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IR DARBININKŲ ŽINIOS

STREIKAS AKRONE 
TĘSIASI

Akron, O. — Streikuo
janti Goodyear gumų išdir 
bystės darbininkai pasiry
žo sulaikyt darbus tos kom
panijos dirbtuvėj ant Mar
tha Avenue. Po unijos mi
tingo jie apspito dirbtuvę 
ir bandė sulaikyti įvažiuo
jančius į dirbtuvę kitus 
darbininkus. ■

Streikas kilo del nesusi
taikymo kurie darbininkai 
turi būti paleidžiami pir
miau kuomet pradėjo su
mažėti darbai.

Plieno industrija šymet 
pasiryžus plėstis dar dau
giau, ypač plotvių ir juos
tų išdirbystės. Tam- tiks
lui kelios plieno kompani 
jos turi paskyrusios suvirl 
200 milijonų dolarių, ir iš
plėtimo ir pagerinime dar
bai tuoj bus pravesti.

Jones and Laughlin plie
no korporacija Pittsburghr. 
paskyrė $40,000,000 sav-_ 
dirbtuvių praplėtimui.

Erie gelžkelio linija už
sisako 500 prekinių vagonų 
ir SOO^utomobiliams vežio
ti vagonų, už $2,275,000.

Pradės dirbti. Downs, 
V. Wa. — Ilgai nedirbus 
angliakasykla prie šio mie
stelio pradės vėl dirbt; n 
šis miestelis atgis. Jis bu 
vo visai apmiręs. Kasyk
los gaisras pereitų metu 
pradžioje užkirto kelią to
limesniems darbams, ir vi
są metą laiko darbininkai 
buvo valdžios šelpiami.

šešis užmušė. Cortez, 
Ariz. — Sniegui nugriuvus 
nuo kalno, užgriūta aukse 
kasėjų stovykla, kurioj už
mušta šeši darbininkai.

Piqua, Ohio. — Sustrei
kavo Crown Mills naminių 
baldų dirbtuvės darbinin
kai, 50 skaičiuje. Kilo net 
peštynių su policija pre jų 
darbo vietos.

Meksikos prezidentas La
zaro Cardenas rupines pri
vedimų pertvarkyme Mek
sikos darbo įstatymo. Ji? 
sumanė padaryti darbinin
kams įvairių pagerinimų ir 
privilegijų. Prie to ineina 
ir toks sumanymas kad dar
bininkams butų mokama už 
visą septynių dienų savai
tę, bet dirbs tik šešias die
nas į savaitę.

Meksikoje vietomis kyla 
streikai, kuriuose kaip kur 
pats prezidentas tarpinin
kauja. norėdamas sutaiky
ti darbininkus su darbda
viais.

EUROPOJ NUO ŠAL
ČIO MIRĖ 200 ŽM.

AUTOMOBILIŲ AU
KOS 36,400

sa
li ž- 
ku- 
200

Londonas. 4- Praeitą 
vaite visą Europą buvo 
13upę smarkus šalčiai, 
i'iuose sutiko mirti arti

i žmonių.
Smarkiai nukentėjo Bal- 

! kanų valstybės, ypač Bui- 
igai’ija, kur apie 160 žmo
nių sutiko mirti užklupus 
smarkiems speigams.

Šiose dienose paskelbta 
skaitlinės 1935 metų auto
mobiliu nelaimėse žuvusiu *■ . *■ 

Į žmonių. Pasirodo kad žu- 
i vo viso 36,400 žmonių, p' ieš 
j 36,101 1934 metais.

Automobilių n olai mėse 
i mirčių skaičius buvo po 
28.5 ant 100,000 gyventojų.

“Kaimyniškos” Intrigos
Ekstra: Iš Kauno pranešama kad tarp Vokie

tijos ir Lietuvos ekonominis karas baigta ir pra
dėta abiejų šalių prekybos derybos.

ETIOPIJOS NUOSLO- ANGLIJA ATSISAKO' TRYS KROATAI RASTI 
LIAJ ESĄ APIE 
20,000 VYRŲ

SU ITALIJA TO
LIAU KALBĖTI

Roma. — Praeitos savai
tės pabaigoje Italų smar
kus puolimas ant Etiopų 
visu šiauriniu frontu davė 
Italams pažymius laimėji
mus, o Etiopai panešė di
delius nuostolius.

Italai užėmė miestą Am- 
ba Aradam, padarydami 
Etiopams didelius nuosto
lius: pranešama kad 5,000 
Etiopų užmušta ir apie 15 
tūkstančių sužeista.

Italijos pusėje nuostoliai 
esą mažiau negu 500 už
mušta ir apie 1,000 sunkiai 
sužeista.

Šiuo užpuolimu Italai už
ėmė 300 ketvirtainių mylių 
Etiopijos ploto su keliais 
mosteliais ir daug kaimų.

PARAGVAJUS SUKILĖ
LIŲ RANKOSE

Pietų Amerikos respu.bli- 
■a Paragvajus perėjo į su

kilėlių rankas. Ta valsty
bė turi savo bėdas nuo pa- 
ekmių nesenai pasibaigu

sio karo su Bolivija, taigi 
en ėjo visoki neramumai.

Liberalų partijos žmo
gus, Dr. Ayala, buvęs pre
zidentas, turėjo pabėgti iš 
šalies.

Sukilimas vadovaujamas 
radikalų, kurie sudarė ne
va. “bendrą frontą” iš “šiu
lentų, darbininkų, buvusių 
areivių ir intelektualų”.

BRUZDĖJIMAS VENE- 
ZUELOJ

Venezueloj, C e n tralinės 
Amerikos respublikoj, įvy
ko sukilimas prieš valdžią. 
Piliečiai .surengė patvioliš- 
:as demonstracijas, kuriose 
'arė net užpuolimus ant 
maldininkų namų. Prieša
kyje valdžios rūmų, denmn- 
įtrantai turėjo susirėmimą 
su policija,
žmonių nušauta 
sėtkai sužeista.

Demonstracija 
nrieš vyriausybę 
lėtą spaudai cenzūrą.

kame keletas
ir keli de-

surengta 
ir jos už-

Užsimušė keturi lakūnai. 
Tokio. ■— Keturi Japonijos 
karo laivyno lakūnai užsi
mušė dviem lėktuvam susi-: 
musus ore laike manevrų.

JIEŠKO KATALIKAMS 
PAGALBOS

Meksikos kataliku vado
vybė atsikreipė laiškais į 
Amerikos, Anglijos, Ispa
nijos ir kitų šalių katalikų 
vyriausybes prašant pagal
bos “broliams Meksikoje, 
kurie pergyvena baisią pa
dėtį”.

Londonas. — Anglija 
baigė kalbas su Italija 
Italijos protestų 
glijos ruošimąsi apsiginti 
jeigu Italija paltų Anglijos 
pozicijas Viduržemio juro
je. Anglija pcsjke Italijos 
vyriausybei jog nemato rei
kalo tuo tikslu toliau su 
Italija korespondenciją tę
sti”.

Anglijos gynimosi planai 
ruošiama toliau.

KALTAIS
Spalių mėnesi, 1934 me- 

! tais, Prancūzijoje buvo nu- 
i žudytas Jugoslavijos kara- 

delHius 
rieš An- i nose

Aleksandras. Šiose die- ■
Prancūzijos teismas 

nuteisė tris Kroatus, suim
tus po žudystės, 
mui visam amžiui 
euzijos pabaudos 
Guianoj. ;

Kroatai yra dalis

ištrėmi- 
į Pran-

PRIĖMĖ KARIUMENĖS 
DIDINIMO BILIŲ

Washington. — Atstovi 
Butas priėmė 204 balsais 
prieš 33 Suv. Valstijų, ka- 
riumenės didinimo bilių ir 

j užgyrė tam $376,886,000 su
mą. Prie to priimta $168,- 
395,000 suma uostų ir upių 
darbams.

Šis bilius padidina Suv.
koloniją Valstijų kariumenę nuo 147

tūkstančių iki 150 tūkstan
čių vyrų. Iš tos sumos bus 

ir 565 naujislavijos valstybės, kitos dvi padįrbdinta Ų“ 
tautos yra Serbai ir Šlove-; kariški lėktuvai.
nai. Bilius eina Į Senatą už- 

gyrimui.

JAPONU-RUSU su
sirėmimuose 
UŽMUŠTA 50

Peiping, Kinija. — Per
eitą savaitę vėl Įvyko Rusų 
su Japonais susirėmimai 
prie ’ Maiicukuo rubėžiaus. 
Abiejose pusėse užmušta 
apie 50 vyrų. Susirėmimai 
pasikartojo kas kelinta die
na praeitų kelių mėnesių 
bėgiu.

Del to, Įtempimas santi- 
kių tarp Rusijos ir Japoni
jos didėja.

Rusijos vyriausybė Įsa
kė uždaryti Mukdene esan
čią Sovietų generalinę kon- 
sulaturą.

Japonų karo vadas Pei- 
pinge, Maj. Gen. Kenji Doi- 
hara,' reiškia, pasitikėjimo 
kad tuo tarpu dar karo 
tarp Japonijos ir Rusijos 
nekils, tačiau, sako, jeigu 
Mongolai ir Rusai pasikė
sintų pereiti rubežių ir pul
ti Mančukuo, tada karas 
turėtų kilti.

Pastarų dienų susirėmi
muose, Japonai sako, buvę 
panaudota ar Sovietų ar 
Mongolų kariški lėktuvai 
prieš Japonus.

SENATAS ' UŽ MOKĖJI
MĄ BONŲ PINIGAIS 
Washington. — Senatas 

perleido bilių, kuris skiria 
$2,609,750,000 pinigų mokė
jimui karo veteranams bo- 
nų tiesiog pinigais, ir dalis 
tos sumos eis kitiems val
džios reikalų vedimo kaš
tams.

Tą bilų dar turi priimti 
Atstovų Butas.

Plieno išvežimas iš Suv. 
Valstijų nuolat daugėja — 
šymet Sausio mėnesį išvež
ta 721,414 tonų, arba 59,- 
899 tonų daugiau negu 
Gruodžio mėnesį.

Chicago. — Skerdyklose 
ištikus sprogimui pereitą 
savaitę, keturi darbininkai 
mirė, jų tarpe vienas Lie
tuvis, Mikas Butrinis.

TVA PROJEKTAS PRI
PAŽINTAS TEISĖTU 
Washington. — Suv. Val

stijų aukščiausias teismas 
rado neteisėtu N RA, AAA, 
ir paskiausia buvo prisika
binta pine Tennessee Upės I radėjų šeimos." 

metų amžiaus, 
taip t vadinamą 
molei amiLmrn •

Slėnio (TVA) projekto.
Alabama valstijoje, ant 

Tennessee it^ėsj ■ federate’ 
valdžia stato tvenkinį, ku- f
rio vandenį sunaudos elek
tros gaminimui. Tą elek
trą valdžia pasiryžo pai - 
davinėti aplinkinių valstijų 
miestams ir ūkiams.

Privatiškos elektros ga
minimo kompanijos prieš 
tai pakėlė trukšmą ir byla 
atsidūrė aukščiausiame ša
lies teisme, išsprendimui ar 

teisę varyti 
privatiniu 
paliaus iš- 
TVA pro-

MIRĖ ŠAUTUVU IŠRA
DĖJAS

La Junta, Colo. — Vasa
rio 17 d. mirė Hiram Per- 

icy Maxim, narys žymių iš- 
radėjų šeimos. Jis buvo 67 

Jis išrado 
Maxim be

balsį šautuvą; kuris pada
rė perversmą šautuvų in
dustrijoje. ,

valdžia turės 
kompeticiią su 
bizniu. Teismas 
nešė sprendimą 
iekto naudai.

DAR VIENA SAVAI- 
__ TĖ ŠALČIU!

senat- 
agita- 
Dr. B1, 
senat-

TYRINĖS TOWNSEND
Washington. — Atstovų 

Bute pervaryta tarimas 240 
balsais prieš 4 užvesti tyri
nėjimą “Townsend 
vės pensijos” plano 
torių. Kaip žinoma, 
E. Townsend išdirbo
vės pensijų planą tokį vi
liojantį — kad seneliams 
virš 60 metų amžiaus butu 
mokama po $200 į mėnesį 
pensijos — ir tas planas 
visiems patiko, ir visoje ša
lyje užvesta agitacija už jį.

Tačiau jau perdaug viso
ki pelnagaudos iš Amerikos 
žmonių naudojosi, pasiim
dami gerus sumanymus vy- 

Savaimi Townsendo

Dar viena savaitė smar
kaus šalčio beveik visose S. 
Valstijose — ir šalčio nuo-į kinti. _______ _________
stoliai ir žmonių aukos pa- j planas geras, nors toli nuo 
kilo dar žymiau.

Daug žmonių žūsta nuo 
namų gaisrų ir kitokiais 
įvairiais budais iš priežas
ties šalčio.

Nuo pat Kalėdų didieji 
šalčiai laikos ištisai, su po
ra pertraukų, kurios tęsėsi 
vienu tarpu tik pusdieni, 
kitu tarpu suvirs dieną.

Šios savaitės pradžioje 
užėjo ve! kita šalčio banga, 
temperatūra nukrito iki ir 
žemiau 0.

Apie 
gyje iš 
neteko 
žmonų.

Vakarinėse valstijose gi
lus sniegas prisideda prie 
visų bėdų; musų srityje 
sniego buna mažai, bet ne
trūksta.

galimybės. Tuo gi tarpu 
visoje šalyje visoki gudruo
liai pradėjo organizuoti to 
plano rėmimui klubus ir 
renka iš žmonių pinigus. 
Tie klubai ilgai negyvuos, 
bet surinkti pinigai liks ki
šenėse tų kurie juos renka.

šešių savaičių bė- 
šalčių priežasties 

gyvasčių arti 400

Tampico, Meksikoj, kru
vinose riaušėse tarp vadi
namu “raudonųjų” ir lai
vų darbininkų penki už
mušta ir daug sužeista.

HAUPTMANN TURĖS 
MIRTI

Trenton, N. J. — Po ilgų 
pastangų dar sutrukdyti 
Hauptmanno mirti elektriš
koje kedėje, pagalinus nie
kas negelbėjo, ir Vasario 
19 d. pranešama jog jis tu
rės numirti savaitėje Kovo 
30. Jis atrastas kaltu nu
žudyme lakūno Lindbergho 
sunaus.

Dešimts žuvo. Anglijoje 
šios savaitės pradžioje už
ėjus smarkiems šalčiams, 
sutiko mirtį 10 žmonių, iš 
jų penki Northampton mie
stelyje. Sniegas ir ledai 
apgaubė beveik visą Angli
jos plotą.

Įsidėmėtina kad su p. Bal
džiaus Direktorijos atsiradimu 
Klaipėdoje prasidėjo atviras 
atakavimas Klaipėdos Lietuvių, 
o per tai ir Lietuvos: visur 
proteguojama Vokiečiai, veja
ma lauk Lietuvių kalba mo
kyklose ir įstaigose, nors, ei
nant Klaipėdos Konvencijos 27 
posmu, Lietuvių ir Vokiečių 
kalboms teikiama lygybė. Tas 
Konvencijos paragrafas skam
ba taip:

“Lietuvos kalba ir Vokie
čių kalba bus pripažintos ly
giai oficialinėmis kalbomis 
Klaipėdos teritorijoje”. “The 
Lithuanian and the German 
languages shall be recogni
zed on the same footing as 
the official languages of the 
Memel Territory.”
Pono Baldžiaus direktoriavi

mas atrodo lyg savo partijai 
aklas pataikavimas, negu kraš
to reikalų ir Konvencijos nuo
statų dabojimas. O ponas di
rektorius, kaipo Vokiškos kul
tūros Lietuvis fodos galėtų su
lošti labai svarbią rolę: sure
guliuoti krašto gyventojų- (Lie
tuvių ir Vokiečių) san ikius 
taip kad įsigyventų lygybė ir 
savigarba. Tai butų ir teisin
ga ir natūralu ir tas be abejo 
įvyktų jei nesipainiotų išlau
kinis spaudimas. Baldžiaus pa
sirinkta taktika tiktai parodo 
kad tas žmogus nėra, anot Vy
dūno, “sau žmogus”, bet sveti
mas įrankis.

Prie tokių apistovų, Lietu
vos paskirtam Klaipėdos Kraš
to Gubernatoriui tenka nema
loni pareiga daboti kad Direk
torija ir Seimelis gerbtų duotą 
priesaiką ir nelaužytų Konven
cijos. Kito išlaukinio pavo
jaus Klaipėdos kraštui tuo tar
pu nėra, o be to — visa Lietu
va yra pasiryžus Klaipėdos 
kraštą ginti visu atkaklumu.

Kitas Lietuvos kaimynas — 
Lenkai —■ gal pripuolamai, o 
gal Vokiečių pakurstyti (mat 
dabar Lenkas ir Vokiety s pa
sidarę “draugai”) vėl sumanė 
Lietuvai kenkti. Pirmiausia,

Lenkai bando griauti Lietuvos 
moralinį autoritetą, prikišda- 
mi buk Lietuva santikiavus su 
Ukrainiečiais teroristais, kurie 
apkaltinti del Lenkų ministerio 
nušovimo. Del to kad Lietu
viai ir Ukrainiečiai nuo Vytau
to laikų neslepia tarpusavio 
tradicinio draugingumo ir šiuo 
tarpu Kaune turi Lietuvių-Uk
rainiečių kultūros tikslams or
ganizaciją, — Lenkams to už
teko kad mesti nedori}, kaltini
mą Lietuvai: buk Lietuvos ofi
cialus asmens šelpė Ukrainie
čius teroristus pinigais ir ap
rūpindavę pasais.

Tie įtarimai nėra įrodyti, bet 
tik yra spėjami: “Jei įtarimai 
pasitvirtintų”, pareiškė Lenkų 
ministeris, “tai Lietuva butų 
kaltinama kaipo taikos ardyto
ja”. Lietuvos Vyriausybė vi
sus tuos Lenkų įtarinėjimus 
yra griežtai paneigus.

Yra suprantama kam Len
kams prireikė supinti pasaką 
apie Ukrainiečių rėmimą Lietu
voje: jiems parupo atsilyginti 
Lietuvai už P. O. W. ir Pleč- 
kaitininkų išaiškinimą Genevo- 
je: mat, Lenkų vyriausybės 
rolė tose anti-Lietuviškose or
ganizacijose išlindo kaip yla iš 
maišo. ’Aišku kad Lenkai sa
vo įtarinėjimais negali sugriau
ti Lietuvos moralinio autorite
to, nes jų pačių autoritetas pa
saulio akyse senai (nuo Želi
govskio maršo į Vilnių) nebe
žiba.

Lenkai nesidrovėdami (mat 
paprato) imasi ir kito žygio 
prieš Lietuvą kaip spaudoje ra
šoma: grasina puolimu Vilni
jos Lietuvių, jų mokyklų, or
ganizacijų. Bet čia nieko nau
jo: taip visi okupantai daro.

Už tai Vilniaus Krašto Lie
tuviams priguli iš liuosybęje 
gyvenančiųjų Lietuvių morali
nė ir materialinė parama. Kai 
Amerikon atvyks p. V. LTžda- 
vinis, “Musų Vilniaus” redak
torius, bus progos apie visą tai 
smulkiau patirti.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius,

Washington, D. C.

LIETUVA PARDUOS SOVIETAMS ŠYMET 
90,030 KIAULIŲ

Kaunas. — Gryžęs iš Mask
vos “Maisto” pirmininke..’, J. 
Tallat-Kelpša suteikė žinių apie 
padarytą su Rusų eksporto ir 
importo organizacija sutartį.

Anksčiau padarytame vy
riausybių susitarime buvo nu
statyta kiek ir ko viena šalis 
iš kitos pirks.

Sutartyje su Rusų firma nu
statyta kaip ir kokiomis sąly
gomis Rusai pirks iš Lietuvos 
kiaules.

Apitikriai, bekoninių kiaulių 
bus parduota apie 60,000, laši
ninių kiaulių apie 25,000; kui
lių apie 2,000, ir raguočių apie 
8000. Į šį skaičių neineina 
apie 400 raguočių sutartų par
duoti anksčiau. Viso šymet 
Rusams bus parduota 1,200.

Veislinius kuilius Rusai pa
ims rudenį. Raguočių (karvių 
ir bulių) dalis, maždaug treč
dalis sutarto kiekio, bus perka
ma pavasarį, o kita dalis rude 
nj. Bekoninės kiaulės bus pra 
dėtos vežti vasaros pabaigoje

ir bus dalimis išvežtos per iš
tisus metus.

Pernai “Mlaistas” supirko iš 
Lietuvos ūkininkų apie 450,000 
kiaulių — tai Rusams prista
tomos kiaulės sudaro tik penk
tą dalį viso pernykščio kiekio.

Iš Rusų už kiaules ir raguo
čius bus gauta apie 10 milijo
nų litų. “L.A.”

LIETUVOS DELEGACIJA 
ANGLIJOS KARALIAUS 

LAIDOTUVĖSE
Kaunas. — Anglijos kara

liaus Jurgio V laidotuvėse da
lyvauti Lietuvos Respublikos 
Prezidentas paskyrė Užsienių 
Reikalų Minister} S. Lozoraitį, 
kuris pirmininkavo Lietuvos 
delegacijai susidedančiai iš pa
ties p. Lozoraičio, Lietuvos P; 
siuntinio Londone, B. K. Balu
čio, ir Gen. Leit. Tnllat-Kelp- 
šos. Kartu vyko ir delegaci
jos sekretorius, Užsienių Rei
kalų Minisiterijos sekretorius p. 
Laucevičius.



D- I R "V A ’

PITTSBURGH
-WEST END LIETUVIŲ JU

DĖJIMAS. Vasario 9 -d. šv. 
[Vincento parapijos bažnytinėje 
Salėje buvo surengta perstaty
mas K. S. Karpiaus komedijos 
“Žentai iš Amerikos”. Vaidi
nimą atliko visi čia augę jau
nuoliai, V. Slavinskas, P. Ser
eikas, K. Ruzgis, F. Skrebytė, 
S. Birbeliutė, S. Norbutaitė. 
Visi savo roles atliko gerai, o 
publikai net šonus paskaudo 
besijuokiant.

Prieš veikalą ir po jo, nau
jai suorganizuotas Dainos cho
ras, iš apie 30 jaunų vaikinų 
iiy merginų, gražiai sudainavo 
keletą dainų.

Chorą vadovauja p. S. Vaiš
norienė, čia augus moteris, ku
ri’ gabiai atlieka vargonų gro
jimą, ir turi vienų vyrų chorą, 
kurie gieda bažnyčioje prie mi
šių, o dabar suorganizavo ir 
riia'išytą Dainos chorą. Linkė
tina jaunimui ir toliau darbuo
tis tame chore. J. Saulis.

Brooklyn
no kad jis daug kartų yra Lie
tuvoje kalėjimuose sėdėjęs.

Lex. Chicago
sudainavo “Prie Baltijos Kraš-j Nežiūrint visų kliūčių parengi- 
;o” ir dar kitas dvi dainas; pia- mas išėjo neblogiausia, žino- « 1 ... 1 1 v 1

ANT. VAINAUSKAS BUVO 
SULAIKYTAS

pavasarį Amerikon
Ant. Vai

SCRANTON, PA
Lietuvių Tautiškoj parapijoj 

rengiama Užgavėnių vakarienė 
su koncertu. Dalyvaus klieri
kai iš seminarijos su dainomis 
ir muzika. Taipgi vietiniai so
listai ir parapijos choras.

Kviečiame visus parapijoms 
ir pritarėjus atsilankyti šiame 
kppcerte ir vakarienėje.

Klebonas ir Komitetas.

Vainauskas išgavęs
Amerikon keliauti 

budu; kad Vainau- 
faktą jog jisai .yra

’WATERBURY, CT

išgy- 
J. Likto- 

Andriškių 
Vilkaviš-

MIRĖ. Sausio 27 d. mirė J.
Liktoraitis. Amerikoje 
veno apie 45 metus, 
faičio gimtinė yra 
kaime, žaliosios vai., 
kio apsk.

UŽSINUODINO. Vasario 1 
d. mirė nuo nuodų Sinkevičius 
(Šimkus), pusamžis žmogus. 
Gyvas būdamas kaimynams sa
kydavo kad nori pasidaryti savi 
galą, nes nesugyvenąs su savo 
žmona....

Vasario 8 d. mirė Vincas 
Pautienius, sulaukęs 76 metų 
amžiaus. Amerikoje išgyveno 
53 metus. Buvo seniausias šio 
miesto Lietuvis, ir dar nevedęs. 
Palaidotas Lietuviškose tautiš-1 
koše kapinėse. Velionis kilęs 
nuo Vilkaviškio. Lankeliškės r 
valsčiaus, Moliniškių kaimo. j

Vasario 11 d. mirė Mykolas 
Lizdas, sulaukęs apie 70 metų 
amžiaus. Kilęs iš Vilkaviškio 
ap., Pajevonio valsčiaus.

J. Galinis.

ėjo savo ju-
Tokiu tai bu- 

baigęs atvykęs 
pasiskelbęs teisi

atvykimui, Vai- 
žmona nusipirkę

Po 
su 
pinigais) saliuną, ap-

Brooklyne. Turbut 
savo gabumų kaipo 

Vainauskas pernai 
savo sala une “Mote- 

kuriame dalyva-

PAMINĖTA LIETUVOS DIE
NA

Liet. Katalikiškų Draugijų 
Sąryšio sumanymu. Vasario 16 
d. buvo paminėta Lietuvos ne
priklausomybės švente. Išry
to bažnyčioje buvo atlaikyta 
mišios už Lietuvą, vakare gi 
parapijos salėje Įvyko progra
mas. Choras padainavo keletą 
dainų, p. Savickienė padekla
mavo, o prakalbą, turiningą ir 
patriotišką, pasakė klebonas 
Kun. L. Praspalius. šventei 
ir savo tėvynės laisvės atgavi
mui paminėti susirinko gau
singai Lietuvos sūnų ir dukte
rų.

RADIO PROGRAMAI. Va
sario 16 d., maždaug visi musų 
Lietuviai klausėsi “Margučio” 
radio programo iš Chicagos ir 
vėliau iš Kauno. Bet klausiu
sieji sako kad “Margučio” pro
gramas buvo visais atžvilgiais 
geresnis negu Kauno progra
mas. “D.” Rep.

LOS ANGELES, CAL.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

„ Eik, žmogau, aplink pasaulį, 
o sustosi Waterburyje. Del ko 
Waterburyje? Nes čia gyve
ną daugiausia Lietuvių šioje 
valstijoje.

Kaip buvo anksčiau “Dirvo
je” minėta kad kairieji ir deši- 
nięji rengėsi prie Nepriklauso
mybės paminėjimo, tai teisin
gai buvo korespondento paste
bėta ir manyta kad ar tik ne
išeis “mikakošė”. ir neapsiri
ko.. Jau pas kairiuosius tikra 
“mikakošė”, lauksime dešinių
jų ką jie parodys. Vasario 91 
d. per radio pranešė dešiniųjų 
vyresnybė kad Vasario 16 bus 
tik muzika ir pasilinksminimas, 
o ne kaip reikiant paminėjimas 
tos dienos, su 
mis.

Labai gaila 
jai moka tik

Pernai 
atvykęs “juristas” 
nauskas, kuris su savo žmona 
laikė ant Bogart st., Brookly-1 
ne saliuną, o’ vėliau, su žmona 
persiskyrus, jis atsidarė savo 
užeigą po nr. 199 Morgan st., 
padavė prašymą j Natūraliza
cijos Biurą gauti pirmoms S. 
V. pilietybės popieriams. Ga
vęs laišką iš Natūralizacijos 
Biuro, Sausio 9 d., jis ten at
silankė.

Vietoje pirmų popierių, Vai
nauskas gavo nurodymą atsi
lankyti Imigracijos skyriun. 
čia Vainauskas susidūrė su ne
malonumais. Juridinės dalies 
[migracijos skyriaus vedėjas) 
klausinėjo Vainauską apie jo 
praeitį — kuomi jisai užsiėmė 
ir kiek kartų yra buvęs kalėji
me Lietuvoje. Pasirodo kad 
Amerikos konsulas Kaune gavo 
žinių jog 
iš jo vizą 
priga vingu 
skas slėpė
buvęs daugelį kartų kalėjime 
už įvairius prasižengimus. Su
rinktomis Amerikos konsulo 
žiniomis. Vaniauskas yra net 
vienuolika kartų buvęs kalėji
me. Pradedant 1924 metais ir 
baigiant tuo laiku kuomet Vai
nauskas išvyko Amerikon, jis 
vieną kalėjimą apleidęs papuo
lęs kitan. Taip ir 
ridini mokslą”, 
du “kursus’ 
Amerikon ir 
ninku.

Tuojau 
nauskas 
(žmonos 
sigyveno 
įrodymui 
“juristas” 
surengė
ries Teismą 
vo net tikroji Brooklyno Lietu
vių inteligentija. “Teismas”, 
teisybė, moterį “pasmerkė”, 
bet tas pasmerkimas ir pačiam 
“prokurorui”, Vainauskui, ant 
naudos neišėjo. Apie tą “teis
mą” buvo laikraščiuose pami
nėta, ir, žinoma, tuomi atkrei
pė domę Lietuvos laikraščių. 
Neužilgo Kauno “Sekmadienis” 
paskelbė kad, girdi, tas Vai- j 
nauskas savo “juridinį mokslą” 
gavo ne kur kitur kaip Lietu

Į vos kalėjimuose. .. .
Kuomet “Sekmadienis” pa-1 

1 siekė Ameriką, žinoma ta ži
nia apie Vainauską padarė Lie
tuvių tarpe sensaciją. “Dirva” 
apie tai gana neprielankiai ra
šė. Todėl musų 
ma “Vienybėje” parašė pasitei
sinimą, o kiek vėliau kreipėsi 
į New Yorko dalykų žinovus 
kad užvestų bylą prieš “Dirvą” 
Clevelando teismuose už “šmei
žimą” ir “garbės nuplėšimą”.

Geresniam vietinių Lietuvių 
laikraščių įtikinimui kad ką 
“Sekmadienis” rašė yra netei
sybė, Vainauskas nuėjęs pas 

j notarą padarė įgaliojimą ir da-j

GIRDĖJOM A. VANAGAIČIO 
RADIO KONCERTĄ

Tiesiog stebuklai jei tokioje 
tolumoje ir taip aiškiai girdė
jom komp. A. Vanagaičio iš 
Chicagos duodamą Lietuvos ne
priklausomybės p a m i n ėjimui 
radio programą.

Vasario 15 d. užėjęs į vietos 
radio stotį KHJ užsiminiau 
apie Vasario 16 d., 9 vai. ryto, 
busintį Lietuvišką radio pro
gramą, kuris bus duodamas 
visai šaliai ir norėjau patirti 
ar ta stotis perduos Lietuviš
ką programą musų miestui. Iš 
vedėjo patyriau kad programas 
bus ir iš šios stoties, nes sto
tis apie tai jau žinojo ir pasi
ryžo prisidėti prie paminėjimo 
Lietuvos nepriklausomybės sa-1 
vo pasitarnavimu. apie ką, 
bus paminėta sekmadienio 
naščiuose.

Pasistengiau susisiekti
Lietuviška šeima kuri turi ra
dio, kad priimtų mane bendrai 
su jais pasiklausyti, ir 

i tiko.
Per naktį lijo kaip iš kibiro, 

ir ryte pusėtinai lijo, bet aš 
keliauju virš porą mylių klau
syki ‘Margučio’ programo. Nu
ėjęs radau jau besirengiančius 
klausyti.

9 valandą jau pasigirsta pra
nešimas apie Lietuvą ir Lietu
višką programą, taip aiškiai lyg

sako
laik-

su

jie su-

juristas pii- r0f|0S fja paį viskas atsibuna.

kalbomis, daino-

kad musų "veikė- 
kalbėti ir rėkti, | 

girtis savo kovomis 
bet darbu jokiu 

Pirmiau reiktų 
paskui džiaugti

mą, 
mi. 
tik 
mis
dirbk, 
lė.

uz Luetu-i ..nepasazy- j
veikti, o, ' - pasekta e-

Mažiau kalbėk, daugiau | gimines 
sako Lietuviška patar-1 arwv"im,,i

Valaitiškię.
“DIRVOS” AGENTAS

Conn, valstijoje “Dirvos" 
numeratas užrašo žinomas tau-} 
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

JONAS TAREILA 
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

Gaila kad programas buvo tik 
15 minutę laiko.

Bet gerb. A. Vanagaičiui pri
klauso didžiausia padėka už jo 
tokį pasidarbavimą, gavimą ra
dio kompanijų surikimo leisti 
Lietuvišką programą visai šiai 
šaliai ir net Lietuvon, o tuomi 
palinksminimą musų visų.

Bet ar daug kas mūsiškių
- - — ... I pačių įvertina šį dalyką? Ga

ve jį tūlam Kauno advokatui ]ju sai<(-tj ]<ac] neį daugelis mu- 
kad jis tuoj užvestų Kaune bj- slJ Lieįuviškų laikraščiu nepa- 
lą prieš “Sekmadienį”. Bet 
apie tai ir po šiai dienai dau
giau nieko negirdėjom.

Imigracijos skyriuje, 
patiriama, Vainauskas prisipa
žino kad jis Lietuvoje yra ka
lėjime buvęs už visokius nusi
kaltimus ir kad, Kaune apsive-1 jo darbą stengsis paneigti, 
dęs (su tula p-le Zubova) at- jie visada daro su musų gar- 
vykęs Amerikon; kelionės kas- bės vertais žmonėmis, 
tus apmokėjus jo žmona.

Vainauskas Imigracijos raš-1 
tinėje buvo suimtas ir nuga-1 
bentas ant Ellis Island, iš kur 
Europiečiai deportuojami. Jo 

nusamdė Vainausko 
apgynimui advokatą, kurio 
stangomis Vainauskas liko 
leistas po užstatu. Gandai _.

\| na kad Vainauskas tikisi iš sa-Į 
vo nesmagios būklės išsisukti.

Kiek žinoma, asmens kurie 
yra už ką nors kalėjime sėdė-į 

|ję, Amerikos įstatymais nepa-j 
geidaujami; o šiame atsitiki-1

kaip

pa- 
pa- 
ei-

minėjo to fakto ir nepasirūpi
no pranešti savo 
kad pasinaudotų 
Net gaila matant 
viešpatauja musų
kia tikėtis dar kad po visko to 
nekurie musų plačiaburniai tą

ką

skaitytojams 
tokia proga, 

koks pavydas 
tarpe. Rei-

žemaičių Jonas.

MARGUČIO RADIO
PROGRAMAI

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

tinių valstijų laiku 
iš stoties WIND 
Gary, Indiana

J. A. URBONAS
„ ------  —......  , “Dirvos” Agentas Daytone

, j me pats Vainauskas prisipaži-j534 Michigan Ave. .Dayton, O.

V anagaičio-‘Margučio’ 
Darbas Pavyko

“Margučio” radio programą 
Vasario 16-tą girdėjo visi įr 
apie ji daug kalbėti netenka. 
Geistina tik kad visi Lietuviai 
kurie tą programą girdėjo iš
reikštų padėką kaip to pro
gramo sumanytojui, komp. A. 
A. Vanagaičiui, taip ir Colum
bia Broadcasting Co. už leidi
mą Lietuviams savo patarna
vimo.

Tą pati vakarą, Vasario 16, 
“Margutis” davė puikų dideli 
programą Stevens Viešbučio 
salėje, Čhicagoje, kur daly
vavo per 3,500 žmonių. Tik 
“Margutis” Į savo parengimus 
tokias minias žmonių sutrau
kia. Kalbėjo Lietuvos, Latvi
jos, Suomijos konsulai. Dai
navo Barbora Darlys, nesenai 
sugryžus iš Lietuvos, kur dai
navo Kauno operoje su Kipru 
Petrausku.

šio vakaro koncertas pada
rė įspūdi nepaprastą.

Valio “Margutis”! Valio jo 
Tėvas, Antanas Vanagaitis!

Reporteris.

Lietuvos Ne-
18 metų su-

NEPRIKLAUSOMYBĖS MI
NĖJIMAS PAVYKO

Vasario 15-tą, A. L. T. S. 29 
kuopa surengė 
priklausomybės
kaktuvių paminėjimą, Lietuvių 
salėje. Programas susidėjo iš 
dainų, kalbų, muzikos ir bai
gėsi šokiais. Programą vedė 
musų vietinis veikėjas, Adv. J. 
P. Uvick, kalbėjo Dr. Jonikai- 
tis, ir iš Clevelando Adv. Na
dal Rastenis. Kalbėtojai gra
žiai apibudino Lietuvos nepri
klausomybės atkovojimą ir tos 
nepriklausomybės užuomazgą 
įvykusią Didžiajame Vilniaus 
Seime 1905

Muzikalę 
dė sekanti 
p-lė Biruta

I pildė gana
rinj, už ką susilaukė iš publi-

I kos 
buvo 
M. Stankienė sudainavo treje
tą dainų. Toliau, Jonas Sta- 
nevičia griežė smuiką solo, su 
piano akompanavimu, Vlado 
Stanevičiaus. Jonas Valukas

metais.
programo dali pil- 
vietos menininkai: 
Smailytė pianu iš- 
dideli muzikali ku-

gausių plojimų. Antras
duetas: M. širvaitienė ir

Cicilikai Daro Biznį iš 
Lietuvių Šventės

Chicagos cicilikai iš “Nau-i 
jienų” pastogės kas metas da
ro biznį iš Lietuvos Nepriklau
somybės šventės, tą darė ir šy- 
met. Vasario 16-tą susirengė 
sau kermošių, kuriame neapsi
ėjo ir be prakalbų.

Kiek
Lietuvos 
rodo jų 
jienose”. 
žiūrą į

bet “Naujienų” 
faktas:
Grigaičio, kuris
vienas to ker-kaipo

kalbėtojų, pasakyta:
metinėje ‘Naujienų’

bus paminėtos ir Lie-

musų cicilikai paiso 
nepriklausomybės pa- 

pačių skelbimai “Nau- 
Jie turi keistą pa- 

Lietuvos nepriklauso
mybę, ir tą dieną nevadina Lie
tuvos švente, 
“švente”, štai

Po abrozėliu 
garsinta 
mošiaus

“Toje 
šventėje
tuvos nepriklausomybės sukak
tuvės. . . .-”

Aišku kad cicilikams rupi tik. 
pasidaryti keletas dolarių su- 
kviečiant žmones i “Naujienų”! 
“šventę”, kurioje “bus paminė
tos ir Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvės”....

Tik “ir”....
O kaip jie jas “mini”?
Jau galit suprasti iš to pa- 

ties Grigaičio straipsnio tame' 
pačiame to laikraščio numery-j 
je. Grigaitis šitaip savo edi
torials, tarp kitko, nukalba:

“Per devynerius (turi būti 
devyneris — Rep.) su viršum Į 
(turi būti suviršum — Rep.) 
metus Lietuvos žmonės kentė
jo diktatūros priespaudą. Ji, j 
tiesa, nebuvo taip žiauri, kaip 
rusų, italų arba vokiečių dikta
tūros, bet ir ji padarė daug ža
los lietuvių tautai.
tai — kad ji visą laiką slopino 
ir
mą, iniciatyva ir 
veikimą. .. . ”

O kiek Grigaitis priplepėjo 
savo prakalbose toje savo me
tinėje “šventėje” neapsimoka 
nei minėti.

Grigaitis sakys kad jam nė
ra reikalo užtarti dabartinę vy
riausybę, kurią jis randa rei
kalo smerkti. Lietuvos Nepri
klausomybės neva paminėjimą 
gali rengti!

Bet taip nėra. Tautos šven
tė tik taip sau priedas prie to 
jų kermošiaus, sutraukimui 
žmonių ir pasipinigavimui. Jei 
iškalno pasisakytų kad rengia 
protestus prieš Lietuvos vy
riausybę ir kad ją ten terlios, 
niekas neitų klausyti ir biznio 
nepadaiytų.

Užtai apgailėtina kad Lietu
vos konsulas Čhicagoje visą 
laiką palaiko artimus ryšius su 
tais gaivalais kurie yra jo at
stovaujamos vyriausybės prie
šai ir niekintojai. Rep.

za-
Blogiausia

tebeslopina žmonių judeji- 
savarankišką

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras
“Dirvą”, “Vienybę” i- 
tautinius laikraščiu/,
CONGRESS AVE.

Užrašo
kitus
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nų jam akompanavo p-lė Smai
lytė. Detroito Lietuvių Dailės 
Choras, vedamas V. Dermai- 
čio, gražiai sudainavo keturias 
dainas. Vakaras buvo atidary
tas su Lietuvos Himnu.

Programai baigiantis, 
Uvick perskaitė tam 
rezoliuciją, kuri1 buvo 
vienu balsu.

Publikos susirinko 
giausia, del keleto priežasčių: 
viena, šeštadienio vakarais vi
sada pas mus parengimai buna 
neskaitlingi, antra, ant ryto
jaus buvo rengiama net trys 
kiti Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimai, taigi išsiskirs
tymas labai didelis; o trečia, 
šv. Antano parapijos klebonas 
kiek galėjo draudė savo para- 
pijonams eiti į šį parengimą. 
nes jis irgi rengė savo parapi
jos salėje, tai norėjo kad dau
giau pelno pasidarytų parapi
jos naudai, mat kaip kituose 
miestuose taip ir čia gudresni 
biznieriai išnaudoja Tautos 
Dieną savo labui, kuomet San
daros kuopa šio parengimo pel
ną skyrė Vilniaus reikalams.

ma dėka komisijos darbštumui 
ir profesionalų pritarimui, ir 
nuo šio parengimo liko dar po
ra desėtkų doi'.ių pelno, kurie 
bus pasiųsta į Vilnių.

Korespondentas.
Adv. 

tinkamą 
priimta

nedau-

STEUBENVILLE, O.
MIRĖ JONAS TANSKĮS

Sausio 1 d., po ilgos ligos, 
čia pasimirė Jonas Tanskis, 47 
m. amžiaus. Palaidotas Sausio 
4- d., su iškilmingomis pamal
domis šv. Vardo bažnyčioje, 
Kalvarijos kapinėse.

Velionis kilęs iš Lietuvos 
Punsko parapijos, Zovados kai
mo. Steubenvillėj išgyveno 27 
metus ir buvo geru piliečiu ir 
uoliu darbuotoju LRKSA. 253 
kuopoje, taipgi priklausė prie 
Lietuvių Klubo, daug nukentė
jo nuo komunistų ir socialistu 
dirbdamas Lietuvybės labui.

Buvo “Dirvos” skaitytojas.
Velionis paliko žmoną, dvi 

dukteris, du sunu ir vieną anū
kę; Lietuvoje liko jo tėvai.

žmona Tanskienė ir šeima.

Kiekvienas užsitraukimas mazau rūgštus—Luckies yru

IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO e

Per dvidešimt penkerius uietusTlic American 
Tobacco Kompanijos tyrinėjimų štabas nuolat 
darbavosi pagaminti apčiuopiamai puikesni 
cigaretę- būtent, cigaretą turintį kuo mažiau
siai išgaruojančiu sudėtinių daliu, su page
rintu skonio turiningumu - Į L'ŽSI-
RŪKYMĄ.”

Mes likime, jog Lucky Strike Cigarcluoseyra 
Įkūnyta skaičius tikrai pamatinių pagerini
mų. ir jog visi tie pagerinimai susideda, kad 
pagaminti augštesnės rūšies cigaretą - naujo
višką eigaretą. cigaretą padarytą iš turiningo, 
brandaus-kūno tabako - Lengvą L'žsirukymą.

Luckies yra mažiau rūgštūs

; Nesenai padaryti che- i 
miniai bandymai paro-

1 do*, jog kiti populiarūs 
cigaretą išdirbiniai turi . 
rūgštume perviršių nuo 
53% iki 100% daugiau

į i negu Lucky Strike.

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigarctais

BALANCE
f 1 1 > 1   > 1 1 —v—   1 1 j—t

| LUCKY STRIKE

i b r a n p b j :

Į BRANP C ;

Į B R A N O P

* Daviniai Patikrinta Nepriklausomu Cheminių 
Laboratorijų Ir. Tyrinėjimo Grupių

IŠ TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO "IT'S TOASTED"
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ninkų jo be uniformos nepažysta: eina ir pra
eina sau, neatidavęs militariškos pagarbos net 
generolui....

Lietuvoje aukštesniam karininkui žemesnie
ji pagarbą atiduoda maždaug šitaip: Jeigu ka
reiviai buna eilėje, ar rikiuotėje, tai ateinant 
prie jų aukštam karininkui, įsakomi pagarbą ati
duoti, ir visi tiesiai stovėdami, pridėdami ran
ką prie dešinio smilkinio, kaip visi kareiviai da
ro, dar galvą nusuka į tą pusę iš kur vyresny
sis ateina. Gatvėje eidami, sutikdami aukštes
nį už save karininką, sustot nesustoja pagarbai 
atiduoti, tačiau galvą vikriai nukreipia į tą pu
sę kuria vyresnysis praeina. Jeigu kartais pra
eidami žemesnieji karininkai ar kareiviai pro 
savo vyresniuosius, ir uniformas dėvinčius, ne
pamato jų ir neatiduoda pagarbos, tame atsiti
kime vyresnieji nieko nesidaro. Ir jie kartais 
praeina ir visai nepamato mažesniųjų jiems pa
garbą atiduodant, jeigu su kuo kitu eina ir kal
basi (tą patėmijau vaikščiodamas su įvairiais 
kitais aukštesniais karininkais).

STAČIATIKIŲ PAMALDOSE
Įgulos bažnyčia yra tai ta kuri kitados bu

vo didžioji Rusų stačiatikių cerkvė Laisvės Ale- 
:os gale. Tai yra visai Rusiško stiliaus staty
bos maldnamis, su visais Rusiškais “abrozais” 
ir papuošalais viduje. Didysis, vidurinis, alto
rius pritaikytas katalikiškoms pamaldoms lai
kyti, o šoninis, dešinėje, paliktas stačiatikiams. 
Kadangi buvo vasaros laikas ir atostogos, prie 
didžiojo altoriaus sumos niekas nelaikė; gene
rolas man pasakojo kad po atostogų per sumą 
gieda net kariškas choras, tada yra ko pasiklau
syti. Dabar gi, prie dešinėje stačiatikių alto
riaus Vysk. Bučys laikė stačiatikiškas pamal
das. Jų paklausyti buvo dalis Rusų, ir dalis 
Lietuvių, kaip mes, iš įdomumo. Viso buvo ne
daug žmonių. Pamaldos buvo jau pradėtos. Jo
se visi stati stovi. Jie ir vargonų nevartoja, 
tik prie altoriaus, nuošaliau, giedojo vyrų cho
ras, vis tuos pačius žodžius be pabaigos, “Gos- 
podi pomilui. .. . gošpodi pomilui.”.".. ‘gbspodi 
pomilui....” Vysk. Bučys ir kalbėjo, ir gie
dojo, ir kodylavo ne tik altorių, bet išeidamas 
į žmonių pusę, kodylu smilkino altoriaus užtva
rą, ir šventus abrozus kabanšius iš šalių tos už
tvaros, ir vėl, gryžta prie altoriaus, ir vėl girdi
si tas “Gospodi pomilui”.... Altorius yra ki
toks negu katalikų bažnyčioje: taip sau paauk
štinimas, su vieta pasidėti maldaknygei, ir ne
priglaustas užpakaliu prie sienos, aplink jį gali
ma laisvai vaikščioti.

Užėjo mintis, kaip tiems Rusams galėjo pa
tikti tokios nuobodžios pamaldos.... Istorija 
sako kad Rusai savo tikėjimą paėmė nuo Grai
kų, kuomet Kniaztus Vladimiras pradžioje 11-to 
šimtmečio nusprendė priimti krikščionybę ir iš
siuntė savo “galvočius” į kitas krikščioniškas 
šalis pažiūrėti kurio tikėjimo apeigos yra gra
žiausios. Vieni nuėjo pas kryžiuočius Vakaruo
se ir matė katalikiškas apeigas, kiti buvo Ro
moje, kiti Byzantiume (Konstantinopolyje), ir 
kai sugryžę apipasakojo Vladimirui, kniazius su
tiko priimti Byzantiumo tikėjimą (Graikišką) 
su jo apeigomis.... Rodos katalikiškos bažny
tinės apeigos ir didžiosios mišios yra spalvin- 
giausios, kunigai gražiai išsipuošę, ir nesigirdi 
kokia nors viena varginanti gaida. Nežinia ko
dėl Vladimiras nepamėgo Romos katalikų apei
gų, gal tose dienose jos buvo dar neapdirbtos, 
neištobulintos, ir buvo trumpos ir neįdomios, 
ar gal daug ilgesnės negu dabar, ir mirtinai 
įkyrios.... O gal tie “galvočiai” kurie lankėsi 
Byzantiume sugryžę mokėjo gražiau nupasako
ti savo kniaziui apie Rytų apeigas....

Bažnyčią apleidom nelaukę pamaldų pabai
gos, nes pp. Nagevičiai itą dieną pietums buvo 
užsikvietę tą patį Vyskupą Bučį, Adv. Skipitį, 
tai p. Nagevičienė norėjo prisiruošti svečius pri
imti (darbui ir virtuvei laiko tarnaitę prie to 
jau minėto kareivėlio).

Einant Laisvės Alėja atgal į p. generolo bu
tą, man užėjo mintis apie tai koks Kaunas ga
lės būti ateityje jeigu jis dar ilgiau pabus Lie
tuvos kad ir laikina sostine. Viduriu Laisvės 
Alėjos einant, kuri išsodinta gražiai žaliuojan
čiomis liepomis, taip tankiai kad išsiskėtę ša
kos siekiasi vienos su kitomis, dabar nieko ki
to nematyti kaip tik Kaune vadinami “kioskai”, 
medinės keturkampės ir dar kitokios budelės, 
iš kurių kyšo ar vaikino, ar panelės, ar kokios 
senos bobelės galva. Tose budelės pardavinėja
ma laikraščiai ir cigaretai. Tie dalykai reika
lingi,'bet man užėjo mintis kad tų budelių vie-

KARO MUZEJUJE VĖLIAVOS IŠKĖLIMAS
RUGPJŪČIO 25. Kaune. — Retai kuris 

Amerikietis matė ir girdėjo Karo Muzejaus vė
liavos iškėlimo apeigas ryto metą, nors nuleidi
mo iškilmėse visiems pasitaiko dalyvauti. Vie
na kliūtis ta kad vėliavos iškėlimas buna anksti 
rytą, 7 valandą (svečiuose esant ir vakarais vi
sada kur nors būnant ir vėlai gulant, nieko ne
veikiančiam 7-<ta valanda ryto skaitosi anksty
va) ; antra kliūtis tai kad retai kuriam pasitai
ko būti arti Karo Muzejaus 7-tą valandą ryto ir 
todėl netenka (tų ceremonijų matyti.

Kadangi aš apsibuvau Gen. Nagevičiaus bu
te, kuris tik skersai gatvę nuo Karo Muzejaus 
ir viskas per langą matyti, negalėjau išvengti 
tų apeigų nematęs, taigi papasakosiu ir jums 
apie jas.

Minuta ar kiek prieš 7-tą valandą pasigir
sta trimitų garsas — tokių skardžių trimito 
garsų negali išvengti negirdėjęs miegodamas po 
atviru langu — ir išbudęs tuoj prišoku prie lan
go pamatyti Vėliavos Iškėlimo apeigas. Aukš
tai bokšte, kur per langą gali lengvai akmeniu 
damesti, stovi trys uniformuoti vyrai ir visi iš
vien pučia trimitus įtrim atvejais. Reiškia, Kau
ne prasideda nauja diena. Trečiu atveju trimi
tams sugaudus dar garsiau, bokšte laikrodis 
pradeda mušti septynias, ir virš muzejaus ir 
bokšte pakyla vėliavos. Nors tos ceremonijos 
yra trumputės, (tęsėja tik kelias minutas, bet 
turi savo Įspūdingumą, kurio diduma ne tik 
Amerikiečių bet ir pačių Kauniečių, ten gyven
dami, bus nepatyrę.... Ką ten Kaunietis no
rės keltis ir bėgti prie muzejaus pažiūrėti to 
kasdieninio, paprasto dalyko.... Tik tie tas 
apeigas mato ir girdi kurių namai toje aplinku
moje randasi, kalne už Muzejaus ir miesto pu
sėje. O ir tuose namuose be abejo daug kartu 
pasitaiko kad gulintis ponas, ponaitis, ponia ar 
panelė net rūsčiai sumurma kada trimitas iš
budina, ir apsivertę ant kito šono vėl bando už
migti iki ateis laikas keltis, nes gal tik paryčiu 
atsigulė.... Tokie atsitikimai Kaune paprasta.

Pas Gen. Nagevičių tarnu yra jaunas že
maitėms kareiviukas — ponas generolas kitokių 
savo namuose nelaiko kaip tik žemaičius, nes 
yra didelis žemaitis patriotas.... Tas karei
viukas ir man taip pat pasitarnauja kaip savo 
ponui generolui: nuvalo batus ir atlieka visus 
kitus darbus ir pasisiuntimus kada, tik prirei
kia: ir gali jį pasisiųsti kad ir viduryje naktų, 
jis eis, išpildys kas tik tau reikalinga, nes jis 
yra paties žemiausio laipsnio kareivėlis, o tar
nauja pačiam aukščiausiam karininkui, genero
lui. Bet Gen. Nagevičius yra kitoks generolas 
negu gal yra kiti: jis visai tėviškas, ir net su 
savo paprastu kareivėliu 'tarnu, ir kitais karei
viais prie Karo Muzejaus, kaip tėmijau, apsiei
na labai broliškai, kalba mandagiai, laikas nuo 
laiko pašposauja, na ir kada pas tokį viršininką 
tokiuose puikiuose namuose toks kaimietis vy
rukas pabūna, kuomet baigiasi jo tarnybos lai
kas ir reikia gryžti Į namus, net apsiverkia.... 
Arti trijų metų išgyvena kaip sapne — be jo
kio vargo, švariame name, gražiose aplinkybėse, 
su didesniais žmonėmis.... Tokio gyvenimo ne
ras niekur daugiau.... Kada vienas išbūna sa
vo laiką, atbaigia kariumenės tarnybą, genero
las ji išlydėjęs, gražiai pamokinęs, vėl pasiima 
sau kitą žemaitėtj: viskas ko reikia tik patele
fonuoja į pulką, ir žemaitis kareivėlis atsiun
čiamas. '

Vėliau, papusryčiavus, ponia generolienė už
siėmė savo reikalais, o mudu su ponu generolu 
per radio klausėme rytinių protestantų Evange
likų pamaldų, kuriose tarp kitko girdėjau mel- 
dimąsi ir už Lietuvos Respublikos Prezidentą.

Dar kiek vėliau, ponas generolas sumano 
nusivesti mane j Kauno kariumenės Įgulos baž
nyčią paklausyti Vyskupo Prano Bučio — Ame
rikoje labai gerai žinomo — stačiatikiškų pa
maldų. Einam: Gen. Nagevičius, poni Nagevi- 
čienė ir aš. Kadangi šiuo tarpu p. generolas 
turėjo atostogas tai ne nuolat dėvėjo savo tar
nybinę uniformą: į bažnyčią einant dėvėjo ci
vilinius rubus. Taip esant, tyčiomis tėmijau ar 
gatvėje ir dabar jam atidavinės pagarbą visi už 
jį žemesni karininkai ir kareiviukai. Pamačiau 
kad tą daro ne visi, nes pasirodo kad nors Gen. 
Nagevičius yra bene didžiausias Kaune vyras ir 
savo veikimu yra žinomas visoje Lietuvoje, bet 
ne visi jį iš pažvelgimo pažysta: daugelis iš ki
tur naujų arba laikinai Kaunan atvykusių kari

“DIRVOS” REDAKCIJA GAVO LIETUVOS 
JAUNIMO LAIŠKU

šiose dienose, Draugija Už
sienio Lietuviams Remti pri
siuntė “Dirvos” Redakcijai ke
lis tuzinus Laiškų iš Lietuvos.

Kas tie laiškai?
Tai yra laiškai' Lietuvos mo

kinių, įvairaus amžiaus, nuo 
pradinės mokyklos iki aukštų
jų mokyklų. Laiškų rašytojai 
— vaikinai ir mergelės — gy
vena ir mokslus eina paskirose 
Lietuvos dalyse, iš kur paeinat 
ir jus, “Dirvos” skaitytojai.

Tie laiškai adresuoti nuo vai
kinų vaikinams, nuo mergaičių 
mergaitėms. Amžiaus yra įvai
raus, tarp 12 ir 20 metų.

štai kaip maždaug tie laiš
kai adresuoti:

“Nežinomai draugei Ameri
koje”; ant voko užrošyta

laiško rašytojos vardas, pavar
dė, mokykla ir amžius.

Tų laiškų tikslas yra užves
ti Amerikos ir Lietuvos Lietu
vių mokslinio amžiaus jaunimo 
susirašinėjimą.

Taigi, kas iš “Dirvos” skai
tytojų mokyklas lankančių vai
kinų ir mergaičių norėtų gauti 
vieną tokių laiškų, prašomi at
sikreipti į “Dirvos” Redakciją, 
prisiunčiant už 3c pašto ženk
lelį laiško persiuntimui, ir tuoj 
laišką gaus.

Geriausia tiktų susirašinėti 
su to paties krašto iš kur tėvai 
paeina jaunimu, taigi prašant 
prisiųsti laišką, pažymėkit iš 
kurios parapijos tėvai pareina, 
ir savo amžių, tada laiškas bus 
prisiųstas tokio paties amžiaus

ir to jaunuolio ar jaunuolės.

toje kada nors stovės įžymių žmonių paminklai, 
tose vietose kur per Laisvės Alėją kertasi sker
sinės gatvės, bus išstatyta arkos-bromai, ir at
siras kitokių pagražinimų; visose Kauno aikš
tėse stovės dideli paminklai.... Apie tai užsi
miniau Gen. Nagevičiui, kitam tokiam toli į at
eitį žiūrinčiam ir svajojančiam kaip aš.... Dar 
ta mano mintis nebuvo paskutinė kas liečiasi 
Kauno ateities: dar atėjo gera mintis apie patį 
Karo Muzejaus sodelį, ypač tuos brangius isto
riškus paminklus, kurie dabar stovi po atviru 
dangum, juos lietus lyja, sniegas sniegą, saulė 
kepina ar šalčiai braškina. Tie paminklai pri
valo būti po stogu — virš jų, ar aplink juos, 
gali būti išstatydinta didelė, muzejaus arkitek- 
turai pritaikyta arka, kurioje butų dengiami tie 
paminklai nors iš užpakalio ir iš viršaus, iš 
priešakio gi galėtų būti taip kaip stovi, kad su
einantieji žmonės galėtų juos be trukdymo ma- 
yti.

Dar buvo gana liuoso laiko iki pietų, taigi 
vėl nuėjom pas muzejų. Generolas apipasako
jo man kaip dalis karininkų, panaudodami taip 
galima pavadinti “smurtą”, paėmė Dariaus ir 
Girėno lėktuvo “Lituanikos” liekanas ir su dide- 
tinių jų globėjų (rodos Aero Klubo) ir su dide
le demonstracija, dūdų orkestrui grojant, per
gabeno į Karo Muzejų, kuris dar nebuvo baig
tas įrengti, nors jau buvo su stogu. Atgabenant 
lėktuvo liekanas į muzejų, generolas sako, mu
zejaus durys lyg pačios atsidarė, ir nuo to lai
ko lėktuvo liekanos liko Karo Muzejaus savas
timi ....

Generolas Nagevičius savo gerą širdį ir su
pratingumą parodo visomis pusėmis. Karo Mu
zejaus sodelis turi didelį plotą rožių krūmų, ku
rios vasarą žydi. Tas rožes jis beveik kasdien 
skindamas arba vienam iš invalidų, esančių mu- 
zejuje įsakydamas nuskinti, dalina viešnioms iš 
Amerikos, ir šiaip Kaunietėms ponioms kurių 
vyrai ar jos pačios kuo nors prisideda prie pa
ramos karo invalidų esančių pačioje muzejaus 
patalpoje (kurie atlikinėja vėliavos iškėlimo ir 
nuleidimo iškilmes ir kitus darbus), arba šiaip 
viešai darbuojančioms Kaunietėms. Mums ten 
besikalbant — diena buvo graži ir šilta ir besi- 
vaikščiojant (ten užėjo artistas Stasys Pilka, 
prieš kelis metus buvęs Amerikoje. Generolas 
patyręs kad serga p. Pilkos žmona, operos dai
nininkė A. Dambrauskaitė, įsakė invalidų vir
šilai nuskinti keletą rožių ir įdavė p. Pilkai par
nešti namon.

Vienu atveju pasitaikė šioks incidentas: p. 
generolas pamatė toliau sodelyje vaikščiojant 
vieną Kaunietį su savo žmona, kurie prisideda 
prie invalidų palaikymo. Tuoj viršilai įsakė nu
skinti kelias rožes ir nunešti paduoti tai ten to
liau esančiai poniai. Viršila, pildydamas gene
rolo įsakymą, nuskynęs rožes, su jomis nusi
skubino prie visai kitos poros, kuri taip pat so
delyje buvo, ir duodamas gėles poniai atpasa
koja jam generolo įsakytus pagarbos žodžius... 
Ir generolas ir mes tą gerai matėm, ir prisiėjo 
iš gana toli šaukti viršilą kad jis padarė klaidą, 
ne tai poniai gėles duoda.... Ta nieko nežino
dama tuo tarpu gėlių nepriėmė....

INVALIDŲ UŽLAIKYMAS
Iš aukštų laiptų muzejaus priešakyje, kur 

mes susėdę prieš saulę dairėmės, matyt tas na
mas skersai gatvės, kuriame generolas gyvena. 
Apie tą namą papasakojo šitaip: jį išstatė sa
vo uždarbio pinigais karo invalidai; namas kaš
tavo 200,000 litų, visai nesenai pastatytas ir 
yra pats moderniškiausias namas Kaune, su vi
sais patogumais, kaip jau apie tai minėjau pir
miau. Invalidai gi štai kaip uždarbiauja: užpa
kalyje to namo, kieme, yra išstatyta dirbtuvė, 
kurioje tie invalidai amatninkai dirba; jie išdir
ba visus kariumenei reikalingus ženklus — nuo 
knypkių iki žvaigždžių prie kepurių; siuva uni
formas, vėliavas ir tt. Toje dirbtuvėje išdirba 
ir šiaip visokius ženklus, iškala metale raides, 
ir tt. ir tt. žodžiu, tie invalidai yra geriausi

Kurie vietiniai ‘Dirvos’ skai
tytojų vaikai norės gauti laiš
ką prašomi kreiptis asmeniškai 
ii- tiems nereikės nei pašto žen
klelio pridėti.

Paėmę laiškus, jaunieji pri
valo atsakyti kiek galint Lie
tuviškai, ir be abejo gaus at
sakymą tada jau savo antrašu.

Pageidautina kad tėvai pa
ragintų savo mokyklą lankan
čius vaikus ir mergaites įsigy
ti vieną (tų laiškų tuojau.

Viskas ko reikia tik lai pri
siunčia savo pilną antrašą, sa
vo amžiaus metus, ir už 3c 
pašto ženklelį.

Adresuokit:
“DIRVA”

6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio.

“Dirva” kasmet duoda kelių 
dolarių knygų vertės įdomių 
apysakų — ji niekad nenusi
bosta skaityti — 82 metams 

KANADOS 
NAUJIENOS 

j- - -------------- t: - _■

TORONTO, ONT.
KAS VEIKIAMA MUSŲ LIE

TUVIŲ KOLONIJOJE
Toronto Lietuviai nesnau

džia, tik korespondentai kai ka
da užmiega, čia šiek-tiek pa
žymėsiu nekuriuos šių pradžios 
metų nuotikius.

štai tapo suorganizuotas šv.; 
Jono Lietuvių parapijos choras, 
vadovauja P. Matejunas; cho
re priklauso gražus būrelis jau
nimo, kurie per dainą ir mu
ziką geriau susipažins su Lie
tuviška kalba ir taip greit ne- 
ištautės.

Sausio 25 d. parapijos salėje 
choras surengė koncertą, pel
nas buvo skirtas pusiau su pa
rapija. Programas buvo atlik
tas gana puikiai, prie to buvo 
suvaidinta dviejų veiksmų ko
medija, “Gavo žmoną”. Po vi
so programo buvo šokiai.

Sausio 19 d. parapijos salėje 
atsibuvo Lietuvių parapijos 
metinis susirinkimas, kuriame 
atsilankė nemažas skaič’us pa- 
rapijonų. Klebonas Kun. Ba
ronas išdavė visų metų ineigų 
ir išmokėjimų raportą. Klebo
nas nelabai skaitosi su parapi- 
jonų komitetu, elgiasi kaip jam 
patinka.

Šių metų bėgiui į parapijos 
komitetą išrinkta: K. Jurčas, 

I J. Sakalauskas, J. Murauskas, 
J. Belickas. Klebonui nepatiko 
naujai išrinktas komitetas, ir 
is knygas pasiėmęs greit ap- 

. leido salę, nors buvo dar daug 
svarbių reikalų aptarti.

Parapijonų tarpe buvo suma- 
, nymas steigti Lietuvių vaikams 
uarapijinę mokyklą, ir neatsi- 
žiurint klebono, vienbalsiai nu
arta mokyklą steigti; į ta- 

tikslui komitetą išrinkta: S. 
Balčiūnas, M. Dervinis, O. Ka
linauskienė, M. Auguštinavi- 
čienė, P. Matejunas. Mokyto
jais apsiėmė buvę Lietuvoje 
^radinių ( mokyklų mokytojai, 
S. Balčiūnas, M. Augustinavi- 
x;enė ir M. Dervinis.

Mokykla jau veikia, parapi
jos salėje atsibuna pamokos 
pirmadienio ir šeštadienio va
karais. Lankosi apie 25 vai
kai. Mokyklėlei visos knygos 
gauta iš Draugijos Užsienio 
Lietuviams remti, per O. Kali
nauskienę, kuri lankėsi Lietu
voje praeitą vasarą.

Susiorganizavo čia ir Jauni
mo Klubas, kuris turi jau virš 
30 narių. Ketvirtadienio va
karais parapijos salėje klubas 
turi pasilinksminimus.

Vasario 1 d. susituokė An
tanas čirunas su p-le Brone 
žuklyte. Vedybos įvyko Lie
tuvių bažnyčioje, vestuvių po- 
kilis po antrašu 157 Bellwood 
avė. Svečių buvo daug, ypač 
iš Suv. Valstijų: atsilankė jau
nosios brolis žuklys iš Niagara 
Falls, N. Y., ir iš Rochesterio 
Kurkulis. Visi svečiai linkėjo 
jauniesiems geriausio linksmo 
gyvenimo. Genys.

“D'rva” dabar yra pigiausias 
dirbininko liuoslaikio draugas. 
Platinki! ją tarp savo draugu.
Tr jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirva” — tik iš
rašyki! ja jiems: $3 metams

amatninkai, tam darbui išmokinti po to kai bu
vo Lietuvos išlaisvinimo karuose sužeisti, išgi
jo, bet Įriti liko raiši, neturėjo kur kitur pasidė
ti nei prisiglausti, tapo išmokyti amatų ir da
bar gražiai gyvena gaudami sulyg jų amato al
gas. Lietuva savo invalidų neapleido ir neuž
miršo. Jų gi dirbtuvė, tvarkiai vedama ir ge
nerolo Nagevičiaus globojama, daro didelį pel
ną, pelnas nesuaikvojamas, bet sunaudotas išsta
tymui dirbtuvės; dar bus statoma invalidams 
paskiri butai su savo šeimoms gyventi, ir išsta
tytas tas puikus priešakinis namas, kurio visi 
keturi aukštai užgyventi tai aukštų karininkų 
tai kitų turtingesnių šeimų ką išgali tokia nuo- 

I mas kokios ten reikia mokėti, ir vėl neša pelną.
Apie 2 valandą ėjom į butą pietums. Pri

buvo Vyskupas Bučys, ilga, žila barzda senukas. 
Jį pirmą kartą asmeniškai sutikau, nors jis va
žinėdamas po Ameriką yra buvęs Clevelande ro- 

' dos porą kartų. Pribuvo ir Adv. R. Skipitis, Dr- 
jos Užsienio Lietuviams Remti pirmininkas.

Prie muzejans yra dar ir gerai išlavintas' 
invalidų dūdų orkestras, kuris mums belaukiant 
pietų, pradėjo griežti, susėdę ant tų pačių laip
tų kur mes pirmiau dairėmės po muzejaus so
dą. Generolas klausinėjo savo svečių ką kas 
norėtų girdėti priežiant, ir mes vienas po kitam 
paminėjom savo mėgiamus, žinomų pasaulinių 
operų šmotus, generolas tik telefonu paskanbi- 
io į muzejų orkestro vadui, ir už minutos-ki- 
tos jau mums per atvirus langus veržėsi tų me
lodijų aidai. ... Nei vieno dalyko paprašius, va
das neatsakė kad “užmiršom gaidas”.... Tie
siog nuostabu kad taip viską turi po ranka, o 
dar nuostabiau kad viską moka —■ o tik papras
ti kaimo berneliai, raiši kareivėliai....

Pasikalbėjimai buvo apie praėjusį Kongre
są, apie gavimą vietos Karo Muzejuje Dr. Rač- 
kaus iš Amerikos parvežtų rinkinių Išeivių Mu
zejaus įrengimui; Adv. Skipitis, sutikęs Vysk. 
Bučį, stačiatikių dvasiškį, užvedė kalbą apie Lie
tuvos stačiatikių likimą ir suartinimą jų su Lie
tuviais, nes tokia pareiga kaip tik geriausia ir 
tiktų šiam vyskupui. Skipitis pasakojo turė
jęs kokią tai bylą, kaipo advokatas, Lietuvos sta
čiatikių (pravoslavų) tarpe, ir patyręs apie jų 
apgailėtiną padėtį, girdėjo jų inteligentiškesnių 
žmonių nusiskundimą kaip jie Lietuvoje gyve
na nuo Lietuvių atsiskyrę ir neturi kaip su Lie
tuviais susigretinti nei sulietuvėti, nes niekas 
tarp jų tame nesidarbuoja; jie yra lyg nereika
linga kūno dalis, bet negydoma. Adv. Skipitis 
sakė kad Vysk. Bučys, kaipo Lietuvis ir stačia
tikių tikybos, geriausia galėtų tuos Lietuvos Ru
sus pastatyti ant kelio į sulietuvinimą, parody
damas jiems kad jis, nors Lietuvis, gali būti 
stačiatikių tikėjimo, tai kodėl jie, būdami sta
čiatikiais, negali būti gerais ir ištikimais Lietu
viais. .. . Nežinau ar Vysk. Bučys darys kokių 
žygių į tą Adv. Skipičio nurodytą kryptį, nes 
jis neišrodo į organizuotoją, vadą, tik šiaip sau 
pamaldus senukas ir viskas. Jeigu kas bus pa
daryta stačiatikių naudai tai tikiu greičiau bus 
pasidarbavimu Adv. Skipičio.

Vakar buvau patyręs kad šiandien Marijam-
polėje rengiama Jaunalietuvių šventė — dideli 
paradai, sporto žaidimai ir vakare miesto sode 
stato atvirame teatre misteriją “Kunigaikštis 
Ringaudas”. Taigi sumaniau vykti į Marijam
polę, nes mano kelionės plane buvo aplankyti 
Vilkaviškis, Naumiestis, paskui važiuoti į Dzū
kiją Įdek tik galima bus jos apropti.

Pats generolas tuoj paskambino į autobusų 
stotį — sekantis autobusas į Marijampolę ėjo 4 
valandą po pietų, tai aš tuoj pasiėmiau mažų 

, kelionei reikmenų ir išvykau į autobusų stotį, ke- 
j lionei į pietinę Lietuvą, kurioje mano istoriškų 
1 apysakų karžygiai buvinėjo, o aš pats tesu bu
vęs tik Marijampolėje ir Birštone, kada lankiau
si Lietuvoje 1928 metais.

Seka: Kelionė į Marijampolę, Vilkaviškį, 
Kudirkos Kapas Naumiestyje; Kalvarija, 
Alytus. Apie ūkininkų streiką ir tt.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.) 
šioje vaistinėje užlaikom vi- 

•okias 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- 
iimų, visokių lytiškų ligų, ner- 
"iškumo. nemigės ir visokių ki
tokių ligų. (18)

C. Pakeltis Aptieka 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.
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Dienos Klausimais
toje apie “Vienybę” šitaip 
sako:

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

NEPAMATUOTI KALTINIMAI

. Ukrainiečiai teroristai — 
jie gal savo tautiečių vadi
nami atsidavę kovotojai už 
savo tautos žmonių teises— 
nužudė vieną Lenkijos mi
nister}.

Lenkų spauda ir veikėjai 
visu intužimu pasileido rėk
ti prieš Lietuvą buk Lietu
vos vyriausybės tūli nariai 
rėmę ir palaikę tuos tero
ristus.

Šis Lenkų begėdiškas iš
sišokimas su nepamatuotais 
kaltinimais Lietuvių prime
na Lietuvių per suvirš me
tus mesta kaltinimą Vokie
čiams nušovime ar kokiais 
ten “spinduliais” nutren
kime” lakūnų Dariaus ir 
Girėno, kurie nukritę užsi
mušė Vokietijoje Liepos 16 
į 17 naktį, 1933 metais.

10-ties. Iš profesijos buvo 
advokatas. Buvo 16-tas po 
Washingtono prezidentas, 
išrinktas 1861 metais. Jis 
buvo nušautas Balandžio 15 
dieną, 1865 metais, esant 
prezidentu.

Jisai stovėjo už neskaido
mą Uniją, ir perleido sun- 
„dausius šalies išlaikymo ir 
išsaugojimo laikus. Nami
nį karą laimėjo Šiaurinės 
valstijos, Linkolno pusė, ir 
nuo to laiko daugiau pana-j 
šių nesusipratimų šioje ša
lyje nebuvo.

Linkolnas negalėjo pake- Amerikos Lietuvių laikraš- 
sti vergijos, ir jo karas su 
pietinėmis valstijomis buvo 
už vergų negrų išlaisvini-1 “Seniausis Amerikos Lie- 
mą. tuvių laikraštis ‘Vienybė’,

Washingtonas kovojo už kurio penkiasdešimties me- 
j išliuosavimą kolonistų išpo tų sukaktuves švenčiame, 

Lietuvos vyriausybė ta- Anglijos karalių priklauso-| nėra pirmutinis musų Įnik
čiau tuoj dalyką ištyrė ir mybės. Linkolnas turėjo ka-, raštis Amerikoje. Kai įsi- 
paskelbė kad gandai apie riauti su savais pačiais kūrė Plymouth, Pa., “Wie- 
Vokiečių prisidėjimą prie j žmonėmis gelbėjimui Uni- nybe Lietuwniku’ 1886 m., 
musų lakūnų žuvinio neturi jos nuo išardymo. , jau buvo leidžiami New
pagrindo. Į Abudu savo frontus at-Į Yorke du laikraščiai: Tva-

Lietuvoje tuoj tie kalti- |r,-ikė — abu užima žymiau-j rausko ‘Lietuwiszka Gazie-Į

“VIENYBĖS” 50
METŲ JUBILEJUS

“Vienybės” Vasario 
tos dienos numeris išleis
tas žymiai padidintas — net 
32 puslapių, sąryšyje su pa
minėjimu “Vienybės” 50 
metų gyvavimo sukaktuvių.

Penki desėtkai metų mu
sų išeivių laikraščiui Ame
rikoje yra ilgas laikotarpis 
ir “Vienybė” yra vienati
nis iš pirmųjų Lietuviškų 
laikraščių pradėtų leisti iš
eivijoje 56 metų atgal.

Štai kaip P. Bukšnaitis 
tame jubilejiniame “Vien- 
bės” numeryje rašo :

“Per šią pusę amžiaus, 
per šias penkias dešimtis 
metų, ‘Vienybė’ nesykį kei
tė kryptį. Čia Į kairę, čia Į 
dešinę, čia vėl — tiesiu ke
liu. Bet jeigu jus atidžiai 
pavartysite ‘Vienybės’ pus
lapius tai pamatysite kad 
ji keitė savo kryptį, bet nie
kad neišsižadėjo kelio del 
takelio. Ji niekados neiš- 
krypo iš to kelio kuriuo ji 
pradėjo eiti 1886 metais. 
Vasario 10 dieną. Tas ke
lias — Lietuviu tautos ke
lias”.

P i r m utiniai “Wienybes 
Lietuwniku” leidėjai buvo 
Paukščiai, paskui prisidėjo

Vertė A. VĖGĖLĖ

ISTORIŠKA
APYASAKA

Iš D. L. K. Gedimino 
Laiku

Vilkų Lizdas
(Tęsinys iš pereito nr.)

Staiga nutilo giesmė, pasigirdo gi bai
mės ir nusiminimo riksmai. Suspaudė Tu
bingas kumštį, net subraškėjo tvirtos jo 
rankos kaulai, sukeikė, įsviedė dar ugnin 
vieną malkagalį, ir neatkreipdamas savo 
neregių akių nuo ugnies, stovėjo nesiju
dindamas. Jo sūnūs Kronivas gi griebėsi 
už kirvio, kurį turėjo tuo laiku pajuostyje, 
nes suprato neprašytus svečius atvykstant.

Neprisiėjo ilgai laukti; iš tankumynės 
ką apgaubia tarpurniškį, pasirodė kelioli-

čius:

tiimai ir išsibaigė. Bet su-, 
vL>š metus tęsėsi Ameriko
je; tam iš visų musų laik-l 
raščių tik viena “Dirva” 
nepridavė reikšmės.

Amerikos Lietuviai ėmė
si net žygio priraginti šios 
Šalies vyriausybę ištyrinėti 
tą gandą — mat, negalėjo

vietos Suvienytų Vai-; ta’ ir Šliupo ‘Lietuviszkas
'”ų istorijoje.

‘ DEMOKRATIŠKI” 
RINKIMAI

Ispanijoje ilgai kovota ir 
atsikratyta karaliaus, kaipo 
despotiškos liekanos. Pra- 

l'ifvip prieš Vokiečius pa- vesta demokratinė tvarka, 
šturmuoti. j Bet ta demokratija tik iš

Lenkams gi — net gal jų vardo, o darbais kruvina.
pičių sufabrikuotas — pa
skalas apie Lietuvos vai- reikalinga balsavimais rin- 
džios žmonių rėmimą Uk-Tti žmonių atstovus į val- 
rainiečių žudeikų taip pa-; džią. Ir štai kas Ispanijo- 
tiko kad jie net netiVėda- ie pasikartoja: kiekvienais 
mi jam juomi naudojasi ir 
paverčia jį priekabe ne tik 
Lietuvai grąsinti bet ir te
rorizuoti Vilnijos Lietu
vius.

Tai žiauri, necivilizuoto
žmogaus priemonė kabinę-Į nijos seimo atstovų rinki- 
tis prie nekaltų žmonių — 
savo begėdiškų tikslų patei
sinimui. Gaila kad iš visų 
Lenkų laikraščių nėra nei 
veno kuriam patiktų 
Jiška teisybė.

Demokratijos t v a r ko j

miešti; ar valstybės rinki
mais “demokratijos” stul
pai piliečiai bedirbdami už 
savo kandidatus išžudo po 
keliolika žmonių.

Vasario 16 d. buvo Ispa-

i Balsas’. Ta Gazieta ėjo su 
pertraukomis iki 1893 m., 
o Balsas nutilo 1889 m.”

Iš tų ankstyvų laikų išli- 
kusis kitas laikraštis tėra 
“Saulė”, leidžiama Maha- 
noy City, Pa. Ji buvo pra
dėta leisti 1888 metais, tai- 
T ir ji už poros metų su
lauks 50-metinio jubilejaus.

“Vienybės” jubilejinis nu
meris yra gausiai užpildy
tas svarbiais raštais įvai
rių musų veikėjų ir telpa 
daugybės veikėjų atvaizdai.

Dabartinis ‘Vienybės’ re
daktorius Juozas Tysliava 
savo pastabose vienoje vie-

K. Brazys, kuris, kartu su i, . .
Juozu Paukščiu II perkėlė, g.'1 ant JT lengvų apsiaustų
“Vienybę Lietuvninkų” į I esantis užsiūtas kryžius lengvai davė pa- 
Brooklyną, 1910 metais — 

apie’ tada jau ir rašyba buvo su- 
“. modernizuota.

1920 metais “Vienybė” iš 
privatinių rankų perėjo į 
bendrovės rankas. Tada ją 
vadovavo ir bendrovei pir
mininkavo Juozas O. Sirvy
das, kuris Lietuvoj mirė 27 
d. Gruodžio, belaukdamas 
šio “Vienybės” jubilejaus.

1933 metais “Vienybė” 
pergyveno dar vieną pasi
keitimą leidėjų, ir nuo tų 
metų pasiliko rankose tų 
asmenų kurie ją dabar va
dovauja.

Li’nkime “Vienybei”, mu
sų vienminčiui laikraščiui, 
gyvuoti ilgiausius metus ir 
dirbt Lietuvybės darbą, ku
riam darbininkų ir laikraš
čių taip pritruko, o tik mu
sų tautos išgamos stengiasi 
tarp musų žmonių veistis 
ir savo nuodingą darbą va
ryti.

Uždarė Lenkų universite
tą. Poznaniūje, Lenkijoje, 
tapo uždarytas universite
tas delei pasikartojančių 
ten riaušių Lenkų studentų 
prieš Žydus ..studentus.

beša-

DU VASARIO
VYRAI

Du žymiausi Suv. 
tijų istorijoje vyrai — Jur
gis Washington ir Abrao-

Vals-

mai. Laikraščiai džiaugia
si kad rinkimai buvo “suly
ginamai ramus”, nes už
mušta tik šeši žmonės ir 45 
sužeista....

Tikrenybėje tai ne žmo
nės renka savo atstovus 
bet žmonėms primetami vi
sokių politiškų partijų “an
gelai”, kurie žada žmonėms 
geroves jeigu bus išrinkti, 
o kitų partijų atstovai nei
giami ir net užpuolami —

žinti koki tai buvo svečiai.
— Moterys, į pilį! — surėkė užkimu

siu ir persigandusiu balsu Kronivas, pa
stebėjęs išlendančius iš tankumynės kry
žiuočius. Ir pradėjo rengtis su tarnauto
jais mušin priešus sulaikyti.

— Į pilį su vaikais! — pakartojo rūs
čiai, pažvelgęs į savo žmoną Daurutę, ap
kabinusią į glėbį savo jauną sūnų ir be
sirenkančias aplink ją mergaites, kuomet 
kitos moterys ir vaikai rėkdami leidosi 
bėgti miškan. Nepaklausė tačiau Daurutė 
savo vyro balso, stovėjo nesijudindama, 
nenorėdama nuo vyro skirtis, tarsi vienas 
pamatymas prisiartinančių priešų permai
nė ją į stovylą sergstančią šventą ugnį 
Tik kuomet Kronivas suriko: “Gelbėk sū
nelį, Siaurutį!” krūptelėjo Daurutė, ap- 

| gaubė jį savo skepeta ir, glausdama prie 
savęs, leidosi bėgti, o paskui ją ir visos 
mergaitės.

Tačiau jau buvo vėlu, nes kryžiuočiai 
iš visų pusių apsupo tarpurniškį; balsai gi 
iš miško liudijo kad ten tankumynuose yra 
jų dar daug.

Kryžiuočiai nei nemanė kovoti, tiktai 
puolė ant beginklio, bet norinčio kovoti, 
būrelio Lietuvių ir pradėjo rišti, nesigai
lėdami belaisvių.

Kronivas. nelaukdamas užpuolimo, gy
nėsi išsitraukęs iš pajuosčio kirviu, kiti 
gi, lengviau apsiginklavę, padėjo jam ko
voti.

Tubingas, neatsigręždamas nuo ąžuo
lo, tyliai kaž ką kalbėjo, gniaužė kumštis, 
ir svaidė ugnin malkagalius, tarsi verdąs 
aplinkui jį mušis butų visai jam nerūpė
jęs. Pagaliau pribėgo prie jo vienas kry
žiuočių ir pagriebė jį už kailinių, kuriais 
buvo apsivilkęs. Susijudino Tubingas ir 
puolė ant žemės; stiprus, matyt, buvo su
sijudinimas, nes kryžiuočio rankose pasi
liko nemažas kailinių gabalas.

juos savos kalbos, ir karo metu versdami 
juos nurodinėti kryžiuočiams nežinomus 
per Lietuvių girias kelius į Lietuviškas so
dybas. Išaugintas tarp priešininkų vaiki
nas, pamatęs savo gimtinę žemę, pajutęs 
savų girių šlamėjimą, ar užgirdęs gimtą 
kalbą, nesuprasdamas pavojaus koks grę- 
sia jo namiškiams, ištiesęs rankas bėgo į 
brangias jam vietas, nurodydamas tuo ir 
kryžiuočiams tuos paslaptus kelius kurie 
vieniems Lietuviams težinomi. Taigi ir 
dabar atvykusieji, matydami ne ką pelny
sią, išbėgoje iš tarpumiškio. Tik keli drą
suoliai apstojo Kronivą, kurs gynėsi kir
viu, neprisileisdamas prie savęs priešų.

Pastebėjęs tuščią tarpumiškę, it šer
nas puolėsi ant besivejančių pilin prieši
ninkų, taisydamas gi sau kelią kirviu, bė
go į pagalbą tiems kuriems, jo nuomone, 
gręsė pavojus. Bebėgant, atsimušė į jo 
ausis moterų riksmas ir vaiko verksmas.

Tuo tarpu sunkus kardas krito ant jo 
pečių; susilenkė pajutęs tą smūgį, aiktelė
jo, norėjo dar bėgti tolyn, bet netekęs jie- 
gų sukrito ant žemės. Papliupo bėgti iš 
žaizdos kraujas ir aprasojo žaliuojančią, 
pavasario saulutės šildomą, žemelę....

Greit aptilo arklių bildėsis, tarytum 
užpuolikai butų pabėgę tolyn, tik pilies pu
sėje vis dar girdėjosi vaitojimas, duodan
tis žinią apie kryžiuočių užpuolimą ant 
ramių Lietuvių. Tarp vaitojimo ir rėks
mo girdėjosi balsas moteriškės, šaukian
čios:

— Siaurutis! Siaurutis!
Koks tai, it sužeistos vilkienės kuriai 

atimta vaikai, nežmoniškas staugimas ai
dėjo aplinkui. Ir maišėsi šis balsas su ar
klių bildesiu, sužeistųjų vaitojimu ir gi
rios šlamėjimu. . . . Saulutė tuo tarpu, me
tus paskutinius spindulius, pasislėpė už 
debesio. Pasilkęs tuščiame tarpumiškyje, 
Tubingas įmetė ugnin naują medžio rąs
tą ir leidosi eiti tan kraštan iš kur girdė
josi žmonių vaitojimas. Beeidamas pasly
do kraujuje ir užgriuvo ant gulinčio kūno. 
Suvaitojo sužeistasai. ... matyt dar gy
vas buvo.

Pasilenkė Tubingas ir pridėjo lupas 
prie gulinčiojo kaktos.

— Kronivas! jis mano paskutinis! — 
suriko senelis ir prispaudė prie širdies sa
vo mylimą ainį.

— Gyvas! gyvas! bet kur 
ir pradėjo jieškoti žaizdos ant 
kūno.

O iš pilies tuo laiku bėgo 
Sudraskyti jos rubai, sužeisti

žaizda! — 
savo ainio

moteriškė, 
pečiai, pa-

-— Ka, ka, ka!— susijuokė užpuoli- laidi plaukai liudijo kad pabėgo iš baisios 
lenkdamasis vėl griebti savo auką, kovos. Bėgo išskėtus akis, raudama nuo 

bet tuo tarpu Tubingas sviedė jam akysna galvos plaukus ir kiek galėdama rėkė:
kas,

mas Lincoln — gimė Va-įįr tą daro kiekviena parti-
• - . . t 1 ia nrinc Viplrvipna Įritasario mėnesi, tik 10 diemj 

skirtume mėnesio dienas 
imant, bet 77 metų tape.

Abu buvo Suvienytų Val
stijų prezidentais.

Jurgis Washington buvo 
Amerikos kolonistų revo
liucijos vadas už atsilaisvi- 
nimą nuo Anglijos.

Washingtonas gimė Va
sario 22 d., 1732 metais. Iš 
amato buvo “kamarninkas” 
arba matininkas. Revoliuci
joje pakilo iki generolo, ir 
1789 metais tapo išrinktas 
pirmutiniu Suvienytų Val- 
stijų respublikos preziden
tu. Išbuvo du terminus ir 
toliau nekandidatavo. Mirė 
1799 metais, pora metų vė
liau po pasitraukimo iš pre
zidentystės.

Linkolnas perleido antrą 
Amerikos revoliuciją — na
minę revoliuciją, pietinių 
valstijų pasikėsinimą atsi
mesti iš Unijos.

Linkolnas gimė Vasario 
14 d., 1809 metais, dešimts 
metu po Washingtpno mir-

ja prieš kiekvieną kitą.
Socialistai šiuose rinki

muose buvo nutarę eiti Į 
balsavimo vietas apsivilkę 
raudonais marškiniais. At
ėjusiems, policija Įsakinėjo 
tuos raudonus marškinius 
nusvilkti ir tik tada leid< 
balsuoti.

Komunistai agitavo ko
voti — ir savo kovą išplės
ti gatvėse, jeigu butų rei
kalas. ...

Kraujas,. žudynė už par
tijos iškėlimą — tai šių die
nų demokratijos žibučiai.

Iki žmonės supras tikrą 
demokratijos reikšmę rei
kės dar ilgai-ilgai gyventi.

Rusija norėdama gauti 
Šveicarijos pripažinimą ir 
užvedimą diplomatinių san- 
tikių siūlo Šveicarijai pre
kybos sąlygas. Sovietų vy
riausybė pasiryžus nupirk
ti iš Šveicarijos visiems ka- 
riumenės viršininkams ant 
rankos, nešiojamus, laikro
dėlius.

PAVASARIS PRADINGO
Nuo rudens baltos šalnos 
Margi žiedai nulinko, 
Ir šnabžda nuvytę šilai: 
“Pavasaris praslinko....”

Ir išsigandę nuo vėjų,
Nuo rudenio audringo,
Šnabžda rymodami beržai:
“Pavasaris pradingo.... ”

Margi jurginai nuo šalnos 
Nulinko ir nuvyto....
Ir laukia gryžtant iš rytų 
Pavasario išvyto.

Dainuoja sesės anksti rytą:
“Sugryš pavasarėlis,
Čiulbės padangėj mėlynoj 
Skrajodams .vyturėlis.”

K.” Nevėžio Dukra.

LIAUDIES DAINA
' Krauk, močiute, kraitelį, 

Auga graži dukrelė, 
Neužilgo teks išleisti 
Už jaunojo bernelio.
Tegul verpia dukrelė,
Tegul audžia, jaunoji, 
Tegul daro margas skrynias, 
Ąžuolinę lovelę.
Kaip kraiteliai gatavi, 
Slenka piršliai net dveji, 
Leisk, močiute, leisk, širdele, 
Tavo dukrelė darbšti.

Almonaitis. -

degančiu medžio rąstu, kurio degančios 
skeveldros sužeidė arčiau stovinčius.

— Tūkstantis velnių! — suriko 
nim apipiltieji užpuolikai.

Tubingas gi ėmė nuogom rankom 
gančius medžių rąstus ir svaidė juos 
link save; ir taip taikiai kad kiekvienas 
kuris tik bandė prisiartinti prie jo, krito 
ant žemės apakintas, arba bėgo šaukda
mas :

— Velnias! Jis yra velnias!
Ir ištikro, lyg koka viršgamtiška jie- 

ga buvo tame senelyje, besiginančiame ta 
šventa ugnimi, kurią jis garbino. Pažvel
gus į jo plačius, storus, tarsi kuo apaugu
sius delnus, galima buvo įtikėti kad tais 
delnais, it kokiom replėm, drąsiai galima 
ugnis žarstyti.

Ir bėgo nuo jo ginklo kryžiuočiai, bai
dėsi jų arkliai ir mindžiojo kaip savo po
nų kunus taip ir besiginančius Lietuvius.

Buvo tai mažas kryžiuočių būrelis, 
kokiais jie kaip kada tik kelios dešimtys 
žmonių, savanoriai leisdavosi į Lietuvių 
girias odų, o ypač belaisvių, pasigriebti. 
Geriausis jiems lobis būdavo maži Lietu
vių vaikai; pagriebę juos, augino, mokin- 
damiesi iš jų Lietuvių kalbos, mokindami |

ug-

de-
ap-

— Siaurutis! Siaurutis!
Ir pribėgus krito Daurutė ant žemės 

greta savo sužeisto vyro ir senelio Tu- 
bingo.

(Bus daugiau)SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

KAINA Su prisiuntimu 75c.

ŽEMĖLAPIAI 
30c

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
REIKALAUKIT “DIRVOJE"

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 tuonii didžiuojasi, nes kodėl tai Lenkai turėjo 

•patraukimą prie Lietuvių — iš gerų ir blogų atžvilgių — ir ką tik iš Lietuvių 
gaudavo neapsakomai džiaugdavosi ir gindavosi. Aldona nuėjo Lenkams j mar
čias suvirš 50 metų anksčiau Jogailos, kuri gavę sau žentu, Lenkai didžiavosi.

štai nuo dabar pradedame talpinti tą įdėmią ir lengvą skaityti istorinę 
apysaką — šekit ją “Dirvoje” nepertraukiamai. Skaitymo užteks iki va
saros pabaigai, Kurių prenumerata pasibaigė, uasistengkit atnaujinti,'
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Kas Įvyko Lietuvoje 1935 m.
Svarbesni Politinio, Ekonominio, Kultūrinio ir Visuomeninio Gyvenimo 

.. ; Įvykiai

(“Talka” Spaudos Biuras, Kaunas)

LIETUVOS VIDAUS GYVENIME
Negryžtamon amžinybėn palydėję 1935 me

tus, atsigryžkim atgal ir pažvelgkim kas įvyko 
Lietuvoje per tuos metus, žinoma, čia suminė
sime tik pačius svarbiuosius įvykius, kurių di
delė dalis dar ir dabar tebėra užsienio Lietuvių 
atmintyje.

Vidaus gyvenime buvo daug džiuginančių, 
bet kartu ir liūdnesnių reiškinių, šių paskuti
niųjų (tarpe žymią vietą užima plačiai visame 
pasaulyje išgarsėjus valstybės išdavimo byla. 
Kaip žinoma, teismo atsakomybėn buvo patrau
kti 122 asmenys iš Klaipėdos krašto, apkaltin
ti priešvalstybine veikla ir valstybės išdavimu. 
Bylą sprendė Lietuvos kariumenės teismas. Tai 
buvo pati didžiausia byla kokią ikšiol Lietuvos 
teismams teko spręsti, šios bylos metu buvo 
aiškiausia įrodyta Klaipėdos Vokietininkų prieš
valstybinė veikla — pastangos sukelti visuome
nėje nepasitikėjimą Lietuva bei drumsti gerą 
nuotaiką Klaipėdos krašte, siekiant tą kraštą 
atplėšti nuo Lietuvos. Teismas keturis valsty
bės išdavikus nubaudė mirtimi sušaudant (vė
liau Lietuvos Prezidentas šią bausmę pakeitė 
kalėjimu iki gyvos galvos) ; kitus nubaudė kito
kiomis bausmėmis, o 35 išteisino.

Ši byla Vokietijoje sukėlė tikrą audrą prieš 
Lietuvą. Pasipylė visa eilė Lietuvai grasinimų 
ir koliojimų. Sunku net buvo tikėti kad Vokie
čiai, kurie visam pasauliui giriasi esą labai kul
tūringa tauta, butų tokius šmeižtus ir melus iš
galvoję. Tačiau Lietuva jokių grąsinimų ir ko
liojimų nebijojo. Teismas tarė savo žodį, kuris 
nuaidėjo per visą pasaulį ir visur buvo tinkamai 
įvertintas. Po Neumanno ir Sasso bylos gyve
nimas Klaipėdos krašte aprimo, tačiau ne vi
sam laikui. Iš Rytprūsių kurstomi Klaipėdos 
Vokietininkų likučiai buvo vėl pradėję varyti 
visuomenės kurstymo darbą. Ypač ryškiai pa
sireiškė “Jungendverband” organizacija, kurią 
karo komendantui teko net uždaryti. Pagaliau, 
nesenai įvykę Klaipėdos krašto seimelio rinki
mai Vokietininkams vėl davė progos parodyti 
savo tikrąjį veidą.

Tuo tarpu negalima tylomis praeiti pro Įvy
kius Suvalkijoje. Čia, kaip jau žinoma, buvo 
pasireiškęs ūkininkų bruzdėjimas. Atsirado 
žmonių, daugiausia kaimyninių valstybių agen
tų, kurie ūkininkų tarpe pradėjo varyti agita
ciją kad jie į miestus nevežtų maisto produktų, 
kad reikalautų skolų dovanojimo, ir tt. Vienas 
kitas ūkininkas kurstytojų paklausė savo noru, 
tačiau daugelis agitatorių klausyti buvo verčia
mi smurtu, grąsinimais padegti, turto sunaiki
nimu ir net mirtimi. Bet prieš tokį agitatorių 
sauvaliavimą buvo imtasi griežtų priemonių ir 
smurtininkams kelias buvo užkirstas. Sąryšy
je su šiais neramumais, buvo sustabdyta Lietu
vos Krikščionių Demokratų ir Valstiečių Liaudi
ninkų partijų veikimas.

Visais šiais nemaloniais praeitų metų Lie
tuvos gyvenimo reiškiniais džiaugtis netenka. 
Tik gerai kad jų buvo labai nedaug. Kur kas 
jau buvo daugiau džiuginančių reiškinių ir kū
rybinių laimėjimų visose gyvenimo srityse. Pir
miausia, buvo daugiau susirūpinta krašto sau
gumu. Tuo (tikslu, jau pačioje metų pradžioje 
buvo pertvarkyta Lietuvos kariumenės vadovy
bė: buvo įsteigta krašto gynimo taryba ir at
gaivinta kariumenės vado vieta. Kariumenės 
vadu paskirtas generalinio štabo pulkininkas 
Stasys Raštikis. Krašto saugumo sumetimais 
buvo paskelbta visa eilė naujų įstatymų.

Jieškant tobulesnių valstybės tvarkymo for
mų, praeitais metais buvo pakeista seimo ir 
Klaipėdos krašto seimelio rinkimų įstatymas. 
Pagal jį, rinkikai tautos atstovus galės patys 
laisvai pasirinkti ir balsuoti už asmenis, o ne 
už atskirų grupių sudarytus sąrašus.

1935 metais įvyko pasikeitimų ir vyriausy
bės sudėtyje: Rugsėjo 7 d. pasikeitė žemės ūkio 
ir vidaus reikalų- minisiteriai, o Lapkričio 1 d. 
pasikeitė krašto apsaugos ministeris. Lapkri
čio pabaigoje savo ministeriavimo 10 metų su
kaktuves minėjo ministeris pirmininkas Juozas 
Tūbelis.

EKONOMINIAME GYVENIME

1935 metais Lietuvoje pasiekta naujų, di
delių laimėjimų. Nežiūrint siaučiančio krizio, 
jo sukeltus sunkumus pavyko žymia dalimi nu
galėti. Pirmiausia buvo susirūpinta ūkininkų, 
ypač įsiskolinusiųjų, būkle. Tuo tikslu buvo 
nustatyta tvirtos kainos gyvuliams, grūdams, 
linams, kad įvairus perkupčiai neturėtų progos 
iš ūkininkų pelnytis. Buvo sumažinta žemės 
mokesčiai 10 nuošimčių, o į viensėdžius besi- 
,skirstantieji ūkininkai nuo kai kurių mokesčių

tam tikram laikui buvo visai atleistai. Nauja
kuriams palengvintomis sąlygomis duota miško 
medegos ir suteikta kitų lengvatų, žymių pa
lengvinimų susilaukė ir įsiskolinusieji — buvo 
palengvinta skolų mokėjimas žemės bankui, bu
vo sumažinta pirkusiems iš žemės reformos val
dybos ukius, sumažinti mokesčiai už melioraci
jos paskolas ir pačių paskolų grąžinimas išdės
tytas ilgesniam laikui. Suteikta lengvatų 1929 
metų nederliaus skoloms grąžinti, pagaliau su
tvarkytas ir dalių mokėjimas, ligšiol taip sun
kiai slėgęs daugelį ūkininkų.

Tai didžiulės pastangos kovoje su ūkiškais 
sunkumais. Tačiau jos šiais laimėjimais dar 
nesibaigė. Buvo stengiamasi Lietuvos žemės 
ūkio gaminiams surasti kuodaugiau ir kuopalan- 
kesnių rinkų užsieniuose. Tuo tikslu buvo su
darytos naujos prekybos sutartys su Latvija, ' 
Estija, Suomija, Belgija, Sovietų Rusija, Aus
trija ir Čekoslovakija. Į šiuos kraštus gana gy
vai ėjo Lietuvos sviestas, kiaušiniai, grudai ir 
gyvuliai. Prekyba su užsieniais 1935 metais 
Lietuvai davė per 20 milijonų litų gryno pelno. 
Sviesto ir grudų išvežime buvo pasiekta rekor
das.

Dideliu ekonominiu laimėjimu reikia laikyti 
ir Pavenčio cukraus fabriko pastatymą, kurio 
neabejotiną naudą dabar junta šiaurės Lietuvos 
ūkininkai.

Toliau tvarkant ūkišką gyvenimą, buvo iš
leista visa eilė reikšmingų įstatymų, kuriais įs
teigta grudų eksportui remti fondas, pertvarky
ta medicinos pagalba ligonių kasų nariams, įs
teigta nuo nelaimingų atsitikimų draudimo ka
sa, paskelbta nauji žemės tvarkymo, spaudos ir 
ugniagesybos įstatymai.

Besirūpinant visų gerove, buvo žiūrima kad 
nenukentėtų ir valstybės ūkis. Krašto saugu
mui, Laisvės paskolos bonams išpirkti ir kitiems 
reikalams vesti, Vasario mėnesį buvo paskelbta 
vidaus paskola, kuri įvykdyta 100 nuoš. Pra
monės ir žemės ūkio gaminių kainų tvarkytojo 
Įstaiga, o valstybės finansų apsaugai buvo iš
leistas valiutos išvežimo suvaržymo Įstatymas.

Darbininkų medeginė ir dvasinė būklė irgi 
žymiai aptvarkyta. Darbininkų reikalams stei
giami Darbo Rūmai, kurie pradės veikti nuo šių 
metų pavasario. Lapkričio mėnesį buvo paskel
btas šių metų viešųjų darbų planas.

(Bus daugiau) ’ į

Plaučių Uždegimas Didele Mirčių 
Priežastis Amerikoje

Suvienytose Valstijose, tarp 1912 ir 1933 
metų, pneumonia arba plaučių uždegimo liga už
ėmė pirmutinę vietą mirčių skaičiumi. 1912 
metais nuo kiekvieno 100,000 mirčių, nuo plau
čių uždegimo mirė 132.4, kuomet nuo vėžio mi
rė 102.2, nuo plaučių džiovos 53.6, nuo baisios 
influenzos 24.4 ir po 23.3 automobilių nelaimė
se.

To delei, New Yorko valstijos sveikatos de- 
partmentas šymet pasiryžo užvesti kovą prieš 
plaučių uždegimo mirtis. Apie 70 sveikatos sto
čių aprūpinta tam tikrais serumais, nuskirta 
kalbėtojai kurie nušvies žmonėms tą ligą ir ap
sisaugojimą nuo jos.

Amerikoje ir visame pasaulyje plačiai iš
garsinta džiovos ir vėžio ligos ir žmonės tiki kad 
tik tos dvi ligos yra didžiausios “visų žmonių 
neprietelės. Su jomis kovoti suorganizuota pa
stovios organizacijos, ir jos save garsindamos 
išgarsino ir tas ligas.

Tam tikros populiarės ligos, kaip raupai ir 
kitos, jau nugalėtos, nes nors jų pavojingumas 
didelis ir jų žymės palikdavo baisios, jų priežas
tis daktarams pasisekė surasti ir užkirsti už
sikrėtimą ir mirtis

ŽMONIJOS ISTORIJA

ŽMONIJOS ISTORIJA — labai reikalinga kiekvie
nam darbo žmogui knyga, kurioje lengvai ir, įdo
miai aprašoma žmogaus gyvenimas ant žemes nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabar. Knyga didelė, 
610 pusi., su daugeliu iliustracijų. Vertė Karolis 
Vairas (Parašė Van I^oon). Tvirtais viršeliais $2.00

Reikalaukit ‘'Dirvoje” -

LIETUVOS ARTILERIJA PARADO METU

kamai. Tuo pačiu pagerės Ir 
žvejų būklė, žvejai ikšiol, ne
galėdami patys savo jiegomis 
žuvies pardavinėti, turėjo men
ką iš žvejybos pelną. Padidė
jus žuvies suvartojimui padi
dės reikalavimas, ir žvejų dar
bas jau neis niekais. Tsb,

PER
PASIDAIRIUS

MANO MINTIS z %

LIETUVOJE DIDĖJA 
ŽUVIES SUVAR

TOJIMAS
Kaunas. —- Lietuvoje yra 

daug ežerų ir upių. -Lietuva 
turi ir jurą. Vandenys žuvin
gi, tačiau ikšiol žuvininkystė 
nebuvo pakankamai išplėsta ir 
žuvies vartojimas nebuvo di
delis. Tai del to kad Lietuvoje 
nebuvo įstaigos kuri butų tu
rėjus tikslu aprūpinti gyvento
jus žuvimi.

Tačiau dabar šis reikalas 
krypsta geroj on pusėn. Prieš 
metus laiko įsisteigė “žuvies” 
Bendrovė. ši bendrovė savo

veikimo dar neišplėtė, nes teko 
daug laiko sugaišti pasiruoši
mui. Bet darbas jau yra da
vęs gražių vaisių.

Pirmas bendrovės uždavinis 
buvo įrengti tinkamas fabrikas 
kuriame butų galima žuvį ap
dirbti, rūkyti ir konservuoti. 
Bendrovė imdamosi šio darbo 
kartu pradėjo jieškoti ir naujų 
rinkų - šviežiai žuviai. Vien tik 
šviežios žuvies bendrovė per 
tuos metus supirko iš žvejų 
600,000 kilogramų ir pardavė 
ją ten kur jaučiama .žuvies tru
kumas. Y ra vietų kur gyven
tojai negauna žuvies net para
gauti, vien tik del to kad nie

kas jos neatveža. O pajūrio 
žvejai nežino kur žuvį dėti. 
Bendrovė tat pasirūpino suda
ryti sąlygas žuvies pervežimui 
iš vietos į vietą ir tuo jau ne
mažai prisidėjo prie žvejybos 
pakėlimo.

Ši pati bendrovė nesenai pra
dėjo teikti žuvį ir Lietuvos ka- 
riumenei. Kariumenėje iki tol 
maistui buvo vartojama tiktai 
mėsa, o dabar kas mėnesį yra 
sunaudojama jau po 200 cent
nerių ir žuvies.

Tuo tarpu bendrovė steigia 
įvairiose vietose žuvies parda
vimo punktus. Visas kraštas 
netrukus turės žuvies .pakan

0E3

ova

užima

Paprastu
Sugrustu

greičau negu tu 
ir tą atsiekia žy

Sekmadienio 
važinėti kada

Pabandykit Berėlį 
patirsit -kaip jis 
daug pinigų 
jis sutaupys kasdien, 
su važinėjimu 
Štai patogumai 
Pasinaudokit

Greitas pradėjimas važiuoti tau
po laiką. Berėliai’ Gatvekariai 
gali įsivažiuoti po 3 mylias į se
kundą iki 25 mylių į valandą per 
8 sekundas. Tai 
Ii automobiliai, 

į miai švelniau..

Gatvekarį ir 
patogus,, kaip 

nervų energijos 
sulyginant 

nuosavo auto.... 
!• transportacijoje. 

juo pilniausia.

Važinėjimas atsieina tiek kiek 
gatvekariais, reiškia $1.25 Savai 
thus Pasas ir 25e 
Pasais ir galima 
ir kiek nori.

Vietos (del 40 pasažierių) pana
šios kaip moderniškų automobilių 
—atsilošiamos. Geriausia šviesos 
sistema kokia tik gaunama. Va
romas oras sudaro ventiliaciją ir 
užtikrina patogią ir sveiką tem
peratūrą.

trafiku . .21 minutą 
trafiku. . 23 minutas

Plačiai garsintas Berėlis Gatvekaris—naujausia ir pati mo
derniškiausia forma publiškos transportacijos—pradeda vei
kti ant Hough Avenue linijos. Patogus kaip puikiausis li- 
mozinas, tas Berėlis Gatvekaris yra toks tykus kaip tik ga 
Ii elektra būti.
Pabandykit šį naują būdą transportacijos. Jus gausit nau 
ją važinėjimo malonumą.

Laikas sužavinėti tarp Public 
Skvero ir Ansel Road (tolumas 
4% mylios)

CLEVELANDO VAŽINĖJIMO NAUJIENOS

Svarbios saugumo ypatybės, kaip 
tai greitas sustojimas (važiuojąs 
30 mylių į valandą, Berėlis Gat
vekaris sustoja į 3 1-3 sekundas) 
h' negali pradėti važiuoti tol iki 
•visos durys neužsidaro, kas yra 
pilniausia apsauga nuo nelaimės.

EDITOR

CLEVELAND RAILWAY COMPANY

Sidabrinę burtų naktį t 
Perlų rasos gėles sagsto, 
O klajūnės mano mintys 
Pas meilužę skrieja, laksto.
Vos saulužė tik užgęsta, ,- 
Vakaruose žaros kyla, 
Gėlužėlės kvapą skleidžia, 
Oi ramybė, oi čia tyla......
Šilkasparnės mano mintys 
Tada kyla į aukštybę, 
Ir per miglų okeanus 
Lekia kur šventa ramybė.

J. Januševičius.

Tilžė ' ' ’
Vienoje Vokiečių nazių 

mokykloje per tikybos pa
mokas kunigas klausia vai
ko: ,

— Pasakyk man kas bu
vo pirmutinis žmogus pa
saulyje?

— Adolfas Hitleris! <■—< 
atrėžia septynių metų Me- 
jeris. — Jis buvo ir yra pir
mutinis musų valstybėje!

— Klysti, vaikeli, paste
bi kunigas. —■ Pirmutinis 
žmogus pasaulyje buvo A- 
domas. - • <

— Buk atsargus, kunigė
li, šitaip sakydamas, gali 
pakliūti.... Argi galima 
kokį ten Žydą aukščiau sta
tyti už musų šalies galvą ?j

Akron, Ohio ” ® '•
Vienas tautietis, sergan

tis neišgydoma alkoholio li
ga, nuėjęs pas daktarą pa
tyrė kad jam liko neilgai 
gyventi pasaulyje.

—■ Ponas daktare, o jei
gu aš meščiau gėręs degti
nę ?.... \

— Tai turėjai daug ank
sčiau padaryti! Jau dabar 
pervėlu! i '

— Ačiū Dievui.... — at
siduso ligonis ir išėjo.

V-i
■ X Panevėžys •

— Mylimas vyreli, — ta
rė banko savininko jauna, 
graži žmona. — Tu man sa
vo banko kasininką gyrei 
kad labai geras, ištikimas, 
o aš jis....

— O Dieve? gal sušekei 
jį pinigus vagiant? Ir 
mes jkliusim..... '

— Ne---- Jis pareiškė
man savo meilę...... -—r

— Dėkui Dievui! Maniau 
susekei jį darant ką blogo!

i
—Nėra tiek didelio daik

to už kurį kitas, nebūtų dar 
didesnis.

Ųėra ir tiek mažo daikto 
už kurį kitas nebutu dar 
mažesnis. Pruųkovas.



Gaus šimtinę
Bostono “Keleivis” užsima

nė apdovanoti A. B. Strimaitį. 
Savo 6-me numeryje stambiai 
rašo:

“SIŪLOM $100.00”....
Tas “Keleivio” geraširdingu- 

mas atsirado del to kad “Vie
nybės” nr. 8-me Strimaitis pa
sakė: “Kas apskundė žyvatą? 
Nagi ne kas kitas kaip tik.... 
R. Vasiliauskas-Kutra, ‘Kelei
vio’ firmos narys.”

Tai del to pareiškimo “Ke
leivis” ir sako: “Jeigu Strimai
tis Įrodys kad toks asmuo ka
da nors buvo musų firmos na
rys tai mes jam (Strimaičiui) 
užmokėsime ^100.00 dovanų. 
Taigi, eik šen, ponas Strimai
ti... . Tamsta dabar gali pa
sirinkti vieną, iš dviejų: arba 
šimtą dolerių, arba melagio 
vardą.”

Na, Strimaitis, visai nesvy
ruodamas, pasirinko tą šimtą 
dolarių, palikdamas melagio 
vardą pačiam “Keleiviui”.

Strimaičio motivai toki:
Musų literatūroje yra storo

ka knyga, vardu “Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje Istori
ja”, spausdinta 1916 metais. 
Tos istorijos 435 puslapy j juo
du ant balto aprašyta:

“....Kad įtikinus žmones... 
sufabrikuota ir tam tikras do
kumentas ‘Affidavit’, po ku
riuo pasirašė tūlas Adam Kut- 
ra. Tas Adam Kutra prirodi
nėjo buk 1908 metais jis tar
navęs Kauno žandarų skyriu
je.... Tas affidavitas buvo 
atsiųstas ir ‘Tėvynės’ redakci
jai, bet redakcija jo netalpino. 
Jis tilpo socialistų laikraščiuo
se ir juo, kaip kokiu ištikrųjų 
įtikėtinu dokumentu, gana il
gai paskui remtasi polemikose 
prieš SLA. ir jo organą.

Pagaliau, kada SLA. prezi
dentas F. živatkauskas, kaip 
toliau matysime, liko suareš
tuotas Taunton’e, Mass., už 
kalbą apie SLA., tuokart ‘Tė
vynės’ redakcija buvo. priver
sta nuplėšti kaukę ir nuo to 
affidavito, nors ikišiol tylėjo. 
Nuplėšti gi reikėjo del to kad 
‘affidavito’ autorius ir liudi- 
ninkas-vertė j as prie živatkau- 
sko suareštavimo buvo tas pats 
žmogus”.

“....štai 1912 m. lapkričio 
15 d. ‘Tėvynėje’ paskelbta kad 
‘affidavito’ autorius, A. Kūtra, 
yra tai ‘Keleivio’ darbininkas, 
tūlas R. Vasiliauskas.... ‘Tė
vynė’ redakcijoje buvo ir yra 
prirodymai jog R. Vasiliauskas 
tuokart buvo ‘Keleivio’ darbi
ninku ir kiek vėliau net firmos 
dalininku”.

Tai mat kaip!
Strimaitis neparašė “Vieny

bėje” jokių melagysčių, tik pa
kartojo tą kas senai parašyta 
Susivienijimo Istorijoje, kurią 
skaito tūkstančiai žmonių.

O toje Istorijoje aiškiai pa
sakyta kad R. Vasiliauskas-Ku
tra buvo “Keleivio” firmos na
rys !

Per visus dvidešimts metų 
nuo tos Istorijos išėjimo į pa
saulį, nei “Keleivis”, nei Kutra- 
Vasiliauskas to viešai paskelb
to fakto neužginčijo, neįrodė 
kad tas netiesa. Tik dabar 
“Keleivis” atvėrė savo pinigi
nę ir siūlo Strimaičiui šimtinę.

O Strimaitis ir sako, “Duokš, 
‘Keleivi’, tą šimtinę, o melagio 
vardą aš palieku tau visai dy
kai !” A. B. Strimaitis.

“DIRVOS” REDAKTORIAUS 
ŽODIS

EIKIT?
PIRKTI

:j: tik j tokias krautuves X 
j kurios turi savo skel- f 
$ himus jūsų laikraštyje *
* “Dirvoje”. Nuėję ko *
* pirkti, priminkit jog ? 
j matėt jų biznio skelbi- j 
£ mą “Dirvoje”, gausit 5 
j geresnį patarnavimų. £

“Dirvos” redaktoriui asme
niškai yra žinoma kad R. Vasi
liauskas 1910, 1911 metais — 
taigi gali būti kad ir metais ar 
dviem pirm tų, ir taip pat po 
tų paminėtų metų — dirbo po 
tuo pačiu adresu kur tada ra
dosi “Keleivio” redakcija ir ad- 
mininistracija: 28 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Ant kiek tiesioginai R. Vasi
liauskas buvo surištas su “Ke
leivio” firma, ar kaipo darbi
ninkas, negaliu tikrinti, tačiau 
šie daviniai patys už save kal
bės. Tėmykite juos:

1910-1911 metais man dil
inant “Keleivio” spaustuvėje, 
pusė “Keleivio” administracijos 
ofiso buvo užimta laikraščio 
biznio reikalams, kurioje nuo
latos sėdėjo pats tuometinis 
“Keleivio” leidėjas, J. G. Ge
gužis arba kas nors tiesioginai 
dirbantis administracijoje. Ki
ta ofiso pusė buvo užimta da
bartinio SLA. Prezidento F. J. 
Bagočiaus, kuris tada dar mo
kinosi advokatūros ir lankė mo
kyklą. Bagočiaus ofiso pusėje 
dirbo tas minimas R. (Romual
das) Vasiliauskas, kuris su Ba- 
gočium varė įvairius biznius: 
užlaikė agentūrą; vienas jų bu
vo notaras, jiedu dirbdavo vi
sokius legalius ir šiaip doku
mentus; eidavo perkalbėtojais 
Lietuviams į teismus. Bago- 
čius tame ofise būdavo tik kai 
pareidavo iš mokyklos, o R. Va
siliauskas visą laiką, jeigu ne
būdavo kur su reikalais išėjęs 
ar išvažiavęs.

R. Vasiliauskas, kaip ir F. J. 
Bagočius, atlikinėjo ir visus su 
“Keleivio” bizniu surištus rei
kalus, kurių pats J. G. Gegu
žis negalėdavo atlikti, ar netu
rėdavo laiko, ir kada tik jų ku
rio paprašydavo.

Ar jiedu tame ofise dirbo i 
kaipo “Keleivio” darbininkai, 
ar savo vardu, neklausinėjau 
ir todėl to netikrinu. Kaip R. 
Vasiliauskas taip ir F. J. Ba
gočius, ką uždirbdavo lauke, 
ėjo į jų pačių kišenius. Gi vi
duje, jeigu ta agentūra buvo 
tiesioginiai “Keleivio” biznio t 
dalis, jiedu abudu turėjo gauti 
algą iš J. G. Gegužio, o jeigu 
tarp jų buvo sudaryta kitokia 
sutartis — už leidimą jiedviem 
naudotis ta vieta “Keleivio” 
leidėjui už tai atsidirbti įvai
riais pasitarnavimais, tas irgi 
turi savotišką reikšmę abiejų 
jų priklausomumo “Keleivio” 
firmai kaipo jos darbininkai.

Tą galima butų patirti iš tų- 
metinių skelbimų tilpusių “Ke
leivyje”, kurie be abejo pasa
ko ai- ta agentūra buvo “Ke
leivio” agentūra ar F. J. Bago
čiaus.

R. Vasiliauskas galėjo būti 
F. J. Bagočiaus samdytas dar
bininkas ir galėjo būti partne- 
ris-pusininkas, jeigu “Keleivis” 
dabar užsigintų kad R. Vasi
liauskas visai nebuvo ‘Keleivio’ 
firmos darbininkas ar narys.

Tą geriausia galėtų atsakyti 
dabartinis SLA. Prezidentas F. 
J. Bagočius: jis galėtų tikriau
sia pasakyti ar R. Vasiliauskas 
buvo samdytas “Keleivio” dar
bininkas ar jo paties samdytas 
agentas ar firmos - agentūros 
pusininkas.

Jeigu p. Bagočius savo pa
reiškimu įrodytų kad R. Vasi
liauskas tada dirbo už algą jam 
o ne “Keleiviui”, tada p. Stri
maitis iš “Keleivio” tos šimti
nės gal ir negautų.

Bet tuo atveju šviesa pultų 
ant dabartinio SLA. Preziden
to Bagočiaus.

Tikiu kad p. Bagočius nepa
reikš “užmiršęs” tuos laikus ir 
kad manęs nepažystąs, nes vi
sai dar nesenai man rašė laiš
ką, prisimindamas mano ir sa
vo tuomet “Keleivio” pastogė
je praleistus laikus.

K. S. Karpius, 
“Dirvos” Redaktorius.

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

(Tęsinys iš pereito nr.) 
4: *

Nejudamas Turtas ir 
Turto Įsigijimas

žemę parduodant, nėra rei
kalo žymėti “su trobesiais” ar 
be jų: įstatyme parodyta kas 
žemei priklauso; svarbu tik ži
noti kas yra savininkas, ir ta
da aišku kam priklauso viskas 
kas toje žemėje randasi. Kas 
kita yra miestuose, kur namai 
yra svarbus ekonominis viene 
tas. Trobesys pastatytas ant 
termininės nuomos žemės skai
tomas nekilnojamu turtu iki 
pasibaigia nuomos laikas. Tai
gi toks trobesys negali būti 
parduotas varžytinėse nugrio
vimui, kaip kilnojamas turtas, 
o gali būti parduotas tik su 
nuomos teise, kaip vienas eko
nominis vienetas.

Kalbant apie nuomas: nekil
nojamas turtas Lietuvoje gali 
būti išnuomotas tik 36 metams 
skaitant nuo nuomavimo pra
džios. Turtas kuriam įsteigta 
globėjas, gali būti išnuomotas: 
mažamečių turtas — iki jiems 
sukaks 17 metų, kiti turtai — 
neilgiau kaip 12-kai metų.

Skirstant viensėdžiais, že
mės tvarkymo įstaigos galuti
nai sprendžia ginčus kiek ku
riam kaimui ar ukiui priklau
so žemės, ir tie išspręsti gin
čai negali būti teisme naujai 
nagrinėjami.

Laikinas pilietybės įstatymas 
draudžia svetimšaliams bent 
kuriuo budu įsigyti Lietuvoj 
nekilnojamą turtą, ir sudarytos 
nekilnojamo turto pardavimo 
pirkimo sutartys skaitomos ne
sančiomis ir naikintinomis.

Turtą Lietuvoje paveldėjęs 
svetimšalis privalo tą palikimą 
likviduoti per 3 metus. Bet ka
dangi Lietuvos konstitucija lai
davo lygias civilines teises bent 
kurio Amerikos kontinento res
publikos piliečiams Lietuviškos 
kilmės tai Amerikos piliečiai 
Lietuviai, asmeniškai ar per 
įgaliotinius, gali paduoti pra
šymą Vidaus Reikalų Ministe
rijai ir lengvai gauna leidimą 
nekilnojamam turtui įgyti.

Svetimšalių Teisės
Kalbant apie svetimšalių tei

ses: Svetimos valstybės teismo 
sprendimas Lietuvoje vykdo
mas tik tada jei sudalyta tuo 
reikalu sutartis. Su Amerika 
dar nesusitarta.

Nesenai dar vienas Ameri
kiečiams įdomus sprendimas 
buvo padarytas Vyriausio Tri
bunolo: Civ. Įst. 103 str. rei
kalavimas kad žmona gyventų 
su savo vyru, numato bendrą 
vyro ir žmonos gyvenimą savo 
valstybės teritorijoje; todelei 
žmona, atsisakydama persikel
ti kartu su savo vyru į sveti
mą valstybę, nenusižengia įs
tatymui ir ji negali būti kalti
nama del negyvenimo su vyru 
išvykusiu Amerikon, šis spren
dimas yra labai svarbus, nes 
tuo budu žmonos atsisakymas 
vykti Amerikon yra pateisina
mas aukščiausios Lietuvos tei
smo instancijos ir žmonai ne
galima primesti vyro apleidimą 
(desertion). Kai kuriose bylo
se, kuo šeima yra svarbus fak
torius, tas sprendimas turės 
didelės reikšmės, paveizdan pa
veldėjime, kur vyras Ameriko
je gautų divorsą nuo žmonos 
pasilikusios Lietuvoje, antros 
žmonos vaikai negalės pavel
dėti tėvo turto Lietuvoje.

Kai svetimšalis kelia bylą 
Lietuvos piliečiui, Lietuvos tei
smas reikalauja laido išlaidoms

ir galimam sprendimui atsako
vo naudai padengti, nebent jei 
susitarta su atitinkama valsty
be. Su Amerika nėra susitar
ta. Jei svetimšalis kelia Lie
tuvos teisme bylą svetimšaliui, 
laidas nėra reikalaujamas.

(Bus daugiau)

AKRON
LANKYSIS JANUŠKEVIČIUS 

SU PAVEIKSLAIS
Sekmadienį, Kovo 8 d., pas 

mus lankysis J. Januškevičius 
su naujausiais iš Lietuvos pa
veikslais, kuriuos rodys salėje 
ant Raymond street. Vakaras 
patogus kiekvienam — tik at- 
silankykit, o paveikslai labai 
svarbus kiekvienam matyti.

Juozas Ramoška.

VALIO Į CLEVELANDĄ! 
Akrono Lietuvių Draugiškas 
Klubas — apie 35 vaikinų ir 
panelių — iškilmingai trauks į 
Clevelandą ateinančio sekma
dienį, kur išpildys puikų, nau
ją programą, “Kareivio Sap
nas”, su įvairiais pamargini- 
mais, dainomis ir juokais — 
kas gražiame sapne gali pasi
taikyti, ypač kareiviui....

Tą didelį perstatymą išpildy
ti Akrono jaunimą užkvietė vi
sos trys Clevelando SLA. kuo 
pos. Rep.

L G. Hollish su žmona, L. Law 
rence, J. Verseckas, Jr.

Po $1: F. Stalioraitis, A. Šu
kienė, G. Krikščiukaitis, J. Ro
kas, P. švelnis, K. Praspaliai 
skas, L. Glinskis, V. Darulis, 
J. Ramoška, V. Vasiliauskas, 
J. Gari jonas, J. Slivinskas, J. 
Lukoševičius, A. Palionis, J. 
Sabastinas, E. Sajetienė, P. 
Račiukas, M. Galdikas, P. Si- 
deris, A. Aleknavičius, A. Moc
kevičius, J. Januška, M. Poška 
J. Stragauskas, A. Vasiliauskie
nė, P. Kazlauskas, J. Salasevi- 
čienė, A. Rudis, ir dar vienas 
kuris prašė vardo neskelbti.

Po 50c.: J. Daminkaitis, M. 
Jenickas, B. Jarašius, J. Apše
ga, J. Grigas, J. Termenas, J. 
Voveris, A. Lumpickas, P. Sa
vickas, M. Subačius, A. Bes
kov, J. Matukonis, J. Kičas, K. 
Baublis, K. Norkus, P. Barau
skienė, M. Venskunas.

Po 25c.: S. Tamašauskas, A. 
Smaliukas, A. Dudonis, J. Ja
navičienė, P. Yurgelis, A. Ber- 
notavičius, J. Kazlauskas. J. 
Jocis 15c. Viso surinkta $67.40.

Komitetas taria visiems au
kavusiems širdingą ačiū.

Juozas Milickas.

AKIŲ PRIEŽIŪRA SVARBU IŠ MAŽENS 
Pratinkit Vaikučius Suprasti Šviesos Svarbą

MOTERIS PARDAVĖJA 
Prašoma kreiptis j Room 219, 
5713 Euclid avenue. Savaitine 
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 
naštų prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

LIETUVIAI ATJAUČIA SA
VO DRAUGUS

Juozas Verseckas su žmona 
pirmiau gyveno Akrone. Lap
kričio 28 d. aplankė savo gi
mines ii- draugus Akrone ir tą 
naktį gryžo namon į Clevelan
dą, kur dabar gyvena. Parva
žiavus automobiliu netoli Cle
velando, ištiko nelaimė: nak
ties metu nepatėmijus kito au
tomobilio ant kelio, užvažiavo 
ir suvažinėjo du žmones, kurie 
sustoję taisėsi rato padangą. 
Netrukus jis buvo suimtas. Tą 
jo nelaimę sužinoję Akroniečiai 
draugai labai apgailestavo, o 
labiausia p. Verseckienės su 
mažais vaikučiais. Prie to, p. 
Verseckienė buvo viena iš rim
čiausių ir sumanių moterų Ak
rone, nors Amerikoje gimus ir 
augus, visada su Lietuviais da
lyvavo ir savo vaikučius Lietu
viškoje dvasioje auklėja. Dėl
to S. Muckui sumanius, keli jų 
draugai suėję pas Muckus nu
tarė p. Verseckienei pagelbėti, 
nes p. Verseckai taip pat de
presijos paliesti, o štai Sausio 
pabaigoje pasibaigus Versecko 
bylai, jam priteista užsimokė
ti $100 ir teismo kaštus.

Susidarė komitetas parinki
mui aukų Verseckų parėmimui, 
iš šių: S. Muckus, J. Ižganai- 
tis, A. Popeika, J. Milickas. Jie 
perėję per Akrono Lietuvių na
mus, ne tik kad nerado prie
šingo, bet visur rado užjauti
mą, ir visi pagal išgalės sudė
jo aukų sekančiai:

Po $5: J. Ižganaitis, J. Mi
lickas; $1.50, N. Trumpickas.

Po $2: S. Muckus, B. Ver
seckas, S. Sasnauskas, F. Jan
kauskas, V. T. Neverauskas,

TAUTOS DIENA. Akronie
čiai iškilmingai minėjo Vasario 
16-tą, Lietuvos nepriklausomy
bės dieną. Lietuvių Draugiš
kas Klubas surengė gražų pro
gramą šv. Petro bažnytinėje 
salėje, sudainavo daug Lietu
viškų dainų; kalbą pasakė Ig. 
J. Hollišius, J. Ramoška, ^jauno
ji A. Aleknienė, ir Angliškai 
kalbėjo vietos klebonas Kun. 
Mahoney.

Kelios Lietuvaitės, pasiren
gusios tautiškas rubais, pašoko 
Lietuviškų šokių. Užbaigiant 
nrogramą sugiedojo Lietuvos r 
Amerikos himnus. Publika la
bai patenkinta tokiu Akrono 
Lietuviu jaunimo pasidarbavi
mu. Tikima kad ir toliau Ak
roniečiai jaunuoliai veiks Lie
tuvių labui ir pasistengs kiek
vieną metą musu Tautos Lais
vės dieną gražiai paminėti.

MIRĖ. Vasario 16 d. mirė 
nelaiminga mirčia Ona Aleksan
dravičienė. Ji prakūrimui ug
nies pylė į pečių kerosiną, o pe
čiuje butą ugnies, ir kerosinas 
sprogo, aptaškydamas ir uždeg
damas ją. Ant žmonos kliksmo 
iš lauko atbėgo vyras, gelbėjo 
gesinti, ir pats kiek apsidegino. 
Nuvežta į ligonbuti, nelaiminga 
moteris po 10 valandų didelių 
kančių mirė. Liko vyras, šeši 
vaikai, kurių jauniausias 9 me
tų amžiaus. Aleksandra vičiai 
gyvena Akrono priemiesty j Ken
more. Kalnas.

Rašo Dr. S. II. Monson, M. D.
Narys Executive Committee, 

Cleveland Sight Saving Council
Jeigu tėvai rūpintųsi prižiūrėjimu 

savo vaikų akių kaip jie rūpinasi jų 
maistu, akių negerumai tarp vaikų 
butų visiškai sumažinti.

Nuo to laiko kaip tik kūdikis už- 
gema jo akys turėtų būti apsaugo- 
jomas teikiama atsakančia priežiū
ra. Ankstyvais metais akys dar 
'aisvos nuo įtempimo ant knygų ir 
kokie nors negerumai lengvai gali
ma pataisyti. Akys dar tebėra ge- 
iausiame stovyje ir užtarnauja ge- 

■os priežiūros ir pritaikytų darbui 
sąlygų. Nors aiškiai žinoma posa
kis kad “šviesa pigi, o akys yra 
aeikainuojamos”, tačiau daugybė 
žmonių gyvena versdami savo akis 
Urbti spiv~n=e kuriose net nėra ne

gyvos mašinos.

Pastarų laikų tyrinėjimuose, pa
darytuose svarbiuose Suv. Valstijų 
miestuose, patirta kad tik vienas iš 
septynių namų kuriuosei randasi 
mokyklos vaikų, tėra tinkamai ap
šviesti skaitymui ir rašymui.

Stoka tinkamo apšvietimo kole
gijų kambarių gali būti viena prie
žasčių kodėl taip daug kolegijų stu
dentų — du iš kožnų penkių — iki 
pabaigia kolegiją, sugadina savo re
gėjimo gerumą.

Vaikai, pirm pradėsiant lankyti 
mokyklą, nrivalo būti nadrąs’nami 
ir įtikrinami kad reikalinga dirbti, 
skaityti ir žaisti atsakančioje švie
soje. Ta pamoka įgyta kūdikystė
je bus jų nąlaima visam gyvenimui.

Yra padirbta lempu kurios t^’kia 
atsakančią šviesą prie skaitymo ir 
sudijavimo, ir diduma tų lemnu nė
ra brangias.

Važiuosit
LIETUVON?

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

PARSIDUODA NAMAI
WADE PARK AVE. arti E. 71 St., 

didelis madinis namas, 2 krautu
ves ir trys gyvenimui, pilna kaina 
$?400, savininkas
4303 Pearl Rd. SHa. 5801

NEPAPRASTA PROGA
Du moderniški namai, ant vieno 

loto, kampas E. 80 ir Star avenue 
(pirma gatve j pietus nuo Supe
rior), abu už $4800. Parsiduos ir 
na: kirai jei norima. Savininkas 
4303 Pearl Rd. SHa 5801

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

KREIPKITĖS I

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

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

Išpardavimas
Vyrams ir vaikams
SVETERIŲ IR VISOKIŲ MĖGSTU VALKALŲ

Dabar laikas įsigyti ir apsisaugot nuo šalčio
Vyrams vilnoniai 
Lumberjackets

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

I Vaikams Vilnoniai 
$€^*95 Zipperiu susegami 
' I Vaikų Vilnoniai 
,*> Į ' Sveteriai su zipperiu 
$~| .89 Vaikams Vilnoniai 

JL Shaker užsimaunami 
$11 .89 Vyrams ir Vaikams 

1 megstinės kepurės

THE K« & RĖK® CO.

$Q.19

'T19
44'

7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

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

PARTRAUKI AM iš Lietuvos Amerikoje 
gimusius vaikinus ir merginas, taipgi 
visus kurie sulyg Lietuvių kvotos gali į 
Ameriką įvažiuoti.

Visada kreipkitės į savo Lietuvišką įstai
gą, kuri jums sąžiningai patarnaus ir 

suteiks tikriausias informacijas 
apie kelionę ir reikmenis.

DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
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Kaunas. — Per ištisus 1935 
metus Lietuva išvežė į užsie
nius savo gaminių už 153 mi
lijonus litų.

Didžiausią vietą 1935 metų 
eksporte sudaro sumos gautos 
už parduotą į 'užsienius miško 
medegą (rąstai, blankos, len
tos, faniera ir celiulioza). Už 
miško medegą gauta 29,700,000 
litų.

Antrą vietą užima grudai, 
linų sėmenys ir dobilų sėklos. 
Už tai gauta beveik tiek, pat 
kiek už miško medegą: 29.500,- 
000 litų.

Trečioje vietoje stovi mėsa 
ir taukai. Už tuos produktus 
buvo gauta 27,200,000 litų.

Ketvirtą vietą užima pieno 
produktai ir kiaušiniai, 
ta 26,900,000 litų.

Penktą vietą užima linai ir 
pakulos — gauta 14,300,000 li
tų.

šeštą vietą užima gyvi gy
vuliai — jų buvo išvežta už 
10,600,000 litų.

Septintoje vietoje stovi odos 
ir kailiai. Už juos gauta 3,- 
200,000 litų.

Visos tos septynios prekių 
grupės sudaro 93 nuoš. visų 
Lietuvos išvežimų 1935 metais

Palyginę visą 1935 metų iš
vežimą ir atskiras išvežtų pre
kių grupes su 1934 ir 1933 me
tų gauname tokį vaizdą:

1934 metais išvežimas siekė 
147,200,000 litų.

Visas 1933 m. išvežimas sie
kė 160,200,000 litų.

Miško modegos buvo išvež
ta:

1934 m. už 39,200,000
1933 m. už
Grudų, linų 

lų sėklų buvo 
a 1934 'm. 
B 1933 m. 
f Mėsos ir

35.690,000 
sėmenų ir 
išvežta:
10,500,000 
4,800,000

UŽ
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taukų buvo

lt.
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it.
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1 1934 m. už 37,500,000 
11933 m. už 53,900,000
| Pieno produktų ir kiaušinių 

Enivo išvežta:
1934
1933
Linų

ita:
1934
1933
Gyvų 

buvo išvežta po beveik tiek pat
1934 ir 1933 metais
1935 metus.

Visas 1935 metų 
yra 4 nuoš. didesnis 
m. išvežimą, tačiau jis yra tiek | 
pat nuoš. mažesnis už 1933 
išvežimą.

it.
it.

m. UŽ 19,100,000 lt.
m. už 28,300,000 lt.
ir pakulų buvo išvež

m. už 11,100,000 it.
m. už 7,200,000 lt.
gyvulių, odų ir kailių

kaip per

išvežimas
už 1934

t vi
ii ar

su-
aiva-

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

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

Kaina 25 centai.
“DIRVA”

6820 Superior av. Clev land, O

STONIS
vais,

>kur-

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

ikoje 
dpgi 
jali j

istai- 
ir

Duodame j stalų skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius: prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpimi kitokių 
apdraudų. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. UEnd. 5699

ĮVEŽIMAS 1935 METAIS
Per ištisus 1935 metus Lie-1 

tuva įsiveže iš užsienių įvairių 
prekių už 127,000,090

Svarbiausio importo 
1935 metais buvo;

Pirmoje vietoje —
(audimo) žaliava, verpalai, siū
lai ir įvairus audiniai. Viso 
Įvežta už 28,900,000 litų.

Antroje vietoje eina geležis, 
kietoji anglis, nafta, benzinas 
ir cementas — už 20,800,000 
litų.

Trečią vietą užima skardos, 
ketaus, geležies ir plieno dirbi
niai, įvairios mašinos, instru
mentai, aparatai — už 17,600,- 
000 litų.

Ketvirtoje vietoje eina odos, 
kailiai, avalinė, gumos dirbi
niai, kaliošai, stiklas ir popie
rius — už 7,400,000 litų.

Penktoje vietoje — skėlų ir 
dirbtinų trąšų — už 5,700,000 
litų.

šeštoje vietoje eina arbatžo- 
lė, kava, kakao, ryžiai, silkės, 
.cukrus, aliejai ir tabakas — už 
5,600,000 litų.

(Palyginę visą įvežimą 1935 
metais su 1934 ir 1933 metų 
įvežimu, gauname tokį vaizdą;

1934 metais Įvežta už 138,- 
000,000 litų; 1933 m. — už 
142,000,000 litų.

Taigi 1935 metų įvežimas 
svetimų prekių yra 8 nuošim
čiais mažesnis už 1934 metų 
ir 11 nuoš. mažesnis už 1933 
metų įvežimo vertę.

1935 metų Lietuvos prekių 
išvežimą ir svetimų prekių Įsi- 
vežimą sulyginus pasirodo kad 
1935 metais Lietuva turėjo 
apie 26,000,000 litų pelno.

Nors 1935 m. išvežta už apie 
7.000,006 
193 
tais 
litu

Išvežta apie 150,000 tonų pre
kių daugiau negu 1931 m.
Klaipėda. — Suvedus 1935 

metų davinius pasirodo kad 
1935 metais į Klaipėdą išviso 
laivų įplaukė 1225, kas sumu
šė visus pirmesnius paskirų 
metų rekordus. Bendras įplau
kusių laivų tonažas buvo 117,- 
000 didesnis už 1934 metais 
įplaukusių laivų tonažą.

Palyginus sir 1934 m. Įveži
mu per Klaipėdos uostą, 1935 
metais prekių įvežta apie 70,- 
000 tonų mažiau. Viso 
ta 666,000 tonų 1934 m. 
įvežta 738,060 tonų).

Įvežtųjų prekių vertė 
91,791,000 litų (1934 : 
133,375,470 litų).

Tačiau svarbiausia, išveži
mas per Klaipėdos uostą pra
eitais metais padidėjo 150,000 
tonų, arba 35 nuoš. palygin ts 
su 1934 metų išvežimu.

1935 metais 
uostą išvežta 
prekių, o 1934 
tonai.

Tų 
vertė siekė 96,660,000 litų 
1935

j VIETINES ŽINIOS j
Nepriklausomybe Pami

nėta Iškilmingai ir 
Naudingai

Clevelando Lietuviai jau 
prato išvien ir iškilmingai 
mybės šventę ir skaitlingai
silanko Į tam tikslui suruoštus 
vakarus.

Programas ėjo sekančia tvar-

pa- 
pa- 
at-

štinai, ir Darželiui padaryta 
nemažai pelno.

Paulina ir Kazys štaupai pa
aukavo Lietuvių Darželiui $25. 
Prie to, Vilniaus ženklelių iš
platinta už apie $10.

Ačiū Clevelando Lietuviams 
už supratimą ir pagerbimą mu
sų Tautos' šventės savo gausiu 
atsilankymu, nes tą popietį bu
vo užėjus sniego pūga su šal
čiu, kad net rengimo komisija 
buvo susirupinus ar kas norės 
į Lietuvių salę keliauti. Rep.

į vėž
liuko

i siekė
m. —

per Klaipėdos
441,107 tona' 
metais 275,784

1934 m. išvežtų prekių 
o 

m. — 116,856,000 litų.
1935 metais per Klaipėdos

uostą išvežta ir įvežta prekių 
1,100,000 tonų, arba 80,000 to
nų daugiau negu 1934 m.

Vien grudų išvežta daugiai 
kaip 150,000 tonų, tuo tarp 
kai 1934 m. grudų tebuvo iš- 
•ežta vos apie 18,"'00 tonų.

“L.A.”

litų 
metais,

Įvežimas 
didesnis,
18,000,000 litu.

“L. A.”

daugiau negu 
tsčiau 1933 mc- 
buvo 15,000,000 
ir pelno turėt:

Matas Šančius Vyksta f 
Amerkas

Kaunas. — Jau paaiškėja 
kad rašytojas-keliauninkas Ma 
ns šalčius Vasario 8 d. išva

žiuoja į Pietų Ameriką. Jo ke- 
‘iono remia DULR ir Lietuvos 
Turizmo Sąjunga.

M. šalčius pifmiausia maro 
•’vkti į Argentiną, paskui 
Urugvajų ir Paragvajų, toliau 
į čili, Boliviją ir vėl Argentiną 
Andų kalnynuose, ir aplankyti 
Takom.os dykumų gyventoj us 
Vėliau vyks į Peru ir 
ra, o ateinantį rudeni 
Suvienytas Valstijas, 
gryš į Lietuvą.

Kaip matyti iš M.

Ekvado 
pasiek? 
iš kurARKLIAI DANIJON VEŽAMI 

KAS SAVAITĖ
Klaipda. — Prasidėjus šių užsibrėžto kelionės plano, ji 

metų Lietuvos arklių eksportui pasiryžęs apkeliaut apie 30,00 
j Daniją, kiekvieną savaitę per kilometrų.
Klaipėdos uostą išplaukia lai
vas su arkliais. Išvežama po 
kelis desėtkus arklių ir į An-

Sausio pabaigoje 
kliu dviem laivais Į 
?o 00. Toliau vėl 
i Daniją išvežama 
klių-žemaitukų.

išvežtu Fi- 
Daniją, vi- 
kas savaitė 
po 200 ar-

“L.A.”

šalčiau*

Savo kelionę apra
šys ir išleis knygą.

Jc viena kelionių knyga — 
“Svečiuose pas 40 Tautų” — 
jau išleista ir gausiai platina
si Lietuvoje.

Matas šalčius yra tas pats 
kuris apie 18 metų atgal buvo 
Ame!-ikoje ir redagavo “Atei
tį”.

ANGLIS IR MALKOS
Petras Komeras parduoda ir pristato 

kios rūšies anglį ir malkas
OHIO LUMP ................................................ tonas
HOT FIRE .LUMP .......................................... ”
WEST VIRGINIA LUMP ............................. ”
KENTUCKY LUMP .....................................
STANDARD (POCAHONTAS ......................... ”
ORIGINAL POCAHONTAS ......................... ”

(Tik 1 bušelis pelnų iš tono)
’K KOMER WOOD & COAL

1201 EAST 80TH ST. Telef. GArf.

Viso-

$5.95
6.25

7.89
8.25

8 95

2921

Kaninas St. Clair ir Ontario 
Namų KEnmore 4740-W

P. J. KERSIS
1130 STANDARD BLDG.

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

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausių 
kainą. Taipgi įvairios apdraudbs-insurance reikaluose gausit ga
rinusį patarnavimų.

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

Turiu $2.000 sumoje Lietuvių banko knygelių pardavimui.

I DEELA C. JAKUBS Į 
č (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
= Lithuanian Funeral Home ū-

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų £
= kambarius leidžiame dykai. E
= I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit £ 

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- Ę
š tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- - 
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. F
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 Ę

Vakarą atidarė Liet. Kultū
rinio Darželio Sąjungos pirmi
ninkas Adv. P. V. Česnulis su 
paaiškinimu apie vakaro tikslą, 
ir kadangi šio vakaro pelnas 
skiriamas Lietuvių Kultūrinio 
Darželio naudai tai paaiškino 
ir epic Darželio reikalus.

(Pirmiausia sekė vaidinimas 
veikalo “Leitenantas Antanas”, 
iš Lietuvių kovų su Lenkais už 
Vilnių. Vaidinime dalyvavo: 
Leitenanto rolėje Juozas Olšau
skas; Marytės, jo mylimosios, 
—• Petronėlė Stankevičiūtė; Jo
no — Jonas Petrauskas; Onos 
— Julė Salasevičiutė; tarnai-
tos —' A. Garkauskaiti 
tės

gi labai atsa-

seke muzikalia 
FWA muzikos

Lietuvos 
paragino

M. Mišeikienė; Daktaro 
V. P. Banionis.

Veikalas buvo jaudinantis ir 
įdomus, atliktas 
kančiai.

Po vaidinimo 
trio, kuri atliko 
skyriaus nariai.

Trumpas vėliausias 
žinias apipasakojo ir 
įsigyti Vilniaus ženklelius K. 
S. Karpivfš.

Adv. Nadas Rastenis pasakė 
ilgesnę kalbą, pritaikytą Lietu
vos nepriklausomybės dienai.

Po to sudainavo keletą pat
riotiškų dainų Juozo Olšausko 
greitomis sumokytas ansamb
lis. Tiesiog malonu klausyti 
dainuojant tuos pačius musų 
dainininkus ir dainininkes, ka
da yra vadovybėje patyrusio 
žmogaus.

Linkėtina kad tas ansamblis 
išaugtų Į didelį, gerą chorą, 
kokio Clevelando Lietuvių tar
pe jau senai pasigendama.

Prie dainų nianu akompana
vo Aldona Wilkeliene.

Programas baigta Lietuvos [ 
Himnu, p. Olšauskui paprašius i 
’■ubliką atsistoti. Himną“ ved? 
ansamblis, su pritarimu visos, 
publikos.

Po programo buvo šokis.
žmonįn nrisirinko sMė kim-

VIEŠA PADĖKA P. KOMERU1 
Už GERAS ANGLIS

Paprastai kožnas vertelga 
skelbimuose savo prekes giria 
— tas taip priimta, ir žiūrima 
į tai kaipo skelbimą, bet nepa
prasta tai kai randi geresnes 
vertės prekes negu skelbiama.

P. Komeras skelbiasi prista- 
tąs anglis kurios gerai dega, 
duoda daug šilumos ir “tik bu
šelis pelenų iš tono”. Aš tik 
pusę tiek pelenų gaunu....

Neatsižiurint kiek bereika
lingas ir įkirus darbas pečiaus 
kurinimas, bet su gera anglimi 
visai neansunkina.

Jeigu jums, Komerai, pavyks 
;r toliau gauti tokias geras an- 
^’s ir nristatyiti nirkėia~is. at
eityje -v’’sni nereikės garsmt's , 

'’tys pirkėjai ius suras ir po 
’eme. A. M. Praškevičius.

ŠIRDINGAS AČIŪ
Reiškiame savo širdingą pa

dėką už surengimą mums gra
saus banketo, sutiktuvėms ma- 

o žmonos gryžusios iš Lietu
vos. Ačiū rengėja s pp. Po- 
derskiams, Stepšiams, Verby- 
' —o. Mičiuliams. Kundrotams, 
Dedulioniams, Vegiams, m dar
bininkams, panelėms kurie tą 
vakarą dirbo prie valgių gami
nimo ir patarnavimo į stalus. 
Smigelienei, Kundrotienei, Mi
liauskienei, Stepšienei už pri
žiūrėjimą ir valgių pagamini
mą. Ačiū visiems giminėms, 
draugams ir visiems kuo kas 
prisidėjo prie to taip gražaus 
banketo. Niekad nesitikėjom 
kad tiek daug gerų mums už
jaučiančiu draugų atsilankys. 
Jūsų atsilankymas mums da
vė daug energijos ir ateityje 
praleisti daug linksmu valandų 
kartu su iumis. širdingai ačiū 
’■ž ’teikta mnm.š dovana kur’ 
pasiliks mums -Atmintyje ant 
visados; <

Antanas ir K^Urma č’uteliai 
1^35 E. 140 St. I

PADĖKA
Šiuomi noriu širdingai padė

koti visiems draugams ir rėmė
jams kurie atsilankė mano gim
tadienio paminėjimo pokilyje, 
o ypatingai mano uošviam, pp. 
Julei ir Jurgiui Salasevičiams, 
kurie daug pastangų padėjo to 
pokilio surengimui. Taip pat 
ačiū šeimininkėms, pp. Skodie- 
nei ir Glugodienei ir tvarkos 
vedėjams, pp. Verbylai ir Sko- 
džiui, ir patarnautojams prie 
stalų, p-lėms: 
Skodžiutėms ir 
programo vedėjui, K. S. 
pini, taipgi tiems kurie 
vavo.

Nesitikėjau kad kada 
surengtų man tokį gražų pa
gerbimą, bet kadangi šie visi 
mano draugai dar gyvena, ti
kiu kad ir ateityje mano ir 
mano žmonos Alvinos pasiro-

dymas tarp Lietuvių įturės ko
kios nors vertės kitiems.

Petras Luiza.

Stankevičiūtei,
Skarnuliutei;

Kar-
daly-

nors

HIPPCDROME
DIDELIS NAUJAS PAVEIKSLAS

Mes kalbam apie Ginger Rogers 
ir Fred Astaire, filmų geriausius 
šokikus, kuriuos mėgsta milijonai 
filmu mėgėjų visoje šalyje.

Jiedu yra geriausi šokikai ką ga
lima matyti, ir štai, su pagalba ga
biu direktorių, Irving Berlin ir kitų, 
padaryta su jais filmą vardu “Fol
low The Fleet”, kuri patiks viiiems.

Senas žinomas dainų rašytojas, 
Irving Berlin, pagamino esntvnias 
naujas dainas kurias tiedu komedi- 
jantai padainuos, o su jais bus ir 
kitų gerų dainininkų ir vaidintojų.

“Follow The-. Fleet” yra tikrai 
gera muzika-ė filmą, ap-manti sa
vyje kariško laivyno jūreivius, vie
nų kariškų laivų, prekinį laivų ir 
.spalvingų San Francisco miestų.

Prie to, matysit gerus ki.us na- 
e'ksius, komedijas ir naujausias 

žinias. Ta nauja filmą prasidės 
rodyti šeštadienį, Vasario 22 d.

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
Pnlaidnjimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro Vienok 

"ilsu patarnavimas užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
'■■■ • sižvelyimo i kaštus

-oitac snkšėiausir.s rūšies ir visais atžvilgiais mo-

r.tKlcison 9292

t
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REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tiktas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi-
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SENI SVIESOS BULBS
KAIP SENOS PADANGOS
YRA PAVOJINGI

KOKIA
G E R

M A

1 Naudokit 
timui vis

ŠVIESA 
REIKALINGA 
E S N I A M 
TYMU I

t gana lempų apšvie- 
iso kambario.

2 Naudokit šviesiai spalvuotas 
apgaubas ant jūsų lempų.

3 Naudokit bulbs gana didelius 
kad duetų pakankamai šviesos.

Jus nelaukiat iki rate padanga sprogs ir išvers jus j grėbę bet 
uždeda! naują. Kada matėt padangą visai nusidėvėjusią, tuoj 
įsigyja! naują, kad galėtumėt saugiai važinėti.

Kaip padangos, ir šviesos bulbs nusidėvėja—pirm negu jie iš
dega. Galit pažinti seną bulb tuomi kad jis pajuodeja ir duo
da menka šviesą. Seni bulbs aikvoja elektrą—jie negali Atsa
kančiai paversti j šviesą elektros srovę. Ir kadangi jie duoda 
prastą šviesą, jie yra kenksmingi geram matymui.

šiandien lempos su moderniškais Šviesiais spalvuotais apgau
tais, šviesus bulbs, ir elektra yra taip pigu kad jokiai šeimai 
nereiktų vargti prie menkos šviesos. Apžiurėkit savo lempas— 
prižiurėkit savo akis. Būtinai pasiste.ngkit turėti Akis Saugo
jančių šviesą savo namuose skaitymui, rašymui, studijavimui, 
siuvimui ir kitam artimam akių darbui. Prisilaikykit čia pat 
nurodytų taisyklių.

MIDLAND BUILDING e 1CTH FLOOR • PROSPECT H Z A F. OFITAP.IO » CHERRY D13 5

Kcžnoj viena skyle 

lempoje naudokite 

100-watt bulb.

Kožnoj 

lempoje 

tris po 

bubs.

trijų akylių

naudokite

4 0 • w a 11

Kcžnoj dviejų sky- fe

liu lempoj naudokit j
du pc 60-watt bulbs |

kežnai skylei.

irs
Papuošimo Lempos

Lempoms kurios vartojams TIK 
papuošalui bet NE skaitymui, ra
šymui, siuvimui ar kitokiams ar
timam darbui — rekomenduojama 
mažesni šviesos bulbs.

ELECTRIC RATES IN GREATER CLEVELAND LOWEST IN HISTQR^

t _
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Pamatykit Akroniečiusi 
ir “Kareivio Sapną”
Ulcvelando trijų SLA. kuo- 

pų bendras didelis vakaras at
sibus ši sekmadienį, Vasario 23 
d., Lietuvių salėje.

Programą šį vakarą sudarys 
Akrono Draugiško Klubo Cho
ras, kuris keliais automobiliais, 
apie 35 vaikinu ir mergelių, 
atkeliaus į Clevelandą. Kada 
tik Akroniečiai su savo vaidi
nimais Cleveiande pasiiodo, jie 
tikrai mus pralinksmina.

Akroniečiai suvaidins 
reivio Sapną” su visokiais 
poitkais” jame, 
nas juokų, gražių dainų ir vi
sokių šokių programas tęsis 
apie porą valandų.

Chorą 
Hollišius.

Kalbas 
bėtojai, Adv. 
ir P. J. žuris.

Po programo šokiai, kuriems 
muziką patieks Jonas Apanai- 
tis su savo smarkiais muzikan
tais.

Įžanga Į programą 35c., i šo
kius 25c. Programo pradžia 
5:30 vakare. Komisija.

BALSUOKIT PRIES’
Vasario 25 bus balsavi

mas už pakėlimą namų sa
vininkams taksų. Visi Lie
tuviai piliečiai privalo eiti 
ta diena balsuoti — ir bal
suoti PRIEŠ — AGAINST.

'Ka- 
‘pri- 

Linksmas, pil-

valandų, 
vadovauja Ignas G.

pasakys du
Nadas

geri kal- 
Rastenis

KOKIAS FILMAS JUOZAS 
JANUŠKEVIČIUS RODYS

Kitame ‘Dirvos” numeryje 
bus paskelbta Juozo Januškevi
čiaus laiškas, kuriame jis pla
čiau nušviečia kokias Lietuvos 
filmas jis Cleveiande šymet pa
rodys.

Kaip jau žinoma, Januškevi
čius pribus j Clevelandą ir ro
dys savo krutamus spalvuotu'. i 
paveikslus Lietuvių salėje kai 
virta dienio1 vakare, Kovo-March 
12 d.

DAUGIAU VIETINIU ŽINIŲ 
TELPA ANT 7-TO PUSL.

WJAY Rengia Dide’'Į 
Tauku Baliu

Įvairių tautų gausybės spal
vų parėdai, su visu senojo pa
saulio margumu, bus matoma 
pirmutiniame visų tautų kau
kių baliuje, kuri rengia radio 
'■tėtis WJAY antradieni, Vasa
rio 25 d., Circle Ball Room, 
lt.300 Euclid avenue. Stanley 
Altschuler, svcitinitautiškų pro- 
ramų direktorius, sumanė su
rengti šj ypatinga balių, kuria
me žmonės iš visų pasaulio da- 
išsirengę įvairiais savo tautiš- 
išsirengę įvairiais savo tautiš
kais rubais.

Šin baliun Įžanga visiems ne
mokama, todėl visi kas tik no
li yra kviečiamas dalyvauti.

Paskirta geros dovanos už 
gražiausius tautinius kostiu
mus. šokiams gros 14 unijistų 
muzikaršų orkestras, ir šokiai 
tęsis nuo 8 iki 1 vai. nakties.

Lietuvaitės ir Lietuviai taip 
nat kviečiami-su savo tautiniais 
rubais.

THAT very oid phrase “Pract’ee 
makes Perfect.” seems, to be applic
able to every and any profession 
trade — but writing. Not to
into detail but to
To excel in athletics; 
natural’.) takes years 
to become physically 
seems to me the more
harder and mere difficult the task 
b comes.

or

explain .
or music 
of training, 
fit, but it 
I write the

it

When one bogins to think himself 
capable cf transmitting his or her 
thoughts to ethers in a lively non
tiring manner, they cot out full of 
fired ambition. At first it seems 
apparently very easy and simple, 
due to the fact that they have a 
large accumulation of knowledge, 
jokes, adjectives, verbs, etc. which 
have been lying hithertofore prac
tically dormant in the back of the 
cranium, that part of our head which 
encloses our brain.

PILIEČIU KLUBO 
VAKARUŠKOS

Penktadienio vakare, Lietu
vių Piliečių Klube bus vakaruš
kos po senovei. Klubas taip
gi rūpinasi išgalvoti koki tin
kamą užsiėmimą savo nariams 
gavėnios laiku.

Ei, Žmones! Bukit At
sargus! Apsirupinkit!
Ar žinot kas atsitiks tuoja 

už keleto dienų ?
Ar norit likti neapsirupL 
neužsiganąpadarinę ?

paskui kai 
žmonių

DARŽELIO IR SĄRYŠIO 
KOMISIJŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 16-tos paminėjimo 
rengimo komisijos posėdis su
darymui atskaitų bus laikomas 
ketvirtadieni, Vasario 27 d., 
nuo 8 vai. vakare, p. P. Mulio- 
lio ofise. Darželio Sąjungos 
valdyba, veikianti komisiją ir 

atstovai prašomi daly- 
Kitokio kvietimo nebus.

Valdyba.
vauti.

VALENTINE”

14 d., Lietuvos Vy- 
Itūona turėjo labai 
ir linksma šoki pn-

ir
■ Ar nesigailėsit 
nepaklausėt gerų 
tarimo ?

Pagalvokit apie 
nepražudykit 
daugiau to nepergyvensit, 
laikas praeis ir jau negryš.

Tą progą jums duoda Lieti 
vių Salės Bendrovė.

štai, Vasario 25 d. jau 
paskutine diena prieš ilgą 
vėnią. Gavėnia sunaikins 
su gyvenimo septynias savai 
tęs ir tas. laikas niekados ne 
gryš.

Lietuvių Salės direktoriai i 
komisija rengia didelį Užgavę 
nių Baliu ir Kortavimo Vakarą 
ateinančio antradienio ^vakare. 
Vasario-Feb. 25 d.

Linksmybes bus abiejose — 
apatinėje ir viršutinėje salėse, 
ir tik už 25 centukus.

Ateikit pasišokti — apsiru- 
ųiukit linksmybe visai gavemii 
kad turėtumėt ką prisiminti ir

tos

P

tai rimtai i 
progos, ne 

ne

yr 
ga-

Girdėjo Programus
Kurie norėjo ir galėjo, visi 

Hevelando ir plačios Amerikos 
lietuviai girdėjo “Margučio” 
r Kauno radio programus Va- 
.ario 13 dieną.

“Margučio” programas buvo 
;ik 15 minutų, bet gerai su
darkytas. Pirmu kartu pia
nos Amerikos Lietuviai. girdš- 
o kalbant Lietuvos Ministerį 

?. žądeikį, kuris kalbėjo iš 
/ashiiigtono, Angliškai, ir pa- 
veikino Lietuvą ir Lietuvos 
’rezidentą Lietuviškai. Taip

gi gerb. kornp. A. Vanagaiti, 
kurio pastangomis šis progra- 
nas duota. JĮ girdėjo Ameri
ka ir Lietuva.

Kauno programas buvo toks 
koks buvo todėl kad jis trans
liuota visai Europai ir gal but 
Europa to programo klausėsi 
ištisą valandą ar dvi. 
kai 
tik dalis,VYČIU 

ŠOKIS
Vasario 

čių 25-ta 
skaitlingą
sakiškos-'iradicinčs “St. Valen
tine” šventės proga.

Lietuviu salė buvo pilna lin
ksmo jaunimo. Iš to parengi
mo padaryta gražaus pelno.

MIRĖ LIETUVOJE
Ona Samr.clic.tė, vietinė gy

ventoja, gavo iš Lietuvos laiš
ką kad jos tėviškėje, Nctonių 
kaime. Raudondvario vai., pa
simirė jos motina, Anelė Ma
kauskienė: po tėvais ji buvo 
Rakauskaitė, Beinitmu kaimo 
Vilkijos parapijos. Ti buvo se
niausia Raudondvario valsčiu
je gyventoja, išgyveno 1.05 
metus. Paliko tris sūnūs, 4 
dukteris, 32 anūkus, 31 pra- 
anuki ir 2 praanukiu vaikus.

Velionės du sūnūs ir trys 
dukterys gyvena Lietuvoje, o 
sūnūs Selvestras gyvena Nevi 
Haven, Conn., duktė Ona Sa- 
muolienė, Cleveiande.

F. S’m imli s

S 1 D E - G L A N C E S I Lithuanian independence
CELEBRATED

Cleveland was moot fortunate this 
y-ar to celebrate the independence 
of Lithuania, Miin to our Fourth of 
July affairs, because cf the coopera
tion of many in several channels.

With greatest 
Cleveland Radio 
WHK and WTAM 
the fullest rating 
bring the voice of 
the salty waters < 
over the peaks of ,,u
palachian’s to Cleveland natives who 
once

st? My only stop was for lunch 
at Ptomaine Tommy’s, nice jernt. 
Further accusation stated, “trying 
to vamp our gals”. My visit was 
purely of a business nature . . ■ 
(in a whisper) but you can forward 
me the addresses of Mary Kast, 
Katie Pukes or maybe the Milicke’s. 
Please give this 
roueous hot 
your poisonal, 
tention.

tip
1

matter of the er- 
(and addresses), 

mean personal at-

appreciation the 
stations', WJAY, 
I come in with 

in assisting to 
Lithuania, across 
of the Atlantic, 
the rugged Ap-

have its de-lux taffy Į 
own it’s champion ' 

consumer.. Dayton it’s 
wallflowers 

Cleveland has an un
uncrowned cup 
Ann Pongonis 
title. Little did 
small, rounded, 

could 
girls,

Akron may 
twisters, 'Young 
hot dog 
“Hy” and Alliance 
but 
excelled and as yet 
cake queenie. Mrs. 
is the holder of this 
I think that such a 
slightly frosted, tasty tidbit 
ever win praise, but boys and 
you talk about your trouble in Man
churia, (pardon me, that's Floyd 
Gibbons copy), you talk about your 

rc, STOP, until you taste 
one of these rare bits of doughy 
delicacies.

tread on the dust-covered 
to Lithuania. Station WtAm 
possible this trans-Atlantic 

broadcast. From Chicago, the Mar
gutis program came through 
WHK facilities.

At the Lithuanian Hall in the 
a program depicting scenes

mada

tuomi smagiau laikas praleis 
: ■ greičiau ateis Velykos!

Visi susirinkit i salę anksti 
- - : įeiki: i-“o 7 valandos, ir ra
sit salę atid įvytą ir savo drau
gus susirinkusius, o kurie dar 
bus neatėję, pasitiksit juos.

Bus puiki muzika, ivalias 
Lietuvišku šokių, 
gių ir išsigėrimo. 
jams skiriama 
n am stalui, 
užsiėmimas ir 
nesniems.

Šokiai tęsis 
Dienos

Pelnas gi skiriamas salės

muzika,
skanių val- 

Ko rtuoto- 
dovanos kiekvie- 
Taigi. parūpinta 
jauniems ir se-

iki pat Pelenų 
prasidėjimo. .. .

Valio visi i Užgavėnių vaka
ruškas Lietuviu salėje!

REIKALAUJAM VYRŲ 
Patyrę 
21 metu 
j Room 
Alga ir

apdraudos pardavėjai, 
ar daugiau, kreinkitės 
2! 9, 5713 Euclid ave. 
komisas. (9)

Programa pradžia 5:30 vak.

Ameri- 
gi perduota to programo 

pusės valandos 
giu, todėl išrodė ištęstas ir 
pritaikytas trumpam pusės 
landos laikui.

Kada perstatyta kalbėti Lie
tuvos Respublikos Prezidentas 
A. Smetona, Amerikoje progra
mo laikas baigėsi. Preziden
tas gi buvo pasiruošęs kalbą 

kalba: iš 
Amerikos 
buvę jo-

bė-
ne- 
va-

Europai.- Prancūziška 
Prancūziškos kalbos 
klausytojams nebūtų 
kios naudos.

Tačiau butų buvę 
ponas Prezidentas butų 
kelis žodžius Amerikos Lietu
viams pasakęs Lietuviškai, nes 
tokios progos labai retai pasi
taiko. To nenadaryta todėl 
kad Kauniečiai programo tvar
kytojai ruošė programą Euro
pai, o jo dalies transliavimas į 
Ameriką buvo tik pripuolamai 
pasitaikęs, kuomet Amerikos 
radio kompanija sutčko per
duoti dali programo Amerikai

G*np nuosekliai išėjo ir Cl. 
Lietuviu Vaizbos Buto i 
programas, vn^č Juo • Olšaus
ko ansamblio dainos, kurios 
buvo pritaikytos nepriklauso
mybės dienai.

gerai kad' 
nors

Rengia Cleveiando SLA 
14-ta, 136-ta ir 362-ra

Kuopos

Didelis ir Įdomus pro
gramas laukia tų kurie 
atsilankys i šį S.L.A. 
parengimą.

MATYSIT
Puikų veikalą
“Kareivio Sapnas”

GIRDĖSIT
Gražių dainų.
Puikių juokų,
Pamokinančių kalbų

Programo pradžia 5:30
Įžanga programoj 35c

Šokiams 25c.
Šokiai nuo 8 iki 11:30

In fact after the first three or 
four articles, one finds himself be- ■ 
coming rather rodomontadish, (a. •
two bit word, meamn°- boastful). |'A‘e ° J1 
After passing this stage we enter 
he stage where we call upon the I 

-es-rves. And boy, if vou cawn’t > BOINED UP — 
pass this stage your articles just Mrs. Chesnul certainly was all 

hot-up over the W G A R Radio 
broadcast on Saturday. She and 
Bernice Russell while at And rson’s 
Birthday Party, all but pounded 
their fists at the table, during 
heated condemnation of the 
speeches, thereby allowing no 
for the long rehearsed musical 
tion of the program. Mr 
was so angry she almost cried when 

favorite song- 
she says.

vciste

been 
file”.

basket

hitting
I just 
ig my 

my breath I

“dead 
out, so 
holding 
game attempt to push 
on.

their 
long 
time 
por-

Chesnul

was my first oppor- 
glimpse of Mary 
or result . . . 
(or am I?) that

t th > editor's old 
"rom there on.

Why mine haven’t 
his so called 

can’t figure 
fingers and 
hall make a 
in and hold

HY? —
Last week

Unity to get a 
fupca. Reaction 
I’m a-teliing you, 
she is a fairly keen-looker with a
quite affable personality. But — 
(here’s the ketch), why does she 
spoil it all with giving voice to 
altogether too 
elusions? 
used to a person’s manner 
but anyway there’s my 
pression.

TURKISH BLEND —
Imagine anyone getting 

gled over the smell of tobacco. Well

with giving
> quickly drawn con- 

Mebbe it’s all in getting 
of speech, 
first im

boondog-

she

under way for this annual inter
city classic. In fact, according to 
present indications, tho first clash 
will take place on Leap Year Day, 
Saturday, Feb. 29th. More power 
to you Youngstown, but beware of 
our Five Basketeers.

Now for a snoop or two and we 
can call last Saturday’s evening 
another grand success.
COMPANY—ATTEN—SHUN! ! — 
Now that Helen Lucas is among 
the throng of high school graduates 
who are searching for something 

j to do, may I suggest that she join 
I te army. I’m certain she’d make a 
first class mess scargent, if her 
technique of feeding 23 worn out 
bowlers and woilld-be bowlers is 
any indication of her ability. Why 
to receive a chile menu such as was 

' served Saturday night would make 
life a pleasure in any army — es
pecially at meal time.
if there is any truth in the old 
adage, “The way to a man’s heart 
is through his stomach,” she will 
certainly have her hands full now. 
Why even Petey isn’t “mad’ 
more.

By the way

the astute Liet. Olšauskas

guardian was 
by Mrs. J. 
(Sitting High 

was slave or

and 
familiar faces in a play “Leitenantas 
Antanas” under the direction of 
Mr. Olšauskas, formerly of Chica
go. delighted the audience in a 
romantic tangle woven about the 
independence theme.

Patsy Stankevičiūtė was the lov
ed one, with the love manufactur
ed b;
and on:- citizen, J. Petrauskas. Her 
mother and real life 
effectively portrayed 
Salasevice. Miss Gerk 
on a Hilltop fame)
bouse maid as you will. Marg Miš
eikiene
Doctor Stasys was ably portrayed 
by Mr. Banionis whose serious' doc- 
torial demoanor brought gists of 
humor to his mortal meddling.

Musically, the program was com- 
elate. It consisted of several Lith- 
uanian songs by an ansamble under 
the able direction of Mr. Olšauskas.

was the old ‘grandmaw’.

any

THERE’S TALENT THERE — I’ve 
heard the Hollish duo singing quite 
a bit, but last Saturday, while at 
the Lucas home, they certainly reach
ed a new high in my estimation. To 
bad that Major Bowes wasn’t around 
for he would have had an opportun
ity to pick up some first class gong 
material for his amateur hour.
WELL NIGH PERFECT — As us
ual, last week’s meeting unearthed 
some new champs. It will probably 
break “Speedo” Jpcis’ heart 
this, but Lizzie Kalenda of 
stown really has got the 
putting the ball down the
well nigh perfect. Imagine, in her 
very first attempt at bowling she 
turned in the astounding score of 
14. That's going some, even for-an 
amatuer. But
for this honor was none other than 
Pete Yenicky who crashed out a 
score of 33 — for duck pins.

DON’T READ THIS
It won’t be long now. It’s 

a matter of hours, to be sure, 
you’re guessed it. The time is

to hear 
Young
art of 
gutter,

SLA DANCE PROGRAM 
The three local lodges of 

Lithuanian Alliance of Lithuania 
combine the talents and efforts for 
a rousing good time Sunday, Feb. 
23rd, at tho Lithuanian Hall.

After a few short talks by P. 
J. Zuris and N. Rastenis, a modern 
play, “Soldiers Drcam” Iif they do 
at all) will be presented by the 
celebrated Akron Social Club un
der the direction of I. G. Hollish.

This lengthy but quality-plus list 
cf participants will grace the arched , , , ... .rostrum of the hall— |at han<1 for the lnltlal performance

Eva Kazlauskas I, Eva Kazlauskas Iof tIlat super-collosal opperette - 
IL. Anna and Adele Milieke, Adele i “The Soldi-r’ii Dream”, which will 
Jocis, Birute and Gerrie Garionis, Jje staged by the Akron Lithuanian 

' Xera aT?d . Wasilauskas, Mary ( Social Ciub in Cleveland, this Sun- 
Rast, Katie Pukes, Bernie Alekna, tu,, , A11 T i <Mrs. Stan Alekna, Elsie S dar, Rose day’ Feb’ 23rd’ AU 1 need to add 
Lucas, Wanda Slivinskas, Nellie Ku- concerning this affair i:- that it is 
pri: Helen Glinskas and Mrs. H. ’ going to be the biggest and best

The men in the cast consist of— I affair that the ALSO has ever put 
Pete Hollish, Paul Kazlauskas, Pete — ................ ■ -
Y-nicky, Frank Rokus, Stan Alekna, 
Tony Waller, Tony Skurvida, Pat j 

by a group of male merry-! Romans, Al Jocis, I. G. Terminas, I
1 Chas Kupris Chick Praspel, Slim 
Mickunas, Connie Kubilius, Bill Da- 
HolliMi — Adeline Rokus accompan
ist.

Admission 35c, dance only 
Time — 5:00 P.M.

Adele Slankas

’thuanian 
eve; yone to their own pct likes an I' Saturday 
dislikes, but once you sniff George ;' ‘
Brazaitis’ bl nd of tobacco you’lL 
conic up asking for more. No be I 
doesn’t sell it, just smokes it, and 
if his daughters are as sweet look
ing as his tobacco is smelling 
tic me loose.

PRO’S —
Noto — Mr. Karpius, you have 

sponsored beauty contests, old age 
contests, singing contests, contests, 
and contests but here’s a five dollar 
idea . . . how about a bridge 
tournament? It would be a contest 
of the age between Eddie Daniels, 
Bill Green and Vince Baltrukonis. 
If they’re as good as I’ve heard 
them to be and they claim — you 
could charge admission just to let 
the public witness th:s “pooey from 
me to you,” battle.

radio I SSS NOTE — 
Mr. ‘ 

‘ SUIT ITO

. Super Snooper — I would 
suggest immediate disichargal of spy 
no, — the one who informed you 
of my presence in your fair city. 
His information read — present on 
Tuesday, Feb. 11th — It was Thurs
day, Jan. 23rd. That’s not bad, 
what’s a slight error of three weeks 
or so but further information read— 
“spied walking tin and down Howard 
St.”. May I ask, where is Howard

D i d e s 1 i s

the

close on her heels

What say, ‘tisn’t

didn’t hear her 
sters and chorus, so 
ROMANCE? —

Johnny Budas and
were also at Vic’s Party, gee they 
w~re together a darn lot. None of 
ny business but he even took her 
home, he did.
the first time, oh that accounts' for 
the love light . that fairly seemed 
to glow from both their eyes.

DO YOU CARE?
THAT Mr. and Mrs. Kavalauskas 

at the
moon. 
Party, 
likable

just 
Yep 
near

U

Įžanga programui 35c. Šokiams 25c

first appearance
Hall in many a 
for Anderson’s 

with them a veiy
girl by the name of Tillie 
We didn’t either.
Vic Anderson looked as 

seen a ghost or just

German
Sedar?

THAT
had

off the r-ky-rocket at Euclid 
after being tossed up and

f he 
cam 
Beach 
down
makers at his party?

THAT Mr. Ivinskas is a real fel
ler, he makes good money and is 
not afraid to spend s 

THAT the Birute 
"ala Valentine Party 

THAT the mens 
Lithuanian Hall could 
tention without any 
from th

on. But don’t take my word for 
it, come down and convince your- 
t’elf. Remember seeing is believe- 
ing.

little?
Choir had 
last

a
week ?
at the 

some at- 
harm, either

public or management?

room
use

AMONGST OUR
LITHUANIANS

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

25c. TORONTO, Canada

BY PETER SKUKAS

CULTURAL GARDEN BLOOMS 
WITH GIFT

While the Federal 
has virtually been 
dreds of dollars for 
filling' tho cherished 
by many Lithuanians, 

of this

NEW CLUB IS FORMED
A new Lithuanian Club, called 

tho St. John the Baptist Young Peo
ple’s Club has been formed in Jan
uary, its main purpose being to 
bring all the young Lithuanians to
gether. We had a very good turn 

i out for the first meeting. Officers 
isure were c-Iected, amongst whom are: 

John Muraskas - President 
Isobel Yurtis- Vice President and

Secretary.
Joe Beliskas - Treasurer.

Agnes Beliskas and Frank Tiltus - 
Creating Committee. 
Edna Evask, Helen 
Frank Muraskas -

348 PINS. — That’s the mem 
of superiority ęf Akron over Young
stown when it comes to the art of 
bowling. The local keglers, 
Saturday, certainly showed Joe 
in and his boys the way to 
away from the way-ward path 
chalk up a few strikes and spares. 
In fact, from the very first roll, 
there was no doubt as 
who when it comes down to rolling 
the mineralite. Probably the only

last
Der- 
stay 
and o

Beliskas and 
Entertainment

Government 
pouring bun
labor in ful- 
idea 
Mr. 
city

visioned 
and Mrs. 

donated 
material 

for the completion of the garden, 
which beginning some years ago in
spired the far-sighted to action by 
working toward a permanent cultur
al project enveloped 
of Lithuanian flora.

During these times 
proportion denotes a 
in Lithuanian advancement, 
the rewards for this end far out
weigh, in cultural interest, the or
iginal investment.

UWclXU tz o _____ K. Staupas
I twenty-five dollars toward

' t'nr thn cnninlpfinn n-f fhr

in the beauty

to who’s., Committee.

IJ

Kortavimas
Dovanos 

Šokiai
Rengia Lietuvių Salės B-vė 

Antradienio vakare

LIETUVIŲ SALĖJE 
Visą vakarą tik už 25c! 

Pradžia 7:30 vai.

a gift 
keen

of this
interest

May

OF

i consolation that “Gabby Joe” Derin 
received during the evening’s slaugh
ter was the victory that he and 
his brother “Moon” crashed out in 
a special match against two of Ak
re.n’s mediocre bowlers, the Hollish 
brothers.

Thus the bowling supremacy has 
been settled, but the rivalry between 
these two towns has by no means 

i been squelched. Next comes basket 
ball, and already negotiations are

To be a member of the club, one 
mutt be of Lithuanian descent. We 
meet every Thursday evening at 
8 P.M. Our program consists of 
dancing first, then our meeting, a 
small 
finish 
which

We

play, or skit, and then we 
the evening with dancing, 
everyone seems to enjoy.

are now working on a Min
strel Show, to 
Hall sometime 
members are 
to make it a

be held in the Parish 
in March and all the 
working like trojans 
success.

John Muraskes.

the largest 
the annual

men float- Į 
music thru I

SPOTLIGHT FLASHES 
LOCAL K OF L

Valentine Day Dance sponsored * 
by the local 25th chapter of the •»- 
K of L got under way, at the Lith- 
uanian Hall on the celebrated day 
cf flitting hearts, with 
group ever witnessed by 
purveyors of hearts.

Shang Jenkins melody 
ed serene heart rending
the spacious hall only to be rever-I 
berated by the swaying love-tickers 
displayed on walls, ceiling and . ., 
hearts sleeves if we mav. į

Efforts of the committee to com
memorate the vital or"-an of life 
and love repaid well Mary Zupca, 
Lillian Brazis and Joe Stagnunas, 
selected to guide stray hearts to 
proper recepticals. I

STANKUSJ.J.

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

$8.70 
tono) 
$7.95 
$7.25 
$5.90 
$5.50 
$8.75 
$4.75

PRIIMAM RELIEF ORDERIUS

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
16201 SARANAC ROAD

GLenville 57S7 Cleveland, Ohio.


