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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DARBAI VĖL SUMAŽĖ
JO, SAKO GREEN

Washington. — Sausio 
mėnesio bėgiu šymet nete
ko darbo 1,229,000 darbi
ninkų, pareiškia Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Green, 
džiausiąs skaičius 
šių darbo vienu 
nuo 1931 metų.

Vasario mėnesio 
darbių skaičius visoje šalyje 
pasidarė 12,626,000, sako 
Green.

Per tris paskutinius 1935 
metų mėnesius darbus ga
vusių skaičius daugėjo ir 
Gruodžio mėnesį darbuose 
buvo 1,554,000 daugiau ne
gu tą patį mėnesį 1934 m.

Tai yra di- 
neteku- 

mėnesiu

1 d. be-

Clevelande streikas 4,900 
trokų vežikų išvengta kuo
met kompanijų ir unijos at
stovai sutiko tartis už nau
jas algas be streiko.

Sustojo dirbę Clevelando 
senų namų griovėjai ir ruo
šėjai naujų namų, dirban
tieji prie federalio projek
to. Apie 1,000 amatninkų 
pareikalavo mokėti jiems 
po $1 Į dieną daugiau.

New Yorke streikuoja 
aukštųjų budinkų keltu-u 
darbininkai. Vietomis atsi- 
buna ir susirėmimų. Žmo
nės gyvenantieji aukštuose 
namuose turi vargo užlipti 
ir nulipti. Tas pats ir su 
pasiekimu savo darbo tiems 
kurie dirba aukštybėse.

Skelbiama kad sustreika
vo 71,000 darbininkų sulai
kydami keltuvų patarnavi
mą 5,600 budinkuose.

Prie keltuvų dirba viso 
apie 140,000 darbininkų.

Bostone streikuoja 4,000 
rubsiuvių.

Akron, O. — Apie 14,000 
Goodyear gumų išdirbystės 
darbininkų nedirba virš dvi 
savaitės laiko del nesusi
taikymo už darbo sąlygas.

Unijos vadai šiose dieno
se turėjo nuožvalgą kad 
kompanijos viršininkai dės 
pastangas prisivežti i dirb
tuvę darbininkų ir paleisti 
darbus, todėl pasiryžo dar 
labiau visas ineigas pike
tuoti.

Septyni užmušta. Revel- 
stoke, B. C., Kanada. — 
Nuslinkęs nuo kalno snie
gas ir dumblas smogė Į vie
na darbininką ir blošk? ji 
užmušant dar šešis ir kele
tą kitų sužeidžiant.
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SUSIDARO DIŽDIAŲ-!
ŠIA ISTORIJOJE

MILITARIŠKA
SĄJUNGA

Paryžius. — Prancūzijos 
atstovų butas užtvirtino 
Prancūzijos - Sovietų Rusi
jos sutartį, kuri sudaro di
džiausią militarišką koalici
ją istorijoje. Dar lieka ją 
užtvirtinti Prancūzijos' se
natui.

Ta sutartis nustato Rusi
jai ii- Prancūzijai teikti pa- 
gaioą viena kitai atsitiki
me užpuolimo. Netiesiogi- 
nai ji sujungia apie 30 mi
lijonų kariumenės Į vieną 
ryšį. Mat. Rusija turi su
tartis su Turkija, Čekoslo
vakija, o Prancūzija turi 
sutartis su Balkanų valsty
bėmis.

ANGLIJA GINKLUO
JASI KARTU SU 

KITOMIS
Londonas - > umatyda- 

ma taikai pa’.cjų iš prieža
sties kitų valstybių smar
kaus giklavimosi, ir Angli
ja paskelbė didelį apsigyni
mo plėtimo programą, ypač 
oro laivyno. Tai yra Ang
lijos persergėjimas Vokieti
jai, Italijai ir Japonijai jog 
neužsileis joms.

Anglija nori sudaryt tri- 
rią ineitų Anglija, Prancu- 
ių valstybių sąjungą, Į ku- 
zija, ir Suvienytos Valsti- 
:os. Japonija ir Italija bu
tų priimtos jei norėtų Įsto
ti.

ITALAI VĖL SMAR
KIAI SUMUŠĖ 

ETIOPUS
Su 

joje, 
šiaurine armija, 
kiais puolimais ir pergalė
mis šiandien sumušė pas
kutinę pilno sąstato Etio
pijos kariumenę šiaurinia
me fronte.

Apie 30,000 Eiotpijos ka
reivių tapo suskaldyta ir 
išvakyta po trijų dienų mū
šio prie Takązze upės.

Etiopai bandė užkirsti 
Italų žengimą link Tana e- 
žero, bet Italų negalėjo su
laikyti, laukai tapo nukloti 
Etiopų lavonais.

i Italai užėmė keturis Etio
pų ginamus punktus.

Šiame susirėmime Etio
pų išmušta apie 1,000 ir ke
liolika tūkstančių sužeista; 
ItMų žuvo apie 200 ir apie 
1,000 sužeista.

Italai prieš kelias dienas 
užėmė Etiopijos “Gibralta
rą” Amba Alagi, kalnuose 
esančią tvirtovę. Šiame mū
šyje žuvo keli šimtai Italų 
r daug Etiopų.

Italai laukia kada Etio
pija paprašys taikos.

Italų Armija Etiopi- 
Kovo 3 d. — Italijos 

vo smar-

TAUTU SĄJUNGA
RAGINA TAIKYTIS
Geneva. — Tautų Sąjun

ga pasiūlė Italijai ir Etiopi
jai baigti karą tuojau ir 
užvesti taikymosi derybas. 
Italijai pagrasino vykdymu 
aliejaus sankcijų jeigu ji 
atsisakys taikytis ir tęs ka
rą toliau.

Italijai ir Etiopijai duo
ta viena savaitė laiko pasi- 

, ruošti su atsakymu.
Iš Londono praneša kad

Paryžius. — Vienas Pa- ■ Etiopijos imperatorius Hai- 
ryžiaus laikraštis praneša lje Selassie sutiksiąs taiky- 
kad jo korespondentui atsi- tis Tautų Sąjungos siulo- 
lankius pas Hitlerį pakai- momis išlygomis.

HITLERIS NUDUODA 
DRAUGINGU

bėti apie taikos ar karo pa
dėti Europoje, Hitleris pa
sakęs jog jis turis pasiūlyti 
Prancūzijai tikrą draugiš
kumą.

ITALIJA PANAIKINO
PRIVAČIUS BANKUS
Roma. — Italijoj, del ka

ro, tapo perleista bankų re-
Žinoma, svečio priėmimas formos įstatymas, kuris pa

ir kalba yra toli nuo to ką vecįa visų banku veikimą
Hitleris su savo naziais no
ri daryti. Šiuo tarpu ga
li siūlyti taika T draugišku
mą, bet ruo f pianus karui 
ateityje.

DU MILIJONAI VETERA
NŲ ĮIEŠKO BONŲ

Washington. — Jau pa
duota virš du milijonai ap
likacijų nuo' buvusių karei
vių, kurie reikalauja bonų.

..Trys sudegė. Warren, O.
Viešbučio gaisre Kovo 2 d.

valclžios žinion.

CHICAGO! LAIKAS PA
VARYTA PIRMYN

Chicaga nustatė savo lai
ką vienodai su New Yorku 
ir Clevelandu. Iki šiol Chi- 
cagoje laikas buvo viena 
valanda vėliau.
. . SUDEGĖ SEPTYNI

Canandaigua, N. Y. — 
'Sudegus ūkio namui neto
li čia, gaisre žuvo septyni 
ūkininko vaikai; nats vyras 

norssudegė trys žmonės, šeši ki-l ir žmona išsigelbėjo, 
ti sužeista. J susižeidė.

Jo vietoje bu- 
jo švogeris,

si šitaip: Už-

JAPONIJOŠ PREMJE
RAS ATSIRADO 

GY^AS

Tokio, Japonija.— Po ke
turių dienų J tponijos revo
liucijos, kurioj buvo nušau
ta penki Japonijos valdžios 
vyrai, dalykai aprimo, ir 
kai padėtis rija aiškėjo, atsi 
rado gyvas premjeras Kei- 
suke Okada, Kuris buvo pa
skelbta nušautas.

Okada išlikt) gyvas nuo
stabiu budu. 
vo nušautas
Pulk. Matsuc, nors mirtis 

j buvo atsargi, ii suplanuota 
pačiam p reni; erui Okadai.

Dalykas ėjc 
puolimas daryta anksti ry
tą prieš aušrą, sniegui pus
tant. Kai užįpuolikai atbė
go prie Okados namų ir pa
reikalavo kad. premjeras iš
eitų, iš vidaus išėjo Pulk. 
Hatsuo, labai panašus į 
Okadą. Žudeikos palaikė 
ji už Okadą, nušovė ir pasi
tenkinę atlikę savo darbą 
nubėgo.

Okada nujautė kame da
lykas ir po to per keturias 
dienas buvo saugiai pasi
slėpęs namuose.

Pulk. Matsuo pats pasi
siūlė už Okadą išeiti kada 
pamatė atvažiavusių karei
vių buri apipuolant namus.

Kadangi sukilimą vado
vo ir žudymą atliko kariu
menės vyrai, tai septyni Ja
ponijos generolai pasisiūlė 
atsistatydinti iš tarnybos, 
jausdamiesi kad ir jų yra 
tame kaltė, nors jie visai 
tame sukilime nedalyvavo.

Sukilimas galutinai bai
gėsi Vasario 29 d. ir sukili
mo vadai pasidavė,
ta 21 viso kruvino darbo 
vadas, kurių likimą spren
džia aukščiausieji šalies va
dai. Japonijos imperatoriui 
Įsakius, ištikima kariume
nės dalis buvo pasirengus 
sukilėlių lizdą atakuoti, bet 
jie iškėlė baltą vėliavą.

Trys sukilimo dalyviai 
patys nusižudė, perpjauda
mi savo vidurius.

Suim-

AŠTUONIŲ PĖDŲ MILŽI
NAS VIS AUGA

Alton, III. — Čia gyvena 
jaunas 18 m. amžiaus vai
kinas, kuris išaugo iki 8 pė
dų aukščio, sveria 390 sva
rų, dėvi 35 numerio batus, 
ir vis dar auga. Jis norėtų 
jau sustoti augęs, nes to
kiam dideliam nepatogu gy
venti. Nors jis galėti; gau
ti vietą cirke, bet jis nori 
būti advokatu.

Jo tėvai ir kiti jaunesni 
keturi broliai ir seserys yra 
normalio didumo.

ŽUVO 3,000 KINŲ
Peiping, Kinija. — Ko

munistų sukilime prie Fen
cow, mūšiuose užmušta Į 
3,000 žmonių.

Streikas. Akron, O. — 
Palmer degtukų dirbtuvėje 
liko paleisti iš darbo 450 
daibininkų, paskelbiant kad 
darbas sulaikoma neribo
tam laikui, iš priežasties 
darbininkų nesusipratimo 
su darbdaviais.

RUSIJA ESANT J GA
TAVA KARUI SU 

JAPONIJA
New York. — Gryžęs iš 

Europos, Amerikos laikraš
čių sindikato atstovas Roy 
W. Howard paskelbia savo 
pasikalbėjimą su Rusijos 
diktatorium Stalinu. Stali
nas pasakojo kad Rusija 
yra pilnai pasirengus teik
ti pagalbą Azijos respubli
kai Mongolijai jeigu Japo
nija ją užpultų.

Rusija bijo kad Japonija 
užgrobus Mongoliją įsiver- 
ždama per Mančukuo, galė
tų užkirsti kelią sovietams 
gauti pagalbą per Kiniją.

Stalinas toliau papasako
jo jog Rusija tiki kad Len
kija ir Vokietija turi užsi
mojimus pulti Rusiją ir da
ro tam tikslui sutartis.

Lenkija, tačiau, sako Sta
linas, pareiškė nenoro leis
ti kitų šalių kariumenei pa
naudoti jos teritoriją prieš 
trečią valstybę.

Stalinas aiškina kad Ja
ponija ir Vokietija yra aiš
kiausi karo pavojaus pun
ktai.

Prezdentas Roosevelt 
Reikalauja Daugiau 
Washington. — Preziden

tas Roosevelt pasiūlė Kon
gresui pakeitimą taksų Įs
tatymo, pravedant naują 
Įstatymą kuris leistų uždė
ti taksus ant korporacijų 
turimų perviršių fondų. Iš 
to šaltinio susidarytų taksų 
virš bilijonas dolarių.

Prie to, prezidentas pa
davė sumanymus ir kiliems 
aptaksavimams pinigų su
kėlimui.

Kongrese pakilo audra— 
Kongresas priėmė bonų įs
tatymą, dabar reikia suras
ti pinigus bonams mokėti.

NAUJAS ĮRODYMAS UŽ 
MOONEY

San Francisco. — Atsira
do vienas žmogus kuris liu
dija kad Thomas Mooney 
neturėjo nieko bendro su 
San Francisco bombos spro
gimu 1916 metais, už ką 
Mooney ir Billings sėdi ka
lėjime ir po šiai dienai.

GELŽKELIŲ KAINOS 
NUPIGINTA

Washington. — Tarpval- 
stijinė komercijos komisija 
nupigino gelžkelių bilietų 
kainas nuo 3:6c iki 2c už 
mylią. Pabranginta kaina 
buvo visą laiką nuo karo 
dienų.

Nekurtos gelžkelių kom
panijos tuos nupiginimu ne
patenkintos ir žada iškelti 
teisme bylą prieš tai.

PRAREGĖJO KOVOJANT 
SU UGNIMI

Waynesburg, Pa. — Vie
nas darbininkas, viena akia 
visai nematąs, kita tik bis- 
kį Įžiūrįs, laike aliejaus įs
taigos gaisro, dirbdamas 
prie gesinimo ugnies, atga
vo savo pilną regėjimą. Jis 
kreipėsi pas gydytoją pa
tirti ar regėjimas atgauta 
visiškai ar tik laikinai.

PASKIAUSIOS KAUNO 
NAUJIENOS

DR. JONO ŠLIUPO 75 METU SUKAKTIS
Kaunas, Vasario 29 d.—Pirmieji Savanoriai, Šau

liai, Kariai ir profesionalai plačiai visuomenei prita- 
tariant, Kovo 3 d. Valstybės Teatre ruošia iškilmingą 
Dr. Jono Šliupo 75 metų gyvenimo sukaktuvių pami
nėjimą. Kalbės Dr. Grinius, R. Skipitis, Prof. Biržiš
ka, Avižonis ir kiti. DULR.

Kaunas. — Draugija Už
sienio Lietuviams Remti, 
norėdama suteikti progos 
užsienio Lietuvių mokyklų 
mokytojams arčiau pažinti 
Lietuvą, giliau pastudijuoti 
Lietuvių kalbos ir Lietuvos 
istorijos, šiais metais Lie
pos mėnesi rengia 30 dienų 
Lietuvių kalbos ir Lietuvos 
istorijos kursus Palangoje. 
Užsienio Lietuviai mokyto
jai kursuose gaus nemoka
mą butą ir maistą. Paskai
tų kursuose kasdien bus po 
2—3 valandas. Be to bus 
ekskursijų į Įdomesnes vie
tas. Jei kas iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų Lietuvių 
mokytojų šiais kursais no

retų pasinaudoti, prašomi 
iki Birželio 1 d. pranešti.

Pranešime turi būti nu
rodyta vardas, pavardė, gi
mimo metai ir vieta, ku
riuos mokslus išėjęs, kurias 
kalbas moka, kiek metų ir 
kur mokytojo darbą dirba. 
Draugija Užsienio Lietu
viams Remti gavus šias ži
nias praneš kada reikia at
vykti i Lietuvą ir kada kur
sai prasidės. Kreiptis šiuo 
adresu: DULR, Nepriklau
somybės aikštė 3, Kaunas, 
Lithuania.

R. Skipitis,
Pirmininkas,

J. Kalnėnas,
Sekretorius.

LIETUVAI NĖRA KO BIJOTIS, SAKO PRAN
CŪZIJOS SPAUDA

Kaunas. — Po Lietuvos Už
sienių Reikalų Ministerio apsi
lankymo Paryžiuje pas Pran
cūzijos ministerį Flandiną, są
ryšyje su Flandino-Lozoraičio 
pasitarimais Paryžiaus laikraš
tis “Matin” iš patikimų šalti
nių nurodo kad Lozoraitis kal
bėjęs apie rimtą garantijų rei
kalą visoms valstybėms, kurios 
ineina Į Tautų Sąjungą, o dar 
daugiau mažoms valstybėms, 
kurios turi didelius ir smarkiai 
apsiginklavusius kaimynus.

Tokia saugumo garantija tu
rėtų didelės reikšmės įtemptos 
atmosferos išsklaidymui Euro
pos Rytuose ir ji ypatingo svo
rio turėtų tuo atveju jei joje 
dalyvautų tiek Sovietai, tiek 
Vokietija. Lietuva esanti įsi
tikinus kad Geneva ras kelią 
kuris tinkamu budu garantuos 
nepriklausomą ir ramų gyveni
mą nedidelėms valstybėms Eu
ropos Rytuose.

“Oeuvre” reiškia nuomonę 
kad Lietuvai šiuo metu nesą 
ko bijotis agresyvių kaimynų 
planų. Ar Lozoraitis gavęs 
kokius pažadus iš Flandino apie 
tai laikraštis žinių neturįs.

Londono “Daily Telegraph” 
specialus Paryžiaus korespon
dentas tuo pačiu kartu pranešė:

“Sužinojau kad pasikalbėji
me su Lietuvos užsienių reika
lų ministeriu Lozoraičiu Flan- 
dinas svarstė Rytų saugumo ir 
Klaipėdos klausimus.”

Londono “Times” korespon
dentas pranešė:

“Prancūzijos ir Sovietų Są
jungos paktas ir Klaipėdos pro
blemos užėmė svarbią vietą 
Flandino pasitarimuose su Lie
tuvos užsienių reikalų minis
teriu Lozoraičiu.

P a r y ž i aus diplomatiniuose 
sluogsniuose vyrauja įsitikini
mas kad Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris Lozoraitis per 
pasikalbėjimus su Prancūzijos 
ir Didžiosios Britanijos užsie-

nių reikalų ministeriais, Flan- 
dinu ir Edenu, aptarė taip pat 
ir grasinantį Lenkijos nusista
tymą, kurį ji paskutiniu laiku 
ėmė rodyti Lietuvos atžvilgiu.

Toliau, tuose pat shiogsniuo- • 
se manoma kad tas nusistaty
mas buvęs Adenas iš daugelio - 
priežasčių kurios paskutinių 
dienų aktyviai Londono ir Pa-' 
ryžiaus diplomatinę veiklą su
koncentravo aplink kolektivinio 
saugumo siekimą ir apie jo 
Įvykdymą, pasinaudojant Tau
tų Sąjungos pakto 16 str.

PRANCUZAI TIKISI 
PAGERĖSIANT LIE- 

TUVOS-VOKIETI- 
JOS SANTIKIUS

Paryžiaus Temps stebisi, kad 
nors Lietuva yra ištesėjus vi
sas Klaipėdos konvencijos jai 
uždėtąsias priedermes, Vokieti
ja dar nepagerino savo santy
kių su Lietuva: vis dar uždaras 
mažasis pasienio susisiekimas, 
vis dar nėra beveik jokios pre
kybos ir Vokietijos spauda vis 
dar, anot Temps, kartais sta
čiai nesuprantamai piktai rašo 
apie Lietuvių tautą.

Laikraštis Įsidėjęs žinią, kad 
pagaliau visi nuteistieji Neu- 
mannininkai ir Sassininkai ur
mu padavė Valstybės Preziden
tui malonės prašymus, mena, 
kad tie prašymai busią pada
linti į kelias rūšis: lengvai nu
baustieji galį tikėtis besąlygi
nio pasigailėjimo, o kiti — tik 
su sąlyga, kad atsisakys nuo 
Lietuvos pilietybės ir išsikrau
stys iš Lietuvos. Kai kurie bu
sią iškeisti už dvidešimtį Lie
tuvos piliečių, laikomų Vok'c'L 
jos kalėjimuose. Esą vi't'^s 
kad ministeris Lozoraitis gtils 
susitarti tuo reikalu su Berly
no vyriausybės organais ir kad 
visai netrukus pagęrės Lietu
vos Vokietijos santykiai.

f.—



Kun. žvirblis, kaip žinoma, 
buvo įšventintas šv. Dominiko 
bažnyčioje per Arkiv. Michael 
J. Curley iš Baltimorės Birže
lio 15, 1931. Kun. žvirblis tą 
savaitę buvo svečiu pas Domi
nikonus ir davė paskaitas apie 
Lietuvą naujokams ir Domini
konams, Katalikų Universitete.

Po mišių sekė benedikcija. 
P-lė Genovaitė Petkevičiūtė bu
vo vargoninke tai iškilmei.

Tai buvo pirmos tos 
pamaldos Washingtono 
viams, ateiviams ir čia 
siems.

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

vi-

iš

PITTSBURGH
pennsylvanijoj Vienas

iš 7 Ima Pašalpą
Štai kaip stovi Pennsylvani- 

jos valstijos darbų padėtis ir 
kaip sulyg to visas valstijos 
gyvenimas atsispindi.

Valstijos ribose gyvena iš
viso 9,631,320 vyrų, moterų ir 

' vaikų.
šiandien, apie 700,000 tų as

menų gyvena imdami tiesiogi
nę pašalpą, ir apie 1,000,000 ki
tų minta iš uždarbio gaunamo 
dirbant viešuose darbuose.

Tas sudaro 17 nuošimti 
sos valstijos gyventojų.

Taigi išeina kad vienas
kiekvienų šešių Pennsylvanijos 
gyventojų vis dar priklauso ar 
nuo pašalpos ar nuo bedarbių 
aprūpinimo algų. Valstijos pa
šalpų pinigai išsibaigė, o vieši 
federaliai darbai baigsis Liepos 
1 dieną.

Kiek skirtingesnė padėtis 
susidarius Pittsburghe ir Alle
gheny apskrityje. Visoje val
stijoje apie 17 nuošimtis visų 
gyventojų priklauso nuo tiesio
ginės pašalpos arba viešų dar
bų. Na o apskrityje iš 1,361,- 
938 gyventojų apie 20 nuoš 
priklauso nuo pašalpų arba vie 
šų darbu išsimaitinimui.

Allegheny apkrityje randasi 
161,000 asmenų tiesioginai pa
šalpa mintančių, ir 156,000 as
menų, kurių šeimos galva gau 
na algą viešuose darbuose. To
kių viešuose darbuose dirban
čių yra apie 40,000 žmonių.

.Pašalpų į mėnesį apskrityje 
išmokama apie $1,100,000 ir iš 
viešų darbų algų gauna apie 
$2,700,000 į mėnesį.

Privatinės industrijos pasta 
ru laiku pradėjo suimti dau
giau darbininkų atgal į darbus

WASHINGTON, D. C.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS. Vasario 
16 d., Lietuvos Pasiuntinybės 
Štabas, vadovaujant Ministe- 
riui P. Žadeikiai, Astovybės se
kretorius Mikas Bagdonas ii 
kiti, kartu su nariais Amerikos 
Lietuvių Draugijos Washing
tone, dalyvavo pamaldose 9:30 
vai. ryte švento Vardo koply
čioje, Šv. Dominiko bažnyčioj 
sąryšyje su paminėjimu Lietu
vos nepriklausomybes 18 metų 
sukaktuvių.

Dr. Jonas 
Georgetown 
jai išrinktas

mišias. Pamokslą

F. Bražinskas, iš 
Universiteto, nau- 
prezidentu Ameri

kos Lietuvių Draugijos Wash
ingtone, dalyvavo tarp pažy
mių svečių tose pamaldose, kar
tu su L. J. “Roger” Esunu, or
ganizatorium ir pirmutiniu tos 
draugijos pirmininku.

Ku. J. E. Gedra, kamendorius 
iš Nekalto Prasidėjimo bažny
čios, laikė
Lietuviškai pasakė Kun. Kazi
mieras Žvirblis, O.P., S.T.Lr 
Kun. Žvirblis praleido keletą 
metų Lietuvoje su keletu Do
minikonų kunigų iš Amerikos 
Dominikonų Šv. Juozapo Pro
vincijos. tikslu išjudinti susi
domėjimą Dominikonų ordenu 
Lietuvoje. Dominikonai Tėvai 
dabar įsisteigę Raseiniuose.

‘•MARGUTI 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

Nuo
Neuralgiškų

Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

rūšies
Lietu-
gimu-

Rep.

YOUNGSTOWN. O
pamatykite Lietuvą
Juozas Januškevičius atvyks

ta į Youngstowna parodyt sa
vo puikias Lietuvos filmas — 
rodymas bus antradienį, Kovo 
10 d., nuo 7:30 vakare, Lietu
vių Progr. Klubo salėje, 628 
Franklin avė. Rengia SLA. 
157 kuopa. Visi Lietuviai ne
praleiskit šios progos.

ŠVENTĖM IR ČIA. SLA 
•57 kuopa ir bendrai visi šios 
kolonijos Lietuviai minėjo Lie
tuvos nepriklausomybės 18 rae- 
ų sukaktuves Vasario 16 d. 

Viso programo vedėju buvo 
Jonas Going. Jis paaiškino pu
blikai vakaro tikslą. Nors jis 
'ra gimęs ir augęs Amerikoje 
T čia tarnauja miesto policijo
je, papasakojo kaip jis myli 
Lietuvių tautą, ir ragino čia gi
nusį jaunimą gerbti savo tėvų 
šalį Lietuvą.

Po to kalbėjo M. Sabonis, S. 
L. A. 157 kuopos sekretorius; 
dainininkė Rožė Lukoševičiutė 
padainavo tai dienai pritaiky
ti] įspūdingų dainų. Rožė Lu
koševičiutė yra pasižymėjus 
dainininkė ne tik tarp Lietuvių 
bet ir tarp Amerikonų, nes ji 
tankiai dalyvauja įvairiuose pa
rengimuose.

Toliau, dvi jaunos mergaitės, 
Darata Kodžiutė ir Genovaitė 
Lukoševičiutė, padainavo. Se
kanti kalbėjo Ona Andrijaus
kienė, moterų draugijos pir
mininkė, po jos sekė kalbos 
Juozo Derino ir Kazio Stupin- 
kevičiaus.

Musų kolonijoje nėra jokių 
profesionalų tai ir minėti kal
bėtojai tik iš paprastų žmonių, 
todėl negalima tikėtis iš jų 
kokių didelių prakalbų ir įspū
džių, tačiau tas parodo jų no- 
•ą dirbti ir palaikyti Lietuvybę 
r plėsti meilę musų tautos. 
Juozas Derin kalbėjo Angliš
kai; jis nors gerai sukalba ir 
Lietuviškai, bet kalbėjo į jau
nimą jų kalba, ragino čia gimu
sius 
kytis
'r kitą 
minėti 
m y bes

Po
visa publika sugiedojo Lietuvos 
Himną, po vadovyste p-lės Ro
žės Lukoševičiutės. Po to pra
sidėjo šokiai, taigi visi dalyva
vusieji pasilinksmino iki vėlu
mos.

Garbė Youngstownieciams už 
tokį pasidarbavimą. Tik gaila 
kad tą dieną ištiko blogas oras, 
užėjo sniego audra su šalčiu, 
todėl negalėjo atsilankyti visi 
tie kurie norėjo. M. Sabonis.

vaikinus ir merginas lai- 
savo Lietuviškos kilmės 

metą iškilmingiau pa- 
Lietuvos nepriklauso- 

šventę.
užsibaigimo programo

LIETUVOS PAVEIKSLAI
čia bus rodoma Lietuvos gra

žus nauji spalvuoti paveikslai, 
kuriuos atveža mums filminin- 
kas J. Januškevičius. Visi vie
tos ir aplinkinių miestų Lietu
viai, pasinaudokit 
tyti savo tėvynės 
žius vaizdus.

Rodymas bus 
vakare, Kovo 12 
Community salėje.

proga penia-
Lietuvos gra-

penktadienio
d., Barney

“D.” Rep.

VIDURINIAI LAPAI

Luckies yra mažiau rūgštūs

Viršutiniai lapai visų tabako augalų yra linkę 
duoti aiškiai šiurkštų, šarmišką skonį. Apati
niai lapai linkę rūgštumui dūmuose. Tai tik 
viduriniai lapai prisiartina gamtoj prie skonin
giausios rūgšties - šarmų lygsvaros. LUCKY 
STRIKE Cigaretuose yra naudojami vidurinieji 
lapai.

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

U M o o oO O -
BALANCE ; J j I

Į LUCKY STRIKE Į j ! Į
Į B~R ĄN~P~B į ■

I BRAND C ;

I BRANDO

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS1
Nesenai padaryti cheminiai bandymai 1 

parodo*, jog kiti populiarūs cigaretų 
išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo 
53% iki 100% daugiau negu LuckyStrike.

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

"IT S TOASTED — Jūsų gerklės apsauga — 
— prieš kosulį

prieš knitėjimus
('opyriebt The American Tobacco Company

LAWRENCE, MASS. tuviškų laidotuvių ne Lietuviui, LOS ANGELES, CAL

A. VAINAUSKAS ANTRU 
KARTU AREŠTUOTAS

Suv. Valstijų Darbo Depart- 
mento, Tyrinėjimų skyriaus 
valdininkai Antaną Vainauską 
ir vėl suėmė, šį kartą Vainau
ską kaltina už klastingu badu 
išgavimą iš Amerikos Konsulo 
Kaune vizos įvažiuoti į Suv. 
Valstijas. Pasirodė kad Vai
nauskas kreipdamasis vizos, pa
slėpė faktus kad jisai daugelį 
karių yra baustas už laužymą 
Lietuvos valstybės įstatymų. 
Gi asmenys su kriminaliniu re
kordu į šią šalį neįleidžiami. 
Dabar Vainauskui gresia kalė
jimo bausmė, pinigiška pabau
da ir pagaliau deportavimas į 
Lietuvą.

Sako, Vasario 1-1 d. Antaną 
Vainauską suėmė ir laikinai 
pasodino New Yorko federali- 
niamo kalėjime. Kad iš kalėji
mo pasiliuosuoti Vainauskas tu
ri užstatyti $2,000; pirmutinis 
užstatas buvo ak $1,000.

Vainauskas, bėdon papuolęs, 
pradėjo prie įvairių asmenų ka
binėtis. Pirma įskundė savo 
žmoną, o paskui detektivą Ka
zį Pilėną. Pilėnas, girdi, apsi
ėmęs vesti jo bylą prieš “Dir
vą” už “įžeidimą” ir “garbės 
nuplėšimą” ir reikalavęs $350. 
“Vic.'ybės” redaktorius Juozas 
Tysliava jį siuntęs pas Pilėną 
su juo bylos reikale pasitarti. 
Jisai bandė Pilėną ir Tysliava 
sujungti suokalbyje buk jiedu 
bandę iš jo, Vainausko, pinigų 
išgauti. Imigracijos depart- 
raento valdininkams Pilėną su 
Vainausku akis į akį suvedus 
Vainauskas prisipažino kad jis 
buvęs pas Pilėną, bet kad jokių 
pinigų Pilėnui nedavęs ir kad 
Pilėnas jam tik sakęs jog ta 
byla brangiai apsieisianti.

Paleistas pirmą kart;
Įėjimo Vainauskas ii’ vėl pra
dėjo prie Pilėno kabinėtis, šį 
kartą jis sako kad Pilėnas Tys- 
liavos (kurstytas Įskundęs jį 
Amerikos valdžiai. Lex.

ka-

APLEISTA LIETUVYBĖ.
Iš musų miesto nieko nesi

mato tautiškuose laikraščiuose, 
čia daugiausia skaitomi socia- 
listiški ii- bolševikiški laikraš
čiai.

Lietuvių čia yra pusėtinai, 
turi dvi parapijas, septynias 
draugijas, bėk tautiškoje dirvo
je niekas nieko neveikia. Ar 

į mate kas kada laikraščiuose 
pažymėta kad iš Lawrence bu
vo paaukota nors dolaris Vil
niaus vadavimo reikalams.

Pas mus dabar įsiveisė ren
gimai įvairių “pokilių”, įžanga 
į tokias pramogas nebūna ma
žiau kaip dolaris, bet juose ne
trūksta lankytojų. Duosis ma
tyt ar ilgai tų dolarių užteks.

Vienybę musų mieste suardė 
bažnyčios. Seniau Lietuviai čia 
sutikime gyveno; prieš 20 me
tų atsibastė • koks “nezaležni- 
kas”. Mickevičius, sutvėrė ne
priklausomą parapiją; pabuvęs 
biskį kunigu, jis užsimanė bū
ti “vyskupu”, ii- varė savo dar
bą. Jam išvažiavus, jo vietą 
užėmė . Kun. S. Šleinis. Jis iš- 
kunigavo čia 14 metų. Jis ge
rai vedė reikalus, parapijonys 
jį gerbė, ir kaip iš geraširdžio 
pradėjo pinigus skolint be jo
kių raštu. Keli parapijonys ir 
namus nusipirko. Kada atėjo 
blogesni laikai ir kunigas pra
dėjo prašyt pas skolininkus pi
nigu, tie atšovė jam kad iš jo 
jokių pinigų neskolinę....... To
neužteko, dar stambesni 'para
pijonys sumanė ir paltį kunigą 
išvaryti. Nieko netekęs, tas 
kunigas apleido Lawrence ir tu
rėjo be laiko mirti (Rugsėjo 
22 d. 1932 m.). Taip užbaigė 
savo gyvenimą tas darbštus 
žmogus.

Po jo mirties, suvažiuoja ke
li kiti kunigai jo vietai užimti 
Parapijonims išrodė ir tas ne
geras, ir tas negeras^ o tinka
miausiu pasirodė Kun. Valat
ka, jis ir paliko ir šiandien čia j 
tebėra. Jis yra geras tautie-j 
tis, net ir mišias laiko Lietu
viškoje kalboje.

Bet ne visame
Lietuviškumo. štai 
Lietuvį laidotuvių 
kuris tarp Lietuvių darbuojasi 
jau 19 met;, tačiau musų tau
tiška parapija jau davė 11 Lie-

bet Italui graboriui. Jeigu mes 
visi pradėsim į Italijonus žiū
rėt tai neliks nei vieno Lietu
viško graboriaus ir nereikalin
ga bus Lietuviška bažnyčia. 
Mes jaunuoliai nekenčiam Ita
lų, o musų tėvai su jais drau
gauja ir bizniauja. Jeigu mes 
esam tikri Lietuviai tai turim 
ir Lietuvius biznierius palaiky
ti.

Netoli musų yra kitas mies
tas, Haverhill, kur Lietuviai 
labiau susipratę, — atsitikime 
mirties jie kreipiasi i musų 
Lietuvį graborių, Bolesių Čiur
lionį, 
vyzdį

Reikėtų mums imti pa- 
nuo jų. Lietuvis.

WATERBURY, CT
NEPRIKLAUSOMYBĖS PA

MINĖJIMAI. Čia buvo rengta 
du paskiri paminėjimai Lietu
vos nepriklausomybės. Vasa
rio 16-tą rengė 48-tas Klubas, 
kurio parengimas buvo taip 
sau tik.

Bet negeresnis išėjo ir mu
sų katalikų surengtas vakaras 
Vasario 19-tą. šio vakaro ve
dėju ir kalbėtoju buvo pas mus 

“profesorius” Aleksis.
Lietuvos 

vietinis

žinomas
Kalbas pasakė: iš 

Kun. Povilas Lunskis, 
Adv. Balanda, Angliškai, vieti
nis klebonas Kun. Valantiejus 
ir “prof”. Aleksis. Kadangi 

buvo laiko ir nesirado dau-

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

prisilaikoma 
čia turim 
direktorių,

dar 
giau kalbėtojų, antru kartu vėl 
išėjo kalbėti Kun. P. Lunskis.

“Profesorius” gi gražiausia 
nupasakojo: “Nei Kudirka, nei 
Basanavičius nei kiti Lietuvos 
neatgaivino, tik daina atgaivi
no!” žmonės tik nusišypsojo, 
kiti net nusispjovė ir pasipikti
no kad musų “profesorius” vi
sus musų tautos atgimimo tė
vus. ir patriarkus pastatė už- 
nieką.

Čia yra atvažiavęs iš Vilni
jos gabus ir žinantis dalykus 
jaunuolis,, kuris kitose koloni
jose kalbėjo. žmonės norėjo 
kad tas Vilnietis, Juozas Valey, 
butų pakviestas pakalbėti, bet 
musų “profesorius” vengė jį 
pakviesti. J. Galinis.

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

Iš PACIFIKO PAKRAŠČIO 
šis miestas yra Amerikos va

karų pakraštyje, prie Pacifiko 
arba Ramiojo okeano. Ši žie
ma čia ypatinga •: nors čia žie
mos nėra, bet vis vadinama žie
ma šiuo meto laiku. Medžiai kai 
kurie numeta lapus kaip ir vi
sur, ir laukia pavasario, kada 
vėl pradeda naujai sprogti ir 
žaliuoti, 
medžių 
žydi ir

Kaip 
sibuna
tuo tarpu kiek palyja, bet nie
kad nesninga, nors ant kalnų 
už 5 ir 10 mylių tolumo nuo 
miesto centro matosi sniegas. 
Miesto visą rytų ir dalį žiemių 
šono dengia milžiniški kalnai, 
o pietų ir vakarų kraštus 
bia okeanas. Lietus čia 
ginusia prasideda Gruodžio 
nesį, bet šymeč net visas
sis buvo taip gražus ir be lie
taus kaip esti vasarą, tik ke
lios dienos buvo apsiniaukusios 
ir bent porą kaitų pakrapino 
lietus. Dienomis' temperaura 
daugiausia siekdavo iki 100 ir 
daugiau laipsnių šilumos.

Tik paskutinę dieną 
pradėjo lyti ir Vasario 
mos 
kad 
tapo 
taus
ir šiltas oras.

Bet yra daug įvairių 
kurie visada žaliuoja, 

net vaisius neša dabar, 
kitur žiemos metus at
šalėjai ir speigai, čia

gau- 
dau- 
mė- 
Sau-

į antrą smarkiai 
net nekurios dalys 
aptvindintos. Po 
vėl sugryžo graži

ti. Pereitą metą Kovo mėnesį 
jos jau buvo išplaukusios.

Čia gyvenantis kas turi kokį 
galviją, karvę ar arklį ar ož
ką, lengvai išmaitina, pašaras 
nieko nekaštuoja, per vasarą 
gali ganyti tose avižose tuš
čiuose sklypuose, ir gali kiek 
nori tų avižų prisikirsti paša
rui del rudens. Taigi čia žmo
nėms turintiems kokius nors 
gyvulius yra lengva. Panašaus 
nieko nėra jokioje kitoje vals
tijoje. žemaičių Jonas.

KULTŪRINIS LIETU- 
VIU-ČEKOSLOVAKU 

BENDRADARBIA
VIMAS

Glaudus ryšiai tarp musų Vy
tauto Didžiojo ir Prahos Karo

lio universitetų.

Sausio 
iš pir- 
palijo, 
miesto 
to lie- 
pagada

esanti 1 
tėvynė.

AVIŽŲ ŽEMĖ
Sakoma Kalifornija 

avižų žemė ar avižų 
Sako, iš Kalifornijos avižos pa
sklido visur. Bet kaip jos čia 
atsirado ar kas jas pasėjo ne
teko patilki, čia. visur avižos 
auga kur tik tuščia vieta, iš
rodo lyg jų butų prisėta visi 
laukai ir plotai. Kaip kas jas 
pjauna pašarui, bet kitur jas 
degina, ypač miestų apielinkė- 
se, kaip tik jos apnoksta ir iš
džiūsta. Nors jas išdegina iri 
rodos turėtų sudegti ir sėklos, 
bet kitą pavasarį jos vėl pra
deda išnaujo želti ir vėl taip 
auga ir žaliuoja kaip keno už
sėta,
žom žaliuoja.

Kaip tik žiemos lietus užlyja 
jos ima sprogti ir keliasi iš že
mės. šymet gi pavėlavo lietus

Visur visa žemė tik avi-

ben- 
pla- 
lai- 
pla-

Lietuvių - čekoslovakų 
dradarbiavimas apima vis 
tesnes gritis. Paskutiniu 
ku tas bendradarbiavimas
čiau pradėjo reikštis ir mokslo

I srityje. Štai, šiomis dienomis 
V. D. universiteto minerologi- 
jos-geologijos kabinetas gerų 
santykių tarp musų prof. M. 
Kaveckio ir žymaus mokslinin
ko, Prahos universiteto prof. 
F. Šlaviko dėka gauna iš Čeko
slovakijos tautos muziejaus dvi 
vertingų Bohemijos kalnų ru
džių gyslų bei mineralų kolek
cijų dėžes. Nekalbant apie tai, 
kad tokios kolekcijos brangiai 
kaštuoja, daugelis jų egzemplio
rių yra labai reti, nes kai kurių 
mineralų eksploatacija .jau yra 
vyzdžių gauti jau nebegalima.

Musų mokslininkai su Čeko
slovakijos kolegomis palaiko 
nuolat glaudžius ryšius, todėl 
ir mokslinis bendradarbiavimas 
vis gyvėja. “L. A.”

— ----  o. ..... ... 1V1
tai ir avižos pavėlavo sužaliuo- j 1459 E: 93 St.

PRAŠOM ATSILIEPTI
Kentucky valstijoje Lietuviai 

prašomi atsiliepti. Vienas Cle- 
velandietis turi labai svarbų 
reikalą ir norėtu kad atsišauk
tu kas iš Lietuvių gyvenančių 
arti Cincinnati miesto. Rašy
kit šiuo adresu:

M. šalčius
-----— Cleveland, 0.



(Tęsinys iš pereito num.) netrukus turėjo išvažiuoti. Kiek turėjom laiko 
išsikalbėti, papasakojo daugiau žinių apie Ma
rijampolę ir apie dabartinę Lietuvos tvarką vi
dujiniame gyvenime, ko mes Amerikiečiai ne
žinom, nes nieko panašaus neturėjom prie Ru
sų.

Marijampolė turi apie 12,000 gyventojų. 
Katalikiškas bažnyčias dabar turi dvi, nes be 
didžiosios Šv. Onos bažnyčios, dar ta Rusų cer
kvė, ką stovi kairėje plento važiuojant Kalvari
jos linkui, paversta Į katalikišką bažnyčią, kur 
melžiasi kareiviai. Rusai gi turi savo mažą 
cerkvelę kapinėse, kurios jiems ir užtenka, nes 
jų visai mažai teliko. Vokiečių kirkė, įvažiuo
jant Į Marijampolę .iš Kauno pusės, apie kurią 
jau minėjau, yra Liuteronų Evangelikų.

Mokyklų Marijampolėje yra sekančių: Ry
giškių Jono gimnazija, Marijonų gimnazija, žy
dų gimnazija, kurioje tačiau yra verstina pamo
kos Lietuvių kalbos; amatų mokykla; Kvietiš- 
kyje, prie miesto, žemesnėj i žemės ūkio mokyk
la, ir apie 18 pradžios mokyklų.

Čia stovi 9-tas pėstininkų pulkas, kuris už
ima senas Rusų laikų kareivines; yra pirmuti
nis Lietuvoje cukraus fabrikas, kuriame cuk
raus apdirbimo laiku dirba apie 1,000 darbinin
kų; yra mažos ūkio mašinų dirbtuvės, liejyklos, 
kuriose dirba po kelis desėtkus darbininkų.

Čia yra apygardos teismas’ visai Suvalkijai, 
kiti teismai ir visos apskrities įstaigos, žemės 
tvarkymo, ir veikia didesnė garinė pieninė. Tu
ri gerai įrengtą Sodžiaus Meno muzejų.

Susisiekimui turi autobusų stotį, gelžkelic 
stotį; gelžkelis pro Marijampolę eina Kazlų-Ru- 
da, Alytus, Kaunas ruožtu. Autobusai į visus 
miestelius.

Turi tris spaustuves, viena jų yra “Dirvos” 
Bendrovės, kuri leidžia savaitraštį “Suvalkietį”; 
antra spaustuvė leidžia senai žinomą katalikišką 
laikraštį “šaltinį”, kuris seniau išeidinėjo Sei
nuose, nes Seinai dabar po Lenkais; trečia spau
stuvė yra žydų. Prieš karą nei vienos nebuvo.

Marijampolėje dabar žmonės gyvena daug 
moderniškiau: namai daugelis, ypač naujieji, tu
ri maudynes, bėgantį vandenį, elektrą; elektrą 
įsivedęs beveik kiekvienas namas ir krautuvės.

Yra du vienuolynai, kurie daugeliui švieses
nių žmonių sukelia net susirūpinimo, kadangi 
jie suima į savo globą daug miesto turto, nes 
davatkėlės neturinčios vaikų paprastai užrašo 
viską vienuolynams.

Dr. Bagdonas dar papasakojo kaip apskri
čiai rūpinasi savi biednuomene, pagelbsti bied- 
niems ligoniams, duoda nemokamai vaistus ir 
pagalbą, ir turi visokių kitokių pagerinimų ir 
apsirūpinimų visuomene, ko pirmiau prie Rusų 
nei sapnuoti niekas nesapnavo.

APSILANKYMAS KALĖJIME
Dr. Bagdonas išvažiavo savais reikalais, o 

aš išėjau savais reikalais. Dabar pasistengiau 
surasti savo giminiečius Bubnius, ir nuėjau tu
rimu antrašu pas juos. Radau namie tik vieną 
pusseserės sūnų, Antaną Bubnį, kuris pagelbėjo 
surasti ir savo motiną. Jo sesuo, Vanda, gim
nazistė, nebuvo namie, nes buvo išėjus gimna- 
zijon kvotimams, kadangi tuoj prasidės mokslas 
ir reikėjo prisiruošti.

Eidamas miesto gatvėmis, vienur ir kitur 
mačiau ant stilpų prikabinėta apskrities virši
ninko proklamacijos sąryšyje su ūkininkų strei
ku : buvo pareiškiama griežta pabauda kursty
tojams ir visiems kurie kuomi nors prisidės prie 
neramos kėlimo.

Su Antanu Bubniu apsilankiau pas buvusį 
Clevelandietį Kiverį, kurį dabar jau radau na
mie, su visa šeima. Prieš Kiverio namo ir dirb
tuvės langus yra didžioji Marijampolės rinka. 
Kiveris ir kiti darė pastabas apie ūkininkų strei
ką, pasakodami man kad ši rinka, kuri dabar 
pustuštė, visados būdavo pilna; del ūkininkų 
streiko šiandien mažai kas atvažiavo. Tai ką 
galima padaryti susitarus ar susikursčius. Bet 
rinkos tuštumas dar nereiškė kad ir viskas: vi
sa svarba kaip prie to prieita, kas dedasi ant 
kelių vedančių į miestą. Juk žinom kas darėsi 
kada Amerikoje ūkininkai streikavo: buvo ir 
muštynių, ir šaudymų, ir žudynių, padaryta di
džiausių nuostolių.

Pas Kiverius susipažinau su Kastantu Bub
niu, visai ne gimine mano giminių, šis jau se
nyvas vyras, taip pat Amerikietis, kitados gy
venęs Shenandoah, Pa.

Turėjau dar daugiau aplankyti, taigi ėjom 
toliau; tik pp. Kiveriai dar užsiprašė pietums. 
Išėjus, su Antanu Bubniu apvaikščiojau rinką,

DAUGIAU APIE MARIJAMPOLĘ
RUGPJŪČIO 25. — Sekmadienio vakaras, 

oras gražus; miesto sode prasideda vaidinimas 
misterijos “Kunigaikštis Ringaudas arba Mušis 
po Akmene”. Scena, įrengta patogioje vietoje 
užpakaliniame sodo krašte, atvirame ore. Didu
mo neperdidelė, bet su reikalingais atvaizdais is- 
įtoriškų-senoviškų padarų, ir gerai pritaikytais 
rubais artistai. Artistai, žinoma, didumoje mė
gėjai, gal vienas-kitas Įsimaišę kurie buvo ir 
Kauno teatro artistais ir gal kitur kur vaidino. 
Visi be abejo yra nariai Jaunalietuvių organiza
cijos.

Kadangi minia buvo didelė, ir veikalas bu
vo sunku sekti, nes arti nebuvo galima prisi
grūsti, nes visas sėdimas vietas buvo užėmę di- 
dumo'je tie kurie mokėjo tik po pusę lito, aš ne
norėjau spraustis sesti kur Į kokią pasitaikiusią 
vietą, nors tvarkdariai ir butų parūpinę sėdynę, 
bet aplink vaikščiodamas bandžiau prisižiūrėti 
miniai. Publika šiame vakarė buvo Įvairi: mie
sto ir kaimo žmonės; miestiečiai vaikai, kurių 
ten radosi nemažai, ir be abejo suėję nieko ne
mokėję, pusėtinai padykę, laksto, rėkauja; vy
rukai apsieina taip kaip musų Amerikoje jau
nimas; juokus krečia, šposauja, daro pastabas 
prie vaidinimo; kiti kalbasi rimtai. Tie kurie 
sėdėjo priešakyje galėjo geriau įsigilinti į tai 
kas einasi scenoje. Pertraukose kariškas dūdų 
orkestras groja kad net sodas dreba. Apžiurė
jau tuos muzikantus. Jų vadas matyt inteli
gentiškos išvaizdos, aikštesnio laipsnio karinin
kas, bet visi kiti muzikantai jauni kareivėliai, 
išlavinti ir visiškai apsipažinę su muzika ir sa
vo instrumento valdymu. Instrumentai gi ži
not kokie dūdų orkestre yra: nuo mažiukės dū
delės iki didžiausios triubos, į kurią ir aviną 
galėtum Įkišti. Bubnorius gi — jaunas vaiki
nukas, dar ne kariumenės amžiaus. Visi dėvi 
uniformas, tik man kode! fhi nepatinka Lietu
vos kariumenės muzikantų uniformos.... Visų 
kitų karių ir karininkų uniformos tiesiog gra
žios, negali išrasti nieko jokiu atžvilgiu, tačiau 
dūdų orkestro uniformos kodėl tai neturi sko
nio. Orkestras groja ir populiai iškus tarptauti
nius maršus ir Lietuviškų liaudies motivų su
jungtus dalykus, kas ypač sukelia malonumo, 
nes kitur niekur to negirdėsi kaip tik Lietuvo
je. Amerikoje jei ir turi tokius kurinius tai tik 
žymesni musų muzikai ir jie negali jų visur ir 
'tankiai sugroti, nes, kaip sakiau, Lietuvoje ko 
tik prireikia — kad ir pulko dūdų orkestro — 
gauna tik paprašius, o Amerikoje turi samdyti 
unijistus muzikantus, o jiems reikia užmokėti 
tiek kad suryja visą bent kokio vidutiniško di
dumo parengimo pelną....

žiūrint Į tą didelę minią sode susirinkusių 
vaidinimo pamatyti žmonių, užėjo tokia mintis: 
Lietuviai bendrai nori savo tautinių istoriškų 
veikalų, kurie atvaizduoja Lietuvių dvasią, pra
eitį, nuoveikius. Opera, kino filmos prieinama 
tik miestų gyventojams, ir tai ne visi mieste
liai to turi, ypač operą tik Kauniečiai mato. 
Kaimo žmonės nieko scenos atžvilgiu negauna, 
išskiriat jeigu patys susirengia kokį vaidinimu- 
ką, arba jų parapijos mieste kokia nors organi
zacija ką nors surengia. Be abejo, kai atvyk
sta Į provincijos miestus Kauno operos daini
ninkai arba teatro vaidintojai, jų pažiūrėti su
sigrūda aplinkinių kaimų gyventojai.

Nelaukdamas visiškos užbaigos to vakaro 
programo, gryžau pas savo šeimininką, Dr. Bag
doną, nakvynei, nenorėdamas ir jį ilgai laikyti 
nemigusį, kadangi, kaip sakiau, jis dar nebuvo 
gerai pasitaisęs po savo operacijos.

APIE ŪKININKŲ STREIKĄ
RUGP. 26. — Pirmadienis, darbo diena, ir 

daugumoje kaimiečių Į turgų važiavimo diena. 
Oras gražus, rytas šiltas, šiandien sueina meti
nės “antro skridimo” sukaktuvės, nes juk Rug
pjūčio 26 d. 1934 rpetais buvo nuskirta “antras 
skridimas” įvykdyti, bet ir šiandien jo Lietuvo
je niekas nesulaukia. . . .

Esu Suvalkijos sostinėje, o kadangi Suval
kijoj pradėjo kilti tie visos Amerikos Lietuviams 
žinomi ūkininkų streikai, negalėjau apie juos 
nesužinoti. Jau vakar Dr. Bagdonas šiek-tiek 
užsiminė apie prasidedantį kilti Suvalkijoje ūki
ninkų bruzdėjimą — streikuoti prieš valdžią, 
nemokėti mokesčių, ir nevežti i miestą produk
tų.

Šiandien Dr. Bagdonas rengėsi išvažiuoti į 
Prienus tarnybos reikalais, taigi pusryčiavo ir

TAUTININKŲ-SANDARIEČIŲ KANDIDATAS 
I SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE 

PREZIDENTUS

ADV. NADAS RASTENIS
štai tautininkų-sandariečių kandidatas SLA. Preziden

to vietai — patyręs visuomenės veikėjas, pažystantis SLA. 
reikalus, rimtas, plačių pažiūrų asmuo, kuris tinka užimti 
tą vjetą musų tautinėje organizacijoje.

Pažinę socialistų akiplėšiškumą, cenzūrą, intrigasrimus 
bėgyje jų dviejų metų vadovavimo musų organizacijoje, 
visi privalome dėti didžiausias pastangas kad SLA. Prezi
dentu butų išrinktas kito tipo žmogus — Adv. N. Rastenis.

čia pat telpa ir kitų musų kandidatų vardai — taip pat 
rasit inteligentą žmogų į vietą dabartinio Vice Prezidento, 
siauro partiviško žmogelio. Balsuokit už visą tautininkų 
sąrašą — užtikrinsit Susivienijimui šviesesnę ateiti.

pažiurėjau ko galima butų gauti pirkti parsivež
ti atminčiai, bet beveik nieko tokio nesirado. 
Marijampolė seniau turėjo rinką kitame miesto 
kampe, beveik pačiame vidurmiestyje, kuri pasi
mato tuoj įvažiuojant į miestą iš Kauno pusės. 
Miesto valdyba nutarė tą rinką panaikinti, toje 
vietoje įrengti gražią aikštę ir pastatyti pamin
klus, bet žydai dar kol kas daro visokius truk
dymus ir prie to neprileidžia, taigi ta senoji 
rinka taip ir-stori, lyg šašas ant kaktos tokiam, 
progresuojančiam miestui.

Naujoji rinka daug didesnė ir pasaliau mie-j 
sto, tačiau kaip rodosi ir ji netrukus atsidurs| 
miesto viduryje, nes aplinkui statosi namai.

Dabar paaiškėjo delko Antanas Bubnys kai 
kada negauna - “Dirvos”, mat, laiškanešis kar
tais nuneša ją pas Kastantą Bubnį, kuris neži
nodamas nieko apie Antaną, negali jos nei per
siųsti jam.

Iš rinkos, nuėjom į svečius pas Juozą Žiug
ždą. Jį mano giminietis gerai pažinojo, nes p. 
Žiugžda yra amatų mokyklos instruktorium, prie 
kurio Antanas mokinosi. Pas Žiugždos plačiai 
iššikalbėjom apie ūkininkų bruzdėjimą, Lietuvos 
žydus, ir Vokiečių tužimą prieš Lietuvą.

šiandien rengiausi išvažiuoti į Vilkaviškį,
ir kadangi žadėjau gryžti sekančią dieną, pp. į tas nustatymas: 600 gramų (apie svaras) rugi- 
žiugždai užsiprašė kitą naktį pas juos nakvoti, nes; ligoniams: 400 gramų ruginės ir 200 gra-

Pas žiugždus užtikau Lietuviškų kanklių, mų kvietinės; taipgi pažymėta kiti maisto da
nes mat p. Žiugžda yra medžio apdirbimo mo- ■ lykai: mėsa, sviestas, silkės, riebalai, kiaušiniai, 
kytojas, taigi kanklės jam pasidaryti tik niekis, i Taigi, maistas ne visai prastas, tik gal jo ne- 
Turėjo tuo tarpu pasigaminęs dvejas ar trejas 1 gauna priivalgyt tiek kiek norėtų. Kiti gi net 
kankles, kurių man vienos patiko ir suderėjau, | laisvi būdami tokio maisto nevalgo, žinom gerai 
išvažiuodamas iš Marijampolės, jas nuo jo nu- kaip Lietuvoje yra. .. . Taigi, iš kalėjimo ne vi- 
pirkti ir gabentis Amerikon. Suderėjom kainą 1 si nori ir bėgti. Nekurie išleidžiami už vartų,
— trisdešimts litų, tai dabartiniais pinigais apie 
penki dolariai. Rūpėjo gauti dar ką nors iš Ma
rijampolės parsivežti, ypač gražesnių medžio ar 
kitokių rankdarbių. Apie tai teiravausi-ir Bub
nio ir p. Žiugždos, bet nieko tokio nebuvo gali
ma pačiame mieste gauti. Sumanėm aplankyti 
Marijampolės kalėjimą, kur kaliniai mokinami 
visokių darbų ir kaip kada turi gerų dalykų.

Vėliau sugryžus pas pp. Kiverius pietums, 
p. Kiveris išsipasakojo kad dar turi Clevelando 
Lietuvių Banke akcijų, kurias norėtų parduoti, 
ar gauti savo pinigus, kurių šiais depresijos lai
kais reikalinga, bet papasakojau kokioje padėty
je dabar tas bankas randasi, tat sunku butų at
gauti pinigus. Jis prieš kelis metus sako turė
jęs pasiėmęs ant tų savo akcijų paskolą iš to 
paties banko, bet grąžinęs, o dabar gailisi.... i 
Aprodė savo baldų dirbtuvę, kurioje išdirbama 
tikrai moderniški, puikiausios rūšies namams 
baldai, kokių randam puikiausiose Amerikos tos 
rūšies prekių parduotuvėse. Kainos ir ten da-
bar žymiai kritusios. žinėt į Kauną, o čia tik už apie 15 kilometrų va-

Pp. Kiveriai įteikė savo brolio dukterei, jo žinėjimo tiek paėmė. Taigi, Lietuvoje ir yra tas 
krikštaduktei, Clevelande dovanėlę- parvežti, ir1 nepatogumas kad tolimais keliais važinėti visai
atsisveikinę išėjom pas Bubnius. Dabar buvo j pigu, o iš miestelio pavažiuoti kur į ūkę jau rei- 
parėjus iš gimnazijos, ir studentė Vanda. Pasi- kia pakrapštyti kišenių. Bet tas pats ir Ameri- 
samdėm vežimą ir važiavom į- Marijampolės ka- prireikia taksi samdyti.
Įėjimą, kuris randasi pora kilometrų nuo niies- Seka: Vilkaviškyje, Naumiestyje.

SLA. NARIAI
Balsuokit už ši Tautinį 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

JUOZAS O. SIRVYDAS MUMYSE GYVAS
Keletas Bruožų apie Jo Nuveiktus Darbus

Mirus Juozui O. Sirvydui, 
Lietuvos spauda jo gyvenimą 
ir mirtį paminėjo labai trum
pai ir jo didelius nuopelnus sy
kiu su jo lavonu į kapą užkasė. 
Taip neturi būti, nes Sirvydo 
nuopelnai yra dideli visai musų 
tautai.

Aš nors trumpai paminėsiu 
ką Sirvydas davė musų kaimui.

Kai buvo atgauta nepriklau
somybė, Lietuvos spauda buvo 
neturtinga, nes nebuvo skai
tytojų, rašytojų ir korespon
dentų. Lietuvos spauda nors 
neturėjo savo bendradarbių, 
bet jų ir nereikalavo. Spaudai 
bendradarbiavo tik kokie nors 
žymus profesijonalai ir kuni
gai. Jauniems musų mokslei
viams Lietuvos spauda neduo
davo vietos ir progos lavintis 
spaudoje. Tą pirmučiausia pa- 
tėmijo J. O. Sirvydas. Jis sa
vo redaguojamoje “Vienybėje” 
davė vietos visiems tiems ku
rie troško lavintis būti litera
tais ir spaudos darbininkais. 
Kiek man žinoma, Sirvydas da- 

to, kairėje plento pusėje nuo Kauno atvažiuo
jant. Tame tai kalėjime buvo pasodinta Volde
maras, bet šiuo laiku jo čia jau nebuvo, rodos 
buvo iškeltas vėl į Zarasų kraštą, kur laikomas 
laisvu areštu ar kaip kitaip, nes nebuvo galima 
tikrų žinių gauti ir plačiau nesistengiau teirau
tis. Kalėjimas naujas, raudonų plytų, neaukš
ta siena apmūrytas, su bokšteliu sienoje sar
gams. Privažiavus kalėjimo vartų, pasiprašius 
įleisti vidun, sargas nuėjo kitam apie tai pra
nešti, tas nuėjęs atsivedė kitą su raktais, atra- 
rakino vartus ir mus visus tris įsileido. Pra
dėjau klausinėti ką jie turi iš kalinių išdirbinių, 
nes norėčiau parsivežti Amerikon šiokių-tokių 
rankdarbių. Palikęs mus priemenėje, raštinin
kas nuėjo atsivesti vyresnįjį, kurio ir prašiau 
parodyti ką turi. Jis šio-to atnešė, bet pasako 
jo kad po žiemos sezonui ką turėjo padaryta be
veik viską išleidę, o vasaros laiku kaliniai išei
na į ūkių darbus, taigi nieko nepagamina. Vis
gi kaip ką surado iš audinių ir medžio išdirbi
nių, ir nusipirkau. Iki raštininkas surado vir
šininką, turėjau progos apsidairyti po raštinėje 
iškabintas taisykles, kalinių maisto sąrašą, ir tt. 
Tarp kitko radau užrašyta kiek duodama kali
niams duonos ir kitokio maisto. Duonos papras- 

atlieka visokius darbus, o kiti net laisvai nuei
na į miestą ir vėl sugryžta, kaip Bubnys pasa
kojo.

Gryžom į Marijampolę tuo pačiu vežimu, ir 
paskui pavažiavom iki Antano Virbicko, mano 
uošvio Clevelande, sesers, kuriai nuvežiau dova
nų. Ji gyvena už kelių kilometrų nuo Marijam
polės į Vilkaviškio pusę. Sugryžę į plentą, mu
du su Antanu važiavom į Vilkaviškį, palaukda
mi autobuso, o žydui užmokėjau sulygdamas 
kad už tuos pačius pinigus parvežtų Vandą at
gal į Marijampolę. Paklausiau žydo vežiko kiek 
jis nori už visą tą vežiojimą. “Tris dolarius”, 
atsakė jis. Aš nusijuokiau pamanydamas ko-

! del žydeliui užėjo noras paprašyti dolarių, o ne 
litų.... Jis žinojo kad aš Amerikonas, bet ką 
tas bendro turi su dolariais. Kažin ką jis butų 
daręs jeigu bučiau pasakęs neturiu dolarių ir 
mokėsiu litais. Jeigu butų užsiprašęs 20 litų, 
bučiau mokėjęs. Trys dolariai tai apie 17 li
tų. Už tuos pinigus gali keturis sykius suva-

vė gyvenimą 239 moksleiviams 
ir padarė juos žmonėmis, štai 
kaip skamba vienas dokumen
tas: “Aš buvau 4 klesų moksl
eivis. Mokinaus kad tapus ko
kiu profesionalu ir gerai gy
venti. Spaudos nemylėjau. Sir
vydo paragintas pradėjau ra
šinėti jo leidžiamam laikrašty
je ‘Vienybėje’. Pajutau norą 
dirbti spaudai, pajutau kad aš 
turiu mokytis tam kad bučiau 
naudingas tautai ir visiems 
žmonėms.”

Sirvydas turi šimtus savo 
auklėtinių, kurių gal niekas ir 
nežino kad tik Sirvydo dėka jie 
tapo naudingais žmonėmis.

Lietuvos kaimas buvo tam 
sus. Sirvydas pirmutinis tą 
patėmijo ir iš Amerikos į kai
mus pradėjo siuntinėti lakraš- 
čus ir knygas. Dar iki šiai 
dienai Rokiškio ir Utenos ap
skrityse randasi 32 knygynė
liai kurie tik dėka Sirvydo pa
galbos susitvėrė. Jis ne tik 
buvo geras švietėjas bet ir lab
darys. Jo pastangomis Rokiš
kio apskrityje susitvėrė Naš
laičių šelpimo Draugija, kuri 
vien tik jo pagalba sušelpė 
3800 našlaičių, 189 našles, 138 
moksleiviams suteikta pašalpa 
baigtį mokslą, šelpos veikimas 
buvo jau pradėjęs plisti net 
kituose apskričiuose.

Sirvydams parvykus apsigy- 
vęnti, Lietuvoje, mano patari
mu jie apsigyveno Jūžintuose, 
nes mano manymu Jūžintai sto
vi gražioj ir sveikoj gamtos 
prieglobstyje. Jūžintai tada bu
vo tamsiausias Lietuvos kam
pelis. Nežiūrint savo menkos 
sveikatos, Sirvydas stojo j dar
bą. šiandien Jūžintų nebepa
žinsi: ten klesti spauda ir kul
tūra. Sirvydai pasistatė kuk
lius namelius, kuriuose visi tie 
žmonės rasdavo pagalbą ir prie
glaudą kurie buvo nuskriausti, 
kurie j ieškojo tiesos ar šviesos.

Sirvydas buvo tautininkas, 
bet ne siauras tautininkas. Jis 
buvo toks kad buvo pavyzdžiu 
visiems kurie nori būti gerais 
žmonėmis ir gerais Lietuvos 
piliečiais.

Sirvydas mirė bedirbdamas 
Lietuvai ir jos žmonėms, nes 
ir sirgdamas nesiliovė dirbęs. 
O tą gydytojai jam draudė. Jis 
visada buvo smagus, šypsoda
vosi, ir dar nesinori tikėti kad 
jis miręs. Ne, jis nėra miręs, 
o liko tik mums asmeniškai ne
prieinamas. P. Kriukelis.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Day top, O..

DIDELE LIETUVIŠKAS 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy s 
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.

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



VOKIETIJA PASIŪLĖ TARYBAS

-“Lietuvos Aidas” talpina 
sekančią žinutę apie Vokie
tijos-Lietuvos derybas pre
kybos santikiams sunorma- 
lizuoti:
" “Vasario 11 d. Lietuvon 

Užsienių Reikalų Ministe- 
ris, p. S. Lozoraitis, priėmė 
Vokietijos Nepaprastą Pa
siuntinį ir Įgaliotą Minis- 
terį, Dr. Zechliną. Minis- 
teris Dr. Zechlinas Vokieti
jos vyriausybės vardu pa
siūlė Lietuvos Vyriausybei 
pradėti derybas prekybos 
santikiams tarp abiejų val
stybių sunormalizuoti. Lie
tuvos Vyriausybe šį pasiū
lymą priėmė”.

Priėmus šį Vokiečių pa
siūlymą, Lietuvos Vyriau
sybė privalo apsižiūrėti ai 
tame nėra kokios Vokiečių 
klastos.

Lenkai ir Vokiečiai, kaip 
žinome, su maža Lietuva 
rengdamiesi ką nors daryti 
neva geroj on pusėn, pertan- 
kiai jau panaudojo savo ap
gavystes. Tužę, rėkę del 
Klaipėdos ir pasiryžę Lie
tuvą ekonomiškai. Vokie
čiai pagaliau sumanė su 
Lietuvos vyriausybe gražu
mu derėtis. . . .
•. Tiesa, reikia pripažinti 
kad Vokiečiams, ypač Ryt- 
prusijai, Lietuva buvo dide
lė pagalba pigiu maistu ir 
iš savo pusės pirkimu Įvai
rių Vokišku išdirbiniu.

Tačiau, rengdamiesi prie 
santikių suderinimo jie ga
li- rengtis ir prie kokios nors 
didelės klastos Lietūvai.

Atsarga gėdos nedaro — 
sako musų sena-sena pa
tarlė.

Taigi, Lietuvai priimant 
Vokiečius atstovus į dery
bas, juos gražiai priėmus, 
reiktų taip pat turėti ir ga
tavą buožę, kaip darydavo 
musų prabočiai senovėje.

LIETUVA KARTU 'TU
RI BŪTI PRISIRENGUS 
APSAUGOTI KLAIPĖDĄ.

nistų ir sklokininkų pagal
ba, užvaldyti Pildomąją 
Tarybą.

Tautininkams reikia bū
ti atsargiais kad tas socia
listų “papa”-magikas kaip 
nors juos neapdumtų savo 
prižadais. Yra tokių san- 
dariečių - tautininkų kurie 
kad ir priešui pasidaro ge
riausiais draugais, savųjų 
išdavikais, jeigu tik prie
šas gražiai prisitaikęs juos 
paglosto ir ką nors pažada.

KĄ REIŠKIA ŽODIS 
“FAŠISTAS”

Musų komunistams ir so
cialistams labai dvokia žo
džiai diktatūra, fašizmas, 
despotizmas ir tam pana
šus. Jie tais žodžiais vadi
na kitų srovių žmones arba 
jų valdžias.

Tačiau kiek žinoma, jie 
patys naudoja diktatūrą ir 
despotizmą ten kur tik jie 
pačiumpa valdžią į savo 
rankas.

Fašizmą jie taip pat pa
naudoja, dabar savo išgar
sintu “bendru frontu”, nes 
Itališkai “fascio” tą ir reiš
kia, “Išvien”, arba “Vieny
bėje”, arba “Bendrai”.

“Fascistai” ir yra “ben- 
drafrontininkai“ Italijoje, 
kurie su Mussoliniu prieša
kyje stojo išliuosuoti Itali
ją iš gręsiančios pražūties 
komunizmo purve.

Taigi, radikalai patys pa
sinaudodami tais pačiais 
obalsiais ir budais savo ko
voms, aklus savo sekėjus 
gąsdina pavojais nuo kitų, 
nuolat prikaišiodami jiems 
žodžius tų savo darbų ku
riuos jie patys atlieka.

SOCIALISTAI NORI 
PASIRĖKAUT

“Naujienos” ir jų “drau
gų laikraštis” Bostone “Ke
leivis” sumanė piršti Ame
rikos Lietuviams šaukti ne
va “Amerikos Lietuvių, kon
gresą Lietuvos demokrati
jai ginti”.

Tai reiškia, jie nori su
važiuoti kur nors ir gar
siai pasirėkauti prieš Lie
tuvą. ir jos vyriausybę, pri- 
lieti krokodiliaus ašarų už 
neva. Lietuvos “demokrati
jos teises” ir tuomi “atsi
keršyti” Lietuvai už pra
eitos vasaros Pasaulio Lie
tuvių Kongrese negalėjimą 
pasirėkauti.

Tokį “kongresą” socialis
tai nori padaryti Cle.velan- 
de pora dienų prieš SLA. 
seimą. Mat, panaudotų į 
SLA. seimą važiuojančius 
delegatus sudarymui dides
nio rėksmo.

SLA. kuopos privalo ap
sižiūrėti kad jų delegatai 
nebūtų panaudoti socialis
tų kermošiui, ir štai kodėl:

Musų socialistai patys nė
ra jokiais demokratais, bet 
žia .’u ia is, netolerantiškais 
despotais, ką jie atvejų at
vejais parodė per porą me
tų valdydami Susivienijimą 
(ačiū dievams kad jie kitur 
niekur neturi prikišę savo 
purvinų nagų).

Socialistų įvesta cenzūra 
S.L.A, organe “Tėvynėje” 
yra lygi Rusų buvusiai ccn-

cuzai.
Socialistai skelbia neva 

demokratijos principus, bet 
juos visus valdo vienas nu
senęs žmogelis, kurio visi 
klauso kaip kokio diktato
riuko.

Tame “kongrese” Įvyktų 
štai kokia komedija: Bago- 
čius atsistojęs pasikryžia- 
votų, paminėtij Agnieškas. 
Brigytas, Jokūbus ir Zabe- 
deušus, o Grigaitis pakal
bėtų savo jaunų dienų per
gyventa, jau supelėjusia 
revoliucijonieriška tema a- 
pie “caro priespaudą”, ir 
pasiūlytų priimti jo rezoliu
ciją prieš dabartinę Lietu
vos vyriausybę....

O delegatams tas “kon
gresas” kaštuotų nuo $10 
iki kelių desėtkų dolarių.

ŽYDAI RENGIASI 
DIDESNĖN KOVON

Paryžiuje Įvyko Žydų or
ganizacijų vadų pasitari
mas del sušaukimo Rug
pjūčio mėnesį viso pasaulio 
Žydų kongreso nustatymui 
kovos su nazizmu.

Šymet visoje šalyje pasi
ryžta išjudinti namų staty
bą, kad pastatydinus bent 
200,000 naujų namų. Taip 
tai butų atgaivinta staty
bos industrija, kuri per ke
lis metus visai nusmuko.

Per penkis metus iki 1929 
metų kasmet būdavo pasta
toma po apie 400,000 nau
jų namų. Pernai pastaty
ta apie 100,000 namų, kuo
met 1934 metais pastatyta 
tik apie 50,000.

Namų statybą remia ir 
federalė namų statybos ad
ministracija.

ISTORIŠKA
A P Y S A K A

Iš D. L. K. Gedimino 
Laikų

Vertė A. VeGhGjė

Vilkų Lizdas

TAS PATS LAUKIA IR 
SOCIALISTUS t

Socialistų organas “Nau
jienos” patiekia keletą pa
stabų Vasario 29-tos laido
je apie tai kad “Naujosios 
Gadynės” direktorių posė
dis ’’nutarė prašalinti iš 
bendrovės L. Pruseiką, J. 
Kuodį iv M. Paukštienę”. 

- Senukas Grigaitis matyt 
apgailauja kad taip įvyko, 
nes pastebi sekančiai:

“Tokiu budu tas ‘vieny
bės’ judėjimas, kurį komu
nistų centro biuras buvo 
pradėjęs su pruseikine 
‘sklokos’ frakcija, privedė 
prie ‘sklokos’ skilimo. Ar 
centro- biuras dabar paten
kintas?”

Nežinia kaip jaučiasi tas 
“centro biuras”, gal ir labai 
patenkintas. Bet aišku kad 
tuo skilimu nepatenkintas 
senukas Grigaitis. Tas at
sitikimas kelia jam baimę 
kad komunistai, kuriuos jis 
dabar prisikvietė į talką 
Susivienijimą užvaldyti, tą 
patį padarys su Grigaičiu 
ir kitais socialistais Susi-' 
vienijime, kaip greit socia
listai tuos savo išperas prie 
organzacijos valdymo pri- 
sileis.

Artėja SLA. Pildomosios 
Tarybos rinkimai. Juose 
gocialistai tikisi, su komu

DR. M. MIKOLAINIS
SLA. Pildomosios Tary

bos viršininkų nominaci
joms praėjus, iš tautininkų 
ir sandariečių bendro sąra
šo pasitraukė Dr. J. Nai- 
kelis, kuris buvo nominuo
tas į Daktarus-Kvotėjus, o 
jo vieton tenka Dr. Min
daugas Mikolainis, jauno
sios kartos vyras. Jis yra 
Amerikos produktas, kaip 
ir dabartinis SLA. Dakta- 
ras-Kvotėjas, Dr. J. Stanis- 
lovaitis. Ir jiedu gyvena 
beveik greta vienas kito, 
kaimyniškuose Conn. Vals
tijos miestuose.

Nors Dr. Naikelis geras 
ir taip pat tinkamas tai 
vietai, tačiau mums tauti
ninkams kalbant apie gel
bėjimą SLA. ir norėjimą 
taupyti jo pinigų, daug pa
togiau. dabar bus agitacija 
varyti už savo sąrašą, nes 
pirmiau ir mes turėjom du 
kandidatus iš Chicagos ir 
iš ten pat du kandidatus, ir 
dabar valdyboje esančius 
Chicagiečius turi socialis- 
tų-komunistų. sąrašas, todėl 
mums nebuvo kaip prieš 
jų kandidatūrą kovoti, o du 
žmonės iš Chicagos važinė
dami į SLA. centrą per me
tus padaro organizacijos iž
de didelę skylę.

VARDO DIENOJE
Sveikos, sesės, vardo dieną, 
Gero jums pasivedimo 
Nuo tekėjimo saulutės 
Iki pat nusileidimo.

Nuo pirmadienio savaitės
Ik dienos sekmosios,
Ir nuo Sausio iki Gruodžio — 
Laimės laukiamosios.

Linkiu, sesės kaimynėlės,
Gero jums pasivedimo,
Nuo meilaus bernelio žvilgsnio 
Iki pat apsivedimo!....

Br. R.

Ir Varšavos universitetą 
turėjo neapribotam laikui' 
uždaryti del išplitusių ja-1 
me studentų riaušių prieš 
Žydus. Tai ko Lenkai su
silaukė, įkurstę savo žmo
nes neapkęsti žydų'.

KĄ JOS SAKO?
Ką man sako tavo akys,
Mergyte gražioji,
Ar jos kalba apie meilę,
Ar tiktai vilioja?

Nevilioki, tik sakyki
Man meilų žodelį.
Nekankinki, tik atverki
Man savo širdelę. . . .

Tu gražesnė man už viską
Ką sviete regėjau,
Tavo žvilgsniai man meilesni
Neg’ kada regėjau. ...

Tu jaunutė, tu skaistutė
Kaip šviežia gėlelė,
Tave matant, nėr’ šviesesnė 
Nei dangaus saulelė. . . .

Skirki savo man širdelę,
Aš tave mylėsiu,
O dainelėj meilioj savo
Tave vis minėsiu....

Ką man kalba tavo akys,
Mergele mieloji,
Ar jos reiškia tyrą meilę,
Ar taik suvedžioja?....

‘ Orpheus. ‘

(Tęsinys iš pereito nr.)

III.
Stori murai, aukšti, siauri langai, že

mos lubos — visa tai darė liūdną įspūdį, 
daug kuo besiskiriantį nuo plačių laukų 
arba šlamančių miškų, kuriuose belaisviai 
praleido pirmas savo jaunystės dienas. 
Vaikinams įsakyta pirmiausia užmiršti 
savo kalbą, mokyta kalbėti Vokiškai, visa 
gi tai kas tik galima buvo pramanyti, dė- 

' ta pastangų įlieti į jaunikaičių protą ir 
širdį, o prie visų tų mokslų buvo supažin
dinama su Kristaus tikėjimo pagrindais. 
Tokioms sąlygoms esant, tasai tikėjimas 
negalėjo prigyti ir išbujoti; jei gi kurioje 
nors širdyje ir kilo patraukimas prie nau
jo tikėjimo tai jei bent sukėlė jį paveikslo 
reginys bažnyčioje, kur Kristus meiliai 
glaudė prie savęs vaikus, arba stovyla 
Dievo Motinos, kuri glaudžia prie savo 
širdies ■ vaikelį. . . . Nesykį,' įsižiūrėjus į 
tą stovyla, belaisviui prisimindavo tos 
brangios valandos kuomet ir jį glaudė mo
tina prie širdies.... Skambėjo jam tuo
met ausyse dainelė, kurią dainavo jam 
motina liūliuodama. Ir šita tai prisimini
mo valanda gadino ilgus kryžiuočių pa
mokslus.

Rūsyje, čia pat šalia anos pirties, gu
lėjo ant šiaudų du vaiku. Didelis, nors 
tamsus, rūsys galėjo būti ir kaipo įvairių 
daiktų sandėlis ir kaipo kalėjimas. Ir iš- 
tikro, matyt, dvejopas buvo jo tikslas, nes, 
be dviejų vaikinų, buvo ten apverstų vir
šun dugnais statinių, krūvos lentelių ir 
medinių ir geležinių lankų, o taip pat daug 
visokių kitokių gramėzdų. Rūsyje buvo 
visai tamsu, kad vos tik galima pastebėti 
kas jame yra.

— Kaip manai, ar ilgam uždarė čia 
mus? — atsiliepė vienas vaikinų, prisiar
tindamas prie draugo.

— Ar aš žinau! matyt pasėdėsim. Pa
statė mums vandens ąsočių, na ir duonos 
po gabalą, — atsakė antras.

— Hm. ... — numykė draugas. — O 
jei dar mes pabandytume išeiti iš čia lais
vėn ?....

— Gerai butu, bet kaip? čia baisiai 
tamsu, nėra nei plyšio pro kur galima bu
tų išlysti. Dar tu, kai toks laibas, išlysi 
kaip nors, bet aš?... .

— E, kad tik atrasti pro kur, tai kaip 
nors abu išlysiva, o jau kaip už mūrų bu- 
siva, tuomet niekis, — atsiliepė laibasis 
vaikinas.

— Už mūrų! lengva tai pasakyti, bet 
kaip padaryti, o jei dar kartą sugaus mus 
tai jau tuomet neištruksim ir neišsiteisin- 
sim.... — tarė storasis vaikinas.

— Na. tai ir ką?.... tai ir sėdėsim 
čia tamsinyčioje? Tegul jie geriau žudo 
mus negu laiko tokiuose urvuose! — su
riko pirmasis.

Ir abudu nutilo.
— Klausyk, Siauruti, ar senai jau tu 

tarp kryžiuočių? — pertraukė tylą sto- 
rasai.

— Jau gan senai. Tuo laiku kuomet 
paėmė mane kryžiuočiai nelaisvėn buvau 
dar visai mažas, o dabai-, matai pats koks 
jau užaugau.

— Matyt padėjo tau kryžiuočių duo
na. O tačiau nepripratai prie Vokiečių.

— Aš, prie Vokiečių? — sušuko su
pykęs Siaurutis. Tai tu, matyt, dar nepa
žinai kas tai per žalčiai?. ...

— Taigi kad nepažinau. Nors jau du 
metai čia gyvenu.

— Tai gal tu iš kokių Vokiečių?
— Ką tu pasakei, Siauruti! aš iš Vo

kiečių! Nepakartok to daugiau nes.... — 
sušuko žinomas jau mums Jonas, sugniau
žęs. kumštį. . . . . . .

—. Na, nepyk, brolau, aš tik norėjau 
persitikrini ar ir tu taip neapkenti kry
žiuočių kaip aš.

— O gal dar ir daugiau! —, atrėžė 
Siaurutis. — Jie ten tarp musų kaip kiau
lės lenda; bet dar blogiau, nes kiaulė tik 
mažą nuostolį padaro, pats gi žmogus gy
vas lieka; o kryžiuočiai užpuolę sunaikina 
viską ir dar žmogų praryja!

— Dar blogiau negu praryja, nes at
veda ir uždaro štai šion pilin, — tarė Jo
nas. . .

• ■ — Teisybė, blogiau! jei suėstų antšyk

nereiktų mokytis kaž kokios ten jų kal
bos! — kalbėjo išlengvo Siaurutis, tarsi 
stengdamasis ką tai prisiminti sau.

—O pirmiau tu kitokia, ne Vokiška 
kalba kalbėjai? — paklausė Jonas.

— O kaip gi, juk musų kalba tai kaip 
miškų šlamėjimas, kuomet vėjas judina 
medžių lapelius — tokia kad nors jau pa
baigei, tai vis dar tau rodosi kad tebe
skamba ausyse: ne, bet aš negaliu prisi
minti jos. .. .

— Na, aš dar atmenu ir nuolat maišo
si man su Vokiška kalba savos kalbos sa
kiniai, ausyse gi vis dar tebeskamba gir
dėtų laukuose dainų ir bažnyčioje giesmių 
gaidos.

Ir užsimąstęs Jonas uždainavo tyliai: 
“Palei Vislos vandenėlį baisus priešinin
kai traukia. ... neduosiu tavęs, mano vai
keli .... neduosiu tavęs, mano sūneli!....”

— Taip man motina dainavo, — kal
bėjo į Siaurutį Jonas, — o atėjo, pagrie
bė mane ir užmiršau visa!

— Pas mus ne tokia, kitokia kalba dai
nuoja, bet aš negaliu prisiminti savosios! 
— tarė Siaurutis ir užsimąstė, o po va
landėlei pridūrė:

— Na, bet vistiek negalim čia likti! 
reikia kaip ners išlysti iš čia. .. .

— Reikia! — pakartojo Jonas. Ir sa
kydamas tai spyrė koja stovinčią sale jo 
statinę.

Sudrebėjo supuvusios lentelės, visas 
rūsys užsipildė kokia tai pelėsių smarve., 
bet drauge rusin prasimušė ir tyras oras.

— Matai, dar ir smarvės tamsinyčion 
prileido! — tarė pakildamas nuo žemės 
Siaurutis. — E, o čia nežinia iš kur pra
dėjo pusti vėjas! — sušuko staiga.

— O gal ten koks išėjimas? — prata
rė Jonas ir dar stipriau sudavė koja sta
ti n ėn.

Pasidarė dar didesnė skylė, o krintan
ti vidun lentelė aiškiai įkrito vandenin, 
bet matyt labai giliai.

Rūsyje dar labiau ėmė dvokti, bet ty
ras oras kaskart labiau jau skverbėsi.

— Dvokia tai dvokia, — tarė Siauru
tis, — bet čia jaučiama vėjas, tai gal. . . .

Staiga pasigirdo žingsniavimas, bet 
taip arti lyg čia pro juos butų kas praėję.

Nutilo abudu, apčiupom atsitraukė 
nuo anos statinės ir atsisėdo ant lentų 
krūvos.

Pasirodė jiems kad kas eina, taigi va
landėlę tyliai sėdėjo. Žingsniavimas vis 
girdėjosi, bet kur tai toli, ir tai ne vieno 
žmogaus, bet daugelio. Pažiurėjo vaikinai 
vienas į antrą, sužibėjo jų akys, nenoro
mis perstojo alsavę, persitikrinimui ar 
neapgauna jų klausa, ir tylėdami suspau
dė vienas antram ranką. Po valandėlės 
jau nebesigirdėjo žingsniavimų, tik vėjas 
kas kart labiau skverbėsi rusin pro aną 
išmuštą statinėje skylę.

— Brolau, šita statinė turbut užden
gia kokią nors skylę laukan, — tarė Siau
rutis.

— Ir aš taip manau! — tarė Jonas. 
Ir puolė vienas antram glėbin, tarsi šis 
menkutis vilties spindulėlis jau tikrai bu
tų išgelbėjęs juos.

— O dabar prie darbo! — sušuko abu 
kartu, apčiupomis jieškodami anos skylės 
pro kurią girdėjosi žingsniavimas ir ėjo 
į vidų vėjas.

(Bus daugiau)

JUROS MERGA

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų lai.ų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikinge mergų 
kuri atėjo; užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, y 
Lietuvi jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją is- 
vyti, pamilo. 300 pusi. ---------------------------------

Reikalaukit “Dirvoje” •
6820 Superior Ąv6. \ • Cleveland, Ohio
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Didele Iškilme Baltimoreje
Lietuvos Nepriklausomybes Švente Maryland Valstijoj. — Gubernatorius

Iš Jo Paties Aprašymo, kaip jį Paduoda J. V. Girdvainis Knygoje 
AUŠRININKAS JONAS ŠLIUPAS.

ir Adv. Laukaitis Apdovanoti Ordenais. Dalyvavo Pulk. Žadeikis
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Aušrininkas Jonas šliupas visą savo ilgą gyvenimą atidavė Lietuvai ir Lietuviams. 
Kovo 8 dieną šiais metais sueina 75 metai Dr. Jono šliupo amžiaus. . čia paduosime 
Įdėmių žinių iš Dr. Jono šliupo gyvenimo, nuo bėgimo iš Bitėnų i Ameriką ir darbavi- 
mąsj Amerikos Lietuvių tarpe, kaip tą api pasakoja pats Dr. šliupas J. V. Girdvainio 
paruoštoje knygoje apie ši Amerikos Lietuviams labai žinomą žmogų. Daug tų ku
rie arti šliupo stovėjo 40 metų atgal jau nėra, o esantiems ir šiaip apie jį žinantiems 
tos žinios bus įdomios ir reikalingos pasiskaityti kad įvertinus jo darbus.

Dr. Jenas šliupas dabar gyvena Palangoje, ir jo draugai bei šiaip geros valios Lie
tuviai gali pasiųsti jam savo pasveikinimus, užtenka adresuoti: Dr. Jonas šliupas, Pa
langa, Lithuania. “Dirvos” Red.
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BĖGIMAS Iš BITĖNŲ

DR. JONAS ŠLIUPAS

išvargintas Jankus, ir mes visi, besi vaišindami 
pas Silvestravičių, turėjom daug juoko iš pasie
nio sargybinių nesumanumo. Jankui visgi kin
žalą buvo sukonfiskavę. ...

Kada mes Kalnujuose ilsėjomės ir planus 
dirbome kaip ir kas man reikės atlikti Marijam
polėje susitikus su Petru Kriaučiunu tai Bitė
nuose buvo atsitikęs kitas minėtinas įvykis.

Už pusvalandžio po musų išvažiavimo, į 
Jankaus namus atvyko keli Vokiečių žandarai

1884 metų Vasario mėnesį Ragainės Amts- 
voršteheris, pasišaukęs mane iš Bitėnų, kaman
tinėjo delsi “Aušros” ėjimo Vokietijoje ir pa- 
galiaus pareiškė kad superintendento šlikmano 
iš Karaliaučiaus esąs parėdymas apleisti man 
Rytų ir Vakarų Prūsiją iki 1-mos dienos Balan
džio mėnesio. Bet po dviejų savaičių žandaras 
atnešė žinią į Bitėnus kad mano buvimas Ryt
prūsiuose esąs sutrumpintas iki 15 d. Kovo mė
nesio. Skubinau kiek galėdamas prirengti raš
tų kad man iškeliavus “Aušrai” netektų susto
ti del medegos trukumo.

Merčius Jankus apsiėmė rpu manim keliau
ti į Didž. Lietuvą. Bet klausimas kaip man 
teks pereiti per sieną. Sutarėva važiuoti užsie
nio pasais: Merčius savo tėvo, o aš Mercians 
pasu: mat Mercians ir mano amžius atitiko, ir 
aš galėsiąs be pavojaus sieną pereiti, o Merčius 
galės važiuoti savo tėvo pa.su; jeigu jį sukliu
dytų žandarai tai vistiek jam nieko blogo neat
sitiktų, nes ir jo tėvo vardas Merčius. Bet, be 
to, man malonus buvo čerkesiškas kinžalas, ku
rį Vladimiras Zubovas buvo man seniau dova
nojęs. Jeigu mane einant su kinžalu žandarai 
suimtų tai nebus galimybės išsisukti, ir aš ding
siu, o Jankui visgi bėdos nebūtų; tat Merčius 
jį pasiėmė kelionėn. (Merčius — tai Martynas.)

Nors Jankus linkėjo važiuoti į Smalininkus 
Kovo 15 d. rytmetį, aš užsispyriau išvažiuoti 
14 d., nes kažin ką blogo prijaučiau. Tat 14 d. 
išvažiavome apie 7 vai. ryto. Ir tai buvo mano 
laimėjimas, kaip veikiai paaiškės.

Smalininkuose sutarėva per sieną einant iš
siskirti: Jankus eis per Smalininkus, o aš, per
sikėlęs per Nemuną, traukiu į širvintus ir vabu- 
du vėl susitiksiva Jurbarke.

Jankus Rusų pusėje, del kinžalo, tapo su
laikytas. Ilgai žandarų klausinėjamas ir bę- 
langėn pasodintas mokėjo išsimeluoti; visgi žan
darai jį lydėjo iki Šimkaičių, ir tik bene trečią 
dieną atvyko į Kalnujus pas Mečislovą Silves
travičių, musų galutinį sušnekėtą tikslą.

Aš gi su kukštera patraukia į širvintus, ir 
taip pat žandarų buvau tamožnėje ilgokai tar
domas kam aš turįs keletą Prancūziškų apie hi
gieną knygelių ir tulus Lietuviškus laiškelius. 
Tai ištikro buvo mano mylimosios Liudos Mali
nauskaitės laiškai, ir aš buvau taip nesumanin
gas su jais per sieną keliauti. Išsimelavau esąs 
kiaulių pirklys, ir ketinąs gryžti po 2 ar 3 die
nų, pasiūliau visą įtariamą medegą palikti žan
darų rankose, tik su sąlyga kad grąžins man 
gryžtant. Sutiko, žinoma, tiek jie mane ir be
matė.

Aš gi su drebančia širdimi skubėjau į šir
vintus ; pasisamdžiau arklius pas žmogų, kuris 
mane apsiėmė nuvežti į Jurbarką. Pakeliui 
dar “zemskiai” sykį ar kitą- susistabdę iškratė 
vežimą ar mes ne .su kontrabanda važiuoją, bet 
nieko Įtartino neradę leido toliau važiuoti.

Atvažiavęs į Jurbarką palaukiau keletą va
landų bene atsiras Jankus; tačiau jo nesulaukęs, 
ir ko blogo prisibijodamas, su kukštera ant nu
garos leidausi pėsčias į Šilalę. Ten pasisamdęs 
arklius, važiavau labai blogais Žemaitijos keliais 
į Kalnujus, čion vos trečią dieną atsibeldė ir.

MARTYNAS JANKUS 
Mažosios Lietuvos Lietuvių Darbuotojas

mane suimti. • Namie rado Mercians motiną. 
Reikia pasakyti kad abu senieji Jankai buvo di
deli patriotai ir nekartą senis pas mane ryt
metį užėjęs klausdavo: “Na, pons šliups, kada 
mes eisime Vokiečius laukan iš Lietuvos muš
ti?” Ir senoji Jankienė buvo apsukri, geros šir
dies šeimininkė, žandarams paklausus kur aš 
esąs, senukė atsakė kad šliupas išvažiavo, žan
darai netikėjo ir manė kad aš kur nors daržinė
je ar tvartuose esąs pasislėpęs. Kad norit, — 
sako jiems Jankienė, — jieškoki t.

žandarai savo šautuvus prie gryčios durų 
lauke pasistatė ir nuėjo į daržinę manęs jieš- 
koti. Jie šakėmis išbadė šiaudų ir šieno nam- 
puses ir ilgokai užtruko bejieškodami.

Tuo tarpu Jankienė apsižvalgius kad žan
darai nemato,,pagriebė šautuvus į glėbį ir įmetė 
į artimą giloką šulinį, taip kad šautuvai nugrim
zdę vandenyje buvo nematomi.

Kada žandarai iš daržinės sugryžo ir šau
tuvų nerado, jie prisispyrę klausinėjo senukės 
kur dingo jų šautuvai. O senukė atšovė: Ar aš 
buvau palikta sargu jūsų šautuvų?

Ir iškeliavo žandarai iš kiemo keliu į kai
mą, nuolatos verfliuhtuodami, pas šaltyšių pro
tokolą surašyti.

Tolesnis šautuvų likimas man nėra žinomas; 
šito epizodo rodos nei M. Jankus dar nėra pa
skelbęs.
Seka: KELIONĖ LIETUVOJE IR GALUTINAS 

IŠSIDANGINIMAS SVETUR.SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 1 
namuose.

KAINA Su prisiuntimu 75c.

Reikalaukit ‘'Dirvoje”

LIET U VOS 
ŽEMLAPIAI 

30c
šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu- j 
rėdami šį'žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior Ayc. __ Cleveland. Ohio,
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Maryland štatas, kurio' sosti

nė yra Annapolis,, o didžiausias 
(apie -400,000 .gyventojų) mies
tas Baltimore, kuriame gyvena 
žymus Lietuvių skaitlius, turi 
12,327 ketvirtainių Angliškų 
mylių ploto ii; - apie 1,800,000 
gyventojų. Maryland yra viė- 
nas iš 13-kos originalių Ame
rikos Unijos štatų, ir nuostabu 
kad Lordo Baltimore laikais bu
vo išimtinai katalikiškas.

Ačiū advokato -ir teisėjo, p. 
W. F. Laukaičio ir kitų jo 
draugų pasidarbavimui, Mary
lando Atstovų Butas ir Senatas 
Kovo 19 d., 1935 m., priėmė 
rezoliuciją padarant Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, . Va
sario 16-tą, oficiale ir legale 
švente Maryland štate, štato 
gubernatorius 1935 metų Ge
gužės 17 d. tą rezoliuciją pa
tvirtino. Štai rezoliucijos Lie
tuviškas vertimas:

BENDRA REZOLIUCIJA
Bendra rezoliucija, kuria pa

vedama Gubernatoriui paskelb
ti kiekvienų metų Vasario 16- 
tą Lietuvos Respubikos įkūri
mo sukakties paminėjimo die
na.

Kadangi 1918 metų Vasario 
mėnesio 16 diena yra data ku
ria buvo paskelbta ir įkurta 
Lietuvos Respublikos Nepri
klausomybė; ir

Kadangi Jungtinės Valsty
bės pripažino Lietuvos Respub
liką de jure 1922 metų Birželio 
mėnesio 28 dieną; ir

Kadangi Gerbiamas Antanas 
Smetona buvo išrinktas pirmu
tiniu Respubikos Prezidentu 
1919 metų Balandžio 6 dieną h’, 
išskyrus laikotarpį nuo 1920 
metų Gegužės 15 dienos iki 
1926 metų Gruodžio 19 dienos, 
tebėra Respublikos Prezidentu 
nuo 1919 metų; ir

Kadangi pridera jog, minint 
šios didžios sesers Respublikos 
Europoje įkūrimo sukaktį,' at
sikartojančios šios dienos me
tinės butų švenčiama su atitin
kamais patrijotiniais bei viešais 
parengimais; todėl tebūnie

Marylando Generalinio Susi
rinkimo nutarta’kad Marylando 
Valstijos Gubernatorius -butų 
ir šiuo yra autorizuojamas ir 
pavedamas paskelbti atsišauki
mą, raginant Vyriausybės ofi
cialius asmenis iškelti Jungti
nių Valstybių vėliavą ant val
diškų įstaigų kiekvienais me
tais Vasario 16-tą ir kviečiant 
Marylando štato gyventojus tą 
dieną mokyklose bei bažnyčio
se, arba kitose tinkamose Vie
tose, atitinkamai švenčiant, pa
minėti Lietuvos Respublikos į- 
sikurimo sukaktį.

Patvirtinta:
Harry W. Nice,

Gubernatorius, 
Lansdale G. Sasscer, 

Senato Pirmininkas, 
Emanuel Gorfine,

Atstovų Buto Pirm.
PIRMUTINĖ ŠVENTĖ

Minint 18-tas Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuves 16 
Vasario, Marylando štatas pir
mu kart savo ir Lietuvos isto
rijoje pasiryžo Lietuvos Nepri
klausomybės šventę švęsti ofi
cialiai. To fakto paženklini
mui Marylando Gubernatorius 
J. E. Harry W. Nice Marylan
do spaudoje patalpino tokią 
proklamaciją (Lietuviškas ver
timas) :

Kadangi Marylando Genera
linio Susirinkimo bendra rezo- 
Jiucija Nr. 8 iš 1935 m. buvo 
pavesta Gubernatoriui paskelb
ti kiekvienų metų Vasario 16 
dieną Lietuvos Respublikos įkū
rimo sukakties paminėjimo die
ną,

Dabar, todėl, aš, Harry W. 
Nice, Marylando štato Guber
natorius, šiuo paskelbiu sekma
dienį, Vasario 16 d., 1936 me
tų, kaipo Lietuvos Respublikos 
dieną ir prašau Marylando Vy
riausybės oficialių asmenų iš
kelti tą dieną Jungtinių Vals-. 
tybių vėliavą ant visų valsty
bės įstaigų ir kviečiu Marylan
do gyventojus mokyklose bei 
bažnyčiose arba kitosb tinka
mose vietose, atitinkamai šven- 
viant paminėti Lietuvos Respu
blikos įkūrimo, sukaktį.

ŠVENTĖ BALTIMOJĖJE. 
GUBERNATORIUS IR 

LAUKAUTIS GAVO 
ORDINUS <

Todėl Baltimorės Lietuviai 
jau labai išanksto pradėjo ruo
štis Vasario 16-tos iškilmėms. 
Buvo sudaryta bendras vietos 
Lietuvių iškilmių komitetas. 
Baltimorės iškilmėse sutiko da
lyvauti Lietuvos Nepaprastas 
Pasiuntinis ir įgaliotas Minis

teris Pulk. P. žadeikis.
• Tuo tarpu Lietuvos Vyriau

sybė pasiryžo pareikšti savo 
padėką Maryland štatui tokiu 
budu: ’ _______

a) ' Lietuvos Užsienių Rei
kalų- Ministerija pasiuntė ypa
tingus padėkos laiškus Mary
lando Senato Pirmininkui p. 
Sasscer ir Delegatų Rūmų Pir
mininkui p. Gorfine;

b) Lietuvos Respublikos Pre
zidentas Marylando Gubernato
rių Nice teikėsi apdovanoti D. 
L. K. Gedimino ordinu I laips
nio (grand croix), padarydamas 
jį to ordino vadu.

Apdovanotas taipgi teisėjas 
W. F. Laukaitis D. L. K. Ge
dimino ordinu III laipsnio.

c) Vasario 16 dieną 1916 m. 
Lietuvoje viena valstybinė mo
kykla tapo pavadinta Maryland 
vardu.

II
Sutartu laiku Vasario 16-tą 

Lietuvos Ministeris P. žadeikis 
atvyko į Baltimore ir buvo pa
tiktas oficialės štato delegaci
jos priešakyje su Generolu 
Hill ir teisėju Laukaičiu, čia 
pat prie gelžkelio stoties pasi
girdo 17 armotų šūviai Lietu
vos Respublikos atstovui pa
gerbti. Sutikime dalyvavo Bal
timorės Lietuvių skautai su 
vėliavomis ir didelė minia žmo
nių. Tuo tarpu didžiuliame 
miesto teatre rinkose Lietuviai 
ir kitų tautu Lietuvių draugai 
kad pasitikti Lietuvos Atsto
vą, savo gubernatorių ir mies
to mayorą, na taipgi kad pasi
klausyt radio programo iš Kau
no.

Garbės svečiai: Lietuvos at
stovas P. žadeikis, Marylando 
gubernatorius Harry W. Nice. 
Baltimorės miesto mayoras Mr. 
Jackson, Generolas Hill, Mary
lando Senatoriai ir delegatai, 
gražus buris gubernatoriaus 
kariškų adjutantų, pagaliau iš
kilmės .vedėjas Dr. želvys ir 
svečias “Vienybės” redaktorius 
J. Tysliava, visi susirinko teat
ro estradoje. Gražiai išlavin
tas jaunimo choras atidarė iš
kilmes Lietuvos ir Amerikos 
himnais. Po to p. gubernato
rius prabilo į pilnatį teatrą, 
nuoširdžiai sveikindamas atvy
kusį Lietuvos Ministerį, Lietu
vą ir Lietuvius su 18-mis Ne
priklausomybės sukaktuvėmis 
Lietuvos Atstovas Lietuvos 
vardu dėkojo Marylando legis- 
laturai ir vyriausybei už pada
rytą Lietuvai garbę ir draugin
gumo ženklą, dėkojo guberna
toriui už širdingą priėmimą.

Savo trumpoje, Angliškai pa
sakytoje kalboje, Lietuvos at
stovas nupiešė Lietuvos galy
bės paveikslą žiloje praeityje, 
200 metų nelaimingos unijos su 
Lenkais laikotarpį ir 120 metų 
Rusijos jungo, pabrėžė augan
čią Lietuvos tarptautinę mo
ralinę galybę, Lietuvos sugebė
jimą ekonomiškai stiprėti. “Te
gu Lietuvos didieji kaimynai 
didžiuojasi ir grąso mums sa
vo skaitlingais milijonais”, — 
kalbėjo Lietuvos atstovas; — 
“Lietuvai nėra ko išsigąsti: 
Lietuva, eidama griežto teisė
tumo ir taikos keliu kaip Klai
pėdoje taip ir Vilniaus atveju, 
keliariopai padidino savo pus
trečio milijono gyventojų mo
ralinį ir fizinį atsparumą; Ma
rylando kilnus gestas tą Lietu
vos atsparumą dar labiau su- 
drutino: tarpe Lietuvos ir A- 
merikos per platųjį Atlantikr 
nutiestas draugingumo tiltas 
tegul amžinai musų kraštus 
jungia.

Toliau Lietuvos Atstovas 
prabilo Lietuviškai ir ypatin
gai pabrėžė Lietuvių kalbos rei
kšmę Lietuvos atgimime ir 
Lietuvos santikiuose su išeivi
ja. “Musų Lietuviška kalba”, 
sakė p. Ministeris, “mums yra 
brangi ne vien del to kad ji yra 
lanksti, graži ir -turtinga, kad 
ji yra raktas į žmonijos seno
vę, bet ypač del to kad ta mu
sų Lietuviška kalba tarytum 
kaip Maižiešius išvedė žydus iš 
Egipto, išvedė mus iš Lenkiš- 
kos-Rusiškos vergystės; ‘Auš
ros’ spinduliais mums nušvietė 
kelią nepriklausomybėm Lie
tuviška kalba sau skina ke
lią kaip Vilniaus krašte taip 
Mažojoje Lietuvoje: tai nėra 
čia ' kokia slapta politika, tai 
yra . kultūringas ir natūralūs 
Lietuvių - tautos " atgirjįimo ap
sireiškimas ! ' Lietuviška- kalba 
yra Lietuvos ir jos ' išeivijos 
jungtuvių žiedas. Tegul tas 
žiedas amžinai blizga,' nerudy- 
ja. Tegul Jūsų vaikai amžiais 
nepamiršta kad Lietuviais gimę 
Lietuviais ir turi but, kad Jupų 
lojalumas Amerikai tampriai

rišasi su Lietuvos tradicijo
mis.”

P. žadeikis trumpai palietė 
Lietuvos vidaus reikalus ir už
sienio politiką; priminė kad 
ekonominė . depresia tebevargi
na Lietuvą, bet kad jau mato
mos ir pagerėjimo žymės, “že
mės ūkio produktų kainos puo
lė iš 100 iki 45 (t. y. 55 nuoš. 
palyginus su 1926-29 m.), gy
vulių kainos nukrito net 70% 
ir tuo metu kaimynai Vokiečiai 
buvo mums paskelbę prekybinį 
karą. Betgi Lietuvos ekspor
tas nesumažėjo, radome rinkas 
kitur, ir 1935 metų užsienio 
prekybos balansas išėjo musų 
naudai su 26 milijonų litų pel
no.

Toliau p. Ministeris suminė
jo ko ir už Įdek milijonų litų 
Lietuva užsieniams pardavė.

Baigdamas savo sveikinimo 
žodį Baltimorės Lietuviams ir, 
bendrai, Lietuvos išeivijai, Lie
tuvos Atstovas Pulk, žadeikis 
dar pastebėjo kad Lietuviška 
išeivija yra perdėm demokra
tiška ir kad todėl yra natūra
lu kad ir savo senąją tėvynę 
Lietuvą įsivaizdina ne kitaip.

Lietuvos atstovo kalba ma
tomai visiems užimponavo — 
vienas Baltimoriečių net laišką 
atstovui parašė sakydamas: “I 
wish to congratulate you on the 
wonderful speech you made at 
the Maryland Theatre in Balti
more. Your people do like you”, 
etc.

Baltimorės miesto mayoras 
P. Jackson kalbėjo labai Įdo
miai, sveikino Lietuvos Minis
ter) Baltimorės miesto vardu 
ir palygino Lietuvos himną su 
Marylando himnu.

Vienas Valstijos Atstovų su
jaudino publiką savo kalba, sa
kydamas: “Aš matau kad Jus. 
Lietuviai, mylite savo senąją 
tėvynę, gerbiate jos atstovą; 
kas myli savo šalį, tas myli, ir' 
Ameriką”, — tuos žodžius ‘tar
damas kalbėtojas pabučiavo 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas.

Publikoje pasirodė aukų rin
kėjos ir, kaip Dr. želvys paaiš
kino, buvo surinkta apie $75 
Lietuvos labdarybei.

Įdomiai kalbėjo dar teisėjas 
W. F. Laukaitis ir Lietuvos 
studentas-keliauninkas.

Iškilmes teatre užbaigė poe
tas Juozas Tysliava, ‘Vienybės’ 
redaktorius, pasakydamas nuo
širdžiai patrijotinę kalbą, kuri 
tai jaudino, tai linksmino klau
sytojus.

III
VAKARIENĖ — ORDINŲ 

ĮTEIKIMAS
Po dviejų valandų pertrau

kos, kurios metu Lietuvos At
stovas padarė keletą vizitų, 
Baltimoriečiai pradėjo rinktis į 
Lietuvių salę.

Iškilminga vakarienė čia pra
sidėjo kai Lietuvos Ministeris 
p. žadeikis, kariško eskorto ly
dimas, drauge su žmona ir gar
bės svečiu Latvijos ministeriu 
Dr. Bilmanu, įžengė salėn. Sve
čiai buvo sutikti trukšmingomis 
ovacijomis vakarienės dalyvių 
perpildytos salės.

Kiek vėliau atvyko J. E. Ma
rylando Gubernatorius Nice su 
žmona ir miesto mayoras Jack- 
son.

Vakaro vedėjas pakvietė pir
mutiniu kalbėtoju p. žadeikį 
Lietuvos atstovas kalbėjo Ang
liškai. Baigdamas pasakė: “Jo 
Ekscelencija Marylando štato 
gubernatorius su savo didžiai 
gerbiama žmona čion atsilanky
dami teikėsi pagerbti Lietuvos 
sunkiai iškovotą laisvę. šiuo 
savo atsilankymu patvirtino ir 
padidino moralę reikšmę to ak-

. ( y 
to kurį Marylando Legislatura 
priėmė 1935 metais. Lietuvos 
Vyriausybės pavedamas aš lai
kau sau už didelę garbę pasvei
kinti Tamstą Lietuvių tarpe ir 
padėkuoti Tamstos asmenyje 
Marylando vyriausybei ir žmo
nėms už draugingumo aktą, ku
rį Lietuva aukštai brangina ir 
niekad neužmirš. Lietuva iš
tiesus draugišką ranką savo 
kaimynams visomis išgalėmis 
stengiasi užgrudyti nepriklau
somybę ir taiką Baltijos pakra
ščiuose. Maryland, tolimas ir 
netikėtas užjūrio kaimynas, iš
tiesė mums savo dešinę ir Lie
tuva ją nuoširdžiai spaudžia, 
Lietuvos Respublikos Preziden
tas savo asmeniška iniciativa 
teikėsi Tamstą padaryti Pir
mo laipsnio kavalierium arba 
vadu D. L. K. Gedimino ordi
no ir pavedė man perduoti tam
stai to ordino (grand croix) 
emblemas. Long Live Mary
land.”

Uždedant gubernatoriui Ge
dimino ordiną vos salė neplyšo 
nuo gausingų plojimų.

Ponas Gubernatorius tuojau 
atsakė savo ilgoka ir didžiai 
įdomia kalba:

“ŠĮ garbės ženklą aš visados 
branginsiu ir juo visados di
džiuosiuos. Jis bus mano šei
mos ir mano ainių pasigerėji
mo šaltiniu. Tamstai, Lietuvos 
Respublikos Įgaliotam Atsto
vui ir per Tamstą Lietuvos Vy
riausybei aš reiškiu ir siunčiu 
savo asmeniškus ir oficiališkus 
linkėjimus ir nuoširdų ačiū”,— 
pareiškė p. Nice, Marylando 
gubernatorius.

Susidarė labai įspūdingas 
momentas ir džiaugsmo nuotai- 
kay Lietuvos atstovas p. ža- 
deikis vėl ima žodį ir šį kartą 
kalbėdamas Lietuviškai sveiki
no teisėją Laukaiti ir Baltimo- 
rės Lietuvius už pasidarbavi
mą tėvynės Lietuvos labui:

“Yra ištikro didžiai džiugi
nantis ir pavyzdingas apsireiš
kimas kad vienas iš jūsų tąrpo 
čia gimęs ir augf& jaunikaitis 
savo gabuipaisy^darbštumu ir 
Lietuvybės meile galėjo taip 
pasižymėti kad yra aukštai 
gerbiamas ir įvertinamas paties 
štato gubernatoriaus, mylimas 
savo tautiečių Lietuvių, paty
ręs advokatas ir parinktas tei
sėjas. Kalbu apie gerbiamą W. 
F. Laukaitį”. Susirinkusieji 
karštai pritarė ovacijomis. “Jei 
daugiau Laukaičių atsirastų 
Amerikoje visai nebūtų Lietu
vybės nykimo pavojaus ir Lie
tuvos išeiviai užimtų pridera
mą vietą šio krašto politikoje 
ir valdyme”, — kalbėjo Atsto
vas žadeikis. “Man yra di
džiai malonu Tamstai, pone tei
sėjau, pranešti kad Lietuvos 
Respublikos Prezidentas už di
delius Tamstos nuopelnus tei
kėsi Tamstą pakelti į Trečiojo 
laipsnio D. L. K. Gedimino or
dino kavalierius arba rikijus; 
mano vyriausybės pavedamas 
turiu garbės Tamstai perduoti 
to ordino ženklą”.

Giliai sujaudintas _ teisėjas 
Laukaitis, salei plojant,, tarė 
tik kelis trumpus padėkos žo
džius.

Po to kalbėjo Latvijos Pa- 
siuntinis Dr. Bilmanis, kuris 
sveikindamas Lietuvą su nepri- 
klausomybės sukaktuvėmis pa
siūlė tostą už Baltijos Santarvę 
ir Maryland štatą.

Dar kalbėjo - deklamavo re
daktorius p. Tysliava.

“Tai buvo neužmirština Lie
tuviška iškilmė”, didžiavos Bal- 
timoriečiai linksmai skirstyda
miesi namon. Baltimorės spau
da įvykį gražiai paminėjo.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius, 

Washington, D. C.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš
rašyki! ją jiems: $3 metams
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GARBINGI VYRAI
Kelios Mintys apie Tolus Dabartinius SLA. Ponus

DEMOKRATINĖSE šalyse, 
kur piliečių teisės nemindžio- 
jamos, valstybės ministerial 
netekę liaudies pasitikėjimo, 
tuoj rezignuoja iš aukštų val
diškų vietų. Neturėdami vi
suomenės pasitikėjimo, atsista
tydina net prezidentai.

Tokie vyrai — tai garbingi 
vyrai.

Mes turime Susivienijime vi
suotiną balsavimą. ..Visi abie
jų lyčių suaugusivi skyrių .na
riai turi lygų balsą, nepaisant 
tikybų, nei partijų. Vadinasi, 
musų demokratinėje SLA. res
publikoje visi turi lygias teises, 
o SLA. viršininkų vietos parei
na nuo balsuotojų valios.

Dabar kyla klausimas kodėl 
musų organizacijos kai kurie 
viršininkai-ministeriai, matyda
mi taip didelį narių nepasiten
kinimą del j vi netakto, del aik- 
vojimo biudžeto, finanstj nesu- 
kontroliavimo, — nerezignuo
ja, neatsisako savo vietų, ne
užleidžia tų vietų kitiems, na
rių pasitikėjimą turintiems as
menims? Turbut todėl kad 
neturi savyje savigarbos, to 
garbingųjų žmonių požymio.

Garbingi vyrai nepriima net 
savo partijos siūlomų nomina
cijų į aukštąsias visuomenės 
vietas. O kaip elgiasi musų 
tūli “didieji“ vyrai Susivieniji
me? Jie dantimis ir net na
gais įsikabinę laikosi savo vie
tų, smurtu lenda į jas, nepai
sydami minių nepasitenkinimo, 
neklausydami viešai reiškiamo 
nepasitikėjimo. .. .

Bagočius žino kad didelė na
rių dauguma nepasitenkinus jo 
šeimininkavimu, bet neatsista
tydina iš SLA. prezidento vie
tos. Neatsistatydina net po 
to kai nevienam pats pareiškė 
kad savo pirmininkystės jis 
visai nepaisąs ir net savo gįjįgti- 
psnyje (žiur. š. m. “Tėvynės” 
nr. I) pasisakė kad pirminin- 
kystė jam nesvarbu, o visgi 
pasižadėjo savo partijai kandi
datuoti šiuose rinkimuose; da
lyvavo Chicagoj, Brooklyne ir 
kitur kokusiniuose susirinki
muose su komunistais, suda
rymui bendro fronto, bendrų 
jiegų prieš tuos narius kurie 
kritikuoja jo darbus, kad atsi
spirti prieš, visuomenės nepasi
tenkinimą ir nepasitikėjimą.

Bagočius žino ir tą kad jei 
bus išrinktas antram terminui 
tie nepasitenkinimai ne tik ne
sumažės bet dar padidės. Tai 
kokiomis įmonėmis jis kontro
liuos tuos narius? Supranta
ma kad jis ves organizacijos 
reikalus visai tų nepasitenki
nusių narių nepaisydamas, su 
nariu valia nesiskaitydamas! 
Tat kur čia demokratiškumas, 
kur čia tolerancija, narių nuo
monės gerbimas?

Bagočius elgiasi lyg įsitiki
nęs kad be jo Susivienijimas 
bus žuvęs, žinoma, negalima 
kaltinti žmogaus už jo įsitiki
nimus. Bet kai tie įsitikinimai 
yra tik tuščia “fanaberija” tai 
juos reikia peikti. Juk Bago
čius gerai žino kad Susivieniji
mas išbujojo j milžinišką or
ganizaciją visai be Bagočiaus 
pagalbos. Priešingai — išbu-

EIKIT?
PIRKT f

jojo kuomet pats Bagočius ir 
jo sėbrai tam bujojimui kenkė 
ir visas kliūtis darė. Nenuos
tabu kad su tokiais įsitikinimais 
žmogus nesilaiko garbingų vy
rų taktikos. .. .

Antras nesekąs garbingų vy
rų pėdomis SLA. viršininkas 
tai K.. Gugis, SLA. iždininkas. 
Jis lankydamasis New Yorke 
Spalių 17 d. 1935 m., prie ke
leto asmenų pasireiškė jog no
rįs atsisakyti nuo iždininkavi- 
mo, nes matąs kad nariai juo 
nepasitenkina. Mes tikėjomės 
kad jei Gugis ir neatsisakys 
tuojau tai bent šiaip-taip ištar
navęs savo terminą nepriims 
savo kandidatūros šiuose rin
kimuose, nes mes visada lai
kėm jį garbingu vyru esant. 
Deja, apsirikome!

Nors, priimdamas kandidatū
rą, Gugis neišsilaikė toje gar
bingų vyrų aukštumoje, vis tik 
mes nenorėtume jo statyti gre
timai su Bagočium, kuris pa
sižymėjo intrigomis ne tiktai 
prieš tuos kurie jo negarbina, 
ir kuris sudarė intrigas net 
prieš tą patį savo draugą Gugi, 
rašinėdamas neva persergėjimo 
laiškus, buk žmonės kalbą kad 
Gugis spekuliuojąs biržoje Su
sivienijimo pinigais, kas, esą, 
netiesa. Pagaliau, net oficia
liame SLA. organe “Tėvynėje” 
Bagočius parašė kad kerštin
goji spauda priekaištaujanti 
buk Gugis pasiimąs per metus 
apie $20,000 “pinigėlių”.

Jei Bagočius butų radęs bent 
kuriame laikraštyje įtarimą p. 
Gugiui apie 20,000 dol. “graf- 
tą”, ar butų gavęs nuo ko nors 
kokį laišką įtariantį kad SLA. 
viršininkas spekuliuoja organi
zacijos pinigais biržoje tai Ba
gočius nieko nelaukdamas bu
tų patraukęs į teismą tokį lai
kraštį ar tą asmenį, kaip kad 
pareikalavo Viniko ir Vitaičio 
rezignuoti iš Sandaros už tai 
kad organas “Sandara” iškėlė 
aikštėn faktus apie delegatų į 
Detroito seimą supirkimą, ar 
kaip grasino Vienybės Spaudos 
Bendrovės pirmininkui Sclie- 
gaus biznio atėmimu už tai kad 
Tysliava pakartojo “Vienybė
je” Bagočiaus Išpažinties isto
riją! Dabar jis pats tokius da
lykus rašinėja ant Gugio ir 
pats savęs nereikalauja rezig
nuoti iš garbingos vietos.

Paduodamas centro sekreto
riui Vinikui ir redaktoriui Vi- 
taičiui pasirinkimą, ar rezig
nuoti iš idėjinės organizacijos, 
Sandaros, ar atsisakyti iš vie
tų SLA. centre, Bagočius aiš
kiai parodė ko verti jo paties 
žodžiai ir pažadai, apie kuriuos 
jis rašo “Tėvynės” nr. 1-me 
šių metų. Jis giriasi:

“Niekam nėra slaptybė kad 
aš esu nepartyvus. žmogus, kad 
turėdamas savo ‘tikėjimiškas 
ir politiškas pažiūras’ aš tole
ruoju visu kitu jiems patinka
mas pažiūras, ir kad netikiu i 
jokias cenzūras ir sąžinės var
žymus“.

Gražiai pasakyta. Betgi kai 
laikraštis “Sandara” prasitarė 
apie socialistų supirkinėtus de
legatus į SLA. seimą tai tasai 
“nepartyvis tolerantas” pasiun
tė Vitaičiui ir Vinikui reikala
vimą: ar iš “džiabo” von, ar 
iš Sandaros organizacijos lauk!

O “Sandara”, iškėlus šį fak-

tą apie delegatų supirkinėjimą, 
dar duoda toki paaiškinimą (š. 
m. 5-nie numeryje):

“SLA. šešto apskričio suva
žiavime kilo incidentas del su
pirkinėjimo delegatų Detroito 
seimui. Kuomet kairieji ėmė 
plūsti ‘Sandarą’ neva už kriti
kavimą pereito SLA. Seimo tai 
buvo dokumentais Įrodyta kad 
“pažangiųjų“ vadai pasisamdė 
kelias dešimtis “delegatų“ ir 
atsivežę Į Detroitą pavertė juos 
aklais savo įrankiais.”

Gi SLA. prezidentas, vietoje 
pasmerkti tą skandališką orga
nizacijoje Įvyki, terorizuoja du 
Pild. Tarybos narius, nieko 
bendro su tuo įvykiu neturin
čius. ' To dar negana. Jis kal
tina kitus už skandalų kėlimą 
organizacijoje!

štai koki “tolerantai“, koki 
svetimos sąžinės gerbėjai kėso- 
si vadovauti Susivienijimą. Ne
nuostabu kad garbingų vyrų 
vardas jiems svetimas.

“Sargyba”.

Akių Prižiūrėjimui Rei
kalinga Daugiau

Šviesos
Vienas iš įdomiausių ir svarbiau

sių judėjimų kokis pastarais keliais 
metais užvesta yra tai apsaugoji
mas žmonių akių ir regėjimo.

Mes labai daug pasiremiam ant 
savo akių. Tikrenybėje, kaip moks
lininkai sako, mes gaunam 87 nuo
šimčius visų savo Įspūdžių per akis. 
Tačiau gal but mes akis daugiausia 
užleidžiam negu kitą kurią kūno 
dalį.

Gal nežinot kad 20 nuošimtis mu
sų vaikų pradinėse mokyklose turi 
silpnas' akis; kad 40 nuošimtis mu
sų kolegijas baigusiųjų turi kokius 
nors akių negerumus?

Gal nežinot kad iki mes pasie
kiam 40 metų amžiaus 60 nuošim
čių iš musų yra paliesti akių nege
rumais ?

Nelaimei, akys visai retai tenusi- 
skundžia d.el jų užleidimo. Todėl 
tai daugybe musų ir. laukia iki atei
na laikas kada gali matyti tik visai 
su vargu, tada tik pradeda rūpintis 
apie akių apsaugą.

Tikras faktas yra kad didumoje 
musų namų mes atliekam darbą 
kur reikalaujama akių — skaity
mą, studijavimą, siuvimą, žaidimą — 
prie vienos penktos iki vienos de
šimtos dalies , šviesos kiek ištikro 
turėtume turėti.

Perdaug vaikų studijuoja valgo
majam kambaryje kur šviesa kabo 
aukštai prie ubų ir nėra gana jos, 
taip kad vaikai patampa trumpare- 
goai ar turi silpnas akis.

Naujos matymą taupančios lem
pos, paskiausias mokslininkų išra
dimas, duoda reikalingą kiekį švie
sos studijavimo laiku. Ji duoda pa
kankamai šviesos ir paprastuose 
reikaluose. Jos šviesa švelni, išsi
lieja bet nežėri į akis. Mušasi į lu
bas ir teikia visuotiną apšvietimą.

REIKALINGA VYRAS 
AR MOTERIS

vesti valgyklos. bizni, jokio in
vestment© nereikia. Nuoma vi
sai žema. Kreipkitės tuoj

ENdicott 9863

PARSIDUODA NAMU 
RAKANDAI

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

AKRON
SMULKIOS ŽINELĖS

Gerėjant kiek darbams, Čia 
Lietuviai pradeda lyg apsipra
sti ir nusistovėti. Kas netu
rėjo nuosavų nąlpų, o turėjo iš 
ko nusipirkti, vis svyravo. Pa
starais laikais nekurie pigiai 
nusipirko namus ir jais džiau
giasi. šiose dienose nusipirko 
gražų namą Firestone Parke 
ilgai svyravęs ir nepasitikėjęs 
“Dirvos” skaitytojas Jurgis 
pulkus.

M. Venckumi sūnūs buvo ga
bus mokinis. Tuorn laiku ap
leido Akroną ir tėvus ir įstojo 
į Suv. Valstijų kariumenę.

Poni O. Rokienė, kuri sirgo 
ir vienų metų bėgyje jai buvo 
padaryta net trys operacijos, 
laimingai iškentėjo, ligą nuga
lėjo, ir dėka rūpesčio jos gero 
vyro, Jurgio, vaikų ir gydyto
jo, ji pasveiko ir taria . širdin
gą ačiū “Dirvai“, kuri atjautė 

[jos ligoje, pareikšdama užuo
jautos. Ji linki kad Amerikoje 
nei viena Lietuvių šeima nebū
tų be “Dirvos”, ją skaitytų, tuo 
budu joki izmai, atbuli frontai 
neišnaudotų Lietuvius' darbi
ninkus.

Ji taipgi taria ačiū viešai vi
siems jos lankytojams, kurie 
lankė ją ligoninėje ir namuo
se; sako, iki gyva bus nesiskirs 
su “Dirva“ ir atsimins savo 
prietelius, kurie ją atminė jos 
nelaimingoj padėtyj. Kalnas.

LAUKIA LIETUVOS PA
VEIKSLŲ. Visi Akroniečiai 
labai laukia Lietuvos paveikslų 
kuriuos atvažiuoja čia rodyti 
J. Januškevičius. Ta diena jau 
netoli — štai sekmadienį, Kovo 
8 d. Rodymas bus visiems ži
nomoj vietoj, salėje ant Ray
mond st., nuo 7 vai. vakare — 
tai parankus laikas kiekvienam.

Kas neatsilankys tą dieną, 
tikrai grąudysis, nes tų paveik
slų daugiau Akrone niekad nie
kas nerodys/- Paveikslai yra 
spalvuoti. Įžanga suaugusiems 
35c., vaikams 15c.

GALO NESIMATO. Good
year gumų didžiulėje išdirbys- 
tėje streikas įsibangavo ir ga
lo nesimato. Streiką darbinin
kai turi viltį laimėti, nes nu
matoma didžiausia parama iš 
kitų unijos skyrių.

Akrono laikraščiai skelbė kad 
su Kovo 1 diena gali sustoti 
mieste visos praminęs, ns tik 
išdirbystės. Prie to dar ne
prieita.

Kaip eisis toliau ir kas lai
mės bandysiu “Dirvos” skaity
tojams suteikti teisingų žinių.

Ilganosis.

DEDASI PRIE GREAT 
LAKES PARODOS

Prie Clevelando Didžių
jų Ežerų Parodos, kuri at
sidarys Birželio mėnesį, jau 
prisidėjo trys Clevelando 
Lietuviai biznieriai, kurie 
turės savo įstaigas “Lietu
viškame Miestelyje”. Jie 
yra: K. Obelienis, J. Blaš- 
kevičius ir J. Brazauskas.

SUSIRINKIMAS
Mažti Namų Savininkų mėne

sinis susirinkimas įvyks trečia
dienio vakare, Kovo 11 d. Na
riai prašomi įsitėmyti kad su
sirinkimai tapo perkelti iš pas
kutinio penktadienio į antrą 
trečiadieni mėnesio, ir taip bus 
toliau laikoma.

šis susirinkimas bus vienas 
iš svarbiausių, nes bus išduo
dama raportai iš dviejų konven- 
cijų, kuriose buvom pasiuntę

savo delegatus. Taipgi bus ap
kalbama prisirengimas konven
cijai del “Bedarbėje Apdrau- 
dos”, kuri šaukiama Gegužės 3 
d. Clevelande. šios konvencijos 
tikslas tame kad Ohio valsti
joje neturim jokios apdraudos 
bedarbės laike. Federalės val
džios pereitą metą priimtu įs
tatymu bedarbės apdrauda bus 
teikiama tik tose valstijose ku
rios turės pravedusios ir savo 
apdraudos teikimo įstatymą.

Koresp. K. štaupas.
■ąiiitiiiiHiųiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiE
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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.

y tik į tokias krautuves y į 
•f kurios turi savo skel- f

• • ■ • *t* Iy kimus jūsų laikraštyje y 
y “Dirvoje”. Nuėję ko į i 
* pirkti, priminkit jog * 
j matėt jų biznio skelbi- y 
y mą “Dirvoje”, gausit T 
j geresnį patarnavimą, y

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. IIEnd. 5699

Lietuvių Coughlin Uni
jos Skyrius Dirba

Lietuviai Coughlin Unijos na
riai Vasario 27 d. laikė pasek
mingą susirinkimą, kame kož- 
nas narys pasižadėjo prirašyti 
po penkis ar daugiau naujų na
rių kovai prieš privatiškus ban- 
kierius ir jų tarnus, kurie dau
giausia kalti kad tokioj turtin
goj šalyje kaip Amerika, tiek 
milijonų žmonių turi skursti.

Lietuviai kurie esat Ameri
kos piliečiai ir kuriems rupi 
šviesesnė ateitis, organizuoki- 
tės, nes tik išvien veikdami ga
lėsit už savo Kongresmanus ir 
Senatorius balsuoti, o ne už 
bankierių, nes nuo jų priklau
sys šalies ir žmonių ateities ge
rovė, o ne nuo prezidento. Tik 
Kongresas turi teisę perkeisti 
šalies įstatymus taip kad butų 
galima nustatyti visiems žmo
niškas gyvenimas, o ne tik ke
liems turtuoliams. Taipgi Kon
gresas turi teisę atimti iš pri- 
vatiškų rankų pinigų kontrolia
vimą, o ne prezidentas. Sulyg 
Amerikos konstitucija pinigų 
kontroliavimas turi priklausyti 
Konrgesui, o ne keliems ban- 
kieriams, kurie dabartiniu lai
ku kontroliuodami pinigus da
vinėja tautoms įsakymus, su
kelia karus, ir marina žmones 
badu, apkraudami juos didžiau
siais mokesčiais. Todėl laikas 
visiems sukrusti prieš bunke
rius ir jų tarnus, kurie kaip 
parazitai gyvena žmonių krau
ju ir skurdu.

Kortavimo Vakaras
Lietuvių Coughlino unija šį 

šeštadienį, Kovo 7 d., 8 v. va
kare, laikys kortavimo vakarė
lį Lietuvi vi salėje. Prie stalų 
bus duodama dovanos. Taipgi 
bus užkandžių ir alaus. Įžan
ga 15c., porai 25c. Visus šir
dingai užprašom atsilankyti ir 
draugiškai praleisti laiką. Kas 
norės galės tuo pačiu sykiu 
prisirašyti prie Coughlino uni-

. Kviečia
Liętuvių Coughlino Unija.

6704 Superior Avenue z
Rengiantiems apsivesti, dabar kada E 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- -~ 
kti iš graždaikčių -— deimantų ir = 
visokių kitokių papuošalų — pir- 2 
miausia kreipkitės į musų krautuvę, s 
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių E 
reikmenų. Taipgi esu specialistas E 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir — 
akiniu. Viskas žemomis kainomis.

= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI E 
E KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM. =
-u iii miliniui iiii i n imi ii m mi iii mmmmimmmmmmmmmmmmimii  minus
tarnu mmmiiiimin jimmimiiiii i mini iiiiiimi m iiiiimimimm nmmmmiimim^ 

| DELIA C. JAKUBS 1 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) E 
= Lithuanian Funeral Home E

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =

Važiuosit

LIETUVON?

jos.

V. KUDIRKOS D-JOSDR.
ŠEIMYNIŠKAS VAKARAS

Gegužės 2 d., šeštadienio va
kare, Dr. Vinco Kudirkos Drau
gija rengia šeimynišką vakarą 
Lietuvių salėje. Nariai prašo
mi pasirūpinti atsivesti kuo- 
daugiau savo draugų.

M. šalčius.

PADĖKA
Šiuomi norime padėkoti 

koto jams, pagelbininkams 
visiems tiems kurie dalyvavo 
bankete artisto Juozo Olšausko 
priėmimui. Komitetas.

au- 
ir

PENKI UŽMUŠTA
Praeitą sekmadienį Clevelan- 

de automobilių nelaimėse už
simušė penki asmenys. Taigi 
šymet išviso mirčių automobi
lių nelaimėse yra 33. Pernai 
tuo pat laiku buvo 43.

/T>IKI GAISRO STOTES POSE VALANDOS

IGI GANDO DEZES ... ,5 MINUTES

5 SEKUNDOS t T

Nėra kito karštesnio reikalo kurį norėtum 
kaip pranešti apie gaisrą savo namuose, 
sitaiko tokia nelaimė. Turėkit telefoną.

TELEFONU
atlikti telefonu greičiau 
Bukit pasirengę kada pa 
Jis kaštuoja nebrangiai.

THE O H10 B E L L T E L E P H O N E COM PA

KREIPKITĖS Į
“ I) I R V O S ”
AG ENTURA

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

“DIRVOS” AGENTŪRA aptarnauja vi
sus vykstančius 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 Amerikoje 
gimusius vaikinus ir merginas, taipgi 
visus kurie sulyg Lietuvių kvotos gali Į 
Ameriką įvažiuoti.

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

suteiks tikriausias informacijas 
apie kelionę ir reikmenis. .

“DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
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L MOKYKLOS LIETUVIŠKOS 
VILNIAUS KRAŠTE

D? I R V A ' ’’7

itin šaukiama i 
’elande. šios k<

:-turim jokios
?s laike. FedeiJS 
greitą metą priZ’dT 
bėdai bes apdrauJkl per nežinia kuriais sumet’.- 

a tik tose vatavA • ,
rėš pravedusios • mais suren&tus pneshetuvisKus 
os teikimo jstat*m1Ss,’‘!In^t^ngus ir demonstracijas Vil

niuje daug triukšmo buvo kelia
ma taip pat ir įrodyti, kad Vil
niaus krašte Lietuviai esą daug 
geresnėje padėtyje, negu nepri
klausomos Lietuvos Lenkai. Pir
miausia, buvo lyginamas Lie
tuvių tautybės gyventojų skai
čius Vilniaus krašte su Lenkų 

: tautybės gyventojų skaičium: 
nepriklausomoje Lietuvoje. De- 

; monstracijų metu esą net bu1 
: vęs nešamas audeklas su para- 
: šu: “Reikalaujame 400 moky

klų Lietuvos Lenkarirs”. 
niaus radio nesiliauja vedęs už 
tą skaičių kovą. Pav., Sausic 

i 28 d. pranešė, kad tikrų L.e 
tuviškų pradžios mokyklų Vil
niaus krašte esama 198, iš ku-

\ rių f 
organigacijų, o visas kitas — i

I 175 — išlaikanti valdžia. ii 
visos šios mokyklos veikia, to- j 
liau skelbia Vilnicus radio, kra-1 

j šte, kur Lietuvių gyventojų esą ! 
vos 80,000.

Tikrai didelis mokyklų skai
čius, palyginus su gyventojų 
skaičium. Išeitų, kad Lenki
joj viena pradžios mokykla ten
ka 400 gyventojų. Tuo tarpu 
mės iš oficialės Lenkų statisti
kos (žiur. “Vilniaus Rytojus” 
42 nr. — 1935 m.) žinome kad 
geriausia mokyklomis aprūpin
tose Poznanės ir Pamario vai
vadijos 1930-31 metais viena ' nių km., Ilgiškėlių valse., Mari- 
mokykla teko 862 gyventojams ; jampolės apskr. Jiedu buvo 

sulaikyti ir pradėta daryti kvo
ta.
zys - Juozas 
b i oi i u 
kų ir 
siuntė
nams.

rimtį savo valsčiuje, pasivadinę 
tariamuoju “drausmes komite
tu.’’ “L. A.”
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rodžių, laikrodėlių į į 
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FIAI PRAŠOM į 

eN. :
Vii-

išlaikomos i[
pradžios i

neskaitant:
moko mo-

645 — 19,170. Tokiam skai
čiui vaikų reikėtų Įsteigti 350 
— 400 mokyklų.

Lenkų valdžios 
Lietuviams skirtos 
mokyklos, kuriose, 
vienos kitos, vaikus
kytojai Lenkai, mažai arba vi-i 
sai nemoką Lietuvių kalbos, ne-1 
duoda Lietuviško auklėjimo, nes j 
Lietuviški dalykai, visų pirma, 
pati kalba, yra atmestinai trak
tuojami. “L. A.” 1

KUBSį 
otuviy Direktorė) : 
{ome
udoti musy : 
ai.
anęs apturėsit : 
patiškas, grei- j 

Vežimai ligo- : 
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sulyg jūsų pa- :

ENdicott 1763 i 
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KAS SIUNTINĖJO SE.
NIUNAMS GRASI
NANČIUS LAIŠKUS
Du neklaužados pasivadino 
tariamuoju “drausmės ko

mitetu’
Sausio 1 d. Marijampolės Į

Iškilmingai Paminėta 
Jakšto-Dambrausko 75

Metų Sukaktis
VYT. DIDž UNIVERSITETE
Kaunas. — Vytauto Didžio

jo Universiteto salėje buve 
suruoštas iškilmingas posėdis 
daktaro A. Jakšto-Dambraus
ko 75 metų sukakčiai paminėti

Iškilmingą posėdį atidaro rek
torius prof. Roemcris, pareikš
damas kad jubiliatas yra bran 
gus Lietuvių tautai ne tik kaip 
poetas ir dvasininkas, bet ii 
savo moksline veikla.

Garbės prezidiumą sudarė 
rektorius Roemeris, gerb. jubi

liatas, prof. Jodelė, prof. Česnys 
prof. Pcnkauskas.

23 išlaikomos Lietuviški) j 
apskr., Igliškėlių valsčiaus se- 

' niunams buvo išsiuntinėti to- 
i kio turinio laiškai: “Tamsta 
I esi visuomenės rinktas seni'.i- 

r dabar streiko metu pri- 
atsisakyti visam Sausio 

ki- 
pa-

rO

)N?

ap; 
ti i
■tik
au-
pa-

rfl 
ta

o rytų vaivadijos yra blogiau
sioje padėtyje mokyklų atžvil
giu.

Bet mums kyla abejojimų ne 
dėl valdžios Lietuviškų moky
klų skaičiaus, o dšl Vilniaus 
radio nurodyto Lietuvių gyven
tojų skaičiaus. Iš Lenkų sta
tistikos 'žinome, kad 1934-35 
mokslo metais Lenkijoje ir Vil
niaus krašte 100,000 gyvento
jų vidutiniškai teko 86 moky
kloms. Kadangi Viniaus kraš
tas yra blogiausiai aprūpintas 
mokyklomis, Lai galima drą
siai sakyti, kad ten nebus dau
giau kaip 86 pradžios mokyklos 
100,000 gyventojų. Jei 86 pra
džios mokyklos tenka 100,000 
gyventojų, tai 198 mokyklo? 
turi tekti 229,878 gyventojų 
Vadinasi, Vilniaus radio ir de
monstrantai operuoj i visai 
tikrais skaičiais.

Maždaug tokius pat skaičius 
gausime pasinaudodami kitais 
Lenkų oficialiais daviniais. 1934 
metų gyventojų surašymo duo
menys rodo, kad Lenkijoje ir 
okupuotoje Lietuvoje gyventojų 
yra 33 milijonai, o pradžios mo
kyklų — 27,785; tuo budu vie
na mokykla tenka 1,184 gyven
tojams. Iš čia seka, kad 
mokykloms tenka 234,432 
ventojai, kurie ir 
tuvių gyventojų 
niaus krašte,
skaičius bus dar kiek didesnes.

Pasinaudojant Lenkų oficialia 
statistika, galima nustatyti apy- 
tikrai ir Lietuvių mokyklinio 
amžiaus vaikų skaičių Vilniaus 
krašte. Vienoje valdžios išlai
komoje pradžios mokykloje Vil
niaus krašte mokėsi 73-80 vai
kų (žiur. “Vilniaus Rytojus” 
42 nr. 1935 m.). Valdžios išlai
komų Lietuviškų mokyklų yra 
175; tuo budu tose mokyklose 
mokėsi 12,775 — 14,000 Lietu
vių vaikų. Pridėję prie to skai
čiaus dar apie 1,350 vaikų ku
rie mokėsi Lietuviškų organiza
cijų mokyklose, ir 3,520—3,820 
vaikų, kurie dėl mažo pr. moky
klų skaičiaus negali mokyklų 
lankyti (tokių be mokslo vaikų 
Lenkijoje yra 20G), gausime 
kad Vilniaus krašte mokyklinio 
amžiaus Lietuvių vaikų yra 17,-

sudaro 
skaičių 

Faktiškai

ne-

198

Lie- 
Vil- 
tas

valai 
mėnesiui ir Tamsta nelauk 
to pranešimo. Jeigu ne, tai 
sirink arba atsisakyti arba
tekti gyvybės arba savo turtą 
matyti ugnyje. Drausmės ko
mitetas.”

Buvo įtarta, kad tuos grasi
namuosius laiškelius galėjo pa
rašyti Antanas ir Kazys-Juo- 
zas Rakšteliai, gyv. Dybakal-

esu

bus

34

pagal visų 
Bevaldyda- 
Skolos pa- 

Prasisko-

Kvočiamas Rukštelis Ka- 
paredė, kad jis su 

parašė 18 grasinamų lais- 
juos iš Marijampolės iš- 
Ilgiškėlių valsčiaus seniu- 

Adresus ant vokų
užrašiusi jų sesuo Emilija. 
el»"sulaikyti ir su kvota 
perduoti teismo organams.

Rukštelis Kazys-Juozas
metų amžiaus, Rukštelis Anta
nas 33 metų amž. Jų tėvas 
yra miręs. Palikęs 36 ha ūki. 
Šiame ūkyje gyveno jų motina, 
jiedu abu ir sesuo. Rukštelis 
Antanas valdė ūkį 
bendrą susitarimą, 
mas ūkį praskolino, 
darė apie 7,000 litų,
lino dėl to, kad ūkio nežiūrėda
vo, o girtuokliaudavo. Valsy- 
binių mokesčių taip pat nemo
kėdavo, ir jų susidarė nemokė
ta suma apie 3,000 litų. Taigi, 
iš viso skolos turėjo apie 10- 
000 litų.

Paskutiniu laiku taip nusigy
veno, kad nebuvo ko valgyti. 
Kazys Rukštelis ir sesuo Emi
lija, bijodami netekti savo da
lių ir 1936 metais ūkis buvo 
parduotas iš varžytinių. Bū
dami išstumti iš vagos, broliai 
Rakšteliai ir griebėsi ardyti

j Rektorius perskaitė tokį Res- 
I publikos Prezidento sveikinimą: 
i “Sveikinu susilaukusį 75 me 
tu amžiaus ir linkiu dar ilgai 
gyventi, dirbant kultūros dar

gų tėvynei Lietuvai. 
Respublikos Prezidentas 

Antanas Smetona.

ba.

Sveikinimo telegrama taip pat 
atsiuntė vysk. Bučys.

Prof. Česnys, savo paskaitoje 
apie Jakštą kaip teologą pri
mine, kad Lietuvių visuomenei 
reiki?, visada turėti prieš akis 
du didelius visuomenės žibu
rius — jų vienas miręs, tai 
Vaižgantas, o antras gyvas — 
Dambrauskas. Vaižgantas 
o po jo Jakštas yra labiausiai 

! sutaręs su tauta. Dambraus- I
ko - Jakšto noras — pamaitin
ti Lietuvių širdis teologiška filo
sofiška mintimi.

Vyr. asistentas Pov. Ambro- 
zevičius skaitė paskaitą: “Jak
što vieta visuomenėje ir litera
tūroje”. Jakštas knygas, kaip 
jis pats yra pasakęs, myli la
biau už žmones, o visuomeninio 
darbo 
mas.
darbo srityje yra nudirbęs nuo
stabiai daug.

Doc. dr. Katilius kalbėjo apie 
jubiliatą, kaip apie matemati
ką, pabrėždamas, kad ir mate
matikos srityje jo nuopelnai 
yra dideli.

Doc. dr. Salys pažymėjo Jak
što reikšmę kalbos srityje, bū
tent, jubiliatas iškėlė pagrin
dinę kiekvienos geros rašybos 
žymę: kiekvienas garsas turi 
turėti atskirą ženklą.

Kavecko diriguojamas V. D. 
universiteto choras padainavę 
tris dainas.

Pagaliau prabilo ir pats ju
biliatas. Salėje kyla triukš
mingos ovacijos. . . Nors 
labai susijaudinęs, bet lėtu 
ramiu balsu pasakė jautrių 
gražių padėkos žodžių. Po

ėmėsi pareigos verčia-
Bet vienoje ir antroje

ir

to 
visi dalyviai padainavo jubilia
tui “Ilgiausių metų”. “L. A.”

Kaninas St. Clair ir Ontario 
Namų KEninore 4740-W.

P. J. KERSIS
1130 STANDARD BLDG.

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

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

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

Turiu $2,000 sumoje Lietuviu banko knygelių pardavimui.

Paskutinis Kvietimas
VISIŠKAS IŠPARDAVIMAS VISU ŽIEMINIU 

RŪBŲ IR REIKMENŲ
Pirkit Dabar ir Taupykit!

Taipgi Tėmykit! Musų šių met Pavasarinių Rū
bų ir kitų reikmenų bus didžiausias negu 

kitados kada.

THE KRAMER & REKH CO
7002 Superior Ave? Kampas Giddings Rd.

bw DU vakaru Clevelande

4.

Paveikslai visi nauji, daryti 1935 m. Rodys J. Januškevičius, Jr.

Trečiadienio vakare Ketvirtadienio vakare

KOVO-MARCH11-12
Lietuvių Saleje

visu 
dalių 

gražų

šis paveikslas parodo viena 
iš vaizdų Lietuvos kariume
nės. Tai yra Lietuvos ka
valerijos (raitelių) buris sa
vo veikmėje.

Nauji Spalvuoti Krutami
IETIMS milKSLU

Paveiksluose matysit 
Lietuvos kariumenės 
veikimą-manevrus ir 
pasirodymą paraduose. Nie
ko Lietuviui negali būti ma
lonesnio ir gražesnio kaip 
matyti savo tėvynės gynėjų 
jaunikaičių būrius gražiai 
išlavintus marguojant, dai
nuojant ir kitus kareivėlio 
darbus dirbant.

Pradžia 8 vai. lygiai
Įžanga tik 35c. Vaikams

ŠTAI KOKIUS ĮDOMIUS PAVEIKSLUS MATYSIT -
Pirmo Pasaulio Lietuvių Kongreso programas: Atvykimas i Kauną atstovų; Prezidento atidarymas Kon
greso; Atstovų vykimas Į Vytauto Didžiojo Muzejų ir ten Įvairios ceremonijos; atstovų atsilankymas Lie
tuvos kariumenės poligone — kariumenės manevrai. Sporto šventė, vandens sportas; kariumenės šventė. 
Iš Ūkininkų gyvenimo: Laukų darbai, linų rovimas ir mynimas (Zanavykijoje); Šienapjūtė — grėbikės 
tautiškuose rūbuose; grybavimas baravykų miške. Gražiausios Lietuvos Gėlės.
Kauno vaizdai: Didysis Vytauto paminklas, Lietuvos Laisvės Stovyla, Karo mokykla; Kauno miesto rin
koj judėjimas; Kauno gatvės, namai ir judėjimas. Prezidento Namai (White House), poeto Mickevičiaus 
namukas Kaune; Laisvės Alėja ir daug kitų Kauno miesto vaizdų; gaisras Kaune.
Lietuvos vaizdai: Lietuvos Čigonai Alvite ir Šv. Onos atlaidai ten pat; gražus Lietuvos miestai: Pademark- 
linija, kur jau Lenkai valdo Lietuvą, Dzūkų krašte — Varėna, Seirijai, Merkinė, Lazdijai, Alytus, Kalvari
ja; Kauno vasarvietė Kulauktuva prie Nemuno; Raudondvaris prie Nevėžio; Zapyškio bažnyčia, Lietuvos 
pilys ir piliakalniai. Lietuvos ūkininkų namų darbai—audiniai ir daug kitų gražių ir įdomių vaizdų.

ATMINKIT ŠITĄ — šymet visi Januškevičiaus paveikslai yra spalviniai — filmuoti ir rodomi naturališka 
spalva: žmonių rubai, laukai, daiktai, medžiai, gėles—viskas matysis jų tikrose spalvose. Paveikslai yra gar
siniai — girdėsis dainos ir muzika, nors nebus kalbų girdėti. Jau plačiai juos Amerikoje Januškevičius 
redč ir visiems šios filmes patiko — patiks ir jums, tik nepraleiskit šios progos nepamatę!

70,000 Centnerių Grudų 
Austrijai

“Lietuvos Keleivis” rašo kad 
šiuo metu Klaipėdos uoste eina 
gyvas darbas. Kraunami į lai
vus ir išvežami javai: rugiai, 
kviečiai, avižos, miežiai, sėme
nys, peliuškos, vikiai ir kiti 
javai. Uoste stovi keli laivai

ir laukia savo eilės prisikrauti 
atitinkamų prekių. Vienas di
džiausių besikraunančių laivų 
yra Vokiečių “Luwsee”, kuris 
paima 70,000 centnerių grudų 
Austrijai. Iš Klaipėdos laivas 
su grūdais plaukia į Triesto uo
stą, iš kur javai bus nugabenti 
traukiniu į Austriją. Pereitą

ANGLIS IR MALKOS

H

H M

i"

i

savaitę iš Klaipėdos uosto ' iš- 50,000 važmos su įvairiomis 
plaukė ir keli kiti po 30,000— prekėmis laivai. “L. A.”
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WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director j
6522 Superior Avenue i

. NORINTIEMS KAMBARIUS' DUODAME VELTUI. (
Pulaidnjimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok S 

musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiem, fį 
lygus, be tsižvclghno į kaštus. H

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir virais atžvilgiais mo- H 
Sderniškas. ,

HEnderson 9292
Petįras Komeras parduoda ir pristato 

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

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

1201 EAST SOTU ST. Telef. GArf.

V1SO-

$5.95
6.25
6.75

•7.80
8.25
8.95

2921
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į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į
% Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 5;

I tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- £ 
į sekios'Apdraudbs/(Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
į miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonųs). į 
į Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate ■’
;» ir Apdraudos Agentūra į

J P. P. MUEIOEIS S
š 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 \
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LIETUVOS PAVEIKSLAI CLEVELANDE
BUS RODOMI DU VAKARUS

4

MIRĖ VERONIKA
ŠARKAUSKIENĖ

Editor—Peter Skukas

EKSTRA! Juozas Januškevičius, Lietuvos krutamu pa-
veikslų rodytojas, sutiko šymet CIevelande parodyti savo 
filmas DU VAKARU — KOVO-MARCH 11 ir 12 dd., Lie
tuvių Salėje. Abu vakaru rodymas prasidės lygiai 8 vai.

Įsitėmykit: tai jau bus ateinanti trečiadieni ir ketvirta
dieni. Per du vakaru galės matyti visi kas tik norės ma
tyti. (Plačiau apie šiuos paveikslus skaitykite skelbimą— 
ant 7-to puslapio.)

Penktadienio vakare, Vasario
27, mirė gerai žinoma Cleve- 
landicte, Veronika šarkauskie- 
nė. Paliko dideliame nubudi
me dukteris, Oną Mihelichienę 
ir Marijoną Danelevieienę; se
serį, Magdę Skužinskienę, bro
il L. P. Baltrukonį ir daugybę 
giminių. Tai jau antros laido
tuvės Šarkauskų šeimoje bėgy
je mėnesio, nes Vasario 1 d.

Mayoras Burton Priėmė 
Laikraštininkus

Paskaita apie Lietuvą 
per Radio

Youth’s
AMONGST OUR

LITHUANIANS

LITHUANIAN MOVIES

Movie scenes showing the beauti
ful Lithuania as it is today in color 
will be presented on two successive 
days, March 11th and 12th, at the 
Lithuanian Hall.

Included, will be the pictures tak
en at the Lithuanian World Con
gress held in Kaunas last fall. A 
choir with talkies are also a fea
ture cf the show.

Forum
Phone: ENdicott 44S6

AKRON
Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

YOUNGSTOWN

Vasario 29 d., Cevelando mie
sto mayoras Burton sukvietė 
visus Clevelando svetimtaučių 
laikraščiu redaktorius pietums 
Cleveland Athletic Club valgy
kloje, artimesniam susipažini
mui ir pasikalbėjimui. Ponas 
mayoras pasakė labai nuodug
nią kalbą apie Clevelando reik
šmę komenciniu žvilgsniu ir 
patogią miesto situaciją šioje 
Didžiųjų Ežerų srityje. Užsi
minė ir apie rengiamą Didžių
jų Ežerų Ekspoziciją, paminėji
mui šimto metu sukaktuvių 
nuo to kaip Clevelandas patapo 
savistoviu pilnateisiu miestu.

Nuo Lietuviu šiuose pietuo
se dalyvavo “Dirvos" redakto
rius p. Karpius.

Mayoro svečius priiminėjo 
parkų komisijonierius p. Var
ga.

Prašo Lietviškų Drau
gijų Ženklų, ir tt.

Dr. Al. M. Račkus, Vytauto 
Didžiojo Muzejaus Kaune Įga
liotinis, dabar esantis Chicago- 
je, atsikreipia į Clevelando ir 
kitų miestų Lietuvių draugijas 
pagelbėti rinkti Amerikos Lie
tuvių kultūrinio gyvenimo re
likvijas ir padovanoti jas Lie
tuvos muzejui. Pageidaujama 
sekanti dalykai:

Lietuviškų draugijų vėliavos 
kareiviškų draugijų uniformos 
ir ginklai, kepures, šalmai, laz 
dos, juostos, anspaudos, kon
stitucijos, liudijimai, fotografi
jos kareivišku draugijų, šiaip 
draugijų, seimų, valdybų, ko-1 
raritetų, delegacijų, paradu, lai
dotuvių, demonstracijų, chorų 
artistu, piknikų, žymių asme
nų, Lietuviškų įstaigų, bažny
čių.' mokyklų, ir tt.

Draugijų veikėjai tame gali 
pasidarbuoti ir pagelbėti pada
ryti atminti apie save ir savo 
draugus bei savo veikimą Mu
šėjuje Lietuvoje. Tie dalykai 
sunyks ir dings. Nusiųsti j 
Vytauto D. Muzejų bus užlai
komi ateičiai.

Viską galit siųsti pačiam Dr 
Al. M. Račkui. 6326 So. Troy 
St., Chicago, Ill. Po Gegužės 
25 dienos Dr. Račkus išvažiuos 
į Lietuvą, taigi skubėkit

Radio stotis WJAY užprašė 
“Dirvos" redaktorių K. S. Kar
piu paruošti paskaitą apie Lie
tuvių kultūrą Angliškoje kal
boje ir sudaryti Lietuviškų dai
nų programą vaizduojantį Lie
tuvių liaudies dainas. šiam 
programai paskirta puse va
landos laiko, ketvirtadienį po 
pietų, Kovo 19 d. Apie tikrą 
laiką bus pranešta kitame nu
meryje.

Artistas Juozas Olšauskas 
pasižadėjo atlikti dainų ir kan
klių muzikos dalį. Dainos bus 
Lietuviškai.

šis programas bus vertas pa
siklausyti visiems.

J. Olšausko Choras 
Pradėjo Pamokas

Antradienio vakare, artistas 
Juozas Olšauskas jau pradėjo 
pamokas savo naujo visuotino 
Cleve'-andiečių choro. Susirin
ko anie 39 vyrų ir moterų bei 
panelių. Visi pasižadėjo kitą 
kaitą atsivesti daugiau daini
ninkų.

Choras žada surengti didelį 
koncertą Lietuvių salėje Gegu
žės 17 dieną.

DARŽELIO NAUDAI 
KORTAVIMO VAKARĖLIS

Lietuvių Darželi valdžios pi
nigais jau baigiama įrengei. 
Tačiau į Darželį visokius išpuo
šimus, paminklus ir gėles rei
kės patiems Lietuviams savo 
pinigais įsigyti. Taigi tam tik
slui reikalinga pinigų.

Darželio komisija tam tiks
lui rengia gražų, smagų vaka
rą Lietuvių salėje, šeštadienio 
vakare, Kovo 28 d. Tą vakarą 
bus kortavimas su dovanomis 
ir bus leidžiama išlaimėjimui 
dovanos, kurių tikietėliai da
bar platinami. Iš tu tikietėlių 
pelno pusė eis Darželiui ir pu
sė Vilniaus reikalams.

PADUOKIT VIETINES 
ŽINIAS PATYS

Po įvairių smulkių atsitiki
mų Lietuvių gyvenime, žmo
nes' tankiai neranda “Dirvoje’ 
žinių apie tai ir rngoja, ypač 
tie tarp kurių kas atsitiko ai 
žino apie tą atsitikimą.

“Dirva” visu smulkmenų iš 
viso didelio miesto jokiu būdu 
negali surankioti. Tokias žinias 
redakcijai reikia paduoti, o ji 
mielai patalpins. Už žinutes, 
kurios nėra skelbimais, rn.oke-

DRAUGIJŲ VALDYBOMS
Kelios draugijos dar turi pa

likę veik visai nereikalingas šė
pas Lietuvių salėje. šiuomi 
tos draugijos prašomos padary
ti tarimus tas šėpas visai išsi
nešti iš sales kambarių, nes jose 
laikoma tik seni nereikalingi 
dalykai. Kuomet kas nuomo- 
ia salę, turi didelio nesmagu
mo su tomis šėpomis, nes jos 
tik užima vietą.

Draugijos prašomos pasiim
ti iš šėpų sauo reikalingus ar- 
kivus, o likusius dalukus kartu 
su. šėpomis išsinešti ir sudegin
ti. arba salės direktoriai bus 
priversti tai padaryti. Vald.

šių metų mirė velionės vyras. 
Placidas Šalkauskas. Velionė 
pastarais laikais nesveikavo, o 
vyro mirtis dar apsilpnino jos 
sveikatą, taigi ir ji užmigo am
žinu miegu:

Velionė buvo 64 metų am- 
1 žiaus. Amerikon atvyko 1893 
metais. Iš Lietuvos paėjo iš 
Baltsupių kaimo, Šunskų vals
čiaus, Marijampolės apsk. Vi
są laiką gyveno CIevelande. Jos 
pirmas vyras buvo Kažys Žvin
galas.

Velionės kūnas buvo pašar
votas pp. Mihelichių namuose. 
Dailiame grabe, tarp daugelio 
visokių gėlių vainikų, ji taip 
gražiai išrodė jog rodos nebu
vo mirus, o tik miegojo, šer
menyse lankėsi daug giminių, 
draugų ir pažystamų. Laido
tuvėms buvo atvykęs velionės 
sesers sūnūs, Jurgis Skužins- 
kas su žmona, iš Detroito, ir 
šeimos draugas, Jurgis Džen- 
kaitis, iš Brooklyn, N. Y.

Laidotuvės įvyko antradienio 
rytą, Kovo 3, su bažnytinėmis 
apeigomis, Kun. Vilkutaitis, šv. 
Jurgio parapijos klebonas, lai- 

j kė pamaldas namuose, bažny- 
[ čioje, kur pasakė puiku pamok
slą, ir Kalvarijos kapinėse, kur 
velionė tapo palaidota tarp ki
tų giminių. Prie kapo kalbėjo 

: ir jos brolis, L. P. Baltrukonis. 
lis pasakė gražią ir įspūdingą 
atsisveikinimo kalbą. Palydo
vų buvo gana daug. Atsisvei
kindami su mirusia, jie metė 
i ožes j duobę ant karsto. Die
na tuo laiku jau buvo išsįblai- 
vius ir saulė maloniai šildė ir 
džiovino pavasario žemę. Bet 
veidų daug buvo rasotų....

Grabnešiais buvo Adv. Nadas 
Rastenis, Adv. Jurgis Baltru
konis, Vincas Baltrukonis, An
drius Sidabras, Juozas Skužin- 
skrs ir Juozas Kareiva. Laido
tuves vedė laidotojas Nikode
mas Wilkelis ir, kaip visuomet, 
jis suteikė kuogeriausį patar
navimą.

Po laidotuvių buvo pietus pp. 
Mihelichių namuose. Čia dar 
karta susirinko šarkauskų gi
minės ir draugai. . . . Bet jau 
Veronikos šarkauskienės, kaip 
ir Placido šarkausko. nebuvo 
Tik jų atmintis klezdėjo.

Velionė buvo visų mylima, 
gero budo moteris. Mėgo skai
tyti “Dirvą” ir su savo velio
niu vyru buvo visada “Dirvos” 
prenumeratoriais.

Lai buna jai lengva šio kraš
to žemelė. Dalyvis

GARDEN CLUE CARD PARTY

The Lithuanian Cultural Garden 
Club is holding a Card Party on 
Saturday, March 28th at the Lith; 
uanian Hall. All proceeds will go 
towards benefiting the garden which 
is in the process of construction.

NATIONAL CHORUS
On March 3rd, the newly organiz

ed National Chorus under the very 
able direction of Mr. J. Olšauskas 
got under way with a very sizable 
and promising group of interested 
singers, at the Lithuanian Hall.

This coming May 17th, the chorus 
intends to put on its first showing 
at the Lithuanian Hall.

Any other interested singers who 
for some reason could not attend 
this first meeting are asked to get 
;n touch with Mr. Olšauskas.

LITHUANIAN HALL BENEFIT 
DANCE — ST. PATRICK’S DAY
The Lithuanian Hall will sponsor 

a gala dance on March 17th, in their 
own quarters, commemorating the 
annual fest held in honor of the 
Irish Patron. Proceeds' revert to 
the hall for the payment of improve
ments already completed.

GANSON BATTLES WAY THRU 
EUROPE

California’s wrestling Lithuanian, 
Jack Ganson arrives in Paris in 
time to biff a couple of continentals 
■luring a match there, after bidding 
farewell to Miss Liberty on Jan. 
30 th.

He then flew over to his home
land to visit his father and rela
tives. After his sojurn in Lithu
ania. Mr. Ganson will compete with 
several, other European wrestlers 
’n a number of principal cities of 
'he old world.

AUTO TAGS VENDOR
Mrs. Anna Mihilich is in charge 

-f the Auto License Bureau, at 101- 
25 St. Clair Ave. It is the request 
of this bureau that you get your 
auto licenses there not later than 
April 1st. You are subject to a 
fine if you drive your car with old 
tags after that date.

KLAUSYKIT:

25 MILIJONAI DOLARIŲ 
OHIO KELIAMS

Mirė Kiti Listuviai
Zenonas Linauskas, 50 metų, 

nuo 1490 Addison rd., mirė 5 
d. Kovo, pašarvotas namuose; 
bus laidojamas pirmadienį, Ko
vo 9 d., 9 vai. ryto, iš šv. Ka
zimiero bažnyčios. Liko žmo
na. Elena, du sūnus ir trys 
dukterys.

Jurgis Levanavičius, 59 me
tu, nuo 7015 Zoeter avė., mirė 
Vasario 21 d., palaidotas Vasa-

Svieto žmonės, žydai ir pa
gonys ką senovės pranašas nu- 
pranašavo del šių dienu. Pra
našas Dangielas 12 :p. 1. e. sa
ko: “Tame pačiame laike di
dysis kunigaikštis Mikelis kur
sai žmones užstoja, kelsis”.

Mikelis pertasto Kristų, ne
są te kių priespaudų gadyne but 
kokios nebuvo nuo to laiko ka
da žmonija randasi, “šiame lai 
ke tavo žmonės bus išgelbėti 
visi tie kurie knygose yra ra
šyti”. Knygas nerstato šven
tas Raštas, Biblija. S.B.S.D

Norėdami sužinoti daugiau 
prašomi atsilankyti kožną sek
madienį, po 12:30 nas K. Bag-- 
doną, 3954 E. 41 St., Newburg 
Heights.

ti nereikia.
Gimimai, vestuvės, mirimai, 

šiaip atsitikimai tarp Lietuvių 
labai nageidautini laikraščiui 
tik reikia anie tai priduoti re
dakcijai. Galima prisiųsti lai
šku, perduoti telefonu, arba as
meniškai pranešti.

žinutėse reikalinga pilni var
dai ir pavardės asmenų, aiškiai 
suminėjimas vietų, antrašų, ir 
dienos kada kas įvyko.

Ohio valstijoje šymet bus 
užvesta viešų kelių darbui už 
25 milijonus dolariu. Dalis tų 
pinigų eis kelių gerinimui, nau
ju tiesimui, kita dalis padary
mui saugiu skerskelių virš ar
ba po apačia gelžkelių bėgių.

ST. PATRICK'S BALIUS
Įsitėmykit visi, ypač jaunuo

liai, kad antradienį, Kovo 17 
d., Lietuvių salėj rengiama pa
sišokimo vakaras. Tą dieną 
nors gavėnios laikas, vyskupas 
pavelija daryti šokius, taigi tu
rėsit smagų pusgavėnį.

DARŽELIO SUSIRINKIMAS
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

svarbus mėnesinis susirinkimas 
bus laikomas kito penktadienio 
vakare. Kovo 13 d., nuo 8 vai.. 
Lietuviu salėje. Visu :b-mgiju

SLA. SEIMO KOMISIJAI
Komisijos bendras susirinki

mas bus laikomas Lietuvių sa- 
lėįe penktadienio vakare, Kovo 
20 d., nuo 8 vai. Visi kuopų 
atstovai prašomi dalyvauti.

VYKSTA CHICAGON
Adv. Nadas Rastenis išvyko 

kelioms dienoms i Chicagą.
Gryš pirmadienį, Kovo 9.

rio 26 d., iš šv. Jurgio bažny
čios. Liko žmona, Pranė, trys 
sūnus ir trys dukterys.

Vasario 26 d. mirė Monika 
Romaitytė, 18 m. amžiaus. Pa
laidota su bažnytinėmis apeigo
mis iš šv. Šeimos bažnyčios Va
sario 29 d.

Visų jų laidojimu rūpinosi 
graborė Adelė Jakubauskienė.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, 
tus per “Dirvą” 

ypatos:

siųs- 
šios

PARSIDUODA NAMAS
Seni žmonės nori parduoti 

namą, ir įsigyti mažesnį. Pa
vienis namas, 8 kambariai, 3 
garadžiai, didelis lotas, cemen-

O. Kairušktienė
M. Tiškienė 
Dominikas Smičius
K. Paškevičius 
Uršulė Zelenekaitš 
Uršulė Lisaitienė 
Domicėlė Garnienė

$6.00 
815.00 
$10.00
$5.00
$5.00 

$15.00 
$10.00

atstovai prašomi dalyvauti, nesi $4000; taksai apie $55 į metus, 
yra svarbių reikalų. Vald., 7502 Melrose avė.

Kreipkitės vėl: 
“Dirvos” Agentūra 

6820 Superior av. Cleveland, O

A K A R A S'FFl
Smagus žaislas laiko pra
leidimui su savo draugais!

GEROS DOVANOS.

Piliečių Klube 
LIETUVIŲ SALĖJE

Ketvergo vakare, 7:30 
Įžangos jokios nėra.

Atsilankykit, atsiveskit savo 
šeimos narius.

AND again Akron crashes thru 
with victory. This time by 

trouncing the Youngstown boys in 
basketball. The game which was 
played.in Youngstown last Saturday. 
The score, 46-24. Little need be 
said about the game, the score 
speaks for itself. The Akronites, 
paced by the Stokos brothers who 
were ably assisted by their team 
mates, left no doubt as to their 
superiority when it comes to basket
ball. Leading throughout the en
tire game and scoring almost at 
will, it wasn’t a question of who 
would win, but how bad the Young
stown boys would be beat. So in 
closing all I can say, is better luck 
lext time. Yessir, Youngstown, just 
keep trying and perhaps someday 
your chance will come.

Now let’s seo what I saw while 
you weren’t looking. So give a 
look and have a learn.

For a while I thought that may
be the Akron quintet would have 
a tough time beating the Steel- 
towners, simply because JOE DERIN 
was the official score keeper. Not 
that I don’t trust the lad but because

SEEMS to me that on? thing 
that this column lacks is a 

lost and found department. Seeing 
that so many things are always be
ing lost and found, I am surprised 
at myself for not having noticed 
the fact sooner. But recall most 
of my surprise for having noticed 
the fact before, K. J. M., S. ,S. S. 
Pinchhitter and the other snoopers 
for this column. And so dear read
ers I take unto myself the manage
ment of the lost, found, wanted and 
so forth department. And just write 
to me care of the Youth’s Forum 
if you Find, Lose, or Want some
thing. I’m even willing to collect 
the fees for these services rendered. 
But then K. S. or Pete might ob
ject so I'll leave them to figure 
that part out. They’ll probably ar
gu? until they realize there are 
no fees forthcoming. So I’ll just 
leave them argue for awhile.

LOST — One good basketball 
game by Y. L. S. C. to A. L. S. C. 
Y. L. S. C. lost even without the 
prophecy of King of Swat that oui 
Youngstownites would win. He pass
ed th? buck onto Jimmy Yurchisor 
this time. Swaty claimed, last year 
that it was because of the Akron 
gym, which seemed to have been 
built for team of Slim’s proportions

seemed to lengthen and widen the 
gym. (He didn’t succeed)

LOST — Several nieklės, by Tony 
Derin, Vince Sabel, Joe York of 
Youngstown an Bill Darulis and a 
Stokis boy of Akron. It’s no use 
hunting for the nickles, because 
Slim’s got them. It seems he knew 
beauty winners were good luck in 
a Tong game, and kept Bertha sit
ting next to him.

FOUND OUT — That “coffee 
pots', a good informer. It proved 
that Peter Hollish proposed once, 
Slim did same several times, and 
that ‘Chick’ Praspol was proposed 
to. Some girl having takeh advan
tage of Leap Year. All proposals 
having been in vain. But maybe 
their technique is getting better, 
and we’ll see results soon.

FOUND — Two Akron “Major 
Bowes,” being Slim and Chick. Also 
that Frank Rokus is a composer. 
He sang a sang of his own composi
tion, on Slim and Chick’s hour, en
titled “The Thrill cf a Kiss”. Won
der where he got all his dope about 
‘he thrill of a kiss.

WANTED — By the Y. L. S. C. 
A basketball team, to beat Akron in 
‘he near future. And Akron wants 
some stiff competition, but not too 
stiff. King of Swat says they’ll 
get it, anytime they want, in a 
basketball game.

Innocent Bystander.
I feared that he might pull seme 
pencil strategy... .The Akron boys 
might have won the game by a 
score of 100 and something to prac
tically nothing, but prior/to the 
start of the game the local lads 
made a bet on that they each would 
be the high point man and there
by failed to play a first class team 
work game....The local lassies al- 
•o played a game, but not against 
the Youngstown lassies. Even tho 
they lost, they certainly looked good 
iressed in their scanties. .. .JENNY 
GARIONES certainly has plenty of 
nep and fight. I bet I could make 
i first class wrestler out of her. . . . 
The reason that PETE YENICKY 
wasn’t there is that he realized that 
t was Leap Year Day and he fear- 
d that one cf the Steeltown gals 
light offer him a life time part
nership which he might not have 
he will to refuse.... During the 
-laying of a game called Coffee 
?>ot PETE HOLLISH admitted that I 
ie actually had proposed once. Can 
zou imagine that?...-I wonder why 
LIZ KALENDA was so inquisitive 
about PAUL KAZLOWSKY? It 
isn’t that she wants a few more 
bowling lessons. ... I saw TO N Yj 
WALLER give a demonstration of 
his now famous rumble seat ride. 
After witnessing it there is no won- j 
ier that BERTHA fell asleep. How ’ 
about it Helen?... .For the benefit' 
of those who don’t know, it was 
lhe first time that SLIM MICKU- 
NAS ever played a basketball game 
....I’ll bet that BILL STOKOS, the 
star of the game, enjoyed the ride 
home. I know just what was in 
his mind but he was a little bash-1 
ful to go through with it. Honest 
BERT, he told me so. .. .VINCE 
SABEL is up to his tricks again. 
Say BERTHA why didn't you give 
him th?, right address ?.... I’ll bet 
that GEORGE STOKOS could give 
JOE DERIN a few pointers ■ inso 
far as slinging it goes....By the 
way where does Youngstown keep 
all its girls? Even BILL DARULIS 
was a bit disappointed. .. .It cer 
tainly was a victory day for Akron. 
The local boys even took away most 
of the money in the Tong game.... 
I wish PETE HOLLISH would pick 
on someone his own size. Dont 
you HELEN? ... .1’11 bet that BRU
NO BARTKUS, who was.' the mur
dered person in the game called 
Murder, thought that he was really 
in heaven. Who wouldn’t if he was 
in the same position he waarin?....

to play in, which caused Youngstown 
to lose. But now after having 
Youngstown get licked in a gym, 
which Slim, who was playing center, 
covered in two strides. (Well maybe 
not two. but I’ll argue if someone 
else says more than four.) Swat 
blames it on the Stokis boys this 
time, says they make two many 
baskets. Swat has' the proof in fi
gures, claims that if the score of 
both Stokis’ boys was subtracted 
from Akron’s total score Youngstown 
would win. He was score keeper, 
and I don’t doubt but what he tried 
to do the subtracting, when he fled 
from the Akron lass, who was' close
ly watching him. But then Connie 
came on the job for Akron and I 
guess Swat was fojled, because 
Youngstown still has lost up to date.

FOUND — A team who can beat 
Akron at basketball. I’ll admit it 
was just the Akron girls who were 
beaten, and then with more of that, 
form that “Chick’ was heard to 
quote about when he said “what 
form” while watching Bertha Gario- 
nes toss in a long basket, a couple 
more girls in black, (Elsie Trum- 
piks is th? name) and the scrap
pers were divided among the team 
instead of it all being concentrated 
in Jeannie Gariones, I don’t think 
the Akron girls could be beaten. It 
was the St. Stanislaus team of 
Youngstown which defeated the Ak
ron lassies.

FOUND — One black with red 
trimmings, lady’s purse. (I take 
it for granted it belongs to a lady. 
Anyone knowing otherwise please 
inform me.) In a bedroom in the 
Lucas home. Ownei' may have same 
by giving reason for forgetting same 
and writing out her name and ad
dress for Vince Sabel, is no reason 
for getting absent minded.

Also found a pail- of tennis shoes, 
they won’t fit any of the Lucas’s 
family, so owner may have them 
by identification.

FOUND OUT — That Adeline 
Rokus is a heartbreaker. Seems 
that a certain Akron boy, went to 
a lot of trouble to get himself in 
Cleveland, for the last Akron doing 
there, so he could keep Adeline in 
sight. And what does cruel Adeline 
do but give, the now heartbroken 
boy, a cold shoulder. And during 
Leap Year too.

LOST — After the basketball 
game. Somewhere between the gym 
and the Lucas home. One, Elsie

Dear Chief,
Don't get sore at me for bungling 

up the Stokis job. I did my best 
chief, honest. Can’t see how it fail
ed, I put a tack in every one of 
the tires on Frank Rokus’ car. But 
I guess Akron’s got ą good guardian 
angel because only one of the tacks 
worked. I know you said to put 
dynamite under the hood of the car 
‘he Stokis boys rode in. But gee, 
chief, I like Frank and it would 
have been a lousy thing to do, just 
to help win a basketball game. And 
besides it would take more than dy
namite to beat Akron.

The Shadow.

Determination
The skies may glow,
The winds may blow,

The leaves may bud or fall;
The tide may sag,
The time may drag,

I will obey the call.

The tongues may blab,
The looks may stab,

The Fates may shift the goal;
My heart is set— 
Without regret,

I will obey the call.

The Wisdom knows,
From dust I rose,

To dust I soon shall fall;
Timely or late
May end my gait,

I will obey the call.
Nadas Rastenis

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

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

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

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

NEPAPRASTA PROGA
Du moderniški namai, ant vieno 

loto, kampas E. 80 ir Star avenue 
(nirma gatve i pietus nuo Supe
rior). abu už $4800. Parsiduos ir 
nar.'kirai jei norima. Savininkas 
4303 Pearl Rd. SHa 5801

Doggone it some guys ' get all the 
breaks. .. .And if you think that
this column is lousy, ring the Gong 
yourself.

Trumpiks, the girl in black, Akron 
girls best player. And it also seems

HIPPODROME
EIKIT PAMATYTI ŠIŲ DIENU 

STEBUKLĄ!
Pradedant šiuo šeštadieniu, Kovo 

7, Hippodrome Theatre bus rodoma 
garsios Dionne mergaites, gmiusios 
nenkios vienu kartu, veikale vardu 
“The Country Doctor”.

Kas buvo rašyta ai- kalbėta apie 
šias mergaites pasilieka niekas prieš 
tiesiogini matymą jų vaidinant vei
kale paimtame iš gyvenimo. Prie 
jų vaidina šie Hollywoodo artistai: 
Jean Hersholt, June Lang, Michael 
Whalen, Slim Summerville, ir Doro- j v 
thy Peterson. If

To veikalo karžygis yra drąsus į 
daktaras Kanados miškuose, 
rolę vaidina Jean Hersholt.

Veikalo turinis labai įdomus ir Ž 
sujaudinantis, kaip tas gydytojas, * 
kovodamas už miškų gyventojų rei-i-<• 
kalus, buna paneigiamas, bet paga- į £

kurio

liau išeina laimėtoju.

STONIS
RESTAURANT

an Akron boy too, same place, same 
time, who’s identity unknown, 
reward for finding. Finder also 
sponsible for finding.

RECOVERED — By A. L. S.
at least long enough to help beat 
Youngstown. One, Bill Darulis. He’s 
the one folks that kept charging 
against the brick walls, trying it

No 
re-

c.,

J. J. STANKUS

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

GERA ANGLIS
Arco Lump (premium) ............... $8.95
(Mažiau negu 2 bušeliai pelenų iš tono)
Nordic Egg or Lump ................ $7.65
Majestic ................................. $5.95
Čeke .............................................. $8.75

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio.


