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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Geležinkelių tarnautojų 
linijų vadai pradėjo , vajų 
už didelį padidinimą gelž- 
keliečiairis mokesčių, kurie 
sudarytų $360,000,000 su
mą metuose daugiau. Rei
kalaujama 20 nuoš. mokes
ties pakėlimo kiekvienam 
gelžkeliečiui. Tokiu vra 
300,000.

Jau susitarta 5 nuoš. ap- 
taksavimas nuo uždarbio 
įvedimui gelžkelių darbi
ninkams pensijų.

Privertė priimti dirbti. 
Naeionalė Darbo Santikių 
taryba Kovo 14 d. įsakė 
Remington Rand, Ine., kor
poracijai priimti atgal į 
darbus 4,000 buvusių jos 
darbininkų, kurie buvo pa
šalinti iš vietų dėl kilusio 
streiko pereitą vasarą.

Streikas Chrysler dirb
tuvėse tęsiasi. Detroit. — 
Suvirs 5,000 streikerių sė
di Chrysler automobilių 
dirbtuvėse ir atsisako jas 
apleisti, nežiūrint teismo 
išduoto įsakymo. Streike
rių vadai nesutinka eiti į 
tarybas su guhernatoriaūš 
paskirta komisija išspren
dimui nesusipratimo ir iš*- 
dirbimui taikymosi sąly
gų. Streikuoja apie 20,000 
darbininkų.

Kovo 15 d. sustreikavo 
suvirs 4,000 trokų vairuo
tojų Detroito srityje, sulai
kydami visą tarpmiestinį 
susisiekimą.

Plieno Industrijai įvedus 
trumpesnę 40 valandų dar
bo savaitę, paimama į dar
bus 40,000 darbininkų dau
giau.

Kitose didelėse industri
jose trumpinant darbo va
landas, sakoma bus paimta 
į daybą apie 2,200,000 be
darbių.

New Yorke sustreikavo 
5,000 skalbyklų darbinin
kų. Brooklyne sustreika
vo 1,000 tokių įmonių dar
bininkų.

Žuvo 18 angliakasių. Lo- 
gan, W. Va. — Macbeth 
kasykloje ištikus sprogi
mui užmušta 18 darbinin
kų. Ne visi žuvusieji dar 
išnešta.

Japonijoj žuvo 58. Osa- 
wa aukso kasykloje Japo
nijoje ištikus gaisrui žuvo 
58 darbininkai.

Žuvo 19 darbininkų. Ma
nila. — Sprogstamų daly
ku dirbtuvėje kilus sprogi
mui užmušta 19 moterų 
darbininkių.

Skubina angliakasių su
tarti gaminti. New Yorke 
tęsiamos angliakasių uni
jos derybos su kasyklų sa
vininkais naujoms algoms 
nusmailėjo iki dviejų atsto
vų iš abiejų pusiu. Ang
liakasių unijos pusėje ran
dasi pats prezidentas John 
L. Leivis ir unijos sekreto- 
rius-iždininkas. Nuo su
tarties priklausys 450,000 
angliakasių būklė po Ba
landžio 1 dienos.

PRIĖMĖ ANGLIES 
KAINU BILIU

Washington. — Atstovų 
Butas priėmė bilių kurio 
tikslas yra reguliuoti 11 
bilijonų vertės minkštos 
anglies industriją regulia
vimui anglies kainų kad to
kiu budu netiesioginai hu
tų galima pagerinti anglia
kasių sąlygas. Toje indus
trijoje dirba į pusę mili
jono darbininkų.

IŠSKRIDO! Pažymi la
kūnė, Emilia Earhart, iš 
Oakland, Calif., Kovo 17 d. 
išskrido ilgiausiai kelionei 
aplink žemės skritulį.

Pasirašė nestreikavimo 
sutartį. Kovo 17 d. Pitts
burghe John L. Lewis pa
sirašė su U. S. plieno kor
poracijos skyriais sutartį 
rišt nesusipratimus su dar
bininkais taikymosi keliu, 
nešaukiant streiko.

Tardo žudvstę. Canton, 
Ohio, prieš kelias dienas 
savo namuose per langą 
nušauta moteris. Patirta 
kad jos vyras Akrone tu
rėjo kitą meilužę, kur su 
ja palaikė slaptus santy
kius.

7 prigėrė su automobiliu. 
Shiocton, Wis. — Motina, 
tėvas ir penki jų TiHati au 
tomobiliu nuvažiavo į upę, 
nepataikydami ant tilto, ir 
prigėrė.

MIRĖ. Londone, Vasa
rio 16 d. mirė Sir Austin 
Chamberlain. 73 m. amž., 
pažymus Anglijos valstybi
ninkas, Jis buvo “tėvas” 
Lokarno sutarties Europos 
taikai palaikyti, kurią ta
čiau Vokiečiai suplėšė.

Rusijoje, kaime Kalinin 
kaimynystėje, 17 metų mo
kinis nušovė mokytoją už 
savo nepasisekimą moksle.

Nemokės pensijos. Ang
lijos valdžia nutarė nemo
kėti Edvardui, atsisakiu
siam nuo sosto, jokios pen
sijos iš valstybės iždo. Tą 
gali padaryti pati karališ
ka šeima iš savo kišenių.

Smarkus ugniagesys. Co- 
lumbus, N. J. — Išgirdęs 
miestelio gaisro aliarmą, 
laisvanoris ugniagesys Zel- 
ley, 54 metų, metė iš ran
kų ką turėjęs ir bėgo iš sa
vo namų į ugniagesių stotį 
skersai gatvę, bet paskui 
turėjo bėgti atgal namon, 
nes aliarmas buvo jo paties 
namo kaminui užsidegus.

Tiki Hitleriui galo. Ber- 
linas. — Nazių propagan
dos ministeris Gen. Goe- 
ring savo kalboj per radio 
į Vokietijos gyventojus iš
rėkė savo susirūpinimą jog 
Vokietijoje yra norinčių 
padaryti Hitleriui galą nu
žudymu jo. Naziai sako 
esą pasibengę atlaikyti ne 
tik išlaukinį bet ir viduji
nį savo priešą.

MOONEY PALIEKAMAS 
KALĖJIME

Kalifornijos valstijos le- 
gislatura nubalsavo 34—5 
balsais atmesti pasiūlymą 
paliuosuoti iš kalėjimo T. 
J. Mooney.
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ir karo attache’s, organizaci
jos ir tūkstantinės žmonių 
minios. Matosi Vytauto Di
džiojo Muzejus. Tsb.

Sovietų Rusijos Maršalas 
Jegorov dalyvauja Lietuvos 
Nepriklausomybės šv e n t ė s 
minėjime Kaune, Vasario 16.

Dešiheje stovi Lietuvos ka
riuomenės šhįbo viršininkas 
Gen. štabo Pulk. Černius, 
svetimų valstybių atstovai

Paryžius, Kovo 17. —Su
kiršinti kruvinomis riaušė
mis Clichy dalyje, Pary
žiaus darbininkai apšaukė 
generalinį streiką.

* $ *
Paryžius, Kovo 17 d. — 

Priemiestyje Clichy įvyko 
Prancūzų kairiųjų susirė- 
mimas su tautininkais, ku- ras Blum ri-’j.išes malšinti . t . . 7 y. — . T.riuoš 'komuhistai ’ vadina' 
fašistais, ir riaušės išsivy
stė iki to kad apie penki 
asmenys užmušta ir keli 
šimtai sužeista.

Sujudimą pradėjo kairie
ji, kurie susirinko aplink 
Olympia teatrą protestuoti 
prieš ten rodomą filmą, ku
ri nepatiko, bet kurią lan
kė tautininkai. Išeinant iš 
teatro, kairieji pradėjo mė
tyti į juos ką sugriebdami.

Policija norėjo praleisti

ISPANIJOJE

., nu- 
bombų. Nu- 
sukilėlių lėk- 
pakilo prieš

Madridas. — Kairieji su
rengė dar vieną gaudymą 
ir žudymą nekaltų žmonių, 
kurie su jais nekariauja, 
paskelbdami jog jie ruošę 
kairiųjų žudynes, sutruk
dymui miesto gynimo. Jie 
be abejo sušaudyti.

Kovo 16 d. Gen. Franco 
kareiviai, sulaikyti Guada- 
lajara fronte, pradėjo puo
limą iš vakarinio miesto 
krašto, bombarduodami iš 
kanuolių ir lėktuvų.

Kairiųjų lėktuvai Kovo 
16 d. darė užpuolimą suki
lėlių prie Brimuega 
mesdami 760 
mušta penki 
tuvai, kurie 
lojalistus.

Barcelona,
Sukilėlių lėktuvai bombar
davo Barcelonos apielinkės 
ir užmušta keliolika žmo
nių, daug sužeista,

Roma. — Valencijos kai
riųjų vyriausybei skelbiant 
kad Italija visu smarkumu 
dirba prieš kairiuosius Is
panijoje, ir kad Madridą 
puola 30,000 Italų, prane
ša kad ta žinia yra mela
ginga, kokias nuolat kai
rieji iš Ispanijos leidžia.

Londonas. — Dvidešimts 
septynios valstybės sutarė 
nesikišti į Ispanijos vidaus 

Kovo 16 d.—

užpultuosius' pro komunis
tų barikadas, kurias jie 
greituoju sudarė, bet rau
donieji dar labiau užatk- 
kavo juos ir policiją.

Pribuvus policija ir sar
gyba užpuolė komunistus 
jų barikadose.

Ten nuvyko ir premje-

Vienas* jo ‘paTėjėj’as per-" 
šautas.

Premjeras Blum, socia
listas, sako kad tokiu pa
sielgimu komunistai ardo 
bendrą frontą su socialis
tais.

Socialistams gal prisieis 
skirtis su savo draugais, 
arba Blum turės rezignuo
ti su savo kabinetu.

1934 metais Vasario 6 d. 
kitose panašiose riaušėse 
Paryžiuje žuvo 29 žmonės.

I

reikalus. Nesikišimo tvar
kymo komitetai išsiuntė į 
Ispanijos pakraščius karo 
laivus saugoti kad nebūtų 
įšmugeliuojama karo reik
menys.

Potviniai Anglijoj. Šim
tai kaimiečių Fen apskri
tyje turėjo apleisti savo 
namus išsiliejus Ouse upės 
ir jos šakų vandenims.

NUŠOVĖ NEGEISTINA 
JAUNIKĮ

Chicagoje, Andretv Ho- 
agland, 35 m., nušovė sa
vo namų įnamį, 35 metų 
vyrą, kuris gyrėsi vienam 
savo draugui kad jis vesiąs 
savo šeimininko 9 metų 
amžiaus dukterų. Po nu
šovimo tėvas pasidavė po
licijai.

Žvaigždė kuri taip skai
sčiai žiba vakarų danguje 
po sutemai yra planeta Ve- 
nūs. Gerai žiūrint galima 
Įžiūrėti ją esant pusmėnu
lio pavidalo.

Žiurkės ėda kates. Ki
nijoje, Linan mieste, žiur
kės pradėjo draskyti kates. 
Viena žiurkė išbėga aikš
tėn. kur ją pamatytų ka
tė, ir kai katė žiurkę už
puola, kitos žiurkės api
puola katę ir sudrasko.

Reikalauja ‘Naujo Krau
jo’ Aukščiausiajame 

Teisme

Washington. — Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas Green pareiškė 
pasižadėjimą remti Prezi
dento Roosevelto aukščiau
siojo teismp pertvarkymo 
programą. Sako, 
ninkai pageidauja 
kraujo aukštuose 
teismuose.

Darbi- 
naujo 
šalies

V ely-Popiežius ruošiasi 
kų dieną laiminti susirin
kusius tikinčiuosius iš bal
kono Šv. Petro bazilikos 
aikštėje. Jeigu sveikata vi
siškai nepablogės, jis tą 
ceremoniją atliks kaip da
rė kas met.

Iš MONGOLIJOS prane
ša kad šiaurinės Kinijos 
Mongolų vadai paskelbė 
atsimetą nuo Kinijos ir 
sudaro savo nepriklauso
mą valstybę, Mongokuo — 
panašiai kaip Japonų pa
galba įkurta Mančukuo.

Reikalauja kolonijų. Vo
kiečiai naziai neliauja sa
vo riksmo kad didžiosios 
valstybės grąžintų Vokieti
jai po karo atimtas koloni
jas. Vokietija turėjo di
deles kolonijas Afrikoje ir 
kitur.

Giedanti pelė ir kanarka. 
Linton, Ind. — Vienas šio 
miesto gyventojas sutrau
kia Į savo namus šimtus 
žingeiduolių paklausyti pe
lės ir kanarkos “dainavi
mo”. Tą pelę jis sugavo 
savo namuose, kurią girdė
davo keistai cypaujant. Ji 
laikoma kitoj narvelėj ša
lę kanarkos, ir abi “gieda”.

42 metų amžiaus, 21 vai
ko motina. Akeley,, Pa.— 
Šio miestelio gyventoja B. 
Johnson, ištekėjus kai bu
vo 17 metų amžiaus, šiose 
dienose pagimdė jau 21-mą 
kūdikį.

Vengrijoje pradėta at
kaklus persekiojimas į Vo
kiečių pusę palinkusių gai
valų. Vengrija nori atsi
kratyti nazių ir apsiginti 
nuo patekimo Berlino įta
kon.

Mjr. S. Narušis prisiun
tė Įdomų aprašymą — 
KAIP LIETUVOS KAR

EIVIAI ŠVENČIA 
VELYKAS.

Tėmykit sekant? 
vos” numerį!

“Dir-

ARGENTINA smarkiai 
eksportuoja grudus. Pra
eitą savaitę per tris dienas 
išvežė 356,400 tonų.

Anglija imasi statydinti 
karo laivus, šymet žada 
pradėti darbą 148 n aujų 
karo laivų. Taipgi pasi
ryžo iki galo šių metų tu
rėti 10,000 karo lėktuvų.

nuo

Italija pranešė Belgijai 
jog ji pasižada garantuoti 
Belgijos neliečiamybę 
bent kokių užpuolikų.

IŠSIKOLIOJO. Praeitas 
kelias dienas, tarp New 
Yorko mayoro LaGuardia 
ir Vokietijos nazių atsibu
vo žodžių karas: vieni ki
tus iškoliojo tiek kad pri
siėjo įsikišti valdžioms ir 
pareikalauti atsiprašymų.

New Yorke pradėta rei
kalauti kad butų areštuo
tas nazių vadas Amerikoje, 
Fritz Kuhn, iš Detroito.

-------- ——
Liūto kerštas. Nesenai 

Vokietijoje, Breslau mies
to cirke, buvo toks atsiti
kimas: tūlas Fritz Smol- 
kowski, profesionalas va
gis, įsigavo naktį į cirko 
palapines, matomai apvog
ti. Cirko žmonės liko iš
budinti baisiu ž m o ga u s 
spiegimu. Užžiebę šviesas 
pamatė vienos narvės liū
tą per štąngas iškišusi na
gus ir draskantį naktinį 
padaužą. Jis sudraskytas 
mirtinai.

Dr. F, E. Townsen l, su
manytojas “$200 mėnesiui 
senatvės pensijos” plano, 
praeitą savaitę priteistas 
30 dienų kalėjimo ir $100 
piniginės pabaudos už pa
niekinimą S. V. Atstovų 
Buto autoriteto. Jis, per
eitą rudenį pašauktas pa
siaiškinti apie savo renka
mus iš žmonių pinigus, su
pykęs išėjo sau.

irDegtinės Gamyba 
Pardavimas 1936 
Metais Lietuvoje

stiprumo

3,131,905
944'760
244,795
217,150 

Įvairaus stipru-

litrų

KAUNAS. — 1936 metais
degtinės Lietuvoje išviso pa
gaminta sulyg jos 
laipsnių, sekančiai:

38 laips.
40
50
95
Visą metą 

mo degtinės parduota gėrimui 
ir degtinės dirbinių fabrikams 
išviso 4,589,676 litrų už 27,- 
149,918 litu, o susisiekimo ir 
pramonės reikalams degtinės 
(100 laipsnių) parduota 1,199,- 
512 litrų už 2,135,669 litus.

19.35 metais įvairios degtinės 
parduota mažiau ir mažiau 
gauta pinigų. Paveizdan, 1936 
metais parduoda už 3,900,000 
litų daugiau negu 1935 metais.

Tas parodytų kad 1936 me
tais Lietuvoje laikai buvo jau 
žymiai geresni.

22nd YEAR (22-ri Metai)

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

ROOSEVELT. Suv. Valstijų 
Prezidentas, Lietuvos Valsty
bės Prezidentui A. Smetonai 
nepriklausomybės šventės pro
ga atsiuntė šitokio turinio pa
sveikinimo kablegramą: “Savo 
tautiečiu ir savo vardu siunčiu 
Jūsų Ekscelencijai savo širdin
gus sveikinimus Lietuvos ne
priklausomybės s u k a k t uviii 
proga.”

Prez. Smetona davė j tai sa
vo gražu atsakymą.

VISUOSE Miškų Urėdijos 
miškuose Lietuvoj, miško me
degos gaminimo ir kitoki dar
bai vykdomi plačiu mastu. Ti
kima kad visoje Lietuvoj miš
kuose dirba apie 40,000 darbi
ninkų.

DARBININKUS iš Lietuvos 
į Latviją dirbti šymet leis tik 
tuos kurie gyvena visai Lat- * 
vijos pasienyje ir turi sienai 
pereiti korteles.

SVETIMŠALIAI meisteriai 
turės Lietuvos kraštą apleisti. 
Atitinkamos valdžios Įstaigos ' 
paragino įmones svetimšalius 
meisterius specialistus,Į jei ga
lima,' Mi paleisti. Jau tu
ri gana savų žmonių kurie tas 
pareigas- gali geriau eiti negu 
svetimi, kurie ima riebias al
gas.

LIETUVOS darbininkams su 
Vasario mėn. viduriu pradėta 
mokėti naujas padidintas at
lyginimas už darbą, kaip tai 
įsake vidaus reikalų ministe
ris. Darbininkai gauna nuo 5 
iki 15 nuoš. mokesties daugiau.

ŠIAULIUOSE šios žiemos 
metu yra 1,200 bedarbių. To
kiam skaičiui bedarbių savi
valdybė visą laiką darbo duo
ti neturi galimybės. Todėl da
bar bedarbiams daugiausia 
darbo bus duodama prie akme
nų skaldymo.

TALINE, Estijos sostinėje, 
ruošiama Lietuvių dailės paro
da, kuri bus atidaryta Balan
džio 10 d. Lietuvius- į parodą 
užkvietė Estai, kurie nori su
rengti antrą paroda Tartu mie
ste.

KAUNO gyventojams patin
ka Lietuvos kaimo duona: jau 
keli metai kai Zapyškio, Gar- 
Ievos, Seredžiaus ir A. Pane
munės apielinkių kai kurie ūki
ninkai veža į Kauną parduoti 
kaimišką ruginę duoną. Ūki
ninkai duoną stato kai kurioms 
maisto krautuvėms.

GYVULIŲ skerdimas Lie
tuvoje pernai: 1936 metais 
Lietuvoj paskersta 67,715 gal
viju (per 2 metu amžiaus), 
20,611 jaunu galvijų (per 6 
mėn. amžiaus), ir 190,620 ver
šių (iki 6 mėn.), 57,129 avys 
ir 317,115 kiaulių. ,

GRUDŲ KAINOS Lietuvoje 
pastaru laiku pakilo, kaip sa
koma, dirbtinu budu, visai ne
sant reikalo. Tą padarė spe
kuliantai. Kai pasaulinėj •:n- 
koj kviečių kaina centneriu 10 
litų, Lietuvoje kaina pakilt. iki 
20 litų. Trys metai atgal Lie
tuvos ūkininkai streikavo dėl 
kainų pigumo, dabar miestų 
gyventojai turės streikuoti dėl 
ūkio produktų brangimo. Ir 
taip blogai, ir taip negerai, jį
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PENNSYLVANI JOJE
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PITTSBURGH
Lietuvių Piliečių Drau
gijos 25 Metų Sukak

tuvės

DAYTON, OHIO J. O. SIRVYDO BIO
GRAFIJAI AUKOS AKRON, OHIO Į

, Kovo 7 d., vakare, nuosavo
je salėje, 1723 Jane street, S. 
S., atsibuvo iškilmingas ban- 

. 'ketas paminėjimui 25 metų 
- gyvavimo sukaktuvių Lietuvių 
■ Piliečių Draugijos.

Dešimts metų atgal. Lietu
vių Piliečių Draugija, Norbuto 
Draugija ir A. P. L. A. 8-ta 
kuopa, kurios turėjo po mažą 
saliukę, susivienijo ir nusipir
ko iš Vokiečių didelę salę, ant
rašu 1723 Jane street, kurią 
gražiai ištaisė, taip kad malonu 
joje dalyvauti 
viamą bet ir

Taigi,

turėtų būti, bet vis taisoma ir 
gerinama. Jau ir tas priside
da prie Lietuvių vardo garsi
nimo, nes ten jau turėta keli 
politiški parengimai, ir daly
vavo gana Įžymių svečių.

Dar vienas Pittsburgho Lie
tuvių darbas tai Lietuviškas 
Kambaris Pittsburgho Univer
sitete. Tas irgi turės būti šią 
vasarą arba šiais metais už
baigtas. Butų labai gerai kad 
musų vietos draugijos kurios 
nori prie to Kambario parėmi
mo prisidėti pasiskubintų 
daryti kokias 
tikslui.

Pittsburgho 
manė surengti
paminėjimą sekmadienį, Gegu
žės 9, L. P. D. salėje, visą to 
vakaro pelną skiria Lietuvių 
Kambario naudai.

Dar viena pramoga — tai 
Margučių vakarienė, Lietuvių 
Tautiškų Kapinių naudai, ką 
rengia Soho darbščios mote
rys. Tai bus trečiadienį po 
Velykų, Kovo 31 d., L. M. D. 
salėje. Juozas Virbickas.

MIRĖ GERAS LIETUVIS 
VEIKĖJAS

pramogas
pa- 

tam

Sandarietės
Motinos Dienos

su-

I

Lietuviais 
ir šioje sa-

L. P. Dr-

ne tik Lietu- 
svetimtaučiams. 

šiais metais sukako 
25 metai nuo Lietuvių Piliečių
Draugijos susiorganizavimo, ir 
surengta atitinkamas paminė
jimas jos gyvavimo sukaktu
vių. Prie L. P. D. priklauso 
visi veiklesni Lietuviui iš vi
sos Pittsburgho apielinkės, ją 
galima tiesiog pavadinti Pitts
burgho l ietuvių tvirtove.

Ypač pastarais keliais me
tais, Demokratams laimėjus, 
Lietuviai gana geruose santi- 
kiuose stovi ir su miesto valdi
ninkais, kurie su 
stengiasi dalyvauti 
Įėję lankosi.

Šias sukaktuves
__ ja nerengė padaryti pelno, bet 

tikslu daugiau patraukti Lie
tuvių ir suvienyt juos. Vaka
rienė Kovo 7 d. buvo kepti viš- 

■ čiukai su visais gardumynais 
ir su gėrimais tik už 50 cen
tų. Taigi, bankete dalyvavo 
didelis skaičius Lietuviu, drau
gijos narių su savo 
ir draugais, ir salė 
tėlė.

Atsibuvo 
mas, kuris pradėta su 
kos Himnu, ką sugriežė Pau- 
liukonio orkestras. Draugijos 
sekretorius C. J. IVoshner per
statė dr-jos pirmininką F. Rod- 
gers, kuris pareiškęs kelis žo
džius, programo vedėju persta
tė J. 
tinėjo kalbėtojus, ir kalbas pa
sakė: J. Grajauskas. J. Tam- 
kevičus ir P. Pivaronas. Vė
liau perstatė tik supažindini
mui buvusius draugijos pirmi
ninkus. Po to Angliškai kal
bėjo eilė svarbių svečių, tarp 
jų Angliškai kalbėjo musų Lie
tuvis advokatas, E. Schultz.

Žymiausias svečias buvo mu
sų miesto mayoras CorneliUs 
D. Scully, kuris kalbėjo pasku
tinis.
Įėjo 
už

Ir ištikro, yra kuo 
tuviams pasidžiaugti, 
čiai, 1 
galėjo 
vo, o 
siėmę 
skolą, 
sė, ir

šeimomis 
vo pilnu- ,. į- *'•'

ir gražus progra- 
Ameri-

Narauską. Jisai persta-

Visi kalbėtojai nesigai- 
komplimentų Lietuviams 

jų organizativius darbus. 
Lietu- 
Vokie- 

tokia galinga tauta, ne- 
> salę išlaikyti, bankruta- 

Lietuviai ją paėmė, pft- 
ir skolos, išsimokėjo tą 
visą salę ir namą ištai- 

' dar turi $5,000 banke.
Soho dalyje, Lietuviai 

kitą gražią salę, budavotą 
metais, o dabar 
jos sklypą žemės 
dint, pribudavoti 
jimo salę, tuomi 
traukti čia gimusį 
jaunimą prie Lietuvių.

Dar galima paminėti ir Li
thuanian Country Club, Lietu
višką ūkę, kuria Pittsburghie- 
čiai gali pasididžiuoti. Nors 
ji nėra taip gerai įrengta kaip.

turi 
1916 
prie 

padi-
dapirko 
ir nori 
bolių raičip- 
daugiau pri- 

Lietuvių

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.

I

I

Kovo 7 d. mirė Anufras F. 
Giedraitis, 53 metų amžiaus, 
čia liko perki vaikai našlai
čiais, nes jo žmona irgi yra 
mirus; taipgi liko sesuo, Ona 
Mičiulienė, kuri gyvena netoli 
Detroito. Giedraitis rodos yra 
Jurbarko parapijos. Ameri
koje išgyveno apie 30 metų, 
ir vertėsi siuvėjo amatu.

Velionis yra daug dirbęs 
Lietuviškos parapijos organi
zavime, vėliau pradėjo darbuo
tis SLA. 105-toje kuopoje, ir 
remdavo visus Lietuvybės rei
kalus. Buvo linksmo budo 
žmogus ir sueigose visada pa
darydavo gerą nuotaiką. Bu
vo narys SLA. 105 kp., Eagles 
organizacijos ir Lenkiško su
sivienijimo, 
metų buvo 
jas.

Lai būna
gva ilsėtis amžinai Kalvarijos 
kapų žemelėje. “D.” Rep.

Prie pirmiau jau paskelbtų 
prenumeratų J. O. Sirvydo 
biografijai leisti, įteikė savo 
aukas-prenumeratas sekanti:

Andrius Žiugžda
Pranas Bajoras
Emilija Sinušienė
Stasys Mockus
A. B. Strimaitis
S. F. Goodis
J. G. Jokūbaitis
Teo. Sušinskas
J. Bubnis
A. Lapė

Viso gauta
Geros valios 

šomi prisidėti 
prie šio musų 
jo biografijos
duos $1.00 arba daugiau gauš 
vieną knygą 'kaipo prenumera
tą. Pinigus siųskit:

J. O. Sirvydo Biografijos 
Komitetui, 3Š6 Union avenue, 
Brooklyn, N. Y.

J. Sagyš, Pirm.
P. Narvydas, Ižd.

$5.00
5.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00 

$25.00 
vientaučiai pra
šu savo auka 
žymaus veikė- 

išleidimo. Kas

Taipgi per eilę 
“Dirvos” skaityto-

tau, tautieti, len

SIOUX CITY, IOWA

DIDELIS ŽUVIMŲ MĖNUO
HARRISBURG, PA. — Mir

tys nuo automobilių nelaimių 
Pennsvlvanijos keliuose Sau
sio mėnesi pasiekė aukščiausio 
laipsnio koki kada tą mėnesi 
siekė — žuvo net 303 asme
nys ir 5094 kitų sužeista.

PAMIŠĘS NUŠOVĖ ŠEI
MOS NARIUS

JOHNSTOWN, PA. — Pa
mišęs nuo susigraužimo dėl ne
tekimo žmonos, kuri jį paliko, 
Paul Emerick, 27 metų am
žiaus angliakasis, nušovė savo 
seserį, brolį ir peršovė tėvą. 
Areštuotas, jis pasakė apgai
laująs kad tėvas išliko gyvas.

Ta šeima gyvena Beavers- 
dale, netoli čionai.

Paul Emerick
nuėjęs į miegamą kambarį nu
šovė savo seserį, paskiau bro
lį, ir vėliau nuėjęs į virtuvę 
palaukė pareinant tėvo, 
taipgi apšaudė, bet tėvas 
sužeistas. Pats nusišauti 
bandė.

pirmiausia

kuri 
tik 
ne-

PENNSYLVANIJOJE viešos 
skolos siekia 180 milijonų do
larių, kurios išeina po $18 nuo 
galvos kiekvienam vyrui, mo- . 
teriai ir vaikui šioje valstijo-. 
j e.

NUSIŽUDĖ MERGINA
Pittsburghe, nuo Charites 

tilto nušoko Ruth Mariau 
Weiss, 22 metų amžiaus, nuo 
Bona Vista st. Tas tiltas auk
štas, 300 pėdų aukštumo toje 
vietoje kur ji nušoko, 
voną rado policijantai.

jos

St.

la

organi- 
srityje, 
Levvis.

PLIENO darbininkų 
zatoriai Pittsburgho 
vadovystėje John L. 
pradėjo darbuotis padarymui 
sutarčių su kitomis plieno iš- 
dirbystėmis tokiomis pat sąly
gomis kokios padaryta su Car- 
negie-Illinois plieno kompanija.

Ši kompanija sutiko ant $5 
dienai minimum mokesties, 40 
valandų darbo savaitės ir pus
antrų tiek mokėti dirbantiems 
viršlaiki.

Nekurios plieno kompanijos 
pradeda didinti mokestį savo 
raštinių tarnautojams, kurie 
taipgi gauna ncperdaugiausia 
mokėti.

NUŠOVĖ. Erie. Pa. - Ko
vo 14 nakties laiku, namuose 
tapo nušautas John E Hog;n. 
Pennsvlvanijos organizatorius 
Townsend Senatvės Pensijos 
plano. Jį nušov > jo šeiminin
kė, kuri sugryžus namon rado 
jį namie girtaujant su kita 
notcria.

POTV1MO SUKAKTIS
šios savaitės pradžioje suėjo 

metai laiko nuo didžiojo 1936 
metų potvinio Pittsburghe, ku
ris pasiekė aukščiausio savo 
laipsnio Kovo 17 d. Tada, per 
kelias dienas lijo, lietus krito 
su sniegu, oras buvo šaltas

Potvinis užėjo kai žmonės 
visai apie tai nemanė. Pada
ryta milžiniški nuostoliai.

INFORMACINIS 
PRANEŠIMAS

Kas nori pasikeisti pašto 
ženklais lai kreipiasi tokiu ad
resu:

P. Martinėnas, 
Filatelistų Sąjungos 
Italijos g-vė 62, 

Kaunas, Lithuania.

Svarbu kad bent Vilniui Va
duoti Sąjungos skyriai Ameri
koje išrašytų sau “Vilniaus 
Rytojų” (kaina metams $2), 
adresas: Wilno, ui. Dąbrows- 
kiego 5—1, ir “Vilniaus Žodį”, 
Wilno, Wilenska 15 (kaina me
tams $1), kad galėtų sekti 
Lietuvių gyvenimą okupuota
me krašte.

Budėdami dėl Vilniaus, ne
turėtume pamiršti ir Klaipė
dos. šiam tikslui geriausia iš
sirašyti mėnesinį žurnalą “Pa
jūris”, Klaipėda, Simano Da- 

leidžiamas 
Propaguoti 

užsieniui, 
metams, 8

($1.35). Kaina nėra 
galėtų išsirašyti ir 
žmonės.

cho 7. žurnalas 
Lietuvos Pajūriui 
Draugijos. Kaina 
už paprastą leidinį 
litai 
dėlė, 
vieni

pirm.

di- 
pa-

¥ * *

LIUTKUS ROKAS, dirbęs 
kur tai anglies kasyklose ir 
miręs 1914 metais, o gal ir 
1911 metais. Kas žino kur jis 
(kokioj kolonijoj) miręs, pra
šoma laišku pranešti Lietuvos 
Gen. Konsulatui, 46 Fifth av., 
New York City. Gerbiami pa
rapijų klebonai irgi prašomi 
patikrinti jo rekordus savo 
i-nV<rose (g. N6702).

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:

50«- už viena kartą
3 kartus už $1.00

VISOKIOS ŽINUTĖS

Firestone gumų dirbtuvėje 
suvirš 10,000 darbininkų jau 
dvi savaitės kaip nedirba dėl 
streiko. Unijistai streikeriai 
prie dirbtuvės stovi dieną ir 
naktį, žiūrėdami kad' niekas 
neitų dirbti. Dirbtuvė laiko
ma uždaryta. Streiko priežas
timi yra reikalavimas unijos 
pripažinimo. Yra viltis kad 
darbininkai laimės, šiai kom
panijai dirbti daug ir Lietuvių.

SLA. 354 kuopon šį mėnesį 
prisirašė keturi jauni nariai, 
pasidarbavus veikliai kuopos 
pirmininkei Onai Kazlauskie
nei ir Adomui Gutauskui, šie 
įstojo j kuopą: biznierius Ka
zys Petraitis, Mary Jonės Ade
lė Aleknienė ir p-lė Eva Kaz
lauskaitė. Kuopa kaip nariais 
taip ir turtu kyla aukštyn.

Kazys Prospaliauskas apvai
kščiojo savo varduves, šv. Ka
zimiero. Susirinko daug sve
čių jį pasveikinti; buvo ir iš 
Clevelando jo švogerka p. M. 
Bartkienė, D. Jokūbaitis ir ki
ti. Visi linkėjo jam ilgiausių 
metų ir sveikatos.

Kovo 13 d. Juozas Januške
vičius Jr. rodė Lietuvos pavei
kslus, kurių pamatyti susirin
ko gražus buris vietos ir apie- 
linkių Lietuvių. Atvažiavo jų 
pamatyti ir Pranas Martinkus, 
“Dirvos” 
gyvenęs Akrone. 
visa savo šeima.

skaitytojas, kitados
Atvyko su

Kalnas.

LOS ANGELES, CAL.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Mirė Scrantono Lietuvių Parapijos Klebonas 
Kun. Jonas Kuras

prašė 
nepa-
Apie 
keis- 

girdį,

V. UŽDAVINYS MUSŲ JAU
NIMO TARPE

Vasario 6 d. musų Lietuvių 
kolonijos jaunimas turėjo sa
vo šventę — žaislus ir vaka
rienę, kurioje dalyvavo vietos 
klebonas Kun. J. česn.t ir to 
vakaro organizatorė ir vedėja 
vargonininkė p-lė Petroniutė. 
Visiems buvo didelis siurprizas 
kai tik pradėjus vakarą atvy
ko visai netikėtai pas mus sve
čias iš Lietuvos, V. Uždavinys, 
kuris taipgi;, buvo pakviestas 
vakarienių uti Su juo kartu 
atvyko broliai Motuzai. Jie 
visi trys vyko į Omaha, Nebr.

Svečias Uždavinys papasa
kojo mums plačiai apie Lietu
vą ir Lietuvos reikalus, 
atsilankyti j Lietuvą, ir 
miršti Lietu tių kalbos. 
Lietuvą mes dažnai labai 
tų kalbų girdėdavom,
ten nieko gero nėra, ten tik 
purvas, nešvara ir skurdas. Iš 
p. Uždavinio patvrėm kad Lie
tuva, atgavus savo nepriklau
somybę, dabar padarė didelę 
pažangą, kad Lietuvoje yra ge
ras Lietuvių teatras, puiki 
Opera., kad Lietuva turi daug 
gerų mokyklų, universitetą, 
konservatoriją, ' kad Lietuvos 
jaunimas moka sportuoti, ir 
tt. Visa tai mums buvo nau
jiena, nes iš musų jaunimo 
niekas Lietuvoje nebuvo.

V. Uždavinys paliko mums 
gražią atmintį ne tik savo gra
žia kalba, bet ir knygomis, ku
rias jis mums čia padovanojo.

Svečiui dėkojo trumpomis 
kalbomis keli jaunuoliai, kle
bonas Kun. česna ir p-lė Pet
roniutė. Jei šį tolimą kampe
lį dažniau Lietuvos svečiai ap
lankytų tai ir mes butume ar
timesni Lietuvai ir Lietuvių 
tautai. J. Marčiulaitis.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

JU BALSŲ ŽAVINGUMAS

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė Kalifornijoje

Šios kolonijos Lietuviai mi
nėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį Vasa
rio 27 
gražus 
puošę 
rinko
Parisian Gardelis’
tą tautinę iškilmę tinkamai 
paminėti. Lietuviai turėjo sau 
atskirą kambarį, kuris buvo 
papuoštas Amerikos ir Lietu
vos vėliavomis. Dalyviams su
sirinkus, Dr. J. J. Bielskis 
trumpoje kalboj pažymėjo su
eigos tikslą ir reikšmę ir pa
kvietė visus sustoti ir laike 
minutos tylos galvą nulenkus 
pagerbti garbingą atmintį Dr. 
•Jono Basanavičiaus ir žuvu
siųjų kovose už Lietuvos ne
priklausomybę. Vėliau, daly
viams stovint, Jurgis J. šaltis 
iškilmingai perskaitė Lietuvos 
Nepriklausomybės Paskelbimo 
Aktą. Onai Račkauskienei va
dovaujant 
vos Himną, 
vyno taures visi sušuko, 
lio Nepriklausoma Lietuva! 
Po to sekė vakarienę. ,

Nutarta pasiųsti pasveikini
mą Lietuvos Preidentui Anta
nui Smetonai, sekančio turimo:

“Jo Ekscelencijai Antanui 
Smetonai, Lietuvos Preziden
tui, Kaunas, Lietuva.

“Didžiai Gerbiamas Tautos 
Vade! Būrelis Pietų Kalifor- 
įijos Lietuvių, dalyvaudami 
privačiai surengtose iškilmėse 
levvnioliktą Lietuvos 
klausomo 
minėti, 
sveikina.
ie, kuogeriausius musų linkė- 

Į iirrus, daug stiprios sveikatos 
ir ištvermės dar per ilgą metų 
’ilę taip pažangiai Lietuvių 
Tautai vadovauti!”

d. Apie 8 vai. vakare, 
tautiečių būrelis, pasi- 

išeiginiais rūbais, susi- 
pagarsėjusiame “Musso 

restaurane

i

sugiedojo Lietu- ; 
Pagaliau, pakėlę j 

“Va- i
• n

nepri- 
sukaktį 
Tamstą

gyvenimo 
nuoširdžiai
Priimk, Tautos Va-

DEVEIK kiekvienos tautos istorijoj 
T-* randasi, nors kartais ir neparašy
tas, skyrius pavestas įvairių keliautojų 
kaip tai — trubadūrų, šposininkų, 
lošėjų,čigonų ir kitokiais vardais žino
mų dainininkų ir palinksinintojų pasi
žymėjimams. Jų balsai turėjo kokio 
tai sužavėjimo ypatybes, nes bent kur 
jiems-atsidasčius. visur ir visada jiems

skaitlinėmis. 1 ad šių dienų artistai 
turi būti labai atsargūs su savo bal
sais. kadangi tai yra beveik vienintele 
jų nuosavybe.

Fą J’e .va'8°> ką jie gerui, k'i iie 
rūko, ir visa, ką tik jie daro yra 1 .bai 
atydžial dabojama pastebėti, kaip visa 
tai atsineša jų balsui ir gertilci. Dau
gelis operos, scenos, filmu ir -adioj.,..,,, . - i ... ---------J" nviib operos, scenos, ri mu ir -ad odurys būdavo atidaroma. artistų parciškė jop

>iems keliaujantiems dainininkams biau mėgsta lengvą ir jų ųerklėms
jų balsai buvo jų duona, o kartais net Išvelnų uzsirūkyma.

~ - j reni<a L tiek v Strike
i gerklės apsaugai tik Luekie> 
I su sava “tcact’ng” pm* 
' Tplba išvalomos tūlos 
iki'»n]e GnMkė raudame 
'priemaišos. *

ir tikrai geru pragyvenimu. Bet vi'tik 
ių balsai nebuvo lygtai taip jų brangi
nami. kaiti kad šių dienų operos, 
scenos, filmų ir radio artistų nes :ų 
balsai yra tikriausiu turtu, turtu iš-piš. 
kiamu net šešiomis ar septyniomis

Tad iie i
1 ciefžrčt’.i6

’i"<. 
rrz.’n_t

Po tuo pasveikinimu visi 
dalyviai pasirašė. Sveikinimas 
pasiųsta Lietuvos Pasiuntinė- 
bėn, VVashington, D. C., per
siuntimui į Lietuvą.

Vakarui baigiantis, priimta 
Dr. Bielskio pasiūlymas suda
ryti pastovią organizaciją tau- 
tiniai-kulturiniais reikalais rū
pintis. Sudaryta organizatyvi 
komisija iš sekančių asmenų: 
Petras Kaupas, Dr. J. J. Biel
skis, Juozas Mason, Jurgis 

šaltis, Dr. Jonas Stasulaitis, 
Vincas B. Arčis ir Jonas J. 
Kasparas. Poni Ona Račkau-

i

KUN. JONAS KURAS, mirė 
Kovo 13 d., Scranton, Pa., 
Lietuvių parapijos kebonas. 
Kunigu buvo apie 50 metų,, 
ir Scrantone kunigavo apie 
30 metų.
Kun. J. Kuras guvo 73 m. 
amžiaus, gimęs Griškabūdžio 
parapijoje. Mokslus ėjo Ma
rijampolės gimnazijoje. Ku
nigystės mokslą ėjo Seinų 
Dvasinėje Seminarijoj ir ją 
baigė 1887 metais. Atvykęs 
Amerikon pirmiausia klebo
navo Forest City, Pa., pas
kui perkeltas į Scrantoną.

ČERNIAUSKIENĖ Barbora, 
mirė pirmomis dienomis Va
sario, Wilkes-Barre, Pa., su
laukus 103 metų. Ameri
koje išgyveno 50 metų.

JUODIŠIUS Juozas, 72 metų 
amžiaus, mirė Clevelande 3 
d. Kovo. Paėjo iš Gerulių 
k., Pilviškių par., Marijam
polės apk. 
veno apie

JUSKAITIS
amžiaus, :
Cleveland, Ohio. Paėjo iš 
Burgaičių k., Sudargo par., 
šakių apsk.
gyveno apie

NAVICKIENĖ MARĖ, 60 me
tų amžiaus, mirė Kovo 7 d., 
Dayton, Ohio. Liko vyras, 
Adomas. Paėjo iš Šiaulių 
apielinkės.

KIŠIS MOTIEJUS, mirė Lap
kričio 28 d., Ambridge, Pa. 
Buvo 62 metų amž., Ameri
koje išgyveno apie 41 me
tus. Paėjo iš Kazlų kaimo, 
Marijampolės ap. Liko trys 
dukterys, vienas sūnūs ir 
žmona; Ambridge gyvena jo 
sesuo, o Sprir.gfield, Ohio, 
brolis Antanas.

SENKUS Mikolas, 41 m. am
žiaus, mirė Vasario 18 d., 
Brooklyn, N. Y.

PŪRAS Alice, 33 m. amžiaus, 
mirė Vasario 20 d., Brook
lyn, N. Y. ‘

ŽALINIENĖ Elzbieta, mirė 18 
Vasario, Chicago, III., sulau
kus pusės amžiaus. Gimus 
Kupšiškių kaime, Šumsku 
par., Suvalkijoję. Ameriko
je išgyveno 34 metus.

RAŽINSKAS Jokūbas, mirė 18 
Vasario, Chicago, 111., 65 
amžiaus. Amerikoj išgyve
no 33 metus. Gimęs Uk
mergės ap., Balninkų par., 
Paužuolio vienk.

TURAUSKAS Kazys,- mirė 
sario mėn., Shenandoah, 
Amerikoje išgyveno 24 
tus.

Va- 
Pa. 
me-

už-MARGAVIČIENĖ Teofilė 
mušta automobilio nelaimėje 
Vasario mėn., 
Pa. Buvo 58

RUNKEVIČIUS
Vasario mėn., 
Pa.

Wilkes-Barre, 
mėtį amž.
Pranas mirė
Wilkes-Barre,

Pa.
Va- 

Pa.
ui i re

Amerikoje išgy- 
40 metų.
Jurgis, 54 metų 

mirė Kovo 12 d., 
Ohio.

Amerikoje iš-
25 metus.

m.

EITAUSKAS Juozas, mirė 11 
Vasario, Michigan City, Ind. 
sulaukęs pusės amžiaus. Gi
męs Šiaulių aps., Užvenčio 
par., Kalainių k. Amerikoje 
išgyveno 25 metus.

ŠVEDIENĖ Magdė, po tėvais 
Vaitkevičiūtė, mirė 19 Va
sario, sulaukus pusės am
žiaus. Paėjo iš Vilkaviškio 
aps., Šumsku par., Piliakal
nių k.

BARTKAUSKAITĖ Anastazija 
19 metų amžiaus, Mirė Va
sario 22 d., Chicagoje.

PUŽAUSKIENĖ Anastazija 
po tėvais Šatkauskaitė, mirė 
Vasario 21, Chicagoje, pu
sės amžiaus. Gimus Krakių 
par., Meironiškių k. Ame
rikoje išgyveno 24 metus.

ZIMKIUTĖ Kazė, 23 m. am
žiaus, Mirė Vasario 21 d., 
Chicagoje, kur buvo ir gi
mus.

KRAJERIUTĖ Emilija, mirė
Vasario 25, Roehester, N.Y.

skienė sutiko būti nuolatinė 
korespondentė, teikti spaudai 
žinių apie šios kolonijos dar
buotę. Dalyviai turėjo prisi
segę tautinių spalvų ženkleli, 
kuriuos parūpino p. Ona Biel
skienė. Dalyvis.

LABESKIS Kastas, mirė 21 
Vasario, So. Boston, Mass.

AKSOMAITIS Juozas, mirė 17 
Vasario, Wilkes-Barre,

MILOVAS Simanas, mirė 
sario 20, Wilkes-Barre,

KLEINOTAS Albertas,
Vasario 10, Philadelphia, Pa.

BUTKEVIČIUS Boleslavas mi
rė Vasario 27, Chicago, III., 
45 m. amžiaus. Gimęs Tau
ragės apsk., Kaltinėnų par., 
Kviesčių kaime. Amerikoje 
išgyveno 29 metus.

DARBUTAS Pranas, mirė 23 
Vasario, Chicagoje, 63 mė
tų amžiaus. Amerikoje iš
gyveno virš 30 metų. Gi
męs Telšių ap., Kantaučių 
par., Purvaičių kaime.

KREPULIS Raimondas, mirė 
Vasario m., Mahanoy. City, 
Pa., 22 metų amžiaus.

TAMULONIS Juozas, 60 metų 
amžiaus, mirė Vasario 
Mahanoy City, Pa.

ŠIUKŠTAITĖ Stella, mirė 
momis dienomis Vasario 
Wilkes-Barre, Pa.

m.,

pir
ui.,

BAYONNE, N. J.
MIRĖ LIETUVĖ. Vasario 

i d. mirė Brigita Pareigienė, 
tėvais Balsevičiūtė, 52 me- 
amžiaus, gyvenus 134 W. 

Iš Lietuvos velionė pa- 
Gargždų miestelio, Kre- 

apsk. Amerikoje 32 
visą laiką išgyveno šia- 

Buvo darbšti, ap- 
visa-

20
Po 
tų 
21 
ėjo iš 
tingos 
metai, 
me mieste.
Svietą mylinti Lietuvė, 
do remdavo, dalyvaudavo tau
tiškame veikime.

Paliko vyrą, Motiejų, du sū
nūs, Motiejų ir Antaną, duk
terį Aleksandrą. Visi baigę 
aukštesnį mokslą.

Velionė prigulėjo prie 
Petro ir Povilo Lietuvių 
šalpinės draugijos ir prie 
L. K. Kęstučio Dr-jos.

Palaidota Vasario 23 d., 
bažnytinėmis apeigomis, 
Kryžiau^ kapinėse, patarnau
jant graboriui Wm. Waclavi- 
čius ir Sunai. Lai būna jai 
ramus atilsis šios šalies žeme
lėje. P. š.

st.

šv.
Pa-

D.

su 
Šv.

KELIONĖS Į LIETUVĄ

ŠVEDU

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLA1PĖDA
Per Gothenburgą, Švedija

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainor

Išplauimai laivų iš New Yorko
DROTTNINGHOLM . . 
GRIPSHOLM ................
DROTTNINGHOLD 
GRIPSHOLM
Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai, ir j ’ 
tęs autorizuoti 1 ' 
ir visi Švedų Amerikos Linijos sky
riai.

SVVEDISH AMERICAN’ LINE
836 Fifth Avė. and 4 W. 51st Street 

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

Bal. 17
Gegužės 1 

.. Geg. 15 
Gegužės 29

parduoda laivakor- 
laivakorčių agentai

N. Y. Citv
181 N. Mchigan Av.

154 Boylston St.
107 Clifford St.
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Gerb.

SPRAGILAS

gerb. spragilas apie 
DEMOKRATIJOS 

MARNASTIS
arba:

Kaip Demokratijos vardu 
mes norim kitiems dik- 

tuot ir vienas kitam 
kailį lupt.

Pažiūrėjęs i šios ašarų 
pakalnės smertelnų žmone
lių gyvenimą žmogus ma
tai tiktai pragarą ir krau
ją. Žmonės sutverti vienas 
kitą mylėti, ale jie užsiima 
daugiausia nea<pkentimu, 
pavydu, grobimu, žudymu 
ir kariavimu.

Pažiūrėsi j mažą žmo
nių šeimą, nors tik du gy
vena vyras su pačia — jie 
pykstasi, barasi, mušasi, 
bėga į sūdą, skiriasi.

Pažiūrėsi į mažą Lietu
višką koloniją kokiame kad 
ir nedideliame mieste — ir 
ten ta pati pekla: pavydo 
apimti vadai vadukai, vei
kėjai ir tiligentukai laks
to, jieško sau sekėjų, kelia 
vaidus, tąsynes, ir jeigu 
nebijotų policijos buožės, 
vieni kitiems po lova bom
bas pakištų kad tik atsi
kračius to ar to nekenčia
mo žmogaus.

Tautininkai kovoja, ėda
si su katalikais ir bolševi
kais; bolševikai — su tau
tininkais ir katalikais; ka
talikai su tautininkais ir 
bolševikais.

Nuo paprasčiausio žiop
liuko iki rimto prof esi j o- 
nalo kiekvienas nori būti 
diktatorium, nors giriasi 
savo demokratiškumu, ir 
nekenčia kito kuris atlieka 
ką nors ko jis neįstengia.

Kiekvienas nori būti va
du, ale pyksta jeigu kitas 
turi sekėjų, o ne jis.

Kiekvienas norėtų mo
kyt redaktorius kaip laik
raštį redaguot, daktarus 
kaip žmones gydyt, kuni
gus kaip parapijonus val
dyt, advokatus kaip pro- 
vas vest, ir tt. ir taip be 
galo, ale nenori klausyt kai 
jį kitas kas pamokina.

Pažiurėjus į musų didelę 
laisvą šalį Ameriką, kuri 
pilna “demokratijos gelbė
tojų”, kuri giriasi esanti 
“demokratiškiausia šalis 
pasaulyje”, kur visi turi 
žodžio, spaudos ir visko ki
to laisvę. O kam tą lais
vę sunaudoja?

Visoki raketieriai savo 
laisve naudodamiesi lupa 
žmonėms skuras; policijan- 
tai savo laisve naudoda
miesi grobia iš biznierių 
visokius kyšius; politikie
riai laisve naudodamiesi 
pildosi sau žmonių pinigais 
kišenius.

Plėšikai laisve naudoda
miesi dienos laiku užpuola 
ir išplėšia bankus ir kito
kias vietas kur tik pinigų 
randasi.

Automobilistai naudoda
miesi laisve lekia kaip be 
galvų, nežiūri ar žmogus, 
ar medis ar stulpas.

Kapitalistai laisve nau
dodamiesi ginkluoja savo 
dirbtuves, samdo žudeikas 
kovoti prieš savo darbinin
kus, kurie jiems uždirba 
duoną.

Amerikoje, demokratijos 
užtikrinta laisve naudoda
miesi laisvi piliečiai išžu
do per metą daugiau žmo
nių negu visoje Europoje 
bekariaudami, kur kasdien 
valstybės viena prieš kitą 
ginklus atstačiusios laiko.

Patys darbininkai tarp 
savęs pešasi vietoj broliš
kai gyventi. Vieni nori va
dais vienų, kiti — kitų, ir 
jeigu neturi už ką tai peša
si už pasivedimą savęs kam 
nors už nosies vedžioti.

Nors turėtų vieni kitus 
užtarti, ale to mažai kur 
matyt, o štai ko nuolat ma
tom: mūrininkas, kuris ga
tavai atneštas plytas ir su
maišytą molį dėsto, už sa- 
darbą gauna du dolarių va
landai, ale jis visai nepai
so užtarti tą kuris molį su
maišo ir plytas suneša, o 
užmokėt negauna nei pusę 
dolario valandai.

Taigi toje šalyje kuri gi
riasi didžiausiu demokra
tiškumu pasaulyje, tikru
moje kiekvienas, didelis ir 
mažas, turtingas ir bied- 
niokas, stiprus ir silpnas, 
mokytas ir tamsus, sulyg 
išgalių dirba kitą nugalė
ti, nukovoti, nuskriausti, 
nužudyti, jeigu prie to pri
eina, — vietoje dirbti su
radimui broliško susitaiky
mo būdų, demokratiško su
gyvenimo ir nusileidimo.

Demokratija mums duo- i 
da teisę laisvai gyventi — 
ale kiti dirba, galvą suka, 
naktis nemiega jieškoda- 
mi būdų mus sumulkinti ir | 
išnaudoti.

Demokratija leidžia par-1 
tijoms pasistatyt savo kan-1 
didatą į prezidentus, gu
bernatorius iki žemiausio 
činauniko, ir leidžia žmo
gui savo geriausiu išroka- 
vimu, laisvu apsisprendi
mu ir šaltu protu balsuoti 
u.ž tą kandidatą kuris jam 
geriausia patinka, ale par
tijų skalikai, agitatoriai ir 
demoralizuotojai išsijuosę 
dirba peršnekėt tave kad 
tu nežinai už ką tu turi 
balsuot, ir užnuodiję tavo 
protą pertikrina kad tas 
kandidatas geresnis kurį 
jis siūlo.

Demokratija nereikalau
ja mėtyti pinigų kandida
to išrinkimui į kokią nors 
vietą, ale žiūrėkit kiek mi
lijonų dolarių išleidžia po
litikieriai kožnas norėda
mas įsiveržt Į valdišką vie
tą.

Kožnas kandidatas, no
rėdamas per kelis metus , iš 
žmonių sudėtų pinigų rie
bias algas ’ lupti, prišneka 
kokia gerovė bus tau, jeigu 
už. j į balsuosi....

Ir taip toliau ir taip be 
pabaigos ir galo.

, $
O kai pažiūri į kitas ša

lis ten matai tą patį: kuri 
tik daugiau giriasi savo 
demokratijomis, laisvėmis 
ir rojaus gerovėmis, ten 
didžiausia pekla.

Sovietų komunistiško ro
jaus buvę angelai baigia 
virsti velniais, ir jie riez- 
niko arkaniuolo draugo 
Stalino baigiami siųsti į 
peklą.

Vokiečiai, kurie gyrėsi ir 
giriasi savo “didele kultū
ra”, naudoja visokį primi- 
tiviško gyvulio žiaurumą 
prieš ne savo partijos na
rius, prieš ne savo tautos 
žmones ir prieš visus kai
mynus.

Lenkai, kurie giriasi at
nešę į Lietuvą kultuvą, to
li pasiliko nuo Lietuvių 
kulturiškume ir žmonišku
me, ir lyg žvėrys puldinė
ja, graibsto kitų žemes ir 
tose žemėse smaugia jų 
gyventojus.

Ale užteks tos mano “de
mokratiškos” pasakos, ba

Sovietų Maršalas Jegoro v Kaune
Viešėjo pas Prez. Smetoną. — Išgyrė Lietuvos Kariuomenę

Sunku rasti dvi valstybes, 
nesurištas jokiomis ypatingo
mis sąjungomis ar galingumo 
ryšiais, kurios galėtų pasi
džiaugti tokiais gražiais santy
kiais koki yra užsimezgę tarp 
Lietuvos ir Sovietų Rusijos.

Tie santikiai siekia jau pir
mutinių nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo metų. 1920 me
tų Liepos 12 d. pasirašyta Lie
tuvos taikos sutartis su Sovie
tų Rusija davė abiem kraštam 
tvirtus pagrindus jau tada kai 
kitos didžiosios valstybės atgi
jusios Lietuvos dar nebuvo pri- 
pažinusios. Galima sakyti kad 
ta sutartis buvo vienas iš 
stambiausių veiksmų, tais lai
kais palengvinusių Lietuvai 
nugalėti dar pasilikusias poli
tines kliūtis ir tapti lygiateisiu 
kultūringų tautų šeimos nariu.

Greta politinių santikių, vi
są laiką tarp abiejų kraštų plė
tėsi ir bujojo ūkiški bei kultū
riški ryšiai. Jau eilė metų kaip 
Lietuva su Sovietų Rusija turi 
kasmet atnaujinamą ir praple
čiamą prekybos sutartį, kas 
duodą galimumo abiem kraš
tam vykdyti tarpusavius pre
kių mainus. Be to, dažnėja 
Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
kultūros darbininkų lankyma
sis vienų pas kitus. Pamažu 
Lietuvos gyventojai supažin
dinami su Sovietų Rusijos me
nu ir kultūra. Panašiai daro 
ir Sovietų Rusijos kultūros 
darbininkai Lietuvos menui ir 
kultūrai atvaizduoti. Tai tik 
keli pavyzdžiai, kurie rodo kad 
abiejų kraštų visokiariopas 
bendradarbiavimas kasmet ple
čiasi, apimdamas vis naujas 
gyvenimo sritis.

LIETUVIAI LANKĖSI 
PERNAI

Dėl to, rodos, nereikia sta- 
bėtis kad tokiomis sąlygomis 
užsimezgė artimesnė pažintis 
ir tarp abiejų kraštų kariuo
menių. Pereitų metų Gegužės 
mėnesio pradžioje Sovietų Ru
sijoje lankėsi Lietuvos kariuo
menės generalinio štabo virši
ninkas J. Černius. Jis ten su
sipažino su Sovietų Rusijos va
dovybe, su jos kariuomene, 
aplankė svarbesnes kariškas 
įstaigas ir įgulas. Dabar, štai, 
Vasario 16—18 d., kaip jau ži
noma, Lietuvoje lankėsi Sovie
tų Rusijos generalinio štabo 
viršininkas Sovietų Sąjungos 
Maršalas Aleksandras Iljič Je
gorovas. Jo apsilankymas, be 
abejojimų, prisidėjo prie jau 
esamų draugingumo ryšių tarp 
abiejų kraštų sustiprinimo. Tas 
faktas kad Maršalas Jegorovas 
Lietuvoje atsilankė per nepri
klausomybės paskelbimo 19 
metų sukaktuves lyg ir pabrė
žia pagrindinį Sovietų Rusijos 
nusistatymą Lietuvos atžvil
giu — sąlyginį susidomėjimą 
Lietuvos nepriklalusomybės ir 
jos žemių neliečiamybės išlai
kymu.

Viešėdamas Lietuvoje Mar
šalas A. I. Jegorovas buvo pri
imtas Lietuvos Respublikos 
Prezidento Antano Smetonos,

ir aš naudojuosi pilna de
mokratiška laisve: para
šau ką mano razumas su- 
dumoja, atnešu gerb. Re
daktoriui ir sakau: Jeigu 
netalpinsi taip kaip mano 
parašyta tai daugiau “Dir
vai” nerašysiu.

Gerb. Redaktorius bijo
damas kad aš neišsikraus- 
tyčiau į kitą kurį laikraštį 
ir ten nenuvesčiau “Dir
vos” skaitytojų, pasikrap- 
što pakaušį ir sako: Gerai, 
gerai, patalpinsiu....

Užtai visi Lietuviški lai
kraščiai ir pilni visokio 
mėšlo, ba juose pridėta ne 
tas kas skaitytojams rei
kalinga, ale ką koks nors 
peckelis sudūmojęs prite
pa. 

jis aplankė Lietuvos kariuo
menės ir užsienių politikos va
dus, aplankė kai kurias kariuo
menės įgulas, kariškas įstai
gas, karo aviaciją ir Vytauto 
Didžiojo Muzejų.

Lietuvos kariuomenė ir ka
riškos įstaigos bei muzejus 
svečiui padarė kuogeriausio įs
pūdžio. Tai matyti iš šių Mar
šalo Jegorovo žodžių, kuriuos 
jis pareiškė išvykdamas iš 
Lietuvos:

“Savo trumpo viešėjimo me
tu galėjau įsitikinti tuo dideliu 
darbu kurį nuveikė jūsų ka
riuomenė, stiprindama ir lai
duodama savo krašto saugumą. 
Aš tikiu kad musų vizitų pasi
keitimas patarnaus dar dides
niam esančiam tarp musų ka
riuomenių draugingumui plės
ti.... Linkiu tolesnių pasise
kimų jūsų kariuomenei, kuri 
budi taikos ir Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės sargy
boje”.

Vadinasi, Sovietų Rusijos 
generalinio štabo viršininkas 
A. I. Jegorovas Lietuvoje lan
kėsi ne kokiais nors neaiškiais 
tikslais, bet tikslu užmegsti ir 
sustiprinti dar drauigingesnius, 
pilnus pasitikėjimo ir nuošir
dumo santikius tarp Lietuvos 
ir Sovietų Rusijos. Tie taikos 
santikiai, reikia tikėtis, kas
met plėsis ir stiprės. O tai su
darys pastovesnes sąlygas Pa- 
baltyje ir Rytų Europoje, ypač 
kad Maršalas Jegorovas lan
kėsi ne tiktai Lietuvoje, bet jis 

Įžymi Metropolitan Operos Žvaigžde
randa Luckies jos vertingai gerklei švelniais—

Marįorie Lawrence sako:
“Dainuoti Wagnerio operoj reikia 
turėti didelį balsų. {Vagnerio operoj 
‘Gdtterddmmerung’ mano mėgia
miausia ‘Briinneh ildės’ rolė yra 
labai apsunkinanti. Betgi — kaip tik 
pabaigus savo dainavimų grįžtu į 
savo persirengimo kambarį atgal, 
man niekas nėra taip malonu, kaip 
užsidegti Lucky. Jis yra lengvas 
užsirūkymas — taip malonus — taip 
švelnus — jog jis nei truputėlio 
neerzina mano gerklės. Aš sutinku 
su kitais Metropolitan artistais, jog 
lengvas užsirūkymas yra išmintingas 
pasirinkimas.”

Neseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

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

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

t

METROPOLITAN OPERA KOMPANIJOS 
PASIŽYMĖJUSI SOPRANAS

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERL1AUS GRIETINĖ"

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

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
Copyright 1937, TU* American Totumco Cnmpuų

aplankė dar ir Latviją bei Es
tiją. Drauge jo apsilankymas, 
manoma, prisidės ir prie ben
dros taikos išlaikymo, ko nuo
širdžiai siekia tiek Lietuva, 
tiek ir Sovietų Rusija. Tsb.

MARŠALO JEGOROVO 
VAIŠĖS

Vasario 16 d., Kaune, kraš
to apsaugos ministeris Pulk. 
Inž. Dirmantas Metropolio vie
šbučio patalpose surengė Mar
šalo Jegorovo garbei pusry
čius, kuriuose dalyvavo Lietu
vos kariuomenės aukšti vadai, 
Sovietų pasiuntinis Lietuvai, 

Lietuvos Vyriausybė ir So
vietų Rusijos Maršalas Je- 
gorov priima Lietuvos ka-

riuomenės ir orgąnizacijų 
paradą Kaune, priešakyje 
Vytauto Didžiojo Muzejaus,

Vasario 16 d., per Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę.

Tsb.

kartu su Maršalu Jegorovu at
vykę palydovai ir kt.

Pusryčių metu krašto ap
saugos ministeris Pulk. Inž. 
Dirmantas kreipėsi j aušktąjį 
svečią ir svetimų valstybių ka
ro attache šiais Sodžiais Pran
cūzų kalba:

“Man ypač malonu šiandien, 
minint Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 19-kos me
tų sukaktį, sveikinti pas mus 
viešintį Sovietų Sąjungos ka
riuomenės štabo viršininką po
ną Maršalą Jegorovą. Savo ir 
Lietuvos kariuomenės vardu 
nuoširdžiai dėkoju Tamstai už 
atsilankymą ir linkiu maloniai 
praleisti laiką musų tarpe. 
Džiaugiuosi galėdamas pats 
tamstai padėkoti už tikrai nuo
širdų priėmimą musų štabo 
viršininko Maskvoje. ...

“Linkiu tamstai, pone Mar- 

šalę, ir jums, gerbiami kar<j 
atstovai, kuodidžiausios asme
ninės laimės, o jūsų atstovau
jamoms kariuomenėms tikros 
gerovės.”

Į šį sveikinimą atsakė Mar
šalas Jegorovas, dėkodamas 
krašto apsaugos ministeriui 
Pulk. Inž. Dirmantui už paro
dytą vaišingumą, kėlė taurę už 
Lietuvos kariuomenę, Lietuvos 
valstybę ir tautą ir linkėjo šių 
nepriklausomybės sukaktuvių 
proga visokios gerovės ir kles
tėjimo.

Vasario 16 d., 6 vai. vakare, 
privačioje audiencijoje, daly
vaujant kariuomenės štabo 
viršininkui gen. štabo Pulk. J. 
Černiui, Maršalas Jegorovas 
buvo priimtas Valstybės Pre
zidento Antano Smetonos.

Vasario 17 d. Maršalas ap- 
(Pabaiga ant 7-to pusi.)
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KIBIRKŠTYS
RAŠO KRISLAS.

MUSŲ raudonieji “bendra
frontininkai” nors tarpusavyje 
ir nelabai taikiai sugyvena, 
tačiau Lietuvos reikalais tai

VISKAS TVARKOJE - TIK REIKIA DIRBTI!
____________ sis -----------—--------------------------------------------- ■

JUT ŪSŲ srovės priešai kai 
1 1 kada bando pasityčio
ti iš Clevelando. Tautinės 
Konferencijos pereitą va
sarą sudarytos Tarybos, ir 
tos Tarybos laikas nuo lai
ko pasigenda musų vienas- 
kitas veikėjas.

Nesenai Juozas Tysliava 
jos pasigedo ir “Vienybė
je” paprašė kad kas tos 
Tarybos pajieškotų.

Tuoj gavo ir atsiliepimų 
apie tai. Štai pakartosime 
paties p. Tysliavos pareiš
kimą.

“Aną dieną, aš paklau
siau kur dingo tautininkų 
ir sandariečių taryba, ku
rią pereitą vasarą išrinko 
veikėjai, suvažiavę Cleve
lande. Į šį paklausimą jau 
atsiliepė net keletas veikė
jų. Beveik visi jie teigia 
kad nors taryba dabar ir 
neveikia, bet vis dėlto po 
tos konferencijos tautinin
kuose daug kas pasikeitė. 
Girdi:

‘ ‘Dabar musų srovėje nė
ra jokio pavydo, nėra am
bicingų vadų, kurie reika
lautų kad kiti juos sektų 
ir klausytų. Nėra veid
mainių, nėra musų savitar
pinio gyvenimo ardytojų.’

“Šis veikėjas ypač džiau
giasi kad dabar tautinės 
visuomenės vadovybė pa
vesta laikraščiams. Anot 
jo, dabar ‘jokie Pilypai ne
išsišoka prieš Dirvą, prieš 
Vienybę ar Sandarą, kaip 
buvo pirmiau.”

“Dirva”,
“Sandara”,
“Vienybė”,
“Margutis”,
“Tėvynė”,
“Amerikos Lietuvis”,
Tie visi laikraščiai labai 

gerai išsidalinę paskiromis 
teritorijomis, nesusigrudęt 
kurioje nors vienoje vieto
je. Kožnas sau turi dirvą 
gana plačią, ir darbo Įva
das.

Musų spauda ir sustip
rėjo — tai “Vienybės” vir
timas dienraščiu.

Turėdami savo dienraš
tį ‘Vienybę’ mes dabar esa
me stipriausia srovė Ame
rikos Lietuvių išeivijoje — 
jokia kita paskira musų 
srovė neturi tiek laikraš
čių kiek tautinė.

Taipgi, mes turim dau
giau laikraščių negu mu
sų kairiųjų, komunistų ir 
socialistų “bendras fron
tas”.

Musų pusėje yra jiega:
Susiklausymas musų ei

lėse gražus.
Savo parengimuose žmo

nių sutraukiame minias.
Permaža turim kalbėto

jų — bet gal ir gerai. Mu
sų visuomenė nevargina
ma nereikalingomis kalbo
mis, kolektomis ir tt., tuo 
pačiu laiku kalbėtojus at

stoja musų laikraščiai.
Taigi, viskas ko mums 

reikia tai tik DIRBTI ir 
DAUGIAU DIRBTI!

DABAR TIK ŽADA. ..
Išblaškyti Ispanijos so

cialistų ir komunistų “ben
dro fronto” valdžios nariai 
iš Valencijos skelbia jog 
Ispanijos “valdžia” žadan
ti elektrifikuoti kaimus ir 
įrengti laukams laistyti 
irigacijos sistemą.

Ką jie veikė kai turėjo 
šalį savo rankose? Nagi 
leido ginkluotoms gaujoms 
užpildinėti, deginti dvarus, 
bažnyčias, žudyti nekaltus 
žmones.

Toliau, kairieji pradėjo 
siūlyti paliuosuoti iš Ispa
nijos visus savo padėjėjus 
pribuvusius kariauti iš ki
tų šalių, jeigu su tuo su
tiks ir tautininkai.

Kaunan atvykęs naujos 
Ispanijos vyriausybės at
stovas pareiškė spaudos 
atstovams kad Ispanijoje 
vyksta jau ne pilietinis bet 
tarptautinis karas.

SVEIKI, JUOZAI!
Visi kurie esat Juozai 

priimkit “Dirvos” nuo
širdžius sveikinimus Jū
sų vardo dienoje!

Šv. Juozapo išpuola šį 
penktadienį, Kovo 19 d.

Gerai kad pasia' j n ta pa
čioje “Vienybėje”, o ne už
vesta argumentai kuriame 
kitame laikraštyje.

¥ ¥ ¥

Kam Tarybos pasigesti? 
Tarybą sudaro penki as
menys. Ko iš jų reikalau
ti: ar kad diriguotų musų 
visą tautinį judėjimą, ku
ris eina labai sklandžiai? 
Taryba, šitokio ramumo ir 
susiklausymo periodu turi 
progos, kaip paskiri asme
nys, dirbti savo teritorijo
se Lietuvybės dvasios stip
rinimo darbą ir džiaugtis 
savo darbo vaisiais.

•T * *

Clevelando Tautinė Kon
ferencija, susirinkus pus
dieniui, suteikė tautinei 
srovei tokios milžiniškos ir 
ilgalaikinės naudos, ko ne
būtume galėję atsiekti ki
tais atvejais ir ilgai konfe- 
ruodami. Po konferencijos 
dingo skirtumai tarpe mu
sų redaktorių, tarpe tauti
nių veikėjų, ir net pačioje 
tautinėje visuomenėje.

S. L. A. seime atlaikėme 
savo frontą, ir dabar atlai
kome savo pozicijas prieš 
“bendrafrontininkus” rau
donuosius, dirbame tautinį 
darbą patys ir kur galima 
susidėdami su katalikais, 
ir galim tikėtis atlaikyti 
savo vietą ateinančiais Su
sivienijimo rinkimais.

Musų veikėjai šiuo atve
ju lai paseka musų tauti
nių laikraščių redaktorius: 
jie pilniausia vykdo Cleve- 
lando Tautinės Konferenci
jos idėją, kiekvienas dirba 
išsijuosęs savo teritorijoje; 
nei vienas nesiveržia būti 
kitų vadovu ir visuomenės 
diktatorium, vieni kitų ne- 
užgaudinėja ir neužvydi.

¥ ¥ ¥

Šia proga norisi paminė
ti kokią stiprią tautinių 
laikraščių šeimą turime. 
Štai ji»:

LAISVĖS VASARIS
Krauju iškovoję sau laisvės Vasari, 
Dalios ne'bekeiksim tamsoj ir varguos. 
Neliausime dirvą su meile vis arę — 
Ir žemė gimtoji maitins mus ir guos.
Dar vienas pavasaris plaukiančio ižo, 
Dar valios, kai]) plieno, darbų ir vilties — 
Ir džiugaus mus širdys kad Vilnius mums gryžo, 
Kad platų jis kelią garbėn mums vėl ties.
Kovoj mes laimėję sau laisvės Vasarį, 
Laimėjome žemęs ir juros bangas.
Neliausime žemę ir jurą mes arę —
Jose mus rytojus, krauju mums brangus!
Dar vienas pavasaris darbo, kaip marių!
Dar juodo arimo ir saulės veiduos!
Dar meilės tėvynei, kaip burėms vakarių!
Ir laisvė mums džiaugsmo, kaip saulė ęlaug duos!..
Audringą Vasari gyvent prisikėlę, 
Darbe susilauksim žiedų Gegužės.
Neliausim iš dvasios gyvybę sau skėlę — 
Ir musų krutinės žvaigždžių prigužės!

“L.A.” .. Petras Vaičiūnas.

w
LOPŠINĖ

Linksmas buk, vaikeli, 
Neliūdėk, neverk, 
Skaisčiasias akeles 
Ramiam miegui merk.

Leisk ilsėtis tėvui 
Po dienos vargų, 
Aš taip pat nemigus 
Jau daugel naktų.

Tėvas laimę kuria, 
Dirba dėl tavęs, 
Aš galiu paguosti 
Tiktai dainele.

Tikiu kad užaugęs 
Neapleisi mus, 
Mums busi paguoda 
Už visus vargus.

Tau dora ir meilė
Širdyje bujos, 
Dirbsi tu dėl laisvės 
Brangios Lietuvos.

Dabar buki .linksmas,
Neliūdėk, neverk, 
Užmigk ramiai, saldžiai, 
Akeles užmerk...

Šiauliai. j0Mas OiinUs.

kaip tikri du vilkučiai sutar
tinai staugia.

Per aštuoniolika metų jie 
staugė viena gaida prieš Lie
tuvą ir minėjimą jos nepri
klausomybės sukakties, paga
liau įsitikinę kad' jų tas stau
gimas Lietuvai nieko nekenkia 
ir Lietuvos progreso jie sulai
kyti negali, devynioliktais me
tais pakeitė savo gaidą ir di
desniam visuomenės prigaudi- 
nėjimui ir jie ėmė “minėti” 
šymet Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį....

▼ ▼ ▼

KOKIO plauko tie raudoni 
“bendrafrontininkai” tokis jų 
ir minėjimas musų tautos lai
svės sukakties.

Įlindę į avinėlių kailius, pri
sidengę kilniu Lietuvos nepri
klausomybės obalsiu, prisivi
lioję kiek žmonių, pirmiausia 

'išdergia jiems nepatinkamą 
Lietuvos valdžią, jos “nuverti
mui” pasikolektuoja dolarių, 
nos tie dolariai nenueina to
liau jų pačių delmonų, antgalo 
pakiša tai pačiai publikai šlyk
ščias rezoliucijas, kurias pas
kui siuntinėja Lietuvos Atsto
vybei ir į pačią Lietuvą....

▼ ▼ ▼

KAI kuriose kolonijose tie 
“bendrafrontininkai” Lietuvos 
nepriklausomybės dienos prie
danga, didesniam pasityčioji
mui iš Lietuvos nepriklauso- 
somybės, renka aukas Ispani
jos komunistinei anarkistinei 
valdžiai paremti.

Jeigu musų raudonieji gai
valai- butų tikri Lietuviai, kaip 
jie moka Lietuvybės skraiste 
dangstytis ir jiems rūpėtu Lie
tuvos gerovė, jie vietoj rinkę 
aukas Lietuvos valdžios nuver
timui arba Ispąnijos komunis
tams remti, rinktų aukas ko
kiai nors Lietuvos labdaringai 
įstaigai arba kokiam švietimo 
institutui.

Iš jų darbų pažinkime juos 
ir jokiame atvejyje neturėki^ 
me su jais bendro, nes jų tik
slas yra graužti Lietuvybės 
šaknis. Lietuvos istorija už 
tais juos skaudžiai nubaus.

▼ ▼ ▼

ŽIAURUS komunistas Bim
ba, greičiau finansiniais sume
timais, metė viešų diskusijų 
pirštinę tautininkui Tysliavai, 
ii- Tysliava. pilnas energijos ir 
savim pasitikintis, drąsiai tą 
Bimbos viešų diskusijų piršti
nę pakėlė — reiškia, sutiko 
diskusuoti.

Ar p. Tysliava pakeldamas 
tą Bimbos mestą raudoną pir
štinę gerai padarė lai spren
džia tautiška visuomenė. Man 
atrodo kad' p. Tysliava tuomi 
tik pasižemino. Jokis save ger
biąs žmogus niekuomet nesu
tiktų su tokiais šarlatanais 
kokių nors reikalų turėti.

▼ ▼ ▼

PRIEŠ kokią porą metų ar 
daugiau, Jonas Jarus, vėjo pu
čiamas, buvo užkliuvęs “Dir
voje” ir per “Dirvą” dėstė sa
vo “išmintį” socialistams dėl 
ko jis dirba su tautininkais. 
Už tai socialistai jį vadino “šo
feriu”. Dabar tas pats niekur 
vietos nerandantis Jarus jau 
vėjo nupūstas pas keleivinius 
ir natrį leninius, iš ten spjaudo 
j “Dirvą” ir net Lietuvos val
džią.

J kokią palėpę tas be princi
po žmogelis bus vėjo nupūs
tas vėl, parodys netolima atei
tis.

V ▼ w

ANGLIJOS valdžia sakoma 
pradeda karą prieš geltonąją 
spaudą. Jeigu Amerikos val
džia pradėtų tokį karą, neiš
skiriant nei svetimtaučių spau
dos tai Bostono “Keleivis” bu
tų to karo pirmutinė auka.

Ir jūsų giminės Lietuvoje in j 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- Į 
rašykit ją jiems. $3 metams •

ATGAIVINAMA UŽGAVĖNIŲ PAPROČIAI
pASKUTINIAIS metais Lietuvoje vėl imama 
1 atgaivinti gražus Užgavėnių papročiai. Iki 
šiol jie buvo plačiai žinomi tik Žemaitijoje. Gi 
kitose Lietuvos dalyse jie ėmė nykti ir jau ne
daug kam buvo atmenami. Tačiau dabar jie 
gaivinami ne tik kaimuose bet ir miestuose, net 
laikinoje sostinėje, Kaune, čia jau antri me
tai kai Užgavėnių dieną Kaune gatvėmis suren
giama Užgavėnių Karnavalas, šymet toks kar
navalas taip pat įvyko ir jis turėjo geras pa
sekmes.

Užgavėnės yra nepaprastai didelė džiaug- 
smo-trukšmo diena, žemaičių Užgavėnių papro
čiai įvairus: žydai, čigonai, Vengrai, raganos, 
kipšukai, gyvuliai duoda užuomazgą Lietuviš
kam karnavalui. Lietuvių gyvenimo sąlygos, 
gili vaizduotė sukurė daugybę išdaigų, šposų. 
Per užgavėnes pralinksmėja net ir senesnieji, 
kurie net per ištisus metus rustus išbuvo. Už
gavėnės — visų linksmybių užbaiga. Gavėnia 
tai tylos ir susikaupimo periodas.

Užtat paskutinį linksmybių vakarą jauni
mas trukšmauja, linksminasi, krečia išdaigas. 
Apsirengia ^Užgavėnių žydais, raganomis, pasi
daro gyvuliais, eina iš kaimo į kaimą, kol ran
da vakaruškas arba kol nusibosta. Užgavėnių 
juokdariais eina dideli ir maži, seni ir jauni, 
vyrai ir moterys. Moteriškės Užgavėnių žydų 
vengia, nes jie visas iki Užgavėnių neištekėju
sias vadina bergždenomis, perka, pripasakoja 
daug anekdotų.... Kur eina juokdariai, kiek 
ten trukšmo, juoko, klegėjimo.

Šiuose Užgavėnių papročiuose galime skai
tyti apie tautos praeitį, štai, prieš mus velniu
kas, ragana, More (Raseinių Magdė, Mortė), 
angelas, giltinė, Lašininis, Kanapinis.... Visa 
draugijėlė vaizduoja gerąsias ir blogąsias ypa
tybes, dvasias, kurioms dar nesenai tikėta, ku
rių daugelis užsiliko iš seniausių laikų, ir, tin
kamai išnagrinėti galėtų ne vieną senos Lietu
vių tikybos paslaptį atskleisti.

Visų juokdarių centrine ašimi yra More. 
Ji laikoma jų motina. Be to, ji simbolizuoja 
kreivąją vėžę — pavasario perversmą. More 
padaroma ant vienos nešienytos pavažos. Ra
tas su visa More kartu sukasi. More vienoje 
rankoje su spragilu, kitoje su šluota švaistosi. 
Morę lydi apie dvylika Žydų, kurių tarpe yra 
ir viršininkas ir bent viena “simpatiška žydė”.

Per užgavėnes daugiausia einama žydais. 
“Žydai“ apsirengia nurudijusiomis sermėgomis, 
verstais kailiniais, susijuosia šiaudų diržais, 
pančiais, kuprinėn prikemša skarmalų, ant bur
nos užsideda kuobaisesnę kaukę. Jie pripliauš- 
kia įvairiausių blevyzgų. Jų vienas yra virši
ninkas, kuris su savim turi pasą, jį kur užėję 
paskaito, išrašo ant lubų: “Aš pats Roškis, 
mano tėvas Broškis.... Jus mane pažystatė. 
Aš pats esu iš Palangos, kur man lupo skūrą 
be atvangos.” “Kada išėjai iš namų?” — pa
klausia šeimininkas. “Treti metai....” La
bai įdomus žydų pamokslas. Vienas iš juokda
rių pasilipa kur nors aukščiau ir pradeda:

— Aną metą tarė zuikis savo mokytiniams. 
Ant aukšto kalno, ant kranto keravokitės nuo 
Petro Jokūbo ir jo snapo kaip trubo. Ir ateis 
ta valanda kada priries nosį prie sprando. Aną 
metą ant juros krašto, tetervinas snapą 
krapšto. Nei vištos dės, nei anos perės, pikt- 
periais lesintos, visiškai išpleškintos. Buvo 
zuikis iš Pypalių, ilgą laiką gulėjo prie jaujos 
ant spalių. Jis trejus metus tupėjo, ir jo striel- 
čius šaut nenorėjo. Ir tt.

Kupčius perka šeškenas, meškenas, zuike- 
nas, puškenas, ožį- raginį, berzgenas, ir tt.

Visada padulkina maišelyje pelenus, pa
skambina šukes ir tt.

Gyvulių tarpe dalyvauja gervė, meška, ar
klys, ožys, beždžionė ir tt. Meška ir beždžionė 
Lietuviams gerai pažystami. Meškos gyveno 
kitados Lietuvos giriose. Be to, seniau jas ir 
vedžiodavo. Užtat paliko tautos sąmonėje sa
vo tradicijas.

Visi juokdariai įspūdį tiekia komiškumu, 
paprastumu, įvairumu ir tt. Paveizdan kad ir 
muzikos instrumentai: jie visi visai paprasti

dalykėliai: birbynėlės, dūdelės, lazdelės, bleki- 
nėlės, lankai ir tt.

Kiek užgavėnes trukšmingos tiek Pelenija 
tyli vienuoliška. Pamaldesnieji važiuoja baž
nyčion galvas pelenais pabarstyti. Rytą vėlai 
sukyla, nes pavasarį ar vasarą visad auštant 
arba išaušus atsikeliama. Skalauja burnas; mo
teriškos išvalo visus riebalus, nuplauna stalus, 
nušveičia peilius. Pelenų dieną daugiausia truk
šmauja vaikai su savo Diedu. Pelenų dieną yra 
paprotis vilkti kaladę, vežti silkes, eiti vengrais 
ir tt. Pelenų diena, kaip ir užgavėnes, pusiau 
ne darbo diena. Tsb.

APIE KITAS ŠALIS
ANGLIJA

Ą NGLIJA yra tai ta pati kas yra Didžioji 
Britanija. Pati Anglija yra dalis Britiškų 

salų, kurios sudaro dabartinę valstybę, iš ku
rios valdoma didelė pasaulio dalis.

Tose salose ineina Valija, Škotija ir šiau
rinė Airija. Pietinė Airijos dalis atsiskyrus 
nuo Anglijos. Gyventojų turi 45,600,000. Pa
čioj Anglijoj yra 35,500,000, kiti apsigyvenę 
Valijoje, Škotijoje, ir šiaurinėje Airijoje.

Visos šis paminėtas plotas yra 241,761 ket
virtainių mylių.

Anglijos salos atsiskyrusios nuo Europos' 
Anglišku kanalu, kuris ištikro nėra kanalas, bet 
sąsiauris tarp tų salų ir Europos. Arčiausias 
kraštas Europoje yra Prancūzija, toje vietoje 
vandens plotis yra ?4 kilometrai.

Anglijos sostinė yra Londonas, su 7,750,000 
gyventojų. (Londonas yra senas istoriškas mie
stas, gulintis prie Thames upės. Iš Londono 
eina laivai tiesiog į Klaipėdą.

Anglijos klimatas yra lygus, žymiai šiltes
nis kaip tos pat juostos Europos žemyno, nes 
Angliją apgaubia Meksikos užlajos šilto’ van
dens srove, kuri kokiu tai stebuklingu budu iš 
Amerikos pusės plaukia šiaurėn visu Atlantiku. 
Anglija turi daug lietaus, daug ūkanotų dienų.

Salų krantai labai vingiuoti ir išdantėje, 
turi daugybę gerų uostų, šiaurėje kraštas uo
lotas ir pelkėtas, pietų pusėje gera žemė. Gy
ventojų Anglijoje vienam ketvirtainiam kilo
metrui tenka 189.

Anglijos gyventojai 80 iš kiekvieno 100 ver
čiasi pramone, likusieji žemės ukiu, užtai ne
turi gana ūkio produktų. Anglija namie pasi
gamina tik penktą dalį reikalingų jai grudų. 
Jos dirbamų žemių plotas nuolat mažėja, nes 
vis daugiau auga miestai.

Didžiausias Anglijos ūkiškas stiprumas yra 
jos fabrikai, kasyklos ir prekyba.

Didžioji Britanija yra antra pasaulyje plie
no ir geležies gamybos šalis po Amerikos.

Anglija turi daugiausia pasaulyje laivų ir 
daugiausia kasmet jų pristato.

Geležinkelių Anglijoje yra 20,280 Angliš
kų mylių. Vidaus kanalų turi 4,673 mylių.

Anglijoje yra priverstinas sveikatos drau
dimas ir senatvės kasose dalyvavimas.

šalyje yra 16 universitetų su 4679 profe
soriais ir 45,210 studentų.

Anglija iki 1776 metų valdė Suvienytas 
Amerikos Valstijas, paskiau užkariavo sau nuo 
Prancūzų Kanadą, kuri ir dabar yra Britiškos 
Imperijos dalis. Anglijai priklauso Australija, 
daug kitų salų Ramiajame vandenyne ir didelės 
dalys Afrikos, Indija Azijoje, turi savastis Pie
tų Amerikoje — taip kad teisingai yra sako
ma jog “Britų Imperijoje saulė niekad nenusi
leidžia”.

Anglija buvo Lietuvai drauginga nuo pat 
jos nepriklausomybės atsteigimo. Dabar Lie
tuva Anglijon siunčia savo bekonus, sviestą ir 
kiaušinius, perka sau reikalingus išdirbinius.

Karalienės Sabbos

M1KALD0S
PRANAŠYSTES

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

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

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

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

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



DIRVA

DVI SESERYS
(Tęsinys iš pereito num.)

VERUTĖS MIRTIS

IŽU NIG AIKŠTIS Giedraitis, Didžio Lie
tuvos Etmono šaukiamas, išjojo Į Vil

nių.
“Kipšas” Malickis, rasdamas neva rei

kalų, pasidarė lyg Giedraičių šeimos glo
bėjas, bet savo atsilankymais jis stengė
si kuotankiausia naudotis tuomi karkly- 

' nu, pataikydamas namon išjoti maždaug 
tuo laiku kai artėja valanda eiti maudytis, 
jeigu tik diena būna karšta. Keletą kartų 
jis matė ir Verutę besimaudant, ir neri
mo savo kailyje Į ją žiūrėdamas.

Keletą kartų taip žiūrėjęs, pagaliau 
pasakė sau: gana....

Vieną tokių karštų dienų, kada “kip
šas” nebuvo pas juos atsilankęs, Verutė 
ėjo Nevėžin viena, nes tvankus oras vi
liote viliojo pasimaudyti, bet kitos mote
rys neturėjo laiko su ja eiti. Tuo tarpu, 
dvaro šunes urzgė ir sukinėjosi patvoryje 
iš upės pusės, ii’ kai Verutė šio iš kiemo 
Į sodą, paskui ją pro vartelius veržėsi ir 
šunes, net smarkiau lodami. Ji šunis pa
likus kieme, išėjo, kaip visada, ir nusisku
bino Į tą negilią upės dali, nur visi mau
dydavosi, gerokas galas žemiau paupiu 
nuo rūmų.

Jos rūbai prie kūno tiesiog lipte lipo, 
toks buvo tvankus oras. Rodė jau artė
jantį lietų su perkūnijomis, taigi ji norė
jo paskubėti išsimaudyti, ir beeidama pra
dėjo išsirengdinėti.

Rubus, paprastai, padėdavo tolimes
nėje nuo rūmų maudymosi vietos pusėje, 
kur buvo smėlio krantas, karklais apžėlęs. 
Už to kranto nieko nesimato upėje, bet 
jei kas — kaip darė “kipšas” — karkluo
se kiek tolėliau pasislepia, gali matyti vis
ką. Tačiau ten dvaro , darbininkams už
drausta vaikščioti, o svetimų niekas nie
kad ten neužeina.

Vos tik ji inėjo negiliai vandenin ir 
pasilenkdama pradėjo’ taškyti savo kūno 
aukštutines dalis, iš karklų — bet nuo 
dvaro pusės — išlindo “kipšas” ir pradė
jo eiti artyn jos.... Jis šį vakarą, anks
čiau atjojęs, savo sumanvmą .vykdyti pa
siryžęs, nepasiliko tuose karkluose smė
lėtame krante, bet perėjo Į kitus karklus, 
arčiau dvaro, kur jau ir šunes jį suuodė. 
Jo tikslas buvo užkirsti Verutei kelią bėg
ti namon, jeigu ji norėtų nuo jo bėgti.

Verutė pajutus žmogų — i? tuoj pa
tyrus kad tai Ignacas, kuris ėjo pieva nuo 
rūmų pusės, — manė jį čia patekus neži
niomis kad ji maudosi. Ji šoko prie savo 
rūbų, griebė juos, bėgo Į karklyną tame 
krantelyje toliau nuo namų, ir skubė ką 
nors ant savęs užsimauti. Bet kiek skubi
no tiek jai nesisekė, nes viskas lipo pTie 
sušlapinto kūno.

Kai pajuto jį arti savęs, vėl leidosi 
bėgti, karkluose slapstydamasi. “Kipšas” 
šypsodamasis tenkinosi kad jo sumanymas 
vyksta taip kaip jis norėjo. Tolyn jai nuo 
namų bėgant, labyn jis prie jos skubėjo, 
ir ji suprato kad jis tiksliai ją vejasi. Dar 
smarkiau leidosi bėgti, vis toliau paupiu, 
kur jau nei žmonių nėra, nei šunų pajau
timai neveikia. Pradžioje jis tik baidė ją 
kad bėgtų tolyn, bet dabar jau pasiryžo 
pasigauti. Pagauti bėgančią nuo pavo
jaus mergaitę, kaip miško stirną, buvo 
sunku, bet “kipšas” žinojo kad neištrūks.

Bėgdama ji pametė visus savo rubus, 
vos vieną šmotelį teturėjo užmautą ant 
kaklo, kuris susisukęs ir prilipęs nesidavė 
nutempti žemyn.

Bėgant ir žvalgantis, kojos įsipynė į 
žemus karklus ir nabagė parvirto — ir 
štai prie jos prišoko “kipšas”!....

“Kipšui” artėjant, ji pasistengė vėl at
sistoti ant kojų, bet negalėdama apsivilk
ti to ką turėjo, nusimovus nuo kaklo ban
dė dangstytis save. “Kipšas” tuo tarpu 
prišoko ir sugriebė už to rūbo, plėšdamas 
jai iš rankų.

— Šalin! Šalin nuo manęs! — rėkė 
kiek pajiegdama išgąsdinta mergaitė, už
puoliko griebiama už rankų ir traukiama 
j jo glėbį.

Jos silpną riksmą jis suvaldė ištrauk
damas iš jos tą rūbo dalį ir užspausdamas 
jai burną.

— Panele.... Verute.... nurimk, ne
bijok manęs.... Nesipriešink.... neiš
truksi .... Čia niekas nematys ir negir
dės !.... — prabilo jis.

Verutė suprato jo tikslą, ir išvertus 
akis, suimdama visas savo spėkas, gynė
si. Butų išdraskius jam akis ir sudras
kius visą jo veidą, bet jis stipriai suėmė 
jos abi rankas ir ji liko bejiegė. Prasidė
jo kova tarp savo nekaltybę labiau už gy
vybę ginančios tyros jaunuolės ir to žmo
gaus kuris gyveno tik tam kad panaudo
ti savo gašlumui moteriškas kurios jam 
patikdavo.

Jiedu radosi ant stačios, aukštos Ne
vėžio vandens išgraužtos briaunos, kur 
net karklai iš viršaus buvo begriūvą že
myn. Ta vieta buvo gili, joje vanduo net 
sūkuriais vertėsi.

— Paleisk mane! — visomis galėmis 
suriko Verutė, susisukdama jo glėbyje ir 
išsinerdama iš jo apkabinimo — ir puolė
si į tikriausią išsigelbėjimo vietą: šoko 
nuo to kranto į vandenį, kur žinojo jos 
užpuolikas nešoks paskui.

Šoko — ir ten užbaigė savo kovą — 
savo gyvenimą — savo meilę — bet savo 
nekaltybę išgelbėjo iš to nedorėlio, kuriam 
nebuvo lemta šitą vieną gražią mergaitę 
suteršti....

Nualsinta, dauburin patekus, ji tuoj 
ir liko vandens užtroškinta....

Persigandęs, “kipšas” kuogreičiausia 
bėgo prie savo arklio, kuris ten visai neto
li buvo, ir leidosi pro piliakalnį į krantą 
ir Į kelią vedantį į dvarą.

Žaibai jau svaidė iš tamsių, žemai nu
kibusių debesų, perkūnija kurčiai bet sun
kiai griaudė, lietus visai artėjo. “Kipšas” 
dėl to nudžiugo: lietus išplaks visas žymes 
jo paupyje vaikščiojimo, ir galės ramiai 
padėti namiškiams jo pražudytą mergaitę 
jieškoti....

Marcei ir motinai besirūpinant nesu- 
gryžtančia Verute, į dvarą įjojo Ignacas, 
kuris šiek-tiek sutrukdė laiką, ir pradėjo 
smarkiai žaibuoti, griauti, ir lyti.

— Ar nepriimsit nakvynės, mano my
limiausios? — gražiai užkalbino “kipšas” 
tus, nedajosiu šį Vakarą....

— Ponas Ignacai, Verutė išėjo mau
dytis ir dar negryžo.... Kad kas jai ne
atsitiktų .... — pasiskundė Giedraitienė.

— Tas nieko ; jauni tankiai mėgsta po 
lietum maudytis.... Pareis.... — sura
mino jis.

Lietus pasipylė lyg prakiurus debe
siui; žaibai siekė net iki žemei, tokie il
gi svaidė; perkūnija žemę kratė. Žegnojo
si moterys, ir sau vienas žegnojosi “kip
šas”, matomai baimės apimtas. Jis jautė 
lyg gamta jam nori keršyti už jo piktą 
darbą....

— Dieve Aukščiausis.... mergaitei 
kas nors atsitiko, butų parėjus.... — ai
manavo Marcė ir motina.

Perkūnijos ir lietaus smarkumui pra
ėjus, kunigaikštienė šaukė tarnes ir liepė 
skubėti eiti žiūrėti Verutės. Jos persi- 
gandusios ir žegnodamosi, bėgo į maudy
mosi vietą. Kai klykdamos sugryžo ir 
pasakė nieko neradusios, jieškoti bėgo ir 
pati poni ii- Marcė ir buvo sušaukta visi 
dvaro darbininkai.

Nubėgus į maudymosi vietą, nerasta 
Verutės jokių žymių. Motina, žinodama 
dukterį tekus šalto vandens glėbiui, pra
dėjo garsiai klykti. Su ja verkė Marcė 
ir kitos moterys. Visi betiksliai bėginėjo 
aplink tą vietą, nežinodami ką daryti.

Malickis pradėjo jieškotojus tvarkyti, 
lyg būdamas jų ponas. Bet užėjo naktis 
ir jieškojimą prisiėjo nutraukti.

— , Žuvo mano dukrelė .. žuvo na
bagėlė. ... — krūpčiojo, verkė Giedraitie
nė, moterų vedama namon, vos pastovė
dama ant kojų.

“Kipšas” Malickis pasisakė kad rytoj 
į Kėdainius nejosiąs, kaip buvo pasiryžęs, 
bet padėsiąs skenduolės jieškoti. .. .

Kitą rytą anksti, vos švintant, visas 
dvaras buvo sukeltas jieškoti žuvusios ku
nigaikštytės.

Einant paupiu tolyn, rasta dalys jos 
pamestų rūbų, ir “kipšas” pradėjo aiškin
ti buk ji galėjo, perkūno trenksmo išgąs
dinta, bėgti ne namon bet tolyn, ir sumi
šus nukrito nuo kranto ten kur rasta jos

TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

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

HITLERIS pareikalavo Vo
kietijos bažnyčių duoti beže
miams dalį jų žemių, kurių 
bažnyčios ten kontroliuoja iki 
2,470,000 akrų. Jei bažnyčios 
gerumu žemių neišdalins, val
džia sako konfiskuos jas. Vo
kietijos žemių 27 nuošimčius 
valdo turtuoliai ir bažnyčios. 
75 nuošimčius žemių tvarko 
3,800,000 ūkininkų.

ALABAMOS valstijoje (A- 
merikoje) moterys galėjo savo 
vyrams laisvai per nosis už
tempti, bet dabar jau už tokį 
narsumo parodymų vyrai ga
lės gauti nuo moterų persky
rą. Pravestas įstatymas, ku
riuo lygiomis teisėmis tiek vy
rai tiek moterys gaus persky
ras.

PIETINES DAKOTOS vals
tijoje, Amerikoje, iškastai au
kso, sidabro, švino ir kitokiai 
rudai uždėta 6 nuoš. turto ver
tės mokesčiai.

AMERIKOS pasažieriniuose 
naujausiuose lėktuvuose jau j- 
rengti lėktuvams vairuoti ro
botai. Lakūnai pilotai robo
tus prižiūri, lėktuvą iškelia ir 
nusileidžia, o visą kelionėje 
vairavimo darbą atlieka robo
tai, kurių instrumentai rodo 
mažiausį pakrypimą ar pakili
mą.

FILMŲ meno pasaulyje pri
pažinti 1936 metų geriausi ar
tistai: Louise Rainer, moteris 
artistė filmoje “The Great 
Ziegfield”, ir Paul Muni, vy
ras, filmoje “Louis Pasteur”.

PERNAI Britanijos civilė 
aviacija turėjo 11 milijonų do
larių biznio, šymet jau žy
miai pakilo.

AMERIKOS naujuoju karo 
laivams statyti planu, pasiro
do kad vienam laivui pastaty
ti atsieis net 50 milijonų dola
rių. Laivai bus įvairiais nau
jausiais patobulinimais.

NORVEGIJOJE leidžiant į 
vandenį naujai padirbdintą ke
leivinį laivą, jis kaip tai neti
kėtai atsimušė į milžinišką uo
lą ir tuoj pramuštas nusken
do.

AMERIKOS valdžia jau pra
dėjo leisti $20,000,000 sumą 
atstatymui potvinių sunaikin
tų vietų.

TEXAS valstijos legislatura 
yra viena tų kurios protestavo 
prieš Prez. Roosevelto suma
nymą pertvarkyti Aukščiausį 
Teismą. Norėdami parodyti 
Suv. Valstijų teismui užuojau
tą, Texas valstijos seimo at
stovai nutarė rinkti savo tei
sėjus ir vietos įstatymais su
teikti jiems daugiausia galės.

NEW HAVEN, Conn., uni
versiteto studentai susiorgani
zavę pradėjo skleist propagan
dą Prez. Rooseveltą išrinkti 
Amerikos karalium, jo žmoną 
karaliene, ir šalį tvarkyti im
perijos sistema.

LIEPOS 18 diehą New Yor
ką apleidžia traukinys su New 
Yorko Pasaulinės Parodos skel
bimais. Ekskursija turės vi
są literatūrą, modelius minia- 
turoj ir kitas skatinančias į tą 
parodą važiuoti priemones. Tas 
traukinys aplankys visas di
desnes Amerikoje vietas, gryš 
Rugpjūčio 18 d.

EUROPOJ, ypač Balkanuo
se ir Lenkijoje, vėl pradėta la
bai persekioti žydus. Lenkija 
išdirbo planą per kelis metus 
žydus iš savo šalies visai iš
kraustyti. Pradėjus žydams 
keliauti į jų istorinę tėvynę 
Palestiną, ir ten susirūpino. 
Kadangi žydų yra mažai ūki
ninkų žemei dirbti, o Palesti
nai ūkininkų reikia, tai ten įsi
leis tik nors metus laiko dir
busius ūkiuose ar metus laiko 
mokinusius ūkio mokykloje. 
Lenkijos žydai dabar jau pra
deda mokytis ūkininkauti.

KALIFORNIJA jau ruošiasi 
savo 130,000 akrų žemės ap
sėti ryžiais. Pernai mėginimai 
parodė kad geriausia ryžius 
sėti iš lėktuvų. Užsėti akrą 
ryžiais lakūnas skaito 60 iki 
75 centų. Orlaivis pakelia to
ną ryžių. Akrui reikia 150 
svarų sėklos. Taip Balandžio 
mėnesį Kalifornijoje lakūnai 
turės progą užsidirbti po $300 
per dieną “ūkininkaudami”. Ir 
rudenį lauks 3 milijonų maišų 
ryžių. Kalifornijai konkuren
tas ryžiais yra pietinė valsti
ja Louisiana. Ryžius veža į 
Hawaii ir Puerto Rico, kurios 
yra Amerikos valdžios globoje.

SUV. VALSTIJOS stengiasi 
suvaržyti savo piliečiams ir 
tiems kurie nori važiuoti Ispa
nijon kariauti, išvažiavimą iš 
šios šalies. Išvažiavimą sulai
ko neišduodant dokumentų. Jei 
kas išvažiuotų slaptai, tada į 
Ameriką atgal nebus įleistas.

LIETUVOS PREKY
BA 1936 METAIS 

DAVĖ PELNO
KAIP Lietuvos prekyba su 

užsieniu padidėjo galime įsi
vaizduoti iš šių skaitlinių:

1934 metais Lietuva išvežė 
prekių daugiau negu įvežė, už 
5 milijonus litų.

1935 metais — išvežė dau
giau negu įvežė už 19 milijo
nų litų.

1936 metais jau net 32 mi
lijonais litų išvežė daugiau ne
gu įvežė. Reiškia, pernai Lie
tuva gavo iš užsienio 32 mili
jonus litų gryno pelno.

PRANEŠK1T ADRE
SO PAKEITIMĄ 

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

PASIŽVALGIUS 1

KAS GIRDĖTI PO « 
PASVIETĮ

paskutinis rūbo gabalas. Jis džiaugėsi kad 
smėlyje nebuvo likę jokių pėdsakų įš ku
rių butų galima pažinti jos ir keno nors 
kito ten su ja vaikščiojimą.

Tarnai landžiojo visais pakarkliais, 
braidė upę, kartimis maišė dauburius, ba
dė gilumas, bet nieko neužčiuopė.

Malickis parodė visą savo sumanumą 
jieškojime, baudžiauninkus net iki kaklo 
upėn varydamas, kad atidžiau jieškotų, 
kad nepaliktų neištyrė nei vienos dugne 
vietos.

Neliko šmotelio Nevėžio dugno neiš
badyto, neišmindžioto, per ilgas varsnas 
žemyn paupiu einant. Nors sudrumstas 
vanduo toliau ir jieškojimą sunkino, ta
čiau j ieškota neužsileidžiant.

Šiandien parjojo ir pats Giedraitis — 
ir pamačiusios jį, kunigaikštienė ir Marcė 
dar labiau ėmė verkti. Ir Giedraitis nu
stebo, kita Nemuno puse nuo Kauno joda
mas, kodėl tiek daug žmonių paupyje su
sitelkę. Prijojęs ir patyręs priežastį, tė
vas apsiašarojo.... Nusibraukęs ašaras, 
dar didesniu įtempimu ėmėsi jieškoti.

Nuo smarkaus lietaus pakilęs Nevėžio 
vanduo per naktį skenduolės lavoną nu
nešė toli, toli, jau arčiau Raudondvario.

Verutės kūnas rastas užplautas ne
giliame upės krašte, kniupščias, palaidais 
ilgais jos plaukais išplitusiais vandens pa
viršiu.

Ištraukus lavoną iš vandens, suvynio
jus į drobulę, pats tėyas nešė savo ranko
se negyvą savo dukterį namų linkui.

Kunigaikštienė vos pajiegė paeiti iš 
nusiverkimo, dviejų stiprių moterų prilai
koma. ,

“Kipšas” visą laiką tūpčiojo aplink 
Marcę, bandydamas prišnekėti jai visokių 
galimybių jos sesutės žuvimui. Ypač nu
rodinėjo kad ji galėjo apkvaišti kai per
kūnas trenkė į vandenį šalę jos, ir persi- 
gandus bėgo priešingon pusėn, pamesda- 
ma rubus; neapsižiurėdama, sakė jis, ga
lėjo nubėgti nuo kranto į upę ten kur ras
ta paskutinis jos apvalkalas....

Laidotuvės.
Bet labai pažeminančios tokiai reikš

mingai šeimai laidotuvės. Lenkas Babtų 
kunigas atsisakė priimti skenduolės kūną

į šventintas kapines, ir nelaiminga Verutė 
buvo palaidota savo dvaro lauke, ten pat 
netoli upės, po ąžuolu, kuris ir dabar ten, 
bet jau nusenęs, stovi. Toje vietoje ir 
šiandien randama žmonių kaulų — nes tai 
yra tos senoš, mažos kapinaitės kur pa
laidota ir daugiau tos šeimos narių, tra- 
gingai mirusių, po to kai jų jauniausi duk
tė pirmutinė ten atsigulė.

“Kipšas” Malickis ne tiek apgailavo 
mergaitės mirties kiek graužėsi savo ne
pasisekimu, nes tai buvo pirmas toks jo 
pasikėsinimas prieš dorą mergaitę, kuris 
niekais baigėsi. Jis gailavo kad nesant 
Verutės nebus jam daugiau tokios gražios 
jaunos, tyros mergaitės, prie kurios vėl 
galėtų pradėti kibti....

(Bus daugiau)

JUROS MERGA

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergų 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvį jaunuolį, nuo Dubysos, kurs nuėjęs jų iš
vyti, pamilo. 300 pusi. _______________ ,_____ 1.00

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avę. Cleveland, O.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior Avė. _ Cleveland, Ohio

Parašė P. Pakštiranka. R

Kas negryna tai negryna, 
nors ir naujai pagaminą, j 
Maišo senų daiktų košę ’ 
ir su naujom kortom lošia 

štai Lenkija staiga žiuri 
kad pamatų nebeturi, 
O be pamatų gyvuoti 
reiškia į bedugnę joti. 
Todėl siunčia pulkininką 
į senų daiktelių rinką 
ir iš lūženų visokių 
lai sulipdo ką nors tokio.

Vaikš to, jiešlko pulkininkas 
po senų daiktelių rinką, 
maišo viena, maišo kita, 
ir programas sudaryta.
Bet Lenkiją kas pažysta 
vieną daiktą pripažysta: 
kad ten sulipdyt ką naujo 
gali tiktai nauja sauja.
Viennoj — kitokis dalykas. 
Ten bus karšta per Velykas. 
Vieni eina už karalių, 
kiti — siunčia po paralių.
Mat, karalius ir neveikia, 
jiems tik fiurerio tereikia. 
O jų tarpe nebsimato 
Jau nei vieno demokrato.

Net ašis, kai kas jau žinoj 
tarpe Romos ir Berlyno 
dėl dalykų šių nudilo 
ir girgždėjimas iškilo.
O Kaune dangus skaidrėja 
ir vis potvinis artėja.
Vieni laukia susiraukę, 
kiti gi pečiais patraukia, 
šiaip Vandalų ar naujienų 
pas mus juk ne kožną dieną. 
Net ir bylos šituo laiku 
ne dažnai bepasitaiko, 

(Sekm.JJ

?! 1
JUOZAS TYSLIAVA “Vie

nybėje” sako: .j

“Leonas Pruseika stebisi kad 
Ukmergės apskrityje yra 122,- 
000 gyventojų, o iš to skai
čiaus prie tautininkų partijoj 
priklauso tik 512 asmenų,

“Taigi, betgi tik yienamej 
Ukmergės apskrityje tautinin
kų partija turi narių daugiau 
negu visa Amerikos Lietuvių 
komunistų partijos sekcija, 
kuri vargiai galėtų pasigirti 
bent dviem šimtais nario mo
kesčius mokančiais Lietuviais. 
Juk tas pats Pruseika anąmet 
sakė kad ‘bimbukai tik bliau- 
ja už partiją, bet nepriklausai 
prie jos.”

KAI GILIAU padumoji, pa
sirodo gerai kad Lietuvos ne
priklausomybė paskelbtą žie
mą, ne vasarą.

štai skaičiau pranešimus iš 
Kauno kad ta laikina Lietuvos 
sostinė jau išvakaro skendų 
elektros šviesoje, visi įstaigų 
namai, teatras ir tt. buvo ap
sagstyti elektros žiburiais.

Tas sudaro nepaprastą gra
žumą nakties laiku.

Jei nepriklausomybės šven
tė išpultų Birželio ar Liepos 
mėnesį, tada Lietuvoje naktys 
visai šviesios ir trumputės, 
nebūtų tokio gražJaus šviesų 
efekto. Dabar gi, žiemą, kada 
anksti sutemsta, naktys ilgos. 
Kaunas ir kiti miestai gali pa
sipuošti elektros šviesomis. * 

Taigi, nėra to blogo kad ne
išeitų į gerą. n

Supa Garba.
''

Iš Paryžiaus praneša kad 
trumpi moteriški andarokai vėl 
tąmpa mėgiami.

Ale senbernis Bladaš Bačke
lė sako, jam trumpi andarokai 
visada laibiau patiko. „ <
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Gen. V. Putna Pasmaugtas Kalėjime?
KAUNAS. — Spaudos pra

nešimu, Sovietų Rusijos Gene
rolas Vytautas Putna buvęs 
suimtas kaip Troc’kininkas ir 
su kitais uždarytas kalėjime. 
Vasario pabaigoje laikraščiai 
vėl pranešė kad Putna buvo 
rastas negyvas viename kalė
jime. Esą, jisai miręs širdies 
liga. Ta proga gana įdomu 
prisiminti šio žmogaus labai
iiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Northern Ohio Opera Association 
PERSTATO 

METROPOLITAN OPERA 
COMPANY IŠ NEW YORKČ 

E<lward Johnson, Gen. Mgr. Edward Ziegler, Ass’t. Gen. Mgr.
PUBLIC HALL BAL.-APRIL 12 iki 17 
Pavienės vietos parsiduoda. Kainos: $6, $5, $1, 83, $2, $1—Taksų nėra

PIRMADIENĮ, Balandžio 12—Du Veikalai 
CAVALLERIA RUSTICANA ir COQ d’OR 

su Ponselle, Petina, Ja- su Pons, Pinza, Cordon, Paltrinieri,
gel, Morelli, Kaskas, Papi_____ Engelman, Doe, Massue, Votipka, Papi

ANTRADIENĮ, Balandžio 13—TRISTAN UND ISOLDE 
Flagstad, Melehior, List, Huehn, Cehanovsky, Branzell, Laufkoetter, 
D’Angelo, Bodanzky.____________________________________________ ’

TREČIADIENĮ, Balandžio 14—F AUST
■Jepson, Crooks, Pinza, Morelli, Engelman, Olheim, Votipka, Pelletier

KETVIRTADIENĮ, Balandžio 14—AIDA
Rethberg, .Jagel, Cordon, Castagna, Baromeo, Morelli, Paltrinieri, 
Votipka, Panizza.___________________

PENKTADIENĮ Po Pietų, Balandžio 16—LOHENGRIN 
Flagstad, Melehior, List, De Abravanel, Cechanovsky, Branzell, 
Huehn _______________________________________________________

PENKTADIENĮ Vakare, Balandžio 16—MIGNON 
Svvarthout, Crooks, Antoine, Pinza, Bada, Cordon, Olheim, Pelletier, 
Cehanovsky._____

ŠEŠTADIENĮ Po Pietų, Balandžio 17—CARMEN 
Ponselle, Maison, Burke, Votipka, Olheim, Huehn, Cehanovsky, Papi, 
Paltrinieri, D’Angelo, Engelman.

ŠEŠTADIENĮ, Vakare, Balandžio 17—IL TROVATORE 
Rethberg, Carron, Castagna, Votipka, Morelli, Baromeo, Bada, Papi. 

Tikietai gaunami Main Lobby UNION TRUST BANK, 
Euclid Avė. ir E. 9th St. Tel.: MAin 8300.

Knabę Piano Naudojama Išimtinai.

7 Dienos 1 LIETUVĄ

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivą BREMEN ir EUROPA 

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

COLUMBUS 
HANSA DEUTSCHLAND 
HAMB'IRG NEW YORK 
Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremen ar Hamburg.

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

Informacijų klauskit pas vietinį agentą arba 

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

1430 EUCLID AVĖ.
CLEVELAND, O.

WHITE IR INDIANA TRŪKU PARDAVIMAS 
IR PATARNAVIMAS NAUJOJE VIETOJE 
1421 East 49=ta Gatve

Didelė patogi vieta — 75,000 ketv. pėdų grindų 
ploto — pilniausias mašinų ir patarnavimo Įren
gimas — naujas ir didesnis reikmenų skyrius

Nepaprastas padaugėjimas White ir Indiana 
Trokų ir Bussų pardavimas Clevelando teri
torijoje — suvirs $1,000,000 didesnis negu 
pereitais metais — privertė mus persikelti 
į naują ir didesnę vietą.

Visas Clevelando Distrikto personalas, po 
vadovybe M. H. Anderson, District Manager 
— pardavimai, patarnavimas, dalys, sąskai
tų ir kredito ofisai — buvę po antrašu 79th 
ir St. Clair Avė. — dabar randasi naujoje 
vietoje: 1421 East 49th Street.

Ten užimta visas budinkas, su 75,000 ketvir
tainių pėdų grindų ploto, ir toje dikčiai pa
didintoje įstaigoj randasi įrengta naujos ma
šinos ir reikmenus aptarnavimui White ir

Indiana Trokams ir Bussams, ir didelis, pil
nai aprūpintas reikmenų departmentas.

šioje naujoje įstaigoje matysit išstatyta pil
ną eilę White ir Indianas, tarp jų ir sensaci- 
nis naujas White Modelis 700 už žemiausią 
kainą White istorijoje ir stebinančią naują 
eilę Cab-over-Engine Whites.

White išdirbystė yra surišta su visuomenišku 
ir industrialiu Clevelando augimu per virš 
35 metus. Mums yra labai malonu kad nuo
lat didėja pareikalavimas Clevelando opera
torių sau White produktų, kas davė mums \ 
galimybę įsteigti šią padidintą vietą juos ap
tarnauti.

Naudoti Trokai
Daugybė trokų visokiems 
tikslams, jų tarpe dum- 
pavimo ir stakes, ir viso
kių tipų kitokiems reika
lams, visokių išdirbimų. 
Kainos nedideles.

Užkviečiame jus atsilankyti ir pamatyti Clevelando Naują Trokų Įstaigą. 
Pirmadienį bus atdara visiems nuo 10 ryto iki 10 vakare.

įvairią, o kartu audringą bio
grafiją.

Putna buvo krautuvės pa
siuntiniu, meno mokyklos auk
lėtiniu, praporščiku, pulko va
du, karo attache ir pagaliau 
generolu. Jis apdovanotas au
kščiausiais Sovietų Rusijos or
dinais.

Vienas Kaunietis, L-tas, at
simena kai prieš 30 metų jis 

CLEVELAND DISTRICT 
WHITE MOTOR CO.

Rygoje nupirkęs vieną krautu
vę ir joje pasiuntiniu radęs 
jauną kuklų berniuką. Tai bu
vo Vytautas Putna. Vaikas 
buvo sąžiningas, tat naujasis 
krautuvės savininkas Putna sa
vo lėšomis leido mokytis į Ry
gos amatų mokyklą. Vėliau 
Vytautas įstojo į Rygos meno 
mokyklą. Savo gabumu at
kreipė dėmesį daugelio senų 
dailininkų. Ruošiamiems Lie
tuviškiems vakarams Vytautas 
piešdavęs dekoracijas ir buvo 
gabus artistas scenoje.

1914 metai Putna užklupo 
Rygoje. Jis stojo savanoriu 
į Rusų armiją, tarnaudamas 
Rygos fronte, susidraugauja 
su Latviais, susipažysta su re- 
voliucijonieriais, ir ruošiasi 
nuversti carą. 1917 metų re
voliucijoj Putnos asmenybė iš
kyla.

Putna vadovavo dalį Rusų 
bolševikų ' puolime Varšavos 
1920 metais, ir nuo to net su
sipažino su Pilsudskiu, kuris 
po karo pavadino Putną savo 
draugu.

Pasibaigus Lenkų-Rusų ka
rui Putna kituose frontuose 
kovėsi prieš baltuosius gene
rolus. Vėliau jo autoritetas 
tiek iškilo kad jis buvo pakel
tas Į raudonosios armijos ge
nerolus.

Prieš keletą mėtų Putna bu
vo paskirtas Sovietų Rusijos 
karo attache Berline ir tą me
tą jis apsilankė Kaune pas sa
vo buvusį prietelių, tą buvusį 
Rygos krautuvės savininką, su 
kuriuo išsišnekėjo apie visus 
savo pergyvenimus ir savo ki
limą.

Baigiant pasikalbėjimą, L- 
tas buvusiam savo mokiniui 
užsiminė ar negeriau butų jei 
jis butų parvykęs Lietuvon. 
Putna trupučiuką patylėjęs 
pasakė kad jis būdamas gene
rolu didelėje valstybėje kar
tais galįs būti naudingas ma
žai Lietuvai, kuriai jis linkįs 
daug gero.

Putnos tėvas ir brolis gyve
na Ukmergės apskrityje. Jis 
buvęs apie 45 metų amžiaus. 
Vedęs Ukrainietę, bet vaikus 
užvardino Lietuviškais vardais, 
Algirdas ir Danutė.

(“Sekm.”)

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas, 
platinki! ją tarp savo draugų.

fviETINĖS ŽINIOS Į

MIRIMAI
JURGIS JUŠKAITIS, 54 m. 

amžiaus, mirė Kovo 12 d., pa
laidotas 15 d., su pamaldomis 
iš Šv. Jono katedros. Liko 
dvi dukterys.

šiuomi padėkojame visiems 
vietos Lietuviams kurie prisi
dėjo savo aukomis velionio pa
laidojimo kaštams padengti, 
viso surinkta ?49, kurių užte
ko. Laidojo graborė D. Jaku
bauskienė. Aukų rinkime pa
sidarbavo Juozas žemaitis, K. 
K. Leimonas, jo buvus žmona, 
su kuria buvo persiskyręs, ir 
kiti.

Velionis paėjo iš Burgaičių 
k., Sudargo par., šakių apsk. 
Apie 30 metų iš Lietuvos, ke
letą metų gyveno Anglijoje ir 
25 metus išgyveno Clevelande. 

šeima.

JUOZAS JUODIŠIUS, 72 m. 
amžiaus, mirė Kovo 3 d., palai
dotas 6 d., su pamaldomis šv. 
Jurgio bažnyčioje; laidotuvėse 
pasitarnavo graborius N. Wil- 
kelis.

Velionis iki mirčiai buvo 
Lietuvių salės dženitorius. Li
ko du sunai ir dvi dukterys.

Amerikoje išgyveno apie 40 
metų, pirmiau gyveno Penn- 
sylvanijoje, ir apie 20 metų 
išgyveno Clevelande. Paėjo iš 
Gerulių k., Pilviškių vai., Ma
rijampolės ap.

LANKĖSI CLEVELANDE
Juozas Kaminskas, iš New- 

comerstown, Ohio, praeitą sa
vaitę atvyko į Clevelandą pa
sisvečiuoti, apsipirkti, ir ta 
proga apsilankė "Dirvos” re
dakcijoje.

Jis ten atkeltas jo kompa
nijos iš Newark, N. J. Tame 
miestelylje yra apie 4,000 gy
ventojų ir jiedu du Lietuviai. 
Kitas (Lietuvis ten randasi Juo
zas Baltrušaitis.

Kaminskas žadėjo ir vėliau 
į vasarą atvažiuoti į Clevelan
dą ir aplankyti Lietuvių Dar
želį.

LIETUVIAI, DALYVAUKIT
Willson Jr. High mokyklos 

P.-T. A. draugija rengia kor- 
tavimo ir kitokių žaidimų va
karą, trečiadienį, Kovo 31, nuo 
7:30 vak., Flynn-Froelk salė
je, 5309 Superior avė. Pelnas 
skiriamas biednų vaikų avahj 
fondui. Inėjimas 35c. Durų 
dovanos.

Naujas Patarnavimas 
Clevelandiečiams 
Statantis Namą

J. E. North, Electrical Lea
gue prezidentas, praneša jog 
ta Lyga praplėtė savo patar
navimą Clevelando visuomenei 
įsteigiant Elektriškų Namų 
Biurą, Midland Building, tele
fonas CHerry 2535. 1

Tas naujas biuras, ekspertų 
vadovaujamas, suteiks nemo-, 
karnai pataramą ir patarnavi-' 
mą bent kuriam kas statydi
nasi sau namą ai- ruošiasi sta
tydintis Didžiajame Clevelan
de, taipgi ir visiems kontrak- 
toriams ir architektams, ir pa
gelbės peržiūrėti elektriškas 
specifikacijas naujų statydina
mų namų planuose, kad viskas 
butų atliekama kuoatsakan- 
čiausia.

Nurodinėdama į svarbą sta
tydinti namus kurie butų mo
derniški elektrišku žvilgsniu, 
Lyga turi nustačius staod'ardą 
“Moderniškam šešių - punktų 
Elektriškam Namui”, kuriame 
ineina:

1. pakankamai vielų
2. akis saugojanti šviesa
3. vaikščiojimą taupanti vir

tuvė
4. darbą taupanti skalbykla
5. žieminis oro nustatymas
6. apsauginis apšvietimas iš 

lauko.
Jeigu nauji namai neturės 

šių šešių punktų, jų vertė su
mažės dikčiai, kadangi visi 
naujai statomi namai viską tą 
turės. Namas įrengtas prisi
laikant šių “šešių punktų”, sa
ko Lyga, bus ilgai brangesnis 
ir patogesnis gyventi ilgiems 
laikams ateityje.

Rengiantis statydintis namą 
pasistengkit kreiptis į tą nau
ją Electrical League biurą ir 
pasitarkit su jų ekspertais. 
Visas jų patarnavimas nemo
kamai.

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

jus ištisą metą.

Metropolitan Operos 
Perstatymams Tikie
tai jau Parduodami

L * T ' r ’ ~t • . . t 

CLADYSf SWARTHOUT *

Štai pilnas surašąs operų kurias 
perstatys Metropolitan Opera Com- 
pany iš New Yorko, Clevelando 
Public Auditorijoj, per savaitę Ba
landžio 12 iki 17:

BALANDŽIO 12, pirmadienio vaka
re — LE COQ d’OR ir CAVAL
LERIA RUSTICANA

BAL. 13, antradienio vakare — 
TRISTAN und ISOLDE

BAL. 14, trečiadienio vakare — 
FAUST

BAL. 15, ketvirtadienio vakare — 
AIDA

BAL. 15, penktadienį po pietų — 
LOHENGRIN
Penktadienio vakare — MIGNON 

BAL. 17, šeštadienį po pietų —
CARMEN
šeštadienio vakare — IL TRO

VATORE.

Nauji dainininkai, naujas bale
tas, nauja vadovybė ir naujos pa
stangos padėta parodymui Cleve
lande šių operų, pirmą kartą Met
ropolitan Operos kompanijai atsi
lankant Clevelande nuo 1932 metų, 
šešių dienų bėgiu bus perstatyta 
devynios operos, taip kad operos 
mėgėjai turės progos matyti sau 
pa tinkamiausias operas, vieną, dvi 
ar ir visas.

Tikietų pardavimas visoms ope
roms kartu pradėta Kovo 12 d., 
kad tie kurie pirks visiems vaka
rams gautų progos pasirinkti sau 
geriausias vietas.

Kovo 22 dieną prasidės pardavi
mas paskiroms operoms. Tikietai 
parduodami Union Trust Banko 
salėje mieste. Kainos nuo $1 iki 
$6, ir taksų mokėti nereikia.

P. J. Gallagher, naudotų trokų ma
nageris, ir H. O. Hoffman, ofiso ir 
kredito manageris.

diistrikto managerio padėjėjas; K. 
A. Roesch, pardavimo vedėjas; E. 
J. Witter, patarnavimo vedėjas;

Per Velykas
PASIREDYKIT PAS RICHMAN’S 

AMERIKOS PUIKIAUSIUS

Nebrangios Kainos 
Rubus

VISI $24*50
“Dirvos” Redakcija priima ir 

talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

VAIKAMS VILNONIAI SIUTAI
Mieros
16 iki 20 $16-50 Ekstra

Kelnės $3.50

RICHMAN BROTHERS
Rūbų Siuvėjai nuo 1879 metų.

TRYS PARDUOTUVĖS CLEVELANDE
736 Euclid Avė. Prospect, kamp. Ontario 

5716 Broadway
Broadway Parduotuvė Atdara Antradienį ir Ketvirtadienį 

iki 8 Vakare, šetadienio Vakare iki 9 Vai.

ATIDARO NAUJĄ 
VIETĄ

White Motor Ofisai Perkelti į 1421 
E. 49th Street N. E.

M. H. Anderson

WILKELIS FUNERAL HOMp |
Licensed Funeral Director ■ 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI j

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais ; 
modemiškas. I

HEnderson 9292 » 
frit ■■■■>■■■■■ ■ ■ rrn ■ ■ r rw■ rrn min imu ■ ■ ■ my

White Motor’s Clevelande distrik
to departmentas pirmiau buvęs St. 
Clair ir E. 79th Street atidarė sa
vo naują įstaigą 1421 East 49th 
St., apie ką praneša M. H. Ander
son, distrikto manageris.

Šiame skyriuje bus pardavimas, 
patarnavimas, dalys, naudoti tro
kai ir visos sąskaitos turinčių White 
ir Indiana trokus.

Po Anderson’s vadovyste pereitą 
metą, Clevelando distrikte biznis 
pakilo 100 nuoš. arba dolariais sa
kant $1,000,000, kaip praneša kom
panijos vedėjai.

Prie paties Anderson, Clevelando 
distrikto managerio padėjėjas; K.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Katonas 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 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insuranee reikaluose gausit ge- 
riausį patarnavimą.

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

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)
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DI’LLA C. JAKUBS |
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) E 

Vežimai ligoniams pervežimui į Egonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdieott 1763

■tiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiii'Hi'smiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS ;! 
;! Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- !; 
č tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- Ji 
? sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pili'- ;J 
> miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). !j
!■ Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estato IJ
]! ir Apdraudos Agentūra !■

; P. P. MUEIOLIS i:
J 6606 Superior Avė. Cleveland HEn. 6729 5
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hy LIETUVOS MIESTELIAI j1 
IMIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

MERKINĖ — Dzūkų Sostine

(Tęsinys iš pereito nr.)

buvo nužudytas
Kun. Bakšys 
piliakalnis buvo

Kaip 
Dr.

Ikšiol 
pamirštas, bet nūdien Dai
nava pradeda vėl atbusti 
ruošiant įvairius jaunimo 
sąskrydžius ir tt., o Birže
lio mėnesį per Sekmines 
rengiama Senovės Diena.

Ne vien tik padavimai ar 
laki vaizduotė nusako, bet 
Merkinė tikrai yra gražio
je gamtiškoje vietoje. Man 
pačiam teko pervažiuoti ir 
ilgesnį laiką gyventi šiose 
Amerikos valstijose: Ma- 
nitobos, Ontario, Illinois, 
New Yorko, Pennsylvania, 
Ohio, New Jersey, India
na, bet tokių gražių gam
tos vaizdų nei Illinois ly
gumose, nei Pennsylvani
jos kalnuose neteko matyti 
kokie supa Merkinės aplin
kumą. Dėl to atsilankan
tiems Amerikiečiams j sa
vo Tėvynę ir atvykstan
tiems į pademarklinijį, už 
kurio jau musų broliai ver
gauja, patarčiau aplankyti 
Merkinę su Zubrio milžin
kapiu, Liškiavą, su Šarūno 
kalnu. Čia atvykę pama
tysit ant gražaus balto 
valsčiaus savivaldybės mu
ro kampo įmūryta akmeni
nę juodą lantą. kurioje su
rašyta žuvę Merkinėje ją 
ir tėvynę gindami savano
riai.' Jų visų priešakyje 
stovi žuvęs Dr. Kun. Bak
šys.

Merkinė turi savo van
dentiekį, kurį pirmiau įsi
vedė negu laikina sostinė 
Kaunas.

Miestukas nemažas, turi 
apie 3000 gyventojų, kurių 
dauguma yra Žydai. Visa 
prekyba Žydų rankose.

Miestelio šaligatviai be
toniniai, gatvės visos bru
kuotos.

Įstaigos yra šios: Vidaus 
policija, pasienio policijos 
Alytaus apskrities 
viršininko įstaiga, paštas, 
pradžios mokykla, 
čiaus savivaldybė (Merki
nės valsčius didžiausias 
visame apskrityje, turintis 
13,000 gyventojų), Smul
kaus Kredito Dr-ja-banke- 
lis, Žydų Liaudies Bankas, 
ir tt.

Po karo, a. a. 
Bakšio iniciativa 
je buvo įsteigta 
keturių klasių 
kurios jis buvo 
rium iki pat mirties. 
Kun. Bakšys buvo didis tė
vynės mylėtojas, gabus or
ganizatorius ir kalbėtojas, 
didis Lietuvybės šalininkas 
ir priešininkas lenkomani- 
jos. dėl to tokia žymaus 
Vilniaus krašto veikėjo 
taktika nepatiko sulenkėju
siam gaivalui. Vien dėl to 
tik, vieną ramų. 1924 metų 
Gruodžio mėnesio vakarą,

baro

vals-

Dr. Kun. 
Merkinė- 
Vidurinė 
mokykla, 
direkto- 

Mat,

kai visi linksmi laukė Ka
lėdų, Dr. Kun. Bakšiui su 
artimais vakarieniaujant, 
kai pasigirdo durų skam
butis, kurių atidaryti išėjo 
pats kunigas, prasivėrus 
durims du maskuoti Len
kų išgamų tipai paleido į 
Kun. Bakšį šuvius.

Jis, peršautas keliais šū
viais, užtrenkęs duris dar 
gryžo į kambarį ir įsakė 
draugams rūpintis pagal
ba, bet deja, viskas veltui, 
nes po trijų savaičių kan
kinimosi, tas didis tėvynės 
sūnūs Sausio 7 d. 1925 me
tais Kauno ligoninėie atsi
skyrė su šiuo pasauliu, pa
likęs daug nebaigtų darbų.

Dr. Bakšys neužmiršta
mą atmintį paliko Vilnie- 
čių-Merkiniečių tarpe kai
po gabus Lietuvių teisių 
gynėjas, uolus spaudos 
darbininkas, dėl ko nema
žai turėjo nukentėti nuo 
aukštosios Lenku dvasiški- 
jos ir šovinistų Lenkų dar 
prieš karą.

Dr. Bakšys žuvo nuo 
žmogžudžių Lenkų rankos, 
bet jo darbai, dvasia Dzū
kuose ir Vilniečiuose yra 
ir liks gyva, kol jo mestoji 
idėja bus įgyvendinta.

Merkiniečiams Kun. Dr. 
Bakšio mirtis sudavė didelį 
smūgį, nes jei jis šiandien 
butų gyvas, visai kitaip pa
ti Merkinė atrodytų sulyg 
io sudaryto plano, o dabar 
io įsteigtoji Vidurinė mo
kykla. davus nemaža skai
čių šviesuolių inteligentų 
Dzūkijai, irgi yra palaido
ta.

Už įvijų kilometrų nuo 
Merkinės yra Subartomų 
kaimas, kuriame gimė, au- 
"o ir senovės padavimams 
įkvėpimą sėmė Prof. Vin
cas Krėvė-Mickevičius. Ir 
daugiau iš šios apielinkės 
žymiu vyrų yra.

Baigdamas rašinį pasa
kysiu kad Dzūkai yra vai
šingi. mandagus (imu kai
miečius). linksmus ir kal
bus žmonės, kokių mažai 
rasime Aukštaitijoje. Že
maitijoje. nekalbant iau a- 
nie Suvalkiją, nors Dzūkai 
Dainaviečiai nėra taip tur
tingi kaip minėtų vietų gy
ventojai. Sautėnas.
Už $3 metuose pralinksminai 
visą kaimu — išrašvkit ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs 
tus per “Dirvą" 

ypatos:
Razikevičienė 
Kuisienė 
Stravinskas 
Minkevičius 
Visockienė 
Jučionis 

Vaizbalis
Kazakauskas 
Gedvilienė 
Dukauskienė

SIOS

p i r v a
JEGOROVO VIZI

TAS KAUNE
(Pabaiga nuo 3-čio pusi.) 

lankė Lietuvos karo aviaciją ir 
nudžiugo patyręs kad Lietuvos 
aviacijos viršininkas yra kar
tu ir aviatorius konstrukto
rius. Kaip yra žinoma, Lietu
vos karo aviacijos viršininkas 
Pulk. Inž. A. Gustaičio kon
strukcijos lėktuvai pasižymi 
ypatingai geromis savybėmis. 
Ir paskutinis patobulintas jo 
darbo A.NBO 41 padarė ypa
tingai gero įspūdžio maršalui 
ir visiems kitiems žiūrovams 
savo staigiu kilimu į aukštį, 
lengvu ore manevravimu, ir, 
reikalui esant, dideliu greičio 
sumažinimu. Taip pat svečiui 
padarė gero įspūdžio musų ka
ro aviacijos dirbtuvės, kuriose 
gaminami Pulk. Inž. A. Gustai
čio konstrukcijos lėktuvai.

OFICIALĖ VATIKA
NO FILMĄ 

“Popiežius Kalba” 
Rodoma Clevelande

Pradėjo Neri- 
ir Lermuoti
Tribūne korespon-

kartus,
Vilnius

plačiai

bet Lietuva 
nebus grą-

i kalba buk 
Maskva mi- 

Rusija didi- 
ginklavimą, 

vadai imąsi 
kariuomenę, 
su Vokieti- 

esą

Lenkai 
niauti

Chicago 
dentas Donald' Day šiose dieno
se lankosi Varšavoje, iš kur 
rašo apie Lenkų užsigeidimą 
priversti Lietuvą sueiti j nor
malius santikius su Lenkija, 
nemaišant Vilniaus klausimo.

Pereitame “Dirvos” nume
ryje buvo pažymėta Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio p. 
Lozoraičio kalba, kurioje jis 
atsakė kaltindamas Lenkiją už 
nesuderinimą su Lietuva san- 
tikių. Dėl to Varšavoje kilo 
Įsikarščiavimo, sako Day.

Lenkai sako siūlę Lietuvai 
taiką kelis 
atmetė iki 
žintas.

Varšuvoj
Lietuva daranti su 
litarę sutartį ir 
nanti Lietuvoje 
buk Sovietų karo 
tvarkyti Lietuvos 
rengdamiesi karui
ja. Tos žinios Lenkams 
gąsdinančios.

Lietuva mainanti savo kiau
les į Sovietų Rusijoje gamina
mus ginklus. Rusija norėda
ma pulti Rytų Prūsiją (Vokie
tiją) galėtų tik per Vilnius 
karidorių arba Daugpilį.

Lietuvą kaltina nusidėjime i ■' 
sąjungą kurioje butų Lenkija. į 
nors Lenkai ’ stengėsi tokią są
jungą sudaryti.

Iš Varšavcs skelbiama jog j 
Vokietija pažadėjus Lenkijai . 
gelbėti Lietuvą spausti taip 
kad priverstų sueiti į norma- j 
liūs sartikius su Lenkija.

Lietuvos užsienio reikalų mi-j 
nisteris St. Lozraitis sakoma 
išvažiavęs iš Kauno apsilanky
ti Berlino užsienių reikalų mi-1 
nisterijoje ir tokį pat vizitą 
padarys Paryžiuje.

B. 
L. 
K.
V.
O.
P.
Ant.
J. 
A. 
E.DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacj

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visok'ų žaiz 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė 
jimų, visokių lytiškų ligų, nėr 
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

$20.00
$10.00
$15.00
$10.00

$5,00
$20.00
$15.00
$20.00
$40.00 

$5.00

Kreipkitės

“Dirvos” Agentūra
Cleveland, Ohio

vėl:

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausi!) 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.
6824 Superior Avė

Į EVA’S 
i Dry Cleaning
| Senas Drapanas padarom 

kaip naujas, išvalom ir 
I sutaisom.

PAIN-FXPELlEB

H

ii

BBP T..d« »<g. u. s. r»c ott.
V Smarkus ištrynimas — 
sS malonumas ir palengvinl- 
M mas kuomet muskulai

; geliami.
7 PAIN-EXPELLER
■ žinomas lietuvių šeimoms 
1 ... jau per tris gontkartes.

■ " W O lt 1.0 A <i O i) 1 

L I N I M E N T

EVA PETRAITIS
Superior Avė.
HEnderson 5699

i"*1 ’l" 4'

• •
• •

. ■

• •
::

Gaur.ama
C. Pakeltis Vaistinėje 

1117 E. 79th St. Cleveland.

VISOKIOS
AI’DRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkite pus mane 
Gyvasties apdraudai (Lile ln».> 

patelvronuokit dėl paaiikininių 
Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornadus, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitoaią 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdraudė ant namo ar kitko, duo 
kit man jų atnaujinti

C. F. Petraiti*
H7O2 SUPERIOR (viršuje) 

1 elef HEnd 5609

Clevelando Katalikai turės progą 
pamatyti vieną nepaprasčiausių ju
damų paveikslų, užvardintą “THE 
POPE SPEAKS” (Popiežius Kalba). 
Tai yra istoriškas, pamokinantis ir 
tikintiems žmonėms skirtas pavei
kslas, su pritaikyta muzika.

šios filmos parodo garsinį ir pa
veiksimi rekordą švento Tėvo Po
piežiaus Pijaus XI. Filmos yra 
autorizuotos Kardinolo DiBelmonte, 
šventosios Kolegijos Romoje vysku
po. Tie paveikslai gavo aukščiau
si užgyrimą ir rekomendaciją dva- 
siškijos, spaudos ir kitų pažymių 
asmenų.

Filmos parodo pačius didžiausius 
ir brangiausius meno kurinius Va
tikano rūmuose ir daug svąrbių pa
ties Popiežiaus atliktų aktų nuo to 
kai jis užėmė tą vietą.

Bu." girdėti muzika parinktų ku
rinių iš Bažnyčios knygyno, taip
gi matysit pažymius asmenis, šalip 
paties Popiežiaus: Kardiholus Gas- 
parri, 
Hayes, 
delein, 
karalių 
šimtus

G'rdėsit gražiausius' šventus mu
zikalius kurinius, Pontifikalį Mar
šą, Agnus Dei, Avė Maria. Maršą 
į Kalvarijas, Alleliuja, Pergalės 
Maršą ir tt.

Bus parodyta istoriški Vatikano 
ir Romos vaizdai, griuvėsiai, Vati
kano radio stotis Popiežiui kalbant, 
jr kitos įvairybės, Prie to, matysit 
tris didžiuosius Eucharistinius Kon
gresus: Chicagoje, Dubline, ir Cle
velande.

šias filmas galėsit matyti per 
keletą dienų Warren Bros. Lake 
Theatre, Clevelande, pradedant sek
madieniu, per Velykas, Balandžio 
28.- Rodymai tęsis nuo 1 po pietų 
iki 11 vai. vakaro kasdien.

VINCAS APSIRIKO
Gerokai susirgus, Vincas iš 

vaistinės parsinešė gyduolių 
nuo šalčio, bet tuojau jų ne
naudojo, padėjo ant lentynos, 
o ant drąsos išsitraukė kele
tą gurkšnių “namie varytos”. 
Tuo tarpu jo šeimininkė par
sinešė sau bonką vaistų kojai

tepti, kurią jai skaudėjo, ir 
padėjo ant tos pat lentynos. 
Už kiek laiko, Vincas pasiėmė 
šeimininkės bonką su kojom 
tepalu, manydamas kad ten ką 
skanesnio ras negu gyduolės 
nuo šalčio. Nuo tų gyduolių 
jam prisiėjo atsidurti ligoni
nėje, kur tas nuodingas gyduo-

les turėjo išpumpuoti. Jis iš
liko gyvas, bet negali valgyti 
nei naminės gerti.

Jo gyduolės šeimininkės ko
jom nepagelbėjo, bet nepaken
kė. Rep.

“Dirvą” galima išsirašyti i 
vieną dolarį — pusei metų

“DIRVOS EKSKURSIJA

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

Louri, DiBelmonte, Ceretti, 
O’Connell, Daugherty, Mun- 
Vyskupą Schrembs, Italijos 
ir karalienę, Mussolini ir 

kitų. Jau prasideda Ekskursijos į Lietuvą, 
ir pirmutinė “Dirvos” Ekskursija bus 
Gegužės-May 29 d., švedų Amerikos 
Linijos populiarišku dideliu motorlai
viu “GRIPSHOLM”. šią kelionę tas 
laivas atliks tiesiog į Klaipėdą be jo
kio persėdimo.

Taipgi laivakortės visais kitais laivais, įvairiais laikais ir keliais.

Išplauks

Geguž.-May 29
Švedų Amerikos Linijos

Populiariu modernišku motorlaiviu

G R I P S II O L M
Kelionei dokumentus pagelbsti išrū
pinti “Dirvos” Agentūra: Lietuvos Pa
sus ir Vizas, Amerikos Pasus, Gryži- 
mui Permitus ir tt. TĖMYKIT: ku
rie 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

TTl T

THE TAYLER FRANCHISE
5. Kapitalo Struktūra

ę

PASTABA: š’s straipsnis yra penktas 
Tayler Franchise sutartis yra ir

serijoje apsakantis kas 
kaip ji veikia.

Kompanijos sąskaitų vedimo metodai, ir 
ypatingai kur reikalaujama dirbti sulvg 
Tayler Franchise, pilniausia išvengė įsiga- 
vimą “vandens” Į jos kapitalo struktūrą.

Paprastas bet aiškus nušvietimas “van- 
dęjjs” yra toks: Bent koks perviršis pa
reikštos, nustatytos kompanijos kapitaliza
cijos virš tikros vertybės jos fiziško tur
to.

buvo reikalingas dėl milžiniško pa- 
teritorijos ir Didžiojo Clevelando 

Reikėjo tiesti nau-

Bent koks perviršis aktualėje, fiziškoje 
vertybėje virš nustatyto kapitalo sutrau
kų yra, suprantama, kaip tik priešingai 
tam “vandeniui”.

nuosavybės vertybės yra už suvirs

buvo patvirtinta inžinerišku apver- 
padarytu per Day & Zimmerman,

Reikale šios Kompanijos, nuosavybės 
vertybė yra didesnė negu vertybė seku- 
ratų užtikrinančių tą nuosavybę. Kitais 
žodžiais, už kiekvieną $160 par vertybės 
akciją 
$100.

Tas 
tinimu
Ine., plačiai šalyje žinomos inžinierių fir
mos, kuri raportavo, kaip čia dalinai pažy
mėsime, iš Birželio 30, 1936: “Prisilaiky
dama konservativės sąskaitų tvarkos, mes 
tikime kompanija laiko savo kapitalo są
skaitas reišpustas.”

Pilna šios Kompanijos kapitalizacija ką 
originaliai nustatė Tayler Franchise, buvo 
$14,675,600 reikmenimis. Ši skaitlinė, ži
noma, turėjo kiek virš trijų milijonų do
larių vertybės neišsibaigusių sutarčių, ku
rių maždaug pustrečio milijono nuo to lai
ko tapo pervesta į pastovią nuosavybę be 
jokio priedinio nhošimčio paskaitymo ka
rų važinėtoj am s. Bet, prieinant prie to, 
$10,530,000, arba 45 nuošimtis The Cleve
land Railway Company kapitalo vertybės 
tapo nubraukta. To pasekmėje, iš pat pra
džios, nuosavybės vertybė viršija kapita- 
liaaciją už kurią karų važinėtojai moka 
nuošimčio kaštus.

Visa šios Kompanijos kapitalizacija šian
dien siekia $36,576,400, iš kurių $4,750,000 
yra tai 5 nuošimčio bondsų laida, o viskas 
kitkas yra kapitalo pagrindas, šis padi-

dėjimas 
augimo 
gyventojų skaičiaus, 
jas gelžkelių linijas ir prailginti senas, už
vesti motorinių kočų kelius, pirkti daugiau 
karų, gerinti ir plėsti spėkos išdalinimo 
sistemą; trumpai sakant, išvystyti kas yra 
ir visoje šalyje žinoma kaip geriausia pa
saulyje gatvekarių sistema.

Svarbiausias punktas tame visame yra, 
kad kiekvienas priedas prie kapitalo buvo 
padaryta Miesto valdybai reikalaujant pa
tarnavimo ir su užgyrimu Miesto Tarybos 
ir Viešų Reikmenų Ohio Komisijos. Vi
sos akcijos parduota pilna verte, su mak- 
simum 2 nuošimčių pilnos vertybės skir
tos pardavimo kaštams. Jokių akcijų ne
išleidžiama be Miesto sutikimo, taigi tas 
galima skaityti kaip dalimi kapitalo struk
tūros.

Kitas svarbus dalykas palaikymui ka
pitalo struktūros palyginant su fiziška vi
sos nuosavybės vertybe yra Capital Re- 
duction Sinkihg Fund operavimas.

Kompanijos nepaprasta sistema nurašy
mui nuosavybės taipgi lošia svarbią dalį 
sudaryme perviršinės fiziškos vertybės 
Virš pažymėtos kapitalizacijos. ši siste
ma neapima savaimi įvykstantį nykimą ir 
nusidėvėjimą; nuosavybė nurašoma sulyg 
M. D. & R. nustatyta produkcijos vertybe. 
Ta sistema buvo pasiūlyta Mayoro Tom L. 
Johnson ir priimta Judge Tayler.

Pavyzdžiui, 
nai pažymėtą, 
rai (trailers) 
apie devynis
žemiau negu jie kaštuoja, 
gų turėtų sudėti karų važinėtojai, pabran
gintu važinėjimu. Ji turėtų eiti j nuosa
vybę kurią karų važinėtojai 
mokėjimo nuošimčio kaštų. 
Kompanijos likvidavimo, arba 
išpirkimo Miesto nuosavybėn,
šis fiziškos vertybės virš kapitalizacijos 
atitektų miestui.

z

paimkime atsitikimą, nese- 
kuomet nukurie antrieji ka- 
buvo nurašyti vertybėje už 
šimtus tūkstančių dolarių 

Ta suma pini-

naudotų be 
Atsitikime 

Kompanijos 
šis pervir-

THE CLEVELAND RAILVVAY COMPANY
t

*
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į CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
x ..... —............. —--- --------------------------------
? “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Youth’s Forum

FAKSU TVANAS NIEKAD NEMAŽĖJA

štai kaip atvaizduoja takeų 
tvaną The Cuyahoga Tax Lea
gue, kuri rūpinasi kovoti prieš 
didinimą taksų naštos Cleve
lando gyventojams, štai kaip 
saiko Lygos vedėjai:

Taksų tvanas niekad nenu
slūgsta. Nežiūrint kad nemo

SMULKIOS
ŽINIOS

White Motor Co., gauda
ma daug naujo biznio, pa
siryžo pagerinti savo dirb
tuvę. Tam tikslui paskyrė 
porą milijonų dolarių, ku
rie bus praleisti pusantrų 
metų bėgyje.

Vėl paskyrė pinigų šel
pimui. Ohio valstijos le- 
gislatura nubalsavo paskir
ti du milijonu dolarių šel
pimui miestų biednuome- 
nės. Gubernatorius Davey 
tą skyrimą užtvirtino.

Clevelando srityje 90,000 
pašalpą imąhčiųjų vėl ga
vo pašalpos čekius.

Manoma kad tų dviejų 
milijonų dolarių užteks su- 
šelpimui valstijos bedarbių 
iki Balandžio 15 d.

Pradėjo dirbti. Apie 950 
statybos plieno darbinin
kų susitaikė su statybos 
kontraktoriais už naujas 
algas ir pradėjo dirbti. Jie 
streikavo nuo Kovo 1 die
nos. Dabar gaus po $13 i 
dieną.

Jis dirba prie statymo 
didelės Republic kompani
jos plieno dirbtuvės.

Rengiasi rinkimams. Ar
tėjant miesto mayoro no
minacijoms, Republikonai 
sako statys Teisėją Frank 
J. Merrick prieš dabartinį 
mayorą Burton.

Demokratų partijoje su
kilėliai Sweeney ir O’Don- 
nell žada statyti apskrities 
inžinierių John O. McWil- 

Jiams prieš reguliari De
mokratų partijos kandida
tą.

PWA pradėjo Clevelando 
srityje aštuonis naujus vie
šų darbų projektus, kurie 
apima bendrai $166,645 su
mą. Kiek anksčiau Cleve
lando parkų perdirbimui 
paskirta $423.000. Dirbti 
gaus apie 700 darbininkų.

Auto mobilių nelaimėse 
iki šios savaitės pradžios' 
šymet jau užmušta 52 as
menys.

Praeita savaitė visa pra
ėjo be jokio užmušimo, tik 
sekmadieniui užėjus mir
tys vėl prasidėjo.

Praeitą savaitę areštuo
tą pora šimtų neatsargių 
automobilistų.

PLIENO DARBAI Cle
velande eina gerai, ir 20 
tūkstančių tos industrijos 
darbininkų Cevėlande gavo 
pakelti mokestis. Plieno 
darbininkai Clevelande už
dirbs $4,000,000 daugiau Į 
metus negu iki šiol.

Editor—Peter Skukas

LITHUANIAN
Phone: ENdirott 4486 6820 Superior Avė. Cleveland. O.

SPORTSMEN TO BE HERE
SOON

II
I WARS FOR INDEPENDENCE OF 

LITHUANIA

kėtų taksų Cuyahoga apskri
tyje pakilo nuo $82,000,000 
pereitų metą iki $87,000,000 
šymet, ir suvirs pusės žemės 
sklypu savininkų apskrityje 
nepajiegia taksų išsimokė
ti, valstijos legislaturoj Colum- 
bus jau prigaminta bįlių nau

KAM NAUJI TAKSAI? 
Visa Ohio valstija pradeda 
rėkti prieš kėlimą naujų 
taksų, nors dabartiniu lai
ku valstija gauna 125 mi
lijonus dolarių taksų tokių 
kurie 1925 metais buvo vi
sai nežinomi.

$56,000,000 taksų uždėtų 
tik prieš porą metų, tiek 
padidino taksų naštą vai; 
stijos gyventojams, o da
bar vėl jieškoma naujų šal
tinių aptaksavimui.

$5,000 dovanų. Rubsiu- 
vių unijos valdyba iš New 
Yorko paskyrė $5,000 do
vanų tam kas suteiks in
formacijas apie užpuoliką 
ar užpuolikus kuine sumu
šė Clevelando skyriaus I. 
L. G. W. U. vedėją Abra- 
ham W. Katovsky. Jisai 
buvo sumuštas naktį, Ko
vo 4. prie jo namų.

Gaudys išnaudotojus. Su
mažinimui valstijai kaštų, 
biednųjų šelpimo valdinin
kai gavo valstijos viršinin
ko įsakymą pradėti sužiū
rėti kurie ima pašalpa ap- 
gavingu budu.

Lietuvos Sportininkai 
Clevelande bus 

Liepos 25 d.
Lietuvos Sportininkų Chica- 

gos komiteto pirmininkas Adv. 
J. J. Borden praneša kad Cle
velando Lietuviams Lietuvos 
sportininkus svečius priimti 
paskirta dvi dienos — Liepos- 
Jul.v 25 ir 26.

Sportininkai į New Yorką 
pribus Liepos 5 d. ir apsilan
kę Washingtone, - vyks į Chi- 
cagą, kur bus Sporto Šventė.

Iš Chicagos Lietuvos jau
nuoliai gryš New Yorko linkui 
ir pakeliui sustos keletojo di
desnių Lietuvių kolonijų, tarp 
jų ir Clevelande.

Apie platesnį programą ir 
kitas smulkmenas “Dirva” in
formuos Clevelandiečius kaip 
tik bus gauta visos žinios.

Jeigu Clevelandiečiai gerai 
sutvarkys savo komitetą ir su
rengs atsakantį priėmimą Lie
tuvos sportininkams, ta proga 
turėsim didelę, gražią patrio
tinę šventę Clevelande.

PARSIDUODA SIUVYKLA 
pilnai įrengta rubsiuvykla 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 pirki kui par
duosiu pigiai. Klauskite infor
macijų “Dirvoje”. (12)

jiems ir aukštesniems taksams 
užkrauti. Vėliausias sumany
mas yra tai užsiėmimo taksai, 
kurie leistų apskrities valdybai 
apkrauti taksais kožną darbda
vį po $25 metams ir kožną dar
bininką $5 — už tai kad jis 
turi privilegiją dirbti.

GRAŽUS LIETU
VOS PAVEIKSLAI
Kovo 14 r 15 d. Lietuvių sa

lėje Juozas Januškevičius Jr. 
rodė naujus Lietuvos vaizdus, 
kuriuos pagamino važinėdamas 
po Lietuvą visą praeitą vasa
rą. Paveikslai buvo garsiniai 
ir dalis spalvuoti, iš labai įvai
rių Lietuvos gyvenimo sričių, 
iš įvairių musų tėvynės kam
pų. Dalyviai matė nuo pačių 
puošniausių Lietuvos ponių— 
kaip tai ponios Prezidentienės, 
iki basų kaimo mergelių; nuo 
kaimo bernelių ariančių, akė- 
jančių, dobilus kertančių iki 
aukščiausių Lietuvos valdžios 
galvų. Nuo paties puošnaus 
Kauno iki mažų kaimo baku
žių. Parodė daug ir paverg
to Vilniaus.

Januškevičius lankosi Cleve
lande jau ketvirtas metas pa- 
gretu ir vis dar visos Lietuvos 
neparodė. Reiškia, viena va
sara visos Lietuvos, visų jos 
įdomybių ir prietikių jokiu bu
du negalima nufilmuoti ir ne
būtų galima vienu vakaru pa
rodyti. Nėra nei tiek laiko 
viena vasara viską apvažinėti.

Taigi, iki galimybės leis p. 
Januškevičius pasiryžęs parū
pinti Amerikiečiams vis naujų 
Lietuvos filmų ir rodyti jas 
lankydamasis po plačią Ameri
ką.

GRYŽO Iš FLORIDOS
C. F. Petraitis pirmadienio 

vakare’ sugryžo iš Floridos, 
kur praleido devynias savai
tes plačiai apvažinėdamas tą 
gražų šiltą Amerikos kraštą, 
kur žiemos nebūna. Petraitis 
aprašė savo patėmijimus Flo
ridoje, kurie tilps “Dirvoje”.

Gaveninis Vaidinimas
šį sekmadienį, Kovo 21 d., 

Verbų dienoje, LRKSA. 142-ra 
kuopa šv. Jurgio parapijos sa
lėje stato scenoje veikalą “šv. 
Germaną ir Akvilina”. Pra
sidės 7 vai. vakare, durys at
daros nuo 6 vai.

Trečdalis šio vakaro pelno 
skiriama Clevelando Lietuvių 
Darželiui, kuriame ši kuopa 
nori pasidaryti sau gražią at
mintį. Kviečiame visus vietos 
Lietuvius, ypač Darželio Są
jungos narius, dalyvauti.

Kviečia Kuopa ir Komisija. 
P. G.

REIKALINGA MERGINA 
namų darbui; geri namai ir 
geras užmokestis. Kreipki
tės telefonu HEnd. 5246.

VAIKO PRIŽIŪRĖJIMUI
reikalinga mergina ar mote

ris, darbo mažai, tik prižiūrė
ti dienomis vieną vaiką, skal
bimo nėra. Kreipkitės: (14

1437 E. 61 Street
REIKALINGAS UKIUI

senyvas vyras dirbti ukėje, 
geras užlaikymas, gera mo-

Susižinoti (14)
“DIRVOS” ADMIN.

Skaitykit ★ Skaitykit
“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”,

"AMERIKOS LIETUVIS”

This coming lummer vvill bring 
forth the long avvaited for event 
among the Lithuanians — especial- 
y among the sport-lovers. Thirteen 
or fourteen delegates vvill come 
over from Lithuania. Among these 
f.<..tsmen will be two outstanding 

lithuanian aviators — John Pyra- 
j Jus and Bernard Ožkinis, who will 

icrform daring and spectacular 
I itunts.

The following program of various 
i iciivities has been planned for Chi- 
I cago:

1 Athletics —

a) yarj. dashes: 100, 220 and 400 
yards.

b) Hurdling, 100 and 220 yards.
c) Relay races. 4 x 100 yards.
e) Broiid jump.
f) Pole vault.
g) Disc throtving.
h) Shot put.

2 Basket Bali
To be (tlayed by Ameriean and 

Lithuanians.

3 Boxing —
Both sides to participate in this 

feature.
4 Tennis —

Matches between Americans and 
Lithuanians.

5 Aviatiori —
Stunts never performed before vvill 

be witnessed by the crovvd. Both 
sides will show thcir skili in 
this field.

Never before has a program so 
full of entertainmėnt been arrang- 
ed. The fact that both Anterican- 
Lithuanians and Lithuanians from 
abroad vvill participate in games of 
all sorts together makes this com
ing attraction and exhibition worth 
tvhile seeing.

Al] Ameriear.-Lithuanian sports- 
nien who truly lbve these various 
reereations in the vvorld <>f sports 
and who are interested in taking 
pait in this future event, pleasė 
semi your name and address to — 
The Ameriean Lithuanian Sports 
Conunittee — 2201 West Cermak Rd 

Chicago, III.

By CAPT. P. V. JURGĖLA.

YOUNGSTOWN, O.

Dear Boss:------
I guess people likę K. T. M. have 

to be bribed to write a column. Yeah, 
I’m talking about that pieture, the 
one stuck in one cornei- of his con- 
tribution. I’ve been trying to figure 
out which is worse — wasting that 
space on his insipid writing or on 
his even more insipid pigture. Whew 
— is that a knock ? (Serves him 
right, otherwise he’ll get concęited.) 

1’11 bet you think I’m writing this 
becattse I want my pieture in the 

I pąper. Well, that isn’t true. I just 
i thought; the readers might be in- 

terested to hear about this “neck 
of the woods” again. It’s been a 
long time since you’ve written. And 
what’s more — I don’t have a pie
ture of me — yet.

Do you perchance know any big 
politicians in Cleveland? If you do, 
try to bribe him so that he gets 
the stop signs moved where they 
won’t interfere vvith Joe Derin. It 
seems that one got in Joe’s way 
sudden-lifte' and gavę him that gash 
on his chin. I wonder what giri 
he was running away from.

Boy! have I found another nice 
blond. If you went to church more 
often maybe you’d know what I’m 
talking about. T don’t know bei
name, būt sometimes she wears a 
dizzy, little rėd hat. You’ll know 
who I mean when you see her.

You know I’ve been wondering! 
Maybe men prefer educated girls 
after all. Why, just look at the way 
all the stronger sex of Youngstotvn 
have been floeking to the higher 
halls of learning. The latest to 
leave was athletic minded, Vic Su- 
bonis. He unpacked his trunks at 
Tampa University, and I hear he’s 
doing very well by baeket-ball down 
there.

Speaking of college, reminds me 
of Vic Lucas. Vic’s telling every- 
one about the first monkey su-it he 
wore just recently. (I could make 
a nasty crack here, būt I won’t 
Tause I likę Vic.) It took six 
of his pals to outfit him in the 
proper tuxedo būt the result mušt 
have be£n pretty swell because he 
even lead the Grand March at the 
Prom.

Remember, Joe Rodis? The pros- 
pect of Spring mušt have hit him, 
‘cause he’s saving his hard earned 
money for a car. Somebody ought 
to warn him! I’ve heard of people 
startiing bank accounts for a car 
and ending up with a wife.

It is of noteworthy mention to 
report that Father Patrick is giv- 
ing the St. Francis parishioners 
the leadership they’ve reųuired. It 
appears that he is getting the de
sired cooperation in return for 
his efforts, too.

One can see Jimmy Yurchison 
wandering around town loking lone- 
some because his pal, Chuck Nevers 
has gone to Detroit. Goodness, 
būt people are leaving town.

Vince Sabe) has been living in 
Cleveland for the lašt six months. 
lt is heard that he has been laid 
up with a couple of broken ribs. 
Guess he’ll be more careful after 
this; the girls in Cleveland are a 
little more passionate than they 
are down here.

If all this migration continues, 
guess 1*11 just have to save my 
pennies and take a trip to Lith
uania. It isn’t hard to get a man 
there, if you have some money. 
How about you coming vvith me, 
boss; all the girls are blondes over. 
there.

Jjodestly yours,
THE SHADOW.

(Continued from lašt week)

Lithuania was forced to fight vvith 
her back against the vvall, as Po- 
land sought to conquer the vvhole 
country and to attain, by subduing 
Lithuanians, an cxit to the Baltic 
sea. The people of Lithuania vvere 

I aroused by this treacherous act of 
Poland and vvere determined to al- 
lovv Poland to reach the beautiful 
shores of Lithuania only over their 
corpses and over the ruins of their 
iiome3teads. Lithuanian army men 
recovered from this unexpected at- 
tack and vvent into a determined 
counter-attack along the vvhole and 
entirc front. Lithuanians vvon the 
great battles at Širvintai and Gie
draičiai, captured huge supplies of 
vvar mateliais and vvere approach- 
ing Vilnius. When the supremacy 
of Lithuanian troops vvas clcar, the 
military eontmission of the League 
of Nations again intervened and 
did not allovv the advancing Litli- 
uanian troops to reacli Vilnius. 
When the PoleB vvere holding al
most one. third of the Lithuanian 
territory and vvere retreating in 
panic, the League of Nations com- 
mission offered to establish a so- 
called neutral zone greatly favor- 
ing the interests of greater statė, 
Poland. Subsequently this neu
tral zone vvas divided betvveen Lith
uania and Poland along the new 
“line of demarcation,” novv knovvn 
as the “line of administration”.

Lithuanians in the vvhole parts 
of the vvorld have not forgotten this 
injustice and express a firm hope

that in future the justice vvill tri- 
umph and Vilnius shall return to 
the fold of Lithuania as the famed 
Lithuanian capital vvith the pro- 
vinces of Gardinas and Suvalkai.

Bloody struggle for independence 
took a heavy toli in lives and prop- 
erty damages. The Lithuanian ar
my lošt 2,611 officers and men, 
and 2,677 vvounded of vvhom 154 
vvere permanently disabled. IIovv- 
ever, the enemy took also a heavy 
toli of lives among the civilian pop- 
ulation. Thus vve may see that the 
“road of Golgotha” for Lithuania 
vvas lang and spaterd vvith blood 
of patriots. Therefore Lithuanians 
dearly love and uppreciate their 
hard one freedom.

ARKON, OHIO
Friday, March lllth, at the Y.s 

W. C. A. Mary Kast vvill take the 
part of Mary, a club leader in the 
skit called, “To Be or Not to be, 
the Lithuanian Girls Club.”

Helen Glinsky as sippery Sue, 
Constance Gaška as Kilty, Adeline 
Rokus as Kitty Snop, Eva Kaz- 
louskas as Lulu, Elsic Sedar as 
Kontrary Kate.

This is the first dramatic ven« 
ture of the club. We knovv, the 
skit vvill be as vvorlhy as many 
of the dramas presented by any 
of our famous movie stars. So 
vvon’t you attend ?

Don’t forget the date — March 
19, 1937 at 7:30 P.M., on the sixth 
floor of Y. W. C. A. — Refreshments 
served also.

THE CLUB,

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

K. S. KARPIUS TO VISIT 
VVASHINGTON, I). C.

Mr. K. S. Karpius, editor of the 
Dirva, will spend his Easter holiday 
in the capitol. It promises to be 
most interesting, in addition to be
ing long-planned, and avvaited.

Thru the very kind and much 
appreciated efforts of U. S. Senator 
Robert J. Bulkley, of Cleveland, O. 
Mr. Karpius has obtained admission 
to the White House, Dept. of Print- 
ing and Engraving, the Federal Bu- 
reau of Investigations, to the Senate, 
House of Representatives, etc.

The trip commencing, April lst, 
will be concluded with a two-day 
stay in Baltimore, Md. While here, 
Mr. Karpius vvill visit friends and 
places of interest, to him, and the 
Lithuanians. A discussion of the 
many interesting facts and features 
of the excursion vvill appear in a 
series of articles to be vvritten by 
hiim upon his arrival home.

“DEBUT ”
If advance sales means anything, 

there vvill, vvithout a doubt — be 
a full house at the opening nite 
of Frankie Lucas and his Orchestra 
of “ten swing sessioners.”

Easter Sunday, March 28th, 8:00 
P.M. at the Glenville Masonic Tem
ple Ballroom located in the Uptovvn 
Theatre Building, the entrance at 
East 106th St., and St. Clair Avė.

The orchestra contract is almost 
complete vvith the addition of Jerry 
Becker, Sax and arranger — Wil- 
liam Giamo, Sax-“Flutter Tongue 
Artist.”

Thanks are in order for the vvil- 
ling support given by Mr. O’BelI, 
Mr. Wilkelis, Mr. Bartkus, Mrs. 
Jakubs, Miss Eva Puzin, Mrs. Eva 
Petraitis and the Flora Florai Shop.

NOTE — This is not to be a 
formai affair.

PIKNIKAMS VIETA
NEIJROS FARMA

Taipgi galit gauti pirkti mies
te t6s farmos bulvių, sviesto, 
sūrių ir tt. Kreipkitės į pa
prastą, gerai žinomą Neuros 
krautuvę (14)

2047 HAMILTON AVĖ.

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

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų būna iš tono anglie.^.
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio.
Standard Pocahontas mažai durnų, 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. 2921

.8.75
7.95
7.95
6.50
6.95
7.00

I
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SVARBU MOTERIMS 
PERMANENT PLAUKŲ SUTAISYMAS 

be mašinų
PASIPUOŠKIT DABAR — PRIEŠ VELYKAS 

Po Velykų kainos bus daug brangesnės.

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE
7011 Superior Avenue HEnd. 4825 g

Lietuvės Patarnautojos Lietuviška įstaiga.
.^iiiiiniiinįiiiniiiHiiHniiiiniiiihHtiiiiiiniiiiiHiiuniiiifiifiiiiiiiiiiiiniihUiHiitiiiiiiiiiiiibiiiiimtitiFjniii'iniiiiiti’HiiiiinhiitiiiiniiitiinRrijiitniiiuinHiiHiiiiiiiuitiHniiniiiTiįtiiiHtHitiniitjiiitiiiitiinni’f^

Jus Dolariai Dabar
NUPIRKS ŠIANDIEN DAUG DAUGIAU 

Negu Dolariai Kuriuos Mokėsit Vėliau

VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS

PAVASARINIAI SIUTAI
$2000TIKRA JŲ

VERTĖ $25.00
SPECIALIAI UŽ

NAUJOS PAVASARINĖS
Skrybėlės

$1.95 ir $2.95

ŠILKINIAI KAKLARAIŠČIAI

65c 2 už $1.25
Gražus Marškiniai 97c ir auk<

Duodam EAGLE STAMPS Duodam
Iškeičiam pilnas štampų knygeles.už 10c arba daugiau.

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė Kampas Giddings Rd

X. X

I. SAMAS JEVVELRY
Superior Avenue

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

GERA ANGLIS

• •

f J. J. STANKUS

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

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

(kaip Pocahontas)

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

16201 SARANAC RD. GLen. 5787
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