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ŠAUKIA KONFEREN
CIJĄ LONDONE

Paryžius. — Buvo sutar
ta šaukti speciali Lokarno 
sutarties garantorių posė-> 
di Genevoj, tačiau nutartai 
vietoj to suvažiuoti j Lon
doną ir tartis kas daryti' 
su Vokiečių pasielgimu su j 
Reinlandu.

Prancūzija sako neis Į jo
kias derybas su Vokiečiais; 
iki jie neištrauks savo 
riumenės nuo Reino.

Rusija pareiškė savo 
sistatymą nesitarti su 
kiečiais ir neiti į jokius nu
sileidimus iki jie Reinlande 
sėdės. Toliau, pažadėjo vi
sokią paramą Tautų Sąjun
gai taikos nustatymo rei
kaluose.

Maskvos laikraštis ‘Prav
da’ sako kad Hitlerio siūly
mas 25 metų nepuolimo 
sutarties yra tik “leidimas 
durnų j akis”.

ka-

nu-
Vo-

IR DARBININKŲ ŽINIOS
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KRUVINOS RIAUŠES I ETIOPIJOJE UŽMUŠ
TA 50 ŽMONIŲISPANIJOJE

Paryžius, Kovo 11 d.—Prancūzija kalba apie pa
sitraukimą iš Tautų Sąjungos jeigu Anglija nesiims 
remti jos reikalavime kad Vokietija ištrauktų savo 
kariumenę iš Reinlando. To Prancūzija reikalauja 
Londono konferencijos, kuri prasidės Kovo 14 d.

Madridas, Ispanija. — Po 
j rinkimų ir gerų laimėjimų, 
Ispanijos raudonieji dauge- 

: lyje vietų surengė riaušes, 
užpuolė daug bažnyčių, Vie
nuolynų, tikybinių mokyk
lų, jas degina, plėšia, išnie
kina šventenybes.

Nuo rinkimų, kurie įvyko 
Vasario 16 d., jau užpulta 

I ir sudeginta arba apgadin- 
1 ta 27 bažnyčios ir vienuoly
nai. Susirėmimuose jau už-

1 mušta virš 50 žmonių.
j Kairiųjų valdžia jau ma- 
i to kad sunkų suvaldyti sa
vo įtūžusius sekėjus.

Addis Ababa. — Kovo 11 
d. Italų kariški lėktuvai už- 

mie- 
kame 
iš

puolė ir bombardavo 
stą Debra Markos, 
užmušta 50 žmonių, 
30 moterų.

jų
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Didelis PotvinisJKaune

GAL NEDALYVAUS
OLYMPIAD©.!

Geneva. — Keleto Eur 
pos valstybių sporto vedė- Katedrą ir Rotušę.)

o-

jai pareiškė kad iš priežas
ties Vokiečių kariško užsi
mojimo prieš Prancūziją, 
tų šalių sportininkai nebus 
leidžiami vykt į Olympiškus 
žaislus, kurie rengiami Vo
kietijoje šią vasarą.

Kaunas, Kovo 11 d. — Nemune vanduo staiga pa
kilo ir Kaunas liko apsemtas vandeniu taip kaip jau 
senai buvo. Senojo miesto dalyje 5,000 žmonių liko be 
pastogės. Vanduo pakilo 20 pėdų virš normalio.

(Kaip atmename, Kalėdų laiku ir Sausio mėnesi oras Lie
tuvoje buvo šiltas. Tačiau, kaip Vasario 18 d. “Lietuvos Aidas” 
rašo, Lietuvoje prasidėjo smarkus šalčiai, taigi upės užšalo, ir 
prisnigo. Dabar matomai Įvyko staigus atleidimas, ir Kaunas* 
gulintis tarpušakyje Nemuno ir Neries upių, atsidūrė potviny- 
je. Potviniai visada užklumpa Kauno senojo miesto dali, apie

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė pareiškė kad ji 
gatava siųsti kariumenę, su 

. aliantų pagalba, priversti 
i Vokiečius apleisti Reinlan- 
I dą, bet pirmiausia naudos 
į visus taikos budus su Tau
tų Sąjungos pagalba.

Prancūzija tuoj pasiun
tė kariumenę į visus fortus 
prie Reino upės., už kurios 

i kitame krante jau stovi Vo
kiečiai.

Prancūzija reikalavo An
glijos ir kitų valstybių sto
ti į talką prieš Vokietiją, 
nes Prancūzai tiki kad Vo
kiečiai gali žengti gilyn į 
Prancūziją.

Reinlando Vokiečiai su
laukę savo kariumenės, su-j
tiko ją labai iškilmingai ir|?TALIjA ŽADA REM- 
dziaugsmingai.

Apie 25,000 Vokiečių in- TI PRANCŪZIJĄ 
ėjo j Reinlandą po ginklu, 
ir visa to 
paversta į 
menę.

Kadangi
pusėje stovi Vokiečiai, kito
je Prancūzai, kareiviai, ti
kima tarp jų susirėmimų, 
kurie gali privesti prie di
desnių nesmagumų.

Plieno darbai buvo nu
kritę po naujų metų, bet 
dabar vėl atsigriebė ir dir
ba apie 57 nuoš. normalio.

Youngstown, Ohio, srity
je plieno darbai pakilo iki 
70 nuoš., kaip nebuvo per 
praėjusius šešis metus.

Šiuos darbus pakėlė padi
dėjimas automobilių garny-j 
bos.

New Yorko aukštųjų bu- 
dinkų keltuvų darbininkų 
streikas tęsiasi. Unijos va
dai savo kovos iki galo.

Darbininkai reikal a u j a 
48 valandų darbo savaitės, 
$2 į savaitę mokesčio dau
giau ir griežto prisilaiky
mo samdyti tik unijistus.

Providence, R. I. — Su
streikavo apie 1400 trokų 
vežiotojų Rhode Island ir 
kaimyninėse valstijose.

Unija reikalauja darbi
ninkams mokesties 50, 55 
ir 60 centų j valandą.

Boston, Mass. — Rubsiu- 
viai laimėjo streiką šešiose 
siuvyklose, ir pasirašius su 
unija sutartį darbininkai 
gryžo dirbti.

Washington. — Valdžia' 
išdavė užsakymą Wright 
lėktuvų korporacijai padir
bti 512 lėktuvams motoru, 
už $3,850,000.

Washington, Pa. — Su- 
gryžo dirbti 1400 angliaka
sių, kurie- buvo sustreikavę 
už pirmenybės teisę darbe.

Jeannette, Pa. — Buvo 
sustreikavę 870 gurno išdir- 
bystės darbininkų, bet po i stoti prieš tą valstybę kuri.cuzijai duotą žodį pirmes- 
5 dienų vėl SUgryžo dirbti.!pultų kitą valstybę. I nėse sutartyse.

Vokiečių ka- 
Reinlandą. 
momentu, ži
bino išsiunti-

ATVYKSTA SVEČIAS IŠ LIETUVOS
Kaunas, Kovo 7 d. (DULR telegiamas). — 

dien išvyko i Suv. Valstijas Pasaulio Lietuvių Sąjun
gos sekretorius Dr. Leimonas. Jis kartu atsiveža Pa
saulio Lietuvių Sąjungos jau paruoštą statutą, kuris 
bus patiektas Sąjungos nariams gyvenantiems Ameri
koje svarstymui. Kartu jis atsiveža kolekciją Lietu
vos liaudies dirbinių ir suruoš Lietuvių kolonijose pa
rodas. Jis mano aplankyti visas Lietuvių organizaci
jas, o taip pat tartis del sudarymo Pasaulio Lietuvių 
Muzejaus. ' ’5

šian

ANGLIJOS KARALIUS 
GLASGOWE

Glasgow, Škotija. — An
glijos karalius Edward VIII 
apsilankė šiame mieste. Jį 
čia oficialiai priimti komu
nistiška miesto taryba at
sisakė, taigi karalius apsi
lankė tik tam tikrose vieto
se, buvo nuvažiavęs į dar
bininkų gyvenamas dalis, 
aplinkė keletą skurdžių na
mų, apžiūrėti kaip vargšai, 
gyvena. Nudžiugę tokiu I 
aplankymu, žmoneliai sakė, j 
“tegul laimina jus Dievas j 
kad musų vargšų neužmir-, 
ŠOt”.... v; i Las

Kai alius taipgi aplankė! jįs įįĮęrjna ]<aj su pana. 
baigiamą įrengti didziausj Į šiu irengimu pagalba kada 
pasaulyje pasazierim laivą, , nors saulės spinduliais bus 

varoma dirbtuvių mašinos.
Toliau, jis sako kad jau] 

svarstoma klausimas miru
sių žmonių lavonų degini
mo saulės spinduliais, kas 
turi ir tam tikrą poetišką 
reikšmę. Parodymui kad 
tas galima bus padalyti, 
McCoy padėjo dviejų svarui 
kraliką po sukoncentruotais 
saulės spinduliais. Jis pa
virto į durnus ir garus ir 
dingo poros minutų bėgyje.

PLIENĄ TARPINA SAU
LĖS SPINDULIAIS

Los Angeles, Cal. — H. 
E. McCoy, šio miesto išra
dėjas, darė 
pyti plieną 
lių karščiu, 
sisekė: jis

bandymus tar- 
saulės spindu
li' tas jam pa- 
sukoncentravo 

saulės spindulius su pagal
ba 60 veidrodžių stiklų, ku
rie mesdami saulės karštį 

į Į vieną vietą, sudarė 4000 
i laipsnių karštį ir tuo karš- 
I čiu pradeginta skylė per 
! plieno plotvę, tirpstantis 
1 plienas varvėjo kaip svies- 
į tas.
I Jis tikrina kad su pana-

“Queen Mary”, kuris pra
dės plaukioti Birželio mėn.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTES 
ATGARSIAI

Roose-
Vasa-
Prezi-

1936

dienos

Kaunas, Vasario 16, 1936. 
“Jo Ekscelencija
Franklin D. Roosevelt, . „ 
Washington, America.

Nuoširdžiai dėkoju Jūsų Eks
celencijai už sveikinimus ir ge
rus linkėjimus, kuriuos Tams
ta matonėjai pasiųsti Lietuvos 
tautinės šventės dienos proga, 
ir užtikrinu kad tamstos labai 
malonus dėmėsis giliai palietė 
mane, lygiai kaip ir Lietuvos 
žmones.

Antanas Smetona.”

I.
Amerikos Prezidentas 

velt pasveikino Lietuvą 
i io 16-tos proga. štai
dento Roosevelto ir Preziden
to A. Smetonos telegramai:

Baltieji Rūmai, Vas. 16. 
Jo Ekscelencija 
Antanas Smetona, 
Lietuvos Prezidentas, 
Kaunas, Lietuva.

šios tautinės šventės
proga man yra malonu siųsti 
Jūsų Ekscelencijai mano Vy
riausybės nuoširdžius sveikini
mus bei tikrus linkėjimus, prie 
kurių aš mielai prisidedu, kad 
Lietuva, kaip iki šiol, nuolatos 
klestėtų.

Franklin D. Roosevelt.”krašto policija 
Vokiečių kariū-

vienoje Reino

Roma. — Italija pasireiš- 
; palaikysianti Prancuzi- 

pusę atsitikime Vokie- 
puolimo ant Praneuzi-

Berlinas, Kovo 7. — Vo
kietija pasiuntė savo kariu
menę ir užėmė Reinlando 
nuginkluotą ruožtą, tuomi 
suplėšydami visas savo su 
aliantais padarytas sutar
tis.

Kartu su tuomi paskelbė 
kad Lokarno sutartis, kuri 
garantavo Vokietijos, Bel
gijos ir Prancūzijos rube- 
žius — ir Reinlando ruož
tą — nustoja egzistavus del 
Prancūzijos pasirašytos ka
riškos sutarties su Rusija.

Savo pasielgimo užtvirti
nimui jis paskelbė Vokieti
jos seimo rinkimus Kovo 29 
d., kame jo darbai hus už- 
girti visos tautos vardu.

Apie tą savo pasielgimą 
Hitleris įteikė kitų šalių at
stovams pranešimus tuo pa
čiu laiku kai 
riumenė ėjo į

Tuo pačiu 
nios apie tai
nėta į viso pasaulio sostines 
ir suinteresuotoms valsty
bėms.

Hitlerio pareiškimai
1. Vokietija pasiunčia sa- 

kariumenę į Reinlando ruo
žtą, po nusprendimo kad 
Lokarno sutartis vra mirus

I .ir Vokietija turi teisę jį mi
litarizuoti nepaisant Ver- 
salės sutarties draudimo.

2. Dabar kada Vokietija 
stoja ant lygaus laipsnio su 
kitomis didelėmis valstybė
mis, apsiginklavus ir lais
va, ji gatava įstoti atgal į 
Tautą Sąjungą, iš kurios 
pasitraukė už nelygybę.

3. Vokietija gatava pa
sirašyti 25 metų nepuolimo 
sutartį su Prancūzija ir 
Belgija, kurių sienas Lokar
no sutartis apsaugoja.

4. Vokietija gatava su
daryti nepuolimo sutartį su 
visais savo kaimynais, ry-f

i tuose ir vakaruose, kartu ir Slovakija, Rumanija ir Ju
sli Lietuva.

5. Vokietija gatava nu
statyt su Prancūzija ir Bel
gija savitarpio neapgink
luotus ruožtus kokius tik 
tos šalys nori.

6. Vokietija ragina pa
gaminti senai norimą vaka
rinės Europos oro sutartį, 
kuria visos valstybės galė
tų bendrai oro spėkomis

ANGLIJA DALYKĄ
IMA ŠALTAI

Londonas. — Nors Pran
cūzija norėtų tuoj imti žy
gių išstumti Vokiečius iš 
Reinlando ruožto, Anglija 
Į tai žiuri šaltai ir galvoja 
kas daryti. Nenori imtis 
kariškų priemonių.

Šiaip gi Anglija pareiškė 
kad jeigu Vokitija bandy
tų pulti Prancūziją, Angli
ja stos visomis spėkomis Į 
pagalbą Prancūzams.

Tuo gi tarpu Rusijos am
basadorius Paryžiuje užti
krino Prancūzijai visokią 
pagalbą prieš Vokiečius.

Panašiai padarė ir Čeko-

goslavija. Nuo jų neatsili
ko ir Lenkija, kuri iki šiol 
lankstėsi Hitleriui ir manė 
kad tas gelbės Lenkams jų 
politikoje 
tybes.

Lenkai, 
Vokiečiai 
neužimtų 
riaus, pasisakė Prancūzijai 
ištikimai pildysianti Pran-

prieš kitas vals-

kad 
žygiu

nusigandę 
sekančiu

Danzigo karido-

kė 
jos 
čių 
jos.

Italija sutinka sulaikyti 
karą Etiopijoje jeigu Tau
tų Sąjunga atšauks sankci
jas prieš Italiją.

Sankcijas atšaukus ir ka
rą pertraukus, Mussolini 
sako baigtų Etiopijos ginčą 
derybomis ir dirbtų išvien 
su aliantais Europos taikos 
sustiprinimui.

Be Amerikos Prezidento, Lie
tuvą sveikino dar šių valstybių 
Prezidentai: Latvijos, Estoni- 
jos, Čekoslovakijos, Argentinos, 
Turkijos.

Antano 
pasaky- 
Vasario

125 MILIJONAI DOLA
RIŲ KELIAMS

Šį pavasarį bus pradėta 
visoje šalyje kelių darbai 
kuriems bus praleista 125 
milijonai dolarių. Tie dar
bai svarbiausia bus padary
mas pravažiavimų po arba 
virš gelžkelių bėgių, išven
gimui nelaimių automobi
liais važiuojant. Bus sudė
ta reikalingi signalai, vals
tybinių vieškelių praplati
nimai reikalingose vietose, 
išlyginti perdideli užsisuki
mai, ir tt.

ŠALČIŲ NUOSTOLIAI
Ohio valstijoje šios žie

mos dideli šalčiai padarė 
milijonų dolarių nuostolių. 
Miestai ir valstija turės pa
dėti apie penkis milijonus 
dolarių vien tik ištaisymui 
vieškelių ir gatvių ką šaltis 
sudraskė. Prie to, padary
ta dideli nuostoliai vaisių 
ūkiams ir kitais atžvilgiais.

Savu keliu, šalčiai suda
rė ir daugiau darbų, kelių 
ir gatvių taisymui, gelžke- 
liams biznio, angliakasiams 
prisiėjo dirbti pilną laiką.

ATVAŽIAVO 200 ŽYDŲ
New York. — Čia atvy

ko 200 Žydų pabėgėlių iš 
Vokietijos. Trumpu laiku 
atvyks jų dar daugiau.

9 užmušta. Milane, Ita
lijoj, automobilių ir lėktu
vų motorų dirbtuvėj spro
gime užmušta 9 darbinin
kai.

Varšava. — Vienam mie
stelyje Lenkijoje riaušėse 
prieš Žydus užmušta du 
Žydai.

Nužudė tėvą. Reading, 
Pa. — Louis Toontas, 14 
m. amžiaus vaikas, prisipa
žino nužudęs savo tėvą, už

TYRINĖS TOWNSEND 
PLANO VEIKIMĄ 

Washington. — Atstovų 
Butas paskyrė $50,000 įs
teigimui komisijos kuri ty
rinės Townsendo ir kitus 
senatvės pensijos jieškoji- 
mo planus. Valdžia nori 
ištirti ar kas nesinaudoja iš 
senelių rinkdamas pinigus 
visokiais pažadais iškovoti ■ jo žiaurų apsiėjimą su šeh 
jiems senatvės pensiją. j ma.

II.
Lietuvos Prezidento 

Smetonos radio kalba, 
ta Europos kraštams
16-tos proga, buvo tokia:

“Didi yra šiandien tietuvių 
šventė. Ji primena jų tėvynės 
laisvės atgavimo pradžią. Lie
tuva, kaip ir jos santarvininkės 
— Latvija ir Estija — apsi
sprendė nepriklausoma valsty
be pasibaigiant didžiajam ka
rui. Tai, palyginti, maži kraš
tai, tačiau jų kultūrinė pa
žanga pasirodė itin sparti ir 
žymi, kai atsipalaidavo iš sve
timo jungo. Tuo gali kiekvie
nas įsitikinti, sulyginęs Pabal
tijo prieškarinę buitį, kai buvo 
svetimoje valdžioje, su dabar
tine buitimi. Taigi Pabaltijys 
vertas buvo to dėmesio, kurs 
jam suteikta priimant nepri
klausomų valstybių šeimon. Juk 
jis, nevaržomai ugdydamas sa
vo tautišką kultūrą, didi ra ir 
visos žmonijos kulturinį lobį. 
Įveikdamas visokias laiko ne
geroves, jis drąsiai žygiuoja 
pro įvairias nerimo audras. 
Rimtį ir taiką palaikyti, ben
drai dirbti geroje kitų tautų 
talkoje yra Pabaltijo mažųjų 
tautų didžiausias noras.

“Šiandien Lietuviai šventiš
kai nusiteikę, minėdami tą die
ną, kurią buvo jų tėvynės lais
vė paskelbta, atsimindami ir 
savo 
tuva 
dujų 
dien
įrašytas istorijoj lapųosna. Dą^ 
bartinę Lietuva su KJaįpėdo^ 
uostu tik labai maža dalis bu-

vusiosios, prie Nemuno ir Ne
ries upių.

“Tautos šventė nėra vien tik 
džiaugsmingas Įvykis: tai kar
tu diena kurią Tauta gali ir net 
privalo padaryti savo atliktų 
darbų apiskaitą ir privalo su
telkus apsvarstyti savo ateities 
planus. Tai ypatingai tinka 
Lietuvai kuri, švęsdama savo 
nepriklausomybės atgavimo aš
tuonioliktą sukaktį, negali ne
pagalvoti apie tam tikrą 192Q 
metų įvykį, kuriuo buvo sulau
žyta tarptautinė teisė ir Lie
tuvai buvo padaryta didelė 
skriauda, ir kurio pasėkos iki 
šiai dienai dar nėra atitaisytos* 
kaip to teisingumas reikalauja.

“Padėjus į savo atgimimo ir 
nepriklausomos buities pagrin
dą teisingumą ir pagarbą, Lie
tuva yra pasiryžus ir toliau 
laikytis tos krypties ir tvirtai 
tiki kad ji galų gale padės jai 
laimėti tarptautiniame gyveni- 

Toks plėtojimasis yra ly- 
visuotinei taikai 

tautų savitarpib

me.
giai būtinas 
sutvirtinti 
santykiuose.”

didingą praeiti, kada Lie- 
siekė nuo Baltijos iki Juo- 
jurų. Toji praeitis nu
tik gražus atsiminimas,

m. : .
Lietuvos pagerbimas Latvi

jos mokyklose. Latvijos švie
timo Ministerija išleido patvar
kymą kad Vasario 16-ta Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės proga, butų apvaikščmi “>"1 
Latvijos mokyklose. Tokiu ! t- 
du Lietuvos-Latvijos broli-Ą-i 
saintikiai pradėta auklėti iš pat 
pamatų. " t

Lietuvos Pasiuntinybės > 
Inferpiacijų Skyrius, 

Washington, D. C* 
J



PITTSBURGH
JANUŠKEVIČIUS RO
DYS LIETUVOS PA
VEIKSLUS KOVO 15
Pittsburgho Lietuviai taipgi 

turės progos pamatyti J. Ja
nuškevičiaus puikius spalvuo
tus Lietuvos paveikslus-filmas, 
kurių rodymas bus jau šį sek
madienį, Kovo 15 d., South Side 
Lietuvių salėje, 17'21 Janet St. 
Pradžia bus lygiai 7 vai., įžan
ga suagusiems 35c., vaikams 
15 centų.

Pelnas skiriamas Lietuvių 
Kambario fondo naudai.

Pirmą kartą gausit progos 
pamatyti Lietuvą jos tikrose 
spalvose ir daugybę gražių vai
zdų, puikią Lietuvos kariume- 
nę, Pasaulio Lietuvių Kongresą 
ir kitas įdomybes. Ateikit vi
si. ■ Kviečia Komitetas.

LIETUVIŲ KAMBARIO 
REIKALAI

9-TAS SĄRAŠAS AUKAVUSIŲJŲ
LIETUVIŲ KAMBARIO 

FONDAN
Abeeiunas V., N. Britain, Ct. $2.00 
Abisilienė A., Romulus, Mieli. 1.00 
Avietenaitė M., Kaunas

(dovana: dvi Liet, meno knygos)
Badenas A., Parnassus, Pa. 5.00
Paččnukė A., Carnegie, Pa. 2.00
Bakanas S., Pittsburgh 1.00
Barzdaitiene A.. Pittsburgh 1.00
Boreika V., S. Orange, N. .1. 1.00
Bulkelaite O., Detroit, Mieh. .50
Bugailiškis .L, Waterbury, Ct. 5.00
Bulota A., Marijampole lt. 50.00 
Dapkus M., E. Dearborn, Mich. 5.00 
Daukšys V., Brooklyn, N. Y. 1.00
Danauskas J., Waterbury, Ct. 1.00
Gaigalaitis Prof., Klaipeda 5.00
Glemžaite M., Lietuva (dovana 

senoviška pirškio juosta)
Grinius Dr. K., Kaunas (dovana 

dvi senoviškos prikyštės)
Imbrasienė M., Pittsburgh 1.00 
Kiburis O., Brooklyn 5.00
Kubilius Kun. B. F., S. Boston 5.00
Kutkauskas M., Detroit, Mich. 1.00 
Liet. Neprig. Lit. Pašalpinis

Klubas, Duquesne, Pa. 21.50
Miėiulienė A.. Pittsburgh . 3.00
Markelis V., Klaipėda it. 10.00 
Mažeika S. P., Chicago 5.00
Poviliunienė J., Pittsburgh 1.00
Rusteika Pulk., Kaunas 2.00
Samuleviėius’ J., Pittsburgh 1.00
SLA. 48 kuopa, Portage, Pa. 3.15
SLA. 3 Apskritis, Pittsburgh 2.47
Strikolis Dr. M. T., Chicago 2 00
Širvaitienė M., Detroit 1.00
Sandaros Moterų Kuopa,

Pittsburgh 4.0.00
SLA. 40 kp. Pittsburgh 44.30
Smetona A., Lietuvos

Prezidentas, Kaunas lt. 100.00 
Smetona Julius, Kaunas lt 10.00 
Stanis Iz., Brooklyn 2.00
Strikulis K., Waterbury 3.00
Šlakutis J., Detroit 1.00
Sukaitis V., Waterbury 1.00
Tūbelis Juozas., Lietuvos

Minist. Pirm., Kaunas lt. 600.00
Uvikas M. K., Omaha, Nebr. 1.00

Sausio 30 d. 1936 m. fonde 
buvo $2861.70. Tai dar nema
žai trūksta iki pilnos sumos, 
$5,000. Kurie mėgiate Lietu
vių meną ir manote jog pravar
tu to musų meno, musų stiliaus 
pavyzdžius įamžinti šiame va
kariniame pasaulyje, prisidėkit 
su savo aukomis. Pinigines au
kas siųskit adresu: V. Zamb- 
liauskas, 31 Minooka St., Pitts
burgh, Pa. Money orderius ra
šykit: Lithuanian Memorial 
Foom Fund. Didele ar maža 
auka yra gera, ir gausite už 
jūsų atsiųstą auką paliudijimą. 
Liet. Kambario Fondo Spaudos

Komisija.
J. Bajtrųšąilis.

ATVEŽTA DAUG 
MĖSOS IŠ LIE

TUVOS
šiomis dienomis atėjo iš 

Kauno “Maisto” bendrovės di
delis transportas mėsų del A. 
S. Trečioko, Newark, N. J.. 
Amerikos Lietuvių Vaizbos Bu
to, Pittsburgh, Pa., Marijana- 
polįo Kolegijos, Thompson, Ct., 
ir P. V. Jurgėlos, Brooklyn.

Dalią atsiųsto produkto iš 
muitinės jau išimta ir skubiai 
vietos Lietuvių tarpe yra sklei
džiama.

Produktas visais atžvilgiais 
į'ra tinkamas ir vartotojų mė
giamas.

Chicago SLA. NARIAI
Balsuokit už ši Tautinį Kandidatų Sąrašą
Prezidentu ..........................ADV. NADAS RASTENIS,

LANKĖSI ADV. N. RASTENIS
šiose dienose Chicagoje lan

kėsi Adv. Nadas Rastenis iš 
Clevelando, kandidatas į SLA. 
prezidentus. Pasimatė su dau-

Vice Prezidentu ..............ADV. ANT. O. ŠALNA,
Sekretorium. ..................... M. J. VINIKAS (dabartinis)
Iždininku ............................ADV. J. S. LOPATTO,
Iždo globėjais .......... ST. MOCKUS, J. ZALATORIUS,

geliu veikėjų, sakė kalbą per
radio, ir dalyvavo Birutės va
kare. Chicagįečių tarpe p. Ras
tenis paliko gero įspūdžio.

Daktaru kvotėju ..............DR. MIKOLAINIS

S. L. A. VALDYBOS RINKIMU BALSA-
Chicagoje laukiama atvyks

tant SLA. Centro Sekretoriaus
VIMAI JAU PRASIDĖJO

lengvas u.žsirul<ym.as-

M. J. Viniko oficialiais organi
zacijos reikalais.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS OF AMERICA 

25 M. JUBILEJUS
Sausio 10 ir 11 d. Chicagie- 

čiai darbininkai apvaikščiojom 
25 metų sukaktuves nuo įsikū
rimo rųbsiuvių unijos. Iškil
mės buvo tokia tvarka: Sausio 
10 d. Chicago Civic operos na
me buvo koncertas su plačių 
programų, o 11 d., banketas su 
programų ir kalbomis A. C. W. 
name. Unija apturėjo daug 
sveikinimų iš kitų miestų.

Per tuos 25 metus Chicagos 
siuvėjų unija išlaikė prieš viso
kius izmus, ypač bolševizmą, ir 
pastarais laikais depresiją, nie
kas nepajiegė išardyti siuvėjų- 
vienybės. Darbdaviai čia pir
mutiniai pripažino uniją, ir iš 
to buvo abiem pusėm pakenčia
mai gerai.

Per tuos 25 metus unijos gy
venime buvo daug linksmų die
nų ir liūdnų nuotikių. Vieni 
unijos nariai paseno, mirė, ki
ti apsivedė ir jau vaikus užau
gino, kurie taip pat vedę.

Chicagos siuvėjų unijai daug 
kaštavo 1910 ir 1915 metų 
streikai. Lietuviai tose kovose 
žymiai dalyvavo, iš jų Lazins- 
kas ir Nagreckas liko nušauti, 
o Lungevičius ir šiandien vaik
ščioja su kulka krutinėję. O 
kiek nukentėjo sužeidimais ir 
.areštavimais, ir tt. ir tt.

Tiem nušautiem Lietuviam, 
krūvoje palaidotiem, Lietuvių 
skyrius pastatė paminklą, rū
pinasi jų kapu, kapas visada 
gražiai aptaisomas ir Kapų die
noje visada padedama ant ka
pų vainikai.

Mes Lietuviai ūkininkų sūnus, 
sveiki ir stiprus, atlaikėm tas 
kovas, o streiklaužiai ir mušei
kos daugiau nukentėjo, kiek jų 
mirė ir sužeista aš ir nežinau. 
Po streikų, unijos vadovybę 
paėmė kiti, Lietuviai paliko už
pakalyj e.

Lietuviai turi savo skyrių to
je unijoje, tarp savęs gyvena 
taikiai y- su kitų tautų skyriais 
gražiai sugyvena.

Sveikinu Bostono Lietuvius 
rubsiuvius, su kuriais buvau 35 
metai atgal, ir Brooklyniečius, 
kur dirbau 27 metai atgal. Ne
užmirštu ir Rochesterio unijos 
draugus, su kuriais darbavausi 
prieš daug metų.

K. Rugis,
2025 W. Walton St. 

Chicago, Ill.

SCRANTON, PA.
Lietuvių tautiškos parapijos 

salėje Užgavėnių vakare, Vasa
rio 25, atsibuvo didelė vakarie
nė su koncertu. Programe da
lyvavo tautinės seminarijos 
klierikai, vietiniai solistai, so
listės, ir parapijos choras po 
vadovyste naujo vargoninko.

Publikos buvo virš trijų šim
tų ir visi buvo užganėdinti ne 
lik vakariene bet ir koncertu, 
kuiis gražiai pasisekė. Užbai
giant muzikali programą, kal
bėjo vietinis klebonas Kun. Žu
kauskas, pasakydamas įspūdin
gą kalbą, kviečiant visus prie 
tautiško susipratimo ir vieny
bės.

Šeimininkės vakarienės pa
rnešėjos buvo labai atsakančios 
ir prityrusios ir gražiai aptar
navo suvirs tris šimtus atsilan
kiusių svečių.

Daugiau tokių gražių vaka
rų. Ten Buvęs.

KAIP BALSUOTI Už SAVO 
KANDIDATUS

Šiose dienose jau prasidėjo 
SLA. Pildomosios Tarybos rin
kimai. Visuotinu balsavimu iš
rinktieji kandidatai ir liks Su
sivienijimo viršininkais sekan
čiai porai metų, ne taip kaip 
būdavo seniau, kuomet seimas 
galutinai rinkdavo arba užtvir
tindavo Pildomąją Tarybą.

Pereitame seime socialistai, 
gerai susiorganizavę, pravarė 
tokį patvarkymą, tikėdami kad 
jie visada laimės visuotinuose 
balsavimuose.

Kadangi Susivienijime yra 
daugiau tautinio elemento ir 
viskas ko jam reikia tai sukrus
ti, skaitlingai dalyvauti kuopos 
susirinkimuose ir balsuoti už 
tautininkus kandidatus, ir rin
kimai gali nusvirti musų pusėn.

Kiekvieno SLA. nario, vyro 
ir moteries, pareiga yra eiti į 
savo kuopos susirinkimą, kada 
bus paskelbta balsavimai, ir 
atiduoti balsą už viršuje pažy
mėtus asmenis. Jie yra dori, 
pasitikimi veikėjai ir Susivie
nijimui tinkamiausi vadovai.

AKRON
SMULKIOS ŽINELĖS

Pas pp. Višnelius lankėsi jos 
brolis p. Šeškevičiaus iš Cleve
lando.

Kiek laiko atgal, pas savo 
seseris ir švogerius pp. Norkus 
ir Andriuškevičius lankėsi jų 
sesuo su švogeriu ir jų nesenai 
apsivedęs sūnūs su savo žmo
na, iš Conn, valstijos. Jauna
vedžiams Akronas labai patiko, 
jie patenkinti Lietuvių vaišin- 
•gumu. Jie aplenkė didžiules 
šio miesto gumų išdirbystes. 
Paskiau nuvažiavo pas farme- 
rius Pjąspaliaukus, paviešėjo 
jų ūkyje, ir gryžo atgal.

Pas K. Bartkų lankėsi jo sū
nūs Antanas iš Chicagos. Pa
viešėjęs pas tėvą gryžo namon.

Kalnas.
PUIKUS PAVEIKSLAI. La

bai smagu pažymėti kad mus 
aplankęs filmininkąs Juozas Ja
nuškevičius Ir. parodė įdomius 
krutamųs paveikslus iš Lietu
vos. Paveikslai spalvuoti, ir 
tokie gražus kad nieko pana
šaus nesam matę. Gėlės, žmo
nių veidai, ir padangės mato
mos jų tikrose spalvose, kas 
tiesiog džiugina. Kiekvienas 
pasistengkit šiuos paveikslus 
pamatyti kur tik Januškevičius 
lankysis.

DAR NESUSITAIKĖ. Good
year grimų dirbtuvėje streikas 
dar tęsiasi ir susitaikymo ne
prieita. Pasidarė dikčiai ne
smagumo kada miesto mayoras 
įsakė miesto darbininkams nu
griauti streikerių ties dirbtu
vės vartais išstatytas būdas, 
kuriose buna sargai prižiūrin
tieji streiklaužių į darbą verži
mąsi. Streikeriai jų palapinių 
griovimui pasipriešino, ir kilo 
apsistumdymas. Tuojau buvo 
atsiųsta daugiau policijos i t?s 
vietas. Pagaliau miesto darbi
ninkai atsisakė palapines griau
ti, už ką, miesto mayoras pa
skelbė, 30 darbininkų bus at
leista iš miesto darbų.

Šiaip apie dirbtuvę ramu ir 
dirbtuvė nemėgina dirbti.

Spėjamą kad trumpoje atei
tyje bus prieita prie sutarties 
ir darbininkai galės gryžti at
gal prie savo darbų. Kuri pu
sė laimės — darbininkai ar 
kompanija — dar sunku pasa
kyti, nes abi pusės laikosi tvir
tai ir užsispyrusiai. Ilganosis.

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

Balsavimų lakšteliai dabar 
bus dalinami su kandidatų var
dais, viskas ko reikia tai padė
ti kryžiukas prie tautininkų 
kandidatų vardų. Išsikirpkit 
viršuje paduotus vardus ir nu- 
sineškit į kuopos susirinkimą— 
jais galėsit vaduotis.

Taipgi svarbu kad į tą susi
rinkimą kuriame bus balsavi
mas ir delegatų į seimą rinki
mas visi nariai butų kviesti at
virutėmis. Jeigu kųrįoj kuopoj 
politikieriai bandytų nepakvies
ti visų narių į susirinkimą ir 
patys pravaryti balsavimus sa
votiškai, kiekvienas narys gali 
paduoti SLA. Centro Sekreto
riui apie tai skundą. Bet turi 
tą padaryti tuoj kad kuopa tu
rėtų laiku dar sušaukti kitą vi
su narių susirinkimą balsavi
mams ir delegatų rinkimui at
likti.

D< legatais į seimą rinkit ge
rus tautininkus, užsitarnavu
sius SLA. veikėjus, o ne kokius 
karštagalvius siaurus politikie
rius.

Seimas šymet atsibus Cleve- 
la.nde, Birželio 21 iki 27 d.

Ne-Veikėjas.
Luckies yra mažiau rūgštūs

WATERBURY, CT.
Pas mus Waterburyje yra 

daug Lietuvių ir visi beveik 
skelbiasi save Lietuvybės gy
nėjais ir žadintojais. Bet rei
kia pasakyti tiesa. Tikrai, yra 
Lietuvių kad galėtų nuveikti 
gero nemažai, bet kodėl jie ne
veikia? štai Waterburiecio Lie
tuvio veikla. Vienas biznierius 
skelbiasi turįs gerus planus 
Lietuvybei platinti, bet tų pla
nų neįvykdo. Gal tie planai 
jau nuseno besirengiant juos 
vykdyti. šiaip gi, kas butų 
tikrai reikalinga nieko....

Bendrai patartina Waterburio 
Lietuviams imtis dirbti tauti
nį darbą, tėvynės Lietuvos ir 
visų Amerikos Lietuvių labui.

J. Galinis,

balance

brand C
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Copyright, 1936. The American Tobacco Cempanv

STANDARDINIS
VIENODUMAS

Paprastos mechaniškos smulkmenos cigaretų 
gaminime yra stebėtinai svarbios. Nuo jų 
priklauso fizinės cigareto ypatybės, kaip kad 
svoris, dydis, diržingumas, drėgnumo-palai-
kymo ypatybės, prikimšimo vienodumas - 
produkto vienodumas - nes visa tai giliai 
veikia į jo degimo būdą ir sudėtines jo 
dūmo dalis.

Lucky Strike Cigaretų gamyboje visos 
šios ypatybės yra rūpestingai sfandardizuo- 
tos ištobulinimui LENGVO UŽSIRŪKYMO.

LUCKJES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS!

ATVYKSTA SVEČIAS 
IŠ LIETUVOS

Smagu man pranešti Ameri
kos Lietuvių visuomenei jog il
gametis Vilniui Vaduoti Sąjun
gos Reikalų vedėjas ir “Musų 
Vilniaus” redaktorius, Vincas 
uždavinys, laivu “Berengąria” 
atvyksta į New Yorką šio Ko
vo 17 d., kaipo žurnalistas tu
rintis tikslą pažinti arčiau šios 
šalies gyvenimą. Jisai ketina 
čia užtrukti šiek-tiek ilgesnį 
laiką.

Amerikos Lietuviai turės 
progos iš jo lupų išgirsti nau
jausių žinių apie Lietuvą ir 

!okupuotus Lietuvos kraštus.
Kan. F. Kemėšis,

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.

Chicago. Ill

Vasario 22 d. parapijos sa
lėje šv. Jono palaipinė draugi
ja surengė gražų vakarą, suvąi- 
dino vieno veiksmo farsą, “Po 
Apsigarsinimo“, roles -atliko 
pažymesni musų scenos veikė
jai. Buvo ir dainų, kurios iš
ėjo gana puikiai. Po pro-gramo 
tęsėsi šokiai, griežiant Toronto 
Lietinių dūdų orkestrui. Pub
likos atsilankė gana grąžus 
buris. Nors musų sociąlistai 
šį parengimą boikotavo, bet 
publika nepaisė jų atkalbinėji
mų, nes moka atskirti pelus 
nuo grudų.

Vasario 25. d. Toronto jauni
mo klubas surengė Užgavėnių 
vakarą parapijos salėje. šo
kiams griežė Angliškas orkes
tras. Gražų įspūdį darė čia gi
musio jaunimo- toks vieningas 
atsilankymas į šokius. Visai1

Nesenai padaryti cheminiai bandymai 
parodo*, jog kiti popjiarūs cigaretų 
išdirbiniai turi rūgštymo perviršiu nuo 
53% iki 100% daugiau negu Lucky Strike.

♦ Pilviniai Patikrinta Nepriklausomu Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

"IT'S TOASTED"-Jūsų gerkles apsaugs
-prieš knitėjimus - prieš kosuii

| KANADOS
I NAUJIENOS
6|______________________________________________________

TORONTO, ONT.
DU VAKARAI

i netikėtum kad tiek daug yra 
! Lietuvių čia gimusio jaunimo.

KLAIDA. “Dirvos” nr. 9-me 
žinioje iš Toronto įsibriovė 
klaida. Pasakyta kad vaidino 

j ir deklamavo Ratulevičutė, tu
rėjo būti Batulevičiutė.

Genys.

BROOKLYN, N. Y,
GRIGAITIS ŽUVAUJA, čia 

lankosi Chipągos cicihkų pape 
Pijušas Grigaitis, kurio misija 
buvo žuvaut delegatų ir užšrjų- 
bųot politikierius rengtis į Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
seimą šią vąsarą. Jau Chica- 
goj visiems dasiėdė jo darbai 
ir bizneliai, tai dabar jis įieško! 
biznių rytinėse valstijose.

žmonės kužda kad jam ke-j 
Uorės kaštus apmokąs Gugis iš 
“forklozuotų” morgičių pelnų.

PROTESTO MITINGAS, Va-Į 
sario 23 d. New Yorke buvo 
surengtas masinis Lietuvių ii’| 
Ukrainiečių protesto mitingas 
prieš Lenkus. Nuo Lietuvių ta
me mitinge kalbėjo Jonas Va
laitis. Rep.

KEARNY, N. J.
LIETUVIŲ ŽINIAI

Čia gyvuoja Lietuvių vado
vaujama statybos ir paskolos 
draugija, po vardu Schuyler. 
Nors pereitais metais buvo ga
na blogi metai, ir kitos pana
šios finansinės įstaigos nusi
skundė, tačiau šį Lietuvių įs
taiga pereitais metais išmokė
jo dividendų virš 3 nųoš.

Taigi, Lietuviai, kam jums 
laikyti savo pinigus kitur ant 
mažų nuošimčių, jei savo vien
taučių užlaikoma įstaiga mo
ka daugiau? Draugija yra po 
priežiūra New Jersey valstijos 
bankų departamento, ir jūsų 
sudėti pinigai yra tikrai sau
gus-

Dabar prasideda naujos šios 
įstaigos serijos, ir tam tikslui 
yra rengiama prakalbos del 
Harrisono Lietuvių, kurios at
sibus Svetulio salėje, 201 John 
St., Harrisone, penktadienio va
kare, Kovo 13 d. nuo 7:30 v.

Kiek laiko atgal ten buvo su
rengta prakalbos, if. ir daugelis 
graudinosi jog nežinojo apie 
jas. Dabar dalyvaukit visi.

J. V. Balttukonis.
.-•Į



už upelio ir Vokietija. Taigi čia lengva ir Vo
kiečiams pasiekti sau parsidavėlius ir jiems len- 

I gva su Vokiečiais susisiekti. Visokių atsišauki
mų kurstančių ūkininkus "streikuoti, spausdintų 
darkyta Lietuviška kalba, daugiausia ir plito 
tarp šių Suvalkiečių.

Kaip tik kur nors apsireiškė kibirkštėlė kur
stanti ūkininkus, ją į didelę ugnį išpusti šoko 
visi: ir Lietuvos valdžios priešai pačių Lietuviš
kų'partijų vadai, ir valdžios duoną valgyti no
rintieji jų draugai, ir Vokiečiai, ir komunistai.

Nuėjus į kiemą kur buvo sustojęs mano dė
dė, radau jį atvykusį vienu arkliu, nedideliu ve
žimu turinčiu vieną dyselį. Na ir prasidėjo ke
lionė, apie 7 kilometrus, į ūkį. Kartu važiavo 
ir Bubnys, nes su juo mudu keliavom į Naumie
stį. Dėdė Antanas Karpavičius jau 69 metų 
amžiaus, bet dar vikrus senukas, tipiškas ma
žas ūkininkas, kuris iš savo Amerikoje uždirb
tų pinigų nusipirko 12 margų ūkį. Vienas ark
liukas, kelios kiaulės, karvė ar dvi, keliolika viš
tų, ir reikalingi tokio didumo ukiui trobesiai, su 
pastoge gyventi su šeima tai visas jo* turtas. 
Tačiau ne tik ką nesiskudė, bet pasigyrė kad 
jis geriau gyvena negu aplinkiniai didieji ūki
ninkai. Nors nekurie Amerikiečiai sako girdi 
iš savo giminių pasakas buk jiems buvę geriau 
gyventi prie caro, bet aš norėčiau matyti tuos 
LietuVos gyventojus kurie taip kalba. Gal tai 
yra tik jų pačių išmislas, o gal kartais yra to
kių gaivalų kuriems nepatiko nei prie caro, ne
patinka nei dabar, ir gal danguje jiems butų 
persunkti.... Kurie Amerikos Lietuviai su pa
sigerėjimu ar pasipiktinimu kalba apie “geriau 
buvo prie caro” arba “aršiau negu prie caro”, 
tai yra jų pačių pareiškimas savo nuomonės del 
jų nesutikimo su dabartine Lietuvos vyriausy
be. šis mano dėdė, mažažemis ūkininkas, ypa
tingai pabrėžė kad dabar geriau negu prie caro, 
nes prie caro pergyveno apie pusę šimto metų 
ir puikiai žino buvusią carų laikais tvarką ir tų 
dienų Lietuvos vargdienių ir ūkininkų buitį.

Rambiam šyvokui palengva žingčiojant. dė
dė turėjo laiko apie savo gyvenimą viską api
pasakoti. Prie Vilkaviškio, Naumiesčio pusėn 
važiuojant, yra kareivinės, kur ryto metą Lie
tuviai kareivėliai atlieka savo mankštas ir pra
timus.

Kada privažiavom dėdės “majontką”, jisai 
pajuokdamas savo didelius kaimynus ūkininkus 
papasakojo apie jų bėdas. Ir kai žiuri Į tokį 
mažažemį ūkininką, sunkiai dirbantį ir žiūrintį 
gyvenimo, ir girdi apie didelio ūkininko bėdas, 
tuoj padarai išvadų kodėl vieniems “buvo geriau 
prie caro”, kitiems dabartiniai ministerial ir ki
ti visi žmonės negeri. Vieną ūkininką parodė 
kuris gėrė, baliavojo, ir įbrido į skolas, turėjo 
prarasti savo ūkį. Parodė kitą kuris kitaip ne
mokėjo gyventi, ir tt. Dėdės vienas sūnūs, at
sitarnavęs kariumenėje, privalėjo gauti žemės iš 
dvarų dalinamų žemių, bet kad tėvas pirmiau 
nusipirko tą mažiuką ūkį, jau Tas tarnavęs ka
riumenėje sūnūs nesiskaitė bežemiu ir žemės 
negavo. Kiti butų ir carą iš kapų kėlę ir Lietu
vos valdžią smerkę kad tam sunui žemės nedavė, 
nes juk ne tėvas kariumenėje tarnavo ir ne su
nui priklauso tas mažas tėvos ūkis.

Ūkyje mane pasitikti buvo atvykęs dėdės 
švogeris iš kito kaimo ir su juo kartu mano i 
pusbrolis, dėdės sūnūs, Pranas, nesenai atsitar
navęs kariumenėje. Jis buvo nusiųstas Į Ma
rijampolės pulką, ten štabe turėjo lengvą tar- 
nystą, parnešinėti laiškus ir kitokias pasiunti
nybes atlikti. Tai tokia dabar yra kariumenė
je tarnyba: beveik arti savo namų, prie gimi- . 
nių, kuriuos gali sueiti, ir nejunti kaip praeina į 
pusantrų ar kiek daugiau metų. Seniau, kada 
reikėdavo eiti carui tarnauti, tada tai buvo ko 
baimintis kariumenės, nes reikėdavo išvažiuoti 
į visas Rusijos dalis.

Dar vieną dalyką dėdė savo ūkyje parodė, i 
kuomi net įstatymus laužo, ir pasijuokė: nuėjus 
už svirnelio į daržą, rodo prisūdytas penkias ly
ses tabako. .. . Tabakas kaip tabakas, kas man 
ten galvoj. Bet jis man paaiškino kad jis tuo
mi sulaužąs net įstatymus, kadangi Lietuvoje 
tabakas sau auginti be mokesčio draudžiama. 
Pavelijama augintis tabako tik 50 diegų savo 
pypkei, o už daugiau baudžiama....

Pasivaišinus, pasikalbėjus, gryžom į plentą, ' 
pasigauti autobusą į Naumiestį, kuris turėjo , 
tuoj ateiti. Vėl tuo pačiu arkliuku pavėžėjo ! 
pusbrolis Pranas, tas kuris tarnavo Marijampo
lės pulke.

Tarp Vilkaviškio ir Naumiesčio yra šios j 
vietos: Didvyžiai, Alksnėnai, žalioji. Virbalis1

(Tęsinys iš pereito num.) 
------------

VILKAVIŠKYJE IR NAUMIESTYJE

RUG'P. 26. — Prieš temstant, su savo gi
miniečiu Antanu Bubniu atvykstam Į Vilkaviš
kį, tą Suvalkijos miestą, apie kurį girdėdavau 
dar ir mažas vaikas būdamas, nes čia gyveno 
mano motinos pusbrolis, Juozas Kizikevičius, ir 
vėliau čia amato mokinosi mano brolis, Juozas. 
Jiedu iš Vilkaviškio ir Į Ameriką išvažiavo. 
Taigi Vilkaviškis buvo man žinomas, nors nie
kad nesu čia buvęs.

Vilkaviškyje jokio ypatingo reikalo netu
rėjau, bet buvau pasiryžęs važiuoti į Kudirkos 
Naumiestį, aplankyt Dr. Vinco Kudirkos, musų 
Tautos Himno tėvo, kapą, o iš Marijampolės 
nuvažiuoti galima tik per Vilkaviškį. Iš Mari
jampolės eina gražus plentas iki pat Naumies
čio, bet jis vietomis buvo sugedęs ir kaip tik 
šiuo laiku taisomas, taigi važiavimas buvo įvai
rus, ypač artyn Naumiesčio.

Prieš išvažiuojant į Lietuvą jau turėjau 
mintyje važiuoti į tuos tris miestus, taigi Cle- 
velandietė, Ona Pečkaitienė, įdavė laišką apsi
lankyti pas jos brolį, Praną Kuncaitį, Vilkaviš
kyje. žinojau kad gausiu pas juos ir nakvynę, 
taigi ant nakties važiavau kaip pas savo gimi
nes. Kuncaičiai kaip tai man buvo pažystami, 
nors irgi tiek kaip pats Vilkaviškis, iš girdėji
mo, bet jų vaikus pažinau lankydamasis Lietu
voje 1928 metais: tada Kaune draugavome su 
jų sunum, aviacijos kapitonu, ir su jų dukrele, 
mokytoja. Kapitonas sekantį metą žuvo kuo
met skrendant jų lėktuvas užsidegė. Jų duktė, 
dabar jau ištekėjus, gyvena prie tėvų. Kun
caičių vienas sūnūs ir viena duktė gyvena Cle- 
velande. Taigi visa jų šeima man pažystama, ir 
todėl buvau priimtas ir apnakvydintas kaip ge
ras svečias.

Vilkaviškis yra apskrities miestas, taipgi 
vyskupijos miestas, vyskupaujė. Karosas, ir tu
ri kunigų seminariją. Vyskupo pareigas eina 
Vysk. Rainys, nes Karosas yra jau senas. Ir 
čia Rusiška cerkvė paversta į katalikišką baž
nyčią, kuri naudojama kareiviams.

Vilkaviškis tik pakraščiais turi kelis nau
jus namus ir puikią naują mokyklą, šiaip mies
tas nerodo jokio progreso, žymu senumas ir 
stovėjimas vietoje. Katalikiška didžioji bažny
čia yra mūrinė, pilkai tepta, išrodo sena, nes 
sena ir yra.

Atvažiavęs j Vilkaviškį, sumaniau atlankyti 
ir savo dėdę, tėvo brolį, Antaną Karpavičių, ku
ris kitados buvo Amerikoje, dabar ūkininkauja 
Teiberių kaime, keli kilometrai į Naumiesčio pu
sę už Vilkaviškio," nepertoli plento. Bubnį pa
siunčiau į kaimą pranešti apie mano atvažiavimą.

KĄ KALBA MAŽAŽEMIS ŪKININKAS

RUGP. 27. — Pernakvojau, ir kai atsikė
liau man pasakė kad atvažiavo Bubnys su mano 
dėde iš ūkės vežtis mane pas save. Rytas bu
vo gražus. Belaukiant pusryčių, su Kuncaičiais 
apkalbėjom įvairius dalykus. Klausiau ir radio 
programo iš Maskvos. Ryto metą, kada visi 
buržujai — atsiprašau, aukštieji komisarai, — 
pusryčiauja taip kaip aš, neskubėdami į darbą, 
Maskvos radio programas labai puikus: duoda 
klasišką muziką geriausių muzikantų išpildomą. 
Visą rytą Itališki artistai, kurie Maskvoje vie
šėjo, rėkė-dainavo puikiausias arijas iš operos 
“Lucia d’Lammermoor”, su orkestro pritarimu. 
Be abejo, to programo klausėsi tik komisarai, 
nes darbininkai senai jau dirbo, ir jie nesupran
ta klasiškos muzikos.

Kuncaičių duktė pasakojo kad tuose Mask
vos radio programuose šalip muzikos buna la
bai daug komunistinės propagandos, daugiausia 
tik vakarais, kada darbininkai namie. Ryto me
tu matomai palinksminami gera klasiška muzi
ka visi sovietų carai, carukai, komisarai ir jų 
pačiulės.

Po pusryčių, einant į miestą, kur manęs 
laukė dėdė, palydėdama Kuncaičių duktė pasa
kojo apie kurstymus ūkininkų streikuoti ir Vil
kaviškio apielinkėje.. Pasakojo kad ūkininkus 
kursto ir streiką remia seniau buvę valdžioje 
kitų partijų veikėjai, krikščionys demokratai, 
kurie dabar likę be vietų. Sako, labiausia rei
kalaujama kad pasitrauktų iš vietų ministeris 
pirmininkas Tūbelis ir žemės ūkio ministeris 
Aleksa. Jeigu tos permainos pasidarytų, tame 
nieko blogo, sako ji, tik pareiškė susirūpinimo 
kad tuomi Lietuvių sumišimu nepasinaudotų Vo
kiečiai. Vokietijos siena nuo Vilkaviškio tik 
keliolika kilometrų, o jau prie Naumiesčio tik 

nuo Vilkaviškio už 20 kilometrų. Ten linkui 
yra ir Alvitas su stebuklinga vieta, šv. Onos 
atlaidais, apie 8 kilometrai toliau. Tie atlaidai, 
kas atsimenate, yra gražiai apdainuoti Stiklelio 
“Davatkų Gadzinkose”.

Kiek į šiaurę, randasi Slabadai, prie Šešu
pės. Dvarai apie Vilkaviškį yra šie: Didvyžių, 
Rementiškių, Srigaičių, Skaruskavalės, šukliu, 
Gauronskio, Procepolės. Jų likę tik centrai, o 
žemė išdalinta bežemiams ir savanoriams.

Iš Vilkaviškio į Naumiestį 20 kilometrų ke
lio. Autobusu nuvažiuoti netrunka nei valan
dos laiko.

PAS KUDIRKOS KAPĄ
Naumiestį privažiuojant, pasimato ištolo jo 

didelė balta dviem bokštais bažnyčia. Prie mie
sto sueina dvi upės, Šešupė su Širvinta. Kita
me šone upės jau Vokietija ir miestas Širvintai. 
Per upę eina tiltas link Širvintų. Daugybė Su
valkiečių, be abejo, bėgot Į Ameriką šiuo keliu.

Autobusas įvažiavęs į miestą sustoja’ prie 
vieno kampo tos didžiosios aikštės, kuri vidur- 
miestyje randasi. Puiki ir įspūdinga ji dabar, 
kuomet seniau ji buvo tik paprasta rinka, kur 
žviegė kiaulės, baubė karvės ir žvengė arkliai 
per jomarkus. Dabar toje aikštėje stoti didin
gas DR. VINCO KUDIRKOS PAMINKLAS — 
nukaltas iš balto akmens, ant aukštos papėdės 
pastatytas, taip kad Dr. Vinco Kudirkos iškelta 

‘ ranka siektų namų kaminus jeigu arti pastaty
tum prie namo. Taigi, paminklas aukštas, di
delis.

Naumiestyje nesiryžau nakvoti, taigi tuoj 
pasiteiravom kur yra miesto kapinės, kuriose 
yra palaidotas Dr. Vincas Kudirka, ir ten sku- 
binomės. Nuo aišktės ir bažnyčios, į kapines 
reikia eiti per Šešupę, per kurią eina senas me- 

; dinis tiltas. Nuėję į kapines, jieškome Dr. Vin
co Kudirkos kapo. Kapinės gražios, kalnelyje. 
Matosi labai senų kryžių, geležinių, akmeninių 
ir medinių. Medžiai dengia viską savo šešėlyje. 
Viduryje kapinių stovi koplyčia. Jieškomą ka
pą butume patys susiradę, nes iš atvaizdų prisi
miniau, betgi žiūrime kapinėse ant suolelio sėdi 
jauno amžiaus žmogus. Tuoj ji užšnekinom, 
ir labai gerai padarėm, nes paskiau iš jo suži
nojom per valandą laiko daugiau negu patys 
vieni butume vaikštinėję visą dieną. Nuvedė 
jis mus pas kapą ir paminklą.

“Lietuva, tėvyne musų, 
Tu didvyrių žeme, 
Iš praeities tavo sūnus 
Te stiprybę semia!”

Tai žodžiai 'to žmogaus prie kurio kapo da
bar aš stoviu.... Tie žodžiai žinomi ne tiktai 
geram Lietuvos'sunui ar dukrai bet ir musų iš
gamoms. Kada tuos žodžius, ir paties Vinco 

I Kudirkos muzikos garsus, išgirsta minios, visi 
atsistoja, pagerbimui tos tautos kurios Himnu 

1 tie žodžiai tapo. Reikšmingi, gilus tai žodžiai, 
nors visas Himnas yra sulyginamai neilgas. Jo 
muzika drebinanti ir šiurpą per kūną varanti 
Dr. Vincas Kudirka buvo tinkamame įkvėpime 
kada jis tuos .žodžius ir paskiau jiems muziką 
rašė. Tai yra įkvėpimas iš dievų, kuris tik vie
ną kartą gyvenime pasitaiko. Todėl pikta buvo 
pamanius apie tuos Lietuvos “kalvius” kurie 
prieš kelis metus pradėjo kalbėti pakeisti Tau
tos Himną j kitokį. Matyt, jie norėjo kad jų 
“nukaltas” produktas butų padarytas Lietuvos 
Himnu. Be įkvėpimo, darant arba rašant tik 
pamėgdžiojimą, jis lieka be sielos, sausas barš
kantis padaras. Gerai kad jie nerado sau dau
giau pritarėjų ir Kudirkos parašytas Himnas 
pasiliko.

Kapas aptvertas- špižine tvora ir aptvarky
tas, ir prie jo stovi tas istoriškas paminklas: 
nulaužto ąžuolo kamieno pavidalo, kas vaizduo
ja patį Kudirką, pačiame geriausiame savo am
žiaus laike pabaigusį gyventimą. Sunku ir pa
manyti kad Dr. Vincas Kudirka mirė būdamas 
tik pusmetį senesnis negu aš dabar esu. .. . Kas 
nors jam pakenkė, kad mirtis nukirto žmogų 
tuose metuose kada kiti nudirba didžiausius dar
bus. Jis gimė Gruodžio 31 d., 1858 m., o mirė 
Lapkričio 19 d., 1899 metais — būdamas tik 41 
meto amžiaus! Jo vienmečiai nekurie ir dabar 
dar gyvi, nes 78 metų amžiaus žmonės lengvai 
dagyvena. Jei ne aplinkybės kurios jį prie džio
vos privedė, ir jei ne džiova kuri jį pakirto, Ku
dirka gal butų buvęs gyvas ir dabar, o jis jau 
37 metai kaip guli šiame kape....

Jis iki buvo gyvas, labai daug dirbo, nes 
mums daugeliui yra žinomi jo darbo vaisiai pa
vidale KUDIRKOS RAŠTŲ, kurių išleista šeši 
tomai. O kiek jis šiaip visokių smulkių dalykų 
prirašė. Kudirka yra vienatinis iš didžiųjų mu
sų tautos žadintojų-darbininkų kuris nesulaukė 
Lietuvių valstybės atsisteigimo, už ką taip ko
vojo su priešais Rusais. Jo vienlaikiai darbinin
kai, Dr. Jonas šliupas, Martynas Jankus ir ki
ti dar gyvi; Dr. Basanavičius sulaukė ir po to 
mirė, kaip sulaukę mirė ir keletas kitų to lai
ko darbuotojų.

Prie paminklo nusifotografavau ir apleidom 
kapines, gryžom atgal į miestą.

Tas musų sutiktas žmogus, kuris išrodė in

teligentiškas, aš spėjau ar tik nebus koks mo
kytojas, dabar, vasaros metu, neturintis ką 
veikti, tačiau vėliau jis pasisakė esąs valsty
binės degtinės parduotuvės vedėju vidurmies- 
tyje, prie pat didžiosios aikštės. Jo vardas Ka
zys Kasperavičius, turi du brolius Amerikoje, 
paeina nuo Igliaukos, šaulys, tarnavo savanoriu 
Lietuvos kariumenėje. Jis mus nesivedė atgal 
tuo pačiu keliu į miestą, bet per pievą, lieptu per 
upę, kur šiaip pašaliečiams draudžiama vaikš
čioti, nes ten jau sergti parubežinė policija, bet 
jį policija pažysta ir praleidžia. Nuėjom iki di
džiojo tilto, kuris iš miesto veda į Vokiečių pu
sę, į širvintus. Tas tiltas, kaip ir kiti paruber 
žio tiltai, viename gale saugojamas Lietuvių, ki
tame Vokiečių, ir viduryje jo prikabinta Lietu
vos ženklas, Vytis, ir Vokiečių erelis. Tuo til
tu matėme vieną-kitą žydelką einant, ir sakau 
Kasperavičiui: Matai, Vokiečiai žydus smaugia, 
o Lietuvos žydai lenda ten pas juos biznio da
ryti ....

Lietuvių pusėje, ties tiltu įtaisyta Vytauto 
Didžiojo paminklas, apsūdytas gėlėmis. Toliau, 
Kasperavičius nuvedė mus prie namo kuriame 
Dr. Kudirka mirė. Tas namas ir dabar priva
tinėse rankose, jį nori nupirkti ir padaryti vi
suomeniniu. Skersai kelio nuo to namo, km- bu
vo Rusiška cerkvė, dabar išstatyta puiki mūri
nė dviejų aukštų pradinė mokykla, praminta 

i Kudirkos vardu. Ant mokyklos sienos lauke 
paukštai visu pastogių užrašyta didelėm raidėm 
kad ir kaimiečiai ir vaikai lengvai perskaitytų:

, “Didžiam Kovotojui Del Tautos Laisvės, 
Dėkinga Nepriklausoma Lietuva”

Paskiau gryžom prie autobusų, ir dar esant 
gana laiko, apvaikščiojom ir arčiau prisižiurė- 
jam tam didžiam Kudirkos paminklui miesto 
aikštėje. Aikštė gėlėmis nusodinta, aplink pa
minklą gėlynai, didelis plotas žemės aptverta 
ir gėlės prižiūrima. Kudirka, stovėdamas ant 
aukšto pastovo, vienoj rankoj laiko iškėlęs savo 
savo anose dienose leistą laikraštį “Varpą”, ku- 
riuomi žadino Lietuvius, “Kelkite, Kelkite!. . .”

Aplink keturkampą didelį pastovą iškalta 
didelės raidės jo eilių ir pats Himnas. Užpaka
lyje, tame pamatiniame akmenyje iškalta vaiz
das Kudirkos ‘uždaryto kalėjime.

Tas paminklas yra darbas dailininko Gry
bo. Paminklas buvo atidengtas labai didelėmis 
iškilmėmis tik metas laiko pirm mano atsilan
kymo, kur dalyvavo ir vyskupai, ir Prezidentas 

j Smetona ir šiaip diduomenė iš visos Lietuvos, 
j Ta aikštė kur paminklas stovi yra tokia didelė 
j kad iškilmėse sutilpo desėtkai tūkstančių žmo- 
' nių.

Dar buvo keliolika miliutų laiko iki auto
buso išėjimo į Vilkaviškį, taigi Kasperavičiaus 
patariamas nuėjau į Antano Baltrušaičio kny
gyną nusipirkti Naumiesčio vaizdų-atviručių. Jų 

i radau daug, ypač nufotografuotų vaizdų to pa
minklo atidengimo iškilmių. Pasirinkau kiek 
tik norėjau, ir nustebau kada p. Baltrušaitis 
pasakė kad iš tokio tolimo svečio pinigų ne
ims. .. . Padėkojau, pasikalbėjom keletą minu- 

! tų. Baltrušaitis yra žilas senukas, vienas iš 
anų spaudos draudimo laikų darbuotojų, dabar 
verčiasi pardavinėdamas rašomą popierį, knyge
les ir šiaip tos rūšies prekes. Atsisveikinau.
Bus: Atgal Į Marijampolę. Kelione Į Alytų.

DARIAUS IR GIRĖNO KARSTAI 
Musų tautos-, didvyriai lakūnai S.

Darius ir Girėnas dabar ilsisi Kau
ne. Medicinos rūmų koplyčioje, čia 
matome jų karstus apdengtus dau
gybe vainikų, kuriuos sudeda didvy
rių karstų lankytojai iš visos Lietu
vos ir užsienio.

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA, dabar statoma Kaune. 
Joje bus tautos Panteonas, kuriame bus laidojami Lie
tuvai nusipelnę vyrai, šios bažnyčios kertinis akmuo 
pašventintas 1934 m. Birželio mėn.

PASTABA APIE PAVEIK
SLUS

šiame numeryje telpanti Lie
tuvos paveikslai yra prisiųsti 
iš Talkos Spaudos Biuro (Tsb) 
Kaune. Kitame numeryje bus ■ 
jų daugiau, ir taipgi tilps dik- 
tokas Lietuvos žemėlapis, kuris 
bus naudinga kiekvienam išsi
kirpti ir pasilaikyti.

ALYTUJE GAISRE
ŽUVO 20 KARIŠKU 

ARKLIU
Alytus. — Vasario 5 į 6 nak

tį, kilo gaisras ulonų pulko ar
klidėse. Gaisro vieton labai 
greitai atvyko dvi kariškos ir 
viena miesto, nesenai persi
tvarkius, ugniagesių komandos.

Pirmiausia, užsidegė viduri
nis ilgiausių kariškų arklidžių 
tarpas, atskirtas ugniasienė- 
mis. Didžiausios ugniagesių 
pastangos buvo sulaikyti ugnį 
stogu plėstis toliau. Tas už- 
davinis ugniagesiams pavyko. 
Vis del to tas arklidžių sky
rius kuriame kilo gaisras, la
bai nukentėjo.

Gaisrą mačiusieji pasakoja 
dramatiškų, tiesiog jaudinan
čių scenų. Visiems žinoma kaip 
sunku arklius išvesti iš degan
čiu tvartų ir kaip išvestieji iš
trukę puola atgal į liepsną, šio 
gaisro metu stačiai baisu buvę 
matyti žmonių pastangas gyvu
lius gelbėti, o gyvulių pastan
gas žūti liepsnose. Vienas pui
kus žirgas, didžiausiomis pa
stangomis pašalintas iš gaisro - 
vietos, ištruko ir bėgiojo lau
kais kaip pamišęs, iki pateko 
po traukinio ratais, kurie gu- 
vulį supjaustė.

Mačiusieji gaisrą negali at
sistebėti karių tikrai didvyriš
ko vardo vertomis pastangomis 
gelbstint iš ugnies gyvulius ir 
turtą. Buvo tikrai beprotiškos 
drąsos scenų, ypač gelbstint 
arklius. Keletas kareivių patys 
buvo atsidūrę pražūties pavo
juje. Kiti tai pamatę šoko gel
bėti, ir gelbėtojai vos išvengė 
mirties.

Alytaus ulonų pulko karei
vių tarpe dabar retas kuris be 
kokių nors gaisro žymių. Yra 
ir gana sunkiai sužeistų kari
ninkų ir kareivių. Nemaža su
žeista ir gyvulių. Gaisro ge
sinimas truko net iki 8 valan
dos ryto. “L.A.”

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.) 
šioje vaistinėje užlaikom vi

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

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

Per visą pasaulį paskilbo 
žinia kad Yękięčiai pasiun
tė savo kariumenę Į Rein- 
landų — ilgą neųtralį ruož
tą Reipo paupių, pųrįs eina 
nuo Holandijoš iki Šveica
rijos ir skiria Vokietiją nuo 
Prancūzijos ir Belgijos — 
užėmė jį visą iki upės, ir 
padarė savu, tuomi sulaužy
dami Versalio ir Lokarno 
sutartis.

Tą ruožtą Įsteigė aliantai 
po pasaulinio karo, atsky
rimui Vokiečių nuo Pran
cūzų, kur Vokiečiai neturė
jo teisių kištis, ir Prancų- 
zai jautėsi saugesni.

Tačiau kaip greit Vokie
čiai pąsijuto gana stiprus, 
jie tą ruožtą pasidarė vėl 
gąvu ir visokius sutartis at
metė.

Savo tą pasielgimą patei
sina Prancūzijos padaryta 
militariška sutartimi su 
Sovietų Rusija prieš Vokie
tiją.

Reinlandų užėmęs, Hitle
ris tuoj garsiai pasiūlo pa
sauliui taiką ir draugišku
mą kaimynams. . . .

Lietuvai štai ką siūlo:
“Matant kad Lietuvos vy- 

įjausybė pastarais keliais 
jųėnesiąis nusileido savo at- 
sinešime tam tikrais klau
simais Į Klaipėdos krašto 
reikalus, Reicho vyriausybė 
atšaukia savo nesenai pada-į 
rytą prieš Lietuvą išėmimai 
taikytis, ir pareiškia esanti į 
gatava pasirašyti nepuoli
mo sutartį ir su Lietuva, 
jęįgu garantavimas Klaipė
dos teritorijos autonomijos 
bus vykdomą.”....
. Taigi, priiinkim tą kaip 
norim: už tikrą pinigą ar 
už veidmainišką suvedžioji
mą laiko užtęsimui....

GEN, ŽUKAUSKO 75 
METU AMŽIAUS 

SUKAKTIS

GAVO ORDINUS
Šių ipptų Lietuvos nepri

klausomybės šventės proga, 
Lietuvos Prezidentas Sme
tona apdovanojo D. L. K. 
Gędiminp Ordinais ir kele
tą Amerikos Lietuvių vei
kėjų. Kiek žinoma ordinus 
šymet gauna šie:

Kompozitorius A. Vana
gaitis ir Pralotas P. Krušas 
iš Chicagos; P. Dąužvardis, 
Lietuvos vice konsulas New 
yorke; Adv. Ląukaitis Bal- 
timorėje, ir Maryland vals
tijos gubernatorius Nice.

NORĖTUMĖT 
ISPANIŠKAI?

Amęrjkps Lietuvių kata
likų vadai primygtinai kal
ba apie “diktatūrą” Lietu
voje, apie “varžymą lais
vių” ir kitus neapgalvotus 
dalykus.

Katalikiškoj Ispanijoj, iki 
valdė monarkija, buvo ge
ra ir ramu visiems. Dabar 
gi, Įgavus ten “demokrati
nės teises”, pirmiausia nu
kenčia tikėjimas ir bažny
čios. Jau trečia savaitė kaip 
Ispanijoje komunistai, lai
mėję rinkimuose, labai “de
mokratiškai” elgiasi: išnie
kina šventenybes, griauna, 
degina bažnyčias, vienuoly
nus, žudo žmones.

Ar norėtų musų katalikų 
vadai kad ir Lietuvoje, su 
raudonųjų pagalba, katali
kai išverstų dabartinę Lie
tuvos vyriausybę ir Įvestų 
*(demokratiją”?....

APDOVANOTAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ VYČIŲ AUKSO 

KARDU

Gruodžio 31 d. buvusiam Lie
tuvos kariumenės vyriausiam 
vadui Generolui Silvestrui Žu
kauskui suėjo 75 metai am
žiaus. Šia proga, reikia nors 
trumpame straipsnyje pažinti 
šio didžio kario gyvenimą ir 
jo vertingus darbus savo tėvy
nei Lietuvai.

Gen. Žukauskas gimė 1860 
metais, Panevėžio apsk., Dovei- 
niškių kaime. Išėjęs pradžios 
mokyklą, aukštesnių mokslų 
jis jieškojo Marijampolės gim
nazijos ir Vilniaus karo moky
kloje, kurią baigęs 1889 metų 
Gegužės 15 d. buvo pakeltas j 
pirmo karininko laipsni. Ne
mažą dalį savo tarnybos Rusų 
kariumenėje jis praleido Lie
tuvoje, Vilniaus karo apigardos 
dalyse.

1914 metų Rugpjūčio mėne
sį su Rusų pulku, Gen. Žukaus
kas (tada pulkininkas) išvyko 
į didyjį karą. Dalyvavo kau
tynėse prieš Vokiečius ties 
Varšava, Pločio rajone, o 1915 
m. savo tėvynėje, prie Dubysos 
upės. Ir Rusvi kariumenei pa
sitraukus iš Dubysos linijos, 
Gen. Žukauskui dar teko daly
vauti smarkiose kautynėse su 
Vokiečiais Lietuvos žemėje.

1915 m. Rugpjūčio mėnesį 
Žukausko pulko divizija buvo 
perkelta į Kuršžemę. Iš čia 
Rusų kariumenė mėgino dar 
kartą įsiveržti į Lietuvą. Gen. 
Žukauskui tuo metu teko išlai 
kyti smarkias kautynes ties 
Radviliškiu ir šembarku. Tais 
naciais metais jubilijatas buvo 
du kartu sužeistas.

Netrukus jis buvo paskirtas 
brigados vadu ir pakeltas į ge
nerolus. 1917 m. Gen. Žukau
skas buvo paskirtas divizijos 
vadu. Kurį laiką dar vadova
vo ir 13-tam korpusui.

Lietuvos tarnyboje
1918 m. pabaigoje Gen. Žu

kauskas sugryžo į Lietuvą. Ne
žiūrėdamas nukertėjusios savo 
sveikatos, jis tuojau ėmėsi at
sakingo darbo. 1919 m. Gegu
žės mėnesį, kai Lietuva pergy
veno sunkiausius laikus, Gen. 
Žukauskas buvo paskirtas vy
riausiu kariumenės vadu ir ku
rį laiką ėjo ir krašto apsaugos 
ministerio pareigas. Jam va
dovaujant, Lietuvos kariumenė 
laimėjo kovas su bolševikais ir 
Bermontininkais ir juos visiš
kai išvijo iš Lietuvos žemių. 
Už pasižymėjimą šiose kauty
nėse Gen. Žukauskas buvo ap
dovanotas 3 ir 2 laipsnio Vy
čio kryžiaus ordinais.

Mūšio po Giedraičiais 
laimėtojas

Gen. Žukauskas savo patyri
mu ir dideliu autoritetu daug 
prisidėjo prie Lietuvos kariu
menės sustiprinimo, 1920 metų 
pavasarį kilusių neramumų lik
vidavimo ir prie Gen. želigovv- 
skio burių sulaikymo, kurie 
veržte veržėsi į Lietuvą. Jam 
vėl paėjnus kariumenės vadovy
bę į savo rankas, karo laimė 
pakrypo Lietuvių pusėn. Iš
dirbęs nepaprastai vykusį šir- 
vintų-Giedraičių kautynių pla
ną, Gen. Žukauskas mūšį lai
mėjo. Tai mušis kuris aukso 
raidėmis įrašytas Lietuvos ne
priklausomybės kovų istorijon. 
Už šį sumanų ir energingą žy
gį Gen. Žukauskas apdovanotas 
1-mos rūšies 1-mo laipsnio Vy
čio kryžiaus ordinu.

1921 m. Gen. Žukauskas pa-1 
Įsitraukė iš kariumenės. Betj

neilgam. Vos spėjęs pasilsėti 
po sunkiui darbų, 1923 m. vėl 
buvo paskirtas kariumenės va
du. šiose aukštose pareigose 
jis, su nedidelėmis pertrauko
mis, išbuvo iki 1928 metų Va
sario 1 d. Tą dieną jubiliatas 
išėjo atsargom kurioje ir da
bar tebėra.

Visų gerbiamas
Gen. Žukauskas turi didelį 

vardą ne tik Lietuvos kariu- 
menšje ir visuomenėje, bet 
plačiai žinomas ir užsieniuose. 
Jis apdovanotas daugelio vals
tybių garbės ženklais. Ame
rikos Lietuviai, pagerbdami šį 
drąsų karį ir nusipelniusį vyrą, 
1927 metais jam padovanojo 
aukso kardą. Jubiliatas, ver
tindamas šią brangią dovaną

ir žinodamas kad ja pagerbia
ma ne tik jis bet ir visa Lietu
vos kariumenė, aukso kardą 
perdavė Karo Muzejui.

Kaipo buvusį pirmutinį ka
riumenės vadą, Vyčio kryžiaus 
ordino 1-jo laipsnio kavalierių, 
jo nuopelnams musų kariume
nėje atžymėti, 1934 metų Lap
kričio 23 d. vyriausybė įrašė 
Gen. Žukauską į 2-jo Ulonų D. 
L. K. Birutės pulko karininkų 
sąrašą.

Ir būdamas atsargoje Gen. 
Žukauskas neužsidarė nuo ka
riumenės ir visuomenės. Jis 
domisi visu gyvenimu, kariu
menės ir visuomenės organiza
cijų viešais pasirodymais, jų 
veikla ir stiprėjimu. Del to 
Gen. Žukauskas dažnai mato
mas visose valstybės, visuome
nės ir kariumenės šventėse, jų 
susirinkimuose, posėdžiuose.

Sulaukęs tokio garbingo am
žiaus, jubiliatas dar neatrodo 
pavargęs, nusilpęs. Jis dar 
budrus karys, judrus visuome
nės narys ir energingas žmo
gus. Tsb.

ORDINUS GAVUSIEJI, J DARBĄ!
(ATVIRAS LAIŠKAS)

Lietuvos Vyriausybė daugeli Amerikos Lietuvių yra 
apdovanojus Ordinais. Ordinai duodami už daugiau 
negu paprastus darbus savp tautai ir savo šaliai.

Vieni gavo Ordinus už savo darbus prieš kelis de- 
rėtkus metų, kaipo spaudos platintojai laike musų spau
dos uždraudimo Lietuvoje, kiti gavo už kitokius pasi
darbavimus savo Tėvynei, daugiau šioje šalyje.

Ar, gavę Ordinų, pasijutę dideliais, apgarbintais vy
rais, mes krutinę išpūtę vaikščiosim norėdami kad mus 
žmonės matytų tik kaipo Ordinų nešiotojus? Ar ne
manot kad mums, kolei dar jiegos tarnauja, reikia dirb
ti ir toliau Tėvynės ir tautos labui?

Musų tautos ir valstybės darbai toli neužbaigti ir 
reikalauja visų jiegų sukaupimo. Lietuva dar tik stip
rėja, ir paramų reikalinga.

šiuomi siūlau kad mes visi, kurie esam apdovanoti 
Lietuvos Ordinais, pirmiausia imtumės dąrbp -- kelti 
Amerikos Lietuvių tarpe pinigus Lietuvos Ųipklų Fon
dui. Visokius kitokius darbus rėmėju ir remiam, bet 
ta darbų kuris daugiau užtikrintų tautos ir valstybės 
saugumų ir neliečiamybę, Amerikoje mes visai nejudi-! 
n am.

* Manau kad mes visi, Ordinų turėtojai, privalome 
patys parodyti pavyzdį ir pasiaukojimų — patys priva
lome skirti nuo savęs aukų, ir paskui skatinti kitus sek
ti musu pavyzdį.

ŠIUOMI NUO SAVĘS SKIRIU LIETUVOS GINK
LŲ FONDUI NORS MAŽĄ AUKĄ — DEŠIMTS DO- 
LARIŲ, — ir raginu visus kitus, sulyg savo išgalių, tų 
padaryti.

Netverkim jokio specialio komijptp tani tikstui, tada 
nesusidarys jokių kaštų ir visi musų pinigai teks tam 
tikslui kuriam skiriam. Visos musų ir iš visuomenės 
gaunamos aukos Lietuva geriausia pasieks per Lietu
vos konsulaturas arba Pasiuntinybę Washingtone.

KAS DAUGIAU?
K. S. KARPIUS, 

(Apdovanotas D. L. K. Gedimino Ordinu IV laips.)

ILGU, ILGU....
Ilgos, ilgos man tos dienos
Kai aš tavęs nematau,
Kada vėl tave sueisiu
Lėtas minutas skaitau. . . .

Sužavėjai žvilgsniais savo
Mane, brangi, nejučiom, 
Dabar tave širdis mano 
Myli, ilgis paslapčiom....

Naktį, dienų akys regi
Veidų tavo prieš save,
O nakties tamsios būtybėj
Tu vaizduojies ir sapne....

Ak norėčiau kad sapnai tie
Man pavirstų tikrybe,
Ir svajonės niurios-sunkios
Pasikeistų linksmybe....

Ilgos, liūdnos mano dienos, 
Man be tavęs sunku but. . . .
Skauda širdį kad .vienam man 
Reiks gyventi ir pražūt. .. .

- Orpheus. ' į

(Tęsinys iš pereito nr.)

Statinė buvo labai didelė, kad galėjo 
sutilpti keli žmonės; vaikinai patamsėję, 
kur tik galėdami, plėšė supuvusias jos len
tas. Kuomet gi pro vienų skylę tekėjo 
dvokiantis vanduo, pro antrų kaskart la
biau putė vėjas. Matyt buvo tai alinė sta- 
sugedo ir dvokė, kita gi statinės pusė bu
vo užsilikę mielių, kurios ilgai stovėdamos 
sugedo ir dvokė, kita ki statinės pusė bu
vo tuščia ir ja buvo pridengta, matyt, ko
kia nors vedanti laukan skylė. Vaikinai, 
rankom ir dantimis piešdami lenteles, vi
si šlapi, išlaužė tokių skylę kad abudu ga
lėjo lengvai išlysti. Kaskart labiau pra
dėjo pusti vėjas ir aiškiau girdėjosi žmo
nių vaikščiojimas, bet delei tamsumo nie
ko aplinkui nebuvo galima matyti. Ap- 
čiupom apgraibė jie kad žemėje' yra sky
lė, kuri ir pridengta šita statine.

— Nesilenk, nes gali įkristi bedugnėn 
stačia galva, — kalbėjo Jonas, prilaikyda
mas draugų.

— Na tai kas, tai tik iš vienos duobės 
įkrisiu kiton, bet iš anos gal bus lengviau 
išeiti, — atsakė Siaurutis, sviesdamas vie
na ranka duobėn plytgalį, kita gi statinės 
krašto prisilaikydamas. Plytgalis tik už 
valandėlės šliuptelėjo į vandenį.

— O, o! girdi?! — sušuko Siaurutis, 
griebdamas draugų už rankos.

— Girdžiu, yra išėjimas, bet į kur jis 
veda, kaip prie jo prieiti? — kalbėjo Jo
nas. Tuoj pradėjo jieškoti ir matuoti laz
da kaip giliai jų išėjimas. Taip bejieško- 
dami atrado kad viduje yra nedidelė sky
lė, kuri vietoje durų, užversta įstatine. Ta
čiau tarp statinės krašto ir duobės tiek 
buvo kietai susigulėjusios žemės kad abu
du belaisviai drąsiai galėjo atsistoti ant 
jos.

— Ar išlaikysi mane ir ar ištrauksi 
jei nepasieksiu kojom žemės? — paklausė 
Siaurutis.

— Tris tokius kaip tu galėčiau ištrau
kti, — atsakė Jonas; — jeigu gi neišlaiky
siu tai ir pats paskui tųve įšoksiu. Jau 
kad žūti tai geriau išsyk, negu puti kry
žiuočių duobėje!

— Bet ant ko nusileisti? iš kup pųipi- 
ti toks virvagalis? — užsimąstė Siaurutis.

— Palauk! — sušuko Jonas, ir pasi
traukęs viršutinius savo rubus pradėjo 
plėšyti juos dantimis ir padarė iš jų ge
roka virvę, nors patys liko vienuose apa
tiniuose. Šaltas vėjas kaskart labiau skver
bėsi rusių pro skylę, bet nuvargę draugai 
nejautė to; net liejosi jų prakaitas nuo 
darbo. Neužilgo Siaurutis jau leidosi duo
bėn aut špiųro, kurio antrų galą stipriai 
laikė pankosę Jonas. Besileidžiant Siau
ručiu! duobėn, nutruko šniūras (mat, bįo- 
gai buvo susuktas) ir Siaurutis įkrito į 
duobę....

— Tat ir aš fųrių žūti sp jpp! — su
šuko Jonas. — Dieve, gelbėk mus ąbudu!

Ir nemanydamas ilgai, Jonas įsikabi
no statinės krašto, norėdamas išlengvo 
įšokti dugnan, bet staiga įlūžo statinės 
lentos, už kurių jis laikėsi, ir jis stačia gal
va įpleškėjo duobėn paskui Siaurutį.

IV.
Viename Marienburgo rūmų kamba

ryje, lango gilumoje, tyliai kalbėjosi du 
žmonės. Vienas jų, sprendžiant pagal ap
rėdą, matyt, buvo kųržygis, antras gi jau 
mums žinomas Heksas, “Vilkų Lįzdo” pri
žiūrėtojas.

— Turi būti! supranti? — tarė kar- 
žygis, dėdamas stįprių savo ranką ant 
Hekso peties.

— Karžygį von Altenburg, — atsakė 
Heksas, — visa padarysiu, bet kur jų jįeš- 
koti?! Visas rųsis iškrėsta, arĄ Skylės 
krūvų lentų tiktai, matyt tie pasiutę vil
kai pro ten išlindo!

— Kaip tu galėjai uždaryti juos ten 
rūsyje, kuomet jiems buvo skiriama kalė
jimas, o ne mirtis! — atsiliepė rūsčiai 
Dietrich von Altenburg. — Aš privąląų 
turėti juos, privalau; ar supranti ta žodį?

— Suprantu, — atkartojo Heksas, — 
bet buki mielaširdingas, kitus jums pri
rengsiu, kurie bus-dar naudingesni už ši
tą laiba Fricą ir storų Hansą.

— Aš šitų noriu, o ne kitų, nes tik jie

galima buvo geruoju prisipratinti.
.. — Pone, tai pasiutę vilkai ką kanda 
žmogų, — ir parodė Heksas dar neužgiju
sią rankos žaizda.

Dietrichas susiraukė.
— Sukandžiojo tave, Heksai, o ne 

žmogų, ir kandžios kiekvienų kurį tik nu
rodysiu kaipo jų tautos priešininkų.

Už valandėlės Altenbugras suriko:
— Eik, jieškok! Iki rytojaus turi bū

ti man abudu.
Heksas buvo kaž ką betariąs, bet Diet

richas nedavė jam nei išsižioti ir rūsčia 
balsu suriko:

— Šalin!!
Šito riksmo atgarsis išlydėjo Heksą iš 

rūmų. Ir tik išėjęs iš pilies atsiduso liue
sai, o paskui sugniaužęs kumštis ir griež
damas dantimis sukeikė kaž ką; eidamas 
gi išlengvo namon kumštelėjo alkūne savo 
Koboldų, kuri nežinia ko lindo pro mums. 
Ėjo ji tyliai ir lyg vogčia, tarsi sekė ką 
ar norėjo pamatyti ką.

— Kur valkiojies? — šuktelėjo Hek
sas, užganėdintas kad atrado ant ko išlie
ti savo pykčio tulžį.

— Tylėk tu, niekam nevertas žmogau!
— atšovė Kobolda. Ir pridėjus pirštą prie 
lupų, parodė ranka kad nieko daugiau ne
klausdamas eitų į “Yilkų Lizdų”, pati gi 
dar labiau įsitraukė muro gilumon, gau
dydama kiekvienų čia pat netoli stovinčių 
dviejų žmonių žodį.

— Sako kad pabėgę kaip vandenin 
įkritę, — tarė pašnįbždoipis jaunikaitis, 
juodais trumpais rubais apsivilkęs.

— Juk turi būti koki nors pėdsakai,— 
pi atarė vyresnysis, dvasiškio rūbais apsi
vilkęs.

— Ak, tėve Germanai, ką sykį įkiš 
1 anan rusiu, niekas jau jo iš ten neištrauks.

— Taip, bet Aukščiausiojo globa sie
kia ir ten kur niekas pasiekti negali, — 
atsakė rinitui tėvas Germanas.

— Bet ką kryžiuotis nori nužudyti, 
niekas jo neapsaugos... .

— Tylėk! — prabilo vėl dvasiškis. — 
Nepiktžpdžiauk, Bernardai; neištirti yra 
Sutvertojo keliai ir Jo darbai. Gal šitie 
vaikinai turėjo išduoti savuosius, gal tu
rėjo būti ko nors pijttp įrankiu, gepau kad 
jaunystėje žuvo. ... Ar nerasta joJųų pėd
sake? — paklausė po valandėlės.

— Sako kad iš ano rųsįo esąs išėjimas 
laukan, ką,d tęn rasta psų suplėšytų rūbų 
skaduriąi, plaukų Ų'ųpųtis ir net kięk 
kraujo; daugįąu nieko, nįpkp! Ak, tėve, 
bijau kad tas Heksas nebūtų nužudęs jų,
— kalbėjo drebančiu balsu Bernardas.

— Vaikas esi, — atsakė liūdnai šyp
sodamas tėvas Germanas. — Heksas sykį 
pavestus jam vaikinus prižiūri kaip savo 
akį, kaip saugojo tave ir daugelį kitų mu
sų brol11?, čįa gi )au kitokia turbut yra 
priežastis. Kaip išsiųs tave šiandien už 
musų, stengkit sužinoti ar nėra kur kokių 
nors jų pėdsakų. Maž pasislėpusiems ga
lima hutų nunešti valgio ar gėrimo. Liūd
nas tai dalykas, mąno vaikeli, bet jei Die
vas paskyrė mus gyventi tarp priešininkų 
tai stengkimės nors trupinėliu prisidėti 
prie kenčiančių brolių kančių palengvi
nimo ....

— Tėve, įkįrus toks gyvenjmas. Klau
syti ir klausyti kaip kas kart daugiau at
vyksta į čia musų vaikinų! Aš viena va
landa velyčiau juos visus iš šių mūrų pa- 
liuosuoti, suplėšyčiau šituos mūrus, pul
čiau . .. .'

— Nusjramink, Bernardai. Silpnas 
tavo kūnas, prieš akis apižina naktis, ir 
ką gi tu, vargšas vaikinas, gali padaryti? 
Čia, abudu drauge, galim atvesti abu šitų 
vaikinu ant tikrojo kelio ir mokyti juos 
kad neužmirštų savųjų. Tu, vaikeli, vie
pęs Jąutps, aš kitos; anuomet gal musų 
tautps kovojo tarp savęs, bet čia suvieni- 
nijp mus bendra nelaimė ir viena mintis, 
tat tarpausįine savisiems broliams.

— Ak, tėve, kati dar nors kurtą pra
regėti, kad prablaivyti šitų tamsumą, ką 
mąpp akis uždengia, ir pamatyti piusų gi
rias tep, tep |pli, kur Tubingąs tąrpauja 
šventam ąžuplųi....

— Tylėk, Bernardai, priėmei šventą 
tikėjimų, o gryžtį piiptimį prip stalqu. .. .

(Bus daugiau) .4 į§ ..
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(Rašo Dr. Jonas Šliupas) 

(Tęsinys iš pereito num.)

KELIONĖS LIETUVOJE IR GALUTINAS 
IŠSIDANGINIMAS SVETUR

Iš Kalnujų M. Silvestravičius mane nuvežė 
Į Kauną ir supažindino su karininku Smilgiam, 
kuris buvo kilęs iš Suvalkijos. Tasai sumanė 
konferenciją pas Petrą Kriaučiūną Marijampo
lėje. Tat galop Kovo mėn. mudu su p. Smil- 

' gium viešėjome pas Petrą Kriaučiūną; tasai 
greitu laiku sukvietė mokytojus: Užupi, žič- 
kauską, Jasulaiti ir keletą kitų, kurie gyveno 
Marijampolėje. Truko tik Petro Armino-“Tru- 
pinėlio”, kuris kažin kur šakių apielinkėje buvo 
iškeltas mokytojauti, ir Tomo žilinskio. kuris 
Veiveriuose inspektoriavo ir viešai dalyvauti 
Lietuvių judėjime nedryso. Konferencijoje da
lyvavo 10 ar 12 inteligentų. Čion tai sustatėm 
memorandumą general - gubernatoriui Gurkai, 
kurio turinys randasi p. M. Roemerio knygoje 
“Litwa” ir kurį aš apsiėmiau nuvežti Varšavon.

Iš Marijampolės vykau Į Vilkaviškį, kur 
viešėjau pas šiandienykštį generolą J. Bulotą; 
aplankiau p. Palukaitį ir taikos teisėją Latvį 
Smirnovą, nuo kurio norėjau sužinoti kokis li
kimas manęs laukia jeigu patekčiau į Rusijos 
žandarų rankas. Smirnovo nebijojau, nes jis 
buvo Latvių Draugijos Maskvoje nariu, prie ku
rios ir aš ten studentaudamas priklausiau. 
Smirnovas turėjo musų leidinius ir buvo gerai 
informuotas apie Lietuvių naujoviškąjį judėji
mą. Sakės esąs valdžios pastatytas sekti Lie
tuvių darbus ir nusistatymus. Gero jis man ne
lėmė, vienok manę valdžiai neišdavė. Dabar aš 
keliavau apsišarvavęs savo brolio Stanislovo iš 
Gruzdžių pasu, nors ir Jankaus užsienio pasas 
kišenėje lindojo.

Nepoilgam atsidūriau Varšavoje; turėjau il
goką pasikalbėjimą su Varšavos “Dnievniko 
redaktorium storalūpiu ščebalskiu ir, Gurkai į 
Ukrainą išvažiavus, memorandumą palikau Don- 
dukovo Korsakovo kanceliarijoje, o pats, iš 
ščebalskio burnos prisiklausęs visokiariopų. grą- 
sinimų, Varšavoje kojų nesušilau ir skubėjau 
važiuoti per Vilnių, Dvinską, Rygą, į Mintau
ją, kur incognito apsigyvenau Malinauskų šei
moje. Iš ten pranešiau Marijampoliečiams kad 
asmeniškai nebegaliu pas juos atvykti. Mintau
joje su Liuda suruošėme abėcėlę, kurią Jurgis 
Miškas Tilžėje 1885 metais atspausdino 5000 
egzemplioriuose (tik “poterius” be mano žinios 
yra pridėjęs mano brolis Rokas). Bet ėmė lan
kytis moksleiviai. Tarp jų vienas ar kitas at
sirado neištikimas, tat reikėjo susirūpinti atei
timi. Ryžausi keliauti į tolimą Ameriką.

Brolis Rokas, bebaigiąs gimnaziją, užsigei
dė palydėti mane iki Liepojai. Mintaujos sto
tyje, kur buvo pažystamų, šiaip-taip prasismel
kiau pro publiką ir įsėdome į traukinį. Liepo
joje, turėdamas Jankaus pasą, ir atsisveikinda
mas su broliu, maniau galėsiąs sėsti Į Vokiečių 
laivą ir iškeliauti j Stettiną ar į kitą Vokietijos 
uostą. Bet žandaras atėjęs peržiurėjo pasus ir 
radęs manąjį be vizos, liepė išsėsti ir eiti į poli
ciją, kuri turinti paliudyti kad nesą kliūčių iš
važiavimui. še tau ir pyragas! Mane lyg šal
tu vandeniu apliejo.... Nuėjau į policiją. Ten 
sako, reikia ai- man pačiam Mintaujon pas gu
bernatorių važiuoti, arba policija galinti pasą 
nusiųsti užvizuoti, ir tada po trijų ar keturių 
dienų vėl atėjęs aš gausiąs pasą, tada galėsiąs 
laivu išvažiuoti į Vokietiją.

Palikęs policijoje pasą, iškiūtinau Į gatvę. 
Kas man daryti? Kas užtikrins kad gausiu vi
zą? Ryžausi tuojau pašto arkliais važiuoti į 
Palangą, ir iš ten slapta kaip nors atsidurti už
sienyje. Palangoje kapelionavo Kun. Jurgaitis, 
mano draugas iš gimnazijos; gal but jis mane 
paakins apie sienos perėjimą? •

Atkeliavome į Rustąvą, kur reikia arklius 
mainyti. Vėl negerovė! Pašto valdininkas įra
šinėja į knygas keleivių pavardes. Aš pasisa
kiau esąs Martynas Jankus. — Kaip, kaip? Jan
kovskis? klausia valdininkas. — Ne, aš Jankus. 
— Valdininkas į mąne smiliai pažiurėjo, bet, 
nieko nesakydamas, užrašė taip kaip aš sakiau.

Kame dalykas? sakysite, — ir ko čia buvo 
krūptelėti? Ogi ant pašto sienų buvo iškabin
tas skelbimas kad tūlas Jankovskis esąs nužu
dęs Petrograde žandarmerijos šefą Sudeikiną, 
ir už jo suėmimą buvo siūloma 10 ar 15 tūks
tančių rublių. Aš pats pažiurėjau į tą skelbi
mą, kur buvo taipgi Jankovskio fotografija; jis 
augesnis už mane ir juodekšnis, barzdotas vy
ras, visai nepanašus į mane. Ta aplinkybė, tur
būt, išgelbėjo mane nuo sulaikymo.

Atvykęs į Palangą, nuėjau į kleboniją. 
Kun. Jurgaičio neradau namie: jis išvykęs į tū
lą dvarą svečiuosna ir tik vakare tegryšiąs. Bet 

j radau malonų seną kleboną Barkauską, kuris 
man papasakoja apie Palangos ir ąpielinkių pra- 
eitį. Belaukdamas Kun. Jurgaičio, aš tai visą 
surašiau į korespondenciją “Aušrai”; sugryžęs 

1 kapelionas labai nudžiugo mano rašiniu. Ko- 
1 respondencija tilpo “Aušroje”, po mano pseu- 
donimu: J. S. Aržuolaitis.

Kun. Jurgaitis mane suramino. Dar tą pa
tį vėlų vakarą jis pasikvietė tulus žvejus, ku
rie rytmetį ketino valtyje keliauti į Nimmer- 
sattą ir už tris rublius jie pažadėjo pas Birutės 
kalną priplaukę paimti mane. Aš jų pavardžių 
nepamenu, jų buvo trys. (Nesenai miręs Petras 
Arys, žmonės sako, mėgdavęs girtis kad mane 
vežęs per jurą į Prusus.)

Kun. Jurgaitis palydėjo mane. Rytmetį 
apie 9 valandą žvejai priplaukė prie krašto ir 
mane įkėlė į valtį. Plaukiame. Bet žvejai ėmė 
dvejoti kas aš esąs. Liepė man atsigulti kad 
sargyba gryžtant jų nenubaustų už nežinomo 
žmogaus išgabenimą. Aš žvejus raminau, esąs 
Lietuviškų knygų pirklys ir už dvejeto dienų 
jiems duosiąs darbo pergabenti per sieną kelis 
pakus knygų; be to, juk Kun. Jurgaitis nebūtų 
jų kvietęs jeigu aš bučiau neištikimas žmogus. 
Matydamas žvejus norint pasipelnyti, dar pri
dėjau tris rublius, šiandien — sako žvejai — 

: tokie laikai, valdžia siūlo daug pinigų už kokį 
| ten žmogžudą, o ką mes žinome? Aš nurodžiau 
kad anas žmogžudą panašus į žydą, o aš juk 
Aš Lietuvis! Aprimo, kada aš Prūsų pusėje 
žadėjau jiems pastatyti puskvartierkę. .. .

Išlipome iš valties. Beeinant į karčiamą 
magaryčių, žvejai visgi ketino pasiteirauti pas 
Prašu žandara ar aš kartais nesąs koks nusi- 

‘ - i
dėjėlis....

Čia, man nesenai išguitam iš Prūsų žemės, 
naujos pinklės. Prisiartinant prie Fanšteino 
karinamos, aš žvejams sakau: jus eikit Į vidų, 
pasiimkit magaryčių, o aš čia pakarčiamyje tu
riu nusišvilpti....

Patikėjo, suėjo į vidų. O aš, lyg stirna, 
į artimą miškelį durniau, ir nesijutau kaip atsi
dūriau Klaipėdoje svečiuose pas Martyną šer- 
nių, “Lietuviškos Zeitungos” leidėją ir spaus- 
tuvninką. • •-s* «

šernius ir šernienė dideli maldininkai, pro
testantai, bet ir nuoširdus Lietuviai, šernius 
buvo varpstis apie kurią sukosi “Aušros” įstei
gimas. Jis ir pats buvo pridėjęs 150 markių, 
čion aš užtrukau; parašiau laišką Jankui ir J. 
Mikšui, kviesdamas juos į žibus pas senį Miksą 
paskirtoje dienoje ir valandoje galutinai pa
šnekai “Aušros” reikaluose.

Susirinkome žibuose. Bet jau žandaras, 
nors manęs nepažinojo, senio Mikšio klausinėjo 
ar ne šliupas esąs pas jį svečiuose? Senis mo
kėjo žandarą nuraminti. Ir mes savo reikalus 
ramiai apsvarstę pagaliau išsiskyrėm. Aš pro 
Tilžę važiuoju 4-tos klasės vagone per Ysrutę 
į Berliną.... Pro Tilžę važiuojant ėmė nera
mumas kad kas manęs iš pažystamų nepaste
bėtų, bet laimingai pravažiavome, tik į vagoną 
įsėdo keli būrai ir vienas jaunas, švarus, inte
ligentiškas žydelis.

Keliaujant, būrams užėjo noras iš žydelio 
pasityčioti, ir jie ėmė visokių priekabių ir pink
lių jieškoti. į neteisingus užmetimus ir aš ne
iškenčiau savo dvylekio nepridėjęs, užsistoda
mas už nekaltai užkluptą žydelį. Gabaus būrai 
aprimo. Tada aš prisėdau prie žydelio ir mu
du išsišnekome, lyg draugai. Kur važiuoji? jis 
manęs paklausė. Kada pasakiau važiuojąs į 
Berliną, jis ėmė klausti ar aš turiu pažystamų 
Ysrutėje, nes ten reikės nakvoti, tik anksti ryt
metį teateis traukinys iš Eitkūnų į Berliną.... 
žydelis manydamas mane esant žydu, pažadėjo 
pats nuvesti į žydų gaspadą, o ten policija nak
čia nesilankanti ir man, nors aš paso neturiu, 
negręsiąs joks pavojus.

Ryto metą išėjome į stotį, kur vis dar pil
nas visokių baimių nusipirkau bilietą į Berliną, 
ir jau laimingas jaučiausi kada įsėdau j trauki
nio vagoną. Berline jau teko sueiti vienas-ki- 
tas Lietuvis, nuo kariumenės bebėgąs į Ameri
ką. Pagaliau atsidūrėme Hamburgo uoste, kur 
nusipirkau laivakortę ant seno “Polynezia” lai- ’ 
vo. Kada laimingai buvo pavykę Berliną pasie
kti, aš jau Prūsų policijos nebijojau, nes ištrem
tas buvau tik iš Rytinių ir Vakarinių Prūsų 
provincijų. Laive vėl reikėjo įrodyti žandarui 
kad ne pabėgėlis iš Vokiečių kariumenės, bet 
Rusijos pa valdinis. Tą įrodžiau savo brolio Sta
nislovo valsčiaus pasu.

Tokiu budu ištrukau iš Rusijos žabangų ir 
atsidūriau garbingose Jungtinėse Valstybėse.

J’AMJNKLAS NETOLI 

KĖDAJNIU

Paminklas pirmutinei Lie

tuvos n e p r i k lausomybės 

kovų aukai, kareiviui Po

vilui Lukšiui. Jis žuvo 1919 

metų Vasario 8 d., nuo 

Lermontininkų kulkų. Šis 

paminklas yra 'Jauėiunų 

kaimo laukuose,-netoli Kė

dainių.

DARBININKU APDRAUDOS IR SENATVĖS PENSIJOS ĮSTATY-
MAS IR KAIP, JIS BUS VYKINAMAS TRUMPOJE ATEITYJE

Kaip žinote, Amerika padarė įstatymą sulyg 
kurio bilijonai dolarių bus išdėta vykdymui so- 
cialės apdraudos akto, prieš beveik visuotiną 
baimę senatvės ir bedarbės tarp apie 25 milijo
nų šios šalies darbininkų.

Kongresas jieškojo tam pagalbą, norėda
mas apsilenkti skyrimo pinigų iš federalės val
džios. Bet ištyrinėjus visais atžvilgiais priėjo 
išvados kad pačių valstijų planai yra ir neaiš
kus ir permenki.

Taigi, tapo pagamintas socialės apdraudos 
įstatymas. Mašinerija pradėjo suktis. Prasi
deda rinkimas taksų — visos darbavietės moka 
1 procentą nuo visų savo išmokamų darbinin
kams algų, tose vietose kur dirba aštuoni ar 
daugiau darbininkai.

Aktas apima šis skyrius:
1. Darbininkus, apsaugojimui jų nuo var

go senatvėje ir laike bedarbės;
2. Aprūpinimas tos visuomenės dalies kuri 

negali pati apsirūpinti: nesveiki, akli, raiši, ir 
benamiai vaikai.

Aptaksavimas darbininkų ir jų samdytojų 
išlaikys tame akte numatytą" darbininkų aprūpi
nimą.

Federalė valdžia ir valstijos paims tam tik
rą dalį taksų iš savo generalinių fondų apmokė
jimui pašalpų arba pensijų neįgalintiems.

šio viso plano ęravedimas priklauso nuo val
stijų legislaturų, kadangi jos taip pat turi pra
vesti tam reikalingus įstatymus, kurie skirtų 
pinigus iš jų iždų, ir turės dėti kita tiek kiek 
skiria federalė valdžia neįgalintiems.

Darbininkų aprūpinimo provizija palies di
džiausią dalį žmonių, ir ją pravesti reikalinga 
pritaikymo ir dalyko nušvietimo.

Taksavimas prasideda šį metą. Darbdaviai 
jau su šiais metais pradės mokėti į darbininkų 
apdraudos fondą 1 nuošimtį darbininkams išmo
kamų algų; tą sumą dadės prie savo mokamų 
valdžiai taksų nuo ineigų ir siųs į tą pačią tak
sų rinkimo raštinę.

Vienose valstijose tie mokesčiai bus moka
mi kas mėnesį, kitose gale metų. Rekordas 
visų darbininkų, jų uždarbio turės būti patiekta j

kartu su įmokamais taksais.
Ateinančiais 1937 metais, į bedarbės ap- 

i draudos fondą pradės mokėti ir darbininkai: iš 
jų algų bus išskaitoma 1 nuošimtis, ir darbda
viai taip pat mokės 1 nuošimtį tos sumos kiek 
darbininkams moka. Tas pradės fondą senat
vės pensijoms.

Bedarbės apdraudos ir senatvės pensijos 
taksai palengva bus keliami iki pasieks po 3 

! nuoš. arba išviso 6 nuošimčius; 3 nuošimčius 
bedarbės apdraudai ir 3 nuoš. senatvės pensi
joms. Taip, paveizdan, kur dirba 30 darbinin- 

! kų, kuriems metinių algų išmokama $36,000, 
j darbdavis per metą turės sumokėti taksų se
kančiai: $1,080 bedarbės apdraudai, ir $1,080 
senatvės pensijų fondui, viso $2,160.

Darbininkas iš savo algos mokės sekančiai: 
Kuris uždirba $1,000 į metus, iš jo algos bus 
išskaityta viso $30 senatvės pensijų fondui.

Senatvės pensija prasidės nuo 65 metų am
žiaus. Bedarbės pašalpos bus pradėta mokėti 
bent kuriuo, laiku po Sausio 1 d. 1938 metų, pri
sitaikant prie tos valstijos patvarkymo. Senat
vės pensijos bus pradėta mokėti nuo Sausio 1 
d. 1942 metų. Pensiją gaus nežiūrint ar žino-, 
gus pasiturintis ar ne.' "

Tie kurie norės gauti senatvės pensiją tu
rės būti 65 metų arba daugiau, ir turės sustoti 
dirbę. Jie gaus pensijos sulyg nuošimčio savo 
buvusio uždarbio ir sulyg išdirbtų metų. Gaus 
nuo $10 iki $85 į mėnesį.

Bedarbės apdraiida bus mokama darbinin
kui už tam tikrą savaičių skaičių kas metai, jei
gu jisai bus išdirbęs kasmet tam tikrą savai
čių skaičių. Turės laukti nuo dviejų iki šešių 
savaičių po netekimo dai’bo iki galės gauti be
darbės apdraudos atlyginimą.

Europoje įvairiose šalyse jau pravesta vie
noki ir kitoki pensijų, ligonių savišalpos ir tam 
panašus įstatymai, Į kuriuos patys darbininkai 
ir darbdaviai moka po tam tikrą nuošimtį, ir ten 
nėra nei priešginiavimų nei pykesčių. Iki prie 
to pripras Amerikos darbininkai, bus-daug ne
pasitenkinimo ir garsių rėkavimų prieš valdži; 
ir taksų rinkėjus.

SKUBĖKIT ĮSIGYT ŠIĄ KNYGĄ!
ĮDOMI KNYGA APIE ŽINOMIAUSI ŽMOGŲ —

AUŠRININKAS

JONAS ŠLIUPAS
116 PUSL. KNYGA 

(didelio formato)

Knyga verta apie $1.00 — 
Atiduodama už 25c

(Iš kitų miestų reikalaudami 
pridėkit viso 30c, įskaitant 

5c persiuntimo kaštams.
Priimama pašto ženklais.)

štai įdomiausia knyga apie 
vieną labiausia Amerikoj ži
nomų Lietuvių veikėjų, ku
ris per kelis desėtkus metų 
darbavosi ir daug nuveikė 
atbudinimui Amerikos Lie
tuvių. Knygą parašyta la
bai aiškia kalba, ir aiškios 
stambios raicĮės, lengva skaityti ir suprasti.’ ši kpyga apie
Dr. JONĄ ŠLIUPĄ išleista tik metas laiko atgal, sąryšyje 
su jo 70 metų amžiaus sukaktuvėmis, “Dirvos” redakto
rius parsivežė jų iš Lietuvos pusėtiną skaičių ir dabar jos 
paleidžiama į visuomenę. Įsigykit sau vieną!

Be. paties Dr. šliupo rašto, knygoj" telpa straipsniai apie 
šliupą kitų lygiai žinomų senų musų veikėjų —■ J. O. Sir
vydo, V. K. Račkausko, dar kitas straipsnis paties šliupo 
apie jo gyvenimą Lietuvoje, ir knygns pąrųošėjo Gh’dvąi’ 
nio pastabos. Skubėkit iki tų knygų dar turime!

Kaina su prisiuntįnių tik 30 centų.

“DIRVA ” . - .
6820 Superior Avenue " - Cleveland, Ohio

SEINUOSE DRAU
DŽIAMA LIETU
VIŠKAI KALBĖT

Sausio 26 d. Seinuose buvo 
surengtas priešlietuviškas mitin
gas. Po pamaldų išėję žmonės 
iš bažnyčios pamatė prie teis
mo įstaigos laiptų stovintį kal
bėtoją, kuris aiškino kaip Lie
tuvoje “kankinami” Lenkai, 
kaip lieja ašaras ir panašiai. 
Vietos mokyklos mokiniams bu
vo progos pašūkauti. Seiniš
kiai gi žmonės puikiai suprantą 
tą šūkalojimą ir mažai kas klau
sėsi ir to oratoriaus.

Į visą tą triukšmą vietos Lie
tuviai nekreipė dėmesio, tačiau 
juos nustebino vienas dalykas, 
būtent, prie miesto magistrato 
iškabintas atsišaukimas, kuria
me buvo draudžiama gatvėse. 
Lietuviškai kalbėti.

Į šis faktas aiškiai parodo, ku
riame krašte yra žmonių per-

I sekiojimas: šiapus ar anapus 
i administracinės linijos. Nepr. 
Lietuvoje tokių įsakymų prieš 

' Lenkų kalbą dar nebuvo.
“L. A.”

MARGUČIO RADIO 
PROGRAMAI

Klausykit jų sekmadieniais 
i nuo 2 vai. po pietų

iš stptięs WIND
jJ . Gary, Indiana-

PER TVOR4;
PASIDAIRIUS

NEšĖLKI. VĖJAU į 
Už rasoto lūšnos lango *’ | 
Dulkia žvabrus lietus, 
Švilpia aitrus vėjas tango 
Tonus negirdėtus. į

Telefonos vielom zirzia, $ 
Tai kamine kaukia; 
Tartum velnių valsą šokti 
Nakties dvasias šaukia. ,
Plyšiais Į lūšną įlindęs, $ 
Rodo savo galią: *!»
Žnaibo senos močios ■» 1

skruostus, » r
Sunkina jos dalią.
“Vai, nešėlki, rudens vėjau, 
Vai nustoki pūtęs,
Be tavęs jau daug kentėjo 
Vargana motutė!” 
Nepaklausė žiaurus vėjas 
Šventų Deivės žodžių.
Bet sustaugė ties pakraige 
Keldamas net sodžių.
Skverbės plyšiais iki kūno, 
Šaldė senus kaulus, 
Balsu staugdamas galiūno 
Purtino jai galvą.
Švilpė aitrus vėjas tango, 
Svaidė sroves šaltas,
O pro kiaurą lušos langą ■ 
Matės veidas baltas.„ ... |

, V. Dainorąs.

Boston, Mass. * ’ T
Daktaras ištyrinėjo ligo

nio ligą ir-mąsto. Ligonis 
klausia:

— Na, daktare, ką mari 
patarsi ?

— Aš manau kad tamstos 
sveikatos išgelbėjimas pri
klausys nuo tyro oro. Pa
tariu tamstai važinėti lai
vais, kur gausi tyro jurų 
oro. Kuo tamsta užsiimi?

— Esu matrosas ir lai
vais plaukiojo po visas ju- 
i as. < i, i 4 1A

Marijampolė
Kareivinėse du draugai 

kareiviai kalbasi:
— Petrai, išvalyk man 

šiandien šautuvą, juk mu-
du jau nuo senai esam ge
riausi draugai, — sako vie
nas.

— Duok litą tai išvaly
siu, kitaip nesutinku!

— Eik tu, neišmanėli, tu 
nežinai kad geriau turėti 
gerą draugą negu, šimtą li
tų, o tu dęl vieno lito nori 
jo netekti. t “Karys”

^ ' / I '
Kaunas * 0 *

Profesorius, rodydamas 
studentui širdies vietą: —< 
Kur aš pataikyčiau jeigu 
jdurčiau štai čia?

Studentąs: — Į.... kalė-; 
jimą, ponas profesoriau. |

Detroit, Mich.
Mika>: — Kiek metų ju

du esat vedę?
Džekis: — Dar nevedę 

metų laiko.
Mikas: — Nekrėsk juo- 

kų.... Aš geriau žinau.
Džeks: — Nagi, kali ve- 

dėm mano žmona buvo 24 
metų amžiaus, ir dabar te-- 
bėra 24.... i

v "'Įnt/
Anglijos karaliaus laido-i

■ tuvių kaštai, kaip praneša-
. ma, siekė $125,000. Tai la- 
. bai didelė suma, ir gerai 
i kad karalių mažai miršta*
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Pastabos Del Pastaby
'jS*H < 1 >• ■

„ 1. LAIKRAŠTININKO 
PAVYZDIS

Pasiuntinybės pastabos del 
p. Roger Shaw straipsnio “Be
hind the Foreign News’’ susi
laukė p. Shaw atsakymo. Jis 
rašo:

“Brangus Pone žadeiki:
“Gavau Tamstos labai gabiai 

parašytą laišką, suteikusi man 
didelio susidomėjimo. Visi Tam
stos paliesti klausimai vykusiai 
paaiškinti ir aš esu labai dėkin
gas už papildomas informaci
jas.

“Savo laiku aš šiek-tiek stu
dijavau Lietuvių kalbą ryšium 
su Sanskritų kalba, ir žinau 
jos reikšmę filologijoje.

“Pavartojau žodi ‘Slavic’ vien 
tik del to kad jisai yra daugiau 
suprantamas musų skaityto
jams.

“Labai susidominau spausdi- 
niu, kuri Tamsta man atsiun
tei ir jį pasilaikau savo nuola
tinei informacijai.

“Aš esu tos nuomonės kad 
Lenkija netinkamai pasielgė su 
Lietuva Vilniaus reikale, ir 
Tamstos pastabos del Klaipėdos 
yra vertos dėmesio. Apie Lie
tuvos armijos didumą pasinau
dojau žiniomis iš vėliausio Pa
saulinio Almanacho. Gerai ži
nau kad Lietuva nėra agresyvi 
ir kad visai esanti sunkioje pa
dėtyje.

“Tikiu :kad,' bendrai, mano 
žinios apie G.P.U. yra teisin
gos, bent atžvilgiu tos ‘hard- 
boiled’ organizacijos pirmomis 
dienomis.

“Teisybė, esu labai susido
mėjęs Pabaltės valstybėmis ir 
mano jausmai Tamstos šalies 
atžvilgiu yra draugingiausi.

“Didžiai inteligentiški laiš
kai, kaip Tamstos, yra ypatin
gai branginami musų redakci
joje.

Tamstos nuoširdus draugas, 
ROGER SHAW/’

Sąžiningas laikraštininkas ir 
nebando savo klaidų ginti, bet, 
priešingai: dėkingas už jo klai
dų nurodymą.

2. DEL MUSŲ PRANEŠIMO 
“Netikėti Demokratybės 

Gynėjai”,
kuriame buvo Įspėjama kad 
“bendrojo prunto” organizavi
mu Lietuvių kolonijose užsiima 
vien bolševikai, kuriems “pa
rupo” demokratija ir net Lie
tuvos nepriklausomybė, bet tik 
kaipo meškerę talkininkams 
gaudyti ir kaipo laikinoji prie
monė “proletariškai diktatūrai” 
progos bejieškant.

Amerikos Lietuvių spauda, 
išskyrus komunistinę spaudą, 
kaip galima buvo tikėti, pasi
sakė aiškiai prieš “bendro fron
to” vilingą akciją.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius,

Washington, D. C.

1®

Lietuviais keleiviais.
Tuo laivu važiuojantieji pa

sieks Lietuvos uostą Klaipėdą 
tiesiog be jokiu persėdimų.

Per plačią dalį Atlantiko per
važiavę, paskui iki Klaipėdos 
plauks pro šias šalis: Angliją- 
škotiją, kurios kraštus pirmiau
sia pamatys, paskui priplauks 
Daniją ir Švediją, pro kurių 
tarpą, matydami jų pakraščius 
abiem pusėm, įplauks į Balti
jos jurą ir praplaukę Danijos 
salas, pamatys Klaipėdą!

Antras ekskursija švedų Am.

Linijos bus Liepos 1 d., tuo pa
čiu motorlaiviu Gripsholm, ku
rią vadovaus Švedų Amerikos 
Linijos New Yorko raštinėje 
Lietuvių skyriaus vedėjas VI. 
P. Mučinskas. ši ekskursija 
tinkama tiems kurie norėtų iš
važiuoti pasibaigus mokyklos 
sezonui.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” if. 
kitus tautinius laikraščiuc.

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY. CONN.

KAUNO VAIZRAS. Bendras laikinos sostinės Kauno 
duryje paveikslo matosi Įgulos (Kariumenės) bažnyčia

nuo Vytauto Kalno žiūrint. 7DIENOS J LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į
EUROPA 
Kaun$.

KAIP AUGA LIETU-1 
VOS GINKLŲ 

FONDAS
Kaunas. — Kariuomenės tie

kimo valdybos ūkio skyriaus 
žiniomis, Ginklų Fondą Va
sario 1 d. sudarė: grynais pini
gais — 274,610 lt., vertybės po 
pieriais (vidaus paskolos laks-; 
tais nominalėje vertėje, žemės 
banko Įkaito paskolos lakštais, ‘ 
akc. b-vės Spindulys akcijomis, 
akc. b-vės Pažangos akcijomis 
ir Lietuvos laisvės paskolos bo- 
nais. 100 dolerių sumoje kur
su) — 314,792 lt., brangeny
bėmis (įvairiomis brengenybė- 
mis, aukso grandinėlė, 2 auk
siniai sutuoktuvių žiedai, sida-į 
brinis portsigaras) — 2,078 lt., 
kitais daiktais — 47 lt.

Viso labo bendrai š. m. Sau
sio 1 d. Ginklų fonde buvo 422- 
273.62 lt., paaukota per š. m. 
Sausio mėnesį — 169,253.88 ir 
iš viso š. m. Vasario 1 d. — 
591,527.50 lt.

Daug įstaigų ir asmenų yra 
pasižadėjusių paaukoti Ginklų 
fondui, bet kadangi tos aukot 
dar negautos tai į šias žinias 
neįtrauktos. “L. A.”'

Lietuvą, 
kitomis 

Lietuvių 
Sąjunga

WILKELIS FUNERAL HOMe|
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

HEnderson 9292 |

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

| p. p. mulioijs ii
b“ 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 <

tai i ii 111 n i nu imi i nu n i m i nu nu nu i u m iiiiiiitiiiiii imi m n n n imu imi iiiiiiiiii i niPi 
| T SAMAS J EWHIJIY I 

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

_ akinių. Viskas žemomis kainomis. E
Į VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI = 
= KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM. E
Tniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimmmmimmmmmilimir 
-miiimmmmmisijimifmiimiiimiiiiimiiiiiiiiimiimmiiiiiiiiriiiiiiiiimiimiiim^ 
| DKLLA C. JAKUBS Į 

= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
E Lithuanian Funeral Home ii
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų Ę
= kambarius leidžiame dykai.
= I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- Ę 
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ’igo- - 

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- Ę 
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 š
riimiiiiiiiiiimmiimmmimiiiimmiiumumiiiimmmmiimmimmmmiimmit? i

PARVAŽIUOTI IR GRYŽTI 
NEKAŠTUOJA $200 

šymet numatoma didesnis 
keleivių į Europą judėjimas 
negu buvo per praeitus penkis 
metus, iš priežasties užklupu
sios depresijos.

Daug žymesnis išrodo bus ir 
Amerikos Lietuvių važiavimas 
aplankyti savo tėvynę

šią vasarą, kaip ir 
vasaromis, Amerikos 
Laivakorčių Agentų
rengia į Lietuvą organizuotas 
ekskursijas, kuriomis Lietuviai 
be abejo pasinaudos.

Apie ekskursijas tiek reikia 
pasakyti: jos yra tvarkomos 
tam kad Lietuviai galėtų kar
tu, dideliais būriais nuvažiuo
ti, turėti smagią kelionę, nes 
paskirai išsimėčius važiuojant 
kelių dienų kelionė per vande
nį buna pusėtinai nuobodi.

Laivakortė, perkant į abu 
galu gaunama žymiai pigiau 
negu perkant į ten ir atgal pa
skirai. Bet ekskursinė laiva
kortė nenustato gryžimo laiką. 
Reiškia, nuvažiuoji kartu su 
daugeliu Lietuvių, bet gryžti 
kada nori. Vieni tos ekskursi
jos dalyviai gryžta už mėnesio, 
kiti už dviejų, o kiti ir visus 
metus buna Lietuvoje, ir ta pa
ti laivakortė gera gryžimui.

Gryžtant irgi susitaiko bū
riai Lietuvių, nes kurie nuva
žiuoją tie beveik visi ir gryžta 
atgal. Taigi laive vėl sutinki 
naujus draugus, ir vėl kelionė 
smagi. Jeigu ekskursija butų 
nuvažiuoti ir gryžti tuo pačiu 
laivu ir su tais pačiais žmonė
mis, nebūtų didelio įvairumo.

Kelionės Kaštai į Abu Galu
Ne visi žino, bet suvažinėji

mas į Lietuvą, iš New Yorko j 
Klaipėdą ir atgal, vidutiniai 
imant, trečia klase, neviršija 
$200.00. Laivakortė (mini
mum) tik $172, ir $5 taksų, 
o prie to reikalinga tik pasai ir 
gryžimo perimtas (tiems kurie 
nėra Amerikos piliečiais).

Lietuvoje porą mėnesių pra
leisti užtenka poros šimtų do- 
larių. Priklauso kaip žmogus 
nori vestis parvažiavęs. Kurie 
nuvažiuoja su mažai pinigų, tie 
mažiau leidžia, ir turi tokį pat 
malonumą, pamato Lietuvą 
kaip tie kurie praleidžia tūks
tantį dolarių ar

Pinigus visus 
reikia, 
siųsti 
namie

Giminės ne visi 
parvažiavęs juos 
met. Daugelio 
gražiai gyvena, ir džiaugsis tik 
iš jusli atsilankymo. Kurie gy
vena prasčiau, tiems jus ir taip 
pagelbsti! nuolat nusiųsdami 
pinigų. Jeigu tarp kurių šei
mos narių yra piktumai už da
lis ar šiaip ką, tas neturėtų su

nito apsilankymo 
aplankymo visų

Kas parvykęs plačiau apvažinė- 
ja tas labiau gerėjasi savo tė
vyne, nes mato daug visko kas 
ten yra gero.

Pas gimines kaime sėdint, ir 
viena savaitė dasibosta, o pla
čiai važinėjant, ir du mėnesiai 
prabėga nei nepajunti.

Parvažiavus, reikia stengtis 
aplankyti visas žymesnes Lie
tuvos vietas, ir jas reikia jau 
išanksto sau susižymėti, o ne 
ten parvažiavus klausinėti, nes 
namiškiai gal jų nežino, o ne
pataikysi tokį žmogų paklausti 
kuris žino ir gali patarti.

Važinėjimas Lietuvoje nepa
prastai pigus, ir esant autobu
sams tarp visų 
telių, greitas.

Maistas ir 
pat nuostabiai
daug pinigų nei 
Lietuvoje daugiausia pinigų iš
mėtoma bereikalingais “fundi- 
jimais”, kuomet kuris nori “pa
sirodyt” savo Amerikoniškumu. 
Tas visai nereikalinga.

EKSKURSIJA TIE
SIOG Į KLAIPĖDĄ

miestų ir mies-

viešbučiai taip 
nebrangus, kad 

nereikalinga.

Nelikit Nematę Lietuvos
Savo atgimusią šalį, savo 

tėvų, brolių, giminių sukurtą 
valstybę privalo pamatyti kiek
vienas geras Lietuvis ir Lietu
vė. Lietuva dabar ne ta kurią 
palikot. Kurie nemanot gryž
ti ten apsigyventi, turit pasi
aukauti šimtelį-kitą ir keletą 
savaičių vargo, ją aplankyti.

Mes Lietuvos atgimimo lau
kėm, ją geibėjom jos sunkiau
siose valandose, ir padėjam jai 
atsistoti ant kojų, nejaugi da
bar nenorėtume jos matyti ir 
pasidžiaugti?

Kurie tik turit šitokį norą, 
rasit ir būdą Lietuvon nuva
žiuoti. Taigi, važiuokit DA
BAR, iki sveikata tarnauja.

Laivakorčių ir 
kreipkitės į savo
Lietuvius agentus’, kurių ran
dasi kiekvienoje didesnėje ko
lonijoje.

K. S. Karpius,
Am. Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Publikacijos 
Komisijos Narys.

dokumentų 
vientaučius

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

Po tulo 
vyras ar 
lieka.

daugiau.
vežtis nei ne
laiko, gali at- 
žmona kurie

ten tyko kad 
apdovanotu- 

jusų giminės

Laiką Lietuvoje

laikyti jūsų
Lietuvoje ir 
kitų giminių.

Kaip Leisti
Parvažiavus į Lietuvą reikia 

stengtis jos kuodaugiausia pa
matyti. Nereikia sėdėti savo 
kaime, nes tai ne visa Lietuva.

Amerikos Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungos pirmutinė 
tiesiog į Klaipėdą ekskursija 
rengiama švedų Amerikos Li
nijos motorlaiviu Gripsholm, 
Gegužės-May 29 d.

Lietuvius su savim į Klaipė
dą vešis p. Pr. Zaborskis, Šve- 
du Amerikos Linijos Klaipėdo
je skyriaus vedėjas. Jis spe
cialiai tam tikslui atvyks į Su
vienytas Valstijas Gegužės 2 
d., ir praleidęs keliolika dienų 
šioje šalyje, atlikęs biznio rei
kalus ir susipažinęs su Lietu
viais laivakorčių agentais, gryš 
atgal į Klaipėdą laivu Gripholm 
viršminėtą Gegužės 29 d. su

Ekskursijos i Lietuvą

LAIVYNAS
Per Gothenburgą, Švediją 
Išplaukia iš New Yorko

GEGUŽĖS 29, 1936 M.
Modernišku motorlaiviu

GRIPSHOLM
Tiesiog i Klaipėdą

laivo nemainant
Šią ekskursiją vadovaus p. P. Babor- 

skis. Švedu Amerikos Linijos 
Klaipėdos skyriaus vedėjas.

Antra ekskursija išplauks
LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ

Per Gothenburg-Stockholm
Ekskursiją vadovaus p. Vi. Mučins
kas, švedų Amerikos Linijos centra- 
linčj raštinėj New Yorke Lietuvių 
skyriaus vedėjas.
Ekskursijas užgyiė Lietuviu Laiva
korčių Agentu Sąjunga Amerikoje.

Kiti išplaukimai iš New Yorko 
Drottningholm . 
Gripsholm .........
K ungsholm .... 
Grigsholni .........
Platesnių
šiurėlių 
vietinį laivakorčių agentą, arba
SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Ave. and 4 W. 51st Street

Rockefeller Center, N. Y. City

Kovo 21 
Balandžio 9 

Balandžio 25 
Gegužės 5

■inių apie ekskursijas, bro- 
laivakorčių kreipkitės j

RENKIMĖS Į LIETUVĄ
su

DIDŽIĄJĄ EKSKURSIJA
EKSPRESINIU MILšINIšKU LAIVU

BERENGARIA
BIRŽELIO JUNE 17 12 VAL. DIENĄ

Iš New Yorko į Klaipėdą per Cherbourgą
Ekskursiją asmeniškai veda Cunard White Star Linijos valdininkas

STEPONAS BERGEN
Šią ekskursiją

LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ
užgyre
SĄJUNGĄ AMERIKOJE

Del laivakorčių ir vietų laive kreipkitės i musų 
Agentus arba Cunard White Star Linijos Biurą 

CUNARD WHITE STAR Ltd.
1121 Euclid Ave. Cleveland, Ohio

Arba keliaukite pouliariais ekspresiniais

COLUMBU S 
HANSA ~ DEUTSCHLAND 
HAMBURG - NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 
ar Hamburgo.

Informacijų klauskite nas vietini agentą arba

HAMBURG - AMERICAN LINE NORTH GERMAN LLOYD 
1430 Euclid Avenue Cleveland, Ohio

laivais

Važiuosit
TUVON? I

KREIPKITĖS Į

AGENTŪRA

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

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

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

PARTRAUKTAM iš Lietuvos Amerikoje 
gimusius vaikinus ir merginas, taipgi 
visus kurie sulyg Lietuvių kvotos gali i 
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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VASARIO 16-TA KAUNE
Nepriklausomybes Švente ir Iškilmingas Atidary

mas Vytauto Didžiojo Muzejaus

ŪKININKAMS IŠDUO-į
TA 108,363 LITŲ 

PAŠALPŲ CLEVELANDIEČIŲ ŽIN1 Ai

REIKŠMINGAS 
PAMINKLAS

Lietuvos Nepriklausomy
bės kovų paminėjimui pa
minklas Kaune, Karo Muze- 
jaus Sodelyje. Paminklas su
krautas iš akmenų surinktų 
iš visų Lietuvos mūšių su 
priešais laukų. , Prie šio pa
minklo nuolat buna iškilmės 
ir kas vakartis laike vėlia
vos nuleidimo tam tikros 
apeigos.

Kaip žinote. Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje leidžia Al
bumą paminėjimui 50 metų sa
vo gyvavimo sukaktuvių.

Kurie vietiniai norėtų užsi
sakyti Albumą, prašomi kreip
tis į mane tuojau, nes dabar 
Albumo kaina tik $2.50, o naš
liui bus $3.50 ar daugiau. Visi 
SLA. nariai ir šiaip Lietuviai 
gali tą Albumą įsigyti.

SLA. Seimo Rengimo Komi
sija ir SLA. 14-ios kuopos na- 

jos arba 53% ariamųjų plotų. Iriai kurie norėtų Įsigyti foto- 
Kadangi šių plotu našumas yra I gi’ut'ijas kuopos narių, gamin- 

, , . . tas del to Albumo, jsigykit jas
dar menkas ir jie reikalingi pa- į cjai)ari nes paskui ir už pinigus 

negausit. Kaina dabar Lik $1.
• Toliau, kas iš Clevelandiečių 

uolėtų įsidėti savo atvaizdus į 
SLA. Albumą, galit kreiptis j 
mane ir gausit visas informaci
jas. Dabar pats laikas, 
tuoj bus pervslu.

P. G. Polter, 
EN. C981 966 Ida Street.

buvo pradėta kreipti I 
dėmesio į žaliuosius j 

Jie nuolat gerinami ir 
nes iš jų gaunami

Kaunas. — Jau prieš keleriu 
metus 
daugiau 
plotus,
tvarkomi, 
pašarai sudaro gyvulininkystės i 
pagrindą.

Natūralieji žalieji plotąį Lie
tuvoje sudaro apie 1,3 milijono 
ha arba 24.12'/ visos teritori- 

arba 53% ariamųjų plotų.'

LIETUVOS 

KARIŠKI 
LAKŪNAI 
ŽIEMOS 

UNIFORMOJE

Lietuvos lakūnai pra

tinas ginti tėvynę nuo 
priešų ir žiemes metu. 
Čia matome juos apta
riančius gautų uždavi

nį.

Kaunas. — Lietuva iškilmin
gai šventė Nepriklausomybės 
pietinę sukaktuvių dieną.

Iškilmingose pavaldose ryto 
metą katedroje dalyvavo Vals
tybės Prezidentas A. Smetona, 
visi Ministeriu Kabineto nariai 
su ministeriu pirmininku J. Tū
belių priešakyje, kariumenės 
vadovybė, diplomatinio ir kon- 
sularinio korpuso nariai. Bazi
lika buvo perpildyta žmonėmis, 
taip pat Kauno Įgulos ir kito
se katalikų ir evangelikų baž
nyčiose bei kitų tikybų maldos 
namuose.

Karo Muzejaus Sodelyje
Prie Karo Muzejaus iškilmė

se buvo susirinkę daug tūks
tančių žnionių atiduoti pagar
bos žuvusiems už Lietuvos lai
svę. Sodelyje dalyvavo vyriau
sybės ir diplomatinio korpuso 
nariai, aukštieji karininkai, or
ganizacijos su vėliavomis ir 
daug žmonių. Prie Nežinomo 
Kareivio kapo padėta vainikai 
ir pasakyta kalbos.

Smetona. įvertindamas Gen. 
Nagevičiaus nuopelnus karo 
muzejaus organizavimo darbe, 
Valstybės Prezidentas po kal
bos, Gen. Nagevičių, karo įpu- 
zejaus viršininką, apdovanojo 
Vytauto Didžiojo II laipsnio or
dinu. Pareikšdamas savo dė
kingumą Valstybės Prezidentui 
už tokį aukštą pagerbimą, Gen. 
Nagevičius savo padėkos kal
boje pabrėžė kad šis jam tekęs 
ordinas turįs būti simbolišku 
Įvertinimu ir atpildu visiems 
kurie savo darbu yra prie mu
zejaus organizavimo 
m o prisidėję.

Po atidarymo ir 
mo iškilmių Gep. 
pakvietė Valstybės
Antaną Smetoną, ministerius ir 
kitus aukštus svečius apžiūrėti 
naujų karo muzejaus salių 
skyrių.

ir tvarky-

pašventini- 
Nagevičius 
Prezidentą

Iškilmingas Koncertas
Valstybės Teatre

Karo Muzejaus Naujasis 
Bustas Atidarytas

Pasibaigus iškilmėms prie 
paminklo žuvusių už Lietuvos 
laisvę, įvyko Karo Muzejaus 
naujojo busto Vytauto Didžio
jo Muz.ejuje atidapymąs. Į ati
darymo iškilmes atvyko Vals
tybės Prezidentas A. Smetona, 
ministeris pirmininkas J. Tū
belis, arkiv. Skvireckas, minis
teriu kabineto nariai, užsienių 
valstybių atstovai ir į nepri
klausomybės šventę atvykusie
ji bei Kaupe gyvenantieji karo 
attašės, aukštoji karo vadovy
bė, daug profesorių, aukštųjų 
karininkų, menininkų ir šiaip 
musų rinktinės visuomenės ir 
spaudos atstovų.

Iškilmingu maršu 
Valstybės Prezidentą, Muzejaus 
viršininkas Gen. V. Nagevičius 
savo kalba pradėjo atidąrymo 
iškilmes. Trumpai nušvietė ka
ro muzejaus išsivystymo raidą 
nuo pat jo įsikūrimo pradžios 
iki dabartinių laikų. Po jo kal
bos generalvikaras K. šaulys 
muzejų pašventino.

Muzejų pašventinus, pasakė ras. L 
kalbą Valstybės Prezidentas A.1 Kelpša.

sutikus

Retu iškilmingumu ir puoš
numu Vasario 16-ta praėjo Val- 

..siyjoės .Teatre. Į iškilmingą 
koncertą susirinko visuomenės 
viršūnės. Atvyko taip pat Val
stybes Prezidentas A. Smeto
na, Ministeris Pirmininkas Tū
belis, ministeriu kabineto na- 

užsienio diplomatai, kariu
menės vadovybė. Diplomatai 
savo spindinčiom margom uni
formom, musų ponios daugiau
sia gražiais tautiškais rubais.

Valstybės Prezidentas Sme
tona iš teatro pasakė per radio; 
trumpą kalbą Prancūziškai.

> Koncerto programą sudarė 
tik musų kompozitorių kuriniai.

Valstybės operos orkestras, 
Tallat-Kelpšos diriguojamas, at
liko Naujalio poemą “Ruduo” 
ir dvi Gruodžio siuitas, o štar- 
kos vedamas choras padainavo 
Gruodžio, Banaičio, Eimučio, 
Tallat-Kelpšos, štarkos ir Ben- 
doriaus kompozicijas. Progra
mą baigė Karpavičiaus “Užugi- 

į rio Pasaka”, kurią nuotaikingai 
j ir darniai atliko solistas A. 
j Kutkus, dramos artistas H. Ka
činskas, operos ir invalidų or- 

Į kestraį, o taip pat operos cho- 
Kantatą dirigavo Tallat-

“L.A.”

riai

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kaninas St. Clair ir Ontario

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

šalipjuoac .miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausių 
kainų. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
riausi patarnavimų.

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

Turiu $2,000 sumoje Lietuviu bapko knygelių pardavimui.

Paskutinis Kvietimas
VISIŠKAS IŠPARDAVIMAS VISU ŽIEMINIU 

RUBU IR REIKMENŲ
Pirkit Dabar ir Taupykit! ""^S

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

kitados kada.

THE KMMER & m CO.
7002 Superior Ave......... Kampas Giddings Rd.

grindinio gerinimo, tai Vyriau-i 
sybė ir žemės Ūkio Rūmai j 
tai atkreipė reikiamą dėmesį. 
Jau nuo 1928 metų žaliųjų plo- 

gerinimui teikiamos nedide- 
premijos, pašalpos. Tuo bu- 
jrengiami pavyzdindieji pie- 
bei ganyklų plotai, žaliųjų

tų 
lės 
du 
vų
plotų gerinimas yra, galima sa
kyti, naujas darbas ir daugeliui 
ūkininkų svetimas ir neaiškus, j 
Tačiau, paskutiniais metais jis Į 
turi vis didesnio pasisekimo, i 
ypatingai kai pamatoma, jog! 
iš to yra didelė nauda.

Kiekvienais metais

GAUS DARBO 2,000 
DARBININKU

Kaunas.
stengia- j materijoje 

si kiek galima daugiau įrengti į jau 
____ui.. .... ......... Ikultūrinių ganyklų ir pavyz

dingų pievų. Praėjusiais me
tais visoje Lietuvoje buvo įreng
ta 574.75 ha kultūrinių ganyklų 1 

tam reikalui išduota 21,740-
Lt. pašalpų. Tomis pašalpo

mis pasinaudojo 617 ūkininkų. 
Tuo budri dabar visoje Lietuvo- 

ha

ir

pa

je turėsime apie 3,743,2 
įrengtų kultūrinių ganyklų

Nusausintuose plotuose 
vyzdingų pievų pernai įrengta
999,58 ha ir tam reikalui išduo
ta 79,861.62 litai pašalpų, 
vyzdingas pievas rengdami, 
šalpomis pasinaudojo 1,068 
įlinkai.

Be kultūrinių ganyklų ir
Žemės Ūkio! 

parodomuosius
Iš.viso praė-

Pa-
pa- 
u ki

vyzdingų pievų, 
Rūmai rengia 
pievų bandymus.
j tįsiais metais buvo Įrengta 355
pievų bandymai. Vienam ban
dymui užimamas plotas svyruo
ja nuo 1, 5 iki 1/3 ha. Be šių 
parodomųjų bandymų, buvo dar 
daroma keliolika tiksliųjų pie
vų gerinimo bandymų. Visiems 
pievų bandymams buvo išleista 
trąšoms ir sėkloms įsigyti 6,- 
761,63 litai. Bandymai prižiū
rimi agronomų ir lėšos skiria
mus. žemės Ūkio Rūmų. Be to, 
1935 metais buvo įrengtas Sa
lake (Zarasų apskr.) dar vie
nas pievoms gerinti įrankių 
naudojimo punktas. Dabar to
kių punktų yra jau iš viso 10.

Iš viso žaliesiems plotams ge
rinti 1935 metais buvo išduota 
103,363.68 litų pašalpų.

“L. A.”

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

Babtų—Raseinių plentas 
baigtas statyti iki 1938 

pradžios.
- Susisiekimo mi- 
udaryta komisija

i paskelbė Babtų - Raseinių 
plentui statyti konkurso išva- 

pasiulytą 
nuo Bab- 
km., teko 
už 1,650-

— 7
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Toliau bus plačiau paaiškintai 
apie šį įdomų parengimą.

A. S.

nes VYČIU KUOPA LAUKIASI 
SVEČIŲ Iš LIETUVOS

šį pavasarį, apie vidurį Ge- j 
gužas mėnesio, Clevelande bus 
Vyčių 25-tos kuopos svečiais 
Pavasarininkų Sąjungos dele
gacija, kuri Kovo 16 d. atvyk
sta iš Lietuvos su visokiais 
rankdarbiais ir Lietuvos alpio
mis. Jų tikslas .geriau supa
žindinti Amerikos ir Lietuvos 
jaunimą.

Svečių priėmimui išrinkta 
sekanti komisija: Nellie Griga- 
levičiutė, Alvina S. Luiza, Pet
ras Luiza, Alekas Banys ir kuo
pos pirmininkas M. Žitkus. Ta 
komisija apsirūpins visu pro
gramų.

šio parengimo pelną kuopa 
nutarė nuskirti Lietuvių Kultū
riniam Darželiui.

bus 
m.

du. Už žemiausiai 
kuiną statyti plentas 
tų iki Airogalos, 26 
b: oliams Ilgoyskiams
000 It., nuo Airogalos iki Ra
seinių, taip pat 26 km., teko 
rangovui Gurvičiui už 1,680,000 
litų. Jei ministeriu kabinetas 

I konkurso rezultatus patvirtins, 
Į tai susisiekimo ministerija su- 
’ rašys su sakytais rangovais su
tartis ir bus pradėta plento 
statyba. Darbą rangovai turi 
baigti iki 1937 m. gruodžio 1 
d. Pagal konkurso sąlygas ran
govai pasiima plentą pastatyti 

j ketveriems metams kreditan.
1 Už pastatytą plentą bus pradėta 
; mokėti 1910 m. kovo mėn. Pra
dėjus statyti plentą, gaus dar
bo apie 2,000 darbininkų.

“L. A.”

V’fniečiams Nsleido Mi
nėti Vasario 16-tos

Kaunas. — Kaip kiekvienais 
metais, taip ir šiemet Vilniaus 
krašto Lietuviai norėjo Vasario 
16 d. surengti akademiją, 
niaus storastijai Vasario 
buvo paduotas prašymas 
tą akademiją 
čiau šie metai

Vil- 
5 d. 
leisti

Ta-surengti.
Vilniaus Lietu

viams tampą, kaip matyti, sun
kus. Storastija Vasario 12 
d. atsakė, jog dėl saugumo ir 
viešo ramumo akademijos reng
ti neleidžianti.

Tai yra pirmieji metai, kai 
grynai kultūriška ir meniška 
Lietuvių tautos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimo aka
demija neleidžiama.

Tuo būdu. Vasario 16 Vilniuje 
tebuvo tiktai šv. Mikalojaus 
bažnyčioje atlaikytos ' iškilmin
gos mišios.

NETOLI JŪSŲ NAMU, DARBO 
AR KRAUTUVES

Randasi Cleveland Trust Bankas

2 VIDURMIESTYJE
33 EAST SIDE
1 6 W E S T S I D E

KITI PAINESVILLE, WILLOUGHBY, 
BEDFORD IR LORAIN

Cleveland Crust
Member Federal Reserve System

x Convenient Branch Banks Throughout Greater Cleveland

L.

HIPPODROME
Paul Muni, bene įžymiausia š vi

sų Holliwoodo aktorių, bus Hippo
drome teatre pradedant šeštadieniu, 
Kovo 14, vienoje iš didžiausių savo 
relių kokių jis kada vaidino, Vilmo
je “The Story of Louis Pasteur”.

Muni vaizduos 
garsų Prancūzų 
teriologų, kuris 
prie žmonijos 
Veikalą, einasi 
ru neteisybe ir 
bai buvo nusistatę prie: 
kad jiems pavyko ji 
Paryžiaus. Bet Pasteur 
savo tyrinėjimų ligų

Louis Pasteur’ų, 
mokslininkų i.- bak- 
taip daug prisidėjo 

gerovės ir mokslo, 
apie Pasteur’o kovų 
tamsybe. Taip la- 

š jį gydytojai 
net išvyti iš 

icnutrauKČ 
perų. litai

Prancūzijos dalyse 
iki to kad buvo pripa- 

didis molskininkas.
Hutchinson vaidina jo 
kartu su juo vargsta 

Roman-

vargo įvairiose 
ir dagyveno 
žinias kaipo 

Jot'aphine 
žmonų, kuri
ir gelbsti jo išradimuose, 
tišky dalį atlieka Anita Louise, vai
dindama Pastcuro dukterį, ir 
aid Wood:-, jauno gydytoją, kuris
tikėjo ir gelbėjo tam didžiam mok
slininkui.

Prie to Hippodrome duos ir kitą 
įdomių paveikslų.

Don-

DARŽELIO SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos visuotinis draugijų 
atstovų ir pavienių susirinki
mas bus laikomas šio penkta
dienio vakare, Kovo 13, nuo 8 
vai., Lietuvių salėje. Sekr.

JUOSPABANDYKIT

r /s; g.

i: 55 r

hough 
STATION

^7

V ELAN DO l U DĖJIMO NAUJIENOS

CLEVELAND COMPANY

BERELIA1 KARAI
DABAR jau Veikia

-A- Clevelando nauii Berėliai Karai—pati mo
derniškiausia viešos transpoitaciios forma—įau 
veikia ant Hough Avenue kaip parodoma kairėje.
Kaina nėra brangesnė — jūsų Savaitinis $1.25

. pasas arba Sekmadienio 25c Pasas geras neribo- 
i jibotam važinėjimui karais ir kočais.
|l|Patirsit kad šis naujas dalykas yra tikras prie- 
llSdas prie važinėjimo sistemos.
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Vietiniai “Dirvos” skaitytojai, kurie gavot pra
nešimą apie pasibaigimą jūsų prenumeratos pasi- 
stengkit tuoj atnaujinti, nes neatsiliepus, jums bus 
sulaikyta “Dirvos” siuntinėjimas.

“Dirvos” Administracija

WEAKENED’ BY WEEKENDS

D A W N

Bf PETER SKUKAS

DUAL

MIRE CLEVELANDO 
LIETUVIAI

Juozas Maičiulaitis, 4 ) metų, 
nuo 6702 Lawnview avc., mire 
Vasario 29 d., palaidotas Loto 
4 d., su bažnytinėmis p.p igo- 
mis iš šv. Jurgio bažnyčios.

Clevelande paliko brolis Pra
nas, pusbrolis Pranas Sakalau
skas ir pusseserė Marė Rainie
nė. Lietuvoje liko trys sese
rys, brolis ir tėvas. Paėjo iš 
Aukš. Panemunės par., Samy- 
lių k. Amerikoj išbuvo 22 me
tu, daugiausia gyveno Cleve
lande. Laidotuvėmis rūpinosi 
graborius N. Wilkelis.

Zenonas Linauskas mirė Ko
vo 5 d.

Ignas Obelienis mirė Kovo 8 
d. Paėjo iš Vilkijos partiniios.

Adomas Pavilonis mirė Kovo 
9 d.

Jonas Šležus mirė Kovo 
d. Simus Kazio Šležo.
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RASTENIS SUGRYŽO
Adv. Nadas Rastenis sugry- 

žo iš Chicagos, kur praleido ke
letą dienų visuomeniškais 
kalais.

rci-

ST. PATRICKS 
ŠOKIS

Antradieni, Kovo 17 d., 
tuvių salėje rengiama šokui va
karas šv. Patriko šventės pro
ga. Jaunimas ypač rengiamas 
tą vakarą atsilankyti.

Lie-

Kas bus Miesto Audito
rijoj Laike Ekspozicijos 

Clevelando miesto auditorija, 
su visomis salėmis galinti su
imti iki 100,000 žmonių, bus di
džiausia radio transliavimo stu
dija pasaulyje bėgyje 100 die
nu Great Lakes Ekspozicijos. 
Iš čia bus leidžiama radio pro
gramai po visą šalį.

Planuojama i Clevelandą su
traukti Įžymiausius ir geriausia 
žinomus radio artistus, kurie 
savo programos atliks nuo es
trados auditorijoje.

Visi aktai kokie atsibus ant 
estrados, bus tęsiami visą va
karą arba dienos metu, kada 
kurie išpuola, nors ją laikas 
tuo tarpu leidimui per radio ir 
pasibaigtų.

Miesto auditorija, visiškai at
naujinta Republikonij naciona
linei konvencijai, bus kaip tik 
laiku papuošta ir tai parodai. 
Auditorijoje visą dieną bus vi
sokiausi perstatymai.

Tarp įvairianybiu kurios už- 
kviečiama j Clevelandą numa
toma šie įžymus aktai: Paul 
Whiteman ir jo orkestras kar
tu su Walter Winchell, pagarsė
jusiu aprašymais iš žmonių 
privatinio gyvenimo; Guy Lom
bardo ir jo Royal Canadians; 
Sinclair Minstrels; Kate Smith 
ir A and P čigonų orkestras, 
Pcp-Eye, ir kiti.

Kas turės tikietus j ,Great 
Lakes Exposition tas galės ne
mokamai ineiti ir į auditoriją.

PA KL AI IS Y K IT G R Až A Uh 
RADIO PROGRAMŲ

Kct., Kovo 19 d., nuo 1:30 vai.
Dainuos J. Olšauskas, P-lė Kane 

ir P-ie Rasiliutė

It was one of those cold 
mornings of March. Dawn was still 
creeping upward and the church 
bells began to chime serenely with 
the clamoring notes wending lazily I 
through the morning mist. Most 

I of this portion of the world was still 
| in slumber. The peaceful calm of 
, the night was unb.okcn save for a! 
solitary thud, here and there, of feet I 
clumping -and the Eon-like March! 
wind rustling through the dried 
lea vet- 
of bustle to the stilled, slumber- 
shrouded world. These thumpings 
of recreated foot once more embark
ed upon the lap of a cruel world, 
seeking to eke out an existence.. 
to go on, confident with renewed 
vigor. .. .to gain a place. .. .a foot-

I hold....a grip upon this man-made
— ....... .. Their de

sires were normal. .. .their hands 
were willing, even eager. .. .their 
hearts were filled with remorse., 
but their faith lingered on, holding 
the loosed morsels of hope from sep
arating into particles of disinte
grated personality. All they wanted 
was a job. .. .only a job. Just o job!

'■ possibilities? What a ful- 
necessities? Yes! 

and yet.... so hard.
the true fictibnless—yet 
than life itself—picture

biting

active. .. .faces present 
and the morale is low.

Fortunately there are 
can still purchase a bite

repeat the action

fatigye. ...

a few
to eat 

of

who 
and 
the

KUR PIRKTIS 
AUTO

Jau 
visiems 
įsigyti 
biliams 
keletas 
dimus 
10125 St. Clair avė. leidimu iš
davime našitarnauja Lietuve, 
Ona Miheiicnienė,

LEIDIMUS
prasidėjo reikalavimas 
automobilu savininkams 
1936 metams au'iomo- 
leidimus. Mieste yra 
vietų kuriose tuos lei- 

gaunama. Po antrašu

SVEIKINIMAI IŠ
FLORIDOS

J. J. Bačiukas iš Tabor For
mos. su žmona ir kitais Chica- 
giečiais lankosi Floridoje, šil
tuose kraštuose. Ten mano iš
būti anie mėnesi laiko. Svei
kina “Dirvos” redaktorių.

Floridoje iaip pat 
Babarskienė su savo 
Clevelando.

Praeita sekmadieni 
iš Floridos, sustoio Clevelande 
aplankyti savo gimines, Virbic
kus ir Karpius, n. Ona šupienė, 
iš Somerville, Mass.

Su ia i Somerville išvažiavo 
p. A. Virbickienū aplankyti sa
vo seserį ir švogėrį Vezevičius.

Automobilistų Žiniai
Nuo 

lių 1 
mobili 
turėti 
leidimas kaštuos 40 centu ir 
turės būti gaunamas kas metai.

Gavimui leidimo automobili 
valdyti reikalinga bus pereiti 
kvotimus, kurie susidės iš ap- 
sipažinimo 
įstatymais, 
ar žmogus 
pilnamečiai 
sutikima

ateinančio rudens, 
dienos, kiekvienas 
valdantis asmuo 

asmenišką leidimą.

Spa- 
auto- 
turės 

Tas

vieši pp. 
st.num iš

gryždam t

SLA. SEIMO KOMISIJAI
Komisijos mėnesinis susirin

kimas bus laikomas kito nenk- 
tadienio vakare, Kovo 23 d., 
Lietuviu salėie. nuo 8 vai.

paren-

Kultu
vą ka-

su Ohio važinėjime 
žinojimu signalų ir 

turi geras akis. Ne
turės gauti tėvų 

automobilį važinėti.
Kitos valstijos žmones apsi-Į 

buvę Ohio valstijoje, turi išsi
imti tokius leidimus bėgyje 30 
dienu.

Pabaudos už suteikimą apie 
savo asmenį klaidingų informa
cijų leidimą išsiimant, bausmė 
padaryta sunki: gali gauti iki 
10 metų kalėjimo. Už važinė
jimą jeigu leidimas butų su
spenduotas, gali būti baudžia
mi kalėjimu nuo 2 dienų 
mėnesių.

iki 6

DIDINS IŠDIRRYSTES
Republic plieno kompanija 

paskyrė tris milijonus dolarių 
padidinimui ir pagerinimui sa
vo išdirbystės įstaigų. Iš tos 
sumos $1,360,000 bus praleis
ta Clevelande. Kitos tos kom- 
ranijos dirbtuvės yra Youngs- 
towne ir Warrene.

PABĖGO Iš KALĖJIMO
Naujas apskrities kalėjimas, 

kurio išstatymui praleista mi
lijonai dolarių tikslu padaryti 
ii visapusiai vykusį, pasirodo 
nėra toks vykęs. Antradienį, 

vienas jaunas vagis, su- 
už apiplėšimą vaistinės, 
pro lango geležines 
ir iš penkto aukšto 
žemėn iš paklodžių 
virve ir pabėgo.

štai, 
imt?s 
išlindo

Draugijoms Tėmytina
Ateinančiam pavasariui ir 

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

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

Balandžio 18 — Moterų Ra
telio vakarėlis, Lietuvių salėje.

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

Gegužės 17 — Artisto Juo
zo Olšausko ir naujo choro 
koncertas Lietuviu salėje.

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

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

Birželio 21 — šv. Jurgio pa
rapijos piknikas.

Liepos 12 — “Dirvos” pik
nikas.

Liepos 19 d. — SLRKA. 50 
kp. piknikas. Antras — Rug
pjūčio 30 d.

Liepos 26 — šv. Jurgio pa
rapijos piknikas.

Rugp. 2 d. — Dr. V. Kudir
kos Draugijos piknikas Mačiu- 
toš darže.

Rugpjūčio 30 
vos” skaitytojų

Kurios kitos
pasiėmusjos savo parengimams I
dienas praneškite redakcijai, I neturi kur gyventi.
paskelbsime. 1 į “Dirvos” Administraciją.

daryta
Jis yra septintas kalinis

UZ- 
nu-

pa
bėgąs iš šio moderniško kalė
jimo pastaru kelių metų bėgy
je. Antrą dieną jis tapo su
gautas.

REMKIT DARŽELĮ
Lietuvių Darželio naudai ren

giama pakortavimo vakaras 
šeštadieni. Kovo 28 d., Lietu
vių salėje. Pradžia 7:30 
įžanga 25c.

vai.,

— Ohio “Dir- 
piknikas.
draugijos

SERGA DAKTARAS
Dr. A. J. Kazlauckas 

sunkiai susirgęs šalčiu ir 
jo pasiduoti ligoninėn kitų gy
dytojų globai. Dabar jau tai
sosi.

I >11 VO 
turė-

REIKALINGA SENYVAS 
LIETUVIS

turi i dii’.ti Lietuvių faunoje, gera 
[vieta ir sąlygos tokiam kuris 

kur gyventi. Kreipkitės I
> į “Dirvos'

Ateinantį ketvirtadienį, Kovo. į 
19 d., nuo 1:39 vai. po pietų, 
iš radio stoties vVJAY bus la
bai dailus radio programas, ku
rį privalo išgiisti KieKvienas 
Lietuvis ir paakstinti savo ki
tataučius draugus paklausyti, 
nes kalbos bus Angliškai, o dai
nos Lietuviškai.

WJAY stotis pakvietė “Dir
vos” redaktorių p. Karpių duo
ti paskaitą apie Lietuvių kultu-1 
rinį gyvenimą Angliškoje kai-1 
boję, su Lietuviškų dainų at-i 
vaizdavimu, ką atliks artistas: chaotic, squandered "worid 
Juozas Olšauskas kanklėmis ir 
dainuodamas, ir į talką pasi
kvietė žinomas Lietuvaites dai
nininkes, p-les Sofia Kane ir 
Bronę Rasiliutę.

Programas bus pusę valan
dos laiko. Kalbos gal neužims 
nei 10 minutų, o kuodaugiausia i 
bus bandoma sudėti dainų ir what 
muzikos. Ponas Olšauskas pa- fiilment'of "urgent 
siūlė kalboje įtaikyti dainas, 
pradedant nuo pagoniškos se-į 
novės, kad kalba nebūtų nuobo-i 
di, apipasakojant kaip Lietuviai 
visą savo gyvenimą praleidžia 
su daina. Vienur girdėsit kan-j 
klės skambant, kitur mergelę iri 
bernelį dainuojant, kitur šiaip! 
karingą ar graudingą aidą lie-l 
jantis.

Programe perstatymus atliki
nės Inž. Petras Skukas, “Dir
vos” Angliško skyriaus redak
torius.

Prie dainų pianu akompanuos 
Aldona Wilkeliene.

Butų gerai kad Lietuviai tol 
programo paklausy tų ir paskui į 
parašytu WJAY stočiai pade- into the 
kos laiškelių, nes tą pusvalandį I sitles th 
Lietuviams paskiria visai ne-j 
mokamai, duodama Lietuviams 
progą supažindinti kitų tautų I 
žmones su savo musų tauta. I 

Tėmykit Angliškuose laikraš
čiuose šio programo pažymeįi- 
mą, nes gali paskutinę dieną j 
įvykti kokia permaina laike.

Ši bus trečia p. Karniaus ra 
dio paskaita apie Lietuvą i’ 
Lietuvius iš WJAY stoties.

then to 
merning in its entirety.

Restaurants of industrial 
breath
themselves. A superficial 
guinity flourishes about the 
rrs. To a certain extent 
fly-by night constellation, a

I day for the morrow

Salkcs’ 
name-

George 
Salkes, 892 ;• ad entertained
a grsup cf friends with a delightful 
evening of subdued, but pleasing 
pastime.

Among the other guests were 
Mr. and Mrs. Peter Luiza, Mr. J. 
Olšauskas, Mrs. A. Karpius and 
Peter Skukas. Our junior hostess, 
Patsy Salkes, admirably displayed 
her culinary astuteness.

Commemorating 
birthday and Mr.

Mrs. G.
Karpius’

without FRANCY ever since July 
7th, 1935. But don’t worry he be
haved alright

SUNDAY I had my first ride with 
WHITEY TERMANAS in his brand 
new automobile. And if you ask 
me it won’t be long until SLIM 
MICKUNAS will no longer possess 
the crown of being 
demon. Why I was 
ed.

Akron’s speed 
actually scar-.centers 

an atmosphere peculiar to 
consan- 
custoni- 
it io a 
live to-

may never 
of yester-year adding a touch'conie attitude> born out of necessity.

So simple
This is 

more real 
that transpired before one of the 
largest factories in Cleveland.

These individuals, some uncouth, 
I others with a distant reminder remi
niscent of having seen better days 
and even a lawyer- whose just pride 
was hurt to be amassed, nay herded 
amongst a milling crowd, swaying 
a little to keep the lead-like blood 
in circulation thereby preventing a 
further chilling of new 
tiring. All standing 
gates not unlike the 
heaven. . . .hoping upon 
thete' be the last obstacles opening 

; inner sanctum wherein re
sides the high priest, the temporal 
ruler, flesh and blood»like himself, 
in whom is consecrated the divine 
right of dispensing the bits of “the 
loaves and fishes” unto the over- 

j thronged group of job seekers.
The guardian of this angelic-in

dustrial sanctum whose recompense 
awarded in directly proportional to 

I his cubical content, 
fro, aentry-minded, 

, within the militant
call him ‘Hank’. Stalwart, tall and 
'umbering are his course features 
fortunately, the routine hasn’t at 

I i?ast hardened the ways of this 
I i .ata larch whose word is law. He 
treats his wards with a semi-dig- 

I .-.ified respect. A few transgressors 
’ of the unwritten law of crowds are

feet already 
before the 
fictionalized 
hope that

paces to and 
keeping order 
crowd. They

VAIZBOS BUTO RADIO 
PROGRAMAI

Clevelando Lietuvių V’:-’ 
Buto radio programai bus s ’’ 
madieniais nuo 2:15 vai. po 
pietų iš WJAY stoties.

Chicagos “Margučio” progra
mai dabar girdimi taip pat nuo ' heralded back to the end of the line.
2 vai. po pietų, vietoje nuo 3 Ft 
vai., nes Chicagos laikas su’ 
gintas su Clevelando laiku.

KANDIDATUOJA
Stephen M. Young, dabarti

nis Kongreso narys Washing-: 
tone, pasiskelbė kandidatu Ohio 
valstijos gubernatoriaus vieton 
prieš dabartinį gubernatorių 
Martin L. Davey. Abu yra De-I 
mokratų partijos, ir nomin’ci-l 
jose bus išspręsta kuris lįk‘ ; 
kandidatu Lapkričio mėnesio I 
rinkimams.

Young įtaria dabartini gu
bernatorių grafče ir pataikavi
me savo politikos rėmėjams vi
suose valstijos departmentuose. i

PABAIGA SENO IO 
PASAULIO

come first serve is tantamount 
j wen in this soilless space of mass 
[ rreduction.

At sporadic moments the “high 
' priest” ventures amongst the gruel
ing waifs, .all eyes become brighter 
they pull themselves out of a 
lethargy. .. .feet are marshalled in
to an upright position.... they wait 
. . . .like modest lambs for his point
'd finger aiding the holy password 

, “and you”. Slavery blocks a la ‘34 
before your eyes. The few chosen 

, briskly follow into the holy sacristy 
while ,he illgotten relax, breath a 

' deep sigh and silently utter: “Bet
ter luck next time.”

Gradual relenting of activity pro
claims the nearness to noon-time. 
Five endless long hours begin to 
tell on their faces. ... limbs arc in-

Pabaiga senojo pasaulio, pa
baiga politiškai tvarkai arba 
regulai valdančiai žmones. Pa
baiga turtuoliams, pabaiga sau- 
myliams. Del ko pabaiga? del 
to: 7 tūkstantmetinis amžius 
baigiasi ir prasideda Kristaus 
viešpatavimo laikas.

• Skaitykit šv. Jokūbo laiš
kuose, 5 pr., 1 e., kur kalbama 
taip: “Vai jus, turtingieji, ver
kit ir raudokit del savo bėdos 
ant jūsų ateinančios; jūsų tur
tingumas supuvęs, jurų rubai 
kandžių ėdami; jūsų auksas iri 
sidabras surūdiję ir jų rūdysi 
bus liudininkais prieš jus ir! 
jūsų kimus eis kaip ugnis. Jusi 
sau skarbus surinkote paskiau-J 
siose dienose.”

Viešpats Dievas bus kara
lium ant viso pasaulio ir Jis 
sumins visus savo neprietelius 
po savo kojom. Neprieteliai tai 
tie kurie nenori pildyti jo pri
sakymų naujo testamento. Ty
rinėkit šventa Rasta. Dievo žo-| 
iii, be to nei vienas neregės ^ 
Dievo karalystės.

William Shimkus, S.B.S.D. 
1150 E. 76 SL Cleveland, O.

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 

reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimą

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

Rooming houses furnished rooms1 and 
other customarily unused space pro
vide amply for sleeping quarters 
for this more or less transient popu
lation.

It is easy to see that with no deep 
rooted established homes together 
with the human urges tends only 
to loosen the threadbare morals that 
may perchance have permeated these 
peoples into a gambling, vice rid
den makeshipt existence.

Ladies of easy virtue with the 
come thither look in their eyes walk 
defiently about these centers which 
most likely will evolve their counter
parts. Possibly they are not at 
fault. There if-' no need to defend 
them noi‘ further incarcerate deeper 
blemishes upon an already scarred 
life. Perhaps countless hundreds 
would go the way of all flesh if 
they were not 
domestic ties, 
false vanity, 
world are cruel 
fails even virtue must tumble 
unhallowed, unfathomable depths of 
the Stygian darkness. Virtues should | 
be judged by its powers of resis
tance and not by its ability to ab-1 
stain within a closely guarded veil | 
of pleasant home surroundings free 
from 
stant 
may 
that

WJAY LITHUANIAN CULTURAL 
PROGRAM

shielded by strong 
Virtue untried

The ways of
and when all

is 
the 

else 
into

economic distress and the 
watch of parents who just 

meant the crossing of 
’ wavering line.

word picture, my dear read- 
what actualy was seen by the 
during one of those hectic 

Little wonder why a job is 
th? basis of all things under the 
present economic system and when 
it fails many other things slide down
ward toward a complete wreck of 
civilization.

have > 
narrow 

This 
ers, is 
author 
days.

con-

NOTE—The above article is a re
print of 
years ago. 
that this

an article written two
It is by popular request 

article is reprinted.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

ENTERTAIN IN HOME

John Myhling, 2608 
Cleveland Heights,

Mr.- and Mrs.
Fenwick Road.
Ohio, entertained as their guest of 
honor, 
uanian 
newly 
March

Other guests were Mr.
Karpiu: 
and 
Davis, 
nistic 
guests

Mr. Joseph Olšauskas, Lith- 
artist and singer, 
constructed 
8th.

home.
in their 
Sunday,

Mrs.
Mr.

Mary

and 
editor of the Dirva, 

Mrs. Peter Luiza and 
The well equipped, moder

recreation room afforded 
a delightful time.

the

RETURNS FROM SOUTHERN 
CLIMES

Tanning in Florida for a time, 
Mrs. Anna Shuppes, of Somerville, 
Massachusetts on her returning trip 
visited her relatives Mr. and Mrs. 
A. Wirbickas and Mrs. Karpius.

Mrs.
Mrs.
her 
and 
that

A. Wirbickas, accompanies 
Shuppes to Somerville to visit 
sister and brother-in-law Mr. 
Mrs. V. Vezevicius residing in 
city.

.IIEŠKAU DARBO NAMUOSE 
Kam reikalinga namų pri- 

[ žiūrėjimui moteris, 
I nio ar šiaip šeimininkė, 
, kites Į mane.
I Elena Matulokienė 
14115 Mayfair av. E.

prie ligo- 
kreip- 

(12)

Clove.

ANGUS IR MALKOS
Petras Komeras parduoda ir pristato viso

kios rūšies angli ir malkas
OHIO LUMP ................................................ tonas $5.9
HOT FIRE LUMP ............
WEST VIRGINIA LUMP

KENTUCKY LUMP ..........
STANDARD POCAHONTAS 
ORIGINAL POCAHONTAS ......................... ”

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

1201 EAST 80TH ST. Telef. GArf.

6.25
6.75

7.80
8.25

8.95

2921

Thursday, March 19 - 1:30 P. M.
Through the influence and effort 

of Mr. Stanley Altschuler, WJAY 
director of music, the 
of Cleveland will have 
opportunity to listen to 
Uanian Radio Program 
ated by 
ads and

Station 
pleasing 
Thursday, 
1:30 P. M.

Mr. Peter Skukas, editor of this 
section 
briefly 
lights.

As 
nouncer, 
Mr. K. S. Karpius, will present per
tinent points in art, drama and 
opera of Young Lithuania and also 
Cultural activities of Lithuanian- 
Americans in the United States.

Musically, the program is the ab
solute cream of entertainment. Mr. 
Joseph Olšauskas, former member of 
the Lithuanian State Theatre at 
Kaunas, trained in Russian con
servatories will sing popular Lith
uanian Folk songs and at the same 
time play the Kankles, an instru
ment identified with old Lithuania. 
He is the only man who plays it 
in the western hemisphere and pos- 
seses a genuine Lithuanian 
one, which he will use in 
broadcast.

Two top singers, Misses 
Kane and Bernice Russell will 
der 
dona

Lithuanians 
an unusual 

a real Lith- 
uncontamin- 
plugging ofobjectionable

fish fry ditties.
WJAY will carry this 

Lithuanian Cultural Hour,
March 19th at exactly

will be the guest announcer, 
sketching Lithuanian high-

speaker, veteran radio an- 
and editor of the Dirva,

made 
this

typical songs, with Mrs. 
Wilkelis at the piano.

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

Sofia

A J

air in Akron being 
the strike fever during 
weeks, its almost got 

really 
strike 

if i he 
what

WITH the 
infested with 
the past few 
me in a striking mood I
don’t know what I should 
for but I sometimes wonder 
local strikers rally 
they’re striking for? 
bably threaten to 
But who cares? 
that my best bet 
manei more space

I guess that plenty people 
But until I lie

know
I could pro

disband the SSS. 
It seems to mo 
would be to >le- 
and larger type.

Then 
would begin to care, 
tually get bit by the striking bug 
I guess III just keep plugging along! 
as is, before I get fired.

PICKED UP HERE AND THERE

BEFORE the start of the ALSC 
regular monthly meeting last Fri
day, a group of the boys got into 
a friendly card game. But much to 
my enlighiment I spotted PETE 
HOLLISH playing with rubber-bands 
around both wrists'. Doggone I 
wish that 1 would have thought of 
that myself, then maybe I could 
beat him once in a while.

DUE to the absence of the ALSC 
president last Friday, PAT ROMAN 
took charge of the meeting. After 
listening to him pass out all the 
fatherly advice and teaching to the 
members I begin to wonder why he 
hasn't become a daddy yet.

AND was I surprised last Friday. 
Guess what? I saw HANK HOL
LISH going out without his better 
three-quarters. Yessir it was the 
first time that HANK has been out

WELL its1 all over 
PUKES and MARY KAST are just 
like that again.

THE local rubber strike is begin
ning to take its effect on some of 
the local lads. CONNIE KUBILIS 
has started to smoke a pipe. C. 
‘CHICK’ PRASPOL has started to 
play tong for match sticks. And 
HANK HOLLISH has started to 
haul rocks home so he can start 
building a rock garden.

now. KATIE

THE other evening I chanced to 
drop in to see what BILL DARU
LIS does with his spare time. And 
was it a supriae. I found him 
comfortably seated at a table and 
cutting 
is this

out paper dolls. Boy, what 
world coming to?

been trying to figure outIV’E 
what has come over PETE YENI- 
CKY. During the passed few weeks 
he has been shunning the gang 
completely. First he’s here then 
he’s there, always on the go. May
be someone is getting after hint 
with a chot gun. I wouldn’t be 
surprised.

HERE'S a thought for Youngstown 
I’ve noticed the kids in Akron are 
beginning to play marbles. Thifi 
girls are also beginning to plaj| 
hop-scotch. Maybe 
sibilty there!!!

THAT’S all boys 
better put away my 
scram, 
of

there’s a- pos-

and girls. B 
typewriter and 

., before someone gete the idea 
striking me.

ONE - SIDED

love you, dear!” he softly said, 
know it,” she replied.

“Your slightest wish is law
She smiled with conscious

“I
“I

“See, darling, 
“I see,” said 
“Surely such 

heart?”
“Oh, yes, it's

to me!" 
pride.

kneel!"
“That’ right”—

at your feet I 
she.
love must touch your

touehing — quite!

“I worship you!” he murmured low.
“Oh, I know that,” she said.
“You are'my queen, my life, my all!
She tossed her dainty head.
And so the love-tick fool went on—> 
Wooing a maid of stone.
Why don’t young men have sense 

enough
To let such girls alone? J. B.

IŠSINUOMOJA
šeši moderniški kambariai nau
jai ištaisyti, šarkauskų name, 
6706
$30.

Superior avė. Nuoma tik
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

NEI’APRASTA PROGA
Du moderniški namai, ant vieno 

loto, kampas E. 80 ir Star avenue 
(pirma gatve į pietus nuo Supe- 

Parsiduos ir 
Savininkas 

SHa 5801

rior), abu už $4800. 
paskirai jei norima.
4303 Pearl Rd.

STONIS

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
J

(Mažiau negu 2 bušeliai pelenų iš tono)
Nordic Egg or Lump ............... $7.65
Majestic ................................  $5.95
Coke .............................................. $8.75

J. J. STANKUS
16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio.


