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Prezidentas Bara General BLUM SIŪLO HITLE
RIUI TAIKOS PLANĄ

TOWNSEND PLANO 
BANDYMAI

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Streikerių Susikirtime 
su Policija Penki 

Sužeista

SLOAN NESUTINKA 
SUSITIKT SU JOHN 

L. LEWIS

ISPANIJOJE

d.Detroit. — Sausio 26 
streikerių susirėmime prie 
ineigos į Cadillac automo
bilių išdirbystę įvyko strei
kerių susirėmimas su poli
cija ir piketais. Sužeista 
viena moteris ir keturi vy
rai. Unijos vadai sako po
licija pradėjo riaušes pa-! 
naudodama buožes prieš j 
darbininkus.

Riaušės kilo 
ketai užpuolė 
važiuojantį su 
rais Į dirbtuvę, 
automobilį užpuolė, norėjo 
apversti, ir dėl to kilo su
sirėmimas su policija.

General Motors sako pa
ruošė planus gryžimui į 
darbą 39,900 darbininkų iš 
suvirs 125,000 nedirbančių 
dėl streiko.

Darbininkai šaukiami į 
10 dirbtuvių Michigan ir 
Indiana valstijoje.

Clevelande Fisher Body 
Co., GMC dirbtuvėj, strei- 
keriai laikosi tvirtai.

kuomet pi- 
automobilį 
dviem vy- 
Piketai tą

Mo- 
nes 

80%

su- 
viso

Plieno darbai iki šiolei 
mažai jaučia General 
tors streiko pasėkas, 
Šiuo laiku dirba apie 
normalio.

Automobilių darbai 
vartoja apie 5 nuoš,
apdirbto šioje šalyje paga
minamo plieno, taigi strei
ko žymė plieno industrijo
je maža. Šiuo tarpu nei 
ta 5 nuoš. proporcija plie
no darbai nepaliesti.

Pennsylvania geležinke
lio linija užbaigė gamini- 
rnąsi 10 000 naujų prekinių 
vagonų savo keliams, ku
rie buvo pradėti dirbdinti 
pradžioje 1936 metų. Ta 
geležinkelio linija turi 32,- 
000 senos rūšies prekinių 
vagonų, kuriuos palengva 
išima iš vartojimo.

už-Keturi darbininkai 
mušta. Oak Hill, W. Va.— 
G'aro sprogime suardyta 
angliakasyklos viršinis na
mas ir užmušta keturi dar
bininkai.

Pasibaigė streikas. Tole
do, Ohio. — Libby-Owens- 
Ford stiklo darbininkų il
gas streikas pasibaigė — 
streikavo keturiuose mies
tuose 7,100 darbininkų. Jie 
laimėjo 8c į valandą mo
kestis daugiau.

Ši kompanija ir Pitts
burgh Glass Co. išdirba be
veik 3-4 viso šalies stiklo.

Septyni užmušta. Ghes- 
telfield. Anglija. +— Septy
ni angliakasiai užmušta iš
tikus sprogimui giliai ka
sykloje Sausio 25 d.

IVashington, Sausio 26 d. 
— Prezidentas Roosevelt 
su S. V. Darbo Sekreto
rium Frances Perkins iš
barė General Motors Cor- 
poration už atsisakymą su
tikti su p-lės Perkins siū
lymu sueiti su savo darbi
ninkų unijos vadais tartis 
baigti streiką.

Prezidentas pareiškė jog 
jis ne tik apsivylęs GMC 
prezidento Sloan atsisaky
mu pribūti į Washingtoną 
tarimuisi, bet skaito tą jo 
pasielgimą labai negeisti-1 
nu’.

Kiek pirmiau, p-lė Per
kins pareiškė spaudos at
stovams jog General Mo
tors “neatlieka savo visuo
meniškų pareigų”, ir kad 
daro “didėlę' klaidą”, ’neši- 
skaityrami su morale są
lyga kokia tai kompanijai! 
priklauso šiame streike.

P-lė Perkins buvo kvie
tus Sloan ir John L. Lewis, 
streiko vyriausi vadą, su
sitikti Washingtone. bet 
Sloan, kuris savaitė pir
miau iš čia pabėgo, atsisa
kė antru kartu atvykti.

Prezidentas turėjo pasi
matymą su Lewis ir kitais 
darbininkų organizatoriais.

Sloan sako nesutiks tar
tis su unijos vadais iki dar
bininkai laikys užėmę dirb
tuves. i

POTVINIAI PRIVER
TĖ VALDŽIĄ RŪ

PINTIS

Washington. — Prasidė
jus Ohio upės potviniams, 
Kongresas ir visa valdžia 
sujudo rūpintis apsaugoji
mu gyventojų nuo potvi
nių. 1936 metų pavasario 
potviniai buvo išgąsdinę 
šalį ir šaukė valdžios da
ryti kokią pagalbą. Tačiau 
artėjo rinkimai, politika 
atėmė visas mintis, ir ta 
katąsti'ofa buvo užmiršta. 
Šymet tačiau labai anksti, 

'pat pradžioje metu potvi-
niai gryžo dar didesniu 
žiaurumu.

Visa valdžia dabar tik 
rėkia kad reikia kas nors 
daryti apsisaugojimui at
eityje.

23 ŽUVO KANALE
Miami, Fla. — Motorbu- 

sas su 29 pasažieriais Įvir
to į kanala kuomet nusmu
ko pirmutinis ratas ir ve
žimas su žmonėmis įsirito 
Į gilų kanalą. Prigėrė 23 
žmonės, kiti išsigelbėjo.

Siūlo Ispanams Taikytis 
ir Kurti ‘Demokratinę’ 

Respubliką

Madridas. — Vienas Is
panų ministeris sako kad 
šešių mėnesių karas jau 
paėmė milijoną Ispanų gy
vasčių, ir žus kitas milijo
nas jeigu karas tęsis dar 
pusę metų.

Tas pareiškimas atspau
sdinta viename laikraštyje, 
kuriame tas ministeris ra
gina abi kariaujančias pu
ses užmiršti nesusipratimą 
ir imtis įsteigti “demokra
tišką” respubliką.

Sausio 21 d. kairieji at
mušė sukilėlių puolimą ant 
Useral-Cerro de Los An
geles, po 5 valandų mūšio.

Sausio 23 — sukilėliai 
vėl bombardavo miestą ir 
pataikydami į 10 vietų “jas > 
sugriovė. Užmušta 20 as
menų.

Keliose vietose sukilėliai 
užpuolę užėmė paskiras 
vietas, užėmė Alhambra de 
Granada ir kelis kaimus.

Iš apgulto Madrido gy
ventojai palengva išsikelia 
kur tik kas gali. Kairieji

Paryžius. — Prancūzijos 
Premjeras Leon Biuru pa
siūlė Vokietijai ekonominio 
kooperavimo sutartį, kad 
Vokiečiai pažadėtų liautis 
lenktyniavę ginklavjmesi.

Tą savo pasiūlymą Blum 
padarė bendro fronto ban
kete, kur dalyvavo 3000 jo 
šalininkų. Blum pasakė 
kad Prancūzija pasirengus 
gelbėti Vokietijai atgauti 
kolonijas, iš kur' gautų sau 
reikalingas žaliavas ir tu
rėtų kur siųsti savo pre
kes, jeigu Hitleris susilai
kys plėtęs ginklavimą ir 
parodys norą taikos.

Jeigu Hitleris to nepri
ims, sako Blum, Prancūzi
ja yra pasirengus atsispir
ti grasinimu prieš grąsini- 
ma ii- ginkluosi® tiek kad 
galėtų neleisti Vokiečiams 
užgrobinėti kitas žemes.

Chelan, Wash. — Vietos 
piliečiai sugalvojo išbandy
ti kaip veiktų Townsendo 
planas, kuris reikalauja se
neliams skirti pensijos du 
šimtu dolarių j mėnesį, ta 
sąlyga kad žmogus visus 
tuos pinigus per mėnesi ir 
išleistų.

Jie surado 63 metų seni 
bedarbi ir davė jam $200 
su Įsakymu pinigus leisti 
taip kad užtektų mėnesį 
pragyventi bet kad gale 
mėnesio visa suma butų 
išleista. Senukas pinigus 
baigia leisti. Už toliią su
mą paprastas žmogus gali 
su šeima gerai gyventi.

PASKIAUSIOS KAUNO 
NAUJIENOS

f

r

TERORĄ S VII. NIJ OJE
* ♦ *

Uždaroma Švenčionių Gimnazija. Suimtas Buvęs 
Lietuvių Tautinio Komiteto Pirmininkas

UŽSIDARĖ 41 BANKAI
1936 metais Snv. Valsti

jose užsidarė 44 bankai. Iš 
jų 41 turėjo federalę depo
zitų apdraudą. Užsidarė 
dėl nepadarymo biznio.
pradėjo gyventojams skel
bti kad nuo V isario 1 d. 
mieste maisto Talės gauti 
tik su maisto kortelėmis.

Socialistų lėktuvai mėto 
sukilėliu talkii-.hikums Af
rikos Moorams atsišauki
mus, žadėdami autonomiją, 
jeigu jie mes sukilėliu ei
les ir padės juos nugalėti.

Paryžius. — Anglijai pa
raginus, Italija ir Vokieti
ja atsakė jog jos sutinka 
suvaržyti liuosnorių vyki
mą į Ispaniją.

PERSITVARKĖ JAPO
NIJOS KABINETAS 

Tokyo. — Sausio 23 d. 
premjeras Hirota atsista
tydino su visu savo kabi
netu. nes negalėjo susitai
kyt su utilitariniais vadais 
ir politiškomis partijomis. 
Japoniją stengiasi valdyti 
milita ristai.

Floridoj suimtas šeštas 
Alvino Karpio plėšikų gau
jos narys, John Roscoe. iš 
Toledo, Ohio. Jie visi įta
riami dalyvavimu apiplėši
me Garrettsville, O., pašto, 
kur Lapk. 7, 1935 m., pa
grobta $46,000.

Medžio apdirbimo indus
trija šioje šalyje dabartiniu 
sezonu veikia gyvai. Per 
savaitę Sausio 16, 512 dir
btuvių pagamino 161,234,- 
000 pėdu kieto ir minkšto 
medžio lentų.

Potviniuose 750,000 liko 
be namų; nuostoliai dideli
Paliesta 11 Valstijų Ohio ir Į ją subėgančių upių 
pakraščių miestai; vanduo jau pradėjo mažėti

EKSTRA!
Valdžia išleido įsakymą 

visiems gyventojams tarp 
50 mylių abiem pusėm Mis- 
sissippi upės pakraščiais 
tarp Cairo, Iii., ir New Or- 
kans, La., trauktis tolyn, 
išvengimui apsėmimo.

Ohio upės vandenys su
sijungę su milžinu Missis- 
sippi grąso pavojum dar 
500.000 žmonių.

į-. -v. ę
Ankstyvi šios žiemos potvi

niai padarė benamiais suvirs 
pusę milijono žmonių Ohio ir 
į ją subėgančių upių 
čiais.
žmonių žuvo.

Potviniai šluoja per 
stijų, apsemta keliolika 
žesnių ir didesnių miestų.

Vanduo padengė virš milijo
ną akiai žemės. Jau dabar 
matoma nuostolių apie 
lijonų dolarių.

Potviniai apsireiškė 
to šios žiemos oro ir
Vanduo, vietoj sustingti snie
gu ir palengva į pavasarį nu
tirpti, suužė upeliais ir upė
mis į milžinišką Ohio upę, ir 
užliejo miestus esančius tar- 
pušakyje tų upių.

Prezidentas Roosevelt pra-

jimo reikalams.
Raudonasis Kryžius skubiai 

renka 
priima 

j tėjusių
mui.

I

$4,000,000 pinigais ir 
visokius daiktus nuken- 
sušelpimui ir apdengi-

Apie pusantro
pakraš- 

šimto

11 val-
ma-

300
nu- 
mi-

dėl 
lietaus.

šil

St. Louis, Mo.Čia gi
mė mergaitė, kurios širdis 
randasi viršuje. Gydyto- dėjo ragint Kongresą rūpintis 
jai netiki kad ji gyvens. greičiau skirti pinigus gelbė-

tu

OHIO
Cincinnati mieste vanduo iš

kilo per 80 pėdų aukščio. Vi
sas miestas susiduria su sto
ka geriamo vandens, kurio kas 
valanda gali pritrukti.

Kiek geriamo vandens buvo 
likę, sako ir tas užterštas, to
dėl žmonėms įsakyta vandenį 
išvirkit pirma geriant. Die
nos bėgyje galima gauti van
dens tik vieną valandą.

Sausio 25 d. Cincinr.ati dar 
užklupo kita nelaimė — visu 
miesto pašonių prie Mill upe
lio dirbtuvių distrikte kilo gai
sras, kuris padarė $2,000.000 
nuostolių. Sudegė dalis Cros- 
lev radio sandėlių.

Portsmouth miestas yra ki
tas Ohio valstijoje kurį smar
kiai potvinis palietė. Žmonės 
tikėdami kad potvinis praeis 
nekilęs aukščiau, bandė pasi
likti antruose namų aukštuo
se, tačiau vanduo vis kilo ir 
kilo. . . šiame mieste atsira
do ir plėšikų kurie pradėjo 
vaginėti paliktas krautuves. 
Išleista įsakymas juo šauti.

KENTYCKY:
Louisville miestas apsemtas

VALSTIJOJE

vandens, 200,000 žmonių tu
rėjo apleisti savo namus; ke
liolika žuvo. Mieste kilo gais
rų.

Paducah mieste gelbstint iš 
apsemtų namu žmones, apvir
to valtis ir 14 žmonių prigėrė.

Potvinis palietė Frankfort, 
Madiscnville, (hvensboro ir ki
tus paupių miestus.

INDIANA:
70,000 žmonių liko 

mų; keli žuvo.
Evansville mieste potvinis 

pasiekė 55 pėdas, pergulėda
mas per 35 pėdų apsaugas.

Apsemta keli kiti miestai: 
Lawrenceburg, Aurora, New 
Alhany ir kiti.

Katinas.— Paskutinėmis die
nomis Lenkų valdžios varomas 
teroras Vilniaus krašte pasie
kė savo aukščiausias ribas. Be 
visos eilės naujų kratų ir po
gromų prieš Lietuviškas orga
nizacijas, Lenkai ėmėsi naikin
ti ir Lietuviškus švietimo ži
dinius. štai šių metų pradžio
je Lenkti švietimo vadovybė 
nutarė nuo Rugsėjo 1 d. užda
ryti Švenčionių Lietuvių gim
naziją.

Vykdydami tolimesnį Lietu
vių įstaigų pogromą, Sausio 5 
d. Lenkai sulaikė dviejų Lie
tuviškų darželių veikimą Vii-' 
niuje. Tą dieną Vilniaus mie-; 
sto storosta pasikvietė šv. Ka- ; 
zimiero draugijos pirmininką 
Kun. Prof. V. Taškuną ir iš jo j 
pareikalavo žinių apie Vilniu
je laikomus Lietuviškus vaikų 
darželius.

Be to, Sausio pradžioje dar 
buvo padaryta visa eilė kratų 
Lietuviškose įstaigose. Krata 
buvo padaryta ir Vilniaus Lie
tuvių Mokslo Draugijoje. Len
ku slaptosios policijos valdi
ninkai smulkiai peržiurėjo Mo
kslo Draugijos knygyne esa
mas Lietuviškas knygas. Dar 
kartą buvo padalyta krata šv. 
Kazimiero ir Lietuvių Labda
rybės draugijose.

Paskutiniu metu iš Vilniaus 
krašto nepriklausomą Lietuvą 
pasiekė vėl šiurpios žinios apie 
prasidėjusias Vilniaus krašte 
Lietuvių veikėjų areštus. Pir
miausia areštuota buvęs Vil
niaus Lietuvių Tautinio komi
teto pirmininkas Konstantinas 

Kaip žinoma nesenai 
valdžia Tautinio 

komiteto veikimą
K. Stasys kelerius rne-

Lietuvos Universitetą 
jau Baigė 2,551

Kaunas. — Lietuvos Univer
sitetas, kuris nuo 1930 metų 
vadinamas Vytauto Didžiojo 
Universitetu, veikia jau 15 
metų. Dabar universiteto mo
kamąjį sąstatą sudaro 458 as
menys. Universitetas turi ke
lis didelius namus su įvairio
mis mokslo priemonėmis ir vi
sais moksliniais įrengimais.

šiuo metu Vytauto Didžiojo 
Universitete yra apie 3000 stu- 

i dentų. Per visą 15 metų uni- 
i versitetą jau baigė 2,551 as- 
j niuo.
L Savų pajamų universitetas 
j per metus turi 950,000 litų, o 
išlaidų 4,500,000 litų. Taigi 
per 15 metų Vytauto Didžiojo 
Universitetas 
kaštavo
Vadinasi, 
alinimas

valstybes iždui 
jau 67,342,000 litų, 
vieno asmens išmok- 
kaštuoja 2,640 litų.

Tsb..

TRUMPOS ŽINIOS
—Palangoje jau ruošiamasi 

statyti didžiulį modernišką ba
seiną ir restoraną prie juos. 
Baseinas statomas tikslu pra
ilginti vasarojimo sezoną Pa
langoje ir duoti progos vasa
rotojams naudotis jurų mau
dyklėmis vėsiomis dienomis.

be na-

miesto gyvento- 
lniti pasirengu- 

dar daugiau, 
valstijoje 15,000 

apie 10 žuvę.

WEST VIRGINIA:
30,000 žmonių be namų; 10 

žuvo.
Huntington 

jams Įsakyti 
siems laukti

Tennessee
liko be namų;
Memphis miestas apsemtas.

Missouri valstijoje 15,000 be 
pastogės; apie 15 žuvę.

Arkansas valstijoje 20,000 
be namų; apie 20 žuvo.

Illinois valstijoje apie 20,000 
be namų; apie 5 žuvo.

Pennsylvanijoje potvinių di
delį pavojų prašalino užėjęs 
šaltis.

Apsemtuose miestuose tūk
stančiai darbininkų liko be 
darbo, dirbtuvės sustojo dir
busios.

Vil
ti u-

Stasys. 
Lenkų 
niaus 
stabdė,
tus buvo šio komiteto pirmi
ninku. Kaip Vilniaus Lietu
vių delegatas jis dažnai važi
nėjo Į Varšavoje esančias Len
kų aukščiausias Įstaigas, ku
riose gindavo persekioį amus 
okupuotus Lietuvius. Taip pat 
jis atstovaudavo
tarptautinėse mažumų 
rencijose. 
mas yra 
smūgis 
viams.

—'Lietuvos atitinkamos Įs
taigos svarsto sumanymą ap
rūpinti darbu iš kalėjimų pa
leistus žmones. Tam tikslui 
projektuojama atidaryti spe- 
cialę laisvo darbo stovyklą, 
kurioje bausmę atlikę kaliniai 
galėtų užsidirbt pragyvenimui.

Lietuvius 
konfe- 

K. Stasio areštavi- 
nepaprastai skaudus 
okupuotiems Lietu- 

Tsb.

ŠAIZIAI KALIFORNI-
JOJE

Pietinę Kaliforniją, kuri 
nežino kas yra žiema, už
klupo šalčiai, kurie paken
kė rukščiųjų vaisiu augin
tojams. išgelbėjimui nuo 
iššalimo apelsinų ir kitų 
vaisių 25,000 darbininkų 
griebėsi apšildyti sodus 
aliejum kūrinamais prietai- 
tais. Bet nėra geni 
pristatyti tą aliejų, 
padaryta $30,000,000 
stelių.

būdų 
todėl 
nuo-

PLIENO MARŠKINIAI 
SUKRITO!

Belgradas, J u g oslavija. 
— Vienas Serbas surado 
būdą sunaudoti atšipusias 
skustuvų ašmenis. Jis iš jų 
pradėjo daryti plieninius 
marškinius, kuriuos kulka 
neperšauna. Bet jis turė
jo bankrųtyti, nes niekas 
jo išradimu nesinaudojo.

—Lietuvoje jau parengtas 
Įstatymas remti ūkininkus nu
kentėjusius nuo audru. Bus 
sudarytas atitinkamas fondas 
su pagrindiniu kapitalu vieno 
milijono litų.

—Kūčių naktį, okupuotoje 
Lietuvoje, Čižiūnų kaime, as
tuoni kilometrai nuo Onuškio, 
Lenkai broliai Jankowskiai nu
žudė penkis kaimiečius ir pt> 
šio žiauraus darbo pabėgo Į ne
priklausomą Lietuvą. Lietuvo
je jie- suimti, ir Lenkų valdžia 
prašo juos išduoti.

. . / •
—Perline baigta tarptautinė 

geležinkelių konferencija. Kon
ferencija sutarė ekspresą Pa
ryžius- Varšava- Maskva, kuris 
ėjo tris kartus į savaitę per 
Varšuvą, leisti per Kauną.

—Iš Klaipėdos pirmą kartą 
pasiųsta į Holandiją 7000 ku
binių metrų popiermalkių. (

—Pabaltijo valstybės svars
to klausimą kurią tarpi autinę 
kalbą pasirinkti Baltijos tau
tų bendradarbiavimui. Kai
myninių santikių atžvilgiu Bal
tijos valstybėms: Estijai, Lie
tuvai, Latvijai ir Suomijai r ą 
reikalinga butų pasirinkti Ru
sų ar Vokiečių kalbą. Tačiau 
kad Prancūzų ir Anglų kalbos 
esančios Tautu Sąjungos kal
bos, ir jos turėtų būti priim- 
tos- . —i

W ■W*a
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LIETUVOS SPORTININKAI 
LANKYS KOLONIJAS

LONDONAS

PITTSBURGH
JLaukiam Svarbaus Sve
čio Gen. Konsulo Jono 

) Budrio Vasario 14

gimė, ir L. M. Dr-jai už sutei
kimą salės papiginta kaina ta
riame ačiū.

ALTS. Kuopų Sąryšio vardu 
Juozas Virbickas.

Veikėjai Raginami Tverti Visuotinus Komitetus 
Jaunuolius Prideramai Priimti

i Amerikiečio Patyrimai 
Anglijoje

Pittsburgho Lietuviai šymet 
minės Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuves tuo įdomiau 
kad turės garbę turėti pas sa
ve svarbų asmenį, Lietuvos 
Generalinį Konsulą Joną Bud
rį iš New Yorko.

Gerb. Budrys tik pereitą ru
denį atvyko į Ameriką, užimti 
svarbias Generalinio Konsulo 
pareigas. Lietuvoje gyvenda
mas, daug kuo pasižymėjo sa
vo darbais musų tėvynei.

Jis buvo vadas Klaipėdos 
krašto sukilėlių prieš aliantus 
ir prijungė Klaipėdos kraštą 
prie Lietuvos. Už tai buvo 
paskirtas to krašto Guberna
torium, vėliau Lietuvos Konsu
lu Karaliaučiuje, o dabar at
keltas į Ameriką.

Pittsburghe gerb. J. Budrys 
kalbės sekmadienį, Vasario 14 
d., dviejose vietose: 3 vai. po 
pietų Lietuvių Piliečių salėje, 
South Side, o vakare, 
dą, L. M. D. salėje, 
draugijų rengiamame 
■jime.

POTVINIS PITTS
BURGHE NESIEKĖ 
KOVO 17 DIENOS 

LAISPNIO

turė- 
dirb- 
esan-

♦

8 valan- 
tautinių 
paminė- 
Koresp.

“Sandaros” Redakto
riaus M. Vaidylos 

Priėmimas

Sausio 17 d., L. M. D. 
je, Pittsburgho Sandaros 
pų sąryšis surengė vakarienę 
pagerbimui “Sandaros” redak
toriaus M. Vaidylos, kuris tą 
dieną Pittsburghe lankėsi.

Nežiūrint nepalankaus ;Oro, 
žmonių atsilankė pilnutė salė.

Programą vedė J. Rūkas, ku
ris pirmiausia pakvietė kalbė
ti P. Pivaroną. Antru kalbė
toju buvo perstatytas p. Vai- 
dyla, kuris kiek plačiau kalbė
jo apie reikalingumą vidurinės 
srovės, Tautininkų Sandariečių, 
nes musų kraštutinės srovės vi
sada nueina pertoli nuo tautos 
reikalų, pamiršta apie savo tau
tą, o rūpinasi kitais. Prisimi
nė ir apie Ispaniją. Sako, mums 
reikėtų kuomažiausia rūpintis 
apie Ispanus, nes ta tauta di
delė ir galinga, o istorijoje nė
ra kad ji kuo nors butų pasirū
pinus apie Lietuvą. Taip pat 
priminė kad Lietuviai kurie yra 
Amerikos piliečiai, butų ištiki
mi šiai šaliai, o ne rūpintis ki
tos šalies reikalais ir ten kokius 
patarimus davinėt. Kaipo Lie
tuviai. mylinti savo šalį, savo 
tėvynę, savo kalbą rūpinkimės 
savo šeimą, savo vaikučius iš
mokyti Lietuviškai ir palaikyti 
Lietuvos meilę tarp Amerikos 
Lietuvių, pasakė Vaidyla.

Trumpas kalbas pasakė taip
gi F. Rudžius, A. Janulevičius, 
Dr. J. Baltrušaitienė, P. Dargis, 
K. Šinkūnas, F. Gedrimas, A. 
J. Kazlauskas, O. Zambliauskie- 
nė, A. Brazauskienė. J. Virbic
kas ir J. žemaitis.

Prisiklausę kalbų kviečiančių 
prie vienybės ir meilės savo 
tautos, visi dalyviai ilgą vakarą 
praleido draugėje smagiai, baig
dami pasišokimu.

Pusė šios vakarienės pelno 
skirta Lietuvių Kambario įren
gimui Pittsburgho Universitete, 
ir kiek išrodo pelno liko apie 
$2&.0<>.

Visiem* prisidėjusioms dar
bu ir dalyvavimu šiame paren-

salė- 
kuo-

DIO
Margučio”

RADIO PROGRAMAS

R
G

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

Šiokiais vakarais 7:00 vai. 
(rytinių valstijų laiku 8 v.) 

Stotis WIND, Gary, Ind.

Pitts- 
ir dar 
prade- 

fiitie

KITŲ

Per keletą dienų žymiai pa
kilęs abiejų upių vanduo laikė 
apsėmęs paupių pakraščių vie
tas. Sausio 25 d. pakilo dar 
aukščiau — iki 35 pėdų — net 
10 pėdų virš potrinio laipspio.

Vanduo apsėmė nekurtas 
žemesnes gatves Pittsburgho 
svarbiausioje biznio dalyje iš 
abiejų miesto pusių.

Apie 5,000 darbininkų 
jo apleisti keletą plieno 
tuvių ir kitų išdirbysčių 
čių upių pakraščiais.

Dvį didelės upės tekančios 
pro, Pittsburghą — Allegheny 
ir Monongahela — ties 
burghu susibėga į vieną 
didesnę upę. Ji nuo čia 
da vadintis Ohio upe.
vandenys, dapildyti kitomis Į 
Ohio upę sutekančiomis upė
mis tolesnėje savo vagoje, ap
sėmė eilę kitų miestų.

VANDENYJE ŽUVO 
GELBĖTOJAS

Sausio 26 d. vakare, Alle
gheny upėje žuvo Charles Sny- 
der, kuris per 14 metų buvo 
Pittsburgho upių sužiurėtojas, 
daugybę žmonių išgelbėjo ir 
ištraukė 280 prigėrusių žmo
nių lavonų. Jis buvo policijos 
departmento narys, žuvo kai 
vakaro laiku su kitu draugu iš
sivarė į kraštą pataisyti su
stojusį veikti valties motorą. 
Per neatsargumą įkrito į van
denį ir jo draugas, iki kita val
timi išsileido gelbėti, didelia
me vandenyje nakties 
negalėjo jo rasti.

C h i c u goję suorganizuotas 
Amerikos Lietuvių Sporto Ko
mitetas 1935 metais pasiuntė į 
Lietuvą vienuolika Amerikos 
Lietuvių sportininkų, kurie 
rungtyniaudami su Lietuvos 
sportininkais Pasaulio Lietu
vių Kongreso metu Kaune, pa
darė ten labai gilų įspūdį. Apie 
tai jau visiems žinoma iš Lie
tuviškų laikraščių, kaip Ame
rikos taip ir Lietuvos.

1936 metais Amerikos Lie
tuvių Sporto Komitetas į Lie
tuvą pasiuntė savo pirmininką, 
Adv. Joną Bagdžiuną-Borden, 
įgaliodamas jį pakviesti Lietu
vos sportininkus atvykti pa
rungtyniauti Amerikoje 1937 
metais, ką p. Bagdžiunas ir at
liko. Lietuvos sportininkai pa
kvietimą mielu noru priėmė, ir 
jų buris jau rengiasi šią vasa
rą atvykti Amerikon.

Rungtynės, kurios tęsis ke
lias savaites, įvyks Chicagoje, 
nes Chicaga yra didžiausia Lie
tuvių kolonija, o sportininkų 
rungtynes surengti daugiau 
kaip vienoje kolonijoje butų 
ne tik nepatogu bet ir labai 
sunku.

Lietuvos sportininkai iš Ry
tų keliaudami Chicagos link, 
pakeliui atlankys žymesniąsias 
Amerikos Lietuvių kolonijas, 
jei tų kolonijų Lietuvių orga
nizacijos ir veikėjai sutiks su
rengti tinkamas svečių priėmi
mui pramogas. Amerikos Lie
tuviu Sporto Komiteto valdy
ba numato sekančias Lietuvių 
kolonijas kurias Lietuvos spor
tininkai galės aplankyti: New

York, Baltlimore, IVashington, 
Pittsburgh, Cleveland, Detroit 
ir Boston. •

Kokią dieną j kurią koloni
ją Lietuvos sportininkai galės 
atsilankyti dabar pasakyti dar 
negalima, tas bus nustatyta 
vėliau. Tačiau Amerikos Lie
tuvių Sporto Komitetas labai 
pageidauja kad aukščiau mi
nėtų kolonijų veikėjai ir orga
nizacijų atstovai kaip greitai 
galima, tarp savęs pasitarę su
darytų vietinius komitetus tų 
Lietuvos svečių pasitikimui ir 
priėmimui, tuojau susirašytų 
su Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetu, žemiau paduotu ant
rašu, kad bendrai pasitarti 
sportininkų priėmimo darbui. 
A. L. S. Komitetas visiems ko
lonijų veikėjams ir vietiniams 
komitetams mielai suteiks vi
sas informacijas ir nurodymus 
tolimesniam veikimui.

A. L. S. Komitetas nuošir
džiai ykviečia aukščiau minėtų 
kolonijų veikėjus kreipti domę 
į šį musų atsišaukimą, ir lai
ko neatidėliojant, sukviesti 
vietinių organizacijų veikėjus, 
ir visą reikalą apkalbėjus su
daryti vietinius komitetus, ku
rie imtųsi darbo, nes laiko tu
rime neperdaugiausia. Netru
kus prabėgs mėnesis ir kitas, 
ir prisiartins vasara, su kuria 
pasirodys ir Lietuvos svečiai, 
kurių visa Amerika yra išsiil
gus.

I Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas 

2201 W. Cermak Road 
Chicago, III.

laiku

Iš West End Šv. Vincen
to Parapijos

ne- 
bet 

Koki

AKRON, OHIO
SMULKIOS ŽINIOS

Sausio 13 d. mirė viduram
žio metų Juozas Alianskas, se
nas Akroro gyventojas. Liko 
žmona ir du suaugę sunai.

Velionis palaidotas iš šv. 
Povilo bažnyčios, šv. Kryžiaus 
kapinėse. Laidojimu rūpinosi 
Lietuviams gerai žinomas gra- 
borius p. Kučko. Prie kapo 
pasakė kalbas V. T. Neverau- 
skas ir P. Jurgelis.

Senas “Dirvos” skaitytojas 
Ignas Termenas, per šventes, 
su savo žmona ir sunum Ignu 
savo naujai Įgytu automobiliu 
lankėsi Chicagoje svečiuose pas 
savo brolį Leoną Termėną ir 
savo žmonos seseris ir švoge- 
rius Pr. Linkus ir Kaz. Rubi
nus. Termėnai pas savo gimi
nes buvo gražiai priimti ir vai
šinami. Kelionę turėjo gerą 
ir laimingai sugryžo namon.

Pas savo tėvelius Bernota- 
vičius Akrone svečiuose šven
čių laiku lankėsi jų sūnūs Al
fonsas. Jis lanko Oxford uni
versitetą Miami, Ohio. Taip 
pat buvo atvykęs ir jų vyres
nysis sūnūs Antanas. Jisai 
yra vaistininkas ir turi vietą 
vienos didelės
kompanijos skyriaus 
rietą Lorain, Ohio.

“Dirvos” ilgamečiai 
tojai, Jurgis ir Ona
Sausio 14 d. sugyveno savo 25 
metų vedybų sukaktuvių. Ta 
proga, jų artimi draugai Su
trikę atminčiai dovanų. Sau
sio 16 d., greitomis pp. Rokai 
surengė savo namuose pokilį 
savo draugams, ir svečius vai
šino ne tik naminiais valgiais 
bet ir iš Lietuvos importuo
tais kumpiais.

Dalyvavo šie svečiai: P. Gaš
ka su žmona, Kriščiukaitis su 
žmona, V. Vasiliauskas su žmo
na J. Grigas su žmona, S. Sas
nauskas su žmona, L. Glins
kis su žmona, Ig. Jasiunas su 
žmona, V. Darulis su žmona, 
M. Janickis su žmona, Jurgis 
Vegra su žmona, J. Ramoška

Rodavičius pasakė kalbą, lin- 
! kėdamas pp. Rokams sveikai 
: sulaukti auksinio jubilejaus.

Svečiai gražiai ir gerai pa
sivaišinę išsiskirstė.

Pp. Rokai visiems prisidė- 
jusiems prie dovanų ir sve
čiams širdingai ačiuoja.

Svečiai ką, ne visi yra “Dir
vos” skaitytojhi, kurie linki 
pp. Rokams ilgiausių metų ir 
laimingo gyvenimo. Kalnas.

Sausio 3 d. — Sveikinu są- 
vo draugus iš Londono, linkė
damas viso gero. Man viskas 
sekasi gerai, tik nelinksma čia 
tarp svetimų.

Kelionė laivu buvo labai įdo
mi, nes malonu ant tokio dide
lio laivo važiuoti. Oras buvo 
šiltas ant jurų. Laive suti
kau porą Lietuvių kunigų iš 
Philadelphijos: Kun. Cepukaitį 
ir Kun. Valančių. Sakė va
žiuoja į Italiją, Afriką, Kiniją, 
o vasarą Birželio mėnesį bus 
Lietuvoje, ir iš ten grys atgal 
į Philadelphiją.

Gruodžio 31 d., važiuodamas 
traukiniu iš Southamptono į 
Londoną, laukuose mačiau ža
liuojant morkas, kopūstus, ir 
žolė visur žalia, ūkininkai lau
kus aria.

Naujus Metus sutikau Lon
done. Vakare prieš Naujus 
Metus čia mažai baliavoja, ne 
taip kaip Amerikoje.

Anglai alų duoda ne nuo le- 
išsigert stiklą 

gert šiltą, ledo 
maišytus gėri- 

nededa, nes čia

DOVANAI

du: jei nori 
alaus- tai turi 
jie neturi. Į 
mus irgi ledo
nemėgsta su ledu, o aš ginger 
ale nemėgstu gerti be ledo tai 
Naujų, Metų vakare ir likau 
nepasilinksminęs.

Londone automobilių labai 
daug, bet Sausio 1 dieną' tik 
vieną žmogų teužmušė, nes čia 
nesmarkavoja taip kaip Cleve- 
lande, Chicagoje ar Neiv Yor- 
ke.

Oras čia nešaltas, tik kožną 
dieną lyga. Matyt čia viskas 
brangu, nes daug ko čia atga
benama iš Amerikos. Bet dar
bų tai šiuo laiku žmonės turi, 
Bedarbių mažai, mechanikų 
inžinierių trūksta.

ir

pus-

i Kalendorius

Iki Sausio Pabaigai
V*<, ’ (J

I937metų Kalendoriai duodami visiems 
skaitytojams kurie atnaujins “Lhrvą’’ 
visam metui — ne vėliau Sausio 31 d.

(I kitus miestus — pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

LIETUVIO BALANDIS LAIMĖJO LENKTY
NES IR DOVANAS

BALTIMORE, MD. — Lie
tuvių liaudies dainos tankiai 
apdainuoja Karvelėlį. Iš to ai
šku kad jau nuo gilios 
karveliai buvo 
viui paukščiai.

Lietuviai nuo 
ja:

artimi

senai

senovės
Lietu-

dainuo-

“Jei bučiau
Miško balandėlis, 

Lankyčiau panelę
Rytas vakarėlis.”

Taip pat jie dainuoja:
“Oi tu karvelėli,

Mėlynas paukšteli,
Ai' girdėjai, ar regėjai 

Kaip aguonas sėja?”
O dar tankiai! dainuoja 

“Karvelėli mėlynasis, 
Karvelėli tu pilkasis, 
Skrisk rytų Šalelėn,
Kur meilužė manęs laukia.

Pastarajai dainai muziką pa
rašė Sasnauskas, šią dainą 
dainuoja bei yra dainavę kas 
tik kur kada dainavo.

Nepasakysiu ar tas 
tris ar dar ir daugiau 
apie Karvelėlį musų 
Rutkus dainavo. Bet 
“Karvelėli Mėlynasis”

karvelis,

i

tai:

šioje parapijoje randasi 
mažai Lietuviškų draugijų, 
mažai kurios ką veikia, 

j trys metai kaip klebonas Kun. 
Vaišnoras sutvėrė šv. Vincen
to Moterų Klubą, bet išpra- 
džių jis buvo mažas. Vėliau 
atsirado gabių ir darbščių čia 
gimusių ir augusių moterų ir 
joms pradėjus darbuotis pasi
rodė ir geros pasekmės. Su
rengta parapijos naudai kele
tas pramogų, kurios davė apie 
$2,000 pelno. Kas mėnesį jos 
laiko bendrus vakarėlius, ku
riuose • siuva, mezga, žaidžia, 
kortuoja. Dabar klubas išau
go iki šimto narių, senesnio ir 
jauno amžiaus. Bet tai tik da
lis musų moterėlių, reiktų ir 
kitoms pasirodyt, gana snaus
ti.

Sausio 7 d. šis pats moterų 
klubas surengė vakarienę pa
vaišinimui savo vyrų ir gerų 
parapijonų. Dalyvavo virš 150 
asmenų. Viskas praėjo gra
žioje nuotaikoje. Po vakarie
nės atsibuvo programas, kurį 
vedė poni J. Miller. Klebonas 
pasakė gražią kalbą. Artistas 
A. Sadauskas dainavo, taipgi 
padainavo kluibietės buvusios 
seniau choristės. Po to vėl se
kė kalbos kitų kalbėtojų, ku
rie pagyrė moteris už jų dar
buotę ir vieningą susiklausy
mą. Kalbos ir dainos tęsėsi 
iki 2 vai. Programas pradėta 
su Amerikos Himnu, baigta su 
Lietuvos Himnu. Po to tęsėsi 
šokiai.

Šioje parapijoje randasi ne
mažai čia gimusių ir augusių 
moterų, bet jos gerai kalba 
Lietuviškai ir net savo vaiku
čius išmokė kalbėt ir skaityt 
Lietuviškai.

Linkėtina šiam' klubui ir jo 
veikėjoms geriausio pasiseki- su žmona, Ona Kazlauskienė, 
mo. J. Š. Ten Buvęs. A. Gutauskas ir S. Rodavičius.

DAYTON.OHIO
NERIMTI PLEPALAI

Praeitą vasarą čia yra mi
rus viena Lietuvė moteris, 
kokio laiko pasklido gandai buk 
tame name velionė vaidinasi. 
Jos vyras pradėjo jieškoti kas 
tas kalbas yra išgalvojęs. Su
radęs kaltininką pareikalausiąs 
faktiškai Įrodyti apie tą vai- 
dinimąsi. Bet nabagas nega
lėjo to padaryti. Vėliau pasi
rodė kad jisai pats plepa apie 
tai iš savo pilvo. Tuomi ir 
pasibaigė tie nerimti plepalai.

Po

vaistininkystės
vedėjo

skaity- 
Rokai,

AUKAUKIM IR MES
Daytone labdaringos orga

nizacijos ėmėsi rinkti aukas 
nukentėjusiems nuo potvinių 
teikti greitą pagalbą. Tat ir 
mes Lietuviai aukaukime pini
gais ir produktais, ypač iš dra
bužių. Nelaukim iki kas ateis 
paprašyti, bet duokime patys 
toms Įstaigoms kurios darbuo
jasi tani tikslui.

Juk Daytonas 
pergyveno tokią 
dabar Cincinnati 
tai. ’ 
cianui 
nėms.

1913 metais 
nelaimę kaip 
ir kiti 

Tada iš visur buvo 
i pagalba Dhytono

“D.”

“TAUTA”

mies- 
siun- 
žmo- 
Rep.

.“Tautos” administracija
šo mus pranešti kad šis žurna
las laikinai sustabdytas, kol 
bus sutvarkytas agentų ir 
skaitytojų atsiskaitymas, šio 
žurnalo išėjo viso’ ketini nu
meriai. Daugelis skaitytojų 
pasigenda-“Tautos!’, .kuri gra-

ridhi tarnavo tautiniam ir kul
tūriniam tikslui.

pra-

BIRMINGHAM — KUR 
DIRBA “AUSTINS”

šis miestas didelis, turi 
antro milijono gyventojų, ran
dasi apie 100 mylių į rytus 
nuo Londono. Miestas puikus, 
tik labai išsisklaidęs ir dar 
matyt daugybė naujų namų 
statoma. Gatvės siauros ir! 
visaip išrangytos.

Iš rišu dirbtuvių didžiausia 
išdirbystė yra Austin Motor 
IVorks, kuri išdirba Austin au
tomobilius. čia dirba virš 20 
tūkstančių darbininkų, be to 
dar daug ką ši išdirbystė per
ka iš kitų dirbtuvių.

Mechanikai sulyg Anglijos 
uždirba gerai: iki 5 svarų Į 
savaitę (apie $25). Paprasti 
darbininkai iki 3 svarų ($15). 
Bet čia dirbtuvės ne kaip A- 
merikoje: čia visur vaitoja 
žmonių jiegą, ne mašinų. Pa
vyzdžiui, priklauna vežimą ma
šinų dalių, vietoj jas vežti 
elektros motorais, supuolę dar
bininkai stumia arba traukia.1

Anglija šiose dienose ruošia- i 
si būdavot! du milžiniškus lai
vus, vieną karišką, antrą pasa- 
žierinį. Darbą atliks John 
Brown and Co., Clydebanke.

Prie laivų darbo bus 3,000 
darbininkų trims metams lai
ko. A. Valysimas.

visas 
dainų 

Matas 
dainą 

tai sa
kosi pradėjęs dainuoti dar Lie
tuvoje gyvendamas prieš 1911 
metus. (Incidentaliai: Rut- 
kaus ir mano atvykta Ameri
kon kartu, laivu “Rhine”, pra
džioje Birželio, 1911 m. Bet 
susipažinome tik Baltimorėje 
1924 m.).

Lietuvoje dalyvavęs bažny
tiniuose choruose, Matas Rut- 
kus nuo pat atvykimo į Balti- 
morę dalyvavo choruose ir 
dainavo su dainą mylinčiais 
žmonėmis. Rutkus turi tvirtą 
“basso profundo” balsą, ir ne 
kairią teko jį girdėti tai vieną, 
tai būryje dainuojant “Karve
lėli mėlynasis”. Musų Matas 
myli dainas, myli ir karvelius. 
Per kelioliką pastarų metų jis 
laikė po kelias dešimtis karve- 
lių-balandžių. Nuo atvykimo į 
Ameriką, jis dainavo Petrai
čio, Simanaičio, Praninsko, Či- 
žausko, Petrausko choruose, o 
dabar dainuoja Lelijos gele- 
žiurės vedamoje “Dainoje”.

Baltimorės į Orange, Va., 100 
mylių atstu, ir ten paleisti 8 
vai. ryto. Rutkaus balandis 
pribuvo į Baltimorę tą patį 
rytą 10:47:08, tai yra, į 2 va- 

l landas, 47 minutas, 8 sekun- 
I das. Jis, parlėkdamas, paraeš- 
šė savo ponui tris sidabrines 
taures: vieną už atlėkimą pir
muoju, kitą už išlaikymų pa
stovaus greitumo, o trečią už 
išlaikymą pastovaus greitu
mo tarp įvarių klubų balan
džių. Apart to, minimas Rut
kaus balandis parnešė tris di
plomus už suminėtus tris lai
mėjimus — ir dar maišelį 
skambučių!

Rutkus turėjo ir kitą grei
tą balandį, tai “Skubos Kara
laičio” tėvą. Tas Rutkaus ba
landis laimėjo lenktynes-Birže
lio 1, 1933 m., atlėkdamas pir
mu iš Cornelia, Ga., 500 mylių. 
Tas irgi parnešė didelę taurę, 
ir gerai žvangučių.

Rutkaus “Skubos Karalai
tis” yra juodai-mėlynai mar
gas, baltasparnis.

Baltimorėje, apart Rutkaus, 
laiko greituosius balandžius P. 
Kunca ir J. Andrešiunas. Cle- 
velande — Liutkus. Be abe
jo yra ir daugiau Amerikos 
Lietuvių priklausančių į balan- 
dininkų klubus.

Nadas Rastenis.

BURNS, ORE.

(Nuo Redakcijos: Antanas 
Vašalimas, Chicagietis, išsiųs
tas į Angliją savo kompanijos 
reikalais, pasižadėjo parašyti 
“Dirvai” savo įspūdžius. Lon
doną jis pasiekė prieš pat 
Naujus Metus. Jis atstovauja 
Clearing Machine Co., kuri ga
mina didžiuosius presus auto
mobilių išdirbystei.)

Rutkus Apdovanotas
Sausio 9 vakare, Baltimorės 

Lietuvių Dainos Draugija, Lie
tuvių Atletų Klube, turėjo 
draugišką vakarėlį. Susirinko 
veik visi Dainiečiai ir ‘Dainos’ 
draugai. Susirinkusių tarpe 
buvo ir poni Ona Rutkienė. Bet 
jos vyro, musų Mato, dar ne
buvo. Kiek vėliau pribuvo ir 
Matas Rutkus — su trimis si
dabrinėmis taurėmis: dvi apie 
pusantros pėdos aukščio, viena 
virš pėdos! Mat, jo tik ką 
gauta tos taurės Balandininku 
Klube.

Balandžių lenktynių, kuriose 
Rutkaus balandis, “Skubos ka
ralaitis” laimėjo, įvykta Rug-

| sėjo 13 d. 1936 m. Išviso ba
landžių tose lenktynėse butą 

' 5648, kurie priklausė 235 sa
vininkams. Visi balandininkai 

j leido po keliasdešimts balan
džių. Rutkus jų paleido 30. 
Vienok šiose lenktynėse kož- 
r.as savininkas turėjo įvardin
ti tik vieną balandį tų lenkty
nių laimėtoju. Rutkus nusta
tė savo “Skubos Karalaitį”, ir 
jis laimėjo.......

Balandžiai ‘ biivo nuvežti iš

P. KVEKŠAS. Gruo-
d. persiskyrė su šiuo 

ilgametis
Petras

“Dirvos”
Kvekšas, 

Palaidotas

JIEšKAU DRAUGO
Norėčiau susipažinti su vy- 

j ru apie 40 iki 60 metų amž. 
1 Aš esu 44 m., apie 140 švara; 
esu gera šeimininkė, turėjau 
vaikų, kurie jau suaugę. Mėg- 

’ stu ūkę, bet sutikčiau gyven- 
‘ti bent kur su geru žmogum. 
I Kas norėtų susipažinti gali at- 
i važiuoti čia. arba norėdami at- 
j sakymo laišku įdėkit štampą.

Mrs. .Hejen Picąll 
Lovėrs • Larie- Bok 54

Leavittsburg, Ohio*

MIRĖ 
džio 12 
pasauliu 
skaitytojas
68 metų amžiaus. 
Gruodžio 14 d. su katalikiško
mis apeigomis, katalikiškose 
kapinėse. Paliko nuliudusią 
žmoną Mariją ir 13 metų duk
relę Marthą. Lietuvoje liko 
jo sesuo Pranė Blagnienč.

Velionis iš Lietuvos paėjo 
Kretingos apsk., Veviržėnų v., 
Gargždų miestelio. Amerikon 
atkeliavo 1909 metais, buvo 
Amerikos pilietis, bet nepa
miršo kad yra Lietuvis, My
lėjo savo senti tėvynę ir kiek 
galėdamas rėmė Lietuvą, Lie
tuvos neprigulmy|bės fondan 
aukavo $100. Iš amato buvo 
siuvėjas ir tame amate išdir
bo 53 metus. Būras mieste
lyje savuose namuose išgyve
no 23 metus iki mirties.

'Lai būna jam lengva šios 
šalies ‘ žemelė.

Pranas Venskus.

PAJIEŠKAU savo brolą Jo
ną Sinkevičių (Sinkevith). Gy
veno Boston, Mass; Turiu prie 
jo svarbų reikalą. (7)

Mike .Sinkevith
402 E. 26th St. Tacoma,' Wash.



DIRVA
Gerb. - i

SPRAGILAS

GERB. TETULĖ RŪPI
NASI APIE LIE

TUVĄ
Sužinojęs kad darbuojan

tis galima ką nors gero pa
dalyt, sumaniau ir aš dar
buotis. Va skaičiau perei
tame “Dirvos” numeryje 
kad vieno Klyvlando Lietu
vio biznieriaus sumanymu 
ir dovana Lietuvių Darže
liui uždirbta net penki šim
tai dolarių, sakau sau: na 
ir aš bandysiu Blaškevičiui 
neužsileist.

Ką daryt ir kaip pradėt? 
Nagi paskaitęs kad Darže
lis rengia dideli baizarą ki
tą mėnesį, sudūmojau eit 
ir rinkt bazarui dovanas 
ir aukas.

Kur pirmiausia eisi jei
gu ne pas savo gimines ir 
artimiausius draugus. Tai
gi pirmiausia ir nuėjau 
pas savo gerb. Tetulę.

— Gerą vakarą, tetule, 
— sakau aš.

— Sveikas-gyvas, vaike
li! Taip senai pas mus bu
vai! Kibą koks svarbus 
reikalas? — sako ji.

— Taip sau, visuomeniš
ku reikalu atėjau: renku 
aukas ir dovanas musų 
Darželiui. Reikia darbuo
tis, svetimi mums nieko 
nepadarys jeigu patys nie
ko neveiksim, — sakau aš.

— Orait, vaikeli, aš su
tinku duot dovaną, ale ne
žinau ką, — sako ji.

— Gali ką nors pati sa
vo padaryt. Tetulė Lietu
voj mokėjai ir megst ir 
siuvinėt. Gali ką savo ran
kų darbo padaryt ir pado- 
vanot, — sakau aš.

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 Merunas, pasižymėjęs narsumu vyras, pasa
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!

—: Vaikeli, tu užsiminei 
apie Lietuvą. Ištikro, aš 
buvau apšaukta geriausia 
verpėja, ploniausius siulus 
suverpdavau, gražiausias 
drobes išausdavau. Ale čia 
Amerikoj tas mokslas ne
reikalingas. Čia viską ga
tavą mašinų padarytą per
ki, — sako ji.

— Tiesa, viską perki pi
giai, bet kas tik rankų dar
bo ir čia yra apšauktas ir 
brangiai įvertinamas, —sa
kau aš.

— Dar vieno daikto no
riu tavęs klausti, vaikeli, rie tik rūpinasi savo parti- 
kaip tu apie Lietuvą dau- Į jos nauda, o ne šalies ge- 
giau žinai: ar dabar Lietu-' rovė, — sakau aš.
voje būna atpušku? — sa
ko ji.

— Na tai dar ko nepri
siminsi ! Taip, Lietuvoje 
atlaidai būna po senovei,
— sakau aš.

— Kai ten dabar bedie
viai valdo, misliau kad at- 
puskus panaikino, — sako 
ji-

— Iš kur tetulė girdėjai 
kad Lietuvoje “bedieviai” 
valdo. Ten viskas net per
daug dar tikybiška, bet ir 
tikintieji nekliudo kitiems 
laisvai elgtis; visi turi tei
sę praktikuoti ar neprakti
kuoti, po atlaidus važinėt 
arba ne, namie poterius 
kalbėt arba ne. Pačiose 
valdiškose mokyklose vai
kai turi tikybos pamokas,
— sakau aš.

— Ale kiti sako kad ten 
bedieviai suvaržė tikintie
siems teises ir patys pasi
ėmė valdyt, — sako ji.

— Tas netiesa. Lietuvą 
valdo geri katalikai, pats 
Prezidentas Smetona turi 
savo vietas Kauno kated
roje ir ten su šeima sek
madieniais klauso pamal
dų. Tas pats su visais mi- 
nisteriais ir kitais valdi
ninkais. Net kariuomenėje 
laikomi kapelionai, kurie 
prižiūri jaunimo tikybinius 
reikalus, — sakau aš,

— O man tikrai įkalbi
nėjo kad ten viskas virto 
bedieviška, kunigai areš
tuojami, — sako ji.

— Tas jau senai praėjo. 
Niekas kunigų nekliudo, o 
jei kliudė tai tik už kiši
mąsi į politiką, o ne už ti
kybą. Bet už kišimąsi į 
politiką gauna, pabarti ir 
visi kiti politikieriai, ku-

6820 Superior Avė.

— Vaikeli, apie ątpuskus 
aš klausiau todėl kad man 
parupo kodėl Amerikoje 
atpuskų nerengia. Jeigu aš 
bučiau kokios parapijos 
klebonas, tai tos parapijos 
šventojo vardo dieną kas
met rengčiau ątpuskus ir 
butų daugiau naudos ir 
pabažnumo negu parapijos 
naudai rengiant piknikus, 
kortavimus ir kitokius špi- 
toklius, — sako ji.

— Tetulė turi labai gerą 
sumanymą. Ištikro, Ame
rikoje kunigai galėtų ren
gti dideles bažnytines iškil
mes savo šventojo dieno
je ir sukeltų daug Įdomu
mo, visi į tą šventę rengtų
si kaip Lietuvoje į atlai
dus. Turėtum savo suma
nymą pakelti kuriame nors 
bažnytiniame laikraštyje. 
Vietoje kokių ten nereika
lingų žmonių varduvių ir 
banketų, galėtų rengti pa
rapijos “ątpuskus”, — sa
kau aš.

— Kas ten manęs senos 
bobos klausys apie rengi
mą atpuskų Amerikoje, — 
sako ji.

— Jau visokius budus iš
bandė parapijos reikalams 
pinigų kėlimui, gali paban
dyt rengti atlaidus, — sa
kau aš.

— Dar vienas klausi
mas apie Lietuvą, vaike
li, — sako ji.

— Na o ką, tetule? — 
sakau aš.

— Ar ištikro ten taip 
gražu kaip paveikslai pa
rodo ir ‘Dirva’ rašo? Skai
tant ‘Dirvą’ rodos ir matai 
kad ten tikras rojus, kad 
visi gražiai gyvena, — sa
ko ji. i

Clevelapd, Ohio -

— Taip i nereikia maty
ti, tetule. Lietuvoje yra ii* 
blogo ir gero, bet kas rašo
ma apie Lietuvą tai tik pa
rodymui į kiek patys Lietu
viai valdydami savo šalį 
pažengė pirmyn ir pasige
rino. Pirmiau miesteliai 
buvo vienas purvynas, ir 
juose viską valdė Žydai. 
Dabar beveik visi mieste
liai išgrysti, didesni net iš
asfaltuoti ; statyba page
rinta; visuose gatvės švie
čiamos elektra; bizniai žy
miai Lietuvių arba Lietu
viškų kooperativų rankose. 
Ūkiai išskirstyti viensė
džiais, dvarai išdalinti be
žemiams ir mažažemiams. 
Kaunas išaugo į puikų, di
delį miestą. Visoje šalyje 
viskas sava, Lietuviška, — 
sakau aš.

—- Ar ir policija ir vais- 
kas Lietuviški? — sako ji.

— Juokus kreti, tetule: 
kitaip ir negali būti, — sa
kau aš.

— Tai gražu butų pa
matyt Aš atsimenu kai 
nueidavau į Kauną, kur tik 
pasisuksi, visur barzdoti 
burliokai žandarai, nieko 
Lietuviškai nežinojo, net 
paklaust negalėjai, — sako 
ji-

— Tetule, dabar Į Kau
ną nuvažiavus tikrai pasi- 
justum lyg sapne: netikė
tum savo akims. Kaunas 
tai tikrai panašus Į rojų 
lyginant su tuo koks jis 
buvo pirmiau kada tetulė 
ten nunešdavai kiaušinių 
ar kokią vištelę parduoti, 
— sakau aš.

— Ale kitos gazietos ra
šo kad tas viskas neteisy
bė, — sako ji.

— Tai tik pavydžių poli
tikierių pastangos niekinti 
savo tėvynę vien tik dėl to 
kad ne jų partija ten val
do. Jau prieš desėtką me
tų, nekurie musų laikraš
čiai sakė kad Lietuvoje 
viskas gerai, kada jų par
tija valdė. Kaip tik jų 
draugai neteko valdžios, 
tie laikraščiai nemato Lie
tuvoje gero, nors per de
šimts metų padaryta šim
teriopa pažanga daugeliu 
atžvilgių. Taigi, tetule, ži
nok kad tie kurie prieš Lie
tuvą kalba yra neverti va
dintis Lietuviais. Jie ne 
tiek šaliai kenkia kiek sa
vo brolius pažemina. Yra 
net tokių išsigimėlių kad 
jie eitų žudytų pačius sa
vo brolius Lietuvoje dėl to 
kad jie su dabartine tvar
ka sutinka ir joje ramiai 
gyvena, — sakau aš.

— Nagi va ir tas musų 
kaimyno sūnūs Stepas: jis 
taip nušneka, — sako ji.

— Ar jis čia ateina? — 
sakau aš.

— Jis nuolat atlenda ir 
prašinėja aukų visokioms 
revoliucijoms, — sako ji.

— Tetule, pakelk jam 
kada puikią revoliuciją: iš
vanok šlapia mazgote, lai 
žino. Jeigu jis nori į ugnį 
pirštus kišti tegul kiša sa
vo, ne tavo, — sakau aš.

— Orait, aš jam patai
sysiu! — sako ji.

— Na tai iki pasimaty
mo, tetule, Darželio baza- 
re, — sakau aš.

— Iki pasimatymo, vai
keli, — sako ji._____ _

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton. O.

Ij

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitą 
palengvinimą su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau. 
riejamas nuo 1867 metų.

O R l O -f.A M O.u s

Ik L I N I M E N T

Gaunama
C. Pakeltis Vaistinėje 

|117 Ę. 79th St. Cleveland.

WASHINGTON, D. C., Sau
sio 18 d. — Po Vilniaus oku
pacijos, kurią taip meistriškai 
įvykdė Želigovskis, Lenkijos 
maršalo vienas patikimiausių 
generolų, kituose pasaulio kra
štuose įvyko keletas kitų pa
našių užkariavimų “netyčio
mis”. Tautų Sąjunga ir net 
kai kurios didžiosios valstybės, 
ypač U. S. A., tokių moderniš
kų užkariavimų atžvilgiu pa
staru laiku pradėjo taikyti 
“nepripažinimo principą”. Taip 
pavyzdžiui, Mandžurijos užka? 
riavimo faktas tebėra iki šiol 
Amerikos nepripažintas Japo
nams. Lenkija, ginklo pajie- 
ga okupavus Vilniaus kraštą, 
labai norėtų kad Lietuvos “ne
pripažinimo politika” butų pa
keista, tai yra, kad Lietuva 
pripažintų Vilniaus okupaciją 
de jure. Gerai žinodama kad 
Lietuva to niekados nepadarys 
liuosu noru, Lenkija imasi, 
kaip matom, įvairių priemonių 
Lietuvą priversti.

Kad agresyvus Lietuvos kai
mynas Lenkija nekaimyniškai 
elgiasi, yra gerai žinoma ne 
tik mums Lietuviams bet ir 
kitiems jos kaimynams. Len
kija išaugo į didelę valstybę 
aplinkinių tautų sąskaiton. Da
bartinė Lenkija tapo panaši 
prieškarinei Austrijai: Lenki
jos ribose atsidūrė dideli skai
čiai ne Lenkų tautybės gyven
tojų. Lenkai, vietoje geruoju 
sugyventi su savo mažumomis, 
kaip daro Lietuva, Čekija, Lat
vija ir kitos kultūringos tau
tos, visomis išgalėmis stengia
si mažumas sunaikinti, sulen
kinti, ir šiuo keliu eidami jie 
dažnai pralenkia net Rusijos 
carų užsimojimus.

Mes Lietuviai dėl Lenkų to
kios politikos palyginamai dau
giausia kenčiame. Po sulau
žymo Suvalkų sutarties 1920 
metais, Lenkijos valdžiai pa
teko visas trečdalis Lietuvos 
teritorijos drauge su visos Lie
tuvos sostine Vilnium. Lietu
va iki šiol neišsižadėjo nei1 Vil
niaus nei pėdos Lenkais oku
puotų Lietuvos žemių, ir ne 
tik kad nemano atsižadėti jų 
ateityje, bet priešingai, rem
damiesi istorijos, etnografijos, 
ekonomijos ir tarptautinės tei
sės pagrindais, tikisi grąžinti 
visa tai kas Lietuvai teisės ir 
teisybės atvilgiu priguli. Dėl 
tokio Lietuvos nusistatymo, 
dėl tokio Lietuvos tvirto pasi
ryžimo, kuris ne silpnėja bet 
metas iš meto tvirtėja, Len
kijoje jaučiama tūlo susimai
šymo, moralinio nerimo suriš
to su augančia Lietuvių neapi- 
kanta.

Daugel kartų Lenkai bandė 
sulaužyti Lietuvos vieningą 
nusistatymą tai karo grąsini- 
mais (Pilsudskio - Voldemaro 
susikirtimas Genevoje), tai di
plomatinėmis priemonėmis (p. 
susisiekimo byla Genevoje ir 
Haagos Tarptautinio Teisingu
mo Teisme), bet nieko neatsie
kė. Priešingai, Lietuvos nu
sistatymas susilaukė pritarimo 
Tai*ptautiniame Forume. Len
kai bandė ir kitos rūšies prie
mones prieš Lietuvą: bandė ją 
sprogdinti iš vidaus, Plečkai- 
tininkais prisidengdami, ban
dė kompromituoti Lietuvos 
vardą piktais įtardinėjimais. 
Bet Lietuvos moralinis autori
tetas, dar atžymėtas laimėji
mais Tarptautinio Teisingumo 
Tribunole, pasilieka nepažeis
tas.

Pastaru laiku, kaip praneša 
Vilniaus ir laisvos Lietuvos 
spauda, Lenkai sugalvoję nau
ją būdą Lietuvą spausti: savo 
žiaurių eksperimentų objektu 
pasirinko Vilniaus Krašto Lie
tuvius ir jų organizacijas ir 
ten įvyko kas ta panašaus į 
pogromą: Lietuviškos šv. Ka
zimiero apšvietos draugijos 
450 skyrių ir 10 susirinkimams 
salių tapo uždaryta; apšvietos

(LIETUVOS SPAUDOS ŽINIOS)
draugijos “Ryto” iš 140 mo
kyklų beliko tik dvi, gi 138 
tapo uždarytos, kaip taipgi 
panaikinta tos draugijos 11 
skyrių ir 80 salių paskaitoms.

To paties likimo sulaukė 22 
Lietuvių ekonominės draugi
jos ir 11 draugijų kultūrinio 
susivienijimo. Net laikinojo 
Lietuvių Komiteto veikimas 
Vilniuje tapo sulaikytas neri
botam laikui. Yra apskaitliuo- 
ta kad iki 1936 metų galo Len
kų valdžia Vilniaus krašte, 
remdamosi Įvairiomis prieka
bėmis, išviso Lietuviškų ištai
gų panaikino 723.

Lietuviškų laikraščių padėtis 
Vilnijoje yra taip pat apverk
tina. Lietuviai veikėjai tre
miami per demarkacijos liniją.

Jei visas kultūringas pasau
lis žinotų apie tuos visus 20-to 
amžiaus Lenkų šovinizmo dar
bus, tai tautų brolybės šalinin
kams tektų giliai susimąstyti. 
Vienas Vilniuje einąs Lietuvi
škas laikraštis skundžiasi kad 
tokis darbas, kada pati valsty
bė pradeda engti savo piliečių 
dalį, yra panašu į sadizmą, 
“čia reikia jau veikti! Bent 
kol kas garsiai šaukti kad pla
tusis pasaulis atsižinotų jog 
sadizmas (tai yra nekaltų kan
kinimas) kai kur virsta politi
kos priemone”.

“Vilniaus kraštas darosi pa
našus į kapines”, — sako Kau
niškis “Lietuvos Aidas”. Eet 
gi nepanašu kad okupantai 
pajiegtų išnaikinti Lietuvius, 
nuo senų-senovės Vilniaus kra
što gyventojus. Visi okupan
tai elgiasi panašiai. Gal Len
kai jau užmiršo kaip juos en
gė Rusų žandarai?

Vilniečių nelaimę atjaučia 
visa Lietuva ir plačiame pa
saulyje. gyveną Lietuviai, Per
nai metais Gruodžio mėnesį 
Kaune ir visoje Lietuvoje įvy
ko skaitlingi protesto mitingai 
ir pasipiktinimo balsai Vilni
jos viešpačių adresu, čia Ame
rikoje Chicagos Lietuviai ma
siniu budu pirmieji pakėlė pro
testo balsą okupatams ir už
uojautos pareiškimą Vilniaus 
krašto nukentėjusiems Lietu
viams. Jų pavyzdžiu paseks 
kitos kolonijos.

LENKŲ SARGYBININKU 
PULDINĖJIMAI IR 

KITI ŠPOSAI
Gal būt ryšium su masiniu 

Lietuviškų organizacijų ardy
mu Vilniaus krašte, — demar
kacijos linijoje irgi pastebėta 
keletas keistų įvykių. Zarasų 
apskrities, Dūkšto ežero rajo
ne, Lenkų sargybiniai pradėjo 
kaitalioti ir stumti Lietuvos 
pusėn “Administracijos ribos” 
gaires. Lietuvos pasienio sar
gyba tas gaires atstatydino į 
senas vietas. Bet Lenkai vis 
nesiliauja su tomis gairėmis 
žaisti. Sykį Lietuvos sargy
ba, įspėdama Lenkus, paleido 
du šuviu oran; Lenkai tada 
pasitraukė nuo gairės. Bet po 
kelių dienų Lenkai vėl pasiro
dė: šį sykį apie 50 kareivių 

7 Dienos Į LIETUVĄ

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į Kauna. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

CO1UMBŪS 
HANSAI DEUTSCHLAND 
HAMBURG w 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 
^.NORTH GERMAN LLOYDtą 

1430 EUCLID AVĖ.
CLEVELAND, O.

skaitliumi, apsiginklavę kulko
svaidžiais ir granatomis; jie, 
nepaisydami Lietuvos pasienio 
sargybos protesto, perkėlė gai
rę keletą metrų Lietuvos pu
sėn ir susijungę telefonu su 
savo štabu susimetė aplink 
perstatytą gairę. Tatai įvyko 
Sausio 16 d. šiais metais. Lie
tuvos parubežio apskrities vir
šininkas tuojau bandė susisie
kti su atitinkamu Lenkų val
džios viršininku, kad incidentą 
išaiškinti. Pasiūlyta susitikti 
demarkacijos linijoje Sausio 17 
d. Bet štai Sausio 18 dieną 
Elta mums praneša kad “Len
kų Storasta atsisakė susitikti 
su musų apskrities viršinin
ku. Incidentas įvyko keli ki
lometrai pietuosna nuo Dūkš
to ežero”.

Kitas keistokas dalykas at
sitiko Babtų miestelyje, netoli 
Kauno: Kas tai šovė dusyk j 
uždarytą Lenkiškos pradinės 
mokyklos langą. Nieko nesu
žeidė, bet Lenkų spaudoje tas 
menkas nuotikis išpustas į di
delį burbulą. Įdomu kad atė
jus policija rado šovimo žy
mes, bet pačios kulipkos buvo 
išimtos ir gal paties Lenkiš
kos mokyklos sargo paslėptos. 
Dėl to įvykio ‘Lietuvos Aidas” 
taip rašo: “čia turime reikalo 
ne vien su chuliganizmu, bet 
ir su valstybės priešais, kurie 
nori išprovokuoti arba suvai
dinti Lenkiškų mokyklų ‘per
sekiojimą’ kad tuo pateisinti 
okupuotame Vilniaus krašte 
terorą prieš Lietuvius.”

Kas dėl bendro Lenkų spau
dos tono, tai yra pastebėta jog 
anti-Lietuviška p r o p a g anda 
žymiai visu frontu sustiprinta.

Ką visi tie reiškiniai lemia? 
Jei kas sau manytų kad tais 
skaudžiais ir negeistinais įvy
kiais tikimasi išprovokuoti Lie
tuvius tai labai klystų: kultū
rinių organizacijų sugriovimas 
nėra gi kultūriškas darbas ir 
Lietuviai tos priemonės Lenkų 
atžvilgiu nesiims: Lenkiškos 
mokyklos Lietuvoje gali nesi
rūpinti. Bet mums visiems 
Lietuviams reikia susirūpinti 
ir atidžiai sekti — ko siekia 
Lenkai ?

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ 

“Dirvos” skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai 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.



D I R V A

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Gamtos galybė, kurią ki
ti vadina “Dievo galybe”, 
yra žmogaus nesukontro
liuojama. Ir žmogus ne
žino kada ta gamtos galy
bė jam smogs.

Audros, žemės drebėji
mai ir potviniai neturi nei 
dienos nei valandos nusta
tytos, ir niekas negali pa
sakyti iki kokio laipsnio 
katastrofa pasieks.

Šymet, kaip niekas isto
rijoje nepamena, vidutyje 
Sausio mėnesio, kada turi 
būti rami, gili žiema, potvi
niai užklupo vienuolika šios 
dėlės šalies valstijų, palies
dami šimtus tūkstančių gy
ventojų, padarydami bai
sius nuostolius.

Žmonės, papratę tikėtis 
laukti potvinių pavasarį ir 
daug pavarsarių praleidę 
pasijuokdami iš mažų van
dens pakilimų, dabar už
klupti visai be persergėji
mo.

Didelė Ohio upė, sujun
gus vandenis su į ją sute
kančiomis upėmis, apsėmė 
daug miestų ir 
nuo desėtko-kito 
čio gyventojų iki 
jono gyventojų.

* SU

■ Žmogus, iš seno naudo
damas savo sumanumą tie
sti miestus paupiais, nes 
upės kitados buvo vienati
nis susisiekimo būdas, pa
renka miestui vietą upių 
tarpušakyje. Tose vietose 
juo didesnės upės tuo di
desni miestai išaugo.

Tose vietose žemė dabar 
labai brangi ir niekas dėl 
kokio ten gamtos prajovo 
potvinio nesutiks apleisti 
savo sklypą žemės ir keltis 
į krantus. Taigi, užeina 
potvinis, žmonės kenčia, 
kovoja, kurie išlieka gyvi, 
pavojui praėjus vėl gryžta 
Į savo vietą, taisosi, stip
rinasi, ir tyžtasi laikyti.

Taip Ohio paupiais mie
stai, tikėdami kitų potvi- 
nių apsiginti, išstatė mili; 
jonines antkrantes — iki 
atėjo dar didesnis potvinis, 
antkrantes vienas išgrio
vė, kitas perviršijo, perlie
jo per viršų, ir padarė sa
vo!

miestelių, 
tukstan- 

arti mili

*

* ♦ »

Pats su savim žmogus 
moka ir šposų pakrėsti.

Štai paveizdan šioje ša
lyje veikia Įstatymas drau
džiu federalei kariuome
nei ineiti Į bent miestą, ko
kiai nors tvarkai daryti jei 
ten nėra kilę riaušių arba 
sukilimo.

Ir todėl pulkai kareivių 
vaikšto potvinio apimtose 
apielinkese, o miestai šau
kiasi kitų miestų kad pri
siųstų policijos tvarkai su
žiūrėti, kuomet jų pačiu 
policijantai iš nuovargio 
krinta!

Raudonasis Kryžius sto
jo pilna pagalba — tos or
ganizacijos tik/.las yra gel
bėti žmones karo ir gam
tos nelaimių užkluptus.

V’«anie oasaulyje 1936 
metais plieno pagaminta 
123,640,000 tonų, 26.8 nuoš. 
daugiau negu 1935 metais.

Iš to viso plieno, Suvie- 
pagamin- 
48,812,000 
19.000.000 
16,000,000 
11,700.000

ny tose Valstijose 
ta tonų

Vokietijoje 
Rusijoje 
Anglijoje

ta

NESUVALDOMA GAMTA
f'-----------------------------------------------------------------------------------

KAIP SUV. VALSTIJŲ 
VALDŽIA LEIDŽIA 
PINIGUS

Suv. Valstijų preziden
tas patiekė Kongresui se
kantiems metams biudžetą 
sumoje $7,695,000,000.

Išskaičiuojama kad
suma išleisti po $7.50 kas 
minuta užimtų visas minu- 
tas praėjusias nuo Kris
taus laikų.

Statistikai sako kad nuo 
Kristaus gimimo praėjo 
apie 1,030,000,000 minutos.

Iš tos didelės sumos da
lis, virš bilijonas dolarių, 
numatyta aprūpinimui be
darbių.

Apie bilijonas dolarių eis 
šalies apsaugos reikalams.

•Suv. Valstijų skolos, su 
1938 metu biudžetu, pasie
kia $35,026,000,000.

Tai yra padvigubėjimas 
nuo 1929 metu, kada buvo 
$16,931,000,000?

Suv. Valstijų gyventojų 
ineigos 1936 metais pasie
kė apie $60 000.000 000.

Spėjama kad 1937 me
tais ineigos pasieks 67 bi- 

Hnjpriu. ir gali pa
siekti net 70 bilijonų, jei
gu nebus perdidelių nesu
sipratimų darbo lauke.

Nežiūrint kaip Itali'a su 
Vokietija nori draugauti, 
Italijos ir Vokietijos sen
tikiai nėra tikri. Hitleris 
remdamas Mussolirj ši n 
ir ten, naudojasi Italų pa
lankumu savo pozicijai su
stiprinti. Ta mato Musso- 
lini, kuris labiausia ir žiu
ri kad Vokiečiai neužgrob
tų Austrijos.

LIETUVA DALYVAUS 
PARYŽIAUS 
PARODOJE

Gegužės 1 d. šymet at
sidarys Paryžiuje Tarp
tautinė Paroda, kurios pa
statai dabar visu smarku
mu rengiami ir prie jų dir
ba dieną ir naktį 4500 vy
ru.

Jeigu padėtis Europoje 
Į pavasari nepablogės, ti
kima tą parodą aplankys 
40,000,000 žmonių.

Parodoje, kiek žinoma 
dalyvaus su savo išstaty
mais apie 50 valstybių, jti 
tarpe ir Lietuva, kuri Įsi
rengia sau gražų paviljo
ną.

Prancūzijos vyriausybė 
šios parodos patalpų Įren
gimui paskyrė $35 000,000 
Už tą sumą bus išstatyta 
ii1 išgražinta pati vidurinė 
Paryžiaus dalis kuri ir pa
siliks taip ant visados.

Iš pirmiau buvusių parodų 
Paryžius ir Įgijo savo gar
sius pasaulinius paminklus 
kaip Eiffelio bokštą, nuo 
1889 metų parodos.

Iš 1878 metų parodos, 
gavo garsų Trocadero, ku
ris dabar iau. nuseno ir ir 
vietoje išstatyta puikiausi 
nauji rūmai ir plaza.

Suv. Valstijos irgi bus 
tinkamai a t s t o vaujamos 
šioje parodoje, nes valdžia 
paskvrė $250,000 Ameriko” 
skyriaus įrengimui. Jamr 
neineis privatiškų Ameri
kos firmiĮ paviljonai.

Phtinum, baltas meta
las, iš kurio daro žiedus ir 
kitus brangius dalykus, pa
brangintas. Iki šiol plati- 
numo uncija buvo $48, da
bar kaina nustatyta $58. 
Aukso uncijos kaina $35.

TĖVIŠKĖ IR ŽIRGAS
Gimiau, augau žaliam kaime, 
Kur rūtelės kvepia, žydi.
Kur kiekvieną žmogų jauną 
Dainos, šypsniai visur lydi.

Kai atein pavasarėlis ( 
Ir gegutė užkukuoja, 
Džiaugsmuos skęstanti krūtinė 
Lyg ta jura subanguoja.

O dabar, kariu palikęs, 
Kitas dainas jau dainuoju,
Ne su rūtomis, gėlėmis 
Bet su žirgeliu eikliuoju!

Kaunas. Jonas Januševičius.

TĖVIŠKĖS ILGESYS '
Nusikaltau kad išvykau, palikęs 
Žalius klevus ir obeles žieduotas, 
Kur pamirškėj tėvo pirkia pakrypus, 
Kur supas ežere juodas žvejo luotas.
O tėviške, su ežerais ir upių vingiais 
Manyj pasilikai su saulės aureole;
O kaip dažnai siunčiu mintis blezdingom’s 
Į tavo mėlyną padangių tolj!
Žinau kad ir dabar saulėlvdžių ilgesyj 
Svajingai šlama topoliai žalieji....
Ton vakarų graznon visa širdim neriuosi 
Ir nejučioms tenai mintim nuskrieju.
Girdžiu ir čia lakštingalų suokimą, 
Gėriuosi vakarais rausvučio šilko, 
Bet kai prisimenu tave, o tėviške, tai 

verksmas ima—
Jaučiu kad žinai kas širdį liudėsin Įvilko: 
O tas kad vakarais čia ilgesys ateina 
Iš tėviškės sparnais lengvučio vėjo 
Ir tyliai aidi kaip sesulių dainos 
Sekminių šventėj, žalioj parugėje.

"P. Tr.” Ra—Jot,

★PADEREVVSKIO gyveni
mo istorija, kuri “The Satur
day Evening Post” žurnale da
bar vyniojama, turi įdomių va
landėlių ir Lietuviui pasiskai
tyti. Sako, jo motina buvus 
Vilniaus universiteto profeso
riaus duktė, kurios tėvas dėl 
1830 metų sukilimo buvo iš
tremtas. To sukilimo gadynė
je, kaip žinoma, Vilniaus uni
versitete mokėsi ir veikė mu
sų žemaičiai patriotai: Sima- 
nas Daukantas, Stanevičia ir 
kiti. Padereivskio motina mi
rė anksti ir jis jos nepamena. 
Bet dešimties metų amžiaus 
būdamas, jis perskaitė Žalgi
rio kovos istoriją, ii- tiek pat
riotizmu, suprantama Lenkiš
ku, užsidegė kad pradėjo sva
joti kada nors “Lenkams kar
žygiams” paminklą pastatyti. 
Savo pasiryžimą įvykdė 1910 
metais, kuriais ir Amerikos 

; Lietuvių kolonijos garbingai 
| Žalgirio 500 metų sukaktuves 
minėjo. Paderewskis, patylo
mis dirbdamas, Krokuvos mie
stui padovanojo Žalgirio kovos 
paminklą. Tai ką daro jaunat
vėje perskaitytos 
gos!

geros kny-

tarp tauti-
Lietuvių ir 

i” di-

I

-^SKIRTUMAS 
nio nusistatymo 
tarptautinio: “Vienybės’ 
rektoriai nuo Naujų Metų lai
kraštį pradėjo leisti dienraš
čiu (reiškia, padidino); SLA. 
Pildomoji Taryba, kurioje tau
tinio nusistatymo žmonių ma
žuma, nuo Naujų Metų “Tėvy
nę” dviem puslapiais sumaži
no. Pagalvokite, kurie yrr 
tikri progresiviai, ar tie kurie 
musų laikraščius mažina ar tie 
kurie didina?

Į

TAUTININKŲ SUSI
RINKIMAS KAUNE

SKAITYMAI

Išnerta Užuojauta Vii 
nijc& Pavergtiems 

Broliams
Kaunas. — Sausio 5 d. dar

bingoje, darnioje nuotaikoj 
praėjo Tautininkų Sąjungom 
visuotinis apielinkių atstovi 
susirinkimas, kuriame gyvai 
pasireiškė musų tautiškos kū- 

i rybos atspindis.
Kalbas suvažiavime pasakė 

Ministeris Pirmininkas Juozas. 
Tūbelis ir Valstybės Preziden- ‘ 

Į tas A. Smetona. 1 i
Tautos Vadas Antanas Sme-1 

tona, kbriam pasveikinti susi
rinkimas pasiuntė specialę de- 

i legaciją, atvykęs į susirinki-
■ mą buvo sutiktas trukšmingo- 
mis ovacijomis. Jo kalba bu- i 
vo palydėta himno garsų ir, 
ovacijų, o Sąjungos pirminiu- | 
kas viso susirinkimo vardu 
nuoširdžiai dėkojo Prezidentui 
už atsilankymą ir kalbą.

šiame susirinkime buvo ir 
Sąjungos organų rinkimai, ku-į 
rie įvyksta kas treji metai. Į 
vyriausią valdybą išrinkti Kau
no tautininkų pirmininkas tau
tos atstovas Br. Gudavičius, 
Kauno tautininkų valdybos na
rys vicedirektorius Tiškus, tau
tos atstovas viceministeris In- 
drišiunas, Prof. Tamošaitis, ir 
tautos atstovas Kviklys, Kan
didatai: viceministeris tautos 
atstovas Gilvydis ir direkto
rius Survila. Garbės teismo

■ nariai pasiliko tie patys: bur
mistras Merkys ir prokuroras 
Kavolis.

Ministeris Pirmininkas Tū
belis neužmiršo ir Vilnijos pa
vergtų brolių ir pareiškė:

i “Šia proga mes reiškiame 
nuoširdžiausios u ž u o j a u t os 
vfbngenčiams Vilniuoje ir ti
kimės kad šis jausmas kyla 
širdyse kiekvieno Lietuvio ku
riame pasaulio kampe jisai be
gyventų. šiuo atveju vien už
uojautą reikšti butų permaža. 
Musų pareiga yra pasižadėti 
visais lojaliais keliais jiems 
sunkios priespaudo's lhilču pa
dėti ir ta pažadą ištesėti”,

V. MYKOLAIČIO-PUTINO 
25 METŲ KŪRYBOS 

SUKAKTIS

MOKSLAS IR GYVENIMAS

saitų 
kelių, 
Kitur 
prieš-

pABAIGOJE 1936 metų Lietuvos spauda mi- 
* nėjo dar vieno musų literatūros darbininko 
25 metų literatūros kūrybos sukaktuves — tai 
V. Kykolaičio-Putino.

Putinas, kaip “Lietuvos Aide” Stp. Vykin
tas rašo, savo sukaktuves pažymėjo dideliais 
veikalais: 1936 metais pasirodė jo NAUJOSIOS 
LIETUVIU LITERATŪROS I tomas, LITERA
TŪROS ETIUDAI ir nesenai “Sakalas” išleido 
rinktinę jo lyrikos knygą, KELIAI IR KRYŽ- 
KELIAI. Tai didelis įvairių žanrų rašytojo 
įnašas į musų literatūros lobyną, šio straips
nio rėmai neleidžia kalbėti apie sukaktuvninką 
kaip romanistą, dramaturgą, literatūros istori
ką, teoretiką ir kritiką, kuriuo Putinas yra, kaip 
Stp. Vykintas įrodo. Putinas pirmiausia pasi
rodė kaip lyrikas, jis rinktine lyrika ir savo su
kaktį apvainikavo, tai ir bus čia žvilgterta į 
poeto 25 metų lyrinės kūrybos kelią.

V. Mykolaitis-Putinas kaip poetas augo to
je prieškarinėje, karinėje ir pokarinėje litera
tūros kartoje kuri, nenutraukus visiškai 
su ankstyvesne literatūra, jieško naujų 
naujų formų žodinei, poetinei kūrybai, 
seniau pasireiškęs simbolizmas, realizmas
kario laikais ir į musų literatūros dirvą pasėjo 
sėklą. Be abejo, ir Putinas nebuvo užsisklen
dęs nuo visų pastarųjų literatūrinių ir filosofi
nių, estetinių tendencijų. Butų labai neatsargu 
V. Mykolaitį-Putiną įsprausti į kurios nors li
teratūrinės srovės apsodus. V. Putinas aukš
čiau kurios nors literatūros krypties, jo litera
tūrinė, kūrybinė asmenybė priima pasaulį, dai
ktus, idėjas ir savais išsaisto, perkošia per save 
ir kuria iš savęs. Dėl to V. Putino lyrika per
dėm dvelkia individualizmu, jei taip galima bu
tų išsireikšti, putinizmu.

Poeto asmenybė brendo labai įvairių fak
torių veikiama: biografinių žinių neteikdamas 
pažymėsiu kad poetas išgyveno labai įvairius ir 
gilius asmeninius išgyvenimus, visuomenines 
epochines idėjas, nuotaiką. 1 
jieškojimas, savotiški kryžkeliai asmens gyve
nime, nepasitenkinimas savaja buitimi, troški
mas laisvės tautai, didysis karas, tautos budi
mas, tautos džiaugsmai ir nelaimės — visa tai 
įrėžė žymes į Putino lyriką.

Poetas savo tematika labai įvairus. Motto 
žodžiai liudija kad gyvenimo žygių įvairumas 
yra jo kūrybos versmė. Jis dainuoja apie pa
vasari ir rudenį, pumpurėlį ir debesėlį, senti
mentalinį Gegužį ir snaiges, apie saulėtekius ir 
saulėlydžius, apie skausmą ir džiaugsmą, mei
lę. laisvę, vergystę, tėvynę. Poetas tai paskę
sta regėjimų, pasakų karalijoje, tai jis nusilei
džia į ‘Lietuviškąją žemę.

VĖLIAUSI IŠRADIMAI 

“Dirvos’’ Korespondentas.

SĖKMINGAS skardies vaitojimas alui su
pilstyti (vieton stiklo bonkų) priklauso nuo iš
radimo tinkamo “pamušalo”, kuris nesunaikin
tų alaus skonio. Skardis už stiklą tinkamesne 
dėl jos lengvumo (55-iais nuošimčiais lengves
nė negu stiklas) ir dėl-galėjimo daugiau jų i 
dėžes sukrauti (65-iais nuošimčiais mažiau vie
tos reikalauja negu bonkos). Mokslui, prie to 
“pamušalo”, teko ištirti ir skardies stikrumo 
klausimą, nes karštą alų pilant, ketvirtainiam 
paviršio coliui tenka išlaikyti 75 svarų spėkos 
spaudimą. Kliūtys, sakoma, dideliu darbu nu
galėtos. Pamušalas daroma iš taip vadinamos 
vinyl rūšies sakų, o kaip kur vartojama vaškas.

MOKSLININKŲ nesenai rasta sudėtinė 
kiekvienos medegos dalelė, kurią jie pakrikšti- 
no neutronu, davė naują įranki kovai su vėžio 
liga, su kuria ikšiam kovodavo X ir radiumb 
spinduliais, šie spinduliai susideda iš begali
niai smulkyčių medegos šmotelių srovės. Sro
vė dabar daroma iš neutrono šmotelių. Pasiro
do, neutronų srovė dešimtį kartų galingesnė su
stabdyti kai kurių gyvų nai-velių augimą negu 
X-spinduliai. Vėžio liga tai tam tikrų narve
lių augimas, kuri gydytojai dar nemoka sustab
dyti. Todėl tai ir daroma (sakoma, gana sėk
mingi bandymai) su augančiais kviečių grū
dais, žiurkėmis ir kita gyva medegą, tiksiu pa
tirti kaip neutronai veikia tos medegos augimą 
stabdyti. Kai kurie gydytojai daug vilties 
da neutronų spinduliams, arba srovei.

MUSŲ gyvenimas apsuptas trukšmu ir 
dėsiu. Todėl medegą, kuri visokį bildesį
stabdytų ir į musų namus bei ofisus neįleistų, 
butų brangi žmogaus nervų sveikatai. Kol kas 
nevyksta rasti medegos kuri butų lengva ir bil
desio nepraleistų. Paprastai, kuo medegą sto
resnė tuo geriau bildesio neįleidžia, todėl sto
ros sienos kambarį ramesniu padaro, negu plo- 

i nos. Bet storos sienos brangiau kainuoja, ir
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Nuolatinis kelio todėl musų gadynei netinka, nes norima viską

ŠAKALIAI

gauti pigiai ir didelio lengvumo, šis klausimas, 
tačiau, uoliai tiriamas Anglijoje ir Amerikoje.

PROF. LYSENKO Rusijoje ir Prof. Black- 
man Anglijoje bando “pagreitinti pavasarį” 
įvairioms sėklų rūšims, tikslu priversti .grei
čiau žiedus užmegsti, arba “plaukioti”. Rusi
jai šitas svarbu, nes kai kuriose jos dalyse va
sara labai trumpa. Kuo anksčiau pavasarį vis
kas sudygsta ir žiedus sukrauna tuo anksčiau 
galima nuo lauko derlių nuimti, ir išvengti ru
dens šalnų.

Mokslas pavasari pagreitinti budus vadina 
“vernalizacija”. Vienas būdas sudygusią sėklą 
pašaklo, kitas palaiko ją tamsoje apyšilčiai 
kią savaitę. Lietuvoje, kaip žinome, vieną 
dą ūkininkai vartoja kada sėja žiemkenčius 
vus. Tie javai gerokai paaugėja rudenį, 
žiemą pamiega -ir pavasarį jau tiekuo kiek 
denį užaugo, užsivaro pirmyn, 
pavasarį dar greičiau priartinti, 
sekasi.

ko- 
bu- 
ja- 
per 
ru-

Dabar norima
Ir, sakoma,

(LIETUVIŲ PRIEMONĖ)
“TAIRVOS” 2-me numeryje patėmijau trum

pą straipsnelį, kuriame rašoma jog “pirm 
‘geso’ išradimo lempose buvo deginama taukai, 
aliejai, ir tt.”

Tas man padėjo atsiminti kad seniau Lie
tuvos žmonės turėjo savotišką būdą namų ap
švietimui, kuris buvo jų pačių išrastas, nes, kiek

j žinoma, joki kita tauta tokio budo nevartojo, 
! ir dabartiniai Lietuviai jį jau pamiršo.

Tas būdas tai “žibintuvo šakaliai”, padary- 
. ti iš sausos pušies medžio.

Girion nuvažiavęs senovės Lietuvis nukir
to nudžiuvusios pušies medį ir jį supjaustęs į 

i penkių-šešių sprindžių ilgumo šmotus gabenda
vo namon.

Toliau, tuos šmotus suskaitydavo į “šaka
lius”, kurie buvo medžio šmoteliai apie 1-8 co
lio storumo, apie 1—l'/g colio platumo, ir 5—6 
sprindžių ilgumo. Tie “šakaliai” gerai ant pe
čiaus' išdžiovinus buvo vartojami žibintuve, ži
bintuvas tai būdavo geležinis imtuvas, kuris 
atrodė maždaug kaip suminta raidė S ii' buvo 
įkaltas į sieną stuboje.

Vakarais, “šakalį” į žibintuvą įkišus, jo 
vienas galas buvo padegamas ir jis, taip deg
damas, darydavo stuboje šviesą. Vienam bai
giant degti, kitas nuo to paties buvo padega
mas, ir tt. Paprastai buvo vaikų darbas žibin
tuvą prižiūrėti. Vienas “šakalys” degdavo, kiek 
aš pamenu, apie 5—7 minutas. L. P. U.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
REIKALAUKIT “DIRVOJE"

—............................... • i

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK 81.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ii’ kepti val
giai, mėsos, ir it. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”

— Na kaip tamstos sūnūs? Ar dar neuž
sitarnavo kapitono laipsnį ?

— Rar tau. Vis dar vyresnysis'- leitenan
tas, bet skolų turi kaip pilnas generolas.

JUROS MERGA
K. S. KARPIUS

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingų mergų 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, r 
Lietuvi jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. ______________________ 100

Reikalaukit' “Dirvųje”
632U Superior Avė. Cleveland, O.
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(Tęsinys iš pereito num.)

Tu
Aš bijau tave

Andrius visai 
dabar ras.

suaugus, 
vardu ir

pa- 
va-

neįsivaizdavo

Jo visi susvajoti jai pasveikinimai su
tirpo ir žodžiai kuriuos jis turėjo pasirin
kęs jai sakyti, subiro.... Jo manymas 
paliesti, apkabinti, paglostyti jos galvą ir 
veidus, kaip darė seniau, išnyko....

— Panele.... tu?.... — vos pajie- 
gė ištarti jai tuos žodžius vyras, kuris ka
re daug priešų nugalėjo.

— Kodėl stebiesi?.... ar jau manęs 
nepažysti?.... — atsiliepė ji, jau auges
niu balsu negu jis buvo pratęs ją girdėti, 
bet dar malonesniu ir jausmingesnių.

— Netikėjau.... 
gražėjus.... 
dinti....

Ir tikrai, 
kokią Verutę

— Nenorėtum kad aš visada bučiau 
mergaitė?.... — dadėjo ji. — Kur tėve
liai? Ar šiandien parjos?

— Jie parjos šiandien pavakare. Aš 
gi vienas skubėjau, čia .... Bet jau tu ne 
ta ką palikau....

— Aš vis ta pati Verutė.... atsime
ni mane gerai....

— Taip.... bet dabar....
Verutės akys, dėbtelėjusios į prieš ją 

stovintį vaikiną, nusileido ant jos ranko
se turinčių gėlių. Joę mintyse perbėgo 
visi tie motinos su Marce pašnekesiai apie 
Andrių; ji niekad negirdėjo jas kitaip iš
sireiškiant kaip tik “kai ištekėsi už An- 

- driaus.... ”
Ją iš tų sunkių minčių išbudinę iš rū

mų atbėgus tarnaitė, kuri vadino Andrių 
į vidų užkąsti.

— Eiva kartu, Verute.... Man bus 
smagiau....

. — Ačiū...... — nežinojo ir ji kaip da
bar Andrių vadinti, ką jis supratęs tuoj 
paskubino:

— Vadink mane vardu, Verute. ...
— Ar tas pritiktų?.... — klausė ji, 

norėdama jo patikrinimo, nors labai, la
bai norėjo tarti ta didi jai vardą: “An
driau!. . . .”

— Nieko malonesnio nebus mano au
sim kaip girdėti savo vardą iš tavo lu
pų....

— Ačiū, Andriau, — ji ištarė la
bai reikšmingai. — Eiva užkąsti.... Ma
ma laukia....

— Mielai, su tavim.... Ar sėdėsi gre
ta manęs?....

— Norėčiau.... bet tas negalima....
— Aš tik juokauju.... Malonu bus 

matyti tave sėdint priešais mane, kad ir 
toliausia....

— Taip tai galima...
Nei juodu kas tėmijo, pei apėjo ar 

jie yra kartu ar ne, ii* ką jie vienas apie 
kitą mano, tačiau nuo šio susitikimo jie 
abu jau pradėjo norėt slėpti savo santi
kius nuo kitų.... Taip visada būna kai 
tarp jaunų gema pirma meilė, kurią jie, 
savyje labiausia augindami, stengiasi nuo 
kitų kuolabiausia slėpti.

Verutei rūpėjo kad kas nepajustų jog 
ji Andrių pamilus....

Mintimis jiedu vienas ir antras prisi
minė tą paskutini jų išsiskyrimą, kuomet 
jis į karą vyko. Dabar gal labai butų no
rėję tą pakartoti — jis glostyti jos galvą 
ir veidus, ji tai jausti — bet jau buvo per
augę tą laiką: toks palytėjimas dabar bu
tų turėjęs kitokią reikšmę ir atgarsį juo
se, taigi tas buvo negalima.

— Andriau prašau, užkandžiui! — pa
sigirdo Marcės balsas, kuri išėjus į kiemą, 
pamačius juodu tolokai, garsiai šaukė, ir 
prieidama arčiau pridėjo: — Verute, vesk 
svetį į vidų, išalkęs iš kelionės! Kodėl tu 
taip nesumani prie šeimininkavimo? Jau 
laikas mokytis!

Daug linksmesnis ir šnekesnis buvo 
Andrius dabar, eidamas tarp dviejų pane
lių, kurių viena buvo jo susvajotos meilės 
įkūnijimas, nors ir antra jam buvo visai 
atsidavus. Duryse jį pasitiko pati poni 
Giedraitienė ir vesdama prie jam paskir
tos parinktos vietos, daug kalbėdama so
dino ir prašė jį valgyti. Skobnis kurio 
parengtu maistu galėjo pasistiprint desčt- 
kas vyrų, kunigaikštienei vis išrodė nega
na gausiai paruoštas tokiam svečiui, ir ji 
nepaliaujamai ragino vaikiną, nesivaržy-

ti. .Bet Andrius, pergyvendamas džiaug
smą kurį dar vos nesenai su Verute su
ėję8 Įgavo, valgyt galėjo labai mažai. Ne 
tiek jis matė didelio skobnio ir ant jo ap
krautų valgių kiek šaleliau prieš jį sėdin
čios Verutės dvi akutes, kurias tik ir te
norėjo matyti.

— Marciuk, prižiūrėk savo svečią.... 
prašyk valgyt.... Mokykis....... Dievas
duotų liktum jo žmona, ir nepataikytum!
— šnekėte prišnekinėjo motina savo kai
myno sūnų kokios ateities ji jam ir savo 
dukterei trokšta, visai ir nenujausdama 
ką vėliau išgirs iš jų pačių tėvų. Verutė 
šitokių motinos kalbų jau buvo pratus gir
dėti, Andrius išgirdo pirmą kartą, bet šie 
žodžiai .šiai jaunai, slaptai įsimylėjusiai 
porelei į tarpą lyg kokią sieną statė.

Marcė, kalbėdama apie valstybės rei
kalus, apie karo reikšmę ir pasekmes, apie 
Karalių ir Lenkus, pataikė Andriui nu
kalbėti ta pačia prasme kaip jos tėvas nu
kalba pačiam Didžiam Lietuvos Etmonui
— kad Lietuvių santikiavimas su Lenkais 
Lietuviams tik didžiausia skriauda.

Verutė tik retkarčiais ko užklausda- 
vo, arba žodelį įterpdavo į jų, kalbas, bet 
iš jos vieną žodį išgirsti Andriui buvo 
maloniau negu girdėti šias dvi moteriškas 
kalbant be paliovos. Ta jaunuolė, nuoša
liau sėdėdama, tenkinosi savo vogtinais 
žiūrėjimais į Andrių, kuris kartas nuo 
kartu į ją akis pakeldamas, pagavęs jos 
žvilgsnį, laikydavo su ja akis suvėręs, iki 
pajusdavo kad kitos keturios akys Į tar
pą pasimaišo....

« * *

Vėl riksmas-kliksmas Giedraičių pi
laitėje — štai aukštai krante kelyje pasi
rodo dulkių debesis: parjoja namon Gied
raitis ir Radvila. Kartu su Etmonu i Kė
dainius vyko ir Raudondvario ukvedis, Ig
nacas Malickis.

Verksmu ir džiaugsmo ašaromis pa
sitiko Giedraitienė savo vyrą, kuri buvo 
išleidus. į mirtį, bet jis laimingai išliko ir 
po trijų metų vėl pas ją gryžo.

Po pasisveikinimų ir apsidžiaugimų, 
prasidėjo linksmoji svečiavimosi dalis, ku
rios bėgiu Gedraičiai rodė Radvilams di
delę pagarbą ir malonumą turėjimu jų 
pas save.

Tinkamam laikui atėjus, vakarienės 
metu, Kėdainių Kunigaikštis padarė savo 
lemiantį pranešimą, kuris džiaugsmu su
kratė visą Giedraičių dvarą.

— Vieningesni ir ‘stipresni mes bu
sim jeigu musų vaikai tarp savęs sueis į 
poras, negu prisiimdami į savo šeimas 
Lenkus, kurie skverbiasi į musų žemę ir 
nori pasidaryti visiškais musų valdovais!. 
— baigė savo pareiškimą Vilniaus Vaiva
da, Didysis Lietuvos Etmonas Radvila.

Giedraitienė tai girdėdama apsipylė 
džiaugsmo ašaromis. Pats Giedraitis pa
sijuto lyg jis padidėjo turtais ir galybe. 
Marcės akyse sužaibavo didybės jausmas, 
ir ji staiga mintimis perlėkė į didžią Rau
dondvario pilį, kur jai skirta būti visa 
ponia!

Andrius, kuris tėvui kalbant atsisto
jo, stovėjo galvą nulenkęs, pastiręs kaip 
stabas. Jo kraujas sustingo, veidas išba
lo, lupos atšalo ir nepakrutėjo.... Jeigu 
butų prasivėrus žemė, jis patenkintas bu
tų buvęs skradžion nugarmėti negu pri
imti tokį nepakeičiamą savo tėvo patvar
kymą. ... Ne dėl to kad Marcė butų jam 
netinkama, bet todėl kad jis buvo svajų 
žmogus ir svajonėse visai kitokią ateitį 
buvo sau numatęs, kuri dabar staiga su
griaunama ........

Verutės laimė kad ji nuošaliai nuo 
suaugusių sėdėjo, kaip nesvarbi tų apeigų 
dalyvė, taigi niekas, išskyrus Ignacą Ma- 
lickį, nepatėmijo permainų joje, tiktai An
drius tai jautė. Jai akyse pasidarė tamsu 
išgirdus Kėdainių kunigaikštį, prakalbant, 
‘“Mudviejų su Giedraičiu sutarimu, mano 
sūnūs Andrius paims sau už žmoną jūsų 
dukterį Marcę....”. Ji norėjo garsiai 
pravirkti, bet balsas užkliuvo; norėjo ap
sipilti ašaromis, bet jos neišsiveržė — ir 
ji lyg pamišus sėdėjo matydama kamba
ryje, prie daugybės žvakių šviesų, žmonių 
veidus, kurių pažinimo nustojo....

— Tavo valia, tėve, ir aš jai neprieš
tarausiu,^.. —- po valandėlės susikaupęs

prabilo Andrius.
Ignacas Malickis, tų apeigų liudinin

kas, išbalo. Jis Raudondvaryje būdamas 
pasitarnavo Lenkams Krokuvoje suteik
damas ten žinias apie Radvijų veikimą 
Lietuvoje, ir per jį buvo daroma piršlybos 
apvesdinti Andrių su viena ar kita jam 
pasirinkti duodamų Lenkaičių kunigaikš
tyčių, paėmimui Radvilų į Lenkų įtaką ir 
pagavimui jų turtų. Malickio keletos me
tų pastangos baigėsi niekais...".

Bet tai dar ne viskas. Jam akys iš 
kaktos iššoko kai Radvila pasakė jog Rau
dondvario pilį paveda savo sunui ir Mar
cei.

Tas dvaras tam Lenkų tarnui buvo 
aukso kasykla. Daug Raudondvario tur
to išėjo į Malickio tėviškę. Dabar jis su
prato kad parėjus į Raudondvarį suma
niai šeimininkei Marcei ten dalykai paki
tęs: nauja iškalbi poni jo iškalbumo ne
pakęs tiek ir neįvertins kiek įvertino se
nasis Radvila, būdamas užimtas valstybės 
reikalais ir neturintis laiko savo dvarais 
rūpintis. Marcė gi, ten pat vietoje būda
ma, jei išsyk ir nesiims jį iš jo pareigų 
paliuosuoti tai visgi su laiku sugaus jį 
bevagiant ir priversta bus išvyti.

KURIŲ PRENUMERATA UŽ “DIRVĄ” JAU

PASIBAIGEI
Šiuomi prašome pasiskubint atnaujinti, nes nenorime 
pertraukti laikraščio siuntinėjimą. Bet mums nėra ga
lima dykai siuntinėti, todėl prašome atsilyginti.

Pasitikime kad nepadėsit šio paraginimo į šalį ir ne
norėsit kad “Dirva” butų sulaikyta.

Su pagarba — “Dirvos” Administracija.
Prenumerata: Amerikoj $2.00; Lietuvon $3.00; Kanadon $2.50 

Pusei metų — pusė kainos.

Šio klastingo Lenko mintyse staiga 
susirezgė du pikti sumanymai: vienas, iki 
Andrius ir Marcė i Raudondvari pareis, 
grobti sau to dvaro naudos'kiek daugiau
sia galima ir siųsti Į savo tėviškę.

Antrą jo sumanymą sužinosime vė
liau.

(Bus daugiau)

Trumpos Pastabos apie Viską
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

—Kalbant apie Lietuvos iš
vežamą maistą Į užsienį, įdo
mu kad ir Rusijai Lietuva pri
stato' daug maisto. Kiaulių į 
Rusiją per savaitę iš Lietuvos 
vidutiniai išsiunčia po 40 va
gonų !

—Hitleris išleido mokyklų 
mokiniams įsakymą: rinkti po 
valgio atliekamus kaulus ir at- 
nešjti į mokyklą. Tie kaulai 
bus sunaudoti trąšoms ir ki
tokiems dalykams. Ištikro Vo
kiečiams blogai ir jie visokiais 
budais sukinkė visą tautą sa
vo kraštą visaip gelbėti.

—Vienas Ispanų karo vadas 
Madride, susipykųs kareiviams, 
leido jiems ginčytis per 15 mi- 
nutų, bet tik žodžiais. Norėjo 
patirti ar kuris nors kareivių 
moka Ispaniškai. Nei vienas 
tos kalbos nemokėjo, todėl už 
15 minutų vadas visus nutildė.

—Lietuvoje • įvedama nauja 
mokiniams sveikatą apsaugoti

tvarka. Kiekvienam mokiniui 
du kartu per metus bus tikri
nama sveikata. Tuo žygiu Lie
tuvos jaunimą manoma apsau
goti nuo ligų pirm negu jos 
gauna išsivystyti.

—Iš gautų iš Lietuvos nau
jienų patiriame kad per šven
tes Lietuvos Vokiečiai į Vo
kietiją pasiuntė net keletą va
gonų valgomų dalykų dovanų 
savo giminėms. Vokietijoje 
maistas ii’ brangus ir negalima 
gauti iksočiai, taigi Lietuviš
kos dešros, kumpiai, lašiniai 
ir kitas maistas buvo malo
niausia šventėms dovana. Lie
tuvos maisto produktais ir mes 
Amerikiečiai skaniai pasivai- 
šinam. Kiekvienas mėgstame 
juos. Ir jų rūšis geresnė ne
gu iš kitų valstybių įvežamų 
maisto prekių.

—Hitleris nesenai parašė ir 
išleido knygą “Mein Kampf” 
(Mano Stovykla). Toje kny-

PER TVORA!
PASIŽVALGIUS
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NAUJOS KNYGOS
Iš Lietuvos

TURIME TIK APRIBOTĄ SKAIČIŲ 
REIKALAUKIT TUOJAU!

BAUDŽIAVA
BAUDŽIAVA. — Atsiminimai, Padavimai, Le

gendos, surinko ir suredagavo Petras Rusec
kas. Didesnio formato knyga, 336 puslapių, iš
leista Kaune, 1936 m.

Labai įdomus skaitymai iš musų tėvų pra
eities, kada žmonės dvarininkų buvo kankina
mi. ši knyga dabar Lietuvoje yra labiausia 
skaitoma ir labiausia žinoma. Kiekvienas .Lie
tuvis, kiekvienas darbo žmogus turi jų įsigyti 
ir perskaityti. Iš šios knygos matyti kaip Lie
tuvių tauta, amžiais jų slėgusios baudžiavos, 
vergijos nusikračius, toli yra nužengus.

Visi apsakymai yra pažymėti vardais, pa
vardėmis ir amžium tų kurie savo. atsiminimus 
papasakojo, ir paminėta kas juos užrašė.

Knygoje telpa keliolika iliustracijų paro
dančių tų laikų žmonių naudotus namų padar
gus ir įnagius/kurie didelėje daugumoje dirbti 
iš medžio.

336 puslapių didumo Kaina tik $1.50.
(Iš kitur, pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS
IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS — Petras Ruseckas.

Lietuvos atgijimo novelės. Rinkinys aštuo- 
nių novelių iš musų dienų pergyvenimų, Lietu
vos didelėms kovoms prisiminti. — 300 pus
lapių, mažesnio formato. Kaune, 1935 m.

šioje knygoje atvaizduota sunkios musų 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, dėl tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas dėl savo tėvynės, dėl brolių 
laoo, dėl šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.

“Išniekintos Vėliavos” kaina 80c.
ABI TOS KNYGOS KARTU — $2.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, O.
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goję jis įrodo dabartinės Vo
kietijos tvankos pavyzdingu
mą. Dabar tą knygą kiekvie
nam užsienyje gyvenančiam, ir 
susituokiančiam. Vokiečiui kon
sulai pasiunčiu dovanų. Taip 
varydami propagandą, Vokie
čiai daug svetur gyvenančių 
Vokiečių atpatriotina.

—Baltijos juroje Lietuvos 
žuvininkai per mėnesį sugau
na apie 100,000 svarų žuvies. 
Kuršių marėse apie 200,000 
svarų, ir upėse apie 80,000 sv.

—New Yorko spauda apgai
lestauja kad New Yorko mie
sto ligoninėse dabar tiek daug 
sergančių žmonių negali gauti 
pinuos rūšies vaistų, gauna tik 
antros rūšies. Pirmos rūšies 
vaistų New Yorke yra užtek
tinai, bet jie brangus. Miesto 
ligoninės, sako, dėl stokos lėšų 
jų negali gauti.

—Amerikos orlaivinijnkystės 
viršininkas Vidai Washingtone 
pareiškė kad dėl lėktuvų ne
laimingų atsitikimų, jo žinioje 
esą du ekspertai gamina griež
tesnes taisykles lėktuvams, ku
rių komercinės oro linijos pri
valės prisilaikyti. Jis pats sa
ko apie oro susisiekimą nedaug 
težinąs, bet jo žinioje žmonės 
esą ekspertai.... Tai kam ta
da jis reikalingas?!

—Ruošiami planai Vasario 
mėnesį šaukti Washingtone 
Amerikos liberalų, darbo ir 
ūkininkų partijų vadus, nusi
statyti sumažinti Federaliains 
teismams galią. Tas sukels 
naujų skandalų, nes čia jau 
politikavimas kištis įteisino 
reikalus. Kaip žinoma, Federa- 
lius teismus kontroliuoja Res
publikonai.

BIZNIAI IR DIRBTU
VĖS LIETUVOJE

Kaunas. — 1936 metais iki 
Spalių 1 d. Didžiojoje Lietuvo
je veikė 13,615 pramonės įmo
nių. Tai yra įvairios rūšies 
išdirbystės, kurių vienos buvo 
didelės, kitos vidutinės, kitos 
smulkios.

Prekybos įmonių veikė 22,- 
500. Iš jų 101 buvo pirmos 
rūšies, kitos smulkesnės.

Daugiausia prekybos įmonių 
yra Kaune, Šiauliuose, Panevė
žyje, Kretingoje ir Kėdainiuo
se.

Prekybos įstaigų 
auga sekančiai:

1935 metais buvo
1934

■ ■

IŠDYKUS JAUNATVĖ

Skrendam su jaunyste
Laimės pajieškoti, 
Bčgik, žirgeli ristas, 
Nemėgink sustoti.

Vargų mes sumaigėm, 
Ašaras sudaužėm*; 
Šokime apsvaigę, 
Susikūrę laupą.

Pievoj tarp žolynų 
Seksim pasakėles, 
Pievoj tarp žolynų 
Tau prisegsiu gėlę.

Į svečius nuklysim 
Pas gimtinės uosį; 
—Vykis! — Nepavysi?! 
—Šimtų kart bučiuosiu!

Bėgsime į miškų y
Kojas pasiraitę,
Pasi'klausim kiškio 
Kurion pusėn eiti.

Ech, dalia jaunystės 
Juoktis ir svajoti; 
Bėgk, žirgeli ristas <— 
Nemėgink sustoti.

“J.K.” Jon. Docius,

(♦Geriau pritiktų: “Ašaras 
ištaškėm”.—Supa G arba.)

V. G. “SANDAROJE” sakoj
“N”. • (reiškia “Naujienose”)] 

skaitome tokį išvedžiojimų:
“Koks Vaidylos kelionės 

slas į Pittsburghą tai kol 
neteko patirti.. Greičiausia 
kad SLA,. reikalais. Bet
Vaidyla vyko į Pittsburghą 
SLA. reikalais tai reikia abe
joti ar jisai tikslų atsiekė.”

Neramiam protui, — sako f 
tai “Sandaros” V. G. — pri
sisapnuoja visokie, nebūti da-, 
lykai. Pirmiau “bendras fron
tas” skelbė jog M. Vaidyla va
žiuoja į Pittsburghų pamatyti 

i “geltonplaukės merginos”, 
dabar jie sako jog 
mo reikalais.

IŠEINA kad kas 
į Pittsburghą važiuoja tai tu
ri pasiklausti senuko Grigo a? 
galima ten važiuoti....

Tam seniui vis rupi ir ta 
“geltonplaukė mergina”, kurių 
jis pora metų atgal po Pitts
burghą tampė, ir SLA. reika
lai (tikriau sakant, SLA. pi
nigai, kurie Pittsburge laiko
mi).

■į

tik- 
kas 
bus

.1 ei

O
Susi vieni j i-

* ' ’ -į

iš ChicagosĮ

Supa Garbu.

skaičius

21,330
19,736

“DIRVOS” AGENTAS
Conn. valstijoje “Dirvos” pre

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

JONAS TAREILA 
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI 

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
musu patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visaįs atžvilgiais 
moderniškas.

HEnderson 9292

k



e DIRVA

“DIRVOS VAJAUS EIGA
Tik už Vieną Dolarį Galit Aprūpinti Savo Drau

gus Skaitymu Ištisą Pusę Metų — ,
' Išrašykit Jiems “DIRVĄ”!

£ d

“Dirvos” vajaus laikas bai
giasi — prašome visų skubė
ti prisidėti savo dalimi prie 
savo laikraščio platinimo.

“Dirva” yra jūsų laikraštis 
ir jūsų pareiga yra jį platinti 
tarp savo kaimynų savo mies
te, išrašyti savo giminėms ir 
draugams kituose miestuose ir 
į Lietuvą.

Daugelis skaitytojų savo 
pareigą gražiai atlieka išrašy- 
šydami “Dirvą” tai draugams 
ir giminėms čia Amerikoje, tai 
j 'Lietuvą. Kiti turi progą tą 
padaryti.

Jeigu negalit išrašyti visam 
metui tai prisiųskit “Dirvai” 
vieną dolarį su pilnu antrašu 
tam kurį norit su “Dirva” su
pažindinti, ir jie gaus “Dirvą” 
per pusę metų. Paskui, ją pa
mėgę, patys išsirašys toliau.

Taigi, “Dirvos” platinimas 
yra lengvas, tik reikia paauko
ti dolaris kitas padarymui sa
vo draugui ar giminei dova
nos.

Už dolarį-kitą metuose ap- 
rupinsit saviškius skaitymu iš
tisam metui.

Tik pamanykit kiek dolarių 
per metą išmėtot visai nie
kams, neskaitant jau išlaidų 
pragyvenimo reikalams. Vie- 
ną-kitą tų palaidų dolarių au- 
kokit aprūpinimui saviškių ge
ru laikraščiu!

Frank Rubežius, iš Mans- 
field, Ohio, išrašė “Dirvą” sa
vo švogeriui Frank Bogužis, 
Marion, Ind.

Iš Pittsburgho: '
Juozas Stačiokas, 
Augustas Mielinis.
Juozas Yurashus iš Torring- 

ton, Conn., rašo: Ačiū jums 
už prisiuntimą “Dirvos” susi
pažinimui. Ji man labai pati
ko. Aš iki šiol skaičiau “Ke
leivį”, bet tegul jis keliauja 
sau savo keliais. Siunčiu jums 
$3.00, iš jų $2 už “Dirvą” ir 
$1 už “Meruną”.

KAIP SIŲSTI “DIRVAI” 
PINIGUS

Kuriems skaitytojams ne
patogu nueiti į paštą išpirk
ti pašto pinigų orderi 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.

SKAITYMO

štai vėl eilė naujų skaityto
ju:

Rapolas Matukas, vietinis,
Anna Vaznis, vietinė
Juozas Tuinyla išrašė “Dir

vą” savo broliui į Lietuvą.
Vacį. Tarutis išraše savo sg- 

serei Pittsburghe.

Per J. A. Urboną, išsirašė 
“Dirvą” šie Daytoniečiai:

Iii. Morkūnas,
Monika Maršalienė.
Agota Kavaliauskienė išra

šė C. Tenckiui, County Home, 
Ghent, N. Į*. ' .V .

Per S. Rodayįčįų išsirašė iš 
Akron, Ohio, šie:

S. Sasnauskas,
J. Vaiveckas,
Ignas Jasiunas',
Ona Užupienė, iš Manches- 

ter, Conn., išraše “Dirvą” sa
vo draugei Kunigundai “Bastie- 
nei, ten pat)

Iš Detroit, Mich., išsirašė 
“Dirvą” šie!

C. Sitkauskas,
Ignas Jatulis,
Ona Jagminienė išrašė savo 

broliui j Lietuvą.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakelti# Pharmacy

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

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

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

ANGEIS
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.

MOORE ICE 
7011 Lawnview

Tel. ENd, 1495

CD.
Avė. 

(15)

KALENDORIAI
.Vienas Kalendorius duodasi dovanų užsimokantiems 

prenumeratų už “Dirvą” visam metui — $2.00.

PASIRINKIMUI YRA ŠI DAUGYBĖ KALENDORIŲ

-__ 1 šventoji šeima
2 Nekalto Prasidėjimo

___ 3 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)

Užsisakyki! pažymėdami numerius ir pridėkit tiek po 25c

,_15 Jauna Ukninkė
„16 Gražuolė prie Ežero 
„17 Mergina su Rože 
„18 Vaikučiai Važiuoja 
„19 Vaikučiai su Paukščiais 
„20 Ūkio Vaizdas prie Kalnų 
„21 Lietuvos Karys ir Letuvaitė 
„22 Lietuva ir Karžygis
„23 Vytauto Prisieka
„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, gaus 
juos už $1.00, persiuntimo kaštų nereikės.

Pirkti Kalendorių galima kiek tik kas nori.

6820 Suoęrior Avė. Cleveland, Qhio

ai io Detroit, Pittsburgh, Akron, Youngstovvn, Dayton 

Chicago, Philadelphia, Scranton, Baltimore, Newark, 

Brooklyn, Waterbury, Boston, Worcester, ir tt.
Atėjo Nauji Metai — atėjo kiti laikai. Kurie skai
tėt kokį kitą laikraštį, dabar pakeiskit į “DIRVĄ”— 
susipažinkit su “Dirva”, pamėgsit ją. “Dirva” visa
da pilna įdomių, gražių skaitymų, puikių Istorinių 
Apysakų, kurios tik vienos yra vertos tų Jūsų moka-

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

l “Dirvos’ platintojų eiles gali stoti kiekvienas Amerikos Lietuvis — ir 
“Dirvos ’ prenumeratorius ir ne. Tik tėmykit 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.
Dirbti gali susidėję keli į vieną ir 

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

HL tarnus užsirašyti sau “Dirvą”, pri- 

■S kalbinkit juos išrašyti “Dirvą” gi- 
_ >minėms į Lietuvą, draugams ir gi- 

minėms čia Amerikoje, arba kitose 
pasaulio dalyse gyvenantiems!

“Dirva” 
bus geriausia 

Dovana
giminėms ir 
draugams.

NEVELUOKIT
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.



LIETUVA PASIRENGUS DI 
LIEMS DARBAMS VIETINES ŽINIOS

Darbininkams už Darbą 
bus Išmokėta 3,480,000 

Litų

dalis reika- 
duoti dar-

bus atlikta

Kaunas. — Ministerių 
netas patvirtino 1937 
viešų darbu planą, kurį paren
gė vidaus reikalų ministerija. 
Šių metų planui Įvykdyti nu
matyta išleisti 3,480,000 litų.

Vykdant viešuosius darbus, 
duodama darbas tik darbinin
kams bedarbiams. Viešų dar
bų fondo lėšos naudojamos tik 
darbo jiegai apmokėti — dar
bininkams už darbą atlyginti, 
o darbo priemones ir medegą 
turi duoti iš savo lėšų 1 
taigos kurioms riešų jų 
fondo lėšos skiriamos 
jiegai apmokėti. Taigi 
šių metų viešųjų darbų 
3,500,000 litų suma bus 
keta vien darbininkams, 
taip sakant, tokia suma bus 
paleista Į apivartą, nes daibi- 
ninkai, turėdami uždarbio, dau
giau pirks.

Apskaičiuojama kad sulyg, 
šio plano gaus darbo apie 5,000 
darbininkų.

Jei ne viešų darbų planas,

kabi- 
metų

tos Iš
darby 
darbo 
skirta 

i plano 
i išmo- 

Ki-

didesnė tų žmonių 
lautų savivaldybes 
bo ar pašalpos.

Planą vykdant 
daug svarbių krašto giažini-
mo, tvarkymo, susisiekimo ge
rinimo darbų. Viešųjų darbų 
fondo lėšos pirmoje eilėje bus 
naudojamos susisiekimo tobu
linimo reikalams ir pirmojo 
būtinumo darbams.

Tam tikras Įvairaus didumo 
sumas gaus visi apskričiai ir 
pinigus sunaudos kelių, 
kelių, tiltų, perkasų ir tt. 
bimui.

Kauno miesto bedarbiai 
lės uždirbti 805,000 litų iš
šų darbų fondo. Iš tos sumos 
eis Nemuno ir Neries kran
tams avarkyti 200,000 litų.

Klaipėdos kraštui iš viešų ! 
darbu fondo paskirta 290,000' 
litų. ’ "L.A.” Į

vieš-
dir-

ga- 
vie-

Naujausias Išradimas
1S

Pietų 
Amerikos
Peter Zebic 
stipriausias 
pasaulyje 
žmogus, 
išradėjas

amen®5

KELIONĖS Į LIETUVĄ

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK-KLAIPĖDA 

Per Gothenburgą, Švediją 

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kaina 

Išplauimai laivų iš New Yorko 
DROTTNINGHOLM 

Vasario 16 Kovo 13 
GRIPSHOLM ----------- Kovo
DROTTNINGHOLM ___  Bal.

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

S1VEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Avė. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center.
Chicago, III. 
Boston, Mass. 
Detroit, Mich.

18
15

N. Y. City
181 N, Mchigan Av. 

154 Boylston St.
107 Clifford St.
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| A K O R 1) I O N A I | 
f Aš PARDUODU AKORDINUS | 
S už nu nažintas kainas, nes aš = 
= perk ’ ž'ios dideliais kiekiais ir 5 
S gaunu žymiai pigiau. Taipgi 3 
= turiu visai pigia kaina Ameri- 3 
g 1.5- darbo instrumėntų, kurie E 
E garantuojami 15 metų. Kainos s 
S eina nuo §95 aukštyn. Duodu E 
S 'šsimokėjiniui. Taipgi pamoki-S 
S nu groti kiekviena perkantį. E g 3

N O T A RI ’S 
Accordion School 
3341 East 55th St. š 

S CLEVELAND, O.
Alllllllilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllh

UŽMUŠĖ. Sausio 26 d. 
vakare, New York Centrai 
traukinta užlėkė ir užmušė] 
per bėgius automobiliu va-i 
žiavusį Hoit Road skerske 
lyje William K. Hawks, in
žinierių padėjėją Weather- 
head Co. dirbtuvės.

TAI BRA MEKANIKAS!
Clevelande suimtas tū

las Jerry Mills, kuris ati
darė1 be rakto ir išėmė pi
nigus iš 129 telofono sto
čių dėžučių. Jis tą darbą 
dirbo čia būdamas paleis
tas po policijos priežiūra 
už tokį pat nusikaltimą 
New Yorke: ten jis apiplė
šė 285 dėžutes. New Yor
ke jį iš kalėjimo paleido po 
priežiūra, prisibijant kad 
jis savo amato neišmokin
tų kitus kalinius.

AUKOS DARŽELIUI

Jack Ganson Paaukavo 
Darželiui $20

I
■ Jack Ganson, Lietuvis imti-
1 kas, kuris CJevelande gyveno 
j prieš keletą metų, kuomet dar 
Į Lietuvių Darželio neturėta, da- 
I bar atvažiavęs į Clevelandą ir 
: patyręs ką vietos Lietuviai pa- 
pdarė savo tautos garbei, pado- 
I'vanojo Daržcdio skolų mokėji-
■ mui $20..I .r
l asmens dovana atsilankiusio į 1 1 ** —1 T1 * V • _ 1     w •
kotojų turėjom kelioliką

..... '.—........< -m.
Tš čia išvažiavo antradienį, 

važiavo i Buffalo ir Bostoną 
biznio reikalais, ir paskui grys 
į Montreal.

Gansonas pats yra “Dirvos” 
skaitytojas ir jau keli metai 
kaip prenumeruoja “Dirvą” sa
vo broliui Lietuvoje.

Jurgis Bakaitis, vietinis, au
kavo Darželiui $1.00.

Feliksas Jucius
PATAISA. Pereitame apra

šymai apie aukotojus Lietuvių 
Darželio banketui * reikmenų 
įsiskverbė viena klaida: vyno 
bonką davė J. Židonis vietoje 
J. J. Versiącką. Versiackas 
tik pridavė banketo komitetui.

■in. . .............i,— 1

yra didžiausia paskiro

2.0C

Salės Bendrovės Nauji 
Direktoriai

Sausio ' 21 d., Lietuvių salė-

PREZIDENTO BA
LIUS BUS LABAI 
- ĮDOMUS - -

DĖL KO JĖZUS MIRĖ

Ni>. 1. Vienatinis skystis kuris 
paliliosuos nuo Exzemos, Dedervi
nių, Atdarų Žaizdų, Atletiškų ir 
Užtrintų kojų, taipgi nuo įvairių 
odos ligų. Pasekmes į 10 dienų. 
Kuomet odos liga kartą bus praša
linta šiuo vaistu ji Jaugiau neatsi
kartos. (Amžiaus skirtumo nėra.)

No. 2. Naudokit šitą parkui už
laikymui odos švariai ir sveikai.

No. 3, Plaukų Tonikas nuo Pli
kimo. Pleiskanų, Aliejuotos Odos ir 
sulaikymui plaukų slinkimo. Duo
da .puikias pasekmes. Garantuoja
mas iki' 45 ■ metų amžiaus.

No. 4. Trinamas Linimcntas — 
nuo Gėlimo. Skausmų ir 
mų, taipgi Reumatizmo ir

No. 5. IMPORTUOTA 
PIŠKA ARBATA

Valo sistemą ir duoda 
t .sulio. Kataro, Majnerių 

___  r......................
rovių.

The Samson Tonic & 
Tea Company

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

Išsisuki
te
EURO-

Valo sistemų ir duoda apetitą, 
gera nuo Reumatizmo, Nervų, Du
sulio, Kataro, Majnerių Dusulio, 
Gallstones, Skilvio ii1 Inkstų nego-

I

|'je buvo, mėtinis Salės bendro- 
i vės šėrininkų. susirinkimas.

Posėdį- atidarė A. Daniels, 
direktorių tarybos pirminin
kas, ir kaip yra priimta, pa
siūlė susirinkimui išsirinkti 
vedėją tam vakarui. Juo iš
rinktas P. P. Muliolis. Sekre
toriavo Jurgis Brazaitis.

Išduota įvairus raportai, ir 
finansų raportas parodė kad 
per pereitus metus, ačiū Pilie
čiu Klubui, kuris dirba išvien 
salės naudai, padaryta dikčiai 
ir pelno, be to salė vėl žymiai 
pagerinta.

Nauji direktoriai išrinkta: 
Chester G. žuris, J. Skodis, J. 
Debesis, A. Ivinskas, V. Mali
nauskas. J. Petrauskas ir A. 
Padegimas. Nuo draugijų ku
rios turi salėje žymias sumas. 
pinigs, šie: nuo Dr. Vinco Ku-į 
dirkos — Vladas židžiunas, 1 
nuo Moterų Aušros Vartų —; 
Elz. Ramanauskienė.

Nutarta kitą metinį susirin
kimą sutraukti kuodaugiausia 
esančių šėrininkų, nes 
rais laikais vis mažai

I susirinkimuose.

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

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

Kaina 25 centai.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

Kamnas St. Clair ir Ontario 
Namy KEnmore 4740-W.

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 
kainų. 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 j mane telefonu arba asmeniška).

miiiiiiiiiiiiiiiiHiMiiiiii'miiiiiiiiiiiiiiiilitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiiK 

[ DELLA C. JAKUBS | 
| (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Vežimai ligoniams pervežimui į (igonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai, i 

i 
Lithuanian Funeral Home

6621 EDNA AVENUE ENdieott 1763

3

I

■

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų p»- 2
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 5 
šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. T’odel pi..- s 
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). į

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estatc į
ir Apdraudos Agentūra ?

P. P. MULIOLIS ii
6606 Si’pėriot:Are. Cleveland HEn. 67k9 J

į

I

Ką šv. Raštas sako apie Jė
zaus mĮrtį: Jėzus mirė už pa
saulio- nuodėmes. Raštas taip 
sako: Per nieką kitą: nėra iš
ganymo, nes neduota žmonėms 
kito vardo po dangumi, per ku
rį mes turėtume būti išgelliė-li, 
kaip tik vardan Jėzaus Kris
taus, bet ųe mirtino žmogaus 
vaiTlan. Raštas sako khd be 
kraujo praliejimo nėra jokio 
atleidimo nuodėmių. Jėzus Kri
stus praliejo savo kraują.

, : 3 k. 
iroe 9: 

Kalas. 1 :pr. 2O.e.

Cl'eVėlahde rengiamame Pre
zidento Roosevelto Gimtadiepio 
Sukaktuvių Baliuje dalyvaus 
keturios pirmos rūšies filmų 

'žvaigždės, padarymui to ba
liaus įdomiu. Balius rengia
mas šį šeštadienį Miesto Au
ditorijoje, Sausio 30 d.

Tos žvaigždės — žavėjanti 
Fay Wray, Richard Ąrlen, Do- 
nald Woods ir Briąn Donlevy 
atvyksta 2,000 mylių tolumo 
kelią iš Hollyvvoodo dalyvąvi- 
nui šiame svarbiame Cleve- 
ande parengime.

Tas pasidarė galimu pastan
gomis Nat Wolf, Waraer Te
atrų vedėjo, kuris yra pirmi
ninkas palinksminimo progra
mo komiteto.

Tam vakarui muziką patieks 
iu orkestrai; tarptautiniai ži
emas Hal Kemp ir jo grupė 

kurie girdimi per Columbia 
■adio retežį, ir vietinis Jimmy 
Dawson su savo gabiais muzi
kantais.

šis parengimas yra didžiau
sias kokį kada Clevelandas pa- 
ikėsino daryti labdarybės ir 

-elpimo tikslu, ir kiekvienas 
rašomas dalyvauti.
šio d'delio parengimo palnas 

skiriamas gydymui paraližiuo- 
‘"i vaiku. Tikietai baliui gau- 
-’ariii “Dirvos” administracijo
je, kaina tik $1.

Skaitykite Šv. - Raistą, 
Mosės, 17:pr. ll.e. ■ Ebi 
pr. 22 e.

Ar ne geriau klausyti Jono 
Krikštytojo,, kuris nurodė į Jė
zų ir tarė: štai Dievp avinė
lis, kuris atima pasaulio'nuo
dėmes. Klausimas kodėl šio- 
laikiniai perstatymai apie Iš
ganytojo Jėzaus mirtj turi to
kią mažą svarbą. Ar butų ga
lima surasti kokią palaimą dėl 
žmonijos? Tas turi būti pripa
žinta kad jie negali įvykinti 
jokių palaimų. Mirtinas žmo
gus nieko negali: nei tobulą 
sveikatą grąžinti, nėi mirusius 
prikelti, negali surišti volaną, 
negali atidaryti aklųjų akiu, 
nei kurčiųjų ausis atidaryti, 
nei sugrąžinti žmonėms jų 
mintis, žmogus nieko negali.

Jėzus, kuris dayė atpirkimą 
už visus jo prisikėlime -iš nu
mirusių, jam yra duota galybė 
kaip danguje taip ir ant že
mės, ir jis turi galybę, prikelti 
visus iš numirusių. Jėzus pra
dės vykinti ta (Urbą 'trumpo
je ateityje, šėtonas bus su
rištas. Dievo neprietelius šė
tonas reiškia visus tuos kurie 
priešinasi Dievo evangelijai 
apie Dievo karaliją.

W. F. Shimkus, 
(Aps.) Skelbia S, B. S.

RUOŠIAMA DIDELĖ 
MAISTO PARODAClevelandą. Iki šiol svečių au- 

~ ' po
$1, ir tik vieną-kitą aukavusį 
kiek daugiau.

Jack Ganson sustojo Cleve* 
landė porai dienų gryždamas 
iš Kalifornijos, kur buvo nu
vykęs keletui savaičių. Kėliau* 
ja su savo žmona, dukteria in 
giminiete iš Ansonia, Conn., 
kurias visas vežė aprodyt A- 
meriką.

Jack Ganson yra imtyni 
tvarkytojas Montreal, Kana
doje, kur pereitą vasarą pada
rė tiesiog stebuklus sutraukda* 
mas į imtynes po 10,000 it 
daugiau žmonių, žiemos me* 
tu ten imtynės pertraukiamos; 
Jis pats jau nesiima.

Metas laiko atgal Ganson 
važinėjo su imtynėmis Euro
poje, Įr Vasario mėnesį buvo 
iš Paryžiaus nuskridęs į Kau 
ną keletui dienų. Iš ten ap- 

j lankė savo tėviškę, šidlavos 
par., Raseinių apsk. Jo tėvas, 
virš 90 metų amžiaus, pora 

; dienų po sunaus apsilankymo 
■ mirė, bet Gansonas gavo apie 
I tai žinią pavėluotai Paryžiuje

Gansono Lietuviška pavarde 
yra Karabinas.

Ir Lietuvoje atsilankęs Gan
sonas žymiai prisidėjo aukomis 
prie visuomeniškų reikalų, — 

1 ypač stambią auk^ davė Karo 
Muzejaus baigimui, — ir čia 
Amerikoje nepamiršta mušt 

! tautinių reikalų.
i Už Gansono auką, Daržely- 
' je jam paskiriami du medeliai

Iš Kalifornijos gryžo skubo- 
: mis, norėdami pabėgti nuo ten 
užklupusių šalčių, pūgų ir po- 

i tvinių. Kelionėje savo auto
mobilį taip sudaužė kad turėt- 
jo Clevelande pirkti naują.

I
I

I

pasta-i 
lankosi l

Rep. i

• Clevelando 37ta metinė Mai
sto Paroda ir Narnu Reikme
nų Išstatymas prasidės ketvir
tadienį, Vasario-Feb. 4, Public 
Hall, kur atsilankiusieji ma 
tys šimtus įvairių įdomybių.

Paroda tęsis 8 dienas, bus 
uždaryta sekmadienį, ir baig
sis penktadienį, Vasario 12 d. 
Lankymo valandos bus nuo 1 
iki 11 vakare.

Moterims paskirta piniginės 
dovanos $160 už įvairius kepi* 
mus; dovanos už išplatinimą 
daugiausia įžangos tikietų mo* 
terų klubams, bažnyčioms, ir 
šiaip organizacijoms.

Didžiojoje scenoje per visą 
parodos laiką bus puikus pro
gramai, kuriuos išpildys Judy 
Janova, Annie ir Zeke, pagar
sėję hillbilly radio dainininkai, 
ir prie to vieną dieną asmeniš
kai dalyvaus Irene Rich, pasi
žymėjus filmų ir scenos žvai
gždė. Ji bus trečiadienį, 
salio 10 d.

Kitas pažymus nuotikis 
je Maisto Parodoje bus 
viešos vestuvės šeštadienio 
kare, Vasario 6, auditorijoje 
didžiojoje scenoje. Laiminga 
porelė bus Miss Alida Stumpf, 
21 metų, nuo 4344 Pearl Rd., 
Brooklyn, kuri būš suvesdin- 
ta su Frederick Zumpf, 70C3 
Dartvorth Drive, Parnia. Jie 
bus gausiai apdovanoti, kaip 
tas daroma kasmet.

IŠSIDUODA KAMBARIS 
Vienam ar Dviem Vyram 

Lietuvių šeimoje, prie dvie
jų karų linijų; iš šono pas
kiros durys į viršų į kamba- 
į. Kreipkitės ' (6)

986 F A'ST’79TH ST.

Va-

šlo- 
tai 
va-

Kastancijos Pastarnoklerfės, 
kuri mirė Sausio 19 ir palai
dota Sausio 23, laidotuvėmis 
rūpinosi ir gražiai pasitarna
vo graborė Adelė C. Jakubaus
kienę, 6621 Edna ąVe.

Pilnai įrengta Lietuviška Užeiga

A. W1RBIC1<AS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ y-

LIETUVIŠKĄ UŽEIGĄ 
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas-' 

Penktadienio vakarais skani žuvies, vakarienė.

17320 St. Clair Avcnne

GAUKIT SAU 
KALENDORIUS!

Sausio 30 diena yra pasku-i 
tinė gauti dovanų 1937 metų 
didelį sieninį Kalendorių — 
taigi kurių prenumerata pasi
baigia šiuo laiku, atsilankykit 
į “Dirvos” administraciją, už- 
simokėkit prenumeratą už vi- ] 
są metą ir gausit savo dova-' 
ną.

Administracija” atdara v&- j 
karais iki 8 vai.

Taipgi kalendorius duodama 
naujai užsirašant “Dirvą” 
sam metui.

PASKAITA APIE 
AMERIKOS LIETUVIUS

Willson Jr. High mokyklos 
Tėvų-Mokytojų posėdyje, Va
sario 3 d., nuo 1:30 vai. po 
pietų, bus Lietuviškas progra
mas, “Dirvos” redaktorius K. 
S. Karpius duos paskaitą api * 
Lietuvą ir Amerikos Lietuvi; 
nuopelnus šios šalies gyveni
me.

Kun.
vi-

V. G. Vilkutaičio 
Pagerbimas

ATSIDARO KOKSŲ 
DIRBTUVĖ

C. F. Hood, American Steel 
& Wire Co. vice prezidentas, 
skelbia jog tuoj atidaroma tos 
kompanijos koksui dirbtuvė, 
esanti ant Harvard avė. prie 
E. 22 st. ši dirbtuvė buvo už
daryta per keturis metus.

Darbo toje dirbtuvėje bus 
dėl 200 darbininkų išsyk, to
liau gi bus paimama daugiau.

Išsyk bus paleista du pečiai 
iš keturių, bus sunaudota per 
dieną 1900 tonų anglies, iš ku
rių gausis 1351) tonų koksų.

Kartu pradės dirbti ir šali
nių produktų skyrius, kuris 
gamins Benzol, Tar, Sulphate 
of Ammonia ir kt.

ABI ŽIURIENĖS SERGA
Brolių Žiuriu, Pijušo ir Fe

likso, žmonos susirgo ir randa
si Polyclinie ligoninėje, Dr. J. 
T. Vitkaus priežiūroje.

Biruta, P. J. .žiurio 
iš Olmstead. jau virš 
vaitės kaip ligoninėje*, 
jo kelias operacijas.

Lucija, Felikso žmona, pa
sidavė j tą pačią ligoninę Sau
sio 25 d.

Linkėtina jom greitai pasi
taisyti. 

žniona, 
dvi sa- 

Tui'ė-

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

patelefonuukit dei paaiškinimų 
Apdraudžiu tutinus ftUQ ugnies, 
tornado?, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
6792 SUPERIOR (viršuje) 

'Telef. HEnd. 5999

Sausio 21 vakare, Clevelan
do šv. Jurgio parapijos salėje, 
mokyiklos vaikai surengė gru
žu ii’ įvairų programą pagerb
ti kleboną Kun. Vilkutaitį jo 
varduvių dienoje. Pirmiausia 
visi mokiniai sudainavo pasvei
kinimo ir gero linkėjėmo dvi 
daineles, irt tuo tarpu klebonui 
suteikta gražus raudonų rožių 
bukletas.

Programas susidėjo iš gra
žių šokių, dainelių, muzikos ir 
vaikų žaidimų, Lietuviškų ir 
Angliškų; kiekviena kliasa tu
rėjo savo kokį nors uždavinį 
su pritaikintais gražiais parė- ] 
dalai s.

Į ši vakarėlį buvo atsilan- ■ 
kę du svečiai, Kun. Petreikis! 
iš Youngstovvno, ir Kun. Mi- 
sijonierius Jankus, nesenai at
keliavęs iš Lietuvos.

Prie kiįų, kalbėjo ir Kun. 
Misijonierfūs Jankus, kuris pa
reiškė nusistebėjimą gražiu 
Lietuvių vaikučių gabumu ir 
drąsumu scenoje, sako, Lietu-j 
voje to nepatėmysi, ten vaiku- į 
čiąi lėtesni ir nedrąsus. Pri-1 
minė kad jau ir Lietuvoj dą- 
bar vaikai privalomai laukio 
mokyklą. Apsirėdę taipgi ge
riau, jau nebeateina į mokyk
lą klumpėm arba visai basį, 
nes kiekvienas vaikas moka 
skaityti ir žino kaip kitose šą-' 
lyse vaikai dėvi.

Klebonas Kun. Vilkutaitls, 
padėkojo mokyklos vedėjoms i 
Seserims už tokį gražų jo pa-' 
gerbimą, ir vaikučiams už -deri 
vaitas, ir visiems susirinkų.- 
siertĮS. --..U • -

Jau' nė 'pirmą' kartą Lietuvių 
šv. Jurgio parapijos mokyklos;,., 
■vaikučiai ‘ Taij>" "gražiai pašifb-;;. - 
do. Ypač užbaigimui .mokslo_ _
meto Sesutės iuos ko įvaires
nio išmokina,-?įr atątląnkiąsie- 
ji* -gČFSjaši jų gražiu pasirodo
mu. Liepunėle.

Kampas E.174th St.

Tikriausias reguliavimas

virimo temperatūros yra

BO

MODERNINIO GAZO PEČIAUS YPATYBE
Jokis kitas, kurąs negali pri
lygti gazo parankumui. Mo
derniškame gązo pečiuje jus 
galit turėti greitumą koki tik 
norit — nuo lėtučio kaitimo iki 
smarkaus užvirimo ir visokį 

A karštį terpe tų.
Peęiaųš'■ kąrščio greitumai' —

THE EAST OHIO
ĖAST SlXTff IA ROČKAVELL

lėtas, greitas arba koks nori, 
yra, suprantama, automatiški. 
Taipgi daug gelbsti insulino tas 
pečius.
Pamatykit moderniškus gazo 
pečius pas savo pardavėjus- ar
ba Gas O.ffiėe. Jums patiks jų 
išvaizdą, jų nauji patogumai ir.' 
jų žema kaina. .

GAS COMPANY
•• ■ PHONE MAIN ■'(*640
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Lietuviškas Radio Programas iš WJAY Stoties 
Vasario 15, Kalbės Gen. Konsulas Budrys

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

Kitų Kolonijų Lietuviai 
Girdės Gerb. Budri iš 
Clevelando 5 vai. po 

pietų, Vasario 15

Šymet, švenčiant Lietu
vos Nepriklausomybės 19 
metu sukaktuves, Člevelan- 
do Lietuviai turės garbę 
turėti savo svečiu Pulk. Jo
ną . Budri, naują Lietuvos i 
Generalinį Konsulą iš New 
Yorko, kuris sutiko atva
žiuoti i Clevelandą kalbė
ti Lietuvių salėje, pirma
dienio vakare, Vasario 15.

Taigi gerb. Budrį gir
dės ir kitos Lietuvių kolo
nijos aplink Ohio, per ra- 

Vnihant. net Lietuviams

žinomas Stanley Altschu- 
ler, tautinių programų di
rektorius iš radio stočių 
WJAY ir WHK teikia Lie
tuviams pusę valandos lai
ko duoti programą kalbų 
ir dainų iš WJAY, pirma
dienio vakare, Vasario 15, 
nuo 5 iki 5:30 vai.

WJAY stotis yra didelė 
ir ją gerai girdi Detroite, 
Daytone, Columbus, Nia
gara Falls, Kanados ir ki
tų kolonijų Lietuviai pla
čiu ratu aplinkui.

Dainuoti pasižadėjo ar
tistas Jonas S. Urbonas.

Tėmykit “Dirvoje” dau
giau apie programo smulk
menas.

Jei bus kokių pamainų 
radio programo valandoje, 
“Dirvoje” bus pažymėta. Pulk. Jonas Budrys

REMEMBER FEBRUARY 7th!
Listen my children
And you shall hear
Of the big show
That’s drawing near.

The east is chosen, —
The date is sėt
Buy your ticket novv —
In case you Eorget.

It doesn't reąuire much to re- 
call the Minstręl Sho’.v that the 
Young Ladies Spdality of the St. 
George's Parish put on a year 
ago. It vvas the “taJk of the 
’.ovvn” for months, and everyone 
Tas been looking forvvard to the 
next one.

This year the girls are present- 
ing the “Shovv Boat”, a bigger and 
better show vvhich is under ihc 
direction of Mr. George Bovver.

Outside of a dozen or so prin
cipais, there vvill be a chorus of 30 
eonsisting of the girls from the 
Sodality and boys from the St. 
George’s choir. Having the boys 
vvi’l add much to the varicty of 
the shovv.

(Next vveek 1’11 tell you more 
about it and about the stars in 
the shovv.) Adeline Gerk.

VIOLIN RECITAL
Sunday, January 31st, Miss Anne 

Zelvis, of Cleveland, vvill offer a 
violin recital at the Lithuanian 
Hali.

Miss Zelvis is at present a stu- 
dent of music at the Oberlin Col- 
lege, vvhere she is studiously com- 
pleting a dual course in piano and 
violin tvvo majors in vvhich she 
expects to complete the entire vvork 
in five years, being a junior at 
the present.

This concert should be most prom- 
ising. Cleveland has had fevv op- 
portunities to hear the talcnt of 
those Lithuanians vvho have had 
a formai training in music, and 
therefore should present to the pub- 
lic here something out of the or- 
dinary.

Theory in harmony and counter- 
point vvith a complete knovvledge 
of orchestrations and the teach- 
ing of music are a part of this 
course.

Cleveland Lithuanians should be 
looking forvvard to attending this 
recital.

MOST MODERN TELEPHONE 
SYSTEM IN LITHUANIA

We learn that a publication, is- 
sued by the Automatic Telephone 
and Electrie Co., Ltd., Strowger 
Works, Liverpool, England, statės 
that the most modem and efficient 
telephone system has recently been 
completed ih Lithuania.

The exchanges are located at 
Kaunas, the provisional capitol, 
Klaipėda and Šančiai.

It is of interest to note, also, 
that the booklet itself, artistically 
printed, is a commemofation of the 
completed job vvhich vvas under- 
taken by the company.

Jos Koncertas jau ši 
Sekmadienį

MASINIS MITINGAS
šaukiamas Fisher Body Lie

tuvių streikerių, penktadienio 
vakare, Sausio 29 d., nuo 7:30 
vai., Lietuvių salėje, 6835 Su
perior avė.

Visi Lietuviai yra kviečiami 
atsilankyti ir išgirsti kodėl 
mes streikuojame ir ko reika- 
kalaujam. Pranešimai Lietuviu 
ir Anglų kalbomis. Musų lai
mėjimas daug priklausys" nuo 
jūsų. Kviečia Komitetas.

APVOGĖ
Antradienį, kuomet Cle

veland Press laikraščio iš
vežiotojai sugryžo į gara- 
džių savo automobiliais, jų 
19 vyrų užklupo trys gin
kluoti jauni vyrai ir visus 
apvogė, sustatydami juos 
prie sienos ir atimdami 
$491.96.

VIS1TS FROM AKRON
Mr. Whitey Termanas, and Mr. 

Peter Yenicky, both from Akron, 
visited vvith Mr. K. S. Karpius 
and associates for a brief and un- 
expected stay. These tvvo young 
men have played prominent parts 
’n the novv abandoned Lithuanian 
Sočiai Club of that city. The pur
iose of their visit vvas one of 
seeking material for a Lithuanian 
affair being planned in the near 
future.

SHOtVElt
Miss Patsy Stankevičiūte vvas the 

honored party at a shovver party 
held at the home of Mr. and Mrs. 
J. Salasevičius, 892 Paxton Road, 
Road, lašt Saturday.

Many beautiful gifts vvere con- 
tributed for the home of the pros- 
pective bride vvhose vvedding takes 
place Saturday, February 6th, at 
the Parish of Our Lady of Per- 
petual Help, at ten o’clock.

The jittery groom is Mr. Victor 
Gudzunas, vvho so ably assisted the 
shovverettes, to a good, jolly even- 
ing.

THE UBIQUITOUS 
LITHUANIANS

There are large colonies of Lith
uanians in practically every part 
of the vvorld. We find them in 
the South Seas where they eke 
out a living from fishing; at the 
Kimberly Diamond Minės in Afri- 
ca; in Auslralia, South America, 
and the Far East. At Harbin, 
Manchukuo, there is even a consul 
for Lithuania.

Harbin and Shanghai both have 
large Lithuanian colonies. The Har
bin Lithuanian i colony began to be 
formed vvhen the Chinese Eastern 
Raihvay vvas being constructed. On 
this raihvay many Lithuanian en- 
gineers and technicians vvere em- 
ployed. Mukden, Dairen, Peiping 
and Korea also have Lithuanians 
among the population.

CHORAL REVIE1V
Despite the inclemency of the 

vveather lašt Sunday, a sizable group 
of music lovers gathered together 
at the Lithuanian Hali to appreciate 
the lntest efforts of our local voc- 
alists and one vvho is highly recog- 
nized, Mr. Julius Krasnickas, mem- 
ber of the vvorld famed Orpheus 
Choir, vvhose hand alse effected 
this song recital.

Assisted by our competent, lo
cal members in the persons of the 
Misses Bernice Russel and Sophia 
Kane, and Mr. Martin Žitkus, the 
latter the nevvest talcnt and most 
promising full-voiced malė. In ad- 
dition the Dailės Chorus, under the 
direction of Mr. Krasnickas, of- 
fered Severai selections. Identified 
vvith music in its better form, Mrs. 
Aldonna Wilkelis, ace pianist, as
sisted as aceompanist.

The evening vvas latcr spent in 
dancing and associating vvith a 
group of people vvhose common 
appreciation of music bound all 
firmly together into one great 
family of fun and festivity.

Anne Zelvite
Gabi Lietuvaitė smuikinin

ke, Anne želvitė, koncertuos 
Lietuvių salėje šį sekmadieni, 
Sausio 31 d. Tai bus jos pir
mas viešas koncertas Lietuvių 
tarpe.

Ši jauna talentinga Lietuvai
tė yra viena iš labai nedidelio 
Lietuvių skaičiaus tikru talen
tu apdovanotų muzikoje, stu
dijuoja Oberlin Muzikos Kon
servatorijoje, kur jau spėjo 
pasižymėti.

Jai asistuos keli vietos pa
žymesni dainininkai, Sofia Ka-! 
ne, Julius Krasnickas ir Ly
ros choras.

Lietuvių salė bus atdara 5 
vai. vakare, programas prasi
dės 6 vai. Tikietai išanksto 
perkant po 50c.; prie durų bus 
po 60c. Po programo šokiai, 
Įžanga šokiams 25c.

NORI $240,000
Clevelandui Am. Raudo

nojo Kryžiaus kvota nu
statyta $240,000 gelbėjimui 
potviniuose nukentėjusių.

Iš Clevelando liusnoriais 
pasiryžo vykti į potvinių 
sritį 200 policijantų tvar
kai prižiūrėti.

SUSIRGO. Teisėjas F. 
J. Lausche, kuriam Sausio 
27 d. rengta pagerbimo 
banketas, laimėjus rinki
mus į Common Pleas teis
mą, prieš banketą staiga 
susirgo appendicitu. Glen- 
ville ligoninėje jam pada
ryta operacija. Banketas 
atidėtas iki jis pasveiks.

GRĄŽINKIT TIKIETUS
Pas nekuriuos asmenis ran

dasi dar likusių nuo Darželio 
banketo tikietų ir pinigų už 
parduotus tikietus. Suvedimui į 
atskaitų reikalinga turėti vis-' 
kų komisijai grąžinti. Taigi [ 
gerbiamieji, nelaikyki! tikiefr 
ir pinigų pas save, bet tuoj 
grąžinkit komisijai.

P. Glugodienė.

24 UŽMUŠTA
Clevelande šymet, per 25 

dienas, iki Sausio 25, auto
mobiliais jau užmušta 24 
žmonės. Policija deda vi
sas pastangas ir gaudyti 
ir bausti betvarkius važi- 
nėtojus, bet negelbsti. Pa
tartina pėkstiems būti at
sargesniems, kada jūsų ne
paiso važinėjantieji. Per
nai per tiek pat laiku už
mušta tik 9.

STATYS TILTĄ
Prez. Roosevelt užtvirti

no skyrimą $2475,000 su
mos federalių pinigų sta
tymui Clevelande naujo di
delio tilto per Cuyahoga 
upę. Tiltas eis ties Main 
Avenue. Kaštuos $5,500,- 
000.

FROM BALTIMORE TO 
VVASHINGTON

Miss Helen Baltrukonis escorted 
by her brother Vincent, joumeyed to 
Baltimore, Md., visiting at the home 
of Mr. and Mrs. Nadas Rastenis. 
The trip vvas planned just in time 
for the ,eųtire group to see the in- 
auguratįpn of President Roosevelt. 
Thie t,rįp-and spectacle vvas one that 
shall Ii ve long in these tvvo fortu- 
nate Clevelanders memory. It vvas 
climaxed by a very enjoyable trip 
back home.

VISITOR AND DONOR
Jack Ganson, vvell-knovvn Lith

uanian vvrestler and novv promoter 
visited vvith Mr. and Mrs. K. S. 
Karpius for Severai days. It vvas 
a stop-over on a long cross-country 
treck from Sunny Galifornia to 
Boston, Mass.

Mr. Ganson vvas accompanied by 
his French vvife, his daughter and 
a niece. It vvas considered a treat 
by the entire group just to ręst, 
after baltiing, snovv, rain and wind 
storms f<Sr ttvo vveeks. Mr. Ganson, 
alvvąys a liberal sport, upon a lit
tle enticement by Mr. Karpius con- 
tributed $20.00 to the Cultural Gar- 
den, here in Cleveland.

SOME RARITIES IN VILNIUS’ 
MUSEUMS

A replica of Gediminas’ sceptre 
made of vvood and covered vvith 
sheet copper Vvith ornamentations 
and dates.

A seal of King Mindaugas, shovv- 
ing a crovvn held by tvvo Knights 
Belovv is pictured the Vytis and 
a shield vvith a cross.

A book of Arabian legends by 
Al. Kitab, vvhich vvas issued for 
the Tartars living in Lithuania.

Weapons from the battle of Žal
giris or Greenvvald in vvhich Vy
tautas defeated the Germans. This 
battle took place in July, 1410.

LITHUANIAN LAD JOURNEYS 
TO GUBA

Jimmy Miller - Miliuc, a very pro- 
ficient diver, of Shenadoah, Pa., re
cently travelled to Cuba. It vvas 
here that he gavę Severai exhibitions 
of his skili in competitive vvork. 
He is alvvays accompanied by his 
Irish pal, Mr. Monk, also from that 
city. Mr. Miller is a typical ex- 
ample of this modem generation, 
travelling from point to point by 
plane.

s EVA’S I
Dry Cleaning f 

T 1

X Senas Drapanas padarom X 
X kaip naujas, išvalom ir X 
f sutaisom. X
T T

X Vyriški Siutai ir Topcoats X 
f išvalyti, suprosyti už 85c. X 
Ž Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS f 
j 6702 Superior Avė. X 

Telef. HEnderson 5699 £
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EDITOR’S NOTE: Annonnce- 
ments of any personai or sočiai 
interest vili be cordially accepted.

Už $3 metuose pralinksminsit 
i visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams j Lietuvą.

1 SLA. 14 KP. VAKARAS
|> KORTAV1MAS SU DOVANOMIS KOžNAM STALUI

® Šeštadieni, Sausio-Jan. 30 d.

N. Y. C. KELIASI
New York Centrai gele

žinkelio linija pasiryžo iš
kelti iš Clevelando į Det
roitą 848 savo tarnautojų, 
sujungimui į vieną ten įs
teigiamos trijų miestų pre
kių sužvmėjimo kontoros. 
Clevelando Mayoras Bur
ton ir kiti žymus asmenys 
ėjo pastangas tą perkėli

mą sulaikyti, tačiau kom- 
savo apsisprendimo 

nekeičia.

SLA. 14 KUOPOS 
DRAUGIŠKAS VAKARAS

SLA, 14-ta kuopa rengia di
delį, smagų vakarą Lietuvių 
salėje, šį šeštadienį, Sausio 30. 
Įžanga bus tik 25c. ypatai, o 
smagumo turėsit visą vakarą. 
Šokiams gros Jono Apanaičio 
orkstras. Kortuotojams bus 
dovanos prie kiekvieno stalo.

Kviečiami visų SLA. kuopų 
nariai, j u giminės ir draugai.

Komisija prašo kortuotojų 
atsinešti savo kortas kad ne
pritruktų. Pradžia bus 7:3r 
vai. Kom.

Clevelande dėl šilto oro 
pradėjo sprokti. ankstyvi 
medeliai, bet vėl nušąlą.

LIETUVIŲ SALĖJE
Šokiai visą vakarą — Jono Apanaičio Orkestras.

Ateikit praleisti linksmai vakarą su savo draugais, kor
tuodami už dovanas ir vėliau pasišokdami ir pasivaišin
dami. Kurie galit atsineškit pinaklio kortas.

Pradžia 7:39 vakare. Tikietas tik 25c.
Kviečia Rengimo Komisija.

•>-■
■
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■■ I. S AMAS JEWELRY
Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir horint kų nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės į musų krautuvę, 
kui' rasit didžiausi rinkini visu šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akiniu. Viskas žemomis kainomis.

I

PREZIDENTO GIMTADIENIO BALIUS
PUBLIC AUDITORIUM

Šeštadienį, Sausio-January 30
DALYVAUS GARSIOS FILMŲ ŽVAIGŽDĖS 

Šokiai ir Muzika ištisą Vakarą.
Tikietai. parsiduoda mieste krautuvėse ir “Dirvoje”.

Tiktai po $1.00.

Io 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

■

■

DOVANŲ VAKARĖLIS
Sausio 23 d., pp. Salasevi- 

čių namuose, 892 Paxton rd., 
buvo surengta “showe? party” 
p-lei Petronėlei Stankevičiūtei, 
in riminietei. kuri rengiasi iš
tekėti šeštadienį, Vasario 6. 
Dalyvavo daug jų draugių ir | 
busmčiai immaved™ ’+eikė vi- 
sokiiį dovanų reikalingų šei
myniniam gyvenimui.

P-lė Stankevičiūtė išteka už 
Viktoro Gudžiūno.

OHIO GAVO 264 
MILIJONUS

Iš federalės valdžios vie
šų darbų fondo Ohio vals
tija per du metu gavo 
$264.673,923 savo bedarbių 
palaikymui ir daugelio vie
šų darbų atlikimui.

Didžiausia paskira suma 
$70.020.000 išleista vieške
lių darbams.

I 
I
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ANGLIS IR MALKOS
Visokia anglis f urnasams 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., 
Rtue ~ ............................
West
Ohio

. .8.75 
. 7.95 

D’amond Kentucky splint, pečiams ir furnasams , 7.95 
Virginia Lump .......................................  6.50
Lump ........................................................................ 5.95

KOMER WOOD & COAL CO.
1409 EAST 92ND ST. (Lietuvis)

B
— _-J.
Telef. GAr. 2921 h

37-ta Metinė

MAISTO
P A R O D A _

ir
Namams Reikmenų 

Ekspozicija 

Vasario-Feb. 4—12

P U B L I C 
AUDITORIUM

1 iki 11 vakare kasdien 
(Sekmadienį uždaryta)

SCENOJE
JUDY CANOVA, 

ANNIE and ZEKE 
Radio’s Hillbillv žvaigždės 

IRENE RICH 
asmeniškai ,

Trečiadienį, Vasario 10 
Viešos Vestuvės Vas. 6 

Kasdieniniai kepimo kontestai 
$160 Dovanų

IN Ė J IMAS 25c.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

rr,,1T,,,,,,,,,, į . imi .rinii.ilni.iiTT r

THE KRAMER & REICH CO.
Pinigų Taupymo Išpardavimas

Visas Didelis Rinkinis

SIUTŲ-OVERKOTŲ
SKRYBĖLIŲ - REIKMENŲ

TURI BŪTI PARDUOTA.

Apsirupinkit save visomis reikmenimis dabar ir 
Sutaupykit Pinigų!

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

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
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Mr. Anthony Bort, populiarus 
Lietuvis fotografas, kurio stu
dija vardu

EAST 79TH STREET 
PHOTO STUDIO

randasi 1197 EAST 79th ST.,

užkviečia jus kreiptis i jo por
tretu įstaigą jo 20 metų foto
grafavimo juhilejaus proga.

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

HEnderson 3535

GERA ANGLIS

š-
1
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Arco Lump (visai mažai pelenų) . .$8.95
No. 3 Pocahontas ............................... 8.50
Golden Ridge Sevvell .... ............. 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
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