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ITALIJA GRASO UŽ- ISPANIJOJE UALIUO-

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Angliakasiai nori šešių 
valandų darbo. New Yor
ke prasidėjo konferencijos 
angliakasių unijos viršinin
kų su kasyklų savininkais., 
už naujas algas ir darbo va
landas. Dabartinė sutartis 
baigiasi Kovo 31 d.

Angliakasių unijos prezi
dento Lewis vadovaujami, 
unijos viršininkai reikalau
ja šešių valandų darbo die
nos, penkių dienų darbo sa
vaitėje, pakėlimo algų ir 
pilniausio atskaitymo dar
bininku mokesčių Į uniją iš 
darbininkų algų. Prie to 
reikalauja panaikinimo in
dividualių anglies kasimo 
kontraktų ir sulyginimo 
darbo laiko.

Dirbs daugiau, dlevelan- 
de, Fisher Body automobi
lių viršų išdirbystė iki šio) 
dirbo keturias dienas sa
vaitėje, nes buvo sumažėję 
darbai. Dabar žada pradė
ti dirbti po penkias dienas. 
Darban paims virš 8,000.

Gelžkelių dirbtuvės Ohio 
valstijoje pašaukė atgal i 
darbus 1,000 darbininku.A

Akron, O. — Goodyear 
gumų išdirbystėje tęsiantis 
nesusipratimams ir strei
kui, keli tūkstančiai darbi
ninkų liko be darbo.

Pribuvo iš Washington! 
valdžios atstovas vesti tai 
kymo tarybas.

Bethlehem Plieno korpo
racija 1935 metais išmokėjo 
savo darbininkams pensijų 
sumoje $840,255. Ta kor
poracija pensijų mokėtini? 
įvedė 1923 metais, ir jau iš
mokėjo viso $7,594,769.

Pensijos mokama iš kor
poracijos iždo, neišskaitant 
iš darbininkų algų nieko, ir 
gauna tie kurie išdirbo 25 
metus ir yra virš 65 metų 
amžiaus.

Clevelande, trokų vežio- 
tojai reikalauja 16 centų 
algų pakėlimo, tai]) kad iš
eitų po 88c i valandą. Jei
gu nebus reikalavimas iš
pildyta, Kovo 1 d. gali kil
ti streikas. Unija turi apie 
4,000 narių.

FOTVINIAI DAUGELYJE 
VALSTIJŲ

Ilgai šalus ir snigus, da
bar staiga atleidus, praeit*' 
ir šią savaitę daugelyje 
valstijų kilo potviniai. Jie 
nevirto- tragiškais, tačiau 
užsemta daug miestelių ii 
ūkių, padalyta nuostolių.

( MILITARISTAI VYK-I PRANCŪZIJA SIŪLO
DO SAVO UŽSIBRE-
Ž1MĄ, NESUTIKĘ

SU KABINETO
POLITIKA

Tokio, Japonija. — Va
sario 6 d. Japonijos mili- 
taristai žudeikos nuvertė 
premjero Admirolo Keisu- 
ke Okado vyriausybę, nu
žudydami penkis valdžios 
narius ir keletą sužeisdami.

Nužudytas pats premje
ras Okada, Admirolas Sai
to, Gen. Watanabe, finan
sų ministeris Takahaši ir 
Adm. Suzuki.

Perversmą padarė jauni 
kariumenės karininkai, ku
rie sako tai darę tikslu “ap
valyti imperatoriaus sostą 
nuo suktų įtakų”. Sakoma 
ka& šis perversmas paėjo 
del visuomenės priešinimosi 
Japonijos militariškai puo
limo politikai Kinijoje.

Premjeras Okada, atsi
statydinęs admirolas, buvo 
liberalas ir buvo priešingas 
karingai laivyno ir kariu
menės daliai, už ką jauni 
karininkai prieš jį zurzėjo, 
norėdami vykdyti savo už
puolimą ant Kinijos.

Po Okado nužudymo, im
peratorius tuoj pakvietė 
stiprų tautininką, Fumio 
Goto, sudaryti naują mi- 
nisterių kabinetą.

Du kariški laivynai įsa
kyta apsupti Tokio ir' Osa
ka miestus išvengimui toli
mesnių maištų.

Naujas premjeras, Goto, 
tuojau sudarė naują kabi
netą, ir jo vyriausybė už 
kelių valandų po sukilimo, 
paskelbė kad pačioje sosti
nėje Tokio ir visoje šalyje 
ramybė tapo atsteigta.

Kitos žinios praneša kad 
karininkai kurių pastango
mis šis perversmas praves
ta pasistengs padaryti Ja
ponijai “naujus įstatymus”.

Perversmas padaryti an
ksti prieš saulėtekį, laike 
sniego pūgos. Visi nužiū
rėti prašalinimui valdžios 
žmonės buvo iššaukti iš na
mų ir nušauti arba sužeisti.

Kijeve, Rusijoje, buvo iš
leistas balionas į orą, kuris 
pasiekė rekordinį aukštį — 
apie 133,000 pėdų, arba apie 
25 mylias. Šis balionas bu
vo be pasažierių.

Mirė Ritchie. Baltimore, 
Vid. — Vasario 24 d. staiga 
nirčia mirė buvęs guber
natorius Ritchie, pažymus 
asmuo Amerikos, politikoje 
Demokratų partijos narys. 
Jis buvo 59 m. amžiaus.

KETURIU VALSTY- 
I BIU KARO LAIVY- 
' • NU SUTARTĮ

Londonas. — Prancūzija 
; susirūpinus Anglijos siulo- 
• mu sumanymu sudaryt An- 
iglijos- Amerikos- Vokietijos 
laivynų suta • į pasiūlė iš 
savo pusės sumanymą kad 
pirmiau dabartinės sutar
tyje esančios keturios val
stybės, Anglija, Amerika 
Prancūzija ir Italija pasi
rašytų savo naują sutartį 
o tada Anglija gali daryti 
su Vokietija, sau atitinka
mą sutartį.

Anglija pradėjo savo su
manymą kelti kada pasiro
dė jog Italija nesutinka da
lyvauti sutartyje iki nebus 
atšaukta sankcijos.

Prancūzija tikrina, kad ji 
galės prikalbint Italiją sto
ti į keturių valstybių su
tartį ir atšaukti Italų rei
kalavimą kad Anglijos ka
riški laivai butų ištraukti 
iš Viduržemio juros.

Prancūzija taip tvirtai 
tikina galėsianti perkalbėt 
Italiją dėtis į keturių vals
tybių sutartį jog Anglija 
pasitiki visos tos valstybės 
galės susitarti dar dabarti
nėje Londono konferenci
joje.

DEPORTUOS 2862 ATEI
VIUS

Washington. — Jeigu S 
V. Kongresas bėgyje dvie
jų savaičių nepadarys ki
tokio patvarkymo, su Ko
vo 1 diena prasidės depor
tavimas arti trijų tūkstan
čių sulaikytų ateivių. Pei 
du ir pusę metus Darbo 
Departmentas trukdė de
portavimą 2862 ateivių su
laikytų už nelegali įvažia
vimą. Jie nėra niekuo kitu 
prasižengę ir turėtų teisę 
sugryžti legališkais keliais 
Tie ateiviai turi apie 6306 
artimų giminių, savo šei
mų, kurias jie maitina. Ju 
išdeportavimas reikštų kad 
pati valdžia turėtų paimt’ 
tas šeimas maitinti.

ITALIJA DJRBDINASI 
1500 KARO LĖKTUVŲ 
Roma. — Premjeras Mus

solini pasiryžo pastatydin
ti dar apie 1500 naujų ka
riškų lėktuvų, kurie turės 
būti gatavi iki šių metų Pa
baigos. Praeitą metą pa
sidirbdino 900 lėktuvu. v 

_ ‘ 'S*
Vokietijoje šiose dienose 

areštuota 10 katalikų kuni
gų, septyni komunistų va
dai ir 45 nariai katalikų 
jaunimo organizacijos.

DARYMU UOSTU
KITU LAIVAMS

Roma. — Italijos vyriau
sybė pasiryžus uždaryti vi
sus uostus laivams tų šalių 
kurios vykdys sankcijas — 
laivai kurie atplaukia Ita
lijon su kitomis prekėmis 
negu Italijai reikalinga ka
ro medega, busią grąžina
mi ir tarptautinė prekyba 
busianti sulaikyta, jeigu 
karas už sankcijas labiau 
paaštrės, sako Italijos val
džios reikalų žinovai.

Etiopą? Užpuolė Italus 
Eritejoj

Addis Ababa. — Vasario 
25 d. pranešama kad prieš 
kelias dienas Etiopijos ka
reiviai buvo įsiveržę į Ita
lijos koloniją Eriteą, suar
dydami Itališką stovyklą.

Etiopai šiame puolime 
prieš Italus daug laimėjo: 
išmušė 668 Italus kareivius.

Šiaurinį Italų susisieki
mo punktą užpuolę Etio
pai išmušė 256 Italijos ka
reivius.

Etiopijos pusėje nukritę 
užsimušė šeši Italijos kariš
ki lakūnai.

Pietiniame fronte Italai 
sako laikosi prieš Etiopus.

Italai praneša kad Etio
pijos kariumenėje siaučia 
rauplės, karštinė ir dizin- 
terija.

Italija PaliuosuGs apie 
Pusę Milijono Kareiviu

Roma. — Mussolini pasi
ryžo paliuosuoti iš savo ka
riuomenės apie 500,000 vy
rų. Dabar Italijos kariu- 
mene susidaro iš apie mili
jono vyrų. Paliuosuotieji 
vyrai turės būti gatavi pa
šaukimui bėgyje 4 valan
dų, jeigu kiltų reikalas.

IŠRADO NESUGADINA
MĄ KARO LAIVĄ

Stamford, Conn. — Les
ter P. Barlow, išradėjas 
orlaiviams bombų kurios 
buvo naudojamos pasauli
niame kare, kreipėsi į Su
vienytų Valstijų karo lai
vyno departmentą Washin
gtone su savo nauju išradi
mu. Jis išdirbo planus ka- 
’iškiems laivams, kurių ne
galėtų lengvai susprogdinti 
ar daug pakenkti torpedos 
orlaivių bombos ar kanuo- 
lių šūviai.

APNUODINO AŠTUONIS
Hamlin, W. Va. — Ketu

riolikos meti] mergaitė pri
sipažino kad ji, keršydama 
motinai už mušimą, užnuo- 
dino maistą, nuo ko sunkiai 
apsirgo tėvai ir šeši jos 
broliai-seserys. Ji sako no
rėjus “atsilygint” motinai.

RUSIJA TĖMI.IA JA
PONIJĄ

Maskva. — Sovietų Ru
sijos vyriausybė atidžiai 
seka Japonijos perversmo 
eigą. Militaristams įsiga- 
lėjus Japonijoje, ir Rusijai 
sudarytų daugiau rūpesčio 
del dalykų stovio Tolimuo
se Rytuose.

SUOTA 30,000 PO
LITIŠKU KALINIU
Madridas, Ispanija. — Is

panijos radikalai, po dide
lių laimėjimų pereitos sa
vaitės visuotinuose rinki
muose, kalba kad netrukus 
Ispanijoje bus įvesta sovie
tų valdžia. Komunistų ir 
socialistų džiaugsmo riau
šėse užmušta keli desėtkai 
žmonių.

Nauja valdžia greituoju 
paliuosavo iš kalėjimų apie 
30,000 politiškų kalinių, no
rėdama sulaikyti komunis
tų tolimesnį šturmavimą ir 
išgelbėti Ispaniją nuo gali
mo pakrypimo į bolševiz
mą.

Ispanijos seimo rinkimuo
se kairieji gavo 216 vietų 
dešinieji 123 ir centristai 
37 vietas. Taigi radikalai 
laimėjo žymią daugumą ir 
del to pradėjo kelti audrin
gas demonstracijas.

NORI IŠKELTI ŽYDUS 
IŠ LENKIJOS

Varšąva. — Lenkijos vy
riausybei siūloma planas vi
suotinam Žydų iškėlimui iš 
Lenkijos. Lenkijoje gyve
na apie 3,500,000 Žydų, iš 
kurių nors milijonas turė
tų būti išvežta' į Palestiną.

Lenkijoje vėl buvo kilę 
riaušės prieš Žydus, kuo
met sukurstyti kaimiečiai 
užpuolė Žydus vežančius j 
rinką savo prekes.

SUDEGĖ 150 KINŲ
Tientsin, Kinija. —Seno

je miesto dalyje, kilus gai
srui, sudegė daug namų ir 
juose žuvo apie 150 žmonių.

Žmona nužudė 3 vaikų 
tėvą. York, Pa. — Netekus 
lygsvaros del nuolatinio il
go šalčio, Beatrice Fisher 
nušovė savo vyrą, trijų 
vaikų tėvą.

MIRĖ SENIAUSIAS
LIETUVIS

A. A. Kazimieras Gaidikas
Iš New Haven, Conn., prane

ša “Dirvos” redakcijai sekan-
čiai:

Vasario 16 d. pasimirė Ka
zimieras Gaidikas, 100 metų 
Lietuvis, kuris buvo laimėjęs 
“Dirvos” seniausio Amerikos 
Lietuvio kontestą. Kazimieras 
Gaidikas paėjo iš Švėkšnos pa
rapijos. Giminių čia jokių ne
turėjo. Palaidotas gražiai, su 
pamaldomis Lenkiškoje bažny
čioje ir su Lenko' graboriaus 
pasitarnavimu.

S. Makauskas.

Radio Koncertai Lietuvos
Nepriklausomybes Garbei

Lietuva Gerai Girdėjo “Margučio” Programą
Lietuvos Konsulatas Chica- 

goje, ryšium su specialio radio 
programo transliavimu iš Chi- 
cagos į Lietuvą gavo šio turi
nio kablegramą:

“Chicagos transliacija pavy
ko. žadeikio kalbą gerai gir
dėjome. Turiniu džiaugiamės. 
Koncertas buvo blogiau girdė
ti. Transliacija padarė neiš
dildomo įspūdžio. Sveikinam 
su dideliu darbu ir dėkojam 
Vanagaičiui už rūpestingumą.

D.U.L.R.”

Radio koncertų Lietuvos 18- 
kos metų nepriklausomybės pa
minėjimui praeitą Vasario 16 
dieną Amerikoje buvo daugely
je vietų. Čia pažymėsime kad 
radio programe kuri perdavė 
Columbia Broadcasting System 
Amerikai ir Lietuvai, dalydavo 
ir Lietuvos įgaliotas Ministe
ris, P. žadeikis, kuris, iš Wa- 
shingtono pasakė sekančio tu
rinio prakalbėlę: 
“Our American Friends, Ladies 
ant Gentlemen:

“On the occasion of the 18th 
Anniversary of the Indepen
dence of Lithuania, it gives? me 
a great pleasure to greet you 
on behalf of Che Lithuanian 
people, who, together with 
their neighbors the Latvians 
and Estonians are building 
permanent peace along the 
Baltic seacoast and are suc
cessfully combating destructive 
forces of economic depression.

“In a comparatively short 
time. Lithuanians have achie
ved results in cultural and eco
nomical fields of which they 
are justly proud, and, notwith
standing the deplorable loss of 
the capital city, Vilnius, in 
1920, are happy and determi
ned in every possible way to 
contribute its share to the 
world’s efforts for peace, good
will and general welfare.

“Before addressing my ho
meland in Lithuanian, I wish 
to express my profound grati
tude to the Columbia Broad
casting System for making this 
broadcast possible”.

Lietuviška Ministerio 
žadeikio kalba

“Alio Lietuva:
“Ačiū Čikagos Lietuvių pat- 

tiotiniam sumanymui ir Co
lumbia patarnavimui, jaučiuosi 
didžiai laimingas ir giliai su
jaudintas galėdamas pirmu kar
tu radio bangomis perduoti 
skaitlingos Amerikos Lietuvių 
kolonijos ir savo nuoširdžiau
sius linkėjimus brangiai musų 
Tėvynei, Lietuvai, susilaukusiai 
18-kos metų nepriklausomybės 
sukaktuvių: Sveika, jaunoji 
Lietuva, sveikas ponas Prezi
dente! Lietuviškoji išeivija, iš
tikimas ir nuoširdus Lietuvos 
tautinio atgimimo ir nepriklau
somybės kovų talkininkas, šian
dien drauge su jumis džiaugia
si sunkaus darbo vaisiais, ku
rių apsčiai matoma visose Lie
tuvos gyvenimo šakose; ypa
tingai Amerikiečiams imponuo
ja Lietuvos politinis ir ekono
minis altsparumas prieš išori
nius spaudimus ir sugebėjimus 
rasti išeitį iš ekonominės de
presijos pavojų. Išeivija liūdi 
del Vilniaus krašto brolių liki
mo ir yra pasiryžus ir toliau 
savo gimtinę ir tėviškę remti

moraliai ir materialiai, kaip yra 
rėmus praeityje. Amerikos iš
eivija davė Darių, Girėną ir 
Vaitkų, kurių didvyriški žygiai 
išaukštino Lietuvos vardą. Iš
eivija būdama lojali savo nau
jai pasirinktai tėvynei, trokš
ta išlikti Lietuviška ir nori bū
ti gyvuoju tiltu tarp savo se
nosios ir naujosios tėvynės ir 
todėl geidžia nuolatinių ir stip
rėjančių kultūrinių ryšių su 
Lietuva.

“Malonu pažymėti kad Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tę Amerikoje mums padeda 
švęsti ir Amerikos visuomenė: 
Marylando štate, Baltimorės 
[mieste, ypatingu budu, pirmą 
kart oficialiai pagerbiama Lie
tuvos nepriklausomybė. Sku
biu ten nuvykti, nes ten drau
ge su ponu gubernatorium ir 
didele Lietuvių minia tikimės 
Išgirsti Lietuvos Prezidento žo
di ir jubilejinę radio programą 
iš Kauno. Taigi, sudiev Lietu
vai ir Kaunui, likit sveiki!”

Šio programo meninę dalį pa
rūpino p. A. Vanagaitis iš Či
kagos. . Nors programas buvo 
trumpas (tik 15 minntų) bet 
tekniškai ir meniškai yra skai
tomas liavykusiu. Pasiuntiny
bei tekų jau g*tfdė*,i iš Įviurių 
pusių tam programed daug 
komplimentų.

Radio programas iš Karino^ 
kurį perdavė National Broad
casting Company, tekniškai ir 
meniškai turėjo Amerikoje ne
lygaus pasisekimo: vienur ge
riau girdėjosi, kitur blogiau; 
matomai oro sąlygos buvo ne
palankios. Nors buvo laukia
ma pono Respublikos Preziden
to kalbos, bet jos Amerikie
čiams neteko išgirsti, nes pra
kalba ir himnas buvo nukelti j 
programo galą, kuris jau ne- 
įtilpo į sutartą 30 minutų lai
ką, skirtą Amerikai.

Gaila. Amerikiečiams teks 
laukti kitos progos kad išgir
sti Lietuvos Respublikos virši
ninko balsą.

Lietuvos Pasiuntinybes 
Informacijų Skyrius,

Washington, D. C«

GANSONAS IŠSKRI
DO LIETUVON

Amerikos Lietuvių imtikas 
Jack Ganson-Karabinas, kuris 
išvažiavo į Europą Sausio 30 d., 
jau pasiekė Paryžių ir iš ten 
Vasario 15 d. rašo “Dirvos’’ 
redaktoriui sekančiai:

“Rytoj keliauju į Lietuvą, iš 
Paryžiaus skrendu lėktuvu. 
Lietuvoje prabusiu tik porą sa
vaičių šiuo tarpu, nes turiu at
važiuoti atgal į Paryžių, čia 
turėjau imtynes Vasario 10 d. 
Imtynės čia labai daug trau
kia žmonių, ineigų buvo 10,000 
dolarių. Paskiau važiuosiu Į 
Šveicariją, Italiją ir Ispaniją. 
Atgal į Ameriką gryšiu Kovo 
23 d. Kai viską matysiu dau
giau “Dirvai” parašysiu.”

KIAUŠINIŲ EKSPORTAS 
DIDELIS

Kaunas. — Kiaušinių švn'ct 
Sausio mėnesį Pienocentras v - 
so labo eksportavo 1.343,880. 
Pernai per tą patį laiką buvo 
eksportuota 79,920. Tuo budu 
šymet Sausio mėnesį kiaušinių 
eksportuota 16—17 kartų dau
giau negu pernai. " “L.A,’»
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'PITTSBURGH
KAir MEŠ MINĖJOM VASA-
I ' Rio 16-TĄ

Pittsburgho suvirs 20 Lie
tuviškų draugijų, su šv. Jur
gio tautiška parapija kartu ap
vaikščiojo Lietuvos nepriklau
somybės 18 metų sukaktuves. 
Tas Įvyko sekmadienio vakare, 
Vasario 16-tą, L. M. D. salėje. 
Nor€ oras buvo labai netikęs, 
nes lijo ir šalo, ir buvo labai 
slidu, tačiau žmonių atsilankė 
pilna salė. Kadangi Romos- 
Kstalikų Federacijos skyrius 
rengė paminėjimą paskirai tai 
L. M. D. salėje buvo kartu tau
tininkų, socialistų ir komunis
tų. Biskį po 8 valandos vaka
re, program© vedėjas J. Virbic
kas atidarė programą su maža 
prakalbėle ir pakvietė šv. Jur
gio parapijos chorą, kuri va
dovauja J. L. Senulis (gaila 
kad pats vedėjas tą vakarą bu
vo reikalų priverstas išvažiuo
ti Į kitą miestą ir negalėjo su- 
gryžti), todėl prisiėjo Mildai 
Bresky (Virbickaitei) vadovau
ti chorą be jokio pasipraktika- 
vimo. Choras pirmiausia su
dainavo Lietuvos Himną, po 
to kelias kitas dainas. Po dai-^ 
nu sekė J. Gašlūno kalba, ku
ris gana vaizdžiai apsakė apie 
dabartinę Lietuvos padėtį.

Smuiką solo griežė M. Mar- 
čųkoniutė, pianu akompanavo 
B- Labor. Antras kalbėjo Ady. 
Edvardas Shulcas. Toliau, so
lo dainavo V. Paulekiutė, jai 
pianu akompanavo M. Brosky.

Trečias kalbėjo J. K. Mažuk- 
na. Paskiau, N. S. Jaunuolių 
orkestras po vadovyste Gasiu- 
nienės sugriežė keletą muzikos 
dalykų. Ketvirtas kalbėtojas 
buvo P. Pivaronas. Tada vėl 
dainavo šv. Jurgio parapijos 
choras porą patriotiniu dainų.

Smuiką solo griežė sK. Savic
kas ; akompanavo Mg Brosky.

Dar choras sudaįjnavo “Vil
nius” 'i-r “Kur Giria žaliuoja”. 
- Viską,s atlikta 1 logenausja. 
Vieni vyrai daina’. : e.k silp
niau, liet ątlej^tir,, nebu- 
-vo paties choro Vido f nulio.',;

( r: Buvo-parinkta n aukų lie
tuvių .Kambario fondam Su- 
■aukauta $15.05.^ Po dolarį da
wn: Adv. E. Shultz, K. Savic
kas (tėvas), P. Pivaronas, F. 
-Gedrimas.

PADARYTA PELNO. Jau 
Skaitytojai žin$ kad Lietuvių 
Kambario naudai buvo rengia- 
ma vakarienė Vasario 5 d., ku- 
Tios visą darbą atliko vieni vy
rai. Kambario fondui padary
ta $112 pelno. Tai labai gerai 
šiais laikais. Vyriausiu valgių 
virėju tai vakarienei buvo J. 
Baranauskas, jo padėjėju V. 
Zambliauskas ir visa eilė kitų 
'vyrų, kurie atliko visokius dar
bus tą vakarą. Tai vakarienei 
stirną padovanojo J. Pikelis, ir 
jis pats virtuvėje dirbo.

Už tokią sumą pinigų Lietu
vių Kambario Pittsburgho Uni
versitete Įrengimui šie vyrai 
užsipelno didelį ačiū.

Juozas Virbickas.
>į: aj:

“ Nuo Redakcijos. Nežinia ko
dėl Pittsburgho tautininkai-san- 
dariečiai randa reikalo musų 
tautos šventės minėjimą rengti 
kartu su socialistais ir komu
nistais. Iš jų spaudos ir iš jų 
darbų matote kiek jiems rupi 
■Lietuvių tauta ir jos reikalai.

Patys vieni galit surengti sa- 
“yb tikr.ai tautišką šventę ii- ap
sieisit gražiai jeigu tarp jūsų 
nesipainios tie raudoni gaiva
lai, kurie už kelių dienų vėl 
atbėgs Į koki nors jūsų paski
rą sueigą ir pridarys kiaulys
čių. Juk visai nesenai tie pa
tys raudonukai subėgę į vienas 
tautininkų prakalbas kaip bež
džionės apsiėjo kad tik dau
giau parodyt savo “narsumą”.

Gal bijot kad neateis publi
kos jeigu be raudonų išgamų 
rengsit? Lai užtenka gerų, 
patriotiškų susipratusių Lietu
vių, ne apsileisti tiems išga
moms, kurie neva prisidėdami 
prie minėjimo Lietuvos nepri 
klausomybės, gauna progos pri
lygti prie dorų Lietuvių.

Jus aiškiai matot kaip socia

listai susijungę su komunistais 
nori galutinai išplėšti Susivie
nijimą iš tautininkų, matot ko
kiu Įšėlimu jie tam dirba. Jus 
esat Susivienijimo nariais, ir 
tą gerai žinodami susidedat su 
jais. Jie niekina ir smerkia jū
sų idėjos vadus, ir prie jūsų 
šliejasi kad gautų ateiti j jūsų 
susirinkimus varyti savo agi
taciją prieš tautininkus kandi
datus.

Nesiskubinkit priimti sau už 
“draugus” tokius kurie taiko
si prie jūsų savo klastingiems 
tikslams pravesti.

TAUTŲ IŠDIRBINIŲ PARO
DA. Vasario 11 d. Harwood 
mokykloje buvo surengta sep
tynių tautų Įvairių išdirbinių 
paroda; žinoma, Amerikos iš
dirbinių kambaris buvo turtin
giausias; toliau buvo Airių, 
Italų, Prancūzų, Vokiečių, Lie
tuvių ir Kinų-Japonų.

Lietuvių kambaris buvo irgi 
gana įvairus, nors ant greitųjų 
surengta ir nebuvo galima taip 
visko pririnkti. Buvo išstaty- 
taaudinių, ratelis, medinės 
klrimnSfriij|fit iš Telšių, gintaro, 
pinigų ir paveikslų.

Kožnalhe kaml/apyje buvo ir 
tok. tautos programas. Lietu
vai programas Buvo nors trum
pas bet margas ir įdomus. Pro
grama vedėja buvo mokytoja 
p-lė E. Plataknutė, kuris mojus 
į kambarį /ffubliką pasveikino 
Lietuviškai. 1 Ji gražiai apipa
sakojo dalyyiams apie Lietuvą, 
Lietuvių papročius ir apsiėji
mus. Keturios Lietuvaitės iš
sirengusios tautiškais rubais 
padainaw ir pašoko Lietuviš
kus šokins, ir užbaigė progra
mą Lietuvos Himnu.

Garba musų čia augusioms 
Lietuvaitėms kad pasistengė 
išgarsinti Lietuvių vardą.

Lietuvių kambario surengi
me pasidarbavo čia augus Lie
tuvė, D. Robinsonienė, po tė
vais Jodzikiniutė. J. Saulis.
M___ . _ 
WILKES-BARRE, PA.

MIRĖ SLA. VEIKĖJAS. Va- 
feario 10 dieną staigia mirčia 
mirė SLA. ilgametis veikėjas, 
M. A. Raginskas. Velionis su
sirgo plaučių uždegimu, ir už 
poios dienų mirtis jį pakirto.

M. A. Raginskas buvo SLA. 
organizacijos priešakyje per 
eilę metų, Susivienijime užim
davo vietas įvairiose centrali- 
nėse komisijose. Dalyvaudavo 
SLA. seimuose ir buvo veiklus 
savo teritorijoje SLA. vadas.

Velionis iškilmingai palaido
tas Vasario 14 d. Rep.

SHARON, PA.
BROLIS ATGAVO TURTĄ. 

Pranaš Beleckis mirė 1 d. Sau
sio 1935 metais, neturėdamas 
šiame mieste giminių. Jo tur
tą, daugiau kaip $4,000, pasi
savino kitas Lietuvis. “Dir
voje” buvo apie tai pernai pa
žymėta ir pajieškota velionio 
brolių. Atsiliepė jo tikras bro- 
is, Juozas Beleckis, iš Lewis- 
ten, Me. Jis užvedė teisme 
rylą ir dabar laimėjo. Vasa
lo 3 d. šių metų byla baigėsi. 
Pinigų pi isisavintojas ir jo liu
dininkas patraukti atsakomy
bėn. “Dirvos” Skait.

Januškevičius Rodys
Filmas Sekančiose

Vietose:
PALVUOTI FARSINTAI LIE
TUVOS KRUTAMI PAVEI

KSLAI BUS RODOMA
Hartford, Ccnn., Kovo 1 d., 

Parapijos salėje, 7 vai. vak. 
Kovo 4 — Lietuvių salėje; 
Kovo 5 — Šv. Petro par. sal. 
Kovo G — Šv. Jurgio par. sal.

(2 vai. po pietų ir 8 vak.) 
Akron, O. — Kovo 8 d., salėje 

772 Raymond st., 8 vai. vak.
Clevelande — Kovo 12 Lietu-, 

viu salėje, 8 vaL vakare.

NEWARK
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS PAMINĖJIMAS
Vasario 16 d., Šv. Jurgio sa

lėje, 4 vai. po pietų, įvyko Lie
tuvos nepriklausomybės 18 me
tų sukaktuvių paminėjimas.

Programą atidarė su Lietu
vos Himnu, dainuojant Baltos 
Lelijos choro vyrų kvartetui iš 
Kearny, N. J., vadovavo A. 
Daunoras, akompanavo P, Sta- 
nionis. Taipgi kvartetas sudai
navo keletą kitų dainų.

Kalbas pasakė Gen. Konsu
las P. Daužvardis, Dr. M. J. 
Vinikas, V. Sirvydas, Adv. K. 
Paulauskas, D. Klinga ir šv. 
Trejybės parapijos klebonas 
Kun. I. Kelmelis. Kanklinin
kas p. Sadauskas paskanbino 
kanklėmis. Taipgi labai gražiai 
pasirodė dvi Lietuvaitės, D. 
žiugždaitė ir M. Strupaitė sa
vo deklamacijomis.

Aukas renkant, stambiausią 
auką davė A. žiudžgda, $5.00; 
po $1 aukavo: V. Ambrozevi- 
čius, A. Laukžemis, J. Kali
kas, V. Boreika, V. Valickas, 
Adv, Paulauskas ir Kun. Kel
melis. Smulkių aukų surinkta 
$23.08; laike vakarienės, kuri 
buvo suruošta komiteto pini
gais, svečiai dar sudėjo $13.15. 
Viso aukų surinkta $48.23. 
Išmokėjus iš jų šio parengimo 
išlaidas, į Lietuvą Ginklų Fon
dui per Lietuvos Konsulatą pa
siųsta $30.00.

Programas užbaigta sugie- 
dojimu Lietuvos Himno.

Vakaro pirmininkas V. Am
brazevičius dėkojo visiems at
silankiusiems, taipgi kalbėto
jams, dainininkams ir vakaro 
darbininkams.

Apgailėtina kad šymet musų 
tautos šventės paminėjime ne
dalyvavo vietos Šv. Cecilijos 
choras.

Prie to, labai negražu girdė
ti kaip vadinąs save “Lietuviu” 
koks tai žmogelis Brooklyno 
laikraštyje “Amerika” niekino 
Lietuvių tautininkų darbą, pa
reikšdamas , buk tautininkai 
“kidnapino” Vasario 16 dienos 
rengimo bendrą komitetą.

Tokiam žmogeliui patartina 
arba pasidaryti tikru Lietuviu 
arba pasišalinti nuo jų, nes iš 
pašalies griauti tautos nepri
klausomybės rengimo darbą y- 
ra kenkimas pačiai musų tėvy
nei Lietuvai. Buk tikras Lie
tuvis, dirbk išvien ir nereiks 
juoktis iš kitų.

Lietuvių Bendro Komiteto 
Sekr. Jonas Ponelis, Jr.

BRIDGEPORT, Conn.
GRAŽIAI ATŽYMĖTA LIETU

VOS NEPRIKLAUSOMYBĖ
Sekmadienį, Vasario 16 d., 

ALTS. 15-tos kuopos sumany
mu surengta programas pami
nėjimas Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimas, kas gerai 
pavyko. Atsilankė vietos ir 
apielinkės Lietuviai skaitlingai.

Salėje buvo įrengta geriau
sios lūšies radio, kad susirinkę 
galėtų pilnai girdėti iš Lietu
vos perduodamą radio progra
mą ; buvo girdima neblogiau
sia dainos geriausių Lietuvos 
artistų, ir žmonės atidžiai klau
sėsi, bet publika labiausia su 
nekantruinby laukė kalbos Lie
tuvos Prezidento, bet nelaimei 
pasibaigė radio laikas ir kaip 
tik perstatė Prezidentą Smeto
ną kalbėti, tuo sykiu programas 
į Ame: iką ir nutraukta. Tuo- 
ini pasidarė didelis trukumas 
programe, tokioje svarbioje die
noje ir tokioje ypatingoje pro
goje girdėti Lietuvos Preziden
tą kalbant.

Kiek anksčiau girdėjom Va
nagaičio radio programą, kuris 
buvo perduodamas ir Lietuvai. 
Šiuo programų visi pasigerėjo, 
nes tai vienas iš geriausių Lie
tuviškų radio programų, gry
nai Lietuvių kalboje, pritaikin
tas tai šventei. Linkėtina kad 
daugiau tokių programų kom
pozitorius A. Vanagaitis su
ruoštų.

Musų surengtas vietinis pro
gramas susidėjo iš dainų ir

’DIRVA

kalbų, Vietos Lietuvių jaunuo- 
choras, vadovaujamas P. Bru
žo, sudainavo keletą dainų ga
na gražiai, kurios buvo malonu 
klausyti to jaunimo augyto- 
jams tėvams.

New Yorkietė, ponia Zosė 
Vitaitienė, sudainavo solo kele
tą dainų, akompanuojant jos 
dukrelei. Turiu pastebėti kad 
poni Vitaitienė dainuoja tik to
kias dainas kuriose aidi Lietu
viška dvasia, kurių žodžiai su
graudina klausytojų širdis pri
mindami jų praeitį.

Prakalbą pasakė “Tėvynės” 
redaktorius S. E. Vitaitis. Sa
vo plačioje kalboje, pritaikyto
je tai dienai, apipasakojo džiu
ginančius ir liūdnus pragyve
nimus musų šalies Lietuvos per 
18 jos nepriklausomybės metų.

Susirinkimas priėmė rezoliu
cijas, kurios pasiųsta spaudai 
ir dabartinei Lietuvos vyriau
sybei. Tarp reikalavimų vy
riausybei išnešta pageidavimas 
kad butų sušaukta Lietuvos 
seimas, grąžinta spaudos ir žo
džio laisvė ir kad butų paliuo- 
suotų politinius kalinius iš Lie
tuvos kalėjimų.

Kaštų padengimui surinkta 
$13, iš kurių likusi dalis bus 
pasiųsta Lietuvos šauliams.

Korespondentas.

AMERIKOS LIETU
VIU DOMEI

šymet sukanka 50 metų Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
gyvavimo ir šymet, Birželio 21 
iki 27 Clevelande įvyksta SLA. 
Jubilejinis Seimas.

Seimas jau visai netoli ir 
dabar jau laikas ne tik Cleve- 
landiečiams bet ir visų kitų ko
lonijų Lietuviams prie seimo 
ruoštis ir rūpintis stoti mums 
į talką ir kuomi galima mums 
pagelbėti.

Tat vardan businčio . S.L.A. 
Jubilejinio Seimo šiuomi pra
šau įvairių kolonijų veikėjų, 
ypač SLA. kuopų. veikėjų, su
teikti mums vardus ir antra
šus savo talentingų asmenų, at
sižymėjusių dainoje, muzikoje 
ar kokioje kitoje srityje, su 
kuriais mes norėtume susira
šyti.

Perorganizuota Seimo Ren
gimo komisija susideda iš virš 
poros desėtkų asmenų, kurie 
nusistatę vengti siaurų parti- 
viškumų, o surengti iškilmin
gą, gražų SLA. Jubilejinį Sei
mą. Seimo Rengimo Komisijai 
rūpės tik du dalykai: vienas, 
kad seimas butų atmintinas sa
vo linksmumu, vaišingumu ir 
draugiškumu, kas privalo būti 
broliškoje organizacijoje kaip 
SLA., antra kad toks seimas 
suteiktų tikrą moralinį sužadi
nimą visiems SLA. nariams ir 
jų draugams.

Rengkitės išanksto apsilan
kyti Clevelande ir SLA. Jubile- 
jiniame Seime. Mes dedam ir 
dėsim pastangas jūsų čionai 
buvimą padaryti atmintinu.

Jei jums ir nepatiktų neku- 
rie SLA. veikėjai ar vadai, at< 
minkit kad Susivienijimas yra 
jūsų ii- musų organizacija ir 
turėkit mintyje kad doriausias 
dalykas yra šią organizaciją 
remti, o nepatinkamus tinka
mais budais pamainyti.

Tat mes lauksime jūsų Cle
velande Birželio 21-mos savai
tėje.

Pijus J. žurįs,
Seimo Rengimo Kom. Pirm.

MARGUČIO RADIO 
PROGRAMAI

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

tinių vgįstijų laiku 
iš stoties WIND
Gary, Indiana

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Day tone j 

534 Michigan Ave. Dayton, O. i

Brooklyn
SPALVUOTOS LIETUVOS 

FILMOS
Jau keli metai kaip Brook- 

lyne apsilanko filmininkas J. 
Januškevičius Jr., su Lietuvos į 
filmomis. žmonės jį dabar jau 
pažysta ir žino kad jis rodo 
geriausias Lietuvos filmas ir 
kad kas metą parveža iš Lie
tuvos gražesnius ir geresnius 
paveikslus.

Šiais metais Januškevičių į 
Brooklyną parsikvietė Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubas. 
Paveikslai buvo rodomi Vasa
rio 11 ir 12 d. Paveikslai la
bai puikus. Januškevičius ste
bino publiką savo gabumu pa
gaminti tokias nepaprastas fil
mas. Visi gėrėjosi paveikslais. 
Abu vakaru salė buvo kupina 
žmonių. Antrą vakarą žmonių 
netilpo į salę ir daugumai pri
siėjo gryžti namon nemačius 
tų paveikslų. Norėta, kad ro
dytų ir trečią vakarą, ir suti
kus rodyti, ir trečią vakarą, ne
žiūrint blogo oro, taip pat salė 
buvo užsigrudus žmonėmis.

IŠ TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO — "IT'S TOASTED"

V Pok

Kiekvienas užsitraukimas maža u rūgštus—Luckies yra

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO '

Per dvidešimt penkerius metus Tite American 
Tobacco Kompanijos tyrinėjimų štabas nuolat 
darbavosi pagaminti apčiuopiamai puikesnį 
cigaretą- būtent, cigaretą turinti kuo mažiau
siai išgaruojančių sudėtinių daliu, su page
rintu skonio turiningumu-"LENGI A UŽSl- 
RŪKYMĄ.”

Mes tikime, jog Lucky Strike Cigarctuosc yra 
įkūnyta skaičius tikrai pamatinių pagerini
mų. ir jog visi tie pagerinimai susideda, kad 
pagaminti augštesnča rūšies cigarclą - naujo
viškų cigaretę, cigaretę padarytą iš turiningo, 
brandaus-kūno tabako - Lengvą Užsirūkymą.
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SLA. NARIAI
Balsuokit už ši Tautini Kandidatų Sąrašą
Prezidentu ............................ADV. NADAS RASTENIS,

Vice Prezidentu ............... ADV. ANT. O. ŠALNA,

Sekretorium ........................M. J. VINIKAS (dabartinis)

Iždininku ......................... ADV. J. S. LOPATTO,

Iždo globėjais ........... ST. MOCKUS, J. ZALATORIUS,

Daktaru kvotėju ............... DR. MIKOLAINIS U-Ktip

Galima sutikti su “Vienybe”, 
kuri šitaip išsireiškė apie tuos 
paveikslus:

“Pirmu kartu matėme tik
rai gerus paveikslus iš Lietu
vos. Tai J. Januškevičiaus fil- 
mos. Jos yra garsinės ir spal
vuotos. Svarbiausia tai kad 
pirmu kartu jos tikrai artis
tiškai parinktos ir padarytos, 
gerai balansuotos, eina labai 
sklandžiai ir greitai, parodo la
bai daug vaizdų ir įspūdžių. 
Pakš turinys taip pat puikus. 
Per dvi ir pusę valandas gau
ni gana gerą vaizdą ir suprati
mą kaip Lietuva dabar atrodo. 
Galima be baimės jas rodyti į 
kitų tautų žmonėms. Lietu
vos nematęs asmuo susidarys 
gerą įspūdį Lietuvos gražumu,

pažanga ir tvarka. Tuos pa
veikslus pamatęs Amerikos 
Lietuvių jaunimas ‘tikrai pano
rės žavėjančios savo tėvų že
mės pamatyti.

“Pagirtinas p. Januškevičiaus 
Jr. darbas ir jo pasišventimas 
dirbti Lietuvių naudai ir palai
kyti Lietuvos įsigijusį vardą 
‘Grožybės šalis’, atitinkamai 
atvaizduojant Lietuvą ir jos 
grožybes spalvuotoj filmoj.”

Rep.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

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

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY. CONN.
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DIRVA
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kandidatu Sąrają

NADAS RASTER 
ANT. 0. ŠALNA, | 

VINIKAS (dabartį

J. S. LOPATTO,

ŽUS, J. ZALATORIŲ 

dlKOLAINIS

ja ir tvarka. 1^ 
is pamatęs Augį 
iu jaunimas tikrai 
įvejančios savo tėr>. ■ 
amatyti.
girtinas p. Janušteiį1 
rbas ir jo pasišvetį' 
Lietuviu naudai ir 
Lietuvos įsigijus] ę 
bes šalis', atitiiį : 
luojani Lietuva į 1 
es spalvuotoj

K. S. Karpius

“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

(Tęsinys iš pereito num.)

S '
GRYŽTA PRIE BURŽUJIŠKUMO

Šiose dienose Amerikoje 
vieši žymi Maskvos “darbi
ninkiška poniutė”, mariame 
Molotova, žmona Sovietų 
Tarybų Komisarų preziden
to Molotovo. Ji čia atvyko 
kitu vardu, Olga Petrovna 
Karpovskaja, ir jos tikslas

yra gauti Amerikoje rinką 
savo pigios gamybos perfiu- 
mams. Tas biznis gal but 
yra jos ir jos vyro privatiš- 
kas biznis, o gal ir keli auk
šti sovietų galvos tą bizni 
įsteigė pasipinigavimui.

Poni Molotova nuvažiavo

ne kur kitur kaip tik pas 
ponią Rooseveltienę į Wa- 
shingtoną, kur buvo gražiai 
priimta....

Taigi, sovietų carams la
bai gera gyventi ir viską 
išsimislyti, turint savo sau
joje sufanatikintus rėmė
jus, kurie išsižadėjo visokių 
“buržuaziškų niekų”....

EMANTAUSD
Viešas Notaras 
“Dirvą”, “Vienyti'' 
tautinius laikrazj
CONGRESS AU 
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KELIONĖ Į SUVALKIJĄ
RUGPJŪČIO 25 d. — Ketvirtą valandą po 

pietų sėdęs į autobusą, apleidau Kauną, iške
liaudamas į gerai žinomą Lietuvos miestą, Ma
rijampolę, kitaip vadinamą Starapole ir Sena- 
pile. Nusipirkau bilietą autobusų stoties bilie
tų kasoje — mokėjau 3 litus 90c. Reiškia, ke
lionė iš Kauno Į Marijampolę kaštuoja tik tiek. 
Amerikoniškais pinigais butų apie 50c. Auto
busų veikimas dabar taip stebėtinai sutvarky
tas kad tik reikia džiaugtis. Generolas Nagevi
čius telefonuodamas Į autobusų stoti apie auto
buso išėjimo laiką, bilietų kasoje paklausė ko
kią man vietą paskiria autobuse, ir man buvo 
paskirta vieta nr. 7. Nuvykstu i autobusų sto
ties kasą, nusiperku bilietą, nueinu j autobusą 
ir randu savo vietą — niekas kitas jos neužims, 
nes iš Kauno išvyksfant autobusas gali priimti 
tik tiek keleivių kiek yra vietų, arba jeigu pa
ima koki pervirš tai jis negali užimti kitų re
zervuotos sėdynės. Aną metą, atsimenu, va
žiuojant j Marijampolę, nesųtvarkytoj autobusų 
stotyje, nuėjus važiuoti, pamatę autobusų ope- 
ruotojai žmogų, vienas tempia į save, kitas į sa
ve, vienas sako nuveš už 4 litus, kitas siūlė nu
vežti už 4 litus. Dabar to nėra. Kožnas auto
busas turi savo išėjimo laiką ir kiti negali už- 
lysti nei pasažierių kalbinti, nors ir dabar auto
busai iš Kauno operuojami privačių ar firmų. 
Su laiku, galima tikėti, autobusai bus valdžios 
rankose, taip kaip jau Įvesta Klaipėdos krašte. 
Bet ir toks kaip dabar sutvarkymas autobusų 
veikimo tiesiog parodo kad valdžia kada gali ir 
kur gali įsikiša ir padaro tvarką ir visuomenei 
palengvinimus.

Diena šilta, oras gražus. Autobusas per
važiuoja per Nemuną Vytauto Didžiojo tiltu i 
Suvalkijos pusę, ir užkopia j Aleksoto kalną. Iš 
to kalno ir senais laikais Suvalkijos gyventojai 
galėjo matyti Kauną dar kada nebuvo jokio su
sisiekimo, arba tik paprastais mediniais luotais 
galėdavo persikelti per tą sraunią upę. Ten, 
tame aukštame Aleksoto kalne, kaip padavimai 
sako, Lietuvių pagonybės laikais buvo šventi- 
nyčia, paskirta meilės ir grožės deivei, Mildai, 
apie ką yra suminėta keletoje mano veikalų ir 
paskiausiame, “Merune”. Iš Aleksoto kalno la
bai gražiai matyti visas Kaunas ir tolimos jo 
apielinkės, Vilijos dalis ir keliolika kilometrų 
paties Nemuno, ypač žemyn nuo Kauno.

Tuoj ant kalno prasideda didelės lygumos, 
kur po dešinei yra vieta vadinama Linksmadva
riu, seniau vadinta Veselava. Tame dideliame 
lygiame plote yra Lietuvos aerodromas, kurio 
kraštu iš Kauno pusės eina ilga Dariaus ir Gi
rėno gatvė, praminta tų musų lakūnų vardu, po 
to kai jie žuvo ir buvo parvežti į Kauną. Tame 
aerodrome jie grabuose nusileido ant savo tė
vų žemės ir iš ten, iškilmingai desėtkų tūkstan
čių verkiančių savo brolių-sesučių sutikti, nu
vežti Į Kauną. Kaipo lakūnams, geriausia ir 
tiko gatvę paskirti ir užvardinti prie Lietuvos 
aerodromo. Ten pat tame aerodrome, atsibuna 
ir visokie kariški paradai, nes, sakau, vieta yra 
tokia didelė ir tokia lygi, graži kad ten gali su
tilpti visa Lietuvos kariumenė. Tame paradų 
ir aerodromo plote dar nėra jokių pastatų, iš
skyrus lėktuvams angarą. Parado laiku buna 
pastatyta paaukštinimai Įžymesniems žmonėms 
atsisėti ir žiūrėti paradų.

Už to didelio ploto randasi kita žymi Lietu
vos įstaiga — “Maisto” fabrikas, kuris aprū
piną Kauną mėsa ir kur Įrengta maisto konser
vavimas, kurio produktai pasiekia mažais kie
kiais ir Ameriką.

GARLEVA. Iš Kauno, pirmas miestelis, 
ar gal tik bažnytkaimis, prie plento į Marijam
polę, yra Garieva, su sena, karo laikais apgadin
ta bot jau atitaisyta murine, baltai nutepta 
bažnyčia. Tai mano tėvo parapija. Nors aš, 
kaip jau sakiau, esu gimęs Kauno pusėje, Babtų 
parapijoje, tačiau mano tėvas yra Suvalkietis, 
kilęs iš Juodįirės kaimo, Fredos valsčiaus, Gar- 
levos parapijos. Todėl mano kaip rašyba taip 
ir kalba yra Suvalkietiška.

Garieva turi keliolika namų abiem plento 
pusėm, keletą krautuvėlių, alinių, bendrai visko 
ko reikalinga aplinkiniams gyventojams.

Kadangi ne visi Kaune Įsėdę pasažieriai va
žiavo Į Marijampolę, tai kelyje vienur vieni iš
lipo, kiti įlipo, ir įlipo daugiau negu yra vietų, 
bet ir tie ne į Marijampolę važiavo o tik iki 
sekančiam kokiam miesteliui ar kaimui.

Garieva pravažiuojant, mačiau Lietuviškas 
vestuves: važiuoja keli vežimai, aprėdyti, arkliai 
apkaišyti gėlėmis, viename vežime sėdi jaunikis 
ir jaunoji, kitame pamergės ir pabroliai.

Už Garlevos, tuoj skiriasi plentas: viena 
šaka eina link Prienų, kita sukasi į dešinę, link 
Veiverių į Marijampolę.

Buvo jau po ketvirtos valandos, taigi šia
me plente mačiau gryžtančius žmones iš mies
telių, iš bažnyčių, žmonės iš bažnyčios gryžta 
ir dabai’ lygiai taip pat kaip tais laikais kada 
dar jus Lietuvoje gyvenot: daugelis nešasi ant 
pečių užsidėję savo batus, vyrai ir mergos ir 
senesnieji, nekalbant jau apie vaikus, eina na
mon basi, taip kaip nuėjo. Ir dabar, kaip anuo
met, rūpestinga mama ar tėvas neša šniūrelį 
baronkėlių iš miestelio savo namie paliktiems 
vaikams. Bet ir dabar, kaip anuomet, dauge
lis eina apsiavusių, vieni važiuoja prastais ratais, 
kiti net ir karietukėmis ir puikiais ristais žir
gais, kurie sprandus išrietę prunkščia iš pasi
didžiavimo kad veža savo įžymų, gal kaimynų 
apšnekamą už jo turtus gaspadorių!

Ir dabar, taip kaip anuomet, kelyje matai 
einant vieną, ir po du ir po tris bernus girtus, 
kurie, gal buit susidėję po litą-kitą, nusipirko 
pas Jankelienę pusbonkį valstybinės ir išsime
tė. .. . Pasitaikė net vienas ar du tokių “įsi
smaginusių” bernelių įlipo į autobusą pavažiuo
ti iki savo kaimo kelio. .. .

Toks Lietuvos gyvenimas, toks gyvenimas 
geriausia ir patinka kaimo žmonėms. Juos už 
tai kritikuoti, niekinti, ar visą Lietuvą neigti 
ir už tai kaltinti valdžią butų paikšio darbas. 
Kokia valdžia nebus, žmonės vis bus tie patys. 
Ir nežiūrint kiek labiau Lietuva sukulturės sa
vo paviršine išvaizda: namais, miestų puošnu
mu, ir žmonės moksle bendrai srovės aukščiau, 
vis bus tokių kuriems vasarą smagiau basiems 
vaikščioti, ir jie vaikščios, arba kurie mėgs iš
sigerti ....

Pravažiuojam Mauručius, įt paskui -jau pri
važiuojam Veiverius, tą garsų Suvalkijos mok
slo centrą, iš kur kilo daugybė musų veikėjų, 
vidutinio pasilavinimo žmonių, kurie po Rusų 
valdžia turėjo progos siekti aukštesnio mokslo 
negu “narodna učilišče”. Veiveriai yra taip pat 
mažas miestelis keliolika kilometrų į vakarus 
nuo Garlevos.

Kadangi šiuo laiku daug žmonių, vyrų ir 
moterų, ėjo iš bažnyčios, ir kelias buvo pilnas 
žmonių, tėmijau kaip jie eina. Veik visi trau
kia sau viduriu plento — nuo ko mes Ameriko
je jau atprantinti del didelio automobilių važi
nėjimo. Ten gi, autobusas važiuoja ir šoferis 
turi beveik be paliovos triubyti ir baidyti žmo
nes sau iš kelio. Bet žmonės visai nebaukštųs, 
mažai kas težiūri į užpakalį kas ten važiuoja, 
iki visai arti privažiuoja ir triubos garsas išva
gina juos duoti autobusui kelią. Man užėjo 
mintis žiūrint į tuos žmones — vyrus,- mergas 
ir bobeles keliu einančius kaip vištas be jokios 
tvarkos: daugelis jų gal but tyčia iš kelio ne
sitraukia, pamislydami, “Triubyk tu, snargliau, 
kad nori, o aš sau einu; kada norėsiu tai pasi
trauksiu. .. .” Su važiuojančiais taip pat blo
ga. Jeigu žmogus važiuoja ratuose pirma au
tobuso, tai nežiūrint šoferio ilgo triubinimo, ne
pasuks savo arklių į šalį iki tas visai nepriva
žiuos ir nesumažins savo važiavimo. Ar jie ne- 
prigirti, ar del ratų tarškėjimo negirdi triubos 
balso, ar gal iš “fanaberijos” kaimietis nesi
traukia miestiečių važinėjimo pabūklui iš kelio, 
pamislydamas sau, “patriubykit jus man”. ... ir 
šypsodamasis eina. Bėda ir su iš priešais atva
žiuojančiais. Ir tie nesilaiko savo kelio pusėje, 
bet važiuoja pačiu vidurplenčiu ir autobusas tu
ri apmažint savo greitumą ir privažiuoti visai 
arti, tik tada kaimietis timpteli dešinę vadelę 
kad arklys ar arkliai pasisuktų į šoną. Toks 
kaimiečių apsiėjimas ant plentų yra peiktinas 
ir labai netvarkus. Jeigu kas sumanytų juos 
už tai pabausti, butų daug riksmo, tačiau patys 
nesusipranta kad pusė kelio priklauso jiems, o 
pusė tiems kurie prieš juos važiuoja.

Prie Veiverių, į autobusą įlipa girtas vyro- 
kas — įsiragožina į autobusą visai iš kito šo
no, per tas duris kurias šoferis vartoja. Kada 
konduktorius paprašo jo užmokėti už važiavi
mą, tas bernelis atsisako mokėti. Jis važiuoja 
sau ir gana. Davažiavus Skriaudžius, jis išli
po ir nukrevezojo sau.

. Skriaudžiai turi dvibokštę gelsvą baltą mu
rinę seną bažnyčią, ir patogioje vietoje mies
telio viduryje išstatyta Laisvės Paminklas.

čia noriu dar daugiau paminėti apie tvar
ką, kurią valdžia įvedė Lietuvoje, ko aną metą 
dar nemačiau. Prie plento yra pridėta užrašai 
kokia vieta, ar vardas miestelio; taipgi jeigu 
iš plento sukasi kelias į kaimą ar viensėdį, čia 
ant stulpelio matosi užrašyta kaimo vardas ir 
kiek kilometrų iki jo. Taip visais plentais ir 
rodos vieškeliais. Taigi važiuoji žmogus ne kaip 
aklas, viską matai, viską žinai.

Dar ir tas ne viskas: dabar jau ir Lietuvo
je yra visi kelių ženklai kokius matome Ameri
koje: juodai ant geltono dugno, ant tam tikrai 
pritaisytų lentų, parodyta kur kelias sukasi, 
kur skerskelis ar geležinkelio bėgiai eina per 
plentą, ir važiuojantis žinai ką privažiuosi.

Privažiavus Gudelių kaimą, čia akį patraukė 
nauja, didelė, moderniška mokykla, nors medi
nė, bet tikrai mokykla, dideliais langais, kaip 
reikalinga mokykloms. Ir tai pradinė mokykla, 
ne kokia gimnazija. Tokių mokyklų Lietuvoje 
pristatyta ir statoma daug, o kaip kur jos yra 
murinės, dviejų ar trijų aukštų, baltai iš lauko 
tinkuotos.

Toliau sekė Ąžuolų Buda, kur pasimatė di
delis, gražus namas, prie kurio buvo užrašas: 
“Šaulių Namai — Tautos Namai”. Tai to baž
nytkaimio šaulių Sąjungos skyriaus išsistaty- 
tas namas. Tai namas kur turi savo salę, sceną 
vaidinimams, prakalboms. Ten matyt turėjo 
surengę kokį programą ar šiaip susirinkimą, 
nes matėsi besirenkančių žmonių; kiti, ma
tyt komiteto nariai, bėgiojo, prie ko nors ren
gėsi. Prie šio bažnytkaimio matyti senas dide
lis malūnas, kuris be abejo daugeliui jūsų yra 
žinomas.

Visu keliu važiuojant, matėsi ir arti plento 
ir toliau įvairus ūkiai, kurių namai vieni seni 
ir samanotais stogais, kiti trobesiai naujai iš
statyti, moderniški sulyg Lietuvos reikalavimų.

Privažiavom Vincus, ir paskui Sasnavą. Čia 
statosi didelę naują bažnyčią.

Miesto Sodą, kur bus to vakaro 
pats tame programe dalyvauja, 
ranka kankles, nes mat kankli- 
gryžom atgal, bet kad man darAbu 

peranksti į sodą eiti, norėjau pavaikščio- 
pamatyti Marijampolės kuodaugiausia, nes 
nėra daug, reikia sunaudoti kiekviena mi-

Bandžiau eiti į tą kraštą — plentu Kal-

rijampolę. Iš Dr. Bagdono gavęs nurodymus 
kaip susirasti Kęstučio gatvę, kur pp. Žiugždai 
gyveno, išėjau. Daėjęs pusiaukelę, susitinku 
vieną priešais ateinantį žmogų, susilaikau ir už
kalbinu, paklausdamas kaip geriausia prieiti į 
gatvę kur gyvena ponas Žiugžda.

Mano sulaikytas žmogus prasišypso ir pa
sisako kad jis yra tas pats Juozas Žiugžda ku
rio aš jieškau.... Pasisveikinom ir abu ėmėm 
juoktis kad taip ypatingai susitikom. Jau išsyk 
kaip tik jį susilaikiau ir pažiurėjau į veidą pa
mačiau jame panašumą į anuos abu Žiugždas.

Juozas Žiugžda, įsirengęs Jaunalietuvio uni
formoje, ėjo į 
programas, ir 
Jis nešėsi po 
ninkas! 
buvo 
ti ir 
laiko 
nuta.
varijos linkui, kur už kareivinių aišktėje buvo 
sporto žaislai, tačiau jau buvo pervėlu nuo 
ten žmonės pulkeliais gryžo miesto linkui. Cry- 
žau ir aš, nes pervėlai atvažiavau tuos žaislus 
matyti, ši miesto dalis yra nauja — čia pri- 
statyta daug naujų namų, medinių ir mūrinių.

Gryždamas atidžiau apžiurėjau pačią cen
treline miesto gatvę, Vytauto vardu vadinamą, 
nors tai yra plento dalis einanti Kalvarijos pa
kui. Šaligatviai čia tokie platus, cementuoti, :r 
juose palikta laisvos žemės skylės medeliams 
sodinti, o kadangi medelių nebuvo prisodinta, 
jų vietose prisėta gėlių, kurios gražiai žydėda
mos darė maloni įspūdį.

Kalbant apie Jaunalietuvius reikia pasakyti 
kad tai yra organizacija sudaryta dabartinei 
Lietuvos tvarkai palaikyti; joje priklauso vi
si kas yra šios valdžios šalininkais alba valdi
ninkais. Jaunalietuviai turi ir uniformas — vy
rai ir moterys: tamsiai žalios medegcB rūbas, 
juodais apvedžiojimais ir juodais dviem šniū
rais nuvestais nuo peties, panašiai kaijai dėvi ka
riškiai. Kepurės yra kaip kareivių tos. mučės, 

' ką matėm ir Amerikos kareivius čtevnft Laiko 
I karo. Jos taip pat žalios juodos. ^Vyresni 
I .Tannaliet.il via i — matyt organizacijįitMįpcipli- 

Toliau, prie | nUota ir tinkamai sutvarkyta — turi ir**baltus

MARIJAMPOLĖ — GRAŽUS MIESTAS
Pagaliau privažiuojam ir Marijampolę. Ke

lio iš Kauno į Marijampolę yra 55 kilometrai, 
atvažiavom į 1:40 vai. Davažiuojant Marijam
polę, po kairei matyt apskrities kalėjimas, mu-1 Jaunalietuviai 
riniai namai, apmūryti plytų siena. ' 
gelžkelio, tame pačiame kairiame Marijampo
lės krašte, pasimato tas garsus pirmutinis Lie
tuvos cukraus fabrikas.

Davažiuojant miesto, dabar jau pakelyje iš
statyta naujų medinių ir mūrinių mamų. Mies
to rajone plentas išmeksfaltuotas, o aną metą 
buvo išgrystas apvalais visokio didumo akme- 
nais, kad ratais važiuojant net dantys galėjo iš- 
barškėti. Dabar gi, įvažiavus į tokią gatvę pa
sijunti kaip tikrame mieste. Abiem pusėm gat
vės matyt ar tai naujų ar tai atnaujintų namą.'

Įvažiuojant į miestą matyti viena mažės- šiuo pat laiku, kai aš
nė bažnyčia — t’ii Vokiečių, o pačiame vidury- padėti švęsti Jaunalietuvių švente, Clevelande 
je miesto, kiek toliau nuo vidurinės gatvės, sto-, įyyksta “Dirvos” piknikas. Manau sau, ar jie 
vi didelė, sena balta, neaukštais dviem bokštais ten be manęs apsieis, ar prisimins apie mane? 
katalikų bažnyčia.

Iš autobusų stoties einu į vidurmiestį jieš- eiti į vidų, pamatyti vaidinimą.
koti savo pažystamų. Pirmiausia ėjau pas bu- bu-vb iškabinta dideli plakatai, kuriuose parašy- 
vusį Clevelandietį, Kiverį, kuris Marijampolėje I ta pilnas to veikalo pavadinimas: 
turi baldų dirbtuvę. Jo neradau namie. Tada1 Ringaudas, ‘arba Mušis po Akmene”.
ėjau pas Dr. J. Bagdoną, brolį Lietuvos Pasiun- j veikalas iš kryžiuočių laikų, 
tinybės Sekretoriaus Washingtone, Miko Bagdo
no, su kuriuo prieš važiavimą į Lietuvą išsikal
bėjau ir buvau prašytas, jeigu Marijampolėje 
busiu, apsilankyti. Dr. Bagdoną radau namuo
se, na ir susipažinom, išsikalbėjom, ir susidrau
gavom. Pas jį gavau ir nakvynę, nes jau ar
tinosi vakaras, o aš buvau pasiryžęs čia nak
voti. Pasirodo kacL^Dr. Bagdonas vedęs mano 
gerai pažystamą, kitados Amerikoje buvusią, 

jp. Aleskienę, Juozo Ambraziejaus iš Brooklyno
seserį. Taigi buvom kaip tai artimesni negu 
šiaip kitame atsitikime butų, turėjom apie ką 
kalbėti. Poni Bagdonienė tuo tarpu buvo išva
žiavus į Birštoną, nebuvo namie, lik buvo kita 
p. Ambraziejaus sesuo, kuri su jais gyvena.

Apsirūpinęs nakvyne, ir norėdamas matyti
Jaunalietuvių vaidinimą, “Kunigaikštis Ringau- kam mokėti visą litą kad gali sėdėti užsimokė- 
das”, ko čia ir atsiskubinau, palikęs Dr. Bagdo- jęs pusę lito.... Publikos buvo daug sėdinčių, 
na, kuris dar nesveikavo, nes nesenai buvo po 
operacijos ir negalėjo kartu eiti, išėjau.

Pirm negu prasidės vaidinimas -A dar bu
vo laiko, — sumaniau susirasti dar vieną man 
reikalingą žmogų, Juozą Žiugždą. Jam buvau 
atvežęs knygą iš Amerikos, nuo jo brolio An
driaus Žiugždos, iš Newark, N. J., kuris, geras 
Dariaus ir Girėno rėmėjas, pats įsigijęs knygą 
apie tuos du lakūnus, norėjo apdovanoti ir savo Gavus, o mums Amerikoje už kiekvieną daiktelį, 
brolius Lietuvoje: vieną knygą nuvežiau jo bro- už kiekvieno žmogaus pasijudinimą užmokėk, o 
liui Jurgiui Kaune, antrą atvežiau Juozui į Ma- pinigų nėra.... (Bus daugiau)!

šniurus. Uniformos gražios ir daro jaukų įs
pūdį matant taip išsirėdžiusius vyrus ir mote
riškas. Ton organizacijon priklauso visokių am
žiaus žmonės, nuo jaunimo iki suaugesnių. Per 
tą organizaciją plečiama ir palaikoma Lietuvy
bės idėja, tas Lietuviškas “fašizmas”, kad Lie
tuva turi priklausyti Lietuviams ir kad tik tik
rasis Lietuviškas gaivalas turi teisę musų tautą 
valdyti ir vadovauti, o 
šokių izmų garbintojai.

Valio Clevelandas!

ne kokie akiplėšiški vi-

Tik ką atsiminiau kad 
atvykau į Marijampolę

Pradėjo visai temti, ir aš gryžau prie Sodo,
Prie ineigos

Kunigaikštis 
Reiškia, 

. Prie vartų parda
vinėjo bilietus — po 50 centų ir po 1 litą. Už 
litą bilietą perkantiems paskirta vietos atsisės
ti, o už pusę lito — reikia stovėti, bent taip 
nustatyta. Nors sėdėti nenorėjau, betgi kaip 
Amerikonas nenorėjau savo vardo pažeminti, 
taigi ėmiau bilietą už visą litą. Inėjęs į sodą, 
vėl stebiuosi: toks gražus, senas, šimtamečiais 
dideliais medžiais apaugęs, takais išvedžiotas, 
švarus sodas, Marijampoliečių liuoslaikio pralei
dimo, ponelių, ponaičių ir gal poniučių su sveti
mais vyrais paflirtavimo vieta....

Priėjus prie atvirame lauke įrengtos sce
nos, kurios priešakyje 
visi suolai buvo užimti 
vo prisėdę gal daugiau 
pusę lito — mat, jie

buvo sudėta eilės suolų, 
iki vienam, ir juose bu
tų kurie mokėjo tik po 

drąsesni ir žino tvarką,

daugybė stačių, o berniokai ir vaikai tai net į 
medžius sulipę, ant šakų susėdę, iš kur jie ge
riausia programą matė....

Kariškas dūdų orkestras — arti penkiasde
šimts muzikantų — griežia, net visa apielinkė 
skamba.... Kas kita, manau sau, čia jums 
Lietuvoje vakarus rengti, ir mums Amerikoje 
ką nors surengti.... čia viską gauna pareika-

IKANADOS 
I NAUJIENOS 
j ■ - ........

TORONTO, ONT.
KLEBONAS SU SOCIALIS

TAIS. Vietos Lietuvių klebo
nas kartais užsispiria kokių da
lykų ir elgiasi kaip koks dikta
torius, nesiklausdamas nei pa
rapijos išrinkto komiteto nei 
parapijonų, nors jo sumanymai 
kartais yra kenksmingi.

Pavyzdžiui, labai susidrauga
vo su SLA. 236 kuopos valdy
ba, socialistiškų pažiūrų, ir lei
do jiems parapijos salėje da
ryti parengimus, nieko neatsi
klausdamas ar neš kokią nau
dą parapijai; taipgi leido nau
dotis sale geresnėmis sąlygo
mis negu katalikiškoms drau
gijoms, net tris vakarus į sa
vaitę.

Ta SLA. 236 kuopos valdyba 
yra tikri socialistai, gerai ži
nomi mums visiems; jie teršia 
savo spaudoje katalikiškus vei
kėjus ir visą katalikišką veiki
mą. Kuomet parapijos salė bu
vo remontuojama ir parapijo- 
nys dirbo nemokamai, tie so
cialistai iš jų juokėsi; dabar iš 
parapijonų surinktų pinigų ap
šildoma salė, o socialistai ja 
naudojasi kiek tik nori. Jie 
negražiai apsieina ir pačioje sa
lėje:! kada bažnyčioje buna pa
maldąs jie randa laiką ateiti j 
salę (tvarkyti ir bildesį daryti; 
užgirdę vargoninko atsakymus 
laikę pamaldų, jie apatinėje sa
lėję pakartoja. Kur jūsų kul- 
tural\broliukai ?

Tikrai kaip ta patarlė sako: 
įleisk velnią į bažnyčią tai jia 
ir ant altoriaus lips.

SU KOMUNISTAIS. Vasario 
9 d. atsibuvo SLA. kuopos, su
sirinkimas, kur buvo nutarta 
dėtis j “bendrą frontą” su kt 
munistais

ietuvos nepriklausomybės, Įr 
.^u&-rinkus išnešti protestus ii; 
ėiųsti- Lietuvos valdžiai Vė
liau buvo nutarta su katalikais 
nesiskaityti ir jų neremti. Ka* 
talikai žino kad socialistai siį 
komunistais vienon d u don 'pu
čia. Katalikai rėmė socialistų 
parengimus; bet dabar turėtų 
aiškiai pamatyti kad socialis
tai ir komunistai yra vienas 
ir tas pats raudonas gaivalas, 
turintis tikslo neigti ir kenkti 
musų tautystei.

Parapijonys turėtų susipras
ti ir padaryti savo išvadą del 
klebono susidraugavimo su so
cialistais. Rutenietis.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MI
NĖJIMAS. Vasario 15 d. To
ronto Lietuvių parapijos salėje 
buvo surengta paminėjimas 18 
metų Lietuvos nepriklausomo 
gyvavimo. Programas rengta 
Lietuvių parapijos vardu.

Programą vedė E. Narušis, 
pareikšdamas parengimo svar
bą. Vakaras pradėta chorui su
dainuojant Lietuvos Himną.

Toliau buvo suvaidinta vei
kalas “Pavergtas Vilnius”; vai
dino jaunamečiai vaikučiai, ir 
atliko labai gerai. Vaidino šie: 
V. Skinulis, J. Bernatonis, J. 
Matušaitis, J. Grubavičius, A. 
Matušaitytė, Z. Gribavičiutė, 
V. Dervinytė, V. Ratulevičiutė, 
P. Vilkelytė, P. Jarašunas, S. 
Dubauskas, S. Balčiūnas ir V. 
Tvaronas.

Toliau, merginų sekstetas su
dainavo keletą dainų, akompa
nuojant P. Matejunui. Dekla
mavo P. Vilkelytė ir V. Ratu
levičiutė. Choras padainavo ke
letą dainų ir užbaigiant pro
gramą vėl sugiedojo Himną.

šį programą surengė O. Ka
linauskienė ir P. Matejunas; 
ypatingai daug truso padėjo p. 
Kalinauskienė kuomet reikėjo 
sumokinti jaunamečiai vaiku- 
veikalą suvaidinti. Tai yra vie
na gabiausių moterų Toronto 
Lietuvių katalikų tarpe. Pub
likos atsilankė pilna salė. Po 
programo tęsėsi šokiai.

Genys.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą. .. ;

Tannaliet.il
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UŽDARYTA LIETUVOS PARTIJOS

“Lietuvos Aidas” Vasa
rio 6 d. talpina sekančio tu
rinio “Eltos” žinią:

Vidaus Reikalų Ministe- 
ris, pasirėmęs draugijų įs
tatymo 48 str., šių metų 
Vasario 6 d. nutarimais už
darė Lietuvių krikščionių 
demokratų partiją, Lietu
vos valstiečių liaudininkų 
sąjungą, Lietuvos jaunimo 
sąjungą ir Lietuvos ūkinin
kų vienybę su visai:

nėjimo jos vienos dalies 
prieš kitą.
“S u p r a n tama kad 

valstybės saugumo atžvil
giu tokia padėtis buvo la
bai ir labai pavojinga.”

Taip kalba “Lietuvos Ai
das” apie Lietuvos partijas 
ir taip išaiškina del ko 
kėjo esančias partijas 
daryti.

rasių 
Ispa-

w L1 °1’’ i LEGIONAS PRIEŠ 
ganizacijų padaliniais Lie- KOMUNISTUS

ki desėtkai žmonių ir daug 
sužeista.

Tomis riaušėmis ir žudy- 
stėmis viso pasaulio komu
nistai gerėjasi.

Už kelių dienų po to, Ja
ponijoje sukilo militaristai 
ir nužudė ne darbininkus 
bet kelis buržujus, permai
nymui tvarkos pagal savo 
kurpalio, prieš tai komu
nistai ir socialistai rėkia 
visais galais.

Tas viskas reiškia kad 
nei vieni nei kiti žudeikos 
nėra geresni — visi yra ly
gus, tik radikalai pasisavi
nę sau teisę darbininkų var
du kalbėti ir žudynes reng
ti, randa tarp tamsių gai
valų sau pritarimo ir tuomi 
pateisina savo kruvinus te- 
roristiškus darbus.

Kažin ko sulauktų 
tuvos katalikai, kurių 
vadai kodėl tai meiliai
ri į radikalus kaipo talki
ninkus prieš dabartinę Lie
tuvos vyriausybę.... žai
džia su ugnimi, bet tik ta
da pajus ją kada nudegs.

ISTORIŠKA
A P Y A S A K A

Iš D. L. K. Gedimino
Laiku

Vertė A. VĖGĖLĖ

Vilkų Lizdas
jo, tik apsukriai šmurkštelėjo iš po sun
kios prižiūrėtojo rankos.

į — Tu! bėgsi dar nuo manęs? — su
bliovė prižiūrėtojas. — Sugniaušiu tave, 
tu Lietuvių šuneli, sugniaušiu jus visus!— 
ir nesusivaldydamas iš pykčio, pagriebė 
arčiausia jo stovintį vaikiną. Bet vietoje 
to vaikino šauksmo visi užgirdo Hekso 
riksmą, kuriam pagriebtasai vaikinas taip 
suvarė savo dantis į ranką kad rodėsi jis 
ją visiškai nukąs. Po valandėlės vaikinas 
atitraukė nuo jo rankos dantis, nieko ne
sakydamas, nusispjovė tiktai ir žibančiom 
akim žiurėjo kaip bėgo iš Hekso rankos 
kraujas.... Kiti nustebo, bet tuo laiku 
išrodė kad reikėjo tik trupučiuko, ir visa 
''ešimtis vaikinų puls ant neapkenčiamo 
:avo prižiūrėtojo Vokiečio. Jisai taigi su
maitojo iš skausmo/sukeikė ir trenkęs du
ris išėjo sau.

Vaikinams ir i!
lai, kiekvienas pasiliko kur stovėjo, žiurė- 
lam’as draugus. — Bėgo valandos, niekas 
lesirodė; vaikinams nusibodo tyla. Stum
telėjo vienas antrą, kaž kuris gi sušuko:

— Žaiskime į- Heksą!
4- Gerai, — atsiliepė visi; — bet ku

ris bus Heksu?
Niekas nepanorėjo būti juo; kilo klė

bys! ir vėl prasidėjo žaidimas. Paga
li visi į'ino ė-'- v’lyyti bet nei vienas 
m mų nekaltino trme kitų.

— Bet jie, kaip matyt, nori badu čia 
mus numarinti! — sušuko vaikinas, Pranu 
adinamas.

— N3- jei rnes būtume paragavę Hekso 
a.ujo 'kaip tai padarė Hansas tai nei nė
štume bado, — atsiliepė kitas.

— klausyk gi, jau sakė tau Siauru
os kad J nėra čia jokio Hanso, tik yra Jo

nas ir jei dar nors kartą taip pavadinsi 
ai tave ištiks tas pats kas ištiko Heksą.

- •- G, ka;p pasipūtė! — pradėjo vieni 
d ‘ juobt. bet tuo laik t ugirgž lėj>

lurys ii', vietoj Hekso, pasirodė jo žTnona, 
čobolda. Maža ir liesa, moteriškė turėjo 
ačiau stiprias rankas, lyg butų pasisko

linus jas iš vyro.
— O, mano vaikeliai, mano mylimi 

vaikeliai, — kalbėjo Vokiškai Kobolda, — 
pasileidot, kaip matau, kad reikia paimti 
us truputį pirtim Pasninkas ir pirtis 
taušys jus ir padarys nuolankesniais.

Sakydama tai, atidarė grindyse duris 
ir imdama už sprando vieną po kito, stum- 
lė duobėn. Dar taip nesenai narsus vai
kinai, ramiai pasidavė Koboldai, kuri, pas
kutinė nulipus duobėn, užsidarė paskui sa
ve duris. įF

Gryčioje, kurioje prieš valandėlę bu
vo toks klegėsis, pasidarė tylu, tik anapus 
uždarytų durų girdėjosi vandens pliauškė
jimas, kartais riksmas arba dejavimas. 
Geresniam mat kryžiuočių belaisvėn pa
imtų vaikų išauklėjimui buvo įtaisyta tam 
tikra pirtis, kurioje, mušant juos rykštė
mis, mokyta nusižeminimo ir paklusnumo

Nors gryčia, kurioje sutikome bežai- 
Ižiančius vaikinus, vadinosi mokykla, ta
čiau, pagal riksmą ir kalbą tuojau -galima 
buvo pažinti kad vaikinai buvo belaisvė
je. Kryžiuočiai, paėmę belaisvėn Lietuvių 
'r Mozūrų vaikus, stengėsi išdildyti iš jų 
proto mintį apie jų tautystę. Tuo tikslu 
Marienburgo pilies ribose buvo pastatyta 
lidelis namas, kuriame buvo laikomi pa
imtieji belaisvėn vaikai, ir Heksas su žmo
na, tam tikrai pargabenti iš Vokietijos 
gilumos, globojo tuos, kaip jie vadino pa- 
’mtus į belaisvę vaikus, vilkiukus. Šita 
mokykla gi buvo vadinama Wolfshoehle 
— Vilkų Lizdas.

(Bus daugiau)

JAPONIJOJ IR 
ISPANIJOJ

Dviejų skirtingų 
valdomose šalyse —
nijoj, Europoje, ir Japoni
joj, A.zijoje, šiose dienose 
po visuotinų rinkimų kilo 
kruvinos žudynės.

Ispanijoje praeitą savai
tę, laimėję rinkimus radi
kalai, pasisekimų pamišimo 
apimti, pradėjo degint baž
nyčias, daužyt ir laužyt 
kryžius, mindžioti šventus 
paveikslus ir stovylas; šau
dė į kareivius ir katalikus 
kurie atėję į bažnyčias no
rėjo apsaugoti savo šven
tas įstaigas ir šventenybes; 
užpuolė ir daužė kitų par
tijų laikraščių redakcijas.

Karščio apimti socialis
tai, komunistai ir sindika- 
listai — kurie išvien dirbo 
ir daugelyje vietų laimėjo, 
surengė demonstracijas, ir

i raudonas vėliavas 
reikalavo kad visi atiduo- bu 4,000 asmenų, kurių dar- 
tų joms pagarbą. Kurie bas bus surinkti žinias kaip 
nepasiskubino buvo muša- šios šalies žmonės pralei- 
mi, o kurie prešinosi ir šau- džia savo pinigus. Tokių 
domi. darbininkų skyrimas reiš-

; Rinkimų ir po rinkimų\ kia dar vieną maišą kurin 
ti ar nuversti šios šalies riaušėse užmušta apie pen- musu pinigai turės eiti.

V;

rei- 
už-

tuvoje.
Tai skaudus smūgis Lie

tuvos partijoms.
■rymo atbalsiai siidrebžnn __
kitose šalyse gyvenančius! rėkoi enduoja šiai 
tų partijų rėmėjus. OOt

Lietuvos partijos, kaip ir' tymą ®vai su plitimu ko- 
visur kitur partijos, turėjo munižmo Amerikoje.
tikslo veikti kožna S$u ir 
savo užsibrėžtus tikslus 
siekiant visais budais ko

vojo prieš dabartinę* rvy- 
r^usybę. •

’Toks- partijų gyvenimas: 
’kiekvienos vadai mano .kad 
tik jie geriausia mokėtų 
šalį valdyti ir žmonėms ge
ro dubti, nors ’kaipltikį ku
ri partija užėmė Lietuvą 
valdyti žmonės vis . buvo 
suvrti ir, užmiršti! o par
tijų reikalai iškelta virš 
vislp. K A

Tas ir privedė prie per-

už-Amerigos Legionas, 
baigęs ištiso meto komunis- 

To'^ižda- tų veikimo tyrinėjimo dar- 
fSu vieny tose Valstijose, 

šaliai 
| pravesą trijų punktų įsta-

Tame pasiūlyme yra: už- < 
darymas ateivybės į Ame-1 nešini 
riką dešimčiai metų; leisti 
Ameaikoš ateiv^ybės biurui 
laisvai'deportuoti visus at
eivius kurie yra nariais 
bent ’.kokios organizacijos 
turinčios užduotimi perkei-

Lie- 
tuli 
žin

Kur eina jūsų pinigai? 
Suv. Valstijų valdžia ski- 
rie pinigų patiekimui dar- ant 

su-

su- 
pa-

galvos išdulkėjo žais-

visto. fe j
Tas ir privedė prie per- 

/ersmo' Gruodžio (17, •'1926' 
/metais.

; pagaliaus, depor- 
Visus asmenis nelega- 

iai įvažiavusius Į šią šalį 
'r padaryti visų asmenų 
pirštų nuospaudas.

Didžiausias ginklas ku- 
■’iuoireikia su komunizmu 
'ovoti tai žmonių švieti-

.. mas, įsako Legiono rapoi- 
‘ns. Komunistai savo vėl

imą nukreipę į jaunimą i 
U'iii s. sako tolia u_ra.por-

I tas ir baigia sekančiai:
1|28 metais Suv. Valsti

jos^ balsavimuose komuni-

10 metų, tiesiog i-ėikia 
'bėtis?

Bet kitų partijų vadai 
nėrimsta. Jie' kišo pirštus ______ _ __ _
ir prie kurstymo! ūkininkų stų' kandidatai buvo staty- 
streikuoti, ir ppėjo prie. ta tik 16 valstijų, o 1934 m. 
tokių kraštutinumų- kaip-| jau! 33 valstijose, 
grasinimas neremti- vvriaii-p ]  
sybės jeigu šalį užpultų iš
laukiniai priešai!- -Tai Ijau 
šalies išdavystė — tik išda
vikas taip gali elgtis, tačiau 
panašiai kalbėjo tūli opozi
cijos partijų vadai.

“Lietuvos Aidas” taip pat 
pažymi tą naują draugijų 
įstatymą, kuriuo pasire
miant uždaryta partijos.

Apie tą 
atsiliepia:

“... .Šis 
abejojimo, 
zacijų gyvenimą ant nau
jų, sveikesnių pamatų ir 
pačias organizacijas įga
lins geriau susitvarkyti.

“....1919 metais išleis
tas įstatymas turėjo visu 
eilę spragų, kurios labai 
neigiamai veikė musų drau
gijų gyvenimą ir neleido 
joms atlikti to uždavinio 
kurį kiekviena organizacija 
pirmiausia turėtų pasista
tyti. Kaip yra pareiškęs 
ministeris pirmininkas J. 
Tūbelis Eltos atstovui, or
ganizuota visuomenė turi 
būti valstybės ramstis, ir 
atskiros organizacijos turi 
ne skaldyti tautą, o ją jun
gti. Tuo tarpu musų orga
nizacinio gyvenimo prakti
ka yra parodžius kad šis 
svarbiausias organizacijų 
tikslas labai dažnai buvo 
pamirštas. Musų draugi
jos dažnai buvo kuriamos 
visai neatsižvelgiant j šį 
aukštą uždavinį, o kartais 
buvo pasistačiusios*, kad ir 
ne atvirai, tautos skaldymo 
tikslus, kurstymo nustati-

klausinėja 
“Dirvoje”, 
ir mieste-

įstatymą šitaip

įstatymas, be 
pastatys organi-

B,^S DAUGIAU
Daugelis ‘Dirvos’ skaity

tojų ’ susirūpinę 
ar jau pasibaigė 
Lietuvos miestų 
Jių aprašymai.

Ne. Tų aprašymų turi
me dikčiai, ir dar laikas 
nuo laiko ateina naujų.

Taigi, šiuomi pirmiausia 
priminsime tų aprašymų 
siuntėjams kad jų raštai 
nesunaikinti ir bus talpina
mi “Dirvoje”.

Skaitytojams reikia pri
minti tiek kad dabar telpa 
paties “Dirvos” 
riaus kelionės po 
aprašymai, nėra 
du panašiu dalyku 
Kaip greit baigsis 
mas redaktoriaus keliavimų 
po Lietuvą, tada vėl pradė
sime talpinti Lietuvos mie
stų ir miestelių aprašymus.

“Dirvos” redaktorius su 
šiame numeryje paminėta 
diena, Lietuvoje išbuvo dar 
14 dienų, taigi nedaug jau 
teliko, nors aprašymai dar 
užsitęs keletą savaičių.

LAISVIŲ GIMTINĖ
Jau gryžtu iš tolių- Į savąją šalį, 
Jau stiebiasi kalnai mano gimtinės;
Tenai aš rasiu mėgiamą dalį, 
Nes visa jau kvepia mano tėvyne.
Jau pievos banguoja gėlelių žiedais, 
Jų kvapas — nepaprastas kvapas;
Ir versmės tryška saldžiaisiais lašais, 
Nors šymet kartus, berods, metas.
Pažystu ištolo kaip veversiai kliedą, 
Jau kyšo manieji mieli pušynai;
Ten viskas vilioja mane pas save — 
Tą matant ištolo, net ašaros rieda.

Ben. Babrauskas.

RUDENS ŽIEDAI 
(Putinas)

Liūdi visi rudens žiedai, 
Kaip laimės jieškomi aidai, 
Kurios ikšiolei neradai.

redakto- 
Lietuvą 

prasmės 
talpinti. 
aprašy-

Taip pat liūdnai, širdie, ir tu 
Pražydai rudenio žiedu, 
Tačiau man brangiu ir šventu.

Jau spinduliai kaitrios ugnies 
Iš pamylėtosios širdies 
Daugiau nešildys nei švies.

Tik didžio lūkesio sapne 
Bent svaigulinga svajone 
Lankyk, brangiausioji, mane.

Vokietijoje ruošiasi įves
ti valdiškus vedybų biurus, 
kurie pagelbėtų vyrams ir 
merginoms sueiti į poras, 
kurie patys ar pačios nesu
randa sau gyvenimo drau
gų- .

Prie to, raginamą įsteig
ti patarnavimas surasti sau 
gyvenimo draugus ir ste
rilizuotiems asmenims, nes 
tokie žmonės negalima lai- 

•k" ti įsum-ni-į išmatomis į. -

Aš UŽMIGT NORĖČIA...
(Liudas Gira)

Aš užmigt norėčia,
Krištolinėj ramybėj
Paskandinti neramiąją mintį!....
Gal iš kito pasviečio
Kokia deivė geroji
Ją stebuklu teiktųs surakinti....
Apie laimę norėčia
Aš sapnuot. Jos šešėlį
Veltui gaudau, nebtenka jau vieko. . . •
Ga] sapnuos ji tik šviečia?!
Tat norėčiau regėti
Nors sapne ją, .n~Lliudom-i-pleko ••

(Tęsinys iš pereito nr.)

II.
Didelėj gryčioj žaidė keliolika visokio 

amžiaus berniukų. Maži, aukštai nuo grin
di! iškirsti langai nedaug teįleido gryčion 
šviesos, taigi ir gryčia delei to buvo tam
si, nerami. Kopėčios, apskrituliai kokiais 
berniukai svaidė aukštyn, ir kitoki daik
tai buvo tai berniukams įtaisyta laipioti, 
žaisti. Šnekėjo jie tarp savęs Vokiškai, 
bet susiginčijus tarp savęs ar taip apie 
ką nors karštai kalbant, tuoj išsiveržda
vo jiems iš lupų Lietuviškas ar Lenkiškas 
sakinys, kas tuoj ir parodė šitos visos kuo
pelės tautystę.

— Ei, tu, Frice, ar nori pabandyti su 
nanim? — sušuko mažas, susitraukęs vai
kinas, atsiraitydamas ir taip jau trumpas 
rankoves ir stodamas priešais laibą, ilgą 
savo draugą, kuris raumeningom rankom 
lipė ant pat kopėčių viršaus.

— Klausyk, Frice! ar apkurtai, ar 
prilipai prie šitų kopėčių! — šaukė nekan
triai mažasai draugas.

— Duok jam ramybę, — atsiliepė ki- 
as, — jis taip išsitempė kad net oda 

’ aulų apsitempė, o ausys kopėčiosna 
lindo.

— Suduok jam per papades tai ir 
Įtrauks oda ir ausys viršun išlys, — 
tarė kitas.

, Tasai gi, bijodamas kad nenutrauktų 
I Jo nuo kopėčių, patsai pasiskubino nu
šokti nuo jų žemėn, ir iškėlęs kumščią 
ukštyn suriko:

— Klausykit! jei kuris jūsų dar kartą 
pavadins mane Fricu, aš tam šonkaulius 
sulaužysiu!

— Na o kai aš tave kitaip pavadin
siu tai Heksas išpers man kailį, — atsilie
pė mažasai draugas.

— O kaip gi tave ištikrųjų reikėtų 
vadinti? —■ atsiliepė vienas iš būrio.

— Geriau vadinkit velniu ne Fricu! — 
atšovė tasai. — Kad kitą kartą žinotum 
jog mano vardas Siaurutis, še tau atmin
čiai!

Ir pagriebęs kalbantį už sprando, 
trenkė jį į žemę.

Kiti gi linksmai šaukė:
— Vyras Siaurutis!
— Ritter, Siaurutis!
— Velnias Siaurutis!
— Musų Siaurutis!
Ir šaukdami tai, linksmai šokinėjo. 

Tuo tarpu parmestas ant žemės vaikinas 
pašoko greitai, pagriebė aukštą ir liesą 
Siaurutį, ir apkabinęs jį už kaklo, sušuko:

— Tegyvuoja Siaurutis! Nėra Fricu, 
Hansų, yra tik Siauručiai, Jonai!

Ir glamonėjosi abudu, tarsi nieko pirm 
valandėlės nebūtų buvę tarp jų atsitikę, 
kiti gi šaukė:

— Urra! tegyvuoja Jonas ir Siauru
tis, nėra jau Frico nei Hanso.

— Ir aš ne Ferdinandas tik Motiejus,
— atsiliepė trečias.

— Ir aš ne Vilius, o Pranas! — šau
kė ketvirtas.

Klegėsis kas kart didinosi, vaikinai 
širdingai glaudė vieni kitus prie širdies.

Staiga atsidarė durys ir inėjo aukš
tas, petingas, juodais rubais apsirengęs 
vyras, kuris stovėdamas ant slenksčio bal
siai Vokiškai sušuko:

— Nuštilkit, jauni vilkai!
Vaikinai, kurie, klegesiui pakilus, ne

girdėjo nei atsidarančių durų, nei matė 
ineinančio prižiūrėtojo, tuoj, išgirdę jo 
balsą, nutilo. Visi, ikšiol taip linksmai 
žaidę, nulindo, išbalo iš išgąsčio.

— Ak, jus, niekšai, vilkiūkščiai, ko 
čia taip klegat! Badu jus reikia marinti 
ir rykštėmis plakti, — tęsė toliau Vokietis.
— Kuris čia jūsų kalčiausis? . .

Tyla pasidarė gryčioje, kurioje girdė
josi tik alsavimas visų dešimties vaikinų, 
išauklėtų stovinčio dabar priešais . juos 
Hekso.

— Kas pirmutinis pradėjo rėkauti?— 
vėl sušuko Heksas.

Dabar labiau visi nutilo. Visi tarsi 
visai sustojo kvėpuoti ir, rodos, galima 
buvo suskaityti vaikinų širdžių plakimą.

— Atsakykit, kuris pirmutinis pradė
jo muštynes?! — Ir nuleido Vokietis savo 

Į gyslotą ranką ant Siauručio pečių, Vai- 
! km?s -nei uekruptelėio, ir nej. įiemirštelĄ-

ŽEMEAP1A1
30c

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
REIKALAUKIT ’‘DIRVOJE”

SyJ-rinr A'.'fe.' "ŲlęvelanJ, Ohi*
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DIRVA

KITOS DVI PREMIJOS PASKIRTA LIETUVOS RAŠYTOJAMS

(“Talka” Spaudos Biuras, Kaunas)
jo iŠ po S®

TEATRO VEIKALAI 25c

50cMažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

25c

25c

$1 10c

10’Č
25c

25c
15c

15c 50c

50c 50c

15c

50c

35c

45c

25c

10c

50c

5c0

35c Supa Garba.

15c

10c

30c

25c

15c

45c

15c

25c

25c

20c

10c

SAPNININKAS
F I hti f '.W M? TS'-'IS '*

15c

25c

VISUOMENINIS GYVENIMAS
KAINA Su prisiuntimu 75c.

JUROS MERGA10c
atrėžė Pem

50c

20c

50c

OS
60c

10c

Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų,

35c

10c

35c G82Q Superior Ave,

vo belaisvė ; 
ėn Lietuviu į

Del kritulių 
gana skau- 

Rusnės ir 
tūkstančiai

žiame kongrese buvo aptarta svarbus vi- 
Lietuviams kultūriniai ir tautiniai klau- 
buvo užmegsta tarpusavio ryšiai, buvo 

pradžia Pasaulinei Lietuvų Sąjungai, ku-

savo seserį, kuri norėjo išduoti 
tėvų nenugalimą pilį.
skaityti, ir svarbi istoriniu at-

Lietuviška, vaizdžiai,

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

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

KADA 
trijų 
vyrai, 3 moterys.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- 
rąsyUt ją jjeifts: $3

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

Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.

& A 
SAKA 
Gedimino 
;ų 
ĖGĖLĖ

Rusnės Kunigas nužudo 
priešams savo

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

šdulkėjo ® 
stovėjo, žiuri i 
.andos, nieksi 
) tyla. Stumi 
s gi sušuko: Į

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
1820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Svarbesni Politinio, Ekonominio, Kultūrinio ir Visuomeninio Gyvenimo
> < t l 1 '

Įvykiai

SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo
se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi.......

SNIEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy
rai ir trys moterys. 62 pusi.................. . ..........

ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 
1—-Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaite; 4—Duonos 
Bejieškant...............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1U BAILIU — Komedija viename veiksme. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi......................

'-RAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.

JUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi................

-YVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi..........................

'-RAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p.....

ONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 

2 vaikai.......... . .......... ..............................................
vOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko

medijos: 1-—Uošve į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa

vykus komedija. 183 pusi................. . ................
CUMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome

dija.
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Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų ląiką, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingą '• mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje',' ir 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. ____________________1.00

Reikalaukit “Dirvoje”
CJęvelaiid, Ohio
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MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 

111 pusi.....

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

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

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

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

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

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

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

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

gele 34 pusi, didumo..............................................
MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai

dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi...... . ..’.........
MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 

veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.
MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy

rai,, 2 moterys. 20 pusi.....................................
MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra

ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi..........
flHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai

dina 27 vyrai, 2 moterys, fil pusi........................
NASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4 

vyrai, 2 moterys. 30 pusi.....................................15c
PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik- _ 

sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi............. .................. 10c
PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina 

10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi.......... . ................
’’ASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen

kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 8 moterys-
3 vaikai. 110 pusi...................................................

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

PAVYDAS — Pęnkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi....................................

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi..............

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

’ * ' » . 'y ’\ .
PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidipime

’ dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi......... . . 20c
RUSIJOS CARAS — Monologas ............................. 10c
RYTŲ PILIS —■ Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko-į 

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

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

dija. ' Vaidjąa G vypj, 2 ;ąoteyys. 77 p..........
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(Pabaiga iš pereito numerio)
KULTŪROS GYVENIME

1935 metais Lietuvoje buvo ypatingai gau- 
naujų laimėjimų. Pirmiausia reikia pami- 
mokyklų pertvarkymą, šiuo žygiu švieti- 
Lietuvoje pavyko įstatyti į reikalingas ir 

Ligšiol švietimu nebuvo gali-

siu, 
nėti
mą
tinkamas vėžes.
ma ypatingai pasidžiaugti. Mokyklos buvo kur
tos paskubomis. Ir jų programas, buvęs pa
kenčiamas pirmaisiais atgautos nepriklausomy
bės metais, paskutiniuoju laiku būrėjo būti pri
taikinta einančiam gyvenimui. Juk dauguma 
jaunimo neturi galimumo paragauti aukštesnio
jo mokslo. O pradžios mokyklose buvo gauna
mas nepakankamas pagrindinis išsilavinimas. 
Dabar mokyklų ir mokinių būklė jau pagerėjo. 
Pertvarkius švietimą, pradžios mokyklų progra
mas tapo praplėstas ir šias mokyklas bus gali
ma baigti per šešerius metus. Gimnazijoje mok
slas sutrumpintas vienais metais. Dabar žmo
gus baigęs pradžios mokslą, turės žymiai pla
tesnį bendrą išsilavinimą, kaip baigęs ligšioli
nių gimnazijų dvi klases. Pradžios mokyklų 
mokytojams rūšiuoti Klaipėdoje įsteigta peda
goginis institutas.

1935 metais pavardžių ir vietovardžių atlie- 
tuvinimo darbai buvo pastūmėta žymiai pirmyn. 
Per šį laikotarpį buvo sutvarkyta jau 40,001 
pavardžių ir vietvardžių. Juk Rusai, Vokiečiai 
T enkai Lietuvos įvairių vietų pavadinimams bu
vo padarę gana daug žalos, juos “pakrikštyda 
mi ’ savaip. Netrukus ši dėmė turės pranykti.

1935 metais atėjo eilė ir senovės liekanom: 
bei liaudies kūrybai, ši sritis ligšiol nebuvo su
silaukus tinkamo dėmesio. Senovės liekanos bu 
vo paliktos be jokios apsaugos. Didžiulius tur
tus naikino laikas ir žmonių nežinojimas, nors 
kartais ir menkutė senovės liekana mokslui tu
ri labai didelės reikšmės. Ligšiol nepakanka
mai rūpintasi ir liaudies dainomis, pasakomis 
ir kita žmonių kūryba: Visa tai ėjo į kapus 
drauge su senais žmonėmis. Kiek tokio bran
gaus turto dingo šiandien sunku ir pasakyti 
Tačiau dabai' jis jau, nebedings. švietimo mi
nisterija senovės liekanų ir liaudies kūrybos ap
saugai parodė labai didelio susidomėjimo ir pa
sirūpinimo, kad jos toliau nebūtų naikinamos.

Iš naujų kultūros įstaigų įsteigtų 1935 me
tais, tenka paminėti Bažnytinio Meno Muzejų. 
Juo susirūpino bažnytiniam menui globoti ir 
remti draugija, šis m užėjus skirtas saugoti 
bažnyčių meno turtams, kurių Lietuvoje labai 
gausu, bet kurie visą laiką buvo sumesti baž
nyčių pastogėse, zakristijose, senų daiktų spin
tose, apie jų vertę net negalvojant.

Užsienio Lietuvių Muzejaus įsteigti dar ne
pavyko, nors gana daug medegos jau susidarė 
iš užsienio Lietuvių spaudos ir kultūros paro
dos. Dr. A. M. Račkaus didysis senienų muze- 
jus pasiliko Lietuvoje, jo padovanotas savo tė
vynei.

Literatūros judėjimas 1935 metais buvo ga
na gyvas. Pasirodė visa eilė vertingų literatū
ros kurinių, švietimo Ministerija, matydama 
kad rašytojų medeginis gyvenimas nėra labai 
saldus ir norėdama juos paskatinti atydesniam 
darbui, įsteigė valstybinę literatūros premiją, 
5000 litų sumoje. Premijas už geresnius vei
kalus paskyrė ir knygų leidyklos bei organiza
cijos.

1935 metais Lietuvoje įvyko visa eilė eile
lių meno ir kultūros parodų. Iš jei pažymėtinos: 
Išeivių spaudos ir kultūros, Lietuvos Meno ap
žvalgininkų, Mažosios Lietuvos, Sovietų Rusijos 
knygos, ir Lietuvos Dailės rudeninė paroda.

Spalių 28—30 — Pabaltijo intelektualinio 
bendradarbiavimo.

Be to, Balandžio 25 Vilniui Vaduoti Sąjun
ga minėjo savo veiklos dešimtmetį, o Gegužės 
26 d. įvyko kariumenės ir visuomenės susiarti
nimo diena, po kurios buvo įsiteigta ginkluotoms 
krašto pajiegoms remti sąjunga.

Vilniaus ir Klaipėdos reikalais 1935 metais 
Lietuvos visuomenė parodė didelio jautrumo. 
Del to žymiai paaugo Vilniui Vaduoti Sąjungos 
narių skaičius ir labai pagyvėjo pačios sąjun
gos veikla. Klaipėdos kraštui su Didžiąją Lie
tuva susiartinti metų pabaigoje persitvarkė ir 
pradėjo smarkiau veikti Lietuvos Vakarų Są
junga.

1935 metais mirė keli žymus musų tautos 
veikėjai: Emilija Vileišienė (Vilniuje), Vincas 
Matulaitis, Kun. Jonas Jaskevičius, Kun. Leo
nas Petkelis, Juozas Vaičkus, Dr. Jonas Čeponis 
ir J. O. Sirvydas.

“Lietuvos Aide” pranešama ir apie kitus 
Lietuvoje literatūros premijos laimėtojus. Pir
mutinę valstybinę premiją laimėjo Jieva Simo
naitytė, už savo veikalą “Ankštųjų Šimonių Li
kimas”. Dabar, “Sakalo” spaudos bendrovės 
literatūros premiją gavo romantistas Petras 
Cvirka už savo romaną “ŽEMĖ MAITINTOJA”. 
Cvirka yra tas pats kuris parašė romaną neva 
iš Amerikiečių Lietuvių prietikių, vardu “Frank 
Kruk”, kuriame Amerikiečius Lietuvius visai iš 
kitos pusės atvaizduoja negu tikrenybėje yra. 
Nors “Frank Kruk” buvo mėgiamas Lietuvoje, 
tačiau ir patys Lietuvos kritikai tą jo romaną 
vadina “skubiai parašytu, reikiamai literatūriš
kai dar neapdorotu”. Ir jis, galima pridėti, bu
vo parašytas neapgalvotai ir nesiskaitant su tik
renybe. Tačiau, kaip “L. Aide” sakoma, premi
jinis jo veikalas, “žemė Maitintoja”, yra gerai 
apspręstas, literatūriškai gerai sukomponuotas 
ir sukurtas veikalas.

“Cvirkos gamta

tapybiškai nupiešta, spalvinga. Ypač gražus ir 
meniškai atlikta aildros aprašymas, kelionė gar
laiviu į Kauną, Višinskynės laukai. Visas šis fo
nas skaitytoją verčia jieškoti tikrų vietų, skai
tydamas, rodos, ir malįai Nemuno krantus, .Su
valkų žemę, kur apie Veliuoną ir Jurbarką”# — 
sako apie tą. veikalą St. Vikintas “Liet. Aide”.

Lirikos arbo eilių-poezijos premiją laimėjo 
Antanas Miškinis, už jo eilių rinkinį užvardintą 
“Varnos prie Plento”. Nors užvardinimas kny
gai keistas, tačiau štai kaip apie jį atsiliepia St. 
Vikintas:

“Antano Miškinio poezijos pagrindinis mo
tyvas — Lietuva. Visi poeto eilėraščių vaizdai 
— Lietuvos žalio kaimo, žaliuojančių lankų, lau
kų ir pievų, žydinčių javų ir gėlių vaizdai. Miš
kinio poezija parašyta Lietuviško žalio beržo sti
liuje, Lietuviškojo peizažo fone. Ir miestas Miš
kinio eilėraščiuose pažystamas ir savas, Lietu
viškasis miestas.”

Pereitais metais daugelio pasaulio Lietuvių 
organizacijų gyvenimas sukosi aplink Pirmutinį 
Pasaulio Lietuvių Kongresą, sušauktą Kaune, 
Draugijos Užsienio Lietuviams Remti pastango
mis, 
siems 
simai, 
duota
rios laukia labai dideli ateities darbai.

Lietuvos visuomeninis gyvenimas irgi bu
vo gana judrus. Visame krašte įvyko visa eilė 
švenčių, minėjimų, manifestacijų. Iš svarbes
niųjų organizacijų suvažiavimu paminėtini:

Sausio 5 d. — Tautininkų Sąjungos,
Vasario 1 — su užsieniais santikiaujančių 

organizacijų;
Vasario 3 — Draugijos Užsienio Lietuviams 

Remti;
Birželio 27 — Pabalti jos Aero Klubų, 
Liepos 6 — Pabaltijo miestų ir miestelių;

ĮVAIRUS ĮVYKIAI
1935 metais iš Sovietų Rusijos Į Lietuvą 

mgryžo 15 musų tautiečių. Jie ten buvo pasi- 
ikę iš senesnių laikų. Vienas kitas jų gyve
no laisviau, itačiau dauguma, nebūdami bolševi
kai, sėdėjo kalėjimuose. Už juos Sovietų Rusi- 
iai buvo atiduota penki Lietuvos komunistai.

Praėjusiais metais Lietuvoje pasitaikė ke- 
'os skaudžios gamtos nelaimės. Mat, 1935 me- 
■j pavasaris pasitaikė labai keistas. Jau Vasa
lo viduryje taip buvo šilta kad nutirpo sniegas- 
* upėse pradėjo eiti ledas. Vasario pabaigoje 

Nemune jau plaukiojo garlaiviai, 
gausumo kilo potviniai, nuo kurių 
Ižiai nukentėjo Klaipėdos kraštas. 
Žalgirio apielinkėse buvo apsemta
nektarų žemės. Didžiuliai plotai atrodė lyg ju- 
a. Maždaug 3000 gyventojų buvo atskirti nuo 
nasaulio ir gyveno namų pastogėse. Keletas 
’aikų prigėrė. Gyvulius teko gelbėti per sto
rus ir į sausumą gabenti didžiuliais keltais, 
’otviniai padarė kelis šimtus tūkstančių litų 
uostolių.

Taip staiga atšilusiu oru neteko ilgai džiau
gtis. Kovo pradžioje, upės antru kartu užšalo, 
langelis paukščių, peranksti sugryžusių iš šil- 
ų kraštų, pateko į baisias sąlygas ir žuvo.

Vasara pasitaikė karšta. Birželio ir Liepos 
mėnesiais karščiai siekdavo iki 30—40 laipsnių. 
Sirželo pabaigoje šiaurės Lietuvą ištiko smar
kios audros ir perkūnija, pridarė nepaprastai 
laug žalos. Lietus kai kur išgriovė pylimus ir 
unešė tiltus. Liepos 27 d. per Lietuvą praūžė 

nepaprastai smarkus viesulas, apimdamas vos 
L0 metrų platumo barą. Pakelyje pasitaikę me- 
ižiai buvo išrauti, trobesiai sugriauti. Duby
sos vanduo tame ruošė kur siautė viesulas, bu
žo išsuktas ir išpustas ir kelias minutas upės 
zaga buvo tuščia.

Ruduo buvo ilgas ir šiltas. Daugelyje vie- 
-U, ypač Pietų Lietuvoje, antrą kartą pražydo 
zyšnios ir žemuogės, žmonės pranašavo vėly
vą ir lengvin žiemą. Tuo tarpu, ištiesi}, žiema 
yra gana šilta. Tsb.

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

Reikalaukit “Dirvoj?”

ŽMONIJOS ISTORIJA

■tu užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
galima siųsti pašto ženkleliais)

Memento Mon
Serga tėtis, 
ruoškit lovą, 
duokit patalinę, 
veskit kunigą ligoniui, 
viltis paskutinė;
šaukit daktarą, jei norit, 
kvieskite notara, CZ 
tegu rašo testamentą, 
tegu tvarką daro.
Lieka dvaro geras centraĄ, 
lieka inventorius, 
nes ligonis buvo geras 
ūkio gaspadorius.

Lieka dukterys, 
ir sūnūs 
latras paskutinis;
vai, nėra vilties ligoniui 
miršta nusiminęs....

Br. R.

50c

Gegužis Bagočiui
“Tėvynėje” Susivienioji- 

mo prezidentas Bagočius 
rašė ir 'nurašė savo linkėji
mus SLA. nariams.

Skaitant tokios organiza
cijos galvos kaip Bagočius 
groniatas, mano ir razumas 
neišneša kaip tas žmogus 
sęsta ir nebręsta....

Ir jis dar nori kad žmo
nės užmirštų jo praeitį, ku
ri buvo labai marga — kad 
jis pats savo darbais sav» 
praeitį visiems prieš akis 
stato.

Gegužis, buvęs Susivie- 
nio^o prezidentas, ponui 
adv|, Mį- Fortūnatui' Ba- 
gočiui gi-ažiai-^4^škja> ką 
reiškia tos organizacijos 
prezidento cinas.

Ale kaip man rodos tai 
tokiam žmogui nemačys ne 
tik lazda ale nei graži ro
dą....

Panevėžys
Eilinis Pempė važiuoja iš 

kariumenės namon atosto
gų. Traukinyje prie jo ka
binas vienas nepažystamas, 
kuris Pempę klausinėja.

— Kiek jūsų kuopoje ka
reivių? — klausia nepažys
tamasis.

— Trys ambulatorijoj gu
li, du paleisti, vienas “simu
liantu” sugryžo, o kiti iš
ėjo j rikiuotę, — atsakė ei
linis Pempė.

— O kiek rikiuotėje? — 
vėl klausia prikibėlis.

— Kiek šautuvų rikiuo
tėje, Liek ir kareivių, — at
kerta Pempė.

— Jei toks užsispyrėlis 
esi tai pasakyk kiek jūsų 
kuopoje žemesnių ir aukš- 
tesnhi viršininkų yra?

— Visi už mane aukštes
ni, tik vienas musų skyri- 
rininko padėjėjas grandinis 
Kempinis yra daug žemes
nis už mane, 
pė.

— Sakyk man, ar daug 
tokių kvailių yra jūsų kuo
poj kaip tu? — klausia su
pykęs tipelis.'

— Tuo atžvilgių aš esu 
kvailiausias,/ nes kitas ma
no vietoje Įjau senai tave 
butų atidavęs policijai, ę aš 
dar vis kenčiu, — atrėžė, 
Pempė, rodydamas į kam-, 
pe sėdintį policininką.

/______ ’'“Kaijys
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S.L.A. Veterano Balsas Iš Lietuvos Įstatymų dar 295 kitos telefono kompanijos 
operuojančios apie 265,000 telefo
nus. šios kompanijos, aptarnaujan
čios daugelį svarbių miestų, nėra

AUTOMOBILIŲ, AGRIKULTŪROS IR TELE
FONO BIZNIO PAKILIMAS 1935 METAIS

žemiau dedam pirmutinio S. 
L. A. Seimo delegato, organi
zatoriaus ir žymaus Lietuvių 
veterano tipišką atsišaukimą į 
SLA. narius. Tas žmogus per 
pusšimtį metų išbuvo Susivie
nijime gerame stovyje, o nuo 
20-to iki 28-to seimo buvo Su
sivienijimo iždininku. Jo, kaip 
daug patyrusio veterano, žodis 
turi būti narių suprastas ir 
įvertintas.

Tau- 
kuo- 
kad 
nuo

O
pa-kad 

žmones, 
Jei tik 
tai jau

Susivieni- 
iždininkas 
Ar jiedu

PASARGA SLA. NARIAMS
Kiek aš atmenu, nuo pat S. 

L. A. pradžios niekad nebuvo 
tiek visokių ginčų ir kritikavi
mų kiek matome šiuose SLA. 
Pild. Tarybos rinkimuose, 
tininkai stato parinktus 
tinkamiausius kandidatus, 
apsaugoti Susivienijimą
pakrypimo į blogąją pusę, 
socialistai kelia riksmą 
laikyt jų pastatytus 
neatsižvelgiant į nieką, 
tie žmonės jų partijos 
viskas tvarkoje. ...

Nesuprantu kodėl 
jimo prezidentas ir 
taip bijo permainos!
mano kad tik jiedu yra tinka
miausi toms vietoms, o niekas 
kitas? \

Aš išbuvau iždininku pPy aš
tuonis metus. O kuomet išrinA 
ko į mano vietą Tarną Pa,ukšt| 
aš nei kiek nenusiminiau!: jei? 
tik SLA. nariai nori permainos 
tai ją reikia ir daryti. Ajs nie
kados nemaniau kad 
kitą geresnis ar

Dabar, kiek m: 3-
bartinis SLA. prezidentą 
gocius ir iždininkas Gug 
ra geresni nei gabesni už 
Ot tiįįAtiek kad nesisari 

.«save^gfeiiti ir už save j 
tvoti.
/auna 
yra kas 
toks pasimasinimas, 
labai nenori užleisti 
kitiems?. .. .

As,' kaip širdinga 
‘jimą ’mylintis aspauo 
tapA ■'■otttiSirfSmjimo nariams, 
visiems,_bu...*kw’tūmnT pamainy
ki! bent šiuos du viršininkus: 
prezidentą ir iždininką!

Atsimenu kaip man, būnant 
iždininku, Worcesterio seimas

kitfis. 
■matija 
paafci- 

Juk tų algų kokįas jie 
gailėtis nėra ko. 9 gal 

nors kita, iš ko $na 
kad ‘jip 

savo v Tetų

iem-

išmetė F. J. Bagočių iš Susi
vienijimo ant visados.
— tai jau senai visi žino. Bet 
savo gudrumais jis vėl įsigavo 
į organizaciją ir šiandien giria
si kad jis Susivienijimui gero 
velij a!

Mačiau “Keleivyje” parašyta 
kad Bagočius viename seime 
buvo iš SLA. išmestas, o jau 
sekamame seime buvo nutarta 
ir prašyta kad gryžtų vėl i Su
sivienijimą. čia jau tikras me
las, nes aš buvau kiekviename 
seime ir žinau, apie Bagočiaus 
grąžinimą nebuvo minėta.

O kaslink iždininko, tai aš 
SLA. nariams sakau štai ką: 
Jei šiuose rinkimuose nepakei- 
sit iždininko tai nieko nežino- 
sit apie SLA. iždo tikrą stovį. 
Kaip parodoma ant popiečio 
rodos viskas tvarkoje. Bet tik
renybė pasirodys tik tada kai 
bus permaina.

Taigi, garbingi SLA. nariai 
kurie tik mylit savo organiza
ciją balsuokit šiuose rinkimuo
se už: i

Nadą Rastenį į prezidentus,
M. J. Viniką į sekretorius, 
J. S. Lopatto į iždininkus.
Juos išrinkę džiaugsitės. Iš

rinkę kitus — gailėsitės.
Jonas Skritulskas.

Už ką

Dr. Mikolainis Vietoje 
Dr. Naikelio

Rašo Adv. K. R. Jurgėla.

(Tęsinys iš pereito nr.)

Įgaliotiniai Lietuvoje

EIKIT 
PIRKT

krautuves 
savo skel- 
laikraštyje 
Nuėję ko 

jog

tik į tokias 
kurios turi 
bimus jūsų 
“Dirvoje”,
pirkti, priminkit 
matėt jų biznio skelbi
mą “Dirvoje”, gausit 
geresnį patarnavimą.

Apgailėtina kad Dr. S. Nai- 
kelis atsisakė priimti kandida
tūrą į SLA. centro daktarus- 
kvo tėjus, nors nominacijose 
gavo tiek daug balsų.

Sekantis j daktarus kvotėjus 
kandidatas yra Dr. Mindaugas 
Mikolainis — labai rimtas vy
ras, einąs savo tėvo, Petro Mi- 
kolainio, pėdomis.

Nėra rodos Lietuvio kuris 
nežinotų apie garsų Lietuviškų 
knygų leidėją Tilžėje, knygnešį’ 
ir tautos budintoją Petrą My- 
kolainį, kuris paskiau atvykęs 
dirbo tarp Amerikos Lietuvių 
ir čia mirė.

Jo sūnūs, Dr. Mindaugis Mi
kolainis, taip pat darbuojasi 
musų tarpe! Amerikoje gimęs 
ir augęs jaunuolis.

Dr. M. Mikolainis gyvena 
Hartord, Conn., tai nepertoli 
nuo New Yorko ir SLA. centro, 
del to išrinktas į Susivienijimo 
daktarus - kvotėjus, Mikolainis 
nesudarys didelių kaštų kelio
nėms i Pild. Tarybos susirinki
mus.

■ Tinkamesnio kandidato Į dak- 
Jarus-kvotėjus vargu bėra štu
rme. ■ Del to visi nariai prašomi 
balsuoti už Dr. M. Mikolainj.

Įvairiais Smulkiais Reikalais
Dar šis-tas įdomesnio iš Lie

tuvos įstatymų.
Saugojimo rašteliai nenusto

ja galios del įsisenėjimo: kas 
priėmė kokį nors daiktą sau
gojimui, privalo jį grąžinti 
kiekvienu pareikalavimu.

Turintieji išpirkimo teisę gi
minaičiai gali (ta teise pasinau
doti trijų metų laike nuo par
duoto turto pirkimo-pardavimo 
patvirtinimo” dienos.

Nesąžiningas turto 
tojas privalo grąžinti 
kui gautas iš to .turto
už laiką nuo turto užvaldymo 
dienos iki grąžinimo dienos, t. 
y. nuo dienos kada jo valdy
mas pasidarė nesąžiningu. Tas 
yra svarbu žinoti Amerikie
čiams, kurie turi Lietuvoje įga
liotinius. Gi nesąžiningas val
dytojas privalo grąžinti turto 
pajamas nuo ginčo pareiškimo 
dienos.

valdyto- 
savinin- 

pa jamas

KANDIDATAS OHIO
VALSTIJOS SEK

RETORIUM

VYikklNM Įf KENNEDY

William J. Kennedy, Clevelando 
pažymus pilietis, paskelbia jog kan
didatuoja Demokratų partijos nomi
nacijai į Ohio Valstijos Sekretoriaus 
vietą, kurią dabar užima George S. 
Myers, taipgi iš Clevelando.

Kennedy yra plačiai žinomas vi
soje valstijoje, nes yra aktivis va
das Demokratų partijoje per 
metų.

Jisai buvo keturis terminus paei- 
liu Clevelando Miesto Taryboje kai
po nepriklausom ingas Demokratas. 
Kuomet George White buvo išrink
tas gubernatorium, jis paskyrė Ken
nedy valstijos viešos geroves direk
toriaus padėjėju, kurią vietą Ken
nedy apleido priimdamas paskyrimą 
Viešų Reikalų vedėjo prie Mayoro 
Ray T. Miller Clevelande. Per pra
eitus du metus Kennedy buvo vedė
ju Clevelando skyriaus valdiškos 
Namų Savininkams Paskolos Kor
poracijos.

“Aš numatau jog yra labai puiki 
proga pasitarnauti visuomenei in- 
ėjus į Valstijos Sekretoriaus ofisą”, 
pasakė Kennedy paskelbdamas savo 
kandidatūrą. “Mr. Myers atliko 
gerą darbą bėgyje dviejų metų toje 
vietoje, atgrąžindamas visuomenėje 
pilną pasitikėjimą į valstijos rinki
mų mašineriją. Mano tikslas' bus 
taip pat žiūrėti savo vietos parei
gų kuoištikimiausia.

“Mano nuomone yra tam tikrų 
dalykų kurie reikalingi pakeitimo 
valstijos rinkimų įstatymuose ku
rie sudarytų daugiau ekonomijos ir 
tobulumo. Tas permainas aš ap
kalbėsiu bėgyje savo vajaus”.

Nominacijų peticijos jau renka
mos visoje valstijoje ir jau dauge
lyje apskričių Demokratų organiza
cijos užgyrė Kennedy’s kandidatūrą.

Jis yra 53 metų amžiaus, vedęs 
ir turi dvi dukteris.

Rankpinigių raštelyje turi 
būti numatyta neilgesnis kaip 
vienų metų terminas pirkimo- 
pardavimo aktui ar užpardavi- 
mo sutarčiai surašyti. Jei ter
minas nenumatytas tai jis tu
ri galios per vienus metus nuo 
raštelio surašymo dienos, gi pa
sekmės del baudos eina dar vie
nus metus.

Aikvotojui (spendthrift) tei
smas gali paskirti patarėją, 
kurio sutikimas reikalinga per- 
leidžiant turtą, bet įstatymai 
nenumato kad pripažintam aik
votojui butų galima teismo nu
tarimu uždrausti, perleisti kam 
nekilnojamą turtą.

žmonos įnešimas turi pirme
nybės prieš visus asmeninius 
vyro kreditorius, nors įnešimas 
ir nebūtų pažymėtas vedybų 
akte.

Kai per varžytines pasiūlyta 
aukščiausia suma yra mažesnė 
už įkaito laikytojo pretenziją, 
tai įkaito laikytojas turi teisę 
pasilikti turtą sau, net tais at
sitikimais kai pasiūlyta per 
antras varžytines suma nepa
dengia valstybei ir savivaldy
bei nesumokėtų mokesčių. Tuo 
atveju varžytinių pasekmės 
pranešamos Mokesčių Depart
mental ir savivaldybei, ir tik 
šiems sutikus gali būti varžyti
nės patvirtintos.

Amerikoje gyvenąs asmuo 
tegali savo interesus ginti per 
paskirą įgaliotinį gyvenantį 
Lietuvoje. Įgaliojimo galioji
mo terminas priklauso nuo įga
liotojo noro. Yra svarbu kad 
įgaliojimo tekstas atitiktų Lie
tuvoje priimtai formai. Ištęs
ti įgaliojimai su nereikalingais 
tekstais ir perdaugeliu suvar- 
mus ir kitus teisiškus doku- 
žymų bei sąlygų tik bėdos pri
daro, todėl patartina įgalioji- 
menitus surašinėti pas kvalifi
kuotus advokatus gerai mokan
čius Lietuvišką kalbą, arba iš- 
anksto gauti blankus duplikate 
iš Lietuvos. Visi įgaliojimai, 
pardavimo aktai ir kilti doku
mentai privalo būti Lietuvos 
konsulate patvirtinti. Reikia 
betgi įsidėmėti kad konsulatas 
liudija dokumentą paliudijusio 
notaro, valdininko ar Iteisėjo 
parašą ir kad tas dokumentas 
padarytas teisėtai pagal vieto
je veikiančius įstatymus, betgi 
konsulatas nesiima jokios at
sakomybės už liudijamo doku
mento tekstą-iturinį ar žinių 
tikrumą. Antra, Genneralinis 
Konsulatas New Yorke 
dokumentus pagamintus 
nytose Valstijose. Jei 
mente' yra ir Kanadoje
nančio asmens parašas tai le
galizavimas nebus geras, nes 
Kanada yra Lietuvos Pasiunti
nybės. Londone, Anglijoje, ju
risdikcijoje ir Kanados gyven
tojai turi savo dokumentus le
galizuoti Londone.

Dar vienas svarbus reikalas: 
pagal veikiančius įstatymus, 
Lietuvos pilietė ištekėdama už 
svetimšalio, t. y. už ne-Lietu- 
vos ,piliečio, nustoja Lietuvos 
pilietybės, kad ir neįgydama 
vyro pilietybės.
nesuderinamas su moterų ly
gybės teise garantuota Lietu
vos Konstitucijoje, betgi to 
sistatyjno laikosi Lietuvos 
daus Reikalų Ministerija.
senai Pilietybės Komisija,
sitaikindama prie žymių teisi
ninkų nuomonės, pripažino kad 
kai moteris neįgyja vyro pilie
tybės, pav. ištekėjus už Ame
rikos piliečio arba už asmens 
be pilietybės, tai ji principe 
nenustoja Lietuvos pilietybės 
teisių, bet nenustojimo fakto 
pripažinimą tegali pareikšti 
Pilietybės komisija. Todėl mo
terys privalo nelaukdamos pi
lietybę išsiaiškinti, jei nenori 
kelionės Lietuvon sutrukdyti.

liudija 
Suvie- 
doku- 
gyve-

Tas principas

nu- 
Vi- 
Ne- 
pri-

Automobilių industrijos atgijimas 
ir ūkininkų ineigų padidėjimas pa
žymėta kaipo svarbiausios šakos ku
riose Ohio valstijoje dalykai page
rėjo; šie pažymėjimai padaryta 
The Ohio Bell Telefono Kompanijos 
metiniame raporte, kompanijos me
tiniame susirinkime jos vyriausioje 
raštinėje 750 Huron Road.

“Buvo pažymus pakilimas visokio 
biznio Ohio valstijoje bėgyje 
metų”, raportas sako.

“Industrija Ohio valstijoje 
mai priklauso nuo automobilių 
dukcijos, ir žymia dalimi pakilimas 
pereitą metą priskiriama automobi
lių industrijai. Kitas svarbus reiš
kinys pakilime yra padidėjimas ag
rikultūriškų ineigų.”

Sekanti yra kiti pakilimai kurie 
yra pažymėtini:

NET PADIDĖJIMAS 25,916 Ohio 
Bell telefonų naudotojų visoje vals
tijoje.

PADAUGĖJIMAS vietinių ir toli
mo susisiekimo pasikalbėjimų.

AUKŠČIAUSIA suma taksų 
kią kada ši kompanija mokėjo, 

DIDŽIAUSIOS pinigų sumos 
skirtos naujiems pagerinimams.

PUSĖTINOS sumos išmokėta 
vo darbininkų pensijoms ir susirgi
muose, susižeidimuose, ir mirčių at
lyginimų.

BENDRAI algomis pereitais me
tais išmokėta $12,756;518.

Kartu su pagerėjimu industrijos 
ir agrikultūros, ši kompanija turėjo 
575,816 telefonus veikmėje pabai
goje 1935 metų, prieš 549,900 pa
baigoje metų pirmiau, kas reiškia 
padaugėjimą 25,916. Padaugėjimas 
1935 metais, sudėtas su padaugėji
mu 18,474 telefonų 1934 metais, 
reiškia biskį mažiau negu 25 nuoš. 
atgavimą sumažėjimo telefonų bė
gyje trijų metų sunkiausios depre
sijos, kaip raportas sako.

Štai maždaug kaip įvyko apsikei
timas Ohio Bell telefonų 1935 me
tais: naujai sudėta 
daugiau negu 1934 
125,809 telefonas, 
mažėjimą 1.7 nuoš.
žų pataisymų, 1935 metais atlikta 
277,572 sujungimai ir atjungimai, 
arba apie 11 skirtingų operacijų 
kožnam padidėjusio skaičiaus tele
fonui.

Ši kompanija praleido $8,304,516 
pagerinimams ir praplėtimams savo 
įstaigų 1935 metais. Kitos Įstai
gos kurios kaštavo $6,828,663 nu
traukė savo veikimą, kas reiškia 
pagerinimai ir panaujinimai virši
jo $1,475,853 suma senas išimtas iš 
vartojimo įstaigas.

“Naminių - vietinių pasikalbėjimų 
sujungimo skaičius padaugėjo virš 
41 milijonu, arba apie 4.6 nuoš. virš 
pirmesnių metų”, raportas sako.

“Iš visų 941,211,000 vietinių pasi
kalbėjimų praleistų per telefono ap
tarnautojus, paklaidų buvo mažiau 
negu vienas nuošimtis. Taipgi pra
leista viso 17,844,000 tolimų pasikal
bėjimų, iš kurių 91.3 nuoš. praves
ta taip tvarkiai kaip butų vietiniai 
pasikalbėjimai—tai yra kuomet kal
bėtojas laikė klausomą triubelę.

“Telefonai pasitaiko sugenda vi
dutiniai kartą kas du metai. Iš su
trukdymu patarnavimo kurie atsi
tiko 1935 metais iš mekaniškų prie- 
žačių, 95.7 nuoš. buvo pataisyta tą 
pačią dieną kai negerumas kilo.”

Algomis' visiems telefono patar
nautojams ir darbininkams 1935 ni. 
išmokėta $12,756,518, ■ kas reiškia 
$631,698 daugiau negu metais pir
miau.

Raporte pažymėta $139,796.02 iš
mokėjimų pensijomis 1935 metais 
seniems darbininkams ir išmokėta 
$222,628.32 člarbininkams ligoje ir 
susižeidimuose pašalpų, pomirtinių.

Pabaigoje 1935 metų Ohio valsti
joje buvo, neskaitant The Cincinna
ti and Suburban Bell Telephone Co..

savastimi šios Bell System, bet tu
ri susitarę su Bell tolimo pasikalbė
jimo reikalais ir suteikia pilną pa-, 
tarnavimą.

eilę

Vykdant sprendimą prieš ne
žinia kur dingusį (Amerikie
čiai kartais apšaukiami tokiais) 
kilnojamo turto varžytinės ga
li įvykti neanksčiau kaip per 
6 savaites nuo aprašymo die
nos, o gryni pinigai ir priteis
tas turtas gali būti išduoti tik 
6 savaitėms praslinkus nuo tur
to aprašymo arba pinigų Įneši
mo teisman.

Kreipiant j ieškojimą į 
kilnojamą 
duodama 2
sumokėti skolą geruoju. Apra
šymas leidžiamas po 2 mėne
sių. Skelbimas apie varžytines 
iškabinamas 
varžytines, 
mas teisme.
po 7 dienų po varžytinių, apie- 
linkės teisėjas daro nutarimą 
del varžytinių patvirtinimo.

Jieškinys prieš vekselio da
vėją gali būti iškeltas per 5 
metus, skaitant 
termino dienos, 
neleidžia plačiau 
sėlių klausimu.

MOTERIS PARDAVĖJA

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

1935

arti-
pro-

ko-

pa-

sa-

151,673, arba 3.5 
metais, o išimta 
kas reiškia su- 

Neskaitant ma-

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

ne
turtą, skolininkui
mėnesių terminas

1 mėnesiu prieš 
Skelbimas kabina- 
Ne anksčiau kaip

nuo vekselio
Laiko stoka 

pakalbėti vek-
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| DEI.L'A C. JAKLBS | 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) = 
= Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
E kambarius leidžiame dykai. =
E T ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =Į
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- Ę
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- E 
E gos. žemiausia kaina tiž palaidojimą, sulyg jūsų pa- 
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. Ę
Ę 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 |
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P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario

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

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

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

Turiu $2,000 sumoje Lietuvių banko knygelių pardavimui.

A. WIRBI.CKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINE IR VALGYKLĄ.
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.

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

I I SAMAS J E WEEK Y I
6704 Superior Avenue =

Rengiantiems apsivesti, dabai- kada E 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- H 
kti iš graždaikčių — deimantų ir E 
visokių kitokių papuošalų — pir- S 
miausia kreipkitės į musų krautuvę. X 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių S 
reikmenų. Taipgi esu specialistas E 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir E 
akinių. Viskas žemomis kainomis. E

E VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI =
= I^REIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. =
FT«Et!lltlill!iriTIIllltllllllllUlllllllllllllllIllllllllIlilllllllilillilllllllilllllllflllllIlll|||||lt—

Važiuosit
LIETUVON?

KREIPKITĖS Į 
“ D I K V O S ”
AGENTŪRA

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

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
autcftnobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
šioje vaistinėje užlaikom vi

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

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.

Išpardavimas
Vyrams Ir vaikams
SVETERIŲ IR VISOKIŲ MĖGSTU VALKALŲ

Dabar laikas Įsigyti ir apsisaugo! nuo
Vyrams vilnoniai 
Lumberjackets

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

šalčio
Vaikams Vilnoniai
Zipperiu susegami
Vaiku Vilnoniai
Sveteliai su zipperiu
Vaikams Vilnoniai 
Shaker užsimaunami
Vyrams ir Vaikams 
megstinės kepurės'

S j .49

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

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

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

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

PARTRAUKTAM iš Lietuvos Amerik 
gimusius vaikinus ir merginas, taipgi -> 
visus kurie sulyg Lietuvių kvotos galkU 
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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LIETUVOS VIEŠIEJI DARBAI VAROMA
PLAČIU MASTU —

Prie jų Dirba Keli Tūkstančiai Darbininkų
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NUOLAT DIRBA PER 2,000 Latviai Išdavė Lietuvos 
DARBININKŲ

Kaunas. — Minister ių Kabi
netas pereitų metų rudenį pri
ėmė viešų darbų planą, kuriam 
įvykdyti iš valstybės iždo pa
skirta 2,432,762 litai. Numa
tyta darbo duoti apie šešiems 
tūkstančiams bedarbių, kurie 
turės 811,804 darbo dienas.

Pagal šį planą visoje Lietu
voje darbai, kuriuos vykdo 
daugiausia savivaldybės, pra
dėti Lapkričio mėnesį.

Reikia pažymėti kad viešųjų 
darbų fondo lėšomis vykdomus 
darbus atlieka, tik darbininkai 
bedarbiai, jų tarpe yra šiek-tiek 
inteligentų bedarbių, kuriems 
daugiausia pavedama darbinin
kų priežiūra ir jų išsilavinimui 
bei specialybei tinkanti darbai.

Iki paskutinių dienų jau yra 
atlikta tokie Kauno miesto sa
vivaldybės darbai:

Padaryta Marvelės kelio san
kasa, 825 metrų ilgio, su dviem 
nuvažiavimais; nukasta apie 
38,000 mėlių nejudintos žemės, 
sutvirtinta krantinės ir padėta 
gelžbetoninis 830 metrų ilgio 
pamatas. Vandeniui nuleisti 
sudėta vamzdžiai ir išmūryta 
du šuliniai; išgrysta 1,300 me
trų vandens latakų; nukasta ir 
sutvirtinta kuolais vietomis 
Aleksoto šlaitas, išvelčnuota 
16,500 metrų, užpilta juodže
miu ir užsėta žole 2,100 metrų. 
Ši vieta, kur jau dabar yra di
delis eismas (judėjimas) su 
šakiais, buvo ne tik neišvažiuo
jama bet ir sunkiai prieinama. 
Dabar čia padaryta patogus, 
moderniškas kelias.

Atlikta dideli sustiprinimo 
Neries krantinės darbai.

Dabar kasdien dirba apie 600 
šiaip bedarbių ir 102 inteligen
tai bedarbiai.

Kaune vandens kelių rajone 
dirba apie 230 darbininkų.

Rusnės vandens kelių rajone 
gaminama fašinos, Viliaus

;.į.' kaso krantams sustiprinti sky- 
-'wdai, kuolai. Dirba apie 70 
h bininkų.
K Šiaulių mieste atlikta nema- 

; žai kanalizacijos darbų, gatvių 
grindimo, akmens grindinio ir 
kitų plane numatytų darbų. 
Dirba nuolat nėr 150 darbinin
kų.

Šiaulių apskrities savivaldy
bė užveisė didelį medelyną, Ža
garėje atliko daug nusausini
mo ir parko grindimo darbų, 

, pravesta 4 kilometrų naujas 
Kuršėnų-Paventės kelias, ištie
sta Papilės-Purvių kelias, atlik
ta nemaža plento Šiauliai-Kur- 

s; šenai ir Šiauliai-Zonkiai darbu.

Žmogžudį
— Sausio 20 d. iš 
įvežtas į Lietuvą

Clevelando
Dominikas

vyresnysis

net’

dar-

Panevėžio miesto ir apskri
ties viešų darbų plane nuolat 
dirba apie 450 darbininkų.

Marijampolės apskrities sa
vivaldybė viešų darbų vedimui 
turi apie 100 darbininkų..

Ukmergės mieste nuolat dir
ba apie 150 darbininkų.

Kitų miestų ir apskričių sa
vivaldybės 'taip pat gerokai pa
stūmė į priekį viešus darbus. 
Pirmoje eilėje dirbama tokie 
darbai kurie galimi atlikti ru
dens ir žiemos metu. Stengia
masi dirbti tokius darbus kurie 
atitinka sezonui. '

Prie viešųjų darbų visoje 
Lietuvoje dabar nuolat dirba 
per 2,000. darbininkų bedarbių.

“L.A.” ■ '■v-. J. K. B‘.

žudikas. Gorodeckis

Kaunas. 
Latvijos 
Antanas Gorodeckis, Jono Vai
nausko
yra Jono sūnūs, gimęs 1910 m., 
Mikalojiškių k., Panemunio v., 
Rokiškio apsk.

Gorodeckis 1934 m. vasarą 
išgėdino savo mažametę, 13 m. 
amžiaus tarnaitę, i 
sikaltimą buvo 
ti. Gorodeckis 
sislapstydamas, 
d., 1934 metų, 
Juodupės vals. 
Vainauską, pasisavino 
to pasą ir jo pavarde slapstėsi. 
Fo kurio laiko mėgino Vainau
sko pavarde, stojo už Vainaus
ką atlikti karinę prievolę. Ta
čiau žinodamas kad policija jį 
jieško, nors jau buvo priimtas 
į kariumenę kaip Vainauskas ir 
tarnavo Rokiškio komendantū
roj, pereitų metų Lapkričio m. 
pabėgo į Latviją.

Ten 
pasu, 
rinką 
natinė 
prašė 
liciją 
pavarde Antaną Gorodeckį 
laikyti, kas ir buvo padaryl 
A. Gorodeckis perduotas Lietu
vos kriminalinei policijai.

“L.A.”

ir už šį nu- 
norėta jį suim- 
pasislėpė. Be- 

Lapkričio 18 
Armoniškiuose.

, nušovė Joną 
nužudy-

gyveno savo brolio Igno 
Tarnavo pas vieną uki- 
bernu. Lietuvos krimi- 
policija, viską susekus, 

Latvijos kriminaline po- 
pasislėpusį po svetima 

i šu
tą ir

ŽUDYSTĖ JAUNUO
LIŲ TARPE

Kaunas. — Dubravų kaimo 
(A. Panemunės v., Kaupo ap.) 
jaunimas, kaip kaimuose įpras
ta, sekmadienį susirinko pas 
ūkininką Ragauską pasilinks
minti. To kaimo jaunimas yra 
beveik visi Vilniui Vaduoti Są
jungos skyriaus nariai ir susi
pint

dabar 
žaidė ir linksminosi, 
karo atsibastė keletas 
rusių ir žemos doros 
(samagenkėš vary toj ų), 
pradėjo tarp savęs peštis it 
drumsti blaivaus jaunimo gerą 
nuotaiką.

Bonaventūra šiupienius, 17 
metų amžiaus jaunuolis, norė
jo švelniu elgesiu girtuoklius 
ir mušeikas nuraminti. Bet 
tuo tarpu vienas mušeikų Rau- 
linaitis smogė peiliu vaikinui 
į šoną ir jį vietoje mirtinai nu
dūrė. Pranešus A. Panemu
nės policijai, žudeika sukaus
tytas pančiais ir nuvarytas į 
kalėjimą.

Vasario 6 d. jaunas Vilniaus 
fronto kovotojas buvo palaido
tas A. Panemunės kapinėse, 
žmonės pasipiktinę “samogon- 
kės” varytojų darbais ir lau
kia jiems griežtu bausmių.

“L.A.”

Lietuviai. Jie kaip vi- 
gražiai 

Bet va-

žmonių 
kurie

“Dirva” dabar yra pigiausias 
' darbininko liuoslaikio draugas. 

Platinkit ją tarp savo draugu.

rt '
“Dirva” kasmet duoda keliu 
dolarių knygį vertės įdomių 
apysakų — ji niekad nenusi
bosta skaityti — $2 mėliams

Nuo Reumadiškų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLER1O 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

p. M.
Jok u-

sūnūs

SMULKIOS ŽINELĖS
Pas seserį B. Prospaliauskie 

nę lankėsi iš 
Bartkienė ir 
baitis.

K. Kuprio
mokinasi amato plumbing arba 
suvedžiojimo vandentiekio na
muose ir visko kas prie to ei
na. Šiais laikais mokant bent 
kokį gerą amatą darbininkui 
yra lengvesnis gyvenimas, o iš 
Lietuvių kažin kodėl nedaug 
tesimokina šio amato. Mažai 
labai Lietuvių dirba prie van
dentiekių ir namų murinimo. 
Medžio darbo darbininkų Lie
tuvių yra labai daug. Pp. Kup
rių sūnūs yra gabus vaikinas, 
gražiai užsilaikantis; iš savo 
menko uždarbio pagelbėjo tė
vams atsinaujinti “Dirvą”; jis 
ir pats mėgsta skaityti “Dir-

Mačerauskių sūnūs Lujus bu-Į 
vo parvažiavęs pas motiną ato- į 
stogų T' ’ ’
kystė; 
Mich.

Jis mokosi orlaivinin- 
inžinerijos Ann Arbor, 
Universitete. Tai pir- 

Lietuvis iš Akrono kuris 
; toje šakoje mokslo.

Streikuojant Goodyear gumų 
išdirbystėje, daug ir Lietuvių 

Daugelis tuomi neša 
ir laukia streiko 
Jeigu streikas bus 

Kalnas.

nedirba.
nuostolius
pabaigos.
laimėtas, bus gerai.

MIRĖ LIETUVIS. Vasario 
17 d. nuo plaučių uždegimo li
gos mirė Jonas Valius (Valiu
kas), 48 metų amžiaus jauni- 

Iš Lietuvos paėjo šedu- 
parapijos, Panevėžio apsk. 
gyvena po antrašu 139 

Baltimore st. 
švegeris 
kurie ir laidotuvėmis rūpinosi. 
Velionis 
kaipo

vos 
čia PO

jo sesuo Jieva ir
Stasys Zakarevičiai,

buvo plačiai žinomas 
muzikantas arm oni s tas. 

klikų jis gyveno Chica- 
goje r. Clevelando. Lai buna 
jam ramu ilsėtis amžinai.

Dayito- 
steigs lėktuvams 
transportacijcs li- 

Stoties įrengimo darbus
pradėti tuojau pavasarį, 
panaudot?

LĖKTUVŲ STOTIS, 
no miestas 
stotį ir oro 
ni ją. 
žada 
ir bus panaudota, bedarbiai. Šis 
projektas atsieis vienas mili
jonas dolarių.

Reiškia, Daylonas progresuo
ja. Dar reikia priminti kad 
toje apielinkėje kur lėktuvams 
stotis bus rengiama gyvena 
musų tautiečiai Mockevičiai, 
Stulgaičiai ir Šeškevičiai.

“D.” Rep.

“M A R G U T I S”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesi. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, lit

“DIRVA ” 
6820 Superior Ave 
Cleveland, Ohio.

Uz naujas prenumeratas savo 
arba kitiems užrašant, mokant 
pilną metinę prenumeratą $2, 
po senovei duodame $2 vertes 
knygų dovanų. Kalbinki! sa
vo draugus • užsiprenumeruoti 

“Dirva”.

Cleveland© -w

Spalvuotos Lietuvos Filmos!
Paveikslai visi nauji, daryti 1935 m. vasarą Lietuvoje. Rodys J. Januškevičius, Jr.

Šis paveikslas parodo vienų 
iš vaizdų Lietuvos kariume- 
nčs. Tai yra Lietuvos ka
valerijos (raitelių) buris sa
vo veikmėje.

Paveiksluose matysit 
Lietuvos kariumenės 
veikimų-manevrus ir 
pasirodymą paraduose. Nie
ko Lietuviui 
lonesnio ir 
matyti savo 
jaunikaičių
išlavintus maršuojant, dai
nuojant ir kitus kareivėlio 
darbus dirbant.

visų 
dalių 

gražų

nsgali būti ma- 
gražesnio kaip 
tėvynės gynėjų 
burius gražiai

Lietuvių Salėj
Pradžia lygiai 8 vai. Ateikit anksčiau.
PAMATYKIT: Pirmutinį Pasaulio Lietuvių 
Kongresą Kaune su įvairiais programais ir iš
kilmėmis, Didelė Lietuvos Kariumenės Šventė, 
Manevrai ir pratimai su tankais ir lėktuvais; 
Amerikos Lietuviai sportininkai Lietuvoje; 
Lietuvos Tautos Šventė; Šv. Onos Atlaidai Al-

Kov©-March 12
Įžanga 35c. Vaikams 15c.

vite; Didelis kaimo gaisras; gražus Lietuvos 
Miestai; Lietuvos Čigonai; Vytauto Muzejus; 
Dzūkijos krašto - Miestai; Kauno miesto judė
jimas; Lietuvos piliakalniai; Lietuvos ūkinin
kų namų darbai ir daug kitko įdomaus, ką 
kiekvienas matydami pasidžiaugsit.

Nauja. K. S. Kurpiaus Operete — “Gegužine 
tuvoje” — Jos Turinis ĮdomusI VIETINES ŽINIOS 1

^ĮįtįįįįTgįį^^^r. . r.?-__ _,i1

Po SLA. Vakaro
Akroniečių Draugiško Klubo 

suruoštas programas “Karei
vio Sapnas” praeitą sekmadie
nį atsilankiusius i Lietuvių są- 
lę maloniai ‘■palinksmino.

“Kareivio Sapnas” — tai mu- 
zįlš^liškas kurinis Igno G. Hol- 
Itšiaus, kuris padėjo daug pa
stangų veikalą paruošti, dainas' 
įpritaikyti, ir chorą bei vaidin
tojus sumokinti.

, Veikalas ėjo maždaug taip: 
du kareiviai karo fronte vargs
ta, paskui užminga, ir vienas 
sapnuoja kad jiedu surgyžta 
iš karo į savo miestą, juos pa
sitinka miesto mayoias, apdo
vanoja, išgarbina. Jų garbei 
surengta puota, kurioje pilna i 
panelių; jie kibinasi, šoka, at
lieka visokius juokus — vis’ 
tik sapne.

Solo šio ‘sapno” bėgyje tar
nais dainavo Akronietė Elze 
Sidariutč ir Youngstownietė i 
Rožė Lukcševičiutė. “Sm-msi?”' 
baigiasi tų “didvyrių” ;.
nojimu — ir paskui jie išbun- Į Tas senbernis parvažiuoja į 
da vėl tose pačiose aplinkybė-1 savo gimtinę šalį, kada jo my- 
se kaip užmigo. ■ lėta Amerikoje mergaitė — pas

Patį programą tame veikale 1 kurios tėvus jis jau buvo “ant 
vadovavo L 
turėjo sutaisęs ir duetų ir kvar
tetų vyriškais ir moteriškais 
balsais. *

“Dirvos” redaktorius K. S. 
Karpius jau baigė rašyti savo 
naują Lietuvišką operetę, ku
ri užvardinta “Gegužinė Lietu
voje”. Lietuvoje Gegužine va
dina tą ką mes Amerikoje va
dinam Pikniku — reiškia iš
važiavimas jaunimo į laukus, 
kaip Lietuvoje priimta, kur ant 
piliakalnio, arba į gražią pa
miškę; .vakare susikuriama lau
žas, aplink jį žaidžiama, 
nuojama.

Toje Gegužinėje K. S. 
pius įpina ir Amerikiečių 
lankymą, kur jie prisimena sa
vo jaunystės dienas ir mato 
kaip dabar Lietuvos jaunimas 
žaidžia, linksminasi, dainuoja.

Veikalo plane ineina Ameri
kietis senbernis, kuris Ameri
koje neturėjo laiko apsivesti 
bizniavojo, “pinigus dare”, jis 
parvažiuoja į savo kaimą ii 
toje Gegužinėje susitinka savo 
senutę motiną su jos anūkais, 
savo brolio našlaičiais, kurių 

Sapnas”'tėvai kovose už Lietuvos lais- 
apdova- . ve sveikata ir gyvasti padėjo.

1 Tas ‘ ‘ ' .............

dai-

Kar- 
atsi-

G. Hollish, kuris burdo” kai ta mergaitė gimė— 
jo atsikratymui išvažiuoja su 
motina į Lietuvą. Jis, nežino- 

l damas kad jos Lietuvoje, pats 
i atvažiuoja į Lietuvą ją užmirš- 
| ti, bet ten vėl susitinka su ja. 
i Ta mergaitė, susipažinus su 
■ Lietuvos karininku, čia pat po 
jo akių meilaujasi ir jam šir
dį skaudina... .

Toliau, veikale ineina Lietu
vos Universiteto studentai, ku
lių vienas, vaikinas, turi labai 
prastą opiniją apie Amerikos j 
Lietuvius, o studente turi kaip' 
tik puikia opiniją. Tai studen
tei toje Gegužinėje irgi taiko
si vaikinas iš Amerikos — bai- i,

šį vakarą surengė visos vie
tinės SLA. kuopos.-

Po programo, kalbas pasakė 
P. J. žuris, Adv. N. Rastenis 
ir paaiškino apie SLA. vajų 
14-tcs kuopos organizatorius J. 
G. Polteris.

Vakaras baigta šokiais. At
silankė dar ir daugiau jaunimo 
i šokius, o Akrono ir Youngs- 
towno jaunimas sudarė smagią 
šokikų grupę, kurie turėjo ge
rus laikus, nes nesiskybino na
mon važiuoti.

ANGLIS IR MALKOS
Petras Komeras parduoda ir pristato 

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

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

1201 EAST 80TH ST. Telef. GArf.

V13O-

6.25
6.75 
7/89,; 

’8.25 
8.95

2921

Kuri;ges inžinieriaus mokslą, 
ją labai įsimyli.

Taigi, Gegužinėje tokių 
draugavimų, juokų ir 1 
scenų įmaišyta įvalias.

Tas senbernis dar kartą pa
mėgina savo jaunai Amerikie
tei siūlyti savo žiedą, bet ji 
vėl atmeta, ir jos motina ji vėl 
išbara už kibimą prie mergai
tės kuriai jis amžiumi gali bū
ti tik tėvas....

Ten pat atsiranda ir viena 
Lietuvos mergelė, kurią tas 
senbernis, į Ameriką išvažiuo
damas, paliko. .. . Ji jau buvo 
pasiryžus į davatkėles eiti, bet 
vėl jai saulutė prašvito kada 
pamatė savo buvusi vaikiną iš 
Amerikos

Veikale 
nos, laužo 
dalyvauja 
su savo mokiniais, kurie atlie
ka įvairius Lietuviškus žaislus. 
Amerikiečių svečių pagarbai.

Dalyvauja apie pustuzinis 
svečiu iš Amerikos ir keli de- 
sėtkai Lietuvos jaunimo.

Lietuviški kostiumai, karei
viškos ir studentiškos unifor
mos — viskas tas sudaro šią

operetę gražia, ir bus maloni 
pamatyti.

Jos perstatymas bus Lietuvių 
salėje, po Velykų, Balandžio 
2G d.

t susi- 
liudnų

sugryžusį....
ineina jaunimo dai- 
kurinimas, šokiai, ir
Lietuvos mokytoja

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

NEGRAŽUS KORESPON
DENTŲ DARBAS

Kada “Garsas” leido Cleve
lando katalikams koresponden
tams naudoti savo špaltas ra
šymui Clevelando žinių, laik
raštis tikėjosi kad tos žinios 
bus tikros

“Garso” 
bar nežino 
gos ar ne, 
na. Betgi 
gelį kartų 
tuotos.

Vienoj žinioj žiūrėk perdaug 
giliama kas visai nevertas pa
gyrimo, draugija ar pavienis; 
kitoje žinioje užsipuolama ar
ba- išjuokiama geri, rimti vei
kėjai; dar kitoje — suvagiama 
vardai ir skelbiama tik tokie 
kękie korespondentams patin
ka.... Išrodo kad jeigu esi 
katalikas ir rašinėji į katalikiš
ką laikraštį tai gali ir meluo
ti, ir klastuoti žinias ir žmones 
klaidinti.

Nors “Garso” redaktorius to 
nežino, tačiau gerai žino Cleve
lando Lietuviai, ir del to nuo
lat kyla pasipiktinimas tokiais 
veidmainingais žinių klastuo- 
tojais.

Tie karštų katalikų nekenčia
mi “laisvamaniai” nedaro to
kiu veidmainysčių: jie visada 
sąžiningai atiduoda kreditą kas 
jo užsitarnauja.

LRKSA, 50 kp. Narys.

ir teisingos, 
redaktorius ir da- 
ar tos žinios teisin
tai pina tą ką gan
ios žinios yra dau- 
nesąžiningai suklas-

Išrodo kad jeigu esi

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas. >

HEnderson 9292

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

PzP. MUDIOLIS
.6606 Superior Ąve. Cleveland REn. 6729>< n \ .uoub buperiur Avė. cjeveiana nūn. o//.:.

rZTXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYXXYXXY3l



I CLEVELAND© IR APIELINKES ŽINIOS 1
I——----------------------------- - ------------------------------- I
Ž “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 1186—Atdara vakarais $ Editor—Peter Skukas

OLŠAUSKAS PRADEDA ORGANIZUOTI 
VISUOTINA CHORA — PRISIDĖKIT

Į Susitverė Naujas Poli
tiškas Klubas

Youth’s Forum
Phone: ENdicolt 44S6 0820 Superior Ave. Cleveland, O.

UNCENSORED SIDE-GLANCES
BY K. J. M.7

Ateinantį antradieni, Kovo-March 3 d., nuo 8 valandos 
vakare, šaukiama generalinis susirinkimas visų Clevelando 
Lietuvių dainininkų, vyrų ir moterų, kurie dainavo arba no
rėtų dainuoti bepartiviškame, visuotiname chore. Chorų va
dovaus naujai Clevelande apsigyvenęs artistas Juozas Ol
šauskas. Choro pirmas susirinkimas bus Lietuvių salėje.

Choro pageidauja visų pažiūrų vietos jaunimas ir suau
gę Lietuviai, mėgstantieji dainą. Artistas Olšauskas su
tinka chorui vadovauti, taigi viskas ko reikia — ateikit vi
si į šį chorą, stokit ir dainuokit!

Lietuvos Paveikslai bus J. Olšausko Priėmimo
Rodomi Lietuvių Salėj

RODYMAS BUS KETVIRTA
DIENĮ, KOVO-MARCH 12, 

LIETUVIŲ SALĖJE 
8 vai. vakare.

J. Januškevičius, Jr., kuris 
praeitą vasarą buvo nuvažiavęs 
į Lietuvą ir padarė naujų pui
kių filmų, šitaip rašo apie sa
vo naujus paveikslus:

“Paveikslai šį metą yra vie
ni iš gražiausių, vaizdai rinkti 
ir įvairus. Paveikslai filmuo
ti ir rodomi naturale spalva — 
tai naujenybė. Esu pirmuti
nis ir vienintelis Lietuvis fil- 
mininkas gaminime spalvuotų 
Lietuvos paveikslų. Paveiks
lai yra garsiniai, šį metą kal
bų nėra, bet su dainomis ir 
muzika. Labai gražiai sudai
nuoja Lietuvos studentija jau
nimas Kaune, vykstant ekskur
sija į Pažaislius. Provincijoje, 
jauni vyrai einant namon po 
šienapjūtės, šios dvi dainos 
vertos paminėjimo, gražiai, ai
škiai skamba.

“šiais metais pasistengiau 
nufilmuoti demarkacijos linijos 
kuri skiria Lietuvius nuo Len
kų valdomo Vilniaus krašto 
plotus, ties Varėna, kur net pa
rodau Lenkų uždarytus vartus 
Lietuviams ant vidurio Varė
nos tilto. Ties Liškiava, Nemu
nas skiria Lietuvą nuo Lenkų 
okupuotos Lietuvos krašto.

“Visur Amerikos,;, Lietuviai 
gražiai atsineša j mano Lietu
vos paveikslus. Visur publika 
buna pilnai patenkinta mano 
rodomais Lietuvos vaizdais. Iš 
to galima spręsti kad paveiks
lai neblogi. Aš nuo savęs tik
rinu kad paveikslai labai gra
žus ir verti visiems pamatyti. 
Esu tikras jog Clevelando Lie-1 
tuviams paveikslai nemažai pa
tiks ir kad tokių gražių pavei
kslų nėra dar niekad matę. Jau
sis tikrai kaip patys apsilankę 
Lietuvoje.”

Gal rodys du vakaru
“Dirvos” redaktorius parašė 

laišką p. Januškevičiui patar
damas kad sutiktų rodyti sa
vo filmas Clevelande du vaka
ru, nes tikrai šias jo filmas, 
kuriose ineina ir Pasaulio Lie
tuvių Kongresas ir kita gau
sybė įdomių vaizdų, norės ma
tyti visi Clevelando Lietuviai, 
o į salę gali netilpti ir daugelis 
gali likti visai nematę.

Ar p. Januškevičius sutiks 
nežinia, nes gal kitą vakarą tu
ri sutaręs kur kitur rodyti, tai
gi patartina visiems rengtis ir 
stengtis pamatyti ketvirtadie
ni, Kovo-March 12 d.

(Skaitykit skelbimą apačioje 
šiame puslapyje.)

Taksų Padidinimas 
Nubalsuota

Vasario 25 d. specialiuose 
balsavimuose miesto valdybos 
sumanymas gauti daugiau pi
nigų, padidinant namu savinin
kams taksus, perėjo žymiu bal
sų daugumu. Už balsavo apie 

,£9,000, prieš apie 51,000. 
*> Taipgi nubalsuota apskrities 
bondsai, kurių pinigai bus su
naudoti šelpimo reikalams.

Miesto nejudamo turto ap- 
taksavimo pinigai bus panau
dota miesto reikalams ir pa
kėlimui nekuriu viršininkų al
gų-

Pernai taksų mokėta po 2.99 
nuo $100, šymet reikės mokė
ti po 3.20.

Banketas
Vasario 20 d. artistas Juo

zas Olšauskas buvo formaliai 
įvesdintas į Clevelandą. Tą va
karą, Lietuvių salėje, naujos 
parapijos Sodaliečių ir Labda
rybės Draugijos surengtoje J. 
Olšausko priimtuvių vakarie
nėje, prie arti 150 svečių, vie
tos veikėju, tautininkų, ir ka
talikų iš abiejų parapijų, artis-, 
tui Olšauskui ištiesta sveikini
mo rankos ir gražiomis kalbo
mis pareikšta kaip visi džiau
giasi sulaukę tokio žymaus as
mens šioje didelėje Lietuvių 
kolonijoje.

Atsilankė ir du kunig°i — 
pats naujos parapijos klebo
nas Kun. Karužiškis ir svečias 
iš Pittsburgho, Kun. J. Misius.

Tvarkos vedėja toje vakarie
nėje buvo Twila Babarskaitė; 
toastmasteris Feliksas Bara
nauskas. Jisai perstatė išeiles 
sekančius pakalbėti: P. P. Mu
liolis, Adv. Nadas Rastenis, J. 
T. DeRighter, Kun. J. Misius. 
Petras Luiza, M. Žitkus, Alvi
na S. Luiza, Adv. P. V. česnu- 
lis, Kun. M. Karužiškis, K. S. 
Karpius. Paskutinis kalbėjo 
pats p. Olšauskas, kuris prašė 
visų gerbti ne jo asmenį, bet 
įvertinti jo darbą kurį jis pasi
ryžęs su Clevelandiečiais dirb
ti. šiame vakare' iškelta min
tis anie organizavimą visuoti
no Lietuvių choro.

Vakaro laiku buvo ir šokiai, 
Kaip kad visi svečiai visapusiai 
pasilinksmino. Rep

SLA. 14-TOS KUOPOS
NARIAMS

Susivienijimo 50 metų jubi- 
lejui paminėti, Centras leidžia 
albumą, kuriame nori turėti ir 
14-tos kuopos narių fotografi
ją. Kurie nariai nori į foto
grafiją ineiti visi prašomi atsi
lankyti į Bartkaus studiją, 1197 
E. 79th St., šį sekmadienį, nuo 
2 vai. po pietų lygiai, ir nusi
fotografuoti. Visus kaštus už
simokės no lygiai visi tie kurie 
fotografijoje tilps. Prašoma 
pribūti ir narės, ne tik nariai.

Valdyba

PADĖKA
šiuomi norime padėkoti už 

surengtą “shower party”, kuri 
ivyko sekmadienį, Vasario 23 
d., mano tėvų Skodžių namuo
se. Ačiū rengėjoms, pn. Skar- 
nulienei, židžiunienei ir Sko- 
dienei, taipgi visioms kurios 
dalyvavo Ačiū labai už dova
nas ir pinigus.
Simas ir Marijona Baranauskai

TIKIMA PADIDĖJIMO 
STATYBOS

Clevelande laukiama prasi
dėjimo didelių statybos darbų, 
kurie suimtų apie 40,000 dar
bininkų ir padarytų 1936 metus 
žymiausiais statyboj metais po 
praėjusių depresijos laikų.

Su pasibaigimu šalto žiemos 
oro iau šiose pat dienose daug 
mūrininkų paimta į darbą.

Valdžia deda pastangas iš
judinti namu statybą, teikiant 
paskolas mažiems namams sta
tyti per bankus ir kitaip.

STONIS
RESTAURANT 

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkns

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

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

didelis modinis namas, 2 krautu
vės ir trys trvvenimui, pilna kaina 
$2400, savininkas 
4303 Pearl Rd. SHa. 5801

Biblijos Studentai
skelbė pasaulio pabaigą nuo 
1874 metų. šventas raštas 
taip 'sako: “Bet laike šitų 
karalysčių, Dievas iš dan- 
n-aus pakels8* karalyste .nie
kad nesugaišytiną ir Jo ka
ralystė neteks nei . iokiems 
kitiems žmonėms. Visas šias 
karalystes sutrupins ir su
naikins, bet Jo karalystė iš
liks amžinai.” •— Pranašas 
Dangielas: 2:44. .

Vardu Lietuhnian Club of Cuy
ahoga County Roosevelt 

for President
Kaip jau visiems yra žinoma, 

šį rudenį bus rinkimai Suvie
nytų Valstijų Prezidento. Ru
tina pareiga kiekvieno Lietu
vio šios šalies piliečio susido
mėti politiniu klausimu ir žiū
rėti kad ir vėl butų pavesta 
šios šalies valdymas sekantiems 
keturiems metams i geras ran
kas, į tas rankas kurios nuošir
džiai rūpinasi pilkosios liaudies 
reikalais, o ne vien tik parink
tos mažos grupės didžturčių, 
kaip kad Republikonai rūpina
si.

Ptieš rinkimus, visose mies
to dalyse tveriasi įvairiais var
dais politiniai klubai, į kuriuos 
ir mes Lietuviai esam įsimaišę 
ir dingstam svetimtaučių tar
pe, neatsiekdami jokio tikslo, 
tik paliekam svetimtaučių iš
naudoti. Turime patyrimą iš 
praeities ir tų pačiu klaidų ne
pakartokime. Kaipo atskira 
tautinė grupė šiuomi mes už- 
pildom tą spragą sutverdami 
klubą viršminėtu vardu.

Visi Lietuviai šios šalies pi
liečiai, be skirtumo religinio 
bei politinio nusistatymo, ben
drai sukoptom jiegom panau
dodami visus savo praeities pa
tyrimus, varysim visais gali
mais ir mums nneinamais bu
dais vajų kad ir vėl butu ki
tiems keturiems metams išrin
ktas musų nuoširdus užtarėjas 
ir žmoniškumo principų įkūny
tojas, Franklin D. Roosevelt, 
šios šalies prezidentu, kad tu
rėtų gana laiko tuos principus 
gerai prigydyti ir dideliais iš
auklėti. Tai yra socialės ap- 
draudos, kain senelių ir bedar
bių sužiūrėjimas, podraug ii' 
ekonominis reikalas turi būti 
baigtas pertvarkyti.

Mums parsieina dėti didžiau
sias pastangas kad perrinkus 
šį rudenį Prezidentą Roosevel- 
tą, kuris nepaisant kokius pa
sipriešinimus sutiks iš kapita
lo pusės, su didumos pritarimu 
savo užsirbėžėą tikslą atsiektų.

šiuomi paminiu tik įvykusį 
faktą apie klubą, o apie toles
nį klubo veikimą pranešime vė
liau plačiau.

Norint prisirašyti prie virš- 
minėto klubo, arba plačiau su
sipažinti kreipkitės i pastovia 
raštinę, 6606 Superior avė., ar
ba prie valdybos nart" kuri su
sideda iš sekančiu: Pirmininkas 
J. T. DeRighter. vice pirminin
kai P. P. Muliolis, C. G. žuris 
ir P. V. česnulis, sekr. S. G. 
Laučius, ižd. A. M. Praškevi
čius . Koresp.

AT THE S. L. A. PROGRAM
Sponsored by the Akron Social Club

“LOVE thy Neighbor!”.... There 
are times when the execution of 
this command Is extremely difficult, 
and then again there are times when 
this very same command, is com
paratively simple, yea ‘on a right 
smart pleasure.

On the particular occasion of which 
I write, I think with a little effort 
we Clevelanders could come to lov
ing our neighbors from Akron and 
Youngstown. If the representatives 
from these two cities, (I mean 
towns), are samples of Lithuanian 
environment from the above men- 
“oned localities, it is my firm be
lief that it would require very very 
little effort.

It is so seldom that we 
to our fair visitors, here 
land, that in order to do justice, for 
heir very splendid performance we 

shall devote this entire column to 
the cause. Oh, you think that it’s 
doing an injustice by devoting THIS 
column, eh? Have it yore way, an 
injustice —
ANY CRITICISM?—

There is nothing found in this 
orld that can please everyone, not 

even “A Soldier’s Dream.” What 
I mean to say is if anyone who has 
any critical remarks to make about 
Hie performance, blame it on Hank

The onlv criti- 
is, I can’t see , 

that five pounds is t___
But seriously, in

play host 
in Cleve-

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
TELPA ANT 7-TO PUSL.

KAS BUS VEIKIAMA KLUBE 
GAVĖNIOS METU

Piliečių Klube per šias kelias 
savaites ėjo didelis gyvumas— 
kas penktadienis šokiai, o šiaip 
vakarais draugiški susiėjimai. 
Gavėniai užstojus, Klubas ne
mano užgesinti savo žiburius ir 
liūdėti, štai klubo vedėiai ir 
Lietuvių salės direktoriai ir 
veikianti komisija sudėjo savo 
galvas į krūvą ir sugalvojo se
kantį: Kas ketvirtadienį rengs 
“bingo vakaruškas”, su dova
nomis; j Klubą jokios įžangos 
nebus. Visi klubo nariai pra
šomi tą įsitėmyti: prasidės ki
tą ketvirtadienį, Kovo 5 d.

I ---------------
LIETUVIU SALĖS 
VEIKIMAS

Užgavėnių vakare Lietuvių 
salė turėjo smagias vakaruš
kas su kortavimu ir dovanomis, 
šokiku buvo prisirinkę pusėti
nai. ir salei liko virš pora de- 
sėtkų dolariu nelno.

Gavėnios laiku irgi bus su
rengta smagus vakaras Kovo 
17 dieną — Airių Patrono šv. 
Patriko dienoje, nes tą dieną 
vyskupai pavelija katalikams 
šokti.

Taigi šv. Patriko dienoie tu
rėsit smagų pusiaugavėnį Lie
tuvių salėje. Įžanga bus visai 
pigi.

MIRĖ MARSHALL 
VAISTINIŲ ĮSTEIGĖJAS

Pirmadienį mire W. G. Mar
shall, 73 metu amžiaus, kuris 
50 metų atgal pradėjo steigti 
Clevelande savo vaistines viso
se miesto dalyse, šiandien jų 
paliko 43 įvairiose bizniškiau- 
siose miesto srityse.

as usual? Wai I do — had a pain 
right around the heart, some bully 
twisted her arm and dislocated a 
muskle. Several of the boys were 
plenty willing to massage this fien
dish ailment away, but she’d have 
nothing of it. If t’were a pain in 
the neck, yes, but when it comes to 
playing with heart strings — a 
thousand times no.
SUPRANTU—

I could never understand why Ber
tha Garionis should win the popu
larity and beauty contest prizes 
twice. Both times first prize at 
that. After lamping this slave of 
man maker, I can easily understand 
that neither were the judges blind, 
nor did she steal the loving cups. 
Whatta whatta, I mean whatta gal.

iiv: U*-' i tu x. 111 ci 111— y m 
Hollish the director, 
cism I can make 
where 
Hank brags about, 
the face of innumerable handicaps ’ 
such as: exceedingly cold weather, , trained ? 
difficulty in getting the entire group — 
together, teaching them Lithuanian I at 
correctly, translation into Lithuanian ' si: 
etc., etc.. Hank, you’re a miracle 
man, no kidding.
LIKE THIS—

You folks who were at the play, 
remember that little soldier, who had 
the dream?—Pete Yenicky and his 
buddy, Frank Rokus? Well, they’re 
the same in real life . . . Pete does 
make love to all the gals, (all who 
listen) then Frank comes along and 
puts on the pressure. To make it 
understandable . . . Frank is the 
“acid test”, after Petey whispers 
sweet nothings, to the girl. Frank 
takes the floor, thows out his chest, 
?nd gives ‘er the go-go eye, if she 
falls for it, Petey makes an exit.
WHY?—

Now there’s the Millicke gals—- 
both the acme of femininity, only 
one ruins her personality. Ann, 
that’s tha bashful one, or was bash
ful is aces with everyone, pleasant, 
affable, sociable. Adele is the WHY'. 
By setting up a barrier of sophisti
cation, (belonging only to Garbo), 
about herself, shė spoils all chances 
of having a general goc/ time. Why 
does she do it? well why 
swim ?
IT HAPPENED—

Something has cut the 
separated the two peas.

> of many 
the two peas . . . 
Katie Pukes. The 

. . . some silly lit- 
Result—Katie was 
^bout Mary and

DO YOU KNOW?—
THAT Eva Kazlauskas is giving 

an “Enemy -- 
she doesn’t 
bo there, 
first to get 
gag, eh ?

THAT Pete Yenicky must be 
formed? Uh, huh even in his dream 
their wasn’t a sign of likker.. Me
thinks it was an error in the set-up 
rawther then reformation.

THAT Youngstown’s Shadow has 
fallen in love with a Clevelander? 
Yessir bovs and girls, all is for
gotten of Sappo and his like, I 
had a sneaking feeling that we 
could produce or unearth, as you 

that nrefer, a dumb enough palooka for 
the Shadder.

THAT Helen Lucas has her family 
To make myself explicit 

she has a boy friend call,1 (one 
a tint") . . . along comes little 

boyfriend disgustedly, “Here’s 
two bits. blow”. Next comes big 
sis, boyfriend still more disgustedly, 
“Here’s a half buck, chase your- 

Both are now ready for dim 
wh-n Gussie blows in and 
reading the nsner, (for the 

time). Boy friend, grabbing

Party?” 
give a hoot about 
Gustave Lucas is 
an invite, so that’s 

An “enemy party”.

Anyone whom 
will 
the 
the

re

self.” 
lights 
starts 
third 
bat and coat, “good night, Helen.” 
Helen, then proceeds to nass the 
hat, collecting her commission, from 
sisters 
week, 
steady

Net income $8 to $10 a 
good enough, till finding 
employment.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

do ducks

pod, and 
The pod 

years,

By PETER SKUKAS
SLA DANCE - PROGRAM

Last Sunday the three local SLA 
chapters' held a combined program 
at the Lithuanian Hall.

Perhaps the greatest 
the program was taken 
presentation a ‘Soldier’s 
dor the direction of I. 
aided by the industrious 
bers.

. . . a friendship 
existing between 
Mary Kast and 
knife that did it 
tie argument, 
hsre, worrying 
Mary back there worrying about 
Katie, even tho neither will admit 
it.
RESURRECTED—

Those rumble seat rides that made. 
Tony Waller second in popularity 
to Paul Revere again gets the lime
light. But for the last time folks, 
those famous rides are all washed 
ud. No more for Tony, he’s thru. 
Nope, he isn’t angry at anyone, just 
bought himself his own car, now 
he can hold hands in the moonlight 
m Private.
NOT ALL AIR—

Nossir, Gabby Jo- Derin, the kink 
of swish, isn’t all hot air. His ap
plication of the hot air pressure of 
salesmanship was the only reason 
that convinced the Lucas family to 
come to Cleveland . . .of course now 
Joe might have had his own reasons 
too, you know, h - was thinking of 
us poor Clevelanders not hearing 
Rose sing or watching Helen’s an
tics. Then again, perhaps he thought 
brother Tony needed the nice airy I 
ride, surely it couldn’t have been ■ 
'hat the Akron gals held any at- 

just being 
the

portion 
up by 
Dream’
G. Hollish 

ALSC mem- 
Ūndoubtedly, much work and 

time was involved in bringing the 
play to presentation perfection for 
the inclusion of many song and 
danes numbers. Headline singers 
were: Elsie Sedar, the club’s own 
Maddona and Rose Lucas whose 
hurried trip from Youngstown re
vealed new numbers. The Hollish 
brothers take the male acclaim for 
song.

Short speeches by Mr. Rastenis, 
P. J. Zuris and J. G. Foi'er 
eluded the formal program 
then the dance. Two pianists, 
line Rckus, of the Akron group 
ed endlessly for the entire 
while Mrs. P. J. Zuris, North 
stead, made her infrequent appear
ance as acompanist to song solos. 
Mrs. Zuris is a long time accom
plished musician, but duties prevent 
more regular activity in her chosen 
art.

of 
the 
un

con- 
and 

Ade- 
play- 
club 

Olm-

BLESSED EVENT PARTY
At a party given by Mrs. Skodis, 

7602 Redell avenue, February 23rd, 
the stork was partied in favor of 
Mrs. Mary Baranauskas who will 
presently assume the role of mother.

the 
the 
or-

traction . . . no-o-o-o-o, 
a good Samaritan in 
way; says he.
WHOA—

Know why Windy 
have the same

Jocis 
’go” about

modern

didn’t 
herself

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

JIEŠKAU DARBO NAMUOSE
Kam reikalinga namų pri

žiūrėjimui moteris, prie ligo
nio ar šiaip šeimininkė, kreip
kitės į mane. (12)

Elena Matulokienė 
14115 Mayfair av. E. Cleve.

PARSIDUODA NAMŲ 
RAKANDAI

Gerai užlaikyti, brangus rakan
dai, keturiems kambariams — 
iš Lietuvių šeimos. Kreipkitės 
antrašu 973 Ida street.

IŠSINUOMOJA 
šeši moderniški kambariai nau
jai ištaisyti, šarkauskų name, 
6706 Superior avė. Nuoma tik 
$30. Klauskit pas

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave,

Name league they again are on 
their way, too what may be another 
championship.

Two preliminary games will be 
played, first game starting at 6:30. 
A door prize (one pair of trousers) 
donated by John Brazis, will be 
given to the person holding the 
lucky number, and only those paying 
adult price "of admission will receive 
a number. Bo a booster for bigger, 
better, Lithuanian teams by making 
your appearance at St. George’s 
hall, Sunday, March 1st.

OLŠAUSKAS WELCOMED
Mr. J. Olšauskas, formerly of 

Chicago, was formally welcomed to 
Cleveland. Thursday, February 20, 
at the Lithuanian Hail. Mr. Ol
šauskas is now organist of the new 
I ithuanian Parish here. Miss Twi
la Babarskas shouldered the task 
of arranging the party.

AKRON
Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

weekBoy oh boy! What a hectic 
this has been. Something going on 
everyday, and yours truly right on 
the job to get you the latest snoops. 
In fact I’ve collected enough ma
terial to keep tht column going 
throughout the entire Lenten season 
without even stepping out of my 
door-way. I’m even contemplating 
on sending my spies home so that 
they might enjoy their Easter to 
tiie fullest extent. Yessir! they have 
been serving’ me most faithfully 
and deserve a real honest to good-: 
ness vacation. So I think that I’ll Į 
take this opportunity to send forth | 
this bulletin to all my spies, here, ‘ 
there, and everywhere: ALL SSSI 
SPIES are hereby given leave of 
absence until Easter Sunday, April 
12th.

Now let’s look at the 
Probably the biggest 
week took place on 

in Cleveland and 
must come first, 
going to say

23, 
ally 
not 
this 
and 
ing ------- ----  ... ... .... _ ----- ....
ter leave them a little space to put 
in their say so, first. But here 
aro a few snoops that took place 
when neither of these two scribblers 
were around. So 1 might as well 
divulge them this week.
OUT OF THE RED — I’ll bet that 
Stonis’ is wishing that the ALSC 
would come into town more regu
larly and more often. As soon as 
the Akronites arrived they dropped 
into his joint, some to drink, sppie

done on hand, 
affair of the 
Sunday, Feb. 
so it natur- 
However I’m

much about it 
week since I noticed K. J. M. 
the Shadow prowling and sneak- 
about and so I. think I had bet-

over was that he got tired out wav
ing that stick all evening. .. .The 
entire program was put on without 
a single rehearsal outside of the 
chorus numbers.... And if you feel 
that you have been neglected this 
week—don’t hold it against me 
‘cause I’m going to continue this 
next week and I’m saving the best 
for the last.

YOUNGSTOWN
NOTE:— A few weeks ago the 

Shadow proposed to the Innocent 
By-stander. He’s using his column 
as a means of answering her.
Dear Miss Shadow,

I was very much surprised, to 
express it mildjy at your confession 
of the affectum you held lor me, 
I can think of no better answer to 
use than that hackneyed one, “This 
is so sudden.” You see Miss Shadow
1 had always thought of you only as 
a business partner and a very good 
one at that. “Platonic” would des
cribe our friendship perfectly.

After the shock had worn off, I 
proceeded to give the matter some 
deep thought. I 
conclusion that I 
ing man. First, 
business as you 
everything I see 
Think about how 
we’d have if we 
tell everything I 
you and you’d tell all about me. 
Next, my life is always in danger 
because of my exposed readers. The 
situation is such that insurance 
companies have refused to give me 
a policy. I’m quite- certain that 
so clever and capable a man-hunter 
as you can find a much better mate 
tha n I.

I hope we remain friends and that 
our already famous partnership will 
continue 
lines.

have come to the 
am not a marry- 
Miss Shadow, my 
know is to tell 
and hear about, 

much private life 
were married! I'd 

found out about

along the same successful

Your friend. 
The Innocent Bystander.

morsels picked up at the.Juicy
A. L. S. C. program in Cleveland,

That guy K. J. M., better keep 
away from those \kr.m "iris r our 
King of Swat will tangle with that 
feller. I think I’d better inform you 
that he’s an ex-pug, K. J., and fears 
nobody. I have boiled Joe’s reasons 
for wanting to go to Cleveland so 
badly to three things ■— Katherine 
Pukes, Elsie Sedar and Bernie Alek
na.

I hear the Steeltowners were sorry 
that they did not get there in time_ 
to see the tap-dancing beauties 
Akron 
not think they would 
for Windy’s dancing, 
l.v would have" cared 
her panties.

I think I’ll go find ___
if people like Pete Yenicky hud 
Frank Rokus make such a hit 
the ladies in uniform, why I think Š 
I ought to get pretty far mysW^™ 
Hank Holish was so overcome by 
these two fine specimens of man
hood that he 
presented both 

By the way 
and Eva doing 
was satisfying 
maybe it’s true that people in love 
are never Jhungry. 
dering if 
Year.

Adeline Rokus should stand hy 
and take ’ “ ’
herself, 
a blonde who did some very 
tickling to the piano keys.

Reports have it that Slim didn’t 
keep walking in and out of the<t 
kitchen because he was hungry, 
but because he was thirsty — for 
spirited water..

The Innocent Bystander.

rom
do ;

red
in their little panties.

have < 
but they : 
for Wind

| to eat, some to just kibitz around 
1 with his waitresses particularly 
Ann, I don’t know exactly how much 
the bill ran, but frojn the smile 
on his face, as the gang left, I’m 
cure he 
hour or

I year.
BATTLE
While talking of eats, here is some
thing quite interesting and mysti
fying. You’ve uncjoubtedly heard 
both Rose Lucas, of Youngstown.

I and Elsie Sedar, of Akron; 
' forth with operatic

I did. 
t Hing 
away 
dozen 
mystery of 
Rose put it?” 
INSIDE DOPE—After the program 
was over I happened to overhear 
a few complimentary remarks con
cerning the 
y soldiers.

particularly 
benefit for 
he wasn’t 
normal, 
before the 
ing scene 
away six 
shots
THE 
were 
?> ickunas passing up all those drinks 
'•i'i Sunday. Here’s the reason. 
Friday night a group of boys and 
girls threw a party, with high balls 
playing 
evening 
ed the 
of the 
tionally 
Connie.
came the center of all joking. 
t°r an hour or so Slim became a

> with,

made more dough in that 
so than he has made all

OF PRIMODONNAS

And that’s 
you that I 

enough food 
good-sized 

it all

endeavors, 
something, 
saw them
to feed a 

men. But 
is “Where

burst 
Well,

I’m 
store 

half 
the 

does

acting of those two pal- 
Frank and Pete, but 
Petey. Well for the 

those who don’t know, 
acting but just being 

Did you know 1’ 
curtain rose for 1 
that Petev had 
glasses of beer 

of something else?
GOOD SAMARITAN 

probably surprised to

that just 
the open- 
just put 

twoand

— You 
see Slim

an important part. As the 
wore on and finally reach

wee hours of morn, several 
party began to feel excep- 
airv.. narticularly Slim and

Naturally they soon be-...... Af_

CLEVELAND ORGANIZES 
CHORUS 

A new National chorus is in 
nrocess of organization under 
direction of Joseph Olšauskas,
ganlst at the church of Our Lady I 
. f Perpetual Help, and a former , 
Chicagoan gifted in the art of rnu- 
slc* , , . , ' '.-i <*«> iiuut ui wu oiim oec-....^

Every person interested in chorus bit peeved and burst forth wlJ 
t0.]J°1tn] at first ^Quit bothering me, I ain’t drunk’ 

" ■‘x -o which Connie replied,
letum kid ya Slim, I know 
ain’t drunk, ‘cause I’ve seen 
drunker already.” 
ONE DEEP BREATH—Wasn’t i 
roveity io see Catherine Fukes 
Cleveland without Mary Kast?. 
When will I ever have the privilege 
of seeing K. J. M. dancing?... .The 
reason that Hank Holish nearly 
passed out after the program was

work is invited 
meeting which 
the Lithuanian 
3rd, 8:00 p.m.

will take place at to 
Hall, Tuesday, Mar. “Don’t 

you 
you

me a unifpnrf

forgot himself and 
with kisses.

— what were Gusty 
while everybody else 
his tummy? Guess

I was just won- 
Eva knows that it’s Leap-

a couple of bows 
She was that royal

all by 
bit ot 

serious

NEWS FLASH!
Youngstown’s basketeers’ arę on 

the war path and boasting _ about 
how big a 
win by. 
Feb. 29th 
revenge.

I would 1__  ... - I
score is going to be but I won’t 
because I made an awful error in 
our bowling match score. Jimmy 
Yurchison says the score will be— 
35 to 22, Youngstown’s favor. So 
Akronites better get prepared and 
make the best of it.

Our coach has some outstanding 
stars such as — Moon Derin, Chuck 
Nevers, Vic Subonis, Dopey Y'ork, 
Joe Malyitis, Vince Sabel, Pee - wee 
Kodis, and Jimmy Yurchison. These 
boys are going to whale the tar out 
of the Akron basketeers, so they 
cay. King of Swat.

score 
This 
is the

like to

they are going to' 
coming Saturday, 
date set for the

prophecy what the

BIRTHDAY PARTY
Nearly two hundred people 

ed in celebrating the annual
join

event 
at the Lithuanian Hall, Saturday, 
February 15, in honor of Mr. Victor 
Anderson, former business man of 
Cleveland.

Delectable foods and choice liquor 
smoothed the way to old times 
amongst the numerous friends of 
Mr. Anderson.

in
NEPAPRASTA PROGA

Du moderniški namai, ant vieno 
loto, kampas E. 80 ir Star avenue 
(pirma gatvė i pietus nuo Supe
rior), abu už $4800. Parsiduos ir 
paskirai jei norima. Savininkas 
4303 Pearl Rd. SHa 5801

DAYTON ‘LITH’S’ TO PLAY HERE £
The strong K of L basketball T 

team of Holy Cross varish. Dayton * 
O. will play in the St. George par-, 
ish hall. Sunday nite, Mar. 1. AlX 
record crowd, should be on hand I •> 
to groet these boys from down-1 £ 
state on their visit here. A great' £ 
game is expected as these Lithuan-, 
ian boys have quite a record in £ 
their community.
The local team, managed by George *:* 
Vcnslovas again, has been playing ? 
in aid lime form, and 
fane, and followers, of 
when. St. George’s were

reminding 
the days 

„ _ __ winning
titles, in the Catholic Church league.

J. J. STANKUS

GHF.A. ANGLIS
Arce Lump (premium) ...............
(Mažiau negu 2 bušeliai pelenų iš 
Nordic Egg or Lump .............
Majestic ................... . ....................
Coke ..............................................

S8.95
tono)
S7.65
$5.95
S8.75

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio,

This season playing in the Holy ’į-:--?'


