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Prancūzija Organizuoja
Valstybes Prieš Vokietija

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Wm. Green nubaubtas. 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green 
dalyvavo angliakasių unijos 
UMWA suvažiavime Wa- 
thi'hgtone. Jam stojus kal
bėti Į delegatus, angliaka
siai pradėjo baubti ir švilp
ti prieš ji. Mat, Green ne
sutinka su angliakasių uni
jos prezidento Lewis nusi
statymu kaslink organiza
vimo visokių darbo šakų ir 
amatų darbininkus i fede
raciją, taigi angliakasiai 
palaikydami savo vadą pa
rodė Green’ui neprielanku
mą.

Tarp kitko, angliakasių 
konvencija nutarė remti 
Prez. Rooseveltą jo atei
nančių rinkimų vajuje.

Unijos vadas Lewis per 
daug metų buvo Republiko- 
nas.

FARĖSI SU KITŲ IR 
LIETUVOS UŽSIE
NIO REIKALU MI

NISTERS

i BAIGIA TARYBAS 
i SU RUSIJA IR RU

MANIJA
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Savaitinis Laikraštis 

Išleidžia Penktadieninis Clevelanoe
Ohio Lietuvių Spaudos B-vė

Vienatinis f ietuvir.i Laikraštis Ohio Va 1st.
Metine Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ....................... $2.00
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Rubsiuvių streikas. New 
York. — New Yorko val
stijoje ir apielinkėse mote
riškų rubli siuvėjai apšau
kė streiką. 3,800 siuvyklo
se. Streikas, sako unijos 
vadai/ palies 105,000 darbi
ninkų. Streikas šaukiama 
nepavykus susitarti su siu
vyklomis už algas ir darbo 
valandas.

8 sudegė. Los Angeles, 
Cal. — Sudegė aštuoni dar
bininkai dirbę prie tvenki
nio. Jiems miegant užsi
degė jų troba, kurioje bu
vo 90 darbininkų; kiti išsi
gelbėjo.

29,000 dirba parkuose. 
Prie viešų darbų federalės 
valdžios lėšom rengiamuo
se parkuose dirba 29,000 
darbininkų. Valdžia pasi
ėmė paversti parkais daug 
tuščių ir negalimų sunau
doti žemių.

Londone, Anglijoje, su
streikavo Smithfield cen- 
tralinės mėsinyčios darbi
ninkai, 10,000 skaičiuje, su
laikydami milijonams žmo
nių mėsos patarnavimą.

St. Nazare, Prancūzija. 
Sustreikavo 2,000 valdžios 
laivii dirbtuvių darbininkų 
protestuodami prieš numa
žinimą 10 nuoš. nuo algų.

Pekin, Ill. — Čia apšauk
ta generalis streikas, kuris 
sulaikė visą judėjimą 17,000 
šio miestelio gyventojų.

Streikeriai kovoja visu 
užsidegimu; Įsakė net biz
nio Įstaigas uždaryti, nes 
pradėsią daužyti langus.

Paryžius. — Vasario 4 
d. čia Įvyko pasitarimas 
Prancūzijos užsienio reika
lų ministerio Pierre-Etien- 
ne Flandino su 8-nių vals
tybių valdovais ir atstovais 
apie kylanti Vokietijos mi- 
litarizmą, kuris darosi pa
vojum visai Europai.

Gryždami iš Anglijos ka
raliaus laidotuvių iš Lon
dono, Paryžiuje sustojo žy
mus diplomatai ir centrali- 
nės Europos karaliai. Su 
sekančiais Flandin turėjo 
pasikalbėjimą: Rumanijos 
karalium Karoliu, BulgaVi- 
jos caru Borisu, Lietuvos 
ir Turkijos užsienio reika
lų ministeriais ir Anglijos 
ambasadorium ir kitais.

Pasitarimai buvo dauge
liu klausimų, politiškų ir 
ekonominių, bet svarbiau
sia del bendros baimės Vo
kiečių karingumo, kas gra
so ir Prancūzijai ir kitoms 
Vokietijos kaimynėms.

Kalbėta šiais klausimais: 
Vokiečių stiprinimas Reino 
ruožto, kuris buvo uždraus
ta stiprinti, ir apsisaugoji
mas nuo Vokiečių bendrai, 
kuo grasinamos tautos tu
rėtų susitarti.

Centralinės Europos tau
tų apsaugos klausimu, ap
gynimui mažų valstybių 
nuo Vokiečių, su Rusija Į 
vietą Italijos, būti jų stip
riausia užtarėja.

A ts teigimas Austrijoje 
karališko sosto, tikslu už
kirsti kelią Vokiečiams ka
bintis prie Austrijos.

Balkanų valstybės, kaip 
Rumanija ir kitos, kur turi 
aliejaus šaltinius ir derlin
gus laukus, taip pat baugi
nasi Vokiečių, nes Hitlerio 
svajonė žengti Į rytus yra 
pavojumi ir Rumanijai.

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė baigia gaminti 
savitarpinę pagalbos sutar
ti, kuri butu, svarbiausia 
apsigynimui prieš Vokieti
ja-

Taip pat padaryta tokia 
sutartis Prancūzijos su Ru
manija, bet ji bus reikšmin
ga tik tada kada Rusija ir 
Prancūzija susitars, nes be 
Rusijos, didelės kaimynės 
savo pašonėje, Rumanija 
butii bejiegė.

TARIASI APIE ALIE
JAUS EMBARGO

Geneva. — Tautų Sąjun
gos narės kurios turi gam
tos šaltinius aliejui gauti, 
tariasi kas galima padary
ti suvaržymui pristatymą 
Italijai aliejaus, ko sulaiky
mas, kaip sakė Mussolini, 
iššauktų Europoje karą.

Tų valstybių atstovai nu
tarė sužiūrėti ar rastųsi 
kokie plyšiai per kuriuos 
Italija gautų aliejaus jeigu 
jos ir sulaikytų, ir ar tuos 
plyšius galima butų užkiš
ti.

Ekspertai suranda kad 
nutarus vykdyt aliejaus 
embargo, Italijai aliejaus 
pristatymas butų užkirsta 
70 nuoš.

KROKODILIAI NUŽUDĖ 
30 ŽMONIŲ

Orocue, Colombia, Pietų 
Amerika. — Meta, upėje 
apvirtus laiveliui laike au
dros, sukritusius i vandeni 
žmones krokidiliai užpuolę 
suėdė. Žuvo 30 žmonių to
je krokodiliais užvisusioje 
upėje.

ŽUVO DESĖTKAI 
JAPONŲ

Tokio, Japonija. — Japo
nijoje dviejų dienų audros 
siautime žuvo 73 žmonės: 
viename kaime. ..nuslinkęs 
nuo kalnų .sniegas, užmušė 
55 gyventojus. Juroje ma
noma žuvo 88 žmonės, kuo
met nuskandinta du laivai.

ŽYDAI .ĮIEŠKO MILIJO
NO DOLARIŲ GELBĖ

JIMUI SAVŲJŲ
Amerikos Žydai pasiryžę 

pravesti didžiausią vajų iš
laisvinimui savo vientaučių 
iš Vokietijos. Norima su
kelti visame pasaulyje 15 
milijonų dolarių, iš tų 10 
milijonų Amerikoje, iškėli
mui iš Vokietijos 100,000 
Žydų ir apgyvendinimui jų 
Palestinoje.

Tam tikslui Washingtone 
Žydų veikėjai iš viso pasau
lio atlaikė konferenciją.

RUSAI IR JAPONAI SU
SIPEŠĖ

Vasario 2 d. Japonai ir 
Rusai kareiviai susimušė 
prie Mančukuo-Sibiro ru- 
bežiaus.

Mušis kilo po to kai Ja
ponai susekė kad Rusų ko
munistų agitatoriai kursto 
Mančukuo kareivius, kurie 
sukilę nužudė 11 Japonų.

19 užmušta ledais. Pietų 
Afrikoje, laike ledų lietaus 
užkapota 19 žmonių ir daug 
sužeista. Ledai krito kaip 
kumštys didumo. Kiti sep
tyni žmonės laike to lietaus 
upėje prigėrė.

EUROPOJE APSIREI
ŠKĖ NAUJAS SU

BRUZDIMAS
—|—

Keliose Europos sostinė
se apsireiškė-1 naujas suju
dimas del pastarų įvykių.

Berlino naziai pradėjo 
labai rėkauti del Šveicari
joje nužudymo nazių agen
to, kurį nušovė jaunas žy
das, iš Jugoslavijos, keršy
damas už persekiojimą Žy
dų. Jis pasakė kad tos kul
kos turėjo bųti tekę Hitle
riui, bet jo pjasiekti negali, 
taigi prašalino vieną nazį, 
kuris nuodina žmonių dva
sią Šveicarijoje.

Viennoje iii kitose sosti
nėse centralinėje Europoje 
pradėta smaukus vajus ap
sivalyti nuo komunistų ir 
sovietii agentų.

Romoje, Mussolini sušau
kė savo patarėjus nuspren
dimui kaip laikytis ir ruoš
tis karui “jeji butų reika
las” su sankcijas vykdan
čiomis šalimis.

PELNAS Iš SVAIGINAN
ČIŲ GĖRIMŲ

Washington. — Federalė 
valdžia 1935 metais taksų 
už svaiginančius gėrimus, 
alų, vyną ir degtine, surin
ko $458,494,722.

Be to, daug milijonų do
larių sumokėta taksų vals
tijoms ir miestams.

Tik pagalvokit kiek gė
ralų perėjo per žmonių ger
kles, jeigu tik vienų taksų 
už gėrimus per metą išmo
kėta šimtai milonų dolarių!

Ar daug jus išgėrėt?

SUARDĖ BALTVERGIŲ 
ORGANIZACIJĄ

New York. — Policija 
darė dideles kratas, užpuo
lė 41 Įstaigą ir areštavo 77 
vyrus ir moteris, nužiūrė
tus prekiautojus mergino
mis. Ta jų organizacija da
rius apie dvyliką milijonų 
dolarių pelno Į metus. Ap
linkinėse valstijose areštuo
ta dar 40 asmenų turėjusių 
bendro su tais New Yor- 
kiečiais.

ŽUVO 20 KALINIŲ GA- 
SOLINO SPROGIME

Scottsboro, Ala. — Ve
žami grotomis uždarytame 
troke 20 kalinių, visi juo
dukai, sudegė kada sprogo 
užsidegęs troko gasolinas. 
Jie nespėta iš troko išliuo- 
suoti, kuomet ugnis smar
kiai apėmė.

Mirė Gen. G. Kondylis. 
Atėnuose, Gaikijoje, mirė 
Gen. Kondylis, 55 m. amž., 
buvęs Graikijos diktato
rius. Jis pagelbėjo sugrą
žinti ant sosto išvytą Grai
kų karalių, ir tuoj po ka
raliaus sugryžimo pats su 
juo susipyko. Kadangi mi
rė dar sulyginamai ne se
nas, kiti spėjo kad jis buvo 
nunuodytas, bet tie gandai 
jo pačių draugų užginčyta.

Kasykloje užmušta 37. 
Indijoj, angliakasy klos ek
splozijoje užmušta 37 dar
bininkai.

ETIOPAI RENGIASI 
NAUJAM MUŠIUI 

SU ITALAIS

Makale, Etiopija. — Šia
me karo fronte Etiopai di
dina savo eiles, ir beveik po 
Italų artilerijos nosimi au
ga Etiopų vadų stovyklos.

Vasario 4 d. Etiopai su
ėmė keturis aukštesnius 
Italų karo vadus ir daug 
kareivių smarkiame mūšy
je kalnų perėjime.

Tembien srityje smarkia
me mūšyje Vasario 3 Etio
pai išmušė 334 juodmarški- 
nių milicijos narius. Tarp 
jų žuvo 16 karininkų.

E t i o p Įjos imperatorius 
pasiryžo sudaryti 100,000 
kariumenę išstatymui prieš 
Italų dalį einančią link sos
tinės Addis Ababa.

Etiopijos vyriausybė da
vė atsakymą į Italijos da
romus užmetimus del ver
gijos Etiopijoje kad ir Ita
lijos valdomose Afrikos te
ritorijose viešpatauja ver
gija ir Italija jos nebando 
panaikinti.

AMERIKOS AUKSAS 
EINA EUROPON

Washington. — Ilgą lai
ką Europos auksas plaukė 
Amerikon. Dabar apsikei
tė — valdžia išsiuntė Vasa
rio 3 d. $5,600,000 vertės 
aukso Į Prancūziją ir Ho- 
landiją parėmimui Ameri
kos dolario vertės, kad jis 
Europoje staiga nenupul
tų bekalbant apie dolario 
infliaciją iš priežasties nu
tarimo mokėti kareiviams 
bonus.

PREZIDENTO ROOSE- 
VELTO VARDU BALIAI

Sausio 30 d. visoje šalyje 
buvo rengiama šokių vaka- 
ra Prez. Roosevelto gimta
dienio paminėjimui. Pelnai 
tų balių skiriama kovai su 
“infantilio paraližium”.

Visoje šalyje buvo apie 
6,000 tokių balių, kuriuose 
dalyvavo apie 5,000,000 as
menų ir padaryta desėtkai 
tūkstančių dolarių pelno.

Prez. Roosevelt pats sir
go ta liga ir dabar jo kojos 
yra nesveikos. _ Jis Įsteigė 
gydyklą nuo tos ligos ir tai 
gydyklai eina tų balių pel
no dalis, kitas visas pelnas 
skiriama vietinėms gydyk
loms.

Sausio 30 d. Prez. Roo
sevelt buvo 54 metų amž.

1935 METAIS AREŠTUO
TA 35,000

Washington.— Suv. Val
stijų iždo departmentas iš
tisą pereitą metą, vykdy
damas alkoholinių gėrimų 
Įstatymą, per savo agentus 
areštavo suvirs 35,000 žmo
nių ir atėmė iš jų virš mi
lijoną galionų nelegališkai 
gaminamų gėrimų. Atim
ta daug automobilių, laivų, 
lėktuvų, narkotiškų vaistų 
ir klastuotų pinigų.

18 prigėrė. Samoa Salos 
pakraštyje, Indijos okeane, 
audrai ištikus prigėrė 16 
žmonių nedideliame laive
lyje.

^Margučio’ Radio 
Programas

Girdėsite iš sekančių ir kitų radio stočių sek
madieni, Vasario 16, lygiai nuo 12 valandos die
nos (Chicagos laiku 11 vai.):

Detroit — WJR 
Boston — WAAB 
Hartford — WDRC 
New York — WABC 
Chicago — WBBM 
Providence — WEAN 
Pittsburgh — WJAS 
Baltimore — WCAO 
Philadelphia — WCAU

Washington — WJSV 
Columbus — WBNS 
Cincinnati — WKRC 
Dayton — WSMK 
Des Moines — KRNT 
Denver — KLZ 
Los Angeles — KHJ 
St. Louis — KMOX 
Seattle — KOL

NEPASITENKINIMAS KLAIPĖDOS
KRAŠTE DIDĖJA

Pagėgiai. — Po įvykusių di
delių trukšmų Klaipėdos sei
melio rinkimų metu, krašte 
viskas aprimo. Dabar vėl ruo
šiamasi rinkti apskričių seime
lius ir kaimų tarybas. Bet šie 
rinkimai tiek audros nesukels, i 
nes jie nėra tokios didelės rei
kšmės. O kitas, kad daugelis 
krašto gyventojų labai nusivy-Į 
lė pereitais rinkimais.

Kaip žinoma, Vokiečių agen
tai prieš rinkimus bėgo per 
kaimus ir ragino rinkti tik 
“vienybės” sąrašo kandidatus, 
nes kaip to sąrašo žmones pa-! 
imsią krašto valdybą busią ati-, 
daryta siena su Vokietija ir 
visi krašto ūkininkai galėsią j 
brangiai parduoti savo ūkio j 
produktus. žmonės patikėjo, į 
nes norėjo brangiai parduoti, 
pigiai pirkti, ir balsavo už Vo
kietininkus. Bet išėjo visai ki
taip. Vienybės sąrašo atstovai 
paėmė krašto valdžią j savo 
rankas jau pora mėnesiu, bet 
pažadų dar nei kiek neišpildy
ta. Vokietija sienos neaiidaro 
ir nieko iš krašto ūkininkų ne
perka. Visi savo ūkio gami
nius gali parduoti tik per Lie 
tuvos valstybės eksporto įmo
nes.

Taigi šiandien kyla žmonėse 
nepasitenkinimas kad jie per 
rinkimus buvo apgauti. Be to 
dabartinė krašto valdžia pridė
jo valdininkams 10 nuoš. algų, 
kurias Lietuviška direktorija 
buvo sumažinus. Ir per tai pa
siliko be pinigų naujai pradėję 
kraštą valdyti. Taigi šiandien 
sunkios dienos naujai krašto 
valdžiai. Be to, kada prie vai
ro buvo Lietuvių žmonės, Vo
kiečiai agentai įkalbinėjo gy
ventojams kad nemokėtų val

džiai mokesnių. Dabar, kada 
pažadai nepildomi taj ir šiai 
Direktorijai mokesčių niekas 
nemoka. Negaunant mokesnių 
nėra iš ko mokėti valdininkams 
algas.

Ųirektorija nori pradėti su 
Centro Vyriausybe kalbas .ir 
derybas. Bet Kauno Vyriau
sybė apie tai nenori nei kalbė
ti, nes direktorija negražiai už
sirekomendavo atleisdama iš 
vietų daug Lietuvių valdinin
kų. Tuo bud u blogo darbo 
įnamiams Klaipėdos krašte ei
nasi nepergeriausia. Jeigu taip 
toliau eis tai Lietuviai Įgaus 
daugiau simpatijų ir sukvailin
ti žmonės pamatys kad reikia 
eiti išvieno ir vieningai gyven
ti. Koresp.

LENKAI IŠTROŠKĘ 
LIETUVIU KRAUJO
Kaunas. — Latvių spauda 

skiria daug dėmesio Lenkų de
monstracijoms prieš Lietuvą ir 
Becko išsišokimams.

“Briva Žeme” koresponden
tas laiške iš Varšuvos pabrėžia 
tą didelę neapikantą kuri da
bar prieš Lietuvius ir Lietuvą 
Lenkuose vyrauja. Laikraštis 
ypatingai kreipia dėmesio į 
vieną Vilniaus mitingo kalbė
tojų, kuris priminė Pilsudskio 
žodžius Genevoje: “Taika ar 
Karas?”. Tuos žodžius išta
rus, įtužus minia pradėjo šau
kti : “Greičiau karą!” Tuo
met kalbėtojas susigriebė ir 
bandė susirinkimą raminti.

Laikraštis praneša kad arti
miausiu laiku demonstracijos 
prieš Lietuvą įvyks, ir kitose 
Vilniaus krašto vietose. Ma-

LIETUVA PASIGAMI
NO 220,404 MAIŠUS 

SUKRAUS
Viso Marijampolės cukraus 

fabrikas šią žiemą yra perdir
bęs 82,724 tonus cukrinių run
kelių ir Pavenčio fabrikas 49,- 
177 tonus. Cukraus išviso yra 
gauta 220,404 maišai.

Marijampolės fabrike išdir
bta 137,852 maišai po 100 kilo
gramų ir Pavenčio fabrike 82,- 
552 maišai po 100 klg.

Pereitais gamybos metais iš
viso cukrinių runkelių buvo 
perdirbta 91,772 tonai, cukraus 
buvo gauta 152,327 maišai po 
100 klg. “L.A.”

noma taip pat kad jos bus pa
kartotos ir Lenkijoje. Tai ga
lima suprasti iš laikraščių iš
sireiškimų. Ir per Lenkų ra
dio sakoma aštrios kalbos prieš 
Lietuvą. - ,

“Latvijas Kareivis”, k omen s 
tuodamas Becko kalbą, tarp 
kita ko pažymi kad Latvijai 
jokio džiaugsmo nekelia Len
kijos užsienių reikalų ministe- 
rio žodžiai apie Lenkų santi- 
kius su Lietuva, minint Pi.--, 
rackio užmušimo bylą su įta •' 
mais prieš Lietuvos vyriausyi,': 
praeityje ir dabartyje. Laik
raštis apgailestauja kad Len
kijos-Lietuvos santykiuose ne
pastebima padėties pagerėjimo 
žymių. “L.A.”



DIRVA

PITTSBURGH BALTIMORE, MD
NORI UŽDRAUSTI NEPIL

NAMEČIAMS IŠPILDYT 
PROGRAMAS

Sugrąžinus alkoholinių gėri
mų biznį, įvairios karčiamos, 
Įdubai ir restaurantai duoda 
palinksminimo programus, ku
riuos išpildyti imama šiek-tiek 
prasilavinę nepilnamečiai vai
kai ir mergaitės.

Pastarose dienose Pennsyl- 
vanijos valstijos vaikų darbo 
Įstatyme vykdytojai pradėjo 
į tai atkreipti daugiau dėme
sio ir ims persekioti savinin
kus vietų kur pardavinėjama 
svaiginanti gėrimai už samdy
mą nepilnamečių muzikantų ir 
kitokių publikos linksmintojų.

Pittsburghe yra
kur samdoma tokie nepilname
čiai linksmintojai, 
kur po atlikimo programo mer 
gaitės esti verčiamos sėdėti 
prie stalų ir šposauti su vy
rais, kitaip savininkai atsisa
ko joms užmokėti už darbą.

35 vietos

Yra vietų

IŠKILMINGAI MINĖS VA
SARIO 16. Baliimorės Lietu
viai rengiasi prie nepaprastų 
škilmių paminėjimui Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienos, Va
sario 16-tą. Čia Nepriklauso
mybės Diena bus iškilminges 
nė negu kitur tuomi kad šio: 
■valstijos seimas ir gubernato
rius paskelbs tą dieną “Lietu
vos Respublikos Diena”,, kas 
yra nutarta ir padaryta Mary- 
'and valstijoje įstatymu. Nie
kur kitur Amerikoje tokio ofi- 
cialio dalyko liečiančio musų 
tautos Nepriklausomybės Die
ną nėra. Toks Lietuvių šven
tės paminėjimas pravesta Ma
ryland valstijoje pasidarbavi
mu Adv. Vinco F. Laukaičio 
kuris dabar yra Baltimorės 
niesto teismo trafiko teisėju.

Lietuvių iškilmės atsibus 
Maryland Teatre, 
Vasario 16-tą,
oo pietų, po vadovyste 
vių Draugijų Tarybos, 
gi, Lietuvių salėje, nuo 
bus vakarienė, kurią
Lietuvių Biznierių ir Profesio- 
lalų Sąjunga. Ta vakariene 
baigsis tos dienos iškilmės.

Koresp.

KELIAUNINKAI PO
St. Juodvalklis ir VL

didžiojo karo pradė- 
nepriklausomą gyve- 
turto ir pinigų, dar 
pasiekti tokio laips-

Lietuvių tauita-valstybė dar 
vis yra kūrybiniame laikotar
pyje. Po 
ius savo 
n imą be 
repajiegė
nio kuriame jau yra Senos val
stybės.

Paskutinis karas, kuris tęsė
si gana ilgai, visai nualino ša- 
į ir suvargino gyventojus. To
kiame stovyje Lietuva pradėjo 
kurti savo savistovi gyvenimą. 
Dėlto, nors jau ir gyvename 
keletą metų nėprigulmingi, vis 
Jei to nepabaigiame politines 
kovas su savo kai kuriais kai
mynais. Be to, ekonominė pa- 
lėtis šiais pasaulinio krizio

PASAULĮ
Verbavičius

Klaipėdos ir kitais svar-
Lietuvos klausimais

Chicago
ATVIRAS LAIŠKAS AMERIKOS 

LIETUVIAMS VEIKĖJAMS

kurios škotam?
Dainavo VI. Ver- 

Už gerą šaudymą, 
Rifle 
gar- 

jiedu

niaus, 
besniais
Škotijoj, Glasgovo universite
tas pakvietė padainuoti Lietu
viškų dainų, 
labai patiko, 
bavičius.
Glasgowo (Al. Martin 
Club) priėmė juos savo 
bes nariais. Brooklyne 
turėjo jau tris paskaitas.

Amerikos Jungtinėse Valsti
jose jiedu mano prabūti keletą 
mėnesių. Iš čia vyks į Meksi
ką ir Pietų Ameriką.

Amerikos Lietuviai šitą Lie
tuvos jaunir-io pasiryžimą 
lėtų Įvertinti ir nuoširdžiai 
remti. Reikia žinoti kad

ku
pa-
be

Margučio” Radio Pro
gramas Vasario 16-tą 
Amerikai ir Lietuvai

“Margutis”, komp. A. Va
nagaičio leidžiamas žurnalas, 
ruošiasi patiekti Amerikos ir 
Lietuvos Lietuviams puikų ra
dio programą sekmadienį, Va
kario 16, paminėjimui Lietuvos 
Nepriklausomybės 18 metų su 
.caktuvių.

Radio programas prasidės 
lygiai 11 v. ryto Chicagos lai
ku, 12 vai. dienos rytinių val
stijų laiku, apie 6 vai. vakaro 
Lietuvos laiku.

dar vieną neutralų 
ir sudarytų tikrai 

Amerikos Lietuvi' 
Sargybos Centrą. 
Centre privalėtų kris 
šios šalies Lietuvio 
tautinė opinija šiai:

TRAUKINIO NELAIMĖJE 
UŽMUŠTA 3 ŽMONĖS

Sunbury, Pa. — Sausio 30 
d. greitasis pasažierinis trau
kinis nakties laiku nušoko nuo 
bėgių einant tiltu virš vieške
lio ir nuvirto. Užmušta trys 
žmonės ir 32 kiti sužeista. Už
muštų tarpe du yra gelžkelic 
tarnautojai ir vienas pasažie- 
ris. žinovai stebisi kad tiek 
mažai užmušta tokioje didelėje 
nelaimėje.

ši gelžkelio nelaimė nutrau
kė ilgą rekordą ant Amerikos 

- geležinkelių. Nuo 1934 
visoje šalyje gelžkelio 
mėse nebuvo užmuštas 
keleivis. šiaip nelaimių
taikė daug ir užmušta dikčiai 
gelžkelių darbininkų, bet paša- 
žierių mirtimi nenukentėjo nei 
vienas per suvirš metus laiko.

meti 
nelai- 
jokis 
pasi-

WATERBURY, CT
KLUBO BALIUS. Sausio 2č 

d. buvo gana šaunus Liet. Ne- 
prig. Politiško Klubo dešrų ii 
kopūstų balius. Diena pasitai
kė graži ir kitų parengimų t? 
dieną Lietuviai neturėjo, taigi 
publikos atsilankė gausiai. Bu
vo svečių ir kitų tautų, Rusų 
Italų ir kt., be to buvo atsilan
kęs ir iš Kanados J Guoba.

Visi linksminosi ir šoko iki 
vėlyvaus laiko; senesnieji 
rimtesnieji 
traukti 
tuviškų 
čio.

Buvo
kių paįvairinimų, bet kaž kode) 
p. “profesorius” su savo choru 
pasirodė netikusiai, 
niekas ir “katučių”

Šiaip viskas buvo 
gerai, tik gaila kad
gaudo -svetimus vėjus, 
butų kad jaunimas pašoktų ai 
pasimokytų šokti jei nemoka 
ir Lietuviškų šokių ir žaidimų. 
Dabar gi jie tik trypia tuos 
nudėvėtus Amerikoniškus šo
kius. Valaitiškis.

ir 
vietomis pradėjo 

ir savo mėgiamų Lie- 
dainų, užsigerdami alu-

skelbta kad bus viso-

kad net 
nepaplojo 
pusėtinai 
jaunimas 

Gera

PROVIDENCE, R. I
. .LIETUVIŲ KLUBAS GERA] 
GYVUOJA. Lietuviai čia turi 
klubą, kuris gerai laikosi ir da
ro gerą biznį. Bet biznį daro 
daugiau iš Amerikonų ir iš ki
tų svetimtaučių, tik ką Lietu
vių vardas. Airiai sako. Lie
tuvių klubas, o Airiai nariai. 
Tikra maišatienė, rodos kad 
šis klubas yra tarptautinis.

Kiti net stebisi kad Lietuviai 
tik ką atidarė 
ir naują 
Airiai turi 
jeigu ne 
tai klube.

naują bažnyčią 
klubo namą, dabar 
kur praleist pinigus, 
Lietuvių bažnyčioje 

Rep.

Baltimorėje. 
nuo 2:30 vai 

Lietu
va k ar e 
7 vai., 
rengia

BLUE ISLAND, ILL.

yra ta: 
dirbtu- 
p radėjo 
iš dar-

Šis miestelis randasi 25 my- 
ios į pietus nuo Chicagos. Di
liausia išdirbystė čia 
lock Island gelžkelio 
ė. šiose dienose ji 
tleidinėti darbininkus
o, sako tą darbą pradėjo at- 
ikti Chicagoje. Netekę darbo 
larbininkai liko susirūpinę. Ki
ri iš čia važiuoja dirbti į Chi- 
:agą.

Iš Lietuvių čia gyvena ro- 
ios tik viena šeima, p. Beitau- 
čius. Jis yra 74 metų amž„ 
lašlys; gyvena prie savo sū
naus, Petro, kuris yra vedęs ir 
riirba gelžkelio dirbtuvėje dar- 
lininkų užvaizdą. Senelis dar 
;uri kitus keturis sūnūs ir vie
lą dukterį. Vienas jo sūnūs, 
luozas, gyvena Chicagoje ir 
/ra vedęs su Lietuve; kiti jo 
aikai vedę svetimtautes.
Beitaučius yra taupus Lietu

vis, turi gerą vardą tarp sve
timtaučių tame miestelyje; jis 
įer 10 metų išbuvo miestelio 
zaldyboje, dabar atsisakė del 
senatvės. Jis yra “Dirvos” 
skaitytojas. Maudis

AKRON
SMULKIOS ŽINIOS

M. Janickio vyresnysis 
nūs Jerry apsivedė, žmoną 
vo Lenkų tautybės merginą.

su-
ga-

S. Tamošausko sūnūs sugry- 
:o iš Michigan valstijos ii- ap
sigyveno pas savo tėvus.

mokinama Lietuvių 
Lietuviškos kalbos ir 
šią žiemą jau niekas 

nors nekurie tėvai 
Kurie moki- 
tie šiandien 

Lietuviškus 
Tarp

Per keletą metų pastangomis 
ibiejų SLA. kuopų žiemos lai
ke buvo 
vaikučiai 
rašybos, 
nemokina,
ir labai to nori, 
rosi Lietuviškai, 
tėvams paskaito 
laikraščius bei knygas,
kitų buvusių mokinių, p. Ba- 
-auskių duktė Paulina labai 
nėgsta ne tik Lietuviškai skai
tyti bet ii- dainuoti, turi neblo- 

šiose dienose ji par- 
“Dirvos” adminis-

Lietuviškų dainų su 
ir mokinasi. Ji yra 

Tiki- 
teityje gera Lie- 

Kalnas.

gą balsą, 
sitraukė iš 
tracijos 
gaidomis
gabi mokinė mokykloje, 
na ii bus ir 
tuvaitė.

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

aikais ir Lietuvoje yra smar- pasišventusio jaunimo tauta į 
Savo ateitį negali žiūrėti drą
sesne viltimi. Jeigu musų pra 
eitis rodo kad turėjome kilniu 
vyrų ir moterų, tuom labiau 
dabar turėtume įvertinti musų 
jaunuolių siekimą atlikti kokius 
nors darbus kurie neša garbe 
ir naudą musų tautai. Supras 
kime ir padėkime jiems.

J. Sagys.

kokai jaučiama. Visa tai Lie- 
uvos valstybei neleidžia taip 

erumpu laiku ekonomiškai su
stiprėti kad galėtų be sunku
lių savo jaunąją kartą rengti 
pilnam ir plačiam kultūriniam 
ir valstybiniam gyvenimui, ši
tą tautos gyvenime spragą su
pranta ne tik musų tautos se
nesnieji vadai, bet ir patrio- 
tinga, dvasiniai kilni jaunuo-j 
menė, ypač aukštesnius moks-į 
lūs einanti. Ji stengiasi pažin
ti pasaulį ne vien teoriškai bet 
ir praktiškai. Be to žmonių 
gyvenimo pažinimas nėra pil
nas.

Kad pilnumoje šitai atsiekti, 
du jaunuoliai sportininkai stu
dentai, Stepas Juodvalkis ir 
Vladas Verbavičius, išėjo dvie
jų metų kelionei, pasiryžę ap
silankyti kuone visose valsty
bėse, jose pabūti, apsipažinti 
su jų kultūrinių ir valstybiniu 
gyvenimu, tvarka, žmonių pa
pročiais ir civilizacijos laimėji
mais. Pasimokyti ir persiimti 
viskuo kas yra gero, o sugry- 
žus į savo tėvynę, visas gerą
sias patirtas puses įskiepyti ir 
ugdyti Lietuvoje. Ištikro, ar 
gali būti kilnenis tikslas kaip 
larncšti iš svetur ko gero ir 
perduoti

Be to, jie keliaudami po sve
timas šalis, tų kraštų žmonėms 
perstatų ir pasakoja apie save 
tautos didingą praeitį, supa
žindina su musų tautos istori
ja, nušviesdami kartu ir da
bartinius Lietuvos rūpesčius. 
Iki šiol jie jau yra buvę: Lat
vijoj, Suomijoj, Švedijoj, Ang
lijoj, Škotijoj.
Su v.

KLAIPĖDOS UŽĖMI
MO SUKAKTUVĖS 

MINĖTA VISOJE 
LIETUVOJE

savo tautiečiams?

Dabar pasiekė
Valstijas, tuo tarpu ap

sistoję Brooklyn, N. Y., pas p 
Pečinskus.

St. Juodvalkis yra pasakęs 
jau vienuolika viešų kalbų Vil

Bai- 
Va- 
su-

Ste-

DIDELIS VAKARAS.
gimui tos dienos šventės, 
sario 16-tos, “Margutis” 
•engia iškilmingą vakarą
vens Hotel, Chicagos vidurmi'e- 
ityje. Bus išpildytas puikus 
programas, paskui gi bus so
dai. Vakaro programas 
sides 7 vai.

JAU NUSIBODO

pra-

nu-

Pagėgiai. — Visame Klaipė
dos krašte ir Didžiojoje Lietu
voje gražiai paminėta trylikos 
metų sukaktuvės Klaipėdos 
krašto atvadavimo. Kaune bu
vo sudarytas minėjimo komite
tas. O Klaipėdoje minėjimą 
ruošė šauliai. Iš Klaipėdos į 
Kauną vyko daug žymių Klai
pėdos krašto žmonių ir sukili
mo dalyvių, o iš Kauno į Klai
pėdą taip pat atvyko žymių 
Kauniškių. Iš abiejų vietų mi
nėjimai buvo perduoti per ra
dio, kur galėjo klausytis visas 
kraštas. Tas džiaugsmas ypač 
entuziastiškas buvo Klaipėdos 
krašte, čia visi Lietuviai dar 
ir šiandien jaučiasi stovį tėvy
nės sargyboje. Ir apvaikščio
jant tą pergalės dieną visi jau
tėsi kaip tik ką nugalėję prie- 

krašte darant
paskaitas ir susirinkimus buvo 
matyti 
rinkosi 
O tuo 
kad to
pelio jokis slibinas neatims, 
jeigu jis kada bandytų tai pa
daryti tai kiekvienas stengsis 
jam po galvą nukirsti. Kor.

Ir visame

Chicagos Lietuviams jau 
sibodo “Daily Tribune” teikia
mos žinios iš Lietuvos. Nusi
bodo jos savo netikslumu, pra
manytais paskalais korespon
dento Donald Day. Tas kores
pondentas seniau vis apsisuk
damas skelbė kad Lietuva jai 
susitaikė su Lenkija. Tos ži
nios buvo nusakomos taip kvai
lai kad neišeidavo jokia pras
mė. Tokioms žinioms nesi
liaujant ir paaiškėjus jų netik
slumui, 1932 metais “Tribune’ 
redakcijai Chicagos Lietuviai 
veikėjai įteikė protestą. Tadt 
Donald Day liovėsi skelbęs 
Lietuvos-Lenkijos taiką, ir iii- 
dabar, pirmose dienose Gruo
džio mėnesio 1935 metais pasi
rodė kitas jo pramanytas pa
skalas, buk Lietuva “susitai
kė” su Vokietija. Ir čia buve 
tiek neteisybės kiek buvo pir
miau jo skelbtose “talkose” 
Lietuvos su Lenkija

Bet pasitaikė kad Lenkija 
leisdama kokius 
Ukrainus, įtarė
teroristus remiant pinigais, iš
duodant jiems pasus ir tt. nt 
tik Europoj bet ir Amerikoj 
Įvardinta net Lietuvos prem
jeras Tūbelis ir New Yorko 
Lietuvos konsulatas. šitą ži 
nią tas pats Donald Day “Tri
bune” kartojo net trimis atve
jais.

Paskiausiomis dienomis tas 
pats korespondentas tame laik
raštyje paleido iš Lietuvos dar 
geresnę “žinią”, buk suokalbi
ninkai buvo prisiruošę. nuver
sti dabartinę Lietuvos valdžią, 
o to suokalbio Lietuvoje niekas 
nežiną, nes valdžia viską dru 
čiai užgniaužusi, 
kad to “įvykio” 
nežino, tik vienas 
jo pranešimui net
vos insurgentai tikėti nenori.

Gaila kad visus tuos Lietu
vą diskredituojančius paskalus 
Chicagos Lietuviai toleruoja, 
balsą prieš juos nekelia: net 
čia pat būdamas Lietuvos kon
sulas tyli, lyg kad Lietuvos 
murzinimas jį visai neapeitų.

Gėda Lietuviams!
Chicagietis

Praeitais metais Kaune, Pa
saulio Lietuvių Kongrese, tapo 
paskirti keturi vyrai kurie at
stovaus Amerikos Lietuvius 
Pasaulio Lietuvių Sąjungoje.

Tas yra labai gerai. Bet, 
man rodos, butų dar praktiš
kiau jeigu Amerikos Lietuvių 
srovės neatidėliojant paskirtų 
dar po vieną savo atstovą į Pa
saulio Lietuvių Sąjungą, šitie 
aštuoni musų atstovai teiktųsi 
susirasti 
asmenį, 
praktišką 
Tautinės 

šitame 
talizuotis 
visuotina
klausimais:

1. Apžvalga, iniciativa i’ 
sprendimas Amerikos Lietuviu 
socialinių, politinių ir tautinių 
problemų;

2. Surasti galimybes gauses
niam ugdymui tautinės sąmo
nės šios šalies jaunoje kartoje

3. Stropiau telkti skirtingas 
tautines sroves į vieningą tvir
tą Lietuvišką šeimyną, ir ben
dromis spėkomis gausiau rem
ti Lietuvą išlaikymui savo su
verenumo.

šitos mintys pasireiškia štai 
del ko:

Kaip jau 
matoma ir
'iau ar vėliau, musų tėvynes 
amžinieji priešai, vieni ar kiti 
su kardu rankoje gali pulti an< 
Lietuvos. To delei, Lietuvoje 
visi gyventojai jau rimtai ir 
stropiai sujudo ruoštis apsigy
nimui. Pagaliau tapo sumany
ta ir visuomenės užgirta pini
ginė rinkliava ginklų fondui.

Turime suprasti kad geras 
apsiginklavimas yra 
pirmaeile 
stokos ir 
la.nsuojasi 
gyvybė ir

Tačiau,
Lietuvoje dedasi, pas mus vis
kas ramu, lyg tame vakarų

fronte. Manau kad 
pasiviškumas yra 
mas musų tarpe kokios tai slo
pinančios dvasios.

Dabar gi, kaip matote, laikąs 
yra pribrendęs šios šalies Lie
tuviams rimtai susidomėti kad 
musų tėvynės broliams yra, 
reikalinga moralinė ir materia
linė parama, ir ji reikalinga 
tuojau, šitos musų priderys- 
tės iniciativai, energijai sukel
ti ir stropiai veikmei būtinai 
yra reikalingas Centras, kuris 
kaip tix pritiktų A. L. T. S. 
Centru.

Broliai ir Sesutės Amerikie
čiai! Musų senosios tėvynės 
broliams-seserįms gresia rim
tas pavojus — imkimės rūpin
tis gelbėti jiems šiandien, nes 
•ytoj gali būti pervėlu!

J. Smailis.

toks musų 
apsireiški-

P. S. Kiti Lietuviški laįkraš- 
iai prašomi šį atvirą laišką 

perspausdinti. J.ę S, =

3AR KASLINK PAŠ
TO ŽENKLELIU

ten teroristus
Lietuva tuos

visiems yra aiškia 
svpran.tama.: ąnks

Lietuvos 
užduotimi, nes tąr 
gausumo ginklų ba- 
jos ir jos žmonių 
mirtis, 
akivaizdoje to kas

LIETUVOS GARNYS 
NUSKRIDO APIE 

10,000 KLM.

kaip visi skaitlingai 
ir klausėti kalbėtojų, 

pat kiekvienas kalbėjo 
mylimo Lietuvos kam- 

0

TURĖKIT SAVO NAMUOSE 
sekančius puikius Lietuviškos

KURINIUS

Tinka suaugusiems, ir jaunimui 
kurie mokomi piano, smuiko 

arba akordiono muzikos.
MARGUČIO DAINOS 

ir akordionui.
čio ir tūlų kitų kompozitorių dainos. Kaina ...

MARGUČIO DAINOS (1-nia ankstyvesne dalis). Šioje knygoje 
taipgi yra populiariškos ir mėgiamos Vanagaičio dainos, keli 

desčtkai. Muzika pianui ir akordionui. Kaina .............................$1.00

VINCO NICKAUS Lietuviškų šokių Albumas. Telpa 20 parink
tų muzikos šmotų. Pianui arba akordionui ................ $1.00

VINCO NICKAUS Lietuviškų šokių Albumas. Smuikai .... $1.00

LONGINO BUINIO Lietuvišku Šokių Albumas No. 1. Telpa 37 
$1.25 
$1.25 

75c 
75c

iu dalis) 48 puikiausios dainos, pianui 
Čia telpa gražiausios visų mėgiamos Vanagai.- 

. .. .$2.00

Išeitų taip 
niekas kitas 
Day. šitam 
patys Lietu

Pianui arba akordionui ..........................
Albumas No. 2—pianui arba akordionui
Albumas No. 1—smuikai (violin) ....

Albumas No. 2—smuikai ..........................

Šiomis dienomis 
universiteto 

Ivanauskas ga
ri u pranešimus 

negyvi du Lie- 
(garniai), kurių 

10,006

P. W. Urban užpuola; ma
ne bereikalingai “Dirvos”? nr. 
3-me su pasarga apie pašto- 
enklelius.i Išvedžiojama ’ buk : 

iš gavęs daug < ženklelių ' galiu 
palikti milijonierium, o :“Dir- 
zis*’ skaitytojai ? gali brangių 
ženklelių pasiųsti, nes-. Lietuvos 
ženkleliai nekurie esą brangus, į 
iš gi galiu tik “kiek loska” pri
mokėti. « Esą, žmonės- ir pa
prasčiausius ženklus perka.

Taip, -ir aš perku ir galiu 
tamsiai parduoti “labai bran
giai”, nuo 10 iki 25 cehtų sva-| 
ą pašto; ženklelių, >

Kaslink nepaskelbimoi : ženk-j 
lėlių kainos: su lyg . Seott'o? ka
talogo. Vien tik Amerikos žen
klų kainas skelbiant prisieitų 
užpildyti visą “Dirvos” pusla
pį, o ar redakcija sutiktų tiek . 
vietos duoti ?

Toliau rašoma kad reikia at
sižiūrėti į Scott’o katalogo kai
nas. O gal taip ir atsižuroma, 
tai ko tuomet norima?

Tokiu rašymu tik nuskriau- 
džiama tie kurie galėtų gauti 
kelis centus ar dolarius už sa
vo senus, jiems nereikalingus 
pašto ženklelius, kurie gal iš
neštų juos laukan ar sudegin
tų, o jų tarpe gali pasitaikyti 
r brangesnių ženklelių. Kiek- 
zienas žmogus negali įsigyti 
tuos katalogus kas metai, nes 
jie atsieina po kelis dolarius 
metams, o senų ženklelių tarpe 
sulyg katalogų kainomis gali 

kelis po centą ar 10 cen- 
gali ir nerasti per metus 
nei vieno verto, tai koks 
išrokavimds

žmogui pirkti 
tai ir mokėti 
rius?

Angliškoje
me tūkstančius įvairių skelbi
mų su prašymais ženkleliu, o 
ar ten skelbiama viso pasaulio 
kainų katalogas? Teisybė, bu
na kartais kur skelbia tik
lėtą ženklelių, nž kuriuos jie 
buk moką aukštas kainas, bet 
kolei jie ką mokės turi nuo jų 
pirkti jų tam tikrą padarytą' 
katalogą ir sumoket nuo 10c 
iki' $1, o nupirkęs jh katalogą 
ir gavęs tų brangių tik ženkle
lių katalogą, nerasi ir nepar
duos! nei už vieną centą ženk
lelio, bent daugumoje taip yra.' 

. Aš renku ir paduodu viso 
pasaulio ženklelius jau 35 me
tai, tačiau kiek veržės turintis- 
ženklelis pasitaiko vienas: per 
šimtus tūkstančių.

Gaila vietos ir laiko apie to
kį mažniekį rašinėti, todėl ne
vertėtų to klausimo laikrašty
je ■ nei diskusuotič .; i .

M. O._ Servant.

rasti 
tų, o 
laiko 
butų

Afrikoje, 
apielin- 

nuskrido

kiekvienam 
katalogą kas me- 
po 3 iki 5 dola-

Spaudoj užtinka-

šokiai
J,. BUINIO
L. BUINIO
L. BUINIO

LITHUANIAN DANCE FOLIO (Vitak-Elsnic) No. 1—for 
or accordion.................................................................................

LITHUANIAN DANCE FOLIO No. 2—piano ar accordion . . 
LITHUANIAN DANCE FOLIO—No. 1—violin ..........................
LITHUANIAN DANCE FOLIO—No. 2—violin .........................

Užsakymus siųskit aiškiai pažymėdami korį sųSiuvinj 
norite, kokiam instrumentui, ir prisiyskit atlyginimų 

pinigais arba pašto ženkleliais po 2c ir 3c.

piano 
75c 

. 75c 
. 75c 
. 75c

‘ DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

“Dirvos” Admin.

Kaunas.
/ytauto Didžiojo 
profesorius T. 
vo iš Afrikos 
tad ten rasta 
;uvos gandrai
/ienas nuskridęs arti 
.dlometrų. šių istorija yra to
kia :

1935 m. Birželio mėnesio pa
baigoje, Seinų apsk., Kapčia- 
niesčio vals.,- Pabudaviečio kai
me, paukščių žieduotojas Kra- 
jauskas apžiedavo keletą bal
tų gandrų. Vienam jaunam 
varniukui lizde jis ant kojos 
užmovė alumino žiemą B1847.

Nepraėjus penkiems mėne
siams tas gandras buvo ras
tas negyvas Pietų 
Tohanesburgo miesto 
tėję. Tas gandras 
rpie 9300 kilometrų.

Antras Lietuvos gandras nu
skrido dar toliau už pirmąjį. 
Jis Liepos mėn. 1930 m. buvo 
ipžieduotas Alytaus aps., Užu- 
’alių kaime, šį gandrą apžie- 
iavo Petras Dumbliauskas.

Pernai Lapkričio mėnesį tas 
gandras rastas negyvas Pietų 
Afrikoje, keli šimtai kilometrų 
i pietus nuo Johanesburgo.

šis antras gandras yra pa
siekęs tolumo skridimo rekor
dą iš visų kitų Lietuvos pauk
ščių, nes jisai nuo žiedavimo 
dėtos nuskrido apie 10,000 ki- 
'ometrų. Tas paukštis šešias 
zaseras skrido į Lietuvą ir at
gal, nuskrido apie 100,000 ki
lometrų. “L.A.”

ke-

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

>34 Michigan Ave. Dayton, O.
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JONUS LITŲ - 68,000 KIAULIŲ 

DAUGIAU NEGU 1934 M

ir Sesutės Amaį 
tusų senosios tšj 
seserinis gresia į ' 
jus — imkimės rę į 
ti jiems šiandien, i 
Ii būti pervėlu!

j.sm
<iti Lietuviški hįj 
omi ši atvirą į 
tinti. j

OASLINK ŽENKLELE)
Urban užpuola- 

alingai “Dirvos", 
pasarga apie g

i • Išvedžiojama -į į 
daug 'ženklelio r, ’ 

ilijonierium, o į

rasiųsti. ntsfe 
nekuria esą fe 
tik “kiek losb’i) 

2są, žmonš į 
s ženklus.L 
- aš perku ir 
irduoti ■ “labai 
10 iki 25 ceoks 
snklelių. , ; | ' 
nepaskelbiau i 

s; suiyg; Stote;
i tik Amerib i 

skelbiant po j
isą "Dirvos") ! 
lakcija sutikę 
?,.
;oma kad raka 
cott’o katalopi' 
taip ir atsikra• 
et norimai

RUGPJŪČIO 22, Jurbarkas. — Penkta va
landa ryto —- gaidžiai gieda; išbundu, nes rupi 
tolima kelionė — pasiryžau parvažiuoti šiandien 
į Kauną, taigi tuoj keliuosi, rengiuosi, skubinu 
kad nepavėluoti į garlaivį, kuris apleidžia Jur- 

■ barką apie 6 valandą ryto. Viešbučio “Nemu
no” savininkas jau buvo altsikėlęs, taigi atsily
ginau už nakvynę, apie keturis litus, ir atsisvei
kinęs ėjau į garlaivį. Smagu buvo tokioje vie
toje pernakvoti, nes labai švari ir saugi, ir tas 
parodo kad nuo senų laikų žudų užgyventame 
ir nugyventame mieste padaryta gražus pro
gresas, pasirūpinta vietomis keleiviams apsisto
ti, ir jas veda Lietuviai.

Skersai gatvės ties viešbučiu stovėjo auto
busas kuris važiuoja j Kauną tuoj pat, ir ima 
nuvažiuoti apie 4 valandas laiko. Garlaiviu ke
lionė truks apie 9 valandas laiko, tačiau apsi
sprendžiau važiuoti garlaiviu, nes norėjau dau
giau geriau matyti Nemuno krantus.

Nueiti į garlaivį truko keletą minutų, ir 
radau jau jį laukiantį. Garlaivio vardas—“Ba
landa”. Tokio pat modelio kaip tie garlaiviai 
kurie Nemunu plaukiojo 
daugelis jūsų Lietuvoje 
prie Nemuno gyvenot.

Nuėjęs iki Nemuno,

vėlesniu kryžeivystės 
gerai virš

statyti 
bokštu, kuris kyšo

Kairiame krante, Suvalkijos 
mažą baž- 

aukštai

anais laikais, kada dar 
buvot ir matėt, kurie

Jurbar- 
miestas 
krantas

Ištolo

paskutinis
Nemuno 

nuožulnus, 
miesto dalis, seni

pasiekus apie

išvežti reikėjo

sunkumų kiau- 
metų pradžioj e. 
užauginta daug 
buvo galima už-

S LA. NARIAI 
Balsuokit už ši fautini Kandidatu Sąrašą 

Prezidentu 

Vice Prezidentu 

Sekretorium . .

ADV- .NADAS RASTENIS, 
ADV.

. . M. J.
Iždininku ADV.
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į g-arlaivį įlipęs, galė
jau ištolo apžiūrėti tą “šlaunų miestą” 
ką. Seniau Jurbarkas buvo 
prieš Rusų-Vokiečių rubežių. 
ties Jurbarku neaukštas ir 
matosi daugiausia tik senoji
mediniai namai ir virš jų kyšo didelė raudona 
dviem bokštais bažnyčia.

Ties Jurbarku Nemune yra sala. Per ne
gilią dalį į salą nutiesta medinis tiltas, o per 
giliąją eina keltas, kurį, kaip jau minėjau, ope
ruoja Lietuvis, Gavėnia.

Keliolika minutų po šeštos, garlaivis pasi
judino ir prasidėjo kelionė aukštyn prieš van
denį, tuo Lietuvos Upių Tėvu, kurio krantai 
man buvo pažystami iki Seredžiaus, o žemyn 
nuo tenai nebuvau buvęs.

Aukštyn nuo Jurbarko plaukiant, Nemuno 
krantai darosi aukštesni, bet pliki, be jokių me
džių, tik toliau Suvalkijos pusėj pradeda maty
tis įvairių medžių ir pagaliau pušynai.

SKIRSNEMUNĖ. Tame pačiame Nemuno 
šone kai Jurbarkas, stovi žinomas panemunie- 
čiams miestelis Skirsnemunė. Iš toli matyti di
delė dviem bokštais raudona bažnyčia. Ties šiuo 
miesteliu Nemuno krantas vėl pasidaro nuolai
desnis, apie miestelį matyt plačiai išsimėčiusių 
gyventojų. Per miestelio vidurį eina vieškelis 
nuo Jurbarko į Kauną. Aukščiau krantuose Su
valkų ir Kauno pusėse matyt ir gražių ūkininku 
trobų, ir prastų samanotais stogais senų baku
žių.

Kiek toliau nuo Skirsnemunės, privažiavom 
žvyrinę, Boraką. žvyrinėj yra Vokiečių kirkė, 
nedidelė medinukė.
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GELGAUDIŠKIS. Už Skirsnemunės, aukš
čiau Nemunu privažiuojam Gelgaudiški, Suval
kijos pusėje. Ten matosi maža 
Matyt keli muro namai, vienas 
Tai Gelgaudiškio dvaro namai.

Kitame Nemuno šone yra 
Kaip miesteliai taip ir kaimai 
pažymėjimus — pastatyta ant
su užrašais, ir žinai ką privažiuoju, 
vienur garlaivis paima sustodamas prie kranto, 
kitur, kur jų buna mažiau, dakelia valtimi.

Garlaiviui įsiėjus ir pečiams įsidegus, išlipo 
viršun pečkuris. Priėjau ii- užkalbinau jį. Pa
klausiau jo vardo ir pavardės, pasisakė esąs Sta
sys Jasaitis, ir čia pat su juo dirba ir jo brolis 
Antanas. Sakė jų vienas, Kostas, ir seserys 
gyvena Waterbury, Conn. Jie paeina iš Veliuo
nos kaimo ir valsčiaus. Paklausiau apie jų už
darbį ir gyvenimo sąlygas. Sako, pečkuris gau
na mokėti 150 litų į mėnesį, kapitonas ir maši
nistas gauna po 250 litų. Jasaitis sako, iš tos 
algos ką jis gauna, labai gerai pragyvena, nes 
maistas labai pigus.

Toliau, užkalbinau kitą laivo darbininką, jis 
prigelbėjo kapitonui. Vladas Stirbis, iš Kauno. 
Jis irgi gauna 150 litų algos, ir 
kelis desėtkus litų priedinių, kaip 
dina bonų. Paklausiau kaip esti 
metu kada garlaiviai nevaikščioja,
kiti darbininkai žiemą buna paleidžiami, tik jis

gauna dar po 
Amerikoj va- 
jiems žiemos 
Jis sako kad

vienas laikomas garlaivio užžiurėjimui ir gau
na pusę vasarinės algos.

RAUDONĖ. Dešiniame Nemuno krante da
važiavom Raudonės Pilies rumus, tarp medžių. 
Rūmai raudoni, 
laiku, su apvaliu 
medžių viršūnių.

PLOKŠČIAI.
pusėj, paskiau davažiavom Plokščius 
nytkaimį, su nedidele sena bažnyčia 
krante, tarp medžių.

VELIUONA. Kauno pusėje, davažiuojant 
Veliuonos miestelį, pirmiausia pasimato kapi
nės. Pails miestelis stovi ant aukšto kranto ir 
dalis namų apačioje. Bažnyčia balta, vienu sto
ru bokštu. Namų matyt ir naujų, bet mediniai. 
Apačioje netoli Nemuno matyt keletas mūrinių 
namų, vienas dviejų aukštų, koks tai dar likęs 
iš Rusų laikų.

Toliau, Veliuonos kitoje pusėje, už bažny
čios, matyt didelis kalnas, gražiai aplink krū
mais apželdintas — tai Gedimino Kalnas, kur, 
kaip sakoma, buvo kryžeivių nukautas D. L. 
K. Gediminas, 1340 m., žiemos laike, kariaujant 
su Vokiečiais toj vietoj. Jo atminčiai ten tapęs 
supiltas tas kalnas. Ta vieta dabar padaryta 
istoriška ir stropiai prižiūrima. Ten pastatyta 
ir Gediminui paminklas. Mažai kas žinojo to 
kalno reikšmę seniau, nors daugelis Veliuonie- 
čių po jį ir laipiojo. Parvažiavę Lietuvon, ku
rie iš tos parapijos paeina, būtinai turėtų tą 
kalną aplankyti.

Prie Veliuonos esant, atplaukė garlaivis iš 
Kauno, vardu “Palanga”.

ILGUVA. Suvalkijos pusėje davažiavom 
bažnytkaimį Ilguvą, su sena medine bažnytėle, 
čia matyt ir dvaro namai. Nuo čia, toliau kito
je Nemuno pusėje jau pasimato Seredžius.

SEREDŽIUS. Priplaukiam ir Seredžių. Lai
vo darbininkai papasakojo man kad karo laike 
Seredžiaus bažnyčios bokštai buvo nugriauti. 
Miestelis nusitiesęs ant kranto jr pakalnėj. Baž
nyčia stovi ant pat kranto viršumos.

Seredžius jau man pažystamas, nes čia esu 
"uvęs tris karius pirmiau: pirmą kartą 1908 

t lai s, kada Belvedero dvare buvo surengta 
Lietuviškas vakaras. Tada dvarą valdė rodos 
Burba. Ką vaidino negaliu atsiminti, bet iš pla
čių apielinkių Lietuviai veikėjai važiavo į tą va
karą, garlaiviais ir arkliais, ir daug iš apielin- 
kių priėjo pėkščių. Tai buvo antras-trečias me- 
L"s po, atgavimo Lietuvių spaudos, ir Lietuvoje 
buvo visi Lietuviai atgiję. Mane, dar vaiką, su 
-avim į ;fą vakarą vežėsi Vilkijos vargoninkas 
Liudvikas Adomaitis, pas kurį vasaros laiku, 
kaip tik užsidarydavo Rusiška mokykla, moki
nausi Lietuviškos rašybos. Antrą kartą Sere
džiuje buvau kai laikėm mokyklos egzaminus, 
o trečią kartą — kokiuose tai “atpuskuose”.

Belvedero dvaras dabar naudojamas ukinin- 
kystės mokyklai, rodos ten užlaikoma veisliniai 
gyvuliai ir mokoma gyvulininkystė.

Visas Nemuno šlaitas nuo kalno iki apačios 
apačios ties dvaru nusodintas matyt vaisiniais 
medžiais, gražiose lygiose eilėse.

Aukščiau Seredžiaus, į Nemuną įteka viena 
iš garsiųjų Lietuvos upių, Dubysa, kuri atiteka 
nuo Raseinių, pro Ariogalą, Čekiškę ir kitus 
miestelius. Dubysa neplati, bet krantai aukš
ti. Per Dubysą, kur seniau buvo tik paprastas 
braškantis medinis tiltas, dabar išstatytas di
delis aukštas, amžinas plieno ir cemento tiltas. 
Jis baigtas statyti rodos 1928 metais. Nei po- 
tviniai nei kitokios kliūtys dabar nesulaiko va
žinėjimo tuo keliu.

Prie Seredžiaus, Dubysos krante, statoma 
naujos murinės kareivinės, kokių statoma po 
visą Lietuvą.

VILKIJA. Vilkija stovi ant to paties Ne
muno kranto kaip ir Seredžius. Tarpe tų dviejų 
miestų, kitoje Nemuno pusėje, yra žemutinė 
Panemunė, turi mažą baltą muro bažnyčią su 
žemu bokštu. Ta bažnyčia matyt iš Seredžiaus 
ir iš Vilkijos.

Prie Vilkijos artinantis, pradėjau geriau 
pažinti visus Nemuno krantus ir griovius upelių 
subėgančių į Nemuną. Miškai ir krantai pažys
tami, nes juose ir uogaudavom ir grybaudavom 
ir šaip vaikai išeidavom pasivaikščioti. Vilkijos 
bažnyčia ir jos du aukšti bokštai matyt ištolo. 
Nedavažiavus Vilkijos, tame pačiame šone ran
dasi taip pat pažystami Matanskynės dvaro na
mai. Prisiartinant Vilkijos, miestelyje matyt 
ir naujų namų. Vikija stovi ant dviejų kran
tų: apatinio ir paties aukštojo. Ant viršutinio 
kranto yra bažnyčia ir daugiau Lietuvių apgy-

Kaunas. — Sausio 3 d. įvy
kusiame “Maisto” akcininkų 
suvažiavime “Maisto” valdybos 
pirmininkas J. Tallat - Kelpša 
padarė pranešimą pažymėda
mas kad praeitų metų “Mais
to” bendrovės veikla vis dar 
buvo sunkiųjų metų įtakoje.

Eksporto varžymai maža ką 
sumažėjo. Gyvulių ir mėsos 
kainos ne ką tepasikeitė. Ypač 
buvo didesnių 
les suvartoti 
Kiaulių buvo 
daugiau negu
sienyje parduoti.

Padaryta sutartis su Rusija 
kiaules išplatinti žymiai palen
gvino. Tačiau gaunamos už 
kiaules kainos toli nesiekė sa
vikainos. Apskritai, sunkumų 
priežastis buvo dviejų rūšių: 
viena, tai nepastovus statymai 
kurie neleido nustatyti kiek 
tikslesnio artimai ateičiai pla
no; antra — rinkų stoka.

žymesnės rinkos praeitais 
metais kiaulėms buvo Anglijo
je ir Rusijoje. Į Angliją par
duota kiek daugiau kaip treč
dalis visų iš ūkininkų supirktų 
kiaulių (būtent, 1600,000 kiau
lių), o į Rusiją — 117,488. Į 
Austriją, Prancūziją, Čekoslo
vakiją, Belgiją ir Olandiją par
duota per 30,0000 išviso. Li
kusi iš ūkininkų supirktų kiau
lių dalis, taip pat apie trečda
lis, daugiausia turėjo būti su
vartota vidaus rinkose. Lai
kotarpiais susidarydavo del to 
didelės atsargos. Vien taukų

atsarga buvo 
1500 tonų.

Pertekliams
pasiekti tolesnes rinkas, kurios
pasidarė neprieinamos del su
trukdymo transporto per Vo
kietiją. Tam pradžioje buvo 
išnuomoti, o vėliau nusipirkti 
du nedideli laivai-šaldytuvai, o 
vėliau išnuomota dar ir tre
čias. Dabar- visi trys laivai re
guliariai kursuoja tarp Klaipė
dos ir Belgijos bei Holandijos 
uostų. Per paskutinius ketu
ris mėnesius jie vien kiaulių 
išvežė apie 25,000. Savo juros 
susisiekimo priemonių turėji
mas palengvino pastaru laiku 
išnaudoti atsiradusią kiaulie
nai rinką Švedijoje.

SUPIRKTA 450,000 
KIAULIŲ

Viso kiaulių praeitais
tais, nebojant visų sunkumų, 
“Maistas” iš ūkininkų supirko 
apie 450,000 — apie 68,000 
daugiau negu 1934 metais.

Daugiausia padidėjimo tenka 
lašininėms kiaulėms, kurių bu
vo supirkta 52,360 prieš 16,500 
1934 metais. Už kiaules ūki
ninkams pernai sumokėta 29,- 
157,000 litų.

Raguočių pernai “Maistas” 
iš ūkininkų nupirko 3,106, o 
1934 m. — 4,980. Beveik vis
kas sunaudota vidaus rinkoje.

Arklių supirkta 957 prieš 
316 1934 metais.

Eksportuoti į Latviją veisli
nių kuilių nupirkta 1,314 prieš 
98 1934 metais.

me-

Ties Raudondvariu 
Per Nevėžį taip pat 

didelis, puikus tiltas kaip per 
Vis tai rupesniu dabartinės Lietuvos
Pirmiau per Nevėžį reikėdavo keltis

venta miesto dalis. Apatinė dalis yra apgyven
ta žydų. Vilkijos miestelio krantą graužia Ne
munas, taigi iš vandens pusės namai paramsty
ti. Ta pati sena balta mūrinė žydų “iškala” 
arba sinagoga, tebestovi, stipriai iš upės pusės 
sumūryta, lyg kokia tvirtovė, kad vanduo nenu
griautų.

Už Vilkijos, , paskui sekė Bruže, Zapyškis, 
Kulautuva ir Raudondvaris 
' Nemuną iteka Nevėžis, 
išstatyta toks 
Dubysą, 
valdžios.
suglerusiu keltuvu ir ne visais meto laikais bu
vo galima persikelti.

Raudondvario bažnyčia karo laiku buvo iš
griauta, dabar atstatoma, dar nebuvo baigta, 
nes, kaip sakė laivo darbininkai, pritruko pini
gų. Zapyškio nauja mūrinė bažnyčia kaip karo 
metu buvo sunaikinta taip ir pasiliko.

Kaunas pasimato iš labai toli. Ir išrodo di
delis miestas, nugulęs Nemuno ir Vilijos kran
tus. Ištolo prieš saulę žėri balti murai ir rau
doni jų stogai. Kyšo į viršų bažnyčių bokštai, 
žymiai į save akį traukia naujasis miestas ža
liajam Kalne, kur pristatyta mūrinių ir medinių 
namų, raudonais blekiniais stogais.

Parvažiavom į Kauną apie 3 valandą po 
pietų. Buvau gerokai išalkęs, kadangi garlaivyje 
tik papusryčiavau ir buvau pasiryžęs parvažia
vęs į Kauną gerai pasivalgyt, nes ko ko bet val
gio Kaune tai randi puikiausio, ir kokio tik no
ri, mėsiško ar pieniško. Paveizdan, Pienocen
tras mieste užlaiko keletą savo valgyklų kur 
duoda tiktai pieniškus valgius, — ir kaip vasa
ros laiku, skaniausias ir Lietuvio skoniui mė
giamiausias valgis — raugytas pienas su švie
žiom bulvėm! O bulvės kaip tik dabar pačios 
šviečiausios ii- skaniausios!

Atsiradau vėl Kaune, apsukęs beveik ratą 
aplink visą vakarinę Lietuvą.

Po pietų, dar apėjau savais reikalais Užsie
nio Lietuviams Remti Draugiją, Švedų Ameri
kos Linijos kontorą pažiūrėt ar nėra laiškų; su
sirinkau kelių dienų laikraščius patirti kas pa
saulyje ir Lietuvoje dedasi, ir taip baigėsi die
na.

ANT. O. ŠALNA, 

VINIKAS (dabartinis) 

J. S. LOPATTO,
Iždo globėjais ........... ST. MOCKUS, J. ZALATORIUS,
Daktaru kvotėju . ...DR. S. NAIKELIS.

Versiu eksportuoti į Rusi id KLAIPĖDOS KRAŠTE
nupirkta 591 prieš 828; avių
I, 524 prieš 1,546 (užsienyje 
butų galima parduoti daugiau, 
tačiau ūkininkai daugiau 
pristatė).

žąsų pernai 
pirko 58,970. 
vo nupirkta 144,675. 
tuota į užsienį žąsų 
negu 1934 metais.

Viščiukų pernai
II, 941 prieš 871 1934 metais. 
Ančių supirkta 11,503 prieš 
3,271. Kalakutų supirkta 5,429 
prieš 2,707. Triušių supirkta 
26,111 prieš 452.

Paskutiniu laiku pradėta į 
užsienį eksportuoti ir kiškių. 
Visiems paskutiniems dalykams 
rinkų yra ir jų išvežti galima 
žymiai daugiau.

Viso “Maistas” pernai iš už
sienio už visus eksportuotus 
gaminius yra gavęs apie 32 
milijonus litų. Metinė bendro
vės apivarta, atrodo, sieks apie 
50 milijonų litų.

■ Vyriausybę prie) praeitų me
tų “Maisto” operacijų turės 
pridėti apie tris o gal ir dau
giau milijonus litų. “L.A.”

TĖRA 20 NUOŠ. GRY

ne-

nu- 
bu-

“Maistas” 
1934 metais

Ekspor-
daugiau

supirkta

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietei.

Kauniečiai. Bet kaina visai nebrangi lyginant 
tokią vietą su Amerikos restaurantais. Kita 
namo dalis turi vieškambarį, su bufetu, toliau 
gi yra didelė salė, kur įrengta kabaretas. Gre
ta vieškambario yra tas Trijų Kunig-aikščių 
Kambaris, kur buna laikomos nedidelės konfe
rencijos.

Pirmiausi Amerikietį tą rytą gatvėje suti
kau P. Pivaroną, Pittsburghietį. Prisiminėm 

j kongresą, visas vaišes, ir dabar nors į posėdžius 
i vaikščiot nereikėjo, visgi išrodė kad to laiko 
i taip maža, nes mat apribotas musų buvimas 
Lietuvoje, o čia galvoje pinasi svajonės ir šir
dyje norai visur apvažinėti, viską matyti, ii- tu
ri visokių kvietimų ir patarimų ten nueiti, ten 
aplankyti, ten nuvažiuoti. Man dar rupi aplan
kyti Suvalkija ir Dzūkų kraštas, taipgi norisi 
nuvažiuoti į Zarasų kraštą; Juozas Gedminas 
pakvietė, atvažiuoti į Telšius; dar norisi būti 
Kėdainiuose, Raseiniuose, Tauragėje, Nidoje, ir 
kiti patarclinėjo dar nuvažiuoti šian ir ten.

Pusryčiaujant, Lietuvos viešbučio restaura- 
ne pamačiau atėjus pusryčiauti Chicagos spor
tininkus. Jie jaučiasi kaip namie — vienmar
škiniai vaikščioja, garsiai kalba, Lietuviškai ir 
Amerikoniškai.

Prie šio pat viešbučio yra pridėta varinė 
lenta su pažymėjimu kad 1919 metais ten žuvo 
Pranas Eimutis, vienas iš pirmųjų Lietuvos ka
reivių, gindamas Amerikos misiją nuo užpuolu
sių Vokiečių. ■

Vėliau suėjau Matą Šalčių, karo laiku bu
vusį Amerikoje, “Ateities” redaktorių. Jisai 
dabar Lietuvoje pragarsėjo kaipo pasaulinis ke
liauninkas, nes pastarų kelių metų bėgyje ap
važinėjo apie keturiasdešimts valstybių, buvo 
net į Indiją nuvažiavęs. Apie savo kelionę pa
rašė knygą, kuri labai platinasi. Jis kalbėjo 
apie norą atvažiuoti į Ameriką. Jisai Kaune 
vadovauja Turizmo Biurą ir sumanė suorgani
zuoti musų Amerikiečių ekskursiją į Vilnių, jei 
gaus leidimą iš Lenkų valdžios. Bet to leidi
mo, musų nelaimei, Lenkai nedavė.

Kauno laikraščiai pradėjo rašyti apie pra
sidėjusius kilti Suvalkijoje ūkininkų streikus 
del perdidelio pigumo ūkių produktų: ūkininkai 
pradėjo priešintis vežti maistą į miestą, kaip 
darė Amerikos ūkininkai, tikslu priversti mies-

Nakvojau Kętučio vieš- tiečius pakelti kainas.
Kauniečiai apie ūkininkus papasakojo viso

kių dalykų kada toks neramumas pradėjo pa
siekti Kauną. Sako, blogiausia tiems ūkinin
kams kurie daugiausia skolų turi, arba kurie 
skolinosi pinigų gerinimui 
ėjo krizis tai ir jų, kaip 
ninku, padėtis pablogėjo.

Dienos laiku apėjau
gų, pirkau ir rankiojau įvairius dalykus kurių 
sumaniau parsivežti į Clevelandą ir suruošti pa
rodą.

Tą vakarą pasiryžau nueiti pas Prof. Vol-

VĖL KAUNE
RUGP. 23. Kaune.

būtyje. Pusryčiaut nuėjau į Lietuvos viešbutį, | 
nes Kaune viešbučiai turi kitokią tvarką negu 
Amerikoje: ne visi viešbučiai luti valgyklas. 
Viešbutis yra tik nakvynei kambariai, daugiau
sia ant kitų aukštų, apatiniame užimta krautu
vėmis. Lietuvos viešbutyje gi gali gauti geros 
tikrai kaip Amerikoje papratę gerti kavos, ir 
pusryčiams visada kavos norisi. Lietuvos vieš
butį operuoja paskirai nuo restauranto, visai ki
ti žmonės. Tas restaurantas užima visą vieš
bučio namo apačią ir yra didelis ir puikus. Vie
noje dalyje tiktai valgomas kambaris, kur tinka 
užeiti neit kitų šalių diplomatams. Ten nuolat terį, kuris užsiprašė pas jį atsilankyti, 
pietauja Kipras Petrauskas ir kiti jam lygus j (Bus daugiau)

savo ūkių. Kada ūž
tų Kauno namų savi-

keletą bizniškų įstai-

NŲ VOKIEČIŲ
Kaunas. — “Baltischer Boe- 

bachter” ilgesniame straipsny
je, “Klaipėdos Krašto Jauni
mas ir Nacionalsocializmas”, 
aptaria klausimą ar Klaipėdos 
krašto jaunimo tarpe yra są
lygų plėstis nacionalsocializ- 
mui. Laikraštis rimtais argu
mentais įrodo kad Klaipėdos 
kraštas per ilgus amžius ir bu
vo prisiėmęs Vokiečių kultūros 
vertybių, tačiau savo prigim
ties tas kraštas vis dėlto nepa
matė. Jis savo ypatybes, kaip 
dvikalbiškumą, gyventojų kil
mę ir savą religinę pažiūrą, 
gerai išlaikė iki pat paskutinių 
dienų. Apie 70 nuoš. viso kraš
to gyventojų moka abi kalbas. 
Tiek pat jo gyventojų yra Lie
tuviškos kilmės, ką rodo Lie
tuviškos pavardės. Tik apie 20 
nuoš. kalba tik viena Vokiečių 
kalba. Tik .ta viena maža da
lelė tegali kalbėti Vokiečių 
vardu. Del to ne maža kilme 
ir kalba tikrųjų Vokiečių da
lelė, bet moką abi kalbas, Lie
tuviškos kilmės ir Lietuviškų 
pavardžių Klaipėdos krašto gy
ventojai tegali pretenduoti Į 
K 1 a i pėdiškio - Memellanderio 
vardą. Tie 20 nuoš. grynų Vo
kiečių yra Čia likę tikraisiais 
Vokiečių kultūros palaikytojais. 
Kiek valstybė leidžia, jie gali 
čia augti Vokiečių kultūros ir 
Vokiečių tautos dvasioje.

Tiek maža tesant grynai Vo
kiško gaivalo, Vokiškas nacio
nalsocializmas čia negali natū
raliai plėstis ir augti. Jie ga
li čia būti prievarta įkalamas, 
kaip tai jau parodė 
ir Sasso partijų 
Bandę, abu būdami 
kiečiai, jie pateko į
rietenas, kurios priėjo net iki 
Jesučio nužudymo. Svetimų 
mėginta čia skeisti svetima 
nacionalsocializmo idėja žuvo 
savo suirutėje. “L.A.”

Neumanno 
mėginimai, 
gryni Vo- 
itarpusavio

Įsigykit sau Atminčiai
šią puikią knygą

DARIUS ir GIRĖNAS

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

Reikalaukit “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland. O

Mėnesinis Kritikos ir Satyros 
žurnalas.

Jame buna daug įdomių ir juo
kingu pasiskaitymų. Prenume- 
nr. 10c. Prisiųsk 10c ir savo 
antrašą, gausi “Rimbą” pama
tymui.

“RIMBAS”
131 Grand St. Brooklyn, N. Y.
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' Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio |

PRANCŪZIJA DIRBA

Lietuvos 
rašytojas, 

redakto- 
sekanciai rašo savo

musų 
laiku, 
spar-

kitur. Tačiau 1 g šio’, ta užjū
rio Lietuvių literatūra nėra 
susilaukus iš metropolijos pu
sės nei moralinio nei medžiagi
nio paskatinimo.

Vienas iš tokių paskatinimų, 
be abejo, butų premijos pa
skyrimas. Premija paskatintų 
musų užsienių rašytojus rašyti 
daugiau, 
viena, o 
nėję ir 
sukeltų 
išeivių !

p-J A T T T ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
/A ( -r i SA i DIDŽIOJO LAIKŲ
£-d x Y. J—7 X X %. X 7 (Parašė Juozas Sužiedėlis)

(Tęsinys iš pereito num.)

Užėmęs užsienio reikalų ministerio vietą naujai su
organizuotame Prancūzijos ministerių kabinete, Pierre- 
Etienne Flandin ėmėsi darbo tuokti visas aplink Vokie
tiją esančias valstybes, kad jos, kartu su Prancūzija, 
galėtų būti atspara šėlstančiam nazizmui, kuomet jis 
bandytų išsiveržti Į kurią nors pusę.

Flandin nepražiuri ir mažos Lietuvos, ir turėjo pa
sikalbėjimą su Lietuvos ministerių Paryžiuje.

Prancuzijos norai yra gerai suorganizuoti visas 
Vokietijos kaimynes valstybes Į talką sau, ir kartu Į 
talką ir Į naudą toms visoms valstybėms.

Vokietijos militariško kilimo ir ginklavimosi matyt1 
jau niekas nesulaikys. Vokiečiai lyg patrakę, patys al
kani būdami, rūpinasi pirmiau ginklais.

Reikia kitoms šalims tuo pačiu ginklu rengtis juos 
sulaikyti. Žinovai sako, Vokiečiai gerai apginklavę sa- 
vo vakarinį frontą, Reinlandą, su 200,000 vyrų galėtų 
sulaikyti Prancūziją nuo įsiveržimo į Vokietiją, o kitą 
visą kariumenę galėtų mesti į rytinį frontą — savo ne
nugalimai svajonei vykdyti — užkariauti Rytų Europą. 
Arba, jeigu kiltų reikalas, Vokiečiai galėtų greitu laiku 
užpulti ir sutriuškinti vieną Prancūziją, jeigu nebūtų 
pagelbininkų iš rytų. Tą numatant, Prancūzija ir dir
ba visomis galėmis parodyti Vokiečiams kad jie nega
lės taip drąsiai ir kur panorėję mestis ir užkariauti.

Vokiečių žiūrėjimas į Lietuvą ir troškimas ją už
kariauti nebus reikalas su viena Lietuva. Didėsės val
stybės riša save su mažomis valstybėmis į galingą re
težį tam grobuoniškam žvėriškam gaivalui atmušti.

Nuo kitų valstybių gero susipratimo ir susiorgani- 
zavimo savo apsaugai priklausys Vokiečių užsieninės 
politikos pakeitimai ir išsižadėjimas grobišiškų sapnų. 
Tuos sapnus savyje augina tik keli naziai, ne visa Vo
kiečių tauta. Vokiečių liaudis taip pat nori ramybės ir 
taikos, tik jų valdovai, nesugebėdami šalies sutvarkyti 
nori kaltinti kitus už savo bėdas ir tikrina kad tik už
kariavimu jie atnešią Vokiečių tautai gerovę.

Su laiku gali pasikeisti ir pati Vokietijos valdžia ir 
viskas gali pasukti visai į kitas vėžes. Dabar gi reikia 
ruoštis apsigynimui ir rūpintis ginklais kaip jais rūpi
nasi Vokiečiai.

premijos, 
sluogsniuose 
dideliu pasi-

O kas daro-

APIE PREMIJĄ UŽSIE
NIŲ LIETUVIŲ 
LITERATŪRAI

Vyt. Alantas, 
jaunosios kartos 
“Lietuvos Aido’: 
rius,
laikraštyje:

Visi pripažįstame kad 
literatūra paskutiniuoju 
o ypač praeitais metais,
čiai pažengė pirmyn tiek ko- 

| kybės, tiek kiekybės atžvilgiu. 
Nenagrinėsiu čia kodėl tas 
“perversmas” Įvyko — prie
žasčių yra keletas — tik pa
stebėsiu kad greičiausia prie 
to nemaža bus prisidėjęs ir 
premijų paskyrimas už geres
nius veikalus, čia pirmoje ei
lėje eina valstybės 5,000 litų 
premija, bet dar yra paskirtos 
ir kelios privačios 
kurios rašytojų 
buvo sutiktos su 
/tenkinimu.

Tai Lietuvoje.
J ma užsienių Lietuvių literatū
rai? Rodos, ligšiol nieko. O 
vis dėlto to reikalo užmiršti 
nereikėtų. Ar šiaip ar taip, 
išvykę į svetimus kraštus, mu
sų broliai suorganizavo ne tik 
įvairias draugijas, ekonomines 
organizacijas, parapijas, bet 
sukurė ir savą, Lietuvišką, li
teratūrą. Tiesa, gal but ji 
mums mažai pažįstama, bet ji 
yra. Sakysime, tose pačiose 
Jungtinėse Valstybėse, nemi
nint kitų, • K. S. Karpius yra 
parašęs kelias dešimtis Įvai
raus žanro veikalų. Rašoma 
ir Pietų Amerikoje, rašoma ir

KLAIDINGAS 
DŽIAUGSMAS

Bolševikų “Vilnis”, kuri 
taip užstoja už juodukus ir 
net sukurstė Lietuvius ko
munistus susidraugauti su 
juodukais, nei iš šio nei iš 
to pradėjo džiaugtis kad 
Etiopijoje išmušama juodu
kai. Štai viename pastaro
se dienose numeryje tasai 
laikraštis rašo didelėmis 
raidėmis ant 1-mo puslapio:

“Etiopai išmušė 8,000 
šistų.”

“Vilnies” 
sai nežino 
šistai visai 
tik siunčia pačius Afrikos 
gyventojus, juduokus, Etio- 
piečių brolius, kurie vieni 
Idtus žudosi.

Italijos fašistai turi tiek 
pat proto kaip sovietų ko
munistai: patys į ugnį ne
stoja. Komunistai visada 
į frontą siunčia darbinin
kus.

kūdikių, o dabar, miestui 
padidėjus, 1935 metais gi
mė tik 100,000 kūdikių.

fa-

redaktoriai 
kad Italijos 
neina i frontą,

fa-

PRANAŠAUJA ROOSE- 
VELTO PRALAIMĖJIMĄ 

Demokratų partijai pra
našaujama suirimas ir jos 
dabartinio vėliavnešio Pre
zidento Roosevelto pralai
mėjimas ateinantį rudenį.

Buvęs Demokratų kan
didatas į prezidentus Alf
red E. Smith pastarose die
nose viešai išėjo prieš Roo-! 
seveltą ir jo “naują daly- į 
bą”. Jis gali daug pakenk- 
kti Roossvelto nominavi- 
mui ii’ balsų gavimui kada 
ateis rinkimai Lapkričio 
mėnesį.

, ir, gal but, geriau, tai 
> antra, musų visuome- 

musų rašytojų tarpe 
didesnį susidomėjimą 

literatūra, trečia, pati 
išeivija labiau susidomėtų savo 
rašytojais, ypač Amerikoj, kur 
taip mėgstamas rungtyniavi
mo principas, ir, pagaliau, pa
tiems išeivijos rašytojams bu 
tų didelė moralė ir šiokia-tokia 
medžiaginė parama iš musų 
pusės, žodžiu, literatūros pre
mijos paskyrimas musų svetur 
gyvenantiems rašytojams turė
tų daugiau prisidėti prie dva
sinių santikių pagyvinimo bei 
sustiprinimo tarp Lietuvos ir 
užsieniuose gyvenančių Lietu
vių. O tai juk yra begalo svar
bu.

Prasidėjo nauji metai, 
nereikėtų pagalvoti kad 
1936 metais butų paskirta 
mija už geriausią literatūros 
veikalą, parašytą Lietuvių ra
šytojų, gyvenančių išeivijos 
kolonijose?

Ar 
jau 

pre-

LIETUVOS KARIUME- 
NĖS PAVEIKSLAI

Sąryšyje su Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvė
mis, Vasario 16-ta, kitame 
“Dirvos” num. tilps naujai 
iš Lietuvos prisiųstų Lie
tuvos kariumenės vaizdų ir 
Majoro S. Narušio straip
snis skiriamas Lietuvos Ne
priklausomybės šventei.

Kiekvienas Lietuvis pri
valo sekanti “Dirvos” nu
meri pamatyti.

PER GIRELĘ JOJAU
Per girelę jojau, durnelę dūmojau, 
Ką nunešiu mergužėlei brangią dovanėlę. 
Ar rūtų kvietkeli, ar aukso žiedeli, 
Žalios girios obuolėlį raudonais krašteliais? 
Nei rūtų kvietkeli, nei aukso žiedelį, 
Žalios girios obuolėlį raudonais krašteliais. 
Gražus obuolėlis, gražus pažiūrėti, 
Gražus, raudons obuolėlis, tiktai labai 

rūgštus.
Gražus bernužėlis, gražus pažiūrėti, 
Gražus, raudons bernužėlis, tiktai labai 

rustus.

Nelaiminga Auka
Vytautas labai nustebo išvydęs 

metu atvykusį Smolensko kunigaikštį.
— Išgelbėk mane, valdove! Aš nebe

išgyvensiu, nes mano sielvartas yra nepa
keliamas.

Vytautas nuoširdžiai priglaudė jį prie 
krutinės ir prašė išpasakoti savo nelaimes. 
Viską išgirdęs Vytautas valandėlę galvo
jo. Marienburgas buvo visai netoli. Ga
lutinė pergalė didžios šlovės spinduliu 
švietė Vytautui. Bereikėjo paskutinis žin- 

snis žengti. Tačiau geraširdis valdovas 
okėjo atsiminti kuo kam buvo skolingas. 

Jis tarė:
— Neliūdėk, narsus karžygi! Tuojau 

‘ojame į Šteihauzeną.
Paskui pasišaukė Bielskų ir liepė pa

kirti būrį palydovų. Po valandėlės didy- 
is kunigaikštis jojo su Dovydu vaduoti 

Jkirmuntės, o Bielskus su Lietuvos kariu- 
lene skubėjo į Marienburgą.

Kunigaikštis Vingėla tuo tarpu, ra- 
’ęs dukterį išniekintą, suteršusią garbin
gos Kęstučio giminės šlovę ir nusidėjusią 
dievei Praurimei, tiesiog šėlo. Jis siautė- 
o žudydamas Vokiečius, naikindamas jų 

bjaurų lizdą. Skirmuntę įsakė deginti la
bai iškilmingai. Liepė sukviesti visos apie- 
linkės vaidilas ii’ vaidilytes, sukrauti di
džiausi laužą. Visi kryžeiviai belaisviai 
ir svarbiausis jo dukers nelaisvės ir gė
dos kaltininkas, sunkiai sužeistas, bet išli- 

ęs dar gyvas, turėjo žūti kartu su jo 
lukterimi.

Laužas augo nepaprastai didelis. Į 
tarpus buvo kemšama šiaudai, viršus buvo 
kraujamas iš sausiausių malkų. Žiaurus 
Vingėla vis del to nenorėjo savo dukters 
ilgai kankinti. Buvo norima kad laužas 
greitai užsidegtų ir urnai sunaikintų savo 
auką.

Skirmantė 
sprendimą, 
buvo dabar visviena.

tokiu

žinojo savo tėvo ir krivių 
Ji ramiai laukė mirties. Jai 

Jai atrodė kad neii- 
Tėvas savo rankom 

Jis dabar jai atrodė 
ir grafas Braunšvei-

no durnuose bei ugnyje didžiulį laužą.
Išvydęs toki baisų vaizdą net Vingė- 

la riktelėjo nežmonišku balsu. Jo kruti
nėję urnai pabudo tėvo meilės jausmas, 
kurį buvo nuslopinęs didžio keršto geidu
lys. Minios raudote raudojo. Jų aimanos 
mišo su žūvančių ugnyje Vokiečių keiks
mais.

Kunigaikštis Dovydas, kaip vaikas, 
graudžiai pravirko amžino nusiminimo ir 
liūdesio prislėgtas. Vytautas susimąstęs 
išjojo iš stovyklos. Jis pasiryžo galutinai 
išnaikinti tuos žiaurius gyvų žmonių de
ginimo papročius.

Kunigaikštis Dovydas nepakėlė savo 
žiaurios nedalios. Negalėjo užmiršti auk
sakasės Skirmantės. Jis įstojo Į vienuo
lyną, kur nubaigė savo gyvenimo dienas 
besimelsdamas iš Viešpaties pasigailėjimo 
nelaimingai kryžeivių nedorybės aukai.

Laiminga dalia teko užtat kilniam 
Prancūzų kunigaikščiui Valois, riteriui ir 
io išlaisvintąi bei jį du kartu išgelbėiusiai 
Gundai. Jis, pagijęs, Vytauto pamylėtas, 
nuvykęs buvo pas Gundos tėvelius. Pasi
džiaugė ja; jie, kad ir labai pasiilgę, suti
ko išleisti ją už jo Į tglimą šąli. Susituo
kę, laimingi, išvyko jiedu į Prancūziją. 
Ten graži Lietuvaitė kunigaikštiene ilgai 
kėlė visų pasigerėjimą ir kunigaikščio Va- 
Mis pilyse ir Prancūzų karalių rūmuose.

Tuganas Mirza, Vytautui tarpinin
kaujant, gavo popiežiaus leidimą vest Ro
žytę Baranauskaitę. Iš jų kilo Įgarsėjus 
Tugan Mirzų-Baranauskų giminė.

(GALAS)

Atrasta Trys Senes Lietuviškos 
Liaudies Dainos

Stanley Pieža, Chicago American dienraš
čio Chicagoje štabo narys, aprašo tame laikraš
tyje (Sausio 16) apie užtiktas tris liaudies dai
ras, kurios buvo užmirštos ir negirdėtos, bet 
Lietuvių kaimiečių dainuotos per šimtmečius.

Tos dainos užtikta Lenkų Romos Katalikų 
Unijos Amerikoje skaitykloje, kuri randasi ant 
Milwauke avė. ir Augusta blvd. Skaityklos ve
dėjas, p. Kaiman, pavartęs vieną seną raudo
nais viršais knygą, užtiko joje tas Lietuviškas 
giesmes. Pieža rašo kad tų užmirštų dainų 
dabartiniai Lietuviai kompozitoriai ir muzikos 
mėgėjai jieškojo.

Ta knyga buvo išleista Paryžiuje 1830 me
tais, 105 metai atgal. Joje buvo kompozicijos 
Alberto Sowinskio, pažymaus tų laikų Lenkų 
muzikos kūrėjo. Toje knygoje viename kampe 
yra Įrašyta kompozitoriaus Sowinskio aanka 
dedikavimas jos Adomui Mickevičiui, Lietuviui 
(Lenkai vadina Lenku) poetui, autoriui “Pono 
Tadeušo”. Poetas Mickevičius, nuo savęs, kaip 
toje knygoje Įrašyta, ją padovanojo dukteriai 
James Fenimore Cooper’io, “Mbhikanų” auto
riaus.

Ta knyga buvo nupirkta New Yorke ir pa
imta į viršminėtos Lenkų organizacijos skaity
klą.

Chicagos Lietuviai kompozitoriai, Vanagai
tis, Pocius ir Sarpalius išsirašė tas dainas ir 
jos jau buvo dainuojamos per radio, taipgi pa
siųstos į Lietuvą, kaip S. Pieža rašo.
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ko prasmės gyventi, 
nužudė jos kūdikį, 
toks pat žvėris kaip 
gas.

Skirmuntės sudeginimo dieną visa 
Akmenės pilis buvo panaši į laužą. Ji bu
vo apkrauta rietuvėmis malkų. Aikštėje 

1 buvo sukrautas vienas didžiulis laužas. Į 
šitą laužą suvedė Vingeles kareiviai visus 
Vokiečius belaisvius. Juos priraišiojo prie 
stulpų aplink laužą, kad jie pamažu iškep
tų. Atvilko ir sužeistą Braunšveigą. Jį 
pakorė, bet neužsmaugdami, ant stulpo 
greta skersinio, kuris buvo skirtas vaidi- 
lytei. Galiaus krivės, vaidilos ir vaidily- 
tės atlydėjo Skirmuntę. 
vi akis, bet ji prabilo:

— Nenoriu! Mano 
neįžeidžiau dievų! Aš 
apgauta ir prievarta išniekinta, 
akys nebijo šventos ugnies šviesos.

Vingėla nenorėjo versti savo dukters. 
Krivės taip pat nesispyrė. Ją užvedė į lau- 
ią neužrištom akim. Bet ji tenai pama
tė Braunšveigą. Ji išblyško, ir šuktelėjo 
vaidilytėms:

— Nenoriu mirdama matyti to 
šo! Užriškit man akis!

Vaidilytes įvykdė jos prašymą, 
aplinkui nutilo. Vyriausias krivė 
degėlus ir išdalijo juos visiems. Po to pats 
užlipo į laužą ir buvo jau jį bepadegąs.

Tą akimirksnį visi išgirdo skardų ku
nigaikščio Vytauto balsą:

— Liaukis! Liaukis!
Pro minią prasivežė Vytautas, kuni

gaikštis Dovydas ir gausus buris palydo
vų.

— Nulipk greičiau nuo laužo! — lie
pė jis nustebusiam krivei. — Lipk arba aš 
tave bematant sudeginsiu! Eikš, brangi 
Skirmuntę. Tu nekalta ir laisva. Eikš į 
mane!

Skirmuntę nusiėmė akių užraišalą. Ji 
pamatė Vytautą ir užsidengė rankom iš
blyškusį veidą.

— Ne, gerasis dėde! — tarė ji. — Tė
vas turi tiesą. Kryžeivio meilužė, jo kū
dikio motina, negali būti tauraus kunigai
kščio žmona. . . . Man beliko mirti šven
toje ugnyje. .

Šitai pasakius, ji pati ištraukė iš kri
vės rankų degėlą ir įkišo į . laužo šiaudus. 
Šiaudai beregint suliepsnojo. įr pagl<undi-

Norejo jai užriš-

sąžinė gryna. Aš 
buvau klastingai

Mano
Uš UŽ JURŲ ŽIEMAVOJAU
Aš už jurų žiemavojau,
Nei šaltos žiemos netbojau, 
Kai pavasario sulaukiau 
Linksmas Į Lietuvą traukiau!

Per upes, marias ir kalnus 
Kelias buvo visur valnas, 
O taip tolimas be galo, 
Net mano širdis apsalo!

Aplankysiu miestą Kauną, 
Nemunėli upę sraunią, 
Ir tą kaimą, ir tą vietą 
Kur aš užgimiau ant svieto!

DAKTARAI UŽ GIMDY
MO KONTROLIAVIMĄ

New Yorke, posėdyje A- 
merikos Gimdymo Kontro
lės Lygos, 55 gydytojai iš
leido pareiškimą, kuriame 
sako:

“Žmonės privalo žinoti 
dabartinį medikalį gimdy
mo kontroliavimo stovį.

“Gimdymų k o n t roliavi- 
mas yra svarbu palaikymui 
individualų' sveikatos... .ir 
visuomenės sveikatos.

“Klinikų tyrimai galuti
nai priparodė saugumą ir 
nekenksmingumą medika- 
liai užgintų užsiveisimo su
laikymo būdų.”

Toliau, tie daktarai savo 
pareiškime prirodo reika
lingumą gimdymų kontro-

NIEKAD VISIEMS 
NEBUS GERAI

Kuomet vieni kalba 
įvedimą gimdymų kontro
liavimą mažinimui biednų- 
jų eilių ir palengvinimui 
bedarbių šeimoms, kiti iš
randa kad gimimų mažėji
mas kenkia jų bizniui.

Amerikoje tapo įvesta 
taip vadinamas “certified”

■ (sveikatos žvilgsniu patik
rintas) kūdikiams pienas. 
Tas pienas parsiduoda ga-

. na brangiai. To pieno ga
mintojų sąjunga' turėjo sa- liavimo praretinimui gimi- 
vo suvažiavimą New Yor
ke ir čia paaiškėjo kad del 
prastesnių laikų ir gimimų ma stipresni. Tuo pasirem- 
skaičiaus mažėjimo jiems! darni jie reikalauja kad bu- 
sumažėjo biznis.... į tų leista viešai teikti gim-

Štai pačiame New Yorkeįdymo kontroliavimo infor- 
1900 metais gimė 140.000 maeiįas.

apie

mų, nes tada buna sveikiau 
ir motinoms ir vaikai se-

MERGELEI
Mylima mergele.
Jei bučiau poetu
Tai mano dainelė
Tau nuolat skambėtų!

O dabar, nors plunksną
Moku aš valdyti, 
Negaliu tau meilės 
Dainą parašyti. .. .

Neišdesto plunksna
Baltam popieryje
Kokia didi meilė
Tau mano širdyje....

Jei galėč’ išreikšti
Su plunksna auksine
Savo didžią meilę —
Gal nurimt’ krutinę. . . .

YikL Tra.

niek-

Visa 
ruošė

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo j j turėti savr 
namuose.

KAINA Su prisiuntimu 75c.

6820
REIKALAUKIT “DIRVOJE"

Superior Ave. . Cleveland. Ohio

ŽJEMLAPLAI 
30c

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje”
usi’ior Avį, ...g L'levs
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Kai Lietuva, dabartinės vyriausybės vado
vaujama, užsibriežė eiti tautinio ir valstybinio 
autoriteto kryptimi, ta kryptis daugeliui Ame
rikoje gyvenančių Lietuvių atrodo lyg nesu
prantama ir dėlto jie bevelija žiūrėti į Lietuvą 
abejingai ir siūlyti jai čionykštės demokratinės 
santvarkos patvarkymų sumanymus.

Bet laikai keičiasi, keičiasi ir patys žmo
nės, kaip sako Lotynų patarlė. Lietuva gyvena 
ir tvarkosi savo individualiniu budu ir todėl ne 
visi iš svetur pasiūlymai bei pageidavimai gali 
būti Lietuvai priimtini. Del to nereikėtų nei 
pykti nei labai sielotis. Del to ypač nedera ga
dinti tradiciniai gerus išeivijos santikius su se
nąją tėvyne Lietuva, nes gėri santikiai yra ly
giai svarbus ir reikalingi kaip išeivijai taip ir 
Lietuvai. Be atodairos ir aštriai kritikuojant 
nepatinkamus Lietuvos apsireiškimus nieko ge
ro neatsiekiama, o tik atšaldoma išeivijos jau
nimo Lietuviškas jausmas. Aišku kad to reikia 
vengti visur ir visada.

Vienas Amerikos Lietuvių laikraštis ry
šium su įvykusiais Pirmutiniu Pasaulio Lietu
vių Kongresu Kaune ir transatlantiniais skridi
mais teisingai pastebi kad “Amerikiečiai be Lie
tuvos, o Lietuva be Amerikiečių neapsieina: Lie
tuva ‘kišasi’ į musų reikalus, o mes į jos, ir dar 
kaip”. To “kišimosi” arba santikiavimo pagrin
de gludi Lietuvių tautinės vienybės jausmas. 
Todėl, kai viena Amerikiečių organizacija, siųs
dama savo delegatą j Kauno Kongresą ji in
struktavo kad jis ten nuvykęs reikalautų kad 
“Kongresas turi paprašyti kad Vyriausybė už
draustų savo atstovams kištis i vietos Lietuvių 
organizacijų ir jų veikimo reikalus”, toks balsas 
suskambėjo kaipo disonansas, nesuderinamas nei 
su tautinės vienybės jausmu, nei su to paties 
Kongreso pagrindine idėja. Bet Kongi-esas del 
to “nutarimo” jokios akcijos neėmė: Lietuvių 
solidarumas liko nepažeistas.

Pastaru gi laiku viena gabinga Amerikie
čių srovė pasiryžo santikiauti (vulgariškai sa
kant, “kištis”) su Lietuva formoje protesto re
zoliucijų, siunčiamų ne kam kitam bet pačiam 
Lietuvos Respublikos Prezidentui. Rezoliucijo- 
se nusiskundžiama del tūlų kultūrinių organi
zacijų neva uždarymo Lietuvoje. Tokia padėtis, 
suprantama, negali patarnauti geriems Lietuvos 
ir Amerikiečių santikiams. Tačiau betgi greit 
paaiškėjo kad pavojaus geriems santikiams nė
ra, kad tai yi-a greičiau nesusipratimas, išdygęs 
iš Itulo Amerikono netikslios laikraštinės infor
macijos. Susirūpinusiųjų nuraminimui štai ką 
galime pranešti:

1. Dabartinei Lietuvos Vyriausybei anti- 
katalikiška politika yra svetima, ir todėl kas 
gretina Lietuvą su Sovietų Rusija ir panašaus 
nusistatymo kitomis šalimis, tas sąmoningai ar 
nesąmoningai sako netiesą;

2. Lietuva palaiko diplomatinius santikius 
su Vatikanu ir, kaip praneša “Rytas”, Popie
žiaus atstovas Mons. A. Arata padarė šiomis 
dienomis vizitą Lietuvos Užsienio Reikalų Mi- 
nisteriui Kaune. Tai reiškia kad konkordatas 
tarpe Lietuvos ir Vatikano tebėra galioje, ta
čiau konkordato aiškinimas ir praktikavimas 
priklauso tiktai Lietuvos Vyriausybei ir Vati
kano atstovui. Todėl Bostono kunigų provinci
jos protestas buk Lietuvos Vyriausybė išvarius 
Popiežiaus atstovą neatitinka tikrenybei.

3. Lietuvos kultūrinės katalikiškos jaunuo
menės organizacijos: studentų-Ateitininkų, Pa
vasarininkų ir Angelaičių nėra uždarytos ir te
beveikia. Pavyzdžiu, minėtas laikraštis “Ry
tas” iš Gruodžio 18 d. 1935 m. praneša kad 
Kauno Arkivyskupas paskyrė tulus asmenis į 
Angelaičių centralinę valdybą. Universiteto 
studentai Ateitininkai Gruodžio 1 d. praeitų me
tų turėjo savo reguliarę konferenciją.

4. Kaslink Ateitininkų Moksleivių Sąjun
gos, kuri yra trečias narys Ateitininkų Fede 
racijos, tai štai kas yra žinoma: Lietuvos švie
timo Ministerija, pasiremdama atatinkamo įs
tatymo paragrafu, kuris betgi neprieštarauja 
konkordato prasmei, 1930 metais įsakė kad vi
sose vidurinėse ir aukštesnėse mokyklose nebū
tų leidžiama be jokios išimties politiškai visuo
meninio pobūdžio moksleivių organizacijos. Tas 
Švietimo Ministerijos įsakymas neaplenkė ir At
eitininkų Moksleivių Sąjungos ir ta sąjunga nuo 
to. laiko skaitoma juridiniai neegzistuojančia, 
nofs^Ateitininkų Federacijos įstatuose ta sąjun
ga tebefiguravo. Kauno apskrities viršininkas 
pareikalavo kad Ateitininkų Federacija prisi
taikytų švietimo Ministerijos įsakymo ir ati
tinkamai pakeistų savo konstituciją. Ateitinin
kų Federacijos vyriausybės vadas Prof. Pakš
tas tam reikalui atlikti paprašė apskrities vir-

prieš-Religiškos Politikos

? *■: S11
šininko pratęsti laiką iki Sausio 15 d. šių metų.
Tą prašymą apskrities viršininkas patenkino.

Lietuvos Pasiuntinybės Informacijų Skyrius
Washington, D. C.

KODĖL ATSIRANDA LIGŲ 
EPIDEMIJOS

Gal jus kartais susiduriat su klausimu ko
dėl ligų epidemijos ne visada vienodai veikia, 
arba, kodėl tūlos ligos vieną kartą smarkiai 
siaučia imdamos apsčiai žmonių gyvubės aukų, 
o kitą kartą jos praeina tik lengvai pakamuoda- 
nos. Arba kad ir nelabai pavojingos ligos, ko
lei jos siaučia su pertraukomis? Paveizdan 
niežai, klirie tik pavasariais pasirodo. Influen
za apsireiškia beveik kas du ar trys metai, ir 
greit dingsta žymių beveik nepalikdama, tačiau 
kartais su ja kartu eina ir pneumonia, tada 
(pav. 1918 m.) ji žmonių gyvybes skina be pa- 
igailėjimo.

Kinijoj kas keturi metai siaučia cholera. 
Kas penkiolika ar dvidešimts metų šėlsta influ- 
nzos epidemija. Kas keliolika metų siaučia 
aip vadinama “vaikų paraližiaus” epidemija.

Kalifornijoj antai kas šeši metai siaučia 
•aupų epidemijos, kitur kitokios ligos. Aišku 

kad visokios ligos yra visiur ir visada, tik čia 
klausimas kodėl jos laikas nuo laiko siaučia 
epidemijomis ir apsčiai ima gyvybės aukas, c 
epidemijai praėjus, tos pačios ligos liekasi be- 
'eik nepatėmytinbmis.

Ir mokslininkams šis klausimas rūpėjo jau 
nuo senai, todėl per daugelį metų buvo tyrinėja
ma kodėl įvairios ligos, ypač limpančios, siau
čia epidemijomis tik laikas nuo laiko. Tam klau
simui iki šiol pasirodė visokių minčių ir aiški
nimų. Vienų aiškinta kad per tam tikrą laiką 
nrisirenka nešvarumų ir iš tų kyla ligų epide
mija, o ligai savo bakterijas išaikvojus, epide
mija pranyksta. Kitų aiškinta kad vienos ar 
itos ligos bakterijų susirinkus iki tam tikram 

aipsniui kyla epidemija, ir bakterijoms išsiaiš- 
zojus, ai’ išsibarsčius, epidemija apsistoja kol 
akterijų vėl susirinks pilnas saikas, o kad 

kiekviena bakterijų rūšis savo saiko pripildy- 
nui reikalauja tam tikro laiko, todėl ir epide
mijos tik tokiais laikais apsireiškia. Be to, bak- 
erijų veisimuisi pasitarnauja daug ių oras. 
rpač vasaros metu. Pavyzdžiui yra aišku kad 

šiltinė visuomet labiau ir dažniau siaučia žiemos 
netu po karštų ir sausų vasarų.

Anglijos biologas Dr. C. S. Elton mano kad 
epidemijas gimdo ne kas kitas kaip tik oras 
urįs įtekmę į maisto produktus. Jis tam pa
vyzdį ima iš laukinių pelių. Jis įsitikinęs kad 
vienais metais šitos pelės labiau veisiasi ir vi 
sos auga, kitais metais jos veisiasi menkai ar
ba visai nesiveisia, o jei ir veisiasi tai jaunik 
ės visos stimpa. Jo nuomone, kas tokio pana
gaus yra ir su epidemijas gimdančiomis bakte
rijomis. Kai kuriais laikais bakterijos nesivei 
na, o jei veisiasi tai ir sunyksta neišsivystę, ( 
kitais laikais jos smarkiai veisiasi, tarpsta, i1 
:ada iššaukia epidemijas. O bakterijų veisimą
jį ir tarpimą iššaukia ne kas kitas kaip tik oras 
rpač vasaros oras, kuris maisto produktams 
taip kaip ir visiems augalams teikia sveikąsias 
:r nuodingąsias ypatybes. Kada vasaros oras 
būva sveikas tada žmonės gauna sveiką maistą 
gi kada vasaros oras nesveikas, tada ir maiste 
produktai tampa nuodingais ir nuo to žmonės 
ergą, nes jų organizme nuo nesveiko maist' 

veisiasi ir tarpsta bakterijos, taip kaip anos 
aukinės pelės.

Dr. Hilton ir Dr. Schopfer yra tokios pat 
nuomonės kaip ir Elton, kad epidemijos paeina 
š baterijų veisimosi ir tarpimo, o bakterijų 
veisimasis ir vystymasis paeina iš žmonių mai
sto sveikumo ar netikumo. Tam pavyzdžiu ima 
kad influenza visuomet apsireiškia po drungnai 
vasarai, o šiltinė po sausai ir karštai vasarai. 
Drungnas ir drėgnas oras užkrečia žmonių mai
sto produktus plėkimu arba puvimu, o sausai 
karštas vasaros oras vandenyje gamina “užde
gimą”. Toks vanduo ir plėkstantis maistas žmo
gaus organizme greitai veisia bakterijas ir iš to 
ryla epidemija.

Dažnos oro atmainos maisto produktuose 
naikina vitaminus,, ir toks maistas organizme 
veisia kitu ‘ ligų perus arba baterijas, iš iš to 
randasi kitos epidemijos.

Tokiu budu klausimas kodėl ligų epidemi
jos atsiranda tik tam Itikrais laikotarpiais ir vėl 
pranyksta, ikšiol yra aiškinamas tik maisto su
gedimu ar netikumu, paeinančiu iš vasaros oro.

V. S. Jokubynas.

Lietuvoje tikri “eudai”— 
Viduryje žiemos, kada tu
rėtų jaučio ragas įšalti, vi
sai sušilo, kaimiečiai net 
pradėjo laukus arti.

Patarčiau jiems arimą 
laukų atidėti pavasariui ir 
vasarai, o ne po turgus va
žinėti kada reikia tikrus 
vasariškus darbus dirbti.

Supa Garba.

Kalvarijoj
Mokytojas: — Taip, Pet

rai, tavo rašto darbas la
bai geras, bet žodis žodin 
parašyta kaip pas Vincą. 
Kokią išvadą aš čia turiu 
padaryti ?

Mokinys: — Kad Vinco 
rašto darbas irgi labai ge
ras.

Pittsburgh, Pa.
Praeivis:— Gelbėk! Štai 

trys vyrai nori vieną pri
mušti ! '

Boksininkas: — Ar tą 
didelį vyrą ?

Praeivis: — Ne, visai 
mažą žmogelį.

Boksininkas: — Na tai 
jie ir be manęs pajiegs jį 
prilupti.

Kaunas
Valdininko žmonelė: — 

Klausyk, vyreli, tu savo 
sename kostiume jokiu bu
du negali į teatrą eiti. Ar 
ne tiesa?

Vyras: — Ne, žinoma, 
taip aš eiti negaliu!

Žmonelė: — Aš taip ir 
maniau, taigi nusipirkau į 
teatra tik viena bilietą.

Brooklyn, N. Y.
Jonas: — Koks skirtu

mas tarp moteries ir radio?
Jurgis: — Nagi negalė

čiau paaiškint.
Jonas: — Jei moteris kal

ba jai burnos neužkimši. 
O jei radio — tuojau pasu
kai ir nutilo.

Chicago, III.
Burbaitis karčiamoj kal

basi su naujai sueitu pa
žystamu: — Aš darau pa
prastai taip: kada alpstu, 
geriu alų; noriu būti link
smas — geriu vyną; ir ka
da man blogai sekasi — iš
geriu degtinės.

Kamaitis: — O kada tu 
geri vandenį ?

Burbaitis: — Vandenį? 
Toks painus reikalas man 
dar nepasitaikė.

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

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

Scranton, Pa...........
Policijantas: — Kur tu, 

vaike, taip bėgi?
Vaikas: — Namo.
Polic.: — Bet ko taip 

skubini?
Vaikas: — Žinau kad 

gausiu nuo motinos mušti, 
todėl skubinu.

Polic.: — Ar tai tau pa
tinka gauti į kailį kad te
kinas namo bėgi?

Vaikas: — Ne, bet no
riu parbėgt pirma negu tė
vas pareis iš mainų, o tada 
jis mane plieks....

I

Vilkaviškis■
Policijos valdininkas, ra

šydamas protokolą įkaušu
siam muštukui, patekusiam 
į nuovadą: — Kaip tavo 
vardas?

— Mataušas.
— Tavo tėvo vardas?
— O, ne. Nei tėvas šian

dien gėrė, nei langų daužė 
tai ir jo vardo policijos 
protokoluose neturi būti.

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

,4

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

Pasiskubinkit 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- tūkstanti metų atgal, 
nes MERUNAS apysaka prasideda apie 800 me
tus ir baigiasi apie 855 metus. K. S. KARPIUS

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 metų. Visi tie gyven- 
tojai/pagaliau, eina į vieną vietą — prie garsios pilies, Apuolės, netoli Baltijos pakraš
čio, kur buvo įsivežę užjūrio priešai jurų siaubūnai Vikingai, atvesti žuvėdų karingo ka
raliaus Olavo. Vikingai Apuolę paima, bet Merunas, 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!

Vi , I d į , ■ - '. v - "jJ
Užsakymą siųskit kaitų su pinigais. Aiškiai įrašyki! savo antrašą ir ‘Dirvos’’antr.:

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Prienai v
Policijos viršininkas el

getai: — Žinai kad musų 
mieste uždrausta elgetau
ti, o tu stovėjai gatvėj net 
dvi kepures., atkišęs!

Elgeta: — Ponas virši
ninke, šis darbas man taip 
gerai sekasi kad aš turė
jau savo imonę išplėsti.

Amsterdam, N. Y.
Baltrus Uliokas parėjęs 

vėlai naktį namon girtas, 
bando atsirakyti duris, bet 
niekaip neįtaiko rakto į 
skylutę.

Eina pro šalį policistas 
ir priėjęs juokauja:

>—« Tai ką, nepataikai? 
Gal nori kad aš atrakin
čiau?

— Nej "nenoriu...
— Tai pabelsk į duris, 

tavo žmonelė tave įleis.
— Nenoriu! Tegul lau

kia, begėdė, kad nesusipra
to palikt duris neužrakinu 
tas!.... " 'i----------------- > ■---------------Į

“DIRVOS,” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

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

JONAS TAREILA 
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
šioje vaistinėje užlaikom vi

sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz- 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi- 

I 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.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvieti}.

Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 
Muskulų Prasalinimui 

reikalaukit visame .pasauly; 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrę 

palengvinimą

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, HL

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

žemių ir kitokio turto.K. S. KARPIUS*
« v Registruotas Lietuvos \ 
Į 5 U Kųnsųtate r Notaras. •
I ' ' v ' 'y ,,r ’ J ‘j Rašykit laiškais; arba atsi- 

laikykit .ypatiSkai.., j 
“DIRVA”

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.
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TEATRO VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
galima siųsti pašto ženkleliais)

$1
X

Iš Lietuvos Įstatymų CLEVELANDE PRADEDA VEIKTI PREZ. 
ROOSEVELT’O DRAUGU KLUBAS

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. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pus]......................

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys.

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
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....................................

61 pusi.

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

MES Iš NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 

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

KADA 
trijų 
vyrai, 3 moterys.

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

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

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.

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

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

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.....................................

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi..........

25c

15c

15c

50c

15c

50c

35c

45c

25c

10c

50c

5c0

35c

15c

10c

30c

25c

15c

45c

15c

25c

25c

20c

10c

15c
NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai

dina 27 vyrai, 2 moterys. ,61 pusi.......................

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

25c

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

PINIGŲ NeR’ — Komedija viename akte; vaidina
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi.................................. 10c
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PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys- 
3 vaikai. 110 pusi.......... . ....................................

X

50c
PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik

smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll 20c
PAVYDAS — Penkių veiksmij drama; vaidina 8 vy

rai, 3 moterys. 109 pusi.....................................
NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak

tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28 
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—Eglaite; 4—Duonos 
Bejieškant...................................................................

SALOMĖJA, Herodienčs 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 atgavimų. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi.................................

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

50c

60c

10c

20c
10c

35c

10c

35c

25c

50c

25c

25c

10c

25c

10c

t
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X

X

UŽKEIKTA MERGELE —■, 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
gavėnes. Neilgi veikalukai..................................

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

25c

50c

50c

ŽEMES ROJUS — trijų veiksmų komedija. Vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 . pusi.......................50c

X

*
»*««£* ►** •£• •£« **• •£* ♦*■'■**•**■’ *♦* *JmJm5**Jm’**

Rašo Adv. K. R. Jurgėla.

PAVELDĖJIMO, NUOSAVY
BĖS IR ŽEMĖS 

ĮSTATYMAI
Ne visose Lietuvos dalyse 

veikia vienodi įstatymai, nes, 
kaip paprastai yra priimta 
tarptautinėse teisėse, nauja ar 
kita valstybė, perimdama savo 
valdžion kitą teritoriją, palie
ka pagrindinius tos teritorijos 
įstatymus veikiančiais, kiek 
tas neprieštarauja tos valsty
bės konstitucijai.

Tuo budu, Vilnijoje ir Kau- 
nijoje veikia Rusų Įstatymai, 
Suvalkijoje veikia Napoleono 
Kodeksas, Klaipėdos krašte — 
Prūsijos Įstatymai, Palangos 
valsčiuje — Kuršo įstatymai. 
Lietuvos Konstitucija tuos vi
sus Įstatymų rinkinius kiek 
pakeitė, suvienodino, ir Stei
giamasis Seimas bei kiti sei
mai ir ministerių kabinetas 
dalį Įstatymų suvienodino. Jau 
kelis metus dirba Valstybės 
Taryba, kuri laipsniškai suko- 
difikuos visus Įstatymus ir su
vienodins juos bei teismų prak
tiką. Daug kas jau yra at
siekta kodifikacijos srityje.

Kad tiksliau matyti Įstaty
mų skirtumą, užteks pažymėti 
kad paveizdan Įsisenėjimo teisė 
Lietuvoje yra 10 metų termi
nas, Suvalkijoje ir Klaipėdos 
krašte 30 metų. Be to, Klai
pėdos krašte ir Palangos vals
čiuje vienas iš susituokusiųjų 
(pav. žmona) savo gyvybei ar 
sveikatai gelbėti gali atsiskir
ti nuo vyro ar žmonos, išsi
kraustyti iš bendro buto, bet 
kitur Lietuvoje susituokusieji 
privalo drauge gyventi ir už
drausta visoki aktai vedanti Į 
sauvališką susituokusių persi
skyrimą. Gyvenamos vietos 
pasirinkime bendrai pripažys- 
tama vyrui pirmenybė, nors 
šiaip turto ir civilėse teisėse 
abejos lytys yra lygios.

Visoje Lietuvoje vyro ir 
žmonos turtas yra atskiri, bet 
ten kur veikia Rusų įstatymai 
turto atskiri mo sistema nėra 
tinkamai išplėsta, liko daug 
spragų, ypač kiek liečia susi
tuokusių asmenų prievoles ir 
teises.

Išlaikymo klausimas irgi nė
ra tiksliai sutvarkyta, nors 
1921 metais Steigiamasis Sei
mas ir papildė įstatymus ta 
prasme kad žmona privalo pri
sidėti savo turtu savęs ir vyro 
užlaikymui ir net pilnai šeimos 
užlaikymo išlaidas padengt kai 
vyras yra beturtis ar negali 
užsidirbti.

Kraičio klausimas irgi nėra 
sutvarkytas. Kraitis priklau
so tiktai žmonai. Vyras gali 
kraitį valdyti ar naudoti tik
tai žmonos sutikimu, kad ii- ty
liai pareikštu. Gyvenime, ži
noma, ta teorija nevykdoma ir 
dažniausia kraitis sumokamas 
tiesiog vyrui arba turtas per
leidžiamas tiesioginiai vyrui,

Suva Ikijoje susituokusiųjų 
turto santikiai buvo daug to
buliau ir smulkiau sutvarkyti. 
Ten pagrindan padėta vyro val
dymo ir naudojimosi žmonos 
turtu sistema, tačiau Steigia
masis Seimas visus žmonos tei
sių susiaurinimus panaikino. 
Dabar ten susituokusių turto 
santikiai yra tokie: jei jie ne
nustatyti sutartimi, tai kiek
vieno turtas yra atskiras vie
netas ir atskira kiekvieno nuo
savybė, del kurios kiekvienas 
jų turi teisės daryti nepriklau
somai nuo antro susituokusio 
visokias civile teise numatytas 
sutartis. Seniau Nepoleono Ko
deksas (1825 m.) buvo Įvedęs 
priešvedybinių sutarčių insti
tutą. Steigiamasis Seimas tą 
praktišką sistemą panaikino, 
sugriovė, betgi kitų nuostatų 
neišleido, apart įtiek kad galu
tinai paliko žmonos atneštinį 
turtą ar kraitį jos pačios nuo
savybėje, uždrausdamas vyrui 
naudotis jos turtu.

(Bus daugiau)

Ištikimi ir entuziastiški Preziden 
to Franklin D. Roosevelto rėmėja 
tūkstančiais tuokiasi jo paramai pe 
naują Friends of Roosevelt organi
zaciją, kuri pradėjo veikti Clevelan- 
de ir įsteigė raštinę 2016 Guaran 
tee Title Bldg.

Po sumania vadovyste Advokato 
Harry F. Payer didžiojo Cleveland! 
įvairių tautybių piliečiai bendrina 
savo paramą tam didžiam prastąjį 
žmonių, draugui ir vadui jų kovos 
už socialę ir ekonominę teisingystę, 
Prezidentui Rooseveltui.

Friends of Roosevelt, kaip vardu 
taip ir veiksniu stoja, darban vaju
je už Prezidento Roosevelto išrinki
mą Cuyahoga Apskrityje. Senųjų 
Demokatų partijos vadų nepasiseki
mai ir nesumani vadovybė šiam ap
skrityje, kur per aštuoniolika metų

vriends of Roosevelt organizacijos, 
o gabus tarnavimas kaipo Valsty- 
ės Sekretoriaus Padėjėjo Washing- 
me ir jo specialis legalis darbas 
rie Reconstruction Finance Corpo
ation, kartu ir jo artimas draugin- 
umas su Prezidentu Rooseveltu 
adarė Mr.’ Payer’s parinkimą labai 
•opuliariu.

Būryje organizuotojo Friends of 
’.oosevelt Klubo yra U. S. Senator 
lobert J. Bulkley ir Robert F. Do- 
i.ahey, sūnūs U. S. Senatoriaus Vic 
lonahey. W. H. Annat buvęs val- 
.tijos Senatorius, yra iždininku. 

3d ward S. Crudele ir Peter D'Leo- 
’e parinkti Payer’s padėjėjais ir 
■'e raštinėj priima visus Roosevelto 
avanorius. Jie kviečia visus Pre- 
idento Roosevelto Rėmėjus prisidė- 
i prie šio nopuliario judėjimo, iš- 
'ildant ir pasiunčiant apačioje tel
pančią pasižadėjimo kortelę.

Dovanos Kepėjoms
Maisto Parodoje

Piniginės dovanos $160 sumoje ir 
pažymės ženklai bus suteikiama lai
mėtojoms kepimo konteste Cleve- 
lando Maisto Parodoje, kuri atsibu- 
na miesto auditorijoje nuo Vasario 
3 iki 14. Dovanas skiria Cleveland 
Retail Grocers’ Association. Bus 
astuoni kontestai per visas astuo
nias parodos dienas, su $20 dovanų 
kiekvieną dieną. Pirma dovana bus 
$10, antra $5, trečia $3 ir ketvirta 
52. Pažymės ženklai bus duodami 
u kiekviena dovana.

Kiekvienai dienai nustatyta kokie 
bus dalykai kepami, ir apie tai su
sižinokite parodos programe.

Atnešusios savo keptus dalykus, 
moterys urivalo ineiti į auditoriją 
->er Lakeside avenue duris, tarp 1 ir 
2:45 po pietų. Sprendimas prasidės 
3 valandą ir laimėtojos bus paskel
btos 5 vai. po pietų.

Suneštas į kontestą maistas bus 
išdalintas kasdien Clevelando bied- 
lųjų ir našlaičių prieglaudoms.

VISKAS NAMAMS
Plumbing Supplies 
Geležiniai daiktai ir 

maliavos.
32 šmotų lėkščių 

setas 81.49
Apvaląs Enameliuotas 

Roaster 39c
THE STONEMAN CO. 

7110 Superior Ave.

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
si buna patenkinti. (7)

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

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

M. GOLDMAN
CUT-RATE TOBACCO CO.

7031 Superior Ave.

tik du kartu Demokratai telaimčjo, 
verčia tuokti į krūvą ištikimus ir 
darbščius Prezidento Roosevelto rė
mėjus ir draugus stoti į darbą ir 
pradėti vajų Clevelando mieste ir 
Cuyahoga apskrityje.

Senatorius Bulkley pakartotinai 
sakė kad sena vadovybė turi būti 
nermainyta taip kad dabartiniai 
aktiviai darbuotojai su naujais rek
rutais norinčiais dirbti galėtų už
tikrinti Naujai Dalybai Kelią į Lai
mėjimą.

Toks judėjimas už bendrą reikalą 
turi viršyti visas asmeniškumus ir 
viršija.

Mr. Payer’s pažymus sumanumas 
ir gabumai padare jį tinkamiausiu 
pasirinkimu laikinu pirmininku šios

I am a firm believer in the principles, ideals and leadership 
of our great president, Franklin D. Roosevelt, and wish to as
sociate myself with the

FRIENDS OF ROOSEVELT
(Incorporated under ste laws pf the State of Ohio)

I hereby pledge my most earnest co-operation therein

. Name...............................................................................................

Address.........................................................................................

Ward............................. Precinct..................

ŠTAI KAIP MAŽDAUG IŠRODYS TAUTŲ MIESTAS CLEVE
LANDE RENGIAMOJE DIDŽIŲJŲ EŽERŲ PARODOJE

FOREIGN VILLAGES AT GREAT LAKES EXPOSITION

Old World atmosphere will be captured for the 
Great Lakes Exposition's "Streets of the World,’’ a 
ten-acre international village. The village, shown 
above, will be the central feature of the exposition’s 
huge amusement zone and will contain more than 
100 structures. The mammoth exposition will open 
on Cleveland’s downtown lakefront June 27 and will 
run for one hundred days. More than 4,000,000 
visitors are expected to attend. The fair will feature 
exhibits depicting the industrial, commercial, social 
and cultural life of the Great Lakes area. In the 
insert Kate Smith, radio star, is shown receiving an 
invitation to the exposition from Mayor Harold H. 
Burton of Cleveland.

Dvidešimts septynios tautos jau 
pareiškė savo norą dalyvauti su vi
sokiais savo tautiniais dalykais 
“Pasaulio Gatvių” srityje Great 
Lakes Ekspozicijoje šią vasarą, kaip 
praneša ekspozicijos rengėjai.

Parodos lankytojai ras ten gyvai 
ir tikrai įrengtas “Pasaulio Gatves” 
su namais pastatytais taip kaip jie 
yra išstatyti jų šalyse visose pasau
lio dalyse., sako John H. Gourley, 
tautų skyriaus direktorius.

Nękurios tautos jau pasiskyrė sa
vo “tautines dienas” toje parodoje, 
kas sutrauks svečių iš visos šalies.

Tame tautų skyiuje bus įrengta di
delė turnamentams aikštė su sėdy
nėmis publikai, taigi ten atsibus 
įvairių grupių perstatymai ir pikni
kai.

To tarptautinio miesto statymui 
planai gairinami po vadovyste Ri
čardo Rychtarik, gerai žinomo Cle- 
velande tokiais savo darbais.

Tautinis skyrius užims dešimts 
akrų žemės plotą ir susidės iš su
virs šimto budavonių įvairių tautų 
namų, kokie tik buna statomi pa
skirose šalyse.

Kožna tauta užims savo skyrių 
tame mieste ir turės savo daiktų 
parduotuves, užeigas, valgyklas, ir 
dėvės savo tautiniais rubais.

Tarp pasižadėjusių arba žadančių 
prisidėti tautu yra šios: Armėnai, 
Kinai, Kroatai, čekai, Danai, Pran
cūzai, Vokiečiai, Indusai, Vengai, 
Italai, Lietuviai', Meksikonai. Nor
vegai, Lenkai, Rumanai, Rusinai, 
Škotai, Slovakai, Ispanai, . Serbai, 
Švedai, šveicarai, Syri jonai, Tyro- 
liečiai, ir Ukrainiečiai.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

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

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY. CONN

Išpardavimas 
Vyrams ir vaikams 
SVETERIŲ IR VISOKIŲ MĖGSTU VALKALŲ

Dabar laikas įsigyti ir apsisaugot nuo šalčio
Vyrams vilnoniai 
Lumberjackets

Zipper priešakiu 
Priešakyje Susegami 
Sveteriniai žiponai 
Ilga švelnia Vilna 
Zipperiu susegami 
Vilnoniai Shaker 
Sveteriai, užsimaunami

Vaikams Vilnoniai 
$€^.95 Zipperiu susegami 
SI 15 taikli Vilnoniai 
'** Į ' ' Sveteriai su zipperiu
$1 .89 Vaikams Vilnoniai 
JL Shaker užsimaunami

SI .89 Vyrams ir Vaikams 
megstinės kepures

THE K RAMER & REICH CO.

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINU IR VALGYKLĄ
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

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

7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS -Į
S Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- S 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 5 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 

miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). !;
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra į

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

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
derniškas.

HEnderson 9292
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APIE LENKU DEMONSTRACIJAS PRIEŠ
LIETUVĄ IR KO LENKAI TUOMI 

NORI SIEKTI

Kaunas. Vilniuje buvo stebėti priešvalstybiniame vei-

PAVERGTOJI
LIETUVA

Lenku pavergtame Lietuvos

D i R V A

iinct.................. s

XS CLEVE- : :ODOJE 
OSITIOti

suruošta visa eilė demonstraci
jų prieš Lietuvą, kuriose net 
atsakingi valdžios žmonės sa
kė prakalbas, grąsindami Lie- r'
Ituvai. j:Del šių demonstracijų 
Lietuvoj žurnalistai kreipėsi Į 
Lietuvoj, vidaus reikalų minis
ter! Generolą J. Čapliką, kuriš 
davė paaiškinimų: ■

— Taip, paskutiniu metu ir 
Vilniaus mitinguose Lenkų pa
sakytos kalbos ir jų radio pra
nešimai- -pasidarė labai mums 
pikti. Tačiau jau iš praktikos 
mes žinom kad Lenkų puolimai 
musų' visados prasideda tada 
kai jje patys nori1 kokį nors 
nedraugingą Lietuviams žygi 
padaryti. Tat, ' greičiausia, ir 
šiuo syk Lenkų mitingai ir puo
limai : spaudoje bei per radio 
pradėti tikslu pirmoje eilėje 
sudaryti ten vietoje tam tikrą 
nuotaiką, -o paskui ir- paveikti 
kitų kraštų viešąją opiniją. 
Taip manyti mus'verčia jau ta 
aplinkybė kad pagrindo Lietu
vos vyriausybei kaltinti jokio

kime. Tokie nusižengę asme
nys ir buvo savo laiku tardy
ti, ar suimti. Tačiau turiu pa
stebėti, nors tas “Oswiatos” 
skyrius ir uždarytas už neleis 
tina veikimą, bet jo paties su 
organizuotos ir Įsteigtos mo1 
kyklos, kurios prisilaiko vei
kiančių Įstatymų, ikšiol tebe
gyvuoja ir jų niekas nemanr 
uždaryti. Jokių bendrų parė
dymų prieš'Lenkus kaip tokius 
nebuvo padaryta ir nebus. Net 
galima paminėti kad musų įs- 
staigos1 norintiems vykti Į Len
kiją kliūčių nedaro. Kas pra
šo -leidimų tokius leidimus gau
na. Tik vienam Lenkų dar 
buotojui nebuvo duota daug 
kartinis leidimas vykti į Len 
kiją, ir tai todėl kad bendra 
vengiama duoti daugkartine 
vizas.
• Iš viso ko matyt kad netei
kus mums tenka laukti nauj 
Vilniaus Lietuvių persekiojinv 
Deja, mes šiuo tarpu tik ui 
jausti Vilniaus Lietuviams, k’

krašte turbūt nėra tokio kam
pelio kur nebūtų žmogaus šiaip 

! ar taip nukentėjusio nuo oku- 
I pantų valdžios. Kiekvienas Lie- 
i tuvis šiokiu ar tokiu budu vis 
I buvo baustas, bet gal už vis 

abiau buvo ir yra baudžiami 
abiau susipratę žmonės. Susi- 
iratusi Lietuvį greitai pastebi 
plėšraus aro akys, tuoj dažnai 
rradeda prie to žmogaus kibti, 
i tų priekabių galybių galybes 
Paveizdan, suranda ant kiemo 
kiaulę, tvartų duris neuždary
tas, prie kamino nėra kopėčių, 
ir panašiai.

Jeigu ir tokių priekabių ne
randa tuomet ima pasiunčia 
savo agentėlius, kurie greitai 
žmogų suprovokuoja, pakišda
mi kokį popiergalį, o paskiau 
kur reikiant praneša ir tuoj 
žiūrėk tavo kaimyną varo su
kintą i kalėjimą!

Taip Lietuviai, Gudai, Ukrai 
tai, lygiai tie patys Lenkai, 
eapkenčia tų okupantų atė.iu- 

lų iš Lenkijos; žmonės pakan- 
tarnai supranta jų tikslus, ko 
ie okupantai siekia, kaip jie

ŠALTA ŽIEMUŽĖ
Iš Lietuvos rašo kad ten žie

ma, bent pradžioje metų, yra 
visai šilta, žmonės net laukus 
aria. O čia Amerikoje žiema 
tai tbkia kaip seniau būdavo 
žiemos Lietuvoje. Smarkus 
šalčiai nuo pat Naujų metų ne
sumažėja. Tik vieną dieną te
buvo atsileidę, bet vėl staiga 
sugriebė šalti. Nuo šalčio su
plyšo vaisiniai medžiai ir sa
koma labai nukentėjo vaisiai, 
šią vasarą busią vaisių labai 
mažai.

Nuo šalčių Ohio valstijoj žu
vo keliolika žmonių, kiti tie
siog sušalo.

Vasario 4 d. siautė smarkus 
/ėjas ir didelis šaltis. Cleve
lande išlaužyta krautuvių lan- 
rai. ir padaryta kitokių nuos 
olių.

žiras savo 
aires savo daii 
ras, valgyklas, i 
ais rubais.
::ų arba žatač, 
a šios: Amen, 
kai, Danai, Pn» 
Indusai, Vagi 
Meksikonai. No
imanai, Rosini 
Ispanai, Serbai 
Syrijonai, Tj» 
iiai.

nėra. Lietuvoje nieko ypatin
go Lenkų mažumos . tarpe, jie- 
Įvyko.

— Ar kartais nebuvo kokių 
nors Lenkųj' organizacijų ar at
skirų darbuotojų skundų? — 
buvo paklaustas . ministeris.

— Matoį, Ukmergėje buvo 
futbolo žaidimas. Ir bežai
džiant futbolą- jauni vyrukai 
susipešė. Rodos Kad ; tai ne 
toks jau r^tas atsitikimąs. Bet 
šiuo syk vienci komanda buvo

- > ■ į . i i
Lenkų, kitą Lietuvių,! į Lenkai 
pasiskundėĮ Mes ištyrėm ir 
pasirodė kad. Lenkai pradėję 
pirmieji. Bet tai tik mepkas 
įvykiais kad apie tai plačiau 
kalbėti, —Į aiškino p. ministe- 
ris. ■

— Ar nebuvo padaryta ko
kių suėmimų ir kratų? — dar 
pasiteirauta.

— Jei einant bendrais vals
tybės įstatymais kas nusikals
ta, tada įvyksta ir areštų. Taip 
Ukmergės -apskrityje veikian
čios Lenkų draugijos “Oswia- 
ta” kai kurie nariai buvo pa-

VISOKIOS į 
APDRAUDOS-INSURANCE 1 
reikalais kreipkite pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 

patplęfonuokit del paaiškinimų 
Apdraųdžiu namus nuo ugnies, 
tornądoš, taipgi namų baldus ir 
automobilius'; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudę! Jeigu baigiasi jūsų 
apdraudarant namo ar kitko, duo- , 
kit man; ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HE'nd. 5699

rie dažnokai visai nekaltai n' 
kenčia,' galime..

Bet svarbiausia, mes grie-' 
tai' turime paneigti tuos nep 
matuotus gandus kuriuos škic 

j džia Lenkai iš Vilniaus, ir juc 
vertinti kaip paprastas priele 
bes. Ts!

Pernai Aprūpinti 34T 
Lietuvos Savanoriai

Kaunas. — žemės reformč 
vąldyba- -193a' metais ' aprupir 
žeme ir pašalpomis 349 Liet' 

| ves karinnjejięs kūrėjus saw 
į nerius. Viso žeme aprūpint 
jllO ir. žemės vietoje ’gavo pr 
šalpų 239 kūrėjai savanori; 
ir jų šeimos.

Viso labo žeme ir pašalpomi 
nuo 1920 iki 1935 metų apru 
vintą 10,958 kūrėjų savanori: 
ir jų šeimų.

1936 metais Sausio 1 d. da 
yra negavusių žemės bei pa-1 
šalpų 82 kūrėjai savanoriai, 6. 
žuvusių kūrėjų savanorių šei-| 
mes, 75 mirusių kūrėjų sava-j 
nerių šeimos, 75 mirusių kure- 
roriut šeimos, ir 19 žuvusių ka
rių šeimų. Be to, apie 100 kū
rėjų savanorių dar yra nega
vusių medalių. “L.A.”

Jž $3 metuose pralinksminsi* 
visą kaimą — išrašykit saviš 

kiams į Lietuvą “Dirvų”

Laikrodžiu Taisymas
Pataisysim jūsų laik-rpdolius ir- 

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

A. GALVIN
831 VINCENT AVE. 

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

AKORDIONŲ Mokykla
Duodam dykai painokas akoruio- 
nų muzikos, jei; pirksit pas mus 
dirbtuvės kaina akordįonus. Ei- 
nam „duoti pamokas į nąpiųs, jsi 
pageidaujama. Galit gauti išsi- 
mokejimu. (4)

Notari’s Accordion School
3311 EAST 55TH ST.

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

Puikiausios Gėles
Kųoniet prireikia kokiam nors 

tiksliu—gailių kreipkitės j mus— 
Gėlės vestuvėms, pokiliąms, li
goniams ir laidotuvėms. Prista- 

, tom ' visur Clevelande .■ ir plačiai 
apielįnkSsc, jeigu pąrašysit ar 
teleferiuosit. Musų įstaiga yra 
žymiausia geli ųpardavimo ant 
St. Clair., : Apsipažinkit su mu
mis,‘sutaupysit pinigų. (5) 

Turim vainikų ir papuošalų
Kalėdoms

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

i Gydanti Arbata
štai geriausia gydanti arbata į 

kbkią tik gamta suteikė, impor- j 
uotą iš Čekslovaki ics. Ji žino- 
nn leain MONASTERY ARBA-

. TĄ padaryta Iš gydančių šaknų 
‘r- žolių ' surinktų Karpatų kal-

. nuese. Ji gera nuo šalčio, odos 
niežu, kraujo snaudimo, skilvio

. ir. viduriu bei inkstų ligų, taipgi
- gelbsti nuo reumatizmo ir kito
kių negerovių. Kaina tos Arba-* j

. tos Du dolariai už dėžę, bet še- į 
. šios dėžės Už Penkis dol. (4 I

Patria Trading Co.
5132 Broadway Cleveland, O.

uos išnaudoja, žmonės, pra,- 
'eda busti ir keliasi iš gilaus 
įiego, ir be abejonės ta valan- 
a ne už kalnų kada petys pe- 
n žygiuos visi ir trauks sti
ntinę vydami visokius atsi- 
astėlius, kurie žmonėms da- 
Tiso iki gyvo kaulo.

Okupantai visa tai mato ir 
zuikiai j supranta, todėl kaip 
galėdami slopina žmonių susi
pratimą. Bet seną Lietuvių 
patarlė sako, upeą bėgančius 
ctižtvenksi. ir nors kasdien 

Pripildo kalėjimus naujais ka
lniais, bef vieno vieton šimtai 
teja ir tam slibinui iš po Visr 
os krantų nukapos galvą.

šiandien Gudai ir Ukrainai 
ra beveik artinyiausi Lietuvių 
raugai, nes jie mato Lietel
ius kaip tikrus prietelius, ku- 
:e labiausia užjaučia juos; tuo 
ietuviai taip pat patenkinti 

md turi vis daugiau sau sim- 
atizuojančių drLugų. Nėra 

abejonės kad kaip Lietuviai 
vaduos Vilnių, tada mums eis 
alkon Gudai ir „Ukrainai, ku- 

■ie vargsta sunkiais retežiais 
sukaustyti kalėjimuose, o Lie
tuvius jie mato kaip tikrus sa
vo užtarėjus ir'linkę visi padėt 
Lietuviams toje svarbioje pa- 
landoje. .

Ar šiaip ar taip visvien pir
tis bus surengta visokiems at- 
sibastėliams okupantams, — 
taip visi kalba pavergtoj Vil
nijoj. Išsilaisvinęs.

Muzikes Reikmenys
■ Parduodam naujus ir vartbtu’ 

incGrumentus didelę nuolaida ne 
gi: gali parduoti kt.'os krautuvė." 
Duodam pamokas piano, banjo 
gitaros. mahdolino. saxopTiono 
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

'AKARAS VARGONŲ
AUDAI
Moterų Labdarybės Draugi’ 

ingiasi prie įvairaus progra 
o naujos parapijos salėje, šie į 

ykmadienio vakare, Vasario ' 
1. Bus suvaidinta komedii; 
‘Ūpo žmonės”. Prie to, daim 
nogramą išpildys naujas var
goninkas Juozas Olšauskas, J 
'eštokas, A. Kavaliauskien? 
T. Žitkus ir kiti. Po progra 
m bus šokiai. Pradžia 5:3 
ai .vak., įžanga 25c. Kom
“Dirvos’* Redakcija priima i’ { 

talpina pranešimus apie vietin j 
Lietuvių judėjimą, draugiją su 
įlinkimus, nemokamai. Pra 

nešimai reikia priduoti arbr 
aštu prisiųsti nevėliau antra 

iienio popiečio.

tapti Su v. Valstiji 
Piliečiu

“Dirvos” knygynas turi nau j 
! lingą knygelę tiems kurie nori 
j psipažinti su Amerikos pilie- 
i vbės klausimais kurie reika- 

ingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai.
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland. O

DRAUGIŠKAS POKILIS __
Vasario 1 d. Lietuvių salėj 

.tsibuvo gražus banketas, ku 
į surengė draugai jaunave- 
žiams Antanui ir Katrei Čiu- 
eliams. Svečių buvo daug, vi 
i gražiai linksminosi, o jauna 
ėdžiai vaišino svečius skaniais 
algiais ir gėrimais.
Poni čiutelienė praeitą vasa- 

ą aplankė Lietuvą ir vėlai ši; 
iemą gryžo. Ji aplankė sav 
vėlius ir kitus. Apie Lietu 

papasakojo labai nuošir- 
iai, sako Lietuvos valdžia do- 
ir geri žmonės visai paten- 

,:ti, valdžia deda visas pą- 
ngas kuogeriausia daryt sa-

> žmonėms. Tik šiaip gaiva- 
i ir partijų žmonės tai jieš- 

t priekabių prie valdžios.
Jai sugryžus iš Lietuvos, jų 

’gerbimui ir jos sutikimui 
įrengta šis pokilis. Report.

I M AISTO |
| PARODA

ATDARA ŠIANDIEN 
ir kasdien iki VAS. 14 

išėmus sekmadienį
PUBLIC HALL

Julia Frank
Janderscn ir Crumit

—o—
’•’sdien Kepimo kontestai 

skaitos; Demonstravi
mai Pavyzdžių.

Liejimas tik 25c.
nuc 1 dienes iki 11 vak.

VESTUVĖS 
šeštadienio vakare, 

Vasario 8

Hippodrome Theatre I
Hippodrome Teatre, prasidės šeš- 
lienį, Vasario 8 d., įžymus pavei- 
las, “Petrified Forest”, kuriame 
Jovąujamas roles turi Leslie Ho- 
ird ir Bette Davis. Galima pri
nt: kad Leslie Howard tame vei

de turėjo vadovaujamą rolę kuo- 
et “Petrified Fire” buvo statomas 
yvoje scenoje New Yorke ir buvo 
iymiausias 1935 metų veikalas.

Dabar, Warner- Bros, pagamino 
veikalą filmose ir pradeda ro- 

lyti.
fame veikale dalykas dedasi Azl- I 
noj, Amerikos tyruose, scenos pa- I 
rytos prie pakelinės stoties ir 

’1-vkloje netoli nuo tikro Suakme- 
jusio Miško. Toje keistoje apie- 
Jcėje atsibuna nepaprastai ypa- 
ngi atsitikimai.
Prie Leslie Howard ir Bette Da

is yra dar sekanti pažymus filmų 
rtistaį Genevieve Tobin, Dick Fo- 
"n, Humnhrey Bogart, Joseph 

■’awyer ii- kiti.
Hipnodrome prie to rodo vėliau- 

’as žinias ir visokias juokingas fil- 
ias.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Randasi ant Marvin avenue, 

mėsos parduotuvė, daro cash 
biznį, nėra kompeticijos; nuo
ma 830 j mėnesį, su 4 kamba
riais ir garadžium. Parsiduos 
pigiai. Telefonuokit SHadyside 
5496J. Smulkmenoms kreipki
tės į Žimerman, 1 iki 2 po pie
tų, 13914 Union avė.

| EIKIT?
Į PIRKTI
t tik i tokias krautuves X 
4 kurios turi savo skel-
T • T? kimus jūsų laikraštyje X 
j ‘ Dirvoje”. Nuėię ko f 
į pirkti, priminkit jog X 
j matėt jų. biznio skelbi- j 
t mą “Dirvoje”, gausit X 

geresni patarnavimą. £

REIKALAUJAM VYRŲ 
Patyrę apdraudos pardavėjai, 
21 metų ar daugiau, kreipkitės 
i Room 219, 5713 Euclid avė. 
Alga ir komisas. (9)

M/NO VAIKAI Sustiprėjo SVEIKATOJE
Mano sveikatos patarnavimu, gali ir jūsų •

X Aš išgydžiau negerumus Galvės, Ausų, Akių, Nosi-s. Gerkles, 
X Plaučių, Širdies, Skilvio, Kepenų, Inkstų, Vidurių, Plėvių, Ran- 
f k”, Kojų — savo aštuoniolikos metų išbandyta cisterna sveika- 
!• os grąžinimui. Aš galiu pagelbėt jums išgyti ir būti sveiku. 
X Kreipkitės pasitarimui — nemokamai.
X Kiti pasveiksta — galit ir jus
X Valandos: 2 iki 5 ir 7 iki 8 vakare. Kitos sulyg sutarimo.

Dr„ Vincent C. Thomas
į • CHIROPRACTOR
X 1899 Erst 70th Street Phcnc ENdicott 2855

Brangmenys
Didžiausias* rinkinis brangme- 

lų visokių rūšių randasi musų 
lidoleje krautuvėje, taipgi radio 
ubų,-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

MOTERIS PARDAVĖJA 
Prašoma kreiptis į Room 219, 
5713 Euclid avenue. Savaitinė 
»"okestis bus apkalbėta atsilan
kius. Proga išsidirbti. (9)

Maskaradams Kostiumai
Didžiausias ‘ nesirinkimas Maska
radų kostiumų tarp New Yorko 

i , ir ‘Chicagos, išsinuomoja už že
mas kainas. Virš 10,000 įvai
riausių gatav dalykų. Nuomo- 
jr?".e istoriškiems veikalams ge
riausia pritaikytus kostiumus — 
tik kreipkitės pas mus, patirsit 
ir rasit ko jums reikia. (4)

The Krause Costumes, Inc. 
į 1025 CHESTER AVE. i 

Cleveland, Ohio

p STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLAI

Duodame į stalą skaniausius- 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

1

DABAR
2 NAUJI 

NUPIGINIMAI!
Nupigintos Kainos Stotis j Stoti Šauki
mui dabar Veikia ir ištisą SekmadionĮ

Nupiginimai kurie inėje galėn stotis iš sto
ties telefonavimui vakarais po 7:30 valandos 
dabar pratęsiama nuo 7:00 vakare šeštadie
nį iki 4:30 Sekmadienio rytą.

2
Naujos Nupigintos kainos Asmens į As

menį Kalbėjimui Veikia ištisą Naktį 
ir Sekmadieniais

Kainos asmens į asmenį telefonavimui, ku
ries pirmiau buvo tos pačios visom valandom, 
dabar nupiginta naktinėm valandom ir Sek
madieniais. Kadangi buna ekstra patarnavi
mo šiuose šaukimuose tai kainos negali būti 
tokios žemos kaip stotis į stotį.
Abu nupiginimai paliečia tik tas kainas kur 
dieninis telefonavimas stets į stotį atsieina 
pervirš 35c.

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

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

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insuraneė 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 S2.000 sumoje Lietuvių banljo knygelių pardavimui.

1 DELTA C. JAKUBS | Į (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnilota Laidotuvių Direktorė) g
Lithuanian Funeral Home

= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų Ę 
= kambarius leidžiame dykai. =
= lietuviai 'kreipdamiesi reikale prie manęs ap^urėąit /

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, Kre>"
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ugo- į

nių pervežimui j ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- s
= gos. Žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- =
~ sirinkimo. Reikale telefonuokit. ~
= 6621 Edna Avenue ENdicott
EinniDnniiiiiinnniiniiiiiinnhniiiiiisčiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiKiHiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pavyzdis Trijų-Minutų Kainų
Madernizuokit Namus

j -Nėra reikalo -vargti su ssna 
i nesanitariška virtuve ir nemo- 
I dernišku maudynės kambariu — 

ištaisykit juos išsimokėjimo są
lygomis per mus. Puikiausi nau-

I jausios mados įrengimai už pri
einamas kainas, sulyg jūsų išga-

I . lės. Aš atlieku plumbing darbą, 
j suvedu gazą ir išvedu rynas. Ap- 
■ skaičiavimas nemokami. (7)

J. J. PICKETT
] The Plumbing and Gas Fitter 

7407 SUPERIOR AVE.
Tel. HE. 0758

ATSILANKYKIT ČIA
- kainos yra prieinamos. Su pir- 
į Janiais .duodam . Eagle - stamps.
■ jnusU. . sįielbįhią šiame1 lailą:ąšty7.
I. ‘je, i gausit geresnį patarriįviihą.''į
[■ , ATEIKIT pasidaryti • po muąij

’ krautuvę," kur visokių reikmenų | 
Atsilankę pasakykit kad matėt 
Kalėdoms ir Naujipms Metamą 
reikmenis pirkit pad mus. (3),

ilddison Hardware Co. į 
p 7400 Wade Park Ave, Cleveland į

FROM
Station-to-Station I’crson-t o-I’erscn

Day 
Rato

Sunday and Reduc- Day 
Rato

Sunday and 
Night Rate

Reduc
tionNight Rate tion

Cleveland to
Colunibus ....... .85 .45 .40 1.05 .75 .30
Toledo to 
Cleveland.................... .70 .35 .35 .90 .65 .25
Dayton to 
Toledo .......................... .90 .45 .45 1.15 .75 .40
Akron to 
Steubenville ........... .55 .35 .20 .75 .60 .15
Youngstown to 
Colunibus.................... .95 .50 .45 1.20 .85 .35
Canton to
Toledo .......................... .90 .45 .45 1.15 .75 .40
Dayton to 
Cincinnati.................... .45 .35 .10 .65 .55 .10
Youngstown 
to Dayton ................. 1.25 .65 .60 1.55 .95 .60
Springfield 

No UUhtoJi ................. .95 .50 * ''.45’ 1.20 ■■ -A • .85 • .35
h' y.

Cleveland to 
Youngstown ...........

. i
.55 .35 .20

■
.60 .15

;.. i ; ’ 1. —.............. - ■- ■ -----
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U N C E N S O R E D
PELNINGAS IR LINKSMAS LIETUVIU 

SALES NAUDAI VAKARAS
Rodys Clsvelande Lie

tuvos Paveikslus
SIDE GLANCES

AMONGST OUR
LITHUANIANS

Lietuvių salei visapusiai se
kasi — ką tik pasikėsina da
ryti, vis išeina pelningai.

štai praeitą sekmadieni vi
sas Lietuvių salės namas aidė
jo dainomis, muzika, ir paga
liau baigėsi šokiais ir pasivai- 
šinimu — viršutinėje ir apati
nėje salėse, ir salės naudai pa
daryta pelno $62 su centais.

'Pirmiau sale visą pelną tu
rėdavo tik iš nuomų ką išduo
davo kitiems vakarų rengė
jams. Dabar, jau arti du me
tai, laikas nuo laiko salės val
dyba parengia vakarus savo 
naudai, ir per tą laiką jau pa
darė kelis šimtus dolarių virš 
tų ineigų ką gauna už nuoma
vimą kitiems.

Prie to, salę remti prisidėjo1

kėlės padovanojo kepėjas Pra
nas Kuncaitis.

Ačiū visiems kurie tą vaka
rą prisidėjo su darbu.

Salės valdyba ir komisija 
galvoja apie kitus gražius ir 
pelningus parengimus. Rep.

SALĖS VALDYBOS 
RINKIMAS

Pirmadienį įvyko ekstra su
sirinkimas Lietuvių salės šėri- 
ninkų tikslu perrinkti direkto
rius, kurie buvo rinkti prieš 
savaitę laiko, bet surasta aiš
kių klaidų balsų skaityme ir 
tokiu budu anie direktoriai ne
buvo galima Įstatymiškai už
tvirtinti.

Šiame susirinkime nekurie

BY K. J. M.?

AT THE ST. GEORGE MINSTREL
SHOW AND DANCE

'RUFUS Rastus Johnson Brown, what 
ya gonna do when the rent comes 

I ‘lound, what ya gonna do and what 
ya gonna say ... de de de de 

Ida da — (that’s all I know of it). 
' 1 ou probably remember that song.
Its the song and melody that went 
screeching thru 
watching cne 
minstrel shows 
Cd.

The reason
pong was

head, whilst 
of the best amateur 
ever to be perform-

OUR FORMER EDITOR
The original conductor of 

page. Mi. Anthony Chiple, is 
located with his wife in their homey 
flat at 6905 Whitney avenue. Mr. 
Chiple is connected with The Strauss 
Company, large printing house and 
office suppliers, in the capacity of 
salesman.

For a husband of more than a 
year, our former editor is doing; 
right well and it becomes a privilege 
to be guests of Mr. and Mrs. Chiple.

1 its beginning to look like those good 
old days might soon be back again 
Here’s more power to both of you 
hoping you will again become a 
Couple of Pah; as you were in those 
good old days Remember,?

this 
now

ELECTS
for

YOUNGSTOWN

ii- kitos draugijos, ir paskiau
sia Lietuvių Piliečių Klubas.

Dabar, kas penktadienis, to 
klubo kambaryje buna gyvu
mas kayo avilyje. Klubas pa
siima ir visą apatinę salę, kur 
buna vakaruškos, kortavimas, 
žuvavimas, ir šokiai. Visi sa
lės šėrininkai ir jų šeimos ūžia 
iki vėlumos smagioje, didelėje 
vietoje. Seniau to nebuvo. Į

Taigi, salės “šėrai” taip sa
kant kyla ir nedaug trukus už 
juos gal pradės mokėti dividen
dus. .. .

Pirmiausia visko, norima sa
lę išgražinti taip kad Lietuviai 
nerastų mieste kitos tokios 
gražios, smagios ir draugiškos 
užeigos kaip ši salė, kur visi 
atėję jaučiasi kaip namie.

Gražinimo tikslui ir skiriama 
šis pelnas.

Programo eiga

buvo pasirengę pusėtinai pa- 
lermuoti, bet jų balsas nuėjo 
kaip aidas girioje, nes aišku 
buvo kad viskas daroma savu 
tikslu.

Nauji direktoriai šiems me
tams išrinkta: A. Danelevi- 
čius, F. Saukevičius, C. G. Zu- 
ris, J. Brazaitis, J. Skodis ir 
T. Lazickas.

Iš draugijų direktoriais in- 
eina: E. Ramanauskienė, VI. 
židžiunas ir A. Ivinskas.

Šymet nutarta turėti tik 9 
direktorius vietoje 12, ir vei
kiančią komisiją iš 4 rinktų 
iš šėrininkų tarpo. Taigi viso 
salės biznio vedėjai susideda 
iš 13 vyrų ir moterų.

Veikianti komisija yra: K. 
S. Karpius, F. Baranauskas, 
O. Pečkaitienė ir p. Lučkienė.

Iš pereitų metų raporto pa
sirėdė lead salo turėjo daug di
desnes ineigas, o išlaidos buvo

Juozas Januškevičius, Jr.
. Juozas Januškevičius prane

ša kad jis atvyks į Clevelandą 
parodyti savo naujausias spal
vuotas Lietuvos filmas už mė
nesio laiko, Kovo-March 12 d. 
Rodymas bus Lietuvių salėje.

Kiek žinoma, Januškevičius 
oraeitą vasarą nuvykęs į Lie
tuvą padarė gražesnių ir įdo
mesnių paveikslų, nes nufir- 
mavo Pasaulio Lietuvių Kon
gresą, Įvairias^ jo ceremonijas, 
Lietuvos kariumenės paradus, 
ir šiam aplankė daug įdomių 
iv naujų vietų Lietuvoje, ku
rias kiekvienam bus įdomu ma
tyti. Taigi, laukit Kovo-March 
12-tos. pamatysit.

Sekmadienio vakaro progra
mas susidėjo iš daihlj ir juo
kų. Juokus sudarė Trijų Gry
bų Gene, olas Petras Luiza, ku
ris ir buvo programo vedėjas. 
Ko programo truko tą užpildė 
Luiza. Ir publika gana prisi
kvatojo. Jo kiti Grybai karna-! 
rotai yra Jurgio Lukas ir Jo
nais Kazlauskas. Jie visi ..rys i yra Amerikos jaunuoliai. Pet-' 
įas j. u vedęs, bet jo vedybinis 
gyvenimas nękenkia jam veik
ti Lietuvių scenoje, priešingai, 
dar padeda, nes jo žmonelė yra 
irgi pasižymėjus musų scenoje 
darbuotoj? ir šį vakarą pagel
bėjo Grybams su muzika ir 
daina. . . .

Grupinį programa išpildė du 
chorai — jaunoji Birutė ir Dai
lės suaugusiųjų choras.
• Birutiečiai, vadovaujami O. 
Ka: pienes, ir Adelaidė Miliaus
kaitės, dainavo ir visu choru, 
ir duetais, ir kvartetais, vienas 
Birutietis, Juškų sūnelis, sma
giai paskambino mandolinų. Į

Dailės choras, iš virš 20 as-! 
menų, vyrų ir moterų, vado- | 
vaujamas J. Krasnicko, sūdai-' 
novo keletą dainų.

Programą baigė Jaunosios 
Birutės mergaitės atlikdamos 
gražų grupinį šokį.

Ona Pečkaitienė buvo pado
vanojus elektrišką kavai virti 
puodą dovanai prie įžangos ti- 
kieto; jį laimėjo M. Ruceskic- 
nė. šokiams grojo J. Apanai- 
čio orkestras.

mažesnės, nes direktoriai su
simažino sau algas, ir prie to 
padaryta ineigų salės parengi
mais. Už tuos pinigus jau bai
giama išmokėti naujų grindų 
ir lubų kaštai, ir tuoj bus ima
masi kitokių pagražinimų.

Rcp.

PLATINA VYTAUTO D. 
ALBUMUS

Clevelande lankosi iš Lietu
ves atvykęs p. Jokūbas Baro- 
rar, kuris Amerikoje platina 
vaikius albumus, išleistus Lie
tuvoje, paminėjimui Vytauto 
Didžiojo 500 metu mirties su
kaktuvėms. Albumai yra di
deli ir labai gražus.

Bei šiol Ar-umus nupirko šie 
Clevelandiečiai:

K. S. Karpius, J. Urbšaitis, 
K. Obelienis, Iz. Šamas, Kun. 
V. G. Vilkutaitis, Dr. J. T. Vit
kus, J. Brazis, J. P. Kvederasj 
Kun. A. Karužiškis, N. A. Wil-' 
kelis, F. Jucius. Alekas Banys, 
A. Grigaitis, J. Pečiulis.

MIRĖ PLACIDAS
_ ŠARKA USKAS

Vasario 1 d. pasimirė pla
čiai žinomas, senas Clevelando 
Lietuvių kolonijos narys. Pla
cidas šarkauskas.

Velionis buvo uolus “Dirvos” 
skaitytojas. “Dirvą” prenume
ravo nuo oat jos pradėjimo iš
eidinėti. Pastarus kelis metus. 
■■Dirvos” kaimynystėje gyve
nant, velionis ateidavo pats ją 

"s "ošti fsrjn tik laikraštis 
būdavo atspausdintas, nors iš- 
kalno mokėdavo prenumeratą 
už visą metą.

Buvo pašarvota^ pas laidotu
vių direktorių N. Wilkeli ir iš 
ten Vasario 4 d. išvežtas pa
maldoms j Šv. Jurgio bažnyčią, 
iš km- palydėtas i amžino at- 
Tsic vietą Kalvarijos kapinėse.

“Dirvos’ štabas reiškia ve
lionio žmonai, Veronikai Bar
kauskienei ir jo šeimos nariams 
šioje liūdnoje valandoje giliau
ją užuojautą.

(Kitame numeryje tilps nla- 
:’nu apie velioni ir jo darba- 
:masi Clevelando Lietuvių ko- 
onijoje per suvirs 30 metų.)

that particular
___  . find, being a 

colored performance, secondly, and 
perhaps most significantly . . . 
When the pastor of St. George’s 
Parish, sees salary expenses, light 
expenses, well any expenses coinin’ 
‘round, he knows most assuredly, ' 
what he gona do and what he gonna 
cay, says I. “I’ll have to get my 
girls (The Young Ladies Sodality), 
to sponsor a show of some kind.

After reading the splendid re
view it received last week, their 
is little need to even attempt writing 
anything more, except to say that I 
the girls in that particular society 
staged an affair that was simply 
“ccrumptous”. An affair that read
ily raised every attendant’s esteem 
of them and raised the depleted 
finances of the church, to a cer
tain extent.
TOPS —

Tho I have no right to classify 
ntvself a critic, I somehow feel hon
or-bound 
mv 
four star honors in performance — 
You 
know, but for those who were not— 
Bones, protrayed by Tillie Debesis. 
A high-pitched, audible voice — 
unafraid acting .— clever dancing — 
sensational mimicking . . . guess 
tir-’.t just about classifies her for 
top honors.

held 
in the

for 
re
in-
in 

de-

LITHUANIAN HALL 
DIRECTORS

At a special meeting 
‘■'he purpose of inquistion 
cent, election which was declared
valid for want of regularity 
ilection counts, the shareholders 
cided to open elections anew.

A. Daniels, present incumbent 
'polled the highest number of votes. 
Others were F. Saukevich, Chester 
Zuris, J .Brazaitis, J. Skodis and 
T. Lazickas. Representing societies 
aro E. Roman, W. Zidzunas and A. 
Ivinskas.

FOR SOCIAL JUSTICE
A unit of the National Union for 

Social Justice is being organized 
at the Lithuanian Hall, Thursday, 
February 6th. This group is pri
marily organized for the Lithuanian 
representatives.

to make mention of, in 
opinion, the girl who stole

who were present probably

THE LITHUANIAN WOMEN’S 
CLUB DANCE

The Lithuanian Women’s Club 
promises a good time to all who 
attend the Valentine Card Party 
and Dance given at the Lithuanian 
hall on Saturday, February 8th.

Besides prizes to be given to the 
winner of each table there will be 
a door prize, entertainment and 
dance to Ed Simm’s orchestra.

The hostesses for the evening are 
Anna Mihelich, Blanche Arbuckas, 
Anella Luiza. Adele Primosch, Mar
cella Montvilie. and Anne Degutis.

BALSUOSIM PASIKELTI 
SAU TAKSUS

Miesto taryba užtvirtino ma- 
ycro Burtono reikalavimą pa
didinti taksus 7 mills ir tą 
reikalą paleis miesto gyvento
ju nubalsavimui Vasario 25 d. 
Mayoras sako miesto reikalų 
vedimui trūksta pinigų ir pi
liečiai bus raginami balsuoti 
užsidėti sau taksus. Be šių 
taksu,sako, miesto reikalai ga- 
Tc būti apmokėti tik pusmetį 
laiko.

Tą taksu pakėlimą nubalsa
vus, prisieitų mokėti taksų po 

I $3.20 ant kiekvieno $100 ver-
Visiems programo išpildyto- 

jams ir jų vadams priklauso 
gražus ačiū.

Užkandžiams duoną ir bal

tės taksuojamo turto.
Užtai šymet taksu bilų dar 

negavot, kadangi laukta iki su
sitars ant naujų taksų, arba 
juos atmes.

Rengiama Iškilminga 
Laisves Švente

Gražus ir įvairus programas 
rengiama paminėjimui Lietu
vos Nepriklausomybės 18 metų 
ukaktuvių kitą sekmadienį, 
Zasario 16-tą, Lietuvių salėje. Į 
Tas metai Clevelandiečiai iš- Į 
kilmingai apyaikščioja musų' 
Autos laisvės šventę, taip pa
darys ir šymet.

Bus suvaidinta gražus vei
kalas, “Leitenantas Antanas”, 
kuriam vadovauja artistas J. 
Olšauskas. Taipgi bus dainų 
ir kalbų.

Kiekvieno Lietuvio pareiga 
šiose iškilmėse .dalyvauti. Ki
tų aplinkinių kolonijų Lietuviai 
kviečiami atsilankyti į Cleve
landą švęsti musų Tautos Lai
svės Dieną, nes pas jus, mažo
se kolonijose, iškilmių sudaryti 
negalima.

Įžanga į salę tą dieną bus 
tik 25c. Programas prasidės 
■mie 5:RO vai. Po programo 
bus šokiai;
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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 S0TH ST. Telef. GArf. 2921

$5.50
5.95
6.50
7.80.

8.70
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ADV. RASTENIS
IŠVAŽIAVO BALTIMORĖN

Adv. Nadas Rastenis keletui 
dienų išvažiavo į Baltimore su 
eikalais. Gryš Vasario 11 d. 

'Vdv. Jurgis L. Baltrukonis bus 
ifisc kaip visuomet.

MOTERŲ KLUBO 
BALIUS

Lietuvių Moterų Klubas ren
gia kortavimo ir šokių vaka
rą su dovanomis, šio šeštadie
nio vakare, Vasario 8 d., Lietu
vių salėje. Tai bus Valentine 
Balius. Bus dovanos kortuo
tojams prie kiekvieno stalo ir 
įžangos dovana pinigais. Pra
džia 7:30 vakare. Įžanga 35c.

BLAME ‘EM —-
That loud applause when Mr. 

P. .A. Šukys and John Zaunis’ names 
were mentioned was accentuated by 
Casey and Toots Šukys plus a num
ber of their pals, down in the middle 
row. No, that wasn’t part of the 
net — the boys were merely whoop
ing it up for their, pater and friend.
KNOW THEM? —

Those tv.'o very good-looking young 
nriests who made their aupearance, 
to say' hello and pay their compli
ments to Father Vi’kulaitis were- 
Rev. G-Aorgs Detzel and Louis Wolf, 
fi-om St. Francis Church, 
cis is that German 
and Superior.
GOLI) MEDAL —

The pastor of St. 
pin a medal on the N.U * ..t TY st

AKRON

St. Fran-
Parish at 7131

George should 
Skukas family. 

No. not because Peter’s the editor 
of this section, but look at this rec
ord fol' staunch support — First 
we haVe Stevie, (one of the black- 
i’aced maftiiės in the show), had her 
boyfriend there. Julia, (pleasing to 
the eye) had several girl 
along. Helen, (another i 
a boyfriend, girlfriend and 
friend. Pete, wal he just 
his smelly pipe. Francis, 
cst of the family), even 
altng several friends to 
performance Total — 
dants ( plus the pipe).
YOUNGSTOWN? —

Tie my shoestrings and roll me 
for a hoop, I mean knock me for 
a loop if I didn’t think I was see- 

foui' Helen Lucas'. Hearing an 
awful lot of peupy chatter, shrilly 
laughter etc., inveistigation disclos
ed all the zipno was created by foui 
classy youngsters — Thelma Waite 
Helen Chernis, Eleanore Sedkei and 
Jeanctt-' Heiman. I know not whict 
were Lithuanian, you know the way 
they change monickers these days. 
Anyway, looks like 
uncovered two gals 
Helen (Grap? Nut 
of Youngstown.
BLUE AGAIN —

We’ll all admit that we have ou’. 
cycles of moodishness, out-of-sorted- 
ness, no body loves me attitude — 
but when the cycle lasts six out of 
seven days, vos iss? K. S. Karpiu? 
has three out of seven day tpasms, 
Nadas Rastenis 2 out of 
John Brazauskas 4 out 
so .can you imagine who 
has six such upsetting 
It a girl, a talented girl, 
mie and poppy, not hard 
look twice .
cius. Reason

friends 
mammy), 
her boy- 

: brought 
(young 
brought 

see the 
14 atten-

at last we have 
to compete with 
Laurels) Lucas

seven and 
of seven, 
it is that 
days ? — 
nice mom- 
on the eye, 

. Yes, Reggie Grei- 
- Still Unknown.

MENTHOLOGIST —
It’s a word of my own coinage. 

You won’t even find it in the latest 
publication of ole Doc Webster. A 
word that sounds pretty classy, me
thinks. Vince Baltrukonis possess
es the gift of menthology . . 
its an attribute that makes its 
possessor a very keen psychoanaly- 
sist. Not to waste any more space, 
(or before I get me into a mess), 
he tells you some of your most 
secret thoughts. Deep lying thoughts 
that motivate vour actions, will be 
brought to light by Vince.
COFFIURE —

If it were a woman writing this 
column, this item would take on 
this appearance —Have you seen 
the style Annette Žilinskas is wear
ing her hair lately? No, well next 
time you do, look at the way she 
has it braided. Charming . . . 
to say the least. It’s branded for-

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

The big bowling match between 
Youngstown and Akron is a thing 
cf t)ie past. But be that as it 
may, the bowling supremacy 
tween these two heated rival 
stil! a matter of doubt, 
the Rubbertown kegler 
victories last Saturday, 
ihopgh they exhibited, by far, the 
better brand of bowling, due to the 
fact that the St'eltowners were 
not possessive of their full strength 
the results of the match were not 
a true indication of which team is 
the better. So it appears that 
everybody will have to wait a cou
ple more weeks, until the return 
match is over, to determine who 
arc the real champs or chumps. So 
vithout any further adieu I will 
sally forth with a few snoops and 
call it a day
)ID YOU SAY 150 PINS???—If 
he caliber 

the few 
lad the

■ any 
done in 
luggest 
match, Joe Derin’s boys get plenty 
'f practice Then again, it might 

be much easier to get the alleys 
reniodbled so that they would be 
ibout twenty feet wide or else 
have a three foot wall built along 
the edge of the gutter.
DOUBLECROSSER — Hank Hol- 
'ish, a second string bowler of the 
Akron quintet, certainly gave the 
local boys a scare. Due to the lack 
of men the Youngstowners recruit
ed him for their fifth man. And 
can you imagine, he soon forgot 
that he was bowling for the Young
stown bunch and went ahead, and 
knocked out a game of 212 to 
cop the scoring honors for the eve
ning. It’s a g-ood thing they didn’t 
’•ocruP a couple of more Hank’s, 
hey Slim ?
RAH! RAH! RAH! — I was won
dering why Pete Yenicky, Akron’s 
-.tar bowler turned in three 
lowest scores of his entire 
career. Well here’s the 
Its all due to the antics of 
stown’s one gal “jeering”
Helen Lucas. He claims that he 
was most annoyed by all her ges
tures and bronx razzing, that he 
just couldn’t keep his mind on the 
alleys. I wonder — if he really 
was annoyed.
HAIL THE NEW CHAMPS — I 
guess that Mary and Katie will no 
longer be walking arohnd with 
their chests puffed out, after watch- 
■ng the two Lucas lassies rolling 
the mineralite. For Helen and 
Rose are the new Gutter Ball Ar
tists much to the dissappeintment 
of Akron’s ‘should have been twins’. 
By the way, while I’m passing out 
these honors, I musn’t overlook 
Akron's newest bowler, “Speedo” 
Jocis. more popularly known as 
“Windy” To her goes the booby 
prize for turning in a score of 45 
FLOWERS FOR MADAM — Gusty 
Lucas certainly had a tough time 
finding a parking place when he 
arrived in Akron. Can you imagine, 
he had to gt> all the way to 
Marcy St., about two miles 
the alleys, before he found a 
Say Eve, where did you get

be
is 

Even tho 
emerged 

and even

of bowling exhibited by 
Steeltown keglęrs, who 

audacitv to come to Akron, 
indication of the bowling 
Youngstown, then may we 
that before our return

of the 
bowling 
answer. 
Young
section,

1139 
from 
spot.
that

ward and then slightly backward,. beautiful rose ? 
upward and across the back of the JUST A PAIR OF C. P.
head, etc., etc. Me — You press the member the good old davs when
first bobby pin down, and the hair C. P., of the West End, was in his
goes round and round — its finally i prime and was verv palsy walsv
getting hold of me too, Ooo oo oo. 1 with a C. P. of the East End. Well

Re-

Dear Boss:-
Guess maybe you’ve been won

dering why I haven’t written soon- 
ei. It’s like this — I couldn’t be 
in the lime-lilght because the sun 
had gone out of my life. Uh-hu! 
mv boy friend left me. You prob
ably know by now that it’s Sappo. 
I’m all right now because with 
Lean Year and everything I ought 
to be able to convince some de
fenceless male that I’m his secret 
passion. And then you always did 
say that I am a pretty convincing 
convincer.

You know, Boss, I’m disappointed 
in you.
have 
you 
Tch! 
how 
pretty swell and i.. ...
you how much I like you, I’ll kind 
of give you some tips. You’ll do 
something for me sometime.
you, Bossis-wossie,

Did you 
that heart _____ ______
Seems that some young lady took 
advantage of his suceptibility and 
Leap Year. I don’t know whether 
it was Vince or whether it was the 
weather, but their wasn’t any wed
ding. - • 
to do mv proposing early this Leap 
Year where Vince is

Seems as though Rose Lucas is 
coming up in the world, or maybe 
its going out. She covered western 
territory as far as Detroit and did 
some soul - stirring singing, as well 
as some frivolous flirting. Result— 
success, a tenor, and a hangover— 
“Vyto” Dermitis.

Before I forget — the next time 
you sea Chuck Nevers ask how he 
liked the boarding house in which 
he spent New - - -
meals probably 
him because he 
was able.

I’ve been so 
heart affairs lately that I’ve slipped 
up cn some of Cupid’s work. Just 
recently I realized that a tender 
romance has blossomed between a 
very presentable C. C. C. member 
from Alliance and charming Isabele 
Kalenda. The gift he sent her 

' e envv of all
Gee, I’m lucky 

to blonds easy.
Boss, I wish 

time on Helen 
Poor little thing, she’s been

Some suspicious scandals 
been sizzling around town and 
haven’t even whispered them. 
Tch! Tch! Just goes to show 
badly you need me. You’re 

in order tp show

hear 
throb,

honey?
the one

Vince

Won’t

about 
Sabel?

Gee! guess maybe I’ll have

thony, who is more modest and re
tiring, seemed to make quite an 
impression on the Akron girls too.

You know something, j’H bet 
Gusty Lucas has been studing your 
technique. He was very well in
formed as to what is dear to a 
woman’s heart when he bought Eva 
of Marcy St. that rose. But he’ll 
never live up to you, Boss ‘cause 
he never says “Excuse me” after 
he swears, and you do. That’s what 
I like about you — your thought
fulness of my weaker sex.

It would do your hftart good to 
sec Slilm bowk He’s as serious 
about his bowling as he is about 
everything else, while Pete Yenicky 
is happy-go-lucky in his game. To 
be serious myself, this game of 
bowling reveals the true character 
of a person. Now when I tell you 
that Frank Rokus kept score all 
evening, you’ll know that it wasn’t 
because he could’nt bowl, but be
cause he’s the smartest guy in the 
elub. 
person „ ___
things, the ball will roll down a 
little alley called the gutter. Win
dy’s ball kept going down this par
tition in spite of some very good 
coaching. I couldn’t figure out 
what a nice little girl like Windy 
would be doing in, a gutter until 
I heard her tell some jokes. Get 
her to tell you the one about knit- 
fing. It’c a honev! I’m going to 
dig deeper into the pasts of Eva 
Kazlauskas^. Mary Kast. Catherine 
Pukes and Rose and Helen Lucas, 
because they seemed to do quite 
a bit of bowling down the wayward ' 

won- ■ 
make

If you aren’t 
and aren’t

a very nice 
thinking nice

concerned.

Year’s Day? 
didn't agree 
left as scon

The 
with 

as he

busy with my own

her female friends, 
you don’t tai

Tch! Tch! 
vou’d , spend some 
Lucas. 
Wandering around in this cold, cold 
world (15 
disilusment in 
diploma in 
ought ’ to tell her about 
They really should.

Did you know that Akron

degrees below) with 
her eyes and a 

her hand. Somebody 
diplomas.

_ * beat 
us at bowling in spite of Joe Der- 

that 
two

in’s prophecies? I don’t think 
was so bad seeing as we used 
Akron boys to fill in for absentees. 
These Akron guvs are regular fel- 
'ah’s al l ight. Not only will they 
give you the shirts from their back
but they’ll loan you their best bowl- i 
r. Yes. sir, Hank Hollish who ■ 

howled the highest score was un
der the Y. L. S. C. banner for the 
evening while his better half sup
plied the inspiration. Oh, gee, Bos- 
ri'-wossie, wouldn’t it be wonder
ful if I could always be at your 
side to inspire vou.. You need 
me, really you do!

I’ll bet everyone is wondering 
”hv Joe Derin didn’t break a hun-

I think he was doing pretty

nath. 
dering 
out at

You know I’ve been 
how K. J. M. would 
bowling.
get another bowling 

we, Boss ?
match
Some-

We’ll
together, won’t
thing tells me we don’t know nothin’ 
yet. I’ll bet you’d break 300, you’re 
co perfect.

Hoping there’s more sun in the 
future, The Shadow.

- Dearest Bossie -wossie: 
the most wonderful man 
Maybe you- don’t know it, 

Imagine being
a Shadow. It’s just like 

You and I have

P. S. -
You’re 

I know, 
but you need me. 
without 
me without a sun. . ...........  . _ _
a lot in common seeing as we both 
have a white collar job by digging 
dirt. Let’s get together, if not 
for love’s 
strong 
K. J. 
marry

_ _ sake, then tp form a 
union against S. Š. S. and 
M. Oh gee Boss, 
me!

BALTIMORE

Please

ceLithuanian Independei 
Celebration

As you already undoubted! 
nursuant to a> reso’ution 
Marylandi Assembly,- the Govenpr Mk 
Maryland will proclaim, Sunday, the 7 
16th of February as “Republic of; 
Lithuania Day”:

The Lithuanians of Baltimore navoS 
planned an extensive program for 
the purpose of celebrating this day, 
which has now been recognized as 
above bv the State of Maryland.

1 will indeed consider it a pleat 
sure to meet you or any of your 
renders at the ceremony to be held 
at the Maryland Theatre. Baltimore, 
Maryland, on " ' 
M., under the 
more Taryba, 
the pleasure 
vour readers

I held at

dred.
good considering the fact that he 
osed up nearly all his energy rais- 
:-,o- U-at b't of do'”n on his upper 
lip. It looks just like the feathers 
^-oni a baby chick. Oh, goody, I 
like cookie-dusters. His brother An-

said date at 2:30 P. 
direction of the Balti- 
and likewise to have 
to seeing you and 
at the dinner to be 

Lithuanian Hall in the 
evening of said date at 7:00 p.m., 
tendered bv The Maryland Lithuan
ian American Business and Pro
fessional Men’s Assn., Inc. This 
d'nner has been sn-ciallv arranged 
by this organization as a “Lithu
anian Day” dinner, and will very 
properly climax the day’s festivities 
end ceremonies.

Hoping I may have the pleasure 
of teeing vou and th? manv readers 
of your pauer in Baltimore on this 
notable occasion, I remain

Verv sincerely yout, 
William F. Laukaitis, 

Justice.

VALENTINE BALIUS IR KORTAVIMAS
Šeštad. Vasario-Feb. 8Saleje

Rengia Lietuvių Moterų Klubas
Paskiros Dovanos Kožnam Stalui

Pinigine dovana prie įžangos 
Pradžia 7:30 vakare.

ED SIMM’S ORKESTRAS 
įžanga 35c.

J.J. J. STANKUS

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

PRIIMAM RELIEF ORDERIUS

Egg or Lump

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

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio.
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