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Paryžiuje Sukilimas ir 
Generalis Streikas

DRAUDŽIA POLITI
KĄ ŠELPIME

Washington. —Preziden
tas Roosevelt suteikė vals
tijų direktoriams prižiurin- 
tiems šalies gaivinimo dar
bų eigą, visą galią žiūrėti 
kad i darbus nebūtų mai
šoma politika ir kad nebū
tų niekam daroma jokie pa
taikavimai.

EUROPOS AUKSAS
AMERIKON

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DETROIT. Fordas pranešė 
kas pakelia algas savo 20.000 
darbininkų 10 nuošimčių.

Kaslink dalykų taisymosi— 
Fordas sako kad taip kaip ša
lyje viskas eina, eina i gerą pu
sę. Šitokis išlėto taisymasi vi
sos padėties yra sveikas. For
das užgiria dabartinės valdžios j 
šalies tvarkymo programą.

LOS ANGELES, Cal. — Pa
šaukta i darbą 300 darbininkų 
vietos Chrysler Motor Co. dirb
tuvėje.

DENVER Colo. — Denver 
ir Rio (jrande gelžkelio tarnau
tojai pasiryžo streikuoti, apie 
1,500 skaičiuje.

NEW YORK. — čia kilo ga
na smarkus taxi šoferių strei
kas, kuris palietė apie 4,000 
šoferių. Streikeriai užpuola ir 
pasažierius ir apstumdė) ištem
pę iš taxiu kurias-valdo..streik
laužiai. ' ■

COLUMBUS, O. — Columbus 
ir Lancaster Goodman avalų iš-- 
dirbystėse sustreikavo apie 200 
darbininkų ir dirbtuvės užsi
darė. Darbininkai reikalauja 
pripažinimo unijos.

ERIE GELŽKELIO LINIJA 
užsakė padirbdinti 3,850 naujų 
prekinių vagonų. Darbą pada
lino tarp keleto vagonų dirtu- 
vių, nuo 50 iki 750 vagonų.

Taipgi Chesapeake & Ohio ir 
Nickel Plate gelžkelio linijos 
padavė užsakymus padaryti 
įvairių reikmenų už virš 24 mi
lijonus dolarių. Daugiausia tai 
vagonai ir lokomotivai.

YOUNGSTOWN, O. — Plie
no ir geležies darbai šiame dis- 
trikte per Sausio mėnesį ėjo 
žymiai geriau negu Gruodžio 
mėnesį, o Vasario mėnesio biz
nis dar žymiau pasigerino.

KASYKLŲ NELAIMIŲ 1933 
metais buvo mažiau negu bė
gyje praeitų paskirų 35 metų, 
sako angliakasyklų biuro sta
tistikos. Tačiau kasykloms at
siėjo suvirs $5,000,000 atlygi
nimas už kožną žuvusį arba su
žeistą darbininką.

1932 metais žuvo 3.36 darbi
ninkai ant kožno milijono to
nų iškasto anglies.

1933 metais užmušta po 2.83 
ant kožno milijono tonų.

Tik 1880 metais buvo toks 
mažas darbininkų žuvimo skai
čius kasyklose.

PAIMA DIRBT 25,000. Phi
ladelphia, Pa. — Pennsylvania 
gelžkelio linija pradeda elektri
fikuoti savo nekuriuos kelius 
ir šiaip užveda įvairius taisy
mo ir plėtimosi darbus, kurie 
suims apie 25,000 darbininkų 
ištisą metą.

LIMA, Peru (Pietų Amerika) 
— Buvo sustreikavę darbinin
kai penkiose audinyčiose. Pa
galiau streikas sutaikytas.

VYRIAUSYBĖ VĖL ATSISTATYDINO. - KO
MUNISTAI IR ŠIAIP NIEKŠAI NAUDO

JAS SUIRUTE NORĖDAMI REVO
LIUCIJOS, IR PLĖŠIKAUJA

Paryžius, Vasario 7 d. — Šią 
naktį riaušininkai vėl pradėjo 
naujus puolimus ant valdiškų 
narnų ir gatvėse įvyko šaudy
mai. Keli žmonės nušauta, ke
li šimtai sužeista.

Premjeras Daladier atsisaky
damas statyti prieš riaušinin
kus kariumenę su savo kabine
tu pasitraukė. Pakviestas su
daryti naują vyriausybę buvęs 
Prancūzijos prezidentas Gaston 
Doumergue, 71 m. amžiaus.

Darbo Federacija apšaukė vi
same mieste general} streikų 
kovai su gręsianžiu “fašistų” 
įsigalėjimu.

Sukilimų pradėjo apsireikšti 
ir provincijos miestuose.

Komunistai kursto žmones 
prie revoliucijas. Visokie plė
šikai ir niekšai, naudodamiesi 
suirute, daužo krautuvių lan
gus, plėšia, degina kas tik de
gamo.

Paryžius. — Jau kelinta 
diena Paryžiuje eina riau
šės, kurias kelia prieš val
džią būriai rojalistų, komu
nistų, karo veteranu ir val
džios darbininkų. Vasario 
3 d. riaušininkai padarė už
puolimą ant jurų ministe-

vaizdoje tokio krizio, seime 
atsišaukė i radikalius socia
listus stoti jam i talką ir 
gelbėti ištraukti šalį iš grę- 
siančios revoliucijos. Jeigu 
riaušės nebus sulaikytos, 
jeigu žmonės bus jkurstyti 
dar daugiau, turės sugriū
ti Prancūzijos respublika, 
pasakė Daladier.

Vasario 6 d. seimas nu
balsavo 300 prieš 217 atsto
vus premjerui pasitikėjimą 
jo pastangose gelbėti šąli.

Komunistinė seimo dalis 
kėlė baisiausią lermą ir gy
vulių balsais staugė kuomet 
premjeras norėjo pareikšti 
savo planus šalies reikalų 
tvarkymui. Komunistai no
ri gi-ei tos ■■revoliucijos, nuo
lat leidžia manifestus ragi
nančius darbo klesą sukilti.

Nuo didžiosios revoliuci
jos, kuri buvo apie 140 me
tų atgal, Prancūzija nebuvo 
tokiame kritiškame viduji
niame stovyje.

Prezidentas, kalbėdamas 
i visus 48 valstijų direkto
rius, kurie užims d'arbų pri
žiūrėjimą, pasakė tvirtu 
tonu: “Mes norim kad jus 
butumet visiškai užkietėję 
jeigu patirsit kad jūsų ri
bose kas nori pasinaudoti 
politišku būdu iš žmonijos 
gelbėjimo reikalo. Jus tu
rėsit šios administracijos 
paramą 1000 nuošimčių jei
gu ir reikės duoti per galvą 
didžiausiam politiškam bo
sui šioje šalvie kuomet rei
kės pravesti šj programą.”

JAPONJIA JIEŠKO 
DRAUGINGUMO

Londonas. — Per Čia va
žiuodamas i Wasningtona 
naujas Japonijos ambasa
dorius Amerikai pasakojo 
kad jo tikslas bus sudaryti 
su Amerika draugingesnius 
ryšius. Jis sako kad gali
ma bus prieiti sutarimo, ir 
Į tai Įtraukti Rusiją.

Tarp Rusijos ir Japonijos 
greito karo nesimato, sako 
jis.

PRANCŪZIJA NESISKAI-

ROOSEVELT NORI EKS
PORTO BANKO

Washington. — Amerikai 
vesti eksporto prekybą su 
kitomis šalis reikalingą to-

Pagrobė $130,000. Penns 
Grove, N. J. — Keturi ban
ditai užpuolę banką pagro

bė $130,000 pinigais.

rijos namo, norėdami ten 
gaut ginklų, ji padegė. Gat
vėse kilo susišaudymas, ka- 
riumenė ir policija buvo iš
šaukta apginti užpultą Įs
taigą. Sukilėliai daro už
puolimus dainuodami ‘Mar- 
salietę’.

Tos nakties susižaudyme 
apie 20 žmonių nušauta, po
ra šimtų sužeista.

Užpakalyje visų tų riau
šių guli Staviskio suktybės 
kuriomis jis nunešė apie 40 
milijonų dolarių Prancuzi- 
ios žmonių pinigų ir nusi
žudė.

Stavisky nusižudė kelios 
savaitės atgal ir nuo to pra
sidėjo riaušės, kurios eina 
didyn. Del tos katastrofos 
“urėjo sugriūti Prancūzijos 
ministerių kabinetas, nes 
nukentėję žmonės mano ta
me buvo kalta valdžia, ku
ri leido, jeigu ne padėjo, vi
suomenę išnaudoti.

Prancūzija nuskurdus
Nors dabartinės riaušės 

prasidėjo su Staviskio suk
tybėmis ir nusižudymu, bet 
Prancūzijos gyventojai la
bai skursdami ir nepaneš- 
dami sunkių taksų panaudo
ja Staviskio skandalą išrei
škimui savo pagiežos prieš 
valdžią.

Jauni rojalistai (karališ
kos valdžios jieškotojai) iš 
apie 10,000 asmenų, kelia 
riaušes norėdami grąžinti 
Prancūzijai monarkiją; su 
jais suirutes kelti naudoja
si progą komunistai ir ūki
ninkai ir kartu karo vete
ranai, kurie negauna tin
kamos priežiūros ir pagal
bos iš valdžios.

Premjeras Daladier, aki-

TO SU VOKIETIJA
Paryžius. — Prancūzija 

atmetė Vokietijos siūlymą 
sudaryti nepuolimo sutarti.

Prie to, Prancūzija labai 
šalta atsinešė i siūlomą An
glijos ir Italijos planą ku
ris nori išdirbti Vokietijai 
ginklų lygybę.

SUDĖJO $4,000,000
Sausio 30 d. visoje šalyje 

iškilmingai apvaikščiojant 
Prez. Roosevelto gimtadie
nį sudėta apie keturi mili
jonai dolarių parėmimui 
Roosevelto vardu įsteigtos 
paraližiaus gydyklos Warm 
Springs, Ga.

Visoje šalyje buvo suren
gta Įvairus baliai, į kuriuos 
buvo imama Įvairi įžanga, 
kaip kur net po $5, ir pel
nas skirta tai gydyklai.

UŽMUŠTA 4,000 KINŲ
Peiping. — Ninghsia pro

vincijoje susirėmime kariu- 
menės su sukilėliais po va
dovyste gen. Tien-Ying iš
žudyta 4,000 kareiviu.

Taipgi praneša kad toje 
srityje angjiakasyklos spro
gime užmušta 700 darbinin
kų.

kios finansinės įstaigos ku
ri tvarkytų transakcijas.

Prez. Roosevelt planuoja 
įsteigti federal} eksporto 
banką.

Suv. Valstijų senatas vėl 
perleido bilių draudžiantį 
duoti privatinius kreditus 
aštuoniolikai svetimų šalių 
kurios atsisakė mokėti karo 
skolas Gruodžio 15 d.

Rooseveltd administraci
ja ryžtasi pavaryti vajų iš- 
raginimui kitų šalių mokė
ti Amerikai karo skolas, at
pigus dolariui.

NUSTATĖ DEGTINĖS 
KAINAS

Washington. — Šiose die
nose valdžia išleido patvar
kymą kuris nustato įvairios 
degtinės kainas, kad gėri
kai nebūtų išnaudojami.

Degtinės kainos yra vi
sokios, brangiausia yra H. 
McKenna ir Cascade, po 
$5.18 kvorta. Ši degtinė yra 
18 metų senumo.

Sakoma kad bus ir pigios 
degtinės — už $1 kvorta.

Londonas. — Iš Europos 
pradėjo smarkiai plaukti 
auksas j Ameriką. Du di
deli laivai išplaukė su auk
su vertės virš $30,000,000 
tuoj kaip tik dolario kaina 
tapo nustatyta.

Paryžiuje ir Londone ei
na smarkus pirkimas auk
so.

Vasario 6 d. iš Paryžiaus 
atgabenta į Londoną aukso 
už apie $25,000,000. Auk
sas atvežta orlaiviais. Ti
kima kad tas auksas yra 
įkirtas Amerikai.

Amerika Ginkluosis
Washington. — Karo at

balsiai iš Atlantiko ir Paci- 
fiko verčia Suv. Valstijas 
ginkluotis ant sausžemio ir 
vandenuose.

Hoover’o administracija 
stengėsi sudaryti tarptauti
nes sutartis ginklavimosi 
mažinimui, bet niekas to 
nepaklausė. Kitos šalys ei
na savu keliu ir visomis iš
galėmis ginkluojasi.

Suv. Valstijos irgi pradė
jo rūpintis ginklaVimusi ir 
nori gauti 1000 naujų orlai
vių, 400 oficierių ir 6200 
kariškų lakūnų daugiau.

KOVOSE SU NIEKŠAIS 
UŽMUŠTA 10 ŽM.

Suv. Valstijose Vasario 
3 d. policijos kovose su kri
minalistais nužudyta desėt- 
kas asmenų paskirose šalies 
dalyse.

Oklahoma valstijoj žuvo 
trys policijantai ir keturi 
kriminalistai.

Gary, Ind., nušautas Alex 
Kaedelis, savininkas užei
gos.

RUSAI BUVO PAKILĘ 
13.7 MYLIŲ

Maskva. — Pilnai patik
rinti rekordai parodė kad 
trys jauni Rusai balionistai 
kurie užsimušė leisdamiesi 
žemyn, buvo iškilę į strato
sferą net 72,178 pėdas, ar
ba 13.7 mylių.

Jų kūnai buvo parvežti į 
Maskvą raudonuose gra
buose palaidojimui kaipo 
karžygių.

KAS YRA SENIAUSIAS 
AMERIKOS LIETUVIS?

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

ir Ilgiausia Amerikoje Pragyvenusio

SENI AMERIKONAI GAU 
ŠIAI ATSILIEPIA

“Dirvos” atsišaukimas 
Amerikoje gyvenančius se
nus Lietuvius ateivius ir se
nus amžiumi žmones suti
ko skaitytojuose prijauti
mą. Atsišaukė jau virš de- 
sėtkas tokių senuolių, todėl 
neužilgo pradėsime “Dir
voje” talpinti jų vardus ir 
kitas žinias apie juos.

Tuo tarpu prašome visų 
skaitytojų darbuotu tame: 
rinkti, registruoti kiekvie
ną Lietuvį kuris yra virš 70 
metų amžiaus arba jeigu ir 
nėra tiek amžiaus, o gyve
na Amerikoje 40 metų arba 
daugiau.

Darbas prie to yra visai 
mažas. Jeigu tik žinote sa
vo mieste ar kaimynystėje 
senelį — vyrą ar moterį — 
pirmiausia paklauskite ar 
turi 70 metų amžiaus, arba 
ar gyvena Amerikoje 40 
metų. Tada užsirašykit sau 
visas žinias kokias apačioje 
šiame puslapyje “Dirva” 
nori apie senuolius gauti.

Nėra reikalo sudraskyti 
“Dirvą”, jeigu ją laikot su
dedami visus numerius. Už
tenka surašyti tuos klausi
mus ant paskiro lakšto. Ar
ba galite reikalauti “Dir
voje” blankų (jas turime 
specialiai išspausdinę). Jų 
gausit kad ir.keletą, tik pa
rašykit. Tada jose bus len-

įigva surašyti informacijas 
ir prisiųsti.

Informacijoms siųsti lai
kas neapribotas, kada pri- 
siųsit tada bus gerai. Ta
čiau prašome nelaukti, ne
būti paskutiniais.

Jeigu neatsišauks žymiai 
senesnių tada dovanas gaus 
kad ir tie kurie nors kiek 
pervirš 70 metų arba per 40 
metų Amerikoje išbuvę.

Kurie patys negali rašy
ti, prašome skaitytojų ii’ 
korespondentų už juos iš
pildyti blankas ir prisiųsti. 
Vienas asmuo gali prisiųs
ti iš savo miesto kad ir apie 
kelis senelius žinias, tik jos 
turi būti pilnos ir aiškios.

Iki šiol jau atsišaukė se
nuoliai iš: Jackson, Mich., 
Scranton, Pa., Big Rapids, 
Mich., Baltiname, Md., Chi
cago, Ill., Oglesby, Ill., Ne
wark, N. J., Riverton, N.Y., 
Waterbury, Conn., Karls- 
ruche, N. Dak., Mansfield, 
Ohio, Oak Forest, Ill., prie 
to jau turime iš seniau su
rinktus Clevelandiečius — 
arti trijų desėtkų (nors ga
li atsišaukti ir kiti kurie ne
atsišaukė pirmiau), ii' visų 
suteiktos žinios bus talpi
namos “Dirvoje’-.

Sekdami šiuos aprašymus 
be abejo surasit savo senus 
pažystamus kuriuos jau ne
laikei gyvais.

AUSTRIJOS DARBININ
KAI ATLIUOSUOTI NUO 

SOCIALISTŲ
Vienna. — Austrijos vy

riausybė išleido naują pa
tvarkymą kuris paliuosuoja 
Austrijos darbininkus nuo 
įvairių socialistiškų įtakų, 
kurias sau pasidarė socia
listai valdydami 1920 m.

Austrijos kancleris Doll- 
fuss veda vajų atsikratyti 

.šalyje marksizmo.

Italijoje nuo kalnų slink
damas sniegas užmušė 27 
žmones.

Japonai paėmę iš Kinijos 
Mandžuriją, atrado ten au
kso kasyklas. Tas auksas 
pagelbės Japonijai pasiver
gti Kiniją ir apmušti Rusi
ją, jeigu kils karas.

Nužudė pastorių. Wa
bash, Ind. — Žmona susita
rus su slauge ir kaimynu 
vaikinu pasamdė ketvirtą 
vyriškį nužudyti jos vyrą, 

j pastorių. Jie visi keturi su
imti ir prisipažino prie žu- 
dystės.

UŽDARYTI BANKAI GA
VO 600 MILIJONŲ 

DOL. PASKOLŲ
Suv. Valstijų valdžia no

rėdama pagelbėti uždary
tiems bankams atmokėti jų 
depozitoriams nors dalį pi
nigų, iki šiol jau išs'kolino 
tiems bankams šešis šimtus 
milijonų dolarių. Už pa
skolą ima užstatan bankų 
turimus užstatus, morgičius 
ir tt., kurių bankai perdaug 
prisiėmė ir dabar negali at
sikratyti.

Kuboje vėl pasikartoja 
streikai ir varoma agitaci
ja prieš dabartinį preziden
tą Mendieta.

Emma Goldman, atvažia
vus atgal į Suv. Valstijas, 
sakosi kad ji yra “raudo
nesnė” negu buvo. Ji yra 
komunistė-anarkistė, bet ne 
pagal Rusiško komunizmo. 
Rusiškas komunizmas, sako 
ji, yra žiauresnis už caro 
valdžią ir ii pabėgo iš so- 

| vietų, kur buvo deportuota 
iš Amerikos 1919 metais.

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

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

(Mergiška pavardė moteriškoms) ......................................... :............... ,

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

Kokiais metais ir mėnesi gimęs (ne būtinai) ...............................................<
Iš Lietuvos (kaimas, miestelis) ....................................................................... ,.w

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

Kada atvažiavęs Amerikon (metai) ............................................................. ..
Pas ką važiavo ............................................... 1....................................................
Į Kokį miestą... j.......................................................................... ....................... ..
Kokiame mieste dabar gyvena ...........................................................................
Dabartinis antrašas .............................................................................................. ..
Kaip senai gyvena dabartiniame mieste ............................................................ -
Per kur išvažiavo į Ameriką.................................................................................
Kur sėdo į laivą ......................................... . .....................................................
Kiek dienų keliavo.................. Kur išlipo iš laivo............................................

APAČIOJ TELPANČIŲ KLAUSIMŲ NEREIK ATSAKYTI JEI NENORI

Kada vedęs .............................................................................................................. ~
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,"DIRVA" - CLEVELAND ~ O.



> PITTSBURGHO IR PENN 
ŽINIOS

LIETUVOS ŠVENTĖ. Visų 
Lietuvių bendrai rengiama Lie
tuvos 
įvyks 
d., L. 
Tam

suvažiavime
draugijų 
išrinkta 

Tamkevi-
K. Stra-

J. Virbickas. Įžangos

Nepriklausomybės šventė 
sekmadienį, Vasario 18 
P. salėje, 1723 Jane st. 

tikslui paskutiniame vi
suotiname aplinkinių 
atstovų 
rengimo komisija: J. 
čius, S. Simanavičius,
vinskas, V. X. Medonis, P. Pi- 
varonas, J. Pabarštis, A. Le- 
lionis ir 
jokios nebus, tik lėšoms paden
gti bus padaryta salėje kolte k- 
ta. Jei kas liks apmokėjus lė
šas bus paaukauta įrengimui 
Lietuvių Kambario Pittsburgho 
Universitete.

Sausio 22 d. išrinktoji pri- 
rengimo komisija tuoj ėmė sa
vo darbą vykdyti. Komisijos 
pirmininku išrinkta P. Pivaro- 
nas, raštininku J. Virbickas, 
iždininku K. Stravinskas. Mu
zikalią dalį surengti pavesta 
V. X. Medoniui, šv. Kazimiero 
parapijos vargoninkui.

Kalbėtojai nužiūrėta 
Pittsburgho mayoras 
Agota Sutkaitytė, J.
žiukna, Kun. J. Misius ir kiti.

Spaudos Komisija.

sekanti: 
McNair, 
K. Ma-

APIE “REDAKTORIŲ” IR 
“ADMINISTRATORIŲ”

Prieš kelis mėnesius čia at
sirado “redaktorius ir adminis
tratorius”, kitaip sakant “N- 
nų” Maikis su tėvu, kurie re
daguoja Pittsburgho “žinias”. 
Paskaičius tas “žinias” jose ne
rasi nieko kaip tik šmeižtus ir 
kabinėjimąsi prie jiems nepa
tinkamų žmonių.

Kada ‘Maikis su tėvu’ pradė
jo tą savo “redagavimą”, jiedu 
atbėgę į P. Rajauskienės na
mus pradėjo prašyti ‘Rajauskie- 
nę padėti platinti tą laikraštį. 
Ji, nieko bloga nemanydama, 
tą darbą pasiėmė ir pusėtinai 
sekėsi. Bet kaip tik žmones 
pradėjo paskaityti kas ten ra
šoma tuoj ėmė mažiau ir ma
žiau pirkti, bet vis po kelis nu
merius parduodavo.

Prieš kelias savaites, kada 
buvo rengiama koncertas Cle- 
velandiečiams, buvo to “redak
toriaus” paprašyta kad įdėtų ži
nutę apie tą parengimą, neiš
kraipydamas. Bet jis kad Įdė
jo tai įdėjo. ... Jis nori kad 
padėtum laikraštį platint, o į jį 
rašo tik kenksmingas, atgrąsi- 
nančias žinias.

Koncertas įvyko ir be jo pa
rašymo, žmonių atsilankė gau
siai. Atsilankė į tą parengimą 
ir “redaktorius“ su “adminis
tratorium”, pamatė salę išpuo
štą, publikos pilna, programas 
gražus, prakalbos skelbiančios 
vienybę ir sutikimą ir tautos 
meilę, ir musų “galvočiai” nė
rėsi iš kailio. Jiedu užgulę ant 
stalo visą laiką kad rašė tai ra
šė ką tai, ir paskui, nei vaka
rienės nelaukęs, “redaktorius” 
išbėgo iš salės iš to nepasiten
kinimo kad viskas taip gražiai 
eina. Jeigu tas “redaktorius” 
nebūtų į salę atlindęs viskas 
butų buvę puikiai, nes publika 
buvo graži, inteligentiška ir vi
siems viskas kuogeriausia pa
tiko.

Prie kitų dalykų, tam “re
daktoriui” užkliuvo ir Rajaus- 
kaitės pasakytos eilės, tam at
sitikimui pritaikytos, 
užmiršo kad jis pats 
labai gražiai maldavo 
Čios Rajauskaitės kad
tų tam ar tam atsitikimui pri
taikytas eiles, ir dar jam pa
čiam yra sakius eiįes ir jisai 
'kaip ožiukas raitėsi palei stul
pą. Tai buvo tada kuomet tu
rėjo sutverę Ratelį ir 
drai 
riau” 
eiles

Bet jis 
ne syki 
tos pa- 
pasaky-

visi ben- 
dirbo. Kodėl “redakto- 
neparašei tada kas tas 

rašė, ar Rajauskienė ar

“DIRVO” AGENTAS 
PITTS BURGH E

Prenumeratas priima Ameriko
je ir Į Lietuvą 

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

SHENANDOAH, PA Iš LIET. ATSTATY
MO B-VES SEIMO

siša ūkti 
šiame

Pasirodo kad nebu- 
kad tau kas eiles (žai. 
dar buvai nepažys- ) kaip eina.

IŠ PARAPIJOS VEIKIMO. 
Šiais metais ir pas mus Įvyko 
šiokių tokių permainų, bet ma- 

Parapijos dalykai nelabai 
Sausio 14 d. turėjo

pats sau? 
vai vertas 
sakytu, bet 
tarnas Pittsburgho visuomenei'metinį susirinkimą bažnytinėje 
ir buvo manyta kad, kaipo pa-' salėje. Susirinkimas buvo pa
mokytas vyras, ame»i uauuusi kir
šiai kolonijai. Bet apsiriko. Į atėjo

Tą vakarą dalyvavo ir Dr. J..mo kėlė laike rinkimų.
Baltrušaitienė, jūsų pažiūrų Buvo renkama nauja valdy- 
kalbėtoja, bet ji rimtai ir gra-Įba. Norėta šiems metams iš- 
žiai apsakė daugelį svarbių da- rinkti kitą parapijos pirminin- 
lykų, visi gėrėjosi jos kalba;) ką, bet priėjus prie rinkimų vi- 
ji nieko neįžeidinėjo, su visais 
maloniai apsiėjo; 
atsisveikinus su 
daktorium ir su 
išsinešdama gerą 
tokių žmonių mums 
ne tokių gaivalų kaip “N-nų” 
“redaktorius” ir “administrato
rius”.

Toliau, to “redaktoriaus” už
sipuolimas ant P. Pivarono tie
siog dvokia asmenine neapikan- 
ta. Pivaronas jau senai yra 
plačiai žinomas ne tik Ameri
koje bet ir Lietuvoje savo ge
rais darbais tautos labui, ir ta- 
mista su juo nesusilyginsi. Iš 
jo minkytuvas (kaip jį pavadi
nai) buvo ir bus tvirtas, ne to- 
kis supuvęs kaip tamistos, ku
ris užraugus duoną subirėjo. 
(Minkytvas čia ineina todėl 
kad p. Pivaronas yra duonke
pis ir tokį pat biznį bandė pra
dėti “redaktorius” su savo bro
liu, Pivaronui pakenkti, bet pa
tys išėjo iš biznio.)

Tamista bandei vadovauti ne
va Lietuvišką radio programą, 
bet tuomi Lietuviams tik gėdą 
tarp svetimų padarei: gerų ar
tistų ir veikėjų niekad neįsilei- 
dai, bet ar toli važiavot? Iki 
uždarė jums duris į radio stotį

Taip ir su savo “N-nomis” 
toli nevažiuosit, nes ne tokie 
žmonės gali būti redaktoriais 
kurie žmonijoje pagiežą sėja.

/Kada “redaktorius” paniatė 
kad tą koncertą rengiant viskas 
daroma Clevelandiškius gražiai' 
priimti, kurie mus atlankė ir 
atvežė savo gabų jaunimą mus 
palinksminti, tai su savo drau- 
gučiais bėgiojo ir pyko ant Ra- 
iauskienės kam ji “Dirvai” dar
buojasi, ir nabagas surado kitą 
moterėlę “N-as” platinti, nors 
jodvi abi greta gyvena ir drau
gauja. Bet tas sumanymas ne
pavyko. Kadangi Rajauskienė 
užlaiko pilną agentūrą laikraš
čių, knygų ir kalendorių savo 
namuose tai pas ją žmonėms 
užeinant 
išplatinti, 
daktorius” 
pasiimti nei už parduotus išsi- 
kolektuoti....

Kaip girdėti, čia visi tauti
ninkai žada uždaryti duris ši
tiems “redaktoriui” in “admi
nistratoriui”, ir gerai padarys, 1 
nes mums reikia žmonių ir lai- 
kaščių kurie žmones šviečia, o 
ne kerštą sėja.

Gi kaslink parašytos ilgos 
korespondencijos “Kel.” apie 
ilgus ar trumpus liemenis tiek 
turiu pasakyti: nors korespon
dentas ten nušneka kad jam 
nepatinkamo asmens liemuo 
trumpas, tai visgi reikia pasa
kyti kad jo protas ilgas. O pas 
korespondentą, kiek žinoma, 
nėra nei liemens nei proto.

Tautietis.

New York. — Neabejoju kad 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
dalininkai žingeidauja sužinoti 
kas įvyko Bendrovės seime 3® 
dl Sausio. Kuomet kito' budo 
nėra pasiekti visus šėrininkus

atneši naudos , sėtinai trukšmingas, pertai kad',*r pasidalinti tomis žiniomis, 
pusė girtų, tie daug ler-|nors trumpai paaiškinsiu apie

ir po visko, 
“Dirvos” re- 
visais, išėjo 

nuotaiką. Tai 
reikia, o

Prie 
nebuvo galima prieiti 

pasiliko senasis pirmi- 
F. Daugirdas, nors ne
išrinktas. Tas pats Ii-

si girtieji ėmė šaukti kad pa
likti senąjį pirmininką, 
tvarkos 
ir taip 
ninkas, 
legaliai
ko ir vice pirmininkas, tik iž
dininkas ir kiti beveik visi iš
rinkta nauji. Toks- susirinki
mas ir valdybos rinkimų tvar
ka tiesiog parodo kaip musų 
Lietuviai dar mažai civilizuoti.

J. B.

SCRANTON, PA

PA R API JOS SUSIRINKIMAS 
Sausio 28 d. L. T. K. Para- 

savo susirinkimą. Su- 
atidarė parapijos pir- 
Jurgis Dalykas, pra- 
apie visų metų para- 

Iš to pranešimo 
parapija labai 

Po to Kun.

tai spaudoje.
Šiais kaip ir kitais praeitais 

metais seimas atstovais nebu
vo skaitlingas, bet palyginus 
kitus visus buvusius seimus 
per paskutinius dešimtį metų, 
šis seimas balsais buvo skait
lingiausias. Seime balsų buvo 
įregistruota 15,376, trukumas 
bravo tik 2,521 balsų.

Seimas neturėdamas kvoru- 
rumo jokių sprendimų nei pa
geidaujamų permainų padaryti 
negalėjo, tik pareiškė pageida
vimą ir patarė direktoriams 
kad jie j ieškotų būdų kaip su
daryti legalų seimą, 
riatas numatė 
šyti buvusios 
ryti komisijos 
toliau gelbėti 
r i ui šiame darbe.

Kaip matote, gerbiamieji, tai 
visai mažai trūksta balsų, to
dėl šiuomi atsišaukiu į koloni
jų darbuotojus pagelbėti mums 
šiame darbe. Laiškais kreipki
tės pas mane, aš suteiksiu pil
nas informacijas, prisiųsiu rei
kalingas blankas. Pageidauja
ma kad veikėjai vakarinėse val
stijose pagelbėtų surinkti bent 
porą tūkstančių balsų, kaip an
tai Chicago, Detroit, Cleveland, 
Pittsburgh, ir kitose mažesnėse 
kolonijose dalininkai prašom: 
atsiliepti.

Direkto- 
reikalinga pra- 

kvorumui suda- 
kad teiktųsi ir 
Centro sekreto-

sko-

pra- 
sun-

Reiškia 
dirba

naujo

Lietuviai 
pasišven-

parapijos
Pirminin-

pija laikė 
sirinkimą 
mininkas 
nešdamas
pi jos darbus, 
paaiškėj o kad 
gražiai darbuojasi. 
V. Vaicekauskas pranešė, apie
veikimą visų parapijos draugi
jų. Prie parapijos veikia pen
kios draugijos, iš kurių stip
riausia dirba Moterų Šv. Sak
ramento Garbinimo draugija ir 
Birutės Choro draugija. Biru
tės Choro draugija tik per vie
nus 1933 metus išmokėjo 
los už vargonus $500.

I» finansų sekretoriaus 
nešimo paaiškėjo kad per
kiras ,1933 metus parapija išmo
kėjo apie $1500 skolos ant baž
nyčios, neskaitant visų kitų pa
rapijos lėšų. 
Scrantoniškiai 
tusiai.

Po to sekė
komiteto rinkimas, 
ku liko darbštus Jurgis Daly
kas, kuris jau trečius metus ei
na pirmininko pareigas šioje 
parapijoje. Vice-pirm. Kazys 
Brundza; iždininkas — Jurgis 
Skėčius, iždo sekretorius — Ma- 

sekdavosi ir “N-as” i rij°na Spudytė, kuri jau dešim- 
Po to koncerto, “re- metai darbil dirba5 Pro' 
neatėjo nei likusių tokokl sekretorius — Aldona 

Straigiute; paskui kiti komite
to nariai: Antanas čelkus, Jo
nas Jastremskis, Jonas Bardau- 
skas, Vincas Minkelis, Antanas 
Gustaitis, Jonas Pipcius, Ąnta- 

i nas Siaurukas. Paskui dar iš
rinkta kolektoriai ir Tėvų Ko
mitetas del vaikų auklėjimo.

VAIDINIMAS IR KONCER
TAS. Sausio 28 d. Birutės 
choras suruošė didelį koncertą 
ir perstatymą. Veikalas buvo 
labai juokinga komedija, “Var
gšas Tadas”. Tado rolę turėjo 
Adomas Pipcius; Marijonos — 
Antonina Matukevičiutė; dak
taro — Vladas Karanauskas; 
tarnaitės — Elena Matukevi
čiutė. Koncertą išpildė vieti
nis Birutės choras vedamas p- 
lės Adelės Gustaitytės. Išviso
buvo sudainuota apie 25 dainos, 
kurių vieną dainavo penkių 
merginų choras, dvi solo Vin
cas Minkelis, dvi solo Antanas 
Gustaitis, 
Gustaitytė 
žauskienė; dvi solo Magdalena 
Longiniutė, ir tris solo Marijo
na Stražauskienė. Visos dainos 
sudainuota labai gražiai. Kaip 
kurios buvo net iššauktos pa
kartoti. Publika labai paten
kinta tikrai nuoširdžiu ir rim
tu Lietuvių jaunimo darbu ir 
gabumais.

Perstatymo ii’ koncerto su
ruošimui dirbo visi nariai, bet 

vargoninkė Adelė

Pirmesni Įgaliojimai- geri
Prie šio turiu paaiškinti vi

siems tiems šėrininkams kurie 
esate jau įdavę ar pasiuntę sa
vo Įgaliojimus kam nors 1932 
ir 1933 metais, jums nereikia 
daryti antrų Įgaliojimų, nes j il
sų Įgaliotinis turi teisę balsuo
ti ne vieną kartą ir ne viename 
kokiame seime bet tol kol jus 
formaliai to Įgaliojimo nuo jo 
neatšauksite. Turime atsitiki
mų kad pastaru laiku, raginant 
padaryti įgaliojimus, tūli šėri- 
ninkai Įgaliojo po du ir tris as
menis. Reikia pastebėti kad 
tik pirmasai Įgaliotinis turi 
teisės už jus balsuoti tol kol 
formaliai Įgaliojimas neatšauk
tas. 0 formalumai yra aiškiai 
išspausdinti įgaliojimo blanko- 
se, kurias pasirašiusieji turėjo 
suprasti ką daro.

Taigi, kartą šėrininkas pave
dęs savo balsą vienam, gali ki
tam pavesti tik atšaukęs pir- 
mesniam duotą įgaliojimą, ki
taip skaitytus! kad tie patys 
balsai balsuoja dvigubai, o to- 
kio balsavimo įstatymai nelei
džia.

Kitais reikalais pakalbėsime 
vėliau, tuom laiku prašau ge
ros valios musų darbuotojų at-

YOUNGSTOWN,

157 KUOPOS KON- 
IR PRAKALBOS. Va
ri. SLA. 157-ta kuopa

S.L.A. 
CERTAS 
sai’io 11 
rengia koncertą ir šokius Lietu
vių Progresivio Klubo salėje, 
ant Franklin avė. Programą 
išpildys Pittsburghiečiai, daini
ninkai ir kalbėtojai. Vienas iš 
kalbėtojų bus P. Pivaronas, pir
mininkas Pittsburgho Lietuvių 
Vaizbos Buto, kitas kalbėtojas 
J. K. Mažiukna.

Programas prasidės 4 vai. po, daugiausia 
pietų, po programo bus šokiai. Gustaitytė, kuriai visas choras 
Visi vietos Lietuviai prašomi taria širdingai ačiū.
atsilankyti. Komisija. | Jaunimo Dr-jos Koresp.

vieną duetu France 
ir Marijona Stra

DALYVAVO KOMARAS. Čia 
tankiai buna rengiama imtynės 
Armory Atletų Klube, kur lai
kas nuo laiko pasirodo ir Lie-- 
tuviai imtikai. Nepersenai čia 
ėmėsi Karolis Sarpalius, o per
eitą savaitę ėmėsi Juozas Ko
maras, kuris nugalėjo Carl Le- 
meley į apie 10 minutų.

UŽMUŠTA 43. Iki pereitos 
savaitės pabaigos Detroito gat
vėse automobiliais užmušta 43 
asmenys. Pernai per tiek pat 
laiko buvo užmušta 37.

DAUGIAUSIA GAVO. Det
roite surengus Prezidento Roo- 
sevelto gimtadienio paminėji
mą, sukelta aukų S88,000 pa
rėmimui Warm Springs, Ga., 
įsteigtos paralyžio gydyklos, 
kuri yra palaikoma Prezidento 
Roosevelto paskirtu fondu.

Iš niekur kitur tokios didelės 
sumos negavo. Iš visos Illinois 
valstijos gauta $30,000. New 
Yorko miestas tam fondui su
kėlė $25,000.

NUŽUDYTAS LOVOJE. Ne
toli Grand Rapids, Grattan mie
stelyje, rastas lovoje nužudy
tas 56 metų amžiaus žmogus. 
Spėja kad jį nužudė jo brolis, 
su kuriuo tą dieną turėjo kar
štų kivirčių.

ir mums pagelbėti 
darbe.

A. B. Strimaitis,
L. A. B-vės Sekr. 

294 -— 8th Avenue 
New York City.

DAYTON
TMB, MOTERŲ 8-ta kuopa 

labai gražiai gyvuoja. Mote
rys padarė labai linksmas Ka
lėdas del Barney Community 
keliolikos vaikų, kuriam tikslui 
paaukavo $12.

šiose dienose susirinkime ta
po išrinkta nauja valdyba: pir
mininkė P. Dambrauskienė, raš
tininkė S. Kazakevičienė, iždi
ninkė O. Gužauskienė.

“Dirvos” Skaitytoja.

skaičius 
vadina- 
associa- 
yra su- 
dolarių

au- 
lik- 
pa-

ge

PANIKA NAMŲ PASKOLŲ 
IR TAUPYMO BENDROVIŲ. 
Daytone yra didelis 
viršminėtų bendrovių, 
bu “building and loan 
tion”. Tose Įstaigose 
dėta žmonių milijonai
taupymui pinigų. Valstijos in
spektoriai padarė peržiūrėjimą 
ir keletą rado negeram© stovy
je, kurioms žmonės daugiausia 
pasitikėjo. Dabar valstijos 
toritetai verčia tas Įstaigas 
viduotis ir jų viršininkus 
traukė atsakomybėn.

STEIGIA UŽEIGĄ. Du
ri tautiečiai, A. Fretikas ir P. 
Račkevičius, atidaro alaus ir 
užkandžių užeigą, kurią pava
dino “Kaunas”, po antrašu- 519 
Valley st. Tai bus vienatinė 
tos rūšies užeiga musų mieste. 
Sakoma kad atidarymo dieną 
visi Lietuviai bus pavaišinti 
nemokamai alučiu ir užkan
džiais. “D.” Rep.

KANADOS
NAUJIENOS
TORONTO, ONT

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Sausio 14 d. parapijos salė

je atsibuvo Lietuvių parapijos 
metinis susirinkimas, kurin pa- 
rapijonų dar keletas atsilankė, 
o iš komiteto vos vienas sekre
torius su klebonu teatėjo. Su
sirinkimas jokios naudos neat
nešė ir nebuvo gal ma aptarti 
parapijos reikalai. Tik para- 
pijonys vieni kitus pakoliojo ir 
ergeliuodami išsiskirstė. Tapo 
išrinkta tik komitetas Į neat
vykusių vietą; inėjo šie: K. 
Jurčius, P. žižys, S. Dubauskas, 
M. Karaliūnienė.

PAŠALINO. Jau kelintas 
mėnuo kaip Toronto Lietuvių 
leidžiamo laikraščio “Darbinin
kų žodžio” redaktorius Byra 
pašalintas ne tik iš redagavi
mo laikraščio, bet išmestas iš 
visų Maskvinių šlamštynių 
dabar 
pieno 
narsų 
siems
tik toks atlyginimas 
ma ?

RENKA AUKAS, 
draugija, kuri nelabai 
atsinešė kuomet 
aukos Dariaus 
minklo fondui, 
darbą rinkimo 
naujo skridimo, 
kas nieko negali
rėš tas aukaus, bet kam antras 
biznis reikėtų varyti ? 
“Naujienų” prenumeratos 
kalingos prie skridimo į 
na, kurias aukų rinkėjai
ša? Aišku kad neva skridi
mu padengta antras biznis.

PAVYKO. Sausio 20 d. pa
rapijos salėje Kultūros draugi
ja surengė vakarėlį, buvo gra
žiai suvaidinta veikalukas, po 
to sekė šokiai, griežiant Lietu
viškai muzikai. Nors publikos 
buvo nedaugiausia, bet atsilan
kiusieji linksmai laiką pralei
do. Reikėtų katalikams palai
kyti artimesnius ryšius su Kul- 
turiečiais pramogų rengime, ta
da daug gražiau parengimai iš
eitų.

in 
vos gavo darbą pas Žydą 
išvežiojimui. Nejaugi už 
ir atkaklų tarnavimą vi- 
komunistų redaktoriams 

teskiria-

buvo 
ir

Kultūros 
palankiai 
renkama 

Girėno pa-
dabar pradėjo 
aukų 
P l ies 

sakyti, kas tu-

rėmimui 
tai nie-

Kam 
rei- 

Ka ti
pe r-

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J

BencTrai Mines Lietuvos 
Nepriklausomybę

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė yra bendra visiems Lie
tuviams. Todėl kožną metą 
mylinčių savo tautą Lietuvių 
yra atmenama įvairiais budais.

New Yorko apielinkėje, iš
ėmus bolševikus ir socialistus, 
visi kiti Lietuviai tą dieną mi
ni, bet kiekvieni paskirai. Gy
venimui ir žmonėms tobulėjant 
visokiose srityse, pažengėme ir 
mes, ir šymet musų katalikai 
ir tautininkai Lietuvos Nepri
klausomybės dieną susitarė pa
minėti bendrai.

Minėjimo iškilmė įvyks sek
madienį, Vasario 18 d., 2 vai. 
po pietų, Klasčiaus salėj, Mas- 
pethe.

Programas numatoma sekan
tis: Kalbės Vice Konsulas P. 
Daužvardis, J. Valaitis, Adv. K. 
Jurgėla, Kun. Pakalnis, Kun. 
Balkus. Pasižadėjo sudainuoti 
operos artistas J. Babravičius, 
Lietuvos Daina, ir chorai. Mi
nėjimo apeigų pirmininku ir 
programo vedėju bus Dr. B. K. 
Vencius.

Rengimo komisijoje ineina: 
nuo katalikų: Krušinskas, Lu
koševičius, Vilniškis, Tumaso- 
nis ir viena moteris. Nuo tau
tininkų: Narvydas, Valaitis, 
Klinga, Šimonis, Sagevičius, 
Vyšnius, Pačesa, Ginkus. S.

MIRĖ ELENA AUŠ-
RIUTĖ

Sausio 27 d. mirė plačiai ži
noma New Yorko srityje žvaig- 
ždė-dainininkė Elena Aušriutė. 
Ji pirmiau dirbo SLA. raštinė
je, vėliau turėjo pasitraukti del 
ligos. Buvo pirmiau labai veik
li ir populiari šioje apielinkėje, 
todėl visi labai jos gaili.

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS
Sausio 28 d. Kearny, N. J. 

šv. Vardo Draugijos salėje at
sibuvo New Yorko ir New Jer
sey valstijų Lietuvos Vyčių 
kuopų atstovų suvažiavimas. 
Susirinkimą atidarė Apskrities 
pirmininkas A. Mažeika, 
dyba 
Kun. 
labai 
Vyčių 
bėjo 
irgi pareikšdamas 
čių.

Nuostabu buvo 
kimas buvo vedamas ne Lietu
viškoj e bet 
j e, rodos kad 
bos gėdytųsi. 
labai moka, 
labai tvarkiai, 
jaunieji matyt dar neapsipratę 
kaip užsilaikyti publikoje.

Vietinė Vyčių kuopa suva
žiavimo proga surengė gražų 
vakarėlį su užkandžiais ir šo
kiais. Slapukas.

Val- 
visa dalyvavo. Vėliau 

L. Vaicekauskas pasakė 
gražią patriotišką kalbą 
jaunimui.

vargoninkas
Antras kal- 
J. Brundza, 
gražių min-

kad susirin-

Angliškoje kalbo- 
jie savo tėvų kal- 
Bet matyt ją ne- 
Susirinkimas ėjo 

tik kaip kurie

DARIAUS-GIRĖNO FONDO 
NAUDAI VAKARAS

Sausio 28 d. Transfiguration 
salėje (Brooklyne) bendras šios 
apielinkės 50-ties Lietuviškų 
draugijų sudalytas Dariaus-Gi
rėno fondo komitetas surengė 
gražų vakarą. Žmonių atsilan- 

! kė gana daug, ir jeigu ne lietus 
butų atsilankę dar daugiau.

Pastatyta scenoje gražus vei
kalas, “Vergijos Griuvėsiuose”. 
Pasisekė puikiai. Artistai bu
vo: p. Minkienė-Paltanavičiutė, 
p-lės Stankiutė, Mankiutė, Ju
revičiūtė. Klingaitė, Kriaučiū
nas, Bukšnaitis Jr., Gronskis, 
Rudaitis, Raudonaitis, Alekna. 
Režisavo ir vakarą vedė Bukš
naitis Sr. Už tokį gražų vai
dinimą Dramos Ratelio valdy
tas reikia tik pagirti.

Vaidinimui pasibaigus 
šokiai iki vėlios nakties.

ATOSTOG A U.J A. Elizabeth© 
Lietuvio kepėjo p. Kaminsko 
duktė p-lė Mildred Kaminskai
tė, studijuojanti Syracuse, N. 
Y., universitete pedagogiją, bu
vo sugryžus pas tėvelius ato
stogų laikui. Moksle jai gerai 
sekasi.

BA YON IEČIŲ V A K ARAS. 
Šv. Petro ir Povilo Draugija 
(Bayonne) Vasario 10 d. para
pijos salėje rengia 36-tą meti
nį bai iii.

NEWARK, N. J.

buvo

SANDARIEČIŲ VAKARAS. 
Vasario 4 d. Piliečių Klubo sa
lėje (Brooklyne) įvyko Sanda- 
riečių prakalbos, koncertas 
šokiai. Rengė Brooklyno 
New Yorko kuopos bendrai.

ir
ir

DIRVIEčIŲ EILES. Jo-
Baltrukonis, Įžymus veikė- 
uolus Lietuvybės darbuo-

I 
n as 
jas, 
tojas, tautininkas, įstojo į dir- 
viečių eiles, užsirašydamas sau 
“Dirvą”. Ponas Baltrukonis 
yra laikraščių bendradarbis, 
parašęs kelis scenos veikalus. 
Dabar jis yra pirmininkas Lie
tuviu Politikos Klubo (Kearny, 
N. J.).

Beje, p. 
nuopelnus 
mirštąs ir 
dijoje. 
suomeninį darbą p. 
niui linkim geros kloties.

Iš LIETUVIŲ VEIKIMO
Dariaus-Girėno paminklo rei

kalu New. Jersey Lietuvių ko
mitetas jau yra atlaikęs keletą 
savo posėdžių ir rengiasi prie 
didesnio veikimo.

Vasario 16-tos dienos minė
jimo rengimo Newarko ir apie
linkės komitetas posėdžiauja ir 
daro pasiruošimus kad visus 
šios apielinkės Lietuvius su
traukus. Kalbėti jau yra pasi
žadėję: Lietuvos Generalinis 
Konsulas Pulk. P. Žadeikis, V. 
Jankauskas, “Vienybės” red. 
L Tysliava, Kun. Ig. Kelmelis 
ir kiti.

New Jersey Lietuvių Preky
bos Butas savo pietiniame 
rių susirinkime Sausio 19 
užtvirtino pereitais metais 
rinktą valdybą, išrinko savo
stovu į A. L. Ekonominį Cen
trą A. S. Trečioką; nutarė už
sisakyti iš Lietuvos įvairių al
koholinių gėrimų už $100 iš
bandymui ir supažindinimui 
Amerikiečių su jais.

Lietuvių Paskolos ir Statybai 
Skolinimo Dr-jos (Lithuanian 
Building and Loan Ass’n) apy
skaitos už 1933 
patenkina savo 
pelnu, kuris yra 
Pereitais metais 
nuoš

na-
d.

iš-
at-

Baltrukonis už jo 
visuomenėje nepa- 
Lietuvos Enciklope- 

Sunkiai dirbančiam vi- 
Baltruko-

MIRĖ. Newarke Sausio 27 
d. mirė Andrius Pajaujis. Lai
dojo graborė Adomaitienė.

Sausio 27 d. Jersey City mi
rė Ona Jankeliunienė. Palai
dota iš Jersey City parapijos 
bažnyčios, Šv. Kryžiaus kapi
nėse.

Scranton, Pa., mirė Juozas 
Fogelis, seniau gyvenęs Kear
ny, N. J. Palaidotas šalia keli 
metai atgal mirusios žmonos, 
Kearny, N. J. Laidojo grobo- 
rius Akialis.

Brooklyne mirė Juozas Pet
raitis, Ona Kairis, Antanas Bu
drys, Vincas Balčiūnas, Jacen- 
tas Čekauskas, Vincas Gitaitis.

metų veikimą 
narius gautu 
virš 5 nuoš. 

buvo netoli 7
A. S. Trečiokas.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

PAJIEŠKAU pusseserę Oną 
Ainoraitę, gyveno Philadelphia, 
Pa. Tš Lietuvos paeina Kup- 
reliškių. Prašau atsišaukti. 
Dabar yra ištekėjus, po vyru 
vardo nežinau.

Salomia Gurklienė 
8909 Columbia Ave.

Cleveland, Ohio

Newarko biz- 
Lansmaną, 144 
ištiko nelaimė:

NELAIMĖ, 
nierių Juozą 
Adams St., 
krisdamas smarkiai puolė kad 
net išsilaužė koją. Gaili St. Ja
mes ligoninėje. Linkim greit 
pasveikti.

MONTREAL CANADA
J. M. ROSENFELD

Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ 

Notaras
JAUNŲ 

Brooklyno 
balius bus

MOTERU RALFUS.
Jaunų Moterų Klubo 
sekmadieni. Vasario

žvangutis.| ii cl., Jaunų Vyrų Klube.

20 St. James East
Tel. Harbour 3424
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KAS ČIA KALTAS?

parti jėlių 
nenumirė 
šiandieną 
ir geriau 
to paties

Negalima suprasti kodėl tarp 
musų yra tokis nesutikimas ir 
spjaudymas vienas kitam į vei
dą? Kiek partijų ir 
turėjome nei viena 
su švaria sąžine. Ir 
kurios yra attikusios 
įsigyvenusios, laikosi
principo: šmeižti kitus, ar rei
kalinga ar ne.

Turėjome Liet. Socialistų Są
jungą, kuri buvo gerai kelią 
išdirbus ir gal iki šiai dienai 
butų gyvavus ir dvigubai di
desnį narių skaičių turėjus net 
negu anose dienose, o šiandien 
turime tik atmintį tos partijos 
ir patys jos likučiai dievai ži
no ko strepinėja po tamsą. L. 
S. S. labai mažai rūpinosi sa
vais dalykais ir joje nebuvo 
nei vieno veikėjo katras nebū
tų šokęs draskyti akis priešin
gos partijos žmogus. Kodėl jie 
nesirūpino savais reikalais be 
kabinėjimosi prie kitų pažiūrų 
žmonių? Kas per gerumas da-' 
ryti trųkšmą ir suirutę tarp sa
vų žmonių darbininkų, kurie 
turėjo būti visi pritraukti į tą 
partiją pasekmingesniam lai
mėjimui kovos su kapitalu? Ar 
buvo toje partijoje nors vie
nas protaujantis žmogus, ku
riam butų rūpėję darbininkų 
klesos reikalai? Mes negalė
jom jų prie savęs pritraukti 
šmeiždami ir juodindami juos 
visokiais budais vien del to kad

jie katalikai arba tautininkai 
ir nesuprato skriaudų kurias 
darė darbo klesai išnaudotojai 
kapitalistai. Tai buvo pareiga 
auklėti, mokyti darbo žmones 
darbininkiško susipratimo ir 
vienyti visus i vieną partiją. 
Bet musų socialistai stojo į ko
vą su katalikais ir tautininkais 
ir kitokių pažvalgų žmonėmis, 
ir daugiausia kovojo prieš Die
vą. Niekas man neatėjo pa
sakyti kad Dievas ten aukštai 
yra arba nėra, ir niekas nesa
kė kad su juo kalbėjosi arba 
ne, todėl rodos nėra svarbu ko
kią rolę tas tikinčių žmonių 
valdovas lošia, kuris niekam 
jokios skriaudos nedaro. Kam 
reikėjo jį niekinti arba aštriau
sią kovą vesti prieš tuos kurie 
nuo užgimimo buvo išmokyti 
jam tikėti ir tikėjo, nedaryda
mi skriaudos nei vienam? Tai
gi, socialistų vadai toli nuėjo 
nuo savo tikslo, paklydo ir iš
nyko. Lietuvių Socialistų Są
junga Amerikoje gyveno nešva
rų gyvenimą ir tokiu budu bai
gė savo dienas visų užmiršta 
ir neapgailauta.

Dabar visi LSS. likučiai yra 
susispietę apie SLA. ir čia jie 
bando tą patį gyvenimą vesti 
kokį vedė mirusioje L. S. Są-

VIENUOLYNO MOKI
NĖ — ŽMOGVAGIO 

MEILUŽĖ

Ameri-

ir prietarus, mes visi esam vie
nos tautos vaikai, mes esam 
LIETUVIAI ir turime visi kaip 
broliai ir seserys gyventi gra
žiame sutikime ir priklausyti 
nors prie vienos bendros drau
gi jos-organizaci jos, kurioje ga
lime priklausyti ir kuri yra Su
sivienijimas Lietuvių
koje, su skyriais beveik kožno- 
je Lietuvių kolonijoje.
yra geriausia apsaugos organi
zacija ir darbininkams labai 
reikalinga.

Bet nereikia ir jos paversti į 
politišką partiją arba padaryti 
centru visokių šmeižtų sau ne
prielankių žmonių, kurie orga
nizaciją palaiko ir priklauso 
prie jos kad gavus pašalpą li
goje arba aprūpinus savo šei
mą po mirčiai. Jiems yra skau
du nutylėti kada jie yra juodi
nami ir jų jausmai užgaunami. 
Atsiminkime kad prie S.L.A. 
priklauso visokių pažiūrų žmo
nių, ir kada jų įsitikinimai ar
ba jų mylimi vadai yra nekal
tai paliečiami, jiems skaudu tai 
matant.

Kaip vienos motinos vaikai 
nėra vienos minties taip ir at
skiri žmonės vienodai neprotau
ja, bet niekam nėra naudos už 
tai juos juodinti arba jų įsiti
kinimus smerkti. Reiktų tole
ruoti visus ir nesidžiaugti kad 
jie nepakęsdami skriaudų pasi-

jungoje, negalėdami nei užbai- traukia iš musų tarpo. Iš to 
gti savo išgamišką darbą. | yra didesnė skriauda mums pa-

Draugai, iš teisybės, neatsi- tiems negu tiems kurie pabėga broliais ir seserimis^ 
žiūrint į visokius įsitikinimus nuo musų. Į ‘

SLA.

Chicagoj pakliuvo į federa
tes valdžios rankas žmogvagis 
Verne Sankey, kuris buvo gau
domas plačiai po visą Ameri
ką sąryšyje su dviem žmogva- 
gystėm, už kurias jis su savo 
sėbrais gavo desėtkus tukstan-

čių dolarių paliuosavus sugau
tus asmenis už išpirkimą.

Kada policija darė kratą jo 
namuose, 4062 Kenmore avenue, 
ten areštavo ir jo meilužę, He
len Mattern, 23 m. Ji pasiro
dė yra Helen Diedzinska, paei
na iš Green Bay, Wis. Ten 
gyveno ir penkis metus studi
javo vienuolių mokykloje, pas
kiau atvyko į Chicagą, pradėjo 
dirbti valgykloj už patarnauto
ją. Kita mergina ją supažin
dino su vyrais. Ir apie šeši 
mėnesiai atgal perstatė jai tū
lą W. E. Clark, pažymų biznie
rių, su pluoštais pinigų. Mer
gina tuoj persikėlė gyventi į jo 
namus ir smagiai sau gyveno. 
Bet štai, policija sugauna pra
garsėjusi žmogvagį, kuris pasi
rodo esąs tas pats jos turtin
gas “biznierius”.

Patį žmogvagį ir ją tardė 
federalis investigatorius M. H. 
Purvis, bet jai nieko neprime-

Kas čia kaltas už visus ne
nuoseklumus ?

LRKSA. gyvuoja ir auga ir 
iš jų tarpo negirdėti tokių be
reikalingų prisikabinėjimų.

Visi gerai žinome kad ta or
ganizacija gimė iš neapikantos 
ir jausdama kad tų žmonių rei
kalai yra varžomi ir ateitis bu
vo labai tamsi. Jie, dabar pa
sirodo, moka gyventi, šeiminin
kauti ir žino kaip reikalus ves
ti, todėl gyvuoja ir auga.

Mano širdyje yra didelė mei
lė Susivienijimui Lietuvių A-itė, leido gryžti atgal į jos gim- 
merikoje, nes aš esu pirmeiviš-

j kų pažiūrų, bet ir tokiam žmo
gui jame nėra vietos, nes ta 
organizacija dabar yra valdo
ma kelių žmonių ir joje politi
ka daugiau auga negu narių 
skaitlius arba jos turtas.

Aš tikiu kad kurią dieną (jei 
ne pervėlai) SLA. nariai susi
pras ir pastatys tokius žmones 
organizaciją vadovauti' kurie 
bus tikri Lietuviai ir visus or
ganizacijos narius laikys lygiai

I Stasys Majauskas.
up. .r;

tini miesteli, Green Bay.

Geras Skonis Jūs Negailite Jo Nepastebeti

Visuomet Puikiausias Tabakas

Luckies puikesnis, švelnesnis 
skonis paeina iš puikiausio 
turkiško ir naminio tabako. Mes 
naudojame tiktai vidurinius la-

Tiesiog iš Metropolitan Opera Home
Šeštadienį. 1 :55 vai. po piet Eastern Standard laiku, 
per NBC Raudoną ir Mėlyną radio tinklus, LUCKY 
STRIK K transliuos New Yorko Metropolitan Opera 
Company pasaulio PIRMUTINIAME PERSTATYME 
naujos amerikoniškos operos, “MERRY MOUNT”.

NE .ki
mesnes kokybe

Pirmas Perstatymas 
Amerikoniškos Operos 

Vasario 10 d.
Kompozitorius iš Nebraskos, žodžių 

Rašytojas iš Indianos, Apsaky
mas Paimtas iš Massachu

setts Kolonijos.
Dr. Howard Hanson rašo:
Šį šeštadienį, Vasario 10 d., Met

ropolitan Opera Company perstaty 
dama pirmu kartu pasaulyje operą 
“Merry Mount” ir leisdama ją oru, 
apvainikuos savo nenuilstamo ir pui
kaus darbo vaisius. Lygiai trys me
tai laiko atgal Metropolitan suvedė 
mane pažintin su Richardu L. Sto 
kės ir pareiškė kad p. Stokes yra pa
rašęs žodžius Amerikoniškai operai 
ir jeigu ji man patiktų, jie norėtų 
kad aš parašyčiau tai operai muzi
ką, nes jie nori ją trumpoje ateity
je pastatyti New Yorke.

Ne kasdien kompozitorius gauna 
tokią garbę iš tokios įstaigos, ir, ži
noma, aš jaučiau labai patenkinti 
ir pagerbtu.

Dar labiau aš jaučiaus patenkin- 
tas kuomet perskaičiau tą veikalą 
Pamačiau kad tai ne tik vieni iš ge
riausių operai žodžių, bet is pats 
turinis taip suharmonizuotas su ma 
no paties artistiškais jausmais ir 
impulsais jog atrodė kad tai buvo 
parašyta man. Skaitant žodžius 
melodijos kurios turėjo būti susta
tytos rodėsi jos pačios be sustojimo 
dainavosi.
OPERA IŠTISAI AMERIKONIŠKA

“Merry Mount” pilniausioje žodžio 
prasmėje yra Amerikoniška. Ope
ros žodžių rašytojas, Richard L. Sto
kes, yra gimęs Indiana valstijoj. Jos 
kompozitorius, aš pats, esu gimęs 
Nebraskoų. Operos tema randasi 
Nathaniel Hawthorne apysakoj “The 
Maypole of Merry Mount”, kuria 
me kalbama apie graudingą drama
tišką, ar net tikrai tragišką, atsiti
kimą ankstyboje Massachusetts ko
lonijos istorijoje. Ten kalbama apie 
grupę raitelių (cavaliers) iš Angli
jos, kurie bandė įkurti koloniją toje 
vietoje kur dabar randasi Quincy, 
Mass. Karalius Charles I davė 
jiems žemės plotą, neatkreipdamas 
domės jog ten jau buvo įsikūrusios 
Puritonų sodybos.

“MERRY MOUNT” TURINIS
Pirmas aktas parodo Bradfordo 

asmenybę Puritonų sodyboje, kaipo 
žmogų tvirto budo ir lygiai stiprių 
lytiškų patraukimų. šiame akte 
įvyksta jo susitikimas su gražia 
raitelių mergina Merigold. Ji už
dega jame meilę, kas gale ir sunai
kina jį.

Antras aktas parodo raitelių so
dybas, kur švenčiama Gegužės die
na, kada Puritonai apgobti nusimi
nimo. Šie, vadovaujami Bradfordo, 
užpuola raitelių sodybas.

Trečio akto pirmas vaizdas paro- 
rodo Bradfordą dar labiau linkstan
tį prie patenkinimo savo piktų gei
dulių. Antras vaizdas parodo jį sap
nuojantį. Jo sapnas dar labiau su
mišęs, kur jis nusileidžia net į pra
garą ir kariauja su pačiu šėtonu sa
vo geidulių patenkinimui.

Trečiame akte Bradford atbunda. 
Jis atranda savo koloniją Indijonų 
sunaikintą ir savo pasekėjus išvai
kytus, bet ši tragedija jo neatitrau
kia nuo jo pirmykščių geidulių prie 
Merigold. Jo geiduliai ir toliau val
dydami jo veiksmus priveda jį prie 
jo pražūties.

Puritonai sugauna Marigold ir ap
kaltinę ją raganavime nori nužudy
ti, bet jis išgelbsti ją nuo to. bet 
tuo naciu i:s nats nasiaukoja kartu 
su ja, ineidami į liepsnas degančio 
kaimo ir ten žūsta.

Amerikiečiai Vyriausiose Rolėse
R. L. Stokes ir aš esame laimin

gi turėdami tokias dideles galimy
bes kaip muzikališkas taip ir tek- 
niškas. ’ Merry Mound” pastatymui. 
Taipgi turint tokį didį artistą kaip 
Tūlio S< afin suruošti ir vadovauti 
šį persta ymą, turėdami įvairius žy- 

artistus vaidinti tokias svar- 
turint tokį puikų chorą 

—kadangi choras pats savaimi yra 
solistų, kuriam tankiai yra pavesta 
atlikti dideles jausmingas dalis pri
vedimui veikimo prie viršūnės. Gi 
baletas yra didelis dramatiškumo 
įrankis. jHofjį UHdKlfi f 0S

mius 
bias rol.

KAS NAUJO PO 
CHICAGĄ

Chicagoj, kaipo vienoj iš di
džiausių Lietuvių kolonijų A- 
merikoje, atsiranda įvairiausių 
įvykių Lietuvių gyvenime. Vi
sų tų atsitikimų nebūtų galima 
ir pastebėti, ir tenka paminėti 
tik kaip kuriuos kiek svarbes
nius.

Visiems yra gerai žinoma 
kad pereitą rudenį Chicagoj įsi
kūrė “antrojo skridimo” komi
tetas. Tas komitetas susideda 
didumoje iš socialistų klikos ir 
yra grynai partiviškas.

Nors socialistų spauda dėjo 
visas pastangas įrodyti jog tas 
komitetas yra “visų srovių”, 
tos pastangos nedavė pasekmių. 
Chicagos Lietuviai kurie pažy
sta tą kliką iškarto atsisakė 
remti tokio komiteto darbus— 
katalikai, tautininkai ir visi ge
ros valios Lietuviai to socialis
tų skymo nerėmė.

Tiesa, kitose kolonijose so
cialistams pavyko prilysti ne 
tik prie šiaip žmonių bet net 
prie klebonų. Tačiau laikui bė
gant žmonės daugiau pažino 
tuos gudruolius. Dabar socia
listai pajuto kad žmonės nuo 
jų atšala, nes ir tame pačiame 
inkorporuotame komitete pasi-

CHICAGOS NIEKŠAI SMAR
KIAI NYKSTA

Chicagoj e dar 1930 metais 
buvo 26 nužymėti viešuomenės 
priešai, niekšai kriminalistai.

Dabar jų penki yra kalėji
muose uždarytų tarp jų ir pra
garsėjęs kaipo No. 1 viešuome
nės priešas Al Capone. Pen
ki yra nužudyti, šeši pasitrau
kę iš savo senų niekšiškų vei
kimų, septyni pabėgę kitur.

žinoma, jų vietose atsiranda 
kiti niekai, nes Chicagoj nie
kad netruko kriminalistų. Bet 
tie 26 nužymėtieji per keletą 
metų buvo labai paskilbę.

GAVO DARBO. Calumet Ci
ty (visai prie Chicagos) vago
nų dirbtuvė gavo užsakymą net 
už $21,000,000 padaryti gelžke- 
liams vagonų. Sakoma kad tai 
yra didžiausias pavienis užsa
kymas kokis yra buvęs toj in
dustrijoj.

Tūkstančiai darbininkų bus 
pašaukti dirbti. Tose dirbtu
vėse dirba daug ir Lietuvių.

Taipgi atsidarys Standard 
Steel Car Co., Hammond, Ind., 
netoli Chicagos.

Kada plieno pramonė gerėja 
tai jau darbai bendrai eina ge
ryn.

reiškė nepasitenkinimas, kai 
kurie jau atsisako toliau dirb
ti. Prie tokių aplinkybių so
cialistai pradėjo vesti derybas 
su katalikais, bet kaip matosi 
pasekmių nėra.

Iš visų patyrimų atrodo kad 
“antras skridimas” buvo ir yra 
socialistų propagandos skymas. 
Sukėlimas reikalingos sumos pi
nigų galima sakyti labai abejo
tinas, nes viena partija viską 
vadovauja ir kiti nebuvo prilei
sti, todėl visa visuomenė ir ne
lemia. Jau visos progos išnau- 
loto§, o pinigų dar trūksta.

Nors paskilbo kad lėktuvas 
jau “nupirktas”, bet pasirodo 
■ad duota maža suma “ant ran

kos”, ir nepasakyta kiek duo
ta. Tas davimas padaryta ne
va kaipo meškerė kad daugiau 
aukų gavus. Rep.

PALEIDŽIA PROHIBICIJOS 
nusikaltėlius. S. V. Aukščiau
sias teismas pripažino kad t'e 
kurie turėjo būti teisiami už 
pirmesnės prohibicijos laužy
mą, prohibiciją atšaukus visi 
tie kurie laukė teismo bylų yra 
nuo kaltinimo paliuosuojami ir 
visos tokios bylos iš visų teis
mų išmetamos.

, ŠVEDU 
AMERIKOS

BIJO KAD DILLINGER NE
BŪTŲ IŠVOGTAS

Chicagoj pradėjo eiti gandai
kad gali būti daroma pasikėsi
nimas paliuosuoti iš kalėjimo 
nesenai sugautą žmogžudį ir 
nlėšiką Dillinger, kuris parvež
tas iš Texas ir uždarytas Crown 
Point kalėjime, Indiana valst.

To pasikėsinimo tikima iš jo 
leitenanto, John Hamilton, ku
ris sakoma esąs gyvas, nors 
pats Dillinger tikrina kad jis 
buvo nušautas banko apiplėši
me East Chicagoj.

L New Yorko 
{KLAIPĖDĄ 
Per Gothenburgį

LINIJA

GREITA 
KELIONĖ 

per ŠVEDIJĄ

Velykine Ekskursija!
Rengia 

Liet. Laiv.. A. Sąj. Amerikoje
Populiariu Garlaiviu

DROTTNINGHOLM
Išplaukia iš New Yorko 

KOVO (MARCH) 17 d., 1934 
Ekskursija vadovaus filmininkas 

p. K. LUKŠYS

GAVO 6 VAGONUS SVIESTO
Federate valdžia padovanojo 

net šešis vagonus sviesto Illi
nois valstijos bedarbiams ir 
biednuomenei, taipgi to svies-1 
to teks įvairioms prieglaudoms,' 
kalėjimams, pataisų namams. |

— Kiti Išplaukimai —
S. S. Drottningholm, Vas. 17
M. L. Kungsholm ......... Bal. 4
M. L. Gripsholm ......... Bal. 21
M. L. Kungsholm .........Geg. 7
Norintieji kartu keliauti kreipkitės į 
LLASA narį, arba į bent kurį auto- 

torizuotą agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Ave. Chicago Ill.

Greičiausia Kelione į 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 Cft
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL V i fi V.UV 

ir daugiau
Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabininiais 
laivais. Patogus gelžkeliu susisiekimas iš Bremeno arba 
Hamburgo. Informacijų klauskit pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

■ 1119 Euclid Avenue Cleveland, Ohio —j



DIRVAI

APSIDAIRIUS

KĄ PADARE DOLARIO ATPIGINIMAS
) ■

Prezidentui R o o seveltui 
nupiginus dolarį iki 59.06c 
senojo dolario vertės, visas 
pasaulis kur tik turima au
kso praturtėjo, dolariais 
skaitant.

Taipgi valstybės sutaupo 
daug savo karo skolų pavi
dale. Jos vistiek mokės do
lariais — dabartiniais dola
riais, ne senais, kad ir auk
su — ir sutaupys apie 40%. 
Karo skolos, kurios bendrai 
priklausė Amerikai sumoje 
$12,325,000,000, paliko tik 
7,294,000,000 senų dolarių.

Visame pasaulyje pinigi
nio aukso padaugėjo nuo 
12 bilijonų dolarių iki 20 
bilijonų.

Pačios Suv. Valstijos pa
darė $2,805,512,060 dolarių 
pelno.

S. Valstijos pirmiau tu
rėjo aukso $4,029,092,988, o 
dabar turi $6,822,033,506.

Pirm dolario nupiginimo 
Suv. Valstijų iždas turėjo 
deficito arti $2,000,000,000, 
ant rytojaus iždas pasidarė 
net su $975,716,937 pervir
šiu.

Jūsų turimi popieriniai 
dolariai vistiek yra geri ir 
verti 100 centų. Jais mo
kėsit savo skolas po senovei 
ir tik tiek kiek yra pažymė
ta jūsų sutartyse, nei vieno 
cento daugiau."

Visokių reikmenų kainos 
pradės eiti brangyn, taipgi 
ir algos bus didinamos.

už dabartinį būti negali: jis 
yra trumpas, gražus, reikš
mingas, ne vienpusiškas ir 
le egoistiškas.

Austrija šaukiasi j Tau
ri Sąjungą apginti ją nuo 
Zokietijos Hitleristų. Tie 
lori susijungti su Austrijos 
litleristais ir suvienyti tas 
bi šalis. Austrai ir Vokie

čiai kalba ta pačia kalba, 
litleris yra Austras.

Neužmirškim ir 
Dr. Vinco Kudirkos

Sandara” dar vis “Nežino”
“Sandaros” redaktorius, 

'uodamas “pamokslą” “Am. 
lietuviui” (nr. 4-me) neuž
mušta ir “Dirvos”. Mat, 
lepatinka “Dirvos” primi- 
limas kad patys Sandaros 
adai SLA. seime Pittsbur- 
;he buvo išdavikais tauti- 
linkų-sandariečių sutarties 
r atidavė Susivienijimą so- 
ialistų kontrolei.
Trumpai priminsime dar 

iškiau ir lai ponas redak- 
orius prisimena savo sąži- 
lėje kaip jis elgėsi ir kaip 
Igėsi kiti jo artimi drau
gai sandariečiai tame seime 
r kodėl taip viskas nutiko 
taip dabar yra.

Tautininkai davė žodi kad 
’ar vienam terminui paliks 
legužį, ir tą savo žodi iš
likę: Geguži ga voudas 
rikė: Gegužis gavo dau
giau balsų negu socialistų 
■.andidatas. Vieni sanda- 
■iečiai jokiu budu nebūtų 
Gegužio išrinkę jeigu tauti- 
linkų grupė butų ir susilai- 
;ius nuo balsavimo, nes so

cialistai kaipo paskira gru
pė buvo skaitlingesni.

Kada atėjo balsavimas už 
iždininką - (J. Tareilą) san
dariečiai susiagitavę persi
metė ir balsavo už Gugi, 
nors turėjo tiek pat balsų 
tekti Tareilai kiek teko Ge
gužiui.

Kitas dalykas, kuris pri- 
rodė kad sandariečiams so
cialistai artimesni (tai buvo 
tik pačių sandariečių aklas 
apsigavimas) tai tame pa
čiame seime tos pačioj san
dariečių komisijos tarimai
si su socialistais kad tik 
kaip nors Geguži išrinkus, 
jeigu tautininkai jo nerem
tų. Tautininkai gi nesilei
do pasižemint ir tartis su 
tokiais gaivalais kaip socia
listai Gegužio išmetimui.

Ar čia neišdavystė? Ar 
ne pačių sandariečių įlindi- 
mas socialistams Į kilpas?

Dabar patys Sandaros 
vadai pamatė kad sulindo 
socialistams j kilpas, bet ir 
tai drysta kaltinti tautinin
kus ir dar rašinėja kad kas 
nors turėtų už ką nors “at- 
pakutavoti”. Atpkutavos ne 
kas kitas kaip tik sanda
riečiai, kurie atgaivino mi
rusią socialistų grupę, ir 
džiūgaudami kad socialistai 
sandariečiams yra artimes
ni negu kas kitas, per sep
tynis metus socialistine sa
vo sandariečius iki visai li
ko be narių.

Kurie Lietuviai dar vadi
nasi sandariečiais tie pir
moj vietoj yra Lietuviai, tii 
leidžiasi neva A. L. T. San 
daros principais save bovy- 

I ti. Kiti visi nuėjo į sočia- 
! listų abazą.

Šymet minint Lietuvos 
nepriklausomybės 16 metų 
sukaktuves kalbėtojai pri
valo paminėti ir 75 metų 
gimimo sukaktuves Dr. V. 
Kudirkos, Lietuvos Himno 
autoriaus. Dr. Vincas Ku
dirka gimė Gruodžio 31 d. 
1858 metais. Mirė Lapkri
čio 16 d., 1899 metais, taigi 
šymet sueina dvejos sukak
tuvės: ir gimimo 75 metų 
ir mirties 35 metų sukak
tuvės.

Dr. Vincas Kudirka buvo 
vienas iš Lietuvos uoliausių 
prisikėlimo darbuotojų tais 
laikais kada jų reikėjo, ii 
buvo 7 metais jaunesnis už 
Dr. Joną Basanavičių, bet 
Dr. Basanavičius pergyve
no Kudii’ką 28 metais. Ku
dirka mirė . pačiame gra
žiausiame amžiuje, turėda
mas tik 41 metą.

Dr. Kudirka kovojo už 
musų spaudos atgavimą ir 
daug rašė “Varpe” ir ki
tuose užsienio leidiniuose ir 
parašė bei išvertė Į Lietu
vių kalbą daug svarbių vei
kalų. Jis mirė nežinodamas 
net ar Lietuviai atgaus sa
vo spaudą (6 metais pirm 
spaudos atgavimo). D r. J. 
Basanavičius sulaukė spau
dos atgavimo, nepriklauso
mybės atgavimo, ir mirė po 
devynių metų tą pačią die
ną kurioje jis pasirašė Ne
priklausomybės paskelbimą, 
ir Vilniuje, kur tą paskel
bimą paruošė.

Tautos Himną parašė — 
žodžius ir muziką — Dr. V. 

I Kudirka, ir už tai jis užsi- 
Į tarnauja pagalbos ir atmi

nimo.
j Lietuvoje kaip kurie ban- 
j do prisikabinti prie dabar- 
iltinio Lietuvos Himno ir no

ri ji perdirbti (mat, yra to
kių kuriems kito darbas 
nepatinka nežiūrint kaip 
geras jis butų). Bet patys 
nieko geresnio nepagamina 
ir vėl nutyla.

Geresnio tautos himno

RUDUO
Ir taip greit ta vasara praėjo.
Ir laukai ir tie sušniuro.
Dar vakar apie meilę kalbėjom, 
O šiandien ruduo pasižiūri.

Taip gaila. Ir trumpa ta vasara.
Ne kiek ir musų jaunų metų!
Jei dar neišspaudė ašarą,
Tai dar susitiksi save retą.

Tėviškėje visi gyvena.
Ir tėvas su motina dar kruta;
Bet ir jie jau paseno,
Ir neįstengia sukramtyt plutą.

Taip, tos valandos visur trumpos, 
Ir laikas toks greitas, skubus;
O dabar dar visus užklumpa,
Bet jau liekasi visur grubus.

Čia vasara kloniuos kvatojo,
Ir dienos miškuose žaidė;
O šįryt ruduo atplasnojo
Ir pažvelgė veidu....

“J. K.” Jonas Vaidely s.

RUDUO DARŽELYJE
Skrenda vėjas juodasparnis, 
Skrenda išsišiepęs, 
Kai darželyj palei langą 
Vilkodalgiai stiepias.

Kai rūtelių gelsvos galvos 
Stačiai žemėn linksta, 
Kai varteliai uosio medžio 
Nuo lietaus išbrinksta.

Kam’ tau, vėjau, didis šelmi, 
Po darželį siausti?
Juk nebaigsiu ik’ advento 
Stuomenėlių austi.

Tada bus. ... oi liu-lia liūdna —
Piršlys jos pro šalį,
Ir rukiuos visiems berneliams 
Mano liūdną dalią.

“J. K.” Gražina Baltutytė.

PERMAINA LIETUVOS 
PADĖTYJE UŽSIENIO 

POLITIKOJE
Ponas Augus, kuris pirm 

karo buvo įžymus Rusijoje 
laikraštininkas, o dabar gy
vena Londone ir akyliai se
ka užsienio politiką, per 
New Yorko “Times’ numa
to didelę permainą, kuri nu
tikus Lietuvos užsienio po
litikoje. Iki šiam laikui, 
kaip žinoma, Europos poli
tikos ir spaudos rateliuose 
viešpatavo nuomonė kad 
Lietuvos geriausi draugai 
tai Sovietija ir Vokietija. 
Mat, Lietuva, nuo kurios 
Lenkai atplėšė Vilnių, bu
vo prieš Lenkiją nusistatęs 
nenumaldomas priešas. Iš 
iš kitos pusės, Sovietija nu
žvelgė Pilsudskį nore pa
kartoti savo 1919 metų žy
gį Kijevo link, tai yra pasi
grobti dalį Sovietų Ukrai
nos. O Vokietija pykosi su 
Lenkais del Danzigo kori
doriaus. Todėl abi, ir So
vietija ir Vokietija, remda
vo Lietuvą. Kadangi So
vietija ne tiek tais laikais 
pasaulio diplomatijoj buvo 
svarbi, Europos laikrašti
ninkai ir diplomatai saky
davo Lietuva, esą, stiprioje 
Vokiečių įtakoje. Mes, Lie
tuviai, geriau žinome.

Bet dabar, p. Augur sa
ko, žinia kad Sovietija siū
lo Lenkijai bendromis spė
komis užtikrinti Pabaltijo 
valstybėms nepriklausomy
bę ir neutralitetą, Londono 
politikos ir diplomatijos ra
teliuose sukėlė mintį kad 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos padėtyje užsienio poli
tikoje įvyko griežta per
maina — ypatingai Lietu
vos. Ne Vokietija Pabal
tijo valstybėmis naudosis 
irieš Lenkiją, bet Lenkija 
)rieš Vokietiją.

Ši permaina įvyko todei 
kad ir Rusai ir Lenkai ne
pasitiki Nazių politika. Vo
kietija iš draugo Pabaltijo 
valstybėms virto priešu, ir 
Sovietija nori įtraukti jas 
ir Lenkiją į bendrą frontą 
prieš Vokiečius. Tam tiks- 
'ui ji siūlo tą priemonę, ku- 
■ią, kaip žinoma, pasauliui 
liulė p. Voldemaras — už- 
ikrinti ir garantuoti Pa

baltijo valstybėms tokį ne
utralitetą ir neliečiamybę 
kokia užtikrinta Belgija ir 
Šveicarija.

Šitokia Lietuvos padėties 
oermaina, jei Lenkai su So
vietais susitars, sudarys 
naujų klausimų Lietuvos 
oolitikos santikiams su Len
kija. Vyt. Sirvydas.

Tai Skola!
S. Valstijų federate val

džia, valstijų, miestų, ap
skričių ir miestelių valdžios 
1932 metų pabaigoje ben
drai turėjo skolų net 39 bi
lijonus dolarių! Tik vienos 
federates valdžios skolos 
siekia $25,000,000,000.

Kožnam šios šalies gy
ventojui, įskaitant ir vai
kus, tu skolų išpuola po 
$314.

Lietuva Ras Išeitį
Pereitą savaitę, kaip tik 

pasKiino žinia kad Lenkija 
pasirašė nepuolimo sutartį 
su Vokietija,, nekurie musų 
galvočiai tuoj sušuko kad 
Lietuvai reikią kuogrei- 
čiausia pulti į glėbį Rusijai 
ir prašyti užtarimo.

Lenkų - Vokiečių sutartis 
viena kitą nepulti arba ne- 
nėiti į talką kitai valstybei 
jeigu ana pultų, dar nereiš
kia kad tos dvi valstybės 
susitarė Lietuvą praryti.

Lietuva turi sugabių dip
lomatų ir jie mokės suras
ti savo šaliai apsaugos šal
tinius.

Vasario 9, 1934

“DIRVOS” PASISEKIMO 
PASLAPTYS

(ŽURNALISTINĖS PASTABOS)

Rašo Vainis Dainoras.

■ kiek galint šiandieną bent dvasiniai padė
sim.

Spaudos vadovavimo darbas yra sun
kus ir atsakomingas, bet užtai jis jos my
lėtojams yra įdomus ir įvairus.

Šiandieną spauda yra labai išbujojus 
ir ištobulėjus. Kiekvieno laikraščio užda- 
vinis — kuolabiau užimponuoti skaitytojus 
ir kuolabiau išsiplatinti skaitančioj visuo
menėj.

Šio straipsnelio uždavinis yra atkreip
ti dėmesį į vienintelį savotiškai ir gal to
buliausia vedamą Amerikos Lietuvių sa
vaitraštį “Dirvą”.

1934 metų pirmame “Dirvos” numery
je radau pranešimą — lyg džiūgavimą — 
kad “Dirva” susilaukė šešių šimtų suvir
tum naujų skaitytojų. Tuojau ryžausi 
pats apsvarstyti, pasišnekėti su visuome
ne, kuriai tenka “Dirva” paskaityti, ir pa
dariau keletą išvadų, vertų dėmesio ben
drai ne vien “Dirvai” bet ir visai Ameri
kos Lietuvių ir net Lietuvos spaudai.

Laikraštis suranda sėkmingus į visuo
menę kelius tada kai jis stengiasi skaity
tojus viskuo patenkinti; kai jis informuo
ja apie pasaulio ir vietinio gyvenimo įvy
kius; kai jis nesimaitina vien kriminalis
tika ir sensacijomis, bet nagrinėja opiau
sius gyvenimo ir kultūros klausimus, kai 
jis skleidžia visuotiną sutarimą ir skiepi
ja tėvynės meilę bei savo tautos jausmų 
tvirtybę.

Seku ir stebiu atidžiai ne tik Lietuvos 
bet ir Amerikos Lietuvių leidžiamą spau
dą. Stebiu laikraščių ne tik vidujines ge
rybes — straipsnių vertybę, bet ir tekniš- 
ką sutvarkymą. Ir tenka prisipažinti kad 
ne visiems taip gerai pavyksta. Dar be 
“Tėvynės”, vienintelei “Dirvai” tenka pri
pažinti žurnalistinė tobulybė.

“Dirva” labiausia plinta todėl kad ji 
vedama ir tvarkoma iš prigimties savo 
profesijai pašauktų žmonių — rašytojų ir 
žurnalistų. Laiminga “Dirva” kad turi 
savo priešakyje didį Amerikos Lietuvių 
rašytoją-rornanistą ir nemažiau prityru
si žurnalistą, K. S. Karpių, kuris, matyti, 
didžiajam kūrybos darbui atsidavęs ne ma
terialiniais išskaičiavimais . bet vieninte
liai idėja.

Įdomiausias šiandieną pasaulyje klau
simas tai darbininkų gyvenimas. Darbi
ninkų gyvenimui aprašyti “Dirva” kaip 
tik ir skiria pirmą puslapį, kur be jokios 
agitacijos, be jokių pagražinimų bešališ
kai nušviečiama darbininkų būklė ir ju
dėjimas.

Tėvynei Lietuvai ir patiems Amerikos 
Lietuviams svarbiausia yra kad užjūryje 
gyvenantieji broliai neištautėtų, nesuame- 
rikonėtų. Todėl “Dirvoje” yra įvestas pla
tus vietos organizaciniam ir kultūriniam 
gyvenimui aprašinėti skyrius. Dar tenka 
pasakyti kad “Dirvos” korespondencinis 
skyrius gali būti pavyzdžiu daugeliui Lie
tuvos laikraščių. Juk Lietuvoj korespon
dencijų tema — muštynės, peštynės ir tt. 
O Amerikos spaudoje — kultūriniai laimė
jimai, žygiai, ir p.

“Dirva” neužmiršta kad ir Lietuviai 
turi augti rašytojai, poetai. Ji skiria ne
maža vietos dailiai literatūrai, origina- 
liams kuriniams. Lietuvos spaudoj ir dai
liosios literatūros retai teužklysta — tik 
kriminaliniai dalykai, o kitam kam tary
tum vietos nėra.

“Dirvoj” nepompuojama kokie “kara
liukų” žygiai, bet palaikoma švari demo
kratinė dvasia. Demokratija yra ne kokia 
ura-patriotinė, bet grynai Lietuviška, tė
vynės meile paremta.

Todėl teisingai Amerikos Lietuviai 
j daro kad taip mielai geriausią savo laik
raštį vertina ir palaiko. Jis turi būti vi ,ų 
Lietuvių šviturys. O mes Lietuvos rašyto
jai ir laikraštininkai “Dirvai” palinkėsi
me šimteriopo bujojimo ir pasisekimo ir

AUKŠTAIČIAI IR ŽEMAIČIAI
Riba kuri skiria Žemaičius nuo Aukš

taičių prasideda maždaug nuo Latvijos sie
nos ties Vegerių miesteliu ir eina per 
Kruopius, pro Šiaulius, per Bubius stačiai 
ant Raseinių; iš ten ji pasuka į pietų va
karus Tauragės linkui iki Nemuno upės, 
toliau palei Nemuną nusitęsia iki Baltijos 
juros. Nuo eitos ribos į rytus ir pietus vi- 

■ juros. Nuo šitos ribos į rytus ir pietus vi- 
I si kalba Aukštaitiškai, o į vakarus ir žie- 
1 Aukštaičių tarmės savo rėžtu turi dar po 
keletą šnektų. Pavyzdžiui, Aukštaičių 
tarmė turi Dzūkų, Kapsų ir kt. šnektas.

ĮVAIRIANYBĖS

Mes turime duoti kredito Lenkijai kad 
ji ikišiol išgyveno be smegenų.

Eris — nesandaros deivė, beskaitlin- 
gų šeimynų valdovė. Keliauja incognito.

čyščius — bendras laukiamasis kam
barys tiems kurie nėra užtektinai turtingi 
nusipirkti bilietą į Rojų.

Penkios New Yorko ponios pasiskelbė 
kad išplaukusios į Paryžių, paskutiniu lai
vu, išmaliavoti savo veidus.

Pirmas New Yorko mokytojas buvo 
Adomas Roelandsen (1633 m.).

Pirmas New Yorko gydytojas buvo 
Dr. Johannes La Montagne, kuris pradėjo 
praktikuoti mediciną 1636 m. Jis buvo 
vienatinis daktaras per keletą -metų.

Pirmas vaikas gimęs New Yorke iš 
Europiečių tėvų buvo Joanas Vigne (1614 
m.). Pirma mergaitė Sara Rapalja (1625 
metais).

Pirmas New Yorko kunigas buvo Do
minikas Bogardus, kuris atvažiavo 1633 
m. Jam buvo pastatyta pirmutinė bažny
čia.

Fiziologinių straipsnių rašytojas skel
bia: jei žmonės nori išvengti vaidų jie ne
turi miegoti drauge ant tos pačios paklo
dės. V. J. B.

JUROS MERGA
(Parašė K. S. Karpius, “Menino” autorius)

Pasakiškas romanas i.š 
gilios Lietuvių senovės, 
iš apie 1500 metų atgal, 
iš ankstyvų Lietuvių-Že- 
maičių prietikių su jurų 
siaubimais vikingais, ši 

apysaka eina a- 
pie iš užjūrio at
ėjusią kariaunin
ke mergą su sa
vo vikingais, ku-

?ie užkariauja ir įsigyvena Palangos srityj. Apie 
tai išgirsta narsus kariauninkas Ramojus nuo 
Nemuno ir Dubysos, jis išvyksta gelbėti savo 
žmones nuo svetimųjų, bet pats įsimyli Į tą už
kariautoją “juros mergą”. Pagaliau žūsta ta 
merga ir per ją pražūsta pats Ramojus. — Kny
ga didelė, 298 pusi. Kaina ........................ $1.00

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

ŽEMĖLAPIAI 
30c

Su persiuntimu j kitus miestus — 3f>c. 
Kaina: vietiniams po 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

SAPNINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohi<
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(Tęsinys iš pereito num.)
— Klausykit, vyrai 1 Dabar musų ka

ras bus kitokis. Priešai ten jau įsigyveno, 
užvaldė. Dabar mes turėsim būti užpuoli
kais! Jeigu leisim jiems Apuolėje likti, 
jie ateis ir į Daugupius! Kas tik galit, 
padvigubinkit savo spėkas, išstatykit vyrų 
daugiau negu žadėjot! Mes galim ten ei
ti tik pavasari, ne dabar, nes jeigu dabar 
eitume, nors pilį atimsim nuo joje paliku
sio nedidelio būrio atėjūnų, bet per žiemą 
ten būdami mes išvargsim, daugelis nuo 
šalčio ir ligų gali išmirti, ir pavasarį su- 
gryžęs su daugiau plėšikų, Žuvėdų karalius 
mus lengvai sumuštų. Pavasarį nuėję, vi
si sveiki ir smarkus, pilį paėmę galėsim pa
sitikti ir sumušti Žuvėdus kuomet jie at
vyks naujiems užpuolimams! Tik taip mes 
laimėsim!

Sutarta eiti Apuolės kraštą vaduoti 
tik praleidus žiemą, ir visi skirstėsi. Per 
žiemą gaminsis ginklus, apdarą, maistą. 
Visose srityse kurių tik kunigai seime da
lyvavo, arba kurie vėliau gavo žinią, ėjo 
smarkuą prisiruošimas karui.

Atėjo pavasaris. Visų mintys buvo 
nukreiptos į karą — į tokį karą kokio iki 
tol dar taip plačios Lietuvių gentys netu
rėjo su jokiais priešais.

Paskirtu laiku, į pilaites pradėjo rink
tis pas savo vadus raiti ir pėksti vyrai, 
stipriai ginkluoti. Suėję į burius, iš Vili
jos ir aukštutinio Nemuno traukė į D^iug- 
upius. Maistą valtimis pluktė Nemunu že
myn iki Dubysos.

Tą pavasarį į Daugupius buvo atplau
kę iš tolimo krašto, nuo Sartų ežero, du 
broliai, Sklerys ir Tūbelis, aplankyti savo 
seserį Dygutę, kurią aną vasarą išsivežė 
Masys sau už žmoną. Patyrę kad Daug- 
upėnai eina į didį karą, prisidėjo ir jiedu.

Visuose plotuose, visais paupiais tą 
pavasarį tik aidėjo moterų ir vaikų verks
mai. Girios ir kalnai ir kloniai apsigaubė 
apraudu garsais į karą išleidžiamų. Ver
kė moterys ir vaikai savo tėvų, motinos 
savo sūnų, seserys brolių, mergelės berne
lių.... Verksmais aidėjo ir aplinkiniai 
Daugupių kalnai ir kloniai: Alina verkė- 
raudojo savo vyro ir sūnų; Domutė verkė 
Gaižio, tėvo ir brolio; Girdutė — Daujoto; 
Mirga — Zubrio; Austelė — Šarkio; Dy- 
gutė — Masio; Ramutė — Stuko; Vija — 
Gužo; Agnita — Viržio ir dviejų savo sū
nų; ir daugybė kitų aplinkinių Daugupių 
gyventojų moterų verkė savuosius išleis
damos. Kožni su savais skyrėsi, ramino, 
bučiavo, žadėjo gryžti, bet ar gryš kuris— 
nei vienas nežinojo.

Po Mildos šventės, po gausių aukų 
dievams, po palaiminimų kuriuos teikė vy- 
riausis krivė Rastenis išeinantiems, deši
niu Nemuno krantu ištraukė didis pulkas 
kariauninkų, kurių priešakyje buvo raiti 
Merunas, Ardys ir Gaižys. Iškeliavo ir ke
letas krivių melsti kariams dievų visokių 
pasisekimų; išėjo ir dainius-vaidyla Geluo-

KLAJŪNAS
(Parašė K. S. Kai

Klajūnas yra isto
rinis romanas iš lai
kų D. L. Kunigaikš
čių Algirdo ir Keis
tučio, a p i.e jauną 
narsuolį, kuris pasi
liko ištikimas savo 
valdovui, Didžiam 
Kunigaikščiui Jau
nučiui, Algirdo ir
Keistučio broliui, kuriam jų tėvas Gediminas pali
ko Vilniaus sostą ir Lietuvą valdyti. Kada Keis
tutis ir Algirdas, susitarę, atima iš Jaunučio 
Vilnių, ir pačiam Jaunučiui nelikus vietos Lietu
voje, ji iš kalėjimo išgelbsti tas jaunas narsuo
lis, jo draugas, su kuriuo kartu augo, abu išbė
ga iš Lietuvos j Rusų žemes. Tada tas apysa
kos karžygis lieka Klajūnu ir bijodamas Algirdo 
ir Keistučio bausmės, daug ko pergyvena kitose 
šalyse, net pasiekia Arabiją ir Totorių žemes. 
Pagelbsti Algirdui užimti Kijevą, ir Keistutį iš
gelbsti iš Teutonų nelaisvės, ir tada gauna jų 
dovanojimą ir sugryžta į savo gimtinį kraštą. 
Knyga didelė, 2g4 pusi. Kaina ....................$1.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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nis ir su juo vyko keli kiti mažesnės reikš
mės dainiai iš kitur atėję.

Daėjus Liepėno pilį prie Nevėžio, ten 
susirinko Vilijos ir Nevėžio kunigai su sa
vo vyrais, ir padidėjęs pulkas traukė to
lyn, Nemuno pakraščiais surinkdamas dau
giau ir daugiau kunigų su jų kariaunin
kais. Sustojus pas Liepėną, Vainys gailiai 
atsisveikino su savo mylimąją, Genute, su 
kuria nepaskubinęs surengti vedybų turė
jo skirtis.

Kuomet Merunas su savo kariaunin
kais pasiekė Dubysą, Skaisgirio pilį, čia 
jau rado susirinkusius Skaisgirio sušauk
tus kunigus su jų vyrais: atvyko Veliuo
nos kunigas Vaidotas, Skirsnemunės kuni
gas Brazdys, Jurbarko kunigas Dyčius, ir 
pagaliau pribuvo Rusnės kunigas Brutenis 
su savo aplinkiniais kunigais. Su juo at
ėjo: Vykintas nuo Rambyno, Šarūnas nuo 
Tauragės, Raibys nuo Viešvilės, Auglys 
nuo Smalininkų. Patyrę kad vyriausiu va
du yra išrinktas Merunas, ir šie visi suti
ko pasivesti jo vadovybei.

Vainys šia proga aplankė savo tėviš
kę, o Raižys, Vaupšos sūnūs nuo Zapyškio, 
kurs aną vasarą keliaudamas pažino ir pa
milo Vainio seserį Angutę, su ja gavo pro
gą pasimatyti vėl, ir atsisveikint. Verkė į 
mergaitė savo pamylėto vaikino, tačiau ir 
jos ašaros negalėjo sulaikyti jo nuo ėjimo 
ten kur visus vyrus šaukė didis jų gyveni
mo reikalas.

Netikėtai čia Brutenis ir kiti Rusnės 
vyrai suėjo Zubrį, kuris prieš keliolika me- ’ 
tų iš Rusnės dingo ir niekas nežinojo kas 
su juo atsitiko. Brutenis pamatęs jį gy
vą neapsakomai nudžiugo.

Vėl prasidėjo kelionė.
Dubysos pakraščiu jojo ir ėjo jau di

delė gausybė kariauninkų, kiek iki tolei 
niekas ten nebuvo matę. Tai buvo Nemu
no krašto pulkai, pirmą kartą suėję į vie
ną. Po arklių ir žmonių kojų žemė linko. 
Kur jie praėjo ten liko tik juoda žemė ar
ba smėlis ir per ilgą laiką ten niekas ne
augo.

Aukščiau Dubysa einant, kur apie jų 
atėjimą nebuvo žinoma, Daugupėnų papro
čiu buvo pirma paleisti gandanešiai per
sergėjimui gyventojų kad nenusigąstų. Ži
nia apie Daugupėnų ėjimą pasiekė ir ku
nigą Rėkia, kurs aną metą trukdė jų ke
lionę be jokio reikalo. Patyręs kad ateina 
tie patys jo nemėgiami svečiai, Rėkia pa
manė sau: “Aš jiems parodysiu!” Iki Ge
luonie apsilankymo Rėklos pilyje, jis neži
nojo kas nutiko su jo sunais; senis manė 
kad Daugupėnai juos nužudė ir jų lavonus 
Dubysa nunešė į Nemuną. Iš Geluonio pa
tyręs kad jo vaikai — Genys ir Žilius, ku
rie dabar kartu keliavo, — yra gyvi ir pri
silaiko Daųgųpiuose, Rėkia kaltino anuos 
keliauninkus išviliojus jo vaikus nuo tėvo, 
ir dabar nudžiugo gausiąs progos jiems at
sikeršyti.

Skobomis suvarė savo vyrus į paupį į 
krumus pastoti einantiems kelią ir laukė 
jų prisiartinant. Tačiau kuomet stovėda
mas aukštai krante ištolo pamatė atvin
giuojantį žmonių debesį, kuriam galo ne
simatė, šis neramus kunigas suprato kad 
jiems nepakeršys. Iš gandanešių išklau
sąs kur jie eina, atsiminė kad ir pas jį bu
vo sustoję rudenį pirm to Apuolės pasiun
tiniai, kurie vyko savo piliai pagalbos jieš- 
koti. Karo vadus Rėkia pakvietė pas save 
į pilį ir gražiai pavaišino. Tik su Skaisgi
rio vis šnairavosi ir tas į vaišes nėjo.

Pas tėvą parbėgo ir jo šonai. Senis t 
nors išsyk juos rustai barė, bet matyda
mas juos gerai išauklėtus ir išnarsėjusius, 
dar turinčius po arklį, pagaliau pradžiugo. 
Nors pats nėjo prie Apuolės, leido su savo 
sunais savo vyrų būrį ten pagalbą nešti.

Kadangi Dubysos kunigai nebuvo su
kviesti į šį žygį, Merunas pasistengė tai 
padaryti, ir pasitaręs su Skaisgirio ir Rėk
ia, paleido kvieslius pirma savęs į Airioga- 
los, Betygalos, Raseinių, Lydavėnų, Kel
mės kunigus kad ruoštųsi eiti kartu. Vi
siems buvo įsakyta eiti prie Dubysos galo, 
kur susilies į vieną.

Pasiekus vietą nuo kurios suks į vaka
rus, link Ventos, ten dasidėjo su savo bū
riais viršminėtų vietų kunigai: Sabalas, Bi
čiūnas, Saulis, Beržas, Dykinis. Menino 
vadovaujamas Lietuvių pulkas išaugo kaip

JAU LEIDŽIAMA KNYGAMERUNAS
JUODO KARZVGIO sūnūs

“MERUNAS” yra istorinis romanas iš gilios Lietuvių senovės — iš suvirš 
1,000 metų atgal — iš laikų garsios Kuršių-Žemaičių pilies, kuri stovėjo 
i rytus nuo šių dienų Skuodo miestelio, Žemaitijoje. Galinga tai buvo 
pilis, narsus jos valdovai —- nes jos iškasenos šiandien tą patvirtina, o is
torikai turi tą pilį aprašę savo raštuose užsilikuose iš anų senų laikų.

Apuolės pilies likučiai tapo atkasta 1931 ir 1932 metais, ir kuomet 
pradėta kasinėjimai prie Apuolės piliakalnio suvažiavo Švedai ir Latviai 
mokslininkai patirti ką nors daugiau apie anuos praėjusius laikus.

Garsi buvo Apuolės pilis, ir ji priviliojo prie savęs užjūrio plėšikus 
Danus vikingus, paskiau Žuvėdus-Švedus. Kas liko nuo Danų, viską su
naikino Žuvėdai, vadovaujami savo karaliaus Olavo. Bet kodėl Žuvėdai 
nei joki kiti vikingai neužsiliko ir neįsigyveno Žemaičių Baltijos pakraš
tyje? Apie tai patirsite skaitydami “MERUNA” ir įsigydami visą kny
gą, kuri dabar baigiama spausdinti. , •

Kaip seni “Dirvos” skaitytojai taip ir nauji, pasistengkite įsigyti šią 
įdomią knygą, šį didžiausi K. S. KARPIAUS veikalą iš visų jo kada nors 
parašytų. Daugybė turite kitas jo parašytas istorines apysakas, prie jų 
būtinai dadėkite ir “Meruna”. . -

KNYGA BUS 500 PUSE DIDUMO
Kaina tik $1.50

Kurie išsirašys knygą dabar ir prisius $1.50, tų vardai bus Įtalpinti knygoje ir 
jie gaus knygą pigesne kaina negu reikės mokėti vėliau, nes MERUNAS paskiau 
parsiduos po $2.00. (Pinigus galit siųsti $1 popierinį ir 50c pašto ženkleliais po 2c.)

Apysaka eina smarkiai prie galo ir netrukus bus pervėlu įtalpinti jūsų vardas 
knygoje ir gauti knygą už papigintą kainą.

Adresuoki! sekančiai, ir laiške ir ant voko parašykit pilną savo antrašą.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
didžiausias miškas. Niekad iki to niekur į 
vieną krūvą tiek Lietuvių karo tikslui ne
buvo suėję.

Iš Dubysos maistą ir veltis pernešė 
vyrai ant pečių ir ten vėl sukrovė į valtis.

Kuomet pradėjo rengtis eiti į Ventą, 
Merunas paleido pasiuntinius tenaitiniams 
gyventojams ir kunigams pranešdamas kas 
ateina, kad nepalaikytų juos už priešus, ir 
kad patys rengtųsi eiti prie Apuolės.

Gavę žinią Kuršėnų kunigas Kairys ir 
Viekšnių kunigas Viekšnys, pradėjo reng
tis ir šaukti aplinkinius žmones eiti .išvien. 
Viekšnys ypač nudžiugo ateinančia pagal
ba, nes jo gyvenimas arba pražūtis nuo vi
kingų priklausė kaip Lietuviai pajiegs ap
sidirbti su Apuolę užvaldžiusiais Žuvėdais.

Seka: Apuolės Paėmimas.

TRUMPIAUSIA LIETUVOS 
ISTORIJA

Visą trumpiausią Lietuvos istoriją yra pa
rašęs buvęs “Vienybės” redaktorius, dabar
tinis Lietuvių radio programo vedėjas New 
Yorke, Jonas Valaitis. Ji išleista 1933 m. 
ir kaina tik 25c. Jos visai mažai beliko ne- 
išparduotos. Kiekvienas Lietuvis Įsigykite 
ją. Perškaitysit per pusvalandį. Ji labai 
aiškiai parašyta, per pusę valandos laiko pa
tirsi! svarbiausius Lietuvos Įvykius.

(25c prisiųskit po lc, 2c arba 5c pašto ženk.)
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

DU BROLIAI

Graži istorinė apysaka iš Lietuvos Kuni
gaikščio Vytenio laikų, apie du broliu, ku
rie kūdikystėje perskirti užaugo vienas ki
to nepažinodami, paskui kariaudami susi
rado, vienas jau buvo krikščionis ir savo 
žmones žudė. Knygelė 40 pusi. Parašė 
K. S. Karpius. Su prisiuntimu 18c. (Pri
imama Suv. Valstijų pašto ženkleliai).

Reikalaukit “Dirvoje”

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
Šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas .sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
Cleveland, O.

“ŽILĖ GALVON, VELNIAS 
UODEGON” — sako viena se
na Lietuviška patarlė. Ir kad 
ji teisinga tą paliudija viešai, 
publiškai, atvirai ir visapusiai 
cicilikų “Jaunienos”.

Kiti laikraščiai savo jubile- 
juose aukas renka, kiti duodą 
skaitytojams' knygas ir kalen
dorius, kiti sutalpina savo se
nų veikėjų paveikslus; kiti lai
kraščiai renka ir pagerbia savo 
seniausius Lietuvius, o Čikagos 
“Jaunienų” senukas, pražilęs 
redaktorius jau kelintas metaą 
visomis pusėmis apsivartyda- 
mas talpina jaunų panelių pa
veikslus ir vis nori išsirinkti 
gražiausią.... Kam jam senu
kui, rodos, jų reikėtų, ale bet 
mat ta sena musų patarlė turė
jo ką nors pasigauti ir viešai, 
atvirai ir visapusiškai parody
ti kad ji yra teisinga!

Tai pirmas mano pakalenijo- 
je tikras, faktišl^is, neužginči
jamas juodas ant balto įrody
mas tos patarlės teisingumo.

Neduok die man tokios se
natvės sulaukti....

SUSIMILDAMI, NEPYKIT! 
Kaip aš skaitau “Dirvą” man 
išrodo kad viskas kas joje pa
rašyta yra teisybė. Ale žiūrėk 
į kitą laikraštį, ten rašo, rėkia 
kad “Dirva" meluoja! Ir su
rask tu žmogus šioje ašarų pa
kalnėje teisybę!

“Dirva” parašo kad nekurie 
poneliai nori duot “Vienybei” 
uždirbt kad ji galėtų laikytis 
iki trečio atgimimo, ir SLA« 
pinigais ją leisti, atiduodant 
“Tėvynę” spausdinti “Vieny
bės” spaustuvei, “Tėvynė” pa
leido gerklę rėkti kad neteisy
bė. Na ir keno čia teisybė?

Sakyčiau kad “Dirva” meluo
ja, jeigu politikų ir diplomati
jų daktarai nepatvirtintų kad 
“Tėvynės” spaustuvė staiga ir 
be jokių vilčių pataisymo pasi
darė negera ir kad “Tėvynę” 
reikia kelti spausdinti ne kur 
pigiau atspausdins bet tik į 
“Vienybę”.

Tik vienam Gegužiui dar iš
rodo “Tėvynės” spaustuvė ge
ra ir jis atsisakė daktarų re
ceptą užginti, sako palaukim iki 
pavasario, gal nuo saulės patį 
spaustuvė pagis____

Ale bet iki pavasario gali kas 
nors nedalaikyti, ką dakta
rai turbūt gerai ištyrė, o čia 
kaip tik dabar pat užeina audra 
— nauji SLA. rinkimai!

Ir daryk ką daręs! <

PAPA PIJUS, paskaitęs kad 
vienas Philadelphijos Lietuvis 
veikėjas buvo Lenkijos prezi
dento Moscickio pusbrolis, pra
džiugo ir parašė ilgą redaktori- 
jalą privedžiodamas kad tauty
bė nėra naturališkas dalykas: 
t. y. kad tautybę žmogus pats 
pasidaro kokią nori.

Papai Pijušui tas gal ir pa
tinka, ir todėl jam vistiek ar 
Lietuvis ar žydas, ir vistiek ar 
Lietuva ar Rusija. Bet tas ci
cilikų papa niekad neina dola- 
rių kolektuot pas savo mylimus 
žydus arba Rusus, bet tik tarp 
Lietuvių.

O tas Philadelphijos geraS 
Lietuvis visai nesididžiavo sa
vo pusbroliu nors tas Lenkams 
tarnauja, ir numirė niekam ne
sigirdamas kad jo giminę Len
kus valdo.

6820 Superior avė.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

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

Jonas Tareila’ "
82G Bank St. Waterbury, Conn..
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GERB. SPRAGILAS

MAINOSI LAIKAI IR 
ŽMONĖS SU JAIS

Pasaulyje niekas ant vie
tos nestovi — net pati saulė 
nestovi, — viskas juda, kru
ta, mainosi, keičiasi. Atei
na žiema, praeina; ateina 
pavasaris, praeina; ateina 
pasara, praeina; ir tas pats 
atsitinka su rudeniu.

Taip pat ir su kitais daik
tais ir dalykais, kuriuos tik 
mes apie save matom, jau
čiam ir žinom.

O dabar aš jums pasaky
siu pasaką kaip persimainė 
Amerikos degtinė ir auk
sas ir kas atsitiko.

Dar nėra vienų metelių 
laiko kada buvo prohibici- 
ja. Tada visi žinojo kad 
yra uždrausta degtinėlės 
net lašelis nešiotis. Jeigu 
kas buvo sugautas su deg
tinės bonkele, papuolė Į bė
dą. O dabar kas atsitiko? 
Ugi visi gali degtinę nešio
tis ir net gerti atvirai ir 
niekam nei gero. 4

O kas atsitiko su auksu? 
Seniau galėjai nešiotis auk
so gabalus kišenių j e, žvan
ginti kiek tik nori ir nie
kam nei gero. Dabar gi už 
slapstymą arba nešiojimąsi 
aukso gali papult Į tą pačią 
belangę kur seniau Sėdėjai 
už degtinę....
' Ar tai ne margas to svie

to protas ir kaip keistai pa
tys žmonės sau pasidaro?

Niekad žmogus negali 
būti liuesas nuo persekioji
mų: kad ne už sliakerystę, 
tai už degtinę, kad ne už 
degtinę tai už auksą.

Reiks kibą man pasiverst 
Į pranašą ir imt skelbt kad 
neužilgo žmogus turės eiti 
Į belangę jeigu nenorės 
dirbt....

P-Ie EMILIJA MICKUNAITe, kuri dalyvaus Baltimorės Lietuvių rengia
mame iškilmingame minėjime Lietuvos Nepriklausomybės Dienos.

Lietuvos Diena
’ Lietuvos Nepriklausomybės 

16 metų sukaktuves Baltimore- 
je šymet švęsime sekmadienį, 
Vasario 18 d., Lietuvių salėje. 
Programas prasidės nuo 2 vai. 
po pietų. Tą iškilmę rengia B. 
L. Dr-jų Taryba, kuri suside
da iš atstovų: D. L. K. Kęstu
čio Draugystės, Liet. Am. At
letų Klubo, Balt. Liet. Piliečių 
Klubo; D. L. K. Gedimino Dr- 
stės, SLA. 64-tos kuopos, Balt. 
Liet. Moterų Piliečių Klubo.

Programas rengiama Įvairus 
ir gražus, nes bus plačiai Ame
rikoje pragarsėjus dainininkė 
p-lė Emilija Mickunaitė, iš Phi- 
ladelphijos, dainuos Baltimorės 
Lietuvių Dainos Draugijos cho
ras ir gros “Dainos” Simfoni
ja vedama p. Kazio šlekio. Be 
to, dalyvaus Lietutvių Skautų 
grupė ir sekanti kalbėtojai: 
Adv. N. Rastenis, Dr. Jonas A. 
Buchness,. Dr. L B. Bronušas, 
Dr. J. G. Benešunas, Jonas Čės- 
na, Petras P. Jaras.

Publika prašoma surinkti Į 
laiką. Visiems Įžanga nemo
kamai. Komit.

biems reikalams, užtai depozi- 
toriai nemažai pakeiksnoja tų 
įstaigų vedėjus. Nors ir keik
snoja, tačiau kenčia dantis su
kandę ir laukia geresnių laikų 
tikėdami kad dalykai, pasitai
sys ir “užšalę” tose įstaigose 
jų dolariai pasiliuosuos. Jeigu 
turės kantrybės, galiu pasaky
ti, ta kantrybė išeis patiems į 
naudą.

Laimingiausia, kiek girdėti, 
ketvirtoji, pati jauniausia, se
sutė, kuri savo gyvavime apy
vartos yra padarius nedaugiau 
kaip $100,000, tačiau depresi
jos mažiausia paliesta ir savo 
depozitoriams išmoka pareika
lavus. Jeigu sulaiko kuriam 
išmokėjimą tai tik tokiam ku
ris nori ištraukti pinigus be jo
kio svarbaus reikalo. Tiesa, ši 
įstaiga nuošimčio moka 4 vie
toj 6 kaip pirmiau, tačiau tas 
padaryta tik atsargos delei ir 
nesumažino įstaigos prestižą, o 
depozitoriai išreikšdami pasi
tenkinimą, metiniame susirin
kime išrinko vėl visus senuo
sius direktorius. Vietinis.
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★HEALTH*
By DR. A. J. KAZLAUCKAS.

WEAKENED BY WEEK-ENDS REFLECTIONS
By PETER SKUKAS

Neužtenka tos keisteny
bės ir persimainymo aukso 
vietomis su degtine.

Štai Lietuvos laikraščiuo
se gerb. Spragilas užtiko 
dar prašmatnesni dalyką:

Ten žmonės mainosi vie
tomis su kiaulėmis.

Ale prirūdyk, gerb. Spra
gile, kad teisybę sakai, ne- 
ižeidinėk be reikalo Lietu
vos žmonių.

Nagi štai faktai. Seniau 
visi mokino kad žmonėms 
reikia tyro oro ir saulės, o 
dabar jau laikraščiai agi
tuoja tyrą orą ir saulę pa
vesti kiaulėms ir paršams!

Pirmiau sakydamo kad 
geri, sveiki, atsparus ligoms 
vaikai gali užaugti tiktai 
naudodamiesi kuo didžiau
sia laisve, tyru oru ii* saule.

Dabar rašo: “Geri, svei
ki. atsparus ligoms paršai 
gali užaugti tiktai naudoda
miesi kuodidžiausia laisve, 
tyru oru ir saule.”

Kokie kiti eudai šioje 
ašarų pakalnėje atsiras? — 
sakau aš.

J Ofiso telefonas j
i ENdicott 1378 t 
? Namų 2

CLearwater 1951-J $
I DR. A. J. KAZLAUCKAS į

I
 GYDYTO JAS IR

CHIRURGAS 5 
6902 Superior Ave.

Valandos: l->-3 ir 7—8 p. p. t

BALTIMORĖS LIETUVIŲ FI
NANSINĖS ĮSTAIGOS

Nors Baltimore ir nedidelė 
Lietuvių kolonija tačiau vietos 
Lietuviai savo jiegomis užlai
ko net keturias finansines Įs
taigas, tai yra taupymo ir pa
skolos draugijas, kurių viena 
jau turi apie 30 metų amžiaus, 
šiai draugijai kaipo pirmutinei 
per ilgus metus gana gerai se
kėsi. Ne tik kad Lietuviai prie 
jos spietėsi dėdami taupymui 
savo pinigus, ir paskui su tos 
draugijos pagalba daug Lietu
vių Įsigijo ir savo namelius; bet 
daug ir svetimtaučių prie jos 
buvo prisidėję, kurie vienok jo
kios vadovaujamos rolės nelošė.

ši bėndrovė per netrumpą sa
vo amželį taip išaugo kad buvo 
skaitoma milijoninė, nes darė 
gerą bizni ir jos apivarta ištik- 
ro siekė netoli milijoną dola- 
rių. Tačiau, nelaimei, turėjo 
tapti depresijos- auka. Pereitą 
metą kerštingų depozitorių pa
sidarbavimu su teismo pagal
ba tapo atiduota “receiver!ui”, 
kuris po šiai dienai čiulpia tos 
įstaigos pinigus. Dabar depo- 
zitoriai“ deda visas pastangas 
receiverio atsikratyti ir peror
ganizavus varyti biznį toliau, 
tik visa bėda kad tarp depozi
torių nėra reikalingos vieny
bės, kas daug kenkia pačios Įs
taigos reikalams ir daro milži
niškus nuostolius patiems de- 
pozitoriams.

Kitos dvi jaunesnės tos Įs
taigos sesutės (vardų neminė
siu jų nei vienos) irgi buvo 
pakilusios ir apivarta siekė po 
kelis šimtus tūkstančių dola- 
rių, bet dabar taipgi kenčia po 
depresijos sunkia letena ir de- 
pozitoriams išmoka tik po ke
lis dolarius ir tai tik labai svar

LONDONAS, Anglija
POŽĖLA LAIMĖJO. Gruo

džio 21 d. Požėla ketvirtą kar
tą nugalėjo Vokietį Froehner, 
pagirdydamas jį du kartus į 40 
minutų. Po imtynių teko pasi
kalbėti su Požėla, jis sakė va
žiuos į Paryžių ir Sausio pra
džioje gryš į Londoną paskuti
nėms imtynėms Europoje, o po 
to su draugu Vincu Bartušiu 
gryš į Ameriką. Vasaros me
tu sakė vėl aplankys Europą. 
Jis jau kelis kartus laimingai 
išlaikė savo titulą kaipo Euro
pos čampionas prieš įvairius 
imtikus ir gryžta nenugalėtas.

Nuo to laiko kaip jis atvyko 
į Londoną, vietos Lietuvių jau
nimas pradėjo labiau domintis 
imtynių sportu ir labai džiau
giasi išradę kad yra daugiau 
negu vienas Lietuvis sportinin
kas (Sharkey) šiame pasaulyje.

KONCERTAS. Gruodžio 17 
d. šv. Onos Moterų draugija 
surengė koncertą, kurio pelnas 
buvo skiriamas vaikučių Kalė
dų eglaitės naudai. Koncertas 
buvo Lietuvių salėje ir labai 
puikiai viskas pavyko, tik žmo
nių mažai atsilankė. Kadangi 
koncertas buvo savo salėje ir 
nereikėjo kitiems nieko mokėti, 
vistiek liko gražaus pelno.

Buvo suvaidinta ir K. S. Kar- 
piaus trumpa komedija, “Ne
norėjai Duonos, Graužk Ply
tas”, iš kurios visi gerai prisi
juokė.

Mergaitės šoko ir dainavo ir 
vaikinai taip pat pirmą kartą 
scenoje pasirodė kaipo daini
ninkai. Jiems visiems gerai 
pavyko, bet labiausia pasižymė
jo Ona Neiberkienė suvaidin
dama labai juokingą monologą, 
“Telegramas”, ir Vincukas Do
brovolskis už gražų padainavi- 
mą apie Darių ir Girėną. Lud.

Deaths associated with appendi
citis are due in most cases to a 
ruptured appendix, which leads to 
general peritonitis. At one time the 
term inflammation of the bowels was 
used to designate this grave com
plication, the cause- 01* nature which 
was obscure. Now it is well known 
that peritonitis most often has its 
beginning in the appendix, a worm 
shaped, short, pencil sized portion 
of the large intestine or cecum sit
uated in the lower right side of the 
abdomen. Vertebrate animals all 
have appendices much larger in pro
portion than man and also ' with a 
function probably digestive in nature. 
In man the appendix is more or less 
classified as a rudimentary organ 
and the nature of its function and 
action not clearly understood. Never- 
the-less it becomes infected, causes 
much discomfort to the patient and 
to disregard this serious condition 
is trifling with death.

Appendicitis is an affection which 
may appear at any time of life, but 
it is most common in young adults 
and the male sex is more frequently 
attacked than the female. Some
times the disease is but of slight 
significance and oftentime neglected 
but occasionaly it runs a virulent 
course to destroy life in a few hours. 
The slight pain on the right side 
may subside spontaneously and fre
quently it causes changes in the ap
pendix, which predisposes to subse
quent attacks; or it may result in 
perforation or gangrene followed by 
localized or general peritonitis if 
the appendix is not removed before 
such changes have occured.

Clinically acute appendicitis is 
characterized by cramplike abdominal 
pains usually at first in the so-cal
led stomach followed by vomiting 
and then the localization of the pain 
and tenderness in the region of the 
appendix that is on the right side. 
The muscles of the abdomen especial
ly on the right side become rigid 
and hard which is nature’s way in 
protecting the region. There oc
curs varying degrees of fever and 
an increase in the white blood cell 
count (leukocytosis). The patients 
are usually constipated and full of 
gas, and the first thought in the in
dividual’s mind or parent’s mind is 
that the patient needs a good cathar
tic and oftentimes resort to castor 
oil or a good dose of salts. No 
doubt the cathartics do their work 
and if the appendix is greatly in
flamed and surrounded by adjecent 
bowel, the action of the cathartics 
causes a great increase in intestinal 
activity resulting in rupturing the 
appendix, consequently the pus and 
debris is spilled out into the ab
domen and peritonitis results.

This illustrated the importance of 
seeking early medical advice and mak
ing a proper diagnosis. Most moth
ers leave the belief that any pain 
in the abdomen can be taken care 
of and relieved by a brisk cathartic, 
never considering the possibility of 
an acute appendicitis but relative 
ignorance at times is excusable then 
again is not for the reason that 
educational subjects and health topics 
greatly stress the importance of 
considering this malady.

As was mentioned before, death is 
due to peritonitis a complication of 
appendicitis and not wholly from 
acute appendicitis. Ignorance, de
lay in seeking medical advise and 
improper care are responsible for 
such a condition as peritonitis. It is 
a serious condition and is an inflam
mation of peritoneum or the lining 
structure of the abdominal walls, 
bowels, and other organs in the 
abdomen. It is due to ’the bacteria 
and toxins spilled on the surface of 
the peritoneum coming from a hol
low organ which in this case is the 
appendix.

The symptoms and physical signs 
of this condition are pain sudden in 
outset, vomiting, disturbance of the 
bowels, anxiety and prostration; the 
signs are characteristic posture and 
facial expression, dryness of the 
tongue, elevation of the temperature 
and pulse, lenkocytosis, change in 
the contour and mobility of the an
terior abdominal wall, local tender
ness and muscular rigidity. All these 
symptoms and signs are not present 
to the same degree, but it is note
worthy that the more severe and 
extensive the pentoneal infection, 
the more severe are the symptoms 
and the more marked are the phy
sical signs. Usually a story is re
lated to the doctor significant of an 
acute appendicitis with pain only on 
the right side with consequent de- 
velopement of generalized abdominal 
pain and those other findings just

Lithuanian Unity
A House Divided

A subject topic that has furnished 
many after dinner speakers with 
fodder during their verbose discour
ses is the knock-kneed battle-scared 
topic of Lithuanian unity. It is 
through the use of clever mob-psy
chology that speakers choose a sub
ject that is not, and never will ap
proach an idealology that is theo
retically perfect.

What is Unity?
Unity is a very vague term. On 

civic occasions unity infers a close, 
intimate relationship between polit
ical or social idealisms. In churches, 
unity brings forth the thought of 
a concordat throughout the parish, 
of that particular faith of believers. 
Our problem, here, is to confine the 
term unity in this short discussion 
in a definite boundary. That of 
unity between groups of individuals 
having common interests at heart 
derived from racial lineage of these 
individuals. The above, of course, 
shall not impede the right to pene
trate beyond those walls for drawing 
on facts to substantiate certain 
hypotheses.

Strength in Numbers
No good politician will deny the 

fact that there is “strength in unity”. 
There are several reasons for that. 
In order to have unity, there must 
be numbers—at least more than one 
and where there is more than one, 
there is not only physical strength 
but there also is an aggregation of 
a “brain trust” which far outlives 
the physical proportions of a body 
politic. To draw from the bible, if 
that is any authority, David, a meek 
and lowly, frail child killed the 
mighty Goliath with his sling-shot 
by firing a stone at his temple. He 
knew the art of war and the great 
power of brain over that of physical 
strength.

Further, wherever there are num
bers you will readily find individuals 
designing to take advantage of the 
unity if such be there.

Crux of the Problem
We are finally tapering down from 

the maize of detail to the practical 
meaning of unity as it is used today. 
Unity is instinctive to man. Just 
as the adage “birds of a feather 
flock together”. There is a certain 
ease and poise that is absent when 
one associates with people of other 
races, particularly if they are not 
of the natives. This uneasiness is 
unfounded, except that it is mostly 
racial prejudice or otherwise a lack 
of knowledge and a lack of close 
association with different races. When 
this occurs, it is mainly the animal 
action that makes its appearance.

Promoting Unity
One way of promoting unity is to 

disunite at times and go amongst 
people of different races and creeds.

mentioned.
This is a very serious- complica

tion and practically the entire mor
tality is due to it. Sir William Osled 
stated that no deaths would result 
from acute appendicitis if prompt 
surgical removal of the inflamed ap
pendix were practiced in all cases.

The treatment resorted to in acute 
appendicitis is surgical removal of 
the inflammed appendix. However, 
when peritonitis has set in surgery 
is not immediately done but time is 
allowed for localization of the pus in 
the abdomen. Usually the collection 
of pus occurs in the region of the 
appendix and then surgical drainage 
is instituted. The resistance of the 
individual and proper medical care 
constitutes the remainder of ’ the 
treatment. In the future the appen
dix is removed when everything is 
quiescent.

Observatięns
There is a great deal of. intellec

tual activity that is nothing better 
than idle curiosity; like the fly, its 
only ambition is to buzz and get 
into things.

The great art in getting rich is 
not in saving money, but knowing 
how to spend it.

Don’t mistake stupidity for patience: 
patience is the humility of wisdom.

The man whom idleness don’t lead 
into mischief is either a very pure or 
a very stupid one.

REFORM!!! is the battle-cry of civ
ilization,—reform for others, immu
nity for ourselves.

VALENTINE BALIUS
Rengia L. D. S. Jaunimo 

113 kuopa
šešta. Vasario-Feb. 10

Lietuvių Salėje
Pradžia 7:30 vai.

Muziką patieks Tony and 
His Tom Cats

Įžanga 25c.

thereby learning their various accen
tuations peculiar- to us, thus dis- 
eminating the intolerance which all 
of us are imbued with. The fore
going seems absurd but it is true. 
Take for instance the delicate sub
ject of religion. Those who believe 
that their church is the only true 
creed and in all others there ane devils 
lurking on the stair-steps ready to 
welcome them—as we were told in 
early years—is shear hypocrisy. The 
oftener one mingles with people of 
other races and creeds, visits their 
churches their doings, he becomes 
more tolerant and also more firmly 
bound unto his own, for he sees 
that after all, there are so many 
types that he must chose one, be it 
right or wrong, and follow it, un
like the others who do not frequent 
haunts of other races or their creeds, 
blandedly shut-out these, thinking in 
reality that his is the only one that 
is true, whereas he really knows of 
non-other thoroughly or even toler
ates them. Likewise one who has 
never attended doings, or mixed with 
socialists or communists, paint er
roneous pictures of these, believing 
them to be hideous monsters ready 
to devour any other without political 
philosophy. Actually these people 
are fighting for a common principle 
which they believe in and deserve 
commendation for standing, unarmed 
nearly against the social inertia of 
peoples who are afraid to do their 
own thinking.

Is practical Unity Possible?
Personally, I believe the chasm is 

widening between racial unity and 
the practical economic unity. It is 
inevitable. Years ago tribes united 
to fight off invaders and offensive 
tribes, today, we have no need for 
such protection. Also when all were 
land tillers everyone did the same 
thing in the same way at the same 
time. Unity was then possible to a 
greater extent. Even then it was 
far from perfect.

Today, the great diversity of re
ligions, of political philosophies, of 
social requirements, of industrial 
attainments, of intellectual differen
ces, minimizes the need for only racial 
unity. Such unity will in the future 
be stamped out entirely by issues 
of economic necessity. Unity is 
heading rapidly into two classes; 
that of capital and that of labor. 
One need not go far into history, 
several months in fact, to see the 
sudden banding of workers, includ
ing college men, into one great union 
to stave off being crushed on the 
other side by the powerful, unseen 
forces of unified industrialists.

The general failure of churches 
and political factions, at the present, 
to alleviate the unecessary suffering 
of the classes brings on the unity 
of unionism, entirely absent of racial 
or religious pigments, is it seems 
to be a part of the political philoso
phy of our President.

Peoniary Stigma
It can be seen, therefore that in 

years to come, racial demarcations 
will exist only in a cultural-histor
ical sense and that will then truly 
evolve a most complete practical 
unity possible. As it is today unity 
is simply a tool for certain leaders, 
aggressive as they are to put this 
unity to work for their own selfish 
interests. A business man goes to 
this or that affair because if he 
doesn’t he will be censored for it by 
reduced trade. Churches clamor of 
their empty coffers and pockets of 
clerics are well nigh deflated would 
become more so if they did not pro
pagate their own particular unity.

And so it is evident in this very 
small space alloted, that -unity in
volves a pecuniary interest and in 
spite of our optimistic attitude to
ward the pesimistic, it is hardly to 
be attained. It is gradually crack
ing down into a single melting pot 
due to modern interrelated economic 
forces. Life must exist before unity 
can be obtained in other fields.

By DR. JOHN J. KAMESIS

I do not believe in the reincarna
tion of the human soul; but since 
we hear quite often people speaking 
of the “universal idea” I should like 
to say a word concerning the latter. 
Emerson said that your unspoken 
thoughts or unexpressed ideas shall 
be uttered by others and they shall 
return to you with a certain “alien
ated majesty.” A propos, I intend 
to pass on to you a thought which 
has recurred to me time and again 
as it has probably done to you. Each 
time I heard it expressed by another 
it came back to me with a majestic 
air, but mocking me, because I held 
the same thought and thought it 
wasn’t worth the effort to express it

How well I remember when in 
1928 while I sat in a pew of the 
University Church, in St. Louis; a 
certain priest who was conducting 
the retreat that year, made the re
mark, that altho we may not be 
aware of it, yet 99 percent of our 
daily actions and utterances silently 
or loudly proclaim the glory and the 
majesty of God. I have communion 
with my Creator when on my after
noon off I ride out into the country 
or along the waterfront.

I have often felt that I was admir
ing and worshiping my God when I 
marvelled at the beauty- of the sun
set or the delicate structure of a 
wild flower in the woods. Finding 
an arrow-head spell-binds me, it 
whirls me back into the past; men 
lived then and worshiped too.

Lately, I heard my thought again 
spoken by another when Ambrose 
Swasey said “The order and laws of 
the universe were fashioned by a 
master intelligence.” An eclipse of 
the sun satisfied him of the existence 
of God. I like to feel like he does 
that the Creator fixed things in such 
a manner that we might learn more 
of those wonderful heavenly secrets, 
the source of light and the prolonga
tion of life. As the astronomer reach
es out and out into the galaxies 
of the heavens and the scientists 
delve deeper and deeper into the 
mysteries of the earth, I agree with 
him and the psalmist who says that 
the Heavens declare the glory of 
God and the firmament shows His 
handwork.

Attention, Akronites
A new deal in entertainment is to 

be presented by the Akron Lithuan
ian Social Club, at the Raymond 
Street Hall on Feb. 10, 1934, begin
ning at six p.m.

The program has many features, 
some of which are entirely new as 
far as the Akron Lithuanians are 
concerned. Among the features that 
the Lithuanian Social Club is going 
to present are:

1. Boxing Match between two 
young prominent Akron Lithuanians.

2. Wrestling Match beween two 
young prominent Akron Lithuanians.

3. A modern dance revue featur
ing the beautiful girls of the club.

4. A comedy sketch entitled 
“PASAKA APIE TINGINI”.

5. Other acts featuring musical 
offerings, acrobatic dancing, and rec
itations.

6. Social dancing is to follow the 
huge program.

The admission for this huge affair 
is only 25c to everybody. — Come 
and enjoy yourselves. — A good time 
is assured to all.

Committee.

SPORTS
The Lithuanian Dems met up with some “tough” opposition, Friday, 

February 2, and were overwhelmed by a score of 23 to 41.
Tires, at the St.This “swamping” was handed to them by the Fixit 

Clair Bathouse.
Better luck next time fellows. Maybe Honrath, and 

be playing.

LITHUANIAN DEMOCRATIC CLUB 
P

Greenwald .........
Rodgers .............
Carlson .............
Rudd .................
G. Malone .'.... 
Debesis .............
D. Malone .........
Valūnas .............

Total Points

F 
F 
F 
C 
G 
G 
G

G 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
1 
1

F 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
3

T 
2

10
1 
1 
0
2 
5 

23

FIX IT

Buckman .........
Honroth ..............
Cihlar ..................
Farrell .............
Gutowski .........
Starr ..................
Orban ..................

Total Points

Buckman

TIRES
P 
F 
F 
C 
G 
G 
G 
G

won’t

G 
4 
9 
2 
0 
1 
2 
0

F 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
2

T 
8 

19 
4 
2 
2 
4 
2

41
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Special Announcement
My Dental 
odd lot of 
will sell to 
whole lot.”

Supply man said, “I 
just 22 sets of good 
you right, if you will

have an 
teeth. I 
take the

I bought them. Now somebody 
to get these teeth at 1-3 off what they 

If you need plates 
save some money.

are really worth, 
here is a chance to

is going

E
DR. RAY SMITH Dentist

East 74th and St. Clair Avenue _
= Office hours 9 A. M. to 8 P. M.. Closed Wednesdays & Sundays. E
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RAUDONE
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Pilis prie kurios žuvo Didis 
Kunigaikštis Gediminas
Važiuojant Nemunu nuo 

Kauno Į Tilžę, pasižvalgius 
Į Nemuno pakrantes, pama
tysime daug gražių, Įdomių 
ir istoriškų vietų.

Tarpe Veliuonos ir Zam- 
kaus, dešiniame Nemuno 
šone, randasi ant kalno gra
žiai apaugus medžiais Rau
donės pilis. Gal ir ne pla
čiai skamba šis vardas, bet 
jis irgi turi savo istoriją ir 
labai gražią dekoraciją. 
Nuostabiai puikus reginys 
nuo pilies verandos iš va
karų pusės i Nemuną ir jo 
šlaitus.
Rusų
Įrengta, kurią retkarčiais 
atlanko pravoslavų 
arba archirejus.

Raudonės pilis 
1337 metais. Ją 
tuometinis kryžiuočių va
das jaunasis Bavarijos Hen
rikas, Vokiečių imperato
riaus sūnėnas. Pilis pa
statyta ir Įtvirtinta su pen
kiolikos sieksnių aukščio 
bokštu 9 kilometrai žemiau 
Veliuonos. Jos Įkūrėjo gar
bei ir buvo pavadinta pilis 
“Heinrich Bayern”, bet šis 
pavadinimas nepasiliko už
leidęs vietos kitam, Lietu
viškam, būtent: Raudonė, 
del raudonos spalvos plytų 
iš kurių pilis pastatyta.

Didis Lietuvos Kunigaik
štis Gediminas tą visą lai
ką kariavo su Totoriais ka
da Vokiečiai ritieriai šeimi
ninkavo Žemaitijoje. Pa
galiau baigęs žygį n ries To
torius gryžo i Lietuvą, ir 
sumanė greitu laiku išvyti 
Vokiečius iš savo žemės. 
1339 motais Gediminas su
rinko naują skaitlingą savo 
kariumenę ir pats jos prieš
akyje nužygiavo prieš Rau
donę. Kryžiuočiai sutiko 
Lietuvius žiauria ugnimi: 
tada kryžiuočiai pirmą kar
tą panaudojo prieš Lietu
vius paraką. Šūvis iš pilies 
bokšto lango Gediminą pa
kirto, jis krito mirtinai su
žeistas ir po kelių minutų 
mirė. Lietuviai iškilmingai 
nunešė savo vado kūną Į 
Veliuoną, sukuri didelį lau
žą, sudegino kūną, palenus 
palaidojo greta Veliuonos

Pačioje pilyje yra 
bažnyčia, gražiai

kunigas

įkurta 
pastatė

i V Ji 3l i
RĘSTA U RAN

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

T

tvirtovės ir ant jo kapo ka- 
riumenė supylė didelį kal
ną, iki šiol vadinamą Gedi
mino kalnu.

Po tėvo mirties, kunigai
kštis Montvila, vadovauda
mas savo skaitlingai kariu- 
menei, išvijo kryžiuočius iš 
Žemaitijos ir paėmė Rau
donės pilį su visa Įgula. Bet 
1343 metais ritieriai vėl su- 
gryžta į Lietuvą, netikėtai 
užpuolę Raudonę paėmė ir 
sugriovė.

šešioliktame amžiuje di
dis kunigaikštis Zigmantą? 
Augustas padovanojo tą pi
lį Kristinui von Kiršenstei- 
■nui, kuris ją atstatė. Kir- 
šensteinų herbas iš 1600 m. 
pasiliko ant pilies iki šiam 
laikui.

Baudžiavos laikais čia 
valdė tūlas Kaiseris, vėliau 
liko įpėdinė jo duktė, kuri 
paėmė sau už vyrą iš Pa
ryžiaus Juozą Raster. Jis 
ir dabar yra tos pilies šei
mininku.

Didžiojo karo metu Rau
donės pilis išoriniai beveik 
nenukentėjo, nes visą oku
pacijos metą ten gyveno 
Vokiečių vyresnybė, be to 
karo metu Raudonės dvare 
buvo privaryta iš visur be
laisvių, daugiausia Vilnie
čių, ir daugumoje moterys.

Po karo Raudonės dva
ras kaip ir kiti dvarai su- 
lyg žemės reformos įstaty
mais tapo išparceliuotas. 
Kasteris savo dvare šalia 
pilies įtaisė gerą, moderniš
ką malūną, kuris apielinkės 
žmonėms teikia daug pato
gumo. Prie malūno dar į- 
taisyta spirito varykla.

Raudonėj yra valsčius, 
mokykla, pašto agentūra ir 
vartotojų bendrovė ‘Viltis’.

Apie dvarą randasi ne
mažas šilas, kurį . paskuti
niu laiku p. Kasteris parda
vinėja metrais del statymo 
miestui. Pavieniai asme
nys perka noriai ir ruošia 
statyti namus. Planas bu
simam miestui paruoštas 
gražus. Prie visko pasta
ru laiku pradėjo kurtis ka
talikų bažnyčia. Ponas Kas
teris pavedė vieną didelį 
namą, kuriame dabar yra 
įrengta bažnyčia. Nors ir 
maža tėra kas paruošta 
bažnyčiai, bet jau kunigas 
gyvena ir Raudoniškiai baž
nyčią lanko.

Miestas dar neįsikuręs, 
krautuvė tėra viena ir ta 
pati kiek toliau nuo bažny
čios, tai šventadieniais čia 
privažiuoja iš kitur skap- 
lierninkų ir pardavinėja vi
sokias smulkmenas.

A. Tamošaitytė.
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Ę (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) :
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų : 
= kambarius leidžiame dykai. :

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit ■
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- :

E 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. :
E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 Į
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Užsirašyk tuojau 
“AMERIKOS LIETUVĮ” METAMS ir

Gausi gražiai spalvuotą istorinį
Dariaus-Girėno Kalendorių

Amerikos Lietuvis yra bepartiviškos krypties savaitinis 8-nių pus
lapių laikraštis. Prenumeratos kaina Suv. Valstijose $1.50.

Usienyje ir Kanadoje $2 metams.

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

“Amerikos Lietuvis” ::
14 Vernon Street  Worcester, Mass. H

itorirų g

ą Dovanai
savaitinis 8-niu pus- 8::g

Sąjungos 6-ta kuo- 
gražų vakarą, ku- 
rodoma judami pa- 
Lietuvos. Publikos

LIETUVOS PAVE IKSLAI. 
Liet. Darb. 
pa surengė 
riame buvo 
veikslai iš
buvo kupina Lietuvių mokyklos 
salė ir paveikslai visiems pati
ko. Daugelis vietos Lietuvių 
pamatė savo gimtinį kraštą, 
gimtines vietas, senus kaimy
nus ir tas bažnytėles kurias 
Lietuvoje augdami lankė. Ne 
viena moterėlė ir apsiverkė žiū
rėdama į savo gimtinio krašto 
vaizdus. Reikia pasakyti kad 
J. Januškevičius Jr. yra gabus 
filmininkas, jo paveikslai kur 
kas geresni 
mininkų 
atžvilgiu

tatymų. Tatai kas yra mela
giai, ar “A. L.” ir “Dirvos” ko
respondentas ar patys kuopos 
viršininkai? Tačiau J. Sekys ir 
G. Levišauskas polemikuodami , 
ir save teisindami kaltina kitus 
ir melagiais vadina! Su melu 
jie toli nenueis.

“D.” Koresp. M.

4KRONO
ŽINIOS

jo
už kitų 

fotografijas 
ir turinio

F. VAJUS.

musų fil- 
teknišku 

įvairumu.

Vilniaus
Fondo vajus duos ne-

1934 METU BONU 
KUPONAI

Priimam pilnai už “Dirvą” Lie
tuvos bonų kuponus.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland

JAU ATSIDARĖ
H

Geležinio 
mažai gerų pasekmių, nes p-lės 
Povilaitytė ir Pėnkauskaitė vei
kia platindamos Vilniaus pasus 
ir ženklelius. Vajus baigsis 
Vasario 16 d. Abi panelės iš
naudoja visokias progas kelti 
kapitalą Į V. G. F.

NEGRAŽUS UŽMETIMAI. 
Musų miesto tūli “veikėjai” no
rėdami pakenkti Vilniui Vaduo
ti Sąjungos skyriaus veikimui 
iškraipydami faktus bando pa
žeminti V. V. S. skyriaus vei
kėjus savo melagingais užmeti
mais. Štai J. Sekys SLA. na
rių susirinkime Sausio 14 d. pa
sakojo kad V. V. S. skyriaus 
viršininkai praleidę $20 ir ne
atsiskaitę. Patikrinimui šio už
metimo klausiau p. Sekio kada 
tokis dalykas Įvyko, jis nepa
sakė; klausiau V. V. S. sky- 

bet 
to

JAUNIMO DIDELIS VAKA
RAS

šio šeštadienio vakare, Vasa
rio 10 d. įvyks Akrono Lietu
vių Draugiško Klubo parengi
mas toks kokio dar niekad ne
turėta. Tas viskas bus žino
moj salėj, ant Raymond street, 
prasidės 6 vai. vakare.

Pirmu kartu Draugiškas Klu
bas perstatys šiame mieste 
praktišką televiziją. Progra
mų i prasidedant, bus originale 
šokių scena, perstatant! Akro
no gražiausias merginas pagal 
New Yorko mados.

Toliau, bus viena iš įžymiau
sių prbgramo dalių kumštynės 
ir imtynės tarp dviejų žymių 
vyrų. ' šis dalykas yra pirmas 
tos rūšies kuris bus galima ma
tyti per television.

Tiems kurie mėgsta lengves
nį pasismaginimą, bus persta
tyta puiki komedija, “Tingi
nys”. Ją suvaidins Akrono žy
miausi komedijantai, kurie pra
juokins jus iki ašarų. Ta ko
medija viena verta kelis kartus 
daugiau įžangos.'

Muzikalėje dalyje bus piano 
muzikos, smuiko solo ir klasiš
kų operatiškų dainų. Bus vie
na muzikalė naujenybė, pamai
šyta su deklamacijomis.

Programas tęsis porą valan
dų ir paskui prasidės šokis prie

i geros, populiarės muzikos.
Kadangi įžanga tik 25c., vis' 

išgalit tiek užsimokėti ir todėl 
pasistengkit atsilankyti, o už
tikriname gerus laikus.

J. Termenas

FOOD
SHOW

PUBLIC

KOMER WOOD & COAL CO.
1201 East 80th St. Phone GArficld 2921

LIETUVIS ANGL1NINKAS
Visokias geras Anglis ir Malkas Parduodam ir Pristaloni į Namus.

Original Pocahontas Lump.................................. $8.00
(Geriausia anglis—vienas bušelis pelenų iš tono anglies.)

No. 3 Pocahontas ................. ■ •........................... $7.50
Standard Pocahontas ........................................... $6.95
Sunday Creek .. . ................................................... $6.50
Hot Fire Lump ..................................................... $4.95
West Virginia Lump ........................................... $5.50

METINE ATSKAITA

::
::g
g

g gI

Dykai

I nuo i I po pietų 
kasdien 

tūkstančiai maisto 
pavyzdžių

Geros paskaitos. 
VISI UŽPRAŠOMI 

Viešos Vestuves 
Šeštad. Vasario 10 

9:15 vakare.
Įžanga -----------  25c

g «g

g 
i

LIETUVIU TAUPYMO LR PASKOLOS 
DRAUGIJOS

(The Lithuanian Savings & Loan Association) 
Cleveland, Ohio

Parodanti Stovį Pabaigoje Biznio 
Gruodžio 30, 1933.

TURTAS

Meto

Pinigai ant rankų ..................................
Paskolos ant mortgečių..........................
Paskolos ant certifikatų ar knygelių . 
Banko namas ...........................................
Nejudamas turtas (Real Estate) . . . 
Iš skolininkų už taksus ........................
Depozitai likviduojamuose bankuose . 
Federal Home Loan Banke .................
Suvienytų Valstijų Bondsai .................

Viso
ATSAKOMYBĖ

. ..$ 9,258.83 

. . . .465.651.81
8,370.27

. . . 37,350.00 

. . . 149,932.60 
97.05 

4,848.58
1,875.00 

300.00

$677,684.14

klausiau V. V. S. 
riaus viršininkus ir narius, 
atsakė kad netiesa. Niekur 
kių išlaidų nerasta.

Bet G. Levišauskas “A. 
nr. 4-me tarsi J. Sekio lupomis 
sako: “V. V. S. skyrius Čeka
nausko vadovaujamas 
tarpu tik mažą pramogą sur. 
gė, išleido (neatsiskaitė) suvirs 
20 dolarių”. Levišauskas ir Se
kys sutarę meluoja. Manau 
kad pats V. V. S. skyrius atsa
kys į jų melagystes.

KAS MELAGIAI? SLA. 124 
kp. viršininkus renkant 1934 
metams, J. Sekys, kuopos fi
nansų raštininkas, liudijo kad 
Ona Tamkiutė ir J. Smitkus 
yra gerame stovyje ir kad ga
li būti kandidatai į kuopos vir
šininkus. Bet Sausio 14 d. na
rių susirinkime buvo išaiškin
ta ir protestas patiekta kad J. 
Sekys ir G. Levišauskas (kuo
pos pirmininkas) skymuodami 
paneigė SLA. įstatus išrinko 
Oną Tumiutę ir J. Smitkų* kuo
pos valdybom Prirodžius kad 
Tumiutė buvo suspenduoda, kad 
Sekys jos suspendavimą užslė
pė, taipgi prirodžius kad Smit
kus Susivienijime neišbuvo me
tų laiko (tik 7 mėn.), tuomet 
abu nauji viršininkai buvo at
mesti. Pirmininkas G. Levi
šauskas aiškinosi kad J. Sekys 
jį apgavęs savo liudymu! Taip 
jis teisinosi už sulaužymą įs-

C. F. PETRAITIS, Prop.
6702 Superior Ave.,4

Running stock .................
Sumokėtas stock ...............
Neištraukiamas stock . ..

Viso . ..
Depozitai ir nuošimčiai . .. 
Rezervo fondas ...................
Nenadalinto pelno fondas . 
Priklauso j R. F. Corp. . .. 
Escrow ................................
Rezervas taksams .............
Nuošimtis ant paskolos .

. . . .$ 29.071.40
. . . . 65,500.00
. . . . 34.400.00
. . . .$128.971.40
. . . 448.961.63 
.... 32.532 84 
.... 19,204 84 
.... 35,370 96
.... 406.41

. . . . 10.236.06
. . . . 2,000.00

Viso .............................................. $677,684.14
Neiškolektuotų nuošimčių randasi $22,006.67.

vienu 
n-

NUŠOVĖ ŽMONĄ. Guzą Ne- 
mith. 59 m. amžiaus, sekmadie
nį nuėjęs į Vengru salę, kur jo 
žmona baliavojo, dvierr 

pradėjo šaudyti 
Šaudant, kulkos 

;r sužeidė kelis kitus 
Galiaus keli vyrai u 
ir parvertę laikė iki 
pribuvo.

Jisai sakė 
žmona pradėjo perdaug laksty
ti, paliko namus ir vaikus, 
jis turėjo ją “pamokyti”, 
apkaltintas žmogžudystėje.

revol-

iove.

policijai

žmones.
nugalėjo 

policija

jo

ir
Jis

Tė-SUDEGĖ DU VAIKAI, 
vams išėjus iš namų ir palikus 
mažus vaikus namie, du 4 me
tų amžiaus dvynukai, žaisdami 
su ugnimi uždegė namą ir su
degė. Ugniagesiai atvažiavę j 
gaisrą spėjo išgelbėt kitą 2 me
tų vaikutį. Tas atsitiko ant 
1203 First av., Szabo namuose.

PAKĖLĖ ALGAS. Goodyear 
gurno išdirbystė padidino savo 
darbininkams algas 10 nuošim
čių. Taipgi nekuriems darbi
ninkams duos dirbti 40 valan
dų į savaitę vietoj 36, kaip iki 
šiol dirbo.

Dabartiniu laiku Goodyear 
dirbtuvėse dirba 14,000 darbi
ninkų. Sulyg naujų algų, me
luose bus išmokėta $2,000,000 
daugiau.

WILKELIS FUNERAL HOME 
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. 

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro, 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

= HEnderson 9292
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VELYKŲ EKSKURSIJA Į LIETUVA 
per Scandinavian-American Line 

asmeniškai vadovaujant
J U O Z U I 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 Klaipedų. bus po 

vadovyste musu gerai žinomo operos dainininko 
JUOZO BABRAVIČIAUS

Laivakorčių kainų ir kitų informacijų kreipkitės pas 
Scandinavian American-Line autorizuotų agentų
Scandinavian-American Line

27 Whitehall St. 218 Washington St. 130 North LaSalle St
New York, N. Y. Boston, Mass. Chicago. 111.

PARSIDUODA
Mėsine ir Grosernč 

Lietuvių kaimynystėje ant E. 
79th St., tarp Superior ir St. 
Clair avė. Gera proga, parsi
duoda del ligos. Kreipkitės

Ohio Realty Exchange
1200 E. 79th St.

NAMŲ SAVININKAMS 
Taisau ir sudedu furnasus. 

Dengiu ir taisau stogus ir nuc- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners 

Roofing
J. W. GRAFF 

7313 Myron av.

Furnace & 
Co.
(Lietuvis)

G A if. 9269-R

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

Sulyg l’rez. Roosevello patvarkymo, bankinės valandos bus šiaip: 
Kasdien, nuo !• ryto iki 3 po pietų; šeštadieniais, nuo U iki 12. 

Vakarais ir šventadieniais uždaryta.

OVERKOTA1
VYRAMS IR VAIKINAMS

Už kainas kuriomis niekados daugiau nepirksit 
PASKUTINIAI Iš LIKUSIŲ KRAUTUVĖJE 

$g,95 ir $ 12-S5
Apsirupinkit, apsipirkit dabar!

Mažiems Overkotai $2.49 Mokyklos Vaikams $4.49 
Vaikų Vilna Mušti Ploščiai $2.98

Krautuvė atdara kas vakaras.

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

=

Cleveland, Ohio

Kurie manot važiuoti i Lietuvą dabar tuoj ar vė
liau — apsilankyti ar apsigyventi — kreipkitės į 
“Dirvos” Agentūrą laivakorčių, pasų ir kitų do
kumentų. — Laivakortės visomis linijomis — iš
plaukimai visais laikais — kelionė visais laivas. 
Per “Dirvos” Agentūrą gali prisidėti prie viso

kių ekskursijų kokios tik i Lietuvą rengiamos.

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Ave.
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Lietuvos Nepriklauso
mybes Dienai Ateinant

Lietuvos N e p riklausomybės 
dienos paminėjimo, rengimo ko
misija, kuri susideda iš tauti
nių ir katalikiškų draugijų at
stovų, savo posėdyje Sausio 30 
d. plačiai apkalbėjo kaip ge
riau ir pasekmingiau surengus 
paminėjimą Lietuvos Nepri
klausomybės 16-kos metų su
kaktuvių, kas atsibus sekma
dieni, Vasario 18 d.

Kaip jau žinoma, pradžia tos 
brangios šventės minėjimo bus 
Lietuvių Darželyje 3 vai. po 
pietų, kur bus prakalbos ir pa
dėjimai vainikų.

Kurie norės automobiliu va
žiuoti i Darželi turi susirinkti 
prie Lietuvių salės parėdė savo 
automobilius Lietuvos ir Ame
rikos vėliavų spalvomis. Nuo 
salės visa demonstracija išva
žiuos i Darželi prieš 3 valandą. 
Vainikai bus nuvežti viename 
automobilyje, ir Darželyje Lie
tuvaitės pasirengusios tautiš
kais rubais padės vainikus prie 
Dr. Jono Basanavičiaus pamin
klo. Ten bus pasakyta trum
pos kalbos.

Iš Darželio gryš i salę, kur 
nuo 3:30 po pietų bus Nepri
klausomybės Paminėjimo ban
ketas. Bankete galės daly
vauti kas tik nori, Įsigydami ti- 
kietus po 50c. (reikia įsigyti iš- 
kalno. Kurie dalyvaus progra- 
me tiems tikietas pusė kainos.)

Vakare gi 5:30 vai. didžiojo
je salėje prasidės programas, 
kuriame bus dainų, muzikos ii' 
kalbų. Bus kalbėtojai iš kitų 
miestų.

Publikai Į salę vakare Įžan
ga bus tik 15c. Visas pelnas 
eis Darželiui.

Taigi, brangus Lietuviai, ku
rie norite iškilmingai paminėti 
savo tautos šventę, dalyvauki
te šiuose parengimuose, ypač 
vakariniame programe, kadan
gi įžanga labai pigi. Tuomi sa
vo atsilankymu paremsit Dar
želio fondą ir paminėsim savo 
tautos didelę dieną.

Neužmirškite kad viskas tas 
atsibus sekmadienį, t Vasario 18 
dieną. Jonas Jarus.

SVARBI PASTABA DRAUGI
JOMS

Ohio valstijoje yra įvesta 
taksai ant įžangos tikietų, ku
riuos taksų komisijonieriai iš- 
kolektuoja po parengimo. Va
karų rengėjai turi arba apgau
dinėti komisijonierius ir rizi
kuoti arešta ir pabaudą, ar
ba panešti nuostolius išmokant 
•taksus iš paimtos įžangos.

Geriausia yra kad Lietuviai 
draugijų vakarus rengiant apsi
rūpintų išrinkti taksus iš pub- 
l'kos kaip yra valstijos įstaty
mo nurodyta ir nebus bėdos.

Publika privalo nepykauti už 
tai jeigu rengėjai ant tikietų 
uždės taksus, nes tą verčia da
ryti valstija ir jokio išėjimo 
nuo to nėra.

štai kaip taksai mokasi:
Už tikietą 10c vertės 00
Už 15c vertės ................. 2c
Už 20c vertės ................. 2c
Už 25c vertės ................ 3c.
Už 35c vertės ................ 4c
Už 40c vertės .................  4c
Tas reiškia kad prie nurody

tos vertės tikieto reikia pridė
ti nurodytą sumą taksų, ir pu
blika turi sumokėti, išėjimo nė
ra (arba rengėjai turi mokėti 
iš savo iždo).

įstatymuose aiškiai pasakyta 
kad taksai turi būti iškolektuo- 
ti iš asmens perkančio tikietą.

Lietuviai tą turėtų supras
ti, nes visur einant j teatrus 
moka taksus, ir nuo to nėra 
liuosą įžanga į Lietuvių salę.

Lietuvių Salėje patartina iš
kabinti kortą su nurodymu ko
kie taksai turi būti, nes to rei
kalauja įstatymas. Tikietai vi
si turi būti šitaip išdrukuoti:

Admission ............. 25c
Ohio tax ............... 3c
Total ..................... 28c

Ir tam panašiai, sulyg auk
ščiau nurodytos tikietų kainos.

GENERAL Electric Compa
ny steigia Clevelande dirbtuvę 
išdirbimui naujos rūšies gazo 
nečių. Bus darbų del 200 dar
bininkų.

LIET. MOTERŲ KLUBAS 
užkviečia visus dalyvauti savo 
rengiamame gražiame vakarė
lyje sekmadienį, Vasario 25 d . 
Šv. Jurgio parapijos salėje.'Tai 
bus kas nors naujo sujungta 
sykiu su kortavimu. Prasidės 
3 vai. po pietų ir tęsis kiek 
kas norės but. Apie 6 valandą 
vakare bus vakarienė, po to vėl 
kortavimas. Tikietus galima 
iškalno gauti pas klubo nares, 
po 35c., ir ten pat salėj. O. K.

OHIO valstijoje yra dar 1G 
nacionalių bankų kurie negau
na leidimo atsidaryti nuo perei
to meto bankų šventės.

Kada paskelbta bankų šven
tė, 85 nacionaliai bankai nega
vo leidimo atsidaryti iki neper
siorganizavo. Iš jų dar' 16 po 
šiai dienai nepersiorganizavo, 
kiti gi bankai jau atsidarė ar
ba gavo leidimus atsidaryti.

MOTERŲ SĄJ. JAUNAMEČIŲ 
PARENGIMAS

Šį sekmadienį, Vasario 11 d., 
Moterų Sąjungos 36 kuopos 
jaunamečių skyrius rengia pir
mą savo programėlį naujos pa
rapijos salėje. Programas su
sidės tik iš jaunamečių, kuris 
bus sekantis:

IŠ MOTERŲ LABDARYBĖS 
DR-JOS PARENGIMO

Sausio 28 d. Moterų Labda
rybės draugija surengė vakarą 
naujos parapijos salėje, kuris 
labai gerai nusisekė. Progra- 
mo vedėjas buvo pats klebonas 
Kun. A. Karužiškis. Programą 
pradėjo Moterų Labd. Dr-jos 
choras, kuris sudainavo Lietu
vos Himną kartu su visa pub
lika.

Sekė komedija, “Kas ‘Bo
sas’?”, kurią atliko sekanti ar
tistai : Twila Babarskaitė, Al
vina Salasevičiutė, Jurgis Lu- 
koševigius ir Petras Luiza (vi
si Liet. Vyčių 25 kp. nariai).

Po vaidinimo, p. Kavaliaus
kienė labai gražiai padainavo 
solo. Sekė Trys Grybai (Pet
ras Luiza, Jonas Kazlauskas, 
Jurgis Lukoševičius), kurie la
bai prijuokino publiką.

Pp. Salasevičienė ir Kavaliau
skienė patenkino publiką padai
navusios keletą duetų.

Mot. Labd. choras, po vado
vyste Alvinos Salasevičiutės, 
kurs jau antrą kartą pasirodė, 
padainavo keletą dainų.

Sesutės Salasevičiutės išpil
dė piano duetą.

P-lė Domicėlė Salasevičiutė, 
darbšti pianistė ir jaunuolė, vi
so vakaro dainoms akompana- 
po pianu.

Antrą kartą Trys Grybai pa
sirodė ir dar daugiau pridarė 
juokų. Lietuviai turėtų tikrai 
džiaugtis kad turi tokius juok
darius kurie gali palinksminti 
visuomenę savoje kalboje.

Programą užbaigė Mot. Labd. 
Choras su dainomis. A. S.

Iškilmingas A,, Minėjimas
16-kos Metų

Lietuvos Nepriklausomybe^
RENGIA BENDRAI CLEVELANDO LIET. TAUTINĖS IR KAT. DR-JOS

SEKM. VASARIO-FEB. 18
Pradžia 5:30 vai. vakare.

LIETUVIU SVETAINĖJE

Šis Lietuvių Laisvės Dienos paminėjimas bus gražesnis ir iškilmingesnis negu 
kada nors Clevelande buvo: tą dieną bus dvejos iškilmės, sekančiai:

1- ma iškilmė: Nuo 3 vai. po pietų Lietuvių Darželyje. Ten bus padėjimas vai
nikų pas Dr. Basanavičiaus paminklą ir pasakyta trumpos kalbos.

(PASTABA: Kurie nori dalyvauti vainikų nuvežime, prašomi susirinkti prie 
Lietuvių salės nuo 2 vai. po pietų, automobiliai turi būti parėdyti Lietuvos ir Ame
rikos vėliavų spalvomis.)

2- ra iškilmė: Lietuvių salėje, nuo 5:30 v. vakare. Bus koncertas, patriotinės 
kalbos. Kalbės Kun. E. šteigmanas iš Youngstowno, P. J. Žuris, K. S. Karpius, 
Kun. A. Karužiškis, Adv. P. V. Česnulis ir kiti.

Į salę įžanga tik 15c ypatai. Visas pelnlas skiriamas Liet. Darželiui.

_ - ___ i_________________________ ________________________________

Veikalas, • “Pleperkų Liežu
viai”,

Jaunąmeč: f! choras, kuris tą 

 

vakarą- pas /odys keletą

An'r’ški okiai,
L' :-^kš šokiai su 

niais ..osjZumais;

Atvaizdas “'Lietuvos 
klausomybės” dienai ir 
oa marginimai.

šiame laike tik šita viena

sykių ;

tauti-

Nepri- 
kitokie

grupelė tėra iš mažesnio jauni
mo kuri yra taip aktiviška, to
dėl ant jų remsis ateities dar
bai Lietuvybės skleidime, arba 
bus viskas pražudyta.

Taigi ateikit padrąsinti jau
nimą dirbti, paremkit parapiją 
T tuo pat laiku džiaugkites su 
jaunimu iš labai linksmai pra
leisto vakarėlio.

A. S.—Vakaro Mokytoja.

STREIKUOJA. Clevelande 
streikuoja 500 mėsos gamini
mo darbininkų trijose mėsinė 
se ant West Side. Darbinin
kai reikalauja algų pakėlimo.

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

KAIP PARĖDYTI automobi
li Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną. Kurie norės važiuoti į 
Lietuvių Darželį nuo Lietuvių 
salės Vasario 1’8 dieną, privalo 
turėti prie automobilio tinka
mose vietose pritaisę Lietuvos 
ii- Amerikos vėliavėles. Gali 
turėti didumo kokio gas nori 
ii- pritaisyti kaip nori, bet pri
valo turėti abi vėliavėles.

Kurie neturit vėliavų, pir
miausia nusipirkit Amerikoniš
ką vėliavėlę jums patinkamo 
didumo ir paskui namie pasi
siūki! Lietuvišką tokio 'pat di
dumo. Tik nesumaišykit Lie
tuvos spalvų, jos eina šitaip, 
nuo viršaus i apačia:

GELTONA
ŽALIA, 
RAUDONA 

(Automobiliai prie sales turi 
būti ne vėliau 2:30 vai. po pie
tų.)

NAUJA VALD’ BA. Lietu
viu Salės Bendroves valdyba 
1934 metams išrinkta sekanti- 
Jonas Zinkevičius — pirminin- 
’•.(as; Juozas židžiunas — vice- 
;vm.: Adolfas Ivinskas — sa

lės reikalų vedėjas; Petras Sku-
- — finansų rast.; Jurgis 

Brazaitis — nutarimų rast.
Veikianti komisija: J. Zinke

vičius, A. Ivinskas. P. Skukas.

34 UŽMUŠTA. Cleveland© 
srityje iki šios savaitės pra
džios automobilių nelaimėse už
mušta 34 asmenys.

Sekmadienio rytą patamse 
neatsargiai važiuodami sutiko 
mirtį nesenai vedę John Wal
ker su žmona. Jie patys už
lėkė traukiniui į kelią važiuo
dami automobiliu ant Lorain- 
Wsta 143 st. skerskelio. Nors 
buvo nuleista kelią uždaranti 
vartai, tačiau jiedu lėkė ir už
lėkė ant pat kelio ir buvo su
daužyti.

DIRVIEČJAI VIS LAIMI. 
Andersono ir Tulausko bowling 
alley ąį pirmadienį “Dirvos” bo- 
1 įninka i rito boles prieš Kvede- 
ro (mėsos krautuvės savinin
ko) tymą. Dirvos tymas lai
mėjo pirmą ir paskutinį iš tri
jų, Kvedero tymas laimėjo an
trą. “Dirvos” tyme lošia An
tanas Pongonis, S. Halaburda, 
J. Savage, T. Lasko ir A. Ven- 
slovaš. Kvedero tyme: Jonke, 
S. Luiza, A. Luiza, J. Novy ir 
dar vienas.

Tą patį vakarą lošė šie kiti 
tymai: šeštoko prieš Kubiliaus, 
Brazio prieš Tulausko-Andęr- 
sono.

Ten pat paskirais vakarais 
lošia dar sekančių biznierių ty
mai: O’Bell, Wilkelis, Marcu- 
laitis, Elyria Garage, Addison 
Meats, Steve’s Confectionery.

Sportas.

MIRĖ. Sausio 28 d. mirė Jo- 
las Okunas, Youngstownietis, 

kuris keletas metų atgal gyve
no Clevelande ir buvo labai ži
nomas tarp Lietuvių.

Gimęs Birž. 24 d., 1881 m., 
i Amerika atvažiavo 1901 m. 
ir tais pačiais metais atvyko į 
Clevelandą. Čia prigulėjo prie 
šv. Jurgio parapijos ir šioje 
narapijoje 1907 m. vedė sau 
žmoną Oną. Tuo pat laiku jis 
buvo narys Švento Kazimiero 
Gvardijos ir buvo labai gerbia
mas Lietuvių tarpe.

Išvažiavęs į Youngstowna, 
ten išgyveno 25 metus ir ten 
prigulėjo prie LRKSA. 63 kp., 
taipgi buvo “Dirvos” skaityto
jas ir rėmėjas.

Paliko nuliūdime žmoną, sū
nūs ir dukteris: Ona (kuri yra 
ištekėjus už Stasio Luizos ir 
gyv.. Clevelande), Jonas, Louie, 
Evelyn, Alesė ir Alfredas, ku
rie gyvena su motina. Taipgi 
liko kiti artimi giminės gyve
nantieji Youngstowne ir Cleve
lande.

Tapo palaidotas iš šv. Pran
ciškaus Lietuvių bažnyčios, ku- 
iios klebonas Kun. E. šteigma- 
nas pasakė labai pritaikytą pa
mokslą ir labai tinkamai pri
ruošė kitas ceremonijas. A. S.

AUDINYČIOS Cleveland© šį 
pavasarį pasiryžusios smarkiai 
dirbti. Nekurtas jau dabar 
gauna daugiau užsakymų.

Rubsiuvyklos taipgi šiuo lai
ku dirba neprastai.

BIRUTĖS ŠĖRININKAMS
Birutės Duonkepyklos Ben

drovės metinis susirinkimas 
atsibus trečiadienį, Vasario 21 
d., nuo 8 vai. vakare, Lietuvik 
salėje. Visi šėrininkai prašo
mi dalyvauti. Valdyba.

VAŽIUOSIT LIETUVON?—

creipkites į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

PATS PLACE
1386 East 65th St.—Kampas Luther

TIKRA LLIETUVIŠKA UŽEIGA

JT

Čia gaunama visokį legališki alkoholiniai 
gėrimai, degtine, alus, ir visokį 

užkandžiai.

Tikras Lietuviškas Patarnavimas.

P. JONIKIENE. >

i

PO OPERETĖS “NATALKA 
POLTAVKA'”

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Darbininkų dr-ja statė Lietuvių 
salėje operetę “Natalka Poltav- 
ka”, kuri labai gražiai pasise
gė. Veikalas buvo įdomus ir 
aktoriai dainininkai savo roles 
atliko puikiai. Publikos priėjo 
pi i na salė.

Veikalas yra iš Ukrainiečių 
gyvenimo, apie našlaitę kaimie
tę mergaitę, kurios motina pri
kalbinėja jai tekėti už turtingo 
bet seno raštvedžio, kuris ją 
simylėjęs, kad nereiktų skurs
ti ir vargti. Pasirodo kad mer
gaitė įsimylėjus su jaunu bet 
biednu kaimiečiu, kurį jau ke
turi metai kaip nemačius, nes 
jis išėjęs į pasaulį laimės jieš- 
koti. Kada mergaitė sutinka 
eiti už seno raštvedžio, many
dama kad gal jaunasis daugiau 
nesugryš, tuoj po jos susižie- 
davimo parsiranda jos mylima
sis, ir ji atsisako nuo susižie- 
davimo su raštvedžiu, prisiža
dėdama eiti už savo jauno my
limo vaikino. Jis žinodamas 
esąs biednas, nors ir parsivežė 
kiek užsidirbęs pinigų, pataria 
jai eiti už turtingojo, kuris ya- 
lės jai duoti geresnį gyvenimą, 
sykiu jai duodamas dovanų sa
vo tuos uždirbtus pinigus.

Senas raštvedis matydamas 
jaunojo širdingumą ir nujaus
damas jų didelę meilę paliuo- 
suoja mergaitę nuo scisižieda- 
vimo ir atiduoda ją jaunajam, 
palaimindamas juos.

Kaimietės mergaitės rolę tu
rėjo Sofija Kučinskaitė; ji at
liko savo rolę labai naturališ 
kai. Antras geriausia vaidino 
S. Telksnys, jis buvo kaimo 
rinktinis ir raštvedžio piršlys. 
Jis tai yra tikras artistas sce
noje, su skaidriu balsu, kurio 
kiekvienas žodis buvo aiškus 
kalboje ir dainoj. Trečias ge
dausią rolę atliko kaip Vaidmi
ne taip ir dainomis tai A. Gai- 
liunas. Jo pasirodymas prida
vė scenai gyvumo ir smagumo.

Nastutės motinos rolę turėjo 
B. Rasiulytė. Rolė nedidelė ir 
o-l e i Kasiulytei nebuvo progos 
gerai pasirodyt, nors ji savo 
dalį atliko gerai.

Ratšvedis buvo J. Krasnic- 
kas, kuris apart dainavimo bu
tų galėjęs geriau pasirodyti. 
Matyti buvo kad jis įpratęs dai
nininkus diriguot, ir scenoje vi
są laiką su jais dainavo ir di
rigavo. Tarpais buvo matyt 
kad užmiršęs jog pats turi ro
lę.

Nastutės mylimasis buvo F. 
Panzeris, ir jis ko tik nesuga
dino veikalą. Jokio veiklumo 
neturėjo, kaip tik scenoj pasi
rodė išstovėjo ant vietos visą 
laiką rodos bijodamas pasiju
dinti. Dainuot rodos gerai ga
li, bet vaidint visai ne.

Ant galo visa grupė sudai
navo sekstetą, kuris tikrai ver
tas pagyrimo. Už visą šį pa
rengimą reikia atiduoti kredi
tą už pastangas ir pasidarbavi
mą J. Krasnickui.

Po vaidinimo artistės buvo

Skyrius VI.
Lietuviai Amerikos politikoje

1892 metais Pranas Aksonas ir Jurgis Ceg- 
iauskas, būdami Amerikos piliečiais, pakalbino 
Martišauską sudaryti Republikonų klubą, esą, 
galima pasipinigaut laike prezidento rinkimų. 
Tepublikonų kandidatas į prezidentus buvo Ben
jamin Harrison, Demokratų — Grover Cleve
land. Tuoj sudarom Lithuanian Republican 
Club: P. Aksonas prezidentas, Jurgis Cegliaus- 
kas vice prezidentas, N. F. Martišauskas sekre- 
iorius. Tuoj antrą dieną nueinam į Republiko- 
lų partijos vyriausią raštinę, pasisakom ką pa
tarėm, ir tuoj surengtam mass-mitingą “Gesens 
■.alėje”. Ant plakatų skamba: “Mass Meeting 
>f the Lithuanian Republican Club”. Antroje 
lusėje Lietuviškai, su priedu jog bus gėrimų, 
•igarų ir užkandžių dykai. Ot, to tik ir reikė- 
o! Salė prisipildė visokių žmonių, ir svetimų, 
fada atėjo kalbėtojai pamatę tokią minią nu
stebo. Ant rytojaus vietos dienraštis “Leader” 
įprašo kad nežinoma ir negirdėta tauta pirmu 
kartu pasirodė Clevelande, didelis buris. Na. 
Xksona visi gerbtam už tokį pakėlimą Lietuvių 
svetimtaučių akyse.

Politikieriai rengia mieste demonstraciją, 
nes surašėm Lietuvius katrie norės eiti maršuo- 
ti, gaus dykai uniformas. Išrinkom geras uni
formas. Uniformos buvo tokios: švarkas mė- 
'ynas, su kutais, geltonais knypkiais, rausvi au
tai, ii- kareivinės skrybėlės. (Tais taikais pre
zidento rinkimuose darydavo dideles agifatives 
iemonstracijas gatvėmis ir nešė visokius para
dus). Gavom ir vėliavą ir musų klubo iškabą. 
Lietuvių susidarė 150 maršuotojų. Mus pataikė 
įastatyti tarp dviejų muzikantų kuopų, taip kad 
ūškiai atsiskyrėm nuo kitų tautų. Muzika bu
žo be pertrūkio, vieni nustoja, kiti pradeda. Na 
:r vėl Lietuviai aprašomi Angliškuose dienraš
čiuose. Šis darbas patiko visiems Lietuviams, 
tęs supažindino mus su kitais šio mieto gyven
tojais.

Rinkimus laimėjo Demokratai — preziden
tu likosi Grover Cleveland. Nuo to ir musų kiu
žo tiek ir tesigirdėjo. Aksonas rodos pasidarė 
rinigų, bet Martišauskui tik už rašymą ir su
gaištį apmokėjo. Pastarasis nuo klubo pasi
traukė.

Kovo 4 d. 1893 metais Grover Cleveland už- 
miė prezidento vietą. Tuo taiku užstojo prasti 
taikai, kaip buvo 1930 m. Tais metais, nuo Lie- 
ios 1 dienos uždarė bankus. Kas turėjo ban
kuose pinigų, galėjo gauti po kelis dolarius. Jei 
rorėjo visus išsiimti turėjo duoti užsakymą ir 
galėjo gauti tik po 90 dienų, o jeigu pusę pini
gų reikalavo tai gaudavo tik po 30 dienų laiko. 
Daugelis ėjo dirbti miesto darbus tik už anglį 
ir maistą.

Tom L. Johnson, kuris buvo plačiai žinomas

politikoje ir vėliau dar labiau pragarsėjo, tuo 
laįku buvo Kongresmanu. Jis žinodamas apie 
Lietuvius ir Martišauską, 1894 metais parašė 
laišką ir užprašė mane pribūti į viešbutį sekma
dienio rytą, nes Johnson parvažiavęs iš Washin- 
gtono ten apsinakvojo. Nuėjus pas jį, jis ma
ne gražiai priėmė, pašaukė savo rinkimų kampa
nijos vedėją Charles P. Salen, supažindino su 
juo, ir pranešė kad duos man $40 į savaitę ir 
visas lėšas mitingams ii- fundijimams, ir prašė 
organizuot klubą Demokratų pusei. Tai buvo 
Rugsėjo mėnesį, 1894 metais

Spalių 6 d. 1984 m. tapo sutvertas stiprus 
klubas iš 33 piliečių ir 6 turinčių pirmas piliety
bės popieras. Vardas klubui duota: Lithuanian 
Political Club of Cleveland. N. Martišauskas 
prezidentas, M. Sacevičius sekretorius.

Plakatus būdavo dalinama karčiamose, už 
ką karčiamninkaį gaudavo apmokėti ir buvo ap
mokama jiems už šiaip pagalbą iš jų puses.

Laike kampanijos prieš rinkimus surengėm 
keturis mass-mitingus: du ant St. Clair ir du 
apie Market House. Porą kartų užprašytas bu
vo kalbėt dabartinis Apskrities šerifas John M. 
Sulzmann, jaunas cigarų išdirbėjas, labai geras 
kalbėtojas, ir gal per mane jis daugiausia pra
dėjo eiti į politiką ir paskiau buvo išrinktas į 
miesto tarybą.

Tom L. Johnson rinkimus pralaimėjo ir į 
Kongresą tapo išrinktas Theodore Burton. Vie
nok Johnson apmokėjo visus mano kaštus ir dar 
šiek-tiek viršaus. Klubas taikėsi gerai, nes ja
me prigulėjo biznieriai.

1896 metais į Suv. Valstijų prezidentus kan
didatavo Republikonas McKinley ir Demokratas 
Wm. J. Bryan (jis kandidatavo laisvo sidabro 
platforma, norėdamas kad šalyje rastųsi dau
giau pinigų). Na ir vėl prasideda kampanijos 
su demonstracijomis ir garsinimais. Jau dau
gelis Lietuvių susipažino su politikieriais. Rin
kimus laimėjo McKinley.

Atėjo 1900 metas — ir vėl tiedu politikie
riai kandidatuoja į prezidentus. Tada visi kurie 
tik progą turėjo pradėjo klubus tverti. Aš pri
stojau į Republikonų partiją, nes tie išanksto 
mane užprašė ir daugiau atlyginimo davė.

Tada buvo tokie taikai kad kandidatai pir
ko balsus. Iki 1906 metų pilietybės popieras 
duodavo visiems dykai per klubus. Kada per
mainė įstatymus kad piliečiais gali pastoti tik 
perėję tam tikrus patvarkymus ir tik per Val
stybės Departmentą, visi klubai išnyko. -

Aš vis taikiausi politikoje iki mane Kun. 
Halaburda nesudavadijo (apie tai rasim toliau 
parapijos reikaluose). Iki tolei buvau pirmuti
nis visame, eidavau į teismus už perkalbėtoją ir 
net prie vestuvių vienai porai, ir keturiems li
goniams buvau perkalbėtoju prie išpažinties, ka
da nebuvo Lietuviško kunigo.

(Bus daugiau)

mdo vanotos gražiais buketais 
gėlių, kurių jos buvo tikrai ver
tos.

Dar noriu pastebėti kad visu 
taiku per veikalą sufleris buvo 
taip garsiai ir aiškiai girdėti 
kad buvo net pikta klausyti. 
Nežinojai ar klausai artisto-ar 
suflerio. Buvo matyt kad tas 
nervąvo ir artistus, net kartais 
sumaišė. Sufleris turėtų tik 
reikale paduoti porą žodžių, o 
ne visą taiką rėkt garsiau už 
artistą. Dailės Mylėtoja.

Maskaradų Balius-Šokis
VASARIO-FEB. 13 d. 1934

(Užgavėnių vakare) 
LIETUVIŲ SALĖJE 

Rengia LRKSA. 50 Kuopa 
Prasidės 7 vai. vak.

Kviečiame visus kuoskaitlin- 
giausia atsilankyti. Bus duo
dama 5 dovanos pinigais keis
čiausia apsirengusiems. Įžan
ga tik 25c. Gros Luizos orkes
tras. (6)

Kviečia Rengimo Komisija.

PARSIDUODA TROKAS
1 tono Chevrolet, geram sto

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