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Roosevelt Prisaik
dintas II Terminui
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

DEDA PASTANGAS 
SUTAIKYT GMC 

STREIKĄ
Detroit — Policija ir pi

ketai turėjo susirėmimą 
prie Briggs Mfg. Co. dirb
tuvės.

Flint, Mich. — Čia darbi
ninkų streiko sutaikymui 
kenkia Įsimaišius kokia tai 
Flint Alliance, kuri remia 
ne-unijistus. Darbininkai 
prieš ją kovoja.

Cleveland. — Fisher Ro
dy darbininkai laikosi ge- 

1 rai ir pasiryžę laukti iki 
unijos viršininkai suside-i 
rėš su General Motors va
dais, iškovodami savo rei- j 
kalavimus.

Darbininkams siuntinė- Į 
jama laiškai raginanti pa
sirašyti jeigu kuris sutin
ka gryžti dirbti. Taip no
rima sukelti sumišimas pa
čių darbininkų tarpe.

Washington. — Sausio 
19 d. suvažiavo Michigan 
valstijos gubernatorius F., 
Murphy ir kiti pasitarimui 
su Darbo Sekretorium Per
kirs ir John L. Levis. Ten 
atvykę ir tariasi su pačiu 
vyriausiu vadu Levis, dar
bininkų unijos atstovai ir 
General Motors atstovas, 
Alfred P. Sloan, Jr. De
dama pastangos privesti 
abi puses prie tarybų ir 
kokiu nors bildu baigti 
streiką.

Cumberland, Md., strei
kuoja apie 1,800 darbinin
kų Kelly-Springfield gumų 
dirbtuvėje.

Baltimore, Md. — Sulai
kyta darbai Fisher Rody 
dirbtuvėje dėl stokos me- 
degos. Paleista 1,200 dar
bininkų.

Taipgi paleisti 1,200 dar
bininkų iš Chevrolet dirb
tuvės.

Flint, Mich. — Buick au
tomobilių išdirbystė prane
šė sulaikys darbus ir paleis 
15,000 darbininkų dėl strei
ko kitose General Motors 
dirbtuvėse.

Pittsburgh. — Pasibaigė 
6,000 stiklo darbininkų il
gas streikas. Darbininkai 
laimėjo 8c i valandą mo- 
kesties daugiau.

Dar streikuoja 7,000 ki
tos didelės stiklo išdirbys- 
tės darbininkų.

Dalias, Texas. — Strei
kuoja dviejų rubsiuvyklų 
darbininkai. Keturios mo
terys kurios norėjo eiti Į 
vieną tų . dirbtuvių dirbti, 
buvo streikerių sugautos, 
nuplėšyta nuo jų rūbai ir 
nuogos gavo apmušti.

ŽADA GYDYT “VĖ
ŽĮ” KURIS ŠALĮ 

GRAUŽIA

Washington, Sausio 20. 
— Šiandien, didelėmis cere
monijomis, Prezidentas F.
D. Roosevelt sudėjo savo 
priesaiką antram terminui. 
Savo kalboje j virš poros 
šimtų tūkstančių minią, su
sirinkusią pamatyti inati- 
guravimo iškilmių ir gau
saus lietaus sušlapintą, jis 
sakė imsis visų būdų pa
šalinti “neteisingumo ve
ži”, kuris šią šalį graužia 
akivaizdoje pertekliaus.

“Mes esam pasiryžę pa
daryti Amerikos piliečius 
dalimi savo šalies kad jie 
dirbtų ir rūpintųsi visuoti
na gerove”, pasakė prezi
dentas.

Išrodo kad prezidentas 
itauju.... '>.»£<angose 

turės susidurti ir labiau 
susikirst su šalies teismais, 
kurie kliudo šalies gerini
mo darbus. Prezidentas 
pasiryžęs pravesti vaikų 
darbo varžymo Įstatymą, 
minimam algų ir maksi- 
mum darbo valandų įsta
tymus, sociales apsaugos 
sustiprinimą ir kitus daly
kus liečiančius visuotiną 
gerovę.

Prezidentą naujam ter
minui prisaikdino Vyriau
sias Teisėjas Hughes.

Prezidentas F. D. Roose
velt pritaria Įvedimui' vi
sose industrijose 40 valan
dų darbo savaitės. Neku
riu darbo šakų unijos rei
kalauja jau tik 30 valandų 
darbo savaitės.

Akron, Ohio. — Vėl su
streikavo keli šimtai Fire- 
stone gumų dirbtuvės dar
bininkų. 700 darbininkų 
negali dirbti.

ISPANIJOJE
Mūšiai apie Madridą ei-, 

na paprastai, viena ir kita 
pusė puldinėja, ir žudynė 
tęsiasi be persvaros.

šiame kare per pusę me
tų jau žuvo arba sužeista 
per 250,000 žmonių ir su
naikinta pusė visos šalies 
turtų.

Sukilimas prasidėjo Lie
pos 17 d. Morokkoj, Ispa
nų kolonijoj Afrikoje.

■¥ ¥

Londonas. — Eina gan
dai Italija ir Vokietija no
ri padaryti paskutini pa- 
stumėjimą pagelbėti suki
lėlių vadui Gen. Franco 
laimėti trumpu laiku, nes 
kitaip jos turės būti pri
verstos ištraukti savo pa

100,000 MIRŠTA
PNEUMONIJA

IVashington. — Kas me
tai Suv. Valstijose nuo 
pneumonijos (plaučių už
degimo ligos) miršta po 
apie 100,000 žmonių. Šita 
baisi liga užima trečią vie
tą kaip mirčių priežastis,
ją viršija tik širdies ligos 
ir vėžys.

Daugybė tūkstančių ku
rie miršta galėtų būti iš
gelbėti jeigu laiku butų 
imamasi gelbėti.

Suv. Valstijose šiuo lai
ku siaučia influenza, ku
ria sergančių skaičius nuo
lat didėja.

ŽUVO 50 ŽMONIŲ
Londonas. — Žiemos šal

tis ir audros prašlavė Eu
ropą, su dideliais nuosto
liais. Tikima kad audrose 
žuvo nemažiau 50 žmonių. 
Baltijos juros audroje nu
skendo Vokiškas laivas su 
25 žmonėmis. Dvidešimts 
kitų žmonių žuvo su lai
vais Šiaurės juroje ir An
gliškame kanale.

PERSKRIDO AMERIKĄ 
REKORDINIU LAIKU 
New York. — Hovvard 

R. Hughes, milijonierius 
P spbrtin^.kas lak imas, j 
i rė skridimo rekordą per- 
skrisdamas iš Los Angeles 
į Newark, N. J., skersai 
kontinentą, į 7 valandas, 
.28 minutas ir 25 sekundas, 
sumušdamas pirmesni re
kordą. kuris buvo 9 valan
dos, 25 minutos.

Tarpais jis skrido 20,000 
pėdų aukštume ir naudojo 
oksigeną kvėpavimui. Skri
do greitumu bendrai po 
333 mylias i valandą.

POPIEŽIUI VILTIES 
NELIKO

Vatikano Miestas. —Po
piežiaus gydytojai nustojo 
vilties išgelbėti jį nuo mir
ties, ir pareiškė jog dau
giau neslėps jo nykimo.

Popiežius randasi arti
mame mirties pavojuje, sa
ko daktarai.

Rusijoje, uždraudus da
ryti abortus, po septynių 
mėnesių žymiai padaugėjo 
kūdikiu gimimų skaičius.

galbą iš Ispanijos.
Svarbią rolę tame lošia 

Anglija, kurios draugingu
mas reikalingas Italijai ir 
Vokietijai. Anglija iš sa
vo pusės deda pastangas 
sulaikyti kitų valstybių ki
šimąsi i Ispanų naminį ka
rą.

Hitleris ir Mussolini su
tarė gelbėti sukilėlius iki 
nebus nudarytą kokia nors 
griežta tarptautinė sutar
tis draudžianti kairiesiems 
ir dešiniesiems kitose ša
lyse kištis Ispanijon.

Prancūzija taipgi deda 
pastangas sulaikyti rinki* 
mą liuosnoriij Prancūzų ei
ti Į Ispaniją kariauti kai
riųjų pusėje.

POTVINIAI UŽKLU
PO OHIO UPĖS 

MIESTUS

Ohio valstijoje {daugelyje 
vietų šiose dienose apsirei
škė potviniai, kur tik mies
tai stovi žemai prie dides
nių upių. Keleto dienų lie
tus prie to privedė. Ypač 
apsemta daug miestelių ir 
didesnių miestų žemumų 
pakraščiais didelės Ohio 
upės.

Keliolika asmenų žuvo 
paskirose srityse, kur po
tviniai užklupo.

60 TURKŲ SUŠALO
Ankara, Turkija. — Už

ėjus smarkiems, šalčiams 
ir sniego pūgoms Mažojoj 
Azijoj, pereitas kelias die
nas sušalo apie 60 žmonių.

Mirė Vysk. Gallagher. 
Detroit. — Sausio 20 die
ną mirė Romos Katalikų 
Vyskupas Gallagher, kuris 
buvo palaikytojas Kun. C. 
Coughlino. Vyskupas bu
vo 70 metų amžiaus.

NAUJAS ŽUDYMO 
PABŪKLAS

Suv. Valstijose prasikaL 
lėlių baudiniui mirties bau
sme yra vartojama keletas 
būdų. Vienas iš senoviš- 
kiausių būdų, galvos kirti
mas, senai jau panaikin
tas. Korimas, kitas senas 
būdas, dar naudojamas ne- 
kuriose valstijose.

Po to atėjo elektriška 
kėdė, kurią priėmė dauge
lis valstijų, atmesdamos 
korimą.

Bet kaip viskas eina pir
myn taip ir mirties baus
mių Įvykdymo budai nepa
silieka. “Progresas” daro
si ir čia.

Štai prieš porą metų iš
rasta ir vienoje valstijoje 
pradėta naudoti mirties 
bausmės Įvykdymui “letali
nių dujų” kamara, kurion 
Įvestas ir uždarytas prasi
kaltėlis, dujas paleidus, už
miega amžinai.

Bet to neužteko.
Šiose dienose paskelbta 

naujai įvestas žmogžudžių 
žudymo būdas Wyoming 
valstijoje. Šis naujausias 
“išradimas” yra panašus Į 
viršminėtą dujų kamarą, 
bet ir kitokis.

Šis naujas pabūklas yra 
plieninis apvalus nedidelis, 
vienam žmogui Įtilpti pa
daras, lyg kokia statinė, su 
langais aplinkui, ir su vie
nomis durimis, kurios yra 
pailgai apvalios, kaip yra 
plieninės durys laivuose, ir 
tokiu budu landžiai užda
romos. Žudymui paskirtas 
prasikaltėlis Įvedamas i tą 
pabūklą, pasodinamas ant 
kėdės ir pririšamas. Po 
kede padėtas indelis acto, 
Į kurį, tam tikru budu, kai 
durys tandžiai uždaromos, 
Įkrinta tam paruoštų nuo
dų šmoteliai. Iš to pasida
ro viduje toks oras kuris 
žmogų vienu kvapo Įtrau
kimu nužudo....

Po atlikimo savo darbo, 
tos dujos iš to pabūklo iš
traukiamos laukan per tam 

‘ įrengtas dūdas ir kitais 
chemikalais sunaikinamos 
arba neutralizuojamos.

KEISTAS PASIELGI
MAS AIŠKINAMA

Kaip jau skaitytojai ži
no prieš mėnesi laiko bu
vo vienoje Kinijos dalyje 
sulaikytas vyriausias Kini
jos karo vadas ir diktato
rius Gen. Kai-Šek. Jisai 
buvo, taip sakant, padary
tas Maršalo Hsueh-Liango 
belaisviu ir net buvo pa- 
skilbę žinios jog maršalas 
Gen. Kai-Šeką sušaudęs.

Maršalo Hsueh - Liangb 
toks pasielgimas buvo re
miamas pasipiktinimu kam 
Gen. Kai-Šek nepaskelbiąs 
Japonijai, kuri Kinus sle
gia, karo.

Bet už kelių dienų Gen. 
Kai-Šek buvo paliuosuotas. 
Pats jo pagrobėjas marša
las pasidavė karo teismui. 
Teismas priteisė jam 15 
metų kalėjimo. Bet štai 
Gen. Kai-Šek tam marša
lui bausmę visai dovanojo!

Dabar nekurie spėja kad 
tas Kai-Šeko “pagrobimas” 
buvo sudarytas Maršalo 
Hsueh-Liango su žinia pa
ties Kai-Šeko, kuris viešė
damas pas maršalą keletą 
dienų turėjęs gana laiko 
sudaryta tam planus.

Kam tas buvo reikalin
ga? Nagi padarymui Gen. 
Kai-Šeko dar didesniu Ki
niečių akyse ir sukėlimui 
visų prieš Japoniją. Pats 
Kai-šek daba1? gali pasa
kyti Japonams kad visa di
delė Kinija nori kilti prieš 
Japonus.

šeši sudegė. Prvor, ūk
ia. — Sprogus aliejaus ry- 
nai ir užsidegus, sudegė 6 
darbininkai.

100 KINIEČIŲ ŽUVO 
TRAUKINYJE

Kanlon, Kinija. — Ma
žiausia 100 asmenų žuvo 
traukinyje kurio vagonai 
užsidegė traukiniui sudu
žus.

NAUJI METAI APLINK 
PASAULĮ

Naujų metų prasidėji
mas Įvairiose šalyse netu
ri suvienodinto laiko. Štai 
kuriomis dienomis kurios 
šalys pradeda savo naujus 
metus, kurie išpuola mil
su kalendoriaus dienomis:

Kinai Vasario 11
Persai Kovo 21
Siamai Balandžio> 1
Žvdai Rūgs.. 6
Rusai Sausio 13
Indusai Balandžio 12
Musulmonai Kovo 14
Japonai Vasario 11
Abysinai Rūgs. 10

Japonijoje išrasta dirb-
tinas maistas iš tam tikini 
žolių, lapų, šakų, šaknų, 
kaulų, vabalų, žiogų, ir tt. 
Ta tirštai apgyventa sala 
tuoj pritruktų maisto išti
kus karui, taigi Japonams 
prisieitų misti visokiais pa
dariniais.

Japonija turi 70000,000 
gyventojų.

PASKIAUSIOS KAUNO 
NAUJIENOS

*.

DARBININKAI BUS APDRAUSTI '

DARBININKAMS DĖL NE
LAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 

NETEKS VARGTI
Kaunas. — Draudimo nuo 

nelaimingų atsitikimų Lietuvo
je kasa pradėjo veikti nuo 1 
dienos Sausio šių metų. Kasos 
veikimas apims visą didžiąją 
Lietuvą ir Klaipėdos uostą, 
centro valdžios laikomas dirb
tuves ir kitas darbavietes.

Kasa dės pastangų kad kraš
te butų kuomažiausia nelaimin
gų atsitikimų, o jei nelaimė 
neišvengiamai Įvyksta, kad bu
tų panaudota visos moderninio 
gydymo priemonės, siekiant 
atitaisyti brangiausią žmogaus 
turtą — darbingumą.

Darbininkai bus aprūpinti ir 
specialiais darbo drabužiais, 
kuriuose darbuose tokiu dra
bužių reikės. Sudėvėti drabu
žiai, prie darbo vartojami, yra 
plavojingi dirbantiems prie va
riklių, transmisijų, Įvairių me
chanizmų. Nors kasa dirba 
dar tik organizacinį darbą, bet 
jau susirūpinta kad visose į- 
monėse butų įvesti specialus 
darbo drabužiai.

Darbininkai, prieš priimami 
i darbą, bus gydytojo patikri
nami. Be ,to, kartkartėmis ir 
Įmonėse tiriančių darbininku 
sveikata turi būti tikrinama.

Prie nelaimių padidinimo

LIETUVOS KATALI-į 
KAI IMASI SMAR

KIAU DIRBTI
Kaunas. — Katalikų Veiki

mo Centras, savo konferencijo- j 
je, kuri užsibaigė pačioje pa-' 
baigoje 1936 mėtų, tarp visos 
eilės kitų, nutarimų priėmė re
zoliuciją realizuoti bažnyčių 
nėjudomą turtą ir nenaudoja
mas brangenybes. Iš jų bus 
steigiama fondas beturčius šel
pti. Be to, nutarta taip pat 
steigti fondą katalikų akcijai 
pagyvinti. Jo lėšas sudarys 
katalikų organizacijų narių 
specialus mokesčiai.

Toliau, nutarta steigti filmų 
nuomojimo kontorą ir provin
cijose kinematografus atitin
kamo turinio filmoms ro lyti.

•Sekm.

TRYS MILIJONAI LITŲ 
MEDICINOS PAGALBAI
Kaunas. — Vidaus reikalų 

ministerijoje, svarstant betur
čių aprūpinimą medicinos pa
galba, iškelta sumanymas įves
ti specialų pagalvinį mokestį. 
Aprūpinimas medicinos pagal
ba biednuomenės reikalauja 
kasmet iki 3 milijonų litų.

VILNIAUS LIETUVIŲ DE- 
GACIJA VARSAVOJ

Kaunas. — Patirta kad Vil
niaus Lietuvių delegacija nu
vyko j Varšavą ir buvo priim
ta Lenkų vyriausybės narių, 
kuriems išdėstyta Lietuvių 
sunkumai Vilniaus krašte. De
legacija prašė leisti atidaryti 
uždarytas Lietuvių organizaci- 

prisideda pačių darbininkų ne
atsargumas ir simuliacija. Su 
darbininkais simuliantais bus 
vedama griežta kova, nes pa
sitaiko tokių žmonių kurie, 
vengdami darbo, tyčia susižei
džia kad' gautų pašalpas ir gy
ventų be darbo.

Lietuvoje yra apie 5,000 dar
baviečių, kurios priklausys 
draudimo kasai, taigi supran
tama koki dideli darbą tenka 
atlikti. Visos žinios apie dar
bavietės turės gryžti į kasą 
iki Sausio 15 d. ir turės būti 
sutvarkytos.

Iš šios kasos veikimo bus 
nauda samdytojams, jie galės 
būti ramus kad ištikus nelai
mei neteks jiems nešti kartais 
ir labai didelės atsakomybės, 
turėti diaug išlaidų sužeistam 
gydyti ir jam mokėti pensiją.

Kasa perims iš įmonininkų 
visus jų pensininkus.

Darbininkai kurie dėl įmo
nės bankrutavimo dabar ne
gauna pensijos, bus perimti j 
kasą ir iš jos gaus pensiją.

Darbininkams iki šiol dažnai 
dėl gydymo, pašalpos, ypač dėl 
pensijos, teko daug vargti, by
linėtis. Sausio 1 d. visos tos 
bėdos pasibaidė. Ištikus ne
laimei, dartnninkas tmės glo
bėją — draudimo nuo nelai
mingų atsitikimų kasa.

jas ir paleisti iš kalėjimų su
imtus Lietuvių veikėjus. ‘S.’

DIDELI KLAIPĖDOS
UOSTO DARBAI

Kaunas. — 1937 m. numa
toma dideli Klaipėdos uosto 
plėtimo darbai. Rus naujame 
uosto baseine statoma kranti
nė, nugriauta kopgalio tvirto
vė. sutvarkyta užmario pa
krantė, pagilinti pervateriai ir 
šaldytuvai, tvarkomi Neringos 
keliai ir kopos, gilinama Kurš
marės ir tt. šiems visiems 
darbams paskirta 1,651,000 lt.

Taip pat numatomi dideli 
darbai ir šventosios upės išta
kos į Baltiją uoste. Jiems pa
skirta 350,000 litų.

Be to, šiuo laiku daromi di
deli pasirengimai statyti ga
lingai Kauno radio stočiai. Sto
tis kainuos apie pustrečio mi
lijono litų. Kaip žinoma, nau
joji didele Kauno radio stotis 
bus statoma ties Babtais arba 
ties Muniškiais, kurie yra 20 
kilometrų nuo Kauno. Tsb«

Žiaurus Plėšiko Darbas
Kaunas. — Gruodžio pabai* 

goj, Smilgiuose, Panevėžio ap., 
sužvėrėjęs tepliorius Pogožin- 
skas plėšimo tikslu išžudė pir
klių Foigelių šeimą: D. Foige- 
IĮ, jo žmoną, jų giminaitę, au
gintinę ir tarnaitę. Policijos! 
viršininkui Pamataičiui vado
vaujant, kriminalinės policijos 
Panevžėio apigardos vaklinin- 
kai greitai nusikaltėlį išaiški
no ir suėmė. “S.”

Sveikame kūne sveika 
siela. Lavindam- sis į- 
vairiose srityse, Lietu
vos jaunimas nr pamirš
ta ir kūno mankštos. 
Vaizdelyje matote sava, 
broliu ir jn vaikų vai
kus žygiuojančius spor
to šventėj. Tokių jauni
mo sporto švenčių bunai 
kas vasara daug. Tsb,



PENNSYLVANIJOJE
p, _
PITTSBURGH

f

60 Milijonų Dolarių 
Naujoms Dirbtuvėms

r
ŽEMAIČIAI. SUKRUSKIT!

Lankysis Gen. Konsu
las Jonas Budrys

ren- 
Lie- 
me- 
Va-

atvadavimo 
tik pereitą 
Lietuvos, 
laišką nuo 
su praneši-

PITTSBURGH. — Carnegie- 
Illinois plieno korporacija pra
neša kad Clairtone, netoli šio 
miesto, bus statydinama nau
jos dirbtuvės tam tikrų rūšių 
plieno produktų gaminimui.

Su visais pilnais įrengimais 
tos dirbtuvės kaštuos 60 mili
jonų dolarių. Iš to daugiau
sia naudos bus CIairtonui ir 
Braddockui.

Tik ką baigta ir atidaryta 
didelė nauja tos, pačios kompa
nijos dirbtuvė Homesteade, ku
rios Įrengimui išleista $11,000,- 
000.

“Užsispyręs kaip žemaitis”, 
dažnai tenka nugirsti. Tik
riausia tpisybė, jei žemaitis ko 
norės atsiekti ir užsispirs tai 
ir kalnai jam nusilenks, jokia 
jiega neprivers jo nuo savo 
siekimų atsisakyti.

Prieš penkis šimtus metų 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis, 
tam tikros politikos vedamas, 
Žemaičių kraštą buvo užrašęs 
kryžiuočių ordinui, bet save 
valdyti žemaičiai nedavė. Jie 
tokie kietasprandžiai paliko ir 
toliau.

šiandien žemaičiams prieš 
akis stovi dar vienas bandy
mas jų vieningumo ir 
rimo, šiandien jie 
jums savo krivulę:

užsispy-
siunčia

sukūrimo ir tuo pačiu prie gel
bėjimo senovėj paminklų nuo 
pražūties. Kviečiame Tamstą 
būti bendradarbiu tokios mok
slo bei kulttfros įstaigos kurio
je pagal Himno žodžius atei
nančios kartos galėtų iš pra
eities sau stiprybę semti.

“Kiekviena auka mums yra 
brangi, todėl 
aukok, Tamsta, 
tus aukoti.

Profesorius

KLAIPĖDOS 
MIESTO 
PRAEITIS

duosnia ranka 
ir paragink ki-

1937 metų Kalendoriai bus duodami visiems 
skaitytojams kurie atnaujins “Dirvą” 
visam metui — ne vėliau Sausio 31 d.

(Į kitus miestus — pridėkit 10c pęrsiiint mo kaštų)

Kiek pirmiau buvau jau ra
šęs kad Pittsburghiečiai 
gia iškilmingą paminėjimą 
tuvos nepriklausomybės 19 
tų sukaktuvių sekmadienį,
sario 14 d., ir kad kalbėti už
kviestas Lietuvos Generalinis 
Konsulas Jonas Budrys iš New 
Yorko, Klaipėdos 
vadas, kuris dar 
rudenį atsiųstas iš

Dabar gavome 
gerb. Jono Budrio
mu kad jis sutinka atvykti Į 
Pittsburghą minėtą dieną. Jis 
rašo, nors yra užkviestas tai 
dienai į apie 30 vietų kalbėt 
po įvairias Lietuvių kolonijas, 
bet pasirinko Pittsburghą.

Tą dieną Pittsburghe ren
giama gerbiamam svečiui dve-. 
jos prakalbos: L. P. salėje, S. į 
S., prakalbos bus nuo 3 vai.' 
po pietų, kurias rengia L.‘ R. i 
Katalikų Federacija. Vakarei 
gi, 8 vai.. L. M. D. salėje, 142 ; 
Orr Street, Tautinių Draugijų ' 
rengiamame minėjime.

Taigi Pittsburghiečiai gali 
pasididžiuoti laimėję tokį įžy
mų svečią taip brangiai dienai.

Juozas Virbickas.

I Vėl Potvinio Pavojus 
Pasirodė

ROCHESTER, N. Y

TURĖS LIETUVOS MAISTO 
PRODUKTŲ

Visiems Rochesterio Lietu
viams, ypatingai šeimininkėms, 
žinotina kad vienas mėsinin
kas, J. Kircerr, turintis par
duotuvę 701 Hudson avenue ir 
kampas Bernard st., parsitrau
kia iš New Yorko importuotų 
Lietuvos maisto produktu — 
kumpių, dešrelių, agurkų ir ki
tų valgomų dalykų kokių tik 
bus galima gauti. Taigi mu
sų vyrams lieka tik prašyti, o 
šeimininkės galės toje krautu
vėje nupirkti ir parnešti — 
tuomi ir turėsit skanių valgių 
ir paremsi! Lietuvą.

P. Kircerr kad ir Vokietis 
bet uoliai remia vietos Lietu
vių
lūs, ir dabar užlaikydamas iš 
Lietuvos importuotus maisto 
produktus pasitarnaus mums 
ir Lietuvai.

parapijos ir šiaip reika-

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

L Musų kolonija visu smarku- 
. mu rengiasi prie minėjimo 19- 

kos metų Lietuvos Nepriklau- 
; somybės sukaktuvių, Vasario 
; 16 et Tą dieną bus išnešta
• stiprios rezoliucijos prieš Len- 
; kų valdžios terorą Lietuvių 
‘ okupuotosę Lietuvos dalyse. 
Į Bus gerų kalbėtojų, kurie pa-
• darys tai iškilmei pritaikytus 
y pranešimus. Taigi šiuos met

Vasario 16-tos apvaikščiojimas 
.* bus ir gyvesnis ir turininges-
• nis. Geros valios Lietuviai ir 
: Lietuvaitės, prisirengtam į šį

paminėjimą musų tėvynės Lie
tuvos džiaugsmingiausios šven
tės, atsilaųkykini patyla ir pa
ragintam savo draugus.

' šaltadušius
net

Lietuvius atsivesti.
Nuo Sausio 15 

žiemužė perstojo
ATŠALO.

. dienos čia
juokavus, šiaurės vėjai pradė
jo šiurkščiai glostyti veidus 
ir juodi sunkus pilni sniego 
debesiai pasirengę paberti gau
saus sniego. Ant. žiemys.

RADIO
"Margučio”

RADIO PROGRAMAS

Sekmadieniais nuo 2:15 po pietų
(3:15 rytinių vah.t. laiku)

L Stotis WIND, Gary, Ind.
šiokiais vakarais 7:00 vai.

(rytinių valstijų laiku 8 v.)

Vilniečiai Sveikina Amerikosšiandien Klaipėdos kraštas 
tai tik trys šiapus Nemuno 
esantieji Klaipėdos, Pagėgių ir 
Šilutės apskričiai. Tačiau Lie
tuviu gyvenamos vietos traukia 
daug toliau anapus Nemuno į 
Vakarus, dabar Rytprūsiais va
dinamus. Kad tenai Lietuvių 
ir jiems artimų giminaičių Kur
šių bei Prūsų gyventa, visiems 
aiškiausia rodo gausiai išlikę 
vietų vardai ir istorijos mok
slas. Nors tų kraštų Lietuviš
kumui įrodyti yra pakankamai 
medžiagos, bet Vokietininkai 
kaip tik įmanydami stengiasi 
Įrodyti kad ne visados Lietuviai 
ten gyvenę ir kad jie esą atė
jūnai. žinoma, visa tai Vokie
tininkai daro tam kad sumažin
tų Lietuvių teises j Klaipėdos 
kraštą.

Jau nuo trylikto amžiaus pra
džios ėmė veržtis Vokiečiai į 
lytus. Senajai Lietuvos val
stybei besikuriant, Vokiečiai 
jau buvo įsitvirtinę Pabaltyje. 
1202 metais vyskupas Albertas 
iš Bremo miesto įkūrė Rygą, 
dabartinę Latvijos sostinę. Maž
daug tuo pačiu laiku Vokiečiai 
ėmė skverbtis ir į Prūsų žemes. 
Prusai buvo Lietuviams gimi
ninga tauta. Nors jų kalba ir 
skyrėsi nuo Lietuviškos, tačiau 
jie, kaip ir Aukštaičiai bei Kur
šiai, lengvai susikalbėdavę su 
žemaičiais.

Kovai su Prūsais ir žemai
čiais, Vokiečiai kryžiuočiai 1252 
metais Užuotekio žiotyse Įkūrė 
Memelburgo pilį, o ties Nemu
nu pastatė Georgenburgo pilį 
(dabartinis Jurbarkas). Ir 
prasidėjo smarkios Vokiečių ko
vos su Prūsais. Jos tęsėsi ke
letą amžių. Prusus Vokiečiai 
pavergė. Tačiau žemaičius pa
vergt jie jokiu'budu neįstengė. 
Išnaikintų Prūsų žemėse Įsikū
rė daug žemaičių. Jie buvo 
labai atsparus ir gajus. Jų 
neįstengė visiškai išnaikinti 
žiauri Vokiečių nutautinimo po
litika. Šiandien daug Lietuviš
kai kalbančių randama ne tik 
atvaduotame Klaipėdos krašte, 
bet ir anapus Nemuno Mažojo
je Lietuvoje (Tilžės, Ragainės, 
Stalupėnų ir kituose apskričiuo- 
se.)

Toji kryžiuočių Vokiečių 1252 
metais pastatyta Memelburgo 
pilis yra ne kas kita kaip šian
dienis Klaipėdos miestas. Daug 
kartų tą pilį, kariaudami su 
kryžiuočiais, buvo išgriovę že
maičiai, tačiau pilis būdavo at
statoma. Sakoma, kad pirmo
ji Klaipėdos pilis buvus pasta
tyta Smeltėje (iškyšulys, kuris 
skiria Baltijos jurą nuo Kurš
marių, kitaip sakant garsiosios 
Neringos pradžia). Tik po 1410 
metų garsaus Žalgirio mūšio, 
kai Vytautas Didysis galu
tinai sutriuškino kryžiuočių ga- 
lybę ir juos ilgiems metams 
paliko ramybėje, tada kryžiuo
čiai Klaipėdos pilį atstatė, per
tvarkė ir pradėjo kurti dabar
tinį Klaipėdos miestą. Tačiau.

Lietuvius
*—:---------------------- :—----------

priespaudą viso okupuoto kraš
to Lietuviai; kenčia tą pries
paudą kuri diena iš dienos vis 
didėja, ir nežinia kada jai bus 
galas.

Amerikos Lietuviai atsaky
dami į šitą Vilniečių sveikini
mą, privalėti) juos paremti sa
vo aukomis, gausesnėmis negu 
ikišiol, nes aukos dabar jiems 
labai reikalingos. Okupantų 
reakcija pastaru laiku pradėjo 
pereiti visus žmoniškumo ir ci
vilizacijos rubežius.

Atminkime ir šelpkime pa
vergtuosius savo 
niaus krašte!

Adv. Jonas

J. Tonkūnas,
Švietimo Ministeris, 
Muzejaus Statybos

Protektorius (Patronas),
Prelatas J. Narjauskas,

Telšių Vyskupijos 
Oficialas,

Statybos Komiteto 
Pirmininkas.

Augustaitienė-Goeldneraitė 
V. Cvalda,

Apskr. Mok. Inspektorius, 
Inž. L Slabžys,

Telšių Miesto Burmistras, 
Dr. J. Mikulskis, 

Statybos Komiteto 
Reikalų Vedėjas.”

Kas kas, bet Žemaitis į šį 
balsą turi atsiliepti. Keli cen
tai prisidės prie Žemaitijos at- 
statymo-pagražinimo ir žemai
čių kultūros liekanos liks iš
saugotos amžiams. Na ir sa
vo sostinę Telšius iškelsite, 
pagražinsite.

Aukas galima siųsti per: 
Lietuvos Generalinis

46 Fifth Av. New York City 
arba Lithuanian Gonsulate

100 East Bellevue Place 
Chicago, III.

Aukotojų pavardės bus pa
skelbtos 
tuojau 
tui.

Vilnių, kuris dabar 
Lenkų okupacijoj ir 
okupantų persekioji-

Praeitą vasarą lankydama
sis Lietuvoje, kur nebuvau 
per 47 metus, turėjau laimę 
atlankyti ir senąją Lietuvos 
sostinę 
vargsta 
kenčia 
mus.

Iš laikraščių jau žinoma 
kaip Lenkai dabar persekioja 

‘Lietuvius pavergtame Vilniaus 
kraite: uždarinėja Lietuvių 
mokyklas, likviduoja draugi
jas, cenzūruoja ir konfiskuoja 
laikraščius, veikėjus, draudžia 
Lietuvių kalbą, ir visokiomis 
priemonėmis 
lenkina 
Visoki 
kad ir 
griežtai

v."žemaičių sostinėje, 
se, ant Masčio ežero 
kur prieš amžius stovėjo Di
džiųjų Lietuvos Kunigaikščių 
Telšių dvaras, o vėliau- Lietu
vos didikų kunigaikščių Sapie- 
hų rūmai, toje istorinėje vie
toje žemaičių visuomenė stato
si žemaičių Muzejaus Rumiis.

Tie rūmai skiriami sukrauti 
ir apsaugoti nuo sunykimo že
maičių krašto istoriniams, et
nografiniams ir liaudies meno 
turtams. žemaičių krašto se
novės. jos didingos praeities 
buičiai atvaizduoti. Tai bus 
monumentalus pastatas, išpuo
štas freskomis ir vitražais.

“žemaičių kraštas turtingas 
vertingais senovės turtais. Ne
apsakomos vertybės yra išga
bentos svetur, tačiau dar kol 
kas yra šiaudinėj pastogėj la
bai daug. Mes ryžtamės že
maičių krašte sukurti kultūros 
židinį ir kaip galima daugiau 

I tų turtų surinkti ir apsaugoti 
j ateičiai.

‘‘Kviečiame ir Tamstą savo 
auka prisidėti prie šio židinio

I Telšiuo-
kranto,

brolius Vii-

Naujas potvinio pavojus pa
grasino Pittsburghui Sausio 18 
d. kuomet upėse vanduo pa
kilo iki 29 pėdų virš normali o. 
žemos miesto dalys ties dvie
jų upių susibėgimu liko ap
semtos su sandėliais, gelžkelių 
bėgiais ir tt.

Laike didžiojo potvinio per
eitą pavasarį vanduo buvo pa
kilęs iki 45 pėdų aukščio.

Nuolatiniai lietus yra prie
žastimi šių potvinio grąsini- 
mų Pittsburhgui ir kitiems 
upio miestams.

AKRON, OHIO

pa-

spaudoje, o pinigai 
persiunčiami Komite-

Jonas Budrys,
Lietuvos Generalinis Konsulas.

persekiojimu, tuo- 
spausti ir ]>erse-

Vilniuje aš norė-

Bagdžittnas 
Borden.

NAUJI LIETUVOS 
PILIEČIAI

Kaunas. — Lietuvoje gyve
na keli tūkstančiai svetimša
lių, kuriems sunkiau gauti 
darbo ir bendrai sunkiau daly
vauti viešame gyvenime. Mat, 
norint gauti 
voje reikia 
žiau kaip 10 
išgyvenus ir 
nusikaltimo,
gauti Lietuvos pilietybę.

Dabar, kasmet pilietybė 
teikiama šimtams žmonių 
1936 metais pilietybė buvo su
teikta
dabar yra nauji Lietuvos pi
liečiai.
ti ir daugiau asmenų, tačiau 
jų prašymai buvo atmesti.

Tsb.

pilietybę, Lietu- 
išgyventi 
metų. Tą 
nepadarius 
svetimšalis

ir prievartomis 
Lietuvius jų krašte. 

Lietuvių susirinkimai, 
nekalčiausi, policijos 

draudžiami. Tai Len
kų elgimasis su pavergtais Lie
tuviais smerktinas. Jie patys 
vos pasiliuosavę iš Rusų prie
spaudos ir 
jau puolėsi 
kioti kitus.

Būdamas
jau susikviesti Lietuvių stu
dentų būrelį, ir su jais pasi
kalbėti apie jų veiklą ir gyve
nimo sąlygas, tačiau tai nebu
vo galima, nes tokiems susi
rinkimams reikalinga policijos 
leidimas, kurį policija duoti 
atsisakė. Pamanykit kaip Len
kai elgiasi su pavergtais Vil
niaus krašto Lietuviais, kad 
net ir pasikalbėjimams reikia 
policijos leidimo!

Negavus leidimo, reikėjo pa
sitenkinti trumpais pasikalbė
jimais su pavieniais asmenimis 
ir neskaitlingomis grupelėmis ~ 
(nedaugiau septynių žmonių), 
ir tai labai atsargiai, kad ne
patekus policijos nuožiūrai.

Po tokių pasikalbėjimų, Vil
niaus Lietuvių veikėjai man 
įteikė rašytą pasveikinimą ir 
padėką Amerikos Lietuviams, 
ir prašė kad gryžęs Amerikon 
perduočiau tai broliams Ame
rikiečiams. Todiel dabar aš jų 
tą sveikinimą ir padėką skel
biu Amerikos Lietuvių spau
doje, kurioje Vilniaus krašto 
Lietuviai visuomet randa už
jautą ir užtarimą. Tas svei
kinimas ir padėka skamba ši
taip:

“Brangus Broliai Amerikie
čiai! Pasinaudodami Jūsų gar
bingo Atstovo, o musų bran
gaus svečio p. Advokato Jono 
Bagdžiuno-Borden maloniu at
silankymu Gedimino pilies sie
nose, siunčiame per jį Jums 
nuoširdžiausius linkėjimus ir 
nuoširdžią padėką už Jūsų pa
ramą, ir karštai sveikiname 
Jus, musų broliai ir sesutės! 
Jus jungia su mumis nemari 
Tėvynės meilė ir galingas sie
kimas musų Tautos didžiau
sios ateities.

Pasirašo:
Hostantinas Stašys, Tautinio 
Lietuvių Komiteto Pirminin
kas; Marcelinus šikšnys, Vy
tauto Didžiojo Gimnazijos Di
rektorius; Kun. Fr. Bieliaus
kas. Vilniaus LabdaryJ>ės Dr- 
jos Pirmininkas; V. Budrevi- 
čius, Vilniaus Lietuvių Spau
dos Atstovas; Kun. K. Čibiras, 
Vilniaus Ryto Draugijos Pir
mininkas ir šv. Nikalojaus 
Bažnyčios Klebonas; Kun. Dr. 
Antanas Viskantas, Jo švente
nybės Popiežiaus šambelionas, 

‘Liet. Mokslo Draugijos Pir
mininkas, Vilniaus Lietuvių 
Meno ir Literatūros Draugijos 
Pirmininkas; Adv. Ant. Juk
nevičius, Vilniaus Krašto Lie
tuvių Jaunosios Kartos vardu.

Vilniuje, 1936 m. Sp. 2.”
Taip tai Amerikos Lietuvius, 

sveikina jų broliai iš Vilniaus, 
iš senosios Lietuvos sostinės, 
iš Gedimino' pilies miesto, su 
kuriuo dabar kenčia okupantų

nema- 
laiką 
jokio 

gali

su- 
. Ir

1185 asmenims, kurie B

Pilietybę norėjo gau-

Iš Lietuvos
Uk-

Buvo vedęs, Lie- 
žmona ir vaikai, 
gyvena nuo 1912] 
palaidotas su pa-1 

Lenkų bažnyčioje, I-

aps. 
liko 
jis

Liko

SMULKIOS ŽINIOS
Akrono priemiestyje Barber- 

tona mirė Pranas Raila, vidur
amžis žmogus.
paėjo Pagirių parapijos, 
mergės 
tu voje 
Akrone 
metų,
maldomis 
šv. Kryžiaus kapinėse.

Iš Michigan valstijos atva- i 
žiavo Pranas Vilčiukaitis, ap
sigyveno pas savo- dukterį p. 
žintelienę, ir kaip mėgstantis 
dirbti, tuoj gavo darbą dirb
tuvėje, ir tuoj užsirašė myli
mą laikrašti “Dirvą”.

Per šventes p. Kupriai su 
savo dukteria buvo apsilankę 
Pittsburghe, Fa., kelionę atli
ko automobiliu. Jie atlankė 
savo pusseserę p. Jablonskie
nę, jos brolį Zigmą Malioką, 
draugus Praną Levoną, Kar- 
soka ir Urboną. Visur buvo 
puikiai vaišinami, ir džiaugia
si Pittsburgo Lietuvių manda-Į 
gurnu. Kelionę turėjo gerą. Į 
sugryžo patenkinti.

Louis Macerauskas, Ann Ar-, 
bor, Mich., universiteto studen- į 
tas, buvo atsilankęs paviešėti i 
pas savo motiną M. Mecerau-1 
skienę. Kalnas. I

SUSITVĖRĖ KLUBAS

čia susiorganizavo Lietuvių 
Amerikos piliečių klubas. Tri
jų mėnesių laikotarpyje prie 
jo prisirašė 65 nariai. Klubo 
valdyba išrinkta iš gabių na
rių. Klubas kviečia ir kitus 
Akrono Lietuvius prisirašyti, 
nes dabar nupiginta Įstojimas. 
Čia Akrone senai buvo pagei
daujama sutverti piliečių klu
bą, dabar tas jau padaryta. 
Dabar ir mes Akroniečiai ga
lėsim pasirodyt 
svetimtaučių ir 
Akrone gyvena.

Klubas rengia
tą, savo Įkurtuves, 
darbuojasi padaryti 
pasekmingu. įvyks šeštadienį, 
Sausio 23 d., nuo 7:00 vai. va
kare. antrašu 547 Euclid avė. 
Tikietus galit gauti išanksto 
pas komitetą B. Yarašius.

politikoje tarp 
kad Lietuviai

sinagų banke-
Komisija 
banketą

J. A. URBONAS
, “Dirvos” Agentas Daytone 
534 Michigan Avė. Dayton, O.

W. PULLMAN, ILL

nau- 
gra- 
susi-

. juose auga, šiandien tautiško 
susipratimo.“atžvilgiu Rytų Lie- 

i tūva jau ne ta ką buvo prieš 
j šešiolika metų. Vilniaus kraš- 
; tas laukia, o visa Lietuvių 
i tauta ryžtasi remti brolių pa
stangas.

Ir West Pullman Lietuviai 
nenorėdaini* "atsilikti nuo visos 
Lietuvių tiuftos veikimo, Vin
co Uždavinio atsilankymo pro
ga nutarė Įsteigėti Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrių, prie ku
rio prisirašė kelios dešimtys 
narių. Valdybon išrinkti: pir
mininku Petras Mikolaitis, raš
tininku Zigmas Gedvilas, kasi
ninku Vilnietis Vladas Pered- 
nis. Didelė dalis narių iždi
ninkui sumokėjo nario mokes
tį. Be to, sudėjo Vilniečiams 
našlaičiams paremti $16.36. 
Stambesnieji aukotojai šie: 
Kun. A. Linkus $2, Pr. Cesiu- 
nienė, P. Mikolaitis, J. Mocke
vičienė, K. Linkevičius, O. Pa- 
leliunienė, J. Pučkorienė, Ad. 
šliužas ir A. Zubė — po $1.

Po šių prakalbų ir susirin
kimo musų kolonijos Lietuviai 
žada nenusileisti kitiems ir 
dirbti kiek galėdami paverg
tiems Vilniečiams. Musų iš
rinktoji valdyba turi nemažai 
energijos. Perėdnio Draugas.

SUSIORGANIZAVO V. V. S. 
SKYRIUS

West Pullman Lietuviai 
jus metus pradėjo labai 
žiu darbu. Sausio 3 d.
rinkęs nemažas būrelis Švento 
Petro ir Povilo parapijos ša- 
lėn, išklausė atvykusio tą die
ną svečio iš Lietuvos, žymaus 
kalbėtojo V. Uždavinio kalbos 
Vilniaus reikalais. Kalbėtojas 
buvo visus pagavęs. Nors kal
bėjo apie dvi valandas laiko,, 
niekas nesiskundė kad peril
gai kalbėjo.

Kalbėtoją gražiai pristatė ir 
pats papasakojo savo įspū
džius iš Lietuvos ir ypač pa- 
demarklinijo. pernai ten lan
kęsis musų klebonas Kun. A. 
Linkus. Jis priminė kad matė 
užžėlu^us kelius į Vilnių ir 
Vilniaus-Seinų-Suvalkų kraštą. 
Ant buvusių gyvų Vilniaus 
vieškelių užaugus ne tik žolė 
bet ir medžiai, eglaitės ir ber
želiai.

V, Uždavinys plačiai kalbė
jo apie Vilniaus krašto Lietu
vių gyvenimą, primindamas 
Lietuvos ir Lietuvių kovas dėl 
geresnės ateities, dėl Vilniaus 
laisvės. Jis pareiškė kad is
torijos bėgyje Lenkų įtaka 
Lietuvių tautai padarė daug 
nuostolių, atimdama iš Lietu
vių tautos jos bajorus, jos in
teligentiją, o Rytų Lietuvoje 
pasiekdama ir liaudį.

Ir. V. Uždavinio pareiški
mu, labai daug prisidėjo prie 
Vilniaus laikino netekimo ne- 
susipratusieji, šule nkėjusieji 
Lietuviai Rytų Lietuvoje. Jie 
nesuprato, sako kalbėtojas, vi
sos tautos gyvųjų reikalų, jie 
nedėjo visų pastaugi) atsispir
ti svetimai įtakai ir dėl to 
šiandien kenčia visas Vilniaus 
kraštas, gailisi kad nepadarė 
to anais laikais, kas šiandien 
daug sunkiau yra pasiekti. Ta- . 
čiau Vilniaus krašto gyvento
jai juo toliau juo labiau susi
pranta ir visu atkaklumu pra
deda kovą su neteisėtumais. Į 
Šiandien Lenkai spaudžia pa- < 
vergtuosius, tačiau juo labiau j 
spaudžia juo didesnis-atsparu
mas Vilniaus krašto gyvento-,

DAYTON
MIRĖ LIETUVIS. S ausio

13 d. pasimirė Andrius Matu
sevičius. čia velionio artimų 
giminių nėra, bet sakoma Lie
tuvoje gyvena keletas jo gi
minių. Andrius paėjo iš 
Ievos parapijos.

Velionis buvo taupus 
gus, ir yra turėjęs net 16 
stančių dolarių pinigų,
daug jo tų pinigų yra žuvę, 
bet dar nemažai ir liko, ži
nantieji praneškite jo gimi
nėms. “D.” Rep.

Gar-

žmo- 
tuk- 

Rods

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
Užrašo naujas ir atnaujina 

; senas “Dirvos” prenume
ratas. • Kreipkitės i jį.

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

______

“DIRVOS” AGENTAS
Conn. valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

JONAS TAREILA 
826 Bank Street 
Waterburv. Conn.

KELIONĖS I LIETUVĄ

įVEDU

S

I jis virtęs mažu Baltijos juros
miestu, visą laiką merdėjo ir 
j jį Vokiečiai nekreipė jokio 
dėmesio. Tik Lietuva atvada
vus Klaipėdos kraštą jį sumo
dernino, sutvarkė ir tuo budu, 
Klaipėdos miestas dabar tapo 
vieninteliu Lietuvos uostu, šiuo 
metu Klaipėda turi apie 35,000 
gyventojų, turi dvi aukštąsias 
mokyklas, kelias gimnazijas ir 
kitas švietimo bei autonominės 
valdžios įstaigas. — Tsb.

JIEšKAU DRAUGO
Norėčiau susipažinti su vy

ru apie 40 iki 60 metų amž. 
ou 44 m., apie 140 svarų; 
gera šeimininkė, turėjau

I

j Aš esu 44 m..
«su t . .... ..
vaikų, kurie jau suaugę. Mėg
stu ūkę, bet sutikčiau gyven
ti bent kur su geni žmogum. 
Kas norėtų susipažinti gali at
važiuoti čia. arba norėdami at- 

i sakymo laišku įdėkit štampą 
Mrs. Helen Picai]

Lovers Lane" Bok 54 
Leavittsburg. Ohio

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK-KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kaino

Išplauimai laivų iš Neiv Yorko 
DROTTNINGHOLM 

Vasario 16 Kovo 13 
GRIPSHOLM  .........  Kovo 1S
DROTTNINGHOLM Bal. 15

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai, ir parduoda laivakor
tes autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedų Amerikos Linijos sky
riai.

SWED1SH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Cenier. N. Y. City 
Chicago, III. 181 N. Mchigan Av. 
Boston, Mass. 154 Boylston St. 
Detroit, Mich. 107 Cliftord St.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 E. 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.) 

šioje vaistinėje užkikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visok’ų žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi- 
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533
Aūtieka atdara 7 dienar savaitžie.

Aptieka 
Cleveland, O.

ENd. 8534
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Gerb.
SPRAGILAS

DRAUGAS STEPAS VĖL
“PROTESTUOJA” 
PRIEŠ LIETUVĄ

Aną vakarą eidamas 79- 
ta gatve, žiuriu bėga drau
gas Stepas, kurio kišeniu- 
je pamačiau “Dirvą“.

— Sveikas-gyvas, Stepai, 
kur tu taip skubini ? — sa
kau aš.

— Aš einu j svarbų dar
bininkišką susirinkimą, — 
sako jis.

— Kas pasidarė kad tu 
jau “Dirvą” skaitai? — sa
kau aš.

— Aš jos neskaitau, ale 
ji man bus reikalinga su
sirinkime tai ir nešuosi, — 
sako jis.

— Tai visgi skaitai, ki
taip nežinotum kas joje ra
šoma ir nesinešiotum. Gal 
užsiprenumeravai? — sa
kau aš.

— Aš ant fašistiškų ga- 
zietų pinigų nemėtau. Mes 
išnešim protestą, — sako 
jis.

— Protestą prieš ką? — 
sakau aš.

— Ugi prieš visus fašis
tus. Žiūrėk ką tavo fašis
tiška gazieta rašo: sako, 
Lietuvos valdžia jau duos 
darbininkams namus! —- 
sako jis.

— Tai kas tame blogo? 
Juk visų valdžių pareiga 
rūpintis savo darbininkais, 
ir Lietuva kaip matyt la
biausia rūpinasi, — sakau 
aš.

— Gudrus tie Lietuvos 
fašistai. Ale mes užpro- 
testuosim prieš tai! — sa
ko jis.

— Klausyk, Stepai, ko 

Paskutinė Proga ĮSIGYTI šią puikią istorinę 
APYSAKĄ-ROMANĄ

Dabar atiduodama už paprastą kainą—$2.00—tuoj jp 
nebus galima gauti nei už $5.00

Didžiausia ir įdomiausia “Dirvos” Redaktoriaus K. S. Karpiaus isto
riška apysaka

MERUNAS
544 puslapių didumo knyga! Kaina su prisiuntimu tik $2.00
MERUNAS duodama prie naujų “Dirvos” prenumeratų tik už $1.00 
Kas išsirašydamas “Dirvą” prisius $3 gaus šią puikią knygą ir ‘Dirvą’
ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istorišku žvilgsniu apysaka patartina įsigyt kiek

vienam Lietuviui. Apysaka apima plačią Lietuvą, visas žinomesnes Lietuvos vietas, ir 
kiekvienas skaitytojas ras joje aprašymą apie savo žinomą Lietuvos kampelį ir kaip ja
me gyveno ir veikė ar mylėjosi ar kovojo Lietuviai prieš tūkstantį metų. Visi tie gyven
tojai, pagaliau, eina į vieną vietą — prie garsios pilies, Apuolės, netoli Baltijos pakraš
čio, kur buvo įsivežę užjūrio priešai jurų siaubūnai Vikingai, atvesti žuvėdų karingo ka
raliaus Olavo. Vikingai Apuolę paima, bet Meninas, pasižymėjęs narsumu vyras, pas
kiau, sutuokęs į krūvą visos Lietuvos narsius kariauninkus, priešus sumuša ir pats tą pi
lį užvaldo. Apysaka tokia įdomi ir aprašymai taip patraukianti kad nenorėsit sustoti iki 
neperskaitysit visą. O skaitymo — net 544 puslapiai!

Dirva” 6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

tu taip paraudęs kaip vė
žys dėl tos geros žinios? — 
sakau aš.

— Tau gera, ale mums 
darbininkams ne, — sako 
jis.

— Stepai, aš reikalauju 
tavęs ir kitų tokių sufana- 
tikėjusių gaivalų kaip tu 
nesisavint darbininkų var
do ir nekalbėt už darbinin
kus, dėl to kad ir aš ir vi
si kiti Lietuviai daugiausia 
yra darbininkai, nors, jie 
į tavo paiką komunizmą 
netiki, — sakau aš.

— Jus visi esat fašistai, 
tiktai mes darbininkai, — 
sako jis.

— Šitaip sakydamas tu 
prisipažysti kad esi durnas 
kaip bato aulas. Darbinin
kai yra tie kurie savo ran
kų darbu darosi sau duo
ną, nežiūrint kaip kas tiki, 
kaip mano ir kokiai parti
jai priklauso. Tu gali sa
kyt “mes komunistai,” ar
ba “mes bolševikai” ar kad 
ir “mes Stalino klapčiukai” 
ir tau niekas nieko nesa
kys. Bet kai bandai kalbė
ti už visus darbininkus, pa
sirodai tamsiu nežinėliu ir 
pirma turi eiti namon pa
simokyti A-Bė-Cė, — sakau 
aš.

— Man mokytis nereikia, 
aš ir be mokslo viską ži
nau, — sako jis.

— Na, gerai, Stepai, ne
gaišink, pasakyk kodėl tu 
taip užsidegei protestuoti 
dėl to kad Lietuvos valdžia 
pradės duoti Lietuvos dar
bininkams gyvenamus na
mus? — sakau aš.

— Tai yra fašistų gud
rybė: darbininkai gavę na
mus nenorės kelti revoliu
cijos fašizmą nuversti, — 
sako jis.

— Tai kaip tik ir bus ge
rai. Darbininkai visose ša
lyse kovoja tik todėl kad 
jie kapitalistų išnaudoja
mi, kad valdžios jais nesi
rūpina. Kur tik darbinin
kai geriau gyvena ten jie 
ramesni ir pasitenkinę, — 
sakau aš.

— Ale mes nenorim kad 
darbininkai butų . ramus ir 
nekeltų revoliucijų iki fa
šizmas visame pasaulyje 
bus išverstas, — sako jis.

— Tu gali norėt ar neno
rėt, bet darbininkų reika
lais rūpinasi tiktai tie ku

rie juos šviečia, mokina, 
gelbsti, ir stengiasi gerin
ti jų būvi. Lietuva tame 
kaip tik pralenkia sovie
tus... — sakau aš.

— Nepralenkė ir nepra
lenks, tik nori sulaikyt nuo 
revoliucijos, — sako jis.

— Tau, kuris nei A-Bė- 
Cė nemoki, nieko daugiau 
ir nesupranti kaip tik “re
voliucija”, kurią tau kiti 
įkalbėjo; aš jau tau sakiau 
kad jus visi žiopliukai pir* 
miausia nuo jos nukentėtu- 
met. Lietuva kaip tik ge
rai daro. Nuo pat paėmi
mo šalį valdyt, atėmę iš 
pontj dvarus, žemę išdalino 
tiems kurie tik ios norėjo. 
Miestiečiams, kurie nemo
ka ūkininkauti ir yra dar
bininkais, dabar pagelbės 
Įsigyti gyvenamus namus 
su sklypeliu žemės daržui, 
ir Lietuvoje palengva įsi
gyvens tikras darbininkiš
kas rojus. Lietuvos val
džios vadai, yatps būdami 
'ūkininkų sunai, surpanta 
šalį norės ginti ir nekvai- 
lios tik tas kuris turi savo 
turtelį, kuris gražiai gyve
na, — sakau aš.

— Ale mes kovosim už 
įvedimą Lietuvoj sovietų, 
ir gelbėsim Lietuvos komu
nistams padaryti pervers
mą, — sako jis.

— Tiesa, yra Lietuvoje 
keletas sufanatikėjusių gai
valų, kurie nenorės tų na
mų ir vis durnavos apie re
voliucijas, bet tai yra tin
giniai, kurie nenori dirbti 
ir gyvena iš gaunamų au- 
kit iš Rusijos ar iš kitur, 
ir svajoja apie revoliuciją, 
tikėdami užgrobti vienu 
užsimojimu viską ką kiti 
turi. Kvailiausią dalyką 
padarė tavo garbinami Ru

sijos carai, kurie paėmę ša
lį į savo rankas, vietoje ne
turintiems d a r b ininkams 
ką nors duoti, viską už- 
grobinėjo sau. Iš ūkininkų 
pradėjo atimdinėti žemes, 
nes norėjo patys būti di
deliais carais, o kiti visi tu
ri jiems vergauti. Bet ne
siseka taip kaip jie ųori,— 
sakau aš.

— Jeigu nesisektų tai 
jie ir nevaldytų, — sako 
jis. ' .

— Sovietų carai pasilai
ko tik ginklais, ir žudymu 
tų kurie jiems nepritaria. 
Jeigu nepadarys palengvi
nimų ir pagerinimų Rusi
joje, ne visada jiems sek
sis caraut, — sakau aš.

— Nebijok tu, drauge, 
komunistai gyvuos. Jau ir 
Ispaniją tuoj užvaldys, — 
sako jis.

— Kalbant apie Ispaniją, 
ir ten kairieji kaip tik įga
vo valdžią, vietoj gelbėti ir 
gerinti darbininkų būvį, 
rūpinosi tik pagrobimu ki
tų žmonių turtų į savo 
rankas. Darbininkams ne
davė nieko, nedalino nei 
žemių, nei parūpino darbų, 
o tuo tarpu leido komunis
tiškoms plėšikų gaujoms 
užpuldinėti, plėšti, deginti 
dvarus, užpulti miestuose 
turtingų žmonių namus ir 
bažnyčias. Ar taip elgian
tis gali būti šalyje tvarka 
ir kokia iš to nauda darbi
ninkams? Kiti to nepakęs- 
dami turėjo sukilti ir grie
btis atsikratyt raudonųjų, 
— sakau aš.

Ale taip lengvai nenu
galės Ispanijos darbininkų 
kaip tu nori, — sako jis.

— Ispanijos darbininkų 
niekas nugalėt ir nenori, 
tik nori išnaikint raudoną 
plėgą, kuri Ispaniją butų 
anksčiau ar vėliau paver
tus skerdynių lauku. La
biau įsidrąsinę, raudonieji 
butų šlavę per visą šalį, 
butų išplėšę, išdeginę dva
rus ir ukius, kad nieko bu
tų nelikę, — sakau aš.

— O dabar fašistai ar 
ne naikina viską? — sako 
jis.

— Ispanijos tautininkai, 
susigriebę atsikratyti raii- 
donųjų, smarkiai eidami, 
paliko čielybėje didumą to 
iš ko ta šalis pasilaiko, tik 
suardyta keletas miestų 
kuriuos kairieji užsispyrė 
suardyti. Jie ir Madridą 
paskyrė suardymui, betgi 
kai tautininkai pabaigs Is
paniją užkariauti bus atsi
kratyta daugybės tų kurie 
norėjo tą gražią šalį pa
versti degėsiais savo užsi
mojimu, — sakau aš.

— Su tokiais fašistais; 
kaip tu negali susikalbėt. 
Gudbai, — sako jis.

— Viso labo, Stepai. Pa
tariu tau visai nesirūpinti 
apie Lietuvą ir jos darbi
ninkus, nes tu visada bu
vai jai priešingas, nępir- 
kai nei bonų, nei aukavai 
nors centą, taigi neturi nei 
teisės pretenduoti jos glo
bėju, — sakau aš.

Rado 1655 Metų 
Pinigų

Kaunas. — Lietuvos žemė
je paskutiniu laiku randama 
vis daugiau vertingų iškase
nų. štai nesenai Utenos ap
skrityje, Daugailių vals., Dru- 
sėnų kaime, taisant kelią, bu
vo rasta žemėje molinis puo
das ir jame 950 gerai išsilai
kiusių metalinių pinigų, kurių 
dauguma yra sidabriniai. To
je vietoje seniau buvo namas. 
Tat manoma kad pinigai ank
sčiau buvo pakasti po namo 
pamatais. Visi atrastieji pi
nigai yra iš 1655 metų ir keli 
yra keleto metų vėlesnės lai
dos. Piniguose dar žymu Len
kų švedu ir Danzigo ženklai.

Tsb.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

LIETUVOS SPORTININKAI 
RENGIASI AMERIKON

Kad Amerikos Lietuvių Spor
to Komitetas jau pradėjo žy
gius suartinimui Amerikos 
Lietuvių jaunimo su Lietuvos 
jaunimu, ir bendrai visų Lie
tuvių abiejose Atlantiko pusė
se, tas “Dirvos” skaitytojams 
jau žinoma. O kad tie jau pa
daryti žygiai turi musų tautai 
reikšmę ir rodo gražius tautiš
kus vaisius ateityje tai liudija 
pastaromis dienomis Ameri
kos Lietuvių Sporto Komiteto 
pirmininko, Adv. Jono Bag- 
džiuno-Borden gautas iš Kau
no laiškas, kuriame Kūno Kul
tūros Rūmų Direktorius p. V. 
Augustauskas tarp ko kita sa
ko:

“Pas mus yra kilęs sumany
mas kas ketvirti metai organi
zuoti Tautines Olimpiadas Lie
tuvoje, kuriose jaunimas pasi
rodytų sportu, butų organizuo
jama tūkstantinių chorų šven
tės, premijuojami meno kuri
niai, rengiamos didelės meno, 
ūkio ir pramonės parodos. Į 
tas Olimpines šventes butų 
kviečiami ir užsienio Lietu
viai. O kad Olimpiadai jie pa
ruoštų sporto ir meno jiegas, 
turėtų pas save organizuoti 
tautinius Olimpinius komite
tus. Pirmutinė Olimpiada nu
matyta 1938 metais. Tada su
kanka ir 20 metų Nepriklau
somybės sukaktis. 1937 metų 
žygiui Amerikon mes ruošia
mės atsidėję ir rimtai.

Jūsų, V. Augustauskas.”

čia paduotas laiškas kalba 
pats už save. Jis pasako kas 
rengiama sporto srityje Lie
tuvoje, ir pabrėžia kad Kūno 
Kultūros Rūmai atsidėję ir 
rimtai rengiasi išsiųsti būrį 
sportininkų Amerikon jau at
einančią vasarą. 

Taigi dabar jau tikra kad

šią vasarą sulauksime gražaus 
būrio Lietuvos svečių iš jauno
sios kartos. Tai bus gražus 
vaizdas, kuris išeivijos Lietu
viams parodys kaip gražiai 

‘Lietuvos jaunuoliai išsilavinę 
ir kaip kultūriškai išauklėti. O 
kada išgirsim jų kalbą ir dai
nas tada tikrai įsitikinsim kad 
Lietuva savo kultūra yra ly
gi kitoms šalims.

Taigi dabar jau laikas ir 
Amerikos Lietuviams rengtis 
tuos malonius Lietuvos sve
čius gražiai ir nuoširdžiai pri
imti, kad jie įgytų apie mus 
geriausius įspūdžius, ir gryžtų 
Lietuvon įsitikinę jog ir Ame
rikos Lietuviai yra ištikimi 
'Lietuvių tautos vaikai, ir kul
tūriškame gyvenime nėra at
silikę.

Lietuvos sportininkams at
vykus Amerikon, Chicagoje 
įvyks Amerikos Lietuvių Spor
to šventė, į kurią suvažiuos 
tūkstančiai Lietuvių iš visų 

7 Dienos Į LIETUVĄ
• ANT

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS 
HANSA DEUTSCHLAND 
HAMBURG era NEW YORK 
Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremen ar Hamburg.

Mes pagelbstim jums gauti svečių ir imigracijos 
vizas jūsų giminėms iš Europos. 

Informacijų klauskit pas vietinį agentą arba 

HAMBURG-AMERICAN LINE

Amerikos kraštų, ir kai to
kioms minioms Lietuvos spor
tininkai pasirodys savo atletiš
komis rungtynėmis, dainomis 
ir sutartinais žygiavimais, tik
rai atbus siela ir tų išeivijos 
Lietuvių, kuriems per daugelį 
metų svetimoje šalyje gyve
nant Tėvynės Lietuvos meilė 
buvo jau šiek-tiek prigesus.
.. Amerikos Lietuvių Sporto 

Komitetas, 
2201 W. Cermak Road

Chicago, III.

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ 

“Dirvos” skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą balinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Viskas ko reikia, pa
imkit už centą atvirutę ir 
įrašę savo vardą ir pavar
dę ir naują antrašą, siųs
kit “Dirvos” Administraci
jai, Cleveland, Ohio.

“Dirvos” Administracija.
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ROOSEVELTO ANTRAS 
TERMINAS

Prezident Roosevelt su-Į RAČKAUSKAS
1 PALIUOSUOTAS

“Vienybė” praneša kad 
V. K. Račkauskas, buvęs 
“Tėvynės” redaktorius ir 
Lietuvon gryžęs gavęs di
plomatinę vietą, tapo iš 
kalėjimo paleistas pasidar
bavus jo Amerikiečiams 
draugams, kurie išprašė 
Lietuvos Prezidentą dova
noti jam bausmę.

Račkauskas buvo pripa
žintas kaltu už pražudymą 
konsularinių pinigų.

dėjo savo antrą priesaiką 
tarnavimui šiai ciic.eiei Res
publikai, Sausio 20 d. Die
na kaip tik pasitaikė būti 
labai lietinga, tačiau tų ce
remonijų dalyvių netruko.

Pirmą kartą Suv. Valsti
jų istorijoje prezidentas 
užėmė naujas savo parei
gas Sausio mėnesį. Iki šiol 
buvo tam nustatyta Kovo
4 diena.

Tačiau ir tos ne visada 
griežtai prisilaikyta. Pa- 
veizdan, Jurgis Washing- 
tonas pirmą savo terminą 
užimdamas, galėjo sudėti 
prisieką tik Balandžio 30 
d., nes Kongresas ruošda
masis prie ceremonijų pa
vėlavo astuonias savaites.

Keletą kartų Kovo 4-ta 
diena išpuolė sekmadienį, 
bet kadangi šioje šalyje 
priimta sekmadieniais ne
daryti jokių dokumentų ir 
priesaikų nepripažinti, bu
vo keletas atsitikimų kad 
laimėjusieji kandidatai, bi
jodami savo oponentų įsi
veržimo į prezidentus, su
dėjo priesaiką slaptai Ko
vo 3 d., o viešą priesaiką 
darė Kovo 5 d.

Tiktai pora prezidentų: 
James Monroe, 1821 m., ir 
Zachary Tavlor, 1849 m., 
atidėjo savo prisaikdinimą 
Kovo 5-tai.

Naujai išrinktas Prezi
dentas Haves,. 1877 m., bi
jodamas kad jo oponentas 
Tilden nepasinaudotų pro- 

. ga ir neįsiveržtų j prezi
dentus, priėmė priesaiką 
slaptai Kovo 3 d., akivaiz
doje Prezidento Grant Jr 
kelių kitų, o viešą priesai
ką davė pirmadienį. Kovo
5 d. Tildeno šalininkai sa
kė jog Hayes laimėjęs rin
kimus neteisėtai, taigi Ha
yes ir jo palaikytojai bijo
jo palikti prezidento vietą 
tuščią nors penketui minu- 
tų, kad jo oponentas ne
padarytų priesaikos pirma 
jo. nes prezidento terminas 
paprastai baigdavosi su vi
durdieniu, Kovo 4.

Prezidentas Wilson ant- 
tram terminui priesaiką 
padarė taipgi Kovo 3 d., ir 
viešą Kovo 5 d., kadangi 
tai buvo karo laikas ir ne
buvo galima palikti šalį be 
prezidento nei minutai, 
nes jau aišku buvo kad 
Amerika bent valandą tu
rės įsivelti į pasaulinį. ka
rą.

Atsitarnavę prezidentai 
paprastai važiuoja kartu 
viename vežime su naujai 
užimančiu vietą laike inau- 
guravimo ceremonijų, bet 
buvo keletas atvejų kad 
išeinantieji atsisakė su sa
vo įpėdiniais važiuoti. Abu 
Adams — tėvas ir vėliau 
jo sūnūs — dideli aristo
kratai, atsisakė važiuoti 
su savo įpėdiniais dėl to 
kad jie pasitaikė būti “ne- 
šlipuoti” Amerikonai.

MOZARTO KURINIAI
Vokietis kompozitorius 

Wolfgang Amadeus Mo- 
zart, gyvenęs tarp 1756 ir 
1791 metų, mirė sulaukęs 
35 metų amžiaus. Bet per 
kelioliką metų savo kūry
bos parašė 15 operų, 15 
mišių, 25 stygų kvartetui 
dalykus, 41 simfoniją, 42 
smuikui koncertos ir dau
gybę dainų, kantatų, šokių 
ir maršų — 612
pozicijas!

Tai buvo vienas iš gau
singiausių muzikos kūrėjų 
tiek trumpai gyvenęs.

KLAIPĖDOS VADA
VIMO VADAS

Pulk. Jonas Budrys

Dabartinis Lietuvos Ge
neralinis Konsulas New 
Yorke, Jonas Budrys, ku
ris užėmė savo naują vie
tą pereitą rudenį. Pulki
ninkas Jonas Budrys vado
vavo Lietuviams sukilė
liams 1923 metų Sausio 15

★GABUS Žmonės komuniz
mo tvarkoje nedirbs ir tingi
niaus, nes kam vargti, kada 
tau neleidžia turtėti ir kilti ? 
Taip socializmo kritikai dažnai 
savo priekaištą formuluodavo. 
Ir įvykiai Sovietų Rusijoje ši
tokios kritikos sveikumą pa
tvirtino. Bolševikų spauda pra
dėjo pulti gabesniuosius Rusų 
rašytojus dėl jų “tinginiavi
mo”. Sako, didžioji jų daugu
ma gaunanti po $50,000 meti
nių pajamų komisu seniau iš
leistų knygų, ir nenori rašyti 
naujų. Stalinas rašytojus sy
kį pakrikštino “žmogaus sie
los inžinieriais”, bet tie inži
nieriai nebenori praktikuoti, 
kas pykdo kitų rūšių inžinie
rius, kurių pajamos tesiekia 
36,000 per metą. Bolševikai 
svarsto perleisti įstatymą už
drausti komisus. Badas tada, 
sako, priversiąs rašytojus at
siminti savo inžinieriavimo pa
reigas. Reiškia, griebsis gry
nai buržujiškų priemonių, nes 
ir kapitalistiniuose kraštuose 
dažnai leidžiama gabiausiems 
rašytojams, menininkams ir 
artistams badauti.

buvę, 
iškiša

Ana

Eina kalbos kad lakūnas 
Lindbergh pasiryžęs išsi
žadėti Amerikos pilietybės 
ir tapti tikru Anglu. Jis 
jąu apie metas laiko kaip 
gyvena Anglijoje,
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SKAITYMAI

ĮDOMYBES APIE SENOVĖS 
TRAKIJĄ

sto
jos 
dėl 
lai- 
ga-■jVTEVE'LTUI Dr. Jonas Basanavičius nuvykęs 

Bulgarijon, bei ten kur Trakija buvus, ir 
pamatęs tiek daug piliakalnių, taip panašių su 
Lietuvoje randamais, pašventė visą savo gyve
nimą tirdamas Trakų liekanas. Ir buvo jam 
kuo nusistebėti ii- spėti kad Lietuviai giminin
gi tiems Trakams. Seure iv Degrand priskaito 
išviso 8,500 piliakalnių žinomų šios dienos Bul
garijoje; ir jie priguli Trakams.

Kas buvo ta Trakija? Pagal senas žinias 
Trakija buvo vaizduota jog esanti ištisu konti
nentu, kuris pasiekia net tolimą šiaurę. Kaip 
Indija buvus galingiausias kraštas Azijoje taip 
Trakija Europoje. Kad Trakų apgyventa sri
tis buvus plati galima spręsti iš to jog gintaro, 
prekyba ėjo iš vienos gentės į kitą kol tas gin-| 
taras nuo Baltijos krantų pasiekė Viduržemio
jurą. Kadi tos gentės pro kurių žemes ėjo “gin- A. MERIKOJE daug žmonių miršta nuo auto- 
taro kelias” buvo vienos ir tos pačios tautybes, ' ' mobilyje sudegamo gasolino dujų, nežiu-
t. y. Trakai, visai aišku, nes prekyba to bran-,Httt nuolatinių rašymų ir persergėjimų būti at
gaus daikto ėjus švelr.iai ir neikliudytinai, kas sargiais. Nuo 1924 metų šių mirčių skaičius 
'manoma tik tarpe vienokių žmonių kurie ga-1 padaugėjo trigubai (nepriskaitant tų ką patys 
:5jo susikalbėti. i nusižudė šituo budu), nors automobilių naudo-

klausus paaiškinimo buvo atsakyta jog ta 
vyla reiškia Dievo Sūnų verkianti todėl 
žmonija likus visai bloga. Nesuprasdamas 
ko kunigai neleido tokios stovylos namuose 
kytis, klausinėjau kitų žmonių, iki, galiaus, 
vau šiokį paaiškinimą:

Stovyla reiškė Lietuvių-pagonų dievą Per
kūną, kuris buvęs kur tai iškeliavęs — gal Gu
dų mušti — ilgai užtruko ir galų gale Lietuvon 
sugryžęs atrado visus Lietuvius Katalikais li
kusius ir nuo jo pabėgusius. Na todėl jis ir 
verkia, liūdėdamas. Esąs “smutnas”.

Sakoma, 
perkūnas tos 
mažiau blogo

Esąs
“smuikelio” stovy lai stuboje esant 
stubos jau netrenks ir šiaip jau 
nutiks. L. P. U.

GARŲ IR AUTOMOBILIO DUJU 
MIRTINUMAS

viso 642 kom- d- Klaipėdos atvadavime.
Gerb. J. Budrys, atvy

kęs Amerikon, pradėjo rū
pintis išplėtimu Lietuvos 
gaminių prekybos Ameri
koje.

Vasario mėnesį gerb. J. 
Budrys aplankys daug Lie
tuviškų kolonijų su prakal
bomis, Lietuvos nepriklau
somybės 19 metų sukaktu
vių paminėjimo rengimuo
se.

Gerb. Budrys Vasario 14 
kalbės Pittsburghe, Vasa
rio 15 — Clevelande.

DAR VIENUOLIKA
IJKO

Kentucky valstija, kuri 
būdavo labiausia priešinga 
tvarkyti jaunamečių dar
bą, pagaliau priėmė' įsta
tymą suvaržantį vaikų dar
bą. Tokiu budu jau 25 
valstijos pravedė šį įstaty
mą, liko dar 11 valstijų.

★VOKIEČIAI, kur 
kur nebuvę, brūkšt ir 
nepraustą savo veidą, 
dieną jų laikraštis “Frankfur-
ter Zeitung” rašė: “Rytuose 
Lokarno (taika) negalima. Pa
saulyje nėra spėkos kuri Vo
kietiją priverstų sutikti su 
Versaillės sutarties nustaty
tais Rytų ir Pietryčių Europo
je rubežiais, kuri priverstų 
juos skaityti teisėtais,, išmin
tingais ir duoti jiems savo pa
laimą. To vieton mes pasira
šėme, ar pasiūlėme pasirašy
ti, sutarčių kurios atmeta tik 
smurtingą klausimo išrišimą. 
Daugiau iš musų niekas rei
kalauti negali”.

šitas pareiškimas tik tada 
kokią nors vertę turėtų jei 
Vokiečių žodžiui butų galima 
pasitikėti. Bet pasaulis 
rė kad Vokiečių žodis 
Lenkų “slowo donoru”.

paty- 
lygus

’jm-.
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ANT ŽIRGŲ
Sėdi broliai ant žirgelių,
Dunda vieškelis platus.
Skamba dainos kareivėlių
Toli per miškus.

Džiaugsmas spindi mus veiduose, 
Prunkščia juodbėri žirgai.
Čia išvysti lygų slėnį,
Ten vėl Nerį pamatai.

Ir taip slenka dienų dienos 
Su žirgeliais juodbėriais.
Ir kai grvžti reiks gimtines 
Gaila skirtis bus su jais.

Kaunas. Jonas Januševičius.

PAVYDI MYLIMO VAIKINO
Gražią mergužėlę 
Liūdesys kankino 
Kodėl jai pavydi 
Mylimo vaikino.

Nemiela nei turtai,
Nei ūkis didžiulis
Nei tas bernužėlis 
Kurs turtingą ima.

Nėra, tikros meilės, 
Tik turtais gerėkis, 
Skriaudžia darbininkus, 
O patsai penėkis.

Netikra ta meilė 
Kur turtai supynė, 
Ne žmogų, ne grožį, 
Vien turtą pamilo. 

Aš nežiūriu turto. 
Nei turtais gėrėtis, 
Tik noriu bernelio 
Kurs mane mylėtų.

Užvydi man draugės 
Kad myliu bernelį 
Norį jį atplėšti 
Nuo mano širdelės.

J. Almonaitis.

fron-★MUSŲ “BENDRO
to” kūrėjams butų pravartu 
gerai apgalvoti mintis kurias 
vienas Anglijos parliamento 
narys, liberalas, pasakė Lon
done susirinkimui, sušauktam 
aptarti bendro fronto galimy
bę Anglijoje. Kalbėjo, be jo, 
žymus rašytojas ekonominiais 
reikalais, G. D. Ii. Cole, darbo 
partijos atstovas, ir komunis
tų atstovas. Buvo ir konser- 
vativų partijos atstovas, bet 
tas išėjo kada Cole nesusival- 
dė kalboje ir pareiškė kad ben
dro fronto pirmas uždavinis 
butų išversti dabartinę Angli
jos vyriausybę, žinoma, balsa
vimais.

Liberalas Aeland pareiškė 
kad musų dienose reikia ne 
kovos darbininkų prieš darb
davius, bet išmintingų žmonių 
prieš kvailius. Sako, bendro 
fronto sugalvotoj ai labai kvai
lai pasielgia kada sudaro savo 
frontui tokį programą kurio, 
aišku, plačioji liaudis, kuri so
cializmo nemggsta, nepriims. 
Liberalai į bendrą frontą gali 
stoti jei bendras frontas pasi
lieka ištikimas privatinei nuo
savybei ir pavienio teisėms. 
Tiesa, sakoma, galima truštuš 
ir monopolius įstatymais lenk
ti tarnauti visuomenės naudai. 
Bet ir viskas.

Musų gi “bendrafrontinin- 
kams” galima patarti, nieko iš 
jų bendro fronto neišeis, kol 
jie nenutars tvirtai ir griežtai 
gerbti, pirma, tikybinius Lie
tuvių jausmus, paskui tauti
nius ir demokratinius. ■ O svar
biausia, iš Amerikos nebandys 
Lietuvą valdyti.

I

Gimimai Suv. Valstijose 
1936 metais nupuolė gana 
žemai, nes nuo 1000 gy
ventoji! gimė po 13.5 kūdi
kių. Mirė po 11.5-asmenų.

-j __ 2_2_72. | nusižudė šituo budu), nors automobilių naudo-
Vienmetis, profesorius Norbert Joki gimi- jimas pakilo 41 nuoš. Aišku, negana žmonių 

iuoja Lietuvius su tais Trakais, kas paremia žino kad 80 arklių spėkos automobilio inžinas 
Basanavičiaus spėjimus kad Lietuviai ir kitos i pagamina tiek CO (tų nuodų) j penkias ninu- 

'etuviškos gentės atkilę iš Trakijos. Joki ra-1 tas paprastai vartojamame privatiniame gara- 
o apie tai žurnale “Wocrter und Sachen”, lai- džiuje kad užtenka žmogui užtrokšti, 

da 12, 1929 m.; išleistas Heidelberge.
Toliau, veikale “Macedonia, Thrace and II- šta namuose nuo garų arba dujų (carbon no- 

’yria”, kurį parašė Anglijos mokslinčius, Stan- noxide), negu garadžiuose. Pereitą metą Ohio

Betgi keturis kartus daugiau žmonių mir-

ąy Casson (1926), daug žinių apie Trakiją rar>! valstijoje buvo 518 dujų apsvaiginimo atsiti- 
iasi, bet račėjąs nepasako ar yra tos tautos kimų su 130 mirčių. Tyrinėjimai parodė kad 
iltinių Europoje. Vienas stebėtinas dalykas tuose atsitikimuose pusė kaltės buvo įvairių 

apie veikale atvaizduotus pinigus tai kad visi (rūšių gazu kūrinamų ir kitokių pečių; penkta 
krakiški pinigai turi įrašus savo valdovų var- dalis buvo gazo tekėjimas‘dėl neužžiurėjimo šū
dų, ir jie baigiasi kilmininku, kas primena ir jungimo ir šešta dalis nuo anglies arba koksų 
ios dienos Lietuvos pinigus ir pašto ženklus,, pečiuose.

būtent: Lietuvos Respublika, Lietuvos Paštas.butent: Lietuvos Respublika, Lietuvos Paštas. Kambarių ir vandens šildyto j ai yra du di- 
Paveizdan, ant Trakų pinigų vardai- pasibaigia džiausi kaltininkai pažinių padargu srityje. Ge- 
“o” raide visados—štai “AMADOKO”, 
lANDRO”, reiškia, kero pinigai atmušti.

Trakai turėjo keistų papročių. Vienas jų 
tai marginimas kūno. Sakoma, Trakietės mo
terys, bepildydamos atgailą už nusidėjimus, 
margindavosi savo žąstus įvairiais ženklais, bet; 
daugiausia pamargindavo stirniukę. Margino ir j 
kojų blauzdas, kas matyti Trakiškų važių pie
šiniuose. Tačiau, Lietuvių folkloras kalba tik 
apie “kaktos raštą”.

Gana didelė ir šakota buvus Trakų tauta. 
Net ir migloti žmonės vadinami Amazonai pri
skiriami jai pertai kad ant vieno Amazoniško 
pinigo puikiai atvaizduota taškuota lapinė ke
puraitė, Graikiškai, alopekis.

Dąr gi įrašas ant kito daikto šiaip skam
ba: “KOTYŠDNGEISTAI”. Kotys aišku, bu
vęs karalius, bet ką likitnis reiškia, nežinoma. 
Kita liekana tai žodis “basta”, kuris, sakoma, 
reiškęs vietą, plg. “busta, bustynė” musų kal
boje. Lietuvių kalboje žodiška redukcija ėjus 
lėtai, kaip ir dabar, bet kaip senovės Lietuviai 
•kalbėję tai šios dienos Lietuviams nebūtų tuoj 
išsyk visi žodžiai suprantami, kas atšaukia kai 
kuriuos Lietuvos vietovardžius kurie nesupran- ■ 
tami musų dienose. Lietuvių kalba, anot prof. 
Bėndiler’io, yra dar konservatyvas liežuvis. Lie
tuvoje yra vietovardis Tytavėnai, gi šiaurės 
Bulgarijoje yra Tetever1, abu galbūt vienos ver
smės. Axios upė užtai tokį vardą gavus kad , 
jos straumuo šviesiai geltonas, kaip auksas. ' 

Visas keblumas yra kad Trakai nepaliko 
jokių ratų iš kurių butų lengva šiandien spręs
ti kas jie buvę. Tiek žinoma kad Kimirai ir 
Trakai buvo vieni ir tie patys. Skytai buvę ■ 
neprieteliai Trakams ir visai negiminingi jiems, 1 
anot Ruso Rostovcevo.

P. W. Urban.

“ S M U T K E L I A I”
(LIETUVIŲ PRIEMONĖS)

TVpORS Lietuvos žmonės tapę Romos-Katali- 
kais penkioliktame šimtmetyje liko karš

tai tikinčiais žmonėmis, tačiau jie vistiek turė- 
į jo savo priemones, kurios dar ir musų laikus 
pasiekė, bet seneliams numirus liks visiškai už- 

| įnirštos.
Viena iš tų yra “smutkelis”, kuri, dvasiš- 

Lkijcs persekiojama, jau senokai Lietuvoje pra- 
difigo: 30 metų atgal aš vos vieną “smutkelį” 
temačiau.

Kaip atmenama seniau kiekvienos stubos 
lange buvo kryželis. Bet gi Žemaitijoje vieto
je kryželio lange buvo padedamas “smutkelis”.

“Smutkelis” tai buvo medinė stovyla, ro
danti vyro asmenį sėdintį ant akmenio," gatvį 
rankom paremta, liudintį-verkiantį. Man pa-

“ALEK- riausias patarimas yra pirkti juos tik ištirtos 
kokybės ir paskui laikas nuo laiko duoti pertik
rinti g’azo kompanijos ekspertams.

Nuo anglies garų žmonės apserga arba ir 
miršta svarbiausia todėl kad neduodama angliai 

J įsidegti ii- užtaisoma šilumos leidimas. Taip 
nereikia daryti tol iki per naujai užpiltą anglį 
nepi-asimuš ir nepeTdagš mėlyroji liepsna. Net 
ir tada dūmtraukiai nereikia pilnai užkišti, /bet 
reikia palikti kraštą atvirą.

Štai keletas svaiiiių žinių kurias reikia at
siminti apie tas nuodingas dujas (carbon mo- 
noxide):

Keletas Įkvėpimų oro kuriame randasi 2 
nuošimčiai CO užmuša žmogų j tris ar keturias 
minutas.

Geriausia apsauga nuo jų yra atsakanti 
ventiliacija. Pilnai uždarytame kambaryje nie
kad nedeginkit jokio pečiuko kurio dujos nega
li išeiti per dumtraukį, išskyrus tokius kurie 
užgirti American Gas Ašsociation.

Nepasitikėkit savo
CO neturi kvapsnio nei spalvos.
sti — neėda nei akių — ir neskauda galvos. 
Jo paprasti simptomai yra tik jautimas snudu- 
lio, ką retai kas paslaito pavojum.

CO dujos kurių užtektų išžudyti visą mies
tą, rekenkia musei, dėlto kad dujos nuodina 
raudonkraujus gyvius.

Padėjimas skardinės su vandeniu ant 
I čiaus arba paleidimas vandens krano tekėti 
ra apsauga nuo CO. Vienatinė apsauga yra 
ras oras.

Kaip tik atsitinka namuose dujom apsinuo
ginimas, pirmiausia telefonuokit savo gazo kom
panijai arba policijai ai- ugniagesiams. Pada
rykit tai pirm negu šauksit daktarą, nes .gelbė
tojų skyrius su tam tikrais naujausio išradimo 
aparatais geriau pagelbsti negu gydytojai.

NIEKAD neikit į dujom užpildytą kamba
rį; galima eiti tik tada jei kas lieka lauke ir 
inėjusį laiko parišta virve. Yra atsitikę kad net 
šeši ugniagesiai sukrito vienas ant kito norė
dami išgelbėti dujų pilname kambaryje, netu
rėdami dujakaukių.

Atsitikus tokiam apsinuodinimui, atminkit 
kad fte visada reiškia žmogus jau miręs jeigu 
nustoja kvėpuoti. Buvo atsitikimų kad žmogus 
atgaivintas po virš valandos dirbimo ant jo.

nosim pcrsergeti jus:
.Jis neperserg-

JUROS MERGA

tik

pe
nė
ki *

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, r 
Lietuvį jaunuoli nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi ------ ----------------------,_ 100

Reikalaukit “Dirvoje”1
6820 Superior Avė. Cleveland, O.
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DIRVA 5

(Tęsinys iš pereito num.)

ANDRIUS IR VERUTĖ
RYŽO Lietuviai iš trijų metų sunkaus 
karo su kazokais, palikę Ukrainos 

laukuose daug savo vyrų. Bet gryžo pa
tenkinti ir linksmi dideliu laimėjimu.

Didis Lietuvos Etmonas Radvila, ku
ris reikalus gerai numatė, šiuo tarpu ne
nujautė jokių negerovių savo kraštui, tai
gi manė pasilsėsiąs, ir sustiprinsiąs savo 
Įtaką Lietuvoje, kuomet Krokuvoje pra
dėjo ivesdinėti savo tvarką naujasis Ka
ralius, kiek jam Lenkai pavelijo.

Kunigaikštis Giedraitis, a.tsidavusiai 
greta Radvilos kovojęs per visą trijų me
tų karo laiką, šalia savo didžio kaimyno 
jodamas, dabar labiau negu kitados buvo 
paskendęs mintyse apie šių dviejų šeimų 
suvienijimą: visas jo rūpestis buvo gauti 
Kėdainių kunigaikščio malonę kad jisai 
teiktųsi apvesdint savo sūnų Apdrių su 
jo duktė re Marce. Tačiau žinodamas kad 
jaunam kunigaikščiui peršamos viena ir 
kita kunigaikštytės iš Lenkų žemės, Gied
raitis nedryso apie savo vaikų suporavi- 
mą Radvilai užsiminti.

Andrius, savu keliu, rezgė savas sva
jones, kuomet kruvini Ukrainos vaizdai iš 
akių išnyko: jo svajonės nešė jį namon 
daug pirmiau negu jis gali pajiegti ark
liu parjoti, į tą Nevėžio slėni, kur baltų 
rūmų globstyje jis paliko jauną mergai
tę, kurią dabar nepaprastai troško maty
ti. Jis dabar davė laisvę savo ilgesiui, ka
da atslūgo nuo įtempto kariavimo jo jie- 
*os ir mintys, kurios dabar šaukė permai
nos, ir jis norėjo būti prie to moteriške 
tvarinio kurį jis daugiausia mintyse tu
rėjo.

Nors jo žirgas buvo taip pat nualsin
tas kaip ir kitų, bet'jo šhrmis, lyg supras
damas savo pono mintis, ar gal jausdamas 
jo pentimi į šonus baksnosimą, ką Andrius 
atliko visai nejučiomis ir nemanydamas, 
nešė jį vis žymiai pirma kitų. Išrodė lyg 
dabar Andrius veda visą likusią Lietuvių 
kareivių minią, pats pirma jų vienas jo
damas. Jis būdamas taip atsiskyręs nuo 
kitų, negirdėdamas jų kalbų ir klegesių, 
galėjo laisviau sau svajoti ir netrukdomas 
apmąstinėti tai ką tik jo jaunos mintys 
jam užnešė.

— Ar žinai, mielas kaimyne, — pra
kalbėjo Radvila Į Giedraiti, — aš priėjau 
rimtos išvados, kuri išeis į naudą mums 
visiems ir musų kraštui!

— Esu pasireigęs išklausyti tave, Et
mone, — atsiliepė Giedraitis, nenujausda
mas ką Radvila mano.

— Lenkaitės ne Lenkaitės, kurias ma
no sunui perša, man išrodo naudingiausia 
bus apvesdinti Andriu su Marce. Ką sa
kai?!

•— Neapsakomai bučiau patenkintas 
tokios malonės iš kunigaikščio sulaukęs. 
Nežiūrint jau giminystės, ir patiems Lie
tuvos reikalams taip bus naudingiausia, — 
labai nudžiugęs atsakė Giedraitis.

— Aš matau kad Lenkų įtakos ir taip 
perdaug musų krašte, dėl ko musų reika
lai labai nukenčia. Ne. Nei pats Kara
lius neperkalbės mane imti marčią Lenkę!

— Garbingas Etmone! Net Karaliaus 
■siūlomos malonės butų tau pažeminimas, 
jeigu jis norėtų į tavo šeimą įmaišyti Len
kų kraują! Juk pats esi lygus Karaliui: 
-Lietuvos valdovas esi, tau visa Lietuva 
lenkiasi! Jei kokios, atskyrę Lietuvą nuo 
Lenkijos, ką tinkamesnį savo žemei valdy
ti rastume be tavęs!

Šie Giedraičio žodžiai laikinai nukir
to jų kalbą. Vilniaus Vaivada pasijuto 
didelis ir galingas. Kuomet ant arklio 
sėdėdamas giliai įsikvėpė, jo krūtinė pa
kilo taip aukštai kad vos nesprogo jo šar
vų apsagstai. Didelis ir galingas Radvi
la, ii’ jis sugebėtų Lietuvą tinkamai val
dyti be tarpininkystėis iš Krokuvos.

— Taip! — garsiai tarė Radvila: — 
Andrių apvesdinsiu su tavo duktere ir ati
duosiu jam Raudondvarį!

— Musų laimė, didis Etmone, o tavo 
valia! — pridėjo Giedraitis/ ■

Abu karo vadai paspaudė vienas ki
tam ranką.

Šitą sutartį padarė jiedu jodami dar 
per Gudų žemes. Jie tada jojo tamsia, di

dele giria toli, toli nuo tikrosios Lietuvos 
žemių, bet apie jos reikalus rūpindamie
si ir jieškodami būdų ją nuo svetimi! gin
ti. Šis tų dviejų tėvų sutarimas turėjo nu
statyti tų dienų ir ateities viso politiško 
Lietuvos gyvenimo kryptį, tačiau likimas 
turėjo skyręs ką kitą, ką patirsime vėliau.

Giedraitį suėmė geismas skristi prie 
Andriaus, kuris toli pirma jojo ir nieko 
apie tėvų sutarimą nenujautė, apkabinti 
jį kaip busintį savo žentą, bet jausdamas 
kad taip nepritinka daryti, susilaikė, o 
Radvilai visai nebuvo reikalo skubėti apie 
tai savo sunui pasakyti, ir kadangi tais 
laikais tėvai nusprendė ką jų vaikai turi 
vesti, Kėdainių kunigaikščiui pakako apie 
savo apsisprendimą pasakyti tiktai tėvui 
dukters kurią jis savo sunui parinko.

— Nudžiugs visa Lietuva tomis ve
dybomis! — pridėjo Giedraitis.

❖ * *

Slinko dienos, kariautojų kelias vie
name gale ilgėjo, kitame trumpėjo, ir pa
galiau narsus Lietuviai pasiekė savo tikrą 
tėvynę. Štai Gardinas, iš kur ėmė skirs
tytis kitų Lietuvos kraštų kariai. Mums 
žinomas pulkas patraukė panemunių: štai 
Merkinė, Kaunas, Raudondvaris — ir po 
to jau seka ta vieta kuri dabar reika
lingiausia buvo musų trims įžymiems vy
rams pasiekti: Giedraičio pilaitė, kur pats 
šeimininkas norėjo parnešti linksmą ži
nią, kur Radvila turėjo paskelbti savo pa
tvarkymą, kur Andriui įupėjo rasti ta 
jauna mergaitė kurią jis į karą išjoda
mas taip švelniai paglostė....

Radvila turėjo užbuti Raudondvaryje 
pusdienį laiko, ir Giedraitis, jausdamas 
savo pareigą prie savo taip svarbaus nau
jo giminės būti, pasiliko drauge.

Kitų dvarų kareiviai su savo vadais 
iš Raudondvario skirstėsi kas sau. An
drius prašė tėvo leisti jam vykti su Gied
raičio ir Kėdainių vyrais namų linkui, ža
dėdamas palaukti jų Giedraičių dvare, ii’ 
gavęs sutikimą jis vedė savo vyrus ir jų 
viršininkus, greitesniam jų išskirstymui 
ir paliuosavimui.

— Nujaučia jis.... — prasišypsojo 
Radvila į savo busintį svotą kuomet An
drius norėjo greičiausia į Giedraičius ke
liauti. Abu tėvai jnanė kad tas vaikinas 
taip pat apie Marcę svajoja.

Visoje Lietuvoje apie karo pabaigą 
’au žinojo iš anksčiau parvykusių ganda- 
nešių, tik niekas tikrai nežinojo kurią die
ną kurie parvyks į savo namus.

Aukštai Nevėžio krante, saulės švie- į 
soje, kas tai sublizgėjo, ir atspintis nušo
vė tiesiog j Giedraičių dvaro rumus. At- 
spindis pataikė į akis Verutei, kuri tuo j 
tarpu darželyje triusėsi apie gėles. Ji ko
lei tai norėjo būti vis viena, kad jos nie
kas nekalbintų, nes jos širdyje kas tai vi
rė, ką ji norėjo nuo visų slėpti.

Tas atąpindis buvo nuo brangių žvilg- 
gančių Andriaus šarvų, kurie dengė jo 
krutinę., Kaip tik raiteliai išlindo iš luis
to ir atsirado gryname kelyje iš priešais 
šviečianti * saulė atsispindėjo šarvuose ir 
aip Verutė pirmutinė gavo žinią apie An
driaus parjojimą.

Ji žinojo kad jis giyžta sveikas, nes 
iš gandanešių pirmiausia tą iškvošė. Ir 
jis parjoja pirmutinis, kaip jos buvo įsi
svajota ir norėta.

Andrius lėkė pakalnėn taip smarkiai į 
taip nelekia joks gandanešis ir pavojaus 
Įandą nešdamas.

— Parjoja! — sukliko Verutė ir nu
sigando.... Tą garsą išgirdo Marcė ir 
kunigaikštienė, ir -netrukus vartai į dvarą j 
nivo atidaryti. Pargryžusius apspito vi
so dvaro žmonės, tačiau daugelis buvo 
ipsivylę ir apsiašaroję nesulaukę savų-1 
ų....

Nušokęs nuo 'žirgą, Andrius sveikino 
kunigaikštienę, pasveikino ir gražiai už
šnekino Marcę, visus pralinksmindamas 
savo smagiais žodžiais ir šypsena.

Verutė kaip tai nedryso arti prie jo i 
spraustis, ji apžiūrinėjo jį ištolo, ir pas-1 
kui vėl niekeno nepastebėta nuėjo sau į 
darželį, kai vyrai su savomis moterimis 
r motinomis skirstėsi, ir kai motina ir 

Marcė. nusivedė Andrių į vidų, abi apsi
kabinusios ir net per ašaras džiaugsmą 
rodydamos.

— Kaip viskas sekėsi? ar daug priešų 
išžudėt? Kada parjos musų tėvelis ir 
kunigaikštis? Ar kazokų pavojų visiš
kai prašalinot? Ar matei naująjį Kara
lių? — buvo Marcės klausimai parjoju
siam, vienas po kitam statomi.

Jaunas karys atsakinėjo į viską kuo- 
smulkiausia, suteikdamas jodviem visas 
žinias apie karą, nes iki tol jos nieko ne
žinojo.

Bet jis nerimo be Verutės, nors ne
dryso klausinėti — pats nežino kodėl ne
dryso.

— Marciuk! — tarė kunigaikštienė:— 
Kalbėtis malonu, bet reikia parūpinti sve
čiui užkąsti. Prie to, tuoj parjos ir kiti...

Tik kuomet jodvi pasišalino eidamos 
ruošti valgį, Andrius liko laisvas ir išėjo 
į kiemą, norėdamas prieiti arčiau ir pa
sveikinti Verutę.

Verutę jis užmatė esančią tolimiau
siame kiemo gėlyno krašte, prisilenkusią 
prie krūmelių ir skabančią žiedus. Ji nu
davė jo visaį ir nematanti — taip labai 
ji varžėsi....

Greitais žingsniais priėjęs prie jos, 
Andrius švelniai pratarė:

— Verute!....
Kuomet jo užkalbintas asmuo krūp

telėjo ir išsitiesdama atsigryžo į jį, nar
sus karys atšoko nuo jos nuostaboje ir 
lyg susigėdo.

Prieš jį stovėjo augalota, septynioli
kos metų panelė, kuri buvo panaši į aną 
jo paliktą jauną mergaitę, bet jau pilno 
suaugimo moteriška, kad vaikinas, ku
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riam šimtai kazokų vienu kartu sutikti 
nebuvo baisu, pastiro kuomet jos akys pa
kilo ir pažiurėjo jam tiesiog į akis. Ve
rutė — ta pati Verutė, bet daug gražesnė, 
žėrėjančiom akim, viliojančiom raudonom 
lupom, vėjelio taršomais plaukais primi
nė jam bažnyčioje matytą didelį piešinį 
angelo, prie kurios jis jautė baimę ir pri
siartinti ....

Į jį žiūrinčios dvi akys palengva pri
sipildė ašaromis, ir jos veide matėsi tokia 
džiaugsmo šypsena, jog Andrius ir nesa
komas suprato kaip ji jo ilgėjosi ir lau
kė.... Kitaip ji ir negalėjo parodyti jam 
savo pasiilgimą ir džiaugsmą, negalėjo 
nei apkabinti nei pabučiuoti....

(Bus daugiau)'(

TOLIMESNI DARBAI IŠEI
VIAMS LIETUVIAMS

1. Mes gerai žinome kokią 
didelę reikšmę turi bažnyčia 
tautiškumui palaikyti. Todėl į 
Lietuviškas parapijas turi bū
ti siunčiami ypatingai gerai 
parinkti kunigai — taktingi, 
tolerantingi, gerai išmokslinti 
bei išsilavinę.

2. 1934 metais Draugija 
Užsienio Lietuviams Remti bu
vo užsimojus ir buvo pradėjus 
remti Lietuvių kolonijose “Lie
tuvių kultūros namų” steigi
mą. Tokių namų statymas 
buvo paremtas vienoje kaimy
ninėje su Lietuva valstybėje 
ir Pietų Amerikoje. “Kultū
ros namai” iš esmės jungia 
vietos išeivių kultūros gyveni
mą — čia įtaisoma salė susi
rinkimams, vaikų darželis, mo
kykla, skaitykla ir panašiai. 
Kultūros namais naudojasi vi
sos organizacijos ir jie yra re
prezentacinė visai kolonijai įs
taiga. Estai, pav., Rygoje yra 
pasistatę gražius savo “Kultū
ros namus”, nors Estų Rygo
je neperdaugiausia.

3. Grynai ekonominėje sri
tyje reikia vykdyti pirmutinio 
Pasaulio Lietuvių Kongreso 
1935 metais nutarimus: preky
binės organizacijos turi sten
gtis palaikyti artimus ekono
minius bei prekybinius ryšius 
su 
je 
su 
tai

4.
ir sunkiausia įvykdomų daly
kų, yra žemės ūkio kolonijų 
organizavimas. Tuo reikalu ir 
teoretiniai ir praktiškai Lietu
vių daugiausia pasidarbuota 
Pietų Amerikoje. Kaip žino
me, niekas tautybės taip ne
palaiko kaip gyvenimas masi
nėse žemės ūkio kolonijose. 
Tokios kolonijos kaip tai ma
tyti iš kelių rimtų autorių 
1935 metais DULR išleistoje 
knygoje “Pasaulio Lietuviai” 
patogiausia butų steigti Pietų 
Amerikoje, ypač Argentinoje 
ir Brazilijoje. Čia tokios ko
lonijos Lietuvių jau buvo pra
dėtos steigti, tačiau dėl stokos 
organizuotumo, nepatyrimo bei 
piktos valios kolonijos ne tik 
nebuvo įsteigtos, bet dėl jų 
nemažas Lietuvių skaičius ir 
skaudžiai nukentėjo. Dabar 
kolonijos steigimu yra susirū
pinęs Matas šalčius.

šis darbas galėtų turėti pa
sisekimo, tik didelėmis jiego- 
mis veikiant. Jį turėtų pa
remti valstybė, kaip tai daro 
kai kurios kitos valstybės, s. 
Ypač planingai veikia -Japo- ;

Lietuvių kolonijomis, šio- 
srityje turi būti veikiama 
Lietuvos vyriausybe, kaip 
kongreso ir nutarta.

Vienas svarbiausių, bet

nai, kurie, steigdami kolonijas, 
parūpina naujakuriams ne tik 
žemės bet pasiunčia į steigia
mą koloniją visokiariopus spe
cialistus ir net pastato busi
miems ūkininkams trobesius, 
mokyklas, maldyklas, įvairius 
žemės ukiui bei kultūrai rei
kalingus pastatus ir p. Į šias 
kolonijas Japonai siunčia tik 
gerai parinktus ir net tam tik
ras mokyklas išėjusius, tauti
niai gerai susipratusius ir 
tvirtus žemės ūkio darbinin
kus.

DULR savo visuotiname su
važiavime 1933 m. kolonijų 
steigimo reikalams buvo pa
skyrus 20,000 litų, šie pini
gai turėjo sudaryti žemės ko
lonijų steigimo pagrindinį ka
pitalą, iš kurio turėjo išaugti 
žemės kolonijų fondas. Deja, 
šis projektas pačios DULR už
mirštas. Jeigu jis. butų vyk
domas tai butų jau šis-tas nu
veikta. Bet šis reikalas ir 
šiandien nevėlu pradėti vyk
dyti.

5. Labai svarbu kad išeivis 
niekados nenutrauktų moralių 
ryšių su savo tėvyne. Tiems 
ryšiams išlaikyti reikalinga 
kad išeivis nuolatos justų glo
bojamą savo tautos ranką. To
dėl masinei arba ir paskirai 
nelaimei ištikus, nelaimės arba 
vargo ištiktasis turi būti pa
remtas. Taip, pav., 1934 me
tais, esant didelei krizei Pietų 
Amerikoje, DULR buvo suor
ganizavus Lietuvoje aukų rin
kimą vargstantiems dėl krizės 
Pietų Amerikos Lietuviams.

su savo tauta.
Atvykstantiems Lietu- 

užsienio Lietuviams turis-
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TEATRUI IR MASKARADUI 
KOSTIUMAI 

Išsinuomoja prieinama kaina 
Barzdos, Plaukai, Reikmenys

Atdara vakarais 
8606 Superior Avė.

i
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f Teatrams Kostiumai y «•
♦ Didžiausias pasirinkimas kostiu-■ ■ 
tmų tarp New Yorko ir Chica- J; 
į gos. Jokia kita Įstaiga Cleve-.. 
T landė ir aplinkiniuose dideliuose • • 
J miestuose neturi tokio didelio j j
♦ įvairume kostiumų iš įvairių pe- ■ ■ 
T riodų. Taipgi mes pasiuvame ;;
♦ visokius istoriškus ir moderniš-, ,
♦ kus kostiumus sulyg reikalą vi-• > 
t mo. Turim daug importuotų iš J ’
♦ Europos kareiviškų uniformų ir., 

parupinam reikmenis prie vaidi-; j
♦ nimo. • j
•S* • t
♦ The Krause Costume Co.;;

1025 CHESTER AVĖ.
t Cleveland, Ohio ”

Surinkta ir per musų konsu
latus bei pasiuntinybę išdalin
ta per 20,0'00 litų. Aišku jog 
ši parama padarė didelį įspūdi 
į išeivius ir sutvirtino jų ry
šius

6.
von
tams turi būti rodoma kuodi- 
džiausias palankumas: turi 
būti panaikinta arba žymiai 
nupiginta vizos, turi būti nu
pigintas pravažiavimas gele
žinkeliais. iš atvykstančių au
tomobiliais neturi būti imama 
kelių mokestis, nes turistai ir 
taip daug pinigų Lietuvoje pa
lieka ir p. Turizas į Lietuvą 
turi būti ypatingai propaguo
jamas išeivių tarpe.

Visokiariopas ryšių su išei
viais palaikymas geriausia at
siekiamas per jų pačių organi
zacijas. Tobuliausia tam tik
slui organizacija butų viso Pa
saulio Lietuvių Sąjunga, ku
rios užuomazga jau padaryta.

Bet sėkmingiausia ši organi
zacija galėtų plėstis jeigu ji or- 
ganizuotųsi, kurtųsi ne iš cen
tro, atsieit, Kauno, bet iš vietų. 
Tam tikslui organizacijos susi
kūrusios vietoje, sudarytų la
bai tvirtą sąjungai pagrindą. 
Bet -sąjunga galėtų kurtis ir iš 
esamų išeivių organizacijų. Ši 
idėja kaip tik ir galima butų 
vykdyti per minėtą jau centra- 
linę redakciją ir per laikraštį 
užsienio Lietuviams.

7. \ 1934 metais DULR buvo 
paskelbus simbolinę Lietuvių 
vienybės Dariaus ir Girėno viso 
pasaulio Lietuvių Liepos 17 die
ną. Ir 1934 ir 1935 metais ji 
gražiai ir įspūdingai paminėta. 
Bet, deja, dėl vienų ar kitų kal
tės, nieko nedaroma kad ji pa
sidarytų ištikrųjų simbolinė bei 
universalinė viso pasaulio Lie
tuvių vienybės diena.

8. Viso pasaulio Lietuvių

Kongresas, kaip kad įvykdytas 
1935 metais, yra labai geras da
lykas. Bet jis šauktinas tik 
tada kai jau užtektinai atlikta 
iš čia suminėtų ir apskritai or
ganizuotų darbų, kuomet gerai 
prie jo prisiruošta, ir kuomet 
jam atitinka politinė konjunk
tūra. Aišku jog Kongrese iš
eiviai turi turėti visas galimy
bes savo reikalus bei nuomones 
pareikšti, laisvai išpasakoti kad 
jiems ant širdies guli, o ne būti 
vien klausytojais bei žiūrovais. 
Be gero pasiruošimo, be gerai 
apgalvoto ir rimto programo 
kongresas nešauktinas, nes jis 
labai brangiai atsieina.

Apskritai, DULR yra pada
rius nemaža gražių nutarimų ir 
pradėjus bei numačius daug 
naudingu Lietuviu išeivijai dar
bų.

DULiR darbų programas bei 
labiausia gyvybiniai išeivių rei
kalai yra išdėstyti jau užmirš
toje DULR 1934 metais išleis
toje knygutėje, “Užsienio Lietu
viai" (54 pusi.) ir “Pasaulio 
Lietuviai” (363 pusi.).

P. S. Kadangi Į mane kar
tais vis dar kreipiasi kaip i 
DULR sekretorių, todėl šia 
proga pareiškiu jog iš DULR 
dėl ne nuo manęs priklausan
čių priežasčių išėjau Liepos 
15 d. 1935 metais. Akademinį 
DULR skyrių veda ir jam pir
mininkauja studentas Motiejus 
Rusec-kas, su kuriuo mane daž
nai painioja.

Petras Ruseckas, 
Kaunas, žemaičių 23.

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 Avė.

Chicago, I1L

t GUS F. ROSE 
t JEWELER and OPTICIAN 
š 7016 SUPERIOR AVĖ.
•!• Puikus pasirinkimas Deimantų, 
J Elgin ir Gruen laikrodėlių, Seth
♦ Thomas laikrodžių, Parker Ra-
♦ somų Plunksnų.
♦ Duodama Kreditan.
$ Atsincškit šį skelbimų, gausit
♦ visokių prekių 20 nuoš. pigiau. <•

I

♦♦♦♦ ♦♦♦
❖

• *•*Namų Aptaisymas J
Mes taisom ir sudedam Ž 
šildymo pečius. Dengiam t 
ir lopom stogus ir dedam ♦ 

Į* vandens nuobėgas. Visas ♦ 
tos rūšies patamvimas — $ 
kainos visai mažos. f

X 
SATER BROTHERS į 
6617 AVade Park Avė. *

ĘNdicott 0823 |
♦J**,»**i**Z****2*****{**I**I**I*******V*I***'**«**«*****}*********,*i*

i.4^ Jli, »-r

t

Gaunama
C. Pakeltis Vaistinėje 

1117 E. 79th St. Cleveland.

A--
Patikėtinas linimentaS, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

mų Ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkraš 
žinomas vaistinėse. ,

uiiniiiiHUimniiiiiniiiiiiiniityi luiiBinMiinniBuiiiiny 

i
■ WILKELIS FUNERAL HOME

Licensed Funeral Director 
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro.; Vienok 

musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems -lygus, 
be atsižvelgimo į kaštus.

Patarnąvimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
modemiškas.

*

P 
k E

F 
i 

J

TIEnderson 9292
?raĮTniTtininiiiimirmTinnTnniirniTrrTmiTnin)»inimi
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DIRVOS’ VAJAUS EIGA
/1 i •< *...... n

Išrašykit “Dirvą” saviškiams į Lietuvą — už Tris 
Dolarius metuose Pralinksminsit visą 

’ . , sago Gimtinį kaimą! y f

PRIIMKIT IR PUSMETINIUS 
SKAITYTOJUS

Neužilgo bus paskelbta ka
da baigsis šis vajus ir tada 
bus paskirta “Dirvos” dovanos 
platintojams.

Platintojai privalo darbuotis 
labiau ir smarkiau, nes paski
rų, pavienių sau užsirašančių 
prenumeratorių gauname dau
giau negu per platintojus.

P a v i e niai prenumeratoriai 
iš biznio pusės yra naudinges
ni, nes Administracija iš jų 
gauna visą metinę prenumera
tą. Tačiau mes norime kad ir 
platintojai už savo darbą gau
tų sau atlyginimą, ir kad lai
mėtų sau dovanas.

Platintojai ir paskiri prenu
meratoriai gali užsirašyti sau 
“Dirvą” pusei metų, užsimokė
dami vieną dolarį. Tik šitie 
negaus kalendoriaus dovanų. 
Tačiau už vieną dolarį turės 
smagaus ir įdomaus skaitymo 
visą pusę metų!

Platintojams dėl dovanos ga-

o.,

AKIŲ PRIŽIŪRĖJI
MO SVARBA

vimo du pusmetiniai prenume
ratoriai skaitysis už vieną pil
ną.

štai vėl eilė naujų skaityto
jų:

A. Dapkunienė, vietinė, išra
šė “Dirvą” savo motinai Ceci
lijai Morkevičienei Panevėžyje.

Pranas šklioraitis — sau. 
Ant. Mickunas — sau. 
Eva Egertienė — sau.
Per J. A. Urboną, Dayton,

Ohio, išsirašė šie: 
Alekas Gricius, Dayton, 
Denis Naginius, Dayton, 
F. Kripas, iš Springfield,

per J. A. Urboną išrašė “Dir
vą” savo broliui Vincui Kripui 
į Airiogalą, Lietuvoje.

S. Rodavičia, iš Akron, O., 
prisiuntė- du naujus Akronie- 
čius skaitytojus:

Pr. Vilčiukaitis, 
Jonas Kavaliauskas.
Adam Vitlip, iš Bridgeport, 

O., išsirašė “Dirvą”.
Iš Pittsburgho šie: 
Anna Lucas, 
Joseph Vaidlon, 
Juozas Tolauskas, 
Frank Zubkunas.
Iš Detroit, Mich.: 
Antanas Tamašauskas, 
Jerrv Vidgirys.

SKAITYMO

Gamta, amžius ir užsiėmi
mas prisideda prie pakeitimo 
žmonių akių, sako Akių Sau
gojimo Taryba savo praneši
me apie akis ir jų apsaugoji
mą.

Gamta pakeitė žmonių akis 
pritaikydama prie jo matymo 
reikalavimų; primitiviai žmo
nės turėjo matyti toli, dabar 
gi mums viskas reikia matyti 
iš arti, ir musų akys jaučia ir 
veikia kitaip.

Taryba sako kad dauguma 
žmonių žino jog akys keičiasi 
su amžium, bet tik nekurie su
pranta kad regėjimas gali su
nykti jeigu nesiimsi atitinka
mų priemonių apsaugojimui 
savo akių.

Sulyg Better Vision Institu
te (Geresnio Regėjimo Insti
tuto), nacionalės organizaci
jos, 20 metų amžiaus asmenų 
tarpe 23 nuoš. turi sugedu
sias akis kurios reikalauja tuoj 
taisyti ir užžiurėti. 30 metų,
39 nuoš. turi prastą matymą.
40 metų, 48 nuoš. turi suga
dintą regėjimą. Ir nuo to am
žiaus regėjimas smarkiai ga- 
dinasi taip kad sulaukę 50 me
tų, 71 nuoš. turi prastas akis; 
sulaukę 60 metų — 82 nuoš.; 
ir sulaukę 70 metų — 95 nuoš.

Ne tik amžius gadina akis. 
Daug padaro ir mokslo metai, 
nes vienas iš kožnų keturių 
mokinių gauna akių sugedimą.

Kurie dirba Įtemptą darbą 
ir visada iš arti, tiems akys 
greičiau genda negu tų kurie 
dirba atvirame lauke.

Akių Saugojimo Taryba, ra
gina visus pasirūpinti duoti iš
egzaminuoti akis kaip tik jau
čiama koks nors negerumas.

KAIP SIŲSTI “DIRVAI” 
PINIGUS

Kuriems skaitytojams ne
patogu nueiti į paštą išpirk
ti pašto pinigų orderį per
siuntimui prenumeratos, ga
lit įdėti du dolarių į sulenk
tą paraginimo lakštelį, įra
šyti tame lakštelyje savo 
pilną antrašą, ir viską įdėti 
į musų prisiunčiamą voką. 
Ant voko visada užrašykit 
savo pilną antrašą. Jūsų 
pinigai “Dirvą” pasieks ne
trukdomai.

Mažiau dolario, galit siųs
ti pašto ženkleliais. Sidab
rinį 10c už kalendorių galit 
siųsti laiške.

“Dirvos” Administracija.

glIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIHIIt
AKORDIONAI j

E AŠ PARDUODU AKORDINUSį 
E už numažintas kainas, nes ašį 
g perku juos dideliais kiekiais iri 
g gaunu žymiai pigiau. Taipgi I 
E turiu visai pigia kaina Ameri- ■ 
g kos darbo instrumentų, kurie i 
E garantuojami 15 metų. Kainos- 
g eina nuo $95 aukštyn. Duodu i 
E ’šsimokėjimui. Taipgi pamoki-1 
g nu groti kiekvienų perkanti. i

NOTARUS 
Accordion School 
3341 East 55th St. | 

CLEVELAND, O.
7iiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiir.

KALENDORIAI
Vienas Kalendorius duodasi dovanų užsimokantiems

prenumeratą už “Dirvą” visam metui — $2.00, 
PASIRINKIMUI YRA ŠI DAUGYBĖ KALENDORIŲ

_.i 
___ 2 
___ 3

Jauna Ukninkė 
Gražuolė prie Ežero 
Mergina su Rože 
Vaikučiai Važiuoja

Šventoji šeima
Nekalto Prasidėjimo
Angelas ir Vaikučiai

___ 4 šv. Teresė
___ 5 Kristus ant Vandens
___ 6 šv. Juozapas ir Kristus
___ 7 Šv. Antanas
___ 8 Kristus Kūdikis su Angelais
___ 9 Kražių Skerdynė
___ 10 Mergaitė su Šunim,
___ 11 Darius ir Girėnas
___ 12 Moteris su Liet. Vėliava
___ 13 Visa Lietuva (su žemei.)
___ 14 Prez. Roosevelt (naujas)

Užsisakykit pažymėdami numerius ir pridėkit tiek po 25c

___ 15
___ 16
___ 17
___ 18
___ 19 Vaikučiai su Paukščiais
___ 20 Ūkio Vaizdas prie Kalnų 
___ 21 Lietuvos Karys ir Letuvaitė 
___ 22 Lietuva ir Karžygio
___ 23 Vytauto Prisieks
___ 24 Graži Indijonė Kalnuose
___ 25 Linksmi Vaikučiai
___ 26 Birutė (su daina)
—.27 Gražuolė su šunim
....28 Pamiškės Vaizdas Kalnuose

Persiuntimo kaštų pridėti po 5c. Kas ima 4 kalendorius, 

juos už $1.00, persiuntimo kaštų nereikės.

gaus

Pirkti Kalendorių galima kiek tik kas nori.

25c
'DIRVA”

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Valio Detroit, Pittsburgh, Akron, Youngstown, Daytoi 

Chicago, Philadelphia, Scranton, Baltimorė, Newark, 

Brooklyn, Waterbury, Boston, Worcester, ir tt.
mų $2.00 už “Dirvą”. Prie to gi, “Dirva” apdova
nos Jus Puikiu 1937 Metų SIENINIU KALENDO
RIUM, kuris parodo visas svarbesnes Katalikiškas, 
Lietuviškas ir Amerikoniškas šventes. Nelaukit ga
lo metų, išsirašykit sau “Dirvą” DABAR!

DOVANOS "DIRVOS"
PLATINTOJAMS

J Dirvos platintojų eiles gali stoti kiekvienas Amerikos Lietuvis — ir 
“Dirvos” prenumeratorius ir ne. Tik tčmykit kokias viliojančias dova
nas “Dirva ’ skiria tiems kurie gaus daugiau skaitytojų. Dar kas svarbu 

tai kad platintojai gaus ir piniginį atlyginimą 
kaipo agentai. Didžiajai dovanai — Radio— 
gauti nenustatyta prenumeratorių skaičius: 
kuris platintojas visu šio Vajaus laiku gaus 
daugiausia naujų skaitytojų už kitus tam teks 

ši dovana. Stokit darban tuojau.
Jų-/ Dirbti gali susidėję keli į vieną ir

tokiu budu gauti sau Radio.
Kalbinkit savo draugus ir pažys- 

tarnus užsirašyti sau “Dirvą”, pn- 
kalbinkit juos išrašyti “Dirvą” gi- 

iminėms į Lietuvą, draugams ir gi- 
minėms čia Amerikoje, arba kitose 

—pasaulio dalyse gyvenantiems!

“Dirva” 
bus geriausia 

Dovana
giminėms ir 
draugams.

NEVELUOK1T
su

IŠRAŠYMU

Išrašykit “Dirvą” sa
viškiams dabar, pra
dėsim siuntinėti nuo 
1-mo šių metų nume
rio.

šis CROSLEY RADIO 1937 MODELIS duosis 
tam kuris šio Vajaus bėgiu užrašys “Dirvai” 

daugiausia Naujų Skaitytojų.



NAUJI KAIMO FABRIKAI
Naujų Mėty Sutikimas Kaune

I
'.mcMtoBLze.' I

VIETINES ŽINIOS ]■
Lietuvių Amerikos Pi

liečių Klubo Šaunus 
Pokilis

vyn-.as įsisiūbavo ir atsirado P-įės Želvitės Koncer-
; mziho. ’v.i'įa.li Lietuviai šsi 1 
Į mFtę. po" visas miesto kampus I tui Artėjant
I svetimose vietose pinigus lėi- j 
. dydavo, dabar jų centai eina 
palaikymui savos įstaigos.

• Narys.
—------------ -

J. J. VERSĄCKAS DIRBA 
RAAE BROS. FIRMOJ

Plačiai žinomas Clevelandie- 
čiams ir Akroniečiams Juozas 
Versaekas, sugryžo dirbti į 
Raab Brothers rubsiuvyklą, jo 
kitados buvusią darbavietę. Jis 
ten užima' kirpėjo ir pritaiky
tojo vietą. Raab Brothers 
fiima jau 26 metai kaip užsi- 
iaiko tuo pačiu antrašu, 1900 
East 9th Street.

MIRIMAI PREZ. ROOSEVELTO 
GIMTADIENIO 

BALIUSKASTANCIJA PASTARNO- 
kienė, po tėvais Povilakiutė, 
Ciškų kaimo,. Alvito parapijos. 
Mirė Sausio 19 d., bus laidoja
ma Sausio 23 d., su pamaldo
mis iš šv. Jurgio bažnyčios, 
10 vai. ryto’.

Liko vyras Vincas, trys duk
terys ir vienas sūnus: 
įa 6726 Bayliss avė.

šeštadienio vakare, Sausio 
30 d., miesto auditorijoje rer 
giama milžiniškas Ptezidento 
Roosevelto Gimtadienio Balius, 
kuris sukėlė nepaprastą gyvu- 
mą visoje šalyje ir kartu Cle
velande. šis balius Cleveland? 
bandoma padaryti pažymiausiu 
koks kada buvo.

“Musų tikslas šymet”, sako 
James G. Gaffrey, generalinis 
pirmininkas Prezidento Gimta
dienio Baliaus Komiteto, “yra 
ne tik duoti Clevelandiečiams 
progą turėti smagų vrk-.rą, 
kuriame visos šalies pifiečrii 
kartu linksminsis, bet padaryt 
ir tokią naudą kurią jaustų 
nelaimingi kenčiantie.ii”.

Profesionalė patarėjų tary
ba .iš Cuyahoga County infrn- 
tile Paralysis Survcy 
mittce, kurioje ineina Dažymus 
gydytojai, padarė aiškias re
komendacijas pažymėdami Cle
velando reikalavimus savo rai
šiems ?r nega'intiems.

Clevelande yra keletas ligo
ninių kuriose užsiima prižiūrė
jimu ir gydyjnu to nšra’ižhus 
apimtuosius, ir to baliaus pel
nas bus išdalintas toms įstai
goms ir reikmenims sulyg šios 
tarybos nurodymo.

Tikietai į balių parsiduoda 
po ir galimi gauti “Dir
vos” administracijoje. Muši
ko šokiams bus parinkta • ty
kiausia.

12 valandą, muzejaus bokšte 
Laisvės Varpas pradėjo skam
binti laimingai Lietuvos atei
čiai ir Vilniaus atvadavimui. 
Tuo metu Karo Muzejaus or
kestras grojo Tautos Himną. 
Minioje viešpatavo rimtis ir 
susikaupimas.

Dangus nušvito šimtais įvai
riaspalvių raketų ugnių.

žodį tarė ir kariuomenės1 
štabo spaudos ir švietimo sky
riaus viršininkas Pulk. Sarau- ■ 
skas. Jis priminė žuvusfus | 
dėl Lietuvos nepriklausomybė j 

Į karius, ir Karo Muzejaus var- 
i du sveikino karo invalidus, ka- 
j riuomenę, šaulius, visas Lietu

vos organizacijas, užsienio Lie-. 
tuvius ir brolius Vilniečius,

Bendrai, nauji, 1937 metai, Į 
Kauniečių buvo :škilmingai su
tikti. Naujų Metų naktį gat-j 
vės buvo pilnos žmonių. Res- 
■toranai, kavinės ir kitokios pa
silinksminimo vietos taip pat 
buvo pilnos žmonių.

Oiganizacijos buvo suruošu- 
sios savo nariams ir artimie
siems atskirus Naujų Metų 
sutikimus. “L.A.”

PRISIMINTA IR SVEIKINTA 
UŽSIENIO LIETUVIAI

Kaunas. — Naujų Metų iš
kilmingas sutikimas prie Karo 
Muzejaus, Nežinomo kareivio 
kapo, virto tradicija. Ir 1937 
metai buvo čia iškilmingai su
tikti. žmonių minįos Į sutiki
mą pradėjo rinktis, jau nuo 10
vai. vakaro. Vienuoliktą va- j 
landą jan buvo pilnas Karol 
Muzejaus sodelis žmonių, o vė
liau aplink muzejų ir Duone
laičio gatvę žmonių susirinko 
tūkstančiai. Apie pusę dvyli
kos sodelyje uždegta statinės 
dervos. 11:40 vai. per garsia
kalbius pasigirdo Karo muze- 
jaus viišinir.'čo Gca. Nagevi
čiaus balsas.
susirinkusią 
klausytojus 
transliuojamas per radio) 
tuojau ateinančiais 
Metais. Ragino dirbti 
tėvynės ir tautos gerovei. Ga
le savo kalbos kvietė visus pa
linkėti laimingų Naujų Metų 
broliams užsienio Lietuviams, 
broliams Vilniečiams ir musų 
Valstybės Prezidentui.

Gen. Nagevičiaus kalbą su
sirinkus minia palydėjo griaus
mingu “Valio!”

Laikrodžio rodyklei išmušus

I 

I 
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God.
Jis pasveikino 

minią r radio 
(sutikimas bnvo 

su 
Naujais 

savo

IGera Kepykla
Geriausi ir skanus kepyklos ga
miniai ką už pinigus galinta 
gauti, naudojam geriausią svie
stą, taukus ir miltus prie kepi
mo duonos, pajų, keiksų. šven
tėms turim skanių pyragų.

.j. KREIPKITĖS reikale 
Kainos Visai žemos.
WETHERED’S

; Quality Bake Goods 
J 7022 Superior Avė. HE. 5310
^»>*>*F‘>,><*<“>*><**iMi**t*,*MJ**i*’**,’,**'’‘,,*,’**V‘i 

^•Plumbing Reikmenys 
+ Geležinai Padargai 
•S" I a
X ir Maliavos 
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4 Kreipkitės į mus
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įSINKOMS, MAUDYNĖMS}
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IR KITŲ REIKMENŲ 
ir Plumbing prietaisų

The STONEMAN Go.
7110 Superior Avė.

He. 1759
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v P. J. PICKETT
PLUMBING. GAS FITTING 

SU1VER BUILDING 
^Perdiitii maudynes į naujausios 
$ mados už i&imokejimą. Jei 
4 negero su jūsų nuobčgomis 
4 muose. šaukit mus, greitai 
T taisysim.

7407 SUPERIOR AVĖ.
4 Tel. IIEnd. 0758
4 
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Gyvė-šeštadienio vakare, Sausio 16 
d., Lietuvių salėje įvyko savo 
rūšies pokilis, kuris sutraukė 
virš 100 linksmos publikos, ku
ri turėio gerą laiką iki vėly
vos nakties, o Lietuvių Pilie
čiu Klubas, kuris tą pramogą 
rengė, padarė Lietuvių salei 
gerokai pelno.

Pokilyje dalyvavo ir keletas 
pažymesnių asmenų, apskrities 
ir valstijos valdžios narių, k. t. 
Cuyahoga apskrities iždiniu 
kas John J. Boyle su daugeliu 
savo įstaigos tarnautojų, kurių 
tarpe yra vienas Lietuvis už 
imantis iždininko padėjėjo vie
tą, Chester G. Zuris.

ši pramoga buvo surengta 
paminėjimui 17-kos metų Lic 
tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
gyvavimo ir kartu įsikūrime 
klubo naujai ištaisytoje salėje, 
kur viskas jrerta moderniškai, 
ir įdėta naujas didelis baras, 
meistro Vlado židžiuno ■darbo.

Svečiai į pokilį pradėjo rin
ktis anksti išvakaro, ir links
mai šnekučiavosi, vaišinosi, T 
kurie norėjo, viršutinėje salė
je šoko. Kadangi buvo virš 
400 svečių, prisiėjo daryti tris 
pamainas teikiant jiems vaka
rienę, ir tai stalais buvo už
pildyta abi apatinės salės.

Pirmuose staluose, laike va
karienės, pasakyta gražių kal
bų ir linkėjimų klubui.

Pokilio rengimo komisijos 
pirmininkas Chester G. Zuris 
pakvietė toastmasteriu Joną T. 
DeRighter, Ohio valstijos le- 
gislaturos narį, kuiis po inim- 
pos įžangos kvietė kitus pa
rinktus asmenis kalbėti. Visų 
kalbos buvo trumpos, bet įdo
mios. Pirmutinis kalbėjo P. 
P. Muliolis, klubo pirmininkas: 
po io, John L Boyle, apskrities 
iždininkas; paskui, John Gil- 
lespie, kuris atstovavo naujai 
išrinkta apskrities šerifą, ne
galėjusį pribūti; ir “Dirvos” 
redaktorius Karpius. Po kal
bėtojų, buvo perstatyta kele
tas pažymesnių dalyvių. Lietu
vių ir svetimtaučių, ir tuo pir
mosios eilės vakarieniavjmas i 
baigėsi.

Sekė antros ir trečios eilės 
vakari. Jė, šokiai ir draugiški- 
pasika’bėjimai, dainavimas, ir 
visi kurie dalyvavo tui’ėj’o la
bai '.magų 'aiką.

šio pokilio sumanytojai ir 
surengėiai buvo: C. G. Zuris, 
P. P. Muliolis, Vladas didžiū
nas :r F. Baranauskas.

Biznis ėjo prie abiejų -nilži- 
nišku barų ofieša’kir.ėjc* ir Už
pakalinėje salėse.

Taip tai Lietuvių salėje gy-

i

Aidas” rašo jog 
švedų Amerikos 
Gripsholm piau-. 
Yorko i Gothen- ’

SMULKIOS ŽINIOS
—Kauno mieste 1,500 bedar

bių aprūpinta darbu. Bedar
biai yra tie kurie vasaros se
zono darbams pasibaigus liko 
be darbo.

—“Lietuvos 
prieš Kalėdas 
Linijos laivui 
kiant iš Nevv
burgą vienas Amerikoje gimęs Į 
Švedas padegė tą laivą. Su-' 
imtas, jis sakė norėjęs naty- į 
ti juroje degantį ‘aivų....

—iLįetuvos vyriausybė, no
rėdama pagelbėti ūkininkams j 
palaikyti žemės gaminių kai
nas, nuo 1930 metų iki 1936 
metų Lietuvos ūkininkams iš- i 
mokėjo per 122 milijonų litų 
pašalpų.

—Darbėnuose, Mažeikių ap.; 
prie Latvijos rubežiaus, nušau
tas plėšikas, kuris norėjo api
plėšti krautuvę. Pasirodė iis 
buvo Latvijos pilietis, šveini- 
kauskas, pirmiau Lietuvoje už 
prasižengimus baustas ir iš* 

ten at- i 
kėsino-! 
draugai

didžioji

tremtas į Latviją. Iš 
ėjjęs j Lietuvą, jis vėl 
si plėšikauti. Du jo 
pabėgo.

—Kaune, pirmutinė
žiemos pagalbos rinkliava oied- 
įruomenei pašelpti davė gerų 
pasekmių. Iš gausių aukų su
šelpta 3,424 šeimos ir 5T6 pa
vieniai kučioms.

—Rygoje, antrą Kalėdų die
ną katedroje laike pamaldų 
vienas pilietis prisikalė savo 
kairią ranką prie durų iy čmė 
sakyti keistą kalbą.

Naujausias Išradimas

Kampas St. CIair ir Ontario 
Namų KEnmore 4740-VV.

Z P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

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

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

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

IJELLA C. JAKLBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs gaus tei
singą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greitas 
ir geras patarnavimas. Vežimai ligonių pervežimui 
į ir iš ligonbučio. Kainos sąžiningos, žemiausia 
kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pasirinkimo.

Viešas Susirinkimas
Distrikto 3 Auto Council of j 

Cleveland šaukia viešą masinį > 
susirinkimą sekmadienį, 8 vai. j 

| auditorijos Muz.'kalėje salėje.! 
i šiame susirinkime bus išaiš- ■ 
kinta, paskiausi nuotikiai Gene- j 

i rai Motors .aioinm^” rtrt.P-o ■ 
I Jus paaiškinta darbininkų pa
tiekti reikalavimai, šiame nu
sirinkime bus ir ’ ka'bės atsto-; 
vai iš didžiųjų plieno, gurno, 
geležies, radio ir angliakasių į 
unijų.

Laike kalbų, paįvairinimui 
bus ir muzika, unijos nenas :š 
White Motors Lccal ir Strikers 
Orchestra iš Fisher Body Lo- 

j cal 45.

I

’Lt. 14 KUOPOS 
VAKARĖLIS

SLA. 14-ta kuopa rengia sa
vo nariams ir jų draugams 
smagų pasikortavimo ir pasi
šokimo vakarą šeštadienį, Sau
sio 30, Lietuvių salėje. Bus 
dovana prie kiekvieno stalo, ir 
įžanga tik 25c.
______  —.—uii—t------ 7-------------- —r
Už $3 metuose praiinks ninsit 
visą kaimą <— išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą.

ANGLIS
LABAI GEROS RŪŠIES 
ANGLIS už visai žemas 
kainas parduodama artė
jant žiemos pabaigai. Pir
kit savo Pocahontas, West 
Virginia Lump, Ohio ir k. 
anglis ir koksus.

MOOHE ICE 
7011 Lawnview

Tel. ENd. 1495

CD.
Avė.

P-lė Ona želvitė jau iš pat 
jaunų dienų gabi muzikoje. Bū
dama 15 metų amžiaus ji pa
rašė kompoziciją, kuri buvo 
priimta muzikos mokytojų su
važiavime. šiaip gi visą savo 
mokslą ėjo su pasižymėjimais, 
buvo net National Honor Roll 
studentė. Savo smuikos mok
slui ji gauna stipendiją ;

studijuoja 
kursą ir 

kursą.
griežiant 

dar lankė

EVA GAVIGAN (Rąginskai- 
;ė), 50 m. amžiaus, mirė Lap- 
kriščio 7 d., palaidota 11 d„ 
1936 m., su pamaldomis iš St. 
gnatius bažnyčios. JI buvo 
štekčjus už Airio, John Gavi- 
ran, su juo išgyveno 32 me- 
us. Iš Lietuvos atvyko su 
ėvais būdama 5 metų amžiaus. 

Jos sesuo ištekėjus už iValter 
Petronis, Rochester, N. Y., ?r 
liko jos keletas giminių Cleve
lande. Jos vyras nori praneš
ti velionės giminėms apie jos 
mirti per ‘“Dirvą”, nors pavė
luotai.

Com-

kelintas metas. Ji 
koncertinj smuikos 
muzikos mokytojos

Kurie girdėjo ją 
anksčiau kuomet ii 
high school gerai ją atsimena, 
ir norės dabar vėl išgirsti.

Jos koncertas bus Lietuvių 
salėje sekmadienį, Sausio 81*.

SUŽEISTA. Einant gatve, 
netikėtai automobiliu liko už
gauta ir sužeista p-lė Emma 
Ivanauskaitė. Jai Sulaužė ko
ją. Gydosi namie.

is

Pietų
Amerikos
Peter Zebic 
stipriausias 
pasaulyje 
žmogus, 
išradėjas

Vienatinis skystis kuris 
Į paliuosuos nuo Exzemog, ~ 
1 nių. Atdarų Žaizdų, Z 
Užtrintų kojų, taipgi i 
odos ligų. Pasekmes į 

' Kuomet odos L„ 
Į linta šiuo vaistu ji jaugiau neatsi
kartos. (Amžiaus skirtumo nėra.)

No. 2. Naudokit šitą parkui už
laikymui odos švariai ’r sveikai.

No. P'aukų Tonikas nuo Pli
kimo. Pleiskanų, Aliejuotos Odos ’r 

j sulaikymui plaukų sUnkimo. Duo- 
! da puikias pasekmes. Garantuoja
mas iki 45 metų amžiaus.

No. 4. Trinamas Linimentas — 
■ nuo Gėlimo. Skausmų ir 
’ mų, taipgi Reumatizmo ir

No. 5. IMPORTUOTA 
PIŠKA ARBATA

Valo sistemą ir .duoda

Dedervi-
Atletiškų Ir 
nuo 'Įvairių 

’asekmės į 10 dienų, 
liga kartą bus\praša-

Išsisuki- 
tt.
EURO-

I
1
i'

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdieatt 1763
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apetitų, 
gera nuo Reumatizmo, Nervų, Du
sulio, Kataro, ■ Mainerių Dusulio, 
Gallstones, Skilvio ir Inkstų nege
rovių.

Kataro, Mainerių

The Sam&on Tonic & 
Tea Company 

1285 East 79th St., Cleveland, G.
(Prie Superior avė. (7)
(Už patarimus mokesties nėra)

!; REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
į! Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pi'
■ Į tirtas’ Informacijas ir praktiškus patarimus reikale si- 
S sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Jodei pi • 

! ijnau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
i Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių ReaJ Estate
! ir Apdraudos Agentūra

F. P. M ULIOLIS
' 6606 Svderior Avė. Cleveland HEu. 6729

4

i
v

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Lite Ins.) 

patelefonuukit de) paaiškinimų 
Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tamados, taipgi namų Pakine ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokių 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699

JUOZAS BARTKUS, vaisti- 
f ninka^, mirę Sausio 10 d., ou- 

•|c damas 56 betų amžiaus. Jis 
I sirgo nervu paraližium per S 
metus. Liko žmona Ona, ir 
viena jo sesuo Clevelande.

Prieš susirgimą velionis lai
kė savo vaistine prie E. 14? 
gatvės. Buvo laisvų minčių. 
Jo žmona išpildė jo norą, su
degino jo lavoną (Vade Park 
krematorijoje, Sausio 14 d.

Prieš išsiuntimą kūno Į kre- 
matoriją, jo mokyklos draugas, 
su kuriuo draugavo Valparai- 
so universitete, Adv. P. J. Ker
šis oasakė atsisveikinimo pra- 
kaibėlę.

Lai jis ilsisi amžinai šioje 
išeivijos žemelėje, kurioje lai
mės nesurado ir ligos oakirs- 
tas per tiek metų kankinosi.

Reporteris.

Rep

TEISĖJO LAUSCHE 
BANKETAS

Teisėjas Frank J. Lausehe, 
kilęs iš Slovėnų tautybės, lai
mėjo pereitą rudenį rinkimus 
gaudamas daugiau balsų negu 
kuris kitas teisėjas.

Sausio 27 d., Slovėnų audito
rijoje rengiama jam 
mo banketas. Nuo 
pasveikinimo kalbą 
užkviestas “Dirvos” 
rius.

pagėroi- 
Lietuvių 
pasakyti 
redakto-

i LANKOSI CLEVELANDE
Juozas WyIksas, uolus De- 

i mokratų darbuotojas, gavęs 
j atostogų atvyko apsilankyti 
Clevelande. Jis dilba Washin- 
gtone, karo laivyno statyboje.

VYKS YOUNGS'TOWNAN
Buris Clevelandiečių rengia

si vykti i Youngstotvna, sek
madienį, Vasario 7 d., kur iš
pildys programa paminėjimui 
Lietuvos /nepriklausomybės šv. 
Pranciškaus Lietuvių parapi
jos salėie.

Pilnai įrengta Lietuviška Užeiga

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

DIETITVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė - Vynas

Penktadienio vakarais

(15)

GERESNE SVIESA

17320 St. CIair Avenue

skani .žuvies vakarienė.

Kampas E, 174th SL

PAŠA R G A

Jei turi akių skaudėjimo sipm- 
tomus, duok savo akis išegza
minuoti ir užžiurėti. šviesa 
nėra vaistus akims jeigu jos 
kaip nors nesveikoj iš prigim
ties arba užsikrėtimo. Bet ge
ros akys vertos geros šviesus; 
nusilpnintos akys reikalauja ge
ros šviesos.

GERESNIAM MATYMUI ir

Geresniam Mokslui

THE ELECTRICAL LEAGUE
18-tas Ankštas ' ▼ Midland Buikling CHerry 2535

. į * - - - ~ -

šiais laikais beveik kiekvienas žino kad studijavimas prie 
silpnas šviesos kenkia akims ir atsiliepia i sveikatą. Jū
sų vaikai gal būt buvo niekinami mokykloje atlikti savo 
namų užduotis prie geros šviesos.
Bet ar jie ją turi? Ar šviesa jūsų namuose pritaikyta 
sulyg Akių Saugojimo reikalavimų?
Vienas tėra badas užsitikrinti kad jus apsangojat savo 
vaikų akis nuo tragiškų pasekmių akių įtempimo — suga
dinimo matymo ir pačios sveikatos. Kaip daugybė kitų 
tėvų, Didžiajame Clevelande padarė, parūpinkit savo vai
kaitis Akis Saugojančias Lempas.
Akis Saugojanti Studijavimo Lempa ir Akis Saugojanti 
Trijų Šviesų Lempa yra moksliškai padirbdintos tiekimui 
reikalingos šviesės be žėrėjimo ir šešėlių. Akis Saugojan
ti Lempa palengvina atfikti namų užduotis, ir gerai atlik
tos namų užduotys pastūmėja vaiką žengti pirmyn. l»a- 
mp.tykit puikias naujų stilių Akis Saugojančias Lempas 
krautuvėse išstatytas dabari

★ AKIS SAUGOJANČIOS 
STUDIJAVIMO LEMFOS 
YPATYBĖS
A—100-watt šviesos stiklas.
B—St klinis reflektorius ir iš 

skirstytojas.
C—Platus gobtura3 su baltu 

vidum.
D—Aukštas pastovas.
E—Užgirta per Illuminating 

Enginecring Scciety.

AKIS SAUGOJANCIOS 
TRIJĮ’ ŠVIESU LEMPOS 
YPATYBĖS
A—Dvigubas 100-200-30t)-watt 

šviesos stiklai.
B—Stiklinis reflektorius ir io- 

skirstytojas.
C—Platus gobtuvas su baltu 

vidum.
D—Užgirta per Illuminating 

Engineering Society.
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Banketas Davė Darželiui
virš $500 Pelnu

RUOŠKIT DOVANAS 
DARŽELIO BAZA- 

RUI

Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4486
I

By P. W. URBAN

At the church of Simnas,

6820 Superior Avė. Cleveland. O.

Juozo Blaškevičiaus 
Dovana ir Pasidarba
vimas Davė Darželio 

Sąjungai Daug 
Naudos

Kiek paviršutinai sužinota 
iš praeito sekmadienio Lietu
vių Kultūrinio Darželio banke
to rengimo komisijos narių, 
ta pramoga Darželio reikalams 
davė gryno pelno virš $500.00. 
Tai, reikia pasakyti, didžiau
sia suma kokią Darželio Sąjun
ga kada vienu paskiru laiku 
užpelnė. t

Kiek galima atsiminti paski
rus didelius Darželio naudai 
uždarbius visoje Darželio Są
jungos istorijoje, tai buvo šie: 
pirmas, kuomet miesto audi
torijos Mažajame Teatre, su 
Plain Dealer parama, statyta 
K. S. Karpiaus legenda drama 
“Galiūnas” — tada pelnvta 
virš $400.

1935 metų pavasarį, kuomet 
atsilankė DULR piignininkas 
Adv. R. Skipitis, parengime 
Lietuvių salėje uždirbta virš 
$300, ir pereitą vasarą Darže
lio piknike uždirbta taipgi virš 
$300,

Be abejo bus įdomu skaity
tojams, ypač Darželio rėmė
jams patirti kad kaip p. R. 
Skipičio atsilankymo atsitikime 
taip ir pereitos vasaros Dar
želio piknike sukelti šimtai do
larių buvo svarbiausia pasidar
bavimu to paties žmogaus ku
ris ir šį banketą pravedė su 
tokiu dideliu pelnu — tai Dar
želio Sąjungos pavienis narys, 
biznierius Juozas Blaškevičius.

Tie trys tiktai vieno suma
naus asmens užsimojimai davė 
Darželiui apie $1,200!

šio banketo toks didelis pel
nas yra tame kad Juožak Blaš
kevičius padovanojo visus val
gomus dalykus pavalgvdini- 
mui 500 žmonių! Jeigu Dar
želio Sąjunga i.šparduos 500 
tikietų po $1.00, sakė jis. tai 
jis duos dovanai maistą ir to
kiu budu Darželis padarys pen
kis šimtus dolarių pelno!

Ir taip stojosi — tuo laiku 
kai dabar Darželio iždas beveik 
visai tuščias ir kai Darželio 
Sąjunga turi virš $4,000 sko
los!

Juozas Blaškevčius yra žmo
gus kuris mažiausia kalba Dar
želio susirinkimuose, bet ką 
sumano ir pasiūlo yra išanksto 
gerai apgalvota ir kai pramoga 
pasibaigia Darželio iždininkas 
sušluoja į kasą šimtus dolarių.

Jeigu į darbą stotų ir kiti 
musų biznieriai su savo ko
kiais nors naudingais sumany
mais, Darželio skolų tuoj ne
liktų, 
kitas 
tume palikti pajuokai.'

Jau ir dabar jos akis ištem
pusios žiuri kas su Lietuviais 
dedasi: Lietuvių Darželis jau 
kaip ir baigtas, be smulkme
nų, musų skolos sulyginamai 
mažos, ir mokam rasti budus 
jas smarkiai naikinti. Tą pa-, 
sakė tokių didelių ir galingų 
tautų kaip Italų ir Vokiečių 
atstovai, kurie atsilankė musų! 
bankete ir pamatę kaip mes ] 
dirbame, sakė pasimokins iš i 
musų,

BANKETO EIGA
Banketas įvyko šv. Jurgio, 

parapijos salėje.
Bankete dalyvavo apie 450 

žmonių — mažai truko ’ki J. 
Blaškevičiaus reikalautos kvo
tos.

Šis banketas buvo didžiau
sias kokis kada Lietuvių bu
vo surengtas Clevelando ko
kiam nors tikslui. • Paprastai 
sakyta dalyvavo daug jeigu 
išplatindavo iki 300 tikietų.

V. česnulis, kuris perstatė ko
misijos pirmininką Joną Bra-

Šis banketas pradėta anks
čiau negu kiti banketai, arčiau 
nustatyto laiko: tuoj po 6 v. 
vakaro svečiai ’ pradėta sodinti 
prie stalų, ir apie 7 valandą 
pradėta duoti valgis. Visas 
programas baigta apie 9:15 v., 
taip kad norintiems buvo gana 
laiko pasišokti, pasivaišinti, ir 
padaryta dar biznio iš gėrimų.

Programą pradėjo Darželio 
Sąjungos pirmininkas Adv. P. 
zauską. šis po trumpos kalbos 
vakaro toastmasterio pareigas 
pavedė p. česnuliui. Jis, pa
sakęs įžanginę kalbą, kvietė 
kalbėtojus, kurie buvo sekan
ti : Klebonas Kun. V. G. Vil- 
kutaitis (kalbėjo Angliškai ir 
Lietuviškai); Clevelando Ma
yoras • Burton, kuris pasakė 
kad jo planas yra šį pavasarį, 
sujungt paežerių nutiestu vieš
keliu šios vasaros Didžiųjų 
Ežerų Parodą su Gordon Par
ku, kuris važiuojančius atveda 
i Darželius, taip kad Parodos 
lankytojai turės progos aplan
kyti ir Darželius. Po jo, kal
bėjo miesto parkų direktorius 
Varga; toliau, Darželio Sąjun
gos I vice pirmininkė Ona Mi- 
helichienė, po jos, Italų Darže
lio iždininkas, teisėjas Cele- 
breze, čekų Darželio atstovas, 
teisėjas Arti, K. S. Karpius, 
Darželio Sąjungos sekretorius, 
paskiau, Dr. Gerber, naujasis 
apskrities koronerius, Tonas T. 
DeRighter, Ohio valstijos le- 
gislaturos atstovas. Po šito, 
toastmasteris perstatė eilę pa
žymesnių vietos asmenų ir au
kotojų, ir paskutinį kalbėtoją, 
Vokiečių Darželio atstovą ir 
visų Darželių Lygos pirminin
ką Charles J. Wolfram. šiuo 
atveju pirmininkui p. česnuliui 
atnešta buketas gėlių ir pado
vanota rašoma plunksna ir pai
šelis nuo moterų, kurios dir
bo banketo rengimo komisijo
je.

Užbaigdamas programą, pir
mininkas dar įteikė dovanas se- 
niausiems bankete dalyviams: 
Katrei Skodienei ir Petrui Ko- 
merui-Kamarauskui.

Po valgio ir kalbų, diduma 
pasiliko salėje ir šoko-linksmi- 
nosi iki po 12 vai. nakties.

DOVANOS
Be Juozo Blaškevičiaus 

dėlės dovanos, komisijos pasi
darbavimu dar gauta kitos tam 
banketui reikmenys iš sekan
čių :

St. Clair Bakery — 12 keik- 
sų (pyragų);

Povilas Šukys — 700 tikietų 
banketui;

“Dirva”’ — nemokamai skel
bimą šio parengimo ir pagar
sinimą visų aukotojų;

Muzikantai — Alf. Alekna, 
Albertas Navarskas ir Juozas 
Babrauskas nemokamai grojo 
šokiams; '

Izidorius Šamas — dovaną 
seniausiam banketo dalyviui;

Jurgis Sid#>rlsy — gėles se
niausiai dalyvei ir -stalų pa
puošimui dalį gėlių;

Po bonką degtinės 
jo: Petronė Yonilienė, 
Kubilius, čiapai, Benis 
Juozas Dumbliauskas,
trukonienė, K. Stonis, Bill Hae- 
fele, Ona Mihelichienė, Katrė 
Magilienė, Jonas Brazauskas, 
Povilas Vasiliauskas, P. V. 
česnulis, J. Blaškevičius; po 
bonką vyno: J. J. Verseckas, 
Roversteinas.

Go'd Bond alaus kompanija 
per Baltrukonius — pusbačkį 
alaus:

Antanas Bartkus — $5.00 
Ant. Gailiušis 1.00
Ir dar gauta telegramas su 

sveikinimu nuo M. T. Šimonio 
’š Detroito kad atsiunčia au
ką. Darželietis.

Clevelando Lietuvių Kultū
rinio Darželio Sąjtmga rengia 
naujovišką bazarą Lietuvių sa
lėje, Gavėnios laiku, sukėlimui 
pinigų baigimui mokėti Darže
lio įrengimo skolų.

Kurie vietiniai arba iš kitų 
miestų norėtų padovanoti Dar
želiui savo gražių rankdarbių 
ar šiaip dovanų prašomi pri
siųsti jas nevėliau Vasario 10 
d., Darželio valdybai per “Dir
vą”.

Bus priimami visokį dalykai 
tinkami pardavimui, iš kurių 
tik bus galima padaryti pelno.

Tinka visoki mezginiai, pa
siuvimai, išsiuvinėjimai, daik
tai iš medžio ir tt., arba nu
pirktos dovanos,

šiose dienose paskelbta kad 
federalė valdžia iš savo viešų 
darbų fondo paskyrė Clevelan
do Lietuvių Darželiui dar $11,- 
207 darbų baigimui.

šios sumos nemaišykit su 
Darželio Sąjungos skolomis: 
valdžia skiria savo pinigus tik 
darbininkams ir jų užžiurėto- 
jams užmokėti, aprūpinimui tų 
darbininkų įrankiais ir tt. Iš 
tų pinigų nei vienas centas 
neduodamas nupirkimui nieko 
ką mes patys turim j Darželį 
įdėti ar apmokėjimui skolų už 
jau nupirktus dalykus.

Ką mes nupirkom, kaip tai 
visus krūmus, gėlynus, me
džius, dalį akmenų, fontano ir 
viso Darželio laistymo siste
mas, už tai turim patys apsi
mokėti.

Valdžia savo pinigais apmo
kės algas darbininkams kurie 
baigs pavasarį susodinti krū
mus, medžius, gėlynus, prives
ti vandenį, elektrą, sudėti lais
tymo sistemą ir tt., kas 
pilnai nebaigta.

Visiems kas duos kokias 
vanas Darželio Bazarui 
išduodama liudymai ir jų

At the church of Simnas, Lith
uania, iĮięre tvas on display many 
years ago a huroan bone recognized 
to have been a fibula. It was 
about ten feet long, and was found 
when the "plentai” was being con- 
rtructed between Simnas and Kau
nas in a “giantor grave mound. 
Wifh it tvas also unearthed a ring 
of a size thru tvhich 
lar could be passed.

WJien the Church 
built there were ttvo 
enormous size in the locality that 
one, standing on one side of the 
Church, could pass to the other 
one on the opposite side a pinch 
of snuff.

Legends are numerous about this 
church. It tvas built by a certain 
Smulsas. For t some reasmn, he 
had secreted in the walls of the 
church a vast šunį of money. The 
hiding place tvas marked by a 
letter of the alphabet. So Smul
sas had visioned, tvhen the parish- 
people tvould have nothing to do, 
or forget the reverance, they should 
feel in a place of tvorship, they 
could search for the treasure. Būt 
hotvever, they searched Unavailing- 
ly for the letter. Time passed. 
One day the priest at the church 
noticed bees entering and leaving 
a hole in the wall, and immediate- 
ly investigated. He found the long 
searched - for money, and eight 
gallons of honey.

a silver riol-

was beitig 
men of such

5 It is said that the 
Rudamina is built likę 
Its walls are twelve 
vvhich perhaps was the thickness
of some Lithuanian forts or cas- 
tlies.

Church of 
a fortress. 
feet thick

BANKETUI
di-

dar

do
bus

_, au
kos kredituojamos kaipo Dar
želio rėmėjų.

Darželio Valdyba.

Wilbur 
taught
Sto'ne

If

ir mes Lietuviai visas 
net dideles tautas galė-

PASKAITA APIE LIETUVĄ
“Dirvos” redaktorius K. S. 

Karpius užkviestas Wilson Jr. 
High mokyklos vadovybės duo
ti paskaitą apie Lietuvą ir kuo 
Amerikos Lietuviai prisidėjo 
prie Amerikos kilimo. Paskai
ta bus trečiadienį, Vasario 3, 
tarp 2 :30 ir 3:00 vai. po pie
tų mokyklos auditorijoje, va
dovystėje Tėvų ir Mokytojų 
sąjungos.

REIKALINGA SIUVĖJOS 
patyrusios ant power mašinų 
gera vieta atsakančioms mer
ginoms ar moterims. Kreip
kitės LIberty 3067.

REIKALINGA VYRAS
farmoje, kuris supranta 
ūkio darbus. Maža far- 
darbo nedaug, bet reika- 
kaip ir manadžeris, gali

dovano- 
Povilas 
Leskis, 

O. Bal-

dirbti 
visus 
ma ir
linga . ...
būti kad ir vedęs žmogus, be 
šeimos. Atsišaukti greitai — 
4415 Chester avė., EN. 8818 

vakarais iki 6 vai.
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Intelligible World”. A min- 
by calling, Urban presided 

a Jarge gathering of church- 
here in Cleveland back in 

O. M. Walton, re- 
of the Cleveland

It is firmly believed that 
Marks Urban was formerly 
at Dartmou^h under the 
Foundation, is a Lithuanian.
he is the Urban vvho once lived 
i-n Canonsburg, Pa., his nationality 
is unųuestionable. He is the au- 
thor of soverąl ponderous philo- 
sophical vvorks one of vvhich I 
recall having read myself, titled; 
“The 
ister 
over 
men
March, 1928. 
ligious editor 
Plain Dealer, informed me op my 
query about Urban that the var
ious year-books of the divers de- 
nominations fail to disclose the 
minister. It appears that he vvork- 
er largely among the Slovaks or- 
ganizing parishes of the Methodift 
sect.

His faculty for languages vvas 
enormous. Beside his native tongue 
he špoke Italian, German, and nrac- 
ticplly all the Slavic tongues. Since 
he held no celibacy, his children, 
in all likelihood, are grovvn men 
and vvomen.

REIKALINGA MERGINA 
namų darbui, geri namai, ne
reikia skalbti nei valgį gamin
ti. $5.50 pradžiai. Kreipki
tės tuoj. Telef. GArf. 8358.

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą 
3 tautus už $1.00 

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

60 Oil

ANGLIS IR MALKOS
Visokia anglis furnasams ir pečiams — Malkos šildy

mui ir prakūrimui.
Original Pocahontas ...................................................... $8.95

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų būna iš tono anglies.
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. ....
Standard Pocahontas mažai dūmų, ilgai dega. .. . 
Blue
West
Ohio

.8.75
7.95
7.95
6.50
5.95

Dianiond Kentucky splint, pečiams ir furnasams . 
Virginia Lump ....................................................
Lunį p ..................................... ................................

KOMER WOOD & COAL CO.
1409 EAST 92ND ST. (Lietuvis) Telef. GAr. 2921 
M B W.

i

IŠSIDUODA KAMBARIS
Vienam ar Dviem Vyram

Lietuvių šeimoje, prie dvie
jų karų linijų; iš šono pas
kiros durys į viršų į kamba

rį. Kreipkitės (6)
986 EAST 79TH ST.

The deposer of the Roman Em- 
peror, Romulus Augustulus was an ; 
Herulian or Gerulian by the name 
of Odoacer and those Herulians 
were Lithuanians, adventuring all 
through Europe. It is said when 
the Herulians returned from Italy 
many of them settled in Sudavija 
or Suvalkija where their relies are 
found today bearing testimony; Ge
rulis, Geruliai (Hamlet), Gerulių 
Laukas, etc. Some forty odd years 
ago there arrived in Lithuania a 
large group of Lithuanian-speak-1 
ing people vvho, it is presumed, 
came from Hungary. It may have 
been the lašt relic of tlie Herulian 
branch of the Lithuanian nation. 
Who knows? Certain medicine ven- 
dors t ra vėl i ne' thrų Lithuania in 
1895 špoke 
hailed from 
land.

Citizens Club Banquet SPORTS STAR

Lithuanian altho they 
Hungary, their home- 

I

It is believed by some Lith
uanians that the phtase; “Kad tau 
bala paimtų,” vvhich is frequently 
heard, really means; “kad tau De- 
kabala paimtų.” Decabalus, as 
we knovv, vvas the lašt Dacian King 
vvho Trajan conųuered 2000 years 
ago. The Dacians in all prob- 
ability vvere also a branch of the 
Lithuanian race. In Dacia* there 
once existed a certain hero by the 
name of Gelgudas, if I’m not mis- 
taken; in Lithuania there novv 
in existence a “Gelgudų Pilis.”

Installed in its nevv, modernisti- 
cally decorated Clubroom at' the 
Lithuanian Hali, 6835 Superior Avė. 
the Lithuanian Citizen’s Club ban- 
queted some 400 guests lašt Sat- 
urday in one of its most impres- 
sive affairs of the 17 years this 
Club has existed.

One of the finest stręamlined 
bars and backbar built by the art- 
ful craftsman, Mr. Walter Zid- 
zunas, held in awe many onlookers 
ivhile three ivhite-clothed gentle- 
men paced to and fro, pouring out 
contents of dazaled merriment and 
jovialty. Fully equipped, this bar 
to the umsteenth degree, having 
coolers for liąuors and the most 
attractive dispenser and monel met
ai washer.

The room itself is softly lighted 
with dashes of multicolors, evenesc- 
ing from the modern metai cir- 
cular chandeliers and refleeted on 
and against the ereamed ceiling, 
fading out at the green that is 
ribboned 
the floor 
the room, 
arranged 
the šame

It became necessary 
lotvėr hall portion to 
of the overflow crowd. 
dred pounds of beef,
dozens of buns vvere consumed in 
this fete not including the many 
other articles of food fit for. the 
proverbial king.

In charge-de-affaires, generale, 
were Messrs. Peter Muliolis, Ches- 
ter Zuris and Feiix Baranauskas.

_______ •

There are many Lithuanian boys 
participating in the great field of 
sports througiiout the many high 
schools in Cleveland, and one of 
them is Joseph Prokop. Joe shines 
as a football, basketball, and track 
star at Cathedral Latin. This lad 
has a physiąue to be marveled at, 
standing six feet, and tveighing 
185 pounds, he appears to be quite 
a man for a lad of sevehteen.

Joe has done some evcellent play
ing during his two years at Latin. 
He did an astonishing piece of 
football playing at the Charity 
Game at the stadium, some time 
ago. He awed some 19,000 spec- 
tators by crashing through for 35 
yards on five successive line smash- 
es in the vvaning minutes of the 
great game betvveen 
Cleveland Heights. 
played the position 
erful halfback.

Basketball never
enough to have him as a partici- 
pant until one of the Latin coach- 
es urged him to try out for the 
team. This past season of basket
ball has already proven to the 
fans that Joe can do just as well 
in basketball for bis Alma Mater 
as he can in football. In track
Joe is another Mercury. In addi- 
tion to these fetes, this young 
man as a sophmore, hurled the 
javelin 159 feet and missed the 
discus record by a half inch.

The young Lithuanian decendant 
is kept busy with school and ath
letic vvork, yet 
master the art 
cordion.

At the pace 
he’ll vvindup in
other Lithuanian sportsmen, such 
as: Jack Sharkey, Johnny Goodman, 
Johnny Broaca, Vito Tamulis, Bill 
Stapulis, and others.

Latin and 
The Latin Jr. 

of a very pow-

interested Joe

is

Cultural Garden 
Banquet

One of the greatest banquets 
ever held by any Lithuanian group, 
took place, Sunday, January 17th., 
at the St. George Auditorium.

Among the dinner speakers were: 
Mayor Harold Burton, Park Direc- 
tor k. A. Varga, Rev. V. G. Wil- 
taitis, Statė Representative, John 
T. DeRighter, K. S. Karpius, and 
others.

Mr. V. P. Chesnul, President of 
the Garden League, performed most 
ably as 
city.

Much
Joesph 
all the

Other
Mrs. Paula Glugoda, 
aukas, Mrs. K. K.
A. Baltrukonis, Mrs. Joseph Na
vickas, Mrs. A. Grigas, and John 
Brazauskas, for their arrangement 
and management of the entire 
fair.

A word of praise is also 
the ladies and gentlemen from 
St. George Choir. The spirit in 
vvhich they offered their services 
and the efficient and capable ex- 
eeution of their duties was most. 
notevvorthy.

toastmaster, in that capa-

thanks is deserving of Mr. 
Blaškevičius, 
food served.
honors are

who donated

divided among 
Adelaide Mili- 
Magilo, Mrs.

af-

due 
the

SOCIAL PARTY
A most delightful and entertain- 

ing informal party vvas held by 
Miss. Helen and Alvina Baltrukonis, 
at their home, on Saturday, Jan., 
lOth. It vvas a small būt intelli- 
gent and interesting group of per
sons, all uniting in a evening of 
sočiai festivity and merriment.

■ MAMM-M M ■ A*>

S AMAS JEVVEERY
6704

a

around the room from 
to arms height. Doting 
row on rovv, are neatly 

tables for four, all of 
design and make.

to ūse the 
take care 
Tvvo hun- 
thirty-five

CONCERT
Anne Zelvis, one of the

gi,vi violinsts that the Lithuanians 
have ever produced is giving a 
concert on Sunday, January 31st, 
at the Lithuanian Hall. She is 
novv a junior at the Oberlin Con- 
servatory of Music, vvhere she is 
doing some outstanding

Don’t forget the date 
31st, and the place is; 
uanian Hali. Dancing 
low the concert.

!
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finest

vvork.
is — Jan.
the Lith-
tvill fol-

E V A ’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.
Vyriški Siutai ir Topcoats 
išvalyti, supros.vti už 85c. 
Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699

he finds time to 
of playing the ac-

he is now going, 
the rank tvith the

GAVO
Pinigus Lietuvoje, sių84 

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

i
Antanina LeimonieHė
Jieva Steponavičienė
Anelė Ambrusevičienė' 
Adomas Pečiulis
Domininkas Smičius
Antanina Kundrotienė
Barbora Dovidavičiutė
Stasys Saveikis
One Želvienė
Grasilda Bluntaitienė

$10.00
$20.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$15.00
25.00
$5.00
$5.00

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

Cleveland, Ohio

■ Kumpiai iš Lietuvos
Juozas Blaškevičius parsitraukė skanių Lie
tuvos kumpių ir galit gauti pirkti svarais jo • 
krautuvėje. Kaina nebrangi, Kreipkitės — 

J. Blaškevičius, 1168 E. 77 Street 
Kampas Donald Avenue

i... į ■ ■■.rnuii nmiinurn n r riiiniiin imin.i ■ ■ .rriiirn.in

THE KRAMER & REICH CO

Visas Didelis Rinkinis■U

■ a

DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu 
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampu knygeles.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

Superior Avenue
Rengiantiems apsivesti, dabar kad* 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės į musų krautuvę 
kur rasit didžiausi rinkini visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akiniu. Viskas žemomis kainomis.

rtoBBwltototo»tototo««BBBąBrfto Ii to to ri'IT 11 ■ i to to VI ■ 11 l'l 1'11 l'l 111 l'l'l I ■ ■ I 11 l~l V I F'l 11

Pinigų Taupymo Išpardavimas

SIUTŲ-OVERKOTŲ
SKRYBĖLIŲ - REIKMENŲ

TURI BŪTI PARDUOTA.

Mr. Anthony Bort, populiarus 
Lietuvis fotografas, kurio stu
dija vardu

EAST 79TH STREET 
PHOTO STUDIO

randasi 1197 EAST 79th ST.,

užkviečia jus kreiptis į jo por
tretų įstaigą jo 20 metų foto
grafavimo jubilejaus proga.

štai jums proga įgyti nau
jas savo fotografijas už žemas 
kainas šio specialio nuotikio 
sukaktuvėse.

HEnderson 3535

Į

i
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GERA ANGLIS

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir. Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

“ GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

Apsirupinkit save visomis reikmenimis dabar 
Sutaupykit Pinigų!

7002 Superior Avė Kampas Giddings Rd.

Arco Lump (visai mažai pelenų) ..$8.95
No. 3 Pocahontas ............................... 8.50
Golden Ridge Sewell .... ............. 7.65

(kaip Pocahontas)

Kentucky (labai geras pečiams) ... 7.40 
Ohio Lump arba Egg (geriausi) .. 6.50

ARLINGTONICE & FUEL CO.
J. J. STANKUS

16201 SARANAC RD. GLen. 5787
-H-K-M-H-K-
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