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Japonija ir Rusija
Pasirengusios Karui
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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

VOKIETIJOJ IŠARDYS UNI
JAS GEGUŽĖS 1 D.

Berlinas. — Vokietijos vy
riausybė išleido patvarkymą su- 
lyg kurio visoje šalyje drau
džiama darbininkams streikuo
ti ir darbdaviams apšaukti dar
bininkams lokautus (išmetimą 
iš darbų). Visi darbininkų rei
kalus reguliuojanti Įstatymai 
Įvesti nuo įsteigimo Vokietijos 
respublikos tampa panaikinami 
ir įvedama nauji patvarkymai..

Unijos neturės jokios galės 
ir darbdavių organizacijos ne
galės padaryti jokių patvarky
mų prieš darbininkus. Viskas 
norima sutvarkyti taip kad ša
lyje prodūktiviškumas nebūtų 
tramdomas.

AUtOMOBILIŲ IŠDIRBĖJŲ 
nucmone, šymet automobilių 
gamyba bus net 75 nuošimčiais 
didesnė negu 1933 metais. Ti
kima šymet padaryti automo
bilių apie 3,500,000. Jeigu ta 
skaitlinė bus pasiekta, automo
bilių gamyba prieis 1930 metų 
išdirbimą. Po to automobilių 
gaminimas ėjo mažyn ir mažyn.

PLIENO DARBAI šioje šaly
je pakilo pabaigoje pereitų me
tų, kas yra retenybė tokiame 
sezone. Sakoma kad plieno ir 
geležies industrija paėmė į dar
bus net 60,000 darbininkų dau
giau.

Tikima kad šį pavasarį plie
no ir geležies darbai pakils iki 
70 nuoš. normalio. Tada rei
kės paimti į darbus dar 125,000 
darbininkų.

Sausio mėnesio trečią savai
tę Youngstowno plieno distrik- 
te darbai buvo pakilę iki 38% 
normalio.

. STREIKAS. Niles, Ohio. — 
Stevens metalo produktų dirb
tuvėje pereitą savaitę sustrei
kavo darbininkai reikalaudami 
geresnių darbo sąlygų, dides
nės mokesties ir pripažinimo 
Am. Darbo Federacijos unijos.

PRANCŪZIJOJE apsireiškia 
neramumų darbininkų tarpe: 
vietomis streikuoja ir demon
struoja angliakasiai, kitur val
džios įstaigų tarnautojai, kitur 
kitokie darbininkai.

IMA DIRBTI. Čekoslovaki
joje, Škodoj, amunicijos dar
buose, gaunama užsakymų iš 
Pietų Amerikos ir Azijos tiek 
daug kad paimta 1,000 darbi
ninkų į darbą.

Uždraudė beždžionių mė
są. Pietinėje Kinijoje labai 
mėgiama mėsa yra beždžio
nių. Bet Kantono vyriau
sybė uždraudė beždžiones 
naikinti ir jų mėsą valgyti.

JAPONIJA NENORI UŽLEISTI RUSAMS KO-
MUNISTINTI SUVARGUSIĄ KINIJĄ

i ----------------
RUSAI SAKO JAPO
NIJA NORI UŽVAL

DYTI RYTUOSE

Londonas. — Tolimų Ry
tų padėties tėmytojai sako 
kad tarp Rusijos ir Japoni
jos dalykai taip Įsitempę 
kad galima tikėtis rimto pa
saulinio krizio iki ateis 1935 
metų karo laivynų konfe
rencija.

Rusija ir Japonija riečia 
nosis aukštyn ir nei viena 
nenori nusileisti. Tarp jų 
eina politiški manevrai, ku
rie gali privesti prie susirė
mimo. Maskvoja kalbama 
kad susikirtimas su Japo
nija ilgai neatsidėlios.

Rusija matyt taikosi prie 
Prancūzų,. Lenkų ir Tautų 
Sąjungos paramos. Japoni
ja nori gauti Vokietijos pa
ramą.

Anglija ir Prancūzija ta
me klausime labai supintos, 
nes jos turi milžiniškus in
teresus Tolimuose Rytuose 
ir rūpinasi kad nenukentė
tų.

Rusai tiki kad Japonija 
pasiryžus likti Tolimų Rytų 
valdove net jeigu reikės pa
imti ir užvaldyti ten esan
čias Rusijos teritorijas.

Japonai iš savo pusės sa
ko, jeigu Rusija nori ka
ro, Japonija esanti tam pri
sirengus. Japonai sako ne
nori kariauti, bet negali pa
kęsti sovietų pasikėsinimo 
lysti i rytus ir sukomunis- 
tinti visą Aziją.

Kad komunistai po Mas
kvos komanda varo smar
kų komunistinimo darbą 
Kinijoje tas visiems žino
ma.

PRANCŪZIJA TĖMIJA 
AMERIKĄ

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė tėmija Suv. Val
stijų atsinešimą Į Japonijos 
kivirčius su sovietų Rusija. 
Daugelis Prancūzijoje abe
joja kad Suv. Valstijos no
rėtų kištis Į tą karą. Pran
cūzai tiki kad Rooseveltas 
yra pacifistas.

PENKI SUDEGĖ
Canton, Ga. — Pilant ži

balą Į lempą, užsidegė žiba
las ir namas ir sudegė pen
ki negrų šeimos nariai.

Valdžios iždan pastarose 
dienose tapo sumokėta į 50 
milijonų dolarių užvilktų 
taksų, kuomet pradėta tar
dymai nekuriu kapitalistų 
už nemokėjimą taksų.

PADIDINO VETERA
NAMS PENSIJĄ

Washington. — Preziden
tas Roosevelt užtvirtino pa
didinimą karo veteranams 
pensijų $21,095,000 suma.

Šis pensijų padidinimas 
palies 228,000 beteranų.

Tą padidinimą preziden
tas padarė po išstudijavimo 
pereito Kovo mėnesio pen
sijų sumažinimo, kada pra
dėta šaukti kad perdaug nu
kapota.

PARDAVĖ UŽ $465,000
Capetown, Pietų Afrika. 

— Du didžiausius šiuo lai
ku rastus deimantus par
davė už $465,000. Nupirko 
Anglas Sir Ernest Oppen
heimer.

TURĖS PRISTATYT KAI
NORAŠČIUS

Washington. — Sulaiky
mui pasinaudojimo degtinės 
stoka, valdžia Įsakė degti
nės varykloms pristatyti 
federalei alkoholių kontro
lei savo išdirbamos degti
nės kainoraščius.

SULAIKO R. F. C. SMAR
KŲ LEIDIMĄ PINIGŲ 
Washington. — Preziden

tas Roosevelt pasirašė bilių 
pratęsianti Rekonstrukcijos 
Finansų Korporacijos gy
vavimą iki Vasario 1, 1935 
m. Ši korporacija skolina 
valdžios pinigus Įvairioms 
industrijoms gelbėdama at
sigaivinti. Pavelija tai Įs
taigai išduoti $850,000,000, 
bet atmetė užgyrimą kitų 
$500,000,000.

NENORĖDAMAS LIKS 
KARALIUM

Japonija paskyrė Kovo 1 
d. vainikavimo diena sunui 
.atstatyto nuo sosto Kinijos 
imperatoriaus. Pu-Yi, 'to 
princo vardas, bus apšauk
tas Mančukuo valdovu se
nomis Mandžų dinastijos 
ceremonijomis. Tokiu budu 
Japonija padarys buvusią 
Mandžuriją nepriklausoma 
Kinijai, o Pu-Yi bus paklus
nus Japonijai.

JAPONU PIGIOS PRE
KĖS UŽIMA RINKAS 
Londonas. — Visame pa

saulyje pradėjo pasirodyti 
labai pigios Japonijos pre
kės, kas kitas prekybines 
šalis pradėjo rūpinti.

Japonijoj pigiai gali vis
ką Išdirbti dėlto kad ten 
labai mažai apmoka darbi
ninkams už darbą.

NORI DAUGIAU PI
NIGU VIEŠIEMS 

DARBAMS
Washington.' — Iš paskir

tų viešiems darbams varyti 
pinigų baigimosi pasirodo 
kad tie keturi; milijonai be
darbių kurie buvo paimti 
Gruodžio mėnęsį dirbti, tu
rės būti atleidinėjami, nes 
pinigai išsibaigs kitą mene- 
si-

Pirmas žingsnis jau da
bar daromas tai trumpina
ma darbo valandos nuo 30
iki 24 Į savaitę, o su Vasa
rio 15-ta reikės atleidinėti 
iš darbo šimtai tūkstančių 
darbininkų kas savaitę.

Prez. Roosevelt pasiryžęs 
prašyti Kongreso kad skir
tų dar $350,000,000 darbų 
tęsimui iki Gegužės mėne
sio.

Nekurie Kongreso nariai 
dar toliau žiuri, jie pritar
tų jeigu prezidentas reika
lautų skyrimo tokios sumos 
kad darbų užtektų iki Lie
pos 1 dienos.

Aukso Bilius Priimtas
Washington. — Atstovų 

Bute viso aukso pervedimas 
į federalės valdžios iždą su 
tikslu nupiginti dolarį iki 
60 centų perleistas 360 bal
sais prieš 40. Mažai kam 
ir buvo leista kalbėti prieš 
tą bilių.

Republikonai priešinda
miesi tam biliui rėkė kad 
Demokratai nesupranta už 
ką balsuoja.

Dabar eina dar varžyti
nės už tai kas kontroliuos 
visą dolarių pertvarkymo 
darbą. Politikieriai reika
lauja kad butų sudaryta 
tam tikra taryba to darbo 
vedimui. Prezidentas lai
kosi kad tą darbą apdirbs 
iždo departmentas.

Kitas prieštaravimas yra 
tai kad dolario nupiginimas 
nebūtų ant visada bet tik 
laikinai.

PRIIMS RUSIJOS MEDĮ
Suv. Valstijos vėl pasiry

žo įsileisti į Ameriką Rusi
jos medį, popiermalkį, ir 
sovietų auksą į pinigų kali
mo įstaigą.

Tai yra vaisius Amerikos 
pripažinimo Rusijos.

NUŠOKO SU VAIKAIS 
NUO STOGO

Šanghai. — Amerikietė 
moteris, žmona vedėjo oro 
linijos reikalų, gavus koki 
pamišimą Į galvą, užlipo ant 
stogo aštuonių aukštų na
mo ir pasiėmus savo 6 ir 7 
metų vaikučius su jais nu
šoko ir visi užsimušė. Ji tą 
padarė tą pačią dieną kada 
turėjo gryžti laivu Į Suv. 
Valstijas pas sergantį tėvą.

Vokietijoje pradeda vajų 
grąžinimui į ukius iš miestų 
žmones, kurie palikę namus 
subėgo gyventi miestuose, 
ir vargsta.

Pietų Amerikoje pereitą 
savaitę paskirose dalyse po 
smarkių lietų prigėrė 78 
žmonės.

SAKO INDIJOJ ŽUVO 
20,000 ŽMONIŲ

Calcutta, Indija. — Pra
nešimai iš žemės drebėjimo 
srities Bengal provincijoje 
paduoda smulkesnes žinias. 
Po platesnių aptyrinėjimų 
daroma spėjimai kad tenai 
žuvo nemažiau 20,000 žmo
nių. Tai esanti vienas iš 
baisiausių tragedijų moder
niškais laikais. Daug mie
stų išgriauta.

KUN. COUGHLIN PRIEŠ 
GIMDYMŲ KONTRO

LIAVIMĄ
Washington. — Atstovų 

Butui yra patiekta sumany
mas Įvesti Amerikoje gim
dymų kontroliavimą paveli
jant gydytojams suteikti tą 
informaciją kur ji reikalin
ga. Washingtone atsilankė 
ir pragarsėjęs radio kuni
gas Coughlin iš Detroito. 
Jis smarkiai agituoja už to 
sumanymo 'atmetimą, lai
kydamasis bibliško patari
mo platinkites ir dauginki
tės.

Kun. Coughlin nežino ko
kį vargą neša tie bedarbiai 
kurių šeimos ir taip didelės 
ir negali sulaūkyti daugini
mosi. Bepiga kunigams tą 
biblišką patarimą skelbti, 
kada patiems nereikia jo 
prisilaikyti.

KAS YRA SENIAUSIAS 
AMERIKOS LIETUVIS?

“Dirvos” Kontestas Suradimui Dviejų Seniau
sių Amerikos Lietuvių: Seniausio Amžiumi 

ir Ilgiausia Amerikoje Pragyvenusio

ABU GAUS PO $5 DOVANU IR “DIRVOJE” 
TILPS JŲ ATVAIZDAI

Priimami nuo 70 metų amžiaus ir daugiau, ir 
išgyvenę Amerikoje 40 metų arba daugiau
Vienas po kitam iš musų išeivijos tarpo Amerikoje nyksta 

musų seni pionieriai kurie pasidrąsino važiuoti į Ameriką anais 
senais laikais — 40 metų ar daugiau atgal, jauni vaikinai ir 
mergaites. Tuoj jie išnyks niekeno nepaminėti ir nepažinoti.

Todėl “Dirva” sumanė surinkti kiek galima daugiausia ži
nių apie juos ir paskelbti visuomenei kas jie tokie, iš kur iš Lie
tuvos paeina ir tt.

Prie to, norime rasti seniausi vyrą ar moterį amžiumi, nors 
ir nebūtų išbuvę Amerikoje 40 metų.

Skaitymo apie tai bus ilgai, nes kas numeris talpinsime po 
kehs aprašymus apie atsirandančius seniausius “Amerikonus” 
ir seniausius amžiumi.

INSULL TURĖS APLEI
STA GRAIKIJĄ

Atėnai, Graikija. — Šio
se dienose Samuel Insull, 
pabėgęs iš Chicagos už nu- 
bankrutavimą didelių viešų 
reikmenų kompanijų, gavo 
įsakymą kad turės apleisti 
Graikiją, kuri jį iki šiol pri
glaudė.

Insull pradėjo žiūrėti Į 
Turkiją kaipo naują prie
glaudą, bet iš ten jam atsa
kyta jog neįsileis.

Chicagoje nori jį pasodin
ti teismo suole už milžiniš
kus nuostolius kokius pane
šė daugybė žmonių sukišę 
savo pinigus į jo vadovau
jamas korporacijas.

REIKALAUJA 284 MILI
JONŲ KARO LAIVYNUI

Washingon. — Suv. Val
stijų kariškam laivynui di
dinti ir palaikyti reikalau
jama $284,000,000.

Prez. Roosevelt ir taip 
jau paskyrė $238,000,000 iš 
viešų darbų fondo naujiems 
karo laivams statyti.

Žinias apie Senuolius rinkti galit visi
Kadangi “Dirva” išsiplatinus per visas Suv. Valstijas nuo 

Maine iki Oregon — nuo Atlantiko iki Pacifiko — ir kiekviena
me dideliame mieste turi daugiau skatytojų, o net mažiausiuo
se miesteliuose yra po kelis, todėl tikime kad bus galima gauti 
tikros žinios. Jeigu iš vienur ar kitur ir nebus priduota infor
macija apie ten gyvenantį 50 ar 55 metai iš Lietuvos išvažavu- 
sį tai tokių atsiras iš kitur. Tas pats ir apie seniausius amžiu
mi: jeigu iš vienur nebus suteikta žinia apie 90 ar 95 metų se
nuką Lietuvį tai iš kitur bus pranešta apie kitą tokį.

Informacijas gali siųsti patys, jų vaikai; giminės arba šiaip 
“Dirvos” skaitytojai ir bendradarbiai, šių pastarųjų ypač pra
šome tėmyti, klausinėti savo kolonijoje apie seniausius Lietu
vius ir siųsti žinias tuojau, nelaukiant kol ten atsiras kitas dar 
senesnis arba ilgiau gyvenantis Amerikoje.

“Dirva” pati išrinks seniausius iš visų susiųstų ir dovanas 
duos ir paveikslus patalpins laikraštyje tik dviejų pačių seniau
sių. Taigi, prašome visų stoti mums į talką!

Informacijų pridavimui laikas neapribojamas
Informacijas susiųsti laikas neapribotas, dirbkite palengva, 

susirašykite vieną, kitą, trečią ar dešimts jūsų kolonijoje esan
čių pageidaujamų amžių Lietuvių ir laikas nuo laiko siųskite re
dakcijai.

Jeigu pažystat 70 metų senuką, arba apie 40 metų išgyve
nusį Amerikoje, tuoj išpildykit apačioj telpantį kuponą ir siųs
kit “Dirvai”. Jeigu vėliau atsiras kitas, arba ir keli nurodyto 
amžiaus, visų jų aprašymus talpinsime “Dirvoje”.

Kuris ar kuri iš suteiktų mums žinių pasirodys seniausi už 
kitus tiems dviem paskutiniams “Dirva” suteiks dovanų po $5.

ŠTAI KOKIE PAPRASTI KLAUSIMAI REIKIA ATSAKYTI:
Pilnas vardas ir pav....................................... ...................................................... ..

(Mergiška pavardė moteriškoms) ................................................................

VĖL NAUJAS PREZI
DENTAS!

Havana, Kuba. — Perei
tą savaitę Kuboj vėl įvyko 
valdžios permainos: prezi
dentu pastojo Pulk. Carlos 
Mendieta. Jis yra 60 metų 
amžiaus daktaras.

Penkių mėnesių bėgyje jis 
yra penktas prezidentas.

Kubos nauja vyriausybė 
prašo Amerikos pripažini
mo.

Amžius..................................................... Tėvo vardas..........................................,

Kokiais metais ir mėnesį gimęs (ne būtinai) ............................................... ..

Iš Lietuvos (kaimas, miestelis) ............................................................................

Parapija........ ............................................. Gubernija....................................... ..

Kada atvažiavęs Amerikon (metai) ................................. .......................... ....

Pas ką važiavo .......................................................................................... ...«
Į Kokį miestą.......................................................................................................... ..

Kokiame mieste dabar gyvena ........................................................... ............... ..

Dabartinis antrašas .............................................................................................. ..

Kaip senai gyvena dabartiniame mieste ........................................................... ..

Per kur išvažiavo į Ameriką................................................................................ .
Kur sėdo į laivą ................................................... .. ............................................ ..

Kiek dienų keliavo.................. Kur išlipė iš laivo..............................................

APAČIOJ TELPANČIŲ KLAUSIMŲ NEBEIK ATSAKYTI JEI NENORI 

Kada vedęs ......................... u

Amerikoje ar Lietuvoje vedęs............................................................................
žmonos ir vaikų vardai.......................................................................................... ..

Ką atsimena apie kelionę į Ameriką ir ką tada Amerikoje pirmiausia pa
tyrė ar matė................................................... . .......................................................

(Visi atsakymai turi būti teisingi, ypač apie amžių ir ilgumą pragyvenimo 
Amerikoje, nes tos žinios bus patikrinamos per tuose miestuose esančius

“Dirvos” skaitytojus ir korespondentus)

Kurie laikote “Dirvas” ir nenorit draskyti, vietoje iškirpimo šio 
kupono galit į tuos klausimus atsakyti ant paskiro lakšto.

(Tame lakšte prašome nieko daugiau nerašyti) 
“Dirvos” viso antrašo atsiminti arba rašyti nereikia, tik rašyki!) 

"DIRVA” - CLEVELAND - O.

Ohio valstijos kalėjime 
Columbus mieste yra 672 
kaliniai nuteisti visam am
žiui kalėti. Tarp tų iš Cle- 
velando srities yra 146.



i.

Saii
DIRVA Sausio 26, 1934’ -

į PITTSBURGHO IR PENN.
ŽINIOS

NUDĖVĖTA DAINELĖ
Musų cicilikų laikraščių ko

respondentai išnaudoja visokias'1 
progas kabinėtis ir niekinti žy- Į 
mų vietos tautininkų veikėją, j 
P. Pivaroną. Jie savo laikraš
čiuose savo seną kerštą vari
nėja jau kelintas metas ir vis 
neatsibosta.

Kuomet Sausio 7 d. Moterų 
Klubas surengė koncertą ir va- 
varienę ir P. Pivaronas buvo 
programo vedėju, atsilankę j tą 
parengimą cicilikų koresponden
tai prisiklausė p. Pivarono kal
bų ii’ jas savotiškai apsivarty- 
dami, “švietė” savo skaitytojus.

Taip pat nepamiršo prikišti 
Clevelandiečiui to parengimo 
kalbėtojui, “Dirvos” redakto
riui Karpiui savo “antro skri
dimo”. Buk redaktorius skel
bia vienybę ir ragina remti ir 
dirbti išvien, o kada Clevelan- 
de rengta cicilikų aviacijos die
na, “Dirva” “užlindus” tai pra
mogai už akių.

Ant kiek tie korespondentai 
iškraipo faktus ir dalykus ki
taip perstato kitiems, tiek ir 
patys sau meluoja, nes visi ge
rai žino kad “Dirva” buvo jau 
iš pereitos vasaros savo kon
certui užsisakius salę, cicilikai 
su savo “aviacija” atsirado tik 
trys savaitės pirm tos dienos 
ir rengė žinodami kad “Dirvos” 
yra užimta ta diena. Nieko bu
tų kad rengtų, bet niekšiškas 
yra darbas apsimesti mulkiu ii 
mulkinant kitus sakyti kad ki
ti jiems “užlindo”.

Tokiais žmonių akių muilini
mais ir vietos tautininkų vei
kėjo niekinimais cicilikai užsi
tarnauja tik visuomenės pa
smerkimo, nors jie ir mano kad 
“didvyrišką” darbą atliekat

Koresp.

PER 1933 METUS Pennsyl- 
vanijoje už automobilių regis
travimą surinkta mokesčių net 
$28,925,893. Buvo suregistruo
ta 5,011,873 motorinės važinė
jimo priemonės (pasažieriniai, 
trokai, busai ir motorcikliai).

DETROIT

DUONOS KARAS. Detroite 
šiose dienose prasidėjo duonos 
kepėjų karas. Duona nupigin
ta po porą centų kepalėlis.

JAU SKAITO PELNUS. Mi
chigan valstijos degtinės kon
trolieriai skelbia kad ši valsti
ja per metus darys iš degtinės 
apivartos $40,000,000 ir kad 
pelno bus apie $10,000,000 į me
tus. Bet jau tie pinigai kur 
nors iškalno išskirstyti, o gy
ventojams taksai vistiek nebus 
sumažinti.

SAUSIO 21 d. Michigan val
stijoje automobilių nelaimėse 
užmušta 10 asmenų.

AKRONO
ŽINIOS

BROOKLYNO ŽINIOS!
5
a

1,082 DIRBA PRIE UNIVER
SITETO

Pittsburgho Universiteto bai-

IŠ SLA. 352 KP. VEIKIMO. 
Sausio 7 d. įvyko SLA. 352 kp. 
metinis susirinkimas. Narių su
sirinko mažai. Senasis pirmi
ninkas raportuoja kad kuopa 
per visus 1933 metus nieko nė
ra parengus; pas narius ener
gijos nei ūpo ką nors veikti ne
buvo, ir tt. Naujasis pirminin
kas, p. Galeckis, rimtas, beša
liškas žmogus, pastebėjęs kad 
jokių partiviškumų ar asmeniš
ko užsispyrimo nesilaikys ir 
nesileis, kvietė narius mest ša
lin partiviškumus ir vienas į 
antrą šnairavimus, jaustis kaip 
vienos šeimos nariais. Esą. jei 
nenorit daug ką kalbėtis tai 
nors vienas antram gerą dieną 
ar vakarą pasakykit. Tūli na
riai kuždasi: Dabar ir mes gau
sim balsą, nes senasis pirmi
ninkas duodavo balsą tik tam 
kuris nuo jo dešras pirkdavo...

Baigiantis susirinkimui pirm. 
Galeckas praneša kad yra laiš
kas nuo V. K. Račkausko, ku
riame prašo kuopos materialės 
ar žodžio paramos. Keletas na
rių kalba pažymėdami kad V. 
K. Račkauskas randasi kritiš
kame stovyje: serga, ne tik ne
turi už ką gydytis, bet nei dra
bužių įsigyti. Imant visus p. 
Račkausko musų visuomenei 
nuopelnus, mums SLA. nariams 
žmogiškas privalumas yra atsi
žvelgti į jo sunkią padėti ir pa
duoti jam kultūriško asmens 
prietelišką ranką. Kuopos sek
retorius (žymus nabašninkės

DAYTON
MIRĖ. Sausio 8 d. Cincin

nati, Ohio, mirė P. Binkauskas, 
sulaukęs 63 m. amžiaus. Ve
lionis buvo senas to miesto gy
ventojas. Iš Lietuvos buvo iš
važiavęs į Angliją, iš kur po 
tūlo laiko atvažiavo į šią šalį 
ir apsigyveno Cincinnati. Tu
rėjo savo nuosavybę. Užaugi
no šeimą iš penkių narių. Du 
sunai ir duktė gyvena Cincin
nati, viena duktė, Burneikienė, 
Springfield, O., kita, Kazake
vičienė, Daytone, O. Velionies 
žmona mirė keli metai atgal.

Kadangi kelionis buvo labai 
gero ir malonaus budo žmogus 
tai ir laidotuvėse dalyvavo ■ di
delis buris draugų ir giminių.

Lai buna jam lengva ilsėtis 
svetimos šalies žemėj. Jo duk- 
terei p. Kazakevičienei reiškia 
užuojautą Moterų kuopa . ir jos 
draugai. M. M.

DRAUDŽIA POLICIJAI PO 
KARčIAMAS TRINTIS. Poli
cijos viršininkas išleido įsaky
mą uždraudžiantį policijantams 
lankytis visokios rūšies karčia- 
mose, slaptose ar viešose, laike 
savo pareigų. Matomai vietos 
policijantai jau perdaug pradė
jo leisti laiką užeigose ir už
miršta net savo pareigas.

VĖL KILS ORAN. Good
year kompanija pradėjo dirb- 
dinti didžiausį laisvą balioną 
kokis iki šiol pasaulyje buvo. 
Laisvi balionai yra tie kurie be 
jokio valdymo oru plauko.

Balionas bus toks didelis kad 
jam įtalpą padaryti bus sunau
dota 12 akrų didumo medegos. 
Kuomet bus prileistas dujų ir 
išpustas, balionas bus tokio au
kštumo kaip 27 aukštų namas.

Jo įtalpa bus 3,000,000 ku- 
biškų pėdų. Juomi bus kelia
mas! kitą vasarą į oro aukštu
mas, su tikslu pasiekti aukštu
mą kokio dar jokis žmogus nė
ra pasiekęs. Tyrinėjimai bus 
daromi bendrai National Geo
graphic Draugijos ir Suv. Val
stijų kariško laivyno. Tai ke
lionei jau paskirti ir lakūnai.

DIRBA. Gurno išdirbystėse 
darbai pagerėjo ir pradėta dir
bti po 6 dienas vietoje 4 kaip 
iki šiolei. Senai jau taip gerai 
gurno dirbtuyės žiemos laiku 
nedirbo kaip dabar.

FLORIDOJ
J. šlikas, žymus Brooklyno 

pramonininkas ir veikėjas vie
tos Lietuvių gyvenime, kandi
datas į SLA. iždo globėjus, 16 
d. Sausio kartu su savo žmona 
išvažiavo į Floridą žiemos mė
nesius šiltame krašte praleisti. 
Jei pavelys biznio reikalai, ten 
žada prabūti ilgokai. S.

MOKYKITĖS! Mokykloje po 
antrašu 90 — 109 St. ir Jamai
ca avė., Richmond Hill, vaka
rais buna nemokamai pamokos 
Anglų kalbos ir amatų. Lietu
viams patartina pasinaudoti.

BALIUS. Brooklyno Pilie
čių Klubas rengia balių šešta
dienio vak., Sausio 27 d., Klu
bo salėje, 80 Union avė.

LIET. ATSTATYMO BEND
ROVĖS seimas bus laikomas 
Sausio 30 d. Visi šėrininkai iki 
tam laikui prašomi prisiųsti sa
vo pavadus ar pasiruošti atsto
vauti.

KAUKIŲ BALIUS. Dievo 
Motinos Sopi" ingos parapijos 
Moterų-Merginų Klubas Kear- 
ny-Harrisone Sausio 27 d. ren
gia kaukių balių A. L. P. Klu
bo salėje, 134 Schuyler avenue, 
Kearny, N. J. Pradžia 7 vai. 
Gražiausia ir keisčiausia apsi
rengusiems skiriama dovanos.

NEWARKO DRAUGIJŲ Są
ryšio balius, šio 14-kos Lietu
viškų Draugijų Sąryšio balius 
bus Sausio 27 d., Lietuvių sa
lėj, Newarke, 7 vai. vak.

KOMPOZITORIAUS MIKO PETRAUSKO 
DRAUGAMS

SUSIVEDA. Malonu praneš
ti kad įžymus jaunas Lietuvis, 
Juozas Eimutis, Lietuvos Dai
nos Reikalų Vedėjas, sekmadie
nį, Sausio 28 d. sueina į šeimy
ninį gyvenimą su veiklia Lietu
vaite, p-le Adele M. Buzaite.

šliubas bus Apreiškimo P. Šv. 
parapijos bažnyčioje, 12:30 vai. 
dieną. Vestuvių puota bus 260 
Humboldt avė., Brooklyne, p. 
Kasmočiaus salėje.

Jaunavedžiams linkime lai
mingiausia gyventi!

STEIGIA NAUJĄ BIZNĮ
“Dirvos” skaitytojas ir tau

tininkų rėmėjas Napoleonas Po
lis, turįs gražią valgyklą ir Beer 
Garden 28-07 42nd Rd., Long 
Island, padidina savo biznį įs
teigdamas naują alinę 86 Ocean 
avė., Jersey City.

PADIDINA BIZNĮ
Brooklyne Lietuvių Radio ir 

Muzikos Krautuvė, vedama P. 
Ambrozaitytės, 560 Grand st., 
pertvarkoma ir padidinama.

Tarp kitko įvedama skyrius 
plokšteles ir radio aparatus bei 
kitus muzikos įrankius persiųs
ti paštu į kitus miestus. Kur 
nėra Lietuviškos muzikos krau
tuvės verta pirkti iš saviškių, 
tuo labiau kad “Dirvos” skaity
tojams suteikiama nuolaidą. 
Paremkim “Dirvos” rėmėjus ir 
gaukim gerą patarnavimą.

KANADOS
NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

gimui statydinti gauta iš fede- 
ralės valdžios pagalba ir prie 
darbo paimta virš tūkstantis 
darbininkų. Universiteto bai
gimui pritruko pinigų ir dar
bas buvo sutrukdytas jau po
ra metų, ir tik kaip kas tebu
vo dirbama.

Tame Universitete bus Lie
tuviškas kambaris, kuriam au
kas renka Pittsburgho veikėjai 
ir jau planus pagaminti kreipė
si į Lietuvą.

Kambario fondo kėlime dau
giausia dirba P. Pivaronas, Dr. 
J. Baltrušaitienė ir kiti.

sandariečių kuopos veikėjas), 
užuot perskaičius nors dalinai 
šį-tą iš p. Račkausko laiško, 
suraukė kaktą ir pažėrė laišką 
šalin. Ponia Motuzienė (kuri 
be nuovargio sodina ir laisto 
niekad nepražystančias lelijas 
ant sandariečių kapo) užprotes
tavo prieš šio klausimo svarsty
mą, nes esą savų reikalų. So
cialistų grupelė (kurios ateities 
takelis užsibaigė graboriaus 
parloj) džiaugiasi ir rankom 
trina matydami kaip sandarie- 
čiai savo darbuotoji} neigia.

NORI APTAKSUOT VISO
KIUS METERIUS

Pittsburgho miesto valdžia 
jieškodama naujų šaltinių pini
gų sukėlimui sugalvojo aptak- 
suoti visokius meterius, iš ku
rių tiki surinkti po $2,500,000 
į metus.

Taksai butų’ uždėti $5 ant 
vandens, gazo, elektros ir kito
kių meterių po $5 dviejų metų 
laikui.

Tuos taksus turėtų mokėti 
kompanijos kur tik jų meteriai 
sudėta, ne tų reikmenų naudo
tojai.

“DIRVO” AGENTAS 
PITTSBURGHE

Prenumeratas priima Ameriko
je ir į Lietuvą 

P. RAJAUSKIENĖ 
135 So. 19th St. S. S.

RAUDONŲJŲ TARPE. Tą 
pačią dieną Liet, komunistai su 
pagalba jiems simpatizuojančių 
draugijų turėjo parengimą, — 
perstatė “Nepasiektas Tikslas”, 
keturių aktų tragedija. Veika
las ilgas ir nuobodus. Akto
riai vaidino neblogai. Po vai
dinimui grojo Vyčių kuopos or
kestras. Publikos buvo aps
čiai. Sako nemažai buvo neko
munistiško jaunimo šokiuose. 
Juodukų neatėjo nei vienas, 
nors salėje matėsi didelė iškaba 
su dramblio didumo užrašu:

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

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

Jonas Tareila
826 Bank St. Waterbury, Conn.

JONAS NAUJOKAITIS 
“Dirvos” agentas Londone. 
Pas jį galima gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir 
užsirašyti metams. Adr.: 
3 White’s Gardens,

,, Planet Street,
Commercial Rd, E. 1.

“Unity of Negro & White” — 
“Vienybė negrų ir baltųjų”. Bu
vo nuostabu matant taip tirštą 
publiką susidedančią vien iš 
baltų žmonių. Mat, pereitą va
sarą teko būti ant taip vadina
mos internacionalės komunistų 
farmos. Čia matėsi įvairių 
tautų ir amžiaus abiejų lyčių 
žmonių ir gana žymus skaičius 
juodukų-negrų. Mačiau kaip 
jie su baltomis moterimis ar 
merginomis susikabinę vaikščio
jo po pievas bei krūmokšlius; 
tampriai susikabinę-susispaudę 
šoko-sukosi-vingiavo, taip kad 
juodame kūne muskulai viso
kias konvulsijas darė (grojo 
juodukų orkestras), o baltieji 
vyrai, rankom savo pilvus apsi
kabinę, tėmija į nepaprastą 
kompeticiją. Buvo aiškinama 
kad tas daroma, t. y. baltos mo- 
terys-merginos leidžiamos ben
drauti su negrais priviliojimui 
jų j komunistų partiją.

žarija.

Pereitų metų gale, Kaune, iš
kilmingai buvo Universiteto sa
lėje minėta Miko Petrausko 60 
metų gimimo sukaktuvės. Ame
rikoje tuo reikalu kol kas nieko 
nebuvo daroma, o kadangi Mi
kas Petrauskas savo profesio
nališko veikimo beveik visą lai
ką praleido Amerikoje, vos tik 
trejetą paskutiniu metų kaip 
pasitraukė iš veikimo, tat labai 
svarbu yra jo veikimo laikotar
pį Amerikoje smulkiai ištirti, 
kad but galima apie tai išleisti 
atitinkamą veikalą-studiją. Sve
timtaučiai savo kultūros veikė
jus tinkamai įvertina, neatsili- 
kime ir mes.

Nebetoli tas laikas kuomet 
sueis 30 metų kaip Mikas Pet
rauskas pirmą kartą atvyko į 
šią šalį ir pradėjo skleisti Lie
tuvišką muzikos kultūrą, kuri 
čia buvo labai menkoje padė
tyje. Jis pirmutinis pradėjo 
rengti viešus koncertus supa
žindindamas tautiečius su Lie
tuviškos muzikos menu. Pir
ui litiniai jo koncertai buvo ren
giami saliunuose, Lietuviai ne
turėjo dar tuo laiku savų salių 
ir nebuvo pratę lankytis į kon
certus krynos Lietuviškos me
ninės muzikos, nes ir Lietuvo
je tokių koncertų dar mažai te
buvo.

Laike koncertų saliunuose 
buvo varoma savas biznis su 
stikliukais, neatsižiurint visai 
į tai kad ten tuo metu daininin
kas dainuoja meninius veikalus. 
Tokiame laikotarpyje M. Pet
rauskas pradėjo veikti Ameri
kos Lietuvių tarpe. Šiandien 
kas kita. Prie to kad dabar 
Lietuviai- lanko koncertus, jais 
moka gėrėtis ir atrasti juose 
naudos, daug prisidėjo M. Pet
rausko veikimas įvairiais bu
dais savųjų tarpe.

Jo veikimas pasireiškė kon
certais, chorų organizavime, 
parengime operečių vaidinimui, 
steigime muzikos mokyklų, raš
tais spaudoje ir t. p. žodžiu, 
Mikas Petrauskas muzikos sri
tyje veikė visomis savo pajie- 
gomis. Kas nežino jo opere
čių: “Birutė”, “Apvesdinkit ir 
Mane”, “Consilium Facultatis”, 
“Užburtas Kunigaikštis”, “Lie
tuvių Milijonierius”, “Šventij 
Naktis”, “Kanklių” sąsiuvinius 
ir t. p.

Nei vienas iš Lietuvių muzi
kų gyvenančių ne tik Ameriko
je bet ir Lietuvoje nėra dar pa
siekęs tokio milžiniško skaičiaus 
išleisdamas viešumon, kad siek-1

tų šimtus įvairių, nors daugu
moje ir mažų, veikalų-veikalė- 
lių kiek yra išleidęs M. Pet
rauskas. To gali atsiekti vien 
tiktai didelės energijos žmo
gus. Užtai nerasime Ameriko
je! nei vienos kolonijos, ar ji 
butų maža ar didelė, kad Miko 
Petrausko dainos solo ar chorų 
nebūtų buvusios seniau dainuo- 

I jamos arba dabar. Kadangi tas 
žmogus ant kiek buvo energin- 

! gas darbuotėje ant tiek jis bu
vo kuklus garsintis apie savo 
darbus spaudoje, tat sunku yra 
laikraščiuose rasti pakankamai 
tiek medegos k£d butų galima 
jo veikimą tinkamai ir teisin
gai nušviesti.

Todėl ir kreipiuosi į M. Pet- 
rausko artimus draugus, pažys- 

j tarnus, prietelius, vienminčius, 
1 buvusius jo mokinius, chorų da- 
I lyvis, vaidinusis jo pastaty- 
I muose vaidylas ir bendrai vi- 
I sus geros valios Lietuvius, mė
gėjus muzikos, suteikti man ži
nių apie jo darbuotę. Svarbu 
prisiminimai, plakatai, progra
mai, išduoti diplomai apie mu
zikos studijavimą pas jį, atvai
zdai, brošiūrėlės, nuotikiai, žo
džiu viskas kas tik galima sąry
šyje su Miko Petrausko veiki
mu prisiminti, prašau man to 
nepasišykštėti prisiųsti. Kurie 
nenorės su turima pas save me- 
dega skirtis, tiems visą grą
žinsiu pilnoje tvarkoje. O ku
rie galės medegą palikti tas vis
kas bus sukoncentruota į ben
drą mano Lietuvių muzikos is
torijos arkivą, kurį, čia būnant 
pasisekė vien tik iš Amerikos 
Lietuvių muzikos veikimo padi
dinti beveik iki 500 vienatų, 
kuris bus Lietuvoje sukrautas 
saugioje ir garbingoje vietoje, 
greičiausia Vytauto Didžiojo 
Universiteto knygyne.

Todėl prašau nepasigailėti 
parašymui reikalingų žinių ke
liolikos minutų to žmogaus nau
dai ir pagarbai, kuris beveik 30 
metų nesigailėjo praleisti sun
kias ir linksmas valandas tarpe 
Jūsų, gerbiami Amerikos Lie
tuviai.

Už prisiuntimą viso to kas ką 
galės minėtu reikalu, reiškiu 
savo giliausią padėka.

Juozas Žilevičius,
Laisvas Menininkas.

Medegą meldžiu siųsti iki Ko
mėm šiuo antrašu:

Mr. J. Žilevičius
166 Park Place 

Elizabeth, N. J.

RYTINIŲ VALSTIJŲ LIETUVIAMS

LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI
Veda Jonas Valaitis—iš New Yorko

1 rečiadienio vakarais—7 vai. iš stoties WHOM
Klausykitės patys ir pasakykit kitiems Lietuviams apie tai.

Legionieriai Dirba
Am. Liet. Legionas ir jo pir

mas postas įsikurį I-me Karių 
Seime New- Yorke 1930 Vytau
to Didžiojo metais, Vasario 16. 
Kiti du postai įsikūrė Bostone 
(vadovauja .vyr. Įeit. A. O. šal
na) ir Chicagoje (vadovauja 
kapt. P. Jurgėla).

Betgi veikliausias Postas vei
kia Brooklyne. Vadais buvo: 
1930 m. J. Navikas, 1931 m. J. 
Jokubauskas, 1932 m. J. Oči- 
kas, 1933 ir šiais metais V. J. 
Vyšnios. Poste dalyvauja 44 
rinktiniai Lietuviai: Lietuvos 
savanoriai J. Očikas (aviacija, 
ir kovojęs Prancūzijoj su A. E. 
F.), K. Jurgėla (II raitų žval
gų kom. ir Klaipėdos sukil.), 
P. Naudvaris (aviac.), P. Sai
kus (1918 m. vienas pirmųjų 
1 pėst. pulko savanoris) ir Dr. 
J. P. Jurgėla (Varėnos komen., 
Vilniaus fronto bur., Klaipėdos 
sukil.). Kiti yra Amerikos ve
teranai, — iš jų pažymėtini K. 
Jovaišas (Purple Heart kava- 
lieris), Įeit. Pr. Kaminskas, V. 
P. Vyšnius (jūreivis, Tautinin
kų Klubo pirm.), D. Klinga, P. 
Pečelis, J. Karpavičius, V. Ku
ras, K. Labanas, ir kt.

1934 m. Posto štabas sudėjo 
priesaiką Sausio 11 d. susirin
kime. Iš šio susirinkimo nu
tarimų pažymėtini šie:

Gen. T. Kasčiuškos komisija 
įgaliota paskelbti spaudoj nau
jai surinktą medegą apie šio 
Lietuvio karo genijaus ir pir
mutinio Lietuvio kario Ameri
koje tautybę.

Tautininkų Klubui pakvietus 
pasiųsti atstovus į draugijų at
stovų posėdį del bendro Vasa
rio 16 d. minėjimo, paskirta P. 
Satkus ir J. Šimonis.

ALTASS korporacijos kvieti
mas paremti p. Janušausko skri
dimą atidėtas ateičiai. Posto 
nariai apgailestavo kad tenka 
neparemti buv. ginklo draugą, 
bet taip tenka elgtis del jo pa
tekimo netautiškos grupės iš- 
imtinon globon. Kitos didžio
sios Brooklyno draugijos (kaip 
Šv. Jurgio) visai reikalą atme
tė, skridimo globėjams nepai
sant visuomenės reikalavimo 
kad skridimas butų visų Lietu
vių rankose.

Keturių metų sukakties pro
ga, Vas. 16 d. susirinkimas pa
kviesti žymesnieji Lietuviai 
veteranai, k. a. Dr. P. Paulonis, 
Dr. B. K. Vencius, Dr. J. P. 
Jurgėla, Įeit. Pr. Kaminskas, 
kpt. E. Massell, K. Krušinskas, 
Po susirinkimo, Posto rėmėjos 
surengs vakarienę. Svečiai pa
sakys kalbų, buvę sukilėliai pa
pasakos atsiminimus iš Klaipė
dos atvadavimo laiku, kiti kal
bės apie savo patyrimus karo 
lauke. Vakarėlis bus “Dutch 
Treat” pobūdžio. Bus ir Uk
rainą legionieriai.

Visi Lietuviai eks-kariai ir 
jūreiviai kviečiami dalyvauti. 
Rėmėju gali būti ir ne-kariai.

Neužmirškite: Vasario 16 d., 
8 vai. vak., 262-a Humboldt st.

Legioninkas.

PAMINĖJO GERĄ VEIKĖJĄ
Sausio 5 d. Brooklyne minėta 

metinės sukaktuvės nuo mirties 
įžymaus Lietuvio, Jono Am- 
brozaičio. Velionis buvo visų 
Lietuvių labai mylimas, nes per 
72 savo amžiaus metus ir nuo 
1906 m. Brooklyne gyvenda
mas buvo pastebėtas kaipo tei
singas, doras ir pavyzdingas 
Lietuvis. Ypatingai jis Brook
lyno Lietuvių pažintas kaip mu
zikos mylėtojas. Iš pat jaunys
tės dar Lietuvoje platinęs spau
dą, kartu platino ir Lietuvišką 
dainą. Brooklyne tikslu muzi
kos meną platinti, velionis Jo
nas Ambrozaitis įsteigė 1919 
m. Lietuviškos muzikos krau
tuvę, kurią dabar veda velio
nies duktė, Pelagija Ambrozai- 
tytė, 590 Grand st.

Dar Rusams Lietuvą valdant, 
jis buvo paskirtas mokesčių 
rinkėju, bet pradėjus daugiau 
darbuotis už Lietuvystę, Rusų 
persekiojamas turėjo pasišalin
ti į Ameriką. Čia atvykęs, ve
lionis pradėjo aktiviai veikti 
Lietuvių draugijose.

Brooklyne gyvena velionies 
žmona, keturios dukterys ir sū
nūs.

LIETUVIAI ORGANIZUTJASI 
GINTI SAVO REIKALUS

New Jersey Lietuvius labai 
sujudino kai kurių politikierių 
noras pakenkti Lietuvių drau- 
joms. Mat, pradėjus duoti lei
dimus svaigalams pardavinėti, 
prašymus padavė ir Kearny 
Lietuvių politikos bei šv. Var
do Draugijos klubai. Ir kadan
gi šiodvi draugijos rėmė prie
šingos partijos kandidatus, lai
mėjusieji oponentai įsigeidė at
keršyti — neduoti jiems leidi
mo. Ir taip padarė.

Sujudę Lietuviai sušaukė su
sirinkimą Sausio 16 d., kuria
me išreiškė griežčiausi protes
tą. Salė buvo pilna žmonių. 
Visi vienbalsiai nutarė Sausio 
24 d., 8 vai. vakare maršuoti į 
miesto valdybą demonstruoti.

Susirinkimu vadovavo J. Bal- 
trukonis; vice pirmininku buvo 
V. Mikionis; sekretorium V. 
Ambrazevičius. Narys J. Pak- 
nys.

Kalbas pasakė Lietuvių radio 
programo vedėjas (iš WHOM 
stoties) J. Valaitis, šv. Jurgio 
Di'-jos prez. K. Jaruševičius, V. 
Ambrazevičius, p. Kopiaki, A. 
Lindsey, P. Velyvis.

Kearny Lietuvių Politiško 
Klubo buveinė yra 134 Schuy
ler avė. šv. Vardo. Draugijos 
— 6 Davis St.

GRYŽO ARTISTĖ. Iš Lie
tuvos gryžo į New Yorką artis
tė p-lė Tendziulytė. Ji pirmiau 
gyveno Hollywood, Calif. Da
bar mano apsigyventi Chicago
je, 730 W. 62nd Street.

DARIAUS-GIRĖNO FONDUI 
BALIUS. Transfiguration sa
lėje, Brooklyne, rengiama Da
riaus-Girėno Fondo naudai ba
lius Sausio 28 d. Bus vaidini
mas “Vergijos Griuvėsiuose”.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS

652 Broadwav
S. BOSTON, MASS/, U.S.A. j

DARBAI. Kanadoje sunkus 
laikai delei bedarbės ir žmonės 
pergyvena skurdą ir dejones. 
Bedarbių skaičius ypač po mie
stus yra žymus, taigi jų yra il
siame mieste dikčiai, jų tarpe 
nemažai ir Lietuvių, suvargu
sių, pusalkanių. Labiausia nu
kenčia tie kurie vos keletas 
metų kaip atvyko iš Lietuvos ir 
neturėjo progos užsidirbti at
eičiai.

Kurie dar dirba, tie gauna 
apmokėti taip mažai kad Vos 
gali išgyventi, todėl' pradeda 
reikalauti didesnio atlyginimo 
iš darbdavių, čia didžiausia in
dustrija yra siuvyklos, kurios 
randasi išimtinai žydri ranko
se. Jie turi savo unijas, lai
kosi prieš darbininkus ir išhau- 
doja jaunus ateivius darbinin
kus. Prie siuvėjų dikčiai dir
ba ir Lietuvių kaip moterų taip 
ir vyrų. Siuvyklose čia buna 
daugiausia streikų ir peštynių, 
nes darbininkai reikalauja dau
giau apmokėjimo už darbą.

Darbininkų vadai daugiausia 
yra komunistai.

Jeigu kur kyla streikas, ten 
eina bedarbiai dirbti, nes prie 
to juos verčia duonos kąsnis.

Tarp Lietuvių siuvėjų atši-. 
tinka visokių keistenybių. Pa
vyzdžiu, Maskviniąi._ pasėkėjai;. 
visur tarp siuvėjų rėkauja kad 
reikia kovoti už didesnes algas, 
už darbininkų, gerbūvį, o daro 
atbulai. Jau daugelis komu
nistėlių pametė uhiją ir savo 
obalsius kovoti, ir kaip’ tik ku
rioj ė dirbtuvėse pasidaro strei
kas tai tie musų raudonukai 
pirmutiniai bėga streiklaužiau- 
ti. Bedarbiai matydami kad 
tie visi darbininkų vadai ske- 
bauja ir jie patys taip daro, na 
ir iš tokios siuvėjų vienybės 
kiek buna peštynių ir kraujo 
praliejimo, Lietuviai vienas ki
tam antausius apskaldo. Mat 
koki Lietuviški Maskviniai yra 
klastingi: 'gavęs darbą streik- 
laužiaudamas nežiūri kad pus
dykiai dirba po 16 ir 18 valan
dų į dieną. Kada susirinkime 
pakeliama klausimas kad kur 
bolševikų agentas dirba 18 va
landų, kur du darbininkai galė
tų pragyventi, tai kiti bolševi- 
kėliai kaip vilkai sustaugia kad 
negalima nuo kito žmogaus dar
bas atimti arba sumažinti. Be- 
skebaudami nekurie tie žydber- 
niai jau įgijo darbus ir dabar 
tyli, kad ir pusdykiai dirba il
gas valandas.

Patartina Toronto Lietuviams 
darbininkams neklausyti jokių 
raudonukų vadų, kurie apgau
lingai vartoja darbininkų ger
būvio obalsį, bet patys kitaip 
daro ir kenkia darbininkų vie
nybei.

DAR ŠMEIŽIMAI NENUTY
LA. Nors jau Toronto koloni
joje komisija užbaigė savo gra
žų darbą rinkimo aukų Dariaus 
ir Girėno paminklo statymo pa
rėmimui ir visos aukos pasiųs
tos Chicagos komitetui, bet vie
tos Lietuviški žydberniai sten
giasi šmeižti komisijos narius 
kurie darbavosi aukų rinkime. 
Raudonukams užkliūva kad čia 
dar vis platinama musų tautos 
didvyrių Dariaus ir Girėno pa
veikslai, o ne Lenino ar Stali
no. Kuomet jie savo kokių ten 
“didvyrių” abrozėlius pardavi
nėja jiems niekas nesako nei 
pusės žodžio, bet jeigu kiti ką 
daro tai jie neturėdami gėdos 
rėkia visa gerkle. X.X.X.

MONTREAL CANADA Į
J. M. ROSENFELD 

Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ 

Notaras
20 St. James East

Tel. Harbour 3424
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
Įvairios Žinios

LIAUDIES TRIBŪNA VISOKIOS CHICAGOS
ŽINIOS

Chicagos antrašas: 2437 W. 69 St. Tel. Grovehill 2242
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KAIP ĮGYTA CHICAGOJ ‘LITUANICA’ AVĖ

Moterys Rengia Vakarienę Sausio 27 d.
Pradėdami naujus metus pra

dedam naują knygos lapą žymė
ti savo darbais. Lietuvių Mo
terų Piliečių Lygos pirmos dar
bo pasekmės prasidėjo su Sau
sio 1 d. 1934 m. Tą dieną įvy
ko iškilmingas atidarymas “Li- 
tuanica Avenue” (buvus Au
burn Ave.).

To darbo pradžia buvo tokia. 
Iniciativą tos gatvės1 pavadini
mu “Lituanica” paėmė Lietu
vių Moterų Piliečių Lyga savo 
susirinkime Liepos 26 d. 1933 
metais. Buvo svarstoma kuo 
galėtume pagerbti tuos musų 
pirmutinius Alantiko nugalėto
jus, Kapitoną Darių ir Girėną, 
kurie po tokio garbingo žygio 
žuvo. Kilo mintis kreiptis į 
Chicagos miesto tarybą ir pra
šyti užvardinti jų atminčiai 
gatvę Lietuvių apgy ventoj ko
lonijoj. Nutarta prašyti pakei
sti Auburn Avenue Į LITUA
NICA Avenue (vardu lėktuvo).

Rugsėjo 22 d. 1933 m. buvo 
pasiųsta laiškas pas 11-to ward 
aldermoną Thomas Doyle kad 
jisai įteiktų musų prašymą 
miesto tarybai po atostogų, 
kuomet taryba susirinks pra

Gruodžio 29 d. gatvės užra
šai buvo pakeisti ir uždėta LI
TUANICA AVĖ.

Oficiališkas gatvės atidary
mas įvyko Sausio 1 d. 1934 m., 
2 vai. po pietų; iškilmės buvo 
ant 33-čios ir Lituanica Avė. 
Atidaryme dalyvavo apie ketu
ri tūkstančiai žmonių.

Tame darbe daugiausia dir
bo Lietuvių Moterų Piliečių Ly
gos pirmininkė M. Zolpienė, ku
ri tą sumanymą įteikė L. M. P. 
Lygai. Taipgi daug prisidėjo 
Lietuvių Advokatų Draugijos 
pirmininkas J. T. žuris, kuris 
turėjo susinešimus su aldermo- 
nais ir jiems aiškino kodėl mes 
norim gatvės vardą pakeisti ir 
kuo yra atsižymėję musų Da
rius ir Girėnas. Prie to esam 
dėkingos gerb. Pralotu! M. Kru
šni už jo pritarimą ir paramą 
šiame reikale.

BANKETAS SAUSIO 27
Išreiškimui padėkos miesto 

tarybos nariams ir darbuoto
jams šiame musų Lietuvių lai
mėjime yra rengiamas banke- > 
tas ir šokiai šį šeštadienį, Sau
sio 27 d., Chicagos Lietuvių au-, 
ditorijoje, 3133 So. Halsted st. 
Šokių pradžia 8 vai. vakare, o 
banketas prasidės 10 vai. Prie 
durų įžanga 75c. Pelnas nuo 
šio banketo skiriamas Dariaus- 

džioje Spalių mėnesio.
Spalių 5 d. 1933 m. kreipė

mės į Lietuvių Advokatų Drau
gijos pirm. J. T. žurį kad Ad
vokatų D-ja ateitų mums padė
ti tą sumanymą įvykdyti. Mu
sų prašymą advokatai priėmė ir 
išrinko komisiją iš šių advoka
tų: J. B. Borden, J. Grish, R. 
Vasalle ir pirm. J. T. žuris.

Spalių 11 d. Aldermonas Th. 
Doyle tą prašymą įteikė miesto 
tarybos posėdžiui, kur buvo vi
sų vienbalsiai priimtas ir per
duotas tolimesniam svarstymui 
gatvių komisijai. Spalių 26 d. 
įvyko tos komisijos posėdis.] 
Jame dalyvavo 20 aldermonų.' 
Posėdyje atsilankė ir advokatų 
komisija ir iš L. M. P. Lygos 
M. Zolpienė ir R. Mazeliaus- 
kienė. Gatvių komisijos posė
dis pakeitimą Auburn Ave.' į 
LITUANICA ‘ Avė. vienbalsiai 
priėmė ir sugrąžino miesto ta
rybai užtvirtinti.

Lapkričio 28 d. miesto tary- ] 
ba permainymą užtvirtino ir' 
Mayoras Edward J. Kelly pasi- ( 
rašė. Nuo tos dienos dienos I 
Auburn Ave. oficiališkai pra-l 
dėjo vadintis Lituanica Ave. |

Visuomet puikiausias tobakas ir tiktai viduriniai 
lapai yra superkama Lucky Strike cigaretams'. 
Mes neperkame viršutinių lapų — kadangi anie 
yra nedasivystę. Ir neperkame apatinių lapų 
— kodangi tie yra žemesnės kokybės. Vidu
riniai lapai—už kuriuos ūkininkams mokama 
aukštesnė kaina—yra lengviausi lapai. Ir tiktai

viduriniai lapai naudojama išdirbime Luckies— 
taip apvalių, taip kietų—laisvų nuo liuosų galų. 
Štai kodėl kiekvienas Lucky traukiasi lengvai, 
dega lygiai—ir visuomet yra lengvas ir švelnus. 
Ir taipgi It s toasted”—del gerklės apsaugos 
—del puikesnio skonio.

Lucky Strike perstata 
Metropolitan Opera Company 

šeštadienį, 1:55 vai. po piet, Eastern 
Standard Laiku, per NBC Raudoną ir 
Mėlyną radio tinklus. LUCKY 
STRIKE transliuos New Yorko 
Metropolitan Opera Company pilnoje 

operoje, “Aidą”.

Girėno paminklo statymui, Ja
nušausko skridimui, ir L. M. 
P. Lygos reikalams. Bus la
bai puikus programas, dalyvaus 
žymus artistai, šis įvykis yra 
pirmutinis Amerikos istorijoje 
ir yra visų Lietuvių laimėjimas. 
Visi kurie pritariat šiam musų 
darbui kviečiame skaitlingai 
dalyvauti musų rengiamame 
bankete. Yra užkviestas Chi
cagos miesto Mayoras Kelly, al
dermonas Thomas Doyle ir kiti 
kurie rėmė šį musų užmanymą, 
ir daugiau įtekmingų žmonių.

Pasirodykim kad mes įverti
nam tokią pagarbą musų žuvu
sioms lakūnams. Visos Lietu
vės be skirtumo amžiaus ir pa
žiūrų kviečiamos prisirašyti į 
šią Lygą, pilietės ypač pagei
daujamos, nes atėjus rinkimams 
galėtume sulošti svarbią rolę 
Lietuvių vardui. O nesančioms 
pilietėmis yra teikiama piliety
bės pamokos, Anglų kalbos pa
mokos. Norinčioms tapti pilie
tėmis išpildoma aplikacijos ne
mokamai. Mokestis į organi
zaciją 10c mėnesiui. Susirin
kimai laikomi paskutinį trečia
dienį kiekvieno mėnesio, Fel
lowship House, 831 W. 33rd 
Place, 8 vai. vakare.

Lygos pirmininkė
M. Zolpienė.

PADĖKA Už VAINIKĄ
Cleveland© Lietuvių Kultūri

nio Darželio Sąjunga savo su
sirinkime nutarė išreikšti pa
dėką Chicagiečiams, Amerikos 
Lietuvių Sąjungos laikinai val
dybai ir Lietuvių Eero Klubui 
už vainiką kurį atvežė į Lietu
vių Darželį prie Dr. Jono Basa- 
30 dieną, 1933 m.

L. K. Darž. Sąj. Sekr.
K. S. Karpius.

SURADO AUTOMOBILIŲ 
“KAPINES”

Chicagoj ir apielinkėj susekė 
automobilių vagių gaują kuri 
vogė automobilius ir parduoda
vo tik jų dalis, o kitką viską 
užkasdavo žemėn, kad policija 
nesurastų.

Vienas vieškelio policijantas 
pastebėjo kad kas tokio užmie
styje kasinėjama, ir vieną iš tų 
vagilių sugavo. Iš jo išgavo ir 
apie jų veikimą ir susekė ki
tus. Vagiliai buvo vaikėzai pa
tyrę automobiliais važinėti, ir 
už pavogtą automobilių gauda
vo nuo $10 iki $15. Kelis au
tomobilius pavogus pasidaryda
vo pusėtinai pinigo. Tačiau 
tokiam bizniui laikas nuo laiko 
ateina galas ir prireikia atsi
tūpti šaltojoj.

i

KASPUČIŲ SIDABRINĖS 
VESTUVĖS

Sausio 20 d. sukako 25 me
tai vedybinio gyvenimo Onos 
ir Antano Kaspučių, kurie gy
vena Marquette Parke. Pami
nėjimas šių sukaktuvių sureng
ta formaliai su senomis Lietu
vių tradicijomis.

Iškilmės buvo surengta salė
je, Holy wood Inn, kur pp. Kas
pučiai susikv’ietė daug savo gi
minių ir draugų. Svečių buvo 
apie šimtas. Vaišės buvo tik
rai Lietuviškos. Vaišinimu la
biausia rūpinosi Kaspučių duk
relė ir sūnūs. Pokilis tęsėsi iki 
2 vai. ryto.

Laike vakarienės buvo pasa
kyti gražių kalbų ir linkėjimų.

Linkėtina pp. Kaspučiams su
laukti auksinių vestuvių.

Rep.

STATO “AGURKUS”. Sau
sio 28 d. St. Agnes auditorijoj 
“Pirmyn.” Choras stoto operetę 
“Agurkai”. Pradžia 5 vai. po 
pietų. St. Agnes auditorija 
randasi ant Archer ir Rockwell 
gatvių. Rep.

WYNEKOOP BYLA NU
TRAUKTA

Moteris daktaras Alice Wyne- 
koop, kaltinama nužudyme sa
vo marčios, laike tardymo po
ra atvejų gavo širdies užgavi- 
mą ir taip susirgo kad byla tu
rėjo būti nutraukta. Spėjama 
kad ji mirs ir tokiu budu mar
čios nužudymo paslaptis liks 
neišspręsta.

Ji po antro atsipeikėjimo pa
reiškė teismui norinti kad jos 
vardas pirm mirsiant butų ap
valytas nuo žmogžudystės.

Jos sunaus žmona buvo ras
ta negyvas ant operacijos sta
lo senės medikaliam kabinete.

“DRAUGO” metinis koncer
tas įvyks Vasario 4 d. Lietuvių 
Auditorijoje.

BRUNDAGE NUSIŽUDĖ.
Chicagos Lietuviams žinomas 

politikas Edward J. Brundage 
pereitos savaitės pabaigoje nu
sižudė savo namuose. Jis yra 
buvęs Illinois valstijos genera
liniu prokuroru ir turėjo kitas 
aukštas politikos vietas.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO t Mes turim puikų Me

todų nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnam šio 
laikraščio skaitytojui 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mų sųnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa- 

prasty, pigų Metodą, kuris pa-gelbė
jo šimtams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą vaistų 7 dienas, DYKAI, musų 
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad
resų tuojau į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, III.

AUTOMOBILIŲ nelaimės di
dėja. Chicagoj šių metų pra
džioje automobilių užmušimai 
žmonių padidėjo net dvigubai 
lyginant su tuo pat laiku per
eitais metais.

Iki Sausio 21 d. automobilių 
užmušta arba užsimušė 92 as
menys. Sakoma kad nelaimių 
su automobiliais taip daug pa
sitaiko del gražaus oro, nes ne
šalta ir nėra sniego taigi visi 
važinėja visu smarkumu. Yra 
taipgi pamato manyti kad ir 
svaiginanti gėrifnai turi bendro 
su automobilių nelaimėmis.

, SLA. 208 KP. MOTERŲ ŠO
KIAI. Viename iš gražiausių 
Chicagos hotelių, Congress Ho
tel, SLA. 208 Moterų kuopa 
rengia šokius Vasario 3 d. Pel
nas šio vakaro skiriamas Da
riaus-Girėno paminklo naudai. 
Reikia tikėti kad šis vakaras 
bus ypatingai sėkmingas, ka
dangi pelnas skiriamas popu-' 
liariškam visuomeniškam tiks
lui.

Congress Hotel randasi ant 
Michigan avė. ir Congress st., 
pačiame vidurmiestyje. Įžan
ga ypatai vienas dolaris. Rep.

MUSU PASTABOS
ATRODO kad “antrasis skri

dimas” pagavo “chronišką li
gą”. Tie kurie stovi labai arti 
to “antro skridimo” jiegų pa
tys pripažysta kad pulsas labai- 
labai nupuolęs, kad kvėpavimo 
sistema pasidarė kaip kiauros 
kalvio dumplės.

Kaip tenka girdėti “skridi- 
kai” bene žada kraustytis kur 
tai ant “didelio kalno”. Tame 
nieko naujo, pas. aspirantus yra 
noras palaikyti “skridimo” gy
vybę. Tačiau tokia gyvenimo 
permaina vargiai išgelbės si
tuaciją.

OFICIOZAI kurie karštai rė
mė “antrą skridimą” pradeda 
jaustis kaip tas Zanavykas nu
rijęs saują maltų pipirų. Pats 
draugas “Balbo” ne taip jau ge
rai jaučiasi.

Jeigu “tavorščiai” negalės į- 
vykdyti “antrojo skridimo” per 
Atlantiką, patartina jiems pa
daryti skridimą per Michigan 
ežerą, ir čia jau bus proga Lie
tuviškam “Balbai” parodyti sa
vo gabumus.

KALBANT apie C h i c a gos 
Lietuvių stebuklus reikia prisi
minti kad pakol kas Pasaulinės 
Parodos Lietuviško komiteto 
atskaitų nesimato. Pasikalbė
jus su kai kuriais valdybos na
riais Parodos komiteto tenka 
patirti gana keistų dalykų.

Pateisinti Pasaulinės Paro
dos Lietuvių komitetą už tylė
jimą su atskaitomis negalima, 
nes komitetas buvo sudarytas 
viešame susirinkime ir todėl 
privalo visuomenei išduoti vie
šas atskaitas.

Visuomet Puikiausias Tabakas
Copyright, 1331, The American Tobacco Company.

ir tiktai Viduriniai Lapai

NE apatiniai lapai—jie yrą žemesnes kokybės.

i

NE viršutiniai lapai- Jie yrą Hįdasivystę,

Derliaus Grietinė

Greičiausia Kelionei Lietuvą 
BREMEN • EUROPA 
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 

havene ir užtikrina patogų nuvykymą į KLAIPĖDĄ.
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK 

^TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS CO
KNEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL $ i I U.WV 

ir daugiau 
įTaipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabininiais 
s laivais. Patogus gelžkeliu susisiekimas iš Bremeno arba 
^Hamburgo. Informacijų klauskit pas vietinį agentų arba
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APSIDAIRIUS

ADV. BAGOČIUS VS. “DIRVA”

Adv. Bagočius, socialistti 
kandįdątas į SLA. preziden
tus, po senovei varo savo 
dviveidišką darbą musų vi
suomeniniame gyvenime. Iš 
senų laikų žinoma kaip jis 
moka vienus glostyti, kitus 
kąsti, arba pas socialistus 
kalbėdamas ėsti kunigus, o 
katalikams prakalbas saky
damas glostyti katalikus.

Jis dabar pasielgė taip su 
musų laikraščiais: “Sanda
rą” ir “Vienybę” sveikina, 
komplimentuoja, aukauja jų 
palaikymui, o “Dirvai” bu
vo pasiryžęs kailį nulupti, 
dar prisakydamas tylėti.

Vienas asmuo yra skolin
gas Lietuvos Atstatymo B- 
vei ant notos $400. Adv. 
Bagočius nei iš šio nei iš to 
atrašo “Dirvai” laišką ir pa
reikalauja kad “Dirva” ra
miu budu, niekam nieko ne
sakius, be skandalų, atmo
kėtų L. A. B-vei tuos $400! 
Parašius adv. Bagočius at
sakymą ir paklausus kokius 
jis juokus bando krėsti, jis 
atrašo dar “karštesnį” laiš
ką ir sako kad iis juokų ne- 
krečiąs, jis galįs tuos $400 
iš “Dirvos” atimti (mat, tas 
asmuo kuris L. A. B-vei da
vė notą turi “Dirvos” ben
drovėje keliolika Šerų), ir 
vėl “Dirvai” paantrina ty
lėti, neskandaluoti, nes nie
ko negelbės, ir dar magary
čioms primena “liūdną atsi
tikimą su tulu laikraščiu 
Brooklyne” (tai “Vienybė”, 
kuri tuo laiku buvo bankru
tavus).

Adv. Bagočius žinojo kad 
jis negali iškolektuoti iš 
“Dirvos” keno ten skolos 
L. A. B-vei, bet tokiais “pa
tarimais” niekam nesakyti 
ir pasirūpinti atlyginti $400 
Bendrovės skolą, vis su pri
minimu apie teismą, mato
mai norėjo “Dirvą” pabau
sti už ką nors. Jeigu jis tą 
iškolektavimą buvo pasi
ėmęs atlikti už komisą, aiš
ku butų uždirbęs $100 ai 
$200, ir butų parodęs savo 
advokatiškus gabumus.

Trečiame laiške, jau ra
šytame “Dirvos” advokatui, 
Bagočius negalėjo patarti 
tylėti ir pripažino kad jis 
tos skolos negali priversti 
išmokėti nei “Dirvą” nei jos 
leidėjus... .-

“Dirvai” tie $400 nepada
rytų didelės skylės ir nebū
tų reikėję sulaukti “liūdno 
likimo” kaipo adv. Bagočius 
bandė pagrąsinti priminda
mas “tūlą laikraštį Brook
lyne”, tačiau “Dirva” žino, 
ir Bagočius žino ir visi kiti 
gerai žino, kad už svetimas 
skolas niekas neatsako jei
gu jų nepasiėmė ant savęs.

Šitokia advokatiška “kar- 
žygystė” yra labai prasta, 
ypač visuomenėje dirban
čiam žmogui. Jeigu adv. 
Bagočiui reikėjo pinigų ga
lėjo prašyti, “Dirva” butų 
paskolinus ant notos, o ne 
su pagalba L. A. B-vės no
tos jieškoti iš “Dirvos” sau 
komiso.

naši kad jau nuo sekančio 
SLA. seimo socialistai juos 
paštams Į kampą ir patys 
vieni apsidirbs su Susivie
nijimu.

Tai pasekmė sandariečių 
auginimo savo antyje gy
vatukės.

Bet dabar jie di’ysta ra
šyti buk už tai visa esą kal
ti “fašistai”.

Sandarięčiai ir dabar ne
susipranta kad reikią už
baigti su socialistais, jie ir 
dabai* remia “antrą skridi
mą”, kas tikrenybėje yrą 
“Naujienų” vajus ir organi
zavimas Amerikoje socialis
tų kuopelių, ir kaip tik prieš 
SLA. rinkimus!

Argi, ponai sandarięčiai, 
nematot šios socialistų klas
tos? O jeigu matydami ne
riatės sau virvutę ant kak
lo tai nekaltinkit “fašistų”, 
kurie keli metai jums nuro- 
linėjo jūsų klaidas.

Sandarięčiai visai užmir
šo kad tautininkai yra tik 
'ie patys sandarięčiai, ku- 
•ių jie nusigandę nubėgo 
nąs socialistus ir ėmė sauk
ti kad socialistai jiems “ar
timesni”. Džiaugkitės da- 
bąr.

Trisdęšįmts Du Bilijonai
Dolarių Mažiau

Suv. Valstijų Komercijos 
Departmentas skelbia su
rinktas žinias ineigų ir iš-

Kur SLA. Krypsta
Jeigu ne Gegužio užsispy

rimas New Yorko tautiniu-1 
kų konferencijoje, jeigu ne 
tūlų sandariečių išdivikiš- 
kumas Pittsburgho seime, 
šiandien S.L.A. butų buvęs 
tautininkų ir sandariečių 
rankose. Socialistai butų 
buvę nustumti į užkampį.

Po pereito seimo S.L.A. 
liko sandariečių ir socialis
tų kontrolėje. Už tai dabar 
sandarięčiai dreba įr baįmi-j

ir 
in-

mokėjimų 1932 metais 
palygina su 1929 metų 
eigomis.

1929 metais visokios 
sų šios šalies gyventojų
eigos siekė $81,000,000,000.

1932 m. ineigos buvę 32 
bilijonais ųiažiau, arba 
$49,000,000„00Q.

vi- 
in-

tik

Vilkaviškiškas ar 
Paryžiškas Protavimas?

J. Tysliava “Vienybėje” 
pamini kad vienas Chica- 
gietis pasižadėjo siųsti kas 
savaitę po dolarį “Vieny
bės” leidimui ir priduria:

“Jeigu jo pavyzdį pasiim
tų įr kiti Vienybės draugai 
— musų laikraštis butų lai
mingas.”

Kurgi ne! Po $1 į savai
tę tai per metus išeitų $52. 
Taigi jeigu “Vienybė” tu
ri nors 500 skaitytojų ir 
gautų nuo kožno po $52 į 
metus, butų $26,0,00 įųęigų. 
Kodėl nebūti laimingu — 
tada?

Bet p. Tysliava turį žino
ti kad Amerikoje už $26,000 
reikia labai sunkiai dirbti.

Ir Anglija Rūpinasi 
Sterilizavimu

Anglijos visuomeninio gy
venimo komitetas pradėjo 
agitaciją kad butų leistina 
sterilizuoti apie 300,000 vi
sokius kūniškus ir protiš
kus ligonius sulaikymui jų 
nuo veisimo šeimų.

ŲŽGĖRŲ DAINA
(Nauja liaudies daina Lietuvoje, kurioje 
apdainuojamas žemės ūkio ministeris

p. Aleksa. Dainuojama užgeriant)
Pasėjau grūdą, pūras priaugo, 
Maža šeimyna, nėra kas valgo.

Vai kodėl, kodėl, kodėl negerti?
Vai kodėl, kodėl linksmiems nebūti? 

Prilęidžiau alaus viena putelė, 
Sėdi sveteliai linksmi už stalo.

Vai kodėl, kodėl, kodėl negerti,
Vai kodėl, kodėl linksmiems nebūti? 

Primilžau pieno pilną uzboną, 
Kai pasižiūriu viena Smetona.

Vai kodėl, kodėl, kodėl negerti,
Vai kodėl, kodėl linksmiems nebūti? 

Musų ministras Aleksa ponas
■ Pusę primoka mums už bekonus.

Vai kodėl, kodėl, kodėl negerti,
Vai kodėl, kodėl linksmiems nebūti?

UŽTRAUKSIME DAINĄ
Užtrauksime dainą, o mielas jaunime, 
Teskamba laukai Lietuvos!
Dainose mes augę, dainose mes gimę — 
Vaikai juk mes dainių tautos!
Užtraukime dainą, te garsas banguoja 
Plačiausiais padangių keliais....
Dainuokim kol širdys mus dega, liepsnoja, 
Kol tryška džiaugsmų spinduliai!
Mes jauni, galingi kaip erdvių ęręliąį, 
Nelaužys mums vėtra sparnų;
Mes raižom padangių mėlynes žycįrią^ias, 
Męs skraidom virš uolų, kalnų!
Jaunyste! vai lengvi irklai tavo luoto, - 
Tu nardai drąsiai Rangomis, 
Tu verti dainuoti ir dirbti, kovoti.
Vai gera kai tu su mumis!
Tat trauksime dainą, o brangus jąunime, 
Bepigu džiūgaut mums jauniems!
Ne vargui mes augę, ne skurdui mes gimę, 
Tik laimei ir žygiams didiems!

(“Jaunoji Karta”) J. Steberiokas.

LENKŲ ILGA RANKA?
Vienas begėdiškiausių iš

kraipymų fakto tapo Įdėtas 
Į New Yorko “American” 
Sausio 14 d., kur koks Hans 
Christian Adamson štai ką 
apie Dąrių-Girėną rašo:

“Capt. Dariens and Lt. 
Giremųs (nei vardų tikrai 
nemoką parašyti!), Poland 
(!), buvo beveik namie savo 
kelionėj New Yorkąs-Var
sa va (ar girdit!) kuomet 
jiems pritruko gązo, nukri
to Į žemę ip užsimušė.”

Šis Adamson, sakoma, bu
vęs civilis patarėjas Hoo- 
ver’o karo minjsterip pagel- 
bininkui. Heąrsto laikraš
tis jį “ekspertu” vadina. 
Nieko sau “ekspertas”, jei 
nei tokių aiškių faktų ne
žiną. O gal ir čia Lenkai 
savą trigrašį įkišo, norėda
mi nors už ką Į933 metais 
kredito gauti, nes niekuo 
neątsįžymėjo.

EUROPOS POLITINIS 
KRIZIS IR LIETUVA
Jau visiems aišku kad 

Europa, šalia ekonominio 
krizio, pergyvena ir ppl'ti- 
nį, kurį paaštrino Nazių lai
mėjimas Vokietijoje. Pa
sirašius Versailles taikos 
sutartį prabėgo 15 metų, 
kurie parodė kad ta sutar
tis klausimus neįšrišo pa
tenkinančiai. Europoje vėl 
kunkuliuoja. Vokietija no
ri ginklų ir rubežius pertai
syti.

Lietuviui prieš akis stoja
si klausimas, šiam Hitleriš
kam sopuliui trukus, kaip 
jo pūliai pąlies Lietuve: 
valstybės rubežius?

Pirmininkas A m e r i kos 
“Foreign Policy” Sąjungos, 
kurios uždaviniu yra tarp
tautinę užsienio politiką 
studijuoti, prof. Buell, per 
New Yorko “Times” duoda 
dabartinio politinio krizio 
peržvalgą. Joje jis prisi
mena Vokiečių Nazių mini- 
sterio Goebbels pasiūlymą 
pasidalinti Pabaltija: Len
kams pą’s'iimti Lietuvą ir 
Latgąle, p Vokiečiams Esti
ją ir likusią Latvijos dalį 
Lenkai pasiūlymą atmetė 
Ar šis pasiūlymas reiškia 
tikrus Nazių siekius link 
Lietuvos? Ar tąi tik dip
lomatinė meškerė, pažiūrėti 
kas užsikabins?

Nėra abejonės, jei ne Hit
leris, Vp.kįętija jau butų 
sąyaiųri gąvus šiokių-tokių 
išlyginimų rubežių klausi
mų, ųęs net Čekoslovakija 
uju, peš nęt Čekoslovakijos 
(kurį pp karo pasinaudojo 
Ąųšįrų-Vengrų ir Vokiečių 

užsienio reikalų 
mįnįsteyįs Bęneš pripažino 
Versailles sutarties netei- 
singiĮmą kaį kuriu rubežių 
atžvilgiu. Ęet dabar, prof. 
Ęųęįį sako, piękąs Hįtlęriui 
pępasitįkį. Kiekviena, ap- 
a’ginklavimo ar rubežių

ausiniu, nųolaicįa Vokie
čiams pavojingą, tačiau yra 
žmonių kųrįe niano kad nie
ko, nedaryti yra dar pavo- 
jjįpgįąų. Gerįąusia gąį bų- 
įų įpisti Vokietijai šiek-tiek 
apsigm(flųųtį, įr vįsą apsį- 
ginkląvimo klausimą ati
duoti tarptąutįneį kontrolei, 
su kuo ir Vokietiją sųįįnka. 
Jei Hitleris padėtų savo pa
rašą po kokia nors tarptau
tine sutartim, gali būti jis 
ją geriau gerbtų negu Ver
sailles sutarti.

Vyt. Sirvydas.

' Yra sumanymas kąd val
džia paimtų j savo kontro
lę visus Suv. VąĮstijų gelž- 
kelius.

šymet bus keturi užtemi
mai: du saulės ir du mėnu
lio. Matysis tik tam tikro
se žemės dalyse.

Sausio 26, 1934

GAREINGAS AMERIKOS GYNĖ
JAS — TADAS KASCIUŠKA

Rašo Amerikos Liet. Legiono Posto nr. 1 
KASCIŲŠKOS KOMISIJA.

Tokia antgalve New Yorko savaitiniame 
“The Catholic News” Sausio 6 d. laidoje tilpo 
straipsnis (America’s Illustrous Defender). Tol

‘Kašciuškos Artilerijos Manevrai’ buvo kariū
nams vadovėlis. Nepęrc|aug bus pasakyt} kad 
milžiniški Węst Point’ę nuopelną} Pasaulinio Ka
ro laimėjimui turėtu būtį dalinai kredituoti šįos 
didžios mokyklos įkūrėju}. (Musų pabraukta.— 
Komisija.)

“Gryžtant prię Amerikos vergijos klausimo 
ir prie Civilio Karo, mes randame kad Kasciuš
ka faktįnąi savo testamentu paskyrė dovaną, ku-

3 į rią jam Kongresas suteikė, Jefferson’ui kad ne- 
straipsnio autorius J. Leo J. Vashila, j — regimai g-raj į>utų išperkami laisvėn ir mokinami pagal 

i dorovės ir patriotizmo dėsnius. Vėl mes randa
me kac} pirmutinė aiški mokykla negrams buvo 
įkuria Newarke }š pinigų gautu pardavus Kas- 
ciuškos žemes, kurių šis patriotas niekad nepri
ėmė sau.

“Išvijus priešą iš Pietų, Kasciuška pagelbė
jo Įkurti Cincinnati Ordiną, ir po tp gryžo Į Phi- 
ladelphiją. Jam pastatyti paminklai siekia nuo 
West Point’o iki Vakarų, netgi iki Lietuvos, ap
link visą pasaulį. Bet galbūt daugiausia pavy
dėtiną įvertinimą pareiškę Jėzuitų kroųikas iš 

; šv. Juozapo koplyčios pirmoje Amerikos sostinė- 
jje: ‘Jėzuitai labai aukštai gyrė Kasciųškos pa
maldumą.’’

Lietuvis. Straipsnio vertimas seka žemiau:
“1817 metais, kai prezidentas Harrison pa

skelbė kad ‘Kasciųškos, Laisvės Kankinio, nebė
ra’, nors jis šiais žodžiais išreiškė Amerikos ge
dulą del ‘Pasaulinio Karžygio’ mirties, betgi jis 
tuo nepareiškė didžiosios dvasios galą. Koscius
ko, arba Kasciuška, ištikrųjų ir šiandien tebegy
vena. Narsumas, ištikimybė, pasišventimas, ti
kėjimas ir mielaširdingumas niekad nemiršta.

“Tais metais Suv. Valstijos pasiuntė lente
lę su įrašu padėti Paryžiaus bažnyčioje, kame 
iškilmingos Requiem apeigos vyko už Gen. Tadą 
Kasciuška. Lentelėje buvo įrašyta: ‘Amerika 
gedi savo garbingo gynėjo’. Tam tikras 5 cen
tų pašto ženklelis nesenai buvo išleistas pami
nėti 150 metų sukaktį nuo jo (Amerikos—Kom.) 
pilietybės įgijimo.

“Mes tegalime tiktai pareikšti Kasciųškos 
didelę įtekmę Amerikanizmui, — taip anas lai
kotarpis yra užpildytas jo didžiais darbais. Po 
garbingos tarnybos ankstyvesnėse didžiosios re
voliucijos kovos fazėse, jis parinko ir fprtifikavo 
didžiausiu sumanumu Saratogos kautynių lau
ką, kur sutruškinantis Amerikos la’mėjimas pa- 
cikė Pracuzus ateiti kolonijoms talkui. ‘Ame

rikonai yra skolingi nenuilstamoms stropioms 
Kasciųškos pastangoms už West Point’o fortifi
kacijas’, pareiškė Gen. Washington. Gi Greene 
biografas mus informuoja kad ‘Kosciuška išgel
bėjo Pietinių Valstijų kampaniją’. Jis pasižy
mėjo kautynėse ties Yorktownu; 1782 metais jis 
;ššovė paskutinį Nepriklausomybės Karo 
(Musų pabraukta.—Kom-ja).

Jefferspn’o garbinama
“Už kelių dienų po pirmutinės Liepos 

dienos, Kasciuška atvyko į Philadelphiją, 
iis suteikė nepaprastos pagalbos Kongresui ir 
Karo Tarybai. Jis pats užsimokėjo už savo ke
lionę ųžjurin — jis buvo pirmutinis taurusis ba
joras atvykęs gelbėti ‘maištininkams’. Šis pat
ilptas, kurį Jefferson pavadino ‘skaisčiausiu 
'.mpgaus laisvės mylėtoju’, vykdamas tiesiai pir
miausia į katalikų koplyčią Sostinėje (sostipė 
tuomet buvo PJiiladelphija.—Komisija) pasauliui 
paliudyti iš kur jis sęmia savo stiprumą ir vyriš
kumą, buvo kilęs iš senos karališkos šeimynos, 
’ia bus ne pro šaiį paaiškinti kodėl aš anksčiąu 

šiame straipsnyje vartojau pavardę KASCIUŠ
KA, kokia jį vadina jo tautiečiai Lietuviai savo 
didįjį tąutjšką tėvą (“the name Kasciuska, which 
hįs Lithuania fellowmen call their great national 
father.”—Komisija.) Nes nors jis dažnai ben
drai vadinamas Lenku, ištikrųjų buvo tauraus 
Lietuvių kraujų; priežastis gludi tame kąd taįs 
sunkiais laikais Lietuvos likimas buvę surištas 
sų Lenkija. Jis pats pašą}ino visas abejones apie 
jo kilmę savo laistę į carą Aleksandrą: ‘Tik vie
na rūpestis vargina mano sielą ir trukdo mano 
smagumą. Valdove, aš esu gimęs Lietuvis, iš' 
.tiktai nedaug metų man beliko gyventi. Betgi 
ateities skraistė vis dar slepia mano gimtinio 
krašto likimą” (Tame laiške iš 1815 m. Birželio 
10 d. Kasciuška dar pridūrė: ‘Grafas Čąrtorys- 
kis man pasakoję apie Tamstos pažadus Lenkų 
tautos gerovei. Man trūksta žodžių išreikšti 
savo pagarbą ir dėkingumą’. Seka aukščiau ci
tuota dalis): *....}3etgį ąš neatsimenu kad Jū
sų Didybė butum kada davęs žodžiu tokių paža
dų apie mano kraštą ar tai man, ar mano tautie
čiams.”—Komisija).

“Kasciųškos karjera Amerikoje užtruko il
giau kaip per šešis kovų metus. Washigton’as 
pamini jo reikšmę savo laiške: ‘Niekas tiek Tam
stos negerbia kiek aš.’ Kareiviai jį idolizavo. 
Jo draugai karininkai buvo prię j.o.pritraukiami 
‘nepaprastu nusižeminimu’. Trimis atvejais jis 
maldavo kad nepakeltų jo karininko laipsnio, 
kad nesukelti pavydo. Europoje, Napoleonas vel
tui mėginę jį patraukti savo pušęų, ir jam šu- 
gryžųs Amerikon, Jurgis Washington, sveikino 
‘Gallant Kosciusko’, kurio tarnyba suteikę ne
pakeičiamą pagalbą kolonijų išvadavimui. Ę. 
M. Flick, jo biografas, pastebi kad šis taurus 
(ingenuous) patriotas ‘atnešė į musų krantus 
žmogaus Laisvės palaimą’.

Kasciuška ir vergija
“Artimas bičiulis didžiųjų žmonių kaip 

ferson’o, Kasciuška sukųrė West Point’ą, 
jis pasiūlė kaipo vietą karo akademijai ir

suvį.

4-tos 
kame

Jef- 
kurį 
kur

Apart šio rašinio, Dariaus-Girėno Postas nr. 
1 turi garbės paskelbti viešumoj šį Lietuvos is
teriko Prof. A. Janulaičio laišką iš Lapkričio 23 
’. 1933 m.:

“Į Tamstų užklausimą tuo reikalu galiu duo- 
i. ši atsakymą.

“Kostiuška (Andrius Tadas Bonaventūra) 
•■’n gimęs D‘d. Lietuvos Kunigaikštijos, Brastos 

’"d ioi Merečovščiznos dvare, 1746 m. (krik- 
’ s Tapk. 12, 1746 m.).

‘šita, žin ą yra tilpus beve;k visose jo bio
grafijose (Plačiausia Lenkiškai: T. Korzon T. 
Kosciuszko, žyciorys z dokumentow wysnuty,. 
'894, Krakow, p. 34-35).

“Kritiškfau vertinusis Kostiuškos veikimą 
egu jo liaupsintojai, A. M. Skalkowski savo 

darbe (Kosciuszko w swietle nowszych hadam 
Poznan, 1924, p. 3-53) sako jog Kostiuška — ne 

enkų tipas, kad jo kraujuje yra Lietuvių.
“Pats Kostiuška, rašydamas į carą 1815 

i. Birž. 10 laišką. Sako jog jis esąs gimęs Lie- 
uvis (Memoirs dę Michęl Oginski, sur la Polog- 
e at les Polonais, Paris, t. vi, p. 211).

“Kostiuškąi mirus, Lietuvos bajorų seime
lis Vilniuje 1817 m. prašė Rusų vyriausybės kad 
leistų jo kūną palaidoti Lietuvoje ir pastatyti 
paminklą, nes jis esąs Lietuvis, jų tautietis. (A. 
Tanųlaitis, Baudžiavų panaikinimo sumanymai 
Lietuvoje, Kaunas, 1929 m. p. 21).

“Q tuo tanių visoj Lietuvoj ėjo gedulo pa
maldos; tam paminėti, buvo išleista knygelė kur 
atspausdinta pasakytos tuomet kalbos, o jose 
Kostiuška vadinamas Lietuviu, tautiečiu*.”

Amerikos Liet. Legiono Dariaus-Girėno Pos
tas iki 1933 m. Liepos 21 d. vadinosi Gen. Tado 
Kasciųškos, Pirmutiųįo Lietuvio Kario Ameri
koje, Postu, šio Posto legioninkai aukštai ger
bia iki šiai diepą} to garbingo Lietuvio vardą ir 
kovuja už jo Lietuvybės pripažinimą Amerikos 
Įstaigose. Vardas pąkcistą Kpt. Dariui, šio Pos
to ir viso Lekiępo vienąpa įkūrėjų ir narių, bei 
jo neątskiriamarp apižiams draugui lakūnui Gi
rėnui žuvus, ne tikslu atsisakyti nuo savo pirmo
jo globėjo vardo, bet tikslų surišti musų ginklo 
draugus su savo garbingąis žuvusiais Lietuvių 
Tautos garbę} nariais, legionieriais Darium ir 
Girėnu, iki mes gyvi busime. Ir tikrai liūdna 
dąrosi prisiminus kad paminint 115 metų Kas- 
ciuškos mirties sukaktį musų tautiečių tarpe at
sirado žmonių kurie musų Tautos Karžyvį lygi
nę su Pilsudskiu, tuo Lietuvių išmata, prišliju- 
sių prie Lenkų, — lygiai liūdna darosi prisimi
nus Kpt. Dariaus nusiskundimus del jo pravar
džiavimo “fašistu” ir kitaip su jo garbinga karo 
tarnyba Lietuvos kariumenėje.

K. R. Jurgėla ir V. Kaminskas.

ŽEMĖLAPIAI 
30c

Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.
Kaina: vietiniams po 25c.

šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius ; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žęmlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieipa rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Rašo K. S. Karpius

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS
Apysaka iš Apuolės Laikų

(Tęsinys iš pereito num.)

Algis ir Giedrutė

Viena iš Geluonie parneštų gražių pa
salai nuo Apuolės buvo apie Algį ir Gied
rutę, kurią jis girdėjo nuo žmonių ir apsi
lankydamas tose vietose pažino tos pasa
kos dalyvius.

Algis buvo apšauktas Apuolės krašto 
narsuolis, jaunas, labai gražus vyras, bet 
žymėjosi ne savo gražumu tik narsumu. 
Jis buvo sūnūs Raginio nuo Gaurelių. Bu
vo smarkus visokiuose narsumo darbuo
se, ir jaunuolių susiėjimuose viršydavo pa
ties Apuolės kunigo sūnūs. Jis buvo smar
kiausias medžioklėse, ir kuomet prisieida
vo susidurti su priešais Algio jaunumas, 
karingumas ji vėju nešė į priešų tarpą ir 
jo didi buožė guldydavo priešus aplink jį, 
kuomet priešų ginklai nespėdavo jo nei pa
žeisti.

Giedrutė buvo žmona kaimyno kunigo 
Marmos, nesenai parvesta, duktė kunigo 
Biržio nuo Telšių. Kunigas Marma, keliais 
metais už Algį vyresnis, artimas kaimynas 
Raginio, — abiejų pilaitės stovėjo prie tos 
pat upės, Varduvos, — buvo Algio draugas 
ir jiedu kartu vykdavo į keliones, medžiok
les, ir kartais į karus su užpuolikais iš ju

dėdavo dainuojant vaidylas apie ką nors, 
parinktais ir sutaikytais žodžįąis. Tiktai 
nelaimė vaikino buvo kad jis turėjo visą 
tai užslėpti savo krutinėję, kad niekas ne
patirtų apie jo meilę.

Vėlokai tik jauna kuniginė dąsipro- 
tėjo kad visi Algio apsiėjimai su ja yra jo 
liepsnojanti meilė jai — (Jk jai vienai. Jo 
akįs ją sekiojo, gaudė jos visus žvilgsnius, 
įr vis daugiau ir daugiau norėjo pagauti. 
Ne jos viliojimui jis tai darė, bet įš savo 
didelio įsimylėjimo. Bet Giedrutė mėgo 
Algį, ir tik tiek jo vengė kiek jai draudė 
pareiga kaipo žmonos kito vyro. Algis bu
vo draugas jos taip kaip ir jos vyro ir tas 
nebuvo galima pakeisti. Jeigu jį ir butų 

Į norėjus atgrąsinti Algį nuo savęs, to ne- 
! butų galėjus daryti, nes įokia permainą bu- 
I tų sukėlus jos vyro nupžvąlgą: kodėl ji į 
Algį neatsineša taip kaip seniau....

Negalėjo Algis daugiau išlaikyti savo 
širdies paslapties ii- kartą būdamas prįe 
jos vienos, pratarė:

— Giedrute, tu tokia maloni, tokia jau
na ir graži man išrodai kaip mergaitė.... 
Aš pamylau tave....

Ji, jau pripratus prie meilės kurią ja
me nutėmijo, to iš jo ir tikėjosi, negalėjo 
išvengti ir nevengė. Ji ątsąkė:

— Tu negali manęs mylėti, aš turiu vy

---- -------------- ... - . ......... 4.^.. ... .

JAU LEIDŽIAMA KNYGA

MERUNAS
JUODO KARŽYGIO SŪNŪS

KNYGA BUS 500 PUSL. DIDUMO
Kaina tik $1.50

“Meninas” yra 34-ta K. S. Karpiaus parašytų knygų, mažų ir didelių, 
ir septinta knyga iš jo didžiųjų romanų-apysakų iš musų Tautos Istori
jos. Kaip kitos didžiosios jo apysakos taip ir “Meninas” yra labai popu-

rės.
Marma ir jo žmona Algį labai mėgo 

ir su pasigerėjimu į jį žiurėjo. Giedrutė, 
labai daili, jauna moteriška, buvo linksmo 
budo, malonios šypsos, kerėjančių akių, ir 
tą savo dovaną gausiai teikė visiems su kuo 
tik susidurdavo, bet tą viską atliko gražiai 
ir padoriai, ir jos vyras ja tik gėrėdavosi, 
nes apie ją žmonės gražiai atsiliepė, gyrė 
ir mylėjo.

Bet nebuvo toje apielinkėje kam taip

rą.....  — Ir vėl gražiai jam šypsojosi.
— Bet tu negali uždrausti man tave 

mylėti, negalėsi išplėšti mano širdies.... 
Pasakyk man tikrai, Giedrute, ar ir tu ma
ne myli nors kiek?....

— Aš galiu tave mylėti tik kaip drau
gą.... Aš turiu vyrą....

Nuo dabar išėjo Algio meilė į viršų ir 
palengvino jį. Giedrutė galėjo jo meilę 
priimti arba atmesti, bet ji jau neslėgė jo 
krutinės. Nors Giedrutė nieko aiškaus ne

atidžiai ir nuolatos tą Giedrutės malonu
mą jausti, jos šypsą matyti ir tuomi gė
rėtis, kaip -tik Algiui. Niekam kitajn jos 
gražios ypatybės taip neįstrigo kaip tik 
šiam narsuoliui, ir Algis pradėjo jaustis 
dar smarkesnis, pradėjo atlikinėti dar nar
sesnius darbus ir dar labiau sukėlė visų 
kurie jį pažinojo pasigerėjimą juomi.

Nejautė ir nesuprato jis pats kodėl 
jam viskas taip sekasi, bet jam sekėsi, ir 
jis jautėsi galėtų kalnus nuvartyti, medžius 
milžinus iš šaknų išrauti, upių kelius iš
kraipyti į kitas vagas. Tą įkvėpimą ir ga
lybę jam davė Giedrutė, kuri pati to ne
jautė ir nežinojo, ir niekur kitur pirmiau 
Algis to nebuvo įgavęs, nors daug merge
lių į jį žiūrėdavo ir gėrėdavosi.

Maloni Giedrutės šypsą, kurią ji vi
siems vienodai skyrė, toliau labiau Algiui 
rodėsi skiriama tik jam vienam, ir jis to
liau labiau geidė tą jauną moterišką maty
ti, į jos akis pažiūrėti, jos kalbą girdėti, ir 
pavydėti kada ji į kitus kalbėdavo.

Giedrutės padorus apsiėjimai su visais 
lygiai nerupino Marmos ir jis niekados ne
pamanė nieko apie savo žmoną ir tą myli
mą savo draugą. Giedrutė irgi apie Algį 
nieko nemanė kito kaip tik kad jis yra jų 
namų draugas, ir kuomet atvykdavo, visa
da būdavo mielas svečias.

Algis iš pat jaunystės dienų buvo nuo
latinis lankytojas Marmos pilies, todėl ne
buvo nieko ypatingo kad jis ten nuolat bu
vodavo. Bet po tūlo laiko jis pats pradėjo 
jausti kad jis ten lankosi tik Giedrutę pa
matyti, ir dabar pradėjo rūpintis kad to 
nepajustų Marma. •

Kada pasitaikydavo proga sueiti Gied
rutę vieną, iš jo krutinės išsiverždavo jai 
ypatingai malonus pagyrimo žodeliai, apie 
jos gražumą, apie jos akis ir jos žavėjan- 
tį būdą, ir kokį smagumą jam teikia jos 
pamatymas, ką Giedrutė priimdavo su gra
žia šypsą, nieko neatsakydama. Jos toks 
atsinešimas dar labiau padilgindavo jo šir
dį ir Algis pradėjo vaizduotis kad Giedru
tė jį taip pat pamilus. Jis brido į meilę, 
bet negalėjo jos niekaip išreikšti, nes pa
čiai Giedrutei riedryso atvirai sakyti, ma
tydamas kaip ji atsidavusiai myli savo vy
rą, ir Algis, negalėdamas ir neturėdamas 
kaip išlieti savo įkvėpimų kuriuos iš tos 
moteriškos gavo — net nepasitaikė progų 
nei kariauti nei ką nors nugalėti, — pra
dėjo nuo visų skirtis ir sau vienas, upės 
krantais vaikščiodamas, į tolumas žiūrė
damas arba erdvėse mintimis skrajodamas,- 
pynė ką tai panašaus į dainas, kokias gir-

atsakė, bet Algis jautė kad ji jo meilės ne
atmeta. Jis gali ją mylėti kaip tik jo šir
dis velija. Jos atsinešimai į jį nepasikei
tė, jos šypsą po senovei jam žėrėjo, ir jis 
be jokio sutrukdymo augino jai savo mei
lę didyn ir didyn.

Algis buvo toks vyras kurio Giedrutė 
negalėjo nemylėti — nors kaipo draugo — 
ir ji butų tikrai Algį pąsirinkus vietoje sa
vo vyro, jeigu jiedu butų anksčiau pasipa
žinę. Ištikro, kodėl likimas pirmiau jų ne- 
suleido į krūvą?.... Tą įr Giedrutė pa
manydavo, tik pati sąų viena užtylėdavo, 
nes pervėlai buvo apgailauti. Ji likimą pri
ėmė taip kaip jis buvo skirtas.

V ¥ V

Marmos pilaitės vienodą nuobodų gy
venimą paįvairindavo Algio atsilankymas. 
Bet antrą vasarą pasirodė jog to neužteko: 
Giedrutė pradėjo rasti priežasčių lankytis 
Raginio pilyje, žinoma, su savo vyru, ir nuo 
to užsimezgė artimesni ryšiai tarp tų dvie
jų šeimų, nors tie ryšiai buvo tik tarp Al
gio ir Giedrutės. Giedrutė tą darė labai 
atsargiai, kad niekas jos nenužvelgtų — 
net pats Algis — jog ji vyksta ten tik jį 
pamatyti. Joje išlėto išaugo nesuvaldomas 
ilgėsis Algio, ji norėjo jį tankiau matyti, 
su juo būti, bet negalėdama to kitaip iš
reikšti, išreiškė savo artimu susigiminia
vimu su Algio namais.

Vėl ją vieną suėjęs, Algis klausė:
— Giedrute, aš matau kad ir tu mane 

myli.... Argi tu nepasakysi man tikrai, 
kad myli?.... Aš žinau, tu turi man mei
lę savo širdyje, kodėl slepi?....

— Aš negaliu ištarti kad myliu.... — 
atsakė ji jautriai, iš gilumos širdies.

Tai buvo jos atsakymas kad myli, tik 
negali to ištarti, nęs jį pirmoje vietoje pri
klauso kitam, tačiau toks atsakymas Algį 
’abai subangavo ir draskė jo krutinę kodėl 
ji nepasako jam jog myli, kuomet jis kan
kinasi meile jai....

Algis dar labiau liko ne savas, šalino
si nuo visų, ir kuomet jį kitos mergelės vi
liodavo jis tik labįau troško Giedrutės, vi
soms buvo šaltas, išrodė kad jis tiesiog sta
bas, ne jaunąs vyras, nes iš jo niekas nei 
paprasčiausios meiįės žymelės nęįšviliojo.

Iš jauno, narsaus vaikino, jis pasidarė 
tik gabalas meilės, kurs žeme raičiojosi. 
Niekas jo negiliojo: nei piignesųį narsumo 
darbai, nei pasižymėjimai, nei medžioklės. 
Nieko kito jis nematė kaip tik Giedrutę. 
Niekas į jo Ąiiptis negalėdavo įsįgąuti, nes 
jos bugo užpildytos PįęęĮrutę. Ig sappųose 
tik ją vieną nuolat regėdavo.

K. S. KARPIUS.

MERUNO AUTORIUS

liariška, ką patvirtiną “Dirvos” skaitytojų pareiški
mai ir kartu pageidavimai kad “Meninas” butų iš 
leista knygoje.

KNYGOS KAINA DABAR 
TIKTAI $1.50

Visos knygos duosis tvirtuose audime viršeliuose.
Kurie pasiskubins išsirašyti “MERUNĄ” dabar, tie 
visi gaus knygą už $1.50, ir jų vardai, kaip ir kitose 
“Dirvos” leidžiamose knygose, bus įtalpinti atminčiai 
kaipo knygos leidėjų. Mums vieniems tikią didelę 
knygą išleisti sumku, be prisidėjimo iškalno tų kurie 
nori “Meniną” turėti, taigi už jūsų prisidėjimą mes 
norime atiduoti jums pridegamą kreditą.
(Klaidų išvengimui, užsisakant knygą, užsakymą pa
rašykit ant paskiro lakšto ir ant jo parašykit savo 
pilną vardą ir antrašą, taipgi uždekit pilną antraša 
ant laiško voko (konvento).
“DIRVA” 682Q Superior Ave. Cleveland, O.

Kartais vaikinas taip susiaudrindavo 
savo meilėjo jog geisdavo kad žemė sugriū
tų, saulė užgestų ir viskas suirtų taip kad 
naujame persitvarkyme Giedrutė jam tek
tų, bet to sulaukt negalėjo ir vis negalėjo 
atplėšti jos nuo jos pirmiau kitam duoto 
prižado.

Visą laiką Giedrutė nieko kito nesive- 
lijo jam ištarti kaip tik “myliu tave kaip 
draugą”, nes būdama tvirto padorumo mo
teriška negalėjo atvirai laužyti savo kitam 
duoto žodžio.

Algis gyveno jos širdyje kaip koks die
vaitis. Juo toliau nuo jo būdavo, mažiau 
matydavo, tuo labiau jo geidė ir karščiau 
mylėjo. Prie jo būdama, kada visi matė, 
rodė jam tokią pat savo šypsą kaip ir vi
siems, o kuomet susidurdavo vįenudu, pa
velydavo jam prie savęs prieiti tik tiek ir 
ne daugiau, nors jam netrukdydavo kalbė
ti jai gražius žodžius ir gėrėtis ja kiek tik 
jo jiegos leido.

Laikas bėgo, Giedrutė, kaipo Marmos 
žmona, laukė ir sulaukė kūdikio. Per tą 
laiką tarp jos ir Algio draugingumas buvę 
nutrukęs. Ką ji pergyveno ir kaip jautė
si prisimindama apie tą kuriam ji tik iš
tarti negalėjo apie savo meilę, ji tik viena 
žinojo. Bet Algis jautė ir mąstė kad pa
saulis jam persikaitė: samprotavo kad Gie
drutė, likus motina Marmos kūdikio, nuo 
io turės atsisukti, negalės daugiau būti jo 
Irąugė ir jam nepritiks daugiau ja gėrė
tis, apie meilę kalbėti, nes ji daugiau pri
klausys kūdikiui. Jame siautė beviltės au
dra, kuri rodėsi turės baigtis amžinu atsi
skyrimu nuo jos. Žinojo kad ji yra gyva, 
gyvena ir galima sueiti, bet jau viskas ki
taip negu buvo. Kentėjo ir laukė to ką 
jam likimas buvo skyręs, nes kitokios išei
ties nebuvo. Bet ir kentėti norėjo, norė
damas kuoilgiau laikyti meilės skausmus 
savo širdyje negu jų visai netekti — tokia 
buvo didi jo meilė.

Likimas tačiau tvarkė savaip. Nors 
jis galėjo bandyti užmiršti Giedrutę pasi
rinkdamas sau kitą mergelę, kurių keletas 
jo tręšto, jis pasirinko kuoilgiau ją sąvo 
širdyje laikyti ir kuodaugiau kentėti, dar

labiau atsiskyręs nuo-žmonių, kad jam ne
trukdytų. Tačiau kentėti ilgai nereikėjo.

Nesulaukdama atsilankant, kitą vasa
rą Giedrutė pati vyko į Raginio pilaitę, su 
savo vyru ir kūdikiu, apsilankyti, pamaty
ti Algį. Susitikimas buvo šaltas, net abie
jų akyse nebuvo tos ugnies kuri pirmiau 
žėrėdavo vienas kitą suėjus, nes abu neži
nojo kaip vienas į antrą atsįneš.

—. Kaip (įabar bus, Giedrute?.... — 
Algis vos surado žodžius paklausti, ką ji 
suprato ir atsakė:

— Taip kaip pirmiau....
Neilgai truko ir vėl tarp jų sugryžo 

senas draugiškumas ir išnyko visos mig
los kurios per tūlą laiką tarp jų tūnojo. 
Vėl Algiui gyvenimas liko skaidresnis ir 
malonesnis. Jis pasistengė pasakyti jai 
kad visą tą laiką ją mylėjo įr Giedrutė, 
nors iš savo pusės užtylėjo viską, suprato 
kad vėl ji galės laikyti Algį savo “draugu’’

Ji, kaip ištikro buvo, mylėjo jį už jo 
didelę meilę jai, užmiršdama jo narsumą 
ir to visai iš jo nereikalavo.

Gąl taip dievų buvo patvarkyta kad ji 
su vienu vyru gyventų žemišku gyvenimu, 
o kįtą garbintų kaip dievaitį, ištolo, ir jam 
tik tokią meilę skirtų.... Bet ji labai bu
vo jam atsidavus: ji pirmutinė jautė jo 
jausmus, pirmutinė išgįrdo jo žodį, ir pir
mutinė buvo gatava jam pasitarnauti, ir 
tuomi palaikė jį prie savęs, neturėdama 
peržengti savo pirmutinių prižadų kitam, 
nors be Algio jau nenorėjo gyvepti, ką, ta
čiau, prilaikė paslėptą savo širdyje.

Visą tą laiką Algis buvo Marmos drau
gas, ir nors žmonės kaįp ką apie Algį ir 
Gįįęcįrutę kalbėjo, ir net tarnai nužiūrėda
vo tarp jų esančius ryšius, bet Marma nie
kados nieko nei Algiui nei Giedrutei nęuž- 
simindąyp-

įdėtai po metų slinko ir praėjo keletas 
metų. Geluoniui gryžtant į Daugupius vis
kas pasiliko taip kaip jis girdėjo. Kaip jų 
meilė nusviro ir kas to.liąu nutiko gal su
žinosime kada ateityje.

Toliau, Geluonis apsakė keistą pasaką 
iš Apuolės krašto apie “užkeiktą brolį ir 
seseri”, apie ką patirsime vėliau.

(Bus daugiau) ______

HARTFORD, CONN.
VASARIO 16-ta. Vilniui Va

duoti Sąjungos skyriaus inicia- 
tiva vietos Lietuviai bendrai 
rengiasi gražiai paminėti Lie
tuvos Nepriklausomybės 16-kos 
metų sukaktuves. Paminėji
mas įvyks sekmadienį, Vasario 
18 d., mokyklos salėje. Kalbės 
Hartfordo miesto burmistras 
p. Beech, Yale Universiteto in
žinerijos studentas p. žiūrįs; 
vietiniai: klebonas Kun. Ambo- 
tas ir V. M. Čekanauskas. Dai
nuos šv. Cecilijos choras, vieti
niai solistai ir solistės.

V. G. F. VAJUS. V. V. S. 
skyriaus komisijos nariai rū
pinasi Vilniaus pasų ir ženkle
lių platinimo vajum, jau aplan
kė visų vietos Lietuvių draugi
jų, kuopų ir klubų susirinki
mus platindami Vilniaus pasus 
ir ženklelius ir tuo budu sukė
lė nemažą sumą pinigų į Vil
niaus Geležinį Fondą. Dabar 
ruošiasi surengi eilę draugiš
kų vakarėlių, juose tikimasi iš
platinti nemažai Vilniaus žen
klelių.

POLITIKAVIMAI. Vietos 
Liet. Polit. Nepr. klube tankiai 
įvyksta karštų ginčų ir politi
kavimų. šį metą renkant nau
ją valdybą, buvęs pirm. G. Le- 
višauskas pavartojo savo stra
tegiją kad sutruškinus opozici
ją, bet buvo be pasekmių; klu
bo nariai išmetė jį iš pirminin- 
kystės ir jo vieton išrinko Gi
rai tį, neva komunistams pa
lankų. Tūli sako kad ir bolše- 
vikuojantis Giraitis bus geres
nis klubo vadas negu G. Levi- 
šauskas. Pastarasis labai nu
siminė pralaimėjimu.

žinių Rinkėjas.

Metropolitan Opera 
Duos Oru “Aidą” 

Sausio 27 d.
Garsi didele Opera “Aida’.’ parašy

tą žymaus kompozitoriaus Verdi bus 
visoje savo pilnumoje leidžiama oru 
iš Metropolitan Opera House šešta
dienį, Sausio 27 d., 1:55 vai. po pie
tų (ĖST) per sujungtus radio tink
lus NBC WEAF-WJZ.

Prieš ii’ po kiekvieno iš keturių 
aktų, Milton J. Gross paaiškins ope
ros temą ir veikimą. John B. Ken
nedy patieks įdomų apsakymą apie 
daugelio Metropolitan Opero House 
žvaigždžių amžių ir jų užsiėmimą.

Tos operos, kas savaitę šeštadie
niais po pietų transliuojamos oru 
dainuojant tarptautiniai garsiems 
artistams, tiesiog nuo Metropolitan 
Opera House estrados New Yorke 
patiekiamą dėka American Tobacco 
Company.

“AIDOS” TURINIO SANTRAUKĄ 
Pilna keturių aktų opera. ParašK 

Giuseppe Verdi.
(Veikimo vaizdas perstato Egiptą 
kuomet pąraonai buvo galybėje)
I AKTAS—Karalius Amonasro va

dovauja ekspedicijai i Egiptą paliuo- 
suoti Aidą, savo dukterį iš nelais
vės. Ji nelaisvėje būdama pamyli 
puiki; jauną karžygį Rądames, kurį 
taipgi myli ir Amneris, Egipto ka
raliaus duktė. Amneris prikalbina 
vyriausi kunigą kad jų dievaitė Isis 
pasirinktų Radames vesti kariumenę 
prieš užpuolįkus. Aida tampa pada
linta savo meilės tarp jos tėvo kurs 
ateina užpulti Egiptą, įr jos mylimo 
karžygio, kuris siunčiamas prieš jos 
tėvą.

(Vaiždas keičiasi). Vulcano šven
tykloje, Radames pakeliamas iškil
mingomis ceremonijomis vyriausiu 
karo vadu, vaidilutėms šokant įvai
rius šokius.

II Aktas—Amneris gudriu klausi
nėjimu sužino apie Aidos įsipiylėji- 
mą į Radames. Radames laimėjęs 
kovą sugryžta su belaisviu Ampnas- 
ro, kurį niekas nepažysta kaip tik 
jo duktė Aida, ir paskelbiama jog 
Ąmonasro tapęs mūšyje nužudytas. 
Radames išgauna tėvui ir dukteriai 
liuosybę. Egipto karalius paskiria 
jauną karžygį savo sosto įpėdinių 
ir atiduoda jam savo dukterį apsivę- 
dimui. • • •

III Aktas—Amonasro įkalba Aidą 
išgauti iš Radames svarbias Egipto 
kariškas paslaptis. Budąmąs įsimy
lėjęs į Aidą, Radames tas paslaptis 
išduoda. Tada Amonasro išsiduoda 
kas jiš yra ir su Aida pabėga. Ra
dames tuo tarpų suimamas už išda
vystę.

IV Aktas—Radames randasi pože
miniame urve kalėjime. Amneris 
nori jį išgelbėti nuo mirties, bet jis 
ją atstumia. Jis nuteisiamas mirti, 
urve palaidotas gyvu. Aida sugryž
ta su juo mirti ir palaidojami abu 
gyvi urve. Amneris meldžiasi ant 
jų įtapo, kada šventikai atlieka pa
laidojimo apeigas, o vaidilutės šo
ka (įkilaijogus Eokiuq,
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GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILO KE
LIONĖ Į PICBURKĄ

(Pabaiga)
Atėjo rytas išvažiuoti i 

Pickurką. Kelio yra apie 
pusantro šimto mylelių ir 
programas prasidės 3 vai. 
po pietų tai bijodamas kad 
nepavėluotume, atsikeliu su 
pirmais gaidžiais ir pribu
dinęs savo gerb. šonkaulį 
sakau: —

— Skubėk, kelk, rengkis, 
važiuojam į Picburką. Juk 
pati prašei kad vežtumės 
sykiu. Tuoj atvažiuos Ja
ras paimti.

Na ir rengiamės, apsiren- 
gėm, papusryčiavom ir lau
kiam. Laukiam adyną vie
ną ir kitą ir vis automobi
lis neatvažiuoja. Kibą ma
ne gerb. redaktorius sumiš
imo palikt namie, misliu 
sau. Ale po devynių žiūrim 
atvažiuoja. Mat, gerb. Ja
rus aprankiojo ponus, o pas 
mus atvažiavo paskiausia.

Išvažiavom visa goveda: 
gerb. Jarus su šonkauliu, 
gerb. redaktorius su šon
kauliu, p-lė Grigiutė ir aš 
su šonkauliu. Pilnas auto
mobilis kaip silkių prisi
grūdę.

Nors žiemos rytas, ale 
turbut danguje dalykai bu
vo susimaišę, tą rytą ii’ vi
są kelią lijo.

Kaip Lietuviams papras
ta, j atpuskus einant, pava
žiavę galą kelio sustojam 
užsikąst ir paklausyt “Dir
vos” radio program©.

Išklausę radio ir pasistip
rinę, vėl pleškam toliau. Au
tomobilis taškosi Į visas pu
ses, bet neša mus į Picbur
ką, ba žino kad važiuoja 
slaunios asabos. .Lekia per 
kalnus, kalnelius, tiltus ir 
tiltelius, o mes sau dainuo
jam ir laukiam kada pasiek
sim Picburką.

Jau už kelinto kalno pa- 
, simatė durnai ir supratom 
kad Picburkas netoli.

Pribuvom pas gerb. Ra
dauskus kaip tik ant pačių 
pietų ir nusidžiaugėm kad 
nepavėlavom, ba gal būtu
me likę nevalgę iki vakarie
nės.

Besirengiant pietauti, at- 
pleška antras automobilis, 
tai gerb. Luizų vyrai ir Sa- 
lasevičių moterys.

Papietavę ir pasilsėję, ei
nam į salę, kur turės atsi
būti programas. Misliu sau, 
pažiūrėsiu kaip tokie dide
li bedieviai kaip gerb. Re
daktorius ir Jarus jausis 
nuėję j bažnytinę salę ir ką 
darys pamatę kunigą, ba 
viskas rengta Šv. Jurgio 
tautiškos parapijos salėj.

Eidamas pro kleboniją, 
dirsteliu per langą ir labai 
nustebau: Žiuriu ir matau: 
Ten sėdi žentas su švoge
riu. ... Netikiu savo akims, 
ba tai yra didžiausi bedie
viai ir cicilikai, misliu sau, 
argi jie klebonijoje ir gyve
na. ...

Prisitaikęs paskui gerb.
NEBŪK ŽILAS!

Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa
naikina žilimą, Plauku Slinkimą ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Kreipkitės neatidėliodami ilgiau. 
Kaina $2. (4)

JOHN SKINDERIS
Box 54 Universal, Ind.

Redaktorių ir aš ineinu Į 
kleboniją. Ten žiuriu ir ki
tas didelis laisvamanis su
sikūprinęs dirba: ne duoną 
minko ale programą rašo— 
tai gerb. Pivaronas. O kle
bono visai nematyt. Misliu 
sau: gal čia ne klebonija, 
arba gal jau šitie ponai ją 
užgyveno ir klebonui vietos 
neliko.

Klausausi ką šneka tie 
uošvis su švogeriu: Nagi va
ro didžiausius disputus senu 
nudėvėta cicilikiška tema: 
Ar katalikas gali būti cici- 
liku, ar cicilikas gali būti 
kataliku....

Iš klebonijos einam Į sa
lę, Ten žiuriu ir matau: 
gerb. Redaktorius kad svei
kinasi tai sveikinasi su 
gerb. klebonu Žukausku, lyg 
pirmą kartą savo gyvenime 
susiėję.

Laikas ėjo ir atėjo pro
gram© pradžia.

Netoli durų prie didelio 
stalo atsisėdo tiedu patys 
žentas su švogeriu, pasidė
ję didelius lakštus popieros 
ir po ilgą paišelį Įsikandę 
tik kremta ir laukia progra- 
mo pradžios. Prieinu ir sa
kau:

— Tai gal judu “Dirvos” 
korespondentai? Labai ge
rai, parašykit, man nereikės 
rašyt.

— Ale kur tau: mes ra
šom Į “Jaunienas”, — sako 
jie-

— Tai kam dviese rašot, 
ar vienas nepajiegiat, ar 
gal redaktorius jums po vie
ną nepasitiki, ba faktus iš- 
kraipot? — sakau aš.

— Ale kur tau! Mes abu 
rašom kad daugiau butų 
prirašyta, — sako jie.

— Tai gal jus manot kad 
skaitytojai iš vieno aprašy
mo nesupras ir detat du ap
rašymus apie tą patį daly
ką? — sakau aš.

— Ale kur tau! Čia nė
ra tokių mulkių kad nesu
prastų, — sako jie.

— Tai gal “Jaunienos” 
čia turi tiek daug skaityto
jų kad redaktoriui apsimo
ka du korespondentus lai
kyti ir abiejų aprašymus 
talpinti, pasirinkimui skai
tytojams kas keno rašinį 
nori skaityti, — sakau aš.

— Ale kur tau! Čia nie
kas to laikraščio nei dykai 
duodamo neima, ale kaip 
mes patys laikraštyje per- 
skaitom kožnas savo ir vie
nas kito korespondencijas ir 
tada laikraštis turi dusyk 
tiek skaitytojų! — sako jie.

Dar norėjau jų ką klaus
ti, ale gerb. Pivaronas pasi
rodė scenoj ir pradėjo Že
maitišką prakalbą apie Lie
tuviškus reikalus.

Ir taip ėjo visa batareja 
kalbėtojų: gerb. Klebonas, 
gerb. Jarus, gerb. Redakto
rius. O korespondentai tik 
drožia-rašo viską ant popie- 
rio net savo pridėdami.

Prisiklausę dainų, kalbų 
ir muzikos, paskui dar ga
vom vakarienės, kurią pa
rengė Moterų Klubas sve
čiams ir publikai, o žinot 
kas po vakarienei seka — 
gulti. Taigi mes išsiskubi- 
nom atgal Į Klyvlandą į sa
vo patalus, kuriuos pasie
kėm antrą adyną nakties.

Apie Picburką toks Įspū
dis: jis pragarsėjęs durnų 
miestu, ale ten yra ir kito
kių durnų, kuriuos leidžia 
cicilikai per savo laikraš
čius Lietuviams į akis.

K. BLAŽAITIS 
“D’rvos” agentas

Užrašo “Dirvą” metams ar
ba pusei metu. Kreipkitės

Į j j. Antrašas: 
2n9 Chane] Street 

NEW HAVEN, CONN.

APŽVALGA IR 
PASTABOS

“AM. LIET.” KALENDORIUS
“Amerikos Lietuvis” išleido 

sieninį 1934 metams kalendo
rių su musų garbingų žuvusių 
lakūnų Kapt. S. Dariaus ir S. 
Girėno paveikslais ir su “Litua- 
nica”. Paveikslas gražiai ap
dirbtas tautinės vėliavos spal
vomis su žirgvaikiu. Tai labai 
gražus musų žuvusių lakūnų at
minčiai ir pagerbimui pamin
klas. Už parengimą ir išleidi
mą šio kalendoriaus garbė pri
klauso “Amerikos Lietuviui”. 
Kalendoriai pasirodė labai po- 
puliariški.
“LIET. ŽINIŲ” NUSISKUN

DIMAS
“Lietuvos žinios” nusiskun

džia Prancūzų žurnalistu Mau
rice Bedel, kad buk jis aplan
kęs Lietuvą ir kitas Pabalti jos 
šalis, sugryžęs j Prancūziją ra
šo “Les Nauvelles Litteraires” 
tiktai apie Suomiją ir jos žur
nalistus ir poetus, o apie Lietu
vos žurnalistus neprisimena. 
Kažin kas kalti už tai, ar M. 
Bedel ar Lietuvos žurnalistai 
ir poetai? Mes sulaukę iš Lie
tuvos žurnalistų ir poetų prie 
“Sandaros” ir “Vienybės” ne
galime pasididžiuoti jų plunks
nos “stebuklais” ir žurnalisti
kos gabumais tai kaip M. Be
del gali gėrėtis? Gal M. Be
del visai nesusitiko su žymes
niais Lietuvos žurnalistais ir 
poetais, o tik taip sau su pre
tenduojančiais.

SLA. PILD. TARYBA
S.L.A. Piid. Tarybos posė

džiuose nutarimus užrašo S. E. 
Vitaitis, “Tėvynės” redakto
rius (ne pats Centro sekreto
rius Vinikas). Taipgi, diskusi
jose Vitaitis pilniausia dalyvau- 
ia. tik nebalsuoja. Tai naujas 
precedentas. Bet kyla klausi
mas ko šis precedentas vertas 
iš legalės pusės, kaip jį įvertins 
Insurance Departmentų Komi- 
sijonieriai.

Tenka abejoti kad redakto
rius gali užvaduoti oficialį sek
retorių Pild. Tarybos posėdžiuo
se ir nutarimų pravedimui dis
kusijose. Aišku kad dabar Su
sivienijime be Vitaičio niekas 
negali apsieiti, jis tenai yra 
“ekspertas” patarėjas ir diri
gentas. Įdomu ar “Tėvynėje” 
telpanti Pild. Taryboje proto
kolai yra žodis žodin skelbiami, 
kaip tas reikalaujama, ar tik 
kas Vitaičiui patinka....
NAUJI METAI, NAUJA ERA

Naujų 1934 metų sulaukę ti
kimės sulaukti naujos eros A- 
merikos Lietuvių tautininkų 
gyvenime. Tūli tautiečiai ko
lonijose debatuoja atgimimo ir 
atsistatymo problemas svars
tydami, tiktai Brooklyne tauti
ninkai patekę įtakon “šventa- 
kuprių ambasadoriaus” ir dip
lomatinio daktaro, tebeginčijasi 
už tuščią maišą ir savo ginčus 
nori išspręsti SLA. morgečiaus 
kaštais. Patarčiau Brooklyno
tautininkams rūpintis savo rei
kalais ir tautiško Susivieniji
mo, kuris yra svarbesnis už 
“šventakuprių ambasadoriaus” 
ir dolarinių politikierių ginčus 
ir politikavimus del subankru- 
tintos “Vienybės”.

Tautininkai gali apsieiti be 
“Vienybės” turėdami kitus tau
tinės dvasios Lietuviškus orga
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EDITORIAL
A Dreamer of Beautiful 
Thoughts

After all, there is more to reality 
than just atoms and space. Old 
Democritus has had a black eye for 
a long, long time, but if by any 
chance the intensity of it’s hue had 
diminished any, our well known Mr. 
Karpius got busy and blackened it 
again. Poor old “Demo”, he forgot 
that those very same philosophical 
theories that he was propounding 
depended on a certain something 
called “thought”. And that there 
was a human mind which, granted, 
is made up of atoms and molecules 
and exists in space; but that it is 
animated and that through its sub
stance course and flux impluses, at
tains sensations, emotions, ideas and 
human thoughts.

Thought! What a mysterious, yet 
glorious, stimulating, and moving 
quality it is. Yes, and the one who 
produces real thoughts is an artist, 
a dreamer, regardless of who puts 
his thoughts to a practical purpose. 
I always admire the former for the 
latter is only an inventor.

Perhaps what I am saying will 
be a bit more clear as we go on. 
The editor of Dirva conceived the 
beautiful “thought” of selecting the 
oldest immigrants and the oldest 
resident Lithuaniant in Cleveland, at 
the New Year’s Party just past, and 
at the same time affording much 
amusement for everyone who partici
pated. I may remind you of the 
fact that the Cleveland Press will 
have a similar quest. They are set 
to find the two oldest foreign resi
dents in Cleveland from 30 different 
nationalities and they will receive 
the same sort of a trophy. The 
fact shows that Mr. Karpius’ idea 
was contagious to the headline hun
ters.

And now, Mr.’ Karpius announces 
that he is to make an attempt to 
discover who is the oldest, living 
immigrant Lithuanian in the United 
States. This again will produce a 
great amount of entertainment and 
probably a prize to the winner. So 
all those living in the United States 
40 years or longer should enter the 
contest. Just send in your name and 
address to us and we will place the 
name on our list.

EDITOR.

REFLECTIONS

* WEAKENED BY WEEK-ENDS
Ry PETER SKUKAS

Cleveland, Jan. 27.—That obser
vant person who stated that “love 
makes the world go round” was par
tially right. It should have been 
aground. Though to believe in the 
absolutism of that theory would 
mean the complete wreck of all the 
calculations of our mathematicians 
and astronomers. If the world re
volved at the same dizzy pace and 
with the utter irregularity that love 
operates upon, Lord help us humans.

The relativity discussion would 
simmer down and condescend to the 
abismal depths of the chatter often 
found in sewing circles. Science then 
would become a paradoxical problem. 
Just a good guess. Newton’s theory 
would go “blooy”. We wouldn’t 
know which way the apple would 
fall. Even the expression, as dif
ferent as day and night is, would 
have to be scrapped to the junk pile. 
In short, it would be chaotic.

Love may not actually cause the 
revolution or movement of the world 
but it does not cause men to move. 
Sometimes even to fist-fights, for 
instance; the love of power, love of 
honor, love of money, love of fame, 
love of possession and love of love, 
all these do cause men to meander, 
to and fro, searching for their par
ticular love. In other words love is 
the dominating feature of this earth
ly existence. It is clearly evident 
that love need not always be associ

ated with the sexes. There are far 
more of other forms of love, more 
lasting, more durable than the lat
ter. The “undying love that dies” 
between the sexes is one of the 
most unstable. It flits, thither and 
yon, alighting here and there, until 
it fades into oblivion. Just another 
burnt out ember of life.

Naturally, I do not mean to throw 
malicious slander on the sweet in
nocent face of love. It is, I believe, 
the only force upon the earth worth 
attaining, if properly selected and 
sustained.

One need not mention that the 
love of a mother is so great that 
even her most despicable issues, in 
the eyes of the world, can not force 
her to cast away those ties that 
bind her to them. It seems to 
lie solely in the realm of instinctive 
action; since most animals apparent
ly possess the same qualities to 
some degree of intensity. Why, even 
a baby rat looks like a darling . to 
its mother. Some authorities re
sent the implication that mother 
love is instinctive. I bow down hum
bly before them and beg to have 
them put forth any other alibi. The 
Christians particularly reject the 
notion that humans and animals have 
any traits common to both species, 
If the Lord hath created humans, 
then everything the humans do or 
possess must have been created by 
the Lord, including the traits found 
incident in animals.

THE NEW YORKER
PRESENT AND PAST

‘Tis no pleasant task contrasting 
Now and Then,

Tho I long for kindness lasting— 
Once again.

Then you said you thought me clever;
Now you listen to me never............

And your silence seems to sever 
Now and Then.

Still I cannot but adore you
Now and then,

Tho I see in shoals before you 
All the men;

Women are but cattle-kittle....
And their promises are brittle 1-

Can’t you love me—just a little— 
Now and then? V. J. B.

Observations

nus. Pamirškime “Vienybę”— 
ją neišgelbėsim. Rūpinkimės, 
kitais tautinės dvasios laikraš-j 
čiais. Obzervatorius.

By DR. JOHN J. KAMESIS
No doubt you have heard of the 

ancient Greek Sampadaries or torch
bearers. They were a part of the 
great patriotic exercises which took 
place once a year and at which all 
the citizens of Athens gathered. For’ 
this particular feat, a picked number 
of young men stationed themselves 
across the country in the form of a 
chain. Each man had a torch and 
after the first one was lit, the flame 
was then relayed from the first to 
the second man and then to the 
third, etc., until the flame had been 
carried across the breadth of the 
nation. These young patriots had 
no concern for themselves; they had 
but one object in mind—the preserva
tion and transmission of the sacred 
flame to the next one in line. One 
cannot help but recognize in this 
"course of the torch” a similar pic
ture in the generations of life. And 
today we are receiving the illuminat
ed torch from those who were preced
ing us; so it is our duty to preserve 
that light and pass it on to the gen
eration that succeeds us.

There are, today, in Cleveland and 
elsewhere, many young Lithuanian 
men and women who are educated 
to the highest degree either in the 

«"»*♦* ♦***♦♦♦♦ ******* * *

| ° ROSEDALE ©|
| Rj Dry Gleaning Co.|
ic. F. PETRAITIS, Prop, t

6702 Superior Ave.,' |
}i •£< į* • ji • J» »$• »J« »J< »Ji

universities or in the school of hard 
knocks. They are in responsible 
professions and positions. Those of 
us who are of more mature years, 
having thus far quietly observed and 

d'ed the human aspects and prob
lems of our people, are even now, or 
s,oon will begin to express those 
nartially or thoroughly matured opin
ions. And to be sure, the time for 
our present generation of young 
American-Lithuanians to take their 
nlaces as organizers, educators, and 
leaders is right now. All about us, 
daily, we see our dearly loved ones 
who have been carrying the torch of 
light, just as the ancients did, now 
falling by the wayside weak and ex
hausted, crying out to us to carry 
on from where they left off. They 
were the pioneers that blazed trails 
for us in a strange land, that we 
might nor perish. So what if their 
work was not entirely finished or 
their aims not reached and their 
cherished ideals not realized? Not 
all the saplings that a gardener 
plants, take root and live; and yet 
from a tiny acorn the mightly oak 
springs up. Our fathers have made 
the beginning and now we should 
carry on.

Nor should we under-rate the mag
nitude of their undertakings or the 
quality of their ideals. Less than 
twenty years ago, they gathered 
together in Europe, for a purpose, in 
the face of unbelievable hardships 
and dangers. Brotherly helping 
Lithuanian hands stretched to them

tioned so far show what has been 
done in a relatively short time. A 
great deal remains to be done. We 
have the great American public to 
further educate regarding our ro
mantic and glorious even tho ill-fated 
historic past. Staging operettas 
like the “Birute” helps in that di
rection. Besides this, we have num
erous social, spiritual and political 
problems to solve. These are our 
own present living problems of a 
national group and one of many, 
in this great land, with whom we 
come in daily contact. In general, 
we have our objects in view, we 
have only to find the paths which 
lead to them. For the greatest part 
our paths have already been pointed 
out to us. What remains for us now, 
is to take our tools in our hand and 
from each new block of marble, let 
us, with the eye of an artist begin 
to sculpture away. For the mon
uments which we shall erect tomor
row, are in those rough blocks but 
only the eye of an artists sees them 
before they are finished.

LITHUANIAN SELECTED 
YEARBOOK EDITOR

Alphonse Masaitis a junior in the 
College of Law of the University of 
Detroit, has been selected editor for 
their publication “The Tower”.

This sure is a delight to one’s pride 
to see a young Lithuanian super
vising the staff of an institution like 
Detroit U.

What is simply curious will live 
just about as long as what is simply 
false.

When an old fellow marries a 
young wife, the love, if there is any, 
is all on one side; but the folly is 
about equally divided.

GRAB and GRIP, when they hunt 
separately, are weak; but when they 
hunt in couple, are two very suc
cessful dogs.

All lies have some truth in them. 
If they have not they’re not lies.

Honesty without capacity is like 
a dove with a broken wing.

All the moral truths in existence 
could be put into a pamphlet of 
five pages, and leave the first page 
for a learned introduction and the 
last two for advertisments.

Abuse is what has made the heels 
of the mule respectable.

There probably never have lived 
a dozen men yet whom the world 
could, with safety, call back to live 
their lives over again.

Revenge is the coward’s victory.

Next to the Bible, the looking- 
glass has done the most to civilize 
the world.

Perfection is the goal toward which 
we all aim.

Infinite intelligence represents or
der.

Man may become anything that 
he desires . . . but he must under
stand the governing laws of nature.

Take anyone of what are called 
popular superstitions, and on looking 
at it throughly we shall be sure to 
discover in it a firm underlying 
stratum of truth.

Man is not an animal; he is in a 
class by himself.

If a man really deserves a pedi
gree he doesn’t want one; and if he 
really wants one he dosen’t deserve 
it. - V. J. B.

J. ŽEMANTAUSKAS
Vieša? Notaras

Užrašo “Dirvą”. “Vienybe” i’ 
kitus tautinius laikraščiu'

130 CONGRESS AVE
WATERBURY. CONN
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J Good Dentistry is Cheap | 
at any reasonable cost but poor dentistry = 
is expensive no matter how much or how jjj 
little you pay for it. ~

My office is busy because my dental 
work has proven satisfactory for over = 
20 years right here on St. Clair Ave. and = 
my prices are right too. See me about E 
your teeth. =

1 DR. RAY SMITH Dentist į
East 74th and St. Clair Avenue =

= Office hours 9 A. M. to 8 P. M.. Closed Wednesdays & Sundays. =,
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across every ocean on the face of 
this earth and today we are able to 
call ourselves American descendants 
of a free and independent Lithuanian 
nation.

Since this happened, numerous 
cities throughout the United States 
have raised lasting monuments to 
commemorate various sacrifices which 
our youth is making. Today we are 
making strides with a sure foot in
to the multi-laned field of intellect. 
We have our Lithuanian scientists 
and professionals; our champions In 
sport, and our everlastingly famous 
flyers who spanned the great vast
ness of the Atlantic. Chicago shall 
be honored with a monument to Capt. 
Darius and Lt. Girėnas. In Pitts
burgh and in Cleveland our dreams 
are becoming realizations already. 
Our Cultural Garden for example 
besides being a source of personal 
pride, will serve as a veritable foun
tain at which we may quench our 
thirst for knowledge and information 
concerning our past; while on the 
other hand, it will forever remain 
with us as an inspiration and a stim
ulus to further accomplishments and 
still greater aims. And this is the 
work of our generation. Who can 
deny thąt? Why then, I should 
like to know, do we so often hear 
the feeble, crippled cries “where oh 
"her is our youth” or other ex
pressions similar to that? The place 
for infants is in cribs; our elders 
have already done their part and if 
we cry about our youth I think we 
are crying about ourselves as in
dividuals and not the group. The 
works of our youth are already show
ing tangible signs of taking root and 
a fairly bright future. Apparently, 
many of us don’t believe in signs 
or can’t read them.

The few points which I have men-

S P O R T S
Lithuanian Democrats Win Again

Lithuanian Democrats’ basketeers
for the past two weeks have 
been busy toppling off from their 
perches teams that for years carried 
good team records. And this year 
they had to taste a defeat from the 
hands of the Lithuanians.

The first game of last week with 
the Star Printers furnished plenty 
of good excitement. The scoring 
was light and close throughout the 
game. Leading the team in point
making was Rudd and Greenwald. 
Good defense service was also fur
nished by Valūnas and Malone.

Second game of that week with 
the Fixit Tires, a team appearing

LITHUANIAN DEM. CLUB—STAR
PRINTERS PLAYED AT

Woodland Bathouse, Jan. 15 
LITH. DEMS G F
Greenwald ................ F 5 2
Radzevice ................ F 0 0
Rudinskas ................ C 6 2
D. Malone .,............ G 2 0
Valūnas .................... G 2 1
Debesis .................... G 0 1

Total .................................................

STAR PRINTERS G F
1 Margolis .................... F 6 1
Jordan ......................... F 0 0
Graham ........................  F 0 1
Poelce .... |............. C 0 3
Galanske .................... G 2 5
Brick ........................ G 4 0

Total .................................................
stronger than the Star Printers, 
crumbled up in the hands of the 
Lithuanians, a score of 27 to 20. 
Greenwald sure raised a ticklous 
rumpus when he got his hands on 
the ball that game. The two Malone 
brothers did their share of good work 
with Rudd and Valūnas both chalk
ing up five points apiece.

Another good player has been 
taken in under the fold of the Lith. 
Democrats — he is Swede Carlson, 
a good basketball player.

John Brazis sure put some pep in 
the boys with his rooting from the 
side line. Good work, John, come 
out to every game and we will help 
you root for the boys.

Lith Democrats will entertain next 
week, Wed. Jan. 31, at the Mt. 
Olive Church, 10808 Superior ave., 
at 8 p. m. the G. T. V. Sr. Ad
mission is 15 cents per eprson.

LITHUANIAN DEMS—FIXIT 
TIRES PLAYED JAN. 19 

at St. 
LITH. DEMS 
Greenwald 
Debesis .........
Rudinskas 
Maksemavice 
G. Malone .. 
D. Malone .. 
Valūnas .... 

Total ....

lair Bathouse 
G 
5 
2 
2 
0 
0 
0 
2

F 
F 
F 
F 
C 
G 
G

F

0 
1 
0 
2
0 
1

FIXIT TIRES 
Buckman .... 
Weller ...........
Cihlar ...........
Starr ................
Honroth .. ■ • 
Farrell ...........
Orban ...........
Gutowski ....

Total .........

F
F
F
F
C
G
G
G

G 
2 
0

1
2
0
0
1

F 
0 
0 
3' 
1 
1 
0 
0 
1

T 
12 

0 
14 
4 
5 
1 

36

T 
13 
0 
1 
3 
9 
8 

34

T 
11 
4 
5 
0 
2 
0 
5 

27

T 
4 
0
5
3 
5 
0
0
3

20
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VILNIAUS VAD. AKCIJOS
Amerikoje 1933 Metais Apžvalga

1. Yra geras paprotis, me
tams pasibaigus, padaryti me
tų apžvilgą. Ypatingai įdomu 
pažvelgti į Vilniui Vaduoti Są
jungos skyrių veikimą 
koje ir jį palyginti su 
metų veikimu. .

Skyrių skaitlius 1932 
buyo 22; bet jų tarpe veikė tik 
17 skyrių, gi 5 skyriai įsikūrė 
tik metų gale. Reiškia, pra
džioje 1933 metų pilnai veikė 
jau 22 skyriai, gi metų laike 
įsikūrė šie nauji skyriai: Det
roit, Mich., Cleveland, O., Wil
kes-Barre, Pa., So. Worcester, 
Mass. (įsikūrė tik gale metų). 
Taigi, Vilniaus vadavimo dar
bas susilaukė naujų pajiegų.

Reiškia, Vilniaus vadavimo 
idėja Amerikos Lietuvių tarpe 
įgauna vis didesnio pritarimo: 
turime jau 27 skyrius. Yra tat 
kuo pasidžiaugti, ypač džiugina 
Clevelando skyriaus įsisteigi- 
mas. Tiesa, ne visi skyriai pa
rodė ką jie ištikrųjų galėtų nu
veikti, bet jau tas faktas kad 
tie visi Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyriai Amerikoje tebėra 
gyvi ir jų tarpe yra tokių ku
rie persiorganizavo, sudaryda
mi V. V. S-gos skyriaus valdy
bą iš veiklių vietos draugijų at
stovų. Tačiau Baltimore, Md., 
Vilniaus akcijos vis dar nesi
mato, skyriaus nėra.

2. Vilniaus pasų, ženklų bei 
literatūros platinimo išdavos 
1933 metais buvo tokios (Nuo 
Redakcijos: Nors raportas pri
siųsta su paskirais pažymėji
mais, del stokos vietos 
me tik bendrą sumą):

1. New York City
2. Chicago, Ill.
3. Hartford, Conn.
4. Brooklyn (LRKFi)
5. ; (taut.):
6. New Britain, Conn.
7. Binghamton, N. Y.
8. Newark, N. J. (sky

riuj e įvyko persior
ganizavimas)

9. Amsterdam, N. Y. 
Philadelphia, Pa.,.
(Liet. Kat. D-jų sąr.) 
Philadelphia (taut:)

Ameri- 
pernai

metais

talpina-

$10.25
33.23
20.90
37.25
29.30
33.90

117.55

10.
47.88
59.25

11.
12.

_____ .. , ) 6.05
Bostdri/''Mašs.1 (pernai 
ir šymet skyrius nesu
teikė, žinių.)

13. Waterbury,
14. Rochester, N. Y.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. So. Worcester, Mass.

(skyrius įsikūrė metų gale)
23. Terryville, Conn.

Detroit, Mich, (žinių nėr)
Wilkes-Barre, Pa. “ “

Conn. 31.30 
11.40 

Westfield,'Mass; (žinių nėr) 
Bridgeport, Conn. ” ”
Scranton, Pa. 19.60
Pittsburgh, Pa. (žinių nėr) 
Elizabeth, N. J. 
Bayonne, N. J.
Worcester, Mass.

10.05
16.30
20.00

5.50
24.
25. ___ _______ .
26. Ansoma, Conn.
27.

26.00 
Cleveland, O. (žinių nėr) 
1933 metais bendrai $529.71 

(Plus $37.25 iš Brooklyno) 
1932 metais $891.20

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per

šalimo krūtinėje, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain-Expcllcriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito- 
kis gydymasis paliuosuoja susikimšimą 
krutinėję visokių glitumų ir skreplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite Pain- 
Expellcriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.

PAIN-EXPELLER

3. Pastabos del Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrių veikimo: 

Chicago, Ill. — čia jau kele
tas metų kaip esti “Vilniui Va
duoti Komitetas”. Bet kaip tas 
komitetas veikia nedaug tesi
girdi, jis bent Vilniaus pasų 
platinimu dar nepasižymėjo. 
Todėl vietos Vilniaus pasų pla
tinimo centras yra priverstas 
naudotis pavienių asmenų tal
ka: ir čia padaryta jau nema
žas žingsnis priekin ir reikia 
tikėtis kad didžiulėje Chicago- 
je įsigalės vieninga mintis kad 
“Spalių 9-ta” butų pašvęsta iš
imtinai Vilniaus Geležinio Fon
do reikalams.

Hartford, Conn. — čionykš
tis skyrius yra laimingas tuo 
kas savo tarpe turi darbštų ir 
sumanų publicistą, V. M. Če
kanauską. šio skyriaus inicia- 
tiva ir pastangomis Birželio 11 
d. 1933 m. įvyko Vilniui Vaduo
ti Sąjungos skyrių atstovų pir
mutinė konferencija, kurioje 
dalyvavo septynių skyrių (iš 
Amerikos rytinių štatų) atsto
vai skaitliuje 25. Taigi, čia pa
daryta svarbus precedentas se
kantiems skaitlingesniems su
važiavimams. Tarpe nutarimų 
pažymėtinas yra įsteigimas in
formacinio biuro, kuriam dabar 
p. Čekanauskas ir vadovauja.

New Britain. Conn. — Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyrius, p-lės 
Julės Janušoniutės pranešimu, 
turėjo “Vasario 16-tos” apvai- 
kščiojimą; Dariaus-Girėno “Li- 
tuanicai” pasiųsta $35; sureng
ta Dariaus-Girėno mirties pa
minėjimas ir jų .paminklui Chi- 
cagon pasiųsta $25. Prie pui
kaus skyriaus pasižymėjimo 
daug reiškia skyriaus pirminin
ko p. V. V. Vitukino nuoširdus 
darbštumas. t

Binghamton, N. Y. — Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyrius užsi
pelnė paramos iš vietos draugi
jų: kai kurios draugijos įsigi
jo savo archivan Vilniaus pa
sus sumokėdamos tam tikrą 
sumą, pav. SLA. kuopa, ALTS, 
kuopa ir kitos. Vytauto Didžio
jo Muzejui Kaune pasiųsta $5 
=kad įsirašyti į “aukso knygą”. 

, Skyrius surengė: “Vasario 16” 
(t. y. Lietuvos Nepriklausomy
bės 15 metų sukaktuvių apvai- 
kščiojimą), Lietuvos krutamu 
paveikslų vakarą, Dariaus-Gi
rėno aviacijos pramogą, du va
sarinius piknikus ir “Spalių 9” 
paminėjimą. Dariaus - Girėno 
žygiui skyrius aukavo $10 ir 
nariai po $1, viso $26. Sky
riaus buvęs pirm. A. Balčys ir 
sekretorius J. Cinikas su kitais 
skyriaus nariais padarė darbš
tumo rekordą.

Newark, N, J. — Skyriaus 
vedėjas, A. S. Trečiokas, pra
neša kad skyrius ir kitos Lie
tuvių organizacijos dirbą tik 
“Lituanicos” naudai, betgi 1933 
m. Gruodžio 17 d. skyrius per
organizuotas kitais pagrindais. 
Pranešime sakoma: “Butų ge
rai sudarius centrą (Ameriko
je) ir daugiau skyrių suorga
nizavus. Reikia būtinai į šį 
darbą įtraukti visuomenę ir mes 
tai pirmiausia bandysime pra
dėti nuo savęs.”

Amsterdam, N. Y. — Sky
rius suruošė “Vasario 16” iš
kilmes ir vieną-kitą pikniką. 
Kun. Orvydui išvykus, skyrius, 
M. Kerbelio vadovaujamas, ma
tomai nenustojo darbingumo; 
skyrius bus pasiruošęs sykiu

su kitais skyriais minėti “Spa
lių 9-tą”.

Philadelphia, Pa. — Vietinis 
V. V. S. skyrius (tautinis) bu
vo veik išimtinai užsiėmęs “Li
tuanicos” skridimui, tam fon
dui pasiuntė $59 Vasario mėne
sį ; Gegužės 17 d. pikniko pelną 
sumoje $238.60 pasiuntė lakū
nams Dariui ir Girėnui per 
“Vienybę”; aukų lakūnams su
mesta $182.50; išviso “Litua- 
nicai” sudėta $480.10. Dariaus- 
Girėno paminklui Chicagoj pa
siųsta $18.42. Tai didelis sky
riaus nuopelnas! Bet to nega
na: šis V. V. S. skyrius nuošir
džiai remia ir “Lituanicos II” 
skridimą ir tam tikslui surin
ko jau $307. Ištikro, šis sky
rius turi pasigirti: jo darbuo
tės grynas balansas pasiekė 
$811.59.

So. Boston, Mass. Katalikų 
Federacijos 3-čio skyriaus nu
tarimu, 1932 metais, kaip pra
nešė J. B. Laučka, Federacijos 
skyriaus pirmininkas, užsisaky
ta Vilniaus pasų ir ženklų už 
$50, bet ar jie buvo platinami 
žinių nėra. Dideliame Bostone 
galėtų veikti ir antras V. V. S. 
skyrius, bet jo tautiškas ele
mentas kodėl tai vis dar nestei
gia. Tokiu budu Bostone Vil
niaus Geležinio Fondo reikalai 
šlubuoja.

Bridgeport, Conn. — Vietos 
veikėjas B. Vereikis buvo pa
sisiūlęs Vilniaus Vadavimo idė
jai darbuotis, bet matomai jam| 
sunkiai eina. Jis turi 300 Vil
niaus pasų ir ženklų, taipgi ir 
Vilniaus literatūros, šios kolo
nijos veikėjai yra šiuomi kvie
čiami į talką: pagelbėkite p. 
Vedeikiui platinti Vilniaus 
sus.

Detroit, Mich. — Vietos 
kėjai, M. J. Šimonis ir F. 
tūzas,

niaus Geležinio Fondo atstovai 
ir išdėstytų mums Vilniaus at
vadavimo reikšmę Lietuvai tai 
galima neabejotinai tvirtinti 
kad Vilniaus pasų, Vilniaus 
ženklelių ir Vilniaus literatū
ros išsiplatinimas butų kelia- 
riopai padidintas.

Lietuvos Žmogus.

WATERBURY, CT.

KAIP GYVENA 
PLEČKAITIS

Garsusis iš-Kaunas.
■ davikas Plečkaitis šiuo me- 
; tu apsigyveno Vilniuje, So- 

kolovo viešbutyje, kur, kai- 
po geras savininkės pažys- 

. tarnas, gauna dykai butą. 
: Be to, kaipo bedarbis gau

na apie 50 zlotų mėnesiui ir 
skursta be jokitj džiuginan
čių vilčių ateičiai, vaikščio
ja kiaurais batais, nuplyšu- 
siom kelnėm, nutrintu švar
keliu. Valgyt eina i kriziš- 
ką valgyklą, kur pietus ir 
vakarienė kaštuoja po 10 
grošų.

Toks tai likimas savo tė
vynės išdaviko kurį viliojo 
svetimi pyragai, kurs savo 
šalies duoną atmetė.

Plečkaitis buvo Lietuvos 
seimo atstovas “demokrati- 

I jos” laikais ir atstovavo la
bai “demokratišką” partiją.

pa-

vei- 
Mo- 

daro pastangų Vilniaus 
pasus praplatinti* bet jiems ma
žai kas eina į talką. Kodėl? 
Detroito Lietuviai šiuomi kvie
čiami “Spalių 9-tą” paminėti 
suvienytomis pajiegomis.

Wilkes-Barre, Pa. — Vietos 
žymus veikėjas K. Demikis yra 
pasiryžęs pasidarbuoti Vilniui 
Vaduoti Sąjungos idėjai, 
reikia jam talkininkų, 
nuoširdžiai yra kviečiami 
šio miesto Lietuviai bent “Spa
lių 9-tą” paminėti.

* * :i:

Bet 
todėl
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Į DELLA C. JAKOBS |
: (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =

Lithuanian Funeral Home ę
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. =
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- = 
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- = 
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit. Ę

6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
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1933 METŲ VEIKIMO PALY
GINIMAS SU 1932 METAIS
Viršminėtos skaitlinės (par. 

2) iškalbingai pasako kad:
(a) 1933 metais piniginis V. 

V. S. skyrių rezultatas išėjo 
£361.49 mažiau. Delko? Del
io kad aukų kalbamais metais 
buvo $473.24 mažiau negu 1932 
metais; aukų įplaukė mažiau 
del to kad Vilniui Vaduoti Są
jungos skyriai 1933 metais dir
bo ir aukavo transatlantiniam 
lakūnų Dariaus-Girėno žygiui;

(b) betgi Vilniaus pasų iš
platinta 200 daugiau negu 1932 
metais; taipgi Vilniaus ženklų 
parduota už apie $90 daugiau 
negu 1932 m. Tatai yra svar
bu pabrėžti, nes tas faktas ro
do kad Vilniaus Geležinio Fon
do reikalas gerai stovi tarpe 
Amerikos Lietuvių ir kad Vil
niaus pasai ir ženklai yra žmo
nių mėgiami ir turi didėjančio 
pasisekimo;

(c) sugretinant skyrius dar
buotės atžvilgiu, lengva maty
ti kuri vieta kuriai kolonijai 
priguli:

1- ma — Binghamton, N. Y.
2- ra — Brooklyn, N. Y.
3- čia — Philadelphia, Pa.
4- ta — Amsterdam, N. Y.
5- ta — New Britain, Conn. 
1932 metais pirma vieta te

ko Philadelphia, Pa.
Vilniui Vaduoti S-gos Cen

tras Kaune ir Vilniaus Geleži
nis Fondas visiems talkinin
kams Amerikiečiams yra bega
liniai dėkingi.

Apžvalgą baigiant, galima 
spėti kad jeigu šiais metais ar 
kitais iš Kauno atvyktų Vil
niui Vaduoti Sąjungos ar Vil-

PAJLEŠKOJIMAI
Adomavičius Ignas, kilęs iš 

žiškių k., Žiežmarių v., Trakų 
Juozo sūnūs, Amerikon atvykęs 1911 
metais.

Balčius, Jonas, kilęs iš Raseinių 
ap. gyveno Bostone, Pittsburghe ir 
kituose miestuose.

Kirkutis Antanas, kilęs iš Šilėnų- 
Krepštų k., Kuršėnų v., Šiaulių ap., 
iki 1924 metų gyvenęs Cambridge, 
Mass., dabar neva Brooklyn, N. Y.

Vyšniauskas Jonas, Juozo ir Elz
bietos Vyšniauskų sūnūs, iš Veive
rių vai., Amerikon atvykęs prieš 30 
metų, gyvenęs Bostone.

Degutis Vincas, Mykolo ir Jievos 
sūnūs, kilęs iš Pilviškių v., gyvenęs 
Scranton, Pa.

Švelnys Petras, iš
Slavikų v., Šakių ap., 
terbury, Conn.

Rutka Juozas,
Klebiškio

Lu- 
ap.,

Juškakaimio, 
gyvenęs Wa-

kilęs

laivuose, neva gyvenęs 
ir New Yorke.
Mykolas, gyv. Brook- 
dirbęs vagonų taisymo

iš šilavoto- 
v., Mariampolčs ap., gy

venęs Rosemont, W. Va.
Bagdonavičius Juozas, kilęs iš Pa

nevėžiuko, Babtų par., gyvenęs Ode
soje, dirbęs 
Washingtone

Čepinskas 
lyn, N. Y.,
dirbtuvėje, pasivadinęs Šulcu.

Budrikas-Klimavičius Feliksas, gy
venęs Bostone.

Aleksandravičius Petras, Juozo ir 
Liudvikas Šafranaitės sūnūs, Ame
rikoje gyvenąs 34 metus.

Bakšys Antanas, Igno sūnūs, iš 
Skominų vk., Pabaisko vai., Ukmer
gės ap., Amerikon atvykęs 1921 m., 
gyvenęs New Britain, Stamford ir 
Hartford, Conn, miestuose.

češkevičius Juozas, Jono sūnūs, 
kilęs iš Patašinės k., Veiverių v.

Dilginas-Dilginaitis Augustinas, iš 
Egliniškių k., Kaupiškių (Kapsodžio) 
v., Vilkaviškio ap., gyvenęs Cambria 
apsk., Pennsylvanijoje, dirbęs Moun
taindale ar Martindale kasyklose.

Gapšys Vincas, Dominikas ir 
lė, gyvenę Minneapolis, Minn., 
ca, N. Y., bei Chicagoje.

Jasmontas Jurgis, iš Vilniaus 
sto, gyv. Harrison, N. J.

Jackevičius Jeronimas,
Bostone ir Newark, N. J.

Kuras Juozas, kilęs iš 
k., Griškabūdžio v., Šakių 
venęs Hoboken, N. J.

Kunickas Jeronimas, gyvenęs Ma- 
hanoy City, Pa.

Klykimas 
apielinkių,
po Rusų-Japonų karo.

Jieškomieji arba apie juos ką ži
nantieji maloniai prašomi atsiliepti į 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA

11 Waverly Place East 
New York, N. Y.

Tek-
Uti-

mie-

gyvenęs

Rygiškių 
aps., gy

Povilas, iš Ramygalos
Amerikon atvykęs tuoj

VELYKŲ EKSKURSIJA Į LIETUVA

K

Užsirašyk tuojau 
“AMERIKOS LIETUVĮ” METAMS ir 

Gausi gražiai spalvuotą istorinį
Amerikos Lietuvis yra bepartiviškos krypties savaitinis 8-nių pus

lapių laikraštis. Prenumeratos kaina Suv. Valstijose $1.50. 
Usienyje ir Kanadoje $2 metams.

Pageidautume kad ir Tamsta su jų raštais susipažintumei. 
Jam bendradarbiauja žymus Amerikos ir Lietuvos rašyt. 

“Amerikos Lietuvis”
Worcester, Mass.11 Vernon Street

ž

per Scandinavian-American Line 
asmeniškai vadovaujant

JUOZUI BABRAVIČIUI
gerai žinomam operos dainininkui, laivu

S. S. United States
Tiesiog per Copenhagen, o iš ten tiesioginiu laivu į KLAIPĖDĄ. 

Visas vandens kelias per Copenhagen į Klaipėdą bus po 
vadovyste musų gerai žinomo operos dainininko

JUOZO BABRAVIČIAUS

Laivakorčių kainų ir kitų informacijų kreipkitės pas 
Scandinavian American-Line autorizuotą agentą
Scandinavian-American Line

27 Whitehall St. 218 Washington St. 130 North LaSalle St.
New York, N. Y. Boston, Mass. Chicago, Ill.

Sausio 9 d. vakare musų pa- 
1 rapijoje buvo rodoma paveiks

lai ir pasakyta prakalbos. Pa
veikslus rodė ir kalbėjo iš New 
Yorko jaunas kunigas, Aleksi
nas. Publikos prisirinko gana 
daug. Paveikslai išrodė neblo
gai, nors instrumentai nekokie. 
Paveikslai buvo iš Amerikos 
Lietuvių veikimo ir studentų, 
kas publikai patiko, nes smagu 
matyti kaip Lietuviai kur vei
kia.

Tokiais rodymais gal ir pa
sisektų čia augusį jaunimą pa- 

I traukti labiau prie savųjų, už 
ką tam jaunam kunigėliui duo
du kreditą. Bet į salę suėjo 
visi Lietuviai su savo vaikais ir 
visi suprato Lietuvių kalbą, ką 
ir pats kalbėtojas paminėjo, 
bet apsisukęs pradėjo kalbėti 
Angliškai, lyg pasirodymui kad 
moka tą kalbą. Išrodo kad mu
sų vadai vietoj daugiau pratin
ti jaunimą prie Lietuvystės, pa
tys rodo pavyzdžius kad reikia 
maišyti svetimą kalbą savųjų 
tarpe. Kada namuose tėvai pa
sako vaikams kad kalbėtų Lie
tuviškai, jie turi ką atsakyti 
ir sako kad net jūsų veikėjai 
Angliškai kalba.

Lietuvoje turėjome tokių bė
dų bažnyčiose: kunigėliai saky
davo Lenkiškas evangelijas net 
ten kur nei vieno Lenko į baž
nyčią neateidavo, o mes Lietu
viai nesuprasdami neturėdavom 
ką daryti. Dabar ir vėl mums 
sakoma Angliškos prakalbos ir 
net laikraščiai Angliškus raš
tus talpina, nors mes jų neskai- 
tom. Jeigu jaunimas paima į 
rankas Lietuvišką laikraštį 
paskaitys ir Lietuviškai, o 
ne, tai nieko nepagelbės.

J. K.

IŠVAŽIUOJA 
LIETUVON

Juozas Babravičius, ge
rai žinomas operos dai
nininkas, iškeliauja Lie
tuvon. Jisai vyksta su 
buriu Lietuvių kaleivių 
išplaukiančiu iš New 
Yorko Kovo 3 d. laivu 
“United States”, Scan

dinavian-American
Line.

Gerb. Babravičius ke
li metai atgal buvo par
važiavęs Į Lietuvą, pa
buvęs metą-kitą gryžo 
Amerikon, dabar vėl iš
keliauja Į tėvynę.

7

tai 
jei

Z.

CUKRAUS ĮVEŽIMAS
Kaunas. — 1933 metais pei

li mėnesių į Lietuvą įvežta 
cukraus 2,574 tonai už 863,700 
litų.

1932 m. tuo pačiu laiku įvež
ta 14,617 tonų cukraus už 
4,327,100 litų.

1931 m. — 24,688 tonų už 
9,542,600 litų.

Taigi 1933 metais per 11 
nėšių cukraus įvežta apie 
tynis kartus mažiau kaip 
tą patį laikotarpį 1932 m.

1933 m. pabaigoje akcinė
bendrovė Lietuvos Cukrus už
pirko Anglijoje 30,000 maišų 
cukraus, kadangi toli gražu sa
vojo cukraus Lietuvoje neuž
teks. “L.A.”

mė- 
sep- 
per

m.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugų.

liuose bus užlaikoma visokiausi
i gėrimai, apie 200 

Visokie importuoti ir

L i nuošė Dus
K I alkoholiniai 
K rūšių. 'tr:-
F šioje šalyje gaminti.

AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ
21. Clevelando srityje auto
mobiliais nuo Sausio 1 iki 21 
užmušta 21 asmuo, taip kad 
išėjo po vieną kasdien.

Nors policija kasdien smar
kiai per laikraščius skelbiasi 
apie gaudymą ir persekiojimą 
automobilistų, tačiau tas nie
ko negelbsti.

VIETINES ŽINIOS
AUTOMOBILIŲ parodą per

eitą savaitę miesto auditorijoje 
aplankė išviso 159,000 žmonių, 
po 18,000 Į dieną. Tai yra di
džiausias rekordas automobilių 
parodos lankymo iki šiol Cleve
lande.

5 DEGTINĖS KRAUTUVĖS. 
Iki Kovo 15 d. Clevelande bus 
atidaryta mažiausia penkios 
valstijos operuojamos degtinės 
krautuvės.

Krautuvės išsyk po kelias bus 
atidarytos ir kituose miestuose. 

■ Dabar legalė degtinė parsi
duoda vaistinėse.

Valstijos degtinės monopo-

Ofiso telefonas
ENdicott 1378

Namų
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUGKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave.

Valandos: 1-—3 ir 7—8 p. p. t

AMERIKIETE SEIMININKE NEGALI KAVOS GERTI
BE FRANCK’S CIKORIJOS

Bandė Vieną Dėžutę Praeitą Metą

Geras kavos puodelis yra ge
riausia valgio dalis ir tai yra 
šeimininkės pasidi d ž i a v i m u 
kuomet ji gali pagaminti ska
nią ir priimnią kavą.

Bet tikra skanios kavos pa
gaminimo paslaptis yra tai į- 
maišymas mažiuko šaukštuko 
Franck’s Cikorijos į verdamos 
kavos puodą ar perkoliatorių. 
Cikorija turi nuosavą malonų 
kvepėjimą ir aromatą, kuriam 
susimaišius su kavos kvapsniu 
kavą padaroma tikrai skania. 
Ji taipgi užtikrina geresnę spal
vą ir tvirtesnę sudėtį.

Jeigu jus pabandysite, cikori
ją vieną sykį — niekad kavos 
be jos nevirsite. Štai ką atra
šė mums viena Amerikietė šei
mininkė :

“Aš gavau vieną dėžutę 
cikorijos, kurią jus man siun- 
tėte ir ji man labai patiko. 
Dabar aš negaliu kavos virti

ir gerti be cikorijos. Franck’s 
Cikorija suteikia kavai tik
rai gardų skonį.”
Nestebėtina todėl kad genes

niuose restaurantuose ir jūsų 
senoje tėvynėje kava visuomet 
verdama su cikorija. Pamoky
ki! savo dukterį kaip pagamin
ti kavą su Franck’s Cikorija.

Franck’s Cikorija geriausią 
kavą padaro dar gardesne.

Franck’s Cikorija parduoda
ma dėžutėse, lazdelių ir plys- 
kelių pavidale grosernėse ir ka
vos krautuvėse. Dėžutės kai
nuojančios 10c gali užtekti mė
nesiui ar dviem. Pasipurkite ci
korijos šiandien! Jeigu nega
lite jos gauti savo apielinkėje, 
atsiųskit mums 10c., o mes pa
siųsime jums vieną dėžute. Ra
šykit :
HEINR. FRANCK & SONS, 

FLUSHING, N. Y.

Clevelando Gatvėse Suvažinėjimai Didėja
Apsaugoki! Savo Vaikus!

GATVĖSE GYVASČIAI PAVOJUS DIDĖJA. 
MAŽI VAIKAI NEPROTAUJA; VIENAS ŽIN
GSNIS ŽENGTAS NEATSARGIAI GALI REI
KŠTI SUŽEIDIMĄ ANT VISADOS - AR DAR 
BLOGIAU.
NELEISKIT JIEMS EITI PEKŠTIEME I MO
KYKLĄ PILNOMIS JUDĖJIMO GATVĖMIS. 
LAI JIE VAŽIUOJA TRAMVAJAIS. 
VAJAI YRA SAUGIAUSIA VIETA 
GATVĖSE.

TRAM- 
M1ESTO

KAD JUMS BUTU EKONOMIŠKIAU 
GOTI JUSU VAIKUS NUO PAVOJAUS, MEŠ 
PARŪPINOME DVI SPECIALEŠ KAINAS UZ 
VAŽINĖJIMĄ MOKYKLOS VAIKAMS - SA
VAITINI MOKYKLŲ PASĄ VAIKAMS VIRŠ 
DVYLIKOS METUV IR PO CENTĄ JAUNES
NIEMS VAIKAMS.

APSAU-

THE CLEVELAND RAILWAY CO.
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KAS ATSITIKS CLE-' 
VELANDE VASA

RIO 18 D.
Vasario 16-ta tai brangi die-j 

na musų tautos istorijoje, nes 
tą dieną, šešiolika metų atgal, 
tapo nuo musų tautos numes
ta svetimas jungas. Tą dieną 
Lietuvos veikėjai Vilniuje pa
skelbė Lietuvą laisva. Ta link
sma žinia pasiekė Lietuvius gy
venančius visose dalyse ir pra
nešė visiems kad Lietuviai gali 
savistoviai valdytis ir niekas jų 
svetimas nevaržys.

Ta linksma žinia įsiskiepino 
Į širdis net didžiausių ištautė- 
lių Lietuvių ir visi, nežiūrint 
kokių pakraipų ar partijų ne
būtų, tą faktą priėmė kaipo di
delę tikrenybę. Kada prieina 
Vasario 16-ta kožnas Lietuvis 
ją prisimena kaipo savo tautos 
Nepriklausomybės atgavi mo 
dieną. Nors daug musų bro
liai kentėjo po svetimu jungu, 
bet Vasario 16-ta reiškė tam 
galą.

Tiesa, nors dar dalis Lietu
vos dabar tebėra po svetimu 
jungu ir patol nesijausime pil
nai priešų atsikratę kol sostinė 
Vilnius nebus atgauta, bet už 
ją jau kovojame kaipo Laišvi 
savistoviai žmonės.

Clevelande, bendrai tautinės 
ir katalikiškos draugijos rengia 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimą Vasario 18 dieną, su 
dviem programais. Vienas bus 
Lietuvių salėje, kitas — Lietu
vių Darželyje.

Kadangi Darželyje stovi Dr. 
Jono Basanavičiaus paminklas 
ir Vasario 16-ta yra jo mirties 
diena, taigi Tautos šventės ap- 
vaikščiojimą ir pradėsime nuo 
jo paminklo.

Sekmadienį, Vasario 18-tą, 
po pietų, prieš 3-čią valandą, 
pas Lietuvių salę susirinks Lie
tuviai su automobiliais, parėdy
tais Lietuvos ir Amerikos vėlia
vomis. Mergaitės kurios padės 
vainikus prie Dr. Basanavičiaus 
paminklo bus pasirengusios tau
tiškais rubais. Kartu veš ir 
vainikus (jau rodos bus trys 
vainikai) į Darželi. Ten gra
žiai, rikiuotai mergaitės neš į 
kalną vainikus prie Dr. Basana
vičiaus paminklo. Ten bus pa
sakyta kalbos.

Įsitėmykit, Darželyje iškil
mė bus lygiai 3 vai. po pietų ir 
labai trumpa, todėl kurie pavė
luos nematys.

Vakare, nuo 5:30 vai.. Lietu
vių salėje bus kitas programas 
iš dainų ii’ kalbų, apie ką bus 
pranešta plačiau vėliau.

Tą pat dieną įvyks vakarie
nė, paminėjimui tos iškilmės. 
Kurie nori dalyvauti prašomi 
iškalno pranešti komisijai arba 
“Dirvoje”. Jonas Jarus.

Prezidento Roosevelto Gimtadienio Paminėjimas
Trumpos kalbos — šokiai — Alus — Kortavimas

Lietuvių Salėje — Antradienį, Sausio 30
Įžanga tiktai 25c.

Clevelando ir. apielinkių Lietuviai turės puikią progą pami
nėti Prezidento Roosevelto gimtadienio sukaktuves. Kiekvie
nas geros valios pilietis privalo šioje iškilmėje dalyvauti.

Šio parengimo pelnas skiriamas parėmimui fondo steigimui 
infantile paraližio gydyklos, Warm Springs, Ga.

Vakarą rengia Lietuvių Salės Bendrovė ir tam tikslui duo
da salę dykai. Vakaras bus smagus ir įvairus. Kalbos bus 
trumpos, Lietuviškos ir Angliškos. Ateikit ir parodykit savo 
pagarbą Prezidentui Rooseveltui už jo didį pasitarnavimą šiai 
šaliai. ' Kviečia Liet. Sales B-vės Valdyba.

MIRĖ. Sausio 16 d. mirė Jo
nas Morkūnas, nuo 4920 E. 85 
st. Buvo 48 m. amžiaus. Pa
ėjo iš Vilniaus gub. Buvo nuo
latinis “Dirvos” skaitytojas per 
14 metų.

Jis buvo gavęs neišgydomą 
ligą dirbtuvėje ir nuo to užbai
gė gyvenimą. Liko kmona Ma
rė ir vaikai, Louis, Elena, Si
mas ir Margarieta.

Lietuvoje velionis paliko dvi 
seseris. Palaidotas Sausio 20 
d. iš šv. Jurgio bažnyčios.

Lai buna lengva ilsėtis šal
toje žemelėj šiam geram Lietu
viui.

APSIVEDĖ. Sausio 20 d. 
apsivedė Aleksas Lukpetris su 
Ona Meiliunaite. Vestuvių iš
kilmė buvo Lietuvių salėje, da
lyvavo daug svečių.

MAŽŲ NAMŲ SAVININKŲ 
susirinkimas bus laikomas šį 
penktadienį, Sausio 26 d., Lie
tuvių salėje. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, ir kiekvienas 
narys prhšomas prikalbinti ki
tus savo kaimynus namų savi
ninkus į šią organizaciją.

šiais metais turime įtempti 
visas savo spėkas atsiekimui 
nekuriu savo užsibriežtų darbų, 
todėl nariai prašomi neapleisti 
nei vieno susirinkimo.

Pirmininkas.

ORGANIZUOJASI. Automo
bilių industrijai reikmenų dir
bėjai Clevelande organizuojasi į 
uniją. Čia yra 80 įvairių dirb
tuvių, didelių ir mažesnių, ku
riose gaminama visokiausi da
lykai reikalingi automobiliams. 
Norima jų darbininkus sutrau
kti po Amerikos Darbo Federa- 
nj os globa.

SUSIŽEIDĖ. Viktoras An
dersonas Sausio 19 d. nakties 
laiku buvo sutiktas nelaimės — 
nusilaužė koją žemiau kelies. 
Nuvežtas į Mt. Sinai ligoninę. 
Dar tik nesenai pagijo nuo su- 
laužtos rankos, dabar vėl gy
do sulaužytą koją.

Iš LIET. KULTŪRINIO DAR
ŽELIO SĄJUNGOS METI

NIO SUSIRINKIMO
Darželio Sąjunga laikė meti

nį susirinkimą Sausio 19 d. Lie
tuvių salėje, šiame susirinki
me buvo plačiai apkalbėta visi 
Lietuvių Darželio reikalai. Pa
sirodė kad visas darbas yra va
romas pirmyn ir ateinančią va
sarą bus Darželis gal dikčiai 
pagražintas, gal bus galimybė 
ir Gedimino stulpus pastatyti, 
Musų Darželio valdyba darbuo
jasi su visų Tautų Darželių Są
junga ir žiuri kad musų Darže
lio reikalai nebūtų užvilkti.

Po daugelio visokių apkalbė
jimų ir raportų eita prie rin
kimo valdybos 1934 metams. 
Išrinkta šie asmenys: Pirmi
ninku — Adv. P. V. česnulis; 
I vice pirmininku — Ona Mihe- 
lichienė; II vice pirm. — Jonas 
Brazauskas; sekretorius — K. 
S. Karpius; finansų sekretorius 
— L. Šukienė; iždininku — P. 
P. Muliolis; iždo globėjai — O. 
Baltrukonienė ir Julė Salasevi- 
čienė.

Prie to išrinkta koresponden
tai ir veikianti komisija.

Lietuvių Darželio Sąjunga į- 
sikurė 1929 metų pabaigoje ir 
jau nuveikė didelį darbą musų 
tautai: pastatė Darželyje pa
minklą Dr. J. Basanavičiui ir 
įvairiais savo pasidarbavimais 
plačiai išgarsino Lietuvių var
dą Clevelande.

Nežiūrint didelių išlaidų ko
kias Darželio Sąjunga turėjo 
iki Darželio atidarymo, dar da
bar ižde turi $1,156.41 tolimes
niems darbams. Bet kadangi 
dar bus reikalinga daugiau pi
nigų įrengimui Darželio apati
nės dalies, išstatymui Gedimino 
stulpų ir kitų1 pagražinimų, vi
suomenė prašoma niekad nepa
miršti kad Darželiui reikia au
kų ir sulyg išgalės aukaukite.

Koresp. Jonas Jarus.

“The Romance of a 
People” Miesto 

Auditorijoj
Clevelande, pradedant su Ko

vo 12 diena, per savaitę laiko, 
miesto auditorijoj bus duodama 
didelis muzikalis ir dramatinis 
perstatymas, “The Romance of 
a People”, kas apims žydų is
toriją per 4,000 praeitų metų.

Tuo perstatymu vadovauja 
žymus Clevelando asmenys ir 
remia visi trys vietos Angliški, 
dienraščiai. Prie perstatymo 
priimama visų tautų ir tikybų 
žmonės. Darbą vadovauja žy
mus scenos žinomas Isaac Van 
Grove, buvęs Chicagos Civic 
Opera direktorius. Vaidinime 
visi bus savanoriai, daugybė žy
mių pasaulinių artistų.

Tas dalykas jau buvo stato
mas New Yorke ir Chicago.] ir 
matė jį virš 600,000 žmonių.

Dabartiniu laiku jį rengia] 
Philadelphijoj, ir paskiau at
vyks į Clevelandą svarbieji ar
tistai, o likusią dalį iš apie pus
trečio tūkstančio žmonių suda
rys iš vietinių.

Pelnas skiriamas gelbėjimui 
žydų persekiojamų nekuriose 
pasaulio dalyse.

RADIO. Sekmadienį, Sausio 
28 d., Lyros choras dainuos iš 
stoties WJAY nuo 11:30 iki 12 
vai. dieną.

LINKSMAS VAKARĖLIS
šeštadienio vakare, Sausio 27, 

Žilinskų namuose, 9411 Adams 
avė., bus smagus vakarėlis ir 
pasikortavimas, kurio nauda eis 
klierikui Juozui Andžiulaičiui. 
Prasidės 7:30 vak. Prašome vi
sų atsilankyti. Bus dovanos ir 
užkandžiai. Įžanga tik 25c.

GIRTŲ DAUGĖJA. Prasi
dėjus degtinei legališkai plauk
ti, policija pradėjo rasti dau
giau girtų žmonių gatvėse.

Sakoma kad diduma jų pasi
geria dar slaptose degtinės par
duotuvėse, kurios operuoja be 
jokių leidimų, bet atvirai par
davinėja gėrimus.

Mayoras Davis pasižada tuoj 
pradėti kratas visose nužiūrė
tose vietose ' kurios po senovei 
varys slaptą degtinės biznį be 
leidimų.

Ateis vėl tas pats kas buvo 
laike prohibicijos, nes mažos 
vietos neturės iš ko leidimus 
pirkti (kaštuoja $400 degtinei 
pardavinėti). Nekurios vietos 
bizniavos sau kaip seniau, su 
policijos protekcija, ir taip eis 
įstatymų laužymas.

MANO 49 M. GYVENIMO CLEVELANDE
Rašo N. F. Martišauskas, Vienas iš Pirmiausių šio miesto Lietuvių Ateivių.

(Tęsinys iš pereito num.)

Skyrius IV.
Pradžia organizavimosi

Andrius Juodišius, turėdamas savo namą, 
laikė karčiamą ir prie jo gyveno Lietuviai įna
miai. Buvo geras Lietuvis, mėgo dirbti prie or
ganizavimo. . Bet nelaimė: pats dirbo degtinę, 
buvo valdžios užkluptas, turėjo apleisti savo na
mą (kuris ir dabar stovi ant West 10-tos gat.) 
ir pabėgęs net į Kaliforniją, ten mirė.

Juozas Kulikauskas taipgi turėjo savo na
mus (kaip jau minėjau) ir buvo geras namų ma- 
liavotojas, iš ko neblogai uždirbdavo. Kalbėjo 
gerai Angliškai, Vokiškai, Lenkiškai ir Rusiš
kai. Buvo geras Lietuvis. Jis pirmiau susipaži
no su trimis broliais Freimonais: Martynu, Alek
sandru ir Romanu (šis pastarasis ilgiausia iš
gyveno ir tik 1932 m. mirė, nors jau gyveno 
atsiskyręs nuo Lietuvių). Freimonai paėjo iš 
Kuršio, bet buvo persikėlę į Kauną ant dvaro, 
Lietuvoje pramoko Lietuviškai ir buvo geri pat- 
triotai musų tautos. 1862 metais pakilus Lenk
mečiui gavo apleisti Lietuvą ir pribuvo į Cleve
landą. Tie broliai taipgi kalbėjo Angliškai, Vo-

rinkime, kuris nutarta laikyti trečią sekmadie
nį Rugpjūčio. Juozas Kulikauskas paskirtas ap
sirūpinti susirinkimui vieta.

Jisai būdamas parapijom! šv. Juozapo pa
rapijoje (Pranciškonų vienuolyno, ant Woodland 
avė. ir E. 23rd St.) ten gavo salę už atlyginimą 
“kiek loska”.

Trečią sekmadieni. Rugpjūčio 21 d., 18^7 
m., susirinkom. Romanas Freimonas pranešė 
kad ir brolis Aleksandras atsisako nuo pirminin- 
kystės, nes tas pats kuris jį perstatė, kalba jog 
“prezidentas kirvukų atsivalgęs neužilgo mirs.” 
Tada vice pirmininkas Jonas Vilkutaitis užėmė 
vietą, atidarė susirinkimą ir pakėlė klausimą 
kas daryti. Kadangi išrinktas organizacijos pir
mininkas atsisako, reikia rinkti kitą. Tada pir
mininku liko aprinktas Romanas Freimonas.

Tas atsistojęs pasakė taip: “Dėkoju už sutei
kiamą garbę, bet, broliukai, prašau jus mitin
guose nesivaidyt, nesikiršint, ir po mitingo iš
ėjus užlaikyti sekretą, ir neniekint vienas kitą, 
tai aš jums gerai užfundysiu po mitingo”. Jis 
labai ramiai ir tvarkiai vedė mitingus, mokėjo 
barnius nutildyt, ir buvo visų mylimas. Tik 
gaila kad ne ilgai tebuvo su mumis. Po metų

“NATALKA POLTAVKA
(Nastutė Poltavietė — Graži trijų aktų operetė) 

Versta į Lietuvių kalbą iš Ukrainą kalbos — viena iš gražiausių 
operečių — turi virš 20 dainų.

OHIO VALSTIJAI šymet rei
kalinga . iš kur nors sukelti 51 
milijoną dolarių reikalų vedi
mui, ir Columbus mieste eina 
įvairus sumanymai ką aptak- 
suoti tų pinigų sukėlimui.

Statoma Sekmadieni, Vasario-Feb. 4 d.
Lietuvių Salėje (6835 Superior Ave.) 

Sale atdara nuo 4:3.0; lošimas prasidės lygiai 5:30 vai. vakare.

RINKTINIS RAŠTVEDYS
S. Telksnys J. Krasnickas

Vaidins geriausi dainininkai ir lošėjai, po vadovyste J. KRASNICKO:
B. Rasiliute — S. Kučinskaitė — J. Krasnickas — F. Panzeris

S. Telksnis — A. Gailiunas

Bilietai gaunami pas: J. Krasnicką, 7712 St. Clair, K. Žvinį, 7920 St. Clair

Įžanga: 50c ir 75c ypatai; išanksto perkant, 40c ir 65c.
Į šokius — 25c.

Rengia L. D. D. 23 kuopa

MOTERŲ LABDARYBĖS DR- 
JOS PARENGIMAS

Šį sekmadienį Moterų Labda
rybės Draugija rengia didelį 
programą naujos parapijos nau
dai. Programas atsibus Musų 
Motinos Nesiliaujančios Pagal
bos parapijos- salėje (18Q22 
Neff road). Programas susi
dės iš komedijos “KAS ‘BO
SAS’?” dalyvaus “Trys Gry
bai”, o prie to Moterų Labda
rybės choras padainuos keletą 
dainelių.

Anelė Kavaliauskienė, solis
tė, pagražins programą savo 
dainomis, o sesutės Salasevičiu- 
tės padainuos keletą duetų, ir 
prie to bus daugiau gerai žino
mų dainininkų ir artistų.

Taigi nepamirškit sekmadie
nio, Sausio 28 d., nuo 5 vai. va
kare, naujos parapijos salėje. 
Visi turėsite “good time”.

ZA. S.

BOLININKŲ RUNGTYNĖ
Andersono ir Tulausko įren

gtoje didelėje “bowling alley”, 
6927 Superior avė., kas vakaras 
atsibuna smarkios rungtynės 
bolių raičiojimo. Bolininkų ty
mus sudarė keli aplinkiniai biz
nieriai Lietuviai. Tie tymai vie
nas prieš kitą smarkiai dirba.

Pirmadienio vakare lošė “Dir
vos” tymas prieš Juozo šeštoko 
tymą. “Dirviečiai” visus tris 
lošius pagretu laimėjo. “Dir
vos” tymo kapitonas yra Anta
nas Pongonis; šeštoko tymą Si
mas Pongonis. Kova buvo brolio 
prieš brolį — nėra žiūrėta.

Lošiai prasideda apie 8 vai. 
vakare ir galima matyti visus 
dykai, įžangos nėra.

Kitą sykį paminėsiu apie ki
tus tymus. Sportas.

NUSIŽUDYMAI. Sausio 22 
nuo Superior tilto nušoko apa
čion ir užsimušė vyras. Nuo 
to tilto per mėnesį laiko jau 
nuseko ir pasidarė galą keturi 
asmenys. Gruodžio 27 d. vie
na diena du nuo to tilto nušo
ko ir užsimušė.

SKANDALAS MIESTE. Ne-

NAMŲ SAVININKŲ BA
LIUS. Sausio 21 d. Lietuvių 
salėje buvo mažų namų savi
ninkų organizacijos Lietuvių 
skyriaus surengtas koncertas ir 
balius. Viskas pasisekė viduti
niškai. Nors nekurie mano kad 
ši mažų namų savininkų orga
nizacija yra sutverta kokių bol
ševikų ar šiaip kokių kreivų 
pažiūrų žmonių, tai netiesa, čia 
priguli namų savininkai kurie

žiūrint kad miesto valdžia ne
turi pinigų net reikalingiau- 
siems dalykams, šiose dienose 
miesto rotušėje svarstoma pla
nas padaryti 7 brangiai ap
mokamas naujas vietas dabar
tinės miesto valdžios rėmėjams 
draugams. Nors miesto darbi
ninkams algos neapmokėtos ir 
policijai bei ugniagesiams nu
mažinta algos visus ketvirtda- 
liu, šitoks Davis administraci
jos užsivarymas atlyginti savo 
smarkiems rėmėjams sukėlė 
miesto taryboje skandalą. Ka
dangi didumą sudaro Republi- 
konai, sakoma kad tas suma? 
nymas vistiek bus įvykdytas.

rūpinasi kad neprarastų savų 
namų.

Laike šio vakaro, salėje buvo 
atėjęs koks tai raudonukas su 
savo popiergaliais biznio dary
ti, bet vienas šios draugijos na
rys net vedė jį laukan iš salės 
kad nesikištų su pašaliniais rei
kalais kurie Lietuviams nepri
klauso. Viską Matęs.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave. 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

kiškai ir Lenkiškai ir prigulėjo Lenkų draugijo
je. Jie suprato naudą organizacijų ir pradėjo 
kalbint Lietuvius organizuotis. Romanas, jau
niausias, turėjo valgomų daiktų krautuvę ir mė- 
sinyčią ir prie to karčiamą. Mikolas gi, vyriau
sia, turėjo savo namą ir cigarų dirbtuvę. Jis 
pats išvežiodavo saco cigarus po karčiamas, ci
garų krautuvees ir vaistines. Jis turėjo geriau
sią progą susipažinti su visokiais žmonėmis, 
ypač karčiamose, kur visokie užeidavo.

Aleksandras Freimonas dirbo kirvių dirbtu
vėje ir jau buvo gavęs dusulį.

Prie to visko, dar svarbu buvo tas kad se
minarijoje Clevelande radosi Lietuvis klierikas, 
Juozas Mašotas. Jis turėjo apleisti Seinų semi
nariją už platinimą Lietuvystės. Pribuvo į Cle
velandą pas minėtą Andrių Juodišių, kuris jį ir 
perstatė vyskupui Gilmour. Po dviejų metų 
Mašotas baigė seminariją ir tapo įšventintas į 
kunigus prieš Kalėdas 1887 m. Prieš pašventi
mą, vakacijų laike, jis daug veikė prikalbinėda
mas Lietuvius organizuotis į draugiją. Taip vi
siems minėtiems suėjus pas J. Kulikauską, nu
tarta pirmą sekmadienį Rugpjūčio mėn. 1887 m. 
laikyti Lietuvių Susirinkimą. Užprašyta visus 
susirinkti po pietų pas Mikolą Freimoną, ant 
Rhodes avenue (W. 41 St.). Susirinko iš visų 
kampų net 46 asmenys. Tuoj nekurie nuvažia
vo į Leisy’s bravorą, kuris buvo netoliese, par
vežė porą bačkų alaus; Freimonas davė cigarų 
kiek kas norėjo, ir besilinksminant pp. Freimo
nai pradėjo kalbėti apie naudingumą draugijų; 
nurodė kokią naudą turi susiorganizavę Vokie
čiai, Lenkai, Čekai: mokasi po mažą mėnesinį 
mokestį, iš kurio laike ligos gauna pašalpą, o 
ištikus mirčiai — pomirtinę. To išklausę, visi 
dalyvavusieji sutiko kad butų draugija suorga
nizuota.

Freimonai perstato Bernotą Gražulį, kaipo 
daugiau apsipažinusį, paskirti į organizatorius 
arba viršininkus tinkamesnius asmenis. Taip ir 
buvo: kokiai vietai kurį jis perstatė tas ir buvo 
užtvirtintas. Pirmininku liko Aleksandras Frei
monas, vice-pirmininku Jonas Vilkutaitis; iždi
ninku Juozas Kulikauskas; sekretorium Pranas 
Račiūnas; iždo globėjais — Juozas Vladislavi- 
čius, Juozas Viltrakis, Nikodemas Martišauskas. 
Kiti veikėjai atidėta išrinkti reguliariame susi

laiko nesutiko daugiau užimti draugijoje jokios 
vietos, nes negalėjo apleisti biznį, prašė laikyti 
jį kaipo garbės narį, mokės į draugiją duokles, 
bet neims jokių pašalpų. Po poros metų jo bro
liai numirė, tada ir Romanas apleido musų drau
giją. Ta draugija buvo švento Jurgio vardu.

Tame mitinge viskas suėjo į tvarką ir prisi
rašė 38 nariai, įmokėdami po 25c į mėnesį. To
liau prisirašantiems įstojimas buvo $1 ir nusta
tyta tik po šešių mėnesių mokėti ligoje pašalpos 
$4 į savaitę.

Martišauskas turėjo įstatų knygelę Ply- 
moutho šv. Juozapo Draugijos, todėl tapo nu
tarta laikytis pagal tos konstitucijos iki savo bus 
pagaminta.

Rugsėjo mėn. susirinkime sekretorius Ra
čiūnas pranešė jog išvažiuoja į Lietuvą. Tada 
sekretorium tapo aprinktas Martišauskas. Tas 
būdamas bažnytinis vaikinas tuoj susirašė su 
Kun. Burba, ten pradėjus tverti Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje, ir musų draugija tuoj pri
stojo į Susivienijimą ir tapo 2-ra kuopa.

Nesuėjus metams laiko, mirė (plieno dar
buose užmuštas) draugijos narys Antanas Pe- 

•tuška. Jis buvo pirmas Lietuvis ir draugijos 
narys palaidotas šv. Juozapo kapinėse ant Wood
land avė., su didžiausia iškilme. Visa draugija 
pėkšti lydėjom, kapelijai grojant iki pat kapi
nių gedulingus maršus. Iš Susiv. Liet. Ameri
koje turėjo būti išmokėta jo paveldėjams po
mirtinės $100, bet kada reikėjo apmokėti gau
nam tik $50. Tada visa draugija atsimeta iš Su
sivienijimo. .. .

Jonas Vilkutaitis išvažiavo į Pennsylvaniją 
ir su juo dar keli. Likosi draugijoje 26 nariai. 
Sudėt pomirtinę nariui atsitikime mirties jau 
reikėjo duoti po $2. Nariai pradeda dar spar
čiau nykti. Martišauskas imasi darbo, perrašo 
minėtą Plymouth o šv. Juozapo draugijos kons
tituciją, pritaikydamas šiai draugijai. Sugryžo 
ir Račiūnas, paėmė baigti sekretorystę. Silp
nai einasi.

Račiūnas užsideda karčiamą. (Kasierius 
Kulikauskas jau turėjo pasibudavojęs savo kar
čiamą). Jau tada nerupi daugijos reikalai, ka
da biznyje pradeda vienas nuo kito kostumerius 
vilioti ir net pyktis ir muštis.

(Bus daugiau)

MIESTO GATVIŲ taisymo 
projektai turėjo būti sulaikyti 
kada pasirodė jog niekas neno
ri pirkti miesto bondsų. Buvo 
manyta užvesti $4,000,000 ver
tės gatvių taisymo darbus su 
pagalba federalės valdžios pa
ramos, bet miesto valdyba ne
gali sukelti iš savo pusės rei
kalingos sumos.

Nekurie viešų darbų darbi
ninkai turės netekti darbo, sa
koma kokie 5,000 darbininkų 
bus paleisti.

PARSIDUODA
Gera valgykla, su visais įtaisy

mais. Geroj Lietuviškoj kolonijoj. 
Biznis gerai išdirbtas nuo 1925 me
tų. Kaina prieinama. Kreipkitės 
tuoj. (4)

6603 WADE PARK AVE.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
VYRAMS IR VAIKINAMS OVERKOTAI

PARSIDUODA TROKAS
1 tono Chevrolet, geram sto

vyje, parduosiu visai pigiai. 
Kuriems reikalinga ateikit pa
matyti šiuo antrašu: (6)

1536 E. 84th St.

Kurie turite Lietuvių 
Banke pinigų ir norite 
juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.
NAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.

Dengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R

$g.95 ir $12 95
VAIKAMS OVERKOTAI — mieros 3 iki 8 metų $2.49

LEATHERETTE Vilna viduje Kotai, mieros 8 iki 16 $2.98
VAIKAMS MOKYKLAI ir ŠIAIP OVERKOTAI $4.49

Krautuve atdara kas vakaras.

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road 
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WILKELIS FUNERAL HOME <
Licensed Funeral Director į

= 6522 Superior Avenue |
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. f

E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok s 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems z 
E lygus, be tsižvelgimo į kaštus. ?
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E 
E derniškas. E
E HEnderson 9292 =
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