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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

200 Milijonų Dolarių 
Gatavi Darbams

Iš priežasties industrijųi 
sulaikymo savo judėjimo, 
šiuo tarpu taip sakant sto-l 
vi sulaikyta 200 milijonų 
dolarių vertės industrijų 
plėtimo darbų, iki valdžia 
nepadarys kokio ors nusi
leidimo.

Sako, tuoj butų darbų dėl 
4,500,000 darbininkų jeigu 
valdžia padarytų industHa- 
listams reikalaujamų pa
lengvinimų.

MAŽINA MOKESTIS. 
United Statės Plieno kor
poracija paskelbia jog pa
siryžo sumažinti mokesti 
23,C00 savo raštinių tar
nautojų, nuo paties korpo
racijos prezidento žemyn. 
Kartu sutrumpina tarnau
tojų darbo valandas, kad 
nereiktų paleisti iš darbo 
didelių skaičių tarnautojų.

T A R I A SI. Pittsburgh, 
Pa. — U. S. plieno korpo
racija ima tartis su CIO. 
vadais naujai darbininkų 
sutarčiai su kompanija pa
daryti. Ta konferencija 
laikoma labai svarbia, nes 
ji ne tik palies darbininkų 
mokestį, bet ir pačią indus
triją ii- darbus — nuo to 
priklausys plieno kainos.

Spaustuvių darbininkai, 
kurių organizuotų yra apie 
80,000 ir yra Am. 
Federacijos nariais, 
ma išvesti iš A. D. 
prijungti prie CIO.

Darbo 
nori- 
F. ir

SAKO LEWIS AIKVO 
JA PINIGUS. Miaiųi, Fla. 
— Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Green 
ADĖ. tarybos posėdyje čia 
pareiškė kad Lewis yra 
kaltas už skaldymą darbi
ninkų stiprybės. Sako, Le- 
wis aikvoja angliakasių or
ganizacijos pinigus vary
mui kovos prieš Federaci
ją savo CIO. pagalba. Jis 
suplėšė 7,300,000 darbinin
kų organizaciją pusiau.

IŠKILO STREIKAS. 
Jersev City, N. J. — Per
eitą savaitę apšaukė strei
ką 500 darbininkų Crucib- 
le‘ Steel Co. dirbtuvėje dė
lei kompanijos sulaužymo 
su CIO unija sutarties duo
ti darbo pirmiau tiems ku
rie tai kompanijai seniau 
dirba.

Žuvo devyni darbininkai. 
Kilsyth, Škotija. — Kasyk
los gaisre netoli čia, 
devyni darbininkai, 
bėtojai juos pasiekę 
visus negyvus.

žuvo 
Gel- 
rado

Port-Suimti už riaušes.
land, Ore. — A. D. F. na
riai, 16 asmenų, areštuota 
ir uždaryta kalėjime tiks
lu užkirsti tęsimą riaušių 
ir terorizmo šiame mieste, 
kas tęsiasi visą žiemą, dar
bininkų savitarpiniame ka
re.
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PREZIDENTAS A. SMETONA TARP AUKŠTŲJŲ LIETUVOS KARO VADŲ

Visų Lietuvos ginklo pajie- proga pasveikinus aukštoji 
gų Vyriausias Vadas Vals- karo vadovybė. Pirmoje ei- 
tybės Prezidentas Antanas Įėję iš kairės nuo Valstybės 
Smetona ir jį Naujų Metų Prezidento sėdi Krašto Ap-

saugos Ministeris Gen. Sta
sys Dirmantas, tiekimo val
dybos viršininkas Gen. Geru
laitis, karo sanitarijos virši-

ninkas Gen. V. Nagevičius; 
iš dešines — kariuomenės 
vadas Gen. Raštikis, kariuo
menės štabo viršininkas Gen.

Černius ir II divizijos vadas 
Gen. Adamkevičius. Stovi 
kiti įvairus kariuomenės va
dai. Tsb.

$2.00
$2.50
$3.oe

23-ti Metai (23rd Year)

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

VOKIEČIAI ištrėmė atgal į 
Lietuvą pabėgusį ten Lietuvos 
pilietį Plučą. Plučas buvo su
daręs priešvalstybinę organi
zaciją, kuriai priklausė dar as
tuoni asmenys. Jie visi suim
ti ir tardomi.

SUĖMIMAI 
niaus srityje 
susekę slaptą 
vaduoti

•
VILNIUJE. Vil-
Lenkai skelbia 

Lietuvių Vilniui
sąjungą, kurios pre

tekstu pradėjo suiminėti Lie
tuvius.

ISPANIJOJE PARAKO SPROGI
MAS ITALIJOJE

SMARKUS MŪŠIAI 
TĘSIAMI 

Nacionalistai Persiorga
nizavo

Burgos, Sausio 31 d. — 
Generalissimo Franco per
tvarkė savo tautinę Ispani
jos vyriausybę. Jis pats 

vy-pasidarė diktatorium, 
riausias šalies vadas.

* ¥
Hendaye, Sausio 31. — 

Sukilėlių lėktuvai vėl bom
bardavo kairiųjų laikomą 
miestą Barceloną — užmu
šta apie 300 žmonių, iš ių 
158 našlaičių prieglaudos 
vaikai.

Kairiųjų vyriausybė siūlo 
padaryti su tautininkais 
sutartį kad nebūtų daroma 
tokių užpuolimų ir žmonių 
žudymų už mušo linijų.

Teruel apielinkėse atsi
buvo smarkių mušiu pas
tarose dienose, kame šim
tai kairiųjų kareivių buvo 
išmušta. Dviejuose puoli
muose ant Celadas žuvo su
virs tūkstantis kairiųjų.

NUSKANDINO LAIVĄ
Barcelona, Sausio 31. — 

Nežinomas submarinas su- 
torpedavo ir nuskandino 
Britų laivą prie Ispanijos 
rytinio pakraščio, žuvo 11 
gyvasčių. Laivas vežė kai
riųjų karo laivynui 1,700 
tonų anglies.

Keno tas submarinas bu
vo nepatirta. Spėjama kad 
Italijos.

Tariasi dėl suhmarinų
Londonas, Vasario 2. — 

Britų valdžia nori greitu 
laiku sulaikyti prekinių lai
vų užpuldinėjimą ir skan
dinimą Ispanijos pakraš
čiuose. Pasitarimui šaukia 
Prancūzijos ir Italijos at
stovus.

SUDEGĖ. Oxford, O.— 
Kuriant pečių, užpylus ke- 
rosino, užsidegus namui 
sudegė motina ir 4 vaikai.

Washington, Vasario 1 
—Work Progress Adminis
tracija, viešų darbų vykdy
toja, skelbia jog pasiryžo 
padidinti viešų darbų dar
bininkų eiles iki dviejų mi
lijonų žmonių dabar, žie
mos laiku, kuomet darbai 
sumažėję. Pavasariop tiki 
prasidės darbai privatinė
se industrijose, tada suma
žins viešų darbų kiekį., , ... . _____ ------------ !_
NUGRIUVO NIAGA 

ROS TILTAS

Sausio 27 d. dideliu už- 
mu nugriuvo geležinis til
tas kuris prie Niagaros 
krioklio jungė Kanadą su 
Suv. Valstijomis. Tiltas 
buvo 1,200 pėdų ilgio. Nu
vertė jį susidarę ledų kal
nai. Greit ten bus išstaty
tas naujas tiltas.

RUSA! šiaurės tyrinėto
jai, kurie buvo apsigyvenę 
ant ledo lydies, praneša kad 
audros tą lydį sutrupino ir 
jie liko ant nedidelio gaba
lo. Šaukiasi Maskvos pa
galbos.

Amerika Nesidės gelbėt 
Kinijai 

Washington. — Suv. Val
stijų vyriausybė pareiškia 
jog ši šalis nesidės su jokia 
kita valstybe bendrai, arba 
su Tautų Sąjunga, duoti 
kokią nors militarišką pa
galbą Kinijai.

LENKAI pažadėjo Rusi
jos vyriausybei nepuldinėti 
daugiau Sovietų traukinių, 
kaip buvo padarę pereitą 
rudeni prie Dobunovos.

BRITANIJA persergsti 
Rumaniją nepersekioti Žy
dų, nes Palestinoje bėgan
čius Žydus nenori priimti 
ir jie neturi kur dėtis.

Šiuo laiku jau dirba apie i 
1,500,000 valdiškuose vie-1 
šuose darbuose.

Mažųjų biznierių konfe
rencija

Washingtone šią savaitę 
atsibuvo valdžios sukvies
ta smulkių biznieriėlių pa
sitarimo ir su valdžia išsi
kalbėjimo konferencija.

Konferencija p r a s idėjo 
su trukšmu ir rėkavimais, 
taip kad po išklausymo 
Prezidento > rašto, posėdis 
turėjo būti laikinai užda
rytas. Dalyvavo virš 1,000 
smulkių biznių atstovų.

Prezidentas pažadėjo vi
są galimą valdžios prijau
timą ir atsižvelgimą i šios 
klesos biznio žmonių reika
lus.

Segni, Italija.
29 f *“ •'
lio sprogimas, 
vyrai ir 500 sužeista, 
syk 
keli
net

Sausio 
d. ištiko parako sandė- 

. Užmušta 9
Iš

manyta kad užmušta 
šimtai žrfionių. Buvo 

trys paskiri’ sprogimai.

užmušta. Bogota, Ko-8
lumbia, Pietų Amerika. — 
Geležinkelio nelaimėj šiose 
dienose užmušta 8 žmonės, 
40 kitų sužeista.

KINAI SMARKIAI JAPONIJA VĖL ATSI-
ATSIMIJŠA PRAŠĖ, šanghai. — Per-

eitą savaitę Japonas sar
gybinis kareivis apdaužė 
žandus vienam Amerikos 
diplomatui, kuris atsisakė 
apleisti Japonų užimtą na
mą Nankinge. Dėl to vėl 
iškilo diplomatiškas pasi- 
barimai. Japonija vėl at
siprašė už kareivio pasiel
gimą, kuris tik pildė savo 
pareigas.

Šanghai, Vasario 2 d. — 
Kinai didelėmis spėkomis 
eina prieš Japonų bombar
davimus užkimšti plyštan
ti tarpą pietinėje Kinijos 
gynimo fronte. Prasideda 
ilgai lauktas mušis Tsinpu 
fronte šiaurėje nuo Nan- 
king.

Apie pusė milijono Kinų 
ir Japonų sutraukta kovai 
už pietini karidorių, kuria
me Gen. Kai šek Įsakė sa
vo kariuomenėms neužleis
ti Japonams nei pėdos.

Tientsin-Pukow geležin
kelio fronte Kinai išmužė 
apie l,C0O Japonų kareivių 
ir Japonus atstūmė.

Japonai taipgi praneša 
apie išmušimą didelių skai
čių Kinų kareivių.

Kraštutinės M o n golijos 
sovietų prezidentas Čang 
Ku-tao sako jis yra gata
vas eiti su savo kariuome
ne prieš Japonus kaip tik 
Gen. Kai-Šek šauksis.

SENAS KAIZERIS Sau
sio 27 d. sugyveno jau 79 
metus amžiaus. Jis tebe
gyvena Holandijoj.

MEKSIKOJ atsirado sa
vi fašistai: jie dėvi auksi
nės spalvos marškinius. Jie 
šiose dienose turėjo susirė
mimą su valdžios karei
viais. Užmušta 25 asme
nys.

j

Lvnčiavimo bilius Sena
te. laiko užkirtęs visiems 
kitiems svarstymams kelią. 
Pietinų valstijų senatoriai 
nusistatę prieš tą bilių ir 
neleidžia nieko kito svars
tyti iki tas bilius nebus iš
mestas. Jis rodos bus iš
mestas šiose dienose.

RUSAI nori paversti Le- 
ningVadą stipria karo lai
vyno stotimi Baltijos juros 
angoje.

Sausio 28 d. Prezidentas 
Roosevelt kreipėsi i Kon
gresą autorizuoti ilgo ter
mino bilijono dolarių šalies 
apgynimo ruošimo progra
mą ir prašė tuoj pradėti 
statyti du milžiniškus karo 
laivus ir du mažesnius.

AMERIKA dirba planus 
statydinti tokius kariškus 
laivus ant kurių jurose pa
siviję galėtų nusileisti or
laiviai.

APSIVEDe po 50 metų. 
Canton, O. — Čia viena po
relė apsivedė šiose dienose, 
vyras 75 metų, moteris 70 
metų. Jauni būdami jiedu 
mylėjosi, bet susipykę pa
simetė. Vyras išbuvo ne
vedęs iki šiol. Moteris bu
vo ištekėjus už kito, dabar 
liko našlė.

PRANCŪZIJA NORI ŠE
ŠIŲ KARO LAIVŲ 

Paryžius. — Prancūzijos 
ministerių kabinetas ruo
šia planus statymui šešių 
didelių po 35,000 tonų karo 
laivų bėgyje sekančių tri
jų metų.

STEIGIAMI SVEIKATOS 
PUNKTAI. Vidaus reikalų mi
nisterija parengė subsidijuoja
mų gydytojų taksą, pagal ku
rį bus teikiama medicinos pa
galba kaimo gyventojams. Už 
vizitą pas ligonį gydytojo gy
venamoje vietoje 2 litai, už ap
žiūrėjimą ligonio gydytojo ka
binete — 1 litas. Lietuvoje 
numato įsteigti apie 200 svei
katos punktų, kurių vedėjai gy
dytojai 
po 250 
ligonio 
dytojai 
ir

gaus valdžios mokestį 
litų mėnesiui ir paties 
užmokestį. Taigi gy- 
galės gražiai gyventi

mažuose miesteliuose.
•

UŽMUŠĖ EIGULĮ. Šeduva, 
Panevėžio ap. — Eigulis Tom- 
kevičius ėjo mišku, iš vieno 
medžio krito stambi šaka, mir
tinai jį sužeisdama. Nuvežtas 
Panevėžio ligoninėn, jis mirė.

IŠTRĖMĖ. Vilniaus Lenkų 
administracijos įsakymu Vil
niaus universiteto paskutinio
jo semestro Lietuvis studentas 
Juozas Pivaronas ištremtas į 
Nepriklausomą Lietuvą. Sau
sio 10 d. Pivaronas turėjo ap
leisti Vilnių.

•
MIRĖ ELZBIETA BIRŽIŠ

KIENĖ. Sausio 13 d. Viekš
niuose (Mažeikių apsk.), savo 
namuose mirė Elzbieta Biržiš
kienė, motina plačiai žinomų 
Lietuvos veikėjų ir profesorių 
Mykolo, Vaclovo ir Viktoro 
Biržiškų. .Ji pati buvo moky
toja ir muzikė, sugyveno 80 m. 
amžiaus. Jos vyras buvo gy
dytojas Antanas Biržiška. Abu 
jie daug dirbo Lietuvių švieti
me darbe anais laikais.

•
Iš PRIEŽASTIES gilios žie

mos ir daug sniego, šymet Lie
tuvoje miškų gyventojams — 
paukščiams ir stirnoms 
das. Stirnos, kurapkos ir kiti 
paukščiai visai badauja. Randa
ma daug negyvų stirnų. Ku
rapkos pulkais landžioja net į 
kluonus. Nekurie jas gaudo, 
nors tas uždrausta. Kiškiai ir 
tie vargsta ir žūsta, bet jiems 
lengviau aplakstyti visur ir 
rasti nors šiokio-tokio maisto. 
Jie atlanko ūkininkų daržines, 
ėda šieną, graužia medelius.

MURINĖS STATYBOS planą 
vykdant, atitinkami organai 
nusistatę sudaryti bendrovę 
“Statyba”, kurios tikslas butų 
stengti statybos medegos Įmo
nes: cemento dirbtuves, plyti
nes ir tt., o taip pat aprūpinti 
kaimą statybine medega 
budu vykdyti parengtą 
nės statybos planą.

•
NUŠOVĖ MERGINĄ- 

Kretingos apsk.
mą dieną Derkinčių k. Bronius 
Katarskis, važiuodamas į Lu- 
košaičius, užsuko pasiimti kar
tu Stasę Katkaitę. Važiuojant 
Katarskis užsimanė nušauti 
pasitaikiusį šunį. Iššovus vie
ną kartą, antrą šūvį taisant 
per neatsargumą jis iššautas 
teko S. Katkaitei galvon. Ji 
mirė nuvežta Mažeikių ligoni
nėn.

ir tuo 
muri-

Šatės,
Kalėdų pir-

NUŠOVĖ BROLĮ. Daugai 
— Sausio 1 d. broliai Salva ir 
Kazys Mačioniai iš Atžagalyno 
kaimo vyko 
čius zuikį ir 
šauti, Kazys 
do, šautuvas 
Salvai, kuris

medžioti. Pama- 
lipant iš rogių jį 
su šautuvu pasly- 
iššovė ir pataikė 
ten pat ir mirė.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH BALTIMORE, MD

JAUNIMO LAIKRAŠ
TIS JIEŠKO 10,000 
NAUJŲ SKAITY

TOJU

CHICAGO, III. AKRON, OHIO

Sveika- 
kad iš 

Pitts- 
turėjo

IR PITTSBURGHE pradeda 
imtis kovoti su sifiliu, 
tos viršininkai skelbia 
kiekvieno 10 asmenų 
burgho srityje vienas
arba turi tą piktą ligą, kuri 
užpildo beprotnamius, kas met 
atveda i šį pasaulį tūkstančius 
aklų ir kitaip nesveiku kūdi
kių.

Miesto sveikatos viršininkai 
nori sukelti $50,000 fondą ir 
kviesti žmones ištyrimui jų 
padėties.

PITTSBURGHE BEDARBIŲ 
skaičius,
čio bedarbių surašo, 
užima antrą vietą iš 
šalies miestų. Los 
stovi pirmoj vietoj su 
visų savo gyventojų 
bedarbių eilėse,
yra 7.2 nuoš. bedarbių.

Pittsburghas turi 50,859 vi
sai neturinčių darbo ir norin
čių dirbti; 22,460 dirbančius 
tik dalinai, o 19,555 kurie tu
ri viešus darbus.

IŠKILMINGAS 40 METŲ SU
KAKTIES MINĖJIMAS

Sausio 23 d. D. L. K. Kęstu- 
Pašalpinė Draugija minėjo 

metų savo gyvavimo sukak- 
Iškilmingam paminėjimui 

jubilejaus, buvo surengta

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAIKOMUNISTŲ “ATPUSKAI”

Kuomet Lietuvių Auditorijo
je, viršutinėje salėje, buvo pa
minėjimas Klaipėdos atvadavi- 

15 metų sukaktuvių, tos 
pastogės žemutinei 
Lietuvių komunistų 
į kuriuos susirinko 
meldžionių. Mat,

APALINSKAS Ignas, 60 me-Į 
tų, nevedęs, mirė Gruodžio 
24 d., 1937 m., Sioux City, 
Iowa, ligoninėje. Palaidotas ■ 
su bažnytinėmis apeigomis Į 
iš šv. Kazimiero bažnyčios,’ 
Šv. Baltramiejaus kapinėse, j 
Visą savo turtą paliko baž
nyčiai. — Paėjo iš Stimburių 
k., Deltuvos par., Ukmergės 
ap. Amerikon atvažiavo 25 
metai atgal, visą laiką išgy
veno Sioux City. Lietuvoje 
liko brolis Jurgis. Philadel- 
phijoje, Pa., liko jo pusse
serė M. Pociūnienė.

NAU.IOKIENĖ Uršulė, po tė
vais Abraičiute, 41 m., mirė 
Monroe, Mich., miesto ligo
ninėje. Palaidota Sausio 21 
d. Paėjo iš Vilkaviškio par., 
jos tėvai gyveno po dvarus. 
Amerikoje išgyveno 22 m. 
Palaidota protestoniškomis 
apeigomis, nes neprigulėjo 
katalikiškoje parapijoje. Li
ko vyras, Juozas, dvi dukte
rys, Klara ir Juana, ir sū
nūs Juozas. Detroite gyve-i 
na jos sesuo Petronė Kulbo- 
kier.ė.

SATULA Jonas, 74 metų, mi
rę Sausio 11, St. Chanes, III. 
— Vilkaviškio rp., Vištyčio 
p., Vaitelių k.

ČEPULIENĖ Elzbieta (Masi- 
liunaito), pusamžė, mirė 11 
Sausio, Chicagoje. — Baiso
galos par., Skėmių k. Ame
rikoje išgyveno 33 metus.

STANEtičiENĖ Petronė, mi
rė Sausio man. Toronto, Ont. 
Kanadoj.

MAŽIENIS Pair s, pusamžis,
' mirė Sausio 1 Chicagoje. 

FaneyėŽio ap. ir par., Mažie- 
nių k. Amerikoj išgyveno 
33 metus.

MANIOKAS Zigmas, 46 metų, 
mirė Gr. 24, Pittsburgh, Pa.

VAITKUS .J. I., 44 metų, mirė 
Sausio 1, Pittsburgh, I*a.

LAUKAITIS Jurgis, 67 metų, 
mirė Sausio 1, Clarksburg, 
Pa.

S) MANAS Pranas, 32 metų, 
mirė Sausio 7. Chicagoje. —

PETRAUSKIENĖ Elena (Lu
košiūtė), pusamžė, mirė 11 
Sausio, Chicagoj. — Pane
vėžio ap., Krekenavos par., 
Svenčiuliškių k. Amerikoje 
išgyveno 23 metus.

MOCKUS Antanas, 49 metų, 
Sausio 12, Chicagoje. — ša
kių ap., Sintautų p., Bridžių 
k. Amerikoj išgyveno 25 m.

PAŠKEVIČIUS Kazys, mirė 7 
Sausio, Wilkes-Barre, Pa.

PILVELIENĖ J.,' 49 metų, mi
rė Sausio 8, Nanticoke, Pa.

SAVICKAS Vincas, 73 metų, 
mirė Sausio 8, Exeter, Pa.

ŠVILPA Albertas, 29 m., mirė 
Sausio mėn. nuo sužeidimo 
argliakasykloj, Mahanoy Ci- 
iy, Pa.

GRIGIENĖ Teofilė, mirė Sau
sio mėn.,’ Shenandoah, Pa.

ŽAGARAS Petras, mirė Gruo
džio 20, Detroit, Mich. — 
Telšių a p., Luokės par.

JOCIUS Tacjas, mirė Sausio 
mėn., Gary, Ind.

STREGAUSKAS Juozas, 48 
m., užmuštas angliakasyklo- 
je Sausio 10, Edvrardsvillc, 
Pa. Amerikoj išgyveno 25 m.

KARALIŪNAS Juozas, mirė 6 
Sausio, Edwardsviile, Paf

MILKUŽIENĖ Pranė, mirė 8 
Sausio, Duryea, Pa.

FRAJARAS Juozas, mirė Sau
sio 14, Hartford, Conn.

GUMAUSKAS Antanas, 69 m. 
mirė Sausio 15, Tersey City, 
N. J. Amerikoje išgyveno 
49 metų,

ŽAKEVIČIUS Jonas, 78 metų, 
mirė Sausio 16, Great Neck, 
L. L N. Y. — Daukšių p., 
Kumečių k.

GR1BIENĖ Ona, pusamžė, mi
rė Sausio 13, Chicagoje. ■— 
Panevėžio ap., Šeduvos par. 
Amerikoj išgyveno 25 m.

KAINAUSKAS Kazys, 52 m., 
mirė Sausio 13, Chicagoje. 
— Panevėžio ap., Alizavo p. 
Prusegalos k. Amerikoj iš- 

, gyveno 31 metus.

Nebūk

sa-
‘at- 
ar- 

kaž-
čio
40 
tį.

j to
Lietuvių salėje šaunus pietus, 

į kur dalyvavo svečių, narių ir 
nenarių, apie 400. Po pietų 
buvo kalbos ir paskiau šokiai. Į 

įžanginę kalbą pasakė da
bartinis draugijos pirmininkas 
P. P. Jaras ir pristatė progra- 
mo vedėju seną draugijos narį. 
ir buvusį ilgametį jos pirmi
ninką J. čėsna. Ponas 
pasakė turiningą kalbą, 
pai perbėgdamas draugijos is
toriją, ir perstatė išeilės buvu
sius draugijos pirmutinius ną- 
rius kurie dar randasi gyvųjų 
tarpe: V. čėsna, A. Kurelaitis, 
V. Mantvila, kasos globėją Ad
vokatą N. Rastenį, ir Moterų 
Piliečių Klubo pirmininkę Julę 
Rastenienę.

Draugijos raštininkas Kazys 
Baltrušaitis davė raportą 
draugijos nuveiktų darbų 
turiu desėtkų metų bėgiu, 
rj aš čia ištisai paduodu:

Dr. L. K. Kęstučio Draugija 
įsteigta Sausio 16 d., 1898 me
tais. I’cr 49 metų draugija iš
mokėjo ligos pašalpos

$66.224.00 
32,663.00

Į

sulyg pereito Lapkr.i- 
pasirodo 

visų šios 
Angeles 

8.1 nuoš. 
skaičiaus

Pittsburghe

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

Mirę Lietuviai
SAVAGE Adomas, 45 metų, 

mirė Sausio 27, Kingston, Pa. 
Gimęs Lietuvoje. Palaidotas 
bažnytinėmis apeigomis para
pijos kapinėse Pringle, Pa.

KUNS A VIČIEN Ė Domicėlė, 
53 metų, mirė Sausio 27 d. 
Pains, Pa., nuo komplikuotos 
ligos. Kilus Dzūkijoje? Pali
ko vyrą, dukterį ir du sūnūs.

NARBUTAS Antanas, 58 m. 
amžiaus, mirė Sausio 24, Exe- 
ter, Pa. Amerikoje išgyveno 
37 metus. Paliko žmona.

MAŽEIKIENĖ Pranė, 48 m, 
mirė Sausio 23 d., Luzerne, 
Pa. Gimus Lietuvoje.

K AZ AK AIT1EN Ė Pet ronėlė, 
22 metų, mirė Sausio 22, Glen 
Lyon, Pa. Amerikoje gimus.

Visi viršminėti palaidoti baž
nytinėmis apeigomis 
kapinėse.

parapijos

GIMĖ
Pas Juozus žekus, 

ming Avė., Kingston, 
šio 25 d. gimė duktė.

259 Wyo-
Pa., Sau-

Čėsna 
trum-

iš 
ke- 
ku-

turi mažiausiai trisde- 
įvairių publikacijų šioje 
tai jaunoji Lietuvija ne- 
nei vieno.

Lietuviui 
knygynui

,$911.00

363.00
535.00

6.000.00
2,000.00

16,513.00
$47,513.00

VEDYBOS
Gavo leidimą apsivesti L. 

Galmanavičius su Ona Saroki- 
niute, abu iš Wilkes-Barre.

SUNKIAI SUSIŽEIDĖ
Zakarauskienei einant sker

sai gatvę, vaikai rogutėmis už
lėkė ir parmušė. Sumušta gal
va, ranka ir yra sulužę kau-; 
lai. Randasi sunkioje padėtyje. 1

savo nariams 
narių pomirtinių 
už narių mirusias

žmonas
(nario žmonai mirus, (Irau 
moka $50 likusiam vyrui) 
visokiems tautiniams

reikalams 
Aukavo

taut.
našlėms Ir našlaičiams
Viso išmokėjo $103.797.00

Dabartinis draugijos turtas: 
Pirmas mortgečius
Lietuvių Salės B-vei $23,000.00 
Liet. S. B-vės Šerai
Lietuvos Pask. bonai 
grynais pinigais 
Visas <lr-jąs turtas

Imigracijai sumažėjus ir ki
toms draugijoms pradėjus sil
pnėti, prie Kęstučio Draugijos 
prisidėjo šios Baltim.orėjo gy
vavusios draugijos: Nikalojaus 
Koperniko, Simano Daukanto, 
Dr. Vinco Kudirkos ir šv. Jo
no. Kęstučio Draugija narių 
dabar ;uri 3 2.

Draugija turi tris pašalpos 
skyrius: $6, $12 ir $18 savai
tei.
15 
j e. u z 

už

ORAS
Čia oras yra 

kas savaitę mainosi, 
savaitę buvo zero 
šio 29 d. atšilo ir lijo. 
31 d. vėl 
vėju.

nepastovus.į

Pereitą 
šaltis, Sau-

Sausio 1
dargana su smarkiu

Anglies kasyklos dirba dvi 
savaites gerai — po 5 dienas 
Tik nežinia kaip ilgai.

Jonas J. Nienius.

K. Kalvaitis 
“Dirvos" Atstovas 
915 Statė Street 

UTICA, N. Y.-----/---------------------------------

PRANEŠK1T ADRE
SO PAKEITIMĄ 

“Dirvos” skaitytojai persi
keldami gyventi i 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.

Pašalpa mokasi tik per 
savaičių vienų metų bėgy- 

Pomirtinės moka $125 
pirmą skyrių ir po $109
kiekvieną skyrių aukščiau. 

Nario mokestis po 75c. 
kiekvieną skyrių mėnesiui. 

Dabartinę draugijos valdybą 
91 sudaro:

P.
V.
J.
J.
K.
F.
Adv. N. Rastenis, M. Ake

laitis. S. Mikuckis, J. Geležėlė 
— iždo globėjai;

Dr. J. Benešiunas, daktaras- 
kvotėjas. P. P. J-i ras.

P. Jaras, pirmininkas; 
Bridickas, vice-pirm.; 
Kiškis, iždininkas; 
Minkevičius, 
Baltrušaitis, 
Brazauskas,

N.

turto rast, 
užr. rast.; 
maršalka;

M.

SKELBIA DIDELI VAJŲ. 
PRENUMERATOS Už 
NUMAŽINTĄ KAINĄ.

Jau nuo 1936 metų Chicago- 
je einantis jaunų Amerikos 
Lietuvių dvisavaitinis laikraš
tis “JAUNIMAS” siomis die
nomis paskelbė didelį vajų, ku
rio pasėkoj leidėjai tikisi gauti 
10,600 naujų skaitytojų.

“JAUNIMAS” yra beparty- 
vis, pilnoj toj žodžio prasmėj 
laikraštis ir leidžiamas abiejo
se, Lietuvių bei Anglų kalbose. 
Iš pradžios jis buvo skiriamas 
tik Chicagos jaunimo aptarna
vimui, bet greitu laiku paplito 
po visą šalį. Nesunku jam bu
vo prigyti, nes jei Lietuvių se
nimas 
šimts 
šalyje 
turėjo

Daug dar Amerikoj yra Lie
tuviško jaunimo, kuris visiškai 
neseka Lietuvių viešo gyveni
mo. Tėvai gauna po kelis Lie
tuviškus laikraščius, bet labai 
retas jaunasis juos paima skai
tyti. Teisinasi buk Lietuviš
kai gerai nemoka, o antra sako 
senesniųjų veikimas jiems neį
domus. Mes sakome tas veiki
mas jiems neįdomus dėl to kad 
apie jį permažai žino. Laikraš-1 
tis “JAUNIMAS” kaip tik ir 
stengiasi patiekti piltą vaizdą 
VISO AMERIKOS LIETUVIŲ, 
NEATSIŽVELGIANT Į POLI
TINIUS AR RELIGINIUS ĮSI
TIKINIMUS, VIEŠOJO GYVE
NIMO ir tuo pačiu jaunuosius 

i Lietuvius juo sudominti. Ir tas 
1 viskas patiekiama Anglų kal
boj, taip kad kiekvienas gale- 
tų suprasti.

Prie “JAUNIMO” yra susi
būrę visi žymiausieji jaunieji 
Lietuviai rašytojai ir žurnalis
tai. Laikraštį redaguoja Juo
zas Poška. Kiekviename nr. 
“JAUNIMAS” patiekia įdomius 
straipsnius apie viską kas jau
nam, susipratusiam Lietuviui 
žinotina. Ten jie ras Organi
zacijų gyvenimą, Liet, sporto 
apžvalgą, Liet, scena, dainos, 
asmeninės žinios, Lietuvių kal
bos 
jos 
vos 
Čhj
lygiai Įdomių dalykų.

“JAUNIMO” reguliarė 
numerata yra du doleriai 
tems, bet dabar šio didžiojo
v įjaus proga, leidėjai norėda
mi įvesdinti savo laikrašti į 
kiek galima daugiau Lietuviški! 
r.-amų prenumeratą nupigino 
taip kad galite “JAUNIMĄ” 
gauti per septynis menesius už 
vieną dolerį.

Yra daug tėvų kuriems savų 
vaikų Lietuvybės supratimas ir 
tinkamas įvertinimas stovi la- 

i bai arti širdies. Jie pasirišę 
daug ką atiduoti, kad tik ma- 
t /tų savo sunus-dukteris Lietu- 
viškan veikiman besisukančius. 
Tokius tėvus 
§ome užrašyti 
“JAUNIMĄ”, 
ra dolerį ir
skaito musų laikraštį, 
rv.i remdamies tvirtiname kad 
prenumeratai pasibaigus, ją at
sinaujins jie jau savais n’ni- 
;rtii s.

Jaunųjų prie Lietuvybės pn- 
’rilymo klausimu daug prikal- 

’ būta ir daug prirašyta. Daug1 
ir pinigų visokiems oandy- 

: Tams išklota. Dabar jus pas
kirkite vieną doleri ir duokite 

1 3gvo vaikams progą su Lietu 
vybe artimesnius santykius >r- 
’aikyti.

čekius ar monev orderius 
siųskite: “JAUNIMAS”. 22 1 
V. Cermak Road, Chicago, 111.

“JAUNIMO’ LEID

mo 
pačios 
lėj ėjo 
laidai’, 
ti 100
kokia “haziaika” važinėjus Eu
ropoj, sugryžus pasakojo buk 
ji lankėsi Lietuvoj, Rusijoj ir 
net Ispanijoj, bet Rusijoj ji 
radus geriausias gyvenimo są
lygas, res ten kas tik užsima
no gali būti kuo nori, net ir 
generolu.

Tos bobelės zaunos atrodė 
perdaug kvailos net ir rimtes
niems komunistams, kurie pa
šaliais vienas kitam galva lin
guodami tvirtino kad tai gali
ma; girdi, tai ’ 
ka: užsimanei 
Įsižiūrėjęs kokį 
vei, ir jo vietoj 
generolauji, kol 
datas” tave nudžiaus, 
mas tavo vietoj liktis 
lu. .. .

Net pats komunistų 
kas Pruseika, tų vaikiškų ple
palų paklausęs penkias minu- 
tas, nusispjovė ir sugryžo vir
šutinėm salėn, kur ėjo minėji
mas Klaipėdos atvadavimo 15 

i metų sukaktuvių.

visai naturališ- 
buti generolu, 
generolą nušo- 
atsistojęs pats 

I kitas “kacdi- 
norėda- 
genero-

patriar-

administrato-

pamokos, Lietuvių istori- 
dėstymas, žinios iš Lietu- 
jaunimo veiklos, Lietuvai- 

kitųskyrius ir dešimtys

p re
ni e-

mes šiuo ir pra- 
savo jauniesiems 

Pasiųskite vie
lai sunus-duktė 

Patyri-

Smulkios Žinios
Sausio 23 d. buvusios Lietu

vių šv. Petro bažnyčios salėje 
pastangomis Kun. J. Andžiu- 
laičio ir parapijos komiteto su
rengta vakarėlis su programų 
pagerbimui šios parapijos kle
bono Kun. Burgeois. Mat, nuo 
pereitų metų pavasario šis ku- 
nig is buvo čia
riu.n, paskirtu Į vietą susirgu
sio klebono Kun. Mahoney. šio
se dienose Vysk. Schrembs, ne- 
pasveikstant Kun. Mahoney, 
klebonu paskyrė Kun. Bur- 
gecis. Taigi kaip naujam kle
bonui ir tapo surengta tas po- 
kilis. Svečių buvo daug, da- 
lyvivo dikčiai ir Lietuvių.

Naujam klebonui tapo įteik
ta dovana. Kalbas pasakė jo 
asistentas Kun. Andziulaitis, 
vienas svečias kunigas ir kele
tas svietiškių. Gale kalbėjo ir 
pats klebonas.

Šiose dienose pabaigė high 
mokyklą Jurgis Kubilius, su- 

| nūs našlės B. Kubilienės, ilga
metės Dirvos skaitytojos.

Sausio 29 d. Jonas Kitčas 
lankėsi Clevelande pas savo 
brolį Antaną Kitčą.

Pereitą savaitę banditas Ge
orge Wells, 21 metų, kuris lai
ke apiplėšimo nušovė krautuv- 
ninką, tapo nuteistas numirti 
elektriškoje kedėje Gegužės 10 
d. Jo draugas kuris su juo 
dalyvavo tame apiplėšime, nu- 

■ teistas valstijos 
Įsam amžiui.

Akrone labai 
banditai, kurie 
mus

LIETUVIŲ KRUČU ADA
Lietuviai katalikai visuose 

kampuose sujudo rengti eks
kursijas į Lietuvą ateinančią 
vasarą, kad dalyvauti Lietuvos 
Nepriklausomybės 2) metų su
kaktuvių šventėje. Tai yra ko- 
muflažas, pridengiąs pernai 
čia skraidžiusio Vilkaviškio su
fragano Vyskupo Rainio misi
ją, įvyniotą “Lietuvos krikšto 
jubilejum”. Tos jų ekskursi
jos tikrenybėje yra tai ruošia
ma krucijada Lietuvos valdžiai 
“už siaurinimą Lietuvos kata
likų teisių”.* Tą krucijada ren
gia Marijonai, kurių priešaky- 

, je figūruoja šimutis, Dr. Rut
kauskas ir kiti tokie, po prie- 

I danga “didžiosios” federacijos. 
Gaila ir liūdna kad šitie musų 
politikieriai kėsinasi sudrums
ti gražius musų santikius su 
Li( tuva, kuriuos sustiprino 
praėjusią vasarą čia viešėję 
garbingi Lietuvos svečiai.

Ar patiems “kryžiuočiams“ 
išeis naudon tas jų skerečioji- 
mas ateitis parodys. Dėl sene
lio Vilkaviškio Vyskupo Karo
so “ištrėmimo” į Mar jonų 
koncentraciją Lietuvoj jau su
skilo dvasiškija į dvi dali: vie
na liekasi lojališka svietiškai 
valdžia ir užtaria seneli Vys
kupą Karosą, antroji dedasi 
Vysk. Rainio “krucijadon”.

čia irgi suskilimas: Marijo
nų abazas su savo šalininkais 
džiovina krucijadai sukorius, o 
viešumon stumia tik “griešiyuo- 

, sius” federantus; kitoje pusėje 
Pralotas Krušas, įtekmingasis 
Kun. Briška, veteranas Kun. 
Skripki ir daugelis kitų kuni
gų į l’ederantus šnairuoja ir 
jiems nepritaria. Katrie lai
mės ir kurie pralaimės pama
tysime už kelių mėnesių.

Bet gali būti kad šituos in
surgentus dvasiškius, savo sie
lą pašventusius Lojolos ai
niams, gali patikti Meksikos ar 
Ispanijos, arba senovės Angli
jos dvasiškių likimas. Ir bu
tų ne pro šalį. Jei jiems m.- 
užte: ka Lietuvos valdžios tei
kiamų privilegijų ir mokamų 
ilgi su visokiomis subsidijo

mis, tegul savo duonutę oasi- 
rspintų jie patys.

Bet kol vienokios ar kitokios 
pisekmės pasirodys, Chicagos 
“kryžeiviai” po savo federaci
jos skraiste jau viešai skelbia 
tautininkams boikotą.

I

kalėjiman vi-

siaučia jauni 
daro apiplėši- 

ir užmušimus. Kalnas.

ATVYKO IŠ 
LIETUVOS

iš 
ti

Ameri-
Drott- 

atvyko 
sekan-

j

į

į

New

Chica-

Cleve-

j New

Sausio 17 d., švedų 
kos Linijos laivu SS. 
ningholm Į Nevv Yorką

Lietuvos per Švediją 
keleiviai:

Aguonis Jonas, į Ashley, Pa. 
Balčiūnas Povilas,

York City.
Barzdaitė Barbora, 

g'J, Ilk
Bartulis Antanas, 

land, O.
Girelevičiutė Barbora,

York City.
Grubliauskaitė Janettc, Į N. 

Ilaven, Conn.
Jackevičius Jonas, i Mont- 

reai, Kanadą.
Jaskunienė Ona, Į Chicago.
Pasausis’ Ona ir Katarina, Į 

So. Bostor, Mass.
Fctrauskaitė Genovaitė, Pi- 

liponis Marė, ir Sinkevičiūtė 
Nancy A.. į Amstcrdam, N. Y.

Turizmo žinių Rinkėjas.

• SAULĖ teikia apie 649,900 
arkliu spėkos jiegą kiekvienai 
ketvirtainei myliai ant musų 
žemės. Jeigu saulės energija 
galima butų pakinkyti, žmoni
jai nereiktų rūpintis jokia ki
ta energija atlikimui savo dar
bų, varymui mašinų ir fabri
kų.

Tauragės aps., Pajūrių par., 
Pakalniškių k. Amerikoj iš
gyveno 39 metų.

GEČAS Petras, pusamžis, mi
rė Sausio 7, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Prapimų par.

TUMPAUSKAS A., mirė Sau
sio mėn., Chicagoje.

RAšINSKAS Vladas, 26 metų, 
mirė Sausio 5, Los Angeles, 
Cal. Gimęs Chicagoje.

TUMšAITIS M.rė, 21 m., mi- 
r“ 12 Sausio, Brooklyn, N.Y.

PETRULEVlčIUS Jonas, pus
amžis, mirė Sausio 11, Chi- 
ergoje. — Telšių miesto. 
Amerikoje išgyveno 32 m. Į

PR A N S K AIT1 EN Ė Košt anci ja, 
53 metų, mirė Sausio 7, Eli-Į 
zabeth, N. J. Šiaulėnų p., 
Jokubiškio k. Amerikoj iš- j 
gyveno 33 metus. .

J A N K AUS K i E N Ė M a gdalena
(Bružaitė), 70 metų, mirė 11 
Sausio, Chicagoje. — Tau
ragės ap., Gaurės par.

ŽEMAITIS Monika, 37 metų, 
mirė Sausio 10, Chicagoje. 
Gimus Londone, Anglijoje. 
Amerikoj išgyveno 31 m.

Žilas

X
Sfcbuklingos gyduolės, kurios pa

naikina žilimą. plaukų slinkimų ir 
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam lyta, slenka 
arba pleifikanuoja plaukai. los -iti-į 
taiso žilus plaukus koki buvo, bet; 
nėra dažai. Nėra nieko už jas geres
nio iki šiol išrasta. Specialiai supa
žindinimui pasiūlome dideli $2.00 pa- 
ke'i už $1.00. Už: išakyk šiandien z, 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite oil-į 
n u »atenkintas, jums pinigai bus 
sugražinti. Reikalaujame agentų, a 
VAI.ORTONE IIERB CO., Dept No. 9

I’. O. Box 51. Danville, II).

puls krucijadas vergianti ‘kry
žiuočiai’, su visokiais boikoto 
obalsiais, o iš kairės, progomis 
besinaudojanti “bendra fronti
ninką i ’. Vieni norės juos sa
vo varžon suvaryti prievarta, 
o antri veidmainingais saidlic- 
žnvavimais.

Spjaukit vieniems ir ant
riems ir suvedžioti nesiduokit. 
O pirmiausia gerai 
kit: 
kit 
juo 
tės.
veikiai tapsite jei ne vienų vi
liūgių tai kitų nuglemžti. Įsi
dėmėkit tai gerai. Veidmainiai 
ir politiški sukčiai niekam ge
rovės nesuteikė, nesuteiks ir 
jums, Lietuviai tautininkai.

Korespondentas D.

• TABAKO Suv. Valstijose 
i 1937 metais užauginta suvirs 

1,400,000,060 svarų, arba apie 
23 nuoš. daugiau negu buvo 
užauginta 1936 metais.

Lt1 r n mi

f PAIN
. su
L. ' asuj-r

J. Žemantauskas
N O T A R A S 

‘•Dirvos” Agentas" 
130 Congress Avenue 

VVaterbury, Conn.

TAUTININKŲ PAREIGA
Tautininkai, kurio šiuo laiku 

pasitikėdami savo sąžinei lai
kėsi neutraliai, dabar privalo 
budėti. Esant neorganizuotais 
ir gyvenant pakrikiai, juos ga
li bent dieną užpulti demorali
zacijos vilkai: iš dešinės uz-

rpsisaugo- 
organizuokitės ir pasirin- 

vadus kurie ius sergėtų 
tautos neprietelių viliugys- 

Pakrikiai gyvendami jus

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Miehigan A v. Dayton, O.

------------------------------------------------------- -
"GERAI I KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?”J

-------------------------
SIAIS METAIS
AŠ VAŽIUOJU
Į LIETUVAI

Plauk tiesiog į

KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužės 21 d.

Štai x ra Jums gera proga aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog į Klai
pėdą per vaizdingų Kicl Kanalą. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, a^nenil-^
kai vado-au:a I’IR’S Bl ’KŠNAITIS, Curiard 
Whitc Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

C U N A R D W
1117 EUCLID AVĖ.

I’atotfi’S kambariai, gražus viešieji kam
bariai. plaukiojimo baseinai, geras valgis, 
pramogos, mandagus patarnavimas ir įra/in 
vaizdai plaukiant per pagarsėjusi Kiel Ka- 
na’ą. Smulkesnių informacijų kreipkitės pas 
savo vietini agentii arba

HITE STAR
CLEVELAND, O.



Gerb.

. SPRAGILAS

GERB. DĖDĖ ANUPRAS 
KALBA PER RADIO 

Iš LIETUVOS
tekni-Ta civilizacija li

kos progresas, kaip moks
linčiai vadina, yra 
geras daiktas.

Seniau, jeigu norėjai iš 
Lietuvos į Ameriką atva
žiuot, truko du mėnesius. 
Dabar iš Najorko į Kauną 
laivu gali parkeliaut į sep
tynias dienas, o orlaiviu į 
dvi dienas.

Seniau reikėdavo laiško 
laukti tris savaites, dabar 
tiligramu žinią gali gaut į 
tris valandas.

Ale ir čia progresas ne
sustojo. Dabar štai iš Lie
tuvos gali per radio gauti 
žinias ir pranešimus tą pa
čią sekundą: ten kas nors 
į vieną galą triubos šneka, 
o čia mes sėdim ir girdim.

S k a i č iau laikraščiuose 
kad šymet Lietuvoje labai 
šalta arba gili žiema ir kad 
paukščiai ir žvėreliai netu
rėdami kuo mist gaišta.

Tai Lietuvos geri žmonės 
atsišaukė į visus Lietuvos 
gyventojus lesint paukščius 
ir šert žvėrelius kad jie 
išnyktų po žiemai.

Ale tas sumanymas 
visiems patinka, ir štai 
dėl.

tikrai

ne-

ne
ko-

so čia visokia tvarka kve
pia. Ale, kai tuos visokius 
zuikius, visokias kurapkas, 
tavo išpenėtas, nesubrako- 
nierytas, nieko nesiklausę 
visoki ponąi ir drąsus bra
konieriai po tavo langais 
ima šaudyti tai čia jau ne- 
hekvepia, o baisiai smirda.

Mano rokunda, vaiku
čiai, kad jeigu jau gaspado- 
riai savo laukuose saugo 
visokį gyvį, tai tegul be 
gaspadoriaus leidimo joks 
ponas nekiša į jų lauką no
sies. t Jeigu nori nosį su 
šautuvu kišti tai tegul pa
gal teisingą nurokavimą 
užmoka.

Kitaip visas tas laukinių 
gyvių biznis gaspadoriams 
visada smirdės.

Dabar Kaune, vaikučiai 
užėjo apelsinų pavietrė. To
kių žydiškų obuolių iš Pa
lestinos. Mat, valdžia tiems 
obuoliams muitus sumaži
no tai jie labai atpigo. Sa
ko, pigumas nesvietiškas, 
o nauda nežmoniška, nes iš 
tų apelsinų, sako, visoki vi
taminai varvėte varva. Ga
las žino koks daiktas tie vi
taminai, nes savo amžiuje 
jų neragavau, ale ponai sa
ko kad vitaminus labai 
sveika gerti ir valgyti.

Dėl šitų vitaminų aš 
turiu savo rokundą. 
mislinu kad ant visokio 
virškinimo ir slobnumo 
riausi vitaminai tai stam
biai malta ruginė duona, 
šutintos bulvės, kopūstai, 
na dar mėsos bryzas....

Musų čėsais, būdavo, ši
tokių vitaminų kad prisi- 
rieti tai ne tik jokios ma
žakraujystės bei ligos ne
puola, bet dar ir šimtą me
tų gyveni. Ot kodėl aš mis
linu kad šitie Lietuviški vi
taminai už Palestiniškus 
geresni, todėl aš jų ir ne
perku ir nevalgau. Man 
joks apelsiniškas strokas 
negresia. OI, vaikučiai I

LIETUVOS TAUTININKU SĄJUNGOS METINIS SUVAŽIAVIMAS KAUNE

DIRVA

petuvos Tautininkų Sąjungos apylinkių atstovų metinis susirinkimas, įvykęs Kaune, Valstybės Teatre, Sausio 5 d. Kairėje, už prezidiumo stalo 
kalba 1 autos Vadas, Valstybės Prezidentas, Antanas Smetona, dešinėje — susirinkimo dalyviai. Tsb’

Mjr. S. Narušis.
Lietuvos Didvyrio Karininko A. Juozapavičiaus 

Vardo Didelis Tiltas Alytuje
TRUMPOS

PASTABOS

vėl 
Aš 
ne- 
ge-

kuriose be , aukštųjų sve- 
dalyvavo vietos administra- 
ir visuomenės atstovai. Vai- 
proga ministeris pirminin- 
J. Tūbelis pasakytoje kal-

Aly- 
gele- 
teko 

Paly-

ekonomikos ir kitose sri- 
Iškėlė Dzūkų darbštumu, 
užsilikusias dainas, pasa- 
Primiųė ir tai, kad Aly-

•

Aną šventą dieną sėdžiu 
sau prie radio, susiradau 
oro bangas kurios atskren
da iš Kauno, ir girdžiu Lie
tuvos Ūkininko gerb. Dėdę 
Anuprą štai ką per radio 
porijant Lietuvos žmone- 
liams, ką ir jums perduo
du. Gerb. Dėdė Anupras 
sako :

Tai kaip čia dabar, vai
kučiai, su tais alkanais 
paukščiais ir zuikiais? Vi
sas svietas šneka kad juos 
reikia gelbėti, šerti. Žino
ma, pasigailėti gyvo daikto 
labai mielaširdingas dar
bas, ale ir čia reikia teisy
bės. Sakysim, tu gaspado- 
riau, šeri visokias kurap
kas ir zuikius alkanus, o 
tie zuikiai tau obelaites 
graužia, kitam ir atvirai 
sukrautą šieną šimtais ėda. 
Vadinas, nuostolį daro. Ale 
tu, gailestingas gaspado- 
riau, vistiek tuos zuikius 
myli, kilpom negaudai, ne
šaudai, nes brakonieriauti 
uždrausta. Žinoma, drau
dimas brakonieriauti tai po 
pat geras dalykas. Ir išvi

Tai matot, gerb. skaity
tojai ir mano prieteliai ir 
neprieteliai, aš pirmutinis 
pasirūpinu gauti iš Lietu
vos radio žinias ir jums 
paduodu ką gyvu 
girdėjau.

Gerb. Dėdė Anupras pa
sakojo daug kitokių daly
kų, ale visko neužsirašiau, 
ba vistiek gerb. Redakto
rius neduos man tiek daug 
vietos. Todėl paduodu tik 
paskiausias ir svarbiausias 
navynas kokios dabar Lie
tuvoje dedasi.

Gerb. Dėdei linkiu geros 
sveikatos ir ilgos senatvės 
ir prašau prisiųsti man sa
vo fotigrafiją kad galėčiau i 
patalpint į Dirvą ir paro
dyt visiems Dirvos skaity
tojams kaip Dėdė Anupras 
išrodo.

Aš ir vėl bandysiu pa
gauti Lietuvos radio oro 
bangas ir ką nuo gerb. Dė
dės Anupro arba kitų gir
dėsiu vėl jums papasako
siu.

Tikri eudai tas radijušas 
yra, ir užtai gerb. Spragi
las gali jums patiekti ge
resnių žinių, pranešimų ir 
politikų negu kas kitas.

žodžiu

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

1 UTURIŲ DVARAS su veikiančia spirito varykla pilnu įren
gimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemės apie 100 ha. Vi
dutinio amžiaus miško apie 48 ha ir durpės apie 3 ha. Per 
dvaro lauką teka mažas upelis.

2 ŠACUNŲ-JACKAIČIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais,
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 1% ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

3 BAGDONIŠKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos žemės
apie 60 ha. Dvaro laukai rubežiuoja su apskrities miesto 
laukais.

4 Veikiantis motorinis valcų MALŪNAS, su pilnu įrengi
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 HP, 
malūnas yra Kauno priemiestyje. •

Reikalui esant parduodamam turtui galima padaryti nedidelį iš- 
simokėjimą. Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į (21)

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania

Krašto Apsaugos Ministeris 
Gen. Dirmantas ir Vidaus Rei
kalų Ministeris Gen. Čaplikas, 
savo kalbose prisiminė, kaip 
Alytuje tekę buvoti dar jauny
stės laikais, o labiausia Alytų 
pažinti nepriklausomybės kovų 
metu. Dar kalbėjo kariuome
nės kapelionas Kun. Mironas, 
Lietuvių verslininkų ir vietos 
žydų atstovai. Visi dėkojo vy
riausybei už rūpesčius ir dar
bus krašto gerovei. Burmis
tras Jakulis nuoširdžiai dėko
jo vyriausybei už pastatytą til
tą, perleistą Alytaus savivaldy
bės globai ir visiems atvyku- 
siems svečiams, o Tautos Va
dui Valstybes Prezidentui A. 
Smetonai buvę sugiedota ilgiau-

siu metų ir pagriežtas Prezi
dento maršas.

Tilto pastatymu džiaugiasi ne 
tik Alytiškiai ir apylinkės gy
ventojai, bet tenka džiaugtis 
kiekvienam Lietuviui jog kraš
tas visais atžvilgiais kulturėja, 
jog tokie dideli darbai ir jiems 
suteikti Tautos didvyrių var
dai kelia tautoje didelį pasiti
kėjimą savyje ir pasiryžimą 
bei darbą siekti dar didesnių 
tautos gerovei tikslų, šis gra
žus ir didingas tiltas ne tik 
puoš Nemuno pakrantes, bet ir 
Dzūkų sostinę Alytų, dar la
biau pagyvins, kur paskutiniais 
metais Alytus darosi vis gy
vesnis kaip neblogas Dzūkų 
poilsio centras — vasarvietė.

Rašo Jonas Valaitis
Lietuvių Radio vedėjas iš 

Brooklyn, N. Y.

VOKIETIJOS žydas Bern- 
stein, Red Star ir Berstein lai
vų linijų savininkas, uždarytas 
Hamburgo kalėjime, ir visus 
savo laivus turėjo perduoti 
Vokiečių nazių vyriausybei.

SAO PAULO mieste, Brazi
lijoj, steigiama Lietuvių Ama
tų Mokykla, kuriai žemę pa
dovanojo Brazilas Fclmanas, o 
inžinierius Cimbleris dovanoja 
50,000 plytų.

WMBQ

DOVANOKIME LĖKTUVĄ LIETUVOS 
JAUNIMUI

(Pabaiga iš pereito nr.)

VAIŠĖS IR KALBOS

Tilto atidengimo iškilrhių Aly
taus miesto burmistras Jaku
lis šaulių namuose suruošė vai
šes, 
čių, 
c i ja 
šių 
kas
boję prisiminė kai prieš 30 me
tų jam teko būti be šviesos ir 
be patogaus susisiekimo 
taus miestelyje, kurį nuo 
žinkelio stoties surasti 
klajoti apie 2 valandas.
ginęs tą praeitį su dabartimi, 
pasidžiaugė ne tik Alytaus, bet 
apskritai visos nepriklausomos 
Lietuvos padaryta pažanga kul
tūros, 
tyse.
juose 
kas.
tus )Ta vieta, kurioje buvo mu
sų narsiosios 'kariuomenės or
ganizavimosi užuomazga, čia 
kilo meilė savo kraštui, tėvy
nei. Dzūkai stengiasi pasiekti 
to ko yra visas kraštas pasie
kęs. Jie, neatsilikdami nuo ki
tų, prisidėjo prie tautinės vei
klos ir visą laiką yra nuoširdus 
tautinio darbo talkininkai. Dzū
kai teisingai rūpinasi 
duonos, šiltą pastogę ir patik
rintą viso krašto ateitį. Mini
steris pirmininkas toliau, kaip 
į gražų pavyzdį, nurodė į šau
lių namus, kurie taip pat Dzūkų 
pastangomis sukurti. įskėlė 
Dzūkų reiškinį, kad toks, net 
Europoje pavyzdinis, tiltas pa
statytas savo jėgomis, savo in
žinierių konstęukcijos ir savo 
rangovų bei darbininkų ranko- 

I mis. Eilė kitų darbų ir šis 
pastatas musų tautą cementuo- 

! ja, visą tautą jungia ateičiai 
kurti.

r'’i

turėti

klastingą 
išskridu- 
žygį, te

šie var-

1 LIETUVA PASISTATĖ DAU- 
GIAU DIDELIŲ TILTŲ

Ministeris Inž. Stanišauskis 
j savo kalboje suminėjo, kad jau 
ne pirmas didelis nepriklauso
moje Lietuvoje atidaromas pa
statytasis tiltas, kad pradžioje 
tokių didesnių darbų buvę im
tasi su baime, su abejone dėl 
savo jėgų, bet pasirodę kad sa
vo jėgomis galima esą drąsiai 
pasitikėti. Lietuvių tautoje 
esąs įgimtas skonio ir grožio 
pajautimas. Ir šis tiltas liudy- 
jąs apie Lietuvių skonio ir gro- 

i žio jautimą, čia sujungta esą
• inžinierių-konstruktorių, meni- 
I ninku ir vykdytojų darbas. Per 
■ Nemuną jau esą pastatyti 3 
1 dideli tittai. Netolimoje atei
tyje dar busią pastatyti keli

i per tą pačią upę tiltai — ties 
| Kaunu, Prienais, Seredžium ir 
Jurbarku. O per Nerį ties Vili-

• jampole. Tiltams statyti per 
, 20 metų esą išleista apie 20 
J mil. lt., per artimiausi# 10 me- 
i tų busią išleista vėl apie tokia 
1 suma. Galima džiaugtis, sako 
I Ministeris, kad tai darome pa- 
j tys sau su meile, su pasiryži- 
I mu.

Keturi ir pirse metų praėjo 
nuo Liepos 17 dienos, kada 
visa Lietuvių tauta džiaugsmu 
ir baime lydėjo per 
Atlantą du didvyriu, 
siu į garbingą tautos 
vynes link.

Darius-Girėnas —
dai skambėjo visų lupose, tvark- 
sėjo visų širdyse. Du spar
nuoti Lietuviai pasiryžo nuga
lėti platųjį Atlantą ir parvež
ti tėvynei naują garbę, nau
ją laimėjimą. Garbingame žy
gyje mirties šmėkla pavergė 
juos, pastojo kelią į naująją 
Lietuvą. Tačiau jų pasiryži
mas, pasiaukojimas dideliems 
tautos darbams^ kūrybinės ko
vos darbams iškėlė Lietuvių 
tautos vardą. Pažadino jau
nąją Lietuvą į aviacijos žygius. 
Lygiai metai praėjo nuo did
vyrių žuvimo. Minėjome jų 
mirties liūdnas metines sukak
tuves. Ir vietoje šalto akmens 
paminklo, New Yorko Lietuviai 
atidengė jiems gyvą pamink
lą. Paminklą, kurio patys Da
rius-Girėnas savo testamente 
prašė. New Yorko Lietuviai 
Įsteigė ir pavadino jų vardu: 
Dariaus-Girėno Aeroklubas.

Beveik metus laiko nuo įsi
kūrimo klubas veikė tvliai. Bet 
tuomet, kada jaunuoliai pasi
ryžo įsigyti lėktuvą ir įsigijo, 
su nuoširdžios visuomenės pa
galba klubas pradėjo gyvai 
veikti. Lakūnui A. Kielai pa
dedant, eilė studentų pradėjo 
imti pamokas. Nors kai ku
riuos studentus ir sulaikė gy
venimo sąlygos, betgi tenka 
džiaugis kad klubas savo tiks
lą pasiekė, turėdamas savo tar
pe augintinį lakūną Povilą Šal
tenį.

Klubas savo pradėto darbo 
nežada baigti, bet eiti į ateitį 
su laimėjimais. Dariaus-Girė
no žygis neturi būt tuščias, 
mes turime jį tęsti ir garbin
gai jį baigti. Kaip Darius- 
Girėnas mate Jaunąją Lietu
vą galingą, stiprią ir vieningą, 
taip ir mes turime tokiais būti, 
jei Įvertiname jų žygį.

Dariaus - Girėno Aeroklubas, 
žengdamas didvyrių keliu ir

kitus 
tapti

jau- 
spar-

gavo kvie-

KANADA imasi gero žygio 
darbininkams. Devynios pro
vincijos jau nutarė darbinin
kams įvesti nedarbo apdraudą. 
Reiškia, mokėdamas apdraudos 
mokestį darbininkas, netekęs 
darbo, bus iš apdraudos fondo 
šelpiamas. 
Kanadoje
pat ruošiasi stipriai paremti.

f

Kitos provincijos 
šį sumanymą taip

AMERIKOS k r i m i nalistai, 
daug kartų kalėjime sėdėję, iš
reklamuoti kaip piktadariai, 
atlikę bausmę, negauna darbo. 
Dabar pačių kalėjimų dedama 
pastangos jiems pagelbėti. — 
Operacijų budu, pakeičiami 
jiems veidai, kad ir geriausia 
juos pažinę, nepažintų; prigim
ti ženklai panaikinami. Išėję 
iš kalėjimo, jie gali pradėti 
naują gyvenimą, būdami “nau
ji žmonės”. Kalėjime ir poli
cijos rekorduose pasiliekama 
visa jų istorija ir nauji atvai
zdai, ir jų tolimesnis gyveni
mas policijos sekamas. Didu
ma jų pradeda dorą gyvenimą. 
Sakoma kad su išvaizda drau
ge pakinta ir jų mintys. Di
džiausias toks žmonėms pakei
sti kalėjimas, operacijų vieta, 
yra Wethersfield, Conn., vals
tijos kalėjimas, 
Sing kalėjimas, ir 
tin, Kalifornijoj.

MOKSLININKAI 
žmones karingais 
pasiryžėliais padaryti 
miežių cukrus. Tas 
ta Britų kariuomenėje 
prieš

antras x Sing
San Quen-

ir

Olimpija- 
žymią programo dalį už- 
oro sporto varžytinės. Klu- 
kvietimą priėmė. Nutarė 

Šaltenį pasiųsti su lėk-P.

VOKIEČIŲ spauda paskelbė 
kad visų karų ir nesusipratimų 
priežastis šiandien esą Suvie
nytos Valstijos. Jų karo, tai
kos, biznio ir kitokia taktika 
esanti tam priežastis. Bet Vo
kiečiai smulkiau nepaaiškina

dirbdamas-gražų darbą teisiu- Į tų savo išvadų, 
gai, visuomenės savo pažadais 
neapvylė. Tas kas buvo žada
ma, viskas iki šiol ištesėta. Bet 
musų darbas toli gražu nebaig
tas. Neužtenka kad klubas iš
auklėjo lak. P. šaltenį, musų 
pareiga auklėti ir 
nuolius pasiryžėlius 
nuotais.

Ana dieną klubas
timą iš Lietuvos Aeroklubo da
lyvauti šią Vasarą Lietuvos 
sporto olimpiadoj, 
dos 
ima 
bas 
lak.
tu vu.

Mes 
metais 
si savo 20 metu nepriklauso- . 
mo gyvenimo. Mes visi gyvai 
atjaučiame Lietuvių tautą pa
žadintą į aviacijos žygius, bet 
dažnai juos sulaiko stoka įran
kių. Dariaus-Girėno Aero-klu- 
bas ir jo rėmėjai nutarė pasių- , 
sti lak. P. šaltenį su lėktuvu ir ■ 
tą lėktuvą po varžytinių klubo 
ir Amerikos Lietuvių vardu 
padovanoti Lietuvos jaunuo
liams.

Mes tikime kad Amerikos 
Lietuvių visuomenė nuoširdžiai 
ateis mums į pagalbą. Pasių
skime lak. P. šaltenį šią va
sarą į Lietuvą ir apdovanoki
me Lietuvos jaunuolius bran
gia dovana — lėktuvu.

Nėra abejonės kad lak. P. 
Šaltenis tinkamai atstovaus A- 
merikos Lietuvių lakūnus. Nė
ra abejonės kad Lietuvos jau
nimas didžiuosis musų Ameri
kiečiu dovana, ypač gavęs šią 
dovaną šiais svarbiais istori
niais metais.

Amerikos Lietuvi, dar kartą 
prisidėkime prie brangios tė
vynės reikalų! Tegul musų 
Motina Lietuva gyvai jaučia 
musų nuoširdų balsą užjūryje.

Lak. P. Šaltenis ne tik da
lyvaus oro varžytynėse Lietu
voje, bet turės progą pastudi
juoti Nidos sklandytuvų moky
kloje kelis mėnesius. Todėl 
brangus Amerikos Lietuvi, mes 

•prašome tave nuoširdžiai pri-j

visi žinome kad šiais 
Lietuvių tauta džiaugia-

VISOKIAUSIŲ IŠRADIMŲ 
kasdien išrandama ir bandoma. 
Bet Adstralijos mokslininkai 
ištobulino ir išbandė išradimą 
kuris virtuvėse sukels revoliu
ciją. Išradimas yra toks apa
ratas kuriame sudėti žalumy
nai ar bulvės šaltame vandeny
je išverda!

atrado kad 
stipriais 

gelbsti 
išmėgin- 
ir dabar

rytinį pasivaikščiojimą 
Britams kareiviams duoda ar
batą su miežių cukrum.

Tyrimai daryta su 112 vyrų, 
netikusių kariuomenei: jie iš
vystė didesnes krutinės, paša
lino plokštakoj iškurną, ir įga
vo mitrumą. Rauginti miežiai 
taip pat toje kryptyje veikia. 
Tas reikštų kad geras alus la
bai sveika.

DIRVOS” VAJAUS EIGA
NAUJI “DIRVOS” SKAITYTOJAI

Dirvos Prenumeravimas 
Tęsiasi

štai vėl visas pulkelis naujų 
Dirvos artojų, kuriuos mielai 
priimame į savo šeimą.
V. Gudeliauskas, vietinis, išsi

rašė Dirvą sau.
V. Pampikas, vietinis, išrašė 

Onai Trinkienei į Lietuvą.
John Landsberg, Chicago, III.

Lietuvos jaunuolius

prašome siųsti šiuo 
Dariaus-Girėno Aero-

sidėti prie šio kilnaus suma
nymo. Padėk mums pasiųsti 
lak. P. šaltenį į Lietuvą ir ap
dovanoti 
lėktuvu.

Aukas 
adresu:
klubo pirmininkas Valentinas 
Kaminskas, 223 Bay 31st St., 
Brooklyn, N. Y. O dėl paren
gimu ar kitokių žinių susira- 
šinėkite: Dariaus-Girėno Aero
klubas 59-68th Avė., Maspeth, 
N. Y.

Dariaus-Girėno Aero klubas: 
Valentinas Kaminskas 
Antanas Alekna 
Lak. J. J. Lasker 
Lak. Povilas Šaltenis 
Aleksandras Mikalauskas 
Jonas Petrauskas

Kazimiera Serpitaitė, iš Chica
go, 111.

Dr. A. Montvidas, Chicago, III. 
Agnės Dzugas, Chicago, III. 
Jonas Jodvalis, Chicago, III. 
Eleonora Sutkus, Chicago, III. 
Antanina Norvaišienė, Chica

go, III.
C. I. Stokes, Baltimore, Md.
Mykolas Tarutis, iš Stamford, 

Conn.
Vincas Razauskas, Baltimore, 

Md.
A. Vitkunas, Cranford, N. J. 
P. Laukaitis, Baltimore, Md. 
Mrs. R. Bichusa, iš New York 

City.
Jenne Wilkins, Pittsburgh, Pa. 
Antanas Bakunas. Pittsburgh, 

Pa.
J uozas

Pa.
Adolph

City,
Juozas

Mich.
Bernard Karpslis, 

Mich.

Rogers, Philadelphia,

Juckner, 
Pa. 
Burauskas,

iš

iš

iš

Ellwood

Detroit,

Detroit,

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.
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LIETUVOS PREKYBA SU UŽSIENIAIS 
1937 METAIS YRA REKORDINE

♦
I

pENTRALINIS Statisti-
1 kos Biuras paduoda 

įdomias žinias apie Lietu
vos visų 1937 metų preky
bą su užsieniu.

Tomis duomenimis, 1937 
metais už išvežtas iš Lie
tuvos prekes gauta arti 18 
milijonų litų daugiau negu 
1936 metais.

Pe-r visus 1937 metus į- 
vairių Lietuvos prekių į ki
tas šalis buvo išvežta už 
208,325,000 litų. Taigi ly
ginant 1937 metų išvežimą 
su 1936 metais, išvežimas 
yra 17,840,000 litų didesnis, 
o net 56,056,500 litu dides
nis už 1935 metų išvežimą.

Praeitais metais dides
niais kiekiais išvežta šių 
Lietuvos produktų:

arklių 13,262
kiaulių 137,674
žąsų 150,645
šviežios mėsos 3,498 tonų 
rūkytos, sūdytos, konser

vuotos mėsos 10 517 tonų;
sviesto 

po to seka kiaušiniai ir tt.
15,058 tonų

*

įvai- 
buvo 
jvež- 
1936

Įvežimas iš užsienio 
rių reikmenų taipgi 
dėsnis: 1937 metais 
ta už 212,666,909 litų; 
metais buvo įvežta už 156,-
060,3C0 litų, 1935 metais— 
už 128,579,000 litų.

Iš šių skaitlinių galit su
prasti koks didelis gyvu
mas einąsi Lietuvoje: pre
kių ir produktų surinkimas 
ir išvežimas, priėmimas ir 
išskirstymas. Lietuvos uo
ste nuolat juda laivai, iš 
Rusijos, Vokietijos ir kitų 
šalių ateina ir išeina pilni 
traukiniai.

Ta apyvarta apima arti 
pusę biliiono litų, neskai
tant šimtų milijonų litų 
ką seka apyvartoje po to.

•Y* # Y-

Koks pagerėjimas nami
nių sąlygų vyksta galima 
spręsti iš to kad už išveža
mus Lietuvos produktus 
1937 metais gauta:

17,840,000 litų daugiau 
negu 1936 metais;

56,056,500 litų daugiau 
negu 1935 metais;

per 31,000,000 litų dau-' 
giau negu 1934 metais, ka
da dar buvo depresija ir 
Lietuvoje.

•Y -Y-

Svetimų šalių prekių į 
Lietuvą įvežta už 4,300,000 
litų daugiau negu išvežta. 
Taip įvyko dėl ypatingai 
pagyvėjusios Lietuvoje sta
tybos, kuriai reikėjo . žy
miai daugiau įvežti gele
žies, stiklo, cemento ir kt.

Taipgi, pagerėjus ekono
minei padėčiai, buvo žymiai 
daugiau įvežta įvairių dirb
tinų trąšų? Žemės ūkio ma
šinų įvežta dvigubai dau
giau negu 1935 metais.

Taigi, įvežtomis mašino
mis ir kitomis reikmenimis 
kurios prisidėjo prie padi
dinimo inventoriaus, kraš
tas pasidarė daiktais tur
tingesnis.

Reikia pažymėti kad įsi
vežta net 11,435 tonų sil
kių, o 1936 metais tik 9,553 
tonai silkių tesuvalgyta.

•p

VOKIETIJOS kariuome
nėje sako pradėjo kilti no
ram urnai. Atsista tv dinų si o 
karo ministerio vieton Hit
leris įieško kito stipraus 
vado.

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

BROŠIŪRĖLĖ APIE 
LIETUVĄ

“Short Economic* Out- 
line of Lithuania” — to
kiu užvardžiu išleista aš- 
tuonių puslapių brošiūrėlė 
apie Lietuvą Angliška kal
ba. Jos autorius yra Jo
nas Budrys, Lietuvos Ge
neralinis Konsulas New 
Yorke.

Joje telpa patys svarbie
ji faktai apie Lietuvą, Lie
tuvos prekybą ir kitos in
formacijos, taipgi Konsu
latų antrašai, ir skelbimai 
kur galima gauti Lietuvos 
maisto produktų ir alkoho
linių gėrimų.

Du puslapiai tos brošiū
ros užimti Lietuvos kelių 
žemėlapiu.

SOVIETŲ valdžia sako
ma pasiūlė Britanijai karo 
sutartį prieš Japoniją, jei
gu Britanija, gelbės Rusiją 
nuo Vokiečių puolimo va
karuose.

FREZ. ROOSEVELT sa
ko nežada kandidatuoti į 
prezidentus trečiam termi
nui, nors yra raginamas.

JAPONIJOS karo biud
žetas siekia $1,800,000,000.. 
Tiek bus panaudota karui 
prieš Kiniją ateinančiais 
metais.

HITLERIO 
SUKAKTUVĖS

Sausio 31 d. suėjo penki 
metai kaip Vokietiją valdo 
nazių vadas Hitler.

Jis pridarė daug trukš- 
mo ir visai Europai ir Lie
tuvai. Daug buvo grasini
mų kaimyninėms valsty
bėms iš jo pusės, bet karo 
nekilo.

Kas seka toliau?
Amerikos laikraščių ko

respondentas Simms sako: 
Hitleris ateičiai turės pasi
rinkti vieną iš trijų kelių:

1. Arba apsitverti savo 
valstybę ekonomine Kiniš
ka siena, kurią jis daro di
desnę ir didesnę,

2. Arba su savo įkursty- 
tais legijonais turės pultis 
ant silpnų kaimynų, arba

3. Turės liautis 
mosavęs, o stoti į 
rimtai, susitaikius su visais 
ir užvedus gerus ekonomi
nius ir politinius santikius.

kardu 
dirbą

KODĖL KŪDIKIAI 
MIRŠTA

Tyrinėjimai parodo 
naujagimiai kūdikiai mirš
ta daugiau biednose šeimo
se negu turtingose. Šeimo
se kur tėvo ineigos yra že
miau $1,000, iš kiekvieno 
1.000 gimusių kūdikių mir
šta 168, o tiktai 30 miršta 
iš 1,000 kūdikių kurių tė
vų ineigos yra $3,000 me
tuose.

\

AUDŽIA SESĖ
Audžia sesė drobę ploną, 

Nors žiemužė sala,
Ir sodyba palei kluoną

Kaip drobelė bala.
Kur linelių pražydėjo

Mėlynos galvutės, 
Nebežvalgosi audėjos

Mėlynos akutės....•
Tik pažvelgė pro langelį

Kur piršliai keliauja, 
Gryžta vėl taisyt kraitelį,

Gal dar ji perjauna....
Audžia sesė ir dainuoja

Liūdnąją dainelę:
“Kodėl jis neatvažiuoja

Nuramint širdele?....
Bernužėliui jau užtenka,

Ausiu ne kraiteliui,
Gal kovoj aprišiu ranką

Sužeistam broleliui....
Nors bernelis atvažiuoti

Pas mano ketino, 
Gal jam reiks į karą joti —

Vienas Dievas žino....
Gal pavasarį paukšteliai 

Nečiulbės taip meiliai,
Nežaliuos lauke lineliai,

O aš verksiu gailiai.... ”
- --T-l. Viki. Tatarėlis.Zubeliai.

ARAI 
klaikų plotį 
arai.

Į padangių 
išsidangino 
Ei, šilai jus, samanoti, 
Keliat galvas taip aukštai, 
Ar negalit dasgodoti 
Kur dingo adai?
Ar ne .jūsų tik šlumėsyj 
Ugdė plunksnas .jie;
Ar ne šiam tamsiam pavėsiui 
Pratarė “sudie”!
5i, jus, girios samanotos, 
Pasakykit savo plotams, 
Jurų pakrantėms uolotoms, 
Jeigu teks arams nakvoti, 
Kad klaustų arus: 
Ar išdūmė paskrajoti, 
Ar apleidžia ifiu3?

Aras.

kai1

★ LIETUVOS vyriausybė Da
nijoje užsakė šešis motorinius 
laivus žvejybai. Sakoma, tai 
tik pradžia. Lietuva norinti 
sumodernizuoti savo žvejybinį i 
laivyną, kuris veiks iš naujai 
pastatyto uosto šventojoje. Ma
tyti, Lietuviai ne juokais imasi 
kurti savo prekybinį laivyną,; 
nes Lietuvos Lloydas, kaip lai
kraščiai jau rašė, statosi nau-j 
jų prekybinių laivų.

Lenkija, taip pat, nori savo 
vėliavą Baltijos juroje susti
printi. Ji užsakė 4 naujus 
prekybinius laivus, kurius sta
tys Danija, Danzigas ir Angli
ja. Du bus paskirti prekybai; 
su Pietų Amerika, o du su 
Amerikos prieplauka, Galvės- į 
ton, Texas. Lenkija 1939 me
tais neturėjo nei vieno laivo, 
dabar turi netoli šimto.

★ČEKOSLOVAKIJOJE Va
sario 11-20 įvyks tarptautinės 
ledo rypkės (hockey) rungty
nes, kuriose dalyvaus ir musų 
msbroliai Latviai. Nors ledo 
r sniego žiemos metu Lietu- 
roje daug, bet dar žiemos spor
tai Lietuvoje nėra toli pažin 
gėję. šią žiemą Lietuva ban
dė gauti Kanados Lietuvį spor- 
ininką, Petrą Jotkų, Kaunan, 

mokyti ledo rypkės ir kitų žie
mos sportų, bet Petras negalė- 
:o važiuoti. Tikimės, Lietuvos 
:aunimas, tačiau, šios sporto 
'akos nepamirš ir, po meto- 
ito, tiek pat Europoje paskilbs 
aip paskilbo savo krepšiosvy- 

lžio jauktu 1937 metais.

★AMERIKONŲ Civil Liber- 
ies sąjunga sako, pereitais 
netais, Amerikoje komunistai 
įiekur nebuvo teismų ir poli
cijos persekiojami, nes, sako, 
jie pasiliovė skelbę revoliucijų 
:r perversmų politiką, to vieton, 
cnt žodžiais, garbindami demo

kratiją. Šveicarijos piliečiai, 
tačiau komunistų atsivertimui 
demokratijai nelabai tiki, nes 
pereitą metą, visų piliečių re
ferendumu, komunistų partiją 
paskelbė rlelegališka ir uždrau
dė jai viešai Šveicarijoje veik
ti. O Šveicarija visur dedama 
demokratijai pavyzdžiu!

★•JAU IŠĖJO nr. 3 “Pasau- 
’io Lietuvis”, šiame numeryje 
dedama sąrašas visų Ameri
koje einančių Lietuvių laikraš
čių ir žurnalų. Straipsnio au
torius, M. Ruscckas.

ARKLIU VEISLĖS 
GERINIMAS

ir
visomis prie- 

pagerinti 
arklius

Lietuvos Arklių Auginimo 
Gerinimo Dr-ja 
monėmis stengiasi 
Lietuvoje auginamus
Tuo tikslu draugija tinkamos 

; veislės eržilus ir kumeles įra- 
i šo į kilmės knygas, iš kurių 
i galima 
1 praeitį, 
i Šiuo
Auginimo ir 

, gija jau turi 
' knygas 894 arklius.

Šymet, kaip ir ankstyves
niais metais, Dusetose ir Obe- 
’iuo ’.c įvyks bėgunų arklių Jen- 
ktyi ės. Be to, vasaros metu 
numatoma leisti bėgimams pa
sirodyti tautinėje olimpiadoje 
ruošiamoje 29 metų nepriklau
somybės sukakčiai paminėti. .

sužinoti visą gyvulio ;

Arklių l
Drau-

kilmės

metu 
ir

Lietuvos 
Gerinimo 
Įrašius j

MIŠKUOSE DIRBA 40,000 

DARBININKŲ, šiais metais 
Lietuvoje vykdomi dideli miš
ko sunaudojimo darbai, net 42 
miškų urėdijose. Išviso šit) 
žiemą miško medegos bus pa- 

j gaminta 1,500,000 kietmetrių. 
I Prie miškų darbų dirba apie 
40,000 darbininkų ir vežėjų. 
Prie jų dirba dar apie 200 lais
vai samdomų raštininkų ir pri
žiūrėtojų.

VILNIAUS katedroje pradė
ta vėl pertaisyrųo darbai.

SKAITYMAI

Kaip Jie Kovojo ir Galvas Guldė
LEITENANTO JURGIO SIDARAVIČIAUS ŽUVIMAS

KILNIOS DVASIOS JAUNUOLIS
A/IENAS iš Lietuvos kariuomenės didvyrių 
’ a. a. Leitenantas Jurgis Sidaravičius gimė 

1900 metais Liepalotų kaime, Lukšių vai., ša
kių apsk.

Jaunystėje J. Sidaravičius pasižymėjo drau
smingumu ir gabumu moksle. Ypač mėgo skai
tyti Lietuvos istoriją. Vokiečiams okupantams 
sunaikinus jo tėvo turtą, dideliu vargu lankė 
gimnaziją. '

Ir jis ir jo draugai nujautė jog mokslą rei
kės greitai nutraukti ir stoti į Lietuvos kariuo
menės eiles. Ir ištikrųjų, atėjus laikui, Sida
ravičius dideliu džiaugsmu stojo savanoriu j ka
riuomenę. Baigęs karo mokyklą ir gavęs kari
ninko laipsnį, buvo pavyzdingas karys ir visuo
met dideliu narsumu vesdavo savo karius į kovą.

—Aš su dideliu džiaugsmu ir garbe tar
nauju savo tėvynei kovos lauke, — sakydavo 
Leitenantas Sidaravičius. — Aš visą gyvenimą 
aukiau tos laimingos man valandos, ir ta va- 
anda yra atėjus.

— Aš noriu būti kareivis, o ne pasilikti kur 
įors fronto užpakalyje arba kur raštinėje, — 
akydavo Leitenantas Sidaravičius, išstojęs iš 

gimnazijos. — Aš noriu daryti tai ką darė ir 
uti pavyzdingi Lietuvos kariai: būti pirmoje 
Tonto linijoje.

Atsimenu kaip šiandien, kai jis 1919 metų 
vasarą, baigęs pirmą Lietuvos karo mokyklos 
laidą, atvyko Į pulką: jaunas gražus vyras, pil
nas gyvenimo ir džiaugsmo kad jo svajonė išsi
pildė.

Tuo metu I-mas pėstininkų pulkas kaip tik 
stojo fronte .prieš bolševikus romantiškiausia- 
me Lietuvos kampelyje — Sakalo-Antalieptės- 
Dusetų rajone. Tuo metu kaip tik buvo sunki 
kova su bolševikais. Mes, Lietuviai, niekeno 
neremiami ir silpnai apsiginklavę, turėjome 
grumtis su žymiai gausingesnių ir geriau gink
luotu priešu. Bet ir ginklus mes daugumoje 
turėjome sau iš priešo išplėšti.

Leitenantas Sidaravičius tuojau pirmą die
ną pakliuvo j apkasus. Buvo paskirtas į kuo
pą jaunesniu karininku. Jaęn teko atsistoti pir
moje ugnies linijoje.

Po kelių dienų prasidėjo Lietuvių ofensyva. 
I-mas batalijonas, kuriame buvo ir Sidaravi
čius, turėjo vieną iš svarbiausių uždavinių: pra
laužti bolševikų frontą Antalieptės rajone, kad 
galėtų musų raiteliai pereiti priešo frontą gilu- 
mon ir ten suardyti jų susisiekimo linijas.

jie-

Už savo didvyrišką žygį a. a. Leitenantas 
Sidaravičius apdovanotas Vyties kryžium su 
kardais.

Generalinio štabo Pulkininkas SKORUPSKIS. 
Kaunas.

(Iš knygos: Savanoriu žygiai)
' * « *

Įsigykit “Savanorių Žygiai” 
Dirvos Knygyne

Dirvos knygynas jau gavo iš Lietuvos pui
kias dideles DVI KNYGAS, kuriose pilna šito
kių ir daug kitų įdomių ir nuostabių aprašymų 
apie Lietuvos pirmas kovas už laisvę su Lietu
vos priešais. Tai yra SAVANORIŲ ŽYGIAI — 
I ir II tomai. Knygos didelės, didesnės dar ne
gu “BAUDŽIAVA”, ir šios naujos dvi knygos 
apie Savanorių žygius yra paruoštos to paties 
autoriaus — PETRO RUSECKO.

Dirvos skaitytojai turi laimę įsigyti ir šias 
dvi knygas (du tomus) už nepaprastai papigin
tą kainą — tik po $1.00 tomą, viso $2.00 už abu 
tomu, pridedant 25c pašto ženkleliais persiunti
mo kaštams padengti už abi knygas.

SAVANORIŲ ŽYGIAI turi būti įdomu kiek
vienam Amerikiečiui, nes tai yra apie tuos pir
mutinius Lietuvių pasišventimus išlaisvinti sa
vo Tėvynę. Jeigu tie mūšiai butų buvę pralai
mėti, jeigu tie vyrai kurie savo galvas guldė 
nebūtų buvę užtektinai narsus ir pasišventę — 
šiandien Lietuvos Laisvos ir Nepriklausomos 
nebūtume turėję!

O jie yra jūsų brolių, seserų ar kaimynų 
vaikai, jums artimi ir kiti gal tiesiog pažysta
mi. Kiekvieno vardas, pavardė, amžius, kilimo 
vieta aprašymuose pažymėta. Ir knygos pa
ruoštos tuo pačiu lengvai skaitomu stilium kaip 
ir “Baudžiava” ir “Išniekintos Vėliavos”.

(Reikalaukite Dirvoje tuojau. Antrašas: 
6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio.)

BEŽDŽIONĖS LAIDOTUVĖS

Tyrinėtojai .jau ilgas laikas kaip tikėjo kad 
beždžionės, kaip žmogus, apgailauja savo miru
sių. Dabar, iš Indijos gauta žinių apie tiesiog 
laidotuves atlaikytas beždžionei nudvėsus, ką 
matė Indijos gyventojas, kuris nepaprastai nu
sistebėjo, net nenorėjo sau tikėti.

Tas atsitiko Simloj, Punjab/distrikte, atvi
ru dienos metu. Jauna bezdžionkutė šokinėjo 
nuo sienos ant sienos, ir pataikė paliesti nuogą 
elektros vielą, kuri ją užtrenkė. Kitos 
nes matydamos tai tiesiog pastiro iš 
Už kelių minutų šimtai jų susirinko 
lavoną ir nulenkę galvas apgailavo.

Po to keturios didelės beždžionės paėmė 
lavoną ir nunešė ant Jacko Kalno, kur tos bež
džionės užvisusios. Kitos sekė paskui rimtai, 
nekreipdamos dėmesio į nieką pašalinio. Tą 
matęs žmogus nubėgo pas saviškius pasakyti ir 
kitiems. Jam rodėsi kad beždžionės pamėg
džiojo savo nario laidotuves prisižiūrėjusios iš 
žmonių.

bezdžio- 
išgąsčio. 
aplinkui

SAVO GYVYBĖS KAINA LAIMĖJO 
PERGALĘ

Auštant prasidėjo musų puolimas. Daug 
gausesnis, geriau ginkluotas ir su stipriomis jie- 
gomis priešas atkakliai gyr.ėsi. Leitenantas Si
daravičius su pirma kuopa dideliu pasiryžimu 
puolė priešą, pirmas bėgdamas pirmyn ir tuo 
budu duodamas kitiems gerą pavyzdį. Karei
viai, matydami tokį narsų savo vadą, sekė jo 
pavyzdžiu. Sidaravičius žingsnis po žingsnio 
slinko į priešus, sumaniai duodamas įsakymus 
savo kuopos būriams. Priešas, matydamas drą
siai artėjant musų karius, visą savo ugnies
gą sukaupė į vadą. Pasekmės tokio ugnies su
kaupimo mums buvo labai liūdnos: priešų ku- 
iipkos pakirto Leitenantą Jurgį Sidaravičių.

Tai įvyko 1919 metais Rugpjūčio 24 d.
Kitos I-mo pėstininkų pulko dalys, pasinau

dodamos tuo kad priešo dėmesys buvo nukreip
tas į Sidaravičiaus vedamą kuopą, apėjo kairį
jį bolševikų sparną, ir jie su dideliais nuosto
liais buvo priversti trauktis. Frontas buvo pra-, 
laužtas ■— tikslas buvo pasiektas.

į tą vietą kur paguldė savo gaivą amžinas 
Gediminiečių draugas didvyris Leitenantas Si
daravičius, aš atvykau iš kairiojo sparno. Dide
lis liūdesys suspaudė mano širdį kai aš pama
čiau savo jauną di’augą jau vežamą iš ten kur 
jis taip didvyriškai žuvo už Lietuvos laisvę. Jis 
buvo vežamas paprastu ūkininko vežimėliu, ku
rio dugnas buvo išklotas šiaudais. Gulėjo su 
žaizda’ krutinėję ir buvo apdengtas savo karine 
miline. šalia vežimėlio jojo kareivis pasiunti
nys su didvyrio daiktais. Užpakalyje vežimo 
ėjo keli kareiviai, kurių vienas buvo sužeistas 
į galvą. Kova tuo tarpu vis tęsėsi: kulkosvai- 

! džiai tarškėjo, pro mus švilpė kulipkos, tačiau 
niekas į tai nekreipė dėmesio. Valandėlei su
stojome, nusiėmėme kepures ir atidavėme žu
vusiam paskutinę pagarbą. Po to tęsėme puo- 

1 limą.

• INDUSAS fakiras, kuris kaip mes kartais 
matom, šokdina gyvates, maža dūdele dūduoda
mas, žmones iro apgaudinėja. Gyvatės neturi 
girdėjimo jausmo ir jos neatsiliepia į muzikos 
garsus. Fakiras tuo tarpu pats raivosi savo 
kunti ir gyvatės paseka įo judėjimus.

• BARSUKAI, kurie didumą laiko 
džia vandenyje, reėda žuvų, 
žalėsių ėdikai.

Jie yra
pralci- 
griežti

vadina-yra taip 
Gyvatės neturi 

ko ėsti pirmiau aeišsimaudęs vandenyje.

• KITAS keistas gyvūnas 
mas, žmones tik apgaudinėja.

Naudinga Sveikatos Knyga

NAMU DAKTARASC

NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na
muose, aprašoma įvairios paprastos ligos ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Didelė, apie 200 p.................. $2.00

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
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PAVERGTAS VILNIUS
ANTRAS SKYRIUS

Vilnius — Lietuvos Sostine
. VILNIAUS VARDO KILMĖ

Apie Vilniaus miesto vardo kilmę yra ke
lios nuomonės. Jų paminėsime dvi. Kai kurie 
Lietuvos istorikai, senieji raštai ir dokumentai 
rodo kad Vilniaus pavadinimas kilęs iš pro jį 
tekančios upelės Vilnios, o upę taip pavadinę 
atėję Į tą kraštą Lietuviai, dėl jos sraunumo, 
nuo žodžio vilnis. Tačiau, kiti norėtų įrodyti 
kad Vilnios upės vardas kilęs iš žodžio vylius. 
Mat, senovėje ši upė buvo labai vandeninga, 
gausi apgaulingais sūkuriais ir nepastebimomis 
duobėmis, kuriose žūdavo daug žmonių.

Bet reikia manyti kad pirmoji nuomonė yra 
teisingesnė, nes tai rodo ir didesnis žodžių pa
našumas tarp Vilnius ir Vilnia, negu tarp Vil
nius ir vylius.

Senieji miesto gyventojai dar ir dabar Vil
nių vadina Vilnia. M. Balinskis, kalbėdamas 
apie Vilniaus vardo kilimą, rašo: “Pats Vilniaus 
vardas pareina no nuo didesnės pro jį tekančios 
upės, Vilijos, bet nuo mažesnės, jon įtekančios 
Vilnios, nes pirmosios sodybos turėjo atsirasti 
ant Vilnios kranto; tai rodo senovės tvirtovių 
žymės.’’ šitą M. Balinskio aiškinimą patvirti
na žymus Vilniaus praeities tyrinėtojas D-ras 
Zahorskis, kuris prie to priduria kad dar keliais 
šimtmečiais prieš miesto įkūrimą prie Vilnios 
ir Neries upių santakos buvęs gausingai gyve- 
mas kaimas, kuris taip pat Vilnia vadinosi.

2. VILNIAUS APIELINKĖS
Seniausioji Vilniaus miesto dalis yra nuo

laidi iš pietų į šiaurę link Neries. Ją iš trijų 
šonų supa aukšti kalnai: iš rytų — Antakalnio, 
iš pietų — Panerių, iš vakarų — šeškinės kal
nai. Pačiame Vilniaus mieste irgi yra nemažai 
aukštų kalnų, k. a. Trijų Kryžių, Pilies (Tau- 
rakalnio), Bufalo, Perkunkalnio ir kt. šitie 
kalnai atsirado per ledlaiki. Jie labai puošia 
Vilniaus apielinkes ir patį miestą paslepia nuo 
Čion atvykstančių žmonių. Užlipęs į kurį nors 
kalną, negalima atsigerėti puikiais gamtos ir 
miesto reginiais.

Prieš 600 metų tose vietose kur dabar gra- 
gųs Vilniaus rūmai dunkso, kur puikios Vil
niaus bažnyčios pastatytos, ten buvo vieni di
džiausi, plačiausi miškai, kurie apklojo didelius 
žemės plotus net iki Nemuno.

Daugelyje vietų miškai buvo labai tan
kus ir į juos žmonės negalėdavo įžengti. Taip 
pat juose buvo labai daug pelkių, balų ir gau- 
barėlių, iš kurių pradžią gaudavo Vilnios ir ki
tos upės bei upeliai. Taip pat per juos tekėda
vo ir Lietuvos upių motutė Neris arba Vilija, 
kuri taip gražiai daugelio Lietuvos poetų apdai
nuota. šitose upėse veisėsi daugybė žuvų; vie
nos jų, kaip lašišos ir arškėtai, potvinių metu 
atplaukdavo Nemunu iš Baltijos juros, o kitos, 
kaip lydekos, mekšai-išoriniai veisėsi čia pat, 
kaip ir kitose Lietuvos upėse.

Neįžengiamose giriose šimtamečiai ąžuolai, 
pušys, beržai, liepos, klevai, juodalksniai, per
skirti laukinių obelaičių dygiais krūmai ir dau
gybė kitų medžių dabartinėse Vilniaus apielin- 
kėse galingai ošė. Gilus skardžiai, sraunus juo
se kriokliai, vietose gausiai sužėlę pievos — tai 
senovės Lietuvių miškų vaizdas.

Esant tokiems tankiems ir neįžengiamiems 
miškams, visai nenuostabu kad juose slėpėsi 
Įvairiausių žvėrių, čia rasdavo sau maisto ir 
guoliams patogias uola: meškos, šernai, vilkai, 
stirnos, taurai, briedžiai ir daugybė kitų įvai
raus didumo žvėrių. Niekas žvėrims netrukdy
davo šituose didžiuose miškuose gyventi, nes jų 
tankumas pastodavo kelią įvairiems medžioto
jams. Į daugeli miškų ne tik svetimieji bet ir 
patys Lietuviai neineidavo.

Tokia gausi gamtos turtais vieta negalėjo 
būti nepastebėta besibastančių žmonių. Todėl 
manoma kad dar keliais šimtais metų prieš Ge
diminą, ant stataus Vilnios upės kranto buvo 
Įsikūręs didelis kaimas, žinoma, tada ten ne
buvo pastatyta puikių pilių, rūmų. .Jų vietojo 
augo tik miškai, girios ir reti pievokšliai. Tan
kumynai ir kai kur vingiuojantieji takeliai jun
gė toli viena nuo kitos pastatytas senovės Lie
tuvių lūšneles.

3. KADA ĮKURTAS VILNIAUS MIESTAS?
Kai kurie istorikai, kaip Dlugošas, tvirtina 

kad tose apielinkėse kuriose dabar stovi V il- 
niaus miestas, pirmiausia apsigyvenę emigran
tai iš Italijos. Jau 1129 metais Vilnius buvo 
šios apielinkes sostinė, kurioje viešpatavęs ku
nigaikštis Davilis ar Vilis. Tame pat 12-me 
šimtmetyje keliauninkai, aprašydami Lietuvą, 
jau mini Trik ir Velni vietas. Iš to spėjama 
kad jie minėjo Trakus ir Vilnių.

Lietuvių-Gudų kronikos Vilnių mini 1270-72 
metais, žuvus Lietuvos karaliui Mindaugui,

kryžiuočiai, pasinaudodami Lietuvoje kilusia su
irute, pradėjo Lietuvą draskyti ir naikinti jos 
šventoves. Tada kunigaikštis Šventaragis per
kėlė į Vilnių iš žemaičių kryžiuočių sunaikintą 
Šventąją Romuvą. Vilnios ir Neries upių san
takoje kunigaikštis Šventaragis paskyrė vietą, 
kurioje turėjo kunigaikščių ir didikų lavonus 
deginti. Savo sunui Gerimantui įsakė, jam mi
rus ir jo kūną ten sudeginti. Kunigaikščiui 
Šventaragiui mirus, jo sūnūs, vykdydamas tėvo 
valią, slėnyje sukrovė didžiulį laužą ir kunigaik
ščių bei kitų didikų akivaizdoje sudegino savo i 
tėvo, 97 metų senelio, kūną. Tai buvo 1268 ar 
1279 metais.

Senovėje Lietuviai tikėjo į daugybę burtų. 
Jie beveik nedarydavo svarbesnių žygių nepa
sitarę su dievų valios skelbėjais — žyniais ar
ba vaidylomis.

Kunigaikštis Šventaragis, pradėdamas sta
tyti Perkūno žinyčią, taip pat norėjo pasiklaus
ti nuomonės senos burtininkės Burinimės, gy
venusios žemaičiuose. Jis pas ją išsiuntė še
šis vyrus, kurie turėjo sužinoti kokia bus sta
tomos žinyčios ateitis. Burinimė pasakė kad ži- 
nyčia tol stovėsianti kol Lietuviai bus stabmel
džiais. Burtininkė liepė padaryti ir Šventara
giui nusiųsti 122 plytas, su jose išrašytais įvai
riais ženklais, kurie reiškė gerus ir blogus me
tus. Paskutinėje plytoje buvo išrašytas kry- j 
žiaus ženklas su dviem skersmenimis. Tai buvo 
spėjimas kad kai ateisianti šio ženklo eilė, Lie
tuviai taps krikščionimis, išnaikins stabmeldys
tę ir pačią žinyčią sugriaus. Kunigaikštis tas 
plytas liepė įmūryti žinyčios pietinėje pusėje.

Burtininkės Burinimės pranašavimai išsi
pildė: už 122 metų JOGAILA su Lenkų pagalba 
Lietuvoje įvedė krikščionybę ir Perkūno žinyčią 
sugriovė.

Po didžiuoju Vilniaus bazilikos altorium ir 
šiandien dar tebėra tas pats aukuras ant kurio 
senovėje degė Lietuvių šventoji ugnis.

Slėnis iš trijų pusių apsuptas kalnais, iš 
ketvirtos apjuostas Neries, buvo vieta kur Ge
diminas pastatė Vilniaus pilį. Visi Lietuvos is
torininkai ir metraščiai neginčija kad ją pa
statė Gediminas. Tačiau ne visi jie sutinka dėl 
pastatymo datos. Vieni nurodo kad Vilniaus 
pilis pastatyta 1322—1323 metais. Kraševskis 
tvirtina kad ji pastatyta tarp 1318 ir 1323 m. 
Tačiau su šia pilies įsteigimo data nesutinka 
Prūsų kronikininko Petro Dusburgo paduotos 
žinios. Jo kronika sako kad jau 1305 metais 
Vilniaus pilis buvo pastatyta, nes tada Karaliau
čiaus Komendantas Eberard de Virnenburgk, 
nukariavęs didesnius Lietuvos plotus, atsidūrė 
ir pas Gedimino pilį, čia užmušė 1000 Lietu
vių, bet pačios pilies nepaėmė. Kitą kartą, 1317 
metų Birželio 24 d., tą pačią pilį norėjo paimti 
Ragainės komendantas Fridericus de Libencele. 
Tačiau Lietuviai ją apgynė ir kryžiuočiams pa
vyko tik medinę pilį sudeginti. Po to dar daug 
kartu kryžiuočiai lankė Vilnių, norėdami sude
ginti Gedimino pilį.

Iš visų šitų kryžiuočių žygių, jiems tik 1390 
metaims pavyko paimti žemutinę medinę pilį.

Kai kurie istorikai sako kad Vilniaus pilį 
Įkūrė Gedimino brolis Vytenis žymiai anksčiau.

Istorikas Narbutas mano kad Trakų pilis 
Gedimino’ įkurta 1321 metais, o Vilnius — 1322 
m. Jis sako: “Sekančiais 1322 metais Gedimi
nas medžiodamas apsilankęs garsioje didžiųjų 
kunigaikščių lavonų deginimo vietoje, Šventa
ragio slėnyje, pastebėjo kalną, ant kurio stovi 
paprasta pilis, pastatyta Perkūno šventyklai 
ginti, ir kuri gali būti tinkamiausia vieta viso 
krašto tvirtovei pastatyti.”

Tačiau teisingiausia nuomone laikoma ta 
kuri sako kad dar Vyteniui esant Lietuvos Ku
nigaikščiu, jis rytų Lietuvą su Vilnium pavedęs 
valdyti savo broliui Gediminui. Pastarasis, gin
damas šalį nuo kryžiuočių puolimų, svarbesnėse 
strateginėse vietose statė pilis. Kadangi Gedi
minas, Vyteniui mirus; tik 1316 metais tapo Di
džiuoju Lietuvos Kunigaiščiu, tai aišku kad pi
lis įkurta dar prieš 1305 metus, vadinasi, dar 
jam nesant Didžioju Kunigaikščiu.

Taigi matome kad apie Vilniaus pilies įstei
gimo pradžią yra įvairių nuomonių ir jokių do
kumentalių žinių neužsilikę.

4. GEDIMINO SAPNAS
Apie Gedimino pilies įkūrimą dar iki šių 

laikų beveik kiekvienas Lietuvis žino gražų pa
davimą, kuriame sakoma kad vieną kartą Didis 
Lietuvos Kunigaikštis Gediminas su dideliu pa
lydovų buriu išjojo medžioti į Panerių kalnus. 
Medžioklei baigiantis, Gediminas užmušė nema
tyto didumo taurą. Kadangi buvo jau vėlus I 
vakaras ir pavargę medžiotojai nenorėjo gryžti 
atgal į Trakus, visi nutarė apsinakvoti netoli 
esančiame Šventaragio slėnyje. Visiems sumi
gus, Gediminas galvojo apie tos dienos medžiok
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lę. Pagaliau ir jis užmigęs, susapnavo tokį sap
ną: Viduryje nakties, ant kalno, kur Gedimi
nas užmušė taurą, išėjo didelis, visas geležimi 
apsišarvavęs vilkas; jis, pažiūrėjęs į mėnulį, 
pradėjo taip baisiai kaukti kad rodės jog jo vi
duriuose dar šimtas kitų vilkų kaukė.

Nubudęs Gediminas, sapną papasokojo me
džioklės draugams, kurių niekas' negalėjo įspėti 
ką sapnas gali reikšti.

Pagaliau visi atminė kad sapnus gerai aiš
kina vyriausias Lietuvių dvasininkas Krivių- 
Krivaitis Lizdeika. Gediminas liepė jį pašauk
ti. Lizdeikai atvykus, Gediminas papasakojo ką 
naktį sapnavo ir prašė jo sapną išaiškinti. Liz
deika atsakė:

“šviesiausias Kunigaikšti! Per šį sapną 
dievai apreiškė tau savo valią ir jeigu ją išpil

dysi, laukia tavęs garbė ir galybė. Geležinis 
vilkas reiškia kad toj vietoj kur esti staugian
tį vilką matęs, turi būti pastatyta tvirta pilis 
ir miestas — valstybės sostinė; šimtas vilkų 
jame staugiančių reiškia gyventojus kurie ta
ve ir tavo miesto garbę bei galybę išgarsins po 
visą pasaulį. Taigi, privalai būti klusnus die
vų valiai ir pastatyti čionai pilį ir miestą, o jo 
vardas ilgus amžius švies Lietuvai musų tėvy-' 
nei.

Toks sapno išaiškinimas Gediminui labai 
patiko. Nieko nelaukęs, jis liepė kirsti medžius, 
vežti plytas ir statyti muro pilį ant to kalno 
kur jis buvo užmušęs taurą. Patį kalną pa va-' 
dino Taurakalniu, o Lizdeikai nuo to laiko liepė 
Radvilu vadintis.

Seka: VILNIAUS MIESTO {KŪRIMAS.

Lietuvos Iškilmių Kalendorius
Lietuvos Nepriklausomybes Dvidešimtmečio Minėjimo Iškilmių ir Viešų 

Pasirodymų Kalendorius 1938 Metais

Vyriausiais w dvidešimtmečio 
minėjimo komitetas skelbia vi
suomenės žiniai 1938 metais 
ypatingai minėtimas dienas, vi
są eilę iškilmių ir viešųjų pasi
rodymų. Ne visas jas ruošia 
Vyr. Komitetas: jo ruošiamos 
tėra tik kelios; kitas ruošia at
skiros organizacijos bei žiny
bos; jas Vyr. Komitetas, kuris 
koordinuoja visas Lietuvių vi
suomenės pastangas ir iniciaty
vą dvidešimtmečiui atšvęsti, tik 
pateikia Lietuvos ir užsienio 
visuomenės žiniai, kad tie ku
rie bus kuriomis nors tų iškil
mių bei viešųjų pasirodymų 
ypatingai suinteresuoti, galėtų 
išanksto joms pasiruošti ir jas 
aplankyti (pav. Amerikos ir 
kiti užsienio Lietuviai). Visos 
iškilmės bei viešieji pasirody
mai paduodami čia chronologi
ne tvarka; paties Vyr. Komi
teto ruošiamos iškilmės pa
brauktos.
Sausio 15 — Klaipėdos prisi

jungimo šventė šven« 
čiama: Klaipėdoj,
Kaune ir visoj Lie
tuvoje.

Vasario 16 — Nepriklausomy
bės atstatymo šven
tė.

Vasario 13-16 — Teatro festi
valis vaikams Kau
ne.

Gegužės 1 — iki Birželio 15 — 
Teatro ir muzikos 
festivalis provincijai 
(Valstybės Operos 
ir Dramos gastroli- 
niai spektakliai).

Gegužės 26 — Kariuomenės ir 
visuomenės ir Kū
rėjų Savanorių šven
tė bei Ginklų Fon
do Vajus Kaune ir 
provincijoje.

Gegužės 29 — “Jaunosios Lie
tuvos” dainų šventė 
Utenoje.

Birželio 6 — “Jaunosios Lietu
vos” dainų švente 
Alytuje.

Birželio 13 — Valstybės Prezi
dento Tautos Vado 
Antano Sme tono s 
vardinės.

Birželio 17-21 — Tarptautinė 
e regata Klaipėdoje.

Birželio 19 — “Jaunosios Lie
tuvos” dainų šventė 
Palangoje.

Birželio 23-24 — Rambyno 
šventė ir Joninės vi
soje Lietuvoje; cen
trinės iškilmės Ram- 
byn-kalnyje.

Birželio 26 -t— Lietuvos šaulių 
Sąjungos šventė.

Birželio 28-29 — “Pavasario”
Sąjungos 25 metų 
sukakties ir krikš
čionybės įvedimo 
Lietuvoję 550 metu 
sukakties šventė ir 
ta proga ‘Pavasario’ 
Sąjungos dainų šven
tė Kaune.

Liepos 8-21 — Tautinės skautų 
ir skaučių stovyklos 
Aukš. Panemunėje 
(skautų) ir Pažais
lyje (skaučių).

Liepos 10 — Dainų šventė Klai
pėdoje.

Liepos 17-30 — Sporto Olim- 
. piada Kaune.

Liepos mėn. (visą) — Apžval
ginė Lietuvių meno 
parodo Kaune.

Rugpiučio 15 — Darbo ir Der
liaus šventė (Kaune 
ir visoje provincijo
je).

Rugsėjo 8 — Tautos šventė vi
soje Lietuvoje (cen
trinės* iškilmės lai-

kinojoje sostinėje 
Kaune).

Rugsėjo 20-30 — Teatro ir mu
zikos festivalis Kau
ne.

Spalių 9 — Vilniaus minėjimas 
(visoje Lietuvoje).

Lapkričio 23 — Kariuomenės 
šventė.

PASTABA:
Bus dar Lietuviškos knygos 

paroda Kaune ir knygos bei 
literatūros vajus visoje Lietu
voje; paroda ir vajus truksią 
nemažiau kaip mėnesį ir bus 
suruošti vasarą ar rudenį. Apie 
tikslų jų laiką būt pranešta vė
liau.

Vilniau Rotušės Portikas ir Šv. Kazimiero
bažnyčios bokštas

EKSKURSIJOS J LIE
TUVA ŠIĄ VA

SARĄ

Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjunga Amerikoje paruo
šė labai nuoseklų Amerikos 
Lietuviams ekskursijų planą 
lankyti šią vasarą Lietuvą.

Kurie Lietuviai žada važiuo
ti Lietuvon primenami pradėti 
rūpintis sau dokumentus ir 
užsisakyti laive vietas.

Laivakorčių ir dokumentų 
būtinai kreipkitės tik j Lietu
viškas agentūras kur jos yra, 
ir į Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narius.

Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjungos Amerikoje nariai 
didumoje patys yra keliavę į 
Lietuvą po kelis kartus ir ge
riausia gali suteikti patarimus 
ir parūpinti dokumentus eks
kursantams arba vykstantiems; 
Lietuvoje apsigyventi.

ŠEŠIOS EKSKURSIJOS
štai yra visa eilė ekskursijų 

kurias nustatė LLASA.:
1. Laivu EUROPA — Ge

gužės 3 d., per Bremeną j Kau
ną arba Klaipėdą.

2. Laivu GRIPSHOLM Ge
gužės 28 d. iš New Yorko tie
siog į Klaipėdą be jokio per
sėdimo.

3. Laivu BRITANNIC Bir
želio 11 d. iš New Yorko i Kau
ną arba Klaipėdą.

4. Laivu AQUITANIA Bir
želio 18 d. iš Nevv Yorko per 
Cherbourgą į Kauną arba Klai
pėdą.

5. I aivų GRIPSHOLM Lie
pos 1 d. iš Nevv Yorko per Go- 
thenburgą Į Klaipėdą.

6. Laivu AOUITANIA Lie
pos 16 d. iš Nevv Yorko per 
Cherbourgą į Kauną ar Klai
pėdą.

Šiomis ekskursijomis vykda
mi pataikysit į svarbias iškil
mes, kurios atsibus šią vasarą 
visoje Lietuvoje.

DIRVOS AGENTŪRA yra 
narys LLASA. ir veikia išvien 
su visais Lietuviais šios sąjun
gos nariais ekskursijų paren
gime.

Tačiau, jeigu kam reikalin
ga išvažiuoti į Lietuvą nelau
kiant ekskursijos, Dirvos agen
tūra patarnauja taip pat lygiai 
gerai ir parūpina laivakortes 
visais laivais, visais laikais ir 
per visas šalis kuriomis tik ga- j 
įima į Lietuvą parvažiuoti.

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

5 ;

per rcvoRjį
PASIŽVALGIUS

SKAIČIAU Dirvoje apie Su
sivienijimo garsų prezidentą 
Bagočių, kaip jis varnas gau
do: leidžia SLA. pinigus albu
mams ir kitiems nereikalin
giems sumanymams ir agituo
ja kad SLA. nariai aukotų pi
nigus bolševikų kokiam ten 
laikraštėliui, o SLA. narius 
bara ir kaltina kam nedirba 
Susivienijimo labui.

Vietoje naudotis pašaline 
spauda agituoti už SLA. reika
lus, SLA. prezidentas agituo
ja už pašalinę spaudą kuri yra 
kenksminga Susivienijimui.

Koks tėvas tokie ir vaikai: 
jeigu SLA. prezidentas nedir
ba savo organizacijos gerovei 
kaip jis gali reikalauti kad na
riai dirbtų ?

Supa Garba.
(

TUŠČIAS STOKJARDŲ 
GENEROLO DŽIAUGSMAS
Draugas Grigaitis nudžiugo 

lyg geležėlę pagavęs kai gavo 
iš kur tai kokį tai lapelį, kuria
me rado keno tai lunatišką nu- 
sidžiaugimą buk Lietuvoje ims 
ir bus padaryta rrrevoliucija.

Juozas Tysliava apie tai Vie
nybėje štai kaip paaiškina:

“Naujienos labai apsidžiau
gė išgirdusios kad Lietuvoje 
susidaręs ‘bendras demokrati
nis frontas’, kuris pradėjo lei
sti savo laikraštį. Tas laikraš
tis, vadinamas Išvien, kiek 
mums žinoma, yra spausdina
mas Vokietijoje.

“Nereikia didelės politinės 
išminties kad galėtume supras
ti ką tai reiškia. Lietuviško 
'demokratinio fronto’ laikraš
tis leidžiamas Vokietijoje, kur, 
kaip mums visiems gerai žino
ma, išskyrus nacionalsocialistų 
idėjos spaudą, jokios kitos, net 
ir demokratinės, idėjos laik
raščiams nėra vietos.

“Savaime suprantama kad 
naciai labai gerai žino apie to 
laikraščio ėjimą. Naciai taip 
pat labai gerai žino apie tą 
‘bendrą demokratinį frontą’, 
kuriuo socialistų dienraštis 
taip džiaugiasi.

“Taigi, 'išvada aiški. Tuo tar
pu kai Hitleris, tas didžiau
sias demokratijos priešas, tai
so žabangas Lietuvos nepri
klausomybei, tai Naujienos 
džiaugiasi kad ‘fašizmo priešai 
jungiasi į daiktą kovai demo
kratiją atsteigti’.”

Neužilgo gal sužinosim kad 
tą laikraštį kuriuo musų cici- 
likai taip džiaugiasi, leidžia 
pats Hitleris Lietuvoje suiru
tei kelti kad lengviau galėtų 
sudrumstame vandenyje žu
vauti.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai....

Jeigu kurio savo nekenčia, o 
negali patys nugalėti, jie nau
dojasi pagalba didžiausio savo 
priešo, kuris tą silpnybę žino
damas tuos žioplius greitai pa
sigauna.

GERB. PUSTAPĖDIS Mar
gutyje štai kaip:

“Yra visokių juokų. Aną 
dieną bolševikų dienraštis ‘V.’ 
lyg ir nusiskundė kad Pijori- 
joj du Lietuviai ėjo per stubas 
rinkt aukų dėl išvadavimo Lie
tuvoj politinių kalinių. Na ir 
surinko 260 centų! Nesiseka 
vargšams. Geriau jie rinktų 
dėl išvadavimo savo ‘draugų’ 
iš Rusijos kalėjimų. Ale ma
tai, negarbė. Kaip stalininiai 
gali gelbėt trockinius?!---...”t j
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TAKSU BALSAVI - 
MAS BUS KOVO 1
Clevelando miesto valdyba 

rengia balsavimus Kovo 1 die
ną gavimui $6,600,000 naujų 
taksų savo reikalams, šie tak
sai siūloma ne kaip paprasti 
taksai bet pavidale priedo prie 
Clevelando čarterio.

The Cuyahoga Tax League 
tikrina jog miesto valdyba rei
kalauja perdaug pinigų. Mie
sto valdyba 1937 metais pralei
do savo reikalams $16,350,200, 
o šymet nori praleisti $2,348.- 
800^000 daugiau — viso rei
kalauja virš $18,000,000.

The Cuyahoga T'ax League 
praneša balsuotojams jog ji 
priešinga šiam čarterio Prie
dui, nes jis suteiktų miesto 
valdybai suvirš milijoną dola- 
rių daugiau negu ji privalo iš
leisti, po davimo pridėtinių 

‘ pinigų paskyrimui daugiau po
licininkų ir naujų reikmenų po
licijai ir ugniagesiams. •

Visi taksų mokėtojai privalo 
stoti į kovą prieš aukštus tak
sus. Visų obalsis turi būti — 
“NEREIKIA NAUJŲ TAK
SŲ!” Miesto ir apskrities val
džios kaštai privalo būti ma
žinami, o ne taksai keliami.

TAKSŲ BALSAVI 
MAS BUS KOVO 1
TAKSŲ BALSAVI -

SAWYER KANDIDA
TUOJA Į OHIO GU

BERNATORIUS
Čharles Sawyer, buvęs Ohio 

valstijos leitenantas guberna-; 
torius, savo radio kalboje Sau
sio 31 d. pareiškė kad jis kan
didatuoja į Ohio valstijos gu
bernatorius ir pasitiki kad val
stijos piliečiai jį nominuos iš 
Demokratų partijos.

Taigi Sawyer tuomi paskel
bia kovą dabartiniam guberna
toriui Davey, kuris taip pat 
yra Demokratas.

Sawyer turi pilną paramą 
Prezidento Roosevelto.

Dabartiniai skandalai suriš
ti su Davey administracijos 
tvarka žymiai pakenkė ne tik 

'pačiam Davev bet ir Demokra
tų partijai. Reikia rimto žmo
gaus kuris išlaikytų Demokra
tų partijos garbę. Sawyer to
kiu yra.

APIE ŽYMESNIUS

CLEVELANDO LIETUVIUS
* Y- -Y-¥

MYKOLAS SACEVIČIUS

RUSAS DAILININKAS, BASIL E.. KALAŠNIKOV, PASIŽYME-
PORTRETŲ PIEŠIMUJĘS

• PER SAUSIO mėnesį Cle- 
velande automobilių nelaimėse 
užmušta 10 asmenų — pernai 
ta pat mėnesį žuvo 25.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
PYTHIAS 
CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

J. Verbyla ir A. čiutelė
savininkai.

RUSSELL INN
6921 Wade Park Avė. 

PUIKUS VYNAS, ALUS, 
DEGTINĖ

Graži užeiga šioje kaimyny
stėje. Kreipkitės čia. (6) 

JAMES CEJKA, Sav.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

7903-05 Superior Avė.
(Greta “Dirvos” buvusios 

vietos) 
Atdara iki 2:30 naktį.

SKANUS VYNAS
Turim puikiausių vynų pasi
rinkimui, 20% stiprumo,— 

California, Port, Muscatel, 
Tokay, Sherry, Brandy ir kt. 
6% alus išnešimui, 6 bonkos 
už 50c. (3)

Azet Wine Co.
1172 East 79th

(3)

Street

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

KALAŠNIKOVB ASI L E.

Clevelande apsigyveno nau
jas gabus portretų piešėjas dai
lininkas Rusas, Basil E. Kalaš- 
nikov, kurio gabumus pripaži
no ir vietos meno kritikai.

Artistas Kalašnikov trumpu 
savo buvimo laiku Clevelande 
buvo pakviestas nupiešti kelių 
įžymių asmenų portretus, tarp 
jų portretą panelės Clara L. 
Myers, Profesorės Emeritus 
Anglų kalbos iš Flora Stone 
Matter kolegijos. Tas portre
tas yra iškabintas Flora Stone 
Matter Kolegijos skaitykloje, 
kuri paskirta jos atminčiai.

Tas portretas matosi šiame 
atvaizde su pačiu piešėju, Ka
lašnikov.

Basil E. Kalašnikov pradėjo 
studijuoti meną Tolimų Rytų 
Rusijoje, kur Kinų ir Japonų 
meno pažinimas jį paįtekmėjo. 
Vėliau jo šeima persikėlė į Ho- 
nolulu, Hawaii salose, kur jis 

; tęsė savo meno studijas su 
garsiu mokytoju, D. Howard 
Hitchcock. Paskiau šeima at
važiavo į Ameriką, apsistojo 
Seattle, Wash. Pats Basil ša
mo paišybos meną studijavo 
Los Angeles, kur įstojo į Otis 

■ Art Institutą ir studijavo apie 
penkis ar šešis metus.

Ten gavo susipažinti su eile 
kitų žymių piešėjų, nuo jų ga
vo naujų idėjų, ir taip savo 
meną ir darbą praplėtė kad sa
vo piešinių parodoje sulaukė 
žymių kritikų pagyrimus.

Baigęs studijas, gryžo atgal 
į Seattle, iš kur vėliau atvyko 
į Toledo, Ohio, ir tokiu budu 

, gavo progą apsibūti ir pradėti 
savo darbą Clevelande.

Basil Kalašnikov piešdamas 
portretą nereikalauja savo pie
šiamo asmens sėdėti ramiai, 

I kaip daro kiti artistai. Jisai 
I žmogų kalbina, ir tokiu budu 
išgauna iš jo geriausias jo vei- 

i do išraiškas, taip kad jo pie
šiniai būna labai naturališki ir 
gyvi.

GROTTO CIRKAS 
VASARIO 21 IKI 

KOVO 6
Didelis ir su daug naujeny

bių Grotto Cirkas Clevelande 
atsibus Vasario 21 iki Kovo 6, 
didžiojoj miesto auditorijoj.

Tarp kitų įvairybių bus žy
maus “Hoot” Gibbon’s Wild 
West Show. “Hoot” tapo ap
vainikuotas Cowboys Karalium 
ir nuo to jis pragarsėjo ir pa
siekė filmas. Jis filmose taip 
pat nepaprastai atsižymėjo, o 
dabar pribuna į Clevelandą su 
tikru Laukinių Vakarų persta
tymu.

Daugelis aktų šiame cirke 
bus pirmą kartą perstatyti 
šioje šalyje, dalyvaujant 
žymėjusiems artistams iš 
rių pasaulio šalių.

iš tos pat vietos Lietuvoje.
SaceviČius myli Lietuvą, to

dėl buvo parvažiavęs paviešė
ti 1910, 1912, ir treciu kartu 
1921 metais. Pastaru parva- Į 
žiavimu norėjo net Lietuvoje1 
apsigyventi, tačiau pokarinės 
sąlygos ir stoka tvarkos nelei-; 
do jam ten apsilikti.

1921 metais važiuodamas į 
Lietuvą, jis turėjo progos pa- į 
sitarnauti Lietuvos pasiunti
nybei. Jam buvo pavedus Lie
tuvos Atstovybė Amerikoje 
parvežti į Berliną diplomatinį 
paketą, kuriame sako buvo pi
nigai siunčiami į Kauną. Jis 
ir šiandien turi Lietuvos Pa- > 
siuntinybės jam išduotą liudy- 
mą apie to paketo priėmimą; 
Berline, Spalių 11 d. 1921 m. i

I

pasi-
Įvai-

MĖ-• PER PASTARUS 13 
NĖŠIŲ Clevelande buvo 16 at
sitikimų kuriuose bombos su
sprogdino namus ir kitokias 
įstaigas ir dar nėra nei vienas 
kaltininkas suimtas ir nubau
stas. Prie to, buvo įmesta dvo
kiančių bombų į 50 teatrų ir 
šiaip viešų vietų ir už tai nie
kas nesugautas ir nenubaustas. 
Langų namų, krautuvių ii- au
tomobilių išmušta 2,687 ir tik 
keli kaltininkai pagauta. Tai 
vis darbas vandalų kurie po 
priedanga unijų ir kitokių or
ganizacijų varo savo kovą su 
tais kurie jiems nemoka kyšių.

• MIESTO ir APSKRITIES 
viršininkai pradėjo trukdyti 
išmokėjimą savo įstaigų tar
nautojams algų, tikrindami jog 
pinigų trūksta. Tuomi mato
mai nori išraginti juos dirbti 
smarkiau agituojant už prave- 
dimą naujų taksų. Sako, jei
gu apskrities šelpimo reika
lams j ieškoma suma nebus nu
balsuota tarnautojai turės bū
ti be algų neribotą laiką. Da
bar pasirodo kam “šelpimo” 
taksai reikalingi: Apskrities 
iždininkas pakėlė daugeliui sa
vo smarkesnių politikieriukų 
mokestis, o dabar reikalauja 
piliečių nubalsuoti jam daugiau 
pinigų.

• POLICININKAS Paces 31 
d. Sausio, nakties laiku, Olym- 
pia teatre nušovė savo draugą, 
to teatro naktinį sargą, kuo
met pradėjo skambėti aliarmas 
ir jiedu abu inėjo į teatrą pa
tamsėję vienas apie kitą neži
nodami. Sargas Berger buvo 
policininko palaikytas plėšiku.

šis plačiai žinomas Clevelan- 
dietis, kuris dabar jau perse- 
nas dalyvauti Lietuvių veiki
me, yra vienas iš ankstyvųjų 
Clevelando Lietuvių kolonijos 
gyventojų — šiame mieste gy
vena jau 51-mą metą!

Kada jis į Clevelandą atva
žiavo, Lietuvių čia buvo tik ke
lios šeimos. Tai buvo 1887 me
tais. Kiek tada Lietuviško gy
venimo buvo, jis, jaunas vaiki
nas, su kitais savo amžiaus 
jaunais Lietuviais tą gyveni
mą suko, augino, plėtė.

Mykolas SaceviČius paeina 
iš Jočiunų kaimo, Raguvos pa
rapijos, Panevžėio apsk. Gi
męs Liepos 20 d. 1865 metais.

Iš Lietuvos atvažiavo tiesiog 
į Clevelandą. čia dirbo viso
kius darbus,, paskiau pradėjo 
varyti įvairius biznius, laikė 
valgomų produktų krautuvę, 
vėliau karčiamą, po to užsidė
jo cigarų išdirbystę, o dar pas
kiau turėjo baldų parduotuvę.

Dalyvavo Lietuvių parapijos 
veikime, priklausė prie jos nuo 
pat pradžios kaip tik sąlygos 

j leido. Buvo veiklus SLA. 14 
kuopos narys ir yra atstova
vęs šią kuopą ankstyvuose S. 
L. A. seimuose net trejetą kar
tų. Jo ir kitų Clevelando de
legatų pastangomis buvo par-

i trauktas į Clevelandą SLA. sei- 
' mas 1907 metais. Tai buvo 
pasididžiavimas mažai Lietu- 

; vių kolonijai šioje Amerikos 
dalyje.

Po to seimo, kitas SLA. sei
mas Clevelande gauta tiktai 

1 1936 metais!
Lietuvos reikalų rėmėjų ei

lėje Mykolas SaceviČius stovi 
I tarp pačių pirmutiniųjų. Jis 
buvo pirkęs ir Lietuvos Lais
vės Paskolos bonus, ir Lietu
vos Atstatymo Bendrovės ak
cijas, ir gausiai aukavęs viso- 

i kiems tautos reikalams.
Dar ir šiandien p. SaceviČius 

turi prie savęs liudijimą LIE
TUVOS N E P R I GULMYBĖS 
FONDO, kuris buvo vienas iš 
pirmųjų fondų sutvertas tauti
nių veikėjų pastangomis. To 
fondo obalsis buvo: “Lai Bus 
Laisva Lietuva!” O viskas ko 
tada tam tikslui pravesti rei
kėjo tai pinigų, pinigų! Sace
viČius tada davė $25.

Tas liudymas jam išduotas 
Sausio 1 d. 1919 metais, pasi
rašytas Dr. K. Draugelio, pir
mininko, P. Jurgeliutės, sekre
toriaus, ir Thomas Paukštis, 
iždininko.

Tai yra tik vienas* iš dauge
lio jo gautų liudymų už aukas 
tautos reikalams.

Lietuva yra laisva jau 20 
metų! Jo kaip ir kitų gerų 
tėvynainių nuoširdžiai duotos 
Lietuvai stiprinti aukos atne
šė savo didelius vaisius.

Jo žmona, kurią jis vedė 
tais pat metais kaip į Ameri
ką važiavo, mirė prieš keletą 
savaičių Clevelande. Ji paėjo

JO E’S PLACE
7805 SUPERIOR AVĖ.
SMAGI LIETUVTŠKA 

UŽEIGA
Penktadieniais žuvis, muzika, 

šeštadieniais taipgi 
smagi muzika.

Kviečiu visus savo draugus 
ir kaimynus. (6)
.Juozas Paltanavičius, Sav.

tFOUR STAR CAFE? 
i ★ ★ ★ ★ ?
X DEGTINĖ, VYNAS, ALUS f j

TX 
TI
Z

I

Duodama Geras 
valgis. 

MUZIKA PENKTADIENIO 
IR ŠEŠTADIENIO VAK.
JOHN MEYER
Telef. ENdicott 9162 

6512 Hough Avenue
> •j* ♦*< • ►’« •j*♦*« • *« ♦ •J* • •’« »*•»»*♦ i
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A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGĄ
Stiprus Alus Degtine — Vynas

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

I

SVEIKATOS PATA
RIMAI PER RADIO 

ŠI WCLE
Pereitą savaitę Clevelandas1 

pirmą kartą girdėjo naują pa
linksminantį ir kartu pamoki
nantį radio programą kuomet 
WCLE ir United Broadcasting 
Co. patiekė oro bangomis “The 
Health Commentator” (Svei
katos Patarimai).

Komentatorius yi*a William 
E. Telzrow, Clevelando ir Cu- 
yahoga apskrities Anti-Tuber- 
kuliozo Lygos sekretorius, šis 
programas bus duodamas pen
ktadienio rytais nuo 10:45 vai.

• GUB. DAVEY atmetė bi- 
lių kuris reikalauja neduoti 
valstijos pašalpos svetimša
liams kurie nėra Amerikos pi
liečiais. Nekurie “tikri Ameri
konai” valstijos legislaturos 
nariai priešingi mokėti pašal
pas ateiviams kurie nėra išsi
ėmę nei pirmų pilietybės po- 
pierų.

19 3 8 
CLEVELANDO 

MAISTO 
PARODA

ir

Namų Reikmenų 
Ekspozicija

Dalyvauja asmeniškai
BOBBY BREEN
4 kartus per dieną

VASARIO 10 iki 18
išskyrus sekmadienį

PUBLIC 
AUDITORIUM 

Atdara 1 iki 11 vakare

Viešos Vestuvės
šešt. Vasario 12, 8 vai. vak.

Du kartu į metus taip darome, ištuštinimui sa
vo krautuves ir padarymui vietos naujoms 

sezoninėms prekėms štai jūsų proga
Visi Vyru 

SIUTAI ir 
OVERKOTAI

tiktai po

Pirmiau jų 
kaina buvo 

iki $25\

• NUO ŠIŲ METŲ, Cleve
lando policijoj įveda saliutavi- 
mą policijos viršininkų. Kiek
vienas policininkas turės prisi
laikyti kaip kareivis, sudaužti 
savo kulnus ir atiduoti pagar
bą savo viršininkui. Iki šiol 
to nebuvo, ir policininkai net 
buvo perdaug artimi savo vir
šininkams.

MAISTO PARODA 
CLEVELANDE 

VASARIO 10-18

irClevelando Maisto Paroda 
Namų Reikmenų Ekspozicija 
prasideda Vasario 10 iki 18 d. 
didžiojoje miesto auditorijoje. 
Tarp kitų įdomybių publikos 
patraukimui, parkviestas gar
susis Bobby Breen. Prie to, 
paskirta $160 dovanų šeimi
ninkėms už jų geriausia pa
gamintus maisto dalykus.

Ten pat atsibus kasdien 
mokos moterims maisto 
minimui. Kasdien bus duoda
ma dovanos $20, išdalinti į ke
turias dalis, pirma dovana bus 
$10, kitos mažesnės.

pa- 
ga-

Į-JIPPODROMĮT

HAPPY LANDING 
PALIKTAS

Gražus ir įdomus veikalas, 
filmą “Happy landing”, palik
tas kitai savaitei Hippodrome 
Theatre, delei jo didelio pasi
sekimo pereitą savaitę.

Veikale vaidina garsi Nor
vegė artistė ant ledo,. Sonja 
Henie 
che. 
zikos, 
no j e. 
gražų

su populiariu Don Ame- 
Veikalas turi daug mu- 
puikių vaizdų ledo are- 
Butinai pamatykit šį 

veikalą.

"“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugasj 
platinkit ją tarp savo draugu.

__________________________________ *

ANT NAMO ....
JEI NORIT PASKOLOS

Vyru

S 1.50

$1.35 Geri Marškiniai 
dabar 89c. 2 už $1.75

Geros Pirštinės . .$1.00 
su pamušalu ir be
Darbinės kojinės ...10c

79c

Vyrų $1.95 užsimaunami
Sveteriai ...................... $1.19

Vyrų šilti UNION
Apatiniai ......................... 89c

Geri šilko Kaklaraiščiai . . 25c
Vaikų Trumpos kelnaitės 79c
Vaikų Sveteriai ................ 79c

Vyrų
Vilnoniai Kakliniai
Vaikų K&E $1 marškiniai 79c

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

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė. Kampas Giddings RcL

WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL DIRECTOR

Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir pasirinkimo.

Vienok musų patarnavimas, užjauta Ir prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
modemiškas.

6522 Superior Avė._________HEnd. 9292
iihitrmiiiiiiiiTiinmiiiniiiiiiiniiirrin ittt Oii'iiinniirTi

... jums reikalinga gauti geriausias patarimas apie kiek 
galėtumėt skolinti, kokiam laikui paskolą užtraukti, ir kaip 

ją atsimokėti.

Jeigu jus planuojat užtraukti mortgeČių ant savo namo 
norėdami pagelbėti sunui arba dukteriai įsigyti namą — 
tuomet ekspertų patarimas dar labiau reikalingas.

Per 88 metus Society for Savings suteikė tokius patari
mus nemokamai. Užkviečiame jus ateiti pasitarti 
Pasiteiraukit apie Savings Mortgage, taipgi.

apie tai.

127 Public 
Square

fitf
Matantį

ttt tlw Glitu ūf (JHmlattč
INKORPORUOTA 1849

Narys Federal Deposit Insuranee Corporation
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

1 NAUJAUSIOS ŽINIOS
IS LIETUVOS

ŽUDYSTĖ PRIE BAB 
TŲ IŠAIŠKINTA
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SCENOS VEIKALAI

PAKALNIAI I MIKALAJŪNAI

J

vie- 
išei-

bet

VEIKLUS BAŽNYTKAIMIS
Pakalnių bažnytkaimis yra 

Utenos valsčiuje ir apskrityje. 
Pakalniai stovi labai gražioje 
vietoje, tarp dviejų ežerų ir iš 
vakarų pusės stovi išdidi gi
ria, aukštyn galvą iškėlus ir 
vis ką tai liudnaus niūniuoja, 
lyg primindama Vilnių esantį 
žiauraus okupanto rankose.

Pakalniai stovi ant Utenos 
ir Aluntos vieškelio ir dar 
nas vieškelis iš Pakalnių 
na į Leliūnus.

Pakalniai turi medinę
labai gražią bažnyčią, šalia baž
nyčios stovi aukšta mūrinė va
dinama koplyčia su daugeliu 
šventųjų, bet jau ji laukia pa
taisymų. Yra viena krautuvė 
ir pašto agentūra. Yra tik vie
nas žydas, kuris užsiima kal
vio amatu.

1937 metais pastatyta dide
lė mūrinė pradžios mokykla, 
už kurią Pakalnių apielinkės 
gyventojai vyriausybei yra la
bai dėkingi kad suteikė jiems 
erdvią, hygienišką mokyklą.

Pakalniuose organizacijos y- 
ra šios: šaulių būrys, Lietuvos 
Tautininkų Sąjungos Pakalnių 
apielinkė, Jaunųjų Ūkininkų 
Ratelis ir L. T. Sąjungos Jau
nalietuvių skyrius. Čia visos 
organizacijos labai gražiai, su
tartinai dirba tautinį darbą.

Ežeras šalia Pakalnių vadi
namas Ilgis, nes ištikrųjų jis 
yra netrumpas, turi apie tris 
kilometrus ilgio. Tame ežere 
yra labai graži sala apaugus 
lapuotais medžiais. Ten vasa
rą jaunimas rengia pasilinks
minimo pramogas. Į šią Pa
kalnių vasarvietę tokioms pra

mogoms suplaukia valtimi# la
bai daug apielinkės jaunimo. 
Čia jaunimas pasilinksmina, 
pasidžiaugia, kartu prisimena 
ir trečdalį Lietuvos jaunimo 
vergaujantį po svetimu jungu. 
Prisimindami jų sunkų gyve
nimą surenka keletą desėtkų 
litų ir pasiunčia Vilniaus Gele
žiniam Fondui.

Jonas Sirgedas.

PAVYZDINGAS KAIMAS 
TAUTIŠKOJ VEIKLOJ

Lietuvos kūrimosi pradžioje 
šis kaimas buvo sulenkėjęs. 
Partijų gadynėje, kada laisvai 
veikė ir Lenkų agitatoriai, čia 
rasdavo sau gerų prietelių.

1921 metais Mikalajūnų kai
me buvo įsteigta Lenkiška pra
džios mokykla. Tačiau neilgai 
tęsėsi toks tikrų Lietuvių kai
miečių nesupratimas. Vėliau 
mokykla tapo prašalinta ir 
žmonės ėmė susiprasti gerų 
apielinkės veikėjų dėka.

įsikūrus Gelvonų miestelyje 
Vidurinei mokyklai iš šio kai
mo įstojo keletas jaunuolių. Ir 
jau 1925 metais vasarą, dėka 
moksleivių, ypač St. Jakšto ir 
Zavišos, šiame kaime įsisteigė 
Lietuvos Tautininkų Sąjungos 
skyrius, šiandien jau dvylika 
metų Mikalajūnų Tautininkų 
Apielinkė darbuojasi tautinia
me bare, delei Lietuvos gero
vės, raunant iš šaknų lenkišku
mo ir kitų blogybių diegus.

Dabar šis kaimas tuo atžvil
giu yra pavyzdingiausias apie- 
linkėje.

Iš Mikalajūnų kaimo yra iš
ėję keletas šviesuolių, mokyto
jų, valdininkų ir kitų profesi
jų žmonių.

Kaimas randasi už vieno ki-1 
lometro nuo Gelvonų miestelio. 
Ūkininkai turtingi, nes gera 
žeme, lygumos.

šių naujųjų metų tradicinia
me vakare apielinkė tarp kit
ko pareiškė:

“Ateities darbe męs bran
ginsime visų geras pastangas 
ir atsidėję, kiek pajiegsime, 
šalinsime iš gyvenimo visas 
negeroves, Rad jos nesugriau
tu namų, kuriuose gyvena Pa
sišventimas ir Idėja!“

Vikt. Tatarėlis.

MUZEJAUS SKYRIAUS 
ATIDARYMAS

KAUNAS. — Sausio 25 d. 
i dalyvaujant Valstybės Prezi- 
! dentui, Vyriausybei, Mokslo ir 
Meno atstovams, atidarytas 
Kultūros Muzejaus Priešistori
nis skyrius, turintis per 10,000 
eksponatų, vaizduojančių 
tuvių tautos kultūrinę 
nuo 14,000 metų prieš 
taus gimimą.

Lydos apskrityje suėmė 
Lietuvių knygynų vedėjus.

12

Sveikatos

M A S

Lie- 
raidą 
Kris-

BENDRADARBIAVIMO
SĄJUNGA

Kaune Įsteigta kultūrinio 
bendradarbiavimo su užsieniais 
Sąjunga.

LENKAI NESILIAUJA
KAUNAS. — Sausio 

, Lenkai uždarė Vilniaus 
J Lietuvių Ūkio Draugiją 
i tuvių Sporto Klubą.

SEIMO DARBAI
KAUNAS. — Sausio

22 d. 
Krašto 
ir Lie-

27 d. 
Seimas svarstė ir priėmė sve
timšaliams gyventi, taipgi me
dicinos, adontologijos, farmaci
nės praktikos teisių Įstatymų 
pakeitimus. Seimui pateiktas 
naujosios konstitucijos projek
tas imamas svarstyti Sausio 
31 d.

Tarpžinybinė Komisija pa
teikė Vyriausybei platų muri
nės kaimo statybos plytų, kal
kių degyklų ir cemento fabri
ko steigimo planą.

Lietuvos Prekybininkų, Pra
moninkų ir Amatininkų (Vers
lini r. kų) Sąjunga įsteigė Kau
ne importo-eksporto bendrovę 
“Verslas”. Kas iš firmų ar pa
skirų biznierių norėtų užmeg- 
sti ryšius gali kreiptis adre
su: Akc. B-vė Verslas, Laisvės 
Al. 24, Kaunas, Lithuania.

SUSIORGANIZAVO LIETU
VOS KARIUOMENĖS PIR
MŪNŲ SĄJUNGA

KAUNAS. — Didžiojo Karo 
metu atsirado daugiau aiškių 
vilčių Lietuvos nepriklausomy
bei atgauti. Lietuvos kariai, 
tuo metu tarnavusieji svetimo
se kariuomenėse, juto kad kon
kreti jiega Lietuvos nepriklau
somybės idėjai įvykdyti ir ją 
apginti yra kariuomenė. Sve
timoms kariuomenėms pradė
jus krikti, patrijotų buvo pra
dėtos organizuoti atskiros Lie
tuvių dalys, kurios ryžosi or
ganizuotai vykti į Lietuvą jos 
nepriklausomybę ginti.

Daugiausia tokių dalių buvo 
organizuota plačiojoj Rusijoj, 
kurios kad ir netiesioginai su
darė pirmutinės Lietuvos ka
riuomenės branduolį. Daug 
kas iš organizuojamos kariuo
menės skaudžiai nukentėjo pa
dėdami savo gyvybes ant Tė
vynės aukuro. Pavyzdžiu gali 
būti kad ir Lietuvių Karių Ba- 
talijonas Sibire, kurio vadus ir 
dalį karių bolševikai išžudė. 
Dabar suorganizuota Lietuvo
je tų pirmūnų sąjunga.

LAIVYNAS AUGA
KLAIPĖDA. — Lietuvos 

mercinis laivynas smarkiai 
ka. Klaipėdos laivininkystės
bendrovė “Sandėlis” nupirko 
naują 1128 tonų talpos laivą.

ko- 
au-

LITERATUROS PREMIJA
KAUNAS. — Lietuvos vals

tybinu 1187 metų literatūros 
premija atiteko žinomam poe
tui Aleksandravičiui už eilėraš
čių rinkinį.

KAUNAS. — Tryliktame ki
lometre nuo Babtų pagal Kau- 
no-Babtų vieškelį, prie pat Ne
vėžio, Sausio 4-5 d. rytą rastas 
maiše žmogaus lavpnas. Kri
minalinės policijos valdininkai 
patikrinę lavoną, prie jo nera
do jokių žymių nei ženklų. Ta
čiau prityręs tardytojas V. Žu
kauskas tą pačią dieną išaiški
no kad nužudytasis buvo Sta
sys Knofas, iš Babtų valsčiaus, 
Babtų vienkiemio, 35 m. am
žiaus ūkininkaitis.

Nužudytas Knofas turėjo 5 
ha žemės, bet jo dalies globėja i 
buvo jo teta, kuri pagal vyrą i 
vadinasi Jakubauskienė. Ji su 
savo vyru turėjo 8 ha. žemės.' 
Abu sklypai sujungti į vieną. I 
Knofas ir Jakubauskai gyveno; 
vienoje troboje ir dažnai pyk- • 
davusi. Jakubauskas Knofo la- j 
bai neapkentė.

Tardytojas ir kriminalinės 
policijos valdininkai j ieškojo j 
nusikaltimo žymių tuose na-' 
muose, bet jos spėta gerai už
maskuoti. Rado kraujo žymių 
Jakubauskų namuose, kieme, j 
šlajose ir kitur. Tada kreipė-, 
si Į senį Jakubauską (jis 65 m. ; 
amžiaus, bet pats tvirtina esąs 
72 metų), klausdami:

— Tai kaip čia buvo, tėvai?
Senis užkluptas tokio stai

gaus ir netikėto klausimo, iš
balo kaip drobė ir drebančiu į 
balsu ištarė “taip”.... Pas
kui prisipažino prie žudystės j 
ir teisindamasis save aiškino Į 
buk Knofas jį norėjęs užmuš
ti. Jis todėl užmušęs Knofą Į 
ir įdėjęs į maišą lavoną, rogė-1 
mis išvežęs Kauno linkui ir 
pakelėje išvertęs, žudikas už
darytas kalėjime. la. j

NAJI IŠRADIMAI IR 
Patentai Perkami 
Rašykit arba kreipkitės:
768 Ilippodrome Bldg. 

Cleveland, O.

Jieškantiems
F. Į. SKOK

S E U R
Masažistas ir elektros šviesa 

gydytojas 
Išpildoma daktarų nurody
ti masažo receptai. (: 

6420 St. Clair Avenue 
Ateikit susitarimui.

SUĖMIMAI VILNIJOJE
VILNIUS. — Įvairios Vil

niaus krašto Lietuvių draugi
jos yra įsteigusios daug kaimo 
kultūrai kelti skaityklų, kurio
se apielinkės gyventojai gali 
pasiskaityti nemokamai Lietu
viškų laikraščių ir knygų. Bet 
Lenkams matyt ir. tas grynai 
kultūrinis darbas rėžia akį — 
jie pradėjo tas skaityklas už
daryti ir suimti jų vedėjus —

t

J.

t

•ii
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DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1768

Ar kenčiate nuo Reumatizmo?
tuomet naudokite

RHEUMATOX
Gydo skausmą ir štyvumą paeinantį nuo Reumatizmo, Arthritis, Neu- 
ritis, Sciatica, Gout ir Lumbago. Skirsto ir naikina kūne rūgštis. 
Šis vaistas išrastas vaistininko kuris pats kentė ilgą laiką nuo Reu
matizmo ir Neurito. Gausit tikras pasekmes iš penkių savaičių gy
dymo Ištekliaus, kuris susideda iš trijų 8 oz. bonkų, kaina $4.00. 
Išdirba legalizuoti vaistininkai. Užrašo tą vaistą gydytojai. Par
duoda tik Adolf Nydegger, vaistininkas per 32 metu, ir Wm. T. Kuli, 
vaistininkas per 47 metus. (1

RHEUMATOX CO. Ltd., 253 Old Arcade, Cleveland, O.
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P. J. KEPSI S
809 Society for Savings B!dg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEmnore 47IO-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainų. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurancc reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

t

t
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Į APDRAUDOS REIKALE |
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

r: tl.tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
ĖE sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- EE 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). 

į P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate = 

= ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
' llilIlIlIililIlIilIilIilIlIlIlIlIlIlIilIlIlIilHlllilIlIlIlIlJlLIlIBIIIIIIIIIIIIiilIlIlIliiillIilUlo

Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti
GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 

galima siųsti pašto ženkleliais)
$1

DIDĖJA LIETUVOS 
PRAMONĖ

KAUNAS. — Radviliškyje 
steigiamas trečias Lietuvos 
stiklo fabrikas. Tam reikalui 
sudaryta akcinė bendrovė su 
490,000 litų pagrindinio kapi
talo.

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

į LIETUVĄ

LIETUVOS SVIESTO 
EKSPORTUOTA 15 
MIL. KILOGRAMŲ 
KAUNAS. — Kaip galutiniai 

Pienocentro duomenys rodo, vi
so pernai Pienocentras į užsie
ni eksportavo sviesto 294,574 
Angliškus centnerius, tai yra 
arti 15 milijonų kilogramų 
(arti 35 milijonus svarų).

1936 metais buvo eksportuo
ta 281,543 Ang. centneriai, ar
ba per 14,300,000 kilogramų.

Į Angliją eksportuota dau
giausia : 1937 metais 203,980 
Ang. centnerių; 1936 metais— 
209,918 Ang. centnerių.

TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliausit eekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Breme: havene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių 
ir immigracijos vizas <lel jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba
1130 Euclid Avė. Cleveland, Ohio

HAMBURG-AMERICAN I.INE 
KORTE GERMAN ILOYD

ra

DYKAI BANDYMAS
NUO

Metodą,

REUMATIZMO
Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labaį jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-pigą 

tarną.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakelį. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau j
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Farvvell Avė. Chicago. III.
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LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
I * I? ANAS K LJN( ’A I T I S, Savininkas

4023 E. 141 STREET Te,efonas WAsh- 3227
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nami
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatėm tiesiog i namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur,

g visada klauskit NEW DEAL DUONOS

AMERIKA PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi...............................

AKIS UŽ AKI, DANTIS Už DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vyiai, 2 moterys. 29 p.

AUKSO VERŠIS — Vieno veiksnio komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi.............................

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi.....................

DU BAILIU — Komedija viename veiksme. Vei- 
: kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi..........................

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi...................

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi.............................

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p.......

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai..........................................................................

KOMED1JĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi.......................................

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.......

KADA MES iš NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
trijų veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 
vyrai, 3 moterys. 111 pusi.....................................

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi........................................................

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pus!...................

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi................. ...........

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi.

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p.

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai- 
; kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny

gelė 31 pusi, didumo.............  . v.................................
MOTINOS ŠIRDIS —• keturių veiksmų drama; vai

dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi.........................
MEDICINOS DAKTARAS — Kpmedija viename 

veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.
MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy

rai,, 2 moterys. 20 pusi.................. .......................
MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra

ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi..............
NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai- 

: dina 27 vyrai, 2 moterys. SI pusi...........................
NASTUTĖ — dviejų veiksmų 'drama; vaidina 4 

vyrai, 2 moterys. 30 pusi.......................................... 15c

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi......................................10c

PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina 
j 10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi..................................

PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen-
: kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys-
E 3 vaikai. 110 pusi.....................................................

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 
E rai, 3 moterys. 109 pusi....................................

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių 
E tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina

vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi............
PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 

Ę ja. Vaidina 9 vyrai; 3 moterys. 16 p...............
PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime 

E dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi.................
E RUSIJOS CARAS — Monologas .............................

RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko
nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p...........

RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 
veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.

ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage
dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p..............

SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo
se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi...........

. .JĖGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy- 
E i ai ir trys moterys. 62 pusi.....................................

ŠLS TAS VAIKŲ TEATRUI — Ketuai vaizdeliai: 
1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos

E Bejieškant....................................................................... 25c
SALOMĖJA, Herodicnės Duktė — Drama viename 

E veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p.......
SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 

E komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.
ŠVEN’TADARBAI — patriotinė*vieno veiksmo tra-

: gėdija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5
E vyrai, 3 moterys. 33 pusi......................................

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė..........

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks- 
E mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi...........
" i

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge-
E įėję: 1—Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—ši-
; mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Ui-
: gavėnės. Neilgi veikalukai......................................

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-tragidija 5 
E veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija. 
E na 5 ' yrai, 4 moterys. 77 pusi...............

Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie-

E . ėių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To-
E je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai-
E tis). 64 nusl. ---------------------- ------------------------

E (Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)
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6820 Superior Av. Cleveland. O.

NEPRIKLAUSOMY
BĖS MINĖJIMAS 

ARTĖJA

MIRIMAI—
THE SCROLL CF

TIME
Ly G. C. VENSLbVAS

COLLINWOOD
NOOZE i

THE LAI)Y BUG

LITHUANIANS IN 
HIGH SOCIETY

By

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjunga rengia iškilmingą Lie
tuvos nepriklausomybės 29 me
tų sukaktuvių paminėjimą šeš
tadienio vakare, Vasario 19 d., 
Lietuvių salėje.

Išrinkta komisija uoliai sten
giasi tą vakarą padaryti vieną 

bus įvertin-iš geriausių, nes
ta nepriklausomos Lietuvos 2) 
metų gyvenimas.
me susipažinę su tokiu tautos 
gyvenimu. Jei visi rimtai pa
galvotume ir dirbtume išvien 
su viso pasaulio Lietuviais, kel
dami protestus prieš Lenkų 
žiaurumus ir reikalaudami pa
saulio valdovų skaitytis su Lie
tuvių tauta ir jos teisėmis, Lie
tuvos reikalai kitaip stovėtų. 
Tūkstančiai Lietuvių krito ko
voje dėl savo žemės laisvės, dėl 
savo kalbos ir spaudos. Auko
jo brangiausią pasaulyje* turtą, 
savo gyvybę, siekdami Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Jeigu pasaulio valdovams rei
kėtų atlyginti tiek aukų, pada
rytų dėl Lietuvos, ir tiek pa
aukotų jaunimo gyvybių, tiek 
nužudytų ir kalėjimuose kan
kinamų, tada niekas nenorėtų 
Lietuvos žemės.

Lenkai dar ir po šiai dienai 
reikalauja Lietuvių kraujo, bet 
jeigu Lenkai nėra sotus iš to 
kas yra jų, ateis diena kada 
jie'pasprings. Lenkai ir taip 
jau sunkiai verčiasi.

Kiekvienam Lietuviui parei
ga yra, senam ar jaunam, iš
kilmingai minėti Lietuvos 
priklausomybės 20 metų 
kaktį. Galim linksmintis 
sulaukėm tos šventės, bet kar
tu parodyti didesnio pasiryži
mo už savo tautą kovoti.

Visi kviečiami pribūti į Lie
tuvių salę šeštadienio vakare, 
Vasario 19. Bus kalbos ir gra
žus pritaikytas programas.

Alekas Banys.

Ne visi esą

iš- 
Ne- 
su* 
kad

PADĖKA
šiuorni reiškiu savo padėką 

visiems kurie kuomi nors pri
sidėjo prie šermenų ir laidotu
vių mano žmonos, Teofilės.

Kartu ačiū graborei Jaku
bauskienei už gražų pasitarna- 
vimą ir kunigams už pamaldas.

Mykolas Sacevičius.

871 MIRĖ NETIKĖTO
MIS MIRTIMIS 1937 

METAIS
Pereitą metą Cuyahoga aps. 

mirė išviso 11,675 asmenys. Iš 
jų 871 mirė netikėtomis mir
timis. 97 mirė nuo tiesioginų 
užmušimų ir 189 mirė patys 
nusižudydami.

Išviso buvo 1,330 mirimų ku
riuose apskrities gydytojai tu
rėjo daryti tyrimus, bet iš jų 
444 mirtys buvo naturališkos, 
kiti 871 buvo nuo kokių nors 
nelaimingų atsitikimų.

Visame apskrityje nuo au
tomobilių žuvo 347 asmenys.

Birutės Bendrovės 
Šėrininkams

Birutės Duonkepyklos Ben
drovės šėrininkų metinis susi
rinkimas bus laikomas šešta
dienio vakare, Vasario-Feb. 5, 
Lietuvių salėje, nuo 7:30 vai. 
Bus direktorių rinkimas. Vi
sus kviečia Valdyba.

® ŠELPIMUI bedarbių Cle- 
velando miestas per Sausio mė
nesį išleido $700,000. Vasario 
mėnesio išlaidos numatoma di
desnės, $800,000, nes padidėjo 
bedarbių.

45 metų amžiaus, nevedęs, mi- 
rė
Iki šiol gyveno pas savo gen
tainius Vaitonius, 1563 
st. Iš Lietuvos paėjo 
denio par., Šiaulių aps. 
karo tarnavo Amerikos 
menėje, buvo Prancūzijos ka
ro laukuose.

Palaidotas Vasario 1 d. su 
bažnytinėmis apeigomis švento 
Jurgio bažnyčioje.

Vaitoniai dėkoja Kun. Vil- 
kutaičiui, groborei A. 
bauskienei ir kitiems už 
tarnavimą laidotuvėse.

Sausio 29 d., Clevelande.

E. 70
Pavan- 

Laike 
kariuo-

Jaku- 
pasi- 
Rep.

i

JAUNIMO TALENTO 
PROGRAMAS BUS 

ĮDOMUS

Kas yra šio meto talentingi 
musų jaunuoliai, kiek naujų ir 
gabių meno jiegų priaugo pas
tarais metais? Kas jie cokie 
ir kame pasižymės?

Tą viską pamatysit ir

KOKS JŪSŲ LAIVAS?
Daugeliui Lietuvių bėda 

išgavimu pirmų Amerikos 
lietiškų popierų, nes jie nežino 
arba savo atvažiavimo dienos 
arba laivo vardo. Kreipkitės 
į Dirvos Agentūrą, čia jums 
pagelbės ir blankas išpildyti ir 
laivo vardą bei kitus reikalin
gus dalykus surasti.

su
pi-

Lietuvių Banko Nauji 
Direktoriai

Ketvirtadienį, Sadsio 27 d., 
Lietuvių salėje įvyko Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos Draugi
jos metinis susirinkimas. Ta
po išduota pereitų metų veiki
mo raportai ir kiti pranešimai. 
Taipgi darinkta keturi direk
toriai, kurių kas metai renka
ma po keturis trejetui metų.

Rinkimus laimėjo visi ketu
ri iki šiol buvę direktoriai — 
daugiausia balsų gaudami 
kančia tvarka:

A. M. Praškevičius,
Jonas Botyrius, 
Jonas Brazauskas, 
S. G. Laučius.
Susirinkimas buvo ramus ir 

tvarkus. Rep.

suži
nosit kitą sekmadienį, Vasario 
13 d., Lietuvių salėje, Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Talento 
vakare. Programas prasidės 
5 vai. vakare, o šokiai nuo 8 
vai. vakare. Įžanga į salę 35c 
laike prograiho, šokiams gi 
tik 25c. Visas šio vakaro pel
nas eis Darželiui.

šis pranešimas duoda pasku
tinę progą jaunimui prisidėti į 
tą Įprogramą. Kurie mokosi 
muzikos, dainavimo, šokių ir 
kitų sceniškų dalykų prašomi 
įsirašyti į šį programą.

Komisija: K. S. Karpius, Ju
lė Salasevičienė, Pranė Vaičiū
nienė, Stella Ivinskaitė, Juozas 
Stagniunas.

PAMAINA DARŽE
LIO SĄJUNGOJE

se-

SUSIRINKIMAS
Lietuvių mažų namų savinin

kų 41 skyriaus susirinkimas 
bus laikomas Lietuvių salėje 
trečiadienį, Vasario 9, nuo 8 
vai. vakare. Bus daug svarbių 
pranešimų kaslink taksų balsa
vimo Kovo 1 d. ir kaslink ren
giamo 
12 d. 
920 E.

musų vakarėlio Vasario 
Tas vakarėlis rengiamas 
79 St. salėj, įžanga 25c.

Kviečia Valdyba.

NAUJOS PARAPIJOS 
ŽINIOS

GRAŽUS VAKARAS 
NAUJOJE PARAPIJOJE

Šį sekmadienį, Vasario 6 
naujos parapijos salėje rengia
ma linksmas vakaras su vaidi
nimu ir šokiais. Bus pastaty
ta scenoje du veikalai, “čigo
nės Atsilankymas” ir “Dvi Se
sutės”. Po to bus šokiai visą 
vakarą. Programo pradžia 5 
vai., įžanga tik 25c. Rengia 
Moterų Labdarybės Draugija, 
pelnas parapijos naudai.

Moterų Labdarybės Draugi
ja išrinko naujiems 1938 me
tams valdybą iš šių narių:

Katrė Magilienė — pirm., 
Ona Petkienė — vice pirm. 
Barbora Jackienė — nutari

mų rašt.;
Amilija Garnienė — ižd.; 
T. Barkienė — fin. rašt.; 
Iždo globėjos — Adelė žu- 

raitė ir B. Ročkienė.
Korespondentė — Agota Na

vickienė.
Su naujais metais visos na

rės stokite j darbą, pamatysim 
ką galima nuveikti.

A. Navickienė.

d.,
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BRANGMENYS JEWELRY
I

Visokios brangmenys, papuošalai, žiedai, laik
rodžiai, laikrodėliai, deimantai, retežėliai, 

rašomos plunksnos žemiausiomis kainomis.

f
Y

X

LAIKRODŽIŲ IR LAIKRODĖLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

Ateikit pamatyti musų turimų prekių 
gausybę ir įvairybę.

X
X 
x

t

I. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenuei

*M*4| if»8i .^4.4. -g, >4>4->4-4>4«4»4-4'4-4>4*4-4.4>*V44r4»4.4>4»4.4»4.4»4>4~{~{<4-4>4<

Metiniame Lietuvių Kultūri
nio Darželio Sąjungos susirin
kime Sausio 31 d. įvyko per
mainų valdyboje. Išėjo keli 
rimtesni valdybos nariai, palik
dami vietas keletui tų kurie iki 
šiol mažai dirbo, bet daug po- 

visai au-litikavo, kurie beveik 
kų Darželiui nedavė, bet norė
jo Darželyje visus už nosių ve
džioti.

Viskas apsiėjo gražiai, be 
jokių trukšmų, ir dabar Dar
želio skolomis rūpintis palikta 
tiems kurie jas pridarė, nesi
skaitydami su niekuo, kaip tik 
matė kad gali kelias’ bobeles 
sukurstę savo sumanymus pra
vesti.

Iki šiol, per devynis Darže
lio Sąjungos gyvavimo metus, 
stambiausios aukos Darželiui 
gauta iš tautinių organizacijų, 
pavienių veikėjų, ir tautinių 
asmenų pasidarbavimu Darže
lyje. žymiai Darželį rėmė ir 
rimtesnės katalikiškos draugi
jos ir veikėjai. Bet buvo to
kių kurie visą laiką tik politi
kas varinėjo, aukų nedavė.

Tiems politikieriukams dabar 
prisieis pasirūpinti surinkti ar
ti keturis tūkstančius dolarių 
Darželio skoloms apmokėti ir 
nekuriems naujiems dalykams 
dapirkti.

Turės pajudinti kišenius tų 
kurie iki šiol neaukavo.

Smarkus Darželio pirminin
kas į Darželio Sąjungą pasi
kvietė cicilikų ir bolševikų ben
drą frontą padėti jam jo poli
tiką varyti, žiūrėsim kiek jie 
aukų Darželiui duos. Bolševi
kų agentai džiaugiasi kad jie 
turės kur savo literatūrą pla- 
tint — Darželio parengimuose 
salėje ir pačiame Darželyje.

To ko sugyvenom ačiū vie
no ar poros fanatiškų užsirė- 
lių įsipolitikavimui, kurie ne
žinojo kada sustoti. Narys.

25 METŲ VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTIS

Uršulė ir Antanas Budai, 
gamečiai Dirvos skaitytoj 
Sausio 29 d. minėjo savo ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Po- 
kilis atsibuvo Lietuvių salėje. 
Budai yra draugingi ir linksmo 
budo žmonės, taigi turi daug 
draugų ir pažystamų. Pokily- 
je dalyvavo daug svečių, arti
mų draugų ir giminių ir šei
mos nariai.

Abu celebrantai dėkoja daly
vavusiems už atsilankymą, už 
suteiktas dovanas, ir draugams 
bei giminėms iš kitų miestų už 
prisiųstus sveikinimus.

il-
ai,

TMD. 20 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

TMD. 20 kuopos susirinki
mas bus penktadienio vakare, 
Vasario 4, nuo 8 vai., Dirvos 
redakcijoje. Norintieji prisi
rašyti ir gauti TMD. knygas 
prašomi atsilankyti.

Praeitais metais nariai ga
vę Lietuvos Istoriją ir Bau
džiavą yra pilnai patenkinti, šį 
metą TMD. duos taipgi geras 
knygas ir tai tik už $1 į metus.

Kviečia Valdyba.

LITHUANIANS AGAIN 
DOWN SOČAS

As in the first meeting of these 
two teams we again beat the Sočas 
by the margin of 6 points.

This vietory kept us in second 
place and just about eliminated the 
Sočas from getting in the playoffs. 
With the dropping of two of the 
teamt from the league, the schedule 
had to be revised, and this found 
our team dravving a bye lašt Wed- 
nesday. To, the many loyal rooters 
of our team, that were disappoint- 
ed on their arrival at the gym to 
find out that we were not to play 
we offer our apology. This was 
no fault of ours as the change 
was made at the manager meeting 
Friday nite and there was no way 
of getting the change of schedule 
in the Lithuanian papers.

On Wednesday, Feb. 9th, we meet 
another tough foe. This time it’s 
to be the Buckeyes from Lorain, 
O. This appears to be our tough- 
est assignment of the remaining 
scheduled games. If we can sub- 
due this outfit, then we are sure 
of getting in the playoffs, and a 
loss for the visitors will be very 
disasterous for them. So both of 
the teams have something at stake. 
Another game on this nite’s card, 
in which we’ll be very interested 
in, cvill be the game between the 
Serbs and the league leading Pio- 
neers. A vvin by us and a defeat 
for the Pioneers will put the league 
racec into a tie again. Our rooters 
will sure be whooping it up for the 
lerbs in this game.

IT HAPPENED! — After run- 
įing their winning streak % 12
traight, the Lithuanian A.‘C. Jrs. 
ost. Altho defeated, the boys sure 

went down fighting — finai score 
27 - 25. 
know.

Can’t, win them all you

Inter-LodgeBox
League

score of 
game —

the

LITHUANIANS G F TP
Mažeika F 5 0 10
OBraitis F 0 4 4
Visnauskas F 0 0 0
Miliauskas C 4 0 8
Dubickas G 2 0 4
Kubilius G 4 0 8
Brazis G 0 0 0
Vitonis G 1 0 0 0

TOTĄ L 15 4 34
•

SOČAS G F TP
Schmatzer F 1 1 3
Magyar F 2 1 5
Michalske C 0 0 0
Todten C 3 0 6
Urbanic G 1 1 3
Debenak G 4 3 11
Klinek G 0 0 0

TOTĄ L 11 6 28

CLUBATHLETICLITHUANIAN
N E W S

very eneoeuraging news 
week in regards to our 
Basket Bali Tourna-

26th, to meet 
from that sec-

invitation to
The boys are

the

to
All
see

Received 
during the 
Lithuanian 
ment, Chicago is coming to tovvn.
May come in with two teams. Now 
who is next ?

Our boys are planning a trip to 
DuBois, Pa on Feb. 
the Lithuanian team 
tion of the statė.

Also received an 
play in Chicago.
considering this invitation and per- 
haps Chicago will see us before 
season is over.

The Club’s next meeting is 
be held Tuesday, Feb. 15th. 
Lithuanians who would likę to
the work this club has started car- 
ried on are asked to come to the 
Lithuanian Hali on Feb 15th, at 8 
o’clock. Your support is needed. 
JOIN THE CLEVELAND LITH- 
UANIAN ATHLETIC CLUB!

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

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 visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki 
•■okių ligų.

C. Pakeltis Vaistine
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Cleveland, O. 
ENd. 8534

POIAND ANI) LITHUANIA —
In the magazine entitled “Christ- 

mas” which telis how the holiday 
is celebrated throughout the xvorld, 
an item is found making būt mere 
mention of Lithuania, and in that 
the country is put under the head- 
ing “Poland”. as if it is too mic- 
roscopically small and utterly un- 
worthy of separate mention.

Būt there 
a nation! 
cvith Poland

The brief
land and Lithuania Christmas Peace 
Wafers are broken up and eaten 
by each member of the family and 
then wishes are made.

the siow, sleet, cold ar 
there was a nice sociab

from the
Angeles,

HOME

is no standard size of 
Why group Lithuania

item says that in Po-

THE GYPSY TONGUE —
What this scribe would likę to 

glean is when, 
centuries,

in the course of
did Konrad Bercovicis

‘Gypsies,” who live in Roumania ac-
quire the term “ miri prala” •—
denoting “mieli broliai” in Lithuan
ian?

THE LITHUANIAN LANGUAGE—
“The Germans, or German-spcak- 

ing persons, were the pioneers i n 
the study of the Lithuanian folk- 
song: in litera ture, Lessing, Her-
der, Goethe, Chamisso, Sudermann, 
in collection, Ruhig, Nesselmann, 
Rhesa, Bartsch; in music, Schu- 
mann, Chopin, Schubert; in language 
scholars (recorders also) likę Sch- 
leicher, Bezzenberger, Leskien, Brug- 
mann, who laid the foundations for 
the modern scientific and compara- 
tive study of the most archaic In- 
do-European language spoken to- 
day. The peasant singers of these 
Lithuanian songs štili ūse seven 
cases, three numbers, and many 
words and forms that cannot be 
paralleled this side of ancient Greek 
or Sanskrit”.
(Excerpt from review of “Daina”) 

Prof Harold H. Bender, 
Princeton University

MINUTE RfcADINGS —
Simanas 

Lithuanian 
TORY OF 
emotions.
matical mind. 
senses a need for dates. 
his history as 
his Odyssey, in

Vienožinskis, 
created verses 
cried himself
mood. He would shut himself in 
a darkened room and cry with bit- 
ter tears. The outeope of this was 
ahvays an immortal verse.

Dr. Vincas Kddirka, the versatile 
Lithuanian genius, felt likę doing 
creative vvork only when he felt 
iii. On days when he felt his 
worst, he wrote his best.

Daukantas, the popular 
historian, wrote his HIS- 
LITHUANIA with tense 
His was not a mathe- 

In his history one 
He wrote

did Homer of old, 
one long narrative. 
a Lithuanian poet, 
only after he had 

into the versifying

Parsiduoda Namas
2 šeimų namas, išdalinimui 

paveldybos turto, visai pus
dykiai, už $2950. Everett 
avė., prie Addison ir Wade 
Park avė. po 4 kambarius 
su maudynėm, garadžius. — 
Savininkas KE 1076.

force? Yup, even tb 
wouldn’t stop ther

Despite 
what not 
crowd Sunday, Jan. 30th at tl 
dance. Between py cub reportc 
and me, well anyhow, I mean, o 
shucks — we got some news

Did you notice che Cultural Clu 
there in full 
nite before
Now you all know what I mean.

PERSONAL — How did those fe’ 
lers from the St. George’s cho’ 
get along with the Collinwood girls 
It sure seemed to me that the 
were getting along pretty, prett 
fine.

PRODGIGALS — Helen Wallis an 
Josephine Slankauskas were thei 
too. Where have you girls bee
keeping yourselves? Nice to hav 
seen you all again.

OVERHEARD — Frank Bartis te’
ing someone: “You ought to knc
how to do the ‘Big Apple’ yc 
cvorm”.

Frank Jenulson 
little pooch. Sort 
you think so?

won the cute 
of doggy dor

though the r
F

Doesn’t look as 
cession has hit “Saspirella”. 
had nine silver dollars in his pc 
ket. 
Don’t 
left.

Ah, that tinkle of mone 
rush girls, line forms to tl

you see the ‘Three Muscate’ 
‘Musketeers’ there? I su

Did
I mean
lhought we poor barmaids wou 
never get away.

Say -who started this idea abo- 
“Crisco”? Not mentioning any pa 
ticular narnės, būt what 
world coming to? 
all Joe Sliokaitis

Wonder 
knows.

for the

is th; 
if that’.

weddinrwaiting
Frank Jenelson and Adek

1’11 be there with my 
to clean up the rice. That’r 

in me.

We’re 
bells of 
Slankus, 
chickens 
the “Hick’

Helen Miškinis is now free, white 
and twenty-one. Many more happy 
birthdays, Helen.

George Yestosky sure has a real 
red hot cap. Say, even the color 
should keep your head warm.

KAMBARIS VYRUI 
išsinuomoja geras kambaris 
vienam vyrui; Lietuvių šei
moje, Lietuviškame centre. 
Jei reikia ir garadžius. (5) 

6028 SUPERIOR AVĖ.

EVA’S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 

Telef.
Superior Avė.
HEnderson 5699

ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo Lietuvio anglininko—greitas pristatymas
Original Pocahontas: tik bušelis pelenų iš tono ... .$9.25
No. 3 Pocahontas: duoda labai daug karščio............. 9.25
Standard Pocahontas, mažai durnų, ilgai dega.............. 8.25

Ohio Lump 6.50
Ohio Egg.................6.25

8.25 
4.85

Great Heart Lump.........8.95
Champion Lump..............7.25
Mountain Lump.............. 7.25 . . Blue Diamond
Prakūrimui Malkos, vežimas ................................

KOMER WOOD & COAL COMPANY
1109 East 92nd Street (Lietuvis) Telef. GArf. 2921

• ■
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The following excerpt is 
ciety pages of the Los 
ilifornia newspaper:

FORMER DIPLOMAT’S
SCENE OF SOČIAI, ACTIVITY 
The past week has seen quite an 

iteresting round of sočiai activity 
i the home of Dr. and Mrs. Julius 
. Bielskis, formerly of Washing- 
>n, D.C. and New York City, where 
r. Bielskis was the Consul for the 
epublic of Lithuania. ] 
re permanent residents 
įeir imposing Spanish 
7estwood Hilla.
Wednesday evening an 

?ceptipn and dinner was 
>noring Mr. and Mrs. G. R. West- 
lan, of San Francisco. Among 
e guests wėre Mr. and Mrs. Glaudė 
. Milne, Mr. and Mrs. Irvin James 
f Los Angeles, and Mr. and Mrs. 

J. Corrick, of Beverly Hills.
On Thursday evening, Rūta Irena 
»ung daughter of the household, 
itertained her schoolmates, about 
lirty girls and boys from the Em- 
son Junior Iligh and University 
>gh Schools, participating. The 
)stess initiated the newly built 
rbecue and served an appetizing 
pper. The juniors spent a delight- 

11 evening at badminton, ping- 
>ng, dancing and various other 
'.mes in a recently flagstoned pa
či.
Friday evening was monopolized 

7 Alfred Bielskis, young son of 
r. and Mrs. Bielskis, who 
ined about fifteen boys 
nth birthday party.. The 
irę treated to a delicious 
ed supper which was enjoyed out- 

lors in the patio.
Honoring Mr. and Mrs. Glaudė 

lout, who are new residents in the 
•ommunity, Mr. and Mrs. Bielskis 
:ave a formai reception and ban- 
■uet Saturday evening. Mr. Stout, 
•dio has extensive oil interests in 
Jklahoma and Texas, recently pur- 
'hased a beautiful hilltop estate in 
3astellapmare.

> Many notable and prominent peo- 
'le were guests at a dinner table 

-«et with gold enerusted chinaware 
and glassware an an exquisite, em- 
broidered banquet eloth of Lithuan- 
:an linen. The center motif con- 
sisted of.white chrysanthemums, ap- 
propriately flanked by gleaming 
landelabrum. The beautiful even
ing gowns of the ladies, blending 
with the profusion of florai decora- 
tions, in the home, created a charm- 
ing atmosphere for the affair Af- 

the elaborate dinner, Misa Paul- 
and Miss Rūta Irene, entertain- 
the guests cvith an impromtu 

’ . Enter- 
tainment also included dancing in 
the spacious circular reception hall.

Now they 
here in 

home in

informal 
given,

enter- 
at his 
guests 
barbe-

ter
šen 
ed 
program of piano music.

GERI MUZIKANTAI
Kam reikalinga muzikantai 
baliams, partėms, vestuvėms 
kreipkitės į mus, kainos že
mos. Grojam Lietuviškai ir 
Amerikoniškai.

William Veiioniškis
1403 Giddings Rd. City

BALDŲ TAISYMAS 
IR NAUJIN1MAS

SPECIALIAI 2 šmotų setą ap- 
dengiam naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškait&š apdengiamos naujai 
už $1.50 ir aukščiau. (7)

MORDUS 
Upholstering Shop 

6905 St. CLAIR AVĖ. HE. 6519

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

Sekm. Vasario 6 d. Naujoj parapijoj
Statoma scenoje du smagus veikalai

ČIGONĖS ATSILANKYMAS ir DVI SESUTĖS

Įžanga 25c. Pelnas parapijos naudai
Rengia Moterų Labdarybės Draugija
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