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DARBAI

Vengrijoje, Szedcg mie
ste, mirė Franz Balla, 42 
m. amžiaus, kuris sakoma 
tuvo pirmutinis kareivis 
sužeistas kai kilo pasauli
nis karas.

IR DARBININKU ŽINIOS

Streikai, Streikai

Šiose savaitės pradžioje 
Suv. Valstijose ir Kanado
je streikavo apię 10 tuks
iančių darbininkų, dei jų 
negalėjo dirbti kiti 30,000 
darbininkų.

Vieni streikai pasibaigia 
kiti prasideda. Štai šios 
savaitės pradžioje siautę 
streikai:

Springfield, O. — Pradė
jo “sėdėjimo” streiką Cro- 
well žurnalų spaustuvės 
mašinų darbininkų. Strei
kas baigėsi darbininkų lai
mėjimu.

Boston, Mass. — Avalų 
ir odos darbininkų unija 
apšaukė streiką toje indus
trijoje Naujojoj Anglijoj. 
Streikas laimėtas, 27 dirb
tuvėse pakelta mokestys.

Los Angeles, Cal. — Už
sidarė orlaivių dirbtuvė iš 
priežasties darbininkų ap-’ 
šaukimo streiko.

Groton, Conn. — Turėjo 
sustoti darbai valdiškų ka
riškų povandeninių laivų 
jš priežasties streiko,

Waukegan, ilk — Strei
kuojanti Fansteel darbi
ninkai turėjo suirėmimų 
su policija ir dirbtuvės sar
gais.

111 i n o is gubernatorius 
Horner sukvietė tos dirb
tuvės savininkų ir darbi
ninkų atstovus taikymuisi.

Spring Garden, Čai. — 
Kasykloj sprogus dinami
tui užmušta šeši darbinin
kai.

Nevv Yorko miesto ang
lies pardavėjai pakėlė sa
vo darbininkams mokestį 
15 nuoš. Paliesta 5,000 
darbininkų.

Detroit. — Chrvsler au
tomobilių išdirbvstėj pra
dedama vajus už pripaži
nimą darbininkų unijos.

Po to, žada pradėti or
ganizavimą ir unijos įsta
tymą Fordo automobilių 
darbuose.

Fordas šiose dienose pa
darė pareiškimą prieš dar
bininkų unijas ir patarė 
darbininkams vengti jų.

Detroite, po streiko, au
tomobilių darbai pradėjo 
smarkiai veikti. Praeitą 
savaitę išleidimas gatavų 
automobilių pakilo iki 89,- 
000 lyginant su 74,145 sa
vaitė pirmiau. Šią savaitę 
tikima pasiekti 110,000.

Detroit. — Kelsey-Hayes 
Wheel Co. automobiliams 
ratų dirbtuvės 5,000 darbi
ninkų gavo mokesties pa
didinimą.

Praeitą savaitę Detroite 
buvo apie šeši įvairių dirb
tuvių streikai.

Birniingham, Ala. —Su
stojo darbai Continental 
Tin Co. dirbtuvėje sustrei
kavus 600 darbininkų.

Pecs, Vengrija. — Strei
kuojanti angliakasiai ir jų 
simpatizatoriai surengė de
monstracijas prie kasyk
los, kurios viduje laikosi 
užsidarę 267 kiti darbinin
kai. Demonstracijoje su
sirėmime su policija 2 de
monstrantai nušauta.

Popiežius Pijus buvo ke
letą dienų atsigriebęs svei
katoje, bet šiomis dienomis 
vėl skausmai ir silpnumas 
jį ėmė varginti.

Nešovė tėvą. Ehvood, 
Ind. — 11 metu, vaikas, su
pykęs ant tėvo už išbari
mą, paėmęs revolverį savo 
tėvą nušovė.
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Chattanooga, Tenn. — 

Čia 13 metų vaikas nušovė 
savo tėvą, kuris per savai
tę gėręs, parėjęs namon 
mušė šeimos narius.

VEDĖ 18 KARTU
Brcka, Jugoslavija. — 

Juro Vedra, 97 metų am
žiaus užininkas, šiose die- 
žiaus ūkininkas, šiose die- 
Du kartu jis buvo likęs 
našliu ir 15 kartų persi- 
skyręs su žmonomis. Jis 
turi 36 vaikus.

SUŠAUDĖ 300
ETIOPU

Roma. — Iš Etiopijos 
prąnešą oficialiai kad ten 
Italijos vice-rojus nubaudė 
sušaudymu 300 Etiopų, ku
rių namuose rasta ginklų. 
Prieš savaitę laiko buvo 
pasikėsinimai prieš vice- 
rojų Addis Ababoj.

Po to pasikėsinimo su
imta apie 2,000 Etiopų.

# v

Genoa, Italija. — Iš čia 
laivu išgabenta į Etiopiją 
1,400 Italių moterų pas jų 
vyrus kareivius, apsibuvu
sius tenai. Tarp tų iške
liavo ir daug merginų su
tinkančių ištekėti už Italų 
kareivių Etiopijoje.

¥ ¥ *

Mussolini paskelbė savo 
kareivių mobilizaciją — į 
penkis mėnesius pervarys 
per šėringę apie pusantro 
milijono vyrų, parodymui 
pasauliui kaip greitai jis 
gali pastatyti savo kariuo
menę po ginklu.

Austrija Nori Nugriau- 
žti Savo Nazius

Vienna. — Čia atvyko 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris von Neurath. Jį 
Austrijos naziai sutiko di
delėmis demonstracijomis. 
Austrijos valdžia privežė 
į Vienną daug milicijos su
laikymui tolimesnių nazių 
demonstracijų.

Prancūzija s u s i r upino 
pradėjimu kilti maisto ir 
visokių išdirbinių kainų— 
jieško būdų tai sulaikyti.

Pittsburgh. — Plieno in
dustrijos vadai laiko pasi
tarimus, kuriuose kalbama 
pakėlimas plieno darbinin
kams mokesčių iki $5 die
nai minimum, ir įvedimui 
40 valandų darbo savaitės.

Kitos plieno kompanijos 
tokias tarybas laiko New 
Yorke.

Plieno industrijoje dirba 
apie 485,000 darbininkų.

22nd YEAR (22-ri M( lai)

Vaikų Darbo Įstatymas
Stumiama Pirmyn

PALAIDOTAS SO
VIETU AUKŠTAS 

KOMISARAS

Maskva. — Smarkiai šą
lant, pūgoms siaučiant, ir 
kanuolėms atiduodant pas
kutinę pagarbą, Kremliuje 
tapo palaidotas miręs so
vietų sunkiųjų industrijų 
komisaras Gregori Ordžo- 
nikidze. Jis buvo skaito
mas antras po Stalino sa
vo stiprumu sovietų Rusi
joje. Jo pelenų laidotuvė- 

Stalinas, 
aukšti komisarai ir tūks
tančiai kareivių.

ŽUVO 3,600 DARBININ
KŲ

1936 metais Suv. Valsti
jose prie įvairių darbų žu
vo apie 3,600 darbininkų 
tik todėl kad jie dirbo su 
nudėvėtais, apgedusiais ir 
visaip kitaip netinkamais 
įrankiais ir negana apsau
gotose vietose.

Paryžius, — Prancūzijos 
darbininkai laimėjo revo
liucija be kraujo pralieji
mo, ir pusės metų bėgiu 
atsiekė tai ko Amerikos 
darbininkų o r g a nizacijos 
siekia per 50 metų.

Prancūzijoj pravesta įs
tatymas 40 valandų darbo 
savaitės, kolektivis darbi
ninkų unijų tarimasis su 
darbdaviais, ir apmoka
mų atostogų.

Iš 48 Valstijų jau Prt 
tarusios 27 Valstijos

Washington. — Prezi
dentas Roosevelt deda pa
stangas kuogreičiausia pa
daryti įstatymu draudimą 
vaikų darbo šioje šalyje.

Iki šiol jau 27 valstijos 
savo legislaturose prave
dė vaikų darbo priedą prie 
Suv. Valstijų konstituci
jos, bet reikia 36 valstijų 
pritarimo kad padaryti jį 
įstatymu.

Prez. Roostvelt Vasario 
ŽST"<T.~atŠikreipė Į "savo na
minės New Yorko valstijos 
legislaturą ragindamas ją 
kuogreičiau pravesti tari
mą užginantį tą priedą.

Vaikų darbo bilių prave
dė Kongresas jau 1924 me
tais, laike Coolidge prezi
dentavimo, tačiau valstijos 
nesiskubina jį patvirtinti. 
Reikalinga trijų ketvirtda- 
lių valstijų iš 48.

Tas bilius yra nepartiji- 
nis, jį rėmė ir remia De
mokratai ir Republikonai 
Kongreso nariai, rėmė ir 
užtvirtino Coolidge, ir po 
jo Hoover.

Tačiau tam priešinasi 
nekurtos valstijos, kuriose 
vaikų darbas išnaudoja
mas.

Panaikinus vaikų darbą, 
butų daugiau darbų suau
gusiems.

'Y- V ¥

Prez. Roosevelt pritaria 
įvedimui 40 valandų dar-

bo savaitę visose industri- 
l jose kuriose dirba daugiau 
| negu 40 valandų.

Y- Y- *

Washington. — Kovo 6 
d. Kongrese bus pradėta 
svarstyti bilius sulyg ku
rio turės pasitraukti iš 
vietų Suv. Valstijų Aukš
čiausio Teismo teisėjai su
ėjus 70 metų amžiaus.

Dabar yra ten tokių ku
rie turi virš 80 metų — ir 
Prez. Roosevelt mano jie 
tikrai jau perseni tai vie
tai.

DAUGIAU AREŠTU 
ROSIJOJE

Maskva. — Sovietų slap
tieji šnipai vėl pradėjo vi
soje šalyje gaudyti naujus 
įtariamus Trockio pasekė
jus.

Sovietų valdžia laiko su
ėmus kelis desėtkus Rusi
joje gyvenančių Vokiečių.

I .eningrado sovietų pre
zidentas Kodatskv tapo at
statytas iš tos vietos.

Iš Ispanijos atšauktas 
sovietų ambasadorius M. 
Rozenberg, į jo vietą pa
siųstas Leon Y. Gaikis.

Nužudyta mergina. Cin
cinnati, O. — Sėdėdama 
automobilyje 20 metų mer
gina, kur ji laukė savo vai
kino, buvo kito pavydaus 
vaikino nušauta.

ISPANIJOJE
Madridas, Vasario 23.— riųjų apsupti ir deda pas- 

Kairiųjų artilerija pradėjo 
smarkų bombardavimą su
kilėlių pozicijų visomis pu- Į 
sėmis aplink Madridą — 
nuo kanuolių šūvių miestas į 
dreba lyg nuo žemės dre- ’ 
bėjimo.

Visi kairiųjų valdomose 
vietose bedarbiai ir šiaip 
dykautojai vyrai tarp 18 
ir 45 metų amžiaus pašau
kti į kairiųjų kairiuomenę.

Madrido gynėjai stengėsi 
atsiimti iš tautininkų ke
lią į Valenciją, bet sutiko 
stiprų pasipriešinimą.

Sukilėliams į pagalbą at
vyko 20,000 vyrų iš Mala
gos fronto, kur raudonieji 
sumušti ir miestas užim
tas.

Ovideo mūšio fronte įvy
ko smarkus susirėmimas 
kairiųjų su sukilėliais. Su
kilėliai tame mieste kai-

tangas sutraukyti apsupi
mą. Sukilėliai sako išžu- 
dę ten 2,500 kairiųjų. So
cialistai giriasi dasimušę i 
to miesto centrą.

¥ ¥ ¥
Valcncia. — Trys suki

lėlių lėktuvai numetė apie 
12 bombų ant kairiųjų uo
sto Valencijos. Tai buvo 
pirmas užpuolimas to mie
sto, kuris dabar skaitosi 
kairiųjų valdžios sostinė.

¥
Gibraltar, Vas. 20. — Is

panijos komunistų tarpe 
apsireiškė peštynė už rė
mimą “bendro fronto“ vy
riausybės Ispanijoje. Sta
lino ir Trockio šalininkų 
eilėse graso kilti karas. Su 
jais eina ir dvi stipriausios 
Ispanijos darbininkų orga
nizacijos. Sakoma, šis rei- 
škinis yra didžiausias pa-

¥ *

Amerikos Darbo Fede
racija, kuri buvo priešinga 
organizavimui paprastų ne 
amatninkų darbininkų į 
unijas, dabar kalba apie 
pradėjimą organizuoti vi
sų ūkių darbininkų. Tokių 
darbininku esama į 240,- 
000.

Siūlo statyti pigius gy
venamus butus. Washing- 
ton. — New Yorko Sena
torius Wagner ir Atstovas 
Steagall iš Alabamos siūlo 
Kongresui skirti $1,000,- 
000,000 sumą pinigų staty
mui visoje šalyje miestuo
se pigių gyvenamų namų, 
griaunant dabartines su
irusias bakūžes. Progra
mas apima 4 metų darbą.

vojus Ispanijos kairiųjų 
vyriausybei.

¥ ¥ ¥
Londonas. — Valstybių 

susitarimu, galutinai inėjo 
galėn draudimas rinkimo 
tose šalyse “savanorių” 
Ispanų kariuomenėms.

Missouri valstijoje, Mis- 
sissippi upės potvinių nu
alintoje srityje, alkani šu
nes laksto kaip gaujos vil
kų, užpuldinėjami gyvu
lius.

Paliko pilną n mią pini
gų. Salt Lake City, Utah. 
— čia mirė prasta mažos 
krautuvės savininkė. Prieš 
mirtį ji parašė laiškeli sa
vo advokatui kad nueitu Į 
jos namus apžiūrėti. Ad
vokatas užtiko jos puody
nes, maišus ir kitokias Įtal
pas pilnas pinigų, spėja jų 
bus iki $50,000, ir dar ban
ke ji turėjo $25,000.

Potvinių srityse pradėjo 
darbuotis valdžios komite
tas kuris savo rankose tu
ri $20,000,000. Nu kentė ju
slėms bus pagelbstima at
sistatyti namus ir atsistei- 
gti ukius.

Virš 8 pėdų vyras. Al- 
ton, III. — Robest Wadlow, 
19 metų vaikinas, kuris ke
lintas metas vis auga, da
bartiniu laiku yra jau 8 
pėdų ir 5 P; colių aukščio. 
Sveria apie 450 svarų.

Sulaikymui ar nors su
mažinimui automobilių ne
laimių Suv. Valstijų val
džios komitetas rekomen
duoja įvesti apribotos spė
kos . motorus automobi
liams.

“Juoda pūga”, dulkių au
dra, kuri siautė Oklahoma 
valstijoj, šiek-tiek apmažė
jo: lietus dulkes sulaikė.

Apipuolė Prezidento na
mą. Washington. — Ko
munistų jaunimo konferen
cijos 2,600 dalyvhj atmar- 
šavo pas Prezidento Baltą
jį Namą ir apspito kaip 
sąrančiai. Du jaunuoliai 
areštuoti už betvarkę.

PERSIŠOVĖ IR KAL
TINO KITUS

Žarėnai, Telšių aps. — Gr. 
14 d. J. Neverdauskas, Verti- 
ninkų kaimo, Varnių vai., 41 
m. amžiaus, pasiskundė Žarė
nuose policijai kad iš vakaro 
einant /“per Šilų mišką vieške? 
liu jį nežinomas piktadaris per
šovęs. Neverdauskas Gruodžio 
27 d. mirė vidurių plėvės užde
gimu. Prieš mirtį jis įtarė 
gretimų kaimų gyventojus D. 
ir S., kurie esą jam kerštaują 
iš seniau. Tuos duomenis tu
rėdama policija ėmėsi daryti 
kvotą, tačiau išaiškino jog čia 
nebūta peršovimo, tik jo pa
ties išmislas, nes jo rūbai ne
buvo peršauti. Jis pats matyt 
neatsargiai su šautuvu apsiei
damas persišovė ir tą įvykį 
sumanė panaudoti prieš savo 
priešininkus. “Ž.P.”

Suėmė Pinigų Dirbė
jus Žemaitijoje

Telšiai. — Tvenuose polici
ja susekė moterį kuri platino 
netikras 5 litų monetas. Pa
aiškėjo kad ji esanti Zofija 
Kundrotienė, šauklių k., Var
nių vai. Laike kratos pas ją 
rasta daugiau pinigų.

Nuvykus j jos kaimą, poli
cija surado jos kaimyną Joną 
Šimkūną bedirbantį netikrus 
5 litų pinigus. Jie abu areš
tuoti.’ “Ž.P.”

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU
PER demarkacijos linija į 

Lietuvą atbėgo Lenku krpra- 
las Stuja. Jis aiškinosi kad su 
30 Lenkų kareivių buvo užpuo
lęs okupuotoj Lietuvoj vakarė
lį ir sumušęs jo dalyvius.

KAINOS Lietuvoje tam tik
rų dalykų leidžiamos pal eiti, 
nes pasaulinėje rinkoje p kilo 
įvairių žaliavų kainos. Duo
nos kaina tačiau atpiginta.

LIETUVOS valdžios organai 
sakoma jau nutarė neleist šiais 
metais savo darbininkams vyk
ti į Latviją lauko darbų. Tai 
padaryta su pakitėjusiomis u- 
kio sąlygomis Lietuvoje.

APSAUGOTI ūkininkų ark
lius nuo baidymosi tapo nusta
tyta kad automobilis ar sunk
vežimis sutikęs kelyje ūkinin
ką kurio arkliai baidosi, turi 
sustoti ir leisti ūkininkui pra
važiuoti. Iki šiol, dažnai šofe
ris tik duodavo signalą ir ma
žai tepaisydamas kad ūkinin
ko arkliai baidosi, važiuodavo. 
Iš to ’«i; <davo nelaimių.

' bu* pradėta w»ten- 
sivif ’etuvos miškų sausini
mas. 1 ,miau bus valoma vi
si senieji grioviai, o paskui ka
sama nauji.

NORINT išvystyti sodų ūki, 
Lietuvos valdžia visaip gelbsti 
sodininkams. šymet pradės 
kovą su sodų gadintojais ir 
sodų ligomis.

ABUDU sąžiningi. Kaune 
vienas bedarbis rado pamestą 
piniginę su 3000 litų ir doku
mentais. Iš dukumentų paty
rė kad savininkas gyvena Vil
kaviškyje. Radinį per policiją 
grąžino savininkui. Tas davė 
bedarbiui 1000 litų radybų ir 
pažadėjo surasti iam pastovų 
darbą.

ITALIJOS spauda paskuti
niu laiku deda nemaža infor
macijų apie Lietuvą, ir tai iš 
gerosios pusės. Ypač platų at
garsį rado Italų spaudoje ži
nios apie prietikį su Lietuvių- 
Lenkų administracijos linijos 
gairės perkėlimu.

DARBININKAMS algos pa
keliamos. Ryšium su maisto 
produktų kainų pakilimu, vi
daus reikalų ministeris Gen. J. 
Čaplikas įsakė darbininkams 
atlyginimą pakelti. Kurie už
dirba iki 3 litų per dieną, at
lyginimas pakeliamas 15 nuoš. 
Daugiau uždirbantiems skiria
ma mažesnis pakėlimas.

NUO 1927 metų Klaipėdos 
uostui patobulinti atlikta mil
žiniški darbai ir išleista tam 
tikslui apie 27 milijonus litų.

TAPO pertvarkytas įveža
mųjų į Lietuvą prekių muito 
tarifas, kuriuo daugiausia įve
žamasis muitas sumažintas au
tomobiliams. Tuo norima su
daryti geresnes sąlygas Lietu
vai motorizuotis. Lietuva no
ri tuo atžvilgiu pasivyti kitas 
šalis.

Taipgi pertvarkyta ir at
siunčiamų iš kitur daiktų gi
minėms atidavimas. Dabar bus 
lengviau tuos siuntinius gauti.

LENKAI Švenčionių apskri
tyje sulaikė Lietuvos Ūkio dr- 
jos nekuriu skyrių veikimą.
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“PENNSYLVANIJOJE SCRANTON, PA
D I R V A

PITTSBURGH Nori Panaikinti Namų 
Darbą

Nepriklausomybės Mi
nėjimas ir Bereikalin

gas Susidėjimas su 
Komunistais

Pennsylvanijos valstijos sei
mo nariai užvedė kovą panai
kinti industrialį darbą namuo
se šioje valstijoje. Tas namų 
darbas yra tai ėmimas iš tam 
tikrų išdirbysčių, kaip siuvyk
lų ir panašiai, darbo į namus. 
Toki darbą dirbti gali daugiau
sia moterys, kurios negali pa
likti namų visai dienai, arba 
raiši, netinkanti dirbtuvėn. Jie 
už toki darbą gauna labai ma
žą atlyginimą, už kokį niekas 
dirbtuvėje nedirbtų.

Norima toks darbas panai
kinti.
tangas 
tymas

Industrijos deda 
kad nebūtų toks 

priimtas.

Nužudė Mergaitę 
įmetė j Šulinį

pas- 
įsta-

ir

čia per 
nemoka 

Vėliau pa- 
komunistų 

vadovauja- 
vakarą ir

L i e tuvos nepriklausomybės 
paminėjimui šymet į musų ko
loniją atsilankė Lietuvos Gene
ralinis Konsulas Jonas Budrys. 
Tą žinodamas, nuėjau ir aš į 
parengimą L. M. D. salėje.

Tai buvo sekmadienio vaka
ras, Vasario 14. Salė pilna 
žmonių, kurie anksti susirinkę 
laukia gerb. Budrio pribunant. 
Vietos sandariečių darbuotojas 
J. Virbickas atidaro progra
mą, paaiškindamas, nors čia i 
randasi N. S. Liaudies choras, 
bet jis nemoka giedoti Lietu
vos Himno. Taigi pakvietė sa
vo dukterį pianistę ir viešnią 
Rožę Lukoševičiutę, daininin
kę, sugiedoti Lietuvos Himną. 
Pamaniau sau, kas 
Lietuvių choras kad 
savo tautos himno, 
aiškėjo kad tai yra 
grupė, Gasiunienės 
ma. Taip tai visą
reikėjo degti apmauda ant 
Pittsburgho tautininkų sanda- 
riečių kad susideda su tokiais 
gaivalais ir tokioje brangioje 
grynai tautinėje šventėje pri
siima juos kartu dalyvauti.

Turbut nuo šio karto musų 
tautiški veikėjai pasimokins, 
nės dabar gavo progą patirti 
kodėl komunistams reikalinga 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakties minėjimas ir kodėl jie 
virto “patriotais”. Tai buvo 
jiems gera proga pasižvejoti iš 
musų žmonių sau d‘4aris: jų 
agentukai visą va| t’k ir 
landžiojo prie salėje. inaųjų 
su savo komunistiš’ uteratu- 
ra. Mat, jie niekur kitur ne
gali prie žmonių prieiti tai su
sidėjo su tautininkais sanda- 
riečiais, kurie lyg akim užriš
tom nežiną su kuo reikalą 
ri juos ir prisiėmė.

Štai kad ir jų kalbėtojai 
Baltrušaitis ir Gasiunas: 
gina demokratiją, smerkia
Smetoną, Hitlerį, Mussolini, 
bet ar prisiminė nors puse lu
pų apie Staliną, kuris šaudo 
būriais sau nepatinkamus ko
munistus? Visus musv veikles
nius Lietuvius mūsiškiai ko
munistėliai apšaukė fašistais, 
tik dar laimė kad neturi galės 
juos sušaudyti, o jie štai ėmė 
ir susidėjo su jais rengti Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tę....

Todėl mano manymu tauti
ninkai ir sandariečiai 
daro klaidą 
vo tautinės 
komunistus, 
pasipinigaut 
dą skleist,
ti į salę ir dirbti kartu su tais 
Lietuviais kurie ištikrųjų atė
jo pasidžiaugti savo naujos 
valstybės nepriklausomybės su
kaktimi ir atiduoti p?" r a 
tiems Lietuviams kurie ir Li 
tu vos laisvę galvas prguldė 

Taigi, Pittsburgho tautini •- 
kai, apsižiurėkit ateityje.

Be gerb. Budrio, šiame pa
rengime kalbėjo pora miesto 
valdininkų, Lietuvis Adv. Ed. 
Shultz, P. Dargis, Mažukna, 
Bakanas, ir jau minėti Gasiu
nas ir Baltrušaitis. Ta litani
ja kalbėtojų nebuvo reikalin
ga. Apvaikščiojime Buvęs.

COATESV1LLE, Pa. — Šu
linyje surasta nuogas lavonas 
16 metų mergaitės, Helen Mo- 
yer, kurią Alexander Meyer, 
20 metų amžiaus vaikinas, sa
ko netikėtai suvažinėjęs savo 
ūkio troku prieš devynias die
nas ir iš baimės įmetęs ją į 
šulinį.

Tačiau policija netiki jo tai 
pasakai, nes jis keli 
atgal paliuosuotas iš 
namų už automobiliu 
mą dviejų merginų 
phijoje, kurios
žiuoti su juo važinėtis.

Jisai apkaltintas žudystėje, 
nes spėjama kad jis tą mer
gaitę pirmiau kaip nors pasi
gavo ir išgėdino, o paskui įme
tė į šulinį. Jos plaučiuose 
ta vandens, taigi ji buyo 
gyva kai į šulinį įmesta.

mėnesiai 
pataisos 
sužeidi-

Philadel-
atsisakė va-

YOUNGSTOWN,

tll-

ras-
dar

O

Sll-

va-

jie
A.

veikėjai 
prisileisdami į sn- 
šventės programą 
kurių tikslas yra 
ir savo propagan- 
Neverti jie jsileis-

GRAŽIAI PASISEKĖ
SLA. 157-ta kuopa buvo 

rengus Vasario 7 d. gražų 
karą ir dalį pelno buvo pasky
rus Clevelando Lietuviu Kultū
riniam Darželiui. Veikalus su
vaidinti atvyko būrelis Cleve- 
landiečių, kurie suvaidino vie
ną dramą iš karo dienų ir ko
mediją. Jie savo darbą atli
ko visai gerai. Prie to buvo 
sudainuota keletas dainų įr 
sugiedota Lietuvos Himnas.

Po programo buvo baliuš; 
visi draugiškai pasilinksmino.

Iš to parengimo kuopa tu
rėjo ireigų $54.20; išlaidų bu
vo $39.17. Pelno pasiliko $24 
ir 3c. Kuopa buvo nutarus 
pelną dalinti pusiau, vietos 
Lietuvių parapijai ir Lietuvių 
Darželiui Clevelande. Pelnas 
išdalinta taip: parapijai duota 
$12, kuopos reikalams $2.03, 
Lietuvių Darželiui $10.

Muzkantas Juozas Seretska 
nuo savo 
paaukavo 
hiidu nuo 
Lietuvių
gauna $11;
ką prašo Darželio komiteto su
laukus pavasario pasodinti šiai 
klienai nors mažą alyvų krū
melį.

Youngstosvno Lietuviai senai i 
turėjo toki puikų vakarą kaip 
buvo šitas. SLA. 157 kuopa 
širdingai ačiuoja Clevelardie- 
čiams ir vietiniams prisidėjil
siems prie programo išpildy
mo ir publikai už gausų atsi
lankymą ir paramą.

M. Subonis,
Rengimo Komisijos Narys.

* * *

uždarbio tą’ vakarą 
$1 Darželiui, tokiu 

SLA. 157 kuopos Cl. | 
Kultūrinis Darželis 

už savo maža au-

RADIO
“Margučio”

RADIO PROGRAMAS

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.

NUŠAUTAS. Vasario 20 d. 
Youngstovvne, iš apskrities ka
lėjimo norėjo išsprukti astuo
ni imtiniai. Jie daėjo tik iki 
viršininko raštinės, kur buvo 
patikti šūviais. Vienas jaunas' 
plėšikas tame susirėmime nu-, 
šautas. Jie visi buvo apsigin-l 
klavę šluotkočiais.

pagalbą kovoje už at- 
Vilniaus, ir svarbiau- 
geriausias kalbėtojas, 
Tysliava, “Vienybės” 

Jo kalba bus il-

ap- 
su- 
Tė- 
pa-

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Vasario 15 vakare, Taurų 
Klubo pasidarbavimu ir kaš
tais, gražioje High School au
ditorijoje buvo surengta pa
minėjimas musų tautos nepri
klausomybės šventės. Publi
kos susirinko virš tūkstantis.

Kalbas sakė miesto mayoras 
Stanley Davis, kuris kompli- 
mentavo Lietuvius ir gyrė A. 
Janušaitį, Penn. valstijos at
stovą, kurį gerai pažysta, pas 
jį kitados dirbo; M. Sečinsky, 
Ukrainiečių Susivienijimo pre
zidentas, kuris savo tautiečių 
vardu žadėjo duoti Lietuviams 
visokią 
gavimą 
sias ir 
Juozas
redaktorius, 
gai musų atmintyje.

Muzikalis programas buvo 
labai nusisekęs, apart mažo in
cidento su Mainerių Kvartetu 
iš Shenandoah, Pa. Tas kvar
tetas Taurų Klubui buvo reko
menduotas ir klubas sutiko jį 
kviesti užmokant net $26. kad 
jie padainuotų. Bet labai 
sivilta. Kada visa publika 
stojo ir užgiedojo “Lietuva 
vyne musų”, tas kvartetas
bėgo ir pasislėpė scenos užku
lisyje. To niekas nesitikėjo iš 
Shenandoah Lietuvių, nes tai 
Pennsylvanijos Lietuvių “sos
tinė”. Bet gal jie kur miške 
gyvena ir geriau nesupranta! 
Tai yra pamokinimas mums: 
turėdami savo gerus daininin
kus kviečiam nežinomus tipus.

Visą tipą pataisė Marijona 
Galinienė, kuri galima sakyti 
yra viena iš geriausių daini
ninkių Lietuvaičių Amerikoje. 
Ji sudainavo apie penkias dai
nas pritaikytas šiam vakarui. 
Jai akompanavo p-lė Mardo- 
saitė.

P-lė Liljiąn Šlekaitį? iš Fo
rest 'City, Ta./piAią- l&tl-ttf dai
navo Scrantone, ir jos malo
nios Lietuviškos dainos publi
kai patiko. Akompanavo jai 
p-lė Paukštis. P-lė E. Vaičai
tis paskambino piano solo, ga
bi pianistė, vietos vargoninko 
sesuo.

Išnešta rezoliucija prieš Len
kus dėl Vilniaus krašto Lietu
vių persekiojimo. Vietos An
gliška spauda gražiai aprašė 
šį parengimą, ir Scranton Tri
būne 
no

savo editoriale pasveiki- 
Lietuvius.

V. A. Ker.ševičius.

Visokios Žineles
Vasario 6 d. SLA. 354 kuo

pa surengė smagų balių. Sve
čių buvo daug. Baliaus rengi
mo komisija smarkiai darba
vosi pardavinėjant tikietus. 
Darbšti kuopos pirmininkė O. 

I Kazlauskienė viena pardavė ti- 
j kietų daugiau negu kiti visi 
komisijos nariai. Iš baliaus 

i kuopai liko gražaus pelno.
Pas S. Muckų lankėsi p. Sta

niulienė su savo duktere iš 
Chicagos. Pasisvečiavusios, ap
žiūrėjusios miestą ir išdirbys- 
tes gryžo. >

S. Norkienė, “Dirvos” skai
tytoja, susirgo; gydosi na
mie. Linkėtina jai greitai pa
sveikti.

Gabus jaunuolis, Jurgis Stri
kas, gavo darbą, ir nuo darbo 
atliekamomis valandomis pra
dėjo lankyti Akrono Universi
tetą.

Poni Pulkienė lankėsi Cleve
lande pas savo sergančią sese-, 
rį p. Malonienę.

Užpereitame “Dirvos” nume
ryje Clevelando žiniose buvo 
paminėta kad iš Akrono “Dir
vos” redakcijoje lankėsi p. 
Baubtis su žmona ir p-lė Bu- 
la. Tas matomai pasidarė per 
klaidą. Tada su jais lankėsi: 
jų duktė, p-lė Bronė Baublytė. 
Akrono Universiteto studentė.

Kalnas.,

NEPRI KLAUSOM YBĖSŠVEN 
TĖ WASHINGTONE

su šv. mišiomis Imma- 
Conception bažnyčioje, 

N. St. NorthwesL Ku- 
Juozas E. Giedra, pri-

Taip 
Lietu- 
Žadei-I

važia-

WASHINGTON, D. C. — 
Vasario 14 d., Amerikos-Lie- 

I tuvių Draugija gausiomis iš
kilmėmis paminėjo Lietuvos 
19 metų nepriklausomybės su
kaktį.

Tą rytą, 10:15 vai., pradėm 
dieną 
culate 
8th ir 
nigas
klausantis prie šios bažnyčios, 
atlaikė mišias. Pamokslą pa
sakė tos bažnyčios klebonas 
Kun. Cartwright, kuris Ang
liškai sveikino visus Lietuvių 
draugijos narius ir gražiai at
siliepė apie j ų darbus, 
pakviestų svečių buvo 
vos Ministeris Povilas 
kis su žmona.

Po mišių, visi ėjo ar
vo į Scholl valgyklą pusryčių. 
Susirinkimas buvo labai links
mas. Kelis žodžius kalbėjo 
draugijos pirmininkas, Jonas 
F. Bražinskas, Kun. Juozas E. 
Giedra, Lietuvos Ministeris P. 
žadeikis. Buvo atnešta tos die- 

■ nos laikraštis, kuriame buvo 
įtalpinta šio būrelio merginų 
atvaizdai, apsirengusių tautiš- 
tiškais rūbais.

Vakare, Knights of Colum
bus salėje atsibuvo programas 
susidedąs iš Lietuviškų dainų 
ir šokių. Tarp svečių b’.r • šie 
pažymus asmenys: K"- gied
ros tėvai iš BaPl ' ■■ . Minis
teris ir p. žadeikic.ie, Dr. Kun. 
Cartwright, Kun. Christopher 
iš Catholic University, Kun. 

į Mendelis iš Baltimorė, ir atke
liavus pas duktcri p. Petkevi- 
čienė iš Pittston. Pa.

Dainų ’programe dalyvavo 
Baltimorės .Lietuvių Radio gru- 
V|ė, vadi "ujama muziko Jono 
čižan.-'.'j ir p. čižauskienės, ir 
pačių Washingtoniečių choras

Lietuvos Himną 
išvien Wastiingjono 
morės grupes.

Prie dainų, kurios 
ro, solo, duetais ir
dar Baltimorietis Aug 
maitis grojo armonika, atlikta 
Lietuviški šokiai, ir progra
mas baigtas xAmerikos Himnu.

Kalbas pasąkė: Mr. Francis 
McCann, Distriėt Deputy K. of 
C., Kun. Juozas E. Giedra, ku
ris apsakė Lietuvos istorijos 
įvykius: Kun. Christopher, ir 
pagaliau Lietuvos Ministeris 
P. žadeikis.

buvo cho- 
kvartetais.

Ado-

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

• Po programo visi dalyviai 
buvo nufotografuoti, ir rinkosi 
į Gibbons Parlors pasilinksmi
nimui.

Programo vedėju buvo Dr. 
Jonas F. Bražinskas, draugi
jos pirmininkas. Washingtono 
chorą dirigavo Robert G. Tho- 
mas, akompanavo p-lė Geno
vaitė Petkevičiūtė.

Laike iškilmės, sceno buvo 
gražiai išpuošta: kadangi tą 
dieną buvo Valentine diena, 
papuošalai buvo pritaikyti su
lyg jos. Prie to, buvo viršuje 
devynios Amerikoniškos vėlia
vos, po kairei didelė Lietuvos 
vėliava ir Amerikoniška vėlia
va. Priešakyje didelių vėlia
vų stovėjo Lietuvos Valstybės 
Prezidento Antano Smetonos 
atvaizdas.

Kairėje, ant stalo buvo su
dėta Lietuviškų išdirbinių pa
rodymas, paskolintų iš Lietu
vos Pasiuntinybės.

Vasario 16-tos vakare, šios 
draugijos nariai buvo užkvies
ti į Lietuvos 
šėma, kaip 
šventėje.

J.

JONAS JESAITIS
metų amžiaus, mirė Cleve

lande Vasario 20 d. Ameriko
je išgyveno 44 metus. Paėjo 
iš Kukarsko kaimo, Kaimelio 
par., šakių apsk.
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JUOZAS ČEPUKAS
66 m. amžiaus, mirė Clevelan
de Vasario 17 d'. Amerikoj iš
gyveno 33 metus. Paėjo iš 
Gojaus kaimo, Anykščių par., 
Utenos apsk.

KRENCIENĖ MARIJONA
po tėvais Jučaitė, mirė Sausio 
17 d., Chicagoje, sulaukus se
natvės. Kilus iš Tauragės ap., 
Kaltinėnų par., Ruslių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus. 
Paliko keturis sūnūs.

KUODŽIU VIENĖ PAULINA 
(Stanevičienė} 

mirė Sausio 29 d. Chicagoje, 
sulaukus pusės amžiaus. Gi
mus Šiaulių apsk., Žagarės p., 
Miršaičių kaime. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

PIVARIUNAS TADAS 
mirė Sausio 25 dieną, Canton, 
Mass. 
pi jos. 
metus.

Paėjo iš Svėdasų para-
Amerikoje išgyveno 35

MIKOLAINIENĖ
mirė paskutinėmis Sausio die
nomis, Thorp, Wis.

Pasiuntinybę vai- j 
Nepriklausomybės

J. Waicikauskas,
Spaudos Komisija

NEWARK,N.J.
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ
/'asario 16-tai minėti New- 

Lietuvių komitetas pase- 
budu ir mažai dirbo del- 
pasekmės buvo menkos, 

kalbėti užkviesti D. Klin-

arko 
nusiu 
to ir 
Nors
ga, Kun. I. Kelmelis ir Lietu
vos Generalinis Konsulas p. J, 
Budrys, ir dainavo šv. Cecili
jos choras, žmonių prisirinko 
nebaugiausia. Tai rodos ne- 
aaitlingiausia publika iš visų 

praėjusių 197kos metų Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mų.

Parengimas buvo Lietuvių 
Šv. Jurgio draugijos salėje, jau 
priprastoje vietoje ir laiku, tai 
yra visada Vasario 16-tos va
kare. Bet daug kas apie pa
rengimą nežinojo, ir tai dėl 
komiteto nedarbštumo.
PERSIORGANIZAVO IR ŽA

DA DIRBTI
Nevvarko Lietuvių Taupymo 

ir Statybos skolinimo draugi
jos direktoriatas savo metinia
me susirinkime Vasario 9 d. 
persiorganizavo pas iskirstant 
pareigomis ir pažadėjo dirbti 
savo draugijos narių naudai. 
Valdybon pateko sekanti: Vla
das Dylis, pirmininkas; Kazys 
Kasaitis, sekretorius; A. S. 
Trečiokas, iždininkas. Direk
toriatas išsirinko draugiją at
stovauti ir jos legaliais pata
rėjais Adv. K. F. Paulauską, 
padėjėju Adv. F. C. Ritgerį.

Draugijos turtas yra beveik 
i $400,000. Draugija gerai sto- 

ir kad rengiama vaka- jvi ir pereitais metais išmokė- 
"3 jo savo 5 serijas. Paprastai 

plačiu programų kalbų ' geruose laikuose būdavo atmo- 
į ka 4 serijas.

MENKAS POLITINIS 
STOVIS

Newarko Lietuviai prasti po
litikai. Už tai daug kas kalti
na inteligentiją. Tiesa, musų 
daugelis inteligentų su visuo-j 
mene nieko bendro neturi, nors

DETROIT, MICH.
' . . . ■ 1 ' z .

4---------
LIETUVI^ PILIEČIŲ VEI

KIMAS

Vasario 11 d. Lietuvių Klu
bas laikė savo susirinkimą, ku
riame padaryta svarbių suma
nymų ir nutarimų.

Adv. A. Conrad - Kundrotas, 
Lietuvis kandidatas į Common 
Pleas teisėjus, padarė praneši
mą apie savp kandidatūrą į tei
sėjus i 
ras Lietuvių salėje, Vasario 28 
d., su ] . _
ir dainų, ndo 5 vai. vakaro.

Klubas ,vienbalsiai nutarė 
Adv. Conrad kandidatūrą rem
ti ir balsuoti už jį rinkimų die
noje, Kovo. 1.

Reikalinga ir mums Detroi
to Lietuviams žiūrėti ir žinoti 
ne tik4kas mus valdo, bet pa
tiems tapti valdininkais, kaip g;a jy kajp ;r visur yra. Mano 
tą jau daro kitų miestų ii vai-! žiniomis Newarke yra žmonių 
stijų Lietuviai. , kurie nieko neveikia, o tiktai

Priaugusio čia gimusio Lie-( kitus peikia. Tuomi jie nori 
tuviško jaunimo jau nemažai pasirodyt; dideliais veikėjais, 
randasi. Reikalinga kad ,':" 
eitų į Amerikos politiką ir lik-Į 
tų valdininkais kur tik galima, dėjimas kitiems to kuo patys

Detroito
organizacijos, __
zuotai ir šiaip pavieniais, 
sime Kovo 1 d .ir atiduokime j 
sąvo balsą už Lietuvį kandida- nuolių čia augusių ir aukštes- 
tą į Common Pleas Court — nius mokslus baigusių. Padė- 
Alex Conrad. Moterys turime kime jiems gauti atitinkamas 
lygas teises prie balsavimo tai vietas, remkime musų jaunus 
ir balsuokime. Į profesijonalus, o jie nepamirš

O. C. Aksomaitienė, mus ir bus su mumis ateityje. 
Spaudos Komisijos Narė.

J’s, bet rimtesni žmonės aiškiai 
l mato jų “darbštumą”. Pav.v-

Lietuvių moterų negali pasinaudoti yra blogiau- 
klubai, organi- sias dalykas, kas būtinai reikia 

ei- šalinti iš musų tarpo.
Newarke yra nemažai jau-

A. S. Trečiokas.

SMARDAKAS PRANAS
67 m. amžiaus, mirė Sausio 
10 d., Chcagoj. Tauragės ap., 
Kaltinėnų par., Gedminiškės k. 
Amerikoje išgyveno 46 metus.

NEVEDOMSKIS KAZYS
mirė Sausio 9 d., Chicagoje, 
sulaukęs pusės amžiaus. Iš 
Kauno ap., Kriklinių miestelio. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

URBONAS STASYS
mirė Sausio 9 d., Chicagoje. 
Buvo pusamžis, kilęs iš Šiau
lių ap., Papilės p., Miškevų dv. 
Amerikoje išgyveno 23 metus.

KAZIULIS PETRAS
58 metų, mirė Sausio 9 d. Chi
cagoje. Telšių ap., Kvėdarnos 

Paragaudžių k. Ameri- 
išgyveno 30 metų.
SIMANAITIENĖ K. 
Sausio 2 d., Portage,

MIKALAJUNAS JUOZAS 
50 metų amžiaus, mirė Vasa
rio 8 d., Brooklyn.

ČERNIUS J.
mirė sausio mėn., 
ton, N. Y. „

ULEVIČIUS JONAS 
metų amžiaus, mirė Sausio 
d., Inkerman, Pa.
SPRANAITIS JUOZAS 

mirė Sausio mėnesį, Kearny, 
N. J.

N. Y.
D.
Binghain-

73
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BRILVIČIA KAZYS 
mirė Sausio mėnesį, Kearny, 
N. J.

par., 
koje

Pa.
Gi-

Paėjo iš Pa- 
parapijos.
ALEKS.
Chicagoje.
25 metus.

mirė
Buvo 58 metų amžiaus.
mus Dagių k., Rumbonių par., 
Kalvarijos aps. Amerikoje iš
gyveno 34 metus.

GRIGALIŪNAS POVILAS 
mirė Sausio 26 d., Chicagoje. 
Buvo pusamžis,
nevėžio ap., Upytės

ANDRIJAUSKAS
mirė Sausio 25 d.,
Amerikoj išgyveno
Gimęs Tauragės ap., Kražių p.

POCIENĖ PRANĖ
mirė Sausio 28 d., Chicagoje. 
Gimus Scheniectady, N. Y., bu
vo 38 m. Palaidota tautiško
se kapinėse.
ADOMAVIČIENĖ MARCELĖ 

mirė Sausio 28 d., Chicagoje. 
Buvo pusamžė. Gimus Telšių 
ap., Veviržėnų par. Ameriko
je išgyveno 30 metų.

STANKEVIČIENĖ ONA 
po tėvais Austaitė, mifč Sau
sio 29 m., Chicagoje., pusės 
amžiaus. Iš Telšių ap., Godu- 
navo miestelio. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

LEBESKIENĖ PETRONĖLĖ 
mirė Sausio 22
Conn., 64 metų amžiaus.
ČEBATARIUNAS PAULINA
(po tėvais Krencaitė), mirė 4 
d. Vasario, Chicagoje, sulau
kus pusės amžiaus. Kilus iš 
Tauragės ap., Kaltinėnų par., 
Ruslių k. Amerikoje išgyveno 

metus.

d., Hartford,
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47 metų, mirė Sausio 31 d., 
Chicagoje. Raseinių 
Užvinčių par. Amerikoje 
gyveno 27 metus.

Ji.

, GAIŽAUSKIENĖ EM. 
77 metų, mirė Sausio 15 
Oregon City, Ore. Kilus 
Josvainių parapijos.

MASLAUSK1ENĖ ONA 
mirė 
Pa.

Sausio 26 
Palaidota

JUCIUS

apskr., 
iš-

o., x 
iš

d., Allent.own, 
Plymouth, Pa.

JONAS
metų amžiaus, mirė Sau- 
28 d., Chicagoje, kur buvo

24 
šio 
ir gimęs.

MATULEVIČIUS ALEKS.
70 metų amžiaus, mirė Chica- 
goje, Vasario 1 d. Paėjo iš Pa
nevėžio par.

PAUKŠTIS JONAS 
mirė Sausio (dienos nepažy
mėta), palaidotas New Haven, 
Conn.

MARMOKAS JUOZAS 
mirė Sausio 22 diena, Boston, 
Mass.

NAUJI SKAITYTOJAI
K. M. Lichis, iš Philadelphia, 

Pa., rašo: Aš nunešiau “Dir
vą” pasiskaityti Pranui Kvede- 
rui, jam patiko, prašė išrašy
ti, ir čia prisunčiu jo pilną me
tinę prenumeratą, $2.00.

M. B. Juškus, iš Poųuonock, 
Conn., susipažinęs su “Dirva”, 
prisiuntė $2 metinę prenume
ratą.

Ignas Gullis, iš Branch, Mi
chigan, užsirašė “Dirvą” vi
sam metui prisiųsdamas $2.

Pranas Jukniunas, iš Alba- 
ny, N. Y., išsirašė “Dirvą” pu
sei metų prisiųsdamas $1.00.

Vietiniai tapo “Dirvos” pre
numeratoriais :

George
Agnės
Juozas

Arbuckas, 
Smestik, 
Liaudinskas.

*
Tėmykit visi kurie platinat “Dirvą” ir tie kurie 
gaunat progą su ja susipažinti — “Dirvą” išsira
šyti galima ištisą metą — bent dieną, bent mėne
sį, nereikia laukti nei pusmečio nei pradžios me
tų — ir laikraštis eis nuo dienos užrašymo iki ki 
to

* *

meto tai pačiai dienai.
“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:

Amerikoje visam metui ______  $2.00
Kanadoje______________________ $2.50
I Lietuvą ir kitas šalis__________$3.00

Pusei metų — pusė kainos.

U DIR V A
6820 SuDerior Avė. Cleviland, Ohio
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Gerb.

SPRAGILAS

DRAUGAS STEPAS TU
Draugas StepasRI LABAI SVARBŲ 

SUMANYMĄ
Aną sekmadienį, sėdėda

mas sau namie prie radio 
ir klausydamas iš Čikagos 
“Margučio” programo, ką 
pamačiau kad net mano 
plaukai pasistojo.

Nemislykit, ne aitvarą 
pamačiau, ale draugą Ste
pą, kuris niekad nėra pas 
mus namuose buvęs, dėl sa
vo raudonai kepto Įsitiki
nimo, o dabar žiuriu atei
na!

— Sveikas-gyvas, Stepai! 
Kas tave čia atvijo: kibą 
Morčiaus šunes tau kelius 
pastojo, — sakau aš.

— Alo, drauge. Aš at
ėjau su labai svarbiu rei
kalu. Aš misliu kad tu ga- i 
lesi tame daug pagelbėt,— 
sako jis.

— Jeigu nuo šunų ap
gint, taip: einam, parlydė- 
siu namon, — sakau aš.

— Juokai į šalį, drauge, 
mano reikalas yra idėjinis. 
Aš žinau kad tu panaudo
damas savo įtekmę galė
tum daug gero darbinin
kams padaryti, — sako jis.

— Na tai sakyk ką tokio 
sugalvojai? — sakau aš.

— Drauge, aš sugalvo
jau kad su tavo pagalba 
mes galėtume “Dirvą” pa-j 
daryt darbininkišku laik
raščiu, — sako jis.

— Ha, ha, ha! Na kas 
tau, Stepai, į galvą užėjo? į
— sakau aš.

— Jeigu tu panaudotum 
savo visą įtekmę ir prišne
kėtum “Dirvos” leidėjams 
prašalint jos dabartinį fa
šistą redaktorių ir pavers
ti “»Dirvą” darbininkišku; 
laikraščiu, labai pasitar
nautum darbininkų klesai,
— sako jis.

— Tai tu sugalvojai, taip 
sakant, padaryt mažą rrre- 
voliuciją, a? Vyriškai. Na, 
papasakok daugiau apie 
savo planą, — sakau aš.

— Žinai, drauge, Lietu
viai visi yra darbininkai, 
ir Klyvlande jų tiek daug 
yra, ale nėra darbininkiš
ko laikraščio, — sako jis.

— Dabar jau suprantu: 
tu, Stepai, nori pasitarnau
ti komunizmui, ne Lietu
viams ir ne darbininkams. 
0 kas tokį laikraštį reda
guotų? — sakau aš.

— Ugi aš, ir kiti draugai 
ir dar tave paliktume prie 
redagavimo jeigu rašytum 
darbininkams n a u di n gus 
raštus, — sako jis.

— Taip tai taip, bet aš 
žinau kad tas kas naudin
ga gulbei nėra naudinga 
lydekai. Aš ir dabar tau 
sakau: “Dirva” yra darbi
ninkiškas laikraštis, ir ra
šo darbininkams naudingus 
dalykus, bet jums raudo
nukams jie nenaudingi, dėl 
to kad “Dirva” stengiasi 
atidaryti tamsiems darbi
ninkams akis ir nurodyti 
jūsų komunistiškas sukty
bes ir išnaudojimą, — sa
kau aš.

— “Dirva” yra fašistiš
kas laikraštis, ir tu tarnau
damas fašistams kenki dar
bininkų idėjai. Dirbdamas 
darbininkų gerovei, drau
gas butum visų darbinin
kų pagerbtas, — sako jis.

— O pagaliau Stalino su
šaudytas už gerą darbą, ar 
ne? Stepai, tavo sumany
mas yra keistas ir tiesiog 
parodo tavo paikumą: tu 
iš to savo didelio fanatiz-

TROCKIS APIE STALINO KLASTAS
KAIP BUVO IŠGAUTA TOS BEGĖDIŠKOS “IŠPAŽINTYS”

Ką reiškia tie pasikartotini 
gaudymai, teisimai ir šaudy
mai pačių pažymiausių bolše
vizmo vadų ?

štai ką sako pats Leonas 
Trockis, dabar gyvenantis Mek
sikoje, kuris ten pribuvo iš 
Norvegijos kaip tik tuo laiku 
kai Stalino budeliai nužudė 13 

j kitų pažymių sovietų žmonių.
štai kaip jis sako:
Paprasčiausias, ir iš pirmo 

' žvilgsnio, labiausia įtikinantis 
apgynimo metodas prieš tuos 
Maskvoje apkaltintus butų pa- 
sakymas:

Tie apkaltintieji ir nubaus
tieji nėra Trockistai. Nuo 1928 
metų jie buvo griežti Trockiz- 
mo priešai. Ką jie galėjo pa
daryti, ar į kokias gilumas nu
smuko, aš nežinau. Ilgas lai
kas kaip aš neturėjau jokių ži
nių apie juos. Tačiau visiškai 
aišku kad jie tikėjosi išgelbė
ti savo galvas bandydami bė
das mesti ant manęs.

Tas yra teisybė. Tačiau tai 
tik pusė teisybės. Nežiūrint 
j tai kas buvo sakoma, aš esu 
įsitikinęs kąd tie senieji bolše
vikai kuriuos aš praeityje pa
žinojau—Zinovjevas, Kamene- 
vas, Piatakovas, Radekas, Mu- 
ralovas ir kiti — nepapildo, ir 
negalėjo papildyti tų prasižen
gimų prie kurių jie prisipaži
no.

Kiti gal paklaus kodėl Troc
kis supina savęs apsigynimą 
su apgynimu savo aršiausių 
•buvusių priešų? Nieko keisto 
tame nėra. Sulaikymui tos ei
lės sufabrikavimu Maskvoje 
reikalinga iškelti iš apačios 
tą politišką ir psichologišką 
sudarymą tų “išpažinčių”.

Jeigu kas valandėlei dasilei- 
džia kad tie žmonės, gerai pa
tyrę visokiose politikose, butų 
papildę tokią daugybę žiaurių 
ir absurdiškų prasižengimų, 
jų pasielgimas pasilieka, ne
žiūrint visko nesuprantamas, 
žiaurus, fantastiškas.

K r i m inalistas prisipažysta 
kai būna įrodymai ir liudinin
kų priparodymai. Bet čia nė
ra nieko. Stoka prirodymų 
yra taip pat keista kaip ir tų 
išpažinčių ypatybė.

Mums skelbė apie baisias

mo jau nežinai ko j ieškoti. 
Tu nori būti “Dirvos” re
daktorium ir rašyti kvai
lystes, dėl to kad nemoki 
nieko gero parašyti, ir ne
pažysti Lietuviškos rašy
bos. Butų baisi komedija 
jei “Dirvoje” imtų tilpti 
tavo “negramatni” raštai, 
visos tvoros juoktųsi iš to
kio “redaktoriaus”, kaip tu. 
Tai tavo tuščias užsidegi
mas garbės, — sakau aš.

— Aš, drauge, noriu pa
sidarbuoti darbininkų ge
rovei, — sako jis.

— Geriau darbininkams 
butų jei tokių kaip tu dar
buotojų jų tarpe nesimai- 
šytų. Jums sekasi “dar
buotis” tik todėl kad ran- 
dat tamsesnių už save. Ge
ri susipratę Lietuviai dar
bininkai jau senai nuo jū
sų atsisuko. Gaila kad prie 
tamtesnių darbininkų jus 
pirmiau prilendat ir sumul- 
kinat juos iki tiek kad pas
kui galit melžt kaip tiktai 
išmanot, ir jie tyli 'ir duo
dasi, — sakau aš.

— Mes turėdami “Dirvą” 
savo rankose ir tau mokė
tume algą, nereiktų eiti Į 
šapą dirbt, ir pagelbėtum 
mano raštus ištaisyt, — 
sako jis.

— Oho, tai tu gerai su
galvojai: mano protu sau 
garbę pelnyt. Nieko sau 
gudruolis! Bet iš kur jus 
pinigų gautumėt man algą 
mokėti už pagelbėjimą re- 
daguot? — sakau aš.

— Drauge, aš tau pasa
kysiu tikrą komunistišką 
sekretą. Tau nereikės rū
pintis apie pinigus, yra ga
na žioplių, sudės aukų ir 
tu galėsi gerai gyvent, — 
sako jis.

— Bet visgi kas nors tu
ri tuos žioplius aplakstyt 
ir pinigus surinkt, — sa
kau aš.

— Ugi tu, drauge. Mes 
rengsim tau per Ameriką 
prakalbų maršrutus, galėsi 
važinėt ir rinkt aukas, — 
sako jis.

— Labai tau ačiū už to
kį puikų sumanymą. Da
bar tu man tikrai pasisa
kei kaip jus komunistai 
darbininkus išnaudojat ir 
norit iš jų prakaito misti. 
Aš verčiau sau laikysiuosi 
prie savo darbo dirbtuvė
je, o “Dirvai” rašinėsiu ne
mokamai savo straipsnius, 
darbininkus mokinsiu kiek 
galėdamas kad nuo jūsų 
apsisaugotų, tuomi aš už
sitarnausiu pas darbinin
kus tikros pagarbos, — sa
kau aš.

— Drauge, nebūk toks 
užsispyrėlis. Klyvlande y- 
ra daug katalikų, kurie 
turi pinigų, mes galėtume 
patraukt juos į darbininkų 
pusę ir gaut iš jų aukų 
laikraščio palaikymui, — 
— sako jis.

— Stepai, gana tavo tų 
kvailų kalbų: Klyvlando 
Lietuviai susipratę darbi
ninkai neduos tau pinigų 
ar “Dirvą” redaguosi tu ar 
kitas toks žioplys kaip tu. 
Tamsių nesusipratusių nė
ra gana ir jie tau nepadės 
laikraščio išlaikyti. Tą pa-

rodo kitų net geresnių už 
tave komunistų padaužų į 
musų koloniją lindimas: 
štai tik kelios dienos atgal 
čia buvo atsibastęs vienas 
redaktorius aukų rinkti, o 
ką gavo: nei kavos puodu
kui nesurinko pinigų. Tą 
patį gauna ir kitose kolo
nijose. Taigi darbininkų 
išnaudojimas jau baigiasi, 
ir darbininkai turėtų kuo- 
greičiausia susiprasti at
sukti užpakalį komunistų 
išnaudotojams, — sakai!v as.

— Tu, drauge, klysti ši
taip kalbėdamas. Komu
nistų masės auga, — sako 
jis.

— Ne, Stepai. Tu gerai 
matai kaip “Dirva” gyvuo
ja gražiai, pragyvena iš 
savo tiesioginio uždarbio, 
nereikia redaktoriui važi
nėt ir aukų ubagaut, kaip 
daro jūsų komunistiški re
daktoriai. O dėl ko? dėl to 
kad jų perdaug į redakci
jas prilindę, jie tingi dirbt, 
visi nori kad juos darbinin
kai dykai šertų ir girdytų. 
Neturėdami iš ko misti sa
vo mieste, nuolat išgalvo
ja visokias priekabes ir va
žinėja po kitus miestus u- 
bagaudami. Dar bininkai 
turėtų kuogreičiausia už- 
raukt savo kišenius komu
nistams padaužoms, o už 
tas aukas išsirašyti gerą, 
pamokinantį laikraštį. Mu
sų gi mieste susipratę Lie
tuviai darbininkai paten
kinti geru darbininkišku 
laikraščiu, jie nereikalau
ja nei tavęs nei tavo pai
kų raudonų raštų, — sa
kau aš. _ _ __ _  

kombinacijas sudarytas su ei
le kriminalinių organizacijų; 
nepaprastą mašiną, sudarytą 
iš Vokiečių slaptos policijos 
(Gestapo) ir Japonijos gene- 
raninio štabo, kuri per eilę me
tų dirbo su šimtais agentų vi
soje Rusijoje. Tuo gi laiku 
mums žinoma atsibuvo desėt- 
kai tūkstančių tyrinėjimų ir 
areštų opozicijos eilėse. Ro
dos GPU (Rusijos slapta po
licija), kuri egzaminuoja laiš
kus, klauso žmonių pasikalbė
jimo telefonais, kuriai niekas 
jokių suvaržymų nedaro, galė
jo iki šiol surinkti daugybę 
visokių įrodymų. Tačiau nie
ko neparodė, nei vieno laiško, 
nei vieno dokumento, nekal
bant jau apie bombas ir praga
riškas mažinąs. Tikrenybėje 
tai GPU turėtų turėti tūkstan
čius laiškų ii: dokumentų prieš 
opoziciją. Bet jie netinka į šį 
jų planą. Jie galėtų tik sunai
kinti įspūdį sudarytą kaltinin
kų prisipažinimais.

Iš kur tos išpažintys?
Iš kur atsirado tos išpažin

tys, kaip;jos išgautos?
Dalykas neprasideda su teis

mu paskutinių 16-kos. GPU 
klastingi kaltinimai nėra kokia 
paslaptis tiems kurie sekė Sta
lino valdymą.

Visi apkaltintieji, kurių var
dai man žipomi pirmiau buvę 
opozicijoje, bijodami persekio
jimų, pasiryžo sugryžti į par
tiją visomis gąlėmis. Taip pa
darius žymesniesiems, tūkstan
čiai kitų ir gi taip darė. Tada 
Stalino klika privėrė juos pri
pažinti kad jų programas buvo 

Luckies turi dideli pasisekimą
su mano gerkle”

tt
i

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINE"

“Pasirodžius kalbantiems paveikslams^ 

mano patyrimas scenoje ant Broadivay 

suteikė man progą filmose. Savo 

gerklės priežiūra pasidarė man svarbiu 

dalyku, tad aš persimainiau Į Luckies 
— lengvą užsirūkymą. Žinoma aš 

rūkau kartas nuo karto ir kitus'cigare

tus, bet anksčiau ar vėliau aš grįžtu 

atgal prie Luckies. Jie turi didelį 

pasisekimą su mano gerkle ir mano. 

skoniu.“

RKO RADIO PICTURES ŽVAIGŽDĖ 
DABAR LOŠIANTI F1LMOJE ' 

"THE FLOUGH AND THE STARS"

Neseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau negu 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Stanvvyck 
ir taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirfikymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasled” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsu Gerkles Apsauga 

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
Copyrlcht 1937, The American Tobacco Cotupany

klaidingas ir ypač kad Troc
kio nusistatymas buvo priešin
gas proletarioto reikalams.

Tie priešininkai nei vienas 
tam netikėjo. Tačiau, pabai
goje 1927 metų jie pasirašė 
pareiškimus kuriuose klastin
gai prisiėmė sau nesančias kal
tes ir prasižengimus prieš par
tiją, ir pradėjo garbint savo 
naujus vadus, kuriems netu
rėjo jokios pagarbos. Tai bu
vo branduolis visų businčių 
Maskvos tardymų.

Tačiau, dalykas nepasibaigė 
su pirmu nusileidimu. Prie
šingai, buvo subudavota dau
giau išpažinčių. Valdžia pa
sidarė visiškai vienpusė, jos 
kova prieš kokią nors opozi
ciją pasiradė žiauresnė, kalti- 
timai išgalvota baisesni.

Kad ką iš opozicijos apkal
tint, tikslu ištremt ar su
šaudyt juos, neužteko pasaky
ti kad jų programas buvo klai
dingas. Reikėjo apkaltint opo
ziciją suokalbiavime užvaldyti 
partiją, ruošime ginkluoto per
versmo sovietų valdžios. Pa
tikrinimui tų įtarimų žmonių 
akivaizdoje, biurokratai suėmė 
vakarykščius sugryžėlius ir pa
statė juos ir liudininkais ir 
kaltininkais. Kurie iš jų atsi
sakė pasirašyti naujus prisipa
žinimus, jie pasakė: “Tas rei
škia tavo atgaila buvo netei
singa!” Po to jis vėl buvo ar
ba įkalintas arba ištremtas.

Taip tai ęugryžėliai laipsniš
kai buvo pePversti j profesio
nalius klastingus liudytojus, 
prieš opoziciją ir pačius save, 

(Pabaiga ant 6-to pusi.)

Moderniškų Laikų “Amžinas Žydas”

LEONAS TROCKIS — kaip jį atvaizduoja jaunas Cleve- 
landietis piešėjas Antanas VaikšnoraS. Tai moderniškas “Am
žinas žydas”, kuris, po nusikaltimo viešpačiui Stalinui, niekur 
pasaulyje pastovios vietbs neranda. Pabūna vienoje šalyje tū
lą laiką, ir jį krapšto laukan, liepia dangintis kitur. Sausio mė
nesį Trockis iš Norvegijos perkeliavo į Meksiką. Bet ir ten tik
rieji Stalino šulai jau lenda valdžiai į akis kad varžytų Trockį, ’ 
ir jie gali prikelti tiek negerovių kad reiktų Trockį ir iš Mek
sikos varyti. Ir jis eis ir eis iki užbaigs sako kelionę amžinai.

i
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grobinėti, persekioti ir žu
dyti savo kaimynines tau
tas.

KAS NIEKO NEVEIKIA-
IŽAS nieko neveikia — to ir nepeikia, — sako vienas 
* labai teisingas Lietuviškas posakis. Ypač skaudžiai 
turi nukęsti tie kurie daro ką didaus ir gero, iš pusės 
visokių pavyduolių, kurie matydami jo didžius, gerus 
darbus žino kad žmonija už tai jį garbins. Jie tuoj už
sigeidžia garbės sau, bet negalėdami jos įgyti savo ge
rais darbais — net neturi sumanumo geriems darbams 
— griebiasi plėšti garbę dirbančiųjų, stengiasi įsigauti 
jo vieton, ir patys priešakyje atsistoti.

Čia paduodame keletą įdomių pastabų iš pirmuti
nio Suvienytų Valstijų Prezidento Jurgio Washingtono 
pergyvenimų, kaip tai aprašo Bruce Catton. Vasario 22 
d. visa Amerika iškilmingai minėjo Jurgio Washingtono 
gimtadienį. Iš šio trumpo aprašymo patirsite kad Jur
gio Washingtono gyvenimo dienos ir jo darbai nebuvo 
malonus ir visų paremiami.

Per eilę ilgų metų jis turėjo nešti revoliuciją ant savo pe
čių. Žmonės kurie neva gelbėjo jam, leido didelę dalį savo laiko 
bandydami rasti budus kaip jam pakišti koją; galėjo būti tokių 
dienų kuomet jis jautė kad kariavimas prieš Britus buvo jo ma
žiausias rūpestis.

Aplink jį sukipėjosi visokie savinaudžiai, apgavikai, veid
mainiai, tokie žmonės kurie nepaisė ar jaunutė respublika išsi
laikys ar žus, bi tik jie gaus sau atitinkamą dhlį garbės arba pi
nigų iš to sumišimo.

Ten radosi ir Benediktas Arnold.
Nekuriais atžvilgiais Arnold buvo gabiausias iš visų Wa- 

shingtono leitenantų. Jis buvo didis kariauninkas, ir jis buvo 
tos rūšies organizatorius kuris galėjo pravesti ką užsibrėžė. Wa- 
shingtonas jam pavedė patį svarbiausį savo punktą — svar
biausią West Point vietą — ir Arnold atsimokėjo jam parsi- 
d uodamas priešams.

Aplink Washingtoną_ radosi keistas rinkinis karininkų — 
jų tarpe nekurie atsižymėję tarnyboje — kurie sudarė begėdiš
ką suokalbį, kuris žinomas kaip “Convvay cabal”. Tai buvo ne
gražus pasikėsinimas išstumti Washingtoną iš jo laikomos auk
štos vietos.

Prie VVashingtono sukinėjosi Gen. Charles Lee, nepasto
vus, gabus, pusiau pamišęs, pralaimintis mušius Wasbingtono 
pusėje, pasalomis vedantis tarybas su Britais, bet turėjęs repu
taciją kuri neleido jo atsikratyti. Buvo įkyrus senas Gen. Ho- 
ratio Gate§, kuris laikė save aukštesniu už Washingtcną ir tai
kėsi užimti jo vietą. Buvo jaunas Alekander Hamilton, Wa- 
shingtono padėjėjas, toks didžgalvis ir ambicingas vyras kuris 
pradėjo pats šiauštis prieš Washingtoną, manydamas kad jam 
neduodama užtektinai pripažinimo.

Buvo ir Kongresas, kuris nuolat kišosi į Washingtono ko
mandą ir niekad nedavė nei pusės tiek pinigų, reikmenų ir vyrų 
kiek reikėjo atlikti tiems darbams kuriuos jis turėjo atlikti. 
Buvo taipgi civiliai p’iiečiąi, kurie pasitenkinę tikėjo kad karas 
jau yra kaip laimėt a'tsisakė stoti kariuomenėn, slėpė reik
menis nuo badaujan kareivių ir paslaptomis pardavinėjo vis
ką už auksą Britams Buvo taipgi tituluotų karininkų iš užjū
rio. susirikusių įgyti sau garbę ir turtus, kurie tarp savęs at
kakliai pešėsi už savo" laipsnius ir laikas nuo laiko savo menkais 
niekais lysdavo prie Washingtono.

Pagaliaus, buvo ir pati kariuomenė. Ji susidarė iš palaidų 
nieko nepaisančių šiurkščių vyrų, kokių tik galima šioje plane
toje surasti — vyrų kurie rinko ir šalino patys savo viršinin
kus, nežinojo nieko ir dar mažiau paisė apie discipliną, kuriems 
buvo niekas palikti eiles ir vykti namon mėnesiui laiko ar pa
našiai, jeigu jiems priėjo koks reikalas.

Washington buvo vienatinis kuris turėjo išvyti iš jų tokias 
lengvas pažiūras ir padaryti iš jų kariuomenę. Jam galinus tas 
pavyko, tačiau tas nepadarė jį populiariu.

Taigi Washingtonas, visko šito akivaizdoje, turėjo būti la
bai apvienėjęs žmogus. .Jam reikėjo nešti visa našta, 
bai apvienėjęs žmogus. Jam reikėjo vienam nešti visa našta. 
Bent kuris kitas Amerikos žmogus butų suklupęs savo darbe: 
VVashingtonas, vienas iš jų visų, nesuklupo. Jis turėjo didžias 
ypatybes, jis atsiekė didžio laimėjimo, ir įgijo nemirštamą gar
bę—tačiau jis turėjo už ją daug kartų brangiai užmokėti

Jurgis Washington gimė 1732 metais; mirė 1799 m. 
Amerikos revoliucija prasidėjo su paskelbimu Nepri
klausomybės Liepos 4 d. 1776 metais. Prezidentu jis 
buvo išrinktas 1788 metais, tarnavo du terminu iki 1796 
metų.

šiaip gamtiškų nelaimių, 
bet ten senai jau veikia 
kainų užtikrinimas, ir ūki
ninkai už grudus, bekonus 
ir kitus produktus 
valdžios nustatytą 
jeigu tų produktų 
nukrinta.

gauna 
kainą, 
kainos

LENKIJOJE NAUJA 
PARTIJA IR VALDŽIA

Pranešimai iš Varšavos 
skelbia kad Lenkijoje su
daryta stipri tautinė par
tija, kuriai į paramą stojo 
ir karo veteranai, sustip
rinimui tautinės Lenkijos 
vyriausybės po vadovybe 
vieno asmens, Maršalo Td- 
vardo Ridz-Smigly.

Apie tą naują pertvar
kymą per radio paskelbė 
Pulk. Adam Koc, artimas 
draugas Ridz-Smiglo ir bu
vusio Maršalo Pilsudskio.

Miestuose buvo gatvėse 
įrengta garsiakalbiai kad 
apie tai sužinotu visi gy
ventojai.

Svarbiausias šio persi
tvarkymo tikslas išstatyti 
griežtą atsparą prieš ko
munizmą, ir sutraukti vi
sus elementus išvien dirb
ti šalies gerovei.

Dešienųjų spauda iš to 
džiaugiasi, bet kairieji ne.

Tačiau Lenkai, sudarę 
tautinę stiprią vyriausybę, 
nebus kitokie: tai yra “na- 
rodas” kuris nemokinamas 
žmoniško 
kitais, ir 
stybė yra 
zuota, po 
danga, banditizmo organi
zaciją, kuri turi tikslo už-

sugyvenimo su 
pati Lenkų vai- 
daugiau organi- 
valstybės prie-

KAS GALI VOKIEČIAMS 
TIKĖTI?

Savo paskutinėje kalbo
je reichstagui (Vokietijos 
seimui) Hitleris vėl prisi
minė sutartis kurias su ki
tomis valstybėmis padarė 
(nepaminėjo tik Lietuvos), 
ir sakė Vokietija norinti 
padaryti ir kitų sutarčių. 
Bet nei žodelio jis neprisi
minė sutarties kurią Hit
leris savo noru padarė ir 
kurią begėdiškai sulaužė. 
Tai jo konkordatas su Va
tikanu. Čia Hitleris popie
žiui buvo prižadėjęs gerb
ti ir ginti tam tikras kata
likų bažnyčios teises Vo
kietijoje, tarp jų, teisę ka
talikų parapijoms turėti 
savo parapijines mokyklas 
ir jaunimo organizacijas. 
Jos persekiojamos ir užda
rinėjamos lygiai su Liute
ronų mokyklomis ir orga
nizacijomis.

Nesigilinant į klausimą 
ar tikybinės mokyklos ir 
organizacijos jaunimui val
stybėje reikalingos ar ne, 
tenka pabrėžti tą didelį 
sunkumą tikėti Hitlerio žo
džiui, dėl kurio kitos vals-

tybės nelabai šoka su juo 
sutarčių darytis. Jis tik 
tas sutartis pildo kurios 
jam naudingos.

Tokį pat principą, jei 
prisiminsime, Leninas pa
skelbė, Lietuviškos Brastos 
sutartį pasirašydamas — 
mat, fašizmo principai ar
ti bolševikiškų.

Naziai laisvi, niekeno ne
verčiami, savo noru pasi
rašo sutartį su popiežium, 
ir paskui jos nepildo. O 
pasauliui karčiai prikaišio
ja kodėl Vokiečių žodžiui 
niekas netiki!

ŪKIŲ DERLIAUS 
APDRAUDA

Prezidentas F. D. Roose- 
velt rekomendavo Kongre
sui pravesti tam tikrą bū
dą kuris užtikrintų ūkinin
kams apdraudą nuo viso
kių derliaus nelaimių.

Žinovai tikrina to plano 
įvedimas atsieitų apie 150 
milijonų dolarių.

Tokią ūkių produktų ap
draudą prezidentas nori 
įvesti jau nuo 1938 metų.

Lietuvoje dar nėra ap- 
draudos ūkio produktų nuo

BRITANIJOS 
GINKLĄ VIMASIS

Per tris šimtmečius An
glija buvo Europos jiegii 
balansas. Tankiai kuomet 
viena kuri pusė pradėda
vo verstis ant kitos, Angli
ja įsikišdavo ir nusverda
vo kitaip.

Sakoma, ji tai darė ne 
iš savo geraširdingumo, o 
dėl to kad pati būdama ne
didelė sala visai arti Eu
ropos, turėjo taip daryti, 
nes tas reiškė jai gyveni
mą arba pražūtį.

Dabar vėl Anglija pasi
ryžo išleisti iki aštuonių 
bilijonų dolarių bėgyje se
kančių penkių metų, gink
lavimuisi, kad galėtų būti 
tokia galinga kurios klau
sytų kitos valstybės.

Stipri Britanija, su drą
sia diplomatija, gali būti 
vienintelė viltis taikos pa
laikymui Europos.

Toks tai pasaulio liki
mas: vietoje kožnai valsty
bei rūpintis gerinti padėtį 
savo namuose, jos kaip al
kani žvėrys žiuri ką gali 
užgriebti nuo kitų, ir gavę 
progą griebia. Tam sulai
kyti reikalinga kam nors 
daugiau suprasti, bet rei
kalinga ir būti pasirengu
siam jei nori tuos įšėlusius 
grobuonis suvaldyti.

APIE 40 valstijų šioje 
šalyje rūpinasi pravedimu 
suvienodintų trafiko įsta
tymų, nes tik tokiu budu 
sako butų galima išvengti 
visokių nelaimių ir netiks
lumų keliuose ir miestų 
gatvėse.

Iki šiol, ne tik valstijos 
bet net ir paskiri miestai 
kiekvienas turi savotiškus 
įstatymus ir taisykles.

NEPAŽYSTAMAJAI
Nepažystame mes viens kito — 
Nežinom skirtingi] gyvenimo kelių, 
Bet žinau kad laukiam saulėto ryto, 
Laukiam kada širdys plaks džiaugsmu.

Bet kol sulauksim ryto,
Tenka praleisti naktis.
Ir gal neviena ašara nukrito — 
Bet kas tai beapsakys.. . .

Sako, vargą džiaugsmas lydi
Nuo pat jaunystės dienų.
Bet kol džiaugsmo žiedai pražydi
Tenka perkęsti ir daug skausmų....

Nesibijokime skausmų
Ir tų didelių vargų.
Tik laimės gijas auskim
Ir džiaug’kimės ilgai abu... .

Salos. J uozas Mikšys?

SUVYTO DŽIAUGSMAI
Suvyto džiaugsmai pražydėję,
Ir lapai nubiro nuo jų,
Nes skausmai audringi užėję 
Išrovė džiaugsmus iš šaknų.

Štai langą jaunystės pravėręs 
Žvalgaus po gėlynus džiaugsmų, 
Kur vakar aš rankas iškėlęs 
Bėgiojau nejausdams skausmų.

O ten už gėlynų jaunystės 
Matau žiedelius nekaltybės,
Tai gėlės brangios kūdikystės
Man šypsos glėbyje grožybės.

Ir aš jas bučiuoju mintimis, 
Glaudžiu lyg sapne prie širdies, 
Ir tankiai sapnuoju naktimis 
Braidydams gelmėj praeities.

Ir nors tie takeliai užžėlę, 
Dainuodamas klaidžioju jais,
Nes jie atminimus prikėlę 
Vilioja gėlėtais sparnais.

Jonas Morkūnas.

DR. BASANAVIČIUS LIETUVIŲ TAUTOJE
JO 10 METŲ MIRTIES SUKAKTUVES MININT

(Tęsinys iš pereito numerio)

TAUTOS ATGIMIMO PRADŽIA
Pirmutinis “Aušros” numeris Lietuvoje su

kėlė tikrą dvasinę revoliuciją. Kai kurie susi
pratę Lietuviai Dr. J. Basanavičiui tiesiog rašė: 
“Ačiū, šimtą syk ačiū už žodžius parašytus to
kiu gražiu Lietuvišku liežuviu, kokį skaityti ir 
sapne nesapnavome.... Ačiū Viešpačiui kad nu
sidavė musų gyvenime regėti ‘Aušroj’ prabudi- 
nimą iš miego arba letargiško sapno Lietuvos ir 
Lietuvių: galime mirti, pamatę aušrą musų at
gaivinimo, apie kurį mes tik durnas dumojome.”

Pirmutinis “Aušros” numeris ir musų Tau
tos Himno autorių Dr. Vincą Kudirką grąžino 
Lietuvybei. Neatsiliko ir Lietuvos ūkininkai. 
Štai Raseinių apskrities ūkininkai bendrai nu
siuntė laišką Dr. J. Basanavičiui, kuriame rašė 
jog ihaldauja Viešpaties palaiminimo naujam 
■darbui, žodžiu, visur kur tik buvo gauta “Au
šra”, kilo džiaugsmas, gimė nauja dvasia, nau
jos idėjos, kurioms jau nebuvo lemta pražūti.

Prasidėjo Lietuvių tautos nauja gadynė, jos 
jos istorija pakrypo daug šviesesnėn pusėn. To 
džiaugsmo sujaudintas Dr. J. Basanavičius bu
vo parašęs laišką net Rusijos vidaus reikalų mi- 
nisteriui grafui Tolstojui, kurio prašė leisti Lie
tuvišką laikraštį spausdinti Vilniuje, arba Kau
ne, ir prašė leisti spausdinti knygas Lotyniško
mis raidėmis, žinoma, į tai jokio atsakymo ne
buvo gauta.

Tais laikais Lietuvos bažnyčiose vyravo 
Lenkiška kalba. Per pamokslus ir kitokiajs bu
dais bažnyčiose buvo varoma nutautinimo pro
paganda. šitai gerai suprato Dr. J. Basanavi- 
vičius, kuris pradėjo rūpintis ir kovoti kad Lie
tuvos bažnyčiose Lietuvių kalbai butų duodama 
priderama vieta. Tuo reikalu jis kreipėsi į baž
nytinę vyriausybę ir į dvasikišją, ragindamas 
iš bažnyčių neguiti Lietuvių kalbos. Bet kadan
gi tada didelė dalis Lietuvos kunigų buvo Len
kininkai, jie pradėjo šaipytis iš šios Dr. J. Ba
sanavičiaus akcijos. Vienas kunigas jam rašy
tame laiške tiesiog pasakė: “Mano mieli, jei ne
mokate Lenkiškai ir nesuprantate tai nedidelis 
daiktas: nevaikščiokite bažnyčion ir išpažintin; 
aš uždarysiu bažnyčią, o parapiją priskirsiu prie 
kitos — ir bus galas”. Tokiu budu, Dr. Jono 
Basanavičiaus asmenyje prabilo atbundančios 
Lietuvos protesto balsas prieš dvasinę vergiją, 
kurios Lietuvis negalėjo toliau kęsti ir visiems 
lenktis.

1883 metų pabaigoje “Aušrą” pradėjo re
daguoti Dr. Jonas šliupas. Tačiau Basanavi
čius ir toliau liko artimu šio laikraščio bendra
darbiu.

BULGARIJON — IR VILNIUN
1884 metais Dr. Basanavičius vėl persikė

lė į Bulgariją, kur dirbo kaip gydytojas, be to 
to tvarkė savo surinktas Lietuvių liaudies dai
nas, įvairias pasakas, rinko ir rašė istorinius 
straipsnius apie Lietuvos ir Lietuvių tautos pra
eitį. Prasidėjus Rusų-Japonų karui, Dr. J. Ba
sanavičius nudžiugo ir nekantriai ėmė sekti ka
ro eigą, nes žinojo kad jeigu Rusai karą pralai
mės tuomet jų pavergtų tautų sunki politinė 
būklė turės nors kiek sušvelnėti. Karo laimei 
krypus Japonų pusėn, Dr. J. Basanavičius ėmė 
skubiai likviduoti savo turtą užsienyje ir 1905 
metų pavasarį pargryžo į Lietuvą.

Pirmiausia jis nuvyko į Vilnių, čia dar
bas jau virė visu smarkumu. Į jį bematant įsi
traukė ir jis pats. Per trumpą laiką jis tapo 
viešojo Vilniaus Lietuvių gyvenimo svarbiau
sias asmuo. Dar daugiau sujudo Lietuvos vei
kėjai, daugelyje vietų įvyko gausių Lietuvių 
susirinkimų, kuriuose buvo gyvai svarstomi ei
namojo, kultūrinio ir politinio gyvenimo klausi
mai. Visam tam Lietuviškam sąjūdžiui vado
vauja Dr. J. Basanavičius. Šio tautinio subruz
dimo metu jis, pasitaręs su kitais veikėjais, nu
tarė Vilniuje sušaukti visos Lietuvos atstovų 
suvažiavimą, kuris aptartų visapusišką Lietu
vių tautos padėtį. 1905 metų Lapkričio 1 dieną 
“Vilniaus žinių” redakcijoje įvyko Lietuvių .vei
kėjų susirinkimas, kur buvo nutarta išleisti at
sišaukimas j tautą.

Bet Dr. J. Basanavičiui pasirodė kad tokio 
suvažiavimo butų dar permaža. Jis žinojo kad 
norint Lietuvių tautos subrendimui priduoti 
kuodidesnės reikšmės, reikia viešai tarti žodį 
Lietuvių tautos likimo klausimu ir tarti taip kad 
platusis pasaulis sužinotų apie Lietuvių tautą, 
kad ji dar yra gyva, kultūringa ir nori laisvai 
gyventi. Tuo tikslu jis, drauge su kitais Lietu
viais, parašė Rusijos vyriausybei memorandu
mą, kuriame buvo reikalaujama Lietuvai pil
nos kultūrinės ir politinės autonomijos. Rusi
jos vyriausybė pavergtųjų kraštų reikalavimui 
nusileido. Lietuvoje buvo panaikinta spaudos 
cenzūra ir grąžinta 40 metų uždrausta spauda. 
Rusijoje visuotina suirute pasinaudojus, 1905 
metų Gruodžio 4—5 d. Vilniuje buvo sušauktas 
Didysis Seimas, kuriame dalyvavo apie 2,000 
Lietuvių atstovų. Dr. J. Basanavičius buvo iš
rinktas Didžiojo Vilniaus Seimo pirmininku.

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
1907 metais Dr. J. Basanavičius įsteigė pa

garsėjusią Lietuvių Mokslo Draugiją Vilniuje, 
kuri turėjo ir turi didelės reikšmės Lietuvos 
mokslui. Šioje draugijoje visą laiką spietėsi vi
sų pažiūrų Lietuviai veikėjai ir mokslininkai. 
Draugja dar ir dabar veikia Vilniuje, turi di
džiulę biblioteką ir didelį rankraščių, Lietuvių 
liaudies dainų, pasakų ir senieųų bei kitokios 
tautosakos ir istorinės medegos rinkinį.

Dr. Jono Basanavičaus paminklas esantis 
Lietuvių Kultūriniame Darželyje, 

Cieveland, Ohio.

Tačiau šiai draugijai reikėjo tinkamų pa
talpų. Dr. Basanavičius jau senai buvo suma
nęs Vilniuje pastatydinti Tautos Namus. Ta
čiau tam sumanymui įgyvendinti truko lėšų. 
1913 metais Lietuvių Mokslo Draugijos susirin
kime buvo nutarta Dr. J. Basanavičių siųsti į 
Ameriką tarp Lietuviu parinkti aukų Tautos 
Namų statybai. Jis, drauge su Martynu Yču, 
Tautos Namų reikalais važinėjo po Amerikos 
Lietuvių kolonijos ir surinko nemažą sumą pi
nigų.

Gryžęs iš Amerikos, Dr. J. Basanavičius 
vėl pasinėrė Lietuvybės darbe. Netrukus kilo 
didysis karas. Jo pradžioje tautos patriorkas 
buvo sunkiai susirgęs ir kurį laiką gydėsi Vo
kietijoje. Bet 1914 m. pabaigoje vėl gryžo į 
Vilnių ir šį kartą jau stojo į nepalaužiamą ko
vą dėl visiškos Lietuvos nepriklausomybės. Jis 
dalyvavo visuose svarbiausiuose nepriklausomy
bės atstatymo darbuose, be jo neapsieidavo jo
kiuose komitetuose, sueigose ir draugijose, kur 
buvo sprendžiama Lietuvių tautos likimo rei
kalai. Dr. Basanavičius rašė memorandumus, 
visokius reikalavimus ir protestus tuometiniams 
Lietuvos valdytojams, reikalaudamas Lietuvai 
ir Lietuvių tautai visiškos nepriklausomybės..

Jis Vilniuje atidarė 1917 metų Rugsėjo 
16—23 d. Lietuvių konferenciją, kuri išrinko 
Lietuvos Tarybą, ši Taryba, kaip žinoma, Va
sario 16 d. 1918 metais Vilniuje paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybę.

Dr. Jonas Basanavičius pirmutinis pasirašė 
Lietuvos Nepriklausomybės aktą.

Susidarius pirmutinei Lietuvos nepriklauso
mai valdžiai, Dr. Basanavičius pasitraukė iš vie
šo politinio gyvenimo ir atsidavė tik mokslo dar
bui. Jis daugiausia dirbo Lietuvių Mokslo Dr- 
joje. Greta to, domėjosi visais atgijusios Lie
tuvos gyvenimo reikalais, dalyvaudavo visuose 
svarbesniuose susirinkimuose.

Lenkams pagrobus Vilniaus kraštą, I)r. J. 
Basanavičius ir toliau pasiliko gyventi sostinė
je Vilniuje. Jo asmuo jungė visus pavergtus 
Lietuvius, jo asmens nedryso paliesti ir oku
pantai Lenkai.

1927 metų Vasario 16 dieną, kai visa Lie
tuva ir Vilniaus Lietuviai iškilmingai minėjo 
Nepriklausomos Lietuvos devynių metų sukak
tuves, Dr. J. Basanavičius ramiai atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Palaidotas Vilniuje, Rasų kapi- 
nėse. Tsb.

JUROS MERGA
K. S. KARPIUS

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

Reikalaukit “Dirvoje”

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior; Avė. Cleveland, O.
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TRUMPOS PASTABOS:
Rašo Jonas Valaitis

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

VOKIEČIAI LAIMI 
BE KARO

i >ER riyv.o k’ v
PASIŽVALGIUS j

— Ar panelė viena niekad neini mau
dytis? — daugiau teiravosi jis.

— Viena labai retai, bet su Marce ga
na tankiai....

— Ar ir poni eina kartu?....
— Retai. Mudvi dvi dažniausia.
— Ar judvi nebijot?.... :— šypsoda

masis pastebėjo “kipšas”.
— Kogi?
— Kad kas pamatytų....
— Pašaliniam draudžiama ten vaikš

čioti ....
— Na kad kas taip sau iš piliakalnio 

žiūrėtų?.........
— Būna jau pertamsu iš toliau ma

tyti. ...
— Tai judvi, taip sakant, apsidengiat 

tamsa ?....
— Vanduo tuo laiku būna šiltas....
— Na o kad kas karkluose arti sėdė

tų pasislėpęs ir matytų? — užsiminė “kip
šas”.

— Nuodėmė apie tai kalbėti, ponas Ig
nacai. ...

— Panelyte, niekas nėra nuodėmė, 
tik pačių žmonių pritaikytas varžymąsi.

— Gal ir gerai toks suvaržymas, — 
patvirtino Verutė.

— Kaip kur gerai, kaip kur ne.... — 
nutęsė Ignacas.

— Jei varžoma tai gal ir reikia....
— Ne visada ir ne viską. Paveizdan, 

jei aš panelei pabučiuočiau rankutę, ši
taip: — ir paėmęs pabučiavo, •— ar tai 
nuodėmė? Bet -jei žmonės matytų mus 
čia taip darant, butų negerai.

Verutė kiek nustebo kai “kipšas” jai 
ranką pabučiavo, taip netikėtai, karštai ir 
lipšniai, bet kadangi tas atlikta pasikalbė
jime, ji nelaikė to nei nuodėme, nei pasi
kėsinimu prieš jos asmens neliečiamybę.

— Nebūtų nuodėmė jei pabučiuočiau 
ir abi panelės rankutes.... Jos tokios- 
gražios, švelnutės, kaip angelukb....

Ir vėl, imdamas jos abi rankas, pa
keldamas sau prie lupų, pats atitinkamai 
nusilenkdamas, dideliu skoniu pabučiavo 
jas abi.

— Na matai, panele, ar tas nuodė
mė?.... Jei ir luputes tavo pabučiuo
čiau, butų tik mano pagarba tau — ir di
delis malonumas....

Tuos žodžius tardamas, “kipšas” pa
kėlė jos smakrą, ir prieš ją stovėdamas 
matė kaip mergaitė užsidegė, raudo, bet 
nesipriešino. Visai neilgai truko kaip tas 
nedoras vyras griebė ją j glėbį ir tvirtai 
priplodamas savo lupas prie jos lupų, bu
čiavo ilgai, neatleisdaTnas, iki staiga paju
to kad ir jos lupos sutvirtėjo ir pradėjo 
bučiuoti jį....

Taip tai priešingos lyties palengva ir 
atsargiai viliojama, Verutė neatsilaikė ir 
pasidavė “kipšui”.

Kada nuo jo atsipalaidavo, ji jautėsi 
lyg nuvargus, ir susijaudinus stovėjo, akis 
nuleidus, bet jautė ką tai naują patyrus, 
kuo buvo patenkinta.

“Jau aš ją turiu!.... Taip išlėto aš 
ne vieną aukštą panelę nugalėjau!....” — 
pasitenkinęs šypsojosi jis sau. “Nebuvo 
dar tokios kuri prieš mane atsilaikytų!” 

Ana pargryžta tėvai! — nusigan
dus sukruto mergaitė, pamačius kitoje Ne
vėžio pusėje nuo Babtų į pakalnę nusilei
džiant raitus Giedraičius. — Skubėkim iš 
čia....

— Nieko, Verute.... mudu pirma jų 
parjosim.... Bet klausyk: apie mudu ne
turi niekas nieko žinoti.... Tau pačiai 
bus bloga, jei kas patirtų.... — perser
gėjo ją “kipšas”.

— Niekas o niekas nieko nežinos. ... 
— patvirtino ji.

— Nei kunigaikštis Andrius, nors jis 
tave vėl kur vieną pasigavęs bandytų vi
lioti įr vėl apie meilę kalbėtų.... Nepra
sitark jam nei žodelio! — įgrąsino jis.

— Nuo šiandien aš neturėsiu su juo 
nieko bendro....-— jau parsvirus į “kip
šą” Malickj, kuris ją gudriai prisiviliojo, 
rūsčiai pasakė Verutė.

— Aš norėsiu tave, Verute, ir tan
kiau sueiti... . ■ — gavo gerą progą pasi
siūlyti “kipšas”. — Bet kai žmonės ma
to, nepatogu....

— Mudu galėsim susitikti kur niekas 
nematys.... — pridėjo ji.

Tiek atsiekęs, “kipšas” jautėsi pasi
tenkinęs. Jis savo nustatytą žygi išlaikė 
taip kad ta nepatyrus mergaitė visiškai 
davėsi jam perversti ją į save, kuomet jos 
pirma meilė su Andrium jam pavyko taip 
staiga užkirsti, melagingai prišnekėjus 
Andriaus nepaisymą jos.

Sugryžęs į dvarą, Malickis “kipšas” 
jautėsi labai gerai, bet mergaitė jau ne- 
dryso niekam į akis pažvelgti. Jai rodėsi 
visi iš akių pažysta ją bučiavus Ignacą....

Prisitaikęs prie Marcės, Malickis dar 
daugiau jai apie Verutės įsimylėjimą Į 
Andrių pasakojo, iki ta visai Įsidegė, ir 
dabar jis jau užsitikrino kad Marcė su ja 
nei maudytis kartu neis.... Taipgi buvo 
tikras kad Marcė, vengdama jos, negalės 
su Verute seseriškų dalykų išsikalbėti ir 
patirti jos paslaptis apie jos prietikius su 
juo ant piliakalnio.

— Bet, panelyte, prašau, neduok jai 
niekad suprasti kad aš tave persergs- 
čiu.... aš tai darau tavo gerui.... Ji 
jauna, reikia neduoti progos į tavo busin- 
tį vyrą klepotis, ir išvengsit nesmagumų 
kokie gali atsitikti po vestuvių.... — pa
mokino ją “kipšas”.

Ignacas, rasdamas reikalų prie Gied
raičio, ir savo kalbomis sudomindamas vi
sus užvesdamas kalbą apie businčias ves
tuves, apie ką Giedraičiai daugiau norėjo 
girdėti, užtęsė savo buvimą iki pavakarės.

— Aš patirsiu.... aš pakalbėsiu su 
savo kunigaikščiu, jis man tikrai pasakys 
kada žada vestuves kelti, nes juk aš esu 

‘Raudondvario ukvedjs, turiu žinoti kada 
ruoštis naujus ponus savo dvare priimti! 
— kalbėjo jis, prisitaikydamas ir tenkin
damas Giedraičius.

Dar prieš temstant, jis staiga pašoko 
ir tardamas kad jau laikas joti namon, iš
jojo.

Šiltas, gražus, ramus vasaros vaka
ras, kada kiekvienas norėtų eiti Į upę pa
simaudyti.

— Eisim i upę, Marciuk? — užkalbi
no seserį Verutė.

— Eik tu kad nori, aš neisiu, — rūs
čiai atsakė Marcė.

Verutė viena ir ėjo. Niekas su ja 
nenori kalbėti, nėra kas veikti.

Nuėjus pripraston vieton, aukščiau 
paupiu, kur yra daugiau lėkštaus smėlė
to pakraščio, ji greitai bet atsargiai už 
karklų krūmo nusirengė, paliko ten savo 
suknelę ir kitus Apvalkalus, ir inėjus ne
giliai, pradėjo save vilginti vėdinančiu Ne
vėžio vandeniu. Lyg baugštus paukštis 
dairėsi visko aplinkui, nors rodos nebuvo 
ko baugintis.

Bet ar nebuvo? Kur buvo “kipšas” 
Malickis? Jisai ten, nepertoliese, ant pa
togaus kranto karkluose Įlindęs gulėjo ir 
žiurėjo.

Kai iš dvaro išjojo, jis ne jo j o Rau- 
dondvarin namon, bet paskubo į paliakal- 
nio pusę ir ten duobėje palikęs savo arklį, 
nuslampino į paupį, karklais atsėlino prie 
Giedraičių maudymosi vietos ir kaip žal
tys gulėdamas tarp karklų, vos alsuoda
mas ir nejudėdamas, tenkino savo geis
mus, kiek per karklų lapus galima buvo 
matyti. Verutę jis matė visą taip kaip 
norėjo matyti.

Viena ji ilgai plukautis nenorėjo, tat 
šiek-tiek pasimarkinus, giliau nebrisda- 
ma, atsivėdinus, vėl, baugščiai dairydama
si ėjo prie savo rūbų ir apsirengus nusi
skubino į namus.

Ignacas gavo progą pasilaisvinti iš Į 
savo gulėtos vietos ir tekinas nubėgo prie j 
savo arklio. Krūmais jojo stačiai į kran
tą, skubino namon, kad neužkluptų visiš
ka tamsa. Kai parjojo į savo dvarą, nu
siuntė savo tarną į baudžiauninkės Stoš- : 
kienės bakūžę, įsakydamas kad jos duk
tė, Onytė, tuoj pas jį ateitų....

Onytė buvo paskiausi iš jo baudžiau
ninkių mergaitė kuri Malickiui buvo į akį ■ 
kritus. Kitų mergaičių eilė jau jo išgė
dintos ir atstumtos, ši, jauniausia ir gra
ži varguolė jam buvo patikus, ir jis buvo j 
“išmokinęs” motiną ir dukterį jam nesi- • 
priešinti. Jos tėvas buvo Ignaco užplak- , 
tas, nuo ko ir mirė, taigi motina, įkalbę- I 
dama atsiduoti “Dievo valiai”, verkdama 
ragino dukterį klausyti pono....

ALKANAM rupi duona, o 
filmų pasauliui rupi kaip ge
riausia pagaminti filmą iš bu
vusio karaliaus Edivardo VIII 
romanso su Amerikiete gyva
našle Wally Simpson. Kruta
mu paveikslų gamintojai pa
siteiravę nuomonių iš valdžių 
pusės, gavo patarimą nega
minti tokios filmos kuri aiš< 
kiai nurodytų jų romansą. Da
bar filmų gamintojai mokės 
brangiai už parašytą veikalą 
kuris butų visuomenei žinomas 
kaip tas romansas, bet prie 
kurio nebūtų galima prikibti 
kaip tokio.
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BRITANIJA pasimokė 
Italijos - Etiopijos karo, 
šiais laikais karo laivynui 
kia ir orlaivių pagalbos,
biai stato 4,000 naujų, vėliau
sio tipo karo orlaivių.

AR įsivaizduojate kad Ispa
nijos kairiųjų valdžiai Įsigalė
jus ir laike šio sukilimo jau 
sunaikinta virš 1,000 bažnyčių!

AMERIKOS Vakaruose “Au
kso laikais” už arklio pavogi
mą bausdavo mirtim. Dabar 
ten, Kalifornijoj, vieno maši
nisto mechanikas pavogė trau
kinio garvežį 
rį smarkiai 
daužė į kitą 
mės gavo 10

AMERIKOJ ruošiama pasa
kiškas aviacijos planas: nori 
'pastatyti 125 tonų didumo or
laivį, kuris lėks 250 mylių per 
valandą, 25,000 pėdų aukštu
moj, galės lėkti nesustodamas 
10,000 mylių jj; neš 8,000 sva
rų sprogstamos medegos. Tai
gi į Europą ir atgal nulėks per 
24 valandas. Keleivių galės 
vežti 150 ir 30,000 .svarų paš
to.

KOVAI
Amerikoje su valdžios pagalba 
pagaminta ir rodoma 
visose valstijose.

pasivažinėti, ku- 
važiuodamas su- 
garvežj, ir baus- 
dienų kalėjimo.

PER METUS laiko Ameri- 
t ka sunaikino 195 tonus iš Azi- 
I jos įšmugeliuoto narkotiko ma
rihuana. Bet stebėtina kad 
juo daugiau ji naikina tuo jo 
daugiau atveža. Dėl to Ame
rika pasiuntė Tautų Sąjungai 
protestą prieš Azijos valsty
bė IMIHIf

BRITANIJOJE yra keistas 
senas įstatymas mokėti metuo
se po $4 už tarnus kurie avi 
kelines. Jei turi tarną ir jis 
kelinių neavi, mokesčių mokė
ti nereikia. Tokių mokesčių 
surenkama per metus daugiau 
milijono dolarių. šiais metais 
norima tas įstatymas panai
kinti.

HENRY FORD, kuris jau 
bus 74 metų metų amžiaus, pa
klaustas kaip jis išsilaiko toks 
jaunas ir veiklus, atsakė: Buk 
darbštus, aktyvus, nepersival- 
gyk, geriau buk alkanas, ir 
valgyk tokį maistą kuris tin
ka kunui. Galvok ką darai, ir 
svarbiausia turėk saiką visuo
se darbuose.

ISPANIJOJ tarpusavio ko
vos Ispanuose jau tik iš var
do. Kovų frontas iš lavintų 
karvedžių jau išslydo į keršto 
jieškančių de.speratų rankas. 
Kovų frontus vadovauja Itali
jos ir Vokietijos karininkai 
prieš' Prancūzijos ir Rusijos 
karininkus. Italų lėktuvai nai
kina Ispanijos miestus; Itali
jos povandeniniai laivai skan
dina Ispanijos karo laivus, ir 
pradėjo skandinti Rusijos lai
vus. Vokiečiai 
liūs ir kariauja 
cuzus kareivius, 
džios pusėje.

LIETUVOJE
didžiausių Holandijos laikraš- 

redakcij’os narys ir spau- 
atstovas, Sjoerd Broers- 
Jis jieško medegos kny- 

apie
Liątuvoje 
mėnesių, 
kių metų, 
rįs rašyti
jam įdomiausia. Pirmoji kny
gos dalis bus skiriama musų 
tėvynei. Svečią į Lietuvą va
žiuoti paskatino pernai įgyti 
Palangoje įspūdžiai, kuriuos 
jis aprašė savo laikraščiuose, 
Palangą pavadindamas Pabal
tijo Riviera. Jam patinka kad 
Lietuvoje vasarvietės palieka
ma kaip gamta jas sutvarkė, 
kas esą tik malonumą ir poil-*

moko sukilė- 
pričš Prancu- 
kurie yra val-

lankėsi vieno

su i kriminalistais,

filmos

AMERIKOS paštu siųsti al
koholinius gėrimus neleidžia
ma. Siuntėjas... skaitomas nu
sižengęs ir baudžiamas.

AMERIKOS 257 konsulai 
suregistravo kitose valstybėse 
gyvenančius Amerikos pilie
čius. Jų gyvena užsienyje pu
sė milijono. Jiems aptarnau
ti didinama konsulatų persona
lai, o svetur gyvenanti Ame
rikonai prašomi su konsulatais 
palaikyti artimus ryšius.

čių 
dos 
ma. 
gai Pabaltijo valstybes, 

žada praleisti porą 
Knygą išleis už ko

jis daugiausia no- 
apie Lietuvą, nes ji

Vokiečiai savo gudrumu 
ir užsispyrimu laimi dides
nius užsimojimus negu lai
mėtų kariaudami. Juos su
laikyti nuo tų jų siekimų, 
tačiau, reiktų kitoms vals
tybėms eiti į karų prieš 
juos. Vokiečiai žino kad 
kitęs valstybės karo neno
ri ir neis kariauti.

Štai dabai’ eina kalbos 
kad Anglija yra Vokiečių 
priversta gauti Amerikoje 
paskolą Vokietijai, išvengi
mui karo.

Hitleris pasakė, jei Vo
kietijai nebus leista atsi
stoti ant stiprių kojų eko
nominiai, ji to sieks spėka, 
karo keliu.
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DIRBA POTVINIŲ 
KONTROLIA

VIMUI

in-Suv. Valstijų kariški 
žinieriai, 1,000 skaičiuje, 
pradėjo ruoštis pirmus nuo 
potvinių apsigynimo pla
nus Ohio upės pakraščiais, 
apsaugojimui miestų upių 
tarpušakiuose ir kalnuose 
Pennsylvanijoje ir West 
Virginijoje, kur ta upė pa
didėja.

Ohio upės pakraščiai nu
statyti gausiais industria- 
liniais miestais, kurių tur
tingumui ir produkcijos 
didumui gali prilygti tik
tai didžiosios Mississippi 
pakraščių miestai.

Federalė valdžia rūpina
si skyrimu pinigų potvinių 
kontroliavimo darbams, ir 
keletas valstijų, kurios gu
li prie tų upių priėmė savo 
Įstatymus dirbti išvien su 
su Washingtono valdžia.

BĖGK, ŽIRGELI
Bėgk, žirgeli, bėgk risčią į 
Lauku dobiluotu,
Nešk mane greičiau iš čia 
Vieškeliu smėliuotu. , 

Ei, žirgeli, paskubėk! 
Nekarpyk auselėm, 
Kaip vėjelis greitai lėk 
Pas mano mergelę.

Tave vėl ten pavaišiną
Baltu dobilėliu;
Tavo karčius padabiną
Rausvu jurginėliu.

Bėkg, žirgeli, bėgk risčia, 
Nepamiršk takelio,
Nes atgal reiks gryžt nakčia 
Iš ano dvarelio.

“L.B.” Petras T,

MERGINOMS patarimas:
Kada tave vaikinas išsiveža 

automobiliu pasivažinėti, jeigu 
jis atidžiai laikosi prie rato ir 
saugojasi kaip važiuoja, jis ta
vęs nemyli užtektinai.

4*
IŠ PATYRIMO

Niekad neatidėliok rytojui 
tą ką gali atlikti šiandien f—i 
nes rytoj tas gali būti uždrau
sta.

Tys-

sį teikia. Jis ir Vilniaus klau
simu toje knygoje Lietuvą už
tars, aprašys Lietuvos istori
ją, meną ir prekybą.

Stasys Valiukas, stiprus jaunas vaiki
nas baudžiauninkas iš netolimos sodybos, 
buvo Onutę sau nužiūrėjęs ir tikėjo ją ka
da nors vesti. Onytė irgi labai jj mylėjo 
ir troško kad greičiau jis išlaisvintų ją iš 
ūkvedžio nagų, bet slėpė savo nelaimę nuo 
savo mylimojo.... bijodama ir pono ir 
nenorėdama netekti vaikino....

Manydamas kada pono prašyti leisti 
jąm vesti Onytę, Stasys visomis jiegomis 
dirbo kuoištikimiausia, kad tik užsitar
nauti Malickio malonę ir kai ateis laikas, 
išprašyti jo sutikimo....

(Bus daugiau)

BAUDŽIAVA
BAUDŽIAVA. — Atsiminimai, Padavimai, Le

gendos, surinko ir suredagavo' Petras Rusec- 
kas. Didesnio formato knyga, 336 puslapių, iš- 

į leista Kaune, 1936 m.
Visi apsakymai yra pažymėti 

vardėmis ir amžium tų kurie savo 
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 

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

Reikalaukit “Dirvoje”

vardais, pa-1 
atsiminimus

I

iš

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
REIKALAUKIT 'DIRVOJE" l

“VIENYBĖJE” Juozas 
liava rašo:

Andai aš paklausiau 
musų žmones paliaus 
“parių” 
keletas asmenų “griebėsi už 
kepurių”, nors, rašydamas tuos 
žodžius, aš jų nei mintyje ne
turėjo' j

A;, nibko prieš neturiu 'jei
gu ke. -as draugų, susiėję,; no
ri pasilinksminti. Tai jų pri- 
vatiškas reikalas. Bet kai į to
kius pasilinksminimus sukvie
čiami šimtai žmonių* kur išge
riama ir suvalgoma šimtai do
larių, tai tokia “parė” jau vi
suomenės reikalas. O jeigu tai 
visuomenės reikalas tai kodėl 
tų pasilinksminimų rengėjai 
negali bent mažą tų išgertų ir 
suvalgytų pinigų nuošimtį pa
skirti Vilniui Vaduoti Sąjun
gai, Lietuvos ginklų fondui* 
nukentėjusiems nuo potvinių, 
ar kitam kuriam nors visuome
nės tikslui?

O aš maniau kad tik Klyv
lando Lietuviai taip durnavoja 
su tomis draugiškomis “sup- 
raiz parėmis”....

APIE UžGAVĖNIAS LIETU
VOJE

Dėdė Anupras per savo vir- 
veradiogramą “Lietuvos Ūki
ninke” praneša:

Oro spėt aš nespėju, ale ko
ki,. čėsai užeina, galiu pasakyt, 
štai vasarinio mėnesį jus turė
site 28 rytus jr tiek pat vaka
rų, vadinas, turėsite tiek sykių 
gulti ir keltis. Devintą dieną 
bus blynų nogime. Kas iki tai 
dienai nesųsiporuos tam bus 
šiukštu ir per septynias nedė- 
lias pasninkąut. Kas per už
gavėnes 12 sykių kimš dešras* 
kumpius, blynus, tam antryto- 
jauš bus nespakainastis ir tole
ruos ar pasiekė iki devinto vai
niko. Kas iš nakties rasite 
dantyse kaulą ar šmotą kum
pio tai nenurykite, nes gali ga
li pavodyti tuštymams, KaS 
per užgavėnes perdaug links
minsis tas per septynias savai
tes pakutavos. Kas pelenų die- 

i na dantų nemazgos tas kiaurus 
į dantis turės. Kas per gavė- 
■ nią ščyrai pasninkaus tam vi
sos dešros liks Velykoms. Kas 
gavėnios čėsą saldžiai gyvens 
tam bus karčios Velykos. O 
kurie mano virvijušo nepaklau
sys tiems visos markatnastys 
ant dūšios ir kūno ateis* ba 
taip dėl visų Veliju, J

kada 
sirgę 

rengimo liga. Tuojau 
“griebėsi

I PĄJI-yPEįJJR k 
iJf
UI
V J
ui

U
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkraš 
žinomas vaistinėse.

Patikėtinas linimentaš, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.

MERUNAS
Didžiausias K. S. Karpiaus veikalas

i

seserĮ, kuri 
nenugalimą

norėjo išduoti 
pilį.

Rusnės Kunigas nužudo 
priešams savo

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

Kaina su prisiuntimu tik $2.00.

Reikalaukit “Dirvoje”

savo
tėvų

skaityti, ir svarbi istoriniu at-



B DIRVA

LAIŠKAS IŠ COLUMBUS
Nuo Redakcijos: Jonas T. 

DeRighter, Lietuvis Ohio val
stijos Legislaturoje atstovas iš 
Clevelando, pažadėjo parašyti 
“Dirvos” skaitytojams apie žy
mesnius ir visuomenę liečian
čius Valstijos Legislaturos ta
rimus, kurie bus įdomus žino
ti ir Lietuviams. Šie laiškas 
svarbus visiems Ohio Lietu
viams.

▼ ▼
COLUMBUS, Ohio. — šiuo- 

mi noriu patiekti Lietuvių ži
niai kad Atstovų Butas perlei
do keletą biliii apie kuriuos 
bus naudinga žinoti.

Bilius No. 134 duoda 7Į/o% 
nuolaidą nuo pabaudos jeigu 
taksų mokėtojas užmokės sa
vo taksus į 30 dienų nuo to 
kai taksų priėmimo laikas už
sibaigia; 5% jeigu taksai bus 
sumokėta bėgyje 60 dienų, ir 
2^% jeigu sumokama bėgy
je 90 dienų. Po 90 dienų, vi
sa 10 nuoš. pabauda taksų mo
kėtojui turi būti sumokėta.

Tas aš tikiu yra svarbu ma
žiems namų savininkams, bet 
taipgi ir visiems kurie moka 
taksus, o kartais negali surin
kti reikalingų pinigų laiku.

Bilius No. 235 suteikia tei
sę sutverti penkias naujas ta
rybas po tris narius kiekvie-

Jonas T. DeRighter
no j e, tyrinėjimui industrialės 
komisijos bylų paskiruose di
deliuose miestuose. Tų tary
bų prisilaikymo vietas nuskirs 
Industrialė Komisija, ir nėra 
abejonės Clevelande bus vie
nas tokis ofisas.

šios tarybos tyrinės darbi
ninkų sužeidimo atsitikimus 
laike darbo, taip kad nereikės 
jiems keliauti į Columbus iš
klausymui jų bylos Industria- 
leje Komisijoje, kaip buvo da
roma iki šiolei. Tas taipgi pa
greitins užbaigimą bylos ir iš
gavimą atlyginimo tuo laiku 
kada žmogui labiausia reikia.

šiuos bilius turės perleisti 
ir valstijos Senatas kad jie 
galėtų tapti įstatymais, bet ti
kima Senatas juos ims svars
tyti visai artimoje ateityje.

TROCKIO RAŠTAS DĖL SKERDYNIŲ

Ir mano vardas kiekviename 
tų dokumentų figūruoja kaip 

(Pabaiga nuo 3-čio pusi.)
Sovietų biurokratijos visuo
menės priešo No. 1. Be to tie 
dokumentai neturėtų reikšmės.

Laikas nuo laiko tie atsiver
tėliai buvo areštuojami arba 
ištremiami į Sibirą už visai ne
reikalingą priekabę. Tas buvo 
daroma suardyti jų nervų sis
temą, nuslopinti jų dvasią. Po 
kiekvieno naujo užpuolimo bu
vo suteikta naujas paliuosavi- 
mas, privertus pasirašyti dar 
didesnes “išpažintis”, kuriose 
patys save kaltino.

Taip tai per 11 ir/u buvo 
sudemoralizuota desėtks tūk
stančių partijos nar.-’, kurie 
buvo valdančiai klikai reikalin
gi begėdiškam užgniaužimui 
kiekvienos priešingos minties 
iki ji dar neišsivysčius.

Skerdynių Pradžia
Su nužudymu Kirovo, Gruo

džio mėn. 1934 metais, prasi
dėjo žiauri partijos korupcija, 
kokios niekad nėra buvę. Aš 
tada pats siuliausi Įrodyti be- 
partinei komisijai kad suokal
bis prieš Kirovą buvo padary
tas su Stalino žinia ir GPU pa
stangomis tikslu pradėti opo-

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius 

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

zicijos naikinimą.
Tada, Kamenevui ir Zinov- 

jevui buvo duota pasirinki
mas: “Jeigu jus nenorit padė
ti mums išnaikinti opoziciją, 
jus tuomi parodot kad esat su 
ja; taigi mės su jumis elgsi
mės taip kaip su savo aršiau
siais priešais”.

Ir liko keista padėtis: arba 
išsižadėti visų pirmesnių pri
sipažinimų ir stoti į despera
tišką kovą su biurokratija, ar 
smukti dar žemiau ir prisiim
ti ant savęs dar daugiau kal
čių ir tą “išpažintį” padarius 
versti viską ant manęs.

Zinovjevas, terorizuojamas, 
prisiėmė viską. Kamenevas 
šiek-tiek priešinosi. Tada Lie
pos mėn. 1935 m., Kamenevui 
buvo surengta specialis slaptas 
teismas prie uždarytų durų; jis 
susidūrė akis į aki su mirtim. 
Jis sutiko nusižeminti. Nuo 
to laiko, prasidėjo rengimasis 
didžiajam teismui. Kalėjimas 
buvo pilnas kandidatų kurie 
prisiimdami naujas kaltes, pa
darydami išpažintis ir pasmer
kdami mane, buvo tūlam laikui 
paleisti, bet tuoj vėl areštuo
ti. Jiems buvo vėl žadama lai
svė jeigu jie dar daugiau nu
sižemins ir padarys prisipaži
nimų.

Kai jie tą padarė, jie buvo 
apgauti: kaipo prisipažinę kal
tais ir buvo sušaudyti.

Ir taip atėjo kitiems eilė, ir 
ateis dar kitiems.

LANKYS UNIVERSITETĄ
Jeronimo ir Marės Bartkų 

sūnūs Jerry baigė high school 
ir kaip pasekmingas moksle 
žada stoti į universitetą ir sie
kti toliau mokslo. Jo tėvai pa
siryžę jį remti toliau. Tai la
bai džiuginantis dalykas.

Jaunuolis Jerry gražiai kal
ba Lietuviškai, ir gerai užsilai
ko.

Pagyrimo verti ir tie Lietu
viai tėvai kurie deda pastan
gas leisti savo vaikus į aukš
tesnius mokslus. Rep.

NUOŠIRDUS AČIŪ
Tariu nuoširdį ačiū už man 

surengtą gimtadienio “surpaiz 
party”. Ačiū Mulvinams, Ma- 
gilams ir kitiems kurie kuom 
nors prisidėjo, ir Dailės chorui 
ir visiems dalyviams. Ačiū už 
dovanas ir gėles, šis paren
gimas pasiliks mano atmintyje 
ilgai. Paulina štaupienė.

LIETUVIŠKŲ KUMPIŲ 
BALIUS

Clevelando Lietuvių Vaizbos 
Butas rengia po Velykų, Ba
landžio 11 d., Lietuvių salėje 
savo naujovišką balių — Lie
tuvos importuotų kumpių, sal
dainių, agurkų ir kitų produk
tų vakarą.

šis balius bus nemokamai vi
siems Clevelando Lietuviams, 
bet reikės išanksto įsigyti sau 
įžangos tikietus pas biznierius. 
Tikietai neužilgo bus gauna
mi Lietuviškose biznio įstai
gose ir “Dirvos” redakcijoje. 
Už įžangos tikietus bus duo
dama gražios durų dovanos.

ANDRICA’S PAVEIKSLAI
Theodore Andrica, Cleveland 

Press tautinių grupių redakto
rius, kuris pereitą vasarą lan
kėsi Europoje ir padarė daug 
filmų iš įvairių šalių, savo pa
veikslus rodys Goodrich House, 
1420 E. 31 St., penktadienio 
vakare, Kovo 5, nuo 7:30 vai. 
Inėjmas nemokamai.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEšKAU pusbrolį Brol- 

nių Adomaitį (Adams), gyve
nęs Syracuse, N. Y. Esu ga
vęs laišką nuo taviškių iš Pa
liepių k., Airiogalos v. Rašo, 
tavo brangi mamytė mirė, ir 
nori susirašyt tavo tėvelis. At
siliepk antrašu:

J. A. Urbonas,
534 Mich. Avė. Dayton, O.

PAJIEŠKAU draugą Vincą 
Raudiliuną, paeina iš Trakų 
apsk., Žaslių par., Mažalaučiš- 
kių kaimo. Prašau atsiliepti 
šiuo antrašu: (11)

Wm, Rasbisky
Vet. Adm. Box 117

Marion, Indiana._______

JIEŠKAU savo dėdę Augus
tą Norvulaitį, paeina iš Veive
rių par., Gudelių vai., Gyvių 
kaimo, Marijampolės ap. Virš 
30 metų Amerikoje, prieš 15 
metų gyveno Kanadoj. . Jisai 
pats arba apie jį žinantieji at
siliepkite antrašu:

Alena Norvulaitė-Pulikienė 
1467 Reedwood avenue

Akron, Ohio.

VELYKOS KOVO 28

Dabar jau laikas siųsti į 
Lietuvą saviškiams dova
nų. Pasiuskit jiems per 
“Dirvos” Agentūrą keletą 
dolarių.

TEISĖJO LAUSCHE 
BANKETAS

Vasario 23 d., Clevelando 
Slovėnų kolonija iškilmingai 
paminėjo savo vientaučio Tei
sėjo Frank J. Lausche užėmi
mą vietos Common Pleas teis
me. Teisėjas Lausche praeitą 
rudenį laimėjo rinkimus tokia 
dauguma balsų kokios negavo 
jokis kitas teisėjas tuose rinki
muose.

šiame bankete Slovėnų Tau
tiniame Name dalyvavo per 
tūkstantį asmenų, didumą su
darė Slovėnai jo vientaučiai, 
ir buvo sukviesta virš šimtas 
pažymių miesto ir apskrities 
valdžios narių, tautinių grupių 
atstovų, teisėjų ir tt.

Pasveikinti Teisėją Lausche 
pribuvo pats miesto mayoras 
Burton, S. V. Senatorius Ro- 
bert J. Bulkley, Seltzer, Cleve
land Press redaktorius ir eilė 
kitų.

Teisėjas Lausche yra atei
vių Slovėnų sūnūs, Clevelande 
gimęs ir augęs, vos sueinąs 
40 metų amžiaus.

HIPPODROME
PAVEIKSLAS KURIS TURI 

VISKĄ
Vėl ževėjantis balsas Grace 

Mbore’s, ^pasaulio pirmaeilės 
dainininkės, suskambės Cleve
lande, kuomet Hippodrome iš- 
statys jos naujausią ir links
miausią filmą, “When You’re 
In Love” (Kuomet Esi Įsimy
lėjęs), pradedant šeštadieniu, 
Vasario 27 d.

Jai padėjėjais tame paveiks
le yra taip pat pažymus asme
nys, kurie retai pasitaiko pa
našiai į vieną sutraukti: Cary 
Grant, Aline MacMahon, Hen
ry Stephenson, Thomas Mit- 
chell, Catherine Doucat ir 
Louis Alberni,

Dainininkė Grace Mbose dai
nuoja tokias dainas kokios iki 
šiol buvo neleidžiama dainuoti 
tokios rūšies dainininkei kaip 
ji.

Dalykas einasi apie Austra
lijos operos žvaigždę, kuri pri
versta apleisti Suv. Valstijas 
dėl imigracijos įstatymų. Ji 
nepasitenkinus išvyksta į Mek
siką, iš kur norėdama gryžt'i 
į šią šalį nutaria net pirktis 
sau Amerikos pilietį vyrą. Jis 
pasirodo esąs girtuoklis jaunas 
Yvipcpi qQ

Prie “When You’re in Love” 
Hippodrome duoda daugiau ge
rų trumpų vaizdų ir žinių.

NEBUK ŽILA

Matykit Matykit

LIETUVA SPALVOSE
OO" Du vakaru Clevelande

D®“ Kovo-March 6 ir 7
Rodys Juozas Januškevičius Jr.

LIETUVIŲ SALĖJE
Abu vakaru pradžia 8:00 valandą. Įžanga 35c., vaikams 15c.

Didžiausia ir Naujausia Lietuvos Filmą su Gražiausiais, Įdomiausiais Lie
tuvos Vaizdais — gaminta Filmininko Juozo Janush - Januškevičiaus, Jr., 
1936 metų Vasarą Plačioje Lietuvoje — Paveikslai Traukti ir Rodomi iš 
visos Lietuvos Naturalėse Spalvose su Dainomis ir Muzika. Vaizdai vi

si šviesus ir aiškus.

THE TAYLER FRANCHISE
2. Pagrindiniai Patvarkymai

PASTABA: šis yra antras straipsnis iš serijos apsakantis

kas. tai yra Tayler Franchise ir kaip ta sutartis veikia.

Dėl informacijų kreipkitės į:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St, N«wark, N. J. 

JOHN SĖKYS
433 Park St, Hartford, Conn. 

VIENYBE TRAVEl BUREAU
193 Grand St, Brooklyn. N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St, Worc«lf«r Man. 

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St, Montollo, Man. 

PAUL MOLIS
1730—24th St, Dotroit Mich. 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH-
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superior Ava., 

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS
206 All Nationi Benk Building 
1200 Carion St, Pittiburgh, Pa.

DIDELE 
EKSKURSIJA 

| LIETUVĄ
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE 

Populiariu Eksprosinlu Garlaiviu 

EUROPA
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 16 d., 1937

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę j Kauną 

ir Klaipėdą

W HAMBURG-AMERICAN LINE 
O NORTH GERMAN LLOYD ®

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakelti# Pharmacy 

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

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

C. Pakeltis Aptieks
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8583 ENd. 8534 
intieka atdara 7 dienas savaitėle

i EVA’S :: 
Dry Cleaning

* * _ • » i; Senas Drapanas padarom •• 
;; kaip naujas, išvalom ir I 
;• sutaisom. !!
;; Vyriški Siutai ir Topcoats I 
;; išvalyti, suprosyti už 85c. L 
;; Moteriškos dresės — 95c. I.• »

EVA PETRAITIS !J 
•• 6702 Superior Avė. L

Telef. HEnderson 5699 J J
4^HHHHH~b++++++++++++++++4#

IŠRODYK 10 METŲ JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa
naikina Žilumą, Plankų Slinkimą ir 
Pleiskanas, šias gyduoles privalo 
turėti kiekvienas kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, 
bet nėra dažai. Iki šiol nėra nie
ko už jas geresnio išrasta. Specia; 
liai supažindinimui siūlome didelį 
$2.00 pakelį už $1.00. Užsirašykit 
šiandien ir sutaupykit dolarį. Jeigu 
nebūsit pilnai patenkinti, jums pi
nigai bus sugrąžinti. Reikalaujame 
agentų.

VALORTONE HERB. CO. 
Dept. 9

Box 305 Clinton, Indiana

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.
6824 Superior Avė.

Prie to kad miesto gyventojams užtikrinta 
gatvių nusavybė ir pelnai paeinanti iš išim
tino naudojimosi jomis, ir investoriams užtik
rinimas jų nuosavybės ir nustatyto atlygini
mo už tai, Tayler plan apima sekančias pa
grindines taisykles:

1. Sudarymas trijų fondų kurie padengia
visus patarnavimo«kaštus.

Du iš jų—Operavimo ir Išlaikymo, Nusidėvė
jimo ir Atnaujinimo fondai—nustatomi laikas 
nuo laiko per Miesto Tarybą sulyg karų-my- 
rių bazės. Visos ineigos likusios po užpildy
mo šių dviejų fondų eina į Nuošimčių Fondą.

Iš Nuošimčių Fondo išmokama visi nusta
tyti kaštai—taksai, nuošimtis už bondsus ir 
bėgančias skolas, ir 6 nuošimtis už įdėtą ka
pitalą į tai. Likusi pinigai, po nustatytųjų 
kaštų, sudaro “Fare Barometer”. Bent koks 
perviršis virš $1,100,000 tame balanse skaito
ma kaip svarbiausias įrodymas jog reikalin
ga mažinti kainą už važinėjimą; bent defici
tas žemiau $500,000, kad jau yra reikalas pa
kelti kainą už važinėjimą.

(Sutartyje atnaujintoje 1926 metais tapo 
sutvertas naujas fondas — Kapitalo Suma- 
žinimo Sinking Fondas, šin fondan mokama 
kas mėnuo 114 nuošimčio iš visų ineigų, titai 
tam tikslui kad sumažinti kapitalo vertybę.)

2. Įsteigimas mokesties kopėčių.
Ar mokestis už važinėjimą turi būti pake

liama iki kito aukštesnio laipsnio, arba sekan
čio žemesnio, arba pasilikti pastovi, tas au
tomatiškai tvarkosi sulyg padėties mokesties 
barometro. Nusitolinimas nuo šito automa
tiško mechanizmo gali, tačiau, būti padaryta 
sutinkant ant to tarp Miesto ir Kompanijos. 
Dabartinė mokesties struktūra, su pasais ir 
kitais specialiais palengvinimais, yra toks 
nusitolinimas.

3. Patvarkymas kapitalos sugrąžinimui.
Jeigu neišsibaig-s sutarties terminas butų 

trumpesnis negu 15 metų, Kompanija gali 
likviduotis ir imti aukštesn kainą atgavimui 
savo investmentų. Bent kokia vertybė likus 
po to kai Kompanija atsiėmė savo nustaty
to kapitalo sąskaitas, pereina Miestui. At
sitikime nupirkimo, taipgi, Kompanija užtik
rinama sugrąžinimu jos kapitalo.

4. Patvarkymas atsitikime jeigu 6 nuošim
tis butų skaitoma peraukšta nuošim
čio nustatymas.

Miestas gali reikalauti parduoti tą nuo
savybę tokiems kurie sutiktų imti mažesnį 
nuošimtį.

5. Patvarkymas nupirkimui Miesto nuosa
vybėn.

Miiestas gali nupirkti tą nuosavybę bent 
kuriuo laiku duodant šešių mėnesių prane

šimą raštu jog yra pasiryžęs tokį pirkimą 
daryti.

6. Pilnas ir visiškas reguliavimas iš Miesto
valdybos pusės.

Miestas turi pilną autoritetą prie kelių, 
sustojimų, nustatymų laiko, ir visų reikalų 
liečiančių patarnavimą.

7. Apsaugojimas korporativių teisių.

Niekas toje Tayler Franchise sutartyje 
nesuvaržo korporatyąių teisių ir galių kokios 
priklauso Kompanijai.

Sekantis straipsnis apipasakos operavimą 
tų trijų fondų iš kurių patarnavimo kaštai 
atskaitomi.

THE CLEVELAND RAILVVAY COMPANY
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Į LIETUVOS MIESTELIAI į
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

MERKINE — Dzūkų Sostinė

Istoriška vieta, kur viešė
davo ir didieji Lietuvos 

valdovai.
Jau daug metų kaip Mer

kinės vardas skamba po 
plačią Lietuvą ir net toli 
už jos sienų. Nes ši Dai
navos šalies sostinė turi 
gražią ir garbingą savo 
praeiti, su kuria nors pa
viršutiniai mums reikėjų 
susipažinti, pasiskaityti a- 
pie tą vietą kur žemė, kiek
viena jos pėda alsuoja gar
binga praeitimi; apie Šarū
ną, Margį, Zubrį ir jų di
džius karžygiškus žygius 
bei darbus gražiam, kal
nuotam pušynų ir ežerų 
puošiamam Dainavos Dzū
kų kraštui.

Merkinė yra provincijos 
miestukas stovintis prie 
pat Nemuno ir Merkio san
takos netoli Lenkų užim
tos linijos. Nuo Alytaus, 
apskrities miesto, yra 35 
kilometrus atstumo, su ku
riuo jungia geras plentas. 
Bet šiandien ne be ta Mer
kinė kokia ji buvo kelis 
šimtmečius atgal, tik užsi
likę žmonių lupose padavi-j 
mai nors paviršutiniai duo
da mums suprasti jos di
dingą praeitį, garbę bei 
galybę.

Sulyg istorikų tikrinimo, 
Merkinę pirmą kartą ran
dasi paminėta V o k i e čių 
.išrašuose, kaip atsparų 
Lietuvių pasipriešinimo 
punktą kryžiuočiams 1377 
metais. O kadangi vieške
lis nuo Vilniaus Lenkijos 
gilumon ėjo pro Merkinę, 
ir prie to prie vandens ke
lio Nemuno šis miestas tu
no, 'tai jis turėdamas to
kias sąlygas galėjo puikiai 
augti, bujoti.

Didelėmis, kaip sniego 
balto smėlio iškilomis, aki
mis neaprėpiamais pušy
nais, ežerais, kalnuotomis 
pakrantėmis, Merkinės a- 
pielinkės traukte traukia, 
vilioja prie savęs pasigerė
ti tuo visu grožiu. Ne vel
tui ją pamilęs tankiai lan
kė karalius Jogaila, Vytau
tas Didysis, sustodami il
gesniam laikui pasilsėsi, 
atsikvėpti nuo kasdieninių 
rūpesčių medžioklėje.

Vėliau Merkinėje tankiai 
lankėsi Lietuvos - Lenkijos 
karaliai, o 1648 metais Ge
gužės 20 d. čia mirė kara
lius Vladislavas Vaza, kur 
buvo apsistojęs bevažiuo
damas iš Vilniaus į Varšu
vą. Sakoma jam labai pa
tikę Merkinės apielinkės, 
dėlto jis tankiai čia ir lan-
kydavosi.

Laike antrojo Švedų ka
ro, Merkinėje buvo apsi
stojęs Rusų caras Petras 
Didysis, o per Prancūzme
tį ir Prancūzų imperato
rius Napoleonas.

Didžiausį Merkinei smū
gį sudavė švedai, sunaikin
dami visą miestą, iš kurių 
griuvėsių Merkinė niekad 
tinkamon aukštumon nebe
įstengė pakilti. Ir šian
dien kiekvienas atlankęs 
Merkinės bažnyčią, įdo- 
maudamasis pamatys sie
noje įmūrytus du akmeni
nius sviedinius — tai Šve
dų karo liekanos, likusios 
mums atmintimi.

Sulyg žmonių pasakoji
mo, Merkinėje buvo šešios 
didelės baltos bažnyčios, 
dėl to ir pats miestas turė
jo Baltosios Merkinės var
dą. Vienuolyno rūsiai gi
liai žemėse įmūryti už da
bartinio pašto, Dr. Bakšio 
gatvėje, ir šiandien liudija 
apie stovėjusius stiprius 
vienuolyno murus ir tarp 
jų gyventfsius vienuolius, 
bet su miesto griuvėsiais 
ir jie išnyko, tik jų vaikš
čioti gilus rūsiai mums pa
sakoja apie tuos laikus.
Jogailos statyta bažnyčia
Šiandien Merkiniečiai ga

li didžiuotis savo viena iš 
seniausių bažnyčių esančių 
visame Dzūkų krašte. Ją 
statė pats Jogaila ir savo 
rankom jis krikštijo Dzū
kus. O Vytautas Didysis 
tai bažnyčiai padovanojo 
vieną gražiausių paveikslų, 
kuris visą bažnyčią puošia. 
Ši bažnyčia yra pastatyta 
ant senovės Lietuvių žiny- 
čios pamatų. Joje yra dvi 
istorinės daug kraujo ir’ 
ašarų mačiusios grindys. 
Dzūkai pasakoja kad anais 
sunkiais baudžiavos laikais 
prie šių grindų buvo riša
mi baudžiauninkai ir skau
džiai plakami tol kol nu
stodavo sąmonės ir amži
nai palikdavo šią ašarų pa
kalnę.

Apie Merkinės bažnyčią 
plačioje apielinkėje skam
ba padavimas kad prie di
džiojo altoriaus pasirody- 
davę senovės Lietuvių die
vai, ir jei nebūtų bažny
čioje Švenčiausiojo, jie ten 
pirmykštėse savo vietose 
ir pasiliktų, nes požemiuo
se slepiasi senovės Lietu
vių tikybos stabai. Taip 
pat sakoma kad Merkinės 
bažnyčios požeminis kelias 
yra sujungtas su Liškia
vos pilimi ir Šarūno kalnu. 
Šie urvai senovėje buvę 
svarbiais strateginiais pun-

ktais, kuriuose pasislėpda
vę priešų užpulti apielin- 
kių gyventojai.

Beveik už kilometro nuo 
miesto tuno stori ketur
kampiai stulpai, kurie aiš
kiai sako jog iki tos vietos 
seniau tęsėsi miestas ir bu
vo tvirti didžiuliai miesto 
vartai. Dabar ant vieno 
atremontuoto stulpo stovi 
geležinis kryželis, lenkda
mas senovės garbingą pra
eitį ir to laiko tikybos Kul
tą dabarčiai ir ateičiai. Tat 
iš tų ir kitoje miesto pusė
je esamų stulpų griuvėsių 
malime spręsti kad praei
tyje Merkinės butą gana 
nemažo miesto, nes ji tu
rėjo Magdenburgo teises ir 
savo herbą. Miesto aikš
tės viduryje buvo miesto 
rotužė. Dar ir dabar pas 
vietos kleboną yra tas var
pas kuriuo skambindami 
šaukdavo miesto tarybos 
sueigą. Nūdien toji aikš
tė pavadinta Dariaus-Girė
no Aikšte, o vietoje prieš 
kelis šimtmečius buvusios 
rotužės, stovi pastatyta 
Rus ų pravoslavų cerkvė. 
A. a. Dr. Kun. Bakšio ir 
valsčiaus savivaldybės pa
stangomis buvo daryti žy
giai nuversti cerkvę, bet 
kol kas nugriauti neduoda, 
bet ir remontuoti neleidžia 
kol visai sugrius.

Saulėnas.
(Bus daugiau)

DEVYNIOS OPEROS 
CLEVELANDL'I

REKORDINĖ 1936 METŲ CIGARĖTŲ 
GAMYBA

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kamnas St. Clair ir Ontarin

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 474fl-W
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

saliniuose miesteliuose, kreipkitės pas., mane, gausit už pigiausią 
kaina. Taipgi Įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit go
riausi patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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DELLA C. JAKUBS Į 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) E

Vežimai ligoniams pervežimui Į ligonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. Ę

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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5 REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
< Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pv 
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pi. - 
Imiau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate

ir Apdraudos Agentūra

P. P. MULIOLIS
j 6606, Sjt'perior Avė. Cleveland HEn. 6729

i

KIAULIŲ IR RAGUO
ČIŲ EKSPORTAS Į 
RUSIJĄ IR KITUR 
Kaunas. — šymet bekoninių 

kiaulių supirkimas pagyvėjo: 
per Sausio mėnesį ūkininkai 
pristatė “Maistui” bekoninių 
kiaulių 41,418, lašininių 12,563, 
tat išviso 52,981 kiaules. Tai 
yra žymiai daugiau negu pra
ėjusių metu Spalių, Lapkričio 
ir Gruodžio mėnesiais, kuriais 
buvo: Spalių 42,315, Lapkričio 
51,248, Gruodžio 40,996.

Ūkininkai nesistengia vieno
dai kiaules pristatyti, vienų 
mėnesį nedastato kiek pažadė
ję, kitą mėnesį veža perdaug. 
"Maistas” turi teisę kiaulių 
neimti kada gauna virš saiko, 
bet to nedaro, ima viską.

Jau išanksto buvo pasiruoš
ta netikėtinumams ir buvo iš
naudota įvairios užsienio rin
kos. Paveizdan Šveicarija, ku
ri pernai ir užpernai iš Lietu
vos kiaulių neėmė, šių metų 
pradžioje per savaitę ekspor
tuojama ten po 1,000—1,500 
kiaulių. Sausio pabaigoje vėl 
pradėta eksportuoti kiaules į 
sovietų Rusiją.

Per 1937 metus “Maistas” 
eksportuos į Rusiją už 10 mi
lijonų litų kiaulių ir raguočių.

Veislinės kiaulaitės pernai į 
sovietų Rusiją nebuvo siunčia
mos. šymet jos bus siunčia
mos nuo Balandžio 15 iki Lie
pos 15 d. ir nuo Rugpjūčio 15 
iki Spalių 15 d.

Kuilių šymet bus perkama 
apie 50 nuoš. daugiau negu 
pernai.

Sovietai laiko kad Lietuvo
je veislinių gyvulių pirkimas 
yra labiau nusisekęs negu ki
tose Baltijos valstybėse.

Šymet superkamų kiaulių 
kainos brangesnės, ir tikima 
vidurvasarį kainas dar daugiau 
pakelti. “L. A.”

Devynios didžiosios operos, 
parinktos sulyg pageidavimo 
šimtų muzikos mylėtojų šiau
rinėje Ohio, bus perstatytos 
Metropolitan Operos Kompani
jos iš New Yorko, Clevelando 
miesto auditorijoje šešių dienų 
bėgyje Balandžio 12 iki 17.

Metropolitan operos pažy
miausios žvaigždės, vienos jau 
matytos ir girdėtos 'šiame mie
ste, kitos visai naujos, atsira
dusios po to kai ta operos kom
panija lankėsi Clevelande pas
kutinį kartą 1932 metais, da
lyvaus tų operų pastatyme.

štai kaip tos operos paskir
styta :

Pirmadienio vakare, Balan
džio 12 —■ dvi operos: Caval- 
leria Rusticana ir Coq d’Or.

Antradienį, Bai. IŠ-— Tris- 
tan und Isolde.

Trečiadienį, Bai. 14 — Faust
Ketvirtadienį, Bai. 15 — Ai

da.
Penktadienį Bai. 16, po pie

tų —i Lohengrin.
Penktadienio vakare — Mig- 

non.
šeštadienį, Bai. 17, po pie

tų — Carmen.
šeštadienio vakare — II Tro- 

vatore.
šį operų repertuarą skelbia 

Suv. Valstijų Senatorius Rob- 
ert J. Bulkley, pirmininkas 
Northern Ohio Opera. Associa- 
tion, kuri rūpinasi partraųki- 
mu didžiosios operos į Cleve- 
landą. Kartu dalyvaus visas 
Metropolitan orkestras, choras, 
baletas ir pažymiausios dainos 
žvaigždės.

Puikiausias reginis sakoma 
bus pirmą vakarą, kuomet vie
nu vakaru dainuos dvi mėgia
miausios žvaigždės, Rosa Pon- 
selle ir Lily Pons, virlminėtose 
paskirose operose.

Tikietus toms operoms jau

dabar galima įsigyti, pasiren
kant sau mėgiamiausias ir pa- 
siskiriant patinkamiausias vie
tas miesto auditorijoje.

AKIŲ PRIEŽIŪRA 
SVARBU

Jokis asmuo neprivalo ban
dyti skaityti ar studijuoti prie 
šviesos kuri kąbo lubose arba 
papuošiama šviesa sienoje, sa
ko Sight Saving Council ir ki
tos įstaigos kurios rūpinasi ap
saugojimu žmonių regėjimo.

Tos šviesos neduoda užten
kamai šviesumo, kaip tas pri
rodyta daugybę kartų. Viena 
paminėtina išimtis tai naujai 
pagaminta valgomo kambario 
lempa, išdirbta sulyg L E. S. 
ištyrimų ir turi tris šviesas, 
kurių viena duoda užtektinai 
šviesumo kada reikia.

Kur vaikai žaidžia, ar tai 
vienokiame ar kitokiame kam
baryje, svarbu duoti jiems už
tektinai šviesos, nes vaikų žai
dimas tankiai remiasi jų akių 
darbu.

Retai pianas būna pastaty
tas arti lango, ir prie jo reikia 
naudoti dirbtina šviesa kuomet 
vaikas ar mergaitė praktikuo
jasi. Yra tam tikros lempos 
pritaikytos prie piano.

Akių regėjimas turi būti 
prižiūrimas kaip jauno vaiko 
taip ir senstančio asmens, ku
rio regėjimas nyksta.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš- 
nuonjaviipas. krautuvių išnuo- 

.mavrrriąsLar pardavimas, pajieš- 
' kojiniai. ' padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:.■* . '■ ’ ■ v ■

50<- už viena kartą
3 ka. tus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

x Pereitais metais Suvienyto
se Valstijose cigaretų buvo 
pagaminta daugiau negu bent 
kuriais kitais cigaretų gamy
bos metais. 1936 metais ciga
retų gamyba siekė 153,166,- 
336,000 cigaretų, palyginant 
su 1935 metų 134,607,741,000, 
kas tada buvo metinės cigare
tų gamybos rekordas.

Šis 18,000,000,000 cigaretų 
gamybos padidėjimas tik vie
nų metų bėgiu aiškiai parodo 
didėjantį cigaretų populiariš- 
kumą šioje šalyje. Pereitų 
metų gamybos perviršijimas 
pirmesnio rekordinio meto, pa
vyzdžiui, buvo didesnis negu 
ištisa 16,427,000,000 cigaretų 
gamyba 1914 metais.

Nereikia ir abejoti kad da
bar cigaretus ruko daugiau 
vyrų ir moterų negu kada nors 
pirmiau rūkė, ir Kad rūkyto
jai vis labiau linksta į lengvą 
užširukymą. Daugelis vado
vaujančių operos žvaigždžių, 
radio, scenos ir filmų artistų 
nesenai pareiškė jog asmeniš
kai jie labiausia mėgsta Lucky 
Strike cigaretus, lengvą užsi- 
rukymą iš turtingo, brandaus- 
kuno tabako, šis artistų pa
mėgimas yra tuo svarbus kad 
jų balsai jiems yra taip pat 
svarbu. Ir jie atrado Luckies 
maloniais jų gerklei.

Lucky Strike cigaretai yra 
laisvi nuo tūlų šiurkščių erzi
nančių priemaišų, kuriuos iš
valo išimtinas gerai žinomas 
“It’s Toasted” procesas, kas 
yra gerklės apsauga nuo kni- 
tinėjimų, nuo kosulio, šiems 
garsiems cigaretams tiktai pui
kiausias tabakas superkamas 
ir žinoma aukščiausios kainos 
už šį tabaką, “derliaus grieti
nę”, mokama.

Prie to, kadangi cheminis iš
nagrinėjimas parodo jog vidu
riniai tabako augalo lapai yra 
tinkamiausi lengvam užsiruky- 
mui, tat Luckies naudoja tik 
viduriniuosius lapus, kurie dar 
pagerinami išimtinu “toasted” 
procesu pašalinimui tūlų aš
trių erzinančių priemaišų, vi
suomet randamų visokiame ta
bake.

Taigi rūpestingas tabako iš
rinkimas ir moksliški apdirbi
mo budai patiekia mums leng
vą užširukymą, taip mėgiamą 
vadovaujančių operos, radio, 
scenos ir filmų artistų.

KELIONĖS Į LIETUVĄ

jįVEDU

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK-KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainor

Išplauimai. laivų iš New Yorko
GRIPSHOLM ................... Kovo 18
DROTTNINGHOLM .... Kovo 20
DROTTNINGHOLM .......... Bai. 18
GRIPSHOLM ................. Gegužės 1
Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nėmokamai, ir parduoda laivakor
tes autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedų Amerikos Linijos sky
riai.

Chicago, III. 181 N. Mchigan Av, 
Boston, Mass. 154 Boylston St. 
Detroit, Mich. 107 Clifford St.

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

Rockefeller Center. N. Y. City

VISOKIOS
apdraudos-insurance 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ina.) 
patel.fonuokit dėl paaiškinimų 

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. IIEnd. 5699

AkiuitempimasGaliButi
Kentėjimas visą Gyvenimą!
Nepraleiskit lengvai kada medikalė profesija ir moky
tojai persergsti nuo akių įtempimo pavojaus! Akių 
įtempimas gali būti priežastimi kentėjimo visą amžių!
Akių išvarginimas užpuola savo auką vogtinai—ji gali 
nesuprasti kam galva skauda .... ko jų nervai suirę... 
kodėl jų akys nuolat netenka gyvumo.... kas ištrau
kia jų energiją.
Paprasčiausia akių įtempimo priežastis yra dirbimas 
smulkių darbų prie prastos šviesos. Apsisaugokit nuo 
įtempimo akių turėdami Sight-Saving šviesą namuose!
Kuomet skaitot siuvat ar atliekat ką kitą iš arti, nau
doki! Sight-Saving Trijų šviesų Lempą—ji moksliškai 
pritaikyta duoti gana šviesos, tinkamai išplėstos.
Pamatykit 1937 metų Akis-Saugojančių Lempų stilius 
— grindines stalines ir kitokias—krautuvėse dabar.

“Dirvos” Redakcija priima ii 
talpina pranešimus apie vietini 
Lietuvių judėjimą, draugijų su 
atrinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
naštų prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

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

MOORE ICE CD. 
7011 Lawuview Avė.

Tel. ENd. 1495 (15) ,

• YPATYBĖS AKIS SAUGOJANČIU

TRIJŲ-ŠVIESŲ LEMPŲ
PASARGA!

Jeigu turit akių ligos 
simptomus, tuoj duo
kit akis išegzaminuoti. 
Šviesa nėra vaistas jei 
akys organiškai nege
ros ar užkrėstos. Bet 
geros akys vertos ge
ros šviesos; nuvargin
tos akys 'reikalauja jos.

A—Dviejų eilių 100-290-300- 
watt lemputė.

B—Stiklinis reflektorius ir
išskirstytojas.

C—Platus gobtuvas su baltu 
viduriu.

D—Užgirta per Illuminating 
Engineers Society,

THE ELECTRICAL LEAGUE
1 I T H F t O O R r MIDLAND BUILDING • C H E R R Y 2535

SI G H T :l 5 rR IC E L E S S - L I G H T IS CHEAP
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Editor—Peter Skutau

SMULKIOS
ŽINIOS

Vėl: Lietuva Kalbamo
se Spalvuotose 

Filmose

Youth’s Forum
Phone: ĘNdicott 4486 6820 Superior Avė. Cleveland. O.

THE LONF.L1NESS OF GEORGE WASH1NGTON I

(’levclandas tampa visos 
šalies mūšio laukas tarp 
Amerikos Darbo Federaci- 
cijos, kuria vadovauja W. 
Green, ir Industrialio Or
ganizavimo Komiteto, va
dovaujamo John L. Lewis.

Lewis iškovojo Fisherl 
Body darbininkams unijos 
pripažinimą Green nori tą 
uniją prisijungti sau.

28 nauji kunig.;’. Vasa
rio 20 d. Cleve’a ;do Ain^p- 
rijos seminarija išleido 
j pasaulį žmonių dūšias ga
nyti 28 jaunų kunigu.

Ję t ” po Sušventino ir 
vienas Lietuvis, Kun. B. J. 
Bartis. Pirmas savo mi
šias jis laikė naujojoj pa
rapijoj.

Erie ežere ties E. 156 st. 
rasta viršutinė dalis mote
ries lavono, he galvos — 
beveik toj vietoj kur pus
trečių metų atgal buvo at
rasta kita panašiai nužu
dyta moteris.

Suimtas vienas vyras, 
kurio žmona dingus nuo 
Sausio 15 d.

Vasario 19 į 20 naktį įsi- 
gavę plėšikai i K. Stonio 
valgyklą išnešė degtinės ir 
eigaretų už kelis desėtkus 
dolarių. [neita per užpa
kalines virtuvės duris, iš
pjovus lango stiklą.

Ant Miner kelio, High- 
land Heights, Clevelando 
užmiestyje, rasta nužudy
ta moteris. Manoma kad 
ji buvo išvažiavus su ko
kiu vyru ir jo . nužudyta ir 
išmesta, arba pati šokda
ma iš automobiilo užsimu
šė.

Auto mobilių nelaimėse 
Clevelande iki šiol savaitės 
pradžios užmušta 10 žm.

Šildoma Clevelando mie
sto tarybai sumanymas nu
statyti 65 metų amžių po
licijos nariams užbaigimui 
savo tarnybos ir pasitrau
kimui į pensiją.

Potvinių nukentėjusiems 
šelpti Clevelando gyvento
jai per Raudonąjį Kryžių 
jau suaukavo $355,000.

1936 metais Clevelande 
vagysčių ir kitų prasižen
gimų buvo 15 nuoš. mažiau 
negu 1935 metais.

J. Januškevičius, J r.
Pereita vasarą iš Lietuvos 

"Dirvai” rašė Juozas Januške- 
puikių filmų Lietuvoje važinii- 
puikių filmų Lietuvoe važinė
damas ir kad atvažiuos šią žie
mą Į Clevelandą jas parodyti. 
Januškevičius gryžo iš Lietu
vos pereitą rudenį ir iki šiol 
važinėjo ir rodė tas filmas ry
tinėse kolonijose.

Gavėnios laiku p. Januškevi
čius pasiryžo atvykti į Cleve
landą, ir praneša kad rodys sa
vo filmas Lietuvių salėje apie 
vidurį Kovo mėnesio.

Dabartiniai Januškevičiaus 
paveikslai bus garsiniai, spal
vuoti, ir yra gražesni negu jis 
pagamino pirmą kartą, kuriuos 
rodė pereitą metą.

Taigi šią žiemą Clevelandie- 
čiai Lietuviai turi progą pa
matyti Lietuvą du kartu, dvie
jų filmininkų, ir visai skirtin
gus vaizdus, vietas ir veiki
mus.

Januškevičiaus atsilankymas 
Clevelande bus jau bene ket
virtas, keturi metai pagretu, 
nuo to kai jis pradėjo važinėti 
filmuoti Lietuvą ir rodyti ją 
Amerikos Lietuviams.

Prieš Kalėdas jau lankėsi ir 
rodė savo filmas broliai Motu
zai. “Dirvoje” bus pranešta 
plačiau ką p. Januškevičius ro
dys.

MIRIMAI

Prie Cuyahoga upės pie
tuose nuo Clevelando už
tikta likučiai dingusio kai
mo kurį įsteigė Moravai 
misijonieriai tarp Indijonų 
10 metų prieš tai kai Mo- 
ses Cleveland įsteigė Cle
velando miestą, 1786 m.

MILŽINIŠKAS EŽERAS
Prez, Rooseveltas reko

mendavo Kongresui dirb- 
dinti tarp Clevelando ir 
Akrono milžinišką ežerą 
Cuyahoga upės slėnyje. Jei 
to bus imtasi, tame slėny
je keli miesteliai bus ap
semti, namai turės būti iš
kelti kitur. Už namus ir 
žemę reikalinga $1,000,000.

SUTAUPYSIM $5.137,500
Šymet Clevelando namų 

ir kitokio nejudamo turto 
savininkai sutaupys taksų 
bendroj sumoj $5.137,500, 
kadangi pasibaigė senoji 
aukštesnių taksui rata. Už
1936 metus dar reikės mo
kėti po $3.20 už $100, o už
1937 metus mokėsim po 
$2.86. Kurių namas įver
tintas $5,000, tie sutaupys 
apie $17, lyginant su 1936 
metų taksais.

TAMAS KOLKA, 43 m. am
žiaus, mirė Vasario 24 d.

JONAS JESAITIS, 64 metų 
amžiaus, nuo 10311 Sophia av. 
Mirė Vasario 20 d. Pašarvo
tas pas graborių N. A. Wilke- 
lį. Palaidotas Vasario 24 d., 
su pamaldomis šv. Jurgio baž
nyčioje.

Liko žmona Morta ir vaikai. 
Taip pat sesuo Agota Grigienė 
Clevelande, brolis Pranas Chi
cagoje ir kitas brolis, Jurgis, 
Lietuvoje.

Velionis buvo ‘Dirvos’ skai
tytojas, iš Lietuvos atvažiavo 
44 metai atgal ir visą laiką iš
gyveno Clevelande.

Paėjo iš šakių -apsk., Kaime
lio parapijos, Kukarsko kaimo.

JUOZAS ČEPUKAS, 66 m. 
amžiaus, nuo 3604 E. 53rd st., 
mirė Vasario 17 d., palaidotas 
Vasario 20, Highland Park ka
pinėse.

Amerikoje išgyveno 33 me
tus, visą laliką Clevelande. Iš 
Lietuvos paėjo Anykščių par., 
Gojaus kaimo, Utenbk ap.

Liko žmona, Elzbieta, sūnūs 
Boleslavas, ir Lietuvoje sese
rys Petronėlė, Agota, ir bro
lis Antanas.

Velionis mėgo skaityti “Dir
vą”.

KITAS PROGRAMAS
Willson Jr. High mokyklos 

Tėvų-Mokvtojų sąjunga rengia 
Airių programą Kovo 3 d. Tai 
yra trecias išeilės tos organi
zacijos šių metų tarptautinis 
programas. Kalbės Airių vei
kėjas Pulk. Tim Ryan.

Vasario 3 d. programe kal
bėjo "Dirvos” redaktorius apie 
Lietuvius.

ĮjlJ
DARŽELIO BAZA-
RAS PUIKIAI PA

VYKO

Tris vakarus Lietuvių salė i 
ūžė, skambėjo vyriškais ir mo-Į 
tėviškais balsais, ir ėjo didele 
prekyba — tikrai kaip Lietu
voje kermošiuje, kur visi vis
ką suvežę parduoti ir nori kad 
jų prekes žmonės imtų.

'lai buvo bazaras surengtas 
Clevelando Lietuvių Kultūrinio 
Darž'lio naudai. Jame buvo 
išstatyta įvairiausių gražių ii-' 
brangių prekių, kiekvienam rei- j 
kalingu ir naudingų, taigi šim
tai žmonių kurie per tris va
karus Bazare lankėsi, naudo
josi proga už penkis ar dešimts L 
centų ką nors sau laimėti. Gai
la kad ne visi buvo giliukingi 
laimėti, nors praleido ir daug 
dolarių. Bet visi jautėsi pa
tenkinti, nes žinojo kad ju pi
nigai eina gražiam tikslui — 
baigti mokėti Lietuvių Darže
lio skolas.

Bazare smarkiausia darba
vosi, be pačios komisijos, ku
ri savo sumanumu padarė tokį 
pelningą parengimą, Lietuvių 
Moterų Klubo ir Moterų Rate
lio narės, uoliausių organizaci
jų kurios remia Darželį; taip
gi buvo padėjėjais keletas pa
šalinių kurie ąktiviai Darželyje 
nedalyvauja.

Bazaro komisija pažadėjo 
kitame “Dirvos” numeryje pa
skelbti pasekmes, kurios buvo 
gana džiuginančios.

TRYS PARENGIMAI
šiuos metus- pradedant, Dar

želio Sąjunga pravedė tris di
delius parengimus ir visi buvo 
pasekmingi.

Sausio 17 d. — buvo milži
niškas ir pelningas banketas.

Vasario 15-tą — skaitlingas 
paminėjimas Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių, par- 
kviečiant i Clevelandą net pa
žymų svečią, Generalinį Kon
sulą Joną Budrį.

Vasario 19-20-21 — pelnin
gas Bazaras.

Jeigu taip ir toliau dirbsi
me ir remsime Darželio paren
gimus, Darželio skolos netru
kus bus nušluotos.

Darželio naudai bazarą ren
gti sumanė Marė Mišeikienė, 
Darželio Sąjungos finansų sek
retorė, ir ji buvo viena iš ke
leto sunkiai dirbusių padaryti 
bazarą pasekmingu.

Kitame numeryje bus pažy
mėta bazarui dovanos.

Editor’s Note:—The commemoration of ris birth- 
day, and the uniqueness of the artiele prompts us 
lo puhlish the folloiving articlo, u’ith Jue apologiės 
to :ts author, Brute Catton. ■
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JĘORGE VVASH1NGTON vvas 
hing, say the history books. __ ___ ____ ,
į.eal, he tvas good, he vvas all the other things 
i.e father of a 'country ought to be.

Bul vhere ią ope thing that the hislories usually 
lorget to niention, although it vvas probably the first 
hing VVa.'hington himself vvould have thought to tel! 
;ou .ix»ut.

. lje mušt have boųp one of the very lonliest, men 
hht ever lived.

Any fruly great man is bound to be lonely, in the 
ay Ihat a tall pine tree rising above a lovvly forest 
f second-grovvth timber is lonely. He stands out >bo 

much; there is nobody his ovvn size for him to t-alk: to.
Through long years he had to carry the revolution 

m h.s shoulders. The men vvho vvere supposed to 
be helping him vvere sponding a good part of their 
ime trying to figure out vvays of tripping him instead; 

■ hfie mūri have l»«*on tintos’ vvhen he felt that fight- 
ng the Brilish was the least of his vvorries.

Ali .about him vvere the self-aeekers:, the chiselers, 
the double crossera, the people vvho didn’t care much 
vvhether ihe infant republic lived or died long as 
they could gel a proper shure of glory or money out 
of the frucas. There was: Benedict Arnold.

DARŽELIO PIKNIKAS
Jau kelintas metas pagretu 

buvo rengiama Lietuvių Kul
tūrinio Darželio naudai pikni
kai. šią vasarą taipgi rengia-1 
ma piknikas. Komisija prane
ša kad piknikui diena paimta 
sekmadienis, Birželio 20, žino
moj vietoj, Camp By-Heck.

Kitų draugijų prašo tą die
ną piknikų nerengti.

VĖL TURI KUMPIŲ
Valgomų produktų pardavė

jas Juozas Blaškevičius vėl ga
vo iš New Yorko daug Lietu
vos importuotų dalykų — sal
dainių, agurkų, kumpių, deš
relių — ir tą viską galit gau
ti jo krautuvėje, žiūrėkit jo 
skelbimą “Dirvoje”.

KAS DEDASI COLUMBUS
Columbus miestas yra Ohio 

valstijos sostinė, kur yra val
stijos įstatymdavystė. Kokius 
įstatymus ten padaroma Ohio 
valstijos gyventojai turi pildy
ti ir prie jų prisitaikyti.

Susipažinimui su svarbes
niais, visus liečiančiais įstaty
mais, vienas tos įstaigos at
stovas pasižadėjo “Dirvai” pa
rašyti.

Jis yra Jonas T. DeRighter, 
Lietuvis Ohio Legislaturos at
stovas iš Clevelando, Lietuvių 
Demokratų Klubo pirmininkas.

Skaitykit jo laiškus kuomet 
• jie “Dirvoje” tilps.

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
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this, that arid the other 
He vvas noble, he was 

i .hat

Amold, the ablest of all Washington’s lieutenants. 
He vvas a great fighter, and entrusted vvith all the 
important positions, and Arnold repaid him by selling 
out to the enemy. There vvas Gen. Charles I.ee, >r- 
ratic, briliiant, half-insane, losing battles for Washing- 
ton. There vvas fussy oid Gen. Horatio Gatės, vvho 
thought himself Washington’s superior and anglei) 
for his job. There vvas young Ale.zander Hamilton, 
Washington’s aid, and so swell-headed and ambitious 
a young man that he undertook to snub tVashington 
himself vvhen he thought he vvasn’t being treated vvith 
due consideration.

La:tly, there vvas the army itself. lt began as a 
happy-go-lucky collection of some of the most rugged 
ir.dividualists ever gathered together on the planet— 
men vvho elected and deposed their ovvn officers, knevv 
nothing of his discipline and cared less, and saw 
nothing vvrong in going home for a month or so, if 
they had something to be vlone.

VVashington, vvas the one vvho had to disabuse 
them of their lightsome notions and hammer 
into an army, he did it, finally, būt it didn’t 
him popular.

So Warhington vvith all of this, mušt have 
a terrihly lonely man. The load vvas all his to

tribution of the immigran'.’s to 
America’s welfare.

We Lithuanians are proud to be 
a part of the vast populace that 
help make the United Statės a l>et- 
ter country to live in.

AMONGST OUR t
LITHUANIANS

them 
make

been 
w — —_ . — .... m. near.

Any other American could :faij in his job without dis- 
asttr; WafJiinglon, alone of them all, could not.

H ’s a good though t to keep i u mind as vve cele- 
brate WashinRl<»n*s b.’rthday. Washinglon had great 
įjualilins, be won a great success, and he achieved 
uiulying Tame būt he mušt have paid for it, many 
times over, tvilli the torment of an unuttcrably lone
ly heart.

LITHUANIANS IN CLEVELAND
(Du< tu popular request, vve are herein publishing the speech made 

by Mr. K. S. Karpius to the P.-T. A., upon their invitation, 
in the Willson Junior High School, on February 3rd.)

(Continued from lašt issue)
Lithuanians also make good busi

ness men, and there are dozens of 
various business and professional 
establishments; doctors’ and lavv- 
yers’ offices, tnilors, bakeries, drug 
stores, grocery and meat markets, 
dovvn to the smallest beer parlor 
operators, vvho hold their impor- 
tance in upholding the American 
beer and vvhiskey industry.

American polities are not strange 
to Lithuanians, in fact they are 
very active in that respect, vvhich 
is proven by their strong politieal 
clubs, one Democratie, one Repub- 
lican and one independent Lithuan
ian American Citizens Club. They 
all have their headquarters in the 
Lithuanian Hali.

Politieal activity opened the doors 
for them into public offices, and 
vve havd: John T. DeRighter re- 
elected to his second term in the 
štate Legislature, Dr. A. J. Kaz
lauckas appointed as the assistant 
county coroner; Mr. Chester G. 
Žuris, county deputy treasurer; Mr. 
John Brazauskas, city sealer; Mr. 
John Debesis, on the county en- 
gineer’s staff, Mr. P. P. Muliolis, 
Deputy Appraisor and Mr. Machuta, 
county afppraiser, Mr. A. Machuta, 
deputy sheriff. Besides these, there 
are several others of lesser impor-

There are about eight Lithuanian 
attomeys, four of vvhom are Cleve
land born and educated. Five phy- 
sicians and one dentist comprise 
the Lithuanian health proteeting 
staff; three of the physicians are 
Cleveland born boys. Severai nur- 
ses graduated in the past fevv years 
vvhile thėre are others novv taking 
their courses in hospitals. They 
an are Cleveland born Lithuanian 
girls.

An outstanding landmark of Cleve
land Lithuanian cultural activity is 
the Lithuanian Cultural Garden in 
Rockefeilei- Park, vvhich is practi
cally comnleted. The Cultural Gar
den is the produet of Cleveland 
Lithuanians’ united effort to erect 
a permanent monument for 
future generations, 
mind them of their 
tivity and culture. 
industriously on the 
that, having started ... 
other big nationality groups here, 
only three of the largest groups 
have erected their gardens before

the 
which will re- 
progenitors ac- 
We worked so 
Garden project 
on it with the

us, būt our Garden is Hhe 
be completed under the 
Works Program. We vvere_ _ ™
raiše the thousands of dollars that 
vvere reouired by the government 
as our share tovvards the project.

The Nationality Gardens’ League 
is vvorking on a plan vvhich vvill be 
proposed to the Cleveland Board 
of Education for school children 
to v5sit these gardens for the pur- 
pose of studying their national 
characterisiticr. They are monu- 
ments to various nationalities’ cul
tural achievement.

M r. Coulter, professor of the de- 
partment of Sociology of the 'Vest- 
ern Reserve University, some tvvel- 
ve years ago, vvrote of Cleveland 
Lithuanians as follovvs: “There are 
fevv more desirable immigrants to 
America than the Lithuanians. 
Physically rugged, potentially of 
high intelligence, readily capable 
of grasping American ideals, ac- 
quiring our language vvith facility, 
likę the Scandinavians they soon 
disappear into America’s hetero- 
genious life. We have heard little 
about this thrifty Aryan stock."

There can be little added to this 
comment.

Lithuanians are thrifty people in- 
deed. They love automobiles and 
good clothes, as the ręst of the 
people do, būt they do not park 
their automobiles on streets over 
night. They see that they first 
acquire a garage for the car, of 
course, 
front 
zens 
three 
suros of money in banks, and many 
take trips to Florida, California, 
and abroad to visit their homeland 
as summer commences.

They provide that their children 
get a better education than they 
had. A peonle vvho vvere oppress- 
ed by the Russians for about 125 
years, vvhose language and books 
vvere forbidden to ūse for 40 years, 
and only Russian language and 
schooling forced upon them, they 
mušt have been, as Professor 
Coulter expressed, “of high intelli
gence'” as thev shook off the R”s- 
sian yoke in 1918, proclaiming Lith
uania independent on the l6th day 
of February of that year. This 
vvas achieved vvith the a(d from 
the Lithuanians in America, who

first to 
Federal 
able to

vvith a house or two in 
of the garage. We have do- 
of Lithuanians here who ovvn 
and four houses, have large

trips to Florida, California,

supported their mother country fi- 
naneially and morally by sending 
them Lithuanian literature. Hav- 
ing found freedom and better op- 
portunities here in America, they 
never turned their minds avvny 
from their homeland yonder on the 
eastern shore of the Baltic 
vvhere the small republic of 
uania novv holds its ground.

Who
From __ __ _ .... ___

uanian people have inhabited tho 
eastern .'. „
The relations and connections 
the Lithuanians vvith the Slav tribes 
around its borders have fostercd 
the error that Lithuanians vvere 
Slavs also. A c t u a 11 y the Lith
uanians, together vvith the Lat- 
vians and the Old Prussians form 
a family of Aestians or Balts, vvho 
for centuries have preserved their 
ovvn language and pūstoms. The 
Lithuanian language en/>ys rlistinc- 
tion of being one of the oldest, if 
not oldest, languages estant in 
Europe today, very elosely related 
to Sanscrit, and bearing many re- 
semblances to both Latin and Greek.

The present day Lithuania con- 
sists of some 2,500,000 inhabitants, 
as about one third of its territory 
and its ancient capital city Vil
nius is under the Polish occupa- 
tion.
novv 
temporary capital.

In conclusion I wish to make 
the follovving remark:

Some of the “Pure” Americans 
have little ūse for the irąųiigrant, 
the foreigner, especially if he 
thrives in culture and business and 
obtains n higher government posi- 
tion. They claim that the foreign- 
ers are trying to “run America.” 
That is not true. They are only 
trying to be equal, under the prin- 
ciple of equality that the American 
Constitution guarantees them. The 
Americans forget that the millions 
of immigrants created a greater 
demand for all the goods America 
can manufacture and produce, for 
autos, for better roads and bridges 
for them, vvhich in turn means not 
only more vvork būt larger profits 
for the manufacturers and business 
in general. ,

This all, summed up, is the con-

are the Lithuanians: 
the earliest times the

sea, 
Lith-

Lith-

shores of the Baltic sea. 
of

The Lithuanian government 
is situated in Kaunas, its
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Paskutine Diena
Musų Didžiausias Apmažinimo Visų Žieminių 

Prekių Išpardavimas
ĮSIGYK1T SAU REIKMENIS DABAR!

VYRAMS VAIKAMS
SIUTAI $16.50

Vyru 
Vyrų 
Vyrų

kurie verti $25 ir 27.50.
Union Apatiniai 
Sveteriai 
Vilnonės

Darbiniai

. 89c 
$1.19 

kojinės
3 poros už 50c 
Marškiniai 49c

Kelinės pritaikytos $4.00.
Vyrų Pajamas .................. 97c
Lttmber Džaketai

tvirti ir šilti .... $3.98
Vilnoniai Iiakliniai ........... 79c

i Gražus Marškiniai ........... 97cVyrų
DYKAI Eagle Štampo su kiekvienu pirkiniu už 10c. ar daugiau

THE KRAMER & REICH CO.
! 7002 Superior Avė Kampas Giddings Rd

ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo Lietuvio anglininko — greitas pristatymas
Original Pocahontas ....................................................... $8.95

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų būna iš tono anglies.
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. ...............
Standard Pocahontas mažai durnų, ilgai dega. .............
Blne Diamond Kentucky splint, pečiams ir furnasams .
West Virginia Lump ..................................................
Sun King Lump ....................................-....................
Hot Fire Lump 6.25 .................. Champion Lump

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

LITHUANIAN CULTURAL V 
GARDEN BAZAAR

Well, the three days of svvell 
fun for all is over. Yes, the ba- 
zaar that made a hit vvith every- 
one has elosed. 
vvhich 
geous 
large 
young 
all of 
sized crovvd. 
turai Garden Committee has Ihank- 
ed, is Ihanking, and vvill thank, 
all of tho people vvho gavo some- 
tljing fr.r tlie bazaar all of those 
vvho laboroo had mid long lo make 
it. such a success, and a great 
ainoiint of appreciation is extend- 
<-d from the committee to those 
■vho vvi'lipe offeretl help at the 
bazaar during its existance.

Help vvas affored by:
Mrs. Mihelich, Ann Skuns, Mrs. 

Aldona Wilkelis, Mrs. Chesna, Mr 
Saukevicius, Beatriče Orpse, Mrs. 
Stapuliorsiene, Mrs. Karpius, John 
Petrauskas, Adelaide Miliauskiutė, 
Mrs. Miliauskas, Martin Žitkus. Bill 
Norbutas, Joe Brazaitis, Mary Shar- 
kus, Victoria Citavičius, Mrs. Miš
eikiene, Amelia Zilen, Mrs. L._ Šukys, 
J. K. Venslovas, Mrs. 
Miliauskas and several

Three days in 
peonle vvon (and lošt) gor- 
gifts donated b,v various 

stores, business people, and 
and old Lithuanians. On 

the nights appeared a good- 
The Lithuanian Cul-

Magilo, Mr. 
others.

Announce-EDITOR’S NOTE: 
ments of any personai or sočiai 
interesf will he cordially accepted.

PARSIDUODA
Avalų taisymo, rūbų ir skrybėlių 
valymo įstaiga, išdirbtas biznis, 
gera vieta; savininkas turi apleis
ti miestų. Kreipkitės

11430 EUCLID AVĖ.

Lietuviška Užeiga
Kviečiu savo draugus į nau
jai atidarytą užeigą, sma
giai praleisti laiką su pažys
tamais. (10)

ALUS — DEGTINĖ
SKANUS UŽKANDŽIAI

JOE’S PLACE
Juozas Paltanavičius, sav. 

7805 SUPERIOR AVĖ. 
(Prie E. 79th St.)

MAINAIS FARMA
Ka's norėtų gyventi ukėje, 

štai jums 52 akrų farma, ge
ra žemė, nauji namai, gyvuliai 
ir padargai, prie gero kelio, 
422 Warren rd., 28 mailės nuo 
Clevelando, išmokėta. Mainy
siu į 2 šeimų išmokėtą namą 
mieste. Atsišaukti laišku, ar
ba galima matvt po 4:30 vak.

Mat. Smith (10)
11916 Peelor av. Cleveland, O. 
(West Side, prie W. 119 St.)

I WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

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

Patarnavimas 
moderniškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292
nriirn'

I. S AMAS J E VYKTA? Y
6704 Superior Avenue

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

■
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2921

.8.75
7.95
7.95
6.50
6.95
7.00
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GERA ANGLIS
Arco Lump (visai mažai pelenų) , $8.95
No. 3 Pocahontas ............................... 8.50
Golden Ridge Sewell ........................ 7.65

(kaip Pocahontas)

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

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
J. J. STANKUS

16201 SARANAC RD.

/102647

GLen. 5787
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