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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

NAUJI STREIKAI
Apie 75,000 automotivų 

darbininkų nedirba prasi
dėjus streikui Chrysler ir 
Hudson automobilių dirb
tuvėse. Streikas apšaukta 
po to kai Chrysler korpo
racija atmetė unijos rei
kalavimą pripažinti ją vie
natiniu kimu galinčiu tar
tis darbininkų reikalais.

Flint, Mich., buvo su
streikavę Fisher Body ir 
Chevrolet darbininkai apie 
13,500 skaičiuje. Pasiekta 
susipratimo ir streikas pa
sibaigė.

Automobilių darbai eis 
gerai. Detroit, Mich.—Ne
paisant laikino tramdymo 
streikais, automobilių in
dustrija numato šymet bu
siant gerą metą ir automo
biliu tikisi padaryti apie 
5,000,000.,

Akron, Oho. — Goodrich 
gumų dirbtuvėje buvo su
streikavę 100 vyrų ir 30 
moterų dirbtuvės šlavikų.

Susitaikyta už pakėlimą 
hiokesties ir streikas- bai
gėsi.

Akrone buvo sustreikavę 
Firestone gumų dirbtuvės 
No. 1 darbininkų dalis, dėl 
kurių buvo paleisti iš dar
bo apie 8,000 kitų darbinin
kų.

Sutrumpinus plieno dar
buose darbo valandas, pa
sidarys tūkstančiai darbų 
naujiems darbininkams.

Jau ir be valandų trum
pinimo, plieno darbams ei
nant gerai, Sausio mėnesį 
paimta bendrai 1.1,000 dar
bininkų daugiau į plieno 
industriją. Viso tada dir
bo 548,000, net 76,000 dar
bininkų daugiau negu 1929 
metais.

Geležies rudos kasėjams 
Superior Ežero srityje pa
kelta mokestys. Tas palie
čia apie 10,000 darbininkų.

Rengiasi audėjų organi
zavimui. Sekantis susikir
timas tarp Amerikos Dar
bo Federacijos ir John L. 
Lewis’o C. I. O. išrodo iš
kils audimo industrijoje 
Nauj. Anglijoj ir pietinėse 
valstijose.

Audimo industrijoje dir
ba apie 1,250,000 darbinin
kų. Ir viena ir kita pusė 
bandys traukti i save.

Chicagoje tebesitęsia ta- 
xi šoferių streikas.

Šią savaitę sustreikavo 
450 įvairių miesto prekių 
išvežiosimo patarnautojai 
ir motormanai.

Elgin, III. — Pasibaigė 
streikas American Novel- 
ty Works ir Illionis Watch 
Čase Co., kur per dvi sa
vaites nedirbo 1000 darbi
ninkų.

Glasgow, Škotijoje, su
streikavo apie 5.000 mies
to autobusų konduktorių ir 
vairuotojų.

13 užmušta. Tunisijoje, 
Afrikoje, prie vienos ka
syklos kilo riaušės, kuriose 
susirėmime su policija už
mušta 12 angliakasių ir 
vienas policijantas.

Vaikai nužudė mergaitę. 
Windsor, Vt. — Čia iškilo 
ypatinga žudystė: suimta 
du vaikai, vienas 5 metų, 
kitas 9, kaltinami nužudy
me 4 metų mergaitės. Jau
nesnysis vaikas išpasakojo 
kaip jis laikė mergaitės 
galvą už plaukų negiliame 
vandenyje, o jo draugas 
šoko kojom ant jos kruti
nės iki ji prigėrė.

Nauja priekabė. Sovie
tuose skelbia buk ten ra
dio stočių vedėjai pradėjo 
“radio sabotažą” prieš so
vietų vyriausybę. Pradės 
suiminėti ir šaudyti radio 
stočių operatorius. Tai vis 
budai gąsdinimui ir terori
zavimui žmonių visomis 
pusėmis, sulaikymui kokio 
nors judėjimo prieš val
džią.

KOMUNISTAI BRUZDA
Paryžius. — Prancūzijos 

komunistai, kurie su socia
listais sudarę bendrą fron
tą valdo šalį, pradėjo braz
dėti prieš premjerą Blum. 
Komunistai nori kad Pran
cūzijos vyriausybė be jo
kio atsikvėpimo vykdytų 
reformų programą. Blum 
laikinai tą programą sulai
kė ir pradėjo rūpintis ras
ti pinigų ir paskolų 1937 
metų apsigynimo progra- 
mui. Tą programą priėmė 
atstovu butas, pagaliau pa
rėmė ir senatas.

SOVIETUOSE TŪK
STANČIAI AREŠ

TUOTA

Maskva. — Webb Miller, 
United Press koresponden
tas, iš Maskvos praneša 
Amerikos laikraščiams kad 
sovietuose po paskutiniojo 
aukštų komunistų teismo 
ir sušaudymo, vėl areštuo
ta nauji tūkstančiai žmo
nių — areštuotųjų skaičius 
siekia penkias cifras.

Bet, sako jis, riaušių ir 
kitokių apsireiškimų, kaip 
buvo skelbiama, Rusijoje 
nesą. Taigi areštavimai 
nereikalingi, bet žmonės 
gaudomi, persekiojami ir 
kankinami.

150 MIRĖ UŽ VIENĄ
Maskva. — Už vieną so

vietų komisarą, Kirovą, 
nužudytą ‘Leningrade Gr. 
1, 1934 m., sovietų valdžia 
iki šiol jau nužudė 150 as
menų. Tuo gi tarpu sako
ma kad Kirovas nužudytas 
su Stalino žinia.

EINA PRIE TAIKOS. 
Berlinas. — Vokietija sako 
esanti gatava eiti link va
karų Europos taikos užti
krinimo, atsakydama į An
glijos notą, įteiktą pereitą 
Lapkričio mėn.

ANGIJJA bruzda. Lon
donas. — Britanijai pradė
jus rūpintis didžiu ginkla
vimosi programų, pradėjo 
šalyje kilti bruzdėjimas.

Darbo partija siūlo savo 
viliojantį programą, kuri 
žada vykdyti jeigu paimti) 
valdžią į savo rankas. Siū
lo paimti valstybės kontro- 
lėn finansus, žemę, trans- 
portaciją, anglį, spėką.

Anglijoje pagerėjus lai
kams pradeda apsireikšti 
“sėdėjimo streikai”.

LIETUVOS
PELKYNŲ 
SAUSINIMAS

Jau daugiau 
300,000 hektaru 
žemės Lietuvoje 
yra nusausinta. 
Šie darbai pareika 
lavo Į 40 milijonu 
litu. Tačiau jiems 
pinigų nesigailima, 
nes nusausinti 
laukų plotai duoda 
daugiau naudos 
visam kraštui.

. Tsb.

Reikalauja Mooney pa- 
liuosuoti. Kalifornijos le
gislatura priėmė rezoliuci
ją reikalaujančią kad val
stijos gubernatorius palei
stų iš kalėjimo Thomas J. 
Mooney, laikomą nuo 1916 
metų.

Laivas su Karo Reikmeni-
. - •' -‘VLA

mis Kiiuvo Sukilėliams

Davė pasirinkti. Joliet, 
III. — Vienas 36 metų vy
ras už žudystę nuteistas 
mirti, bet teisėjas davė jam 
pasirinkti: mirti arba ka- 
lėjiman 150 metų.. . Jis 
pasirinko kalėjimą.

Anglijoje jau rūpinamasi 
apsaugoti nuo dujų ark
lius ir lenktynių arkliams 
įtaisys dujakaukes.

P r e z i (lentas Roosevelt 
sako nekandidatuos 1940 
metais trečiam terminui.

IŠ LIETUVOS
laikraščių

Paryžius. — Iš visų pu
sių galutinai sukilėliams 
apsupant Madridą, pradėjo 
aiškėti kad miesto gynėjų 
vyriausias vadas Gen. Jose 
Miaja telegrafavo į Valen-
ciją kairiųjų vyriausybei 
kad negarantuoja kaip il
gai galės laikytis ir kad jo 
nuomonė, sostinę kairieji 
turėtų apleisti.

Madridą ir.iš tos pusės kur 
lojalistai dar laikosi.

Kairiųjų valdžia tikrina 
kad mūšyje pri.e Alaminos, 
65 mylios šiaurryčiuose už 
Madrido, smarkiame puoli
me lojalistų, dalyvavo apie 
16,000 Italų kareivių vado-’ 
vaujamų generolo Pocci.

Gen. Franco pasiuntė iš 
Malagos fronto į Bilbao 
dideli skaičių savo kariuo
menės gelbėti Bilbao, kur

Sukilėliai ruošiasi smar
kiausiam puolimui Mudri-

n* # t. V

Londonas, Kovo 8. — Is
panų kairiųjų laivas “Mar 
Cantabrico”, kuris Sausio 
6 d. pabėgo iš New Yorko 
su karo lėktuvais ir kito
mis reikmenimis, šiandien 
pakliuvo į tautininkų suki
lėlių rankas.

Vienas pranešimas sako, 
tą laivą nuskandino suki
lėlių tautininkų kariškas 
laivas, artėjant Ispanijos 
pakraščio. 90 mylių nuo 
žemės. Kitas pranešimas 
skelbia kad sukilėlių laivas 
pasigavęs “Mar Cantabri
co” nusivarė į savo uostą 
ir pasiėmė sau visą atvež
tą karo medegą.

Tas laivas kelionėje už
truko ilgai todėl kad iš 
New Yorko buvo nuplau
kęs į Meksiką, kur pasiėmė 
dar daugiau reikmenų ir 
viską gabeno kairiesiems.

Laive gabenta septyni 
lėktuvai, 14,000,000 šovinių 
ir kitų reikmenų. Jeigu 
sukilėliai pačiupo viską į 
savo rankas, sulaukė dide
lės pagalbos.

Sukilėliai apie to laivo 
judėjimą žinojo visą laiką, 
todėl jį ir sekė. Vienas to 
laivo darbininkas, kuris iš
šoko į jurą kuomet sukilė
liai laivą ėmė, ištrauktas 
papasakojo kaip jie, paju
tę kad laivo kapitonas su- 
sineša su sukilėliais, nušo
vė kapitoną ir laivą nuda
žė kitaip, uždėjo Anglišką 
vardą, iškėlė Anglijos vė
liavą ir norėjo įšmugeliuo- 
ti jį į Prancūzijos uostą, 
vietoje keliauti aplink pro 
Gibraltarą, kur buvo visai 
pavojinga. Bet joki raudo
nųjų gudravojimai nepa
gelbėjo.

v » *
Madridas, Kovo 9 d. — 

Sukilėliai mušasi link Al- 
madrones, apie 60 mylių 
šiaurryčiuose nuo Madri
do, po užėmimo trijų mies
telių. Jie bando apsupti

tt „y. tt;

Londonas. — Anglija už
vedė tarybas su Ispanijos 
sukilėlių vadu Gen. Fran
co susitarimui dėl preky
bos su Ispanija. Tas paro
do kad sukilėlių kaip ir lai
mėta.

Genevoj, Šveicarijoj, at- 
sibuna tarptautinė konfe
rencija aptarimui sulygini* 
mo gavimo žaliavos kuri 
palaiko šalių industrijų ra
tų sukimąsi. Vienos vals
tybės tų medegų turi, ki
tos ne.

Spėja nuskendo su $20.- 
000. — Gr.vždamas iš Ame
rikos, Anglas aktorius nu
siskandino iššokdamas iš 
laivo “Paris” nakties lai
ku, po susipykimo su savo 
meiluže. Pasirodo kad jis 
vežėsi iš Amerikos apie 20 
tūkstančių dolarių. Laive 
tų pinigų nepasidėjo pa
saugoti. Jo vardas Frank 
O. Vosper.

“GELBĖS” AMERIKĄ
Protestonas kunigas, G. 

L. K. Smith, kuris seniau 
darbavosi su garsiu politi- 
kierium Huey Long, šiose 
dienose pradėjo kitą savo 
gudrų pasipinigavimą: jis 
organizuoja ‘Amerikos gel
bėtojų’ draugiją, kuri tu
rės turėti milijoną narių, 
tie nariai turės mokėti 50 
centų mėnesinių duoklių...

Nėra abejonės, jis ras 
gana žioplių kurie sumo
kės jam šimtus tūkstančių 
dolarių.

Amerikos lėktuvų dirb
tuvės gavo iš įvairių šalių 
užsakymų padaryti lėktu
vų bendrai už $3,500,000.

Atsirado po 45 dienų. 
Columbus, Kan. — Vienam 
ūkininkui pradingo veisli
nis bulius. Po pusantro 
mėnesio jį rado — po šiau
dų kūgiu, kur jį užgriuvo.

*—---------,---- I----- ---------------------------

' PREZ. ROOSEVELT
KALBĖJO PER

RADIO
Washington. — Kovo 9 

vakare, Prez.i Roosevelt sa
kė savo radio kalbą į Ame
rikos, gyventojus, jis gy
nėsi save nuo daromų už
metimų buk jis norys “už
grūsti” aukščiausį teismą, 
buk norys pasidaryti šalies 
diktatorium ir tt. Prezi
dentas aiškino kaip jis no
ri užtikrinti šalyje' ekono
minę gerovę, kai dalykai 
pasitaisė, kad vėl nenusvir
tume į suirutę.

Kaslink aukščiausio tei
smo teisėjų, prezidentas 
privedė pavyzdi kaip tie 
teisėjai norėjo užkirst jam 
kelią iš pat pirmos dienos 
kai jis užėmė vietą • 1933 
metais ir paskelbė aukso 
suėmimą į valdžios rankas. 
Tada aukščiausis teismas 
5 balsais prieš 4 vos perlei
do tą aktą. Tuomi šalis iš
gelbėta iš tamsios nežinės. 
Jeigu gi tik vieno teisėjo 
balsavimu prieš tas butų 
buvę atmesta, kur šiandien 
šalis stovėtų?

Prezidentas sako nenori 
užgrūsti aukščiausį teismą 
bent kokiais lepšiais, nori 
tik kad teisėjai butų tei
sėjais, bet ne nustatytojais 
šalies tvarkos. Preziden
tas nori pastatyti teismą į 
jo teisingą ir istorišką vie
tą šalies konstitucinėje val
džioje.

¥ ¥ *

Washington. — Kovo 10 
d. S. V. Generalis Proku
roras Cummings kalbėjo 
senate, ragindamas priim
ti Prezidento Roosevelto 
aukščiausio teismo pertvar
kymo bilių.

Prancūzijos bankas pra
dėjo supirkti auksą. Val
džia nori sumažint franko 
vertę.

Prancūzija pasiryžus su
kelti didžiausią taikos lai
kų vidaus paskolą šalies 
gynimo reikalams. Nutar
ta pasiskolinti $479,850,000 
iš savo žmonių.

Prancūzija taipgi rūpi
nasi gavimu paskolos Ame
rikoje.

šeškai sulaikė pamaldas. 
Woodland, Wis. — Liute
ronų bažnyčią buvo užvisę 
šeškai. Per dvi savaites 
negalėjo laikyti pamaldų, 
iki jie išgaudyta.

Etiopijoje, Italijos karei
viai sako išžudę 160 juodu
kų subėgusių slėptis Ame
rikos pasiuntinybėje, Ad- 
dis Ababoj.

ATMETĖ. New Yorko 
valstijos legislatura atme
tė 102 balsais prieš 42 vai
kų darbo įstatymą. New 
Yorko valstija yra Prezi
dento Roosevelto valstija. 
Nepaisant jo prašymo, tas 
įnešimas neperleistas.

TRYS NAUJI GE
NEROLAI

KAUNAS. — Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 19 
metų sukaktuvių proga, Lie
tuvos Prezidento aktu, trims 
pulkininkams suteikta genero
lo laipsnis. į generolus yra 
pakelti: Krašto apsaugos mi- 
nisteris Inž. Dirmantas, ka
riuomenės intendantas K. Na
vakas, ir pirmojo Lietuvos 
Prezidento karo mokyklos vir
šininkas K. Musteikis. Taip
pat du generolai pakelti j di
vizijos generolų laipsnius: ka
riuomenės tiekimo viršininkas 
Jonas Sutkus ir Kauno Įgulos
viršininkas Eduardas Adam- 
kevičius.

Vasario 16-tos proga, Lietu
voje visa eilė asmenų apdova- 
nota Gedimino ordinu ir ki
tais garbės ženklais.

Tarp kitų Gedimino ordino 
pirmu laipsniu apdovanotas ir
Lietuvos užsienio reikale mi
nisteris St. Lozoraitis. Tsb.

PAKLIUVO. VI. Rakaus
kas, per 12 metų buvęs kalėji
mo viršininko padėjėju, pats 
dabar pakliuvo į kalėjimą. Jis 
buvo gavęs Šančiuose “Lietū
kio” sandėlio kasininku. Ten
jam betarnaujant per kelis 
metus atsirado 263 cukraus 
maišų trukumas. Jo prašymas 
kad neuždarytų jo tame pa
čiame Kauno kalėjime kur jis 
tarnavo atmestas.

KITAS pakliuvo. VI. Jun- 
ganas/ būdamas Utenos gele
žinkelio stoties viršininko pa
dėjėju, iš Įvairių mokesčių pa
sisavino 14,000 litų. Jis gavo 
metus kalėjimo ir turi atmo
kėti nuostolį.

SUDEGĖ. Tveriu vai., že- 
berių k., Sausio 30 d. sudegė 
Mikučio visi trobesiai, du ark
liai, 7 karvės ir keli bekonai 
ir avys.

LIETUVA šiose dienose ga
mina ekonominę sutartį su 
Graikija. Deryboms paskirtas 
Graikijos atstovas Berline, ku-

LIETUVOJE tikima Nemu
ne didelio potvinio, ir Kaunas 
jau pradėjo tam ruoštis. -Pa
upio gyventojams ištink-'io bus 
pranešama apsisaugoti. Kai tik 
bus pastebėta smarkus van
dens kilimas tuoj netoli Kau
no bus pradėta sprogdinti lipiu 
ledai

VISA LIETUVA minėjo Es
tijos nepriklausomybės- sukak
tuves. Jau keli metai yra su
sidarius graži tradicija kad 
vienos Baltijos santarvės vals
tybės šventė yra plačiai šven
čiama ir kitose dviejose vals
tybėse- Estijos nepriklauso
mybės diena yra Vasario 24.

GAUS NAUJUS pasus, -šy- 
niet Lietuvos piliečiams bus 
išduodama naujieji vidaus pa
sai. Nauji pasai jau senai 
yra išspausdinti, bet kol nėra 
priimta nauji pasų, pilietybės 
ir išdalies pavardžių atlietuvi- 
nirno Įstatymai, tol nauji pasai 
negalėjo būti išduodami.

J. TŪBELIS, Lietuvos mi- 
nisteris Urmininkas, Vasario 
8 d. la' Romoje, buvo pri
imta^- iaus jsękretoriaųs 
Kardinolo įcelli, ir Vasario 11 
d. priėirv: Italijos premjeras 
Mussolini.

KARIUOMENĖS teisme nu
bausta pora asmenų, stipinė
jusių Lietuvoje vienos valsty
bės naudai.

KAUNE Vasario mėnesį lan
kėsi B. K. Balutis, Lietuvos 
Įgaliotas ministeris Londone. 
Gerb. Balutis iki 1934 metų 
buvo Lietuvos ministeriu Wa- 
shingtone.

NAUJA tautininkų Ispani
jos vyriausybė jau pasiuntė i 
Lietuvą savo diplomatinį at
stovą, kurį Lietuva pripažino.

RUSŲ POETO Puškino 100 
metų mirties sukaktuves gra
žiai paminėjo ir Lietuvos V. 
D. Universitetas. Iškilmėje 
dalyvavo Sovietų įgaliotas mi
nisteris Lietuvai Podolskis.

KARO MUŽEJUI Kaune iš
Antverpeno, Belgijos, atgaben
ta 35 įvairių didumų varpai. 
Jie sudedami į Karo Muzejaus 
bokštą, ir bus naudojami var
pų muzikai. Kitą kartą atsi
lankę Lietuvoje Amerikiečiai 
išgirs ką nepaprasto. Varpus 
parvežė savas “Maisto” ben
drovės laivas.

TVARKO ir roges. Kauno 
miesto savivaldybe pareikala- 
no kad visos keleivinės rogės, 
prieš pradedant naudoti, turi 
būti pristatytos miesto savi
valdybei patikrinti. Pakinktai 
turi būti be lankų. Nori pa
naikint seną Rusų madą lan
kus naudoti virš arklio.

LATVIJOS prezidentas Ul
manis Lietuvos Prezidento ak- 
dovanotas asmenišku raštu ir 
Vytauto Didžiojo žvaigžde su 
grandine. Ordiną įteikė Lie
tuvos švietimo ministeris 1 - 
damas Vasario 16 d. Rygoj .

NETRUKUS Lietuvoje gal 
bus gaminama ir motorai — 
viena Belgų firma nutarė įren
gti Lietuvoje motorų fabriką. 
Jie jau lankėsi Kaune derėtis 
dėl koncesijos.
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SKUBINA ORGANI-
S ZUOTI PLIENO

INDUSTRIJĄ

SCRANTON, PA.

Ruošiama Lietuviško 
Kambario Fondo 

Susirinkimas

t;
’ ’ Čia pradėta smarkus orga
nizavimas plieno darbininkų. 
'Darbą varo Industrialio Orga- 
• nizavimo Komitetas, kuris tu- 
"ri kontraktą su viena iš di- 

korpo racijų, 
Ta sutartis 
kylys lysti 
į visą plie

no industriją, kurios darbinin
kus norima paimti po unijos 
įloba.
; Carnegie-Illinois 
joracija pasirašė 
lesių sutartį su 
kompanijai dirba 
larbininkų.

; Keturi desėtkai 
J/adovyste vyriausio I.
vado John L. Lewis, pradėjo 
vajų Pittsburgho srityje ir 
trylikoje valstijų kur randasi 
plieno išdirbystšs.

'Plieno darbininkų organiza- 
’ vimo komitetas sako turi jau 

290,000 plieno industrijos dar
bininkų iš apie 550,000 visų 
toje industrijoje dirbančiųjų. 

Philip Murray yra John L. 
Lewis dešinėji ranka plieno 
dąrbininkų organizavime.

Kai pereitą savaitę Carne- 
gie-Illinois plieno korporacija 
pasirašė su unija sutartį, visi 
iš nuostabos ėmė trintis akis, 

ar tai sapnas ar 
Be jokios kovos, 

laimėta unijos pri- 
pakelta dar.binin- 

tt.
sutartis su 

c pirmi žin- 
' jonizuoti 
korpora- 

iF*kodel pa-

‘‘džiausiu plieno 
Garnegie-Illinois. 
pasitarnauja kaip 
giliau ir smarkiau

nežinodami 
tikrenybė, 
be streiko 
pažinimas,
kams mokestis ir

Šios korporacijos
k

kor- 
mė- 
Šiai

plieno
12-kos 

Lewis. 
apie 120,000

kapitonų po
O. K.

unija skaitom; 
gsniai visiška 
United Statės 
ciją.

Niekas neštų:

)

•r ,nt;
daryta toks kompanijos nusi
leidimas. Spėjama' kad daug 
bendro su tuo turėjo Preziden
tas Roosevelt, kuris dirbo už
pakalyje scenos.

Pakeldama darbininkams ab 
gas, Carnegie-Illinois korpora
cija pabrangino plieno gaminių 
kainas $3 iki $8 tonui.

Paskiros grupės Cafnegie- 
Illinois darbininkų ėmė kreip-, 
tis į Williaim Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentą, 
padėti jiems, kovoti prieš John 
L. Lewis industrialę uniją....

Tai yra lyg pačių darbinin
kų pastanga ardyti savo spė
kas ir susiskaldžius paskui 
likti darbdavių malonėje.

vėl

161,500 ŠELPIAMŲJŲ
Kovo pradžioje, Pennsylva- 

nijos valstijoje valdžios šelpia
mų skaičius siekė 161,500.

Pačiame Pittsburghe ir Al- 
legheny apskrityje po potvi- 
nio darbų atsirado daugiau ir 
šelpiamųjų skaičius sumažėjo 
372 šeimomis ir pavieniais.

Kitaip yra Philadelphtjos 
srityje: ten tuo pat laiku pa
daugėjo šelpiamųjų skaičius 
1Q99 šeimomis ir pavieniais.

iždan priklausomų

NEUŽSIMOKA DUOKLIŲ
Pennsylvanijos valstijoje be

veik 300,000 darbdavių iš visų) 
400,000 neužsimokėjo valstijos! 

mokesčių)
už 1936 metus, kurie priklauso 
darbininkų bedarbės, fondui.

Iš numatytų 35 milijonų do
larių pinigų tam fondui, gau
ta tik $12,500,000.

«

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.

Poni R. C. Mitchell, Pitts
burgho Universiteto Tautinių 
Kambarių globėja, sugryžo iš 
Europos Vasario 18 dieną ir 
sukvietus tautų atstovus išda
vė savo raportą ką ji patyrė 
šių kambarių reikale lankyda
masi įvairiose šalyse.

Raportas buvo įdomus ir 
įvairus.

Labiausia ji gyrė Lietuvą 
ir jos žmones, ir pasakė kad 
Lietuva ji daugiausia domėjo
si ; žadėjo daugiau papasakoti 
apie Lietuvą kada turės susi
rinkimą su vienais Lietuviais.

Lietuvių Kambario planai 
bus maždaug pataisyti, taigi p. 
Mitchell lankydamosi Lietuvo
je, su Lietuvių komitetu Kau
ne aptarė ir padarė reikalin
gas pamainas; architektas Gu
daitis, sako, dabar baigia juos 
apdirbti.

Kaip tik komitetas iš Lietu
vos atsiųs Kambario planus, 
turėsime visuotiną Lietuvių 
susirinkimą, tada p. Mitchell 
papasakos apie darbuotę if 
parodys ką ji parsivežė .iš Lie- 

| tuvos dovanų ir medegos 
| vyzdžių musų Kambariui.

Butų labai geistina kad 
me susirinkime daugiausia
silankytų jaunimas, nes ponia 
Mitchell kalbės Angliškai, bus 
visiems gerai suprantama, ir 

I ii moka gerai išaiškinti. Iš
girsite daug svarbių dalykų iš 
jos patyrimų Lietuvoje. Bus 
įdomu girdėti ką Amerikonai 
kalba apie Lietuvą ir jos at
eitį.

Lietuvių mitingas numato
mas už apie Kovo , pabaigą, 
Lietuvių Piliečių Salėje, 1723 
Jane St., S. S. Laukite tikro 
pranešimo, o atsilankę nesigai
lėsite: * '' :

Lietuvių Kambario Fondo fi
nansinis stovis maždaug toks: 
jau turim surinkta $4,223.13. 
Dar trųksta mažos sumelės— 
$776.87. Kas iągalit, siųskit 
savo ąuką finansų sekretoriui: 
V.' Zambliauskas, 31 Minooka 
Avė., Pittsburgh, Pa.

Petras Pivarnnas.

LIETUVIS DIRBA SMAR
KIAI LEGISLATUROJE

Musų atstovas A. Janušaitis 
Pennsylvanijos L e g islaturoje 
jau įnešė penkis bilius: vieną 
kad uždraustu dideliems tra
kams, kai namas didumo, va
žinėt keliais. Vieškelius pa
vertus lyg geležinkeliais, ku
riais važinėja trakai kokių 25 
pėdų ilgumo, atsitinka daug 
nelaimių; trakas užima kelią, 
žmogus norėdamas pralenkt; 
negali, ir turi nelaimė atsitik
ti.

Apie kitus jo bilius parašy
siu kitą kartą, kai pereis, jei 
pereis, nes jie labai svarbus 
darbo žmonėms: kaip tai va
landos moterims dirbti; dir
bančių ir gerai uždirbančių 
valdžios darbuose vyrų mote
rims uždrausti dirbti 
kus darbus, nes yra 
merginų kurios darbo 
ir t. p.

SERGA, MIRŠTA,
mėnesį Scrantone mirė 
žmonės, iš jų geras nuošim
tis Lietuvių.. Gimė Sausio mė
nesį 204, reiškia miestas su
mažėjo 24 gyventojais vieno 
mėnesio bėgiu.

DALYVAUKIT AMERIKOS 
POLITIKOJE. Luzerne aps
krities Lietuviai stato kandi
datu į apskrities teisėjus Lie
tuvį Adv. J. S. Lopatto.

Kituose miestuose ir valsti
jose yra Lietuvių jau užiman
čių aukštas valdiškas vietas.

Taigi, kitų kolonijų Lietuviai 
nemiegokit, dalyvaukit Ame
rikos politikoje.

V. A. Kerševičius.

valdiš- 
ikvaliai 
neturi,

Sausio
228

pa-

ta- 
at-

BALTIMORĘ, MD.

MOTERYS PR1EŠ1N
GOS 40 VALANDŲ
DARBO SAVAITEI

HARRISBURG, PA. — Val
stijos Senato Darbo Komiteto 
posėdyje buvo patiekta keis
tas pareiškimas — kad tiktai 
moterys yra priešingos valsti
jos administracijos siūlomam 
biliui Įvesti valstijoje apribo
jimą moterų darbo iki 40 va
landų, penkių dienų savaitėje.

Industrijos kurios daugiau
sia šis bilius paliečia neparei
škė jokio griežto pasipriešini
mo, tik prašė kokių nors pa
lengvinimų.

Moterys biznių vedėjos 
mia 
k-d
nėję padėtyje prieš vyrus sa
vo kompet i torius, jeigu darbo 
valandos hus apribotos, nes 
tada, s"ko, į jų vietas busią 
imami vv:ai.

re- i 
savo priešinimąsi tuomi 
moterys atsidurs blogės-;

MIRČIŲ EILĖ. Morning- 
side, Pittsburgho priemiestyje, 
dėl vieno užsimušusio lakūno, 
Sidnev Messner, kuris pereitą 
Rugsėjo mėnesį žuvo, mirė dar 
keturi asmenys pusmečio bė
gyje.

Pora dienų po tos tragedijos 
mirė to lakūno draugas, kuris i 
kartu su .juo skridęs susižeidė.

Kitą dieną jo draugas, gai
laudamas savo mirusio 
nusišovė. Dėl sunaus 
vimo susigraužęs, už 
laiko mirė jo tėvas,
d. rasta pasikorus motina, ku
ri graužėsi dėl sunaus ii' vyro 
mirties.

drsiigo. 
ntisišo- 

mėnesio 
Kovo 5 i

MINISTERIS LOZORAITIS 
APIE SANTIKIUS SU 

LENKIJA
(LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS)

D. C. —
Seime buvo patiekta 
ministeriui paklausi- 
santikius su Lenkais. 
Reikalų Ministeris p.

I.
VVASHINGTON, 

Lietuvos 
užsienio 
mas apie 
Užsienių
St. Lozoraitis Kovo 6 d. kal
bėjo Seime ir, sulyg “Eltos” 
pranešimo, prie tos progos, at
sakė į Lenkų užsienio minis- 
terio p. Becko nesenai padary
tą pranešimą Varšavos Seime.

Lozoraitis pažymėjo, — sa
ko Eltos telegramas, — kad 
Beckas savo- kalboje nutylėjo 
jog visa Lietuvos - Lenkijos 
problema gludi pačios Lenki
jos padarytoje Lietuvai skriau
doje. Toliau Lozoraitis pri
minė 1920 metų įvykius kada 
Želigovskio kariuomenės da
lys, pradžioje paskelbtos su
kilėliais, paskui paties Pilsud
skio pripažintos veikusios jo 
įsakymu, užėmė Vilnių. Lozo
raitis pabrėžė kad jei tie įvy
kiai nebūtų įvykę, nebūtų da
bartinės santikių padėties, pri
durdamas kad Lietuva statė 
ir ateityje statys savo santi- 
kius su kitomis valstybėmis, 
jų tarpe ir su Lenkija, 
teisės ir taikos pagrindo.

Atsakydamas į Becko 
džius, dėl to kad jis laiko 
šaukimu kredito Lietuvos
riausvbei Lozoraitis pareiškė 
kad “jei jie reikštų atskleidi- 

Lenkijos noro šitokiu bu- 
sukonstrUoti sau pretek' 

prieš Lietuvą tai turėčiau 
pat atkreipti pasaulio opi

nijos dėmesį į šitokių Lenki
jos planų tikslus ir į tai kad 
minėti tikslai nesuderinami su 
visuotiniu žmonijos troškimu 
bei darbu ramumui, pastovu
mui ir taikai saugoti”.

Po to Lozoraitis minėjo pas-1 
kutiniais metais abiejų šalių 
darytus mėginimus abiejų val
stybių santikiųose įnešti ką 
naujo, pridurdamas kad tuos 
santikiūs lydėjo smūgiai į jau
triausią Lietlivių širdies vie
tą — persekiojimai Vilniaus 
Lietuvių. Toliau pabrėžė kad 
tarsi koks fatumas vertė ano 
ie pušeje kaskart^ radikališ- 
kai paneigti; dešiniąją ranka1

Remti 
prašė 

JQ

Pa-

ant

žo- 
at- 
vy-

mą 
du 
tą 
čia

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

GIEDRAITIS ANUPRAS F. 
mirė Kovo 7 d., Šv. Elzbietoj 
ligoninėje, Dayton, Ohio. Vė
liau bus pranešta apie velionį 
plačiau.

GEDVILAS VINCAS 
mirė Sausio 14 d., Muskegon, 
Mics.

{VAIRIOS ŽINUTĖS'
VASARIO 27 d. Lietuvių 

salėje įvyko Lietuvių Moterų 
Piliečių Klubo surengtas baza- 
ras, kurio 
Amerikos

, žiui šelpti 
pctvinio.

1 bai mažai publikos atsilankė, 
tačiau moterų darbštumu pel
no padaryta apie 30 dolarių.

“DIRVOS” nr. 7-me buvo 
rašyta kad Vasario 3 d. įvyko 
rubsiuvių A. C. W. of A. uni
jos Lietuvių skyriaus truks-' 
mingas susirinkimas, kurį su- 

į kėlė komunistuojantis gaiva
las pagal iškalno nustatytą pla
ną, kad išspirt jiems nepatin
kamą skyriaus pįrmininką, ku
ris jau antrą metą eidamas 

] pirmininko pareigas neduodą 
komunistuojantiems gaivalams 
tempti skyrių į komunistų 
varžą.

Vasario 17 laikytame sky
riaus susirinkime, skyriaus 
pirmininkas P. Jaras pasipik
tinęs pereito susirinkimo ko
munistuojančio gaivalo naha- 
’iškumu, įteikė raštu skyriui 
savo rezignaciją. Perskaičius 
rezignaciją, komunistuojantis 
gaivalas šoko agituoti kad re
zignacija butų priimta. Rim
tesni nariai kalbėjo prieš re
zignacijos priėmimą. Po ap
kalbėjimo balsuota ir balsavi
mo pasekmė buvo: prieš pri
ėmimą apie 290 balsų, o už 
tik apie 10 balsų. Tokiu bil
du pasirodo kad trukšmautojų 
yra visai mažai, ir jie gavo 
gerai pipirų. Balsavime su- j 
mušti jie įsitikino kad jie bus 
lengvai suvaldllyti. Lyg musę 
prarirę apleido susirinkimą.

Susirinkime Kovo 3 d. jie 
buvo ramus kaip nuskriausti 
ėriukai.

visas pelnas skirtas 
Raudbnajam Kry- 

nukentejusiems nuo 
Nors į bazarą ir la-

BALTI MORE IČIAMS 
NAUJIENA

Trumpu laiku “Dirvos” re
daktorius p. K. S. Karpius vy
ksta į Suvienytų Valstijų sos
tinę Washirigtoną, arčiau ją 
pažinti ir aprašyti “Dirvos” į 
skaitytojams. Tą pačia pro
ga, kaip teko patihti, apie Ba
landžio 4 d. p. Karpius atlan
kys ir Baltimorę, kurią taip į

tai kas kairėje galėjo pasiro
dyti kaipo geros valios pasi
reiškimas. Lozoraitis pridūrė 
kad nepaisydama tų skaudžių 
patyrimų, Lietuva savo taikin
gos politikos nepakeis.

II.
R. SKIPIČIO LAIŠKAS

Gerb. R. Skipitis, Draugijos 
Užsienio Lietuviams 
(DULR) . pirmininkas,
paskelbti spaudoje šitokį 
pakvietimą:

“Ir šiais 1937 metais 
lango j e suruošime užsienyje
besidarbuojantiems Lietuviams 
švietimo dirvoje Lietuvių kal
bos ir Lietuvos istorijos kur
sus. Visi kursantai laike 30 
dienų gauna nemokamai butą 
ir maistą, o kelionės išlaidas 
turi iš savo lėšų apmokėti. 
Kursų pradžia Liepos mėnesio 
pirmose dienose. Norį stoti į 
kursus turi išanksto pasiųsti 
DULR pareiškimus ir 
musų teigiamą atsakymą 
priėmimą į tuos kursus 
vykti į Lietuvą”.

III.
LIETUVOS SPORTININKAI

Girdėti kadį Lietuvos sporti
ninkai šios vasaros metu ren
giasi aplankyti Amerikos Lie
tuvius; būdami patys jauni, 
jie ypač norėtų susitikti čia su 
Lietuvišku jaunimu ir jaunimo 
organizacijomis veikiančiomis 
švietimo, kultūros bei sporto 
srityse. Tokis jaunimo susi
tikimas yra beabejo labai rei
kalingas.

Kad tas susitikimas butų ir 
Įdomus ir naudingas ir kad 
paliktų amžinai neišdildomą įs
pūdį, reikalinga kiek nors pa
siruošti. Chicagoje tam tiks
lui veikia spačialis komitetas, 
bet ar yra kas daroma kituo
se miestuose kaip Bostonas, 
Baltimorę, Philadelphia,. Pitts
burgh, Cleveland, Detroit, etc.? 
Geistina kad visose didesnėse 
kolonijose neatidėliojant susi
darytų specialus komitetai iš 
jaunosios ir senosios kartos 
atstovų ir kad tie komitetai j 
laikytų ryšį su Chicagos ir 
New Yorko komitetais.

gavę 
apie 
gali

I

ALENSKAS J.
metų amžiaus, mirė Sausio 
d., Akron, Ohio.
BAGURSKIENĖ ONA 
metų amžiaus, mirė Sau- 
26 d., Worcester, Mass.

STAPCINSKAS ALEKS.
50 metų amžiaus, mirė Sausio 
28 d., Worcester, Mass. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

ARČIŠAUSKAS PRANAS 
mirė Vasario 1 d., Chicago 
Heights, III.

ČIŽAS ALEKSANDRAS 
palaidotas Vasario 2 d. Mas- 
peth, N. Y.

KNIZIKIENĖ MORTA 
mirė Chicagoje Sausio 24 d. 
Kilus iš Šiaulių ap., Užminčių 
par. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

62
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87 
šio

VINCKIUTĖ ONA 
mirė Sausio 17 d., Worcester, 
Mass. Buvo 26 m. amžiaus.

DAPKEVIČIUS VINCAS 
mirė Sausio 17 d., Kingston, 
Pa. Buvo 21 m. amžiaus.

BOBINAS FELIKSAS 
mirė Sausio 31 d., YVorcester, 
Mass, Amerikoj išgyveno 20 
metų. Iš Raudonio k., Mari
jampolės apsk.

STEPčINSKAS AI.EKS. 
mirė Sausio 29 d., Worcester, 
Mass. Buvo 50 m. amžiaus.

DAUKANTAS STASYS
43 metų amžiaus, mirė Vasa
rio 11 d., Worcester, Mass. 
Amerikoje išgyveno 25 metus.

TRAŠKELIS JONAS
mirė Vasario 7 d., Kenosha, 
Wis.

ŠAUČUVĖNAS ALFREDAS
29
rio

43

Vasa-

skaity- 
iš ko Baltimoriečiai 

’ skaitytojai sužinos, 
apie Baltimorę negu; 

čia gyvendami iki šiol,

pat aprašys “Dirvos” 
tojams, 
“Dirvos” 
daugiau 
kad jie < 
žinojo.

Taigi 
bukite 
naujieną ir 'atidžiai tėmykite 
visus sekančius “Dirvos” nu
merius. Eilinis Narys.

“Dirvos” skaitytojai 
pasiįengę sutikti tą,

TRE-

A. S. 
kolo

ne pri-

NATURALIS LIETU
VOS GYVENTOJŲ 

JUDĖJIMAS

ko- 
yra 
ge- 
ap-

Gi-

PRIAUGO 27.006 GYVEN
TOJAI

Per visus 1936 metus Lietu
voje buvo 18,843 jungtuvės 
(1935 metais — 18,254).
mė 60,446 kudikiąį (1935 m. 
•— 57,970). Mirė 33,440 as
menys (1935 m. — 34,595).

Taigi 1936 metais Lietuvoje 
priaugo 27,006 asmenys (1935 
metais — 23,375).

1936 metas buvo geras gi
mimams visais atžvilgiais, nes 
ir nemoterystėje gimusių skai
čius (merginų 
didesnis, štai 
rystėje gimusių 
60,446 skaičiaus 
šimtis.

vaikų) buvo 
kaip: nemote- 
kudikiu iš to 
buvo 6.9 nuo-

PAJIEŠKAU pusbrolį Bro
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.

PASTABA VISIEMS
“Dirvos” redakcija priima, 

nemokamai, pranešimus apie 
mirusius 
ir Pietų 
išeivius.

žinias 
draugai, 
patys Lietuviai graboriai ku
rie palaidoja Lietuvius.

Reikalinga šios žinios:
1.

redakcija 
pranešimus 

Amerikoje, Kanadoje 
Amerikoje Lietuvius

gali prisiųsti giminės, 
kolonijų veikėjai, ir

2.
3.
4.

Vardas-pav..........................
(ir mergiška pavardė) 
Amžius ...........................
Mirimo diena..................
Kaip senai Amerikoje ..

5. Iš kur iš Lietuvos ..........
6. Kokie liko artimi giminės.
Viską tą sužymėjęs pasius

kit trumpu antrašu:
“D I R V A” 

Cleveland, Ohio.
Be tiesiog prisiunčiamų ži

nių, čia telpa suminėjimai mi
rusių, surinkti iš visų Ameri
kos Lietuviškų laikraščių.

NAGIN TEKLĖ
mirė Vasario 12 d., Brooklyn, 
N. Y.

BR1GYTA PAREIGIENĖ 
po tėvais Balsevičiūtė, 52 me
tų amžiaus, mirė Vasario 20 
d., Bayonne, N. J. Amerikoje 
išgyveno 
Gargždų,

JIEVA 
metų
28 dl, Cleveland, Ohio.
JANULIONIS LUCILĖ 
metų amžiaus, mirė Chica-

Gimus Pitts-

50 
rio

32 metus. Paėjo iš 
Kretingos apsk.

PAULUKEVIČIENĖ
amžiaus, mirė Vasa-

17
goję Vas. 16 d. 
burghe.

STIUKAS VINCAS
48 metų amžiaus, mirė Vasa
rio ,18 d. Chicagoje. Kilęs .iš 
Genčių k., Kretingos par.

URBONIENĖ ANTANINA 
mirė Vasario pirmose dienose, 
Nashua, N. II.

SAMSONIENĖ ONA 
mirė Vasario 18 d., Montcllo, 
Mass.

RIGELIS STASYS 
mirė Vasario 16 d., Shamokin, 
Pa. 78 metų amžiaus, šiame 
mieste išgyveno 55 metus.

P.
Vasa-

Ameri-
Gi-

metų amžiaus, mirė
9 d., Chicagoje.
VVABOL ANTANAS 
metų amžiaus, mirė

sario 12, Chicagoje. 
koj išgyveno 23 metus, 
męs Seinų ap., šventažerio p., 
Mikyčių kaime.

VALUCKIENĖ AGNĖ 
mirė Vasario 14 d., Rochester, 
Minn. Amerikoj išgyveno 30 
metų. Iš Tauragės ap., Lau
kuvos par., Palokisčio kaimo.

IVANAUSKAS ANTANAS 
mirė Vasario 14, Pittsburgh, 

I Pa.

Į

inebuvo.
mus nepriklausomybės.' 
kiek man rodos, buvo 
paminėta, su gražiomis

NEWARK,N.J
r. . --------

KELI ŽODŽIAI A. S.
ČIOKUI

Pora numerių atgal p. 
Trečiokas aprašė musų 
nijos rengtą Lietuvos

| klausomybės paminėjimą, bet 
tą dalyką netiksliai nušvietė. 
Peikti ir kritikuoti galima, bet 
tas neduoda mums jokios nau
dos, tik vieningumą skaldo.

Rašant į laikraštį apie 
'kj parengimą naudingiau 
atpasakoti kas įvyko, kas 
ro atlikta, ko p. Trečioko 
rašyme

Pas' 
šventė, 
gražiai
dainomis, naudingomis kalbo
mis. Visko kas tose kalbose 
buvo pareikšta nėra galimy
bės aprašyti, tačiau viskas iš
ėjo Lietuvybės naudai.

Tie kurie jau per penkias
dešimts metų dirbome, kėlėme 
Lietuvybę išeivijoje, kad ir pa
senom, bet vis dirbam, ir ne- j 
apsakomai džiaugiamės kad tu
rėjom laimę sulaukti net de- 
vyniolikos metų sukaktuvių to 
istoriško įvykio kada Lietuva 
pasiskelbė vėl laisva.

Į musų iškilmes pribuvo net 
Generalinis Lietuvos Konsulas 
p. Budrys, kuris buvo toli iš
važiavęs ir tą pačią dieną pa
sistengė sugryžti iš Clevelan
do. Taigi, jieškant gerų pu
sių šito įvykio jų buvo galima 
rasti ir aprašyti.

Musų jaunosios kartos labui 
nereikėtų barti musų pasenė
lių už musų geriausius .norus |

ANDZIULAITIS JURGIS 
mirė nuo sužeidimo angliaka- 
svkloje, Vasario 2 d.. Johns- 
ton City, III.

VLADIŠKIENĖ ELENA
47 metų amžiaus, mirė Vasa
rio 11 d., Brooklyn, N. Y.

ŠLUPŠTIKAS ANTANAS 
metų amžiaus, mirė 
9, Boston, Mass.

VAŠKIS AGNĖ
tėvais Vaičaitė, mirė
17 d., Chicagoje, 26

Vasa-

Vasa- 
metų

po
rio
amžiaus. Gimus Kaimelio p.. 
Suvalkijoje. Amerikoje išgy
veno 24 metus.

LAŽAUNIKAS
19 metų amžiaus, 
rio 11, New Britain, Conn.

ir darbus.
Kadangi parengimas buvo 

šiokios dienos vakarą, publi
kos gal dtau'giau ir negalėjo 
atsilankyti, tačiau nebuvo ma
žai, ir garsinimas to parengi
mo nebuvo užmirštas.

• Lietuvis.

KELIONĖS I LIETUVĄ

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK-KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kaine*

Išplauimai laivų iš New Yorko
GRIPSHOLM ........
DROTTNINGHOLM 
DROTTNINGHOLM
GRIPSHOLM ........
Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai, ir parduoda laivakor
tes autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedų Amerikos Linijos sky
riai.

SVVEDISH AMERICAN LINE
83G Fifth Avė. and 4 W. 51st Street 

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

.... Kovo 18

.... Kovo 20
.......... Bal. 17
... Gegužės 1

N. Y. City
181 N. Mchigan Av. 

154 Boylston St.
107 Cliffonl St.

d., Shenan- 
mieste išgy-

RUŠKEVIČIUS JONAS 
mirė Vasario 13 
doąh, Pa. šiame 
veno 45 metus.

JUOZAS 
mirė Vasa-

PAIN-EXPELLER
bonkutė tik 36c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

Palengvinimas 
drebinančią 
neuralgijos skausmų — 

gaunamas tuojaus.

Gaunama
U. Pakeltis Vaistinėje 

1117 E. 79th St. Cleveland.



Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS UŽ
KVIESTAS Į“MAGU- 

ČIO” BILIJUŠĄ
Aną vakarą parėjęs iš 

darbo, žiuriu mano gerb. 
Šonkaulis pakiša man gro- 
matą. Kas čia man rašo?
— misliu sau, ir kai atplė
šiau ir paskaičiau, iš di
delio džiaugsmo ko neiššo
kau iš savo čebatų!

Ar kas sviete tikėjo kad 
apie mane žinotu ir kas 
daugiau negu tik “Dirvos” 
redaktorius.

Iš to stroko, nei vakarie
nės nevalgęs, tuoj išbėgau 
'į- redakciją pasimatyt su 
gerb. Redaktorium ir pa
sigirt savo garbingu prie
puoliu.

Gerb. Redaktorius pama
tęs mane ineinant nudžiu
go ir sako:

—1 O, gerb. Spragile! La
bai smagu kad atėjai: tu
riu tau ką svarbaus pasa
kyti, — sako jis.

— Atsiprašau, tamsta, 
aš atėjau ne klausyt ale 
irgi ką svarbaus tamstai 
pasakyt, — sakau aš.

— Na, na, kas gi atsiti
ko? Gal kas tikrai gero?
— sako jis.

— Žinoma kad gero, ir 
aš jaučiuosi nemažai pa
gerbtas tokiu atsitikimu,
— sakau aš.

— Na tai imsim viską 
išeilės. Štai ką aš turiu su
planavęs: aš pasirengęs va
žiuoti į Amerikos sostinę 
Vašingtoną ir Į Baltimorę. 
Noriu kad tu kartu su ma
nim pavažiuotum. Aš ap
rašysiu Amerikos sostinę, 
o tu tą antrą seną miestą, 
ir viską atliksim vienu sy
kiu, — sako jis.

— Amerikos sostinė ar 
Baltimore tik niekis prieš 
mano gautą gromatą: žiū
rėk, aš gavau užkvietimą 
nuo “Margučio” Tetytės ir 
Dėdytės atvažiuoti į Ame
rikos Lietuvių sostinę! — 
sakau aš.

— Ar ištikro? O kas 
tokio ten bus? — sako jis.

— Ugi štai aiškiai pa
sakyta : “Gerb. Spragile: 
Šita savo gromatėle siun
čiam tamstos didenybei sa
vo uklonus ir danešam kad 
apriliaus mėnesio balan
džio pradžioj atvažiuotum 
j musų stalyčių Čikagą pa
dėt apvaikščiot ‘Margu
čio’ jubilijušą. Su žemais 
uklonais pasirašom tamstą 
uvožodami,

Tetytė ir Bėdytė. 
Adrisas:

Margučio Mperija.
S. P. Jeigu neaplaikysi 

šitos gromatėlės tai pra
šom duot mums žinot.”

— Tai tas ^Margučio” 
jubilejus sumaišys mano 
visą planą: aš Balandžio 
pradžioje žadėjau vežtis 
tave į Vašingtoną ir Balti
morę, — sako jis.

— O kas tokio: tamsta 
važiuok sau Į Amerikos 
stalyčių, ba ten manęs nie
kas netraukia, ten visai 
svetima. Aš važiuosiu j 
Amerikos Lietuvių staly
čių Čikagą ir aprašysiu sa
vo kelionę. Tai bus dau
giau ir navynų ir daugiau 
“Dirvai” biznio, — sakau 
aš.

— O kada gi tas “Mar

gučio” jubilejus bus? — 
sako jis.

— Nagi kaip čia groma- 
toj pažymėta tai bus Ba
landžio 11 diena, — sakau 
aš.

— Vienuoliktą? Tai kaip 
tik gerai: aš į Vašingto
ną važiuosiu pirmą, taigi 
gali su manim važiuoti į 
Amerikos sostinę ir Į Bal
timorę, o kai sugryšim, 
bus savaitė laiko iki važia
vimo j Čikagą. Jeigu lai
kas pavelys ir aš pavažiuo
siu ten su tavim, — sako 
jis.

— Jeigu taip tai aš su
tinku, ba aš jokiu budu ne
galiu atsisakyt nuo Tety
tės ir Dėdytės kvietimo į 
“Margučio” bilijušą, kuris 
bus Amerikos Lietuvių sta- 
lyčioje! — sakau aš.

— Turėdami desėtką die
nų tarpe, tikiu pajiegsim 
aplankyt ir Amerikos sos- 
stinę Vašingtoną ir Ame
rikos Lietuvių sostinę Či
kagą, — sako jis.

— Ar teisybė: sako kad 
Čikagoj Lietuvių yra dau
giau negu Kaune? — sa
kau aš.

— Taip čikagiečiai sa
ko: jie skaičiuoja kad ten 
Lietuvių gyvena pervirš 
šimtą tūkstančių, o Kau
nas, turintis apie 140,000 
gyventojų, jų tarpe turi di
delę dalį Žydų ir kitokių, 
taip kad pačių Lietuvių ir 
nėra šimto tūkstančių, — 
sako jis.

— žinai ką, ponas Re
daktoriau : aš sumislinau 
svarbų dalyką, — sakau 
aš.

— Na o ką tokio? — sa
ko jis.

— Pasirengus į tokią di
delę kelionę, kurią turėsim 
atlikt vienos savaitės bė
giu, ar nebus greičiau ir 
pigiau jeigu mes įsitaisy- 
sim oroplaną? — sakau 
aš.

— Nekrėsk juokų, gerb. 
Spragile. Lėktuvas kaštuo
ja tūkstančius dolarių, ar
gi vienai savaitei laiko ap
keliauti tris miestus apsi
mokėtų lėktuvas pirkt? Aš 
ir valdyt lėktuvo nemoku,
— sako jis. '

— Ale aš moku, — sa
kau aš.

— Betgi tokiam trum
pam laikui. Prie to, dide
li pinigai, “Dirva” tiek ka
pitalo neturi, — sako jis.

— Žinai kaip Amerikos 
biznieriai sako: laikas yra 
pinigas. Iš Klyvlando į 
Vašingtoną ir Baltimorę 
geležinkeliu reikia važiuot 
per visą naktį, o oroplanu 
galima nulėkt į porą va
landų. Tas pats ir su Či
kaga, kuri randasi visai į 
kita kraštą nuo Klyvlan
do/ Ten irgi reikia visą 
naktį geležinkeliu balado
tis, oroplanu gi vėl tik po
ra valandų laiko, — sakau 
aš.

— Aš visai nesirengiau 
traukiniais važinėti: auto
busu pigiausia. O tu dar 
kalbi apie keliavimą lėktu
vu. Tas visai neįmanoma,
— sako jis.

— Nesirūpink, ponas Re
daktoriau: mes gausim to
kį oroplaną kuris kitiems 
jau nereikalingas, ir musų 
kelionei į tas dvi garsias 
stalyčias užteks. Aš esu 
geras mekanikas: atsimeni 
kaip į Lietuvą nuskridau 
su daugiausia sustojimų? 
O kokį oroplaną aš turė
jau? Taigi, palik man rū
pintis apie oroplaną, o tu 
rūpinkis arie popierą ir 
rašomas plunksnas. Oro
planą aš rasiu, mums kaš
tuos tik gasolinas. O kiek 
jo reikės poros valandų ke
lionei? — sakau aš.

— Man rupi kad tu to
kiu savo lėktuvu nenuga
bentum mane pas Abrao
mą, — sako jis.

— Pasitikėk man, aš esu 
pasižymėjęs oro karžygis,
— sakau aš.

IMASI KOVOT 
SU SIFILIU

Suvienytose Valstijose pra
dėta visuotina kova prieš tą 
piktą ligą, sifilį. Visoje šaly
je gydytojai, sveikatos virši
ninkai ir kiti bendromis pas
tangomis pasiryžo prašalinti 
šitą žmones ėdančią plėgą.

Pasisekimas šiame didelia
me užsibrėžime priklausys nuo 
suradimo ir pavedimo gydymui 
visų asmenų kenčiančių nuo 
sifilio. Pats gydymas tos ligos 
padaro ją daugiau neužsikre
čiama tam kuris ją turėjo. To
dėl kuo daugiau bus išgydyta 
tuo didesnė bus ]>ergalė prieš 
tą slepiamą ligą.

Sifilis negalima išvyti iš kū
no trumpu dramatišku pasikė
sinimu. Kaip ir kitos didėsės 
ligos, jis galima nugalėti tik
tai po ilgo Įtempto kovojimo, 
savaitinio bombardavimo vais
tais ir kitkuo tam reikalingu 
per pusantrų metų laiko.

Sifilis, kuris žmogų suardo 
ir sunaikina, užima aukštą vie
tą mirčių skaičiuje. Jis yra 
didžiausias šnekutis iš visų li
gų ; paskutiniuose savo laips
niuose sifilis gali prakalbėti iš 
bent kurio organo ar plėvės 
žmogaus kūno.

Ligonis turintis sifili priva
lo pradėti gydymąsi su pasi
ryžimu ir kantrybe kokią pa
rodo džiovininkai kurie pralei
džia mėnesius ir metus lėtam 
gydymuisi, šioje lėtoje kovo
je sifilį turintis turi vieną pa
togumą: jam nereikia gulėti 
lovoje, jis gali dirbti savo dar
bą ir atlikti visas kitas savo 
pareigas.

Sifilio gydymui surasta vi
sokių būdų. Moderniški gydy
tojai naudoja dviejų rūšių vai
stus: arseniko sudėtinį, “ars- 
phenaminą”, arba vieną iš jam 
artimų chemikalių giminių; ir 
vienu iš sunkiųjų metalų, tan
kiausia vartojamą bismuthą.

G—s.

J. O. SIRVYDUI STA
TYS PAMINKLĄ 

JŪŽINTUOSE
JŪŽINTAI, Rokiškio ap. — 

Jūžintų miestelyje, kur prieš 
metus laiko yra miręs šiauri
nės Amerikos Lietuvių veikė
jas ir laikraštininkas J. O. Sir
vydas, nesenai įvyko gausus 
visuomenės susirinkimas. Ja
me vien senesniųjų ūkininkų 
dalyvavo per 50. Susirinkimo 
prezidiuman buvo pakviesti 
Rokiškio apskrities viršininkas 
VI. Rozmanas, K. širvydienė, 
velionies žmona, ir mokytojas 
T. Riautas. Susirinkime buvo 
plačiai pasitarta kaip vykdyti 
užsibrėžtą tikslą — pastatyti 
J. O. Sirvydui paminklą — jo 
vardo namus ir antkapį. Su
sirinkime buvo išrinktas ir J. 
O. Sirvydui paminklo statymui 
komitetas. Prie šių visuo
menės namų statymo lėšomis 
bei medega prisidės valsčiaus 
ir apskrities savivaldybės, o 
taip pat visuomenė ir organi
zacijos. Apielinkės ūkininkai 
prisidės darbu, suveždami miš
ko medegą ir kit.

Dabar komitetas tvarko pla
ną kaip bus vykdomi paminklo 
statymo ’ darbai ir kokiu budu 
bus ateityje tvarkomi J. O. 
širvydlo vardu visuomenės na
mai Jūžintuose. Tsb.

Lietuviai Floridoje
Juozas J. Bačiunas, iš Tabor 

Farm, Mich., su žmona leidžia 
žiemos laiką Floridoje. Mano 
išbūti ten visą Kovo mėnesį.

Pp. Bačiūnai apsibuvę Mel- 
boume mieste, kur pribuvo 
Sausio mėnesį.

Kitas “Dirvos” skaitytojas, 
Juozas Beleckas, iš Chicagos, 
leidžia laiką Altoona, Fla.

— Na tai iki pasimaty
mo, — sako jis.

— Iki pasimatymo, — 
sakau aš.

D I R V A.

NEPRIKLAUSOMYBE IŠKILMINGAI PAMI
NĖTA VISOJ LIETUVOJE

Minėjo ir Užsienis — Didelės Iškilmės Buvo Rygoje ir Taline

paskelbimo 
iškilmingai šven- 
Lietuvoje Vasa-

ir įspudingiau-

KAUNAS. — Kaip kitais 
metais taip ir šymet Lietuvos 
nepriklausomybės 
šventė buvo 
čiama visoje 
rio 16 dieną.

Didžiausios
sios iškilmės buvo laikinoje so
stinėje Kaune. Kaunas šia 
proga buvo visai pasikeitęs, 
žmonės jau išvakaro įvairių 
Įstaigų namus a p ke b i n ė j o 
elektros žiburiais, langus ir 
vitrinas puošė Prezidento An
tano Smetonos, Vyčio ženklo 
ir Dr. Jono Basanavičiaus at
vaizdais. Vasario 15 d. va
kare Kaunas jau skendo elek
tros šviesoje.

Vasario 16 dienos rytą visas 
miestas pasipuošė tautinėmis 
vėliavomis. Bazilikoje buvo 
atlaikytos iškilmfngos pamal
dos, kuriose dalyvavo Lietuvos 
Prezidentas 
ministeriai, 
nizacijos ir 
menės.

Po pamaldų, buvo pagerbti 
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės, 
žuvusių pagerbimas buvo Vy
tauto Didžiojo Muzejaus sode
lyje prie Nežinomo Kareivio 
Kapo. Taigi, ir šį kartą žmo
nės plūste plūdo į tautinę šven
tovę. Bet Vytauto Didžiojo 
Muzejaus sodelis yra nedidelis 
ir į jį galėjo patekti tik orga
nizacijų atstovai su vėliavo
mis, kurių buvo apie keletą 
šimtų, o žmonių tūkstančiai 
susispietę gatvėse.

Kariuomenė ir organizacijos 
padėjo ant Nežinomo Kareivio

iškilmingos pamaldos. Dides
niuose centruose buvo sureng
ta paradai. Visur buvo suruo
šta paskaitos, atitinkami vai
dinimai.

UŽSIENIUOSE

Antanas Smetona, 
kariuomenė, orga- 
gana daug visuo-

3 7

Tuo pačiu laiku pasi- 
devyniolika patrankos 

tai yra, tiek kiek šven- 
nepriklausomybės metų, 

iškilmių, kariuomenė ir 
pražygiavo pro

šymet Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvės buvo pla
čiai minimos ir užsieniuose. 
Kai kurių kraštų spauda Lie
tuvai paskyrė šiltus straips
nius, radiofonuose apie Lietu
vą buvo skaitoma paskaitos ir 
duodama Lietuviškos muzikos 
koncertai. Plačiausia minėjo 
Latvija ir Estija. Ten buvo 
surengti iškilmingi vieši posė-

džiai. Jų miestai buvo pasi
puošę savo ir Lietuvių tauti
nėmis vėliavomis. Latvija i® 
Estija Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo šventę mi
nėjo taip pat iškilmingai kaip 
mini savo šventes, šventės 
proga į Rygą buvo nuvykęs 
Lietuvos švietimo ministeris 
Prof. J. Tonkūnas, o Į Taliną 
žemės ūkio ministeris St. Put
vinskis. Jie iškilminguose ak
tuose atstovavo Lietuvos vy
riausybę.

Vasario 16 dieną suėjo 10 
metų kaip Vilniuje mirė Lie
tuvių tautinio atgimimo pat- 
riarkas Dr. Jonas Basanavi
čius. Jo minėjimas surengta 
Vasario 15 d. Minėjimas bu
vo pradėtas iškilmėmis prie jo 
paminklo, esančio’ Vytauto Di
džiojo Muzejaus sodelyje.

Tsb'.

Kapo vainikus ir gėlių pluoš
tos.

Susisiekimo ministeris Inž. 
J. Stanišauskis pasakė kalbą, 
kurioje pažymėjo kad per 19 
metų nepriklausomo gyvenimo 
Lietuvių tauta ir valstybė žy
miai sustiprėjo. Po ministerio 
kalbos, Tautos Himno metu, 
skambėjo Laisvės Varpas, pri
mindamas kuriuo keliu Lietu
va atgavo nepriklausomybę ir 
kad laisvė yra tas dalykas ku
rį reikia branginti daugiau už 
viską, 
girdo 
šūvių, 
čiama

Po
organizacijos
Nežinomo Kareivio kapą ir nu
vyko pasveikinti Respublikos 
Prezidentą, o seimas buvo su
sirinkęs iškilmingo posėdžio^ 
kuriame kalbą pasakė Seimo 
pirmininkas Inž. K. Šakenis.

VAKARINĖ IŠKILMĖ
Vakare nepriklausomybės 

minėjimas ėjo karo muzejaus 
salėje. Į salę galėjo patekti 
nedaug žmonių, užtat minėji
mas buvo perduodamas garsia
kalbiais į gatves, kuriose bu
vo išsilieję visi Kauno gyven
tojai. Kalbas sakė Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos pirminin
kas Dr. A. Juška, Dr. P. Gu
žas, Pulk. Saladžius, Dr. S. 
Janavičius, B. Grebliauskas, 
Dr. J. Leimonas, ir kiti.

Provincijose nepriklausomy- 
bės minėjimu rūpinosi Saulini 
ir vietinės organizacijos. Viso
se bažnyčiose buvo laikomos

i , •

Asmeniškai lydima
i* ’< į i uy

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA .
I LIETUVĄ”

Milžinišku ekspresiniu lavų

BERENGARIA Birželio-June 19
Išplaukia iš New Yorko tiesiai Į Cherbourga, 

f o iš ten geležinkeliu j Klaipėdą.

h
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Ekskursiją lydės žinomas ir nuodugniai kelionės'_ reika- 
kalus patyręs vadas pi P. BUKšNAlTlS. .y

Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausių laivų. įjt 
Gražus kambariai, skanus .maistas ir puikus (J 

Cunard pataraavimos 3-s klasės keleiviams. /Y 
Tik šešios dienos vandeniu! zv

L Platesnių paaiškinimų suteiks, arčiausias AJ
A ' agentas, arba T/

\X Cunard-White Star
\\ 5 1121 EUCLID AVĖ.

CLEVELAND, O.

palankūs
mano gerk
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PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINE"

J. V. Senatorius Reynolds 
"Luckies

esemai padarytame savarankiškame tyrinėjime 
didelė advokatų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, 
ir tt. dauguma, kurie pasisakė rūką cigaretus, pareiškė 
savo vpatišką pamėgimą lengvam užsirūkymui.

Šio pamėgimo protingumą patvirtina Senatoriaus 
Reynolds ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 
operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 
kurie pasirenka Luckies, lengvą užsirūkymą. Jūs tai
pogi galite turėti Luckies — lengvo užsirūkymo, laisvo 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 
išimtino “It’s Toasted” proceso gerklės apsaugą. 
Luckies yra malonūs jūsų gerklei.

“Iškalbumas ir geras tabakas yra 
dvi Pietų tradicijos. Ir Lucky Strike 
parodo man, kaip atsiduoti abiem iš 
jų. Nes šis lengvas užsirūkymas netik 
patenkina mano skoni, bet ir palieka 
mano gerklę gerame stovyje. Pereitų 
rudenį Nortli Carclinoj — kada man 
teko turėti virš 1OO kalbų — aplan
kiau Lucky Strike dirbtuvę. Aš manau, 
jog Lucky Strike ‘Toasting’ procese 
atradau paslaptį to, kas padaro šiuos 
cigaretus taip palankiais mano gerklei. 
Nuo pamatymo kiek pašvenčiama 
ypatingos priežiūros ir išlaidų padaryti 
Luckies jūsų gerklei švelniais, aš tapau 
didesniu, negu kada nors prieš tai. 
lengvo užsirūkymo šalininku

GERB. ROB’T R. REYNOLDS, JUNGTINIU 
VALSTIJŲ SENATORIUS IŠ NO. CAROLINA

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

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
Copyrlgtit 1987. k’be Aumk&a L'ubacco Vouipaa*
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ANGLIJOS IR ITALIJOS 
GINKLAVIMOSI 
LENKTYNĖ

Kai Anglija paskelbė savo 
$7,500,000,000 ginklavimosi 
programą, pirmutinis į tai 
atsiliepė Italijos Mussoli
ni, kuris pareiškė jog sto- 
jąs su Anglija Į ginklavi
mosi lenktynes.

Pirmiausia, Italijos dik
tatorius išleido patvarky
mą vyrams skaitytis esant 
kareiviais nuo 18 iki 55 
metų amžiaus, ir įvedė ka
riuomenės ir ginklavimosi 
dauginimo programą.

Ne tik tai, Italija dar 
pradėjo išnaujo vajų padi
dinti gimimų skaičių. Sa
ko, reikalinga kad gimtų 
kuodaugiau vaikų, kurie 
bus kareiviais ateityje.

Kiek toli Italija galės su 
Anglija bėgti tose septynių 
ir pusės bilijonų dolarių 
ginklavimosi lenktynėse ne
žinia. Žinovai sako Ita
lai nepajiegs eiti iki pat 
galo. Italija . nuo 
kratytų.

Anglijos tikslas 
imtis tokio programo 
kuriuo niekas negalėtų su
silyginti, tiktai Suvienytos 
Valstijos, o Britanija ne
laiko Ameriką sau kompe- 
titore. Šis Anglijos užsi- 
brėžimas atvėsins karingą 
ūpą tokių Vokiečių, Rusų,

'TAIP esti visada — taip 
bus ir dabar: vieniems 

ką laimėjus kiti pulsis at
imti, ir susipeš tarp savęs. 

Šiose dienose plačiai vi
soje šalyje spauda kalba 
apie užeinantį savitarpinį 
darbininkų vadų karą už 
laimėjimus:

Kaip tik John L. Lewis 
laimėjo automobilių ir ge- 
ležies-plieno darbininkams 
pripažinimą, tą pripažini
mą nori pasiimti sau Ame
rikos Darbo Federacija, 
kurią vadovauja William 
Green.

Du galingi darbininkų 
vadai susivaržys tarp sa
vęs už pirmenybę: kuris 
turi būti visų organizuotų 
darbininkų vadas.

Kur tik laimėjo Lewis’o 
vadovaujamas Ihdustrialio 
Organiziavimo Komitetas, 

" ten William Green siunčia 
savo Darbo Federacijos at
kaklius agitatorius pasuk
ti darbininkų organizaciją 
į Federaciją.

Vietoje kovoti su kapi
talistais, unijų nariai pra
dės tarp savęs kovoti už 
tai kurio vado klausyti. 
Kaip tik kur, kada kas ką 
pasiūlė ar sumanė tuoj at
sirado pritarėjų, taigi at
siranda ir naujai laimėto
se unijose: vieni nariai pa
tenkinti dirbti su Lewis, 
kiti linksta į Green pusę.

Tarp Lewis ir Green iš
kilo skirtumai kuomet A. 
Darbo Federy 
žiavime Lewis 
ganizuoti indui. ;ių darbi
ninkus ne-amatnmkus.

Green tą siūlymą panei
gė, pripažindamas kad tik 
amatninkai privalo būti or
ganizuojami ir jie turi 
nustatyti Amerikos darbų 
krvptį.

Kuomet Lewis pradėjo 
savo vajų darbininkų su
organizavimui, Green sa
kė, be Federacijos pagal
bos jų suorganizuoti nebus 
galima. Net sakė kad ne
trukus Lewis, kuris pasi
traukė iš Federacijos, ant 
kelių klaupęs prašys kad jį 
priimtų atgal į Federaciją, 
po nepasekmingų pastan
gų-

Nors Lewis dar nelaimė
jo galutiną savo užsibrėži- 
mą — griežtą unijų Įvedi
mą plieno darbuose — jis 
laimėjo teisę kalbėti, per 
plieno darbininkų organi
zavimo komitetą — už or
ganizuotus tos industrijos 
darbininkus.

Pereitą rudenį Amerikos 
Darbo Federacija suspen
davo United Mine Workers 
(angliakasių uniją), kurios 
Lewis yra prezidentu. Su 
juo iš Federacijos išsimetė 
dešimts kitų unijų. Kar
tu su tomis unijomis Levis 
turėjo apie 1,000,000 orga
nizuotų darbininkų. Dabar 
sako turi apie 2,000,000.

Federacija liko su apie 
2,750,000 unijistų.

Už vadovybę besitąsyda
mi gali pakenkti darbinin
kams daugiausia.

suva-
M^ųlė or-

Z

to ban-

ir buvo
su

Japonų, Italų, Prancūzų ir 
kitų, kurie nesiliauja gink- 
lavęsi.

Mussolini tačiau pirmu
tinis, kai varlė prieš jautį, 
pradėjo pūstis.

SLA. JUBILEJINIS 
ALBUMAS

Kaip jau SLA. nariams 
žinoma, SLA. leidžia savo 
50 metų jubilejinį Albumą. 
Albumas trumpu laiku iš
eis iš spaudos. “Tėvynė
je” Albumo komisija pra
neša nariams kad pasisku
bintų Įsigyti Albumą ne
atidėliodami. Dabar, iki 
Gegužės 1 d., Albumą ga
lima gauti už $3. Paskui 
reiks mokėti $4.

Albumu įdomaujanti S. 
L. A. nariai apie tai plačiau 
ras pačioje “Tėvynėje”.

Albumas apims 50 metų 
SLA. darbuotės, jo veikė
jus su jų atvaizdais ir tt.

Radio programas iš Lie
tuvos bus girdimas Ameri
koje Balandžio 12 d. 
čiau apie tai “Dirva” pra
neš vėliau.

Pla

Italijoje fašistų vadovy
bė spiriasi stiprinti savo 
tautą ne tik dabar bet ir 
už 20 metų — taigi kalba
ma apie pakėlimą taksų 
nevedėliams ir grąsinimą 
konfiskavimu turto vedu
sių bevaikių porų.

IŠMOK GINTI TĖVYNĘ!
Drungnas vėjas putė, svirtis vis girgždėjo, 
Kai sena motutė mane palydėjo.
Sakė: “Eik, vaikeli, išmok gint tėvynę, 
Eik takais senolių, atvaduok Vilniją.” 
Sesė ilgai mojo, juokės eglės šilo, 
Man jausmai krūtinėj audringai sukilo.

* * ♦

Linksma man ginkluotam gretose žygiuoti, 
Mokytis kariauti ir dainas dainuoti. 
Musų jiegos jaunos ginklų plienu žvanga, 
Linksta kalne pušys kai daina suskamba. 
Vilnių atvaduoti — ir dangus pritartų, 
Greit galėtum, močia, vykt prie Aušros 

Vartų!
“Karys”. P. Bložė.

IŠLEIDO 23 milijonus. 
Suv. Valstijų senato komi
tetas kurio žinioje yra 
žiūrėjimas rinkimams 
leistų pinigų, surinkęs 
lutinas žinias skelbia 
politiškos partijos, jų
dieji kandidatai ir daugy
bė skyrių praeito rudens 
rinkimams išleido $23,973,- 
329. Tai brangiausi rinki
mai Amerikos istorijoje.

SU- 
iš- 

ga- 
jog
di-

TURTAS IR MEILE
Gražus atminimai 
Meilės ir draugystės 
Slenka užmiršiman 
Kaip brangi jaunystė.

Kiek buvau laimingas
Prie tavo krutinės 
Tiek dabar aš budžiu 
Tuo laikus atminęs..,.

, Tu mane apvylei
Tik dėl kito turtų, 
Bet vien turtais meilė 
Ar gal būt sukurta?

Mano meile, žodžiais
Niekad netikėjai,
Vis ugningais žvilgsniais
Į kitus žiurėjai....

Daug kalbės nevienas 
Tau, bet veidmainingai,
Sakau tikrą tiesą
Atvirai, širdingai.

Aš tau veidmainingų 
žodžių neturėjau, 
Visada nuoširdžiai 
Ir karštai mylėjau.

Bet mažai tempiu
Tau, mano mieloji, 
Paklausta ar myli, 
Tik ranka numoji. . . .

Šiauliai Jonas Orintas

NORI $1,200 METINĖS 
ANGLIAKASIAMS

Kaip žinoma, šiuo tarpu 
eina kietos anglies unijos 
derybos su kasyklų savi
ninkais už naują sutarti, 
dabartinei sutarčiai bai
giantis Balandžio 1 dieną.

Unija reikalauja 50c mo
kesties pakėlimo dienai ar
ba $6 dieninio uždarbio an
gliakasiui. Prie to reika
lauja garantavimo 200 dar
bo dienų metuose, taip kad 
angliakasis uždirbtų ne- 
mažiau*$1200 Į metus. Tik 
toki užmokestį gaudamas 
darbininkas galėtų žmoniš
kiau išgyventi.

SAKO, KARO NEBUS. 
Dr. Joseph Goebels, Vokie
tijos propagandos ministe
ris, kuris laike Klaipėdos 
seimelio rinkimų 1935 me
tų rudenį, už Lietuvos sie
nos Lietuviams liežuvį ro
dė ir koliojosi kaip girtas 
šiaučius, šiose dienose pa
reiškė :

“Europoje karo nebus. 
Mes neužpulsim nieką, ir, 
tikėkit man, niekad dau
giau jau nežaidžia minti
mi užpulti mus.”

Tuo gi tarpu kitas na
zių gerklė, Gen. Goering, 
prieš savaitę laiko nuvyko 
Lenkijon “tnedžioti”. Ką 
jis ten medžioja? Jieško 
paikų Lenkų apsukti jiems 
galvas ir prikalbinti prie 
kokios kvailystės?

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

“Varpe”. Plačiausi

—MUSŲ netolimos praeities 
istorija labiau ir labiau nu
šviečiama. Lietuvoje, sakoma, 
neužilgo išeis Dr. Jono Basa
navičiaus dienoraščiai. O Dr. 
K. Grinius, sakoma, rašo savo 
Atsiminimus, kurie apims 1894 
iki 1936 metų laikotarpį. Ga
dynę iki 1894 metų jis aprašė 

atsimini
mų pluoštą ikšiam yra davęs 
Martynas Yčas. Dr. Jono šliu
po yra išleista “Jaunatvė” ir 
“Aušrininkas”. Spaudai ruo
šia J. O. Sirvydo atsimnimai.

—LIETUVA ir musų vieno 
rašytojo talentą pripažino. An
tanas Tulys susilaukė antros 
dovanos už savo apysakų rinki
nį, “Aš Bučiavau Tavo žmo
ną”. Visiems Tūlio draugams 
tai smagi naujiena. Tenka pri
siminti kad “Dirvos” leidėjai 
buvo pirmutiniai išleisti vieną 
Tūlio raštų rinkinį dešimts 
metų atgal. Premijuota Tūlio 
knyga spausdinta Kaune.

—KIEKVIENAS E u r o p os 
taikai ženklas Lietuviui malo
nus, nes kitas karas Lietuvos 
valstybei gali suteikti nemalo
nių sukrėtimų. Vienu tokių 
taikos ženklų yra Vokietijos 
pakeitimas savo užsienio pre
kybos krypties. Pirmiau, bū
davo, pirmenybę turi karo me
dėja ir karo tikslams reikalin
ga žaliava, šita kryptis pakir
to daugelį “ramių” prekių eks
porto rūšių, nes importuojama 
žaliava eidavo karo reikalams, 
kiti fabrikai jos negaudavo. 
Užsienio pirkėjai pradėjo Vo
kiečių prekių nebepirkti, nes 
negalėjo būti tikri jų gausią. 
Dabar, sakoma, karo reikalai 
Vokietijoj pastatomi kiek nuo
šaliau, nes skvernu alkūnės lo
pymas pasidarė pavojingas 
tautos gerovei. Ir, gali būti, 
Vokiečiai pamatys kad taikin
gos prekybos budu jie Euro
poje įgys daugiau galios negu 
ginklų žvanginimu.

—SAUSIO mėnesį Kaune
įvyko du svarbus suvažiavi
mai: Tautininkų Sąjungos ir 
Katalikų Veikimo Centro. Ta
čiau, nei tautininkai musų lai
kraščiams ką nors parašė, nei 
katalikai savo. Tai šiaip Lie
tuvos laikraštininkai savo ko
legas Amerikoje nepastebi. ’ 

Gaila!

SKAITYMAI

KAS ATSITINKA KUOMET POPIEŽIUS 
NUMIRŠTA

390 Metų nuo Pirmos Lietuviškos 
Knygos

ar nėra Įdėta kokių slaptų 
siunčiami laiškai cenzuruo-

nelaisvėje su kardinolais

NAUJO POPIEŽIAUS RINKIMAS

PEREITAME numeryje buvo plačiai aprašy
ta kokios apeigos atliekama Popiežiui nu

mirus, iki jis palaidojamas ilsėtis amžinai.
Dabar pažymėsime kaip renkamas naujas 

popiežius.
Popiežių palaidojus, šventoji Kolegija, su

sidedanti iš šešiasdešimts šešių kardinolų, ku
rie suvažiuoja į Romą į popiežiaus laidotuves, 
daro slaptus balsavimus išrinkimui naujo Po
piežiaus. Vatikano ribose minios susirinkusios 
žiuri-laukia kada pasirodys durnų signalas.

Vienas paskui kitą kardinolai su savo pa
lydovais renkasi į tam tikrą siena aptvertą Va
tikano rūmų dalį atlikti balsavimui. Jiems iš 
ten išeiti negalima iki naujas popiežius nebū
na išrinktas.

Jie ten būna uždaromi ir durys užantspau
duojamos, kurias sergsti tradicinis Kardinolų 
suvažiavimo Maršalas, kuris nuo 1721 yra na
rys Chigi šeimos. Kardinolai valgo kartu ty
loje, telefono susisiekimas ten nutrauktas, jų 
maistas peržiūrimas 
laiškų, ir visi jiems 
jami.

Toje laikinoje
būna mažas buris žmonių: daktarai, chemikai, 
virėjai, kirpikai, tarnai, kurie visi prisaikdinti 
užlaikyti pasląptį.

Atėjus nustatytam laikui, prasideda balsa
vimas.

Balsavimo lakštas yra padalintas į tris da
lis. Kiekvienas kardinolas parašo savo vardą 
ant vienos dalies lakšto ir tą dalį užlenkia, už- 
spaudžiant laku. Ant trečios dalies lakšto už
rašo tam tikrą ženklų ir numerį, ir tą dalį už
lenkia ir užlakuoja. Vidurinėje dalyje parašo 
Lotyniškai už kurį kardinolą iš savo tarpo bal
suoja į Popiežiaus vietą.

Tiktai ši lakšto dalis yra matoma. Kitos 
dalys atidaromos kuomet popiežius išrenkamas 
gaudamas tik vieną balsą daugiau už kitą kan
didatą, patikrinimui ar išrinktasis neužima šv. 
Petro sosto savo paties balsu. Pačiam už save 
balsuoti neleistina.

Balsavimo lakštus kardinolai sudeda į kie- 
liką, nusilenkia ir gryžta į savo vietas.

Popiežiaus išrinkimui reikalinga dviejų 
trečdalių balsų. Labai retai tas skaičius gau
namas pirmu balsavimu. Mažiausia balsų ga
vusieji kandidatai išsimėtą. Kiekvieną kartą 
balsavimo lakšteliai sudeginami ir naudojami 
nauji. Lauke stovinti minia pamačius mažus 
skystus durnus iš kamino virš Sistinų Koplyčios 
žino kad dar rinkimas neatlikta.

Pagaliau rinkimai baigiasi. Paskutiniai bal
savimo lakšteliai sumaišomi su drėgnais šiau
dais ir tada užkuriami. šiuo kartu iš kamino 
išsiverčia juodi durnai ir žmonės sužino kad 
naujas Popiežius jau yra.

Laukiančios minios po to 
Popiežiaus Sekretorių aukštai verandoje Vati
kano rūmuose. Jis prašneka: 
linksmą žinią. Mes jau vėl turim Popiežių.

Kai šis pranešimas padaroma naujai išrin
ktas Popiežius pasirodo miniai ir iškeltom ran
kom laimina visomis keturiomis pusėmis: pie
tų, šiaurės, rytų ir vakarų linkui, padarydamas 
kryžių. Tuomi Popiežius užsirekomenduoja sa
ve rolėje “didžiausio žemėje antro po paties 
Dievo” Jo galybė apima visus tuos kurie pri
silaiko Katalikų tikėjimo. “Ką tu suriši žemė
je, tas bus surištas ir danguose, ką tu paliuo- 
suosi žemėje, tas bus paliuosuotas ir danguo
se”. Tokią tai galybę turi Popiežius katalikų 
tikėjime. Tas sakinis reiškia: Ką Popiežius ar
ba jo skirtieji dvasiškiai pasmerks žemėje, tas 
bus pasmerktas ir Dangaus akivaizdoje. Ką 
išteisins, pripažins geru, taip tas bus pripažin
tas ir Danguje. Kitokio sprendimo būti negali.

Popiežius turi galę atleisti nuodėmes to
kiuose atsitikimuose kur kiti dvasiškiai negali.

Jis skiria arba pakelia kardinolus; jis ka
nonizuoja šventuosius. Popiežius gali uždrau
sti arba užgirti tam tikrų porų vedybas: kata
likų tikėjimas nevelija giminėms vestis, ir ne
velija persiskirti kartą pora susiveda. Tačiau 
popiežius turi teisę tame padaryti savo spren
dimą.

Turėdamas šitą visą galybę, Popiežius pa
siveda savo siela Bažnyčiai visam savo gyveni
mui, ir patampa iki savo mirties “Vatikano ne- 
laisviu”. Sydney Morrell.

SENIAUSIA Lietuviška spausdinta knyga, ku
ri yra išlikus iki musų dienų, yra Martyno 

Mažvydo katekizmas — “Catechismusa Prasty 
Szadei”. Be šios knygos Martynas Mažvydas 
yra parašęs ir kitų tikybinių raštų, kurie užpil
do musų evangelikiškos tautos dalies religinės 
istorijos 1547—1570 metų laiko tarpą. 1549 m. 
Martynas Mažvydas yra ir išvertęs giesmę “Te 
Deum Laudamus”; tarp 1566—1570 metų išėjo 
jo pirmas giesmynas “Gesmes Chriksczonis- 
kas”, ir parašė. “Paraphrasį Permanitiną”, ku
rio išleidimo metų iki pat šiol dar nepavyko nu
statyti.

Daugiausia žinių apie Martyną Mažvydą 
yra užsilikę Vokiečių šaltiniuose. Tai turėjo 
būti begalo taurios sielos ir didelio išsilavinimo 
vyras, jei 1546 metais Prūsijos hercogas Alb
rechtas parašė jam laišką, kviesdamas į ką tik 
jo įsteigtą Karaliaučiaus universitetą semtis 
šviesos. Karaliaučiaus universitetas tegyvavo 
dar tik antrus metus, nuo 1544 m. lštikro Maž
vydas studijavo Karaliaučiuje. Jo studijų kaš
tus apmokėjo pats Albrechtas. Vėliau jis bu
vo Ragainės kunigas. Mirė 1562 metais. Taigi 
tekunigavo tik 14 metų.

šiandien mokslas dar nėra visai tiksliai iš
sprendęs klausimo kur yra buvus Mažvydo tė
viškė. Kad jis buvo tikras Lietuvis apie tai jo
kių abejojimų nėra, žinomas Vokiečių 
ninkas Schleicher spėja Mažvydį kilus iš 
sios Lietuvos, Dr. Gerullis linkęs manyti 
lūs iš Didžiosios Lietuvos. Jis mano jį
žemaičių bajorų kilmės. Be to, Mažvydo raš
tų kalboje yra nemaža lenkizmų. Jei jis butų 
kilęs iš Mažosios Lietuvos tai butų daugiau bu
vę germanizmų.

Jis yra pirmas musų gramatikos autorius 
su savo “Pygus ir trumpas mokslas skaititi ir 
raschity”. Tiesa, tas jo skaitymo ir rašymo 
mokslas yra labai primityvus, bet vis dėlto jau 
tada buvo padėtas musu rašto kalbos pagrindas. 

“L.A.”

kalbi- 
Mažo- 
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Žmogaus Smegenys Auga
50 Metų Amžiaus

Iki

iki žmo-

pamato mirusio

“Pranešu jums

SMEGENYS žmogaus galvoje auga
gus pasiekia 50 ar 60 meti] amžių, tikrina 

Dr. Alės Hrdlicka, pažymus Suv. Valstijų Na- 
cionalio Muzejaus antropologas, kuris sako tą 
susekė išmatuodamas daugybės žmonių galvas.

žmogaus galva nesustoja augus iki užeina 
pati tikra senatvė, sako jis, remdamasis savo 
išmatavimais Amerikos žmonių galvų. Kitų 
šalių mokslininkai tą patvirtina išstudijavę ki
tus žmones.

Dr. Hrdlicka daro išvadą kad galvos augi
mas tikriausia' bus todėl kad ir patys smege
nys auga, kadangi nėra įrodymo jog su didė
jančiu amžium storėtų žmogaus galvos kiau
šas.

Toliau, tikrinimą kad su didėjančiu am
žium paauigimas galvos ir smegenų nėra joks 
įrodymas kad suaugusio žmogaus išmintis pa
didėtų.

Kartu su galva, sako jis, auga ir žmogaus 
nosis, burna ir ausys, kas patėmijama net po 
to kai žmogus pereina 60 metų amžiaus.

JUROS MERGA

K. S. KARPIUS
Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų.Juros -

ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę merga 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ’r 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 800 pusi. —----------------------------- 100

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland. O.

ŠOKIS nekad nebūna perilgas — jeigu šo
ki su patinkamu asmeniu.



DIRVA r

(Tęsinys iš pereito num.)

Verutė išplėtė akis, ir išsigandus vos 
nesušuko.

— Ponas.... čia negalima.... pra
šau išeiti.... Užtiks dar!.... — spyrėsi 
ji, manydama kad jis netyčia pakliuvo, ir 
lengvai paprašytas išeis.

— Panele.... aš tave tik pabučiuo
siu ir pasišalinsiu.... — lysdamas artyn 
ir bandydamas ją apkabinti maldavo jis. 
— Pasiilgau tavęs, Verute....

— Ne, ponas, čia ne vieta, išeik! — 
jau užgauta atkirto ji, kuomet jis artino
si akis ištempęs, šypsodamasis, ir kartu 
užsidegusiais geismais. — Šalin nuo ma
nęs!.. ..

— Panelyte... k nebūk tokia pikta... 
Ar neatsimeni praeitos vasaros?....

Verutė neužsileido reikalavus ji ša
lintis iš jos kambario. Ką jiedu pernai, 
taip sau pripuolamai, darė tas jos jau ne
jaudino. Dabar ji jo bijojo ir nenorėjo 
kad kas kitas patirtų apie jų kokius nors 
santikius. Jei kas užtiktų ji jos kamba
ryje, kiltų ir pasipiktinimų, ir labiausia 
butų kaltinama ji. Jai pasirodė didžiau
sia nedora kad jos kambaryje slaptai ran
dasi vyras....

Šeimininkų kalbos iš toliau pradėjo 
artėti ir “kipšas” suprato kad turės šok
ti laukan nieko nepešęs. Ir, vikriai iššo
kęs, kaip nieko dėta, pro kampą namo pa
suko Į priešakį, ten tuoj susidūrė su vi
sais, ir vėl pradėjo savo tuščias kalbas ir 
juokus, bet dabar jam, sujaudintam nepa
sisekimu, nekaip sekėsi.

Verutę toks jo pasielgimas surūpino 
ir papiktino.

Jis dabar jai, savo šypsą, išverstom 
akim išrodė į baisybę, nebuvo tas malonus, 
prielankus sąjausmų rodytojas, kaip jai 
vaizdavosi pirmiau. • . .

Ką ji, ūpo pagauta, darė pernai, da
bar jau, vyresnė būdama, daugiau supras
dama, negalėjo dasileisti daryti. Ji nega
lėjo duotis jam myluoti ir bučiuoti jo pa
salomis užklupta, kuomet ją valdė jau ki
tokios mintys. Jisai, nuolat apie ją mąs
tydamas ir ruošdamasis savo klastingam 
tikslui, buvo tam pilniausia gatavas, kuo
met ji, laikui bėgant, nuo jo visai atvėso. 
Joje sustiprėjo dorovingumas ir savival
da, jame gi tas viskas buvo paleista pil- 
niausion valion, turint pasitikėjimo kad 
galės toliau su ja savo užgaidas vykdyti.

Tarp visų šeimos narių esant, juo 
daugiau jis prie jos gretinosi ir prielan- 
kavo, tuo daugiau ji juo neapsikentė.

Nieko nepešęs, “kipšas” pradėjo geis
ti kad Verutė, kaip kitados, išeitų sau į 
laukus vaikščioti, kad jis galėtų prieiti 
prie jos visai vienos. Nenujausdamas kad 
ji pasikeitė, manė ją bijant prie kitų su 
juo artimai santikiauti, manė su ja viena 
susidūręs vėl sužadintų jos jausmus ir 
galėtų pakreipti savo valion. Jeigu ji tiek 
dasileido pernai, manė jis sau, šymet bus 
daug prieinamesnė....

Tačiau Verutė buvo tikrai ir rimtai 
persikeitus. Nors atkalbama jo, ir Mar
cės barama, ji leido mintims ir svajonėms 
apie Andrių save užvaldyti. Gal būt dėl 
to kad likimo buvo skirta išsipildyti jo 
žodžiams: “Tik tave vieną — visados....” 
Kad ji ir jis tik vienas kitą ir daugiau 
nieko šiame gyvenime nemylės....

Verutė niekur iš namu nei nemanė iš
eiti, ir “kipšas”, ilgai lakinėjęs ir tikėję
sis, gabaus nusivylęs išjojo Raudondva
ri n.

Bet išjojo gerai' apsisprendęs savo pa
siryžimo atsiekti greičiausiu laiku: nuo 
to jis jokiu budu nemanė atsisakyti. Ve
rutė ne pirmutinė kurią jis kad ir sun
kiai pakreipia savo norams: nejaugi jis 
leis tokiai jaunai užsispyrėlei jo pastan
gas pastumti Į šalį .. .

Tuoj užstos šilta-graži vasara, ateis 
tie vakarai ką vilioja žmogų j upę atsivė
dinti, o ji, kaip jau pernai pradėjo, eis 
daugiausia viena.. .

Ir jis taip darė: laikas nuo laiko at
jodamas, kai gryždavo pavakare namon, 
nujojęs prie piliakalnio, kur nuo dvaro ne
matyt ir negirdėt, ten palikęs arklį, pa
upiu atėjęs artyn, krūmais prisėlinęs, kar
kluose atsigulęs, išgulėdavo valandas —

. K

kartais visai nieko nesulaukdamas, kar
tais matydamas patį Giedraitį, kartais gi 
Marcę su motina....

* * ★
Vidurvasarį, vieną popietį atjojęs, at

nešė Giedraičiui neva svarbią žinią iš Bir
žų, nors mažai ką iš ten žinojo, tik tiek 
kiek girdėdavo iš savo pilies įgulos virši
ninko Smilgio. Taipgi prisiminė girdėjęs 
jog Vilniuje šaukiama Lietuvos kunigaik
ščių susirinkimas, bet tą užsiminė dau
giau norėdamas patirti ar kunigaikštis 
Giedraitis ten vyks.

Šį kartą, suėjęs Verutę vieną, suma
nė ištirti kodėl ji taip persikeitus link jo, 
kas jį tiesiog į pašėlimą varė.

Gavęs progą, pakišo jai mažą margą 
šilko skepetaitę, iš Krokuvos turėtą, pa
sakydamas:

— Parjojęs musų pasiuntinis parnešė 
ir šią dovanėlę tau nuo Andriaus.... Tik 
man jis pasitiki.... — ir kišdamas ske
petaitę, labai nudavė darąs tai paslaptai, 
ir akis į ją įsmeigęs tėmijo kaip ta “do
vana” į ją veiks.

— Nuo Andriaus?! — prašvito Ve
rutė džiaugsmu, imdama iš prigaviko pa
siūlytą daiktą, ir staiga sugniaužus pa
slėpė skepetaitę sau užantin, labai pri
spausdama sau prie krutinės. — Ačiū,
ačiū, ponas Ignacai.... Netikėjau kad: 
jis mane prisimena....

“Kipšas” patyrė ko norėjo, ir sužino
jęs jos palinkimą, užsidegė pavydu kad jo 
pastangos gražumu pakreipti ją į save 
neduoda vaisių.

— Perdaviau 
prisiųstą dovaną, norėdamas išpildyti jo 
valią ir būti tau 
Vemta, žinai jog yra nuodėmė mylėti sa
vo sesutei skirtą vyrą ... — rimtai pri
kišo jis.

— Ponas Ignacai: niekas nėra nuodė
mė,. tik pačių žmonių pritaikytas varžy
masis.. .. — priminė ji jo paties pirmiau 
jai pasakytus žodžius.

-r- Bet, panele, kai tu apie jį svajoji, 
čia namie būdama, jis ten gal su kitomis 
meilinasi, kaip visi svieto perėjūnai da
ro... . Ta dovanėlė gal siųsta vilioti ta
ve, kad turėtų su kuo žaisti kai sugryš, — 
bandė perkalbėti ją “kipšas”.

— Andrius visai nežino kad aš jį my- j 
liu.... taigi tokia meilė niekam nekenks
minga. ...

r— Nekenksminga? Aš labai neno
rėčiau kad apie šią Andriaus dovanėlę pa
tirtų tavo sesutė.... Aš busiu kaltina
mas slaptai tarpininkavimu judviem.... 
— neva susirūpinęs, bet norėdamas pa
gąsdinti Marce, prasitarė jis.

— Aš jo dovanėlę paslėpsiu taip kad 
Marcė niekad apie ją nepatiks....

—- Panele Verute, kada mudu vėl su
sieisim ant piliakalnio vienudu? 
liojančiai užkalbino “kipšas”.

— Niekados daugiau....
— Panelė man pernai tikrai tą žadė

jai. ..
— Jei ir žadėjau tai pernai.... Aš 

negaliu su ponu santikių turėti... . ponas 
esi vedęs. .. .• — priminė jam rimtai Ve
rutė.

— Ir Andrius taip kaip vedęs.... 
Bet ką reiškia mano vedybos prieš mano 
meilę panelei ... Su manim panelė pa
žinsi tikrą gyvenimą ...

— Ne, ponas Ignacai.. . Nesitikėk 
to... . — pertarė ji.

“Kipšui” Malickiui užėjo didelė 
mauda.... Jis pakišęs jai tą neva 
didaus dovanėlę, labiau sužadino ją 
jo, bet jei ir norėtų pasakyti kad ta 
petaitė buvo tik jo paties sugalvota klas
ta, tuomi sukeltų joje sau tikrą neapikan- 
tą, ir visai neturėtų progos prie jos pri
siartinti ....

“Pamatysim kaip tu juo džiaugsie- 
si!. .. . ” tarė sau “kipšas”, sukąsdamas 
sau lupą ir nerimo apimtas koja spardy
damas žemę.

Jis dar godžiau žiurėjo į šią mergai
tę, vienu metu dar daugiau pagražėjusią, 
supilnėjusią, žavėtinesnę, bet ji, nesupras
dama jo vylių, nieko nežinodama apie jo 
pasalingus siekimus, taip sau lengvu at
sakymu nubloškia į šalį visus jo per metą 
augintus geidulius, lyg jis jų ir neturė
tu.... (Bus daugiau)

tau savo kunigaikščio-
prielankus... . Tačiau,

vi-

ap- 
An- 
prie 
ske-

TRUMPOS PASTABOS:
Rašo Jonas Valaitis

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

AR ŽINOTE kad 
kaip keno pirštai yra 
ilgi, nykštis vis yra 
tik 2 colių ilgio?

NEW YORKO žydai šymet 
išsiųs Į Palestiną 1 milijoną, 
700 tūkstančių dolarių.

RUDENĮ tarp New Yorko 
ir Anglijos bus pradėtas nuo
latinis oru susisiekimas. Or
laivių stotis bus North Beach, 
prie Queens.

LENKŲ valdžia Baranovi
čiuose stato dar vieną radio 
stotį tokiu, budu bus jau 10-ta 
jų radio stotis. Ji galingumo 
bus tokia kaip Vilniaus, 5,000 
wattų.

nežiurint 
dideli ar 
maždaug

SUV. VALSTIJŲ inžinieriai 
siūlo kasti kitą kanalą, Pana
šų Panamos Kanalui, iš Atlan- 
tiko j Pacifiką, per Nicaragua 
ir Costa Ricą. Tas projektas 
kaštuotų 722 milijonus dolarių.

KANADOJE norime praves
ti Įstatymas kuriuo uždraus 
bent kam vartoti tų penkių 
vienu kartu gimusių Dionne 
mergaičių vardus.

PRANCŪZIJA j Lietuvą pa
siuntė dar tris profesorius dės
tyti ten Prancūzų kalbai, ir 
tuo patim teikia šešiems Lie
tuviams stipendijas studijuoti 
Prancūzų kalbą pačioje Pran
cūzijoje..* Pabaltijo šalyse Lie
tuva turi daugiau Prancūzų 
mokytojų negu kita kuri kai
myninė valstybė. Prancūzija 
išsyk buvo Lietuvai labai ne
drauginga. Dabar už tai atsi
lygina.

VOKIETIJOS dvasiškiai pa
tiekė nazių valdžiai protestą 
diel persekiojimo kunigų. Rei
kalauja dvasiškius paleisti iš 
kalėjimų ir liautis persekiojus 
bažnyčias. Valdžia su jų rei
kalavimais, sake, sutiks, jeigu 
dvasiškija neprieštaraus val
džiai, o dirbs talkoje jos pla
nų vykdyme.

PARYŽIUJE Gegužės d.1 
atsidaro Tarptautinė Paroda, 
kurią dabar skubomis ruošia 
7,000 darbininkų. Tarp 49 
valstybių dalyvaujančių Paro
doje bus ir Lietuva. Paroda 
užims 150 akrų žemės plotą ir 
tęsis mylios ilgio palei Seine 
upę.

NEW YORKO valstijoj ruo
šiama įstatymas nusižengu
siems jaunuoliams atlikti bau
smę savaičių pabaigose, kad 
jie neturėti! dėl to netekti sa
vo darbo.

PO VAINIKAVIMO kara
liaus, kas įvyks' Gegužės mė
nesį, sekančiu žygiu Britanija 
ruošiasi žymiai padidinti savo 
karo laivyną 
denyne ypač 
kraščiais.

Ramiajame van- 
Australijos pa-

automobilių in-

ne- 
lai- 
už-

ITALIJOJE
žinieriai išrado automobiliams 
padangas-gumas kurios ir per
smeigtos vinimi nesusiploja. 
Tai iš daugelio atskirų klėtke- 
lių sudaryta guma. Jei viena 
klėtkelė praduriama, kitos, oho 
pripustos klėtkelės, staiga dau
giau išsipučia ir pradurtą sky
lę užspaudžia.

NEŽIŪRINT kaip Čekai 
nori karo, jie ir dirbdami 
kas nuo laiko praktikuojasi
sidėti kaukes prieš nuodingas 
dujas, ir požemiuose pasislėp
ti, kad kilus karui jie jau bu
tų pratę apsisaugoti. Pana
šiai ruošiasi ir kitos valstybės. 
Vokiečiai įsirengę galingas si
renas pranešti gyventojams 
apie priešus; Anglai — grei
tus automobilius, kurie kauk
dami važinės po miestus. Bet 
vėliausias ir tobuliausias bū
das tai Prahos, Čekoslovakijos, 
elektriški laikrodžiai su galin
gomis sirenomis. Jie tą pat 
sekundą visam miestui prane
ša apie pavojų, jeigu kilus ka
rui artėtų koks nors priešas, 
žeme ar oru.

DALLAS, Texas, policijai ir 
teismų organams teks moky
tis astronomijos. Pagal jų įs
tatymus, parduoti iš varžyti
nių turtą reikia 10 vai, ryto 
“Saulės Laiku”. Kadangi sau
lės laikas tame mieste nesu
tinka su standardiniu laiku tai 
policijai teko astronomijos pa
galba nustatyti kada ten yra 
saulės laikas. Pasirodo, sau
lės laikas ten yra 27 minutom 
anksčiau negu standard'inis. I 
Ot ką du žodžiai padaro.

MINNESOTOS universiteto 
geologistas Prof. Schwartz 
paskelbė kad Minnesotos val
stijos žemės derlingumą 30-čia 
nuošimčių yra padidinę prieš
istoriniai ledų kalnai (20,000 
iki 700,000 metų atgal), ku
rie perėjo per Minnesotą. Tų 
ledų dėka, ta valstija turi de- 
sėtką tūkstančių ežeru, kurie 
ją apsaugoja nuo potvinių.

Tokie pat ledų kalnai 
perėję per Skandinaviją ir 
tuvą. Dėl to ir Lietuva 
taip derlinga žemė, ir turi 
daug gražių upių ir ežerų. 
gi ir musų tėvynė gali
taip kultūringa kaip bi kuri ki
ta kultūringa valstybė ai- jos 
dalis.

NEW YORKO valstija pa
siūlė New Jersey valstijai pa
gerinti su New Yorku susisie
kimą. Siūlo visus geležinke- 
čius einančius iš New Jersey 
sujungti su Hudson upės pože
miniais keliais ir liniją pra
vesti iki 51-mos gatvės, New 
Yorko Radio Miesto. Projek
tas įvykdyti kaštuotų 187 mi
lijonus dolarių.

TVORAI
PASIŽVALGIUS j

KUR LIETUVOS KARIAI 
GYVENA 1

yra 
Lie- 
yra 
tiek 
Tai- 
buti

i

Kur raudoni murai, 
Jovarai kur supas, * 
Ten žalsva jaunystė, 
Ten pakilęs ūpas.

*
Vakar musų klasę
Buvp kazematuos, 
Daug ten ko patyrėm, 
Daug ten ko pamatėm,
Kariški paveikslai, 
Kariškieji šūkiai 
Akis sužavėjo — 
širdys smarkiai dūko.
Tiesias žalsvos eilės, 
šautuvai rikiuojas, 
Norisi žygiuoti 
Su kariais į koją.
Mintys plaukia toliais, 
Mintys sielą kelia — 
Gal ir mes čia busim 
Už kelių metelių.

*
Vėjuos žaidžia beržas,

' Linksma kazematuos,
Daug ko čia išmokstain, 
Daug ko

“Karys”.

t

I

4
<i!

čia pamatom.
Alg. Matukonis.

TYSLIAVA “Veny-

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ 

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

JUOZAS 
bėję” sako:

“Skaitant Naujienas, Lais
vę, Vilnį ir Keleivį, atrodo kad 
‘bendras frontas’ butų parem
tas nuoširdumu. Sekant kar
štą šių laikraščių redaktorių 
polemiką ištikrųjų yra taip 
kaip šioje vietoje jau sykį bu
vo pasakyta:

“Pažiūrėsime kaip ilgai jie 
vieni kito 
katruos g

ifvti

Ekstra! Nauja ’DIRVA’!
• •

BŪTINAI susipažinkit su nauja — “DIRVA”! Štai kelios naujeny
bes, kurios jums bus įdomios “Dirvoje” skaityti:

Z

1) Naujas “Dirvos” antgalvis; 2) Smulkios žinios iš Lietuvos laikraščių;

3) MIRIMU skyrius: sužymėta Amerikoje mirštanti Lietuviai; 4) Lietu

vos Miestų ir Miestelių Aprašymai; 5) Naujas Gerb. SPRAGILAS;

6) Smulkios trumpos Įvairios Clevelando žinios ir kitokios įdomybės.

7) “Dirvos” Redaktoriaus ir Gerb. Spragilo kelionės Į WASH1NGTO- 
NĄ, BALTIMORĘ, ir CHICAGĄ, ir kitoki raštai.

★ ★ * ¥ * *

★Apsirūpinki! vasarai skaitymu — išsirašykit sau “Dirvą” dabar pusei 
metų laiko. Jeigu nenorit mokėti prenumeratą už Visą metą, prisiųskit 
arba atneškit Vieną Dolarį, ir “Dirva” lankys jus pusę metų — ištisą va
sarą. ★“Dirva” darosi įdomesnė ir turi daugiau įvairių gražių raštų. 
Tik pavartykit jos puslapius: visokiausi aprašymai, aiškus ir įvairus, vi
siems lengvai suprantami, pamokinanti, pajuokinanti, informuojanti.

„ ‘ f . ' , '
★“Dirvą’ išsirašyti galima kada kas nori: nereikia laukti metų pradžios 
ar vidurio. T ik įdėkit laiške dolarį, jrašykit savo aiškų vardą ir adresą, 
ir "Dirva” jus lankys. Vietiniams: “Dirvos” Administracija atdara va
karais iki 7 valandos. Jūsų vaikas gali atnešti $1 ir išrašyti “Dirvą”.

DIRVA”
6820 Superior Avenue

u

Cleveland, Ohio

meluos ir katrie 
iau apgaus.”

< • S

DĖDĖS ANUPRO RADIO
Iš Lietuvos

Dėdė Anupras iš “Lietuvos 
Ūkininko” apznaimina:

Oi smutnas, vaikučiai, dabar 
gyvenimas šioj ašarų pakalnėj. 
Nei tau šventės kaip reik, nei 
tau pasninko jokio. Sakysim, 
mano čėsais, užgavėnes tai 
bent užgavėnes būdavo. Bly
nus geldomis, o pilvus dvikar
tėmis mieruodavom, devyni 
Lašininiai su devyniais Kana
piniais smertelnai pasipjauda
vo, visokios linksmybės per 
aukštinius garuodavo, o pele
nų dieną už visus tuos raška- 
žius visu kunu ir dusia paku- 
tavodavom. Vadinasi, čia tau 
didelė linksmybė, čia tau dide
lis smutkas, o iš to ir gyveni
mas margas. Paskui vėl gi 
septynias nedėlias jokio gyvu
liško tauko į burną neimi, pil
vą diržu vis verži ir verži, j 
pasninko galą jau svyruoji nuo 
vėjelio pavasarinio, kaip ber
želis svyrūnėlis, o kai jau at
eina Velykos, vėl kad grybšte
li tai net devyniais diegliais 
vaitoji, ale nieko neboji, ba už 
visus griekus esi atpakutavo- 
jęs ir beveik šventu stojęs.

Tai šitaipos margai ir įvai
riai savo gyvenimėlį mužikiš* , 
ką ,gyvenom, po tuziną vaike
lių auginom, karvutes čystu 
šiaudu maitinom, jokio Pieno
centro nepažinom ir jokiom 
mašinom Dievo dovanos nemu- 
čijom.

Dabartės, 
pačios
nes ne užgavėnes, ir ta gavė
nia ne 
nesusipratimas, užtat ir visas 
gyvenimas toks lygus, laibas, 
lyg per separatoriaus dūdą iš
varytas ir toks sausas kaip 
tuščias delmonas.

I
NAKTIES SCENA ' 

GATVĖJE
— Sustok, tamsta, ar nebu

si toks geras pagelbėti mane 
vargšą? Aš nieko neturiu pa
saulyje kaip tik šį rev21xerį,’*j

vaikučiai, ir tos 
užgavėnes ne užgavę-

gavėnia, o kažinkoks

z
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Matykit Matykit Matykit
Naujas 1936 metais Gamintas Filmas

f VIETINES ŽINIOS

Dovanų Davėjai Cleve
lando Lietuvių Darže

lio Bazarui

METROPOLITAN 
OPEROS TIKIETAI 

JAU GAUNAMI

LIETUVA SPALVOSE
Dovanas iš vietinių surin

ko šios Darželio narės:
Mary
Anna
Anna 
Adele 
Katre

Mischik
Mihelich
Pongonin 
Vilčinskas 
Miliauskas

« ¥ ¥

Rodys Juozas Januškevičius Jr.

M^Du vakaru Clevelande
Sekmadienį ir Pirmadieni

ovo-March 14 ir 15
LIETUVIŲ SALĖJE

Abu vakaru ų džia 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. ,
Juozas Januškevičius, Jr., jau ketvirtą me

tą išeilės aplanko Clevelandą parodymui puikią 
Lietuvos filmų — jau antrą metą rodo SPAL
VUOTUS paveikslus — visai naujus, nes perei
tą vasarą važinėdamas Lietuvoje padarė vėl vi
są daugybę filmų skirtingų Lietuvos vietų ir 
jų vaizdų.

MATYSIT — Lietuvos žemės Ūkio ir Pra
monės Parodą, Lietuvos naujo Seimo rinkimus, 
Seimo atidarymą, Eucharistinį Kongresą Kre
tingoje, Lietuvos Ūkininkų gyvenimą ir Laukų 
darbus; Lietuvos Gintarą ir o išdirbimą.

MATYSIT — Lietuvos Kariuomenę, Karei
vių Gyvenimą ir jų Dainas; Kariuomenės Ma
nevrus, Jaunimą Tautiškuose Rūbuose; Moterų 
Dvarą, Lietuviškus šokius, Įvairų Lietuvos jau
nimo Sportą;

MATYSIT Lietuvos prekių Eksportą i ki
tas šalis; Prof. Jablonskio Mokyklą Kaune, su 
klasės vaikučių žaidimais; Lietuvos Tautininkų 
Sąjungos pirmininkams vėliavų įteikimo cere
monijos. PREZIDENTAS SMETONA atidaro 
Seimą; Pirma sesija, nauji Seimo atstovai.

MATYSIT — Kauno Karo ligoninę ir ligo
nius; žuvusių už Lietuvos Laisvę Kareivių Ka
pus; Vytauto Tiltą, upę Nemuną ir garlaivių 
prieplauką ties Kaunu. Kauno policininkus; 
Latvijos Lietuvių vaikai Gelgaudiškyje, Lietu
vos Prieglaudoje.

MATYSIT Lietuvos miestelius — Sintautų 
pieninę, Lietuvos studentus ir didžiąją mokyk
lą; Kretingą, Ukmergę, širvintus, Plokščius, 
Kaišiadorius, Vabalninkus, Mariampolę, Gelgau- 
dišk..

MATYSIT Lietuvos ūkio gyvenimo smul
kius dalykus — Bulvių kaupimas ir žydėjimas; 
Obuolių ir Vyšnių sodai; Rugių sėjimas; Lietu
vos Agurkų daržai; Namuose, rugių malimas 
girnomis, Bekoninių kiaulių auginimas, ir tt.; 
Kiaušinių suskirstymas ir perrinkimas išsiun
timui į kitas šalis iš Klaipėdos, ir tt.

GIRDĖSIT — Kariuomenės dainas; Kauno 
kavinę su linksmo muzika.

šie Januškevičiaus paveikslai yra didžiau
si ir naujausi. Filmos naturalėmis spalvomis su 
gražiomis dainomis ir muzika. YPATINGAI 
ŠVIESIOS IR AIŠKIOS.

LITHUANIAN COLORED MOVING PICTURES
A Travel Picture of Beautiful Lithuania. See 

Lithuanian Sport Activities, Lithuanian Pres- 
IAL COMEDY.

ident ant High Government Officials; See Spec- 
ial Sports events. PLŪS a ROARING SPEC- 

Two nights — starting at 8:00 P. M.
, Adults 35c. Children 15c.

Asmenų Jieškojimas
Lietuvos Pasiuntinybė (Lith

uanian Legation, 2622 — 16th 
St., N. W., Washington, D.C.) 
sekančių asmenų prašo atsi
liepti:
1. S. Ozalas, seniaus gyvenęs

15368 4th Avė., Phoenix, 
III.

2. A. LastauskaSj seniau gy
venęs 203 Seymour avė., 
New Britąiių Conn.

3. J. Jazukevičius, seniau gy
venęs Tacoma, Wash.

4. T. Bielskus,
4. L. Martinkus,
6. J. Gilus,
7. Pauline Ambrose.

Pasiuntinybė prašo atsiliep
ti ir visų tų kas pažino virš- 
minėtus asmenis, ir pranešti 
ar tie asmenys tebegyvena 
Amerikoje, ar bus kur išvykę, 
jei tebebūtų gyvi.

Lietuvos Pasiuntinybė.

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 Lawnview Avė.

Tel. ENd. 1495 (15)

Jonas 
Petras 
Lithuanian Chamber of Commerce 
N. A. Wilkelis, Undertaker 
P. V. Chesnul, Attorney 
Brazis Bros. Clothers 
Flynn & Froelk Furniture Co. 
Portaro Beauty Shoppe 
Lithuanian Democratic Club 
Vincas Braizis, Tailor 
“Dirva”
Superior Beauty Shoppe 
Komer Coal Company 
Monreal Furniture Company 
O'Bell Bakery
J. Blaskevidius, Grocer 
Dr. S. T. Thomas, Dentist 
Marshall’s Drug Štore 
Miller United Shoe Store
I. Šamas, Jeweler 
Held’s Furniture Store 
Charles Stonis Restaurant 
Woolworth’s - Superior Avė. 
Miller’s Shoe Store
J. J. Verseckas, Tailor 
Jos. Konecnig, Jeweler 
Portage Meat Market
M. Zinevičiene Russell Inn 
J. Stepulionis, Dry CIeaning 
Juozas šeštokas, Grocer 
Kramer & Reich, Men’s Furnishings 
Gus. F. Rose, Jeweler 
Weatherhead Bakery 
Scotts $1.00 Store 
Haig’s Fruit Market 
Bramley - Pepper Florai __
The Stoneman Co., Hardware 
Chick’s Meat Market
A. Urbšaitis, Barber 
M. Goldman
Povilas Kubilius Tavem 
Hardware Store, Superior-E. 65th, 
Toedtman & Follis Drug Store 
John Nirouskas Beer Garden 
Price Creamery 
Anthony Uss 
Premium Delicatessen 
Home Suply & Hardware 
Gus Serio’s Meat Market 
Kvederas Grocery 
Burg’s Market 
Vincas Chesna Tavem 
Ben. Dovidavičius, Grocer 
Magdė Žiurienė 
J. Luobikis, Upholsterer 
Blepp Knitting Company 
Eisenberg Hardware Co. 
Leipshit’s Department Store 
Ohio Furniture Company 
Willert’s Meat Market 
Mazzolini Artcraft Company 
Royal Furniture Company 
Eisenberg Dept. Store 
Katz-Rothstein, Heldman Fum. 
Yale Fruit Market 
Brody Drug Company 
Finkelstein’s Grocery 
S. Cohen & Sons Company 
Goodman Grocery 
Blott Grocery 
Wm. Beatz & Company 
Uptown Drug Store 
105th St. Hardvvare Store 
Grdina Department Store 
Tonchia Drug Company 
Slapnik Sr., Florist 
Mr. & Mrs. J. T. DeRighter 
Joseph Urbšaitis 
Mrs. Witkoff 
Mary Brazis 
Mrs. L. Šukys 
Mrs. Aluska 
F. Saukevičius 
Mr. " — ‘
M r. 
Mrs. 
Mrs.
Ona 
Pranas Samuolis 
Mike Drasutis 
Prančiska Zinjcevičienė 
Mrs. George Venslovas 
Nelliie Andriunas 
Anelė Pranskiute, Yakima, 
Mrs. W. Mickulonis, Mahanoy 
Paulina štaupienė 
Katrė Magilienė 
Kazimiera Sadauskiene 
Agnės Kissel
B. Velička 
Agota Viakterienė 
A. & M. Martišius 
Amelia Lasky 
Jonas Alekna 
A. Kvederiene 
Mr. & Mrs. J. Salasevice 
Vincas P. Banionis 
Miss Anna Skuzinskas 
Katre Vilkaitiene 
Rutman Wine Company 
Yale Florist 
Slapnik Jr., Florist 
Svete’s Flower Shoppe 
Kanuner Hardvvare Store 
Grdina Picture Store 
Grdina Furniture Company 
Weiss Baking Company 
Nevmian Haffey Furniture Co. 
Kresge’s Dollar Store — 105th 
Standard Drug Co. - 105th St. 
Mattison Hį.djvare 
Miller’s Candy Shoppe - 105th 
Miller’s Shoe Co. - 105th St. 
Uptovvn Dress Shoppe 
GHenVille Hardvvare Comphny 
Doan Drug Company 
Zebel’s Dry Goods 
0‘Donnell’s Meat Market 
Merchants of GlenviUe Section 
Chevrolet Motor Co.
Pontiac Motor Co. - 105th St. 
Frank Decker Hardware 
Speer Drug Store 
A. & P. Tea Company 
Schriebman Jevveler 99 - St. Clair 
F. W. Rose, Jevveler 
Fisher Bros.
Vincas Debesis 
V. Cerkesiene 
Dr. J. N. Simans 
Moterų Atjautos Kliubas Corlett 
Karpavice, Farmer - Geneva, O.

Budrys, New York 
Rimša, Sculptor

& Mrs. A. Miliauskas
& Mrs. J. Tulauskas
A. Lingiene 
M. Cerauka 
Kaminskienė

Co.

Co.

Wash.
City

St.

St

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

saviškiams į Lietuvą.

Metropolitan Opera Compa
ny perstatymų sezono tikietų 
pardavimas jau prasidėjo di
džiojoje salėje Union Trust 
Banke, Euclid Avenue ir East 
Ninth Street.

Kainos yra žemesnės negu 
buvo kuomet pirmiau Metropo
litan Clevelande lankėsi, šy
met tikietų kaina yra nuo $1 
iki $6, ir nebus taksų.

Dabar tikietai parduodami 
visoms šešioms dienoms per
kant kartu. Nuo Kovo 22 d. 
pardavinės pavienėms operoms.

Per savaitę Balandžio 12 iki 
17, bus perstatyta devynios 
operos, miesto auditorijoje.

LUIZAI CLEVELANDE
Praeitą savaitės užbaigą Cle

velande praleido Petras ir Al
vina Luizai, iš Toledo, Ohio. 
Atvyko čia į p. Julės Salase- 
vičienės gimtadienio minėjimą 
Kovo 6 d. Kartu su jais buvo 
atsilankius p. Slogaitienė.

šiame paminėjime dalyvavo 
pp. Salasevičių šeimos nariai 
ir keli artimi draugai. Rep.

NAUJAS PATVARKYMAS
Pereitą metą Ohio valstija 

įvedė naują įstatymą, kuris 
reikalauja kad darant kokias 
nors pamainas savo nejudamo 
turto pervedimo, arba pirkus 
nejudamą turtą, turi būti pri
duota apskrities auditoriui ir 
antrašas kam ateityje turės 
būti siunčiama taksų sąskai
tos.

Kuomet tas bus padaryta, ir 
taksų mokėtojui nereikės važi
nėti jieškoti savo taksų sąskai
tų ir nebus vargo su taksų iš
rinkimu.

Nuo Balandžio 1 dienos tas 
patvarkymas ineina galion ir 
joki dokumentai nebus priima
mi jeigu juose nebus naujo sa
vininko antrašo, kur jis 
gauti taksų sąskaitas.

Apie šį dalyką praneša 
ahoga apskrities Auditor 
A. Zangerle.

nori

Cuy- 
John

pĮIPPODROMg
Didžiausias mišinys komedi

jos, romanso ir nuostabumų 
nuo tada kai matėt “Cockeyed 
World”, į Hippodrome ateina 
nauja RCO-Radio filmą šešta
dienį, Kovo 13, vardu “SEA 
DEVILS” (Juros Velniai).

Vadovaujamą rolę vaidina 
šiurkštus Victor McLaglen, ku
ris už gerą vaidinimą yra lai
mėjęs akademišką dovaną; su 
juo Preston Foster, Ida Lapi
no ir Donald Woods, prie dau
gybės kitų.

Dalykas prasideda su Fos- 
ter’o įsimylėjimu į McLaglen’o 
dukterį, Ida Lupino, kas tėvui 
labai nepatinka. Jo vienatinis 
būdas atsikratyti negeistino 
žento yra užvedimas atkaklios 
kovos su jaunu vyru, kad jis 
nuo tos šeiiųos šalintųsi ir už
mirštų pačią merginą.

Tarp tų dviejų milžinų atsi- 
buna žiaurios muštynės, taip
gi daug kitokių įvairianybių.

Paveikslas vaizduoja Suvie
nytų Valstijų pajūrio sargy
bos gyvenimą.

Prie “Sea Devils’” 
drome duoda dar kitu gražių 
vaizdų, juokų ir savaitines ži
nias.

Hippo-

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš
rašykit ja jiems: $3 metams

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame i stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.
6824 Superior Avė.

i EVA’S
Dry CIeaning

I Senas Drapanas padarom 
; kaip naujas, išvalom ir 
; sutaisom.
; Vyriški Siutai ir Topcoats 
’ išvalyti, suprosyti už 85c.
: Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS 
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699

*
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EAST OHIO GAS CO. 
_ PASIAIŠKINIMAS

The East Ohio Gas Compa
ny paprašė miesto tarybos pa
kelti kainą už gazą Clevelando 
naudotojams.

Niekas nenori matyti kylant 
jokių dalykų kainų, bet ar ne 
taip dedasi nuolatos su viskuo 
ką mes naudojame?

Kiekvieno dalyko kaina pri
klauso nuo kaštų jo pagamini
mo ir pardavimo. Visi kaštai 
bent kokio biznio visada per
eina ant sunaudotojų. Mes vi
si tai žinom, ir mes taipgi ži
nom kadi visi kaštai įvairiuose 
bizniuose, lygiai ir pragyveni
mo, kyla. Tas išrodytų lyg 
yra tai kaina kurią mes mo
kam už gerus laikus kuriais 
naudojamės. Jus tą matot pa
didinime algų plieno industri
joje, kas, suprantama, perde
damą ant sunaudotojo. Išro
do kadi apie tai mes nieko ne
galime daryti nei sakyti.

šiame atsitikime su gazo 
kompanija, jai turėtų būti su
teikta proga išdėstyti savo da
lyką, su visais reikalingais fa
ktais, apie prašomą naują kai

ną. Tas taipgi bus proga ga
zo naudotojams patirti faktus.

Jeigu kompanijai kaštuoja 
daugiau aptarnauti žmones ga- 
zu, tada aišku kad ji turi gau
ti aukštesnę kainą. Kaip auk
štą, priklauso nuo to kiek tas 
pačiai kompanijai atsieina. Ga
zo kompanija sako kad jos to 
biznio vedimui kaštai reikalau
ja, apsaugojimui to patarnavi
mo ir savęs, pakėlimo kainos, 
ko ji ir prašo.

Pirmiau gaukim visus fak
tus, tada tik išneškim nuos- 
prentį, ne pirmiau.

VELYKOS KOVO 28

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

Jau Laikas Pamainai!
Nusipirkit sau Naują Pavasarinę

SKRYBĖLĘ
vėliausių Pavyzdžių, Stilių, ir Spalvų

Musų Krautuvė Pilna Jūsų Pasirinkimui

Kainos po $Į.95 — $0.95 — $‘^.95
Vyrams Naujos Pavasarinės Kepurės 69c.

Puikus šilkiniai Kaklraiščiai 55c. 2 už $1.00.
DYKAI Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu už 10c. ar daugiau

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

Dėt informacijų kreipkitės j:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

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

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St., Navrark, N. J. 

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn. 

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

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worcester Ma$$.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Monfello, Mass.

PAUL MOLIS
1730-24th St.. Detroit Mich. 

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

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superior Avė., 

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS
206 All Nations Bank Building 
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

DIDELE
EKSKURSIJA

Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Populiariu Ekspreilnlu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks is New Yorko

GEGUŽĖS 16 d., 1937

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

ir Klaipėdą

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

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

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pil
nio mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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j DELLA C. JAKUBS 
Ę (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Vežimai ligoniams pervežimui į ligonbučius.
| Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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i i
=
s

3
3

I

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pik'- 
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. MUĖIOĖIS
6606 Superior Avė. Cleveland HEn. 6729
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b i LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

P. KUBILIŪNAS AT
GAVO LAISVĘ

MERKINE — Dzuky Sostine

(Tęsinys iš pereito nr.)

III.
Garsi visame pasaulyje 

buvo Merkinės pilis; tokia 
pat garsi buvo ir bajorų 
Kirklių giminė, kuri iš se
nų laikų kaip tėvų tėvai 
mena sėdėjo aukštoje Mer
kinės tvirtovėje. Gerbė tos 
giminės vyrus ne tik žmo
nės, kur aplinkui begyven
dami matė gerus narsiųjų 
darbus, matė kaip ne vie
nas jų padėjo savo galvą, 
tėvų kapus begindamas ir 
šventą aukščiausiųju dievų 
ugnį.

Gerbė juos patys galin
gieji kunigaikščiai ir semt 
Trakų ir didžiojo Vilniaus, 
ir iš senų laikų, kaip Mer
kinė stovėjo pavesdavo se
niausiam jų valdyti pilį ir 
ginti tėviškę šalį nuo Gu
do, nuo Lenko ir nuo pikto 
kryžiuočio.

Ir niekados nepasigailė
jo kad tiek pasitikėjo Kir
klių bajorų giminės vyrais, 
nes jų neužvylė nei vienas.

Ir taip per ilgus metus 
sūnūs paskui tėvą sėdėjo 
aukštoje Merkinės pilyje.

v c- v
Iš to ką čia pacitavau, 

skaitytojui aišku kaip pui
kiai padavimas ir lanksti 
Krėvės plunksna nupasa
koja apie Merkinę, bet kai 
padavimas labai ilgas, tai 
aš čia aiškesniam padavi
mo supratimui padu ošiu 
trumpą jo sutrauką.

Padavimo sakoma kad 
visa Kirklių giminė buvo 
narsi, bet už visus narsiau
sias buvo bajoras.. MyĮcis 
ne tiek saVo Kasiais dar
bais 
giais. 
turis sūnūs kaip ąžuolus 
plačiašakius, kuriems su
augus, vyriausi jį, Zubrį, 
išsiuntė į vakarus, kur 
Baltosios jūrės bangavo, 
kur narsus Kęstutis kovo
jo. Kitus du siuntė Vil
niaus link, kur Nėris žaidė 
mėlynomis savo bangomis, 
kur sėdėjo kunigų kuni
gaikštis Algirdas, o jau- 
niausįjį, ketvirtą tėvai pa
siliko prie savęs.

Zubrys išjodamas pakė
lęs kepurę atsisveikino sa
vo skaisčiąją mergelę Mei
lutę, bajoro Kindžio duk
relę, kurios mėlynos akys 
toli jį lydėjo kai vienas an
trą slaptai mylėjo.

Po keturių metų nežinės 
ir motulės ašarų, parvyko 
bajoro Mvkio du sūneliai 
brangiausių turtų pa-rsi- 
veždami. Pradžiugo senas 
bajorai, Merkinės pilies 
valdovas, dėl to iškėlė di
delę puotą, sukvietė visus 
kaimynus, kur per tris 
dienas ir tris naktis liejosi 
midus iš sklidinų taurių ir 
visi džiaugėsi seno bajoro 
džiaugsmu.

Po abejonių ir lūkesčio

gryžo ir 
Kęstučio 
kunigas 
Zubrį už 
šė palikti 
brys sutiko, 
traukė prie 
vęs kunigo 
kimą parvyko aplankyt se
nų tėvelių pilj ir mergelę 
Meilutę, kuri pirmoji jį pa
sitiko nešdama vandenėlį 
iš tyro šaltinėlio.

Sugryžęs ir gavęs savo 
ir Meilutės tėvelių sutiki
mą, Zubrys iškėlė puikiau
sias vestuves su Meilute. 
Laike didžiulės puotos sve
čiai sumanė pamedžioti, o 
nuo jų neatsiliko ir jaunie
ji: narsus Zubrys ir jo iš
rinktoji Meilutė. Perplau
kus Merkį, Meilutė pašdvė 
žvėrelį, kuris nubėgo miš
ko gilumon, o paskui jį nu
sivijo Meilutė ir bajoro 
Mykio jauniausias sūnūs, 
kuriuos bebėgant iš pasalų 
suėmė kryžiuočiai einanti 
sugriauti Merkinės pilies.

Zubrys su visa diduome
ne išgirdę šaukiantį pavo
jaus trimitą, skubiai gryžo 
pilin be jaunos savo žmo
nos Meilutės ir jauniausio 
savo brolio. Greit atsira
do prie pilies vartų ir kry
žiuočiai prieš save varyda
mi belaisvius: Meilutę ir 
jauniausi, bajoro Mykio su- 

Mat, kryžiuočiai bu-

narsus Zubrys iš 
pulkų, kuriuose 

Kęstutis pamilęs 
narsumą, pra- 
pulkuose., Zu- 
bet kai širdis 
Meilutės, ga- 

Kęstučio suti-

JO 
jo

mi belaisvius: Meilutę

kiek savo vaikų žy-
Mat, jis turėjo ke

t,

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

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

šioje vaistinėje užlaikėm vi
sokias namines ir importuotas, 
gyduoles nuo visokių ligų, kai) 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visok’ų žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
suljo, kataro, lytiškų nusilpnė 
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ' - ■ ■-=
tokių ligų-

C. Pakeltis
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėle

ir visokių ki

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

nu. ____ ___ ....
vo tikri kad Merkinės pi
lies ginėjai geruoju atida
rys vartus, nenorėdami žu
dyti savuosius, bet įvyko 
priešingai. Nors narsus 
Zubrys dvejojo gailėdamas 
Meilutės, tai jos prašomas 
turėjo įvykdyt jos valią — 
lai ji žūsta bet pilis išlie
ka nepaimta.

Daugel mūsiškių ten už
migo begindami pilį. Visų 
ių tarpe ir trys Kirklio su
lai. io ketvirtasis — tai 
puikusis raitelis Zubrys 
bernelis.

Ir sukrovė berneliai ant 
tiesiojo Nemunėlio kranto 
didelį laužą ir dausojo ten 
visus ir kartu Zubrį ir jo 
mergelę skaisčią Meilutę. 
Dausojo laidojo ant sta
taus kranto. Ir supylė ten 
didį geltono smėlio kapą ir 
pastatė ant jo aukštą kuo
rą kad ištolo visi regėtų, 
matytų, kad vaikų ’vaikai 
atmintų kaip bernelis dėl 
tėviškėlės nepasigailėjo sa
vo jaunos buitelės.

Kuoras tai senai suny
ko: ir metai naikė ir skau
dus lietus ardė, ir žmonių 
rankos griovė .. .

Liko tik vienas kapas, 
• aukštai pailgas, ėgliais ap
žėlęs. Ir vėjai jį pusto, 
gelsvus smėlius nešioja. Iš
nyko ir girios.

Ir žmonės pamiršę kas 
guli tame kape, tik žino 
kad ne prasti ten ilsisi 
žmonės.

Ir kalba seneliai kad mil
žinai ten guli, bet 
tai niekas nežino.

Pamiršo silpni 
kaip senas bajoras 
vestuves kėlė savo 
Zubriui.

Tylu aplinkui. Neskam
ba kalavijai, nebežvengia 
Dainavoje žirgai, tik ver
kia Merkinės kalnas nupli
kęs kad sienos niuro. Ver
kia, rauda kad Dainavos 
sūnūs ji jau pamiršo.

¥ V *

Baigęs santrauką iš V. 
Krėvės Merkinės Milžin
kapio, tęsiu aprašymą sa
vais žodžiais.

S'iulėnas.
(Bus daugiau)

ke k ie

vaikai
Mvkis 
sunui

“Dirvą” galima išsirašyti už 
vieną dolarj — pusei metų.

KAUNAS. — Vasario 16 d." 
išvakarėse buvo amnestuotas 
ir iš kalėjimo paleistas buvęs 
Lietuvos generalinio štabo vir
šininkas Petras Kubiliūnas.

Kaip žinoma, 1934 metų Bir
želio mėnesį, po neįvykusio pu
čo jis buvo suimtas ir karo 
lauko teismo nubaustas mir
ties bausme. Bet vėliau 
bausmę Respublikos 
tas pakeitė kalėjimu 
galvos. Drauge su 
liunu, amnestuotas
gusarų pulko vadas 
Bačkus. Jis taip pat 
vo sukilime.

šią 
Preziden- 
iki gyvos j 
P. Kubi- j 
ir buvęs 

Juozas 
dalyvą-I 

Tsb. j

Penktadienį Virė 
tą Aviną

Vog-

■ I ..
GADONĄVAS, Telšių apsk.

— Vienas Gadonavo gyvento
jas Er. sumanė dykai pavalgy
ti avienos. Bet kur gausi: j 
tvartai užrakinti. Tada jis už- j 
lipo ant vieno stogo, pradras- 
kė šiaudose skylę ir laimingai 
nusileidęs į tvartą, pasiėmęs 
patį riebiausį aviną, užsiritęš 
ant kupros išlipo pro tą pačią j 
skylę. Parsinešęs supjausto į 
gabalus ir patenkintas džiau
giasi turėdamas avienos.

Bet policija, avino jieškoda
ma, užuodė ir užsuko pas Er. 
Policininkas kraipo galvą, rie
čia nosį, kambaryje kvepia 
aviena, bet visą kambarį iš
kratė, ir nieko nerado. Ant j 
krosnies didelis puodas verda,, 
sriuba riebi ir kvepia aviena, 
tačiau avienos ir ten nėra.

Supykęs policininkas eina į . 
daržinę, ir štai dobiluose ran
da avino galvą, ištrauktą iš 
katilo, dar tebegaruojančią.

Kaltininkas teisinosi jog pa- į 

slėpęs mėsą nuo kaimynų, ku
riems nenorėjęs rodyti verdąs 
penktadienį mėsą. Bet toliau j 

I prisipažino esąs kaltas avjno ■ 
išnešime. .................. “’Ž.P.”

-J a ■ -

Lenkai K. Stasį Naiki
na visu Žiaurumu

SMULKIOS ŽINIOS
Kazys Jurevičius apvaikš

čiojo savo varduves, šv. Ka- 
| zimierą. Daug jo draugų su
ėjo jį pasveikinti, 

j kė gražias dovanas, 
i vičius ačiuoja visiems 
į gams už suteikimą jam 
Į atminties.

Taipgi minėjo 
dienj Kazys Bąublis 
Bartkus. Jo sesuo 
Balsienė iš Chicagos 
jam dovanų.

Visi šie Kaziai yra 
skaitytojai, ir labai 
ti “Dirvą” už jų pasveikini
mą ir atmintį.

Poniai žintelienėi jos gim
tadienio proga geri draugai 
surengė idlraugišką pokili ir 
įteikė dovanas.

Darulių dukteriai Adelei ir 
jų žentui p. Deniam garnys 
atnešė ir padovanojo gražų sū
nų.

Alekui Lumpickui, kuris ser
ga ir guli miesto ligoninėje, 
Kovo 8 d. gydytojas darė ope
raciją. Ligonis yra silpnas. 
Linkėtina pasveikimo.

Užpereitame “Dirvos” num. 
Įvyko zeceriška klaidą: buvo 
pasakyta kad universitetą pra
dėjo , lankyti Jurgis Stukas, o 
turėjo būti: Vincas (Bill) Što
kas.

Firestone gumų dirbtuvėje 
Kovo 5 d. sustreikavo darbi
ninkai. Unija pareikalavo kad 
kompanija paleistų iš darbo 
tuos darbininkus kurie nepri-

KAUNAS. — Negalėdami i 
kitokiais budais budais paveik
ti buvusį Vilniaus Lietuvių- 
tautinio komiteto pirmininką 
K. Stasį, dabar Lenkai sumanė 
sunaikinti jį medegiškai. Ne
senai Lenkų valdžios įstaigos 
iš K. Stasio pareikalavo 75,000 
zlotų papildomų mokesčiu. Be 
to, kiek anksčiau jis turėjo 
sumokėti įvairių 
didesnę sumą.

Matyti, Lenkai 
budu jie galės
SLašį priversti pasitraukti iš 
Lietuvių veikimo. Bet vargiai 
šis būdas jiems padės. Tsb.

mokesčių dar

tiki kad šiuo 
Konstantiną

NUŠOVĖ ŽMOGŲ. Vasario 
4 d. vakare žalvių valdiškame 
miške, Užvenčio vai., eigtilis i 
J. Jonušas nušovė žačyžos kai
mo gyventoją Gaudesių, kuris | 
be leidimo ėjęs medžioti ir ne
sustojęs eigulio įsakymu.

APSIRIKO. Trimėsėdžiu k., 
Nevarėnų vai., Telšių ap., gy
ventojas Nr. pajuto kad jo kie
me aplink svirną kaž kas vai
kščioja, šviesdamas lempute, 
šunes lodami nėrėsi iš . kailio.,į 
Nr., kuris užsiėmė naminės i 
raugįmu, manydamas kad po-; 
licija atėjo krėsti, džiaugėsi tai I 
matydamas, sako, lai pašals f 
policininkai, žinos kaip pas 
mane naminės jieškoti! Kitą 
rytą atsikėlęs jis rado svirno 
duris atplėštas ir viskas v iš jo 
išnešta. Dabar suprato kad 
tai buvo plėšikai.

I

VISOKIOS 
apdraudos-insųrance 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (tife Ins.) 
patekfonuokif 11 •*»*-• -

Apdraudžiu . . 
tornados, taipgi namu baldus ii 
automobilius: prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimu ir paruninu kitokią 
apdraudą .. _ _ .
andrauda ant namo ar. kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
67(12 SITER10R (viršuje) 

Telef IT End 5S99’

it dėl paaiškinimą 
namus nuo usnies, 

’ ‘ ’ i 
prie to apdraudžia

Jeigu baigiasi jūsų

Kartu įtei- 
K. Jure- 

drau- 
didelės

vardo-savo
ir Kazys 
Veronikai 
prisiuntė

“Dirvos” 
paten k i n-

guli unijai.
Susirgo Petras Jurgelis, gy

dosi namuose.
Akrono Lietuviai laukia 13 

dienos Kovo, nes čia lankysis 
J. Januškevičius ir rodys pui
kius naujus Lietuvos spalvuo-

»!!Į»g!L»Jl»i.-............. i. ■ n

tus paveikslus. Pradžia 8 v. 
vakaro, salėje 547 Euclid Avė.

Kalnas.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laiškų $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.

Skaitykit ir Skaitykit
“Dirvos" Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”
lųiiunn.HiĮU.HĮiiuuiiuĮiiuiiiiiniiiiiiuHmiĮUįliMiliiHimiiHimuiliHUmiilĮUHM

DIRVOS EKSKURSIJA

Tiesiog į Klaipėdą
(Be mainymosi ar persėdimo j kitus laivus)

Išplauks

Švedų
Populiariu

Amerikos Linijos
modernišku motorlaiviu

Jau prasideda Ekskursijos į Lietuvą, 
ir pirmutinė “Dirvos” Ekskursija bus 
Gegužės-May 29 d., Švedų Ametikos 
Linijos populiarišku dide®u • motorlai
viu “GRIPSHOLM”. šią. .kelionę .tas 
laivas atliks tiesiog j Kląij^iią. bę jo
kio persėdimo. t- ’ . / 8 <

Taipgi laivakortės visais kitais laivais, įvairiais laikais ir keliais.
G

Kelionei dokumentus pagelbsti išrū
pinti “Dirvos” Agentūra: Lietuvos Pa
sus ir Vizas, Amerikos Pasus, Gryži- 
mui Permitus ir tt. TĖMYKIT: ku- 
riė vyksta su ekskursija, gali gryžti 
atgal kada nori ir būti Lietuvoje kiek 
reikia: mėnesį ar metus, ir tt.

Apie laivų išplaukimus, kainas ir viską liečiantį kelionę kreipkitės informacijų į

DIRVOS AGENTŪRA
3820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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THE TAYLER FRANCHISE
• •• • • □T > i :■

TO. - 
>' :R-
.arsi':/ 4. Karų Važinėtojams Nauda

PASTABA: šis
ką reiškia

vra ketvirtas iš serijos straipnių 
sutartis Tayler Franchise ir kaip ji

Firmtitiniame straipsnyje
■ ntęs paminėjome kad karais važinėjančių* 

miesto gyventojų nauda iš Tayler plano 
. yra ta,' kaip pasakyta įžanginiuose tos su- 

' r tarties žodžiuose, “.geriausia gatvekarių 
transportacija už kaštus”. Mechaniškumai 
santikių tarp patarnavimo ir kaštų sulyg 
to susitarimo bus čia išaiškinta.

šioje serijoje

Jau buvo paminėta kad visi operavimo 
kaštai yra išmokami iš Operavimų Fondo; 
paprasti kaštai palaikymo ir atnaujinimų, 
iš Maįntenance, Depreciation ir Renewal 
Fondo:; ir, po to kai šitie fondai aprūpi
nami, likusios ineigos eina į Nuošimčių 
Fondą. (Pirm negu tie visi fondai aurp- 
pirirmį U/a nuošimčio visų ineigų padeda
ma į Capital Reduction Sinking Fondą.)

Iš Nuošimčių Fondo yra išmokama vi
si nustatyti kaštai — taksai, nuošimtjs 
už borrdsus ir bėgančias paskolas, ir tas 6 
nuošimtis už įmokėto kapitalo akcijas. Vi
si šie nustatyti kaštai buvo pripažinti to 
plaro autorių teisinga ir tiesiogina dalimi 
davimo patarnavimo už kaštus.

Viskas kitkas kas lieka Nuošimčių Fon
de. po padengimo nustatytų lėšų, yra taip 
vadinamas Fare' Barometras.

Nuošimčių Fondo Balansas yra, kitais 
žodžiais sakant, gatkevarių važinėtojo pel
no ir huosto'ių sąskaita. Tai yra ta da
lis kuri lieka iš ineigų kurias jis sumetė 
į mokesčių dėžutę važinėdamas, kuomet 
visi kaštai, įskaitant ir nustatytus kaštus, 
būną padengti. Tai yra matavimo lazda 
kuria nusprendžiama ar jis moka už gau
namą patarnavimą daugiau, ar gauna pa
tarnavimo mažiau negu už tai moka.

.Jeigu balansas padidėja, tai yra įrody
mas kad važinėtojas sumoka į karų dėžę 
daugiau negu Kompanijai atsieina teikti

r, I

nušviečiantis 
veikia.

važirėjimo patarnavimas. Po tam tikro 
punkto pasiekimo, nustalyito sutartyje apie 
važinėjimo mokestį, šis perviršis grąžina
mas važinėtojui pavidale nupiginimo važi
nėjimo kaštų, arba pagerinimo patarnavi
mo, arba abiejų.

Jeigu balansas sumažėja, tas parodo jog 
kompanija duoda daugiau patarnavimo ne
gu už tai mokama. Ir tas pataisoma, po 
pasiekimo tam tikro punkto, arba pakeliant 
važinėjimo kainą sekančiu laipsniu aukš
čiau, arba sumažinant patarnavimą, arba 
abiem.

galimybės, kaip sutarties autoriai 
sulyginti ineigas su patarnavimo 

iki cento kiekvieną mėnesį; betgi

Nėra 
numatė, 
kaštais 
per ilgesnį laiką, tie du dalykai galimi la
bai arti vienas su kitu sutaikyti. Tas pa
tvarkymas turi tą efektą, kad kiekvienas 
sutaupymas iš priežasties žemesnių kaštų 
darbo ir medegos, ir iš priežasties techno
loginių patobulinimų transportacijos indus
trijoje, karų važinėtojams teikia naudos 
iš Nuošimčių Fondo Balanso.

Vardan teisingumo šio patvarkymo ir 
karų važinėtojų atsinešimo į tai, Judge 
Tavler pasakė:

Betgi kuomet gyventojai.... ž'no kad jie 
gauna tokią transportaciją kokios jiems reika
linga ir kokios nori ir reikalauja, ir kad ta 
transportacija jiems kaštuoja tiek kek kaš
tuoja žmonėms kurie ją parūpina, suteikiant 
jiems kurie ją parūpina pilną ir teisingą at
lyginimą, ir ne daugiau, už jų investmentus, 
važinėtojai mažai tepaisys kokia kaina už va
žinėjimą yra. 
keti to kas
yra teisingi; jie sutinka mokėti, kaip jie 
ka už viską 
tac dalykas yra vertas.

Tėra keletas kurie nenori 
jie žino yra teisinga....

kitką, ką jie pirkdami tik:

THE CLEVELAND RAILWAY COMPANY
E'i 3
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CLEVELANDO IR AP1ELINKES ŽINIOSi
•f “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

SMULKIOS
ŽINIOS

t
Youth’s Forum

PAKĖLĖ MOKESTIS
Trisdešimts penki tūks

tančiai Republic plieno iš- 
dirbystės darbininkų Cle
velande ir kituose Ohio 
valstijos miestuose gavo 
mokesties pakėlimą. Nau
ja mokestis, 10c valandai 
daugiau, ineina galėn nuo 
Kovo 16.

Žemės drebėjimas. Ko
vo 8—9 naktį Clevelande 
buvo jaučiama lengvas že
mės drebėjimas, kuris tę
sėsi keletą miliutų.

Ohio valstijoje bus pra
dėta. vykdyti minimam mo
kesties moterims ir jauna- 
mečių darbo Įstatymas val
gyklose ir namuose tar
naujančiųjų.

Degtinės prekyba netei
sėta. Cineinnati. O., mies
to teisėjas pripažino kad 
Ohio valstijos pasiimtas į 
savo rankas degtinės kon
troliavimas ir pardavimas 
yra priešingas valstijos įs
tatymams. Jis toliau Iš
veda kad degtinės sandė
lius gali užlaikyti ir pri
vatiniai piliečiai.

“Dirva” iškart paneigė 
valstijos pasiėmimą degti
nės biznio Į savo rankas, 
kaip tik atmesta federalė 
prohibicija. “Dirva” sakė 
kad valstijos politikieriai 
paimdami į savo rankas tą 
biznį darys sau pelnus, už- 
kirsdami kelią privatiniam 
žmogui į tą biznį.

Ligonin-’ patarnavimas. 
Cleveland vačiau išvysto
ma apsintpi. imas nemoka
mu patarnavimu ligoninė
se. Prie ligoninių patar
navimo prisidėjo jau virš 
30 dirbtuvių, kurios laiko 
apie 50,000 darbininkų. Jie 
moka mažą dalį kas mėne
sį ir už tai atsitikime su- 
sižeidimo gauna nemoka
mą patarnavimą ligoninėj.

Fisher Body Co. darbi
ninkai per 6 savaičių strei
ką nustojo $1,800,000 algo
mis. Ims pusantrų metų 
atsidirbti tą nuostolį tais 
iškovotais 5c daugiau.

Mokiniai mažėja. Cleve- 
lando mokyklose sumažėjo 
mokinių skaičius. Šį se
mestrą įstojo 140,637 — 
4,713 mažiau negu Vasario 
mėn. 1936 metais, ir 2,571 
mažiau negu pereitą rude
nį mokslo metų pradžioje. 
Apie 40 mokytojų neteko 
užsiėmimo šį semestrą, o 
mokslo metų pradžioje 80 
mažiau paimta negu metai 
pirmiau.

Siuvėjai gauna daugiau. 
Clevelando 35-se rubsiuvy- 
klose iškovota didesnė mo
kestis, kuri ineina galėn 
nuo Gegužės 15 d. ir palie
čia 4,000 Clevelandiečių.

Ohio valstijoje prasidėjo 
lenktynės tarp Amerikos 
Darbo Federacijos ir C. I. 
O., kurią vadovauja John 
L. Lewis. už suorganizaci- 
mą valdiškų darbininkų į 
valstijos, apskrities ir mie
sto darbininkų uniją. La
biausia žiūrima į Cleve- 
landą.

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.)
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JANUŠKEVIČIAUS FILMOS
NAUJOS - DARYTOS 1936
Rodys Lietuvių Salėje du vakaru — sekma
dienį, Kovo 14, ir pirmadienį, 15, nuo 8 vai.

Lietuvos spalvuotų ir gar
sinių filmų rodytojas Juozas 
Januškevičius, Jr., lankėsi mu
sų mieste pereitų metų pra
džioje, aprodė puikius Lietuvos 
vaizdus jo gamintus vasara 
anksčiau, kuriais visi gerėjo- 
tės.

Dabar gi vėl atvyksta su 
NAUJOMIS filmomis, nes tik 
pereitą rudenį sugryžo iš Lie
tuvos, po ilgos vasaros kelio
nių po visą Lietuvą, kur vėl 
padarė Įvairių, naujų, pirmiau 
nematytų vaizdų — taigi atsi
lankiusieji matysit savo tėvy
nę, savo gimtinio krašto vie
tas ir daug ko naujo iš dabar
tinės Lietuvos gyvenimo, iš 
Lietuvos žmonių darbų, gam
tos, ir tt., kaip tas viskas pla
čiai apsakoma skelbime ant 6- 
.<> puslapio. .

Rengkitės pribūti j Lietuvių 
salę anksti. Rodymas abu va-
karu prasidės nuo 8 valandos#, 
bet salė bus atdara nuo 7 vai,, ti!

KALTAS. Kovo 10 die
ną baigėsi byla policijos in
spektoriaus Edw. C. Burns, 
apkaltinto ėmime kyšių iš 
slaptų degtinės pardavinė
tojų prohibicijos laikais. Ke
li asmenys priliudijo kad 
Burns kolektavo iš jų duo
kles šimtais dolarių. Teis
mas rado jį kaltui. Jis ža
da apeliuoti į aukštesnį 
teismą.

Žiema. Šios savaitės pir
mose dienose Clevelandą 
užklupo tikra žiema: tem
peratūra buvo nukritus 
iki 10 laipsnių, ir prisnigo.

Trūksta tarnaičių. Cle
velande apsireiškė rimtas 
trukumas namų tarnaičių. 
Kiek žinoma, šiuo laiku į 
namus butų galima sutal
pinti apie 1,000 tarnaičių, 
bet jų negalima gauti.

Apvogė ir nušovė. Ko
vo 10 dieną, 7 vai. ryto, į 
“Mary’s Cafe”, 3222 Lake- 
side avė., skersai Otis plie
no dirbtuvę, inėjęs plėši
kas pagrobė tos užeigos 
savininko $2,000 pinigais ir 
jį patį nušovė, kuomet jis 
puolėsi pinigus gelbėt. Nu
šautas Mahnic, 39 m. am
žiaus, tuos pinigus turėjo 
parsinešęs iš banko iškei
timui Otis Steel dirbtuvės 
darbininkų čekių, kurie jį 
aplanko gavę užmokestį. 
Plėšikui išbėgant, dar dir
btuvės sargas į jį šovė ir 
sako sužeidė, bet jis su sa
vo draugu, laukusiu jo au
tomobilyje, pabėgo. Ta vie
ta žinoma ir Lietuviams.

Tokiu pat budu užpuoli
ko šuviu sužeistas Morris 
Reich, 55 m., 10908 Massie 
avė., norėdamas pasiprie
šint plėšikams užėjusiems 
į jo krautuvę 7529 Broad- 
way. Jie nieko nepešė.

Daugiau dirba. Cleve
lande per nastarus 22 mė
nesius iš šelpiamųjų eilių 
pasitraukė 90,000 žmonių, 
kurie sugryžo į savo dar
bus arba gavo viešus dar
bus. Šiuo tarpu šelpiamų
jų eilėse yra dar 56,000 šei
mų ir pavienių.

Clevelando Žydai pasiun
tė Lenkijos valdžiai pro
testo rezoliucijas prieš Žy
dų persekiojimą ir žudy
mą Lenkijoje.

750 Swift & Co, skerdy
klos darbininkų Clevelan
de gavo pakelti mokestį.

Standard Oil Co. pakėlė 
savo 3,100 darbininkų mo
kestį. Iš jų apie pusė gy
vena didžiojo Clevelando 
ribose.

••?•!• •J* ♦’♦•{■••

T

Pribukit anksti, užimti sau 
geriausias vietas, kad nereiktu 
statiems visą vakarą stovėti, 
arba gryžti iš salės, kaip pa
sitaikydavo iki šiolei.

J. Januškevičius praeitą va
sarą iš Lietuvos rašė “Dirvos” 
redaktoriui kad jam pavyko 
padaryti labai puikių spalvuo
tų filmų, nes vasara buvo sau
lėta. t

Pasikvieskit savo draugus, 
kaimynus, ir atsiveskit vaikus 
parodyti jiems Jūsų Tėvynę 
Lietuvą — kaip ji yra graži, 
o ne purvina, kaip jus per eilę 
metų savo vaikams notėisin- 
gai pasakojot.

Suaugusiems įžanga tik 35c, 
vaikams 15c. Prie to, pabai
goje vaikams bus parodyta 
puiki komiška filmą.

Januškevičiaus filmų progra
mas ilgas — virš dviejų va
landų — taigi busit patenkin-

Sustreikavo 100 t rokų 
valdytojų dirbančių tarp
miestiniame prekių vežio
jime, Cleveland, Columbus 
& Cineinnati kompanijai.

Kovoja už nupiginimą 
gazo. Clevelando miesto 
tarybos narys Reed išvyko 
į Washingtoną pasistengti 
pravesti bilių kuris įsteig
tų valdišką gazo komisiją. 
Tikint kad federalė valdžia 
paimtų į savo rankas na- 
turalio gazo industrijos 
reguliavimą, manoma lai
mėti Clevelande numažini
mą gazo kainos.

Čekoslovakijos vyriausy
be apdovanojo šešis savo ■ 
tautiečius, pasižymėjusius 
savo darbais, Balto Liūto 
ordinais. Dovanas jiems 
įteikė Čekoslovakijos kon
sulas, kuris randasi Cleve
lande.

Kas sumušė? Naktį Ko
vo 5 į 6, pargryždamas 
namon, tapo prie namų už
pultas ir sumuštas Abram 
Katovsky, moteriškų rūbų 
siuvėjų unijos manadžeris. 
Jis taip sumuštas ir palik
tas gatvėje, kad turėjo bū
ti nuvežtas į ligoninę. Gat
vėje rastas be žado. Kas 
jį sumušė jis pats spėjimų 
nedaro ir atsisako su po
licija apie tai kalbėti. Jis 
nebuvo apiplėštas.

Neištruko. Du jauni vy
rukai, John Zorotz, 1'9 m., 
ir Joseph Kolengowski, 17, 
KoVo 7 d. pasigrobę mies
te troką išvažiavo ilgam 
pasivažinėjimui linkui Lo- 
rain. Abu buvo išsigėrę. 
Važiuojant jiem per Bay 
Village, kur labai gaudo 
automobilistus už pergrei- 
tą važiavimą, juos patėmi- 
jo smarkiai lekiant mieste
lio maršalas ir pradėjo vy
tis. Vyrukai pajutę veja
mi, leidosi dar smarkiau, 
ir šovė iki 70 mylių į va
landą greitumu. Maršalas 
vijosi automobiliu. Jie ke
lis automobilius nuvijo nuo 
kelio į grėbę, kurie priešais 
važiavo. Pagaliau šaudo
mi ir vejami, jiedu tuo tro- 
ku susimušė; Kolengowski 
užmuštas vietoje, Zorotz 
išliko gyvas, sunkiai sužei
stas.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:

50c už vieną kartą
3 kartus už $1.00

Editor—P«ter Skukas Phone: ENdicott 4486

U N C E N S O R E D 
SIDE GLANCES

BY K. J. M.?
Has it been a 

šit down Strike? 
In order to be in 
style 1’11 have to 
say yes, a Strike 
for more time, 
not meaning to 
get around to see 
things, būt to get 
around to writ- 
ing them. That 
elderly sa.ving—

K į m “vvhen it rains 
it pours,” holds 

true to form, vvith regards to my 
eating my bread in the svveat of 
my brovv.

A t this time I vvish to thank 
those readers and friends vvho have 
been so kind as to inquire as to 
the vvhy-fore of the missing column. 
Many thanks for those comp’limfen- 
tary remarke on the artiele, “Lith
uanian Personai ities”, it is troly 
a pleasure and an incentive to 
vvrite, or even try, vvhen one is 
avvare that their efforts are ap- 
preciated. So again I say “ačiū“.

Iii de Hi de IIo —
Yovvsah, ladies and gents, right 

in and around our Lithuanian midst 
arises a ten piece Lithuanian (eon- 
dueted and managed) orchestra. Be- 
lieve you me, ‘tis an undertaking 
that demands vvatehing' and vvhole- 
hearted support, an undertaking that 
vvill really “go places” if, Frankie 
Lucas, maestro, vvith the assistance 
of his brother George, can maintain 
the tempo and pace they are novv so 
diligently aspiring. Don’t get dis- 
couraged fellas. Remember, “he who 
dances mušt pay the fiddler,” that’s 
vvhere youse guys come in.
Can it be —

The Texas sunshine? I mean, do 
you think that the Texas atmosphere 
and elimate has anything to do 
vviith one’s personality? If it has 
that’s vvhere a goodly number of 
us belong. When someone is knovvn 
and acquainte<l vvith a great num
ber of people, it is quite normai 
and natūrai that someone vvill dis- 
rike something about them . . .
that’s vvhere this person deserves 
a distinetion. The person — Miss 
Catherine Gudzunas. The Texas sun
shine comes in, because it vvas here 
that she spent her summer, vvork- 
ing at the Texas Centennial. Do 
not entertain the falacious halluci- 
nation that this is pūrely my idea 
. . . simpfy inquire of anyone 
vvho is ip, the knovv of or about 
this nevv “Miss Charming”.

Solved —
The mystery of the missing Ak- 

ron column has finally been solv
ed. ‘Tis a most vveird, most heart- 
tearing tale. A story covered vvith 
a mossy labyrinth of doubt aud 
bevvitching, creepy, soul-searing 
pathos. ‘Tvvas a dark and brain- 
stormy nite, a nite filled vvith all 
the horrors of Pcte Yenicky’s and 
Whitey Termanas’ voices. Knovv 
vvhat? . . . They decided to
reform, that’s the end of the story 
and the column. Perhaps the story 
didn’t even deserve a try būt any- 
vvay I gavę it one, so-o-oo.

We always knew —
That Ro3e Lucas of Youngstovvn, 

had a tvvo-track stomach, one for 
hot dogs and the other for more 
vvarm canines, būt novv it comes 
to notice that she is also endovv- 
ed vvith a double-guaged mind. 
Mme. Lucas iš novv pursuing the 
endeavors of a columnist in the Lith
uanian nevvspaper, “Vienybe”, and 
doin’ right fine at it, too. Note — 

A W1RBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė - Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St..

a
ANGLIS IR MALKOS

Pirkit iš savo Lietuvio auglininko — greitas pristatymas
Original Pocahontas ....................................................... $8.95

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų būna iš tono anglie.s.
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. ..............
Standard Pocahontas mažai dūmų, ilgai dega. ............
Bllie 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. GAr.

the Mme. signifies that she is also 
quite an accompliished singer, ac- 
counting for the double guage mind.

Pinochle —
It happened to be my good for- 

tune to vvaltz in on the St. George 
Choir Card Socal, held Saturda.v, 
March 6th, at Wilkelis’ Funeral 
Home. Novv mavv and pavv, let me 
be a-tellin’ you, you’ve never seen 
a more home-like, respectably-čon- 
dueted sočiai affair than this. Well- 
mannered ladies and gentlemer, 
(even if they did toss a bit of bingo 

corn around) uniouc and novel prizes, 
to make the games interesting, a 
very tasty luncheon, a lotta good 
clcan hunior. What does a party 
'likę this laek, that your:: had, some 
forty years ago?

Taip ir Taip —
Did you knovv that Adeline Gerk 

and Natalie Kazei are planning an 
excursion to Lithuania, sometime af
ter Easter? Providing they don't 
become home-sick and their funds 
lašt, a stay of some four rnonths or 
so is planned. Bon voyage!

Did you knovv that Mrs. August, 
(former Betty Lucas, of Cleveland) 
of Dayton, O. is thataway? Just 
another vveek or tvvo and she’ll have 
a reg’lar Easter present.

Miss Gene Russell, of Cambridge 
Springs, Pa., informs us that due 
to the lack of snovv, and naturally 
snovv trains, the young ‘uns of that 
vvinter resort have takling up sevv- 
ing. Novv instead of taking a bel- 
ly-f!op off skies, t.hey šit by the 
f i re and make lazy daisy stitehes, 
or somethin’, 1 guess.

Lithuanian Movies to be 
Shown by J. Janursh Jr.

On March. 14th and 15th, a nevv 
and n o vėl movies of Lithuania vvill 
be shovvn in the Lithuanian Hali, 
Cleveland. It is a travel pieture. 
in colors and vvith sound effects. 
It is not a dry historical movie, 
būt something nevv, interesting and 
entertaining for the young and old.

You young folks, see the coun- 
try of your parents birth, as it 
is toda.v! Note the many improve- 
ments and graphic changes.

A spečial comedy vvill be shovvn 
to interėst the children. — Come 
one and all. Admission — 15c for 
Children — 35c for Adults.

“FIRST NIGHTERS”
Some of the highlights behind the 

scenes of the “Debut” of Frankie 
Lucas and his Orchestra. Easter 
Sunday, March 28th at 8:00 P. M. 
at the beautiiful Glenville Masonic 
Temple Ballroom located n the Up- 
tovvn Theatre Building, at East lOfith 
and St. Clair Avė.

We learn from George Lucas, the 
business and publicity manager that 
the contract of this nevv organiza- 
tion contains the narnės of some 
exceptionally talented musicians very 
vvorthy of mention — Marvin Spera 
and Jule Yotvie, Sax and Piano Statė 
Champions. Mario Masciere has 
a reputation of being one of the 
best developed Bass Violin mus- 
sicians to emerge from one of our 
local high schools. Niek Gora vvho 
is knovvn to carry an unbelievably 
high register vvith his trumpet..

To the young ladies vvho are 
desirous of sporting a truly beau- 
tiful corsage Easter morning — 
you can easily become a proud 
possessor of one by disposing of 
ten tickets — vvhich you can ob- 
tain by vvriting to “Debut” Mana
ger, 9411 Adams Avė.

.8.75
7.95
7.95
6.50
6.95
7.00 I 
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WARS FOR INDEPENDENCE OF 
LITHUANIA

By CAPT. P. V. JURGĖLA.

(Continued from lašt vveek)
While Lithuanians vvere štili en- 

gaged i n fierce struggle against 
Russians, a nevv threat to indepen- 
dence developed vvhen in July, 1919 
the armies of Colonel Bermondt- 
Avalov ran over the vvhole north- 
vvester provinces of Lithuania. This 
mercenary army vvas composed of 
Russians and Germans. German 
militarists vvere striving vvith the 
aid of this ostensibly “Russian” 
army to erush the young Baltic 
republies — Lithuania, Latvia and 
Estania — and then to conquer 
Russia. They vvere hopeful of suc
cess as the Soviet Russia army 
vvas then comparatively vveak. They 
formed a “provisionary Russian Gov
ernment” vvhich had moved into 
occupied part of Lithuania vvith the 
Bermondt army. This army vvas 
vvell trained and vvell eupplied vvith 
modern armanents, and vvas com- 
manded by able German officers. 
Having occupied north-vvestcrn pro
vinces of Lithuania and south-vves- 
tern part of Latvia, this army re- 
quisitioned from farmers foodstuffs, 
horses, vvagons, etc. in prepara- 
tion to the great adventure. Picked 
detachments of vveary Lithuanian 
and Latvian troopš vvere vvithdravvn 
from the Russian front to resist. 
this nevv unexpected enemy, and 
thus began a nevv vvar against a 
povverful force, four times larger 
than the entire Lithuanian army 
in this front and very vvell urmed. 
By a series of svvift successful op- 
erations the Lithuanians vvere able 
to rout this enemy and in Decem- 
ber, 1919, there vvas no Bermondt 
army in Lithuania. Lithuanians 
profited by capturing tremendons 
vvar supplies so vitally necessary 
to the young army.

The hardest and longest cam- 
paign, hovvever, vvas against the 
Polish troops. In April, 1919, the 
Poles occupied Eastem provinces 
of Lithuania. A number of clashes 
occurred vvithout developing into 
a real vvarfare. In July, 1920, 
Polish armies suffered disastrous 
defeats at the hands of Russia and 
vvithdrevv them from Lithuania. In 
accordance vvith Russian - Lithuanian 
peace treaties, Lithuanian armies en- 
tered into the cities of Vilnius, 
Suvalkai, and received the vvhole 
territory of Lithuania. Almost at 
the gates of Warsavv the Russians 
suffered reverses and retreated in 
panic, vvith the Polish armies at 
their heels. In the latter part of 
August, 1920, the Poles clashed 
vvith the outposts of the Lith
uanian army guarding Lithuania’s 
borders, and Polish-Lithuanian vvar
fare began. While severe fighting 
vvas going on, the I.eague of Na- 
tions sent a speciąl military com- 
mission vvhich attempted to nego- 
tiate peace. Severai negotiations 
, ■ ■..■■>■.■■■■■■■n,<11,11,i.................... ...
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WILKELIS FUNERAL HOMr
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.
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Superior Avenue
Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint kų nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės j 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.

TrfrrirTrrrr

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

J. J. STANKUS
16201 SARANAC RD.

::
GLen. 5787

r

■
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6820 Superior Avė. Cleveland, O.

failed, yet finally on October 
1920, a peace treaty vvas signed 
at Suvalkai, under the terms of 
vvhich the Poles agreed noi to at- 
tack Lithuania. HovveVer, on the 
next day the Poles breached this 
trea'y by a nevv offensive and on 
October 9th vvrested from the Lith
uanians the city of Vilnius. Hav
ing signed a peace pact, Lithuan- 
ians felt assured that no further 
histilities vvould develope, eepecial- 
ly sinces this treatv vvas signed in 
the presence of the representatives 
of the League of Nations, and 
thus Lithuanians vvere utterly un- 
prepared for this act of treachery.

(To be Continued)

ARKON, OHIO
The Lithuanian Girl’s Club thaft 

vvas a part of the Akron Lithuanian 
Sočiai Club has novv organized in
to a separatv unrlt. At their regu- 
lar meeting on March 19, 1937, they 
vvill present a skit depieting the 
club life of the group. The meets 
ing vvili be held on the sixth floor 
of the Y. W. C. A. After the 
presentation of the skit a regular 
meeting vvill be held follovved by 
a sočiai hour. Refreshmenls vvill 
also be served.

REIKALINGA MERGINA 
namų darbui; geri namai ir 
geras užmokestis. Kreipki
tės telefonu HEnd. 5216.

PARSIDUODA SIUVYKLA 
pilnai įrengta rubsiuv.vkla ir 
5 kambariai gyvenimui, su ga- 
radžium automobiliui, nuoma 
pigi, $15 mėnesiui. Parduosiu 
už $350.

Taipgi parduosiu 1930 mo
delio Packard automobilį, ma
žai vartotas, už $175. Kreip
kitės tuojau: (13)

8005 CRUMB AVĖ.
PARSIDUODA GERA ALINĖ 
Geroje Lietuviais apgyventoje 
vietoje, netoli Lietuvių salės; 
5 kambariai gyvenimui, nuoma 
nebrangi. Išdirbta per 4 me
tus, laisnės dar geros 5 mėne
siams. Greitam pirkikui par
duosiu pigiai. Klauskite infor
macijų “Dirvoje”. (12)

MAINAIS FARMA
Kas 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 no 4:30 vak.

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

iYmm.il

	1937 Kovo12 0001
	1937 Kovo12 0002
	1937 Kovo12 0003
	1937 Kovo12 0004
	1937 Kovo12 0005
	1937 Kovo12 0006
	1937 Kovo12 0007
	1937 Kovo12 0008

