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Dunojaus Valstybės Tariasi
Prieš Vokietiją

IR DARBININKŲ ŽINIOS

11,401,000 BEDARBIŲ
Amerikos Darbo Federa

cija patiekė žinias kad 1935 
metų Gruodžio menesį vi
soje šalyje bedarbių buvo 
11,401,000. Betgi federaci
jos viršininkai reiškia vil
čių kad užeinant pavasa
riui ir vasarai gal atsiras 
daugiau darbų, nors laiki
nų, ir suims desėtkus tūks
tančių bedarbių.

PADARĖ APSIGYNI
MO SUTARTI, KU
RIĄ PATIEKĖ IR 

PRANCŪZIJAI

PRANCŪZIJA PAŽA
DA PAGALBĄ 

RUSIJAI
Paryžiu.s — Prancūzijos

ŠALČIUI SIAUČIANT 
MIRĖ APIE 300 

ŽMONIŲ
, Sausis, Vasaris — šalta.

ir Sovietų vyriausybės pa
ruošė planus sulyg kurių 
tos abi valstybės gelbės 
vieną kitai atsitikimo Vo
kietijos puolimo, ypač bus 
teikiama pagalba Rusijai

Žinios iš 25 šios šalies in
dustrijų parodo kad Lap
kričio ir Gruodžio mėne
siais darbininkų uždarbiai 
valandomis ir savaitėmis 
buvo didesni negu pirmiau 
per keletą mėnesių.

Neima daugiau mokes
čio. Washington. — Ame
rikos angliakasių unijos 
suvažiavime buvo pasiūly
ta U. M. W. of A. prezi
dentui Lewis padidinimas 
algos iki $25,000 į metus, 
bet jis atsisakė priimti, pa
reikšdamas kad užtenka to 
kiek iki šiol mokėta. Pa
našiai pasielgė ir unijos iž- 
dininkas-sekretorius ir vice 
prezidentas, kuriems buvo 
pasiūlyta pakelti algas nuo 
$9,000 iki $18,000 i metus.

Lewis pasakė: “Jeigu jū
sų viršininkams rūpėtų tik 
jų kišeniai jie rastų sau 
vietas daug pelningesnes 
negu dabar turi.”

Šalčiams siaučiant, padi
dėjus anglies reikalavimui, 
angliakasių unija nutarė 
pavelyti angliakasiams ku
rie nori, dirbti šešias die
nas vietoje penkių Į savai
tę.

Degtukų darbininkai ren
giasi streikuoti. Barber
ton, O. — Minnesota vals
tijoje dviejose degtukų iš- 
dirbystėse nesusitaikant už 
darbo sąlygas, gręsia kilti 
visoje šalyje degtukų dar
bininkų unijos streikas.

Rubsiuviai rengiasi strei
kuoti. New York. — šio
se dienose pasirodė kad mo
teriškų rūbų siuvėjų strei
kas visai galimas, ir jeigu 
bus apšauktas, apims per 
100,000 darbininkų.

Paryžius. — Vasario 9 d. 
atvyko čia Čekoslovakijos 
premjeras su penkių Duno
jaus valstybių sutartimi — 
Į tą sutartį ineina Rumani- 
ja, Vengrija, Jugoslavija ir 
Čekoslovakija, kurios visos 
sutinta garantuoti milita- 
rišką pagalbą Austrijai at
sitikime Vokietijos puoli
mo. Didėjanti baimė kad 
Vokiečiai gali pulti Austri
ją kuomet Italija užimta 
karu su Etiopija, privertė 
tas Dunojaus valstybes su
si rūpint Austrijos ir kartu 
savo likimu. Tą sutartį pa
tiekė Prancūzijos vyriausy
bei. Pastangos gauti Rusi
jos garantiją Austrijos ne
liečiamybės tuo tarpu su
iro, taigi tos penkios Duno
jaus valstybės pasiėmė rū
gintis nuo Vokiečių gintis 
savo jiegomis.

ANGLIJA IMASI VY
KINTI GINKLAVI- 
_ MOSI PLANĄ
Londonas. — Anglija pa

siėmė visu smarkumu ap
dirbti apsiginklavimo pro
gram© smulkmenas, pra
plėtimui ir sumoderninimui 
visos imperijos oro, žemės 
ir vandens karo spėkų.

Kovo mėnesį ruošiamasi 
patiekti Parliamentui pro
jektas užtraukti paskolą 
iki $2,000,000,000 ginklavi
mosi programui pravesti.

NAZIAI KRAUSTOSI I 
REINLANDĄ

Paryžius. — Prancūzijos 
generolas Niessel pareiškė 
kad Vokietija atsiuntė į nu-' 
ginkluotą Reinlando ruož
tą 40,000 pilnai ginkluotų 
nazių kareivių po priedan
ga sargybinių kuopos. Tie 
Vokiečiai esą apginkluoti 
kulkosvaidžiais, šarvuotais 
automobiliais, bombų ir ug
nies svaidytojais, ko pa
prastai policijai nereikalin
ga, sako gen. Niessel.

New Yorke taip pat pa
sirengę streikuoti viešbu
čių patarnautojai.

Clevelande dirbtuvių dar
bininkams algų 1935 metais 
išmokėta beveik dusyk tiek 
kaip 1932 metais; ir pabai
goje 1935 metų algos buvo 
25 nuoš. aukštesnės negu 
metų pradžioje. Toks tai 
buvo pagerėjimas darbų.

ITALIJOS KAREIVIU 
IŠMUŠTA 7,000

—
Addis Ababa. — Etiopi

jos vyriausybė užginčina 
pastarose dienose Italijos 
paskelbtas oficiales skaitli
nes kad baltųjų tikrų Italų 
užmušta tik 844 nuo prasi
dėjimo Italijos - Etiopijos 
karo.

“Po didžiojo mūšio tarp 
Sausio 21 ir 30 ties Tem- 
bien”, sako Etiopų prane
šimas, “Etiopai lavonų ran- 
kiotojai turėjo sunkų dar
bą užkasti suvirs 1,500 bal
tųjų Italų ir 5.123 askarų 
(Afrikiečiu Italijos karei
vių)”.

iš Prancūzijos pusės.
Padaryta taisyklės sulyg 

kurių Rusija ir Prancūzija 
' apsikeis karininkais.

Prancūzija sutinka duoti 
sovietams $54,000,000 pa
skolą kreditais kad Rusija 
galėtų sutvarkyti savo va
karinio fronto gelžkelius ir 
plentus.

Rusija nuolat turi treje
tą milijonų vyrų kariume- 
nėje, tik visa bėda, sako 
Prancūzai, kad jie neišla
vinti kaip reikia, nes netu
ri tinkamų karininkų.

šalta, temperatūra vis že
miau 0. Tai nepaprastai 
šalta žiema su tokiu ilgu 
šalčio periodu.

Vidurvakarinėms valsti
joms gręsia badas jeigu ne
pasitaisys oras, nes negau
na ne tik kuro bet ir mai
sto.

Pastarų trijų savaičių iš
tisos šalčio bangos bėgiu 
nuo šalčių mirė apie 300 
žmonių. Visokių nuostolių 
padaryta už apie penkis 
milijonus dolarių.

Šiose dienose vakarinėse 
valstijose vėl užėjo kita 
šalčio ir sniego banga.

Didelį šaltį kenčia Kana
da, kur vietomis per tris 
mėnesius temperatūra lai
kosi po 20 laipsnių žemiau 
zero.

Radio Programai 
Vasario 16-tą

“MARGUČIO” PROGRAMAS Iš CHICAGOS 
BUS LYGIAI 12 VAL. DIENOS

Chicago. — Vasario 16-tą, per Columbia Broadcas
ting System bus patiekta Lietuviškas “Margučio” radio 
programas visai Amerikai ir kartu Lietuvai.

Programas prasidės 12 vai. dienos (11 vai. Chicagos 
laiku). Lietuvos Ministeris Povilas Žadeikis, kalbės ta
me programe iš Washingtono.

Visas šis programas bus perduotas trumpomis oro 
bangomis į Kauną, iš kur pasieks visą Lietuvą.

“Margučio” programas surengtas pastangomis musu kom- 
bą Lietuvos Ministerio Washingtone, Povilo žadeikio, kurisžžv 
poziftoriaus Antano Vanagaičio.

Tai bus istoriškas atsitikimas, nes tai pirmutinis Lietuviš
kas ar koks kitokis radio programas perduodamas Į Lietuvą iš 
Suvienytų Valstijų.

ITALAI BOMBARDA
VO DESSYE

Dessye, Etiopija. — Va
sario 9 d. Italijos kariški 
lėktuvai atakavo šį miestą, 
kur buvo atvykęs pats Etio
pijos imperatorius Haile į 
Selassie. Padaryta nuosto- i 
lų pačiame mieste ir apie- 
linkėse, bet imperatorius 
išliko gyvas, nors lakūnai 
bandė susprogdinti jo apsi- 
buvimo stovyklą. Jo padė
jėjai norėjo imperatorių 
paslėpti nuo oro bombų 
požeminiame rūsyje, bet 
imperatorius pats koman
davo kokią turėjo apsigy
nimui nuo lėktuvų apsaugą.

MIRĖ CHARLES CURTIS
Washington. — Vasario 

8 d. staiga mirė buvęs Suv. 
Valstijų vice prezidentas 
Charles Curtis. Jis buvo 
vice prezidentu prie Hoo- 
vero. Turėjo 76 metus am
žiaus.

Amerikos politikoje da
lyvauja nuo 1893 metų, ka
da pateko į kongresą, nuo 
1907 metų buvo Senato na
riu. Laidoti išvežtas Į jo 
gimtinę Kansas valstiją

BANKRUTIJO MILIJO
NIERIUS DURANT

New York. — William 
C. Durant, įsteigėjas mil
žiniškos General Motors 
Corp., šiose dienose pasi
davė bankrutan. Jis turi 
jau 74 metus amžiaus.

Keletą kartų jis valdė 
milijonus dolarių, buvo nu
smukęs ir vėl pakilo, bet 
dabar jau persenas atsi
griebti.

ROOSEVELT .ĮIEŠKO 
$200,000,000

Washington. —Preziden
tas Roosevelt rūpinasi kur 
gaus dar $200,000,000 kad 
galėtų pratęsti viešus dar
bus iki Liepos 1 dienai.

Prie to, sakoma reikės 
apie $500,000,000 naujų pi
nigų taksų pavidale finan
savimui valdžios naujo ūkių 
programo, kuris dabar pa
tiektas Senatui.

Prezidentas apžiūrinėja 
visus kampus kur butų ga
lima sumažint tiesiogines 
valdžios išlaidas.

KAUNO PROGRAMAS PRASIDĖS 2:30 
VALANDĄ DIENOS

ITALIJA NORINTI
TAIKOS

Roma. — Italijos spaudo
je vėl pradėjo rodytis kal
bos apie Prancuzų-Anglų 
sulytą Italijos-Etiopijos ka
ro baigimo planą.

GASOLINAS ITALIJOJE 
$1.15 GALIONAS

Roma. — Italijoje prasi
dėjo gryžimas prie arklių 
ir vežimų, kadangi gasoli- 
no kaina smarkiai pakilo ir 
ne visi pajiegia jo nusipir
kti. Del karo su Etiopija, 
šiose dienose gąsdinąs Ita
lijoje kaštuoja po $1.15 ga
lionas ir tai jo mažai yra.

Nupigo užtai automobi
liai, ypač didesni galima už 
pusdykę pirkti.

Dešims užmušta. Pran- ŽMONA NUTEISTA UŽ
euzai kareiviai paėmė Į sa
vo žinią du Syrijos mies
tus, kuriuose poros savai
čių bėgiu užmušta 19 žmo
nių. šiose dienose viename 
mieste užmušta 10 laike 
demonstracijos ir riaušių.

Dešimts sudegė. Egipte, 
Batra mieste kilus gaisrui 
sudegė 10 žmonų. Gaisras 
sunaikino 450 namų.

VYRO NUŽUDYMĄ
Salem, N. J. — 29 metų 

amžiaus žmona, buvus mo
kytoja, nuteista, numirti už 
nužudymą savo vyro. Su 
ja rastas kaltu toje žudys- 
tėje ir jos buvęs mokyklos 
dienų meilužis. Jiedu tu
rės numirti elektriškoj kė
dėj Kovo 15, jeigu nebus 
kaip nors tos nuosprendis 
pakeistas.

JAU NESIVARO UŽ $200 
PENSIJOS

Washington. — Atstovų 
Buto narys Ferguson pa
reiškė kad Townsend plano 
kovotojai, kurie norėjo iš
gauti senatvės pensijų po 
$200 į mėnesį visiems virš 
60 metų amžiaus, dabar jau 
nesivaro už skaitlinę $200, 
tik stengiasi daryti spau
dimą kad kokia nors pensi
ja butų nustatyta.

RIAUŠĖS PRIEŠ ŽY
DUS LENKIJOJE

Varšava. — Lenkijoj Žy
dų persekiojimas ir užpul
dinėjimas taip praplito kad 
jau ir valdžia ėmėsi prie
monių jas sulaikyti, bet 
neįstengia. Policija kaip 
kur panaudojo ginklus už
puolikams atmušti ir delei 
to keletas asmenų pastaro
se savaitėse tapę užmušta.

Kaimuose ir miesteliuo
se prasidėjo smarkus boi- 
kotavimas Žydų.

(Lietuvos Pasiuntinybės Informacijų Skyrius)

Washington, D. C. — Lietuvos Pasiuntinybei pavy
ko suįdominti National Broadcasting Company of New 
York ir ji susitarė su Kauno radio stotimi transiliuoti 
radio programą iš Lietuvos — taigi vėl girdesime radio 
programą iš Kauno Vasario 16 dieną.

Gerai įsitėmykite i žemiau tęikiaijias informacijas:
ELTA iš Kauno pranešė kad NBC apsiėmė perduoti i 

Ameriką dali iškilmingo koncerto kuris įvyks Kaune Val
stybės Teatre Vasario 16 dieną, tarp 8-tos ir 9->tos valandos 
vakare Centralinės Europos laiku. NBC tatai patvirtino 
ir mums suteikė sekančias informacijas: '

Lietuviškas radio programas iš Kauno, Vasario 16-tą 
bus girdima Amerikoje šiuo laiku:

Amerikos rytų laiku (New Yorko—Clevelando) nuo 
2:30 iki 3:00 po pietų.

Amerikos vakarų (Chicagos) laiku: nuo 1.30 iki 2:00 
po pietų.

National Broadcasting Co. mums dar pranešė kad Kaur.ci 
radio programas yra pasiūlytas sekančioms radio stotims:

WEAF—New York WTAM—Cleveland
WEEI—Boston WCAE—Pittsburgh
WTIC—Hartford WWJ—^Detroit
WJAR—Providence KSD—St. Louis
WTAG—Worcester WHjO—Des Moines
KYW—Philadelphia WOW—Omaha
WFBR—Baltimore WDAF—Kansas City
WRC—Washington WLW—Cincinnati
WGY—Schenectady Chicagoje — WLS WMAQ
WOBH—Portland, Me. WENH arba WCFL

Galimas daiktas kad ne visos aukščiau paminėtos stotys 
galės tuo pasiulymu pasinaudoti: išanksto ir žinoti negalima 
kokiose stotyse Kauno radio programas bus girdimas, tačiau 
yra patartina laikui atėjus tas stotis išbandyti.

Taigi pasižymėkite sau: VASARIO 16 tuoj po pusdienio 
bus girdėti Kauno radio stotis.

BYLA UŽ TAKSŲ MILI
JONUS

Chicago. — Trisdešimts 
mėsos pakavimo korporaci
jų patraukta teisman iš
sprendimui kam priklauso 
$33,520,000 taksų kuriuos 
federalė valdžia surinko 
kuomet dar veikė AAA įs
tatymas ir tie taksai turė
jo būti išdalinti ūkininkams
už mažinimą savo produk
cijos.

Mėsos pardavėjai tikrina 
kad tie pinigai priklauso 
jiems, ne skerdykloms, nes 
pardavėjai turėjo mokėti 
brangiau už mėsą, kurią 
valdžia buvo aptaksavus.

Dabar dar gali iškelt by
lą mėsos valgytojai, nes iš- 
tiesų jie sumokėjo taksus 
mėsą pirkdami.....

PRITRUKO ANGLIES
Vidurinėse valstijose šią 

žiemą pritruko anglies na
mų apšildymui, iš priežas
ties užsitęsusių didelių šal
čių. Anglies stoka apsirei
škė Iowa, Illinois, Indiana, 
Ohio ir Missouri valstijose.

Angliakasiai dirbą po 35 
valandas į savaitę nespėja 
prikasti anglies.

DEPORTAVIMO KLAUSI
MAS STIPRĖJA

Washington. — Atstovi; 
Bute įgauna daugiau para
mos bilius taikomas depor
tavimui svetimšalių bedar
bių, tikslu apmažinti be
darbių skaičių šioje šalyje.

Prie to, kovotojai už 30 
valandų darbo savaitę da
ro tyrimus kokį prijautimą 
jie ras Kongrese, pirm už
vedimo vajaus už tai.

Trylika žuvo. Pietinėje 
Bulgarijoje traukinių ne
laimėj užmušta trylika as
menų. Traukiniai susiėjo 
laike sniego pūgos.

VASARIO 16-TOS RADIO PROGRAMAS Iš KAUNO
Lietuvos Konsulatas iš Chicagos prisiuntė iš Draugijos Už

sienio Lietuviams Remti gautą Kauno radio programo turinį, 
kurio smulkmeniškai, del stokos vietos, neperduosime. Bendrai 
imant programo turinis sekantis:

1. Iškilmingas maršrs. Prez. A. Smetonos žodis (ra
šoma kad J. E. Smetona 1 aibės Prancūziškai. Del to “Dirvos” 
redakcija kreipėsi į Lietuvos Pasiuntinybę Washingtone su pra
šymu kad Lietuvos Prezidento paprašytų kalbėti ir Lietuviškai.).

3. Tautos Himnas — choras ir orkestras.
4. Simfonija “Ruduo” (gros Valstybės operos ir radiofo

no sujungti orkestrai).
5. • Lietuvos kompozitorių dainos — Operos choras.
6. Solo dainos — Operos solistė VI. Grigaitienė ir solis

tas St. Sodeika.
7. Simfonijos muzika.
8. Kantata — dainuoja Operos choras, solistai Kutkus ir 

E. Kačinskas, groja Valstybės Operos ir Radiofono sujungti or
kestrai.

1100 TONŲ MALIAŠO IŠVEŽ
TA ANGLIJON

Klaipėdai — Praeitų motų 
pabaigoje tik pradėjus veikti 
Lietuvos cukraus fabrikams, į 
Angliją buvo išvežta 1,100 to

nų maiiaso (syrupo). Sausio 
pabaigoje kitas laivas išvežė 
Ariglijon dar 1,100 tonų ma- 
liaso. Anksčiau Anglai vežda
vo maliasą iš tolimos Javos sa
los. “L.A.”



i SCRANTON, PA.
MINĖS LIETUVOS LAISVĖS 

ATGAVIMO DIENĄ
Tauru Klubas ir Lietuvių Po

litiškas Klubas su visais sky
riais rengiasi apvaikščiot Va
sario 16-tą, kuomet sueina 18 
metų nuo paskelbimo Lietuvos 
Laisva ir Nepriklausoma vals
tybe.

Bus koncertas ir prakalbos, 
nuo 2 vai. po pietų, Providenc ■ 
Auditorium salėj. Kalbės Adv. 
A. šalna iš Boston, Mass., ši > 
miesto mayoras P. Davis, Dis
trict Attorney P. Eagan,. Aps
krities Teisėjas ir kiti. Dai
nuos Scrantono geriausi d.i.'i- 
riinkai.
- Kolektų nebus, lėšas paden
gia abu klubai. Salėje bus su
vesta radio ir dalyvaujamieji 
galės išgirsti programą iš 1 ie- 
tuvos, taigi nesivėluokit.

■ Visus Lietuvius Scrantoųe ir 
apielinkėje kviečia vardan ko
misijos V. A. Keršcvičt.is. 
3 
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YOUNGSTOWN. O
; GERAS SUMANYMAS. Te- 

. ko patirti kad vietos Lietuvių 
parapijos klebonas Kun. šteig- 
nlanas rūpinasi surengimu Lie
tuvos nepriklausomybės pami
nėjimo parapijos salėje. Taria
si su nekuriais Clevelandiečiais 
apie sudarymą gražaus progra
ma, ir jeigu bus susitarta tai 
btiš paskelbta ir tam progra- 
liuii išpildyti diena. Ant

LONDONAS, Anglija

VASARIO U-TOS PROGRA
MAS. Sandaros 29-ta kuopa 
rengia gražų ir iškilmingą pa
minėjimą Lietuvos Nepriklau
somybės 18 metų sukaktuvių, 
šio šeštadienio vakare, Vasario 
15 d., Lietuvių salėje. Progra
mas prasidės 7:30 vai. vakare. 
Kartu bu • ir paminėjimas Di
džiojo Vilniaus Seimo 30 metų 
sukaktuvių.

Prie muzikalio programo bus 
ys kalėtojai: vietiniai Adv.

P. Uvick, Dr. J. Jonikaitis, 
svečias iš Clevelando, Adv. 

udrs Rastenis.
Muzikalę dalį išpildys: Biru

tė Smailytė, pianu, kuri akom
panuos ir solistams. Smuiką 
grieš Jonas Stanevičia, akom
panuos V. Stanevičia. Dainas 
solo dainuos M. širvaitienė, M. 
Stonkienė, Jonas Valiukas ir 
Sofiją Žukauskaitė. Prie to, 
dainuos Detroito Lietuvių Dai
lės Choras.

Detroitiečiai prašomi skąlt- 
iiJigąj atsilankyti ir "i.-l kartu 
iškilu ingai paminėti musų val
stybės Lietuvos atgimimo su- 
kaktibves. Koresp,

J. 
ir

Ųondono lingvistų institutas 
Sausio 18 d. suruošė pietus su
sipažinti su Šveicarijos ir Lie
tuvos ministeriais. Per pietus 
buvo iškelta visa eilė tostų: už 
Did. Britanijos karalių, Šveica
rijos konfederacijos prezidentą. 
Lietuvos Respublikos Preziden
tą, tarptautinę gerą valią, lin
gvistų institutą, svečius ir in
stituto paskaitininkus. Tostą 
už tarptautinę gerą valią iškė
lė Britų prekybos ministerijos 
parlamentarinis sekretorius Dr. 
Buigin, o į jį atsakė Šveicari
jos ir Lietuvos ministerial.

Savo kalboje ta proga Lietu
vos ministeris. B. K. Balutis, 
papasakojo apie Lietuvių kal
bą, kuri filologinėje šeimoje 
užima specialę vietą. Nors Lie
tuvių kalba kad ir nesanti to
kia kaip Ispanų, apie kurią Ka
rolis V atsiliepęs kad ji tin 
kunti su Dievu kalbėtis, arba 
kaip Prancūzų, kuri tariamai 
geriausia tinkanti apie meilę 
kalbėtis, tačiau ji turi kai ku
rių kitų įžymių savitų ypatų 
mų. Ta proga ministeris Ba
lutis pacitavo visą eilę auto
ritetų, kaip Britų žymaus fi
lologo Dwi-ghto. filosofo Kan
to., Prancūzų geografo Rečius. 
Vokiečių Sehleieherio, atsiliepi
mus apie Lietuvių kalbą.

“L.A.”

OTTO VĖJELIO GA
LUTINAS PRANE

ŠIMAS
Aukštai gerbiami Amerikos 

Lietuvių veikėjai, šiuoini tu
riu garbės pranešti Jums, pas 
kuriuos aš buvau apsilankęs 
Baltijos Įžymybių .Albumo rei
kalu., kuris bus galutinai su
tvarkytas ir padėtas į Vytau
to Didžiojo Muzejų. Maloniai 
prašau visus 'tuos kurie turite 
man prisiųsti savo fotografi
jas ir kai kurie ir autografus, 
— siųskit viską šiuo adresu į 
Lietuvą, ne vėliau kaip iki Lie
pos 1 d. šių metų:

O. Vėjelis,
Vilniaus g. nr. 51, butas 14 

Kaunas, Lithuania
šiose dienose aš išvykstu Į 

Lietuvą. O jums linkiu, bran
dus Amerikiečiai, kad jūsų pa- 
ricJnga dvasia niekuomet ne
nustotų degus, kol jūsų Lais

vės Varpas skambės Nepriklau
somoj Lietuvoj ir musų visų 
širdyse.

Sudiev. O. Vėjelis.

ANSONIA, CONN.

MI-

BROOKLYN, N. Y.
Iš PROFESIONALŲ DR-JOS 

VEIKIMO

Vietos Lietuvių Profesionalų 
Draugija susikūrė 1932 metų 
vasarą ir telkia vietos gydyto
jus, dantistus, advokatus, che
mikus, vaistininkus ir mokyto
jus bei kunigus. Susirinkimai 
laikomi Dr. J. Paulonio bute, 
1357 Bushwick avė. Ten pat 
laikomas ir draugijos knygy
nas. Lietuvių kalboje knygų 
rinkini padovanojo ir knygynui 
pradžią padarė Lietuvos Minis
teris Pulk. P. žadeikis.

savaitę teikia
te-

Draugija kas 
radio paskaitas Įvairiomis 
merais iš stoties WMBQ antra
dieniais 10:20 vai. vakarais, ir 
retkarčiais vieto s j •■•iečių Klu
bo salėje. P: !■: kiekviename 
susirinkime \ tris draugijos na
rių 
Pav. 
me 
apie

Margučio” Radio Pro
gramas ir Koncertas

Vanagaičiui. Jis ir dabar 
kelinta savaitė sušilęs lak- 
ruošdamasis prie nepapras- 
iškilmės — radio programo 

visai Amerikai ir

' NEW YORK, N. Y.
UKRAINIEČIŲ PROTESTO 

MITINGAS
Ryšyje su kelių Ukrainiečių 

nuteisimu už tautišką veikimą 
Lenkų ok up notoj Ukrainos da
lyje, Didžiojo New Yorko Uk
rainiečių Tautinių Oiganizaci- 
jų Centrinis Komitetas rengia 
milžinišką protesto ^monstrą1 
cl ją Cooper-Union salėje, 4tVi 
Avenue ir 8th Street, sekma
dienį, Vasario 23 d., 2 vai. p.p.

Demonstracijoje kalbės žy
miausi apielinkės Ukrainiečių 
kalbėtojai, keli Amerikonai ir 
Lietuviai. Dalyvaus keli šim
tai karo veteranų, pora šimtų 
Ukrainos nepriklausomybės ka
rų dalyvių, kelios dešimtys Lie
tuvių legionierių ir tūkstančiai 
Ukrainiečių.

Amerikos Lietuvių Legionas 
jau nuo 1930 metų demonstra
cijos palaiko glaudžius santi
mus su Ukrainiečiais. Vienas 
nuteistųjų, Roman Suško, yra 
eks-Amerikietis ir bendradar
biavo toje komisijoje. Todėl 
Lietuvių Legionas organizuotai 
dalyvaus ir jo vardu kalbės Vy
riausio štabo Adjutantas Adv. 
K. R. Jurgėla, Ukrainiečių pa
tikimas bendradarbis.

Rengėjai žadėjo kreiptis ir Į 
vietos tautiškus ir katalikiš
kus Lietuvių centrus. Plati vi
suomenė raginama mitinge da
lyvauti, pareikšti savo simpa
tijas Lenkų persekiojamiems 
draugams Ukrainiečiams. Rep.

N E P RIKL A USOM YBĖS 
NĖJ1MAS. Visiems kiliems be- 
si re ngi ant minėti Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuves ši 
sekmadieni, tą pasiryžo pada
ryti i: Akrono Lietuvių Drau
giškas Klubas, taigi šiuoini už
prašo visus vietos Lietuvius su 
jais išvien tą paminėjimą at
švęsti, 
rio 16
tų, Šv. Petro p;
1414 East avenue, bus 
ta smagus trumpas programas, 
pritaikytas Lietuvos Nepriklau
somybes dienai. Taigi jeigu 
jus jaučiatės esą gerais Lietu
viais . eprivalo; 
praleisti. A. L. 
kviečia širdingai 
ti šiame musų 
paminėjime.
vietą: 4 vai. po pietų, 
ro paiapijos salėje.

RENGIASI 
DĄ, Akrono 
kas Klubas 
sudaryti visą
landė, Vasario 23 
rengiamame 
jaunimas

TORONTO, ONT.
Kanada

LIETUVIAMS KARO
; VETERANAMS
Amerikos Lietinių Legiono 

Vyriausias Štabas gavo iš Ve
teranų Administ. acij-os re'ka- 
lingus prašymo blankus, reika
laujant apmokėti bonus už Ka
ru;. tarnybą Didžiajam Kare 
ginkluotose pajiegose. Prašy
mai svarstomi ir tenkinami t - 
je-eilėje kokioje gaunami.

Ą. L. L. Vyr. Štabas prašy
mo blankus (aplikacijas bonąm 
gajjti) siuntinėja visiems Pos- 
taiiis ir gelbsti Lietuviams 
gijonieriams juos išpildyti.

Asmeniškai ar laiškais kreip
kitės Į Vyr. štabą Adv. K. R. 
Jurgėlos (Adjutanto) adresu: 
123 Union av., Brooklyn, N. Y.

Kreipiantis laiškais reikia 
pridėti pašto ženklas atsaky
mui. A. L. L. Vyr. štabas.

Šį sekmadienį, 
dieną, nuo 4 vai.

Lapijos

Va ša
po pie- 
salėje, 

patiek-

šio programo 
D. Klubas už- 
visus dalyvau
ta u tos

Atminkit
šventės 
laiką ir 

šv. Pet-
Kor.

Į CLEVELAN- 
Lietuvių Draugiš- 
tapo užkviestas 
progranxą Cleve- 

dieną, SLA.
vakare. Akrono 

savo programą ren- 
smarkumu. ir Cleve- 
tikrai bus juo

RENGIASI MINĖTI VASARIU 
16 DIENĄ

Lietuvių parapijos komite
tas rengia minėti Lietuvos ne
priklausomybes sukaktuves — 
parapijinėje salėje. Visi To- 
rontiečiai ir apielinkės Lietu 
viai privalo dalyvauti, nes bus 
geras programas, perstatyta 
gražus veikalas pritaikytas tai 
iškilmei. Taipgi choras sudai
nuos k-, lėtą dainų.

NEI AIMĖ.j Toronto Lietu
vių darbuotoją, “Dirvos” skai
tytoją E. Nąrušį buvo ištikus 
nelaimė. Dirbdamas dirbtuvėj 
per neatsargumą buvo susižei
dęs. Nugabentas į šv. Juoza
po ligoninę turėjo išgulėti dvi 
savaites. Dabar randasi na
muose ir jaučiasi daug geriau.

Genys.

MINĖSIM VASARIO 16-TĄ.
Kaip kas metai taip ir 

net musų kolonija minės Lie- 
uvos nepriklausomybės sukak- 
,uves. šymet paminėjimui su
rengta dar didesnis ir įdomes
nis programas, kuris atsibus 
sekmadienį, Vasario 16 d., Lie- 
uvių bažnytinėje salėje. Vis
as eina vadovystėje Vilniui 

/rduoti Sąjungos skyriaus.
Be vietos kalbėtoju, bus dar 

TėvynW redaktorių;: S. E. 
/itaitis iš New Yorke. Pirmu 

musų tautos šventėj da- 
yvius Ukrainiečiai su orakal- 
a. Dainuos n. Zosė Vitaitie- 

ič iš New Yorko, kita dalį 
concerto išpildys choras iš Wa- 
erburio. po vadovyste komp. 
\. Aleksio. Po programo bus 
okiai. Programo pradžia 7 v.

N’ovs ši Lietuvių kolonija ir 
nedidelė, bet kai gerai isiiudi- 
a pralenkia ir dideles koloni- 
"s. čia aplinkui yra mieste
li kuriuose pusėtinai Lietuvių 

’■vvena. iie savo jokio veikimo 
eilini tai at.važiuoia uas mus, 

;ain tai iš Derhv. Shelton, Sey- 
'■our. ir aplinkiniai Lietuviai 
i kinin kai.

Ir dabar kviečiame visus ap
linkinių miesteliu ir ukiu Lie- 
tuvins susieiti i viena ir iškil- 
mino-ai uaminėti Lietuvos Ne
priklausomybės 18 metu sukak-

J. M.

landic čia i 
tenkinti.

Klubo
nierius P.'. Rolcas mokina
kalą. “Kareivio Sapnas”, , 

1 liai Hollišiai deda pastangas iš- 
i mokyti gražiai padainuoti visą 
Į chorą, solit- .us ir mažesnes gru-;
peš. Ypač choro vadas Ignas 
Hollišius daug pašvenčia pa
ruošimui to programo kad Cle- 

į velandiečiai žiūrėdami stebė- 
! tusi ir sakytų: “Tokį programą 
į tik Akrono jaunimas gali su- 
į ruošti”. Akroniečiai jau ne 
kartą gerai pasirodė Clevelan- 
de savo programais, ir šį sykį 
savo žiūrėtojos patenkins.

va-ldybos narys

pa

inži- 
vei- 
bro- '

SMULKIOS AKRONO 
ŽINIOS

Karolio ir Marės Tamošaus
kų duktė Piane ištekėjo; vyrą 
gavo r.metimtautį.

Kazio

tu dieniu

ir Barboros Prospa- 
rįmaus Broniaus gira-! 
proga Vazaric 2 d. bu- ’ 

ve surengta draugiška.: poldlis,
dalyvavo keliolika jo . ėvų ar
timų drangų.

Pabaigė aukštesręją (high) 
mokyki" rėkauti Lietuvių vai
kai: Tiu.npicki duktė Elzė; 
Jurgio Sluko .antis Vincas, ir 
muzikanto Vlade Vv.siliausko 
sūnūs Zonas.

Perintume “Dirvos” nr. Įvy
ko klaida pranešime ." lie Jerry 
Janickio apsivedimą, buvo pa- i 
rūkyt: kad apsivedė su Lenke, 
o jo žmora yra Slovėnų tau- j 
tybės. buvus p-lė Zosia Novak. 
Jąunavedžiai buvo sujungei bu- 
busieje Lietuvių šv. Petro baž
nyčioje. Kalnas. I

“MARGUČIO” RADIO 
PROGRAMAS

Vasario 16 12:00 vai. dieną

Cleveland — WHK 
Detroit — 'VJR 
Boston — WAAB 
Hartford — WDRC 
New York — WABC 
Chicago — WBBM 
Providence — WEAN 
Pittsburgh — WJAS 
Baltimore — WCAO 
Philadelphia — WCAU 
Columbus — WBNS 

' Cincinnati — WKRC
Dayton — WSMK

Vasario 16-ta bus labai di
delė diena kompozitoriui Anta
nui 
jau 
sto 
tos
kurį tieks
Lietuvai Lietuvos Nepriklauso
mybės 18 metų sukaktuvių die
noje. Tai bus “Margučio” pro
gramas, apie kurį beveik visi 
jau žino ir laukia. Programas 
prasidės Chicagos laiku 11 vai. 
ryto ir tą valandą girdėsis vi
suose miestuose į vakarus nuo 

nuo to 
12 va-

Toledo. Ohio. Rytuose 
miesto, programas bus 
landą vidurdienio.

“Margu tis”-Va.nagaitis
vo artistais programą sudarys 
ir leis iš Chicagos, bet tame 
pačiame programo kalbės Lie
tuvos Ministeris P. žadeikis iš 
Washingtono.

* ‘MA RG U CIO’ ’ KONGE RT A S
—_______ Viena “bėda” ne

įvyko metinis. bėda: tą pačią dieną, nuo 7 vai. 
išrinkta

ar iių skaito paskaitą.
Gruodžio mėn. susirinki- 

kalbėjo Adv. A. Vencius 
kriminalės teisės prakti- 

Sausio mėn. susirinkime 
Beaver Schirk nupasakojoDr.

įspūdžius iš Pasaulinio fiziolo-'
gijos kongreso Maskvoje ir So
vietų Rusijos lankymo 1935

I metais. ' IR BALIUS.
Į Sausio 16 d.

„ ..t. susirinkimas: išrinkta šiems, vakare, “Margutis” rengia ne- 
l’ šy-i metams valdyja šioje sudėtyje: paprastą koncertą Stevens ho-

Kun. J. Balkunas, pi:m.; Dr. telio auditorijoje, Chicagoje, su 
A. Pc.rika, vice-pirm.; Adv., geriausiais artistais. Po pro

gramo bus šokiai, kuriems gros 
pasižymėjęs Chicagoje muzikos 

šeimi-j vedėjas Frankie Masters.
Taigi, tą sunkų darbą užbai

gęs, A. Vanagaitis jausis kaip 
.ūgius nupjovęs, ir i 
pasitenkinusiai atsidus.

Garbė ir visų parama pri-
I klauso šiam nenuilstančiam1 
musų muzikos ir dainos dar
buotojui. Rep.

vice-phm.
K. R. Jurgėla, sekr.; vaistinin
kas P. Kundrotą, ižd., ir Dr. J. 
Paulonis, knygininku ir 
ninku. švietimo-radio komisi
joj) išrinkti Dr. Edv. Žukaus
kas, Adv. K. Jurgėla, Dr. A. 
Petriką ir P. Kundrotą.

Įstatų revizijos komisijon iš- 
iinjita Adv. St. Briedis, Kun. 
N. Pakalnis, Dr. J. Valukas, 
Adv. Kl. Vokietaitis ir Dr. A. 
Petriku 
vadovaujamas Dr. J. 
čiaus, išreikšta padėka 
vyzdingą veiklumą.

Eilinis susirinkimas 
trečiadieni. Vasario 20, 
vai. vak., pas D)-. J. Pauloni. 
Svečiu kalbėtoju bus P. Dauž- 
vardis: e. Lietuves Gen. Kon-I 
šulo New Yorke pareigas.

Draugija, tarp kitko, parų-1 
pirą paskaitininkus Lietuvių ir; 
kitataučių draugijoms įvairiais 
klausimais. interesantai gali 
rašyti sekr. Adv. K. Jurgėlos j 
adresu, 123 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. K. R. J.

Pernykščiai valdybai, 
Misevi- 
už pa-

Įvyks 
-, 8:3C|

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS. Vasa
rio 16 d., Lietuvių parapijos 
salėje, bus paminėjimas musų 
tautos nepriklausomybės pasi- 
skelbimo 18 metų sukaktuvių. 
Klebonas Kun. L. Praspalius 
kviečia visus Lietuvius atsilan
kyti paminėti tą brangią musų 
tautos šventę.

Dar mes Daytoniečiai turėsi
me progos klausytis iš savo ra- 

ne- dio stoties “Margučio” radio 
programą šį sekmadienį, Vasa
rio 16 d., lygiai nuo 12 vai. die
nos. Programas bus iš stoties 
WSM.K.

Taip pat visiems Lietuviams 
primenu kad paklausytų radio 
programo iš Kauno, 2:30 vai. 
po pietų. Bus girdima iš apie-

atsisėdęs linkės miestų stočių, WLW iš

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton. O.

Cincinnati, arba WTAM iš Cle- 
vclando. “D.” Rep.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 
“Dirvą”. “Vienybę” ir 
tautinius laikraščiui, 
CONGRESS AVE.

TERBURY. CONN.

Užrašo
kitus

130
WA

Ar neužmiršot ko? O, yes, šiur, taip — 
asiliaigė justi prenumerata, o dar, 

Li.i’n !! Didžiausias—ir lengviau
sias—šių metu darbas yra atnaujinu sa
vo prenumeratą už “Dirvą”. Viskas ko 
reikia Įdėti i laišką du dolariu, o ad
ministracija atliks viską kitą. Neužmirš

kit Įrašyti savo antrašą ir užrašyti “Dirvos” antra
šu ant voko. “Dirvos” Administracija.

LENGVAS UZSTOKYČOS ką nors suteikia kiekvienam rūkytojui I

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo'-', įog kiti 
populiarūs cigarsių išdiriji- 
n’ai turi rūgštume perviršių 

i nuo 53% iii 100% daugiau 
negu Lucky Strike.
♦ Da-In'ai Patik t.ta Ncprikltusoxn j 

; Chsni'nių Laboratori?i« Ir Tyrinč- 
f iinio G.uniy

Copyvghl. 1936. I he American Tobacco Company

.......
vienas kito, ne- 
skir+ingų rūšių 
išnagrinėjimas

rodo, jog viršutiniai lapai turi per

viršių šarmų, kuris linkę duoti šiurk

štų, šarmišką skonį. Apatiniai lapai 

yra linkę rūgštumui dūmuose. Ta' 
tik viduriniai lapai gamtoj prisiar

tina prie skoningiausios rūgšties— 
šarmų lygsvaros. Lucky Strike Ci- 

garetuose yra naudojami vidurinieji 

lapai.

Visokis žmones pasirenka Luckies, 
kiekvienas savais sumetimais. Bet 
kiekvienas sutinka, jog Luckies yra 
Lengvas Užsirūkymas iš turiningo, 
brandaus-kūno tabako, Tai yra gana 
stebėtinas -faktas, kad lapai to 
paties tabako augalo gali kur kas
daugiau skirtis nuo 
gu lapai iš visai 
augalų, Cheminis

1S TURININGO. 8RANDAUS-KUNO 

TABAKO — “IT S TOASTED“ 

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS

Lvckies yra mažiau rūgštūs

Ktigstumo Pcrviiaius Kitų Pcpul>nu Išdirbinių. Lyginant 
Lucky Strike Ciraretan
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00 vai. diena

WHK 
JR 
AAB 
WDRC

WABC 
ilBBM
- WEAN
- WJAS
WCA0
- WCAU
WBNS
WKRC 

rSMK

(Tęsinys iš pereito num.)

roN-
SPRIKLAIB į 
IMAS. Vaa- Į 
avių parapijas I 
inėjimas musų 
somybės pas
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versitetuose ir kur ką yra baigę. Klausinėjo 
kuo užsiima Amerikos moterys; teiravosi apie 
Amerikiečių inteligentų stovį ir kas butų gali
ma padaryti pavidale išleidimo kokio albumo su 
jų atvaizdais ir aprašymais, kad Lietuvos žmo
nės turėtų progos su jais susipažinti.

GEN. NAGEVIČIUS MANE “AREŠTUOJA”
RUGP. 24. — šiandien pasiryžau padaryti 

formali vizitą pas Gen. V. Nagevičių, nes iki 
šiol, nors šian ar ten ištolo matydavomės, viso
kį Kongreso užsiėmimai neleido susieiti ir pa
sikalbėti. Kur kitur Generolą Nagevičių rasi 
jei ne Karo Muzejuje! Po pusryčių, einu į Mu- 
zejų ir jau ištolo pamatau poną generolą vaik
ščiojant Muzejaus sodnelyje, kuris dabar tik 
baigiamas tvarkyti, kaip ir pats Muzejus. Bu
vo darbo diena, darbininkai dirbo kožnas savo 
paskirtą darbą, o generolas susirūpinęs vaikš
čiojo jieškodamas naujų vietų pastatymui ka
nuolių kad jos ir butų matomos ir išrėdytų vie
tose ir visais kitais žvilgsniais atitiktų Karo 
Muzejaus ir viso sodelio planui. Pasisveikinus 
su p. generolu, jis tuoj pasakė kad mane “areš
tuoja” ir nuo šiandien turėsiu gyventi jų bute, 
kuris randasi čia pat skersai gatvės nuo paties 
Muzejaus. Paklauskit manęs ar man tas ne
patiko?!.... Namas naujausias, moderniškiau
sias iš visų Kauno namų, su visais Amerikoniš
kais (kam Amerikoniškais: Kaimiškais) pato
gumais. Pačių karo invalidų kaštais išstatytas, 
Generolas pasakė kad savo bute kambarį man 
buvo skyręs kai tik patyrė kad aš atvažiuosiu 
į Kongresą.

Prie generolo ten sodelyje atsirado ir inži
nierius ir dailininkas, su kuriais generolas ta
rėsi apie tų kanuolių pastatymą, ir net manęs 
klausė kaip “svečio Amerikiečio akimi žiūrint” 
tos kanuolės geriausia pastatyti. Tos kanuolės 
yra tai dalis iš įvairių Lietuvos priešų atimti 
karo pabūklai, kuriais dabinama Karo Muzejaus 
darželis. Pačiame muzejuje yra daug įvairaus 
didumo kanuolių pristatyta.

žinodamas kad svetimame name į svečius 
atėjus nepritinka šeimininkauti, atsisakiau savo 
pastabas daryti del kanuolių pastatymo, palik
damas jiems patiems nuspręsti, nes jie nuolat 
turės į tas kanuolės žiūrėti ir pro jas vaikščioti.

Tuo tarpu sodelyje atsirado dar dvi Ame-' 
rikietės, Elzė Gečienė, su savo Amerikoje gimu
sia ir augusią duktere, Louize, iš Scranton, Pa. 
Jodvi dar buvo muzejuje nebuvusios,' ir norėjo 
gauti leidimą ineiti. Generolas sutiko jas įlei
sti ir man davė privilegiją jas apvedžioti ir ap
rodyti. Išsikalbėjau su jodviem, p. Gečienė pa
sisakė yra kilus iš Petkeliškės kaimo, Veiverių 
parapijoj, iš Lietuvos išvažiavus 34 metai, ir 
jau buvo Lietuvoje apsilankius 1929 metais.

Vėl nuėjom į Dariaus ir Girėno lėktuvo 
likučių kambarį, jodvi ant pargabentų likučių 
tuoj surado vardus Scrantoniečių kurie aukavo 
tų nelaimingų lakūnų žygiui, ir taip pat kaip ir 
visi, buvo sujaudintos matydamos tą sutriuš
kintą lėktuvą, su kuriuo, žinojo, žuvo du musų 
tautos didvyriai....

Iš muzejaus išėjęs, persinešiau savo bagažą 
j Gen. Nagevičiaus butą ir kartu išgyvenom iki 
apleidau Kauną ir Lietuvą.

Gen. Nagevičius ir su manim „apsiėjo kaip 
su kokiu kareiviu: einant man su reikalais ki
tur, pasako: Tą ir tą valandą bus pietus, arba 
vakarienė, reiškia žinok kad turi pareiti. .. .

Tą dieną po pietų atlankiau Universiteto 
rūmuose įrengtą Amerikiečių visokių daiktų pa
rodą ir Dr. Račkaus senų pinigų skyrių. Kas 
tame muzejuje privežta! Tiesiog reikia stebė
tis kiek iš Amerikos suvežta visokių visokybių!

Sukabinta visokiausių plakatų, nuo senų 
laikų, visokių fotografijų, knygų, laikraščių ir 
šiaip leidinių; draugijų ženklų-šarpų, vėliavų, ir 
keli vyriški pavidalai apvilkti “kareiviškų” or
ganizacijų rubais! Tas “kareiviškas” draugijas 
visi atsimenat prieš du ar tris desėtkus metų 
atgal: ir Vytauto gvardijas, ir visų šventųjų 
gvardijas, su jų marginusiomis uniformomis! 
Taigi, keletą itų uniformų, apvilkęs dirbtinus 
vyrus, Dr. Račkus išstatė Amerikos Lietuvių 
parodoje. Man tik nejauku buvo kada pradėjau 
girdėti Kauniečius tikint buk tos “kareiviškos” 
draugijos Amerikoje buvę Lietuvių bandymai 
organizuoti Lietuvišką “vaiską” už Lietuvos lai
svę kariauti.... Ištikro tai buvo žaislas, nes 
kitos tautos organizavo tokias “vaiskavas” sa
vo draugijas, jos buvo madoje prieš 30 metų, 
neatsiliko ir Lietuviai. Kad tos “kareiviškos" 
draugijos tikrenybėje nebuvo net svajonė reng-

SLA. NARIAI
Balsuokit už ši Tautini Kandidatu Sąrašą
Prezidentu ..........................ADV. NADAS RASTENIS,
Vice Prezidentu ..............ADV. ANT. O. ŠALNA,
Sekretorium ..................... M. J. VINIKAS (dabartinis)
Iždininku ............................ADV. J. S. LOPATTO,
Iždo globėjais .......... ST. MOCKUS, J. ZALATORIUS,
Daktaru kvotėju .............. DR. S. NAIKELIS.

LENKAI VISU INTUŽIMU DEMONSTRUOJA 
PRIEŠ LIETUVĄ

PROF. VOLTERIS APIE VORUTOS 
PILIAKALNĮ

RUGPJŪČIO 23. šiandien vakare apsilan
kiau pas Prof. E. Volterį, viena iš Lietuvos se
novės tyrinėtojų, plačiai žinanti Lietuvos pra
eities istoriją. Prof. Volteris, suįdomintas ma
no “Merunu”, kuriame aprašau Lietuvių praeitį 
iš Apuolės laikų, norėjo patiekti man daugiau 
istoriškos medegos kitiems mano, istoriškiems 
veikalams. Taigi mano raštai Lietuvoje sukė
lė — gal kaip yra ir visų kitų rašytojų gyveni
me — ir Įdomaujančius, užginančius mano ra
šymą, būdą ir temas, ir tuos kurie greičiausia 
iš pavydo pasiėmę neigti mano raštus. Vienas 
iš tokių, kaip patyriau Kaune būdamas (ne iš 
Prof. Volterio bet iš kitų) kuriam mano raštai 
nepatinka ir net “neturį vertės” tai poėtas-ra- 
šytojas Liudas Gira, jau senyvas ir senai Lie
tuvių literatūroje figūruojąs asmuo ir veikėjas. 
Aš niekad pats savo raštų nevertinu ir neauk
štinu, ir kiekvieną naują rašyti veikalą rengda
masis noriu jį padaryti geresniu ir stipresniu 
už pirmesnius. Savo raštų įvertinimą palieku 
tiems kurie juos skaito ir kritikams. Na o kai 
paskaitau Lietuvos laikraščiuose ką kritikai apie 
mano raštus sako ir kaip atsineša skaitytojai, 
tada galiu prieiti išvados kad tie kurie atvirai 
užsiima neigimu ir žeminimu mano sukurtų vei
kalų, tą daro daugiau iš pavydo, ar gal jiems 
nepatinka mano veidas paveiksle. .. . Yra žmo
nių visose profesijose kurie neapkenčia kitų to
kių, kurie tveria ką nors panašaus ar sutveria 
didesnio negu jie Įstengia, ir tie asmenys tie
siog apsimeta pavydu ir juomi vaduodamiesi 
kitą žmogų arba jo darbą neigia ir tiek.

Taipgi patyriau kad prie Liudo Giros pri
sidedąs ir vienas iš Amerikos gryžęs veikėjas, 
šiaip gi Kaune ir plačiau Lietuvoje prie mano 
raštų priekabių niekas nejieško, o visi kiti, ypač 
“Merunu”, negali atsigerėti.

Prof. Volteris, žilas senukas, bet dar ener
gingas ir nepaleidžiąs gyvenimo eigos iš savo 
rankų, turėjo mintyje patiekti man daugiau is
torinės medegos, ir ypač kreipė dėmesį ir davė 
informacijų apie piliakalnį Vorutą, kur tikrina 
buvo kunigaikščio Mindaugo, pirmutinio Lietu
vių karaliaus (ir paskutinio....) sostinė ir pi
lis. Gerb. profesorius įteikė man Vorutos pilia- 
kalno fotografijų. Tas piliakalnis buvo kasinė
jamas pora metų atgal, ir prie kasinėjimo da
lyvavo pats Prof. Volteris. Tarasenka, Gen. 
Nagevičius ir Prof. Volteris yra žinomi Lietu
vos archeologai — senovės žmonių gyvenimo 
žinių ir liekanų tyrinėtojai. Jie daug laiko pa
švenčia tyrinėdami Lietuvos piliakalnius.

Vorutos piliakalnis randasi Anykščių vals
čiuje, šeimyniškėlių kaimo ūkininko Kalinkos 
žemėje. To piliakalnio dabartinis (ar ir iš se
nai) pavadinimas, sako Prof. Volteris, gali būti 
kilęs iš vietinės žmonių tarmės. Netoli yra Vo- 
ris upelis ir Pavarių apielinkė (miškai ir vien
kiemiai). Nuo to upelio, sako, galėjo pasidary
ti ir Vorutos vardas piliakalniui. Iš fotografi
jos matyt piliakalnis yra pailgas ir didelis. Ta
riausi su profesorium, jeigu laikas leis, nuvykti 
į Anykščius ir tą piliakalnį apžiūrėti. Profeso
rius davė man daug istorinių dalykų apie Min
daugą ir nori kad aš parašyčiau veikalą iš to 
Lietuvių valdovo, kuris gyveno apie 1250 metus, 
kuris priėmė nuo kryžeivių krikštą ir karališ
ką Lietuvos vainiką, bet paskui pats atmetė sa
vo naujai priimtą tikėjimą ir numetė sau nuo 
galvos karališką vainiką, kada patyrė jog kry
žeiviai, Romos tikėjimo atstovai, Lietuvius vis- 
tiek skriaudžia, ir prigaudinėja patį karalių. Po 
Mindaugo, tik už 150 metų vėliau Vytautas ir 
Jogaila įvedė Lietuvoje krikštą, ir Vytautas bu
vo pasikėsinęs pasidaryti Lietuvių karalium, bet 
jo planai buvo Lenkų sutrukdyti, ir taip nieka
dos daugiau Lietuviai savo valstybės karaliaus 
neturėjo.

Apie Mindaugą yra parašyta drama Lenkų 
kalboje, kurią Dr. Vincas Kudirka išvertė į Lie
tuvišką kalbą, ir ji yra tarp kitų Dr. Vinco Ku
dirkos raštų, TMD. išleistų. Prof. Volteris tu
ri mintyje pagaminti veikalą panašų į “Meni
ną”, su visais kunigaikščio Mindaugo gyvenimo 
incidentais.

Prof. Volteris įdomaujasi ir Amerikos Lie
tuviais. Kalbėjo apie galimybes išvežti į Ame
riką tūlų Lietuvos produktų; klausinėjo kokias 
maždaug vietas Lietuviai užima Amerikos val
džioje; kokių ir kiek yra Lietuvių studentų uni

•Taip pažymima Lietuvos karo lakūnų, amžinai suglau
dusių savo sparnus del tėvynės, kapai. Viršuje, ore, 
matosi gyvieji, kurie mokosi ir rengiasi ginti savo kraš
tų, jeigu priešai drystų jį pulti.

tis už Lietuvos laisvę kariauti, parodo ir sekan
ti pavyzdžiai: kaip tik kilo pasaulinis karas, tie 
visi “kareiviai” metė savo kardus ir unifor
mas, manydami kad juos pirmiausia Amerika 
šauks į kariumenę. ...

Nuo to, visos tokios Amerikoje esančios 
svetimšalių “kariškos” draugijos pakriko, pa
kriko ir Lietuvių. Ar iš jų Lietuva gavo nors 
vieną “Žalnierių” kovai už nepriklalusomybę bu
tų nedrąsu tikrinti....

Po pietų ėmė lyti, taigi musų planas su 
gen. Nagevičium važiuoti į Žemaitkiemį (buvu
sį Babcinos dvarą), mano gimtinę, kurią gene
rolas valdo, pasirodė greituoju įvykdyti negali
mas. Gen. Nagevičius tarnybos delei gyvena 
Kaune, o 'tą dvaro centrą gavo, nors ne visą (li
kusią dalį turėjo dasipirkti), kai buvo dalina
ma žemė 'atlyginimui Lietuvos kariumenės sa
vanoriams ir valstybės kūrėjams. Kaip per tą 
mano gimtinės vietos patekimą Gen. Nagevičiui 
mudu su juo “susigiminiavom” jau esu rašęs.

Vėliau apsilankiau pašte, pasimačiau su sa
vo jau seniau minėtu draugu, telegrafo tarnau
toju, Miku Buturlovu. Išsiunčiau-laiškus ir at
virutes' į Ameriką ir kitur.

Šiandien vakare, 7 valandą, Jėzuitų bažny
čioje, atsibuvo šliubas Juliaus Smetonos, Prezi
dento sunaus. Julius Smetona jau 25 metų am
žiaus vyras, laikas vestis. Vedė tikrą Lietuvai
tę, tik jos kilmės ir pavardės nepatyriau.

Man pasidarė nuostabu kada patyriau jog 
Kauniečiai vedasi vakaro metu. Buturlovas pa
aiškino kad Kaune taip priimta, sako, vakaro 
laiku gali gražiau ir bažnyčią išpuošti, sudegant 
visas žvakes ir lempas. Tik Amerikos kunigai 
stengiasi' viską apdirbti ryto metu, kad turėtų 
visą dieną sau liuosą.

PASTABOS

Iš nekuriu Kauniečių girdėjau kad Lietu
va visa galėtų būti aprūpinta elektra iš vieno 
Nemuno srovės, išstatant elektros stotį Nemu
no kilpoje, kuri sukasi aplink Birštoną. Tą pa
togią vietą jau nuo senai svarsto, ir rodos kitų 
šalių žinovai ją apžiurėjo, sako rastų ir kapita
lų kitose šalyse tai elektros stočiai įrengti, bet 
nenori svetimų įsileisti, kad neišnaudotų kraš
to. Nekurie vis dar mano gal Amerikoje Lie
tuviai galėtų sukelti kapitalo — reikalinga tik 
apie 10 milijonų dolarių — tos elektros gamy
klos išrengimui. Ta elektros stotis galėtų pa
gaminti elektros tiek kad jos užtektų ne tik Lie
tuvai, bet ir Latvijai, Estijai ir kitoms kaimy
ninėms šalims! Matot koks didelis ir pelnin
gas projektas laukia, tik reikia rasti pinigų. 
Gal Amerikiečiai galėtų bent dalį tų pinigų su
kelti, nekurie Lietuvoje mano. .. .

Bet kai pagalvoji kad vienai Lietuvai butų 
tos elektros perdaug, o kad kitos kaimyninės 
šalys kiek pasigamina joms užtenka, ir nenorės 
savo elektros stotis uždaryti ir naudoti Nemuno 
gaminamą elektrą, išeina kad tas projektas toli 
nuo galimybės. Tik Sovietų Rusijoje imdmasi 
įvykdyti tokius projektus kurie galėtų daug iš
duoti savo gaminių, bet paskui nerandama- kur j 
jų padėti ir milžiniški fabrikai buna uždaryti ! 
ir mašinos rudy ja.

Turint tą Nemuno elektros jiegos gamyklą, 
visa Lietuva galėtų užmiršti apie malkas, dur-

Kaunas. — Prieš kurį laiką 
Varšavoje prasidėjo Lenkijos 
vidaus reikalų ministerio, Gen. 
Piereckio nužudymo byla. Tos 
bylos kaltinamajam akte smar
kiai užpulta Lietuva už jos ta
riamus santikiavimus su Uk
rainiečių teroristų organizaci
jomis. Lenkų prokuroras la
biausia puola buvusį Lietuvos 

I užsienių reikalų minister! Dr. 
Dovą Zaunių. Del šio Lenkų 
prokuroro kaltinimo Lietuvai, 
galima tiek pasakyt kad jie ly
gus visiems tokiems Lenkų kal
tinimams, tai yra neturi jo
kio pagrindo. Kaip pats Dr. 
A. Zaunius Lietuvos spaudos 
atstovams pareiškė, Lietuva su 
Ukrainiečių teroristais nieka
dos artimesnių santikių nepa
laikė ir jų pinigais nešelpė.

Tačiau Lenkų visuomenė bu
vo kurčia Lietuvos . atžvilgiu.

Ji užsikimšo ausis prieš Lietu
vos paneigimus Lenkų proku- 
rodo kaltinimų. Lenkai įsi
kando neapikantą prieš Lietu
vą ir dabar ją visur skleidžia. 
To dar maža. Lenkai patys iš
sigalvojo tiesiog juokingų ne
sąmonių apie tariamus Lietu
voje gyvenančių Lenkų perse
kiojimus. Lietuvoje apie jo
kius Lenkų persekiojimus nie
ko nežinoma, nes čia jie kaip 
gyveno taip ir dabar niekeno 
nevaržomi gyvena.

Lenkų visuomenė, sukursty
ta tokia agitacija, kuri, ma
tyt pagaminta Vilniaus ir Gar
dino vaivadijose, pradėjo prieš 
Lietuvą ruošti demonstracijas, 
čia įdomu pažymėti kad pirmu
tinė demonstracija įvyko Vil
niuje ir jai vadovavo Vilniaus 
vaivada Pulk. Bocianskis. šis 
faktas parodo kad demonstra-

peš, iš svetur įvežamą anglį ir kitokį kurą: vi
si gelžkeliai galėtų vaikščioti elektra varomi, 
visi kaimiečiai galėtų apsišviesti, virti valgį ir 
namus apšildyti tik paspaudžiant sagutę!.... 
Ar ne rojiškas gyvenimas butų, ir ar jis ne 
arčiausia prie tikrenybės tik musų šalelėje, Lie
tuvoje?.... Visa kliūtis — tas desėtkas mili
jonų dolarių išstatymui Nemune elektros gami
nimo stoties....

Kaune pasirodė viename laikraštyje, “Sek
madienyje”, karikatūra apie “antrą skridimą”— 
paveiksle vaizduojama lakūnas Vaitkus sėdįs su 
savo žmonele glėbyje, ir jam iš gausybės rago 
byra pinigai.... Tai Kauniečių įsivaizdavimas 
koęįel. Vaitkus neatskrenda: gauna perdaug pi
nigų, ir juos sau pilasi ir cigarus ruko, savo 
jauną, naujai gautą paČiulę glamonėdamas.

Pirmose Kongreso dienose aš kaip kam, ku
rie klausinėjo kodėl Vaitkus neatskrenda, prasi
tariau sekančiai: “Todėl kad jus čia iš Lietu
vos jiems perdaug pinigų duodat. ...” Nežinau 
ar iš to kilo kam nusiklausiusiam tą karikatūrą 
apie Vaitkų nupiešti ar jau jie patys pajuto 
kad iki “antro skridimo” rėmimui pinigai eis 
Vaitkus neskris. Bet mano mintis buvo pertik
rinti Kauniečius kad Vaitkus negali skristi to
dėl kad ALTASS arba jo šeimininkai socialis
tai gauna perdaug pinigų, o ne Vaitkus. Jis 
žmogus nekaltas kad jo vardu pinigai renkami, 
iki jie plauks Grigaitis nepavelys jam skristi.

(Bus daugiau)

Rusnės Kunigas nužudo savo seserį, kuri norėjo išduoti 
priešams savo tėvų nenugalimą pilį.

Ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada Žuvčdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmonės eina į Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Meruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir iš
muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba ir 
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti skai
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didele — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose. KAINA TIK $2.00.

cijos ir tariami Lenkų perse“ 
klojimai Lietuvoje tikrai su
galvota Vilniaus vaivadijos 
(vyriausia Lenkų valdžios Vil
niuje įstaiga). Demonstraci
jų kalbėtojai aštriai puolė Lie
tuvą, grąsindami jai smurtu ir 
net ginklu. Tokios demonstra- 
rijos rengta Varšavoje ir ki
tuose Lenkijos miestuose.

Jeigu šių Lenkų demonstra
cijų pasekmės butų tos pačios 
kaip ir ankstyvesnių tai netru
kus galima laukti smarkių Vil
niaus krašto Lietuvių perse
kiojimų. Vadinasi, Lenkai ne
va užstodami Lietuvos Lenkus, 
nori pradėti pulti Vilniaus Lie
tuvius. Ir čia pirmi ženklai 
jau pasirodė.

Nesenai Vilniaus vaivada pa
sikvietė Laikino Vilniaus Lie
tuvių komiteto pirmininką K. 
Stasį ir jo pareikalavo kad Lie
tuvių veikimas Vilniaus kraš
te butų visiškai sustabdytas. 
Jei vaivados reikalavimų komi
tetas nepaklausys tai pats vai
vada pagrąsino imtis aštresnių 
priemonių prieš Lietuvius. Da
bar kaip matom tos priemonės 
pradedamos demonstracijomis 
prieš Lietuvą ir Vilniaus Lie
tuvius. Pažymėtina kad Vil
niaus vaivada įsakė Laikinojo 
Vilniaus Lietuvių Komiteto pa
vadinimą pakeisti į “Tautinis 
Vilniaus Lietuvių Komitetas”. 
Girdi, čia jokio laikino komite
to negali būti, nes. Vilniaus 
kraštas ne laikinai bet visiš
kai prijungtas prie Lenkijos.

Tsb.

Reikalaukit “Dirvoje”.
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

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,



VASARIO 16-TA
Nepą jutom kaip musų gyvenime atėjo jau 18-tos 

sukaktuvės musų Tautos Atgimimo — Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvės.

Ir nepajutome kaip musų naujai atgimus valstybė, 
ant savo kojų atsistojus, iškilo, sustiprėjo, susitvarkė, 
ir gyvena neprasčiau už kitas senas valstybes, o už ne- 
kurias daug geriau.

Kurie Lietuvoje lankėsi apie 1920 metus ir už de
šimties ar penkiolikos metų vėliau, matė nepaprastą jos 
pakilimą, ir tuomi stebisi ir džiaugiasi.

Lietuva ūkiškai ant tiek pakilo kad savo produk
tų už suvirš šimtą milijonų litų kas metai išgabena i ki-1 
tas šalis, kuomet kitos senos ir didelės valstybės net ba
dauja del maisto stokos.

Taigi, Lietuvos šeimininkai pilniausia atitinka savo 
pareigoms, nes jie sugebėjo padaryti tai ko nepajiegia 
kitų šalių valdovai savo valstybėse.

Užtai mes, geri, rimti patriotingi Lietuviai, šios 
musų Tautos Nepriklausomybės šventės proga sveikina
me Lietuvių Tautą ir Lietuvos Vyriausybę!

Šymet Lietuvos Nepriklausomybę minėsim kaip tai 
nepaprastai — kitaip negu kitais metais, nors tai nėra 
jokios nepaprastos sukaktuvės, tik metinė sukaktis —

Šymet musij Tautos Išsilaisvinimo Diena bus mini
ma beveik visame pasaulyje, ypač dviejuose kontinen
tuose — Amerikoje ir Europoje — per radio. Tiedu 
'kontinentai bus sujungti oro bangomis. Ir sujungti la- > 
bai nepaprastai. Paprastas jau atsitikimas kad iš Eu
ropos Į Ameriką arba iš Amerikos Į Europą paskirais 
atvejais kuri nors tauta duoda radio programus. Bet 
mes Lietuviai padarysim ką nors Įvairesnio ir pažymes
nio — tą pačią dieną iš Amerikos, “Margučio” radio 
programų, bus sveikinama Lietuva, ir už poros valandų 
Lietuva sveikins Ameriką!

Programo tvarka tokia (plačiau pažymėta ant 1-rao 
puslapio):

12 vai. dienos (11 vai. Chicagos laiku) — “Margu
čio” programas per CBS stotis visai Amerikai ir Kau
nui.

2:30 vai. j>o pietų — programas iš Kauno per NBC 
stotis visai Amerikai (1:30 vai. po pietų Chicagos laiku).

■ Šiuose programuose girdėsim du žymius asmens 
— Lietuvos Įgaliotą Minister}, Povilą Žadeikį, kalbant 
iš Washingtono, ir patj Lietuvos Valstybės Prezidentą 
Antaną Smetoną iš Kauno.

PIRMUTINĖ LITERATŪ
ROS PREMIJA TEKO 
MOTERIŠKAI

“Lietuvos Aidas” Sausio 
20 d. paduoda žinių apie 
pirmutinę Lietuvoje duotą 
valstybės premiją už ge- 
riausį literatūros veikalą 
1935 metais. Štai kaip ra
šo apie tai:

Rašinėti Simonaitytė pradė
jo anksti. Prasidėjus tauti
niam judėjimui ji ėmė rašinė
ti apysakaites, straipsnelius Į 
laikraščius. Ką ji parašydavo 
viską redakcijos mielai priim
davo, atspausdindavo ir ragin
davo daugiau rašinėti.

ISTORIŠKA 
APYASAKA

- Iš D. L. K. Gedimino 
Laiku

Vertė A. VĖGĖLĖ

Vilkų LizdasUž savo darbavimąsi Lietu
vių tarpe ji yra apdovanota 
šiais garbės ženklais: Mažosios 
Lietuvos atvadavimui paminėti 
ženklu, Lietuvos nepriklauso
mybės medaliu ir 1935 m. Ge
dimino ordino medaliu.

“DIRVOS” KORES
PONDENTAMS

KAS DAROSI 
VOKIETIJOJE

Berlino nazių vyriausybė 
skelbia susekus katalikų ir 
komunistų “bendro fronto” 
suokalbi prieš ją ir todėl 
padarytuose užpuolimuose 
šiose dienose apie šimtas 
katalikai ir komunistų tapo 
areštuota.

Ar toks komunistų ir ka
talikų suokalbis buvo ir yra 
ar tas yra tik nauja nazių 
priekabė prie komunistų ir 
katalikų mums nežinoma.

• Viena kas žinoma tai kad 
komunistai visiems siūlosi 
su savo “bendru frontu” ir 
gal rado keletą katalikų va
dų kurie sutiko dirbti iš
vien su komunistais “nu
vertimui” fašizmo ir dikta
tūros ....
. Tas primena mums Lie
tuvą. Ten opozicijos parti
jų nekurie vadai padaro to
kius išsišokimus. Nors ka
talikai niekad nebus drau
gais su socialistas ir liaudi
ninkais, bet stoja Į bendrą 
kovą prieš valdančią parti
ją, kad tik ją iš valdžios iš
stūmus.

priešinimasis jų partijos 
vadams ir jų taktikai, ne 
šalies išdavystė.

Toliau nazių laikraštis 
sako, “katalikai skelbia kad 
Nacionalių Socialistų valdo
moje Vokietijoje katalikų 
bažnyčia persekiojama, — 
tas ‘persekiojimas’ yra toks 
senas kaip pati katalikų 
bažnyčia, nes riksmai apie 
‘persekiojimą’ buvo kelia
ma visada kur tik buvo už
stojama kelias bažnyčios 
vadų politiškiems užsimo
jimams”.

GYVENTOJŲ
SKAIČIUS

Šiose dienose paskelbia
ma kad Suv. Valstijose gy
ventojų skaičius siekia jau 
127,521,000. Tas reiškia. .71 
padaugėjimą virš 1934 me
tų gyventojų skaičiaus.

Tuo saiku gyventojams 
daugėjant, apie 1940 metus 
gali pasiekti 132,000,000.

Tarp Balandžio 1, 1930, 
ir Liepos 1, 1935, šioje ša
lyje gimė 12,520,000 kūdi
kių; mirė 7,523,000 žmonių.

Bet tas toli nėra visų Lie
tuvos katalikų sutikimas ar 
noras, ir net ne visų vadų 
noras, tik tam tikros dalies 
kuri neatsižiuri i priemo
nes ir galimas pasekmes.

Nazių laikraštis apie ka
talikų kunigus štai kaip ra
šo: “Jokis katalikų kuni
gas nebuvo areštuotas už 
savo dvasinį darbą, bet ku
nigiški rubai negali būti 
apsauga nuo bausmės už 
jšdavikiškumą.”

Maskva paaugo trigubai. 
Sovietų Rusijos centralinės 
vyriausybės sostinė Maskva 
po revoliucijos paaugo be
veik trigubai. Dabar Rusi
jos miestai turi gyventojų:

Maskva 3,641,500
Leningradas 2,273,800
Kijevas 625,000
Minskas 186,500
Tiflis 426,000
Taškentas 565,000
Prieš karą, 1920 metais, 

Maskvoj gyveno 1,028,200;
“Išdavikiškumas” nazių Leningrade 722,200; Kijeve 

atžvilgiu yra ne kas Įeitas 392,100; Minske 104,000; 
Jęsdp tįk ueurj1 .-iiriuius afba f Taškente 232,600,

KIU»>«n iriiniariaL

Švietimo viceministerio K. 
Masiliūno pirmininkaujama 
tam tikra komisija, kurioje 
dalyvavo dai' humanitarinių 
mokslų fakulteto atstovas, pro
fesorius Dr. Mykolaitis-Puti
nas, du Rašytojų Draugijos at
stovai, p. Čiurlionienė ir Am- 
brozevičius, ir Pulk. Vyt. Ste
ponaitis, slaptu balsavimu nu
sprendė valstybinę dovaną 5.- 
000 litų literatūros premiją už 
1935 metus paskirti Mažosios 
Lietuvos rašytojai dievai Si
monaitytei už Mažosios Lietu
vos buities romaną “Ankštųjų 
Šimonių Likimas”. Švietimo 
ministeris Prof. J. Tonkūnas 
tą komisijos nutarimą jau pa
tvirtino.

Tai yra išviso pirma dovanu 
už literatūros kurinius Lietu
voje.

Jieva Simonaitytė gimė var
gingame Vanagų kaime, Klai
pėdos apsk. ir ten vargo spau
džiama augo. Ji eidama penk
tus metus amžiaus, tarnauda
ma užsidirbo sau duoną. Taip 
begyvendama pas gimines 17- 
18 metų būdama išmoko siūti 
ir pradėjo savarankiškai gy
venti. Po didžiojo karo, pra
sidėjus Mažojoj Lietuvoje tau
kiniam judėjimui Jieva Simo
naitytė ne tik nesišalino bet 
aktingai stojo į Lietuvių kovo
tojų eiles. \L921 m. ji persi
kraustė gyventi į Klaipėdą. 
Pradžioje dirbo tuolaikinė j Lie
tuvių atstovybėj, vėliau “Bal
so” redakcijoj. Dabar gi jau 
dešimti metai kai ji yra seime
lio raštinės vedėja.

Aprašant Vasario 16-tos 
paminėjimą, padarysit Re
dakcijai daug gero jeigu ap
rašymuose aplenksit tos die
nos programų kalbėtojų pa
sakytų kalbų turinius, išneš
tas rezoliucijas ir smulkų vi
so programo turinį, nes del 
stokos vietos ir del daug to
kių aprašymų vienan nume
riu suėjusių, Redakcija vis- 
tiek jų sutalpinti negalės ir 
netalpins. Kalbos, rezoliu
cijos kas metai buna pana
šaus turinio.

Svarbu kad aprašymuose 
butų pažymėta tikra diena, 
salė, kas rengė, rengimo ko
miteto vardai ir pavardės, 
kalbėtojų ir visų kitų pro
gramo dalyvių vardai ir pa
vardės, kiek surinkta aukų 
(jeigu rinkta) ir kokiam tik
slui pinigai skirta.

“Dirvos” Redakcija.

NELAIMĖSE ŽUVO 
99,600 ŽMONIŲ

Suv. Valstijose 1935 me
tais nuo Įvairių nelaimingų 
atsitikimų mirė 99,000 žmo
nių —■ po vieną kas šešios 
minutes.

1934 metais tokių mirčių 
buvo 3,000 daugiau, nes tą 
metą 3,250 žmonių mirė 
sausros apimtose valstijo
se.

MYSLĖ: Du galai, du 
žiedai, o viduryje vinis.

—Žirklės.

KAD TURĖČIAU
Kad turėčiau vėjo greiti 
Arba sparnus paukštužėlių, 
Tai kas vakarą plasnočiau 
Aplankyti mergužėlių.

Nuo gimtinės rytų šalyj, 
Už upelio neramaus, 
Manęs ilgis dvi sesutės, 
O aš jųjų dar labiaus.

Aš nulėkčiau Į darželį,
Į darželį tų seselių,
Aplankyti, pamatyti
Kai jos guodžias prie rūtelių.

Jckniunai. J. Januševičius.

Į VILNIŲ!
Į Vilnių, į Sostą, skubėki, Lietuvi,
Už praeities garbę, už laisvę, už būvį, 
Lai kardas plieninis ugnimi žibės!
Lai dainos, jaunų Lietuvaičių mylėtos, 
Tik pergalės garbai ir laisvei sudėtos, 
Vėl Vilniaus laukuose garsingai skambės!

Rytuose — pavergta pilis Gedimino — 
Kiekvienas Lietuvis žinojo ir žino, 
Jog mylimą Sostą jis vėl išvaduos!
Ir širdis nerimsta Lietuvio krūtinėj, 
Ir tol nenurims kol musų Sostinėj 
Vilniuje — Vytis suplevėsuos!
Mes į mus Sostą vėtromis skrisim 
Ir paukščių tako vėjus pavysim, 
Bet Vilnius musų buvo ir bus!
Rengkimės visi kovai žūtbūtinei — 
Grąžinsime Vilnių mylimai Tėvynei, 
Mes dar atrasim į Vilnių takus!

Jaunoji Karta” Nevėžio Dukra..

Didžio Lietuvos Kunigaikščio Gedimino duktė, Aldona, buvo išleista už 
Lenko karalaičio ir tapo Lenkijos karaliene? šis faktas daugiau žinomas ir įver
tinamas pačių Lenkų, — Lenkai tuomi didžiuojasi, nes kodėl tai Lenkai turėjo 
patraukimą prie Lietuvių — iš gerų ir blogų atžvilgių — ir ką tik iš Lietuvių 
gaudavo neapsakomai džiaugdavosi ir girdavosi. Aldona nuėjo Lenkams į mar
čias suvirš 50 metų anksčiau Jogailos, kurį gavę sau žentu, Lenkai didžiavosi.

Štai nuo dabar pradedame talpinti tą Įdėmią ir lengvą skaityti istorinę 
apysaką — šekit ją “Dirvoje” nepertraukiamai. Skaityme užteks iki va
saros pabaigai. Kurių prenumerata pasibaigė, pasisteugkit atnaujinti.

Tubingas buvo anuomet vienas nar-
Tarp dviejų tankaus Lietuviško miš- 

sienų .stovėjo didelė pastogė žmonėmsao 
pasislėpti. Bet, tikrai sakant, nebuvo tai 
Kokia nors paprasta pastogė, tik apsigy
nimo pilis. Ant aukšto kriauše, ant sto
rų sukrautų medžio kaladžių ir ant neap
tašytų ąžuolų rąstų, stovėjo ilgas rūmas, 
iš vienos pusės kaip tai nepaprastai nusi
leidžiantis prie žemės. Iš vienos pusės ta 
plis buvo išaugus taip sakant pažulniai, 
iš antros gi buvo padaryta tiesiog aukš
tyn siena, ir kaip medis šakomis taip šis 
rūmas plačiai apdengtu stogu dengė savo 
gyventojus. Šitos pilies sienos taip buvo 
š viršaus tankiai žagarais apkrautos, iš 
atiko gi taip storai samanomis su moliu 

aplipyta kad veltui jieškotum kas ten yra 
po storu sluogsniu — medis ar akmuo.

Tarp to viršutinio sluogsnio matėsi 
tik nedideli keturkampiai langeliai, į ku
riuos veržėsi pavasario saulės spinduliai, 
tarsi norėdami žinoti kas ten viduje deda
si. Bet rusvai-baltos pūslės, kuriomis pri
dengta langai, kovojo su saulės spindu
liais. Vienas tačiau langas nebuvo pri
dengtas pūsle, todėl saulė, lengvai įsi
skverbus vidun, savo šviežumą tarsi ge
rino rausvą ugnies šviesą, apšvietusią vi- 
ą gryčią nuo degančios akmeninės prie
ždos medžio kaladės.

Durnai rūkstanti iš tos ugnies, vėr
ėsi oran per tam padarytą stoge skylę. I 

fa priežadą arba ugniakuris, ant kurios j 
degė ugnis, buvo tai visos šeimynos drau
gas. Dabar tačiau visų akys buvo nu
kreiptos nuo ugnies, kadangi saulė trau
kė visus iš pilies į gryną orą. Išlindus iš 
už storų ūkų saulutė, perplėšąs mėlsvai- 
baltą jos plėnį, paleido daugybę spindulių. 
Tie spinduliai buvo aiškus, linksmi ir šyp
santi, kaip paprastai pavasarį. Taigi žai-l 
dė ir su sniegu ir ,su vandeniu, žibėdami 
mirijadu spavų.

Ir pakvipo ore įšilusių pušų žebelių 
kvapas, pakvipo ir paleista iš žiemos pan-

siausių Lietuvių. Ne sykį vaitojo nuo jo 
rankos Lenkai ir kryžiuočiai, bet jau nuo 
daugelio metų tik kaipo kunigas galėjo 
vadovauti žmonėms, vesti juos metinių 
apeigų apvaikščioti. Vedė tat juos ir da
bar pavasario saulės pasveikinti.

Jo barzda žila, juostą siekianti; akys 
atdaros, bet taip stebėtinai nejudinamos 
kad išsyk galima pažinti jog jos nemato 
nei anos šviesios saulutės, nei žemės po 
kojom, nei tamsaus miško. Senelis tačiau 
ėjo tiesiai ir stipriai, pasiremdamas sto
ra šakota lazda. Šalę jo ėjo iš vienos pu
sės jaunas stiprus vyras. Buvo tai jo ai
nis, Kronivas. Nors buvo ankstyvas pava
sario laikas, jis ėjo basas; bet jis dėvėjo 
kailį, vilnom į vidų, pusiaujuje dirželiu 
sujuostą, kuri dengė jį nuo pečių iki ke
lių; iš už juostos kyšojo kirvis. Pečiai jo 
kaip ir kojos, taip pat buvo nuogi. Antro
je senelio pusėje ėjo jau žinoma mums mo
teriškė, Daurutė, Kronivo žmona. Jos ru
bai niekuo nesiskyrė nuo vyro rūbų, tik
tai galva buvo aprišta balta skepeta, ku
rios ilgi galai buvo nusikorė ant rausvai- 
rudų kailinių; kitą gi tokią skarą turėjo 
užsimetus ant pečių. Greta jos bėgo ke
leto metų vaikas, Siaurutis vadinamas, 
ant kurio galvos motina laikas- nuo laiko, 
matyt iš didelės meilės, dėjo savo rankas. 
Paskui juos dar ėjo keletas Kronivo mer
gaičių, ėjo daug tarnu ir tarnaičių; iš 
gryčių gi, stovinčių šalę pilies, taip pat 
ėjo vyrai, moterys ir vaikais, idant drau
ge su Kunigu atiduoti garbę pavasariui.

. Ėjo visi miško gilumon į iškirstą me
džių tarpą (laukelį), kurio viduje augo 
didelis ąžuolas. Nepaprastas tai buvo 
ąžuolas. Žemas, storas iš pašaknio, išau
gęs į keliolika stiprių šakų, kurios, aug
damos viršun, darė it vainiku papuoštą 
'aivą ant plačių milžino pečių. Šaknys

I šito milžino, išlindę iš žemės, augo ant 
V mes paviršiaus; aplink gi jas žmogaus 
ranka, ar tai gamta, padarė apsaugos ra

čių žemelė, o taip pat ir ūžiantis vanduo I \eE pilną didesnių, ar mažesnių akmenė- 
kuTio visuose upeliuose taip daug pritvi-į maldingų žmonių prisvaidytą. Iš vie
no. Pragydo vyturiukai, pakilo čiulbėda-| ?0.s puses buvo sukrauta iš akmemi laip- 
mi aukštyn ir nusileido ant šviežios že-1 Į» lipant jais galima^ buvo prilipti 
mes.-.. . Ten vėl, šiltam vėjeliui papūtus, ......... "".... ..
išlys iš po žemės kirminėlis ir vėl pasisle
pia atgal, neturėdamas dar užtektinai drą
sos išstatyti save į pavojų, kuris' gresia 
jam iš mažo vyturiuko pusės. Miške taip 
pat girdėjosi tai šakų lūžimas ir braškėji
mas, tai riksmas miško žvėries, kuris, nu
jausdamas pavasario prisiartinimą, kėlė
si iš savo guolio, norėdamas patekt į švie
sius gaivinančius spindulius. Žmonėse, 
kaip ir visoje gamtoje, atbudo gyvastis, 
kuri žiemos metu buvo it užmigus; vaikai 
džiaugėsi besiskverbiančiais pro langus 
saulės spinduliais, stebėdamiesi kad jokiu 
budu negali sulaikyti jų savo rankose.

Senas gi Tubingas, tos pilies ponas, 
per ištisą žiemą neapleisdamas meškos oda 
apdengtos lovos ir nuolat žiūrėdamas į 
ugniakurį savo kambaryje, dabar kaskart 
dažniau kreipė galvą į neuždaryto ir ne
pridengto pūsle lango pusę, ir, pagaliaus, 
vieną dieną suplojo delnais. Iš gretimo 
kambario pasirodė jauna moteriškė, klau
sdama :

— Ko nori, tėve-kunige? ’ ’ 
Senelis parodė ranka į besiskverbian

čią vidun saulės šviesą ir tarė:
— Saulė šildo!
Prasijuokė linksmai moteriškė, rody

dama baltus dantis ir skubiai išbėgo at
gal; pilyje gi kilo nepaprastas judėjimas. 
Vaikai, it paukšteliai, čiulbėjo: “Saulė šil
do!” Tą pat atkartojo ir moterys, o kuo
met rimtai ištarė tuos žodžius suaugusių 
vyrų lupos, visi susispietė apie Tubingą. 
Išėjo tuomet visi pro žemas pilies duris, 
ir eidami per paprastą tiltą,. traukė į ne
tolima tamsu mišku.

iki pat ąžuolo viršūnės. Tų laiptų apa
čioje įsmeigta žemėn keletas plokščių ak
menų, ant kurių baigianti smilkti medžio 
kaladė rodė kad čia nuolat kūrinama ug
nis.

Tubingas, nors neregys, traukė tiesiog 
į tą šventinyčią. Dar būdamas vaiku jis 
meldėsi čia, per vis.ą gyvenimą vedžiojo į 
čia sūnūs ir ainius, tat nesunku jam buvo 
atrasti ši vieta.

— Gęsta ugnis, — tarė jis, atsistojęs 
prieš ąžuolą. — Gęsta, bet neužges, nes 
šviesa iš aukštybės duos jai šventą kibir
kštį.

Kalbėdamas tai, pakrapštė apdegu
sius nuodėgulius laikomu rankoje krivu
liu, Kronivas gi užmetė ant ugniakurio 
kūlelį sausų, dar rudenį sukapotų, šakų, 
kad geriau įsikurtų pavasario ugnelė. Tuo
jau paskui vyrą, sviedė ugniakurin Dau- 
rutė, jo žmona, ryšelį grudų ir įvairių žo
lių, taip pat tuo tikslu per žiemą gryčio
je išlaikytų; paskui ją gi Siaurutis, vai
kinas, sviedė grudų saują. Artinosi pas
kui mergaitės ir tarnautojai, ir visi, mes- 
dam ugnin žoleles ir šakneles, saukė:

— Garbė saulei, garbė pavasariui!
— Garbė saulei, garbė pavasariui! — 

skambėjo aplinkui. Pamažėl visi tie bal
sai persimainė į kaž kokią liūdną giesmę, 
ugnis vis kilo aukštyn, plačiai aplinkui ap
šviesdama. Senas ąžuolas šlamėjo tarsi 
pritardamas liūdnai susirinkusio būrio 
giesmei.

Tik staiga, tarp medžių šlamėjimo ir 
liūdno giedojimo, užsigirdo šakų braškėji
mas ir sunkus arklių trypimas.

Šoka: Kryžuečįu užpųolĮmus _
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Lietuvos Hepiiklatisomyljėe
Rašo Majoras S. Narušis.

Vasario 16 dieną Lietuva mini 18 metu Ne
priklausomybės sukakti, ši iškovotos laisvės ir 
nepriklausomybės šventė kiekvienam Lietuviui 
lygiai brangi. Kas yra susipažinęs su Lietuvos 
istorija tas žino kokios Lietuvos senovėje butą 
ir kokie jos darbai nuveikti. Bet kas buvo se
novėje ir kodėl Lietuva buvo išbraukta iš pa
saulio žemėlapio netenka kalbėti, o mums bus 
maloniau šia šventės proga pasidalinti minti
mis su musų užjūryje gyvenančiais broliais Lie
tuviais ir arčiau susipažinti apie musų Nepri
klausomybės atgavimą-jsteigimą, jog žygius ir 
vargus, kurių ji turėjo iki šio 18 metų sukak
ties minėjimo.

1918 metų Vasario mėnesio 16 dieną, Lie
tuvos valstybės teritorijai esant okupantų ran
kose, Lietuvių tautos tikri patriotai, rinktiniai 
vyrai išdryso sušukti pasauliui kad Lietuva vėl 
turi būti laisva ir nepriklausoma valstybe su 
sostine Vilnium, šis drąsuolių aktas buvo pir
mas kertinis nepriklausomybės atstatymo dar
bo akmuo.

Mes turime džiaugtis ir didžiuotis kad vi
same šio nepriklausomybės kūrimo darbe visą 
laiką, su maža pertrauka, dalyvavo ir dalyvauja 
vienas tų kertinio akmens autorių, pirmutinis ir 
dabartinis Lietuvos ginkluotų pajiegų vadas, 
Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. Jis 
ne tik kertinio akmens dėjimo darbo dalyvis, 
bet visos Lietuvos valstybės rūmų atstatymo ir 
statymo statytojas, prižiūrėtojas ir tvarkytojas.

Tikri Lietuvos sūnus savo krauju Lietuvos 
Nepriklausomybę atstatė, ją iškovojo grumda
miesi su daug galingesniais ir gausingesniais 
priešais. Jų buvo tvirčiausias pasiryžimas — 
iškovoti nepriklausomybę arba žūti. Tiesa, ne 
vienas iš tu garbingai pasiryžusių nepriklauso
mybę atvaduoti yra paaukoję savo gyvybę, ne
mažas skaičius tapo invalidais netekę sveikatos 
bet garbė tiems kurie garbingai žuvo, eidami 
šventas tarnybos pareigas kovos lauke. Jų var
dai aukso raidėmis Įrašyti i Lietuvos tautos is 
toi’ijos lapus ir Lietuvių tauta amžiais didžiuo- 
sis jų karžygiškais darbais.

šiam garbingam darbui visi kaip vienas ėjo 
į kovos lauką, nežiūrėdami nei amžiaus nei tau
tybės skirtumo, kas su savo ginklu, kas su ar
kliu, ne vienas savais drabužiais ir net kur' 
tarpą ir savo maistu. Nereikalavo nei dideli; 
algų, nestatė nei sąlygų kurių gaus laimėję a 
pralaimėję. Tai buvo tikras pasišventimas, tik
ras savo kraštui pilietinių pareigų supratimas.

Neatsiliko neprisidėję ir Lietuvių tautie 
čiai gyvenę užsienyje, o ypatingai Jungtinės' 
Amerikos Valstybėse. Jų sunkiu prakaitu už 
dirbti skatikai buvo gausiai aukojami ir daup 
padėjo Lietuvos kariumenei ir visai valstybei 
Jų ne vienas buvo įstojęs ir į Lietuvos kariu 
menės eiles savanoriais: Atlantiko nugalėtoja: 
Kapt. Darius, Leit. Purvis, Leit. Zamkus, Mi 
liūs ir kiti, ir dar didesnis skaičius butų įstoji 
jei tik butų buvusios palankesnės sąlygos Į Lie 
tuvą atvažiuoti. Tat visų tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje gyvenusių bendras darbas ir buvo 
vaisingas ir musų tauta per amžius bus tiem: 
Lietuvių tautos darbininkams dėkingi.

Per nepriklausomybės atvadavimo kova- 
netekę sveikatos invalidai yra Lietuvoje gražia' 
aprūpinti, jie gauna atitinkamų pensijų, suda
ryta invalidams šelpti komitetas, kur duoda
ma pagal specialybes darbas ir išlaikymas. Sa
vanoriai yra gavę žemės ir reikalingų pašalpų 
kas grūdais, pinigais ir miško medega.

Sveiki likę savanoriai, gavę žemės, pašal
pų grūdais, pinigais ir statybos medega, dauge 
lis yra gražiai įsikūrę, geriau gyvena ir gra
žiau susitvarkę savo ukius negu kad nekurie 
seni kaimų ūkininkai.

Atlantiko nugalėtojas Kapt. Darius, pasi
baigus kovoms del Lietuvos nepriklausomybės, 
išstojo iš kariumenės, išvyko j Ameriką, kur 
organizavo skridimą per Atlantiko vandenyną. 
Šis Dariaus ir Gyrėno žygis išgarsino Lietuvą 
visame pasaulyje. Jiedu parodė kad Lietuviu 
esama galiūnų, gabių ir energingų bei drąsių 
vyrų, šis jų žygis sukėlė Lietuvos jaunime tiek 
Lietuvoje, tiek užsieniuose gyvenančių Lietuvių 
tautiečių tarpe didžiausio entuziazmo ir pasiry
žimo eiti jų garbingais keliais. Ir štai praei
tais metais mes savo tarpan sulaukėme laimin
gai perskridusi Atlantiką Vaitkų, o kiek dar 
jų garbingus žygius paseks šiandien sunku pa-- 
sakyti. Mes įtik galime didžiuotis ir džiaugtis 
kad musų tautiečiai myli savo kraštą, savo ka- 
riumenę.

šiandien, kada Lietuvai jaučiamos sunkes
nės valandos, kada visas pasaulis, o drauge ir 
nedraugingi kaimynai stiprina savo kariumenę 
Lietuva negali taip šaltai žiūrėti į tokius veiks-.

šventė

Antanas Smetona
Lietuvos Respublikos Prezidentas

mus, turi dėti visas išgales stiprinti ir savo 
rrašto jiegas, kad Lietuvos nepriklausomybė 
nuo galimų pavojų butų išsaugota.

Įsteigta ginklų fondas, į kurį gausiai plau
kia aukos pinigais, auksas, vertybės popieriai 
.uksinės vertybės, žiedai, ir kiti. Amerikos Lie- 
uviai ir čia ne paskutiniai. Jie ir čia jautriai 
■eaguoja siųsdami ginklų fondui aukas. Šiuo 
>udu jie palaiko glaudžius ryšius ne tik su Lie- 
uvos visuomene bet ir su kariumene.

Tiesa, Lietuvos kariumene nėra užsidarius 
nei nuo Lietuvos visuomenės, nei nuo tautiečių 
šeivių užsieniuose. Ji palaiko gražius ryšius su 
isuomene per mokyklas ir per atsargoje esan

čius karius, yra pasiryžus visuomet pasidalin- 
i mintimis, įspūdžiais ir džiaugsmais ir su už- 
ienyje gyvenančiais musų tautiečiais, jei nėra 
itokių būdų tai nors per tarpininkę spaudą.

Jei Lietuvos visuomenės viena dalis aukojo 
nvo gyvybę ant tautos aukuro, antra — rėmė 
ietuvos kariumenę Nepriklausomybės atstaty- 

io metu, tai jai ir taikos metu rupi Lietuvos 
ariumenės darbai, jos kulturėjimas ir jos kles- 
ėjimas.

Del vietos stokos šiame, galima pasakyti, 
Aprėžtame straipsnelyje negalima aprašyti vi
ii Lietuvos kariumenės nuveiktų darbų ir ką ji 
ra užsibrėžus atlikti, bet trumpai galima pasa- 
akyti kad musų kariumenė. visais atžvilgiais 
virtėja, kulturėja ne metais, o mėnesiais ir die- 
'omis, nes kariumene turėdama savo priešaky- 
e daug Lietuvai nusipelniusius vyrus, tikrus 

'.ietuvos patriotus, Krašto Apsaugos Ministe- 
•j, Universiteto profesorių, Inž. S. Dirmantą, 
Kariumenės Vadą, Generalinio štabo Pulbinin- 
ką Stasį Raštikį ir visą eilę karininkų, baigu
sių Lietuvos Karo mokyklą ir užsienio arba Lie
tuvos aukštąją generalinio štabo akademiją, 
kurie užima aukštas musų kariumenėje vietas. 
Tokių gerai išmokslintų, tikrų Lietuvių patriotų 
karininkų jiegos musų kariumenei yra labai rei
kalingos ir naudingos taikos metu, nes nuo ge- 
x> pasiruošimo taikos padėtyje gali daug ne- 
kainuojamos medegos atnešti kraštui gręsian
čio pavojaus metu.

Todėl malonu yra pasidalinti įspūdžiais su 
■avo krašto tautiečiais Amerikoje, bet dar butų 
maloniau kad mes tatai galėtume padaryti iš 
savo sostinės Vilniaus. Bet reikia turėti vilties 
kad mums padaryta skaudi klasta anksčiau ar 
ėliau turės būti atstatyta. Tautos vienybė, 

drausmingumas ir susiklausymas yra vienas iš 
galingiausių ginklų.SAPNININKAS

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.
REIKALAUKIT ’'DIRVOJE”

Lietuvos Jaunųjų Ūkininkų Rateliai, surinkę savo narių tarpe aukų, nupirko du sunkiuosius kulkosvai
džius ir juos padovanojo Lietuvos kariumenei (Įteikė Karo Mokyklai), šiame paveiksle matome pa
dovanotus kulkosvaidžius, jaunųjų ūkininkaičių atstovus, kurie įteikė kulkosvaidžius, ir Karo Mo
kyklos karininkus.

Išvežimas per Klaipėdos 
Uostą Padidėjo

Klaipėda. — 1935 m. ištisą 
Gruodžio mėnesį Klaipėdos uo
ste judėjimas buvo labai gy
vas — nelyginant geriausiais 
vasaros mėnesiais. Gruodžio 
mėnesį įplaukė išviso 105 jūri
niai laivai 52,564 netto regis
truotų tonų, kai 1934 metais 
Gruodžio mėnesį teįplaukė 71 
laivas 41,931 netto reg. tonų.

Įplaukusiais laivais atvežta 
išviso 26,692 tonai įvairių pre
kių 8,899,000 litų vertės. At
vežtų prekių tarpe pirmoj vie
toj anglis — jų Gruodžio mė
nesį atvežta 5,560 tonų, toliau 
eina druska, kalkakmeniai, sie

ros žvynus, žibalas ir itt.
Daugiausia prekių atvežta iš 

Anglijos, antroje vietoj iš Ru
sijos, toliau eina Švedija, Bel
gija, Ispanija, Indija, Vokieti
ja (tik 980 tonų iš Vokietijos).

Išplaukusiais laivais išvežta 
prekių išviso 53,750 tonų, 12,- 
261,000 litų vertės. 1934 me
tais per Gruodžio mėn. išvež
ta 27,951 tonas prekių.

Iš Lietuvos per Gruodžio m. 
išvežta pirmoje ’ vietoje: kvie
čių 11,573 tonai; rugių 10,969 
tonai; toliau eina apdirbto miš
ko medega, celuliozė, linų sė
menys, bekonas, sviestas, pau
kštiena ir tt. ir tt.

Prekių daugiausia išvežta pa
eiliui į Angliją, Belgiją, Aus

triją, Holandiją, Prancūziją, 
Vokietiją, Suomiją, Estiją, Šve
diją, Čekoslovakiją ir tt. Į

į Iš tų davinių matosi kad 
praeitą Gruodžio mėnesį išve
žimas per Klaipėdos uostą pa
didėjo dvigubai. “LA.”

22,000 Jaunų Ūkininkų
Kaunas. — Numatyti šiais 

metais 60 naujų jaunųjų 'ūki
ninkų ratelių jau pradėta stei
gti. Juos įsteigus, jaunųjų 
ūkininkų ratelių narių šeima 
padidės 2,000 narių. Tuo bu
riu viso jaunųjų ūkininkų į ra
telius susibūrę jau apie 22,000. 
Viso labo ratelių bus apie 760.

“L.A.”

Didžiausia ir Įdomiausia “Dirvos” Redaktoriaus K. S. Karpiaus isto 
riška apysakaERUNAS

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

Pasiskubinki! 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. sukarpius

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 Meninas, pasižymėjęs narsumu vyras, pas
kiau, sutuokęs į krūvą visos Lietuvos narsius kariauninkus, priešus sumuša ir pats tą pi
lį užvaldo. Apysaka tokia įdomi ir aprašymai taip patraukianti kad nenorėsit sustoti iki 
neperskaitysi! visą. O skaitymo — net 544 puslapiai!

‘ / i * * j ‘ • t . . ’’ r ’ ’'
Užsakymą siųskit kartu su pinigais. Aiškiai įrašyki! savo antrašą ir ‘Dirvos’ antr.:

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

■ ‘ i.j
Cleveland, Ohio

PER TVORĄ
PASIDAIRIUS

Aną dieną skaičiau “Dir
voje” kad du Lietuvos bu- 
silai, garniai ar gandrai 
nulėtė . nėt į Pietų Afriką, 
po apie dešimts tūkstančių 
kilometrų, tuomi padary
dami. tolimo skridimo re
kordą.

O aš maniau kad Lietu
višką tolumo rekordą pa
darė Felix Waitkus su sa
vo “balta gulbe”....

A?
Newark, N. J.

Mokytojas klausia vaiką:
— Kodėl Nojus paėmė į 

savo laivą po porą visokių 
gyvulių ?

— Todėl kad jis netikėjo 
pasakai apie garni, — at
sakė vaikas.

Babtuose
Duktė:'— Mirk greičiau, 

tėtuk, nes grabnyčia sko
linta, daug sudegs....

Dayton, Ohio
Policininkas: — Tamsta, 

maudytis šioje .upėje drau
džiama! .j.,, ■ ■

žmogus: — Kodėl jus tai 
sakote tik, dabar, juk visą 
laiką žiūrėjote kaip nusi
vilkau.

Policininkas: — Nusivil
kti nėra uždrausta!

Kuršėnai
— Pasakyk man, — už

klausė mokytojas truputį 
nusigandusį berniuką, — 
ar bangžuvės mėsą mes 
valgome ?

— Taip, mokytojau, —■ 
atsakė berniukas.

— O kas su kaulais da
roma ?

— Mes paliekame juos 
lėkštėj ant kraščiuko.

Birštonas
— Reiškia tamsta sergi? 

Parodyk liežuvį. Turi kar
štį. O ar yra apetitas val
gyti? — klausia vvdytojas 
atėjusį į sveikų vandenų 
gydyklą.

— Jei ponas daktare tu
rite ką nors po ranka tai 
duokite, tuoj suvalgysiu.

Batniuva, Vilkijos par.
— Tu, Petrai, visai su- 

miesčionėjai: dantims še
petuką pradėjai vartoti! Ir 
nesigėdini?

— Kvaily! Pirmiausia, 
tas šepetukas ne mano. O 
antra, aš juo arbatoje cuk
rų maišau.

Jž $3 metuose prąlinksminsit 
visą kaimą — išrašyki! saviš

kiams į Lietuvą^ “Dirvą”.

“M A R GAUTIS” 
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio' leidžiamą^mu
zikos žurnalą. Eina* du *1 Kar
tu į mėnesį./ Kaina metąms 
$2.00. Prisiųsta! 10c pašto 
ženkleliais, z gausit vieną-? nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS” .
6812 So. Western' Ave. 

Chicago, HL
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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)

$i

<r

Iš Lietuvos Įstatymų
Rašo Adv. K. R. Jurgėla.

(Tęsinys iš pereito nr.)

kimo-pardavimo aktai surašyti 
užsieniuose, pav. Amerikoje, 
turi būti per 6 mėnesius 
statyti vyriausiam notarui 
tvirtinti. Visi užsieniuose, 
veizdan Amerikoje, daryti

Lietuvos 
Pirmiau 

pirmeny- 
Sudary- 
ne nuo 

vyriausio
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 pusi. ...
GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, 

veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys.
GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų 

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

15c

15c

15c
senoviškas 

61 pusi.
komedija;

50c

35c

kumentai turi būti

pri- 
pa- 
pa- 
do-

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

MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 

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

45c

25c

10c

KADA 
trijų 
vyrai, 3 moterys. 35c

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

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

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
gele 34 pusi, didumo............................................

MOTINOS ŠERDIS — 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....................................

15c

10c

25c

15c

45c

15c

25c

25c

20c

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

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. >61 pusi......................

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

15c

25c

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

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

PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys- 
3 vaikai. 110 pusi...............................................

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

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 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, Herodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p...

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

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

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

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 tdija 5 
veiksmuose^ vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p.

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

10c

50c

20c

50c

60c

10c

20c
10c

35c

10c

35c

50c

25c

10c

25c

10c

25c

50c

50c

50c

žmonos ir
Steigiamasis 

ir suvienodino 
klausimą taip:
po vyro vieną ketvirtą dalį jo 
kilnojamo ir nekilnojamo tur
to nuosavybėn; jeigu nėra vy
ro likusių vaikų ar jų tiesios 
linijos įpėdinių tai žmona gau
na po vyro kitus tris ketvirt- 
dalius iki gyvos galvos arba iki 
ji naujai išteka už kito vyro.' 
Vyras ta pat tvarka paveldi 
žmonos turtą. Betgi trūksta! 
nuostatų apie našlio ar našlės 
teisę valdyti ir naudotis pali
kimu tol kol vaikai taps pilna-; 
mečiai; nėra nustatyta nei 
privalomos palikimo dalies. 
Duktė ar sūnūs, atidalintas iš 
tėvo turto, nedalyvauja pavel
dėjime.

Įsigijimas Turto
Turtą įgyti galima paveldė

jimo, pirkimo ar įsisenėjimo 
teisės kelių. Jei palikėjas mir
damas paliko testamentą tai 
testamentas turi būti pristaty
tas apielinkės teisman patvir
tinti per 1 metus nuo testato- 
riaus mirimo 
gyvenantieji 
per 2 metu, 
tamentų turi 
metu nuo skelbimo apie jų pa
tvirtinimą dienos. Ne tiktai 
įpėdiniai bet ir kiekvienas ke- 
no civilinė teisė užgaunama 
testamentu ar kitu kuriuo ak
tu gali kelt ginčą del tokio tes
tamento ar akto. Testamen
tus darant nereikalaujama to
kių griežtų formalumų kaip 
kad New Yorke.

Kai testamentas nepalieka
mas, turtas dalinamas einant 
įstatymais. Įpėdiniai turi at
siliepti į skelbimą “Vyriausy
bės žiniose” per 6 mėnesius 
nuo skelbimo patalpinimo die
nos. Apielinkės teisėjas pa
tvirtina, išklausęs liudytojus ir 
patrikrinęs dokumentus, atsi
liepusius Įpėdinius paveldėji
mo teisėse. Patvirtinus parei
škusius savo teises, kiti įpė
diniai tegali savo teisių jieško- 
ti per 10 metų nuo patvirtini
mo skelbimo dienos. Pasidali
nant palikimą, kai dalybose 
dalyvauja ir mažamečiai, pasi
dalinimas turi būti patvirtin
tas Apygardos Teismo. Kas 
per 10 metų nuo publikacijos 
apie įpėdinių šaukimą neatsi
liepia tas nustoja į turtą tei
sių. Mažamečiams ta teisė su
teikiama ilgiau: 10 metų ter
minas veikia tik sukakus 
metams amžiaus, taigi 
sitęsti 31 metus.

Įsisenėjimo valdymu 
vybė pripažystama jei 
(ar 30) metų asmuo valdo sve
timą turtą savininko teisėmis. 
Asmuo valdąs žemę netermini- 
nės nuomos teisėmis negali 
įgyti nuosavybės teisių įsise
nėjimu. Įsisenėjimo terminas 
skaitomas nuo teisės jieškoti 
atsiradimo dienos. Jei mirus 
palikėj ui vienas iš įpėdinių 
priėmė palikimus ir valdė dau
giau kaip 10 metų kaip savi
ninkas ir įgijo 
įsisenėjimu, o kiti 
kiti įpėdiniai del 
negali kelti bylos 
nors ir nebuvo padaryta publi
kacija įpėdiniams šaukti.

Pirkimas-Pardavimas
Pirkimo-pardavimo aktai su

rašomi pas notarą, kurio juris
dikcijoje žemė ar turtas ran
dasi. Notariniai aktai prista
tomi vyresniam notarui patvir
tinti per 1 metus nuo dieno ak
to įnešimo į jaunesniojo notaro 
akto knygą. Jeigu aktas apie 
pirkimą-pardavimą neįvyko, — 
paveizdan pardavėjas negavo 
pirkimo kainos, — tai abi pu
sės turi pareikšti aktą surašiu
siam notarui per 7 dienas nuo 
akto patvirtinimo dienos, pra
šyti aktą panaikinti ir grąžinti 
pripažinimo mokesčius.

Lietuvoje esančio turto pir-

dienos; užsienyje 
turi tai padaryti 
Jieškiniai del tes- 
buti iškelti per 2

gali
21 

už-

nuosa- 
per 10

nuosavybėn 
nevaldė, tai 
Įsisenėjimo 
palaikams,

Vaiku Dalis
Seimas pakeitė
p a v e 1 d ė j imo konsulo patvirtinti, 

žmona gauna I sudarytas aktas turi 
bę prieš vėlesnį aktą, 
mo laikas skaitomas 
akto dienos, bet nuo
notaro patvirtinimo dienos, — 
taigi kišenėje nešiotis doku
mentų neverta.

Ūkininkų gyvenime dažnai 
pasitaiko kad žemės savinin- 
kas-tėvas del senatvės, ligos ar 

į išvykimo Amerikon perleidžia 
1 ūkį vyresniam sunui, uždeda- 
| mas jam prievolę laikyti tėvus 
j iki gyvos galvos (duoti jiems 
“išimtinę”) ir išmokėti savo 
broliams-seserims “dalis”, — 
maždaug tiek kiek jie gautų 
po tėvo mirties. Toks perlei
dimas daromas dažniausia do
vanų aktu, kartais (rečiau) 
pirkimo-pardavimo aktu, smul
kiai išdėstant akte visas sąly
gas: kokie daiktai duodam', 
kiek kam pinigų, terminai ir tt. 
Betgi tokia tvarka neapsaugo
ja nei tėvų, nei brolių-seserų: 
naujo savininko p r i s i i m tos 
prievolės nėra vadinama, “dai
ktinė teisė” ir todėl notaras 
negali dėti turtui draudimą 
trukdantį turto perleidimą į 
trečias rankas, — sūnūs gavęs 
turtą gali reikalauti iš vyriau
sio notaro patvirtinti perleidi
mo aktą nepristatęs nei tėvų 
sutikimo, nei jokio atsiskaity
mo įrodymų.

Tėvas norėdamas savo turtą 
perleisti nurodytomis sąlygo
mis, gali tikrai apsaugoti sa
vo ir visų įpėdinių teises-inte- 
resus tik perleisdamas to ūkio 
nepilną nuosavybės teisę; 
da vyriausias notaras gali 
gistruoti nuosavybės teisių 
varžymo pažymėjimus ir 
tokiu budu garantuoti prisiim
tų pareigų išpildymą. Tada, 
norint turtą perleisti į trečias 
rankas, tėvų ar brolių sutiki
mas —■ atsisakymas nuo savo 
teisių — ar atsiskaitymas turi 
būti pareikštas atskiru notari
niu aktu, apmokamu proporci
niu žyminiu mokesčiu. Bran
giau kainuoja, bet teisės tin
kamai apsaugoj amos.

(Bus daugiau)

ta-
re-
su-
tik

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
šioję vaistinėje užlaikom vi

sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės 
mkių ligų.

C. Pakeltis
H17 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje

ir visokiu ki-
(18)

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

LIETUVOS KAVALERIJA (raiteliai)—Taip jie puls priešą kai sugaus kovos trimitas ir reikės ginti sa
vo mylimą kraštą. Lietuvos kaveleriją veikmėje labai gražu matyti.

LIETUVOS VALSTYBES TEATRO 
METU SUKAKTUVES

Kaunas. — Gruodžio pačioje 
pabaigoje Lietuvos valstybės 

. teatras kukliai paminėjo savo 
,1 našaus darbo 15 metų sukak

tuves.
Apčiuopiamas valstybės dra

mos organizavimo darbas vyko 
tik 1920 metais, kai šį darbą į 
savo rankas paėmė Lietuvių 
Meno Kūrėjų Draugija, anais 
laikais vadovavus visam Lie
tuvos meno gyvenimui. Drau
gija 1920 metų rudenį sudarė 
teatro komisiją, kuriai pavedė 
teatro organizavimo darbą. Ko
misijos pirmininku ir teatro di
rektorium bei režisorium buvo 
pakviestas Juozas Vaičkus, pla
čiai žinomas prieškarinio skra
jojamo Lietuviško teatro orga
nizatorius. Pirmutinis dabar
tinės valstybės dramos vaidini
mas “Joninės” įvyko tų pačių 
metų' Gruodžio 19 d. šis 
dinimas laikohias Lietuvos 
stybės dramos pradžia.

Per 15 metų Lietuvos vals
tybės- drama suvaidino 1401 
spektaklių, pastatyta apie 30C 
įvairių veikalų, kurių beveik 
pusė yra parašyta Lietuvių ra
šytojų. Drama dabar turi vi
są eilę patyrusių artistų ir pri
siauginus naujų vaidybos jie- 
gų. Drama per savo darbo 15 
metų virto grynai Lietuvišku 
teatru, tiek savo turiniu, tiek 
savo dvasia.

Valstybės operos kūrimo dar
bas buvo sklandesnis. čia, be 
abej o, labai daug nulėmė didžio 
Lietuvių dainininko Kipro Pet
rausko vardas, 
si pasidavė ir 
noru vykdė jo 

štai trumpa
tybės operos kūrimosi istorija.

Po didžiojo karo, iš Rusijos 
gryžus Lietuviams muzikams 
ir dainininkams ir jiems susi
būrus Lietuvių Meno Kūrėjų 
Draugijoje, atsirado gyvas rei
kalas imtis operos darbo. Kom
pozitorius Al. Kačenauskas iš
kėlė mintį kurti operą. Tuo 
tikslu, A. Kačanauskas 1920 
metų pavasarį sušaukė Lietu
vos muzikus bei dainininkus ir 
jiems savo sumanymą išdėstė.

var-
val-

kurio valiai vi- 
visi su dideliu 

nurodymus.
Lietuvos vals-

Išpardavimas
Vyrams Ir vaikams
SVETERIŲ IR VISOKIŲ MĖGSTU VALKATŲ 

šalčioDabar laikas Įsigyti ir apsisaugot nuo
Vyrams vilnoniai 
Lumberjackets

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

.89 Vyrams ir Vaikams 
. . . . megstinės kepurės

Vaikams Vilnoniai .19
Zipperiu susegami
Vaiku Vilnoniai 
Sveteriai su zipperiu *1 .49

Vaikams Vilnoniai H .49
Shaker užsimaunami ji.89

THE K« & REICH CO
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

kūrimo
Besvar-

Susirinkusieji operos 
darbui gyvai pritarė, 
stant operos pastatymo gali
mumus, sužinota kad Vilniuje 
apsigyveno Kipras Petrauskas. 
Jis tuoj buvo pakviestas stoti 
Į darbą. Atvykęs į Kauną 1920 
metų rudeni, Kipras Petraus
kas tuojau sudarė operos va
dovybę, kurion inėjo Stasys 
šilingas, Kipras Petrauskas ir 
kompozitorius J. Tallat-Kelpša. 
Po didelių pastangų, pagaliau 
pavyko suruošti ir pirmutini 
operos spektaklį. Tai buvo 
1920 metų Gruodžio 31 dieną. 
Opera turėjo negirdėtą 
sekimą ir publika buvo 
gausiai lankoma.

Per 15 metų Lietuvos 
tybės opera pastatė apie 
spektaklių. Per tą laiką
ko jaunos, dabar jau garsios 
ir visuomenės mėgiamos ope
ros jiegos. Greta augo ir sa
vos, 
mas.
tuviškos operos 
čiaus “Gražina”, 
kūnas” ir A. Račiūno “Dievai 
ir Smuikeliai”.

šiuo metu Lietuvos valstybės 
teatras telpa gražiuose rūmuo
se esančiuose Kauno miesto 
sode. Juose Įvyko ir Pirmuti
nis Pasaulio Lietuvių Kongre
sas. Teatras lanko ir tolimes
nius Lietuvos kampelius, žmo
nėse keldamas meno jausmą ir 
kultūrą. Atskiras Lietuviškas 
teatras dabar dar veikia ir 
Klaipėdoje. Jis išaugo iš da
bartinio valstybės teatro.

Tsb.

pasi- 
labai

vals- 
1000 
išau-

Greta augo ir 
Lietuviškos operos kuri- 
Dabar jau yra trys Lie- 

J. Karnavi- 
Radvila Per-

Rengia , Clevelando SLA. 
14-ta, 136-ta ir 362-ra 

Kuopos

Vasario 23
LIETUVIŲ SALĖJE

Cleveland, Ohio

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
rininkas Jonas Tareila, kreipki
mės prie jo.

MATYSIT
Puikų veikalą
“Kareivio Sapnas”

GIRDĖSIT
Gražių dainų,
Puikių juokų,
Pamokinančių kalbų

Programo pradžia 5:30
Įžanga programui 35c

šokiams 25c.
Šokiai nuo 8 iki 11:30

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą
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ALINU IR VALGYKLĄ
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St

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

| P. P. MULIOLIS
į 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729
WAV.SW.W.W.V/AVAW.VAVAV-SWAWAWAVA

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

HEnderson 9292
"Hr,-



Šis tas iš Klaipėdos Krašto
Praeites

(Klaipėdos Krašto Atvadavimo 1 3 Metų Sukak
tuvių Paminėjimui)

Kaunas. — Sausio 15 d. su- kė baisioji rykštė
ėjo trylika metų kai Klaipėdos 
kraštas atvaduotas iš ilgų am
žių Vokiečių vergijos ir grą
žintas Lietuvai. Šia proga čia 
patiekiame kai kurių žinių iš 
Klaipėdos krašto praeities.

Minėdami Klaipėdos krašto 
reikalus, dažnai sakome kad 
tai yra Mažoji Lietuva. Tas kai
kam duoda suprasti kad tiktai

badas,
maras ir dideli šalčiai. Per 
tuos dvejus metus išmirė tūk
stančiai žmonių. Į jų vietas 
atplūdo daug įvairių kolinistų, 
o 1732 metais tūkstančiai ko
lonistų Į čia atsikėlė iš Vokie
tijos gilumos. Tik nuo šio lai
ko Klaipėdos krašte atsirado 
gerokas skaičius Vokiečių, ku-
rie palaikomi Prūsijos valdžios

670 NAUJŲ NAMŲ 
KAUNE 1935 M.

PASTATYTA NAUJŲ TROBE
SIŲ Už 7 MILIJONUS LITŲ

Kaunas. — Galutinai suves
tomis žiniomis, praeitais me
tais Kauno miesto savivaldybės
statybos skyrius buvo leidęs
pastatyti Kaune mūrinių gyve-
namų namų 85, gyvenamų me
dinių namų 220, viso labo gy
venamų namų drauge 305; ne
gyvenamų mūrinių namų 128, 
negyvenamų medinių namų 233 
ir keletą kitokių trobesių, viso 
labo pastatyta 679 trobesiai.

Buvo leista padaryti pertai
symus 27 mūrinių namų ir 57
medinių namų. Smulkių st.i-
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Klaipėdos kraštas sudaro Ma
žąją Lietuvą. Tačiau ištiesi] 
Mažąją Lietuvą sudaro dar ir 
tos žemės kurių dali šiandien 
vadina Rytų Prūsija ir valdo 
Vokiečiai. Ten irgi gyvena 
gerokas skaičius Lietuvių.

Klaipėdos kraštą 2848 kvad
ratiniai kilometrai žemės ploto 
su gražiomis Neringos kopo
mis. šiandien labai sunku pa
sakyti kas buvo pirmieji Klai
pėdos krašto gyventojai. Isto
rinės iškasenos rodo kad Klai
pėdos krašte žmogus pradėjo 
gyventi apie 1000 metų pirm 
Kristus. Pirmieji gyventojai 
buvę Aistų ar Aisčių kilmės. 
Todėl darosi aišku kad čia gy
venta Lietuvių giminės Kur
šių, tik jokiu budu ne Germa
nų.

Klaipėdos krašto praeitis vi
siškai aiškėja nuo 1252 metų, 
kai į Klaipėdą atsikėlęs Kardi
ninkų Ordinas pasistatė pilį, 
kurios pagalba galėjo tvirčiau 
laikutis prieš žemaičius ir ne
va krikštijant juos terioti Lie
tuvą. 1323 metais Didis Lie
tuvos Kunigaikštis Gediminas 
paėmė Kaipėdą ir pilį sudegi
no. Nuo tada Klaipėdoje iš
nyko Kardininkų ordinas,- o jo 
vietąužėmė aršus Lietuvių 
priešai kryžiuočiai. Narsus že
maičiai nenusileido ir kryžiuo
čiams. Klaipėda nuolatos buvo 
deginama ir per kovas ėjo iš 
vienų rankų į kitas. Kryžiuo
čiai įsistiprino Ragainės ir 
Ventės pilyje, bet 1410 metais 
ties istoriniu Žalgiriu Vytau
tas Didysis jiems sudavė pas
kutinį smūgį.

Po šių smarkių įvykių, iki 
1600 metų pradžios Klaipėdos 
kraštas gyveno ramiai. Tik 
vėliau, kai Prūsijos kunigaikš
tis Albrechtas sumanė atstaty
ti buvusią kryžiuočių ordino 
garbę, į Klaipėdos kraštą jis 
įdėjo dideles pinigų sumas, no
rėdamas jį paversti Vokiška 
žeme. 1629-35 metais Klaipė
da buvo atitekus laikinai į šve
dų rankas. Ir vėlesniais lai
kai Švedai dažnai pasirodyda
vo ties Klaipėdos miesto sieno
mis.

1678 metais Klaipėdą ištiko 
didelis gaisras, kuris sunaiki
no visą miestą. Tik pilis išl; 
ko sveika, kurioje susimetę gy
ventojai atsispyrė nuo švedų 
pakartotino puolimo. 1705-10 
metais Klaipėdos kraštą aplan-

čia ėmė Vokietinti ir senuosius 
to krašto gyventojus Lietu
vius.

1757-65 meitais Rusų kariu- 
menė plėšė ir naikino Klaipė
dos kraštą. Bet po šių sunku
mų apie pusantro šimtmečio 
Klaipėdos kraštas galėjo vėl 
laisviau gyventi. Tačiau šis 
visas laikotarpis tenykščiams 
Lietuviams buvo labai skau
dus, nes Vokiečiai iš jų sten
gėsi išplėšti Lietuvišką dvasią. 
Gi po 1875 metų ta nutautini
mo banga dar labiau sustiprė
jo. Lietuvių kalba buvo paša
linta iš mokyklų, bažnyčių ir 
kitų viešų vietų.

Atėjo didysis karas. Vokie
čiai jau 1914 metų rudenį Klai
pėdos krašto pietinę dalį užlei
do Rusams, o 1915 metų pra
džioje Rusai užėmė ir visą tą 
kraštą. Pasibaigus didžiajam 
karui, Klaipėdos likimas pate
ko to karo laimėtojų, tantarvės 
valstybių, žinion. Klaipėdos 
reikalus tvarkyti pradėjo Pran
cūzai. Tačiau Lietuviai, po il
gų amžių priespaudos, pajutę 
besiartinančią laisvę, 1923 me
tais Sausio 15 dieną sukilo ir 
nusikratė svetimųjų jungo. Po 
ilgesnių derybų, 1924 m. Ge
gužės 8 d. Lietuva su Anglija, 
Prancūzija, Italija ir Japonija 
pasirašė Klaipėdos krašto su
tartį, pagal kurią Klaipėdos 
kraštas gavo autonomiją ir bu
vo juridiškai priskirtas prie 
Lietuvos. Tsb.

tybos darbų atlikti išduota
223 leidimai. “L.A.”
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ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.
“DIRVA ”

6820 Superior Ave. 
Cleveland. Ohio.

Arkliai vėl Vežama
Danijon

Klaipėda. — Praeitų metų 
žiemą per Klaipėdos uostą bu
vo išvežama didelis skaičius 
Lietuvos arklių Danijon. Va
saros metu arklių išvežimas į 
Daniją sustojo, ir vėl praeitų 
metų pabaigoje nedidelėmis 
partijomis pradėta Danijon ar
kliai siųsti.

Sausio pabaigoje išvežta pir
ma šių metų arklių partija į 
Daniją — 238 arkliai.

Sakoma šymet arklių eks
portas į Daniją šymet taip pat 
busiąs gyvas, net. numatoma 
kiek didesnis negu pernai.

Be Danijos rinkos. Lietuvos 
arkliams (ypatingai žemaitu
kams) surasta nauja rinka 
Švedijoje," kur kelios arklių 
partijos jau išsiųstos. Page
rėjus oro sąlygoms arklių ga
benimui juros keliais, į Švedi
ją bus išsiųsta kelios didesnės 
arklių partijos. ’L.A.”

KAUNAS DAROSI 
PREKYBOS 

UOSTU
Kauno uoste didesni darbai 

prasidėjo pereitą rudenį. Rug
sėjo ir Lapkričio mėn. Kaune 
vandens kelių rajonas paruošė 
kai kuriuos žemės darbus kran
tinėje nuo Daukanto ir Kn įto 
gatvės. Tada tedirbo 70 bė
dai bių.

Ministerių Kabinetui patvir
tinus viešų darbų planą, plentų 
ir vandens kelių valdyba pra
dėjo vykdyti tolimesnius Kau
no uosto darbus. Jų vykdy 
mas pavesta Kauno var.den 
kelių rajonui. Šiems darbams 
numatoma išleisti 103,500 litų.

j Tie pinigai bus išmokėti Kauno 
bedarbiams.

Vienas svarbiausių darbų 
yra uosto prekybos krantinės 
įrengimas. Prekybos uostas 
užima gana nemažą plotą.

Šiems darbams šį sezoną nu
pirkta 1,000 kubiškų metrų pu 
šinių rąstų.

Visi beveik darbai uoste dir
bama rankom, kad daugiai’ 
žmonių gautų darbo. Uosti 
dirba 500 bedarbių,

Numatyta visus darbus bai
gti iki Gegužės mėnesio 15 d.

Prekės į uostą arba iš uosto 
bus privežamos gelžkeliu. P ; 
tobulinus prekybos uostą, bus 
patogiai su; mglas vandrns ke
lių transport as su geležinke
liais. Atvežti geležinke1 ’.ais rą
stai ir kiti sunkieji daiktai kel
tuvais bus nuleidžiami į baido
kus ir transportuojami į Klai
pėdą ir kitur. Taip pat palen
gvės ir cukrinių runkelių iš
krovimas iš baidokų.

Baigus visus numatytus dar
bus, apleistas Kauno žiemos 
uostas virs patogiu prekybos 
uostu. “L.A.”

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ JO
NIŠKIO VALSČIUJE

Sausio 2 d. Šiaulių apskrities 
Joniškio valsčiuje, buvo kirviu 
išžudyta keturių asmenų Brie
džių šeima. Policija pravedus 
stropią kvotą nustatė kad šį 
baisų darbą įvykdė Briedžių 
sūnūs Pranas, kuris nuo savo 
tėviškės gana tolokai gyveno, 
žmogžudys ir jo sėbrai suimti. 
Jiems gręsia mirties bausmė.

Tardomi prisipažino kad jie 
šią žmogžudystę įvykdę, norė
dami paveldėti Briedžių 30 ha 
žemės. Tsb.
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VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 

patelefonuoki) del paaiškinimu
Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimu ir parūpinu kitokia 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

P. J. KERSIS
1430 STANDARD IJLDG. Kampas St. Clair ir Ontario

Ofiso ’lelef. MAin 1773 Nainy KEnmore 4740-W.
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas del pir
mo mortgeėio. Patarnavimus ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arbu asmeniškai.

Turiu $2.000 sumoje Lietuvių banko knygelių .pardavimu i.

| DELLA C. JAKUBS |
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuola Laidotuvių Direktorė) |
= Lithuanian Funeral Home į.

Visiems Lietuviams norintiems naudoti njusų 
= kambarius leidžiamo dykai.

I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi L 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ilgo- Ę 
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- s 

= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- = 
= sirinkimo. Reikale itelefonuokit.
= 15621 Edna Avenue ENdicott 1763 Į
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S. L. A. Jubilejinio Al
bumo Reikalu

Susivienijimas Liet. Ameri
koje šymet apvaikščios 50 me
tų jubilejų ir turės seimą Cle- 
velande.

Kad padaryti šias sukaktu
ves istoriškomis, sumanyta iš
leisti Albumas, prie kurio gali 
prisidėti ne tik SLA. nariai ar 
jų kuopos-, bet ir šiaip Lietu
viai profesionalai ir biznieriai.

Taigi kurios draugijos, pro
fesionalai ar biznieriai norėtu
mėt prisidėti prie Albumo su 
javo fotografijomis kreipkitės 
greitu laiku pas Joną G. Polte- 
|'į, kuris jums duos pilnas in- 
formarijas. Kurie patėmysit 
šį atsišaukimą malonėkit atsi
kreipti del informacijų greit, 
nes daug laiko nėra. Laikas 
nustatytas iki Kovo 15 d., ir 
tik iki tai dienai bus priimami 
prenumeratoriai. Mano antra- 
as: 966 Ida Street, telefonas 
4N. 0981. J. G. Polteris.

MASINIS MITINGAS
Cleveland© Lietuvių Ma

žų Namų savininkų orga
nizacija ruošia masinį su
sirinkimą trečadieni, Va
sario 19 d., salėje 920 E. 
79th St., pradžia 7:30 vak. 
Bus apkalbama miesto tak
sų kėlimo klausimas. Da- 
'yvaukit visi. Kom.

RICHMAN BROS. CO.
PREZIDENTAS

Vietiniai “Dirvos” skaitytojai, kurie gavot pra
nešimą apie pasibaigimą jūsų prenumeratos pasi- 
stengkit tuoj atnaujinti, nes neatsiliepus, jums bus 
sulaikyta “Dirvos” siuntinėjimas.

“Dirvos” Administracija

PLĖČIAU APIE VELIONĮ PLACIDĄ
ŠARKAUSKĄ

Koks Bus S. L. A. 
Vakaras

SLA. jubilejinio vajaus va
karas, kurį ruošia Seimo Ren
gimo Komisija, Vasario 23 d. 
bus įvairesnis ir smagesnis 
togu ką iki šiol šį sezoną ma
tėt, nes programą tą vakarą iš
pildys išimtinai Akrono Lietu
vių Draugiško Klubo choras, 
vadovaujant Ignui G. Hollišiui.

štai koks maždaug bus pro
gramas, kaip rašo pats progra- 
no direktorius:

“Programas bus pavidale mu- 
zi kalio farso, vardu ‘Kareivio 
Sapnas’, trijose scenose. Pir
mutinė scena tęsis tik 10 mi- 
nutų, ir paskutinė scena tik 5 
miliutas, bet antra scena arba 
nats sapnas užims apie pusan
tros valandos. Susidės iš cho
ro dainų, solo, duetų, trijų ei
lių šokių, solo šokių ir dikčiai 
iuokų. Programs tikima turė
ti Rožę Lukoševičiu'tę iš Young- 
stowno ir musų vietinę daini
ninkę Elzę Sidariutę.”

Įžanga į šį nepaprastą pro
gramą bus tik 35c., šokiams — 
25c. šokiams gros Jono Apa- 
aičio orkestras.
Kviečiama, ne tik vietiniai 

bet ir iš apielinkių SLA. nariai 
i visi Lietuviai atsilankyti.

Programo pradžia bus nuo 
5:30 vakaro. Komisija.

NAUJOJE PARAPIJOJE
Moterų Labdarybės Draugi

ja Vasario 9 d. naujos parapi
jos salėje turėjo surengus pro
gramą ir šokius. Publikos at
silankė dikčiai ir viskas pasi
sekė gerai. Draugija rūpinasi 
sukėlimu pinigų įgijimui baž
nyčiai naujų vargonų. S.

BAUK1UTĖS KONCERTAS
Sekmadienio vakare, Lietuvių 

salėje, Lyros choro surengta
me koncerte dalyvavo ir Chi- 
cagietė dainininkė, p-lė Bau- 
kiutė. Publikos susirinko ga
na daug ir programas išėjo ge
rai.

Tik kodėl tai Lyriečiai netu
ri savo tarpe supratingų žmo
nių, ar tai buvo koncerto ko
miteto apsileidimas: atkvietė 
iš Chicagos viešnią dainininkę, 
bet nei stotyje jos niekas ne
pasitiko, nei nakvynės nebuvo 
parūpinę, ir tik šiaip taip pas
kui pašaliniai žmonės surado 
jai vietą pernakvoti.

Vis mat “darbininkiškai” — 
iokių prielankumų ir vaišių ne
darė, nors jos vardu sumanė 
pasipinigauti. Raud.

“Dirva” kasmet duoda kelių 
dolarių knygų vertės Įdomių 
apysakų — ji niekad nenusi
bosta skaityti — S2 metams

Frank C. Lewman

Frank C. Lewman tapo išrinktas 
prezidentu Tho Richman Brothers 
Company tos kompanijos direktorių 
susirinkime Vasario 11 d., po meti
nio visų kompanijos dalininkų su
sirinkimo.

Mr. Lewman gimė ant ūkės Put
nam apskrityje, Indiana valstijoje, 
46 metai atgal. Jo pirmutinis dar
bas buvo patarnautoju Sheppard 
krautuvėje, Bainbridge miestelyje, 
pora mylių nuo jo tėvų ūkės.

Tame miestelyje krautuvėj jau
nas Lewman dirbo nuo 6 ryto iki 9 
vakaro. Ankstyvas pripratimas prie 
ilgų darbo valandų tapo jo papro
čiu, ir nuo savo jaunų dienų Mr. 
Lewman savo darbe nemėgo žiūrėti 
į laikrodį kad tik greičiau laikas 
praeitų.

Padirbęs kelis metus Bainbridgėj, 
Mr. Newman, su darfg ambicijos ir 
be pinigų, nuvyko į Indianapolis, 
tos valstijos sostinę, kur gavo dar
bą su Prestolite Company, ir vaka
rais lankė mokyklą. Baigęs mokslą 
tapo pirmos rūšies sąskaitininkas ir 
raštinės reikalų žinovas.

Dvidešimts du metai atgal Mr. 
Lewman tapo rekomenduotas The 
Richman Brothers kompanijai ir li
ko pasamdytas užvesti sistemą paš
tu užsakymų bizniui, kas reikalavo 
turėti santikių su tūkstančiais žmo
nių kasdien, per sezoną. Tą siste
mą jis įvedė ir joje tik labai ma
žų pamainų padaryta — ji ir po 
šiai dienai atsakančiai veikia taip 
kaip buvo užvesta.

Mr. Lewman’s kilimas buvo grei
tas, ir penki metai atgal jis buvo 
išrinktas vice prezidentu ir Genera
liniu Reikalų Vedėju. Tuo laiku, 
Richman broliai pradėjo mažiau pa
tys kištis į biznio vedimą ir neėmė 
sau algų. Jie pasitarinėjo su jau
nesniais žmonėmis kurie vedė įvai
rius skyrius jų dideliame rūbų siu
vimo ir pardavimo biznyje, bet at
sakomybe ir tvarkos nustatymas 
buvo atiduota generaliniam vedėjui. 
Darbą jis atliko puikiausia ir bro
lių pasitikėjimas Lewman’u buvo 
pilniausia pateisintas jo nuolatiniu 
pasisekimu kompanijos reikalų ve
dime net depresijos laikais.

Abu broliai, Nathan G. ir Charles 
L. Richman ir toliau bus patarėjais 
ir globėjais. Pirmasis yra pirmi
ninkas Direktorių Tarybos, antrasis 
vice pirmininkas. Richman broliai 
niekad neturėjo ryšių su jokiu kitu 
bizniu, ir jie sako kad ir toliau jie 
laikysis tame biznyje kuri įsteigė 
jų nasenai miręs brolis, Henry, ir 
kuriuo jie didžiuojasi.

Kaip jau buvo pranešta. Vasa
rio 1 d. mirė gerai žinomas Cle- 
velando Lietuvis, Placidas šar- 
kauskas. Velionis buvo 67 me
tų amiaus. Amerikon atvyko 
1902 metais. Jis paėjo iš Ku- 
korių kaimo, Andrejavo para
pijom, Kretingos apskričio.

Paliko dideliame nubudime 
savo žmoną, Veroniką šarkaus- 
kienę-Baltrukonytę, kuri yra 
sesuo gerai žinomo Clevelando 
seno veikėjo, L. P. Baltruko- 
nio, ir podukres, Oną Miheličie- 
nę ir Marijoną Danielienę, daug 
giminių ir draugų.

Velionis paėjo iš didelės ir 
garsios šarkauskų giminės. Jis 
turėjo septynis brolius ir tris 
seseris. Iš jų Amerikon atvy
ko įtik velionis Placidas ir An
tanas. Pastarasis mirė Chica
go je ir buvo palaidotas ketvir
tas tuomet naujose šv. Kazi
miero kapinėse.

šarkauskų šeimoje buvo tra
dicija kad trys vardai nuolatos 
pasilaikytų, būtent: Placidas, 
Leonardas ir Juozapatas. Ta 
tradicija bene prasidėjo nuo to 
kai kelios gentkartės atgal 
Placidas ir Juozapatas šarkau- 
skai buvo kunigais. Iki šiol 
ta tradicija palaikoma. Miru- 
rusio jo brolio vaikai Lietuvoje 
yra ir dabar tais vardais, ir ve
lionis paliko savo auksinį laik
rodį jo vardo paveldėtojui brol
vaikiui Placidui.

Velionis tarpe Clevelando 
Lietuvių buvo gerai žinomas ir 
visų mylimas. Kai daug metų 
atgal čia buvo įsikūrus Lietu
vių Gvardija, po globa šv. Ka
zimiero, jis joje turėjo leite
nanto laipsnį, nes Rusijos ka- 
riumenėje buvo puskarininku, 
ir kai 1967 metais čia buvo S. 
L. A. seimas, Lietuvių Gvardi
ja gražiai pasirodė SLA. paro
doje maršuojant gatvėmis. Ve
lionis Placidas, ant balto žirgo, 
vedė paradą.

Velionis taipgi buvo vienas 
iš steigėjų dabartinės Lietuvių 
Salės Bendrovės Clevelande. 
Tais laikais, apie 20 metų at
gal. Katalikišku Draugijų Są
ryšis buvo Įsteigtas įsigijimui 
Lietuviams tautiško namo, ku
ri buvo įgyta ir dabar teikia 
nastogę Lietuvių kultūriniam 
darbui šiame mieste. Salės įsi
gijimui ir palaikymui velionis 
daug pasidarbavo. Jis taipgi 
daug dirbo šv. Jurgio parapi
jos naudai. Placidas buvo ka
talikiško nusistatymo, bet su
pratingas ir tolerantiškas. Kas 
tik dirbo gerą ir prakilnų dar
bą tą jis rėmė.

Velionio šermenyse daug lan
kėsi žmonių ir atidavė pasku

tinę pagarbą. Jo kūnas gulėjo 
tarp žydinčių gėlių. Velionio 
žmona jo mirties laiku irgi bu
vo susirgus, taigi laidotuvėmis 
rūpinosi podukres, ponios Mi- 
helichicnė ir Danielienė. Ve
lionis buvo palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis. Kun. Vil- 
kutaitis laikė gedulingas pa
maldas ir pasakė įspūdingą pa
mokslą. Grabnešiais buvo Adv. 
Jurgis Baltrukonis, Vincas Bal
trukonis, Juozas Skužinskas, 
Adv. Nadas Rastenis, Iz. Ša
mas ir Juozas Kareiva. Palai
dotas Kalvarijos kapinėse. Pa
šarvotas buvo Nikodemo Wil- 
kelio koplyčioje. Graborius N. 
Wilkelis gražiai ir 'tvarkingai 
vedė laidotuves.

Laidotuvėse dalyvavo ir mi
rusio kūną palydėjo į jo amži
no poilsio vieta visi vietos Šar
kauskų giminės ir daug drau
gų ir pažystamų. Laidotuvėms 
buvo atvykusios trys giminai
tės iš Chicagos, pp. Eugenija 
Čeladinienė, Barbora šaulytie- 
ne ir Adolfina Ašmantienė.

Mes palaidojom savo brolelį 
Aukšliam kalnelyj, baltam 

smėlely j.
Ir vėjai pute ir medžiai ūžė, 
Su mumis verkė pati 

gamtužė.
Dalyvis.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

t tik i tokias krautuves :£ 
kurios turi savo skel- ?

$ kimus jūsų laikraštyje $ 
“Dirvoje”. Nuėję ko ;i;

5 pirkti, priminkit jog £ 
j matėt jų biznio skelbi- * 
5 mą “Dirvoje”, gausit -T 
j goresnį patarnavimų, y

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

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

Kaina 25' centai.
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland. O

ATSILANKYKI? ČIA
kainos yra prieinamos. Su pir
kiniais duodaip Eagle stamps, 
musų skelbimą šiame laikrašty
je, gausit geresnį patarnavimą. 
ATEIKIT pasidaryti po musų 
krautuvę, kur visokių reikmenų 
Atsilankę pasakykit . kad mątėt 
Kalėdoms ir Nauj’iems Metams 
reikmenis pirkit pas mus. (3)

Addison Hardware Co.
I 7400 Wade Park Ave. Cleveland i

Hippodrome Theatre
“NEXT TIME WE LOVE’’

štai veikalas tiems kurie nesisar- 
matija verkti....

Ir tiems kurie moka juoktis!
“Next Time We Love”, jausmin

gas paveikslas padarytas iš Ursu
la Parrott’s garsios apysakos, bus 
rodoma Hippodrome Teatre, prade
dant šį šeštadienį.

“Next Time We Love” (Kai Ki
tą Kartą Mes Mylėsime) yra filmą 
kuri pilniausia tiiįka pavadinti “Pui
kiausias Dalykas”. Kodėl ?

Pirmiausia: vadovaujamą rolę ja
me turi puiki aktorė Margaret Sul
livan. prie jos veikia James Stew
art ir Ray Millard.

Toliau, tą paveikslą savo vadovy
be tvarkė pažymus asmuo Holly- 
woode, Edward Griffith.

Tos apysakos turinis liečia jauną 
porą, greitomis apsivedusią, kurie 
bando siekti savo gyvenimo paski
rais keliais. Vyro keliavimai, žmo
nos ilgėjimais), kito vyro meilė prie 
jos.... audringa.') jausmų bangavi
mas prieš aplinkybes — viskas tas 
sudaro tą paveikslą žavėjančiu ir 
vertu matytr.

Prie to Hippodrome duoda kome
diją, juokus ii' naujausias dienines 
paveikslų žinias.

į NĖRA REIKALO JUMS SIRGTI - J
❖ Aš išgydžiau negerumus Galvos, Ausų, Akių, Nosies, Gerkles,

Plaučių, širdies, Skilvio, Kepenų, Inkstų, Vidurių, Plėvių, Ran- £ 
T kų, Kojų — savo aštuoniolikos metų išbandyta cisterna sveika- $ 
••• tos grąžinimui. Aš galiu pagelbėt jums išgyti ir būti sveiku.

Kreipkitės pasitarimui — nemokamai. į’.
Valandos: 2 iki 5 ir 7 iki 8 vakare. Kitos sulyg sutarimo. •••

$ Dr. Vincent C. Thomas j
J CHIROPRACTOR ?
£ 1899 East 70th Street Phene ENdicott 2855 $
$ Tarp Hough Avc. ir Euclid Ave. Iškaba kiemo prieš namą

Modernizuokit Namus
Nėra reikalo vargti su sena 

licsanltarišku virtuve ir nemo
dernišku maudynės kambariu — 
ištaisyki! juos išsimokūjimo są
lygomis per mus. Puikiausi nau
jausios mados įrengimai už pri
einamas kainas, sulyg jūsų išga- ' 
lės. Aš atlieku plumbing darbą, ' 
suvedu gazą ir išvedu vynus. Ap- j 
skaičiavimas nemokami. (7) ;

J. J. PICKETT
The Plumbing and Gas Fitter 

7407 SUPERIOR AVE.
Tel. HE. 0758

NETOLI JŪSŲ NAMŲ, DARBO 
AR KRAUTUVĖS

Randasi Cleveland Trust Bankas

9

2 VIDURMIESTYJE
33 EAST SIDE
16 WEST SIDE

KITI PAINESVILLE, WILLOUGHBY, 
BEDFORD IR LORAIN

Ckvdanė Crust
Member Federal Reserve System

( Convenient Branch Banks Throughout Greater Cleveland
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LITHUANIA INDEPENDENT

Minekim Lietuvos Nepriklausomybę!
Sekrru Vasario 17

LIETUVIĮJ SALĖJE
Programo pradžia 5:30 vai. įžanga programai ir šokiams tik 25c.
Programą išpildys Juozas Olšauskas suvaidindamas gražią dramą, “LEITENANTAS 
ANTANAS”, su vietiniais scenos mėgėjais; taipgi dainuos Olšausko sudarytas dai
nininkų ansamblis, kuris su pačiu Olšausku sudainuos keletą patriotiškų ir liaudies 
dainų; taipgi bus solo, Krasnickas, Stasė Greičienė ir kiti.
Kalbės: P. J. Žuris, Kun. A. M. Karužiškis, Adv. P. V. Česnulis.

Specialis priedas — grieš PWA bedarbių valdžios apmokami muzikantai.

As a matter or form of 
this week we shall have 
of a few mental notes . 
“Knowsey Knoos, gathered while I
gaped, while Innocently Standing 
By and at times looking like a 
“Pinch Hitter.” Guess that’s mak
ing a coherent sentence out of four 
ncn-copywi ited titles and signatures, 
er what?

To get on with the mental notes, 
if I may be so bold as to call, them 
“mental”, we shall bring to light 
a hitherto almost forgotten name— 
BACHELOR QUARTERS —

The almost forgotten name 
that of Miss Mary Balcrius, 
member? Uh-huh, that very
fable little person who left us as a 
graduate public health nurse last 
June. Yes, boys, ‘Miss Sunshine’ is 
now living- on Henry St., Pittsburgh, 
Pa. Boy, the girls that live with 
her, nurses too — o-oo
KNOW WHAT —

Some things read in 
are “old stuff” to a 
people, but this item is
I dare say to practically everyone— 
Mr. Nadas Rastenis has written 
a great deal of poetry for this sec
tion, hasn’t he? That’s not news, 
but this is — he has in his pos
session a letter of gratitude and 
praise, signed by the president of 
these United States, F. D. R., for 
a poem he composed about the 
New Deal.
STORK HOVERS —

I dislike copying
chell’s phrase “Blessed Events,” 
in this case it ‘pears necessary. 
Blessed event is expected at 
Bainauskas’ homestead. (Silly,
course, not Felix’s but his sister- 
in-law, Mary’s homestead), 
time in March . . . hoping 
a boy . . . satisfied with a 

. . . wouldn’t mind twins 
‘nough sod.

FEBRTJARY SIXTEENTH

PROGRAMAI Iš VISŲ KE
TURIŲ CLEVELANDO 

RADIO STOČIŲ
štai Lietuviškų programų 

valandos:
šeštadienį, Vasario 15:

iš stoties WGAR 8:00 vak.
Sekmadienį, Vasario 16:

iš stoties WHK 
iš stoties WTAM
iš stoties WJAY

12 dienos 
2:30 p.p.
4 v. p.p.
Lietuvosšymet Clevelande 

Nepriklausomybės Dienos pa
minėjimo proga radio progra
mai bus girdimi iš visų ketu
rių radio stočių.

“Dirvos” redakcija pasisten
gė ir gavo sutikima iš didžiųjų 
stočių — WTAM ir WHK — 
perduoti programas iš Katino 
ir “Margučiu”

Tos dvi stotys musų Lietu
viškų programų laiku turėjo 
komercinius skelbimus tam tik
rų firmų,*'bet įrodžius stočių 
vedėjams kad’Cuyahoga apskri
tyje yra apie 20.000 Lietuvių 
ir Ohio valstijoje apie 60,000 
Lietuvių, jos mielai sutiko per
duoti Lietuviams 
programus.

Visos Clevelando 
dimos ir Kanadoje, ypatingai 
gerai girdėti WTAM, įtaigi Ka
nados Lietuviai turės progos 
pasiklausyti Kaune programo.

Vargu kita kokia tauta gavo 
taip visas keturias vietos radio 
stotis savo programams ir var
gu gaus, nes toks programų 
supuolimas — iš Kauno ir iš 
Chicagos, prie vietinių progra
mų — yra nepaprastas.

mcagos.

Lietuviškus

stotys gir-

Švęskime Lietuvos Ne- 
Priklausomybę Visi!
Išklausę visų gražių radio 

programų, neužmirškime visi 
pribūti į Lietuvių salę iškilmin
gai atšvęsti Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo dieną.

Programas bus 
ir visko po biskį: 
riotiškas veikalas, 
Antanas”, kuri iš 
sivežė ir pats stato scenoje ar
tistas Juozas Olšauskas. Kiti 
tame veikale dalyvauja: Petro
nėlė Stankevičiūtė, Julė Sala- 
sevičienė, Aldona Garkauskaitė, 
Marė Mišeikienė, Jonas Pet
rauskas ir Vincas Banionis.

Dainuos J. Olšausko vado
vaujamas naujos parapijos cho
ras ir naujai sudarytas Olšau
sko dainininkų ansamblis, ku
rie sudainuos gražių liaudies ir 
patriotiškų dainų.

Prie to bus solo: dainuos S. 
Greičienė. J. Krasnickas ir kiti.

Kalbės Adv. P. V. česnulis, 
P. J. žuris ir Kun. A. Karužiš- 
kis.

Programo pradžia 5:30 vak. 
Įžanga, įsitėmykiit, 
tai. Po programo

Pelnas Lietuvių 
Darželiui.

Atsilankykit visi 
šią musų Tautos šventę!

Kviečia Komisija.

Artistui Juozui Olšaus
kui Priėmimas

Clevelandiečiai nudžiugo 
laukę į savo tarpą artisto 
zo Olšausko, kuris užėmė 
joj parapijoj Collinwoode
goninko vietą. Jo priėmimui ir 
platesniam asmeniškam supa
žindinimui 
merginos 
banketą 
nančio 
Vasario 
lyvauti 
ti tikietus. 
vos’ 
jas. 
bus

su- 
J uo- 
nau- 
var-

is 
re- 
af-

By NADAS RASTENIS

labai gražus, 
trumpas pat- 
“Leitenantas 
Chicagos at-

tik 25 cen- 
bus šokiai. 
Kultūriniam

Lietuviai j

. la la.

this column 
number of 
brand new.

naujos parapijos 
ir moterys rengia 

Lietuvių salėje, atei- 
ketvirtadienio vakare, 
20x d. Norintieji da- 

prašomi iškalno įsigy- 
Galite gauti “Dir- 

redakcijoje ir pas rengė- 
Po ’banketo, visą vakarą 

šokiai.

ŽINIŲ ANT 7-TO PUSL. 
DAUGIAU VIETINIŲ

Petro Luizos Gimtadie
nio Paminėjimas

Musų scenos darbuotojo Pet
ro Luizos 24 metų gimimo su-

cruel Russian Czars!
Thy forgotten name 

loud acclaim.
Thy tri-color hues

Wally Win- 
but 

A 
the 
of

Some- 
for 
girl

Rejoice, rejoice Lithuania re-born! 
Behold, the light of long awaited morn, 
The blissful heavens and the purple sun, 
Becrown the triumphs Thou has bravely won. 
Thy lofty Banner, gracefully unfurled, 
Proclaims Thy glory to the wakeful world. 
The smiling azure, lit by golden rays, 
Presages for Thee long and happy days. 
The clouds did vanish and the tempests died; 
The chains and dungeons Thou forsook with pride. 
Thy wounds are soothed, healed are Thy deep scars. 
Thou didst outlive the 
Thou art triumphant. 
Today is honored in a 
Thy sons hail proudly
Thy daughters gaily don the wreaths of rues. 
Thy songs are ringing in a happy mirth, 
Where a Lithuanian treads the mother Earth. 
Yet Thy old Vilnius, glorious and brave, 
Still is Thy neighbor’s overburdened slave.
There Thy good children, with tear-moistened eyes, 
With arms outstretched, beseech the ruthful skies: 

. In eager prayers their hearts daily burn
For Vilnius’ region rightly to return 
To Thy embrace, so that Thy cloven land 
May thence forever be one Motherland. 
To that great cause, on this auspicious day, 
By all soul-guiding stars, that ever sway 
Upright Lithuanian hearts, Thy each brave son, 
And each true daughter, pledge themselves in one 
Immortal vow Thy bidding to uphold, 
For Vilnius’ rath return into Thy fold.

Lietuvių Sales Naudai 
Užgavėnių Balius

Užgavėnių vakare, Vasario 
25, Lietuvių Salės Bendrovės 
direktoriai ir komisija rengia 
specialį Užgavėnių vakarą sa
lės puošimo fondo naudai. Bus 
kotavimas apatinėje salėje, šo
kiai viršutinėje, bus visokių 
išsigėrimų ir užkandžių.

Tai bus didžiausias ir links- 
įpiausias vakaras, į kuri pasi- 
stengkit kiekvienas pribūti, nes 
kaip užeis gavėnia, neturėsit 
progos pasilinksminti.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga Į visą tą vakarą tik 

25 centai, ir laimingi kortuo
tojai gausit dovanas.

RADIO PROGRAMAS
Cl. Liet. Vaizbos Buto 

programo laikas 'perkeista nuo 
parpasto amt 4 valandos po pie
tų tik šiam sekmadieniui.

Šis programas pašvenčiamas 
gražiai atžymėti Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvėms, 
taigi biznierių skelbimų nebus, 
visas programas bus užpildy
tas dainomis po vadovyste J. 
Olšausko

Kalba 
Rastenis.

radio

ir V. Greičiaus, 
pasakys Adv. Nadas

SLA. SEIMO KOMISIJOS 
NARIAMS

Seimo Rengimo komisijos 
posėdis įvyks penktadienio va-1 
kare, Vasario 21 d., Lietuvių 
salėje, nuo 8 vai. Visi kuopų 
atstovai prašomi pribūti, 
tokio pranešimo nebus.

SLA. vakaro rengimo 
sijos susirinkimas bus 
mas pirmadienio vakare, 
rio 17, nuo 8 vai., “Dirvos” re
dakcijoje. Sekr.

Ki-

komi- 
laiko- 
Vasa-

MOTERŲ KLUBO BALIUS
Lietuvių salėje, praeito šeš

tadienio vakare buvo smagus 
Lietuvių Moterų Klubo balius. 
Pradžioje buvo kortavimas už 
dovanas. Paskiau visą vakarą 
tęsėsi šokiai. Beveik pusė da
lyvių buvo svetimtaučiai.

ADV. RASTENIS GRYŽO
Adv. Nadas Rastenis sugryžo 

iš keliones. Apsilankė Baltimo
re] e, iš kur buvo nuvykęs i 
‘Vienybės” 50 metu jubilejaus 
iškilmes Brooklyne Vasario 9.

šį šeštadienį vyksta Į Det
roitą kalbėti Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjime.

H 
H 
M 
M
H

M 
H 
H 
h

ANGLIS IR MALKOS M

H
H 
>4

M
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Petras Komeras parduoda ir pristato viso
kios rūšies anglį ir malkas

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

KENTUCKY LUMP ..................................... ”
STANDARD POCAHONTAS ......................... ”
ORIGINAL POCAHONTAS ......................... ”
(Tik 1 bušelis pelnų iš tono)

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

$5.95
6.25
6.75

7.80
8.25

2921

H

M

real show, full of songs, laughter, 
romance, tragedy dancing, an,d what 
not. The leading roles will be taken 
by none other than Messr. Peter J. 
Yenicky and Frank G. Rokus. What 
a team? Ritzy and classy dances, 
featuring Akron’s beauties, will be 
scattered throughout the entire per
formance. What a sight! What a 
show! But you’ll hear more about 
it later. This is just to let you 
know so you can start making ar
rangements to be there.

Here’s something that’s coming 
off locally, this Sunday, Feb. 16th. 
That’s the day when Lithuanian 
Independence is celebrated, over 
across the seas and in the good 
old USA too. So the ALSC, not to 
be outdone by all the radio broad
casts from here and abroad, have 
decided to 
their own, so that all Akron can 
join in. Therefore, at 4:00 o’clock 
p.m., at the St. Peter’s Parish Hall 
on this Sunday, February 16th the 
ALSC is going to put on a pro
gram to help celebrate Lithuanian 
Independence Day. You are cor
dially invited to attend.

But here’s 
activity, 
club

have a celebration of

SPEAKING OF —
Albums ’ — weather albums, 

albums, travel albums, current event 
albums, etc. To read a travel al
bum that in my'ėstimation is worthy 
of publication in any newspaper or 
magazine, ask Adele Zubin to give 
you a peek at the one she wrote 
......J on her way to and from Yel- 
................ .----------. .----- Beautiful 
snapshots, postcards, ticket stubs, 
nick-nacks etc., with non-tiring, 
descriptive reading material written 
from the time she made up her mind 
to venture forth till she once again 
sat down (in a daze) and pounded 
the typewriter, at her place of em
ployment.
TOUGH FORKING —

Believe you me it was tough fork
ing (not pitchforking either) for 
George Lucas, the eve of the Birth
day Party in honor of Pete Luiza. 
He’d catch three strings of sphagetti 
on his fork and two would roll off. 
Claiming it wasn’t the three ‘snorts’ 
he partook of, nor the girls sitting 
next to him, but, that it was only 

I a three pronged fork, he was using.
was due to 
the likker,

- ......----- ......... -------- -- i you ;
kaktuvių paminėjimui, praeitą | while c__ , _
sekmadienį buvo suruošta gra- lowstone National Park, 
žus ir linksmas pokilis salėje . 
ant E. 79th Street. Dalyvavo 
virš šimto artimesnių draugų, 
giminių ir šiaip veiklių Cleve- 
landieeių, šio viso pokilio su
rengimui darbavosi p. Luizos 
uošviai, pp. Salasevičiai ir arti 
mesni jų draugai.

Prieš vakarienę buvo pasišo
kimas, apie 8 valandą prasidė
jo vakarienė. Po valgio, “Dir
vos” redaktorius Karpius pa
sakė trumpą kalbą, įvertinda
mas Petro Luizos ir jo žmonos 
Alvinos darbavimąsi Lietuvių 
scenoje nuo pat iaunų dienų, 
kaip vaidinimais taip ir daino-, 
mis. Po to perstatė pakalbėti ( 
Juozą Urbšaitį, kuris taip pat | 
prisiminė savo ilga pažintį su T ... 
Petru ir darbavimąsi Lietuviu Invesbgauon proved ,t 
draugijose per keletą metų.

Paskui kalbėjo pats Petras, 
ir užbaigė jo žmonelė, padėko
dama svečiams už tokį skait
lingą atsilankymą.

Linkėtina abiem — Alvinai 
ir Petrui — Luizams ir ateity
je darbuotis musų tautiškoje 
kuituriškoje dirvoje. Rep.

paren-

Kultu- 
vaka-

love

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

LITHUANIANS COMMEMO
RATE 18th ANNIVERSARY 

OF INDEPENDENCE

Knowsey Knoos
By SUPER

I Sorry boys and „ 
week’s Knoos is going to be short 
and snappy, ‘cause I’ve been spend
ing all my time making, arrange
ments to take in the return bowl
ing match between Youngstown and 
Akron. And is this going to be a 
match! ‘Tis reported that Joe Derin 
is rounding up the best bowlers in 
the Steeltown to be sure that he 
might be able to offer some tough 
competition for the local lads. He 
says, “We’ll beat um by hook or 
crook.” While the Akron lads, 
fearing that Joe might have some 
of his clever strategy up his sleeve, 
have been practicing faithfully every 
day to bo sure to give the Young- 

: stowner’s ... _ ""
with both gangs after one anothers 
necks and with both gangs out for 
blood, this ought to be one grand

I encounter. 
‘ 4-1, „4.

SNOOPER
girls, but this

M 
H 
H 
h 
H

M
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Draugijoms Temytina
Ateinančiam pavasariui ir 

vasarai užimta parengimams ir 
piknikams sekančios dienos, ku
riose nepatartina kitus 
gimus daryti:

Kovo 28 — Lietuvių 
rinio Darželio kortavimo 
rėlis, Lietuvių salėje.

Balandžio 18 — Moterų Ra
telio vakarėlis, Lietuvių salėje.

Balandžio 26 — “Dirvos” 
perstatymas operetės, “Geguži
nė Lietuvoje”, Lietuvių salėje.

Birželio 14 — Lietuvių Kul
tūrinio Darželio metinis pikni
kas, Mačiutos darže.

Birželio 21 iki 27 — SLA. 
Seimas, Lietuvių salėje.

Birželio 21 — šv. Jurgio pa
rapijos piknikas.

Liepos 12 —- “Dirvos” pik
nikas.

Liepos 26 — šv. Jurgio pa
rapijos piknikas.

Rugpjūčio 30 — Ohio “Dir
vos” skaitytojų piknikas.

Kurios kitos draugijos turi 
pasiėmusios savo parengimams 
dienas praneškite redakcijai, 
paskelbsime.

the fork alright, plus 
plus the gals.
LIKE A FABLE —

The story of the lazy 
and the industrious ant, 
thing on the story of the Skodis 
Family ... To illustrate — At 
the above mentioned birthday party 
—Daddy Skodis, acted as bartender, 
Mother Skodis, cook - dish washer - 
order taker. That’s not all — the 
two very charming daughters acted 
as waitresses. Recompense — Love 
of helpfullness and promotion of 
good-will and friendship. Moral — 
Not a crumb from the Skodis table 
for any of us lazy grasshoppers. 
So you boys who have in mind to 
play up to the daughters — show 
your industrious credentials first.
DO YOU KNOW —

That Mary Kalow and Helen Bal- 
trukonis hold the distinction of be
ing two of the best hostess’ in these 
har parts? Neither of them know 
one another, both live at the op
posite ends of the city, and both 
are most 
modernistic 
ment.
ALL IN

Mary Varkala’s employers think 
more of her, that is 
o’er her with more keen 
even her late parents, 
last week had Selma

to appear — Thelma.
smokes his 
side of his 
broliai Pete.

grasshopper 
hasn’t a

individualistic 
manner of

in their 
entertain-

pelled
Luiza 
same 
little
picture — the one 
after the Minstrel 
is indeed a “honey.’

February 16th, 1936, will be the 
18th anniversary of the Indepen
dence of Lithuania. At 12 p.m.

’(11:00 a.m. Chicago time) on that 
day the Columbia Broadcasting Sys
tem will present a coast to coast 
Lithuanian Independence Day pro
gram of characteristic Lithuanian 
songs and music. The local outlet 
in this city is station W II K. The 
Honorable Paul Zadeikis, Lithuan
ian Minister to the United States, 
will speak on this program from 
Washington, D.C. The entire pro
gram will be transmitted to Lithu
ania via short wave to Geneva and 
by ground wire to Kaunas, Lithua
nia. This will be a historical event 
inasmuch as it is the first radio 
program to be transmitted to Lith
uania from the United States. | encounter. So is

Other Lithuanian Radio Programs that I’m going to 
in connection with the '18th anni- j zigaddy! 
versary of Lithuania’s Independence j 
heard in Cleveland:

Saturday, Feb. 15th-8:00 p. m., 
Station WGAR.

Sunday — 2:30 p. m., 
transmission of program 
nas, Lithuania.

Sunday, 
Lithuania 
program,

4:00 p. m., 
Chamber of

W J A Y.

a real trimming. Thus

it any wonder I 
be there? Hot

W T A M 
from Kau-

Cleveland 
Commerce

TO GRADUATE IS TO WORK
A unique school, a model for prac

tical education, Andrew’s School, 
Willoughby, Ohio, graduates a class 
at this time which had completed 
their scholastic work in the high 
school last year. A regulation of 
this school requires that no girl 
receive her diploma until she has 
shown evidence that through her 
own efforts she has- been able to 
support

It is 
amongst 
we have 
of Cleveland who had the pleasure 
of attending this exclusive girl’s 
boarding school. There is no tui
tion charge and a waiting list of 
300 with the average student body 
numbering to 250. Last year her- 
sister graduated from this school.

herself for six months.
gratifying to report that 
this group of graduates, 
Miss Constance Raymond

CELEBRATES BIRTHDAY
Last Sunday, Mr. Peter Luiza 

celebrated his birthday with a large 
group of friends numbering well 
over a hundred at the 79st Lithuan
ian Hall.

Mr. Luiza and his wife are active 
Lithuanians and their efforts in 
staging plays and the antics dis
played by Peter has more than 
caused a chuckle to many people. 
May successive birthdays come with 
over a hundred at the 79th St. 
Lithuanian Hall. 1

VALENTINE DAY DANCE
The local K of L’s present their 

I annual Valentine Dance at the Lith. 
j Hall, Friday, February 14.
' Rhythm will

more of the ALSO 
On Feb. 19th. the local 

is going to participate in a 
gigantic affair sponsored by the 
International Institute of ' 
CA, of which the club is 
member.

Add to this the fact 
ALSC bowling team has 
every Sunday in the League of Na
tions, and two inter-city matches 
between Youngstown and Akron this 
month, and you get a rough idea 
of jut what the Akron Lithuanian 
Social Club is doing and will be 
doing. Yessir it looks like they’re 
at it again.
FOR THE SHADOW ONLY — Glad 
to hear that you’re back in circu
lation, Miss Shadow. It certainly 
was a mean old trick for Sappo 
to run out on you. But weep no 
more, my dear girl for here is a 
letter that might bring you some 
consolation. We just received it 
vest-wday and hope that you might 
be interested after reading it.

Dear Ess Ess Ess:-
Iss by me wot I’m wanting a 

palsy-walsy. Bot, should be a pal- 
sy-walsy troo tik an tin and no 
ishkabibble poison. I’m hating dap- 
cing, unt poty, und grinn eyes und 
krep shutting. I’m liking painting, 
fine arts, und drawink, ųnd sketch
ing, und maybe a leetle bit from 
art on de side. I hav red hair, 
frakle face and fonny nose.' I was 
born dot vay. Iss by me sixteen 
years come last May. Und also 
an eempotent fact is de fact wot 
I’m almost troo mit scoll, py golly.

Chust a Chigillo.
What say Miss Shadow! Do 

think he’ll do?

the YW- 
an active

that the 
a match

you

FIRST BUT NOT LAST

The “V” Club's first appearance 
on Saturday, February eighth, was 
a big success, despite weather threats 
With such encouragement, the ‘V’s! 
might attempt to venture into an
other dance of the same nature.

After dancing to heart’s content, 
our cute and clever mistress of 
ceremonies. Miss Genevieve Zubric, 
presented to us Miss Ruth Zubric, 
who performed several acrobatic 
and tap numbers. We feel sure 
that Miss Zubric is destined to be
come one of the best of Lithuanian 
dancers. Mr. Kenneth Booher, Miss 
Cecelia Me-laszius,_and Mr. Charles 
Marshall gave us several rousing 
accordion trios that set out feet 
tapping.

After all is said and done, every-/rliei J1 18 tlllll UUllt) CVvXJ

YrOU WILL WILL YA! — Boy, is one went home in a jolly state oi 
this a hot piece ofthis a hot piece of news. Did you 
know that K. J. M. was in town 
last week? .Well, he was, on Tues
day to be exact. It certainly was 
a surprise to see him strolling aroun 
downtown, on Howard street. But 
it was a much greater surprise to 
learn what his mission was. It 
seems that he figured that since 
all the local boys were affiliated 
with the DDD, he would come to 
Akron and give the local beauties 
a break. But much to his dismay 
he found out that the local gals 
were a bit particular who was giv
ing them a break, and so poor 
Kaygee ended up strolling ‘round 
and ‘round on Howard Street.

THIS IS SERIOUS — The Akron 
Lithuanian Social Club certainly has 
begun to click again. If you don’t 
think so just look at the record. 
During the passed few months they 
have been practicing weekly on that 
super-gigantic opperette “The Sol
dier’s Dream” that will be produced 
in Cleveland, February 23rd. I’m 
telling you this is going to be a

they watch
an eye than 

An error
Waite mis-

‘Butch’
ceegar from the 
mouth as does
Adeline Gerk’s 

of herself, taken I Rhythm will be furnished by , 
Show production,. that well known popular orchestra, If■ mai wen Know 

I Shang Jenkins’.

mind, and humming one of the 
tunes that was heard previously 
in the evening-.

“Hy.’

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

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

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

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
J. J. STANKUS

Arco Lump (premium) ................ $8.70
(Mažiau negu 2 bušeliai pelenų iš tono) 
Pocahontas Egg or Lump ...... $7.95 
Nordic Egg or Lump .......... $7.25
Furnace Mix ................................. $5.90
Majestic ......................................... $5.50
Coke ............................................... $8.75
Malkos (1 cord) ...............   $4.75

PRIIMAM RELIEF ORDERIUS

16201 SARANAC ROAD
GLenville 5787 Cleveland, Ohio.


