(Kur Bakūžė Samanota)

ex-

was one 
presented 
successes 
then the

say, this 
best productions 

hall. If repeated 
the same results,
conclusion for the padres 

blackcloth need awak- 
requirements of the

Ancient, time-honor- 
will be swept 

encumbering the

Amongst the thousand to receive 
their diplomas, as a crown for their 
four years of labor, we have 
score or more of deserving 
a mans.

COLLINWOOD—
Leonard Grigas, Edward 

nis, Edward Samolis, Frank
lis, Ann Yerashunas, John Szarka, 
John Garnis.

JOHN HAY-—
Jeannette Baikus, Adela Grebaus- 

kas, G. II. Mazuraitis, Ann Minotas, 
Anthony Rastanis, Bemiee Sabonis.

JOHN
John

a
Lithu-

Grigo-
Stebu-

By Pranas Vaičaitis
Translation by Nadas Rastenis

Where’s the mossy cottage dreamy, 
That stood here of yore,

And the apple tree tall, creamy, 
I used to adore?

L puvaiu . va LIZ> IJUI1US gailėtum
parengimuose, nes salė yra jų Desėtkai tūkstančių Clevelan- 
nuosavybė, jų turtas. Visi diečių, tano jų ir keli desėtkai 
mėgstat išeiti j visokius balius Lietuvių, gaus bonus po kelis 
ir pasilinksminimo vakarus — šimtus, mažiau ar daugiau, 
ateikit į Lietuvių salę, čia rem- Prezidentas Rooseveltas pa- 
sit savo įstaigą ir jūsų pinigai skelbė kad dedama visos pas- 
eis jos išlaikymui.

Niekur kitur nerasit tiek 
daug vietos pasišokimui ir sa
vo gerų artimų draugu kaip 
Lietuvių salėje! Ateikit! šo
kiams gros Jonas Ananaitis su 
savo smarkiais muzikantais. 

Kviečia Komisija.

(tangos pradėti mokėjimą bonų 
apie Liepos 1 dieną.

Surinktos žinios rodo kad 
Ohio valstijoje yra 182,692 ve
teranai, įskaitant ir Clevelan- 
diečius. Jiems visiems išpuls 
apie $106,000,000 suma.

Clevelande ir Cuyahoga ap
skrityje iš viršminėto skaičiaus 
yra apie 35,000 veteranų, ku
riems teks apie $19,000,000 su- 

i ma.
Visi veteranai turės išpildy

ti aplikacijas bonų gavimui, 
bet aplikacijos dar negatavos, 
itaigi turės laukti iki jas at
spausdins.

Veteranai kiekvienas turės 
įrodyti kad jis ištikro yra bu
vęs pasaulinio karo laiku Ame
rikos karo tarnyboje.

KURSTYMAI TARP VIEŠŲ 
DARBŲ DARBININKŲ

Cuyahoga apskrities viešų 
darbų direktorius kreipėsi į 
Clevelando Saugumo Departa
mento vedėją Ness kad skirtų 
policijos sargybą prie viešųjų 
darbų. Jeigu tas nebus pada
ryta darbai turės būti sulai
kyti.

Tarp tų darbininkų maišosi 
agitatoriai, arba tokie kurie 
nuėjo dirbti tik agitacijos tik
slu, ir jie kelia visųkius nera
mumus. Kita dalis darbininkų 
papratę tinginiauti ir gauti pa
šalpą per kelis metus, dabar 
visai nenori dirbti, tik darbe 
stovi, 
kie darbininkai 
iš darbo.

Lietuviai yra 
ninkai, bet prie jų lenda agi
tatoriai, ir yra pačių Lietuvių 
komunistiškai protaujančių 
iš pašalies kurstančių.

Praeitą savaitę 44 to- 
buvo pravaryti

geriausi darbi-

ir

Speciališki Radio
Programai

Vasario 16-tą — visi prašo
mi įsitėmyti tą dieną — turė
sime progos girdėti net tris 
svarbius Lietuviškus radio pro
gramos.

Iš Ka'uno pranešama kad tą 
dieną, apie 2 vai. po pietų, bus 
transliuojama programas iš
Lietuvos visai Amerikai ir Ka-1 ----------------
nadai. ’ Bus dainų, ir muzikos, „ . XT 4 ,,TT o A .TTXTTXT 
ir kalbės Lietuvos Prezidentas NAMŲ SAVININ-
Antanas Smetona. i

“Margutis”, po vadovyste 
komp. A. Vanagaičio, duos pro
gramą per didžiules radio sto
tis apie 11 vai. ryto.

Neatsilieka ir -Glevelando 
Lietuvių Vaizbos Butas — tai 
dienai rengia speciali gražų ir 
didelį programą.

Del programo iš
tik turbūt reikės pakeisti C! 
velando programo laikas.

“Leitenantas Antanas”
Kas buvo “Leitenantas An

tanas” ir ką jis veikė?
Tą gražų veikalą matysit 

Lietuvių salėje pastatytą Va
sario 16 dieną, laike apvaikš- 
čiojimo Lietuvos nepriklauso
mybės 18 metų sukaktuvių.

Šymet parado į Lietuvių Dar
želį nerengiama, kadangi ten 
viskas išardyta ir nebus pato
gu. Kuomet Darželis bus bai
gtas, bus surengta labai didelės 
iškilmės.

KALBĖS DETROITE
Adv. Nadas Rastenis, kandi

datas į SLA. nrezidentus, pa
kviestas kalbėti Detroite, San
daros kuonos rengiamame pa
minėjime Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių. Paminė
jimas atsibus Lietuvių salėje, 
Vasario 15 d. Bus koncertas 
ir kalbės vietiniai.

Namų savininkų pirmas šių 
metų susirinkimas įvyks penk
tadienio vakare, Sausio 31 d. 
Visų narių priderystė yra da
lyvauti šiame susirinkime del 
šių priežasčių: (a) kaip matyt, 
miesto valdyba nori pakelt tak- 

j sus, nors mes ir taip turime 
Lietuvos, perdaug jų mokėti; todėl da

bar turim imtis priemonių už- 
I bėgti tam kelią, o tą galime 
padaryti tik gerai susiorgani
zavę namų savininkai, (b) Be
darbės apdraudos klausimas 
taip pat yra neatidėliotinas da- 
'vkns. nes naties S. V. Prezi
dento pranešimu, “naujos da
lybos” pastangomis bizniai pa
kilo iki 95 nuoš. lyginant su 
1929 metų bizniu; darbai paki
lo iki 82 nuoš. ir atlyginimas 
už darbą tik 72 nuoš. Tat aiš
kiai pasirodo kad mes einame 
į didesnę bedarbę negu dabar 
turim, dėlto kad darbininko 
perkamoji jiega susimažino su
lyg uždarbio 38 nuošimčiais, 
neskaitant kiek pragyvenimas 
Dabrango.

i labiausia atsiliepia ant namų 
I tavininkų, 
priand* ir savo namą.

Be to bus dar daug kit’’ 
svarbių dalykų aptarta kurie 
liečia namu savininkus.

Raštininkas K. štaupas.

DARŽELIO VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūrinio Sąjungos 
valdybos ir veikiančios komisi
jos, ir Liet. Kat. Dr-jų Sąry
šio atstovų susirinkimas apta- 
"imui Vasario 16-tos progra
mo įvyks P. P. Muliolio ofise, 
antradienio vakare, Vasario 4. 
Visi suminėti atstovai prašomi 
pribūti 8 vai. Sekr.

KLUBO VAKARUŠKOS
Kur praleidžialt penktadienio 

vakarus? Kur galit gauti ge
resnės šviežios keptos žuvies?

Ar buvot Piliečių Klubo va
karuškose, ai- žinot kokios jos 
buna linksmos?

Visi Piliečių Klubo nariai ir 
i U šeimos privalo lankytis savo 
klubo vakaruškose, Klubo 
baryie, Lietuvių salėje.

Kiekvieną penktadienį 
smagus šokiai prie geros 
zikos, žuvies užkandis il
ki gėrimai. Papratę čia 
kytis, nenorėsit eiti niekur ki
tur. Kviečia Komisija.

kam-

buna 
mu- 

viso- 
lan-

Bedarbės klausimas

nes su bedarbe jie

CLEVELAND WARNER 
CLUB RUOŠIA PROGRAMĄ

Warner Club of Cleveland 
rengia didelį vakarą Uptown 
teatre, E. 106th St. ir S:. Clair 
Ave., penktadienį, Vasario 14. 
Tai bus scenos artistu ir fil
mų vakaras, kurio pelnas eis 
Warner Club narių savišalpai. 
Klubas susideda iš apie 300 
narių didžiajam Clevelande.

Programą sudarys žymiausi 
aktoriai iš Cevelando naktinių 
klubu ir restaurantu. prie to 
bus parodyta naujausių filmų.1

Tikietus (tam vakarui galima 
gauti iškalno, po 40c. 1

VAIZBOS BUTO NARIAMS
Clev. Lietuvių Vaizbos Buto 

narių svarbus mėnesinis susi
rinkimas bus laikomas sekma
dienį, Vasario 2. nuo 10 vai. 
ryto. P. P. Muliolio ofise. Vi
si Vaizbos Buto nariai prašo
mi dalyvauti. Vald.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Randasi ant Marvin avenue, 

mėsos parduotuvė, daro cash 
bizni, nėra kompeticijos; nuo
ma $30 į mėnesį, su 4 kamba
riais ir garadžium. Persiduos 
pigiai. Telefonuoki't SHadyside 
5496J. Smulkmenoms kreipki
tės į Zimerman, 1 iki 2 po pie
tų, 13914 Union avė.

H 
H
H

M

-

M

ANGLIS IR MALKOS
Petras Komeras parduoda ir pristato 

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

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

VISO-

$5.50
5.95
6.50
7.80
7.95
8.70

2921

N

M

*
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vile-tipped criticism. But fortunate
ly, our purpose here is primarily to 
raise those who can be praised for 
their good works and to bury those 
who have faults interred in their 
shinbones with hopes that in their 
reincarnation they will do better.

Now diping into the past to regur
gate the content of the Minstrel 
Show playing before an all-time 
record crowd of some six hundred 
souls presented by the Young Ladies 
Sodality of this 
only the highest 
stow upon the 
St. Mary.

While Rastas,
Harlem dignitaries took their ap
propriate Amos n’ Andy disguise, 
'the Wahl Orchestra dealt out decks 
1 of sweet heart music to patient jacks 
and queens with their kings in 
regal garbs, who sensed the moder
nity which was to follow.

Seated in a quadrant, 
of black mammies sang 
chorus fashion, for the 
Petite Miss Berzinskas,

parish, we have 
of praise to be- 

vicarettes of St.

Topsy and other

Rastas and Bones, rc-
Helen Balutis. Anna 

Adele Žakus and Tillie 
These Ethiopian seconds 
the Negro brawl with

the score 
responses, 
principals, 
adequate

ly performed the interlocking in 
very audible tones for Topsy, Aunt 
Jemima, 
spec lively: 
Montville, 
Debesis, 
duplicated
amazing accuracy and pantomined 
with the greatest of effect con
sidering the virgin talent they pos
sessed.

Comes Adeline Gerk all bedecked 
as the sweet Southern lassie, sing
ing “Sitting High on a Hilltop” 
with appealing, orchid-scented music 
while those lads silting 
last row rose higher 
Venus of feminine 
consonance with the 
Bluebird. “Prairie
over the stage lights was rendered 
efectively by Stella Matonis. A 
duet by the two won much applause 

That Z'amous. RCund and 
song induced community

low in 
to observe 
pulchritude 
spirit of

Moon” coming

the 
the 

in 
the

also;
Round
singing with Anna Montville when 
she sang it adding a spirit of one
ness to the audience. Lucy her 
sister, transplanted a rosey “June 
in January” by song against the 
whistling of biting winds outside. 
Ginger Rogers in the form of Miss 
Isabelle Zydonis characterized “Top

away 
door

adieu. 
P. S.

WWere’s the brook 
daisies 

Mirrored 
Where are 

fancies, 
Gay like

that midst the

deep blue 
my day

butterflies ?

skies?
dreams and

VACATIONS TO
EUROPE

Mr. Jack Ganson, of the grunt 
and groan brotherhood, Lithuanian 
wrestler of note on the Pacific 
coast, will visit Lithuania again 
after a lapse of twenty-two years. 
S. S. lie de France will carry the 
lad to Paris sailing from New 
York January 30th. He will also 
visit Geneva, Vienna and Budapest.

Montreal, Canada, will be his next 
locale for promoting shows 
two months of traveling the 
nent.

after 
conti-

FOREIGN DEMAND FOR
LITHANIAN FILMS

The civilized world is contracting 
ever closer relations with Lithuania. 
Only recently one of the largest 
English film producing companies, 
United Film Services, Ltd., of Lon
don, concluded an agreement with 
Lithuanian news reel producers to 
acquire Lithuanian films which will 
be shown not only in England but 
also in her Dominions. The news 
reel producers, Linarras, have al
ready sent the first films to Lon
don. Lithuanian films are also 
being requested by film producing 
companies of Brussels, Prague, and 
Moscow. The Soviet Russian film 
institution, Sojuzintorgsin, last year 
(1935) wished to obtain several 
hundred metres of Lithuanian film.

Thus, it will not be long before Lon
don, Brussels, Prague, Moscow, and 
other large foreign cities will 
showing Lithuanian films.

MINT AT KAUNAS
is reported that a mint

be

will

ADAMS— 
Didzrekis.
HIGH—

That old cottage aged and tumbled, 
The brook changed its course, 

And the apple tree has withered,— 
Life is one remorse.

EAST
Albena Lcikaskis, Albina Yucius, 

Al E. Choponeš, Charles Sheporai- 
tis, Stella Poderskis.

GLENVILLE—
Edna Adomeit.
EAST TECH—
William Budas, Joe Guzauskas, 

Joseph Stankus.

LINCOLN HIGH—
John Židonis.

Now that thę big DDD 
over and January starts 
along toward ground hog 
ALSO and YLSC 
to the 
annual 
Akron 
ect of 
nitely been set for tomorrow even- 

February 1st, 7:30 P. M. at 
Be sure not 

Those who attended 
clash know what’s in 

This spectacle de
imagination.

bowlers 
once 

clash

affair is 
slipping 

day, the 
come in-

more. The 
between

BALTIMORE
Taryba of Baltimore submits 

following news item: —

headlines
inter-city

and Youngstown, the great
local sports events has defi-

ing 
the Olympic alleys, 
to miss it. 
last years 
store for them, 
fies

As .an added attraction, this year’s 
affair will be augmented, by an exi- 
bition by the local female gutter 
ball artists, Katie and Mary, 
added 
more 
which

But 
What

This 
attraction, in itself, is worth 
than the price of admission, 
is nothing.
that’s only the beginning, 

comes after this — ah! ‘tis 
a pleasant mystery. So come on 
Joe. bring down your keglers (not 
be-r mugs) both male and females. 
Bring 
you’ll

down plenty of rooters i,po, 
need them.

Strike - Split Spare

ATTENTION!!!
Are we going to the Valen-

It 
shortly be installed at Kaunas, for 
which machines have ben boug’ht 
in England. It will begin by strik
ing 1, 2 and 5 cent coins, according 
to models of the Lithuanian sculn- 
tor Zikaras. Ten-litas coins will 
be struck later.

Elta.

Say!
tine’s dance on February the eight, 
the “V” club is giving?

WHERE ? It’s being held at — 
Barney Community Center, and 
they’re having Bob Griefs Orches
tra. That’s not all. the “V’s” are 
staging a floor show and they 
promise you a gala time! Come on 
Dayton, Springfield, Cincinnati and 
other cities — what do you say??? 
It’s a date!!!

The time, place, and date again 
are: Saturday, February 8, at 8:30 , 
P.M. held in the Barney Community I 
Center Hall.

The 
the

Lithuanians from all parts of tho 
East will join with some Fifteen 
Thousand Lithuanians of Baltimore, 
in Baltimore, Sunday, February 16, 
in a National Celebration of the 
Eighteenth Anniversary of the found
ing of the Republic of Lithuania.

Governor Harry W. Nice, who 
has been authorized by a resolution 
of the legislature, will formally 
dedicate the day to this observance. 
Since Maryland will be the first 
state to make this recognition, the 
celebration will take national pro
portions.

Ceremonies will be held under 
the auspices of the Lith. Council 
of Baltimore at the Auditorium 
Theatre and the Lithuanian Hall, 
Hollins and Parkin Streets.

Constituents of the Council in
clude the Lithuanian Grand Duke 
Kiestutis Society, the Grand Duke 
Mindaugis Society, the Lithuanian 
Alliance of America, Chapter 64, 
the Lithuanian Women’s Club, the 
Lithuanian Citizen’s Club, the Lith. 
Woman’s Political Club, the Lith. 
Choral Society, the First Lithuanian 
Republic Club and the Lithuanian 
Business and 
sociation and 
cratic Club.

The guest 
sion will be the newly appointed 
Lithuanian Minister to the United 
States, Mr. Povilas Zadeikis. A 
delegation, which will include Gov. 
Nice and Mayor Howard W. Jack- 
son will meet him at Mount Royal 
Station at 2:14 P.M. and will es
cort him to the Auditorium Theatre. 
The program at the theatre will 
include music by' the Choral So
ciety and many noted Lithuanian 
musicians from other cities.

At 8 P.M. Mr. Povilas Zadeikis 
will speak at a banquet, which is 
to be held in the Lithuanian Hall 
Other speakers will include Judge 
William F. Laukaitis, Mr. P. Jaras, 
Dr. Joseph C. Kaluska, Mr. Juo
zas Tyliave, Editor of the Lithu
anian Newspaper, “Vienybe”.

The Baltimore and Ohio Railroad 
will run a special train from New 
York City, through Jersey City, 
Newark and other points on this 
day. The week end fare is $3.50 
round trip and tickets ’ can be pur
chased from practically all 
in the East.

If all those who desire to 
to Baltimore, will write to 
William F. Laukaitis, Traffic 
Baltimore, Maryland, he will send 
them an official sticker for their 
cars.

AUDITORIUM THEATRE 2:30 
P. M.

Professional Men’s As- 
the Lithuanian Demo-

of honor on this occa-

points

motor 
Judge 
Court,

MMH
RENGIAMAS LIETUVIU SALĖS PUOŠIMO NAUDAI

Dalyvauja: Dailės Choras, Jaunoji Birute, Juokdariai Trys Grybai 
kitokių smagių paįvairinimų

Sekm. Vasario-Feb. 2
Lietuvių Saleje

Pradžia programo lygiai 5:30 vai Šokiai prasidės lygiai
ĮŽANGA Į PROGRAMA 35c. ŠOKIAMS 25c APANAIČIO

ir bus

8 vai
ORK

Visus širdingai kviečia DIREKTORIAI ir KOMISIJA.

NOTE — Due to the lateness of 
receiving K. J. M.’s “Uncensored 
Side Glances,” it is impossible for 
publication, this week.

REIKALINGA MERGAITĖ 
apie 16 metų amžiaus, pa
gelbėti piie namų darbo. 
Atsišaukti tuoj

GArfield 8811-J

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

arti Superior avė., Lietuvių ko
lonijoje; abu namai su furna- 

kaina greitam pirkimui 
Taippat turiu daug

sais;
tik $3500.
gerų namų pardavimui už labai 
prieinamas kainas.

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

(5)

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 mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Turiu $2,000 sumoje Lietuvių banko knygelių pardavimui.

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
J. J. STANKUS

♦
Ž

f

Arco Lump (premium) ...............
(Mažiau negu 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

16201 SARANAC ROAD
GLenville 5787 Cleveland, Ohio.


