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AUTOMOBILIŲ INDUSTRIJA ATSISAKO 
PRIPAŽINTI A. D. FEDERACIJĄI D A R B A I I

IR DARBININKŲ ŽINIOS j

Bijo Darbo Federacijos. 
Detroit. — Automobilių in
dustrijos vadai, matydami 
kad tarp automobilių darbi
ninkų pradeda veikti Ame
rikos Darbo Federacija, su
sidėję bendrai pradėjo viso
mis pastangomis kovoti ir 
neįsileisti unijos kad tvar
kytų darbininkų reikalus 
su darbdaviais.

Savo pranešime, kuri iš
leido spaudoje, automobilių 
išdirbėjai sako kad “musų 
industrija nemano pripa
žinti Amerikos Darbo Fe
deracijos kaipo .darbininkų 
atstovybės”, nors pasižada 
•‘visomis pusėmis prisitai
kyti prie N RA”.

Su Balandžio 1 diena bai
giasi federalės valdžios be
darbių aprūpinimas darbu, 
ir toliau kiek bus galima 
valdžia duos pagalbą, bet 
darbininkai skaitysis ne fe- 
deralės valdžios darbininkai 
bet tų vietinių įstaigų ku
rios su valdžios pinigais ves 
kokius nors darbus.

Washington. — Gelžkelių 
darbininkų atstovai ir kom
panijų viršininkai pradėjo 
čia savo derybas algų nu
statymui. Abi pusės turi 
viena kitai tolimus progra
mas ir išrodo kad reikės 
padėti daug darbo jeigu ką 
nors norės atsiekti be kivir- 
čių.

Kelių darbai. Preziden
tas Roosevelt nori šymet 
užvesti plačiai visoje šalyje 
kelių statymo darbus, tam 
tikslui nori Kongreso pra
šyti $400,000,000.

Toledo, O. — Stiklo in
dustrija taip atkiuto prohi- 
biciją panaikinus kad visos 
stiklo išdirbystės šiuo tar
pu niekaip nespėja išpildy
ti užsakymų.

New Yorke tęsiasi smar
kus taxi šoferių streikas. 
Streikuoja apie 5,000 šofe
rių. Vietomis atsibuna su
sipešimu streikerių su dir
bančiaisiais.

šioje šalyje jau 20 valsti
jų nubalsavę panaikinti ne
pilnamečių vaikų darbą.

Reikia dar 16 valstijų pa
darymui to sumanymo vi
suotinu šalies įstatymu.

Meile, Prancūzija.—Alko
holio bravore ištikus spro
gimui užmušta du darbinin
kai.
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ROOSEVELT BANDO 
TAIKYTI

Washington. — Pasireiš- 
i kus dideliam streiko debe
siui automobilių ir jų reik
menų industrijoje, kuomet 
automobilių industrijos at
stovai griežtai pasakė kad 
ta industrija nepripažins 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijos kaipo tokios, ir 
su ja nesitars darbininkų 
reikalais, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas W. 
Green pranešė Senato ko
mitetui kad automobilių in
dustrija sustreikuos, į tai 
pasiskubino įsimaišyti Gen. 
Johnson, NRA administra
torius, ir pats Prezidentas 
Roosevelt, prašydami veng
ti streiko.

Streikas laikinai atidėtas 
ir eina tarimaisi. ■

Automobilių industrijos 
vadai patalpino laikraščiuo
se net skelbimus į darbinin
kus, nurodydami kodėl jie 
nenori kad unija maišytų- 
si tarpe darbininkų ir darb
davių.

Automobilių išdirbėjų at
stovai pasakė kad jie su
tinka kalbėti apie algų di
dinimą ir darbo valandų su
trumpinimą, tik'ne apie uni
te-

GELŽKELIEČIŲ 
KLAUSIMAS

Be automobilių industri
jos, dar iškilo svarbus klau
simas gelžkelių darbininkų.

Gelžkelių darbininkai pa
reikalavo nuo Liepos 1 die
nos pakelti algas 20 nuošim
čių, tuo gi tarpu gelžkelių 
kompanijos dar reikalauja 
kad gelžkelių tarnautojai 
sutiktų ant 5 nuoš. numaži
nimo dabartinių algų.

Prez. Roosevelt perser
gėjo gelžkeliečius ir darb
davius kad išrištų savo ne
susipratimą barniu budu.

Prie kokių išvadų bus 
prieita parodys trumpa at
eitis. "*

Streikai, algų pakėlimai 
ir kiti išsivystymai dabarti
niame darbininkų judėjime 
pirmiausia apsireikš bran
gimu įvairių pragyvenimo 
reikmenų.

SOCIALISTAI LAIMĖJO
Buenos Aires, Argentino

je, buvę rinkimai, kuriuose 
laimėjo didumą socialistai.

HITLERIO PO POROS 
METŲ NEBUS

Cleveland. O. — Siuvėjų 
unijos vadas M. Plettl sako 
kad po dviejų metų Vokie
čiai išvys Hitlerį, jeigu jis 
dar bus gyvas, nes jis ne
gali išpildyt savo prižadų 
kuriuos žmonėms darė.

$200,000,000 PELNO 
IŠ DEGTINĖS

Washington. — Per me
tus laiko, nuo panaikinimo 
prohibicijos ir grąžinimo 

! alaus federalės valdžios iž- 
1 das gavo $200,000,0(16 inei- 
gų taksais už svaiginančius 
gėrimus, kurie pinigai bu
tų nuėję į kišenius visokių 
slaptų degtindarių.

SULAIKĖ NUO PALAI
DOJIMO GYVOS

Varšava. — Vienam kai
me žmonės ii- kunigas su
laikė palaidojimą moteries, 
52 metų amžiaus, kurios 
širdis buvo sustojus- plakti 
ir daktaras pasakė kad ji 
mirus. Jos kūnas buvo šil
tas ir turėjo naturalę spal
vą. Ar ji atgijo praneši
mas nepasako.

NUŽUDĖ KETURIAS 
DUKTERIS

New York. — Tūlas John 
McHale, kuju nužudė savo 
keturias jaunametes mer
gaites ir pasišalino iš narnų. 
Policija gavus žinią apie tą 
darbą griebėsi jo jieškoti.

33 UŽMUŠTA
Maskva. — Uralu kalnuo

se gelžkelio nelaimėje už
mušta 33 pasažieriai.

Tik dabar sovietų vyriau
sybė nuteisė du traukinių 
inžinierius mirties bausme 
už neatsargumą su trauki
niais, Kovo 4 d., kada buvo 
užmušta keliolika žmonių. 
Štai vėl nauja nelaimė ir 
vėl turės bausti kitus mir
ties bausme.

Sovietų tyrinėtojai pripa- 
žysta kad tos nelaimės iš
tinka iš neatsargumo trau
kinių valdytojų, gal but jie 
buna girti.

PRIGĖRĖ 50 JŪREIVIŲ
Australijos pakrašč i a i s 

siautus smarki vėtra per
eitą savaitę nuskandino ke
lis laivus, viso prigėrė apie 
50 jūreivių.

i _________
Kovo 16 d. Suv. Valstijo

se pietų dalyje paskirose 
valstijose mirties bausme 
nubausti astuoni negrai.

PRARIJO 1,203 GELŽGA
LIŲ

New York. — Gydytojai 
padarė operaciją vienai pa
nelei ir iš jos vidurių išėmė 
1,203 šmotelius gelžgalių — 
vinučių, sriubų, ir šiaip vi
sokių smulkių daiktelių. Ji 
sako juos rydavus taip sau 
juokaudama.

Tokio, Japonija. — Kovo, 
22 d. kilus gaisrui Hakoda
te mieste, sudegė apie 25,- 
000 namų, gaisre dingo ar
ti 1,000 žmonių, ir 150,000 
liko be pastogių.

Gaisrą padidino audra, 
kuri tuo laiku siautė, nuver
tė namų kaminus ir'nuo 
prasidėjo gaisras.

to

2,000 NUŽUDYTA
Žinios iš Turkestano pra

neša kad tenai žiauri Tun- 
ganų banditų gauja išsker
dė apie 2,000 žmonių.

ITALIJA VADOVAUS 
PO 60 METŲ

Roma. — Premjeras Mus
solini fašistų suvažiavime 
pasakė kad jeigu Italijos fa
šistai laikysis savo dabarti
nio programo ir eis pirmyn 
tai po 60 metų Italija vado
vaus visam pasauliui. Ita
lija neturi progos plėstis 
i vakarus ir šiaurę, bet ga
li plėstis j pietus ir rytus, 
pritraukdama Afriką ir A- 
ziją prie civilizacijos.

KURSTO PRIEŠ POPIE-

Berlinas. — Jaunų Nazių 
vadas skleidžia atsišauki
mus ir ragina Vokiečių ka
talikų jaunimą atsimesti 
nuo popiežiaus kontrolės.

KARIUMENĖ VEŽIOS 
ORO PAŠTĄ

Washinton. — Trumpam 
laikui sutramdžius kariu- 
menės orlaiviais pašto ve
žiojimą, šiose dienose vėl 
pradėta pašto vežiojimas 
aštuoniomis svarbiomis li
nijomis.

PASIRAŠĖ SUTARTIS
Roma. — Italija, Austri

ja i? Vengrija pasirašė su
tartis bendro taikaus sugy
venimo ir pasigelbėjimo.

Italija sutiko dubti Aus
trijai ir Vengrijai teisę nau
doti savo uostus prekybai 
su kitomis šalimis, kad ne
reiktų turėti reikalų su Vo
kietija.

Samuel Insull, pabėgėlis 
iš Chicagos, pereitą savaitę 
buvo priverstas prasišalin
ti iš Graikijos, taigi nusi
pirkęs laivą išvažiavo į pie
tų žemes. Jis bijo kad ne
būtų sugautas ir parvežtas 
į Chicagą teismui.

IšJAPONIJA PERKA 
ARGENTINOS

Buenos Aires. — Armour 
ir Swift mėsos kompanijos 
gavo iš Japonijos tokius di
delius užsakymus konser
vuotos mėsos kad prašė 
valdžios leidimo dirbti die
ną ir naktį išpildymui užsa
kymų.

New Yorke Kovo 21 
re vienuose namuose 
gė 7 žmonės. Tokiu 
per šešias savaites 
Yorke sudegė namų 
ruošė 25 žmonės.

gais- 
sude- 
budu 
New 
gais-

Kaunas. — Lietuvos ad
ministracijos organai senai 
žinojo kad nepriklausomoje 
Lietuvoj yra keliolika slap
tų Lenkų mokyklų. Tose 
mokyklose buvo ‘ mokoma 
mažiau tautiškai susipratu
sių Lietuvių vaikai. Lenkai 
savo slaptose mokyklose 
Lietuvių vaikus lenkino ir 
juos auklėjo priešvalstybi
nėje dvasioje. Buvo įspėti 
tokių mokyklų laikytojai ir 
organizatoriai, tačiau jie į 
tai nekreipė dėmesio. Ta
da buvo Lietuvos valdžia 
nutarė slaptas mokyklas už
daryti, o jų organizatorius 
ir mokytojus nubausti.

Kai Lietuvos administra
cijos organai įvykdė šį tei
sėtą ir būtiną nutarimą, ne
priklausomos Lietuvos Len
kai pradėjo i visas puses 
šaukti ir skųstis kad jie čia 
išnaujo persekiojami. Iš tų 
jų nepagrystų skundų Len
kų laikraščiai Lenkijoje su
darė didžiausią trukšmą, 
juodžiausia pradėjo vaiz
duoti Lietuvos Lenkų gy
venimą. Jie net dryso Lie
tuvai priminti jos tarptau
tinius pasižadėjimus, ku
riais esą kiekvienai mažu
mai laiduojama laisvas kul
tūrinis veikimas. Lenkai 
pramanė nebūtus dalykus 
apie musų teismo bei admi
nistracijos organų žiauru
mą ir policines priemones. 
To dar buvo maža.

Nepriklausomybes šven- 
išvakarėse okupantai 

visokiais
tės
Vilniaus krašte 
budais pradėjo persekioti 
tenykščius nekaltus Lietu
vius, jų daug suimdami ir Į 
kalėjimus susodindami.

Lenkai aiškinasi kad vi
sa tai darą keršydami už 
Lenkų mažumos persekioji
mą nepriklausomoje Lietu
voje. Tai viešai patvirtina 
Lenkų spauda ir Lenkų ra
dio.

Vilniaus krašte Lietuvių 
persekiojimas dar ir šian
dien nesibaigia. Dar vis su
imami legalių, valdžios lei
stų, Lietuviškų mokyklų 
mokytojai, skaityklų vedė
jai, Lietuviai veikėjai, kai 
kur net uždaroma viešos 
Lietuviškos įstaigos, Vil
niaus Lietuvių laikraščiai 
uždrausti, okupantų žanda
rai verčia palėpes, krato, 
gąsdina. Tokių Vilniaus 
I^enkų valdžios žiaurumų 
ir tenykščių Lietuvių per
sekiojimų okupuotoje Lietu
voje dar nebuvo nuo 1927 
metų.

Laisvoje Lietuvoje Len
kai turi savo gražias gimna
zijas, kitokias mokyklas, 
skaityklas leidžia laikraš
čius, ir tt Jų tos įstaigos 
iš musų valstybes iždo gau
na stambias sumas pašal
pų.

Vilniaus krašto Lietuviai, 
nežiūrint kad jų ten yra 
daug daugiau negu Lietu
voje Lenkų, kad jų ten tė
viškės ir kad jie yra tikri 
to krašto šeimininkai, nuo sijas prieš Lietuvą.

Pittsburgh, Pa.. Tautiškos šv. Jurgio Parapijos 
Kovo 16 dieną aukų sudėta $16.50.

salėje

Cleveland. Ohio, prakalbose Lietuvių Salėje Kovo 18 d.
$60.00.

Asišaukimą Ištiesti Pagalbos Ranką-

Bet juo tolyn Į pavasarį uo daugyn rasis badaujan- 
kenčiančių Vilniaus krašto Lietuvių. Todėl, Ame-čių, 

rikiečiai, ypač Vilniui Vaduoti Sąjungos skyriai, nenu- 
leiskit rankų, nepasitenkinkit tuščiais žodžiais pareik
štais susirinkimuose, bet imkitės darbo! Per Balandžio 
mėnesį dar galėsit atlaikyti gausius mitingus, galėsit 
parinkti aukų ir ištiesti savo pagalbos ranką tiems ku
rie žiuri Į Amerikos Lietuvius brolius su didelėmis vil
timis.

okupacijos pradžios ikišiol 
iš Lenkų valdžios nieko ne
gavo savo kultūriniam dar
bui. Štai ką Lenkai Vil
niaus krašte Lietuviams 
“davė”: uždarė „yięnįntelc. 
Lietuvių mokytojų semina
riją, kad ateityje Lietuviai 
neturėtų savo mokytojų 
vaikučiams mokyti, išmėtė 
Lietuvių vaikus iš prieglau
dų, 33 Vilniečius išmetė iš 
jų tėviškių, uždarė daugybę 
Lietuvių mokyklų, sudaro 
kas kart vis daugiau bjau
rių provokacijų, ūkiškai vi
sai nualino kraštą, kad ūki
ninkų ištisos šeimynos kas 
met turi badauti. Ir da
bar ten apie 80,000 žmonių 
jau sunkiai badauja.

Jei laisvoji Lietuva ker
što vandan imtų persekioti 
Lenkus, jų čia pritruktų, 
nes Lietuvoje Lenkų tėra 
labai mažas procentas. Ta
čiau Lietuviai, tauraus kar
žygio Keistučio žodžiais, 
“moka savo išlaikyti ir nu
galėti, o ne keršyti”. Lie
tuva niekad netrukdė ir ne
trukdo jokį mažumų kultū
rinį veikimą, tačiau ji turi 
teisės ir privalo reikalauti 
kad tas veikimas butų 
šas ir musų valstybei 
tautai nepragaištingas. 
niaus krašto Lietuviai 
kia viešai, okupantų 
džios įstatymų siaurose ri
bose. i

Vilniaus Įvykių nepapras
tai sujaudintos Lietuvos vi
suomenės griežti protestai, 
rezoliucijos, nutarimai rodo 
Lietuvių didelį pasipiktini
mą tais bjauriais Lenkt] 
darbais, kuriuos jie dar te
bevaro Vilniaus krašte.

. —Tsb.

vie- 
bei 

Vil- 
vei- 
val-

LAUKIA DIDELIŲ UŽSA
KYMŲ Iš SOVIETŲ

Kaunas. — Teko patirti 
kad sovietų prekybos orga
nai rengiasi šiais metais 
padaryti didelius produktų 
užpirkimus Lietuvoje, tuo 
netiesioginiai išlyginant Vo
kietijos ekonomines repre-

KAUNE SUSEKTA’
KOMUNISTŲ <

LIZDAS
-■■ Kaųną^.—. Vą^tybė.^ąugĮĮ- 
mo policija prieš kurį laiką ga
vo žinių kad Kaune yra susida
ręs stiprokas komunistų lizdas. 
Buvo pradėta sekti kur ir kas 
veikia. Viską ištyrus, Vasario 
27 dieną policija padarė žygių 
kurie davė nelauktų pasekmių. 
- Ta dieną policija sulaikė pir
miausia Volfą Sajatavičių, ku
rio bute rado 565 egzempliorius 
komunistų laikraščio “Tiesos” 
ir kitos nusikalstamos mede gos. 
čia policija užtiko siūlų galus, 
kurie nuvedė toliau.

Mieste buvo padaryta visa 
eilė kratų, per kurias rasta 
daug atsišaukimų raginančių 
remti Austrijos kovotojus su 
buržuazija, ir tt. Ypač daug 
komunistinio darbo ir veikimo 
įrodymų rasta pas Mykolaity- 

; tę-Bulovienę. Be kitų daiktu, 
jos bute rasta ypatingas sta
las, kurio kojose buvo < įtaisyta 

■keturios slėptuvės.
Išviso buvo rasta keturi ko

munistinės literatūros sandė
liai. Pačios tos literatūros su
sidarė apie pora vežimų.

Stambiausias sandėlis užtik
ta pas Rusą Emilijanovą Serpi- 
joną Vilijampolėje. Ten rasta 
ir slapta spaustuvė, Įrengta ce
mentiniame rūsyje, į kurį tega
lėdavo lysti vienas laibas žmo
gus. Šioje spaustuvėje buvo 
spausdinama “Tiesa”.

Išviso policija suėmė apie 20 
žmonių. Tuo budu pavyko iš
draskyti nepaprastai didelį ko
munistų lizdą ir suduoti vos tik 
krutančiai Lietuvos komunistų 
partijai dar vieną smūgį. Iš 
suimtų apie 15 yra žydai.

“M.R.”

PIRKS LIETUVOS SPIRITĄ
Kaunas. — Gauta žinių kad 

Amerikos Suv. Valstijų vyriau
sybe paskyrus Lietuvai spirito 
kontingentą, išviso apie 20,000 
litrų per metus. Tačiau, gali
mas esąs dalykas kad šis kon
tingentas bus padidintas. Spi
rito eksportas į Ameriką jau 
prasidėjo.



r2 DIRVA, Kovo 30, 1934

į P iTTSBŪRGHO IR PENN.
ŽINIOS

Pitts jurghe Sudėta Vil- 
i tečiams $16.50

Ko\ > 16 d. Tautiškoje švento 
Jurgio parapijoje, bažnytinėje 
salėje .vyko prakalbos paskirtos 
Vilnia is badaujančių Lietuvių 
gelbėj nui.

Pin i to per kelias dienas toje 
parap oje buvo misijos ir pra
kalbos parapijos reikalams ir 
dalyvi vo svečių kunigų. Kovo 
16 d. jie jau buvo išvažinėję 
ir ka >as sakė nauji kalbėto
jai. Po paskutinių pamaldų, 
j salę susirinko diktokai žmo
nių, 1 ti pribuvo tik Į prakal
bas. klebonas Kun. X. M. žu- 
kausk s padaręs Įžanginę kalbą 
perst; ė kalbėti “Dirvos” re- 
dakto ių K. S. Karpių. Jo Ital
ija vi; i buvo pašvęsta nušvieti
mui 'ilniečių skurdo, kentėji
mų p > Lenkais, ir tam pana
šiai. Po jo kalbos tuoj rinkta 
aukos ir susirinko $16.50. Ka
dangi parapija davė dykai salę 
ir nei avo jokių kitų išlaidų, vi
sa ta suma, $16.50, tapo per
siųsti Lietuvos Gen. Konsului 
New Yorke, P. Žadeikiai, kad 
persii s tų į reikalingą fondą 
Kaum .

Be tukų, dar išplatinta kelio
lika J ilniaus pasų ir ženklelių.

Po to kalbėjo vietos patrio
tas ii tautos reikalų rėmėjas P. 
Pivar nas, paskiau daugiau kal
bėjo ūun. Žukauskas ir paga
liau ietinis žinomas veikėjas 
Edva las Paurazas. •

šio prakalbos sudarė nema
žai b imės Chicagos stokjardų 
“gem olo” fetfėbeliams ir jie 
nusig ndę “N-se” rėkė kad tai 
busią griovimas to ką prieš dvi 
savai js Pittsburghe “pastatė” 
jų “į enerolas”. Bet to nebu
vo, r. >rs vertėjo būti, nes tie 
išgan >s atsilankę Į tokiam di
deliai tikslui šauktą vakarą 
aukų rinkėjoms metė papras
tas b akutes vietoj pinigų.

Tai Grigaičio išperos, tai ne
va sc ialistų veikėjai, kurie bu
vo g> idami Į SLA. centro val
dybos narius. Tokie gaivalai 
tauto judesiai, turėtų būti iš
vyti s Lietuvių tarpo. Ar tai 
ne g; vuliškumas šitaip pasity
čioti iš badaujančių Vilniaus 
krašt darbininkų?

• D1RV0” AGENTAS 
PITTSBURGHE

Prent neratas priima Ameriko
je ir Į Lietuvą

P. RAJAUSKIENĖ
1; 5 So. 19th St. S. S.

‘ HRVOS” AGENTAS
Cor i. valstijoje “Dirvos” pre- 

nume atas užrašo žinomas tau
tiniu! is Jonas Tareila, kreipki
tės p ie jo.

Jonas Tareila
826 B ink St. Waterbury, Conn

^ 3 CENTAI
Ra: darni “Dirvos” Redak
cija arba Administracijai 
kok us paklausimus visada 
įdėl ite 3c pašto ženklelį.

Viso Kelione Juromis
Į Jusy Tautinę Klaipėdą

(per Copenhagenų) 
išplaukimai’ iš new yorko

S. S. UNITED STATES ............... Balandžio 7
S. S. FREDERIK VIII ..........  Balandžio 21

, S. S. UNITED STATES ............... Gegužės 12
S, S. FREDERIK vili .................. Gegužės 26
S. S. L NITEI) STATES .................. Birželio 16
S. Š. FREDERIK VIII ................... Birželio 30

DIDELE EKSKURSIJA
*o priežiūra Lietuviu Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATES”
iš New Yorko Gegužės 12 d.

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA 
ypatiškai Vadovaujama Juozo .lanush’o. .Ir. 

laivu "FREDERIK VIII" 
iš New Yorko Birželio 30 d.

latesnių informacijų kreipkitės pas vietos arba pas kitus 
autorizuotus agentus arba i

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
2 Whitehall St. 217 Washington St. 130 N. LaSalle St. 
F- -w York, N. Y. Boston, Matts. Chicago, Ill.

Aukavo šie: P. Pivaronas ir 
poni Pivaronrenė $2.13, K. S. 
Karpius $1, A. Aydentienė $1; 
A. žemaitis $1, Juozas Gilius 
$1, P. Liaukevičius $1, A. Jo- 
nulevičius $1 P. Kildušis $1.

Po 50c.: J. Senulis, J. Zin- 
kus, Kun. X. M. Žukauskas, D. 
Kalėda, Pr. Gilius, P. Savalskis, 
J. Paškevičius.

Kiti aukavo smulkesniais ir 
viso pasidarė $16.50.

Tai pirmutinė pradžia visoje 
Amerikoje kad surengta prakal
bos, atsiliepta Į Vilniaus ba
dautojų šauksmą ir ištiesta pa
galbos ranka.

Nors Chicagos “Draugas” no
rėjo primesti kad čia koks “su
sibičiuliavimas” tautininkų su 
“nezaliežninkais”, bet Vilnie
čiams šis susibičiuliavimas yra 
tūkstantį kartų vertesnis negu 
"Draugo” patalpinimas atsišau
kimų apie badą ir agitavimas 
aukauti socialistų prisikėlimui 

! iš numirusių. Vietinis.

STUDE NT V SUS ITI KIM AS
Kovo 16 d. Virbickų namuo- 

j se buvo draugiškas susitiki- 
| mas Pittsburgh© aukštųjų mo- 
1 kyklų studentų ir baigusių auk
štus mokslus jaunuolių su sve
čiu iš Clevelando, inžinierium 
Petru Skuku, kuris irgi tik per
nai pavasari baigė inžinierystę 
Clevelando garsioj Case Mokyk
loj.

P-lė Milda Virbickaitė buvo 
jų vaišintoja, pati taip pat ne
senai baigus mokytojos kui
stis. Vietinis.

RE N GIA R A.T AUS K AITĖMS 
PAREMTI VAKARĄ. Plačiai 
Pittsburghe žinomos jaunos ar
tistės, Zona ir Julė Rajauskai- 
ės, kuriodvi tankiai dalyvauja 

’r pagelbsti išpildyme įvairių 
Lietuviškų programų, prie la
jai sunkių aplinkybių lanko niu
nkos mokyklas, todėl sumany
ta surengti jų naudai koncer
tas, kurio pelnas eis parėmimui 

J jų muzikos moksle.
Prie darbo dedasi jų artimes

ni draugai. Reikėtų kad visi 
vietos veikėjai jas paremtų, nes 
jodvi visados pasitarnauja, pa
gelbsti rengiamus koncertus 
padaryti populiariais.

Apie tai toliau bus pranešta 
daugiau. Draugė.

LAUKIA VANAGAIČIO. Čia 
tuoj po velykų žada atsilanky
ti kompozitorius A. Vanagaitis 
tu savo “Dzimdziais”. Temy
lite platesnes žinias apie tai, o 
turėsite progos pamatyti sma
gų programą.

KALTA ŽMOGŽUDYSTĖJE
Reading, Pa. — Teismas at

rado kaltu žmogžudystėje 27 
metų merginą, Frances Sepse. 
Ji prieš tūlą laiką nužudė savo 
gydytoją. Jai priteista kalėji
mas iki gyvos galvos.

BISSETT, MAN.
CANADA

ŠALTA ŽIEMA. Kai Ame
rikiečiai nusiskundžia savo šal
čiais tai mums Kanadiečiams 
toks šaltis atrodo tik juokai. 
Paveizdan per Kalėdas šiame 
kampe šaltis buvo virš 50 laip
snių žemiau zero, o apie Sud
bury, Ont., net iki 64 laipsnių 
žemiau! Toks šaltis tai tikras 
šaltis, net perdaug. Tokių šal
čių čia nebuvo per 25 metus.

Jau kiek gyvenu Kanadoje, 
iki šios žiemos dar nebuvau 
pastebėjęs baltų, tik su pora 
juodų uodegoj plunksnelių kro
kų, vis būdavo pilkos, o šią žie
mą tiek šių baltų užplaukė kad 
kur tik eini visur jų galima pa
stebėti. Tokios drąsios jog vi
sai arti žmogų prisileidžia. Ste
bėtinai dailus paukščiai, labai 
panašus į baltą' karvelį. Seni 
žmonės pasakoja jog jie yra 
atskridę iš tolimos šiaurės le
dyno. šie paukščiai žudyti yra 
valdžios užginta; už nužudymą 
vieno pabauda yra $50.

S. Gumbaragis.

EINA GERYN. Automobilių 
išdirbėjus Ford pasakojo laik
raščių atstovams kad dalykai 
jau eina geryn ir kad dar la
biau bus pastūmėta pirmyn su 
pakėlimu algų industrijose ir 
bizniuose. Fordas persergsti 
tuos kurie nori greitai pralob
ti ir pagiria Prezidentą Roose- 
veltą už jo pastangas pastoti 
kelius tokiems kurie norėtų už
versti visuomenei daugelį ne
reikalingų, kenksmingų daly
kų.

Iki šiol Fordo dirbtuvėse al
gos buvo $4 iki $4.40 į dieną, 
pereitą savaitę tapo pakelta iki 
$5 į dieną. Apie 47,000 darbi
ninkų gauna tą padidintą algą.

DARBAI PAGERĖJO. Mi
chigan valstijoje per Vasario 
mėnesį dirbančiųjų skaičius pa
siekė aukščiausio laipsnio negu 
kada buvo pastarų keturių me
tų bėgyje.

Detroito apielinkėje, automo
bilių darbuose buvo paimta di
džiausias skaičius darbininkų 
negu į kitus kokius paskirus 
darbus. ,

Automobilių dirbtuvėse pfaf- 
dėjus tarp darbininkų agitaciją 
už rašymąsi į uniją, darbdaviai 
nusigando: pradėjo kelti algas 
kad tik darbininkai nestotų į 
unijas. Darbdaviai bijo kad su
siorganizavę darbininkai nebus 
taip lengva stumdyti.

DETROITE. Woodward ave
nue praplatinimo darbai užves
ta tokiu mastu kad kaštuos ar
ti $12,000,000. Jau dabar pa
statyta dirba 545 darbininkai 
tik prie ardymo ir nuvalymo 
senų dalių.

DAYTON
PAAUKAVO $5 VILNIAUS 

j NAŠLAIČIAMS. Tėvynės My- 
I lėtojų Dr-jos 8-ta moterų kuo- 
j pa paaukavo penkis dolarius 
Vilniaus našlaičių prieglaudai 
ir pasiuntė per Konsulą A. Kal
vaitį.

ši moterų kuopa dar nesenai 
yra aukavus 5 dolarius Jėzaus 
draugijos našlaičių prieglaudai 
Kaune. Tai yra grupelė tikrų 
Lietuvos dukterų, kurios myli 

' savo tėvynę Lietuvą, ne žodžiais 
bet darbais.

Tai geras pavyzdis ir kitoms 
kuopoms ir draugijoms pasek-j 
ti ir parodyti savo tėvynės mei
lę'. “D.” Rep.------------------ ,------ — — ■ ■

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave.. Dayton, O. j

J. ŽEMANTAUSKAS 
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” if 
kitus tautinius laikraščiu?, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.

B^TIMORE, MD.

LIETUVIŲ TAUTINIO NAMO 
BAZARAS

Kovo 4 d., 8 vai. vakare, Lie
tuvių Tautinio Namo Salės B- 
vė pradėjo savo pramogą, kuri 
baigėsi Kovo 18 d. Paskutinė 
diena buvo su iškilminga vaka
riene, pavadinta “Gubernato
riaus vakaru”.

Tų pramogų rengimo komi
sijos pirmininkas K. Maluliaus- 
kas pradėdamas programą pa
sakė atitinkamą kalbą, nušvies
damas kokią reikšmę turi Bal- 
timorės Lietuviams nuosavas 
tautinis namas, ir kvietė publi
ką lankyti visus pramogų va
karus, kurių visas pelnas eina 
namo naudai kad greičiau pa- 
siliuosavus nuo sunkios naštos 
skolų.

Pirmas kalbėtojas buvo vie
tos veikėjas J. čėsna, kuris 
trumpai perbęgo vietos Lietu
vių istoriją nušviesdamas ke
lius kokiais ėjo vietos Lietuviai 
iki įsisteigė savo taip puikų 
tautinį namą, kuriame Lietuviai 
turi vietos laikyti savo nuo ma
žiausių susirinkimų iki didžiau
sių iškilmių.

Po to kalbėjo Dr. adv. V. F. 
Laukaitis, Angliškai, nors pub1- 
lika buvo ateiviai. Po jo sekė 
kalba advokato mokslą einan
čio studento Grajausko, jisai 
ragino jaunimą remti tą Lietu
vių namą, ragino tėvus aiškin
ti savo vaikams kad jie yra Lie
tuviai ir butų Lietuviais.

Toliau tapo perstatytas kal
bėti Adv. N. Rastenis. Jį pub
lika sutiko su plojimu. Jis vi
suomet pasako gražias, jaus
mingas kalbas. Jis nurodė to 
namo reikšmę ne tik dabar bet 
ir ateityje, kada gal jau nei 
vieno Lietuvio šioje šalyje ne
bus mokančio Lietuviškai, šis 
namas vis bus Lietuvių židiniu 
ir neduos businčioms Lietuvių 
gentkartėms pamiršti savo tau
tą, savo tėvų ."praeiti. Gabaus 
ragino visus vietos Lietuvius 
nuoširdžiai remti šį savo taip 
brangų tautos židinį-namą kad 
po kokių penkių metų galima 
butų užbaigti mokėti skolą.

Pabaigoje buvo perstatytas 
kalbėti svečias iš Brooklyno, 
“Vienybės” red. J. Tysliava, ku
rį publika sutiko gausiu plojimu.

J. Tysliava stfVo įspūdingą 
kalbą pradėjo iš labai tolimos 
praeities, kada žmogus dar gy
veno po atviru dangum ir apie 
gyvenamus namus dar nieko 
nežinojo, ir daėjo iki šių dienų 
žmogaus gyvenimo nurodyda
mas kaip pas žmogų vystėsi na
mų klausimas, kad jis turėtų 
kur pasislėpti nuo audrų ir vi
sokių priešų.

Didesnę dalį savo kalbos pa
šventė Lietuvai, Lietuvių tau
tai, nupiešdamas jos praeitį, da
bartį ir ateitį. Su dideliu entu
ziazmu pasakė kad jeigu Lietu
va nepražuvo kariaudama per 
suvirs 400 metų, kada nebuvo 
jokių ginklų kaip tik buožės, tai 
šiandien kuomet Lietuva gali 
pastatyti 400,000 gerai ginkluo
tos savo kariumenės, kada ir 
Lietuvos moterys yra moder
niškai apsiginklavusios ginti 
savo ir šalies laisvę ir nepri
klausomybę, tai jau negali bū
ti kalbos apie Lietuvos pražuvi
mą. Kaslink dabartinės Lie
tuvos vyriausybės, pasakė kad 
kuomet aplink visur siaučia 
diktatūra tai ir Lietuva nega
li žaisti su seimu, kuris dau
giau diskusuoja apie žąsis ir 
kumpius, o ne šalies reikalus. 
Sako, kaip ateis ramesni laikai 
tai Lietuva ir vėl turės savo 
seimą. Pasakė ir keletą juo
kingų anekdotų pašiepiančių 
Lietuvos valdininkus, juo labiau 
policiją.

J. Tysliavai reikia atiduoti 
kreditas už jo oratoriškos ga
bumus ir patriotinę kalbą, ku
ria jis taip moka publiką už
žavėti. Gaila kad mano senu
tė plunksna jau nesubega tin
kamai aprašyti Tysliavos kalbą, 
bet tikiu publika jį pilnai su
prato ir nesigailėjo jam ploji-

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J. 
ŽINIOS

“Vienybės” Šėrininkų 
Išvalymas

“Vienybės” nr. 19-me Bukš- 
naitis rašo girdamasis kaip gru
pelė jo draugužių “apvalė” de
vynis šimtus šėrininkų, tik ne
pasako. teisingai kaip “valė”! 
“Valė” su pagalba žydų advo
katų, nes Lietuvius advokatus 
sarmatijosi tam darbui šaukti, 
gal nujautė kad nesiras tokio 
Lietuvio advokato kuris norės 
jiems pasitarnauti prieš visus 
Lietuvius. Su Izraelitais tas 
“valymas” pilnai pavyko: visas 
laikraštis ir jo turtas perėjo 
rankas kelių social-sandariečių. 
Tie'poneliai prisikalbino ir tris 
rimtus profesionalus tautinin
kus į tą savo puodą kurį so- 
cial-sandariečiai verda ir “valo” 
tautininkus.

Buvusios Vienybės Bendro
vės taryba šėrininkų seimo ne
šaukė pasitarti kaip laikraštį 
gelbėti, bijojo kad jų neišmes
tų iš tarybos ir pirmininkas 
Strumskis butų netekęs vado
vybės. Jie paskubino paskelb
ti bendrovės bankrotą. Taip 
“apvalė” $32,000 šėrininkų ka
pitalo ir 900 šėrininkų.

Savo tikslą pilnai atsiekė ir 
dabar, pasiėmę laikraštį, dergia 
rimtus žmones, o save aukšti
na ir giriasi.

Tie “valytojai” šitą šposą tu
rėjo galvoje jau nuo 1926 metų 
ir jau tada norėjo “apsivalyti” 
nuo nemalonių Lietuvių tauti
ninkų. Dabar gi ta grupelė jau 
tikslo atsiekė.

Jie dabar pasisodino sau tokį 
redaktorių kuris laiko didžiau
sia garbe glostyti socialistų va
do barzdelę — to kuris per ke
liolika metų Lietuvių gyvenimą 
ir kulturinius darbus griovė.

Nedaug reikėjo Lietuviams 
patirti kas tas poetas ir kokie 

' jo darbai. Bet to neužteko — 
dar ii- Bukšnaitis-griebėsi ta-Ur 
tininkus terlioti.

Bukšnaitis ir kiti social-san- 
dariečiai turėtų apsidairyti ap
link save ir pamatyti kad jau 
tautininkų visur apsireiškia va
dovybė, jie valdo Lietuvą, ir 
Amerikoje tikrų Lietuvių tau
tininkų yra didelė dauguma, o 
tų social-sandariečių tik kele
tas. Lietuviai tautininkai dir
ba ir dirbs tikrą rimtą darbą 
tautai ir nepaisys tų ponelių 
kolionių.

Tautininkai nėra kaip reikia 
susiorbanizavę, ir tai prieš juos 
drebate, o kuomet susiorgani
zuos tada jums reiks trauktis 
nuo visuomenės “valymo”.

Buvęs šėrininkas.

GRYŽTA BOSTONAN. Bul
vę Watkins produktų atstovai 
Brooklyn©, pp. Minkai, šiomis 
dienomis iš pareigų pasitraukė 
ir išvažiavo į Bostoną, kur pir
miau gyveno.

P-s Minkus yra kilęs West
field, Mass., p. Minkionė-Palta- 
navičiutė Worcester, Mass. Tai
gi gryžo arčiau namų. Poni 
Minkienė yra muzikos moky
toja.

BROOKLYN E, ilgus metus 
dirbęs Garšvos laidojimo įstai
goje, Povilas Gustas įsisteigė 
savo laidotuvių patarnavimo 
vietą ant Metropolitan avė.

GAROLIS BIZNYJE. Pla
čiai žinomas Jersey City veikė
jas p. Garolis šiomis dienomis 
įsteigė gražią alinę Jersey City. 
Gero pasisekimo!

rhų.
Ot, jeigu tautininkai dabar 

turėtų savo centrą, kuris galė
tų surengti prakalbų maršrutą 
Tysliavai, jis savo patriotiška 
kalba nublokšti į šalį visus iz- 
mus kurie stovi Lietuvių tau
tiniame kelyje. Jis to niekad 
negalės padaryti per laikraštį, 
nes tarpe redaktoriaus Tyslia
vos ir oratoriaus Tysliavos yra 
didelis skirtumas. Balandėlis.

LIETUVIŲ RADIO PROGRA
MAI STIPRĖJA

Jono Valaičio vedami radio 
programai, kuriuose yra ir nuo
latinis “Dirvos” skelbimas, žy
miai stiprėja. Iš didelės WHOM 
stoties perduodama programai! 
trečiadieniais nuo 7 vai. vaka
ro per pusę valandos, kuriuose 
yra gražių Lietuviškų dainų ir 
muzikos.

šiuo laiku pradėta programai 
iš WMBQ iš Brooklyno mažes
nės stoties kiekvieną rytą nuo 
10:30 vai.. šiuos programus 
vesti pakviestas buvęs Scran- 
tono Lietuvių radio programų 
vedėjas J. Tarnas. Programas 
patiekia Lietuviams žinių, dai
nų ir muzikos.

Numatoma iš WMBQ ir va
karais pradėti duoti Lietuviš
kus programus.

Tuo budu Didysis New Yor- 
kas, New Jersey .ir dalis Con
necticut gražiai aprūpinama 
Lietuviškais radio programais.

BALIUS, šv. Ražančiaus dr- 
ja Newarke rengia Bal. 7 die
ną margučių velykinį balių Lie
tuvių salėje, 180 New York av. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

SIRGO. Kearny, N. J., J. 
Paknio 13 metų sūnūs Petrukas 
dvi savaites sirgo plaučių užde
gimo liga, šiomis dienomis pa
sveiko.

Julius Paknys šiomis dieno
mis gavo leidimą alinei atidariy- 
ti. Jo alinė su sale susirinki
mams yra 38 Central av., East 
Newark.

NEWARK. — S. A. Butkus 
įsteigė po antrašu 10-12 Maga
zine st. degtinės sandėlį (who
lesale). Ponas Butkus yra ge
ras Lietuvis, ir jis žada užlai
kyti degtinę net Lietuviškais— 
“Klaipėdos”, “Birutės” ir ki
tais vardais. Geros kloties!

PATIKO RADIO VAKARAS
Newark. — Kurie Kovo 11 d. 

dalyvavo Lietuvių salėje suren
gtame Jono Valaičio radio pro
gram©, tie dar ir šiandien ne
pamiršta to gražaus vakaro.

Kurie nebuvo apgailauja, iš
girdę nuo kitų kaip ten viskas 
dailiai ėjosi. žmonės prašyte 
prašo surengti kitą panašų va
karą greitu laiku.

Valaiti, dirbk, mes su tavim!
Petras.

Dirbkime Atvadavimui Vilniaus ir Pavergtos 
Lietuvos Dalies!

Kiekvienas įsigykite VILNIAUS PASĄ ir Vilniaus ženkleliu!
VILNIAUS PASAS (graži maža knygele) ............................................... lOc

I VILNIAUS PASUS LAIKAS NUO LAIKO ĮLIPYKIT ŽENKLELIUS 
kuriuos gausite "Dirvos” Redakcijoje prisiųsdami pagal jų vertės: 

VYTAUTAS DIDYSIS ................................................................................ S 1.00
VYTAUTO PRISIEKA ...................................................................................... 50c
VILNIAUS UNIVERSITETAS ....................................................................... 20c
AUŠROS VARTAI ............................................................................................... 20c
D. L. K. GEDIMINAS .......................................................................................10c
GEDIMINO PILIS...................................................................................................10c
GRAŽI ŠV. ONOS BAŽNYČIA ....................................................................... 05c

Ženkleliai yra gražus, kožnas kitokios spalvos, o patys Pasai yra 
irgi nedideli, su vaizdais iš Vilniaus. Kiekvienas įsigykite jų.

SVARBI PASTABA: Kadangi visa suma už Pasus ir už ženklelius eina 
į Vilniaus Geležinį Fonda todėl būtinai prisiųskite priedo 3c pašto ženk
lelį persiuntimui jums Paso ir ženklelių. Visų sumų galit siųsti pašto žen
kleliais ir aiškiai irašykit pilna savo vardų ir adresų laiške ir ant voko.

“Dirva” — 6820 Superior Ave. — Cleveland. Ohio

Greičiausia Kelione i Lietuvą
BREMEN • EUROPA

Trečia klesa is New Yorko į Klaipedų ir atgal $186.00 
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 

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

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK

Trečia klcša iš New Yorko Į Klaipėdą ir atgal SI70.50 
Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabinimais 
laivais. Trečia klesa iš New Yorko Į Klaipėda ir atgal S167. 
Patogus susisiekimas gelzkeiiais iš Bremeno ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

1119 Euclid Avenue Cleveland, Ohio

RUOŠIASI ŠVENTĖMS
Daugelis Lietuvių dar iki da

bar nežino kad Boston Bakery, 
Harrisone (N. J.) yra Lietuviš
ka kepykla. Jos savininkas y- 
ra žinomas Lietuviškų r.ikalų 
rėmėjas Kazys Boblis, keletas 
metų atgal gyvenęs Mass, val
stijoje ir su tenykščiais Lietu
viais gerai pasipažystąs.

Jis ir savo kepyklą pavadino 
Boston Bakery. Dabar, artė
jant šventėms, ruošiasi paga
minti skanių Lietuviškų pyra
gų. Taigi, nepamirškit įsigyti 
Velykoms pyragų iš šios ke
pyklos. Ponas Boblis yra “Dir
vos” rėmėjas ir skaitytojas. ■

PEIKIA — BET SEKASI
Per Jono Valaičio . vedamą 

iš WHOM stoties radio progra
mą pradėjo skelbtis Harris mo 
juokdaris Svetulis. Jis turi 
alinę, ir skelbia užlaikąs “pra- 
rugusio” alaus. Matytumėt ko
kį pasisekimą jis turi! Iš vi
sur Lietuviai atvažiuoja jo alu
čio pagurkšnoti.

PASIŽYMĖJĘ JAUNUOLIAI
Newarko Central High School 

jaunuoliai perorganizu o t ą m e 
Boys Service Club Patrol dau
giausia pasidarbavo Jonas šla
mąs, Michael Yacus, Lietuviai.

Tokios pat mergaičių drau
gijos viršininke vėl išrinkta Al
dona Juodeškaitė.

JAUKUS PASIKALBĖJIME S
Gryžus iš Lietuvos Pr. Rim

kui, Kasniočių salėje įvyko Da
riaus-Girėno Legiono Pirmo po
sto ir Tautininkų Klubo vaka
rėlis, kuriame buvo sutiktas p. 
Rimkus. Jisai paskutinius ke
liolika metu gyveno Lietuvoje. 
Dalyvavo Klaipėdos vadavimo 
sukilime, paskiau vėl buvo ap
silankęs Amerikoje.

Bevakarieniaudami, daly yla; 
gražiai pasikalbėjo apie bendrą 
Afnerikos Lietuvių veikimą ir 
šiaip reikalus. Vakarą prade,; 
V. Vyšnius. po įžangines kai' o 
perstatydamaš toastmast e i* vi k- 
Adv. K. Jurgėlą. Pasakyta gra
žių kalbų. Svetys papasakoję 
apie Lietuvą. Baigiant susirin
kimą išnešta dvi rezoliucijos— 
Klaipėdos krašto, ir prieš Len
kus Vilniaus Lietuvių persekio 
j-imo reikalu. J. Judrys

•PERSIKĖLĖ. Brookly .lieti 
Vladas Dumbliauskas, ilgus me
tus turėjęs krautuvę ant Grand 
st., šiose dienose įsteigė mėsos 
krautuvę ir grosernę po antra
šu 115 N. 2nd st., Harrisone, 
kampe Hamilton st.
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 Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 

Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai
Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 

Įvairios Žinios
S

LIAUDIES TRIBŪNA VISOKIOS CHICAGOS

Chicagos antrašas: 2437 W. 69 St. Tel. Grovehill 2242
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NAUMIESČIO PILIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

1—'

'Apie pilį kurios kunigaikš- ilG? nvaVAilri no ir 70-

tėvo turtus, jeigu 
Užteks 

šei- Sporto Vakaras Chicagoje Dariaus-GirBno Fonduimano 
mane pabučiuosi, 
turtu mums ir musų 
mai. Daug metų šitame ur
ve kenčiu, už tai kad tėvas 
nusikalto dievams. Jeigu 
nori mane gauti ir mano 
turtus turėti, turi rytojaus 
dieną ateiti per pačią dvy
liktą valandą į šią vietą ir 
pabučiuoti mane, ir aš lik
siu laisva.”

Taip pasakius kunigaikš
tytė vėl sugryžo Į urvą ir 
pranyko, žmogelis su ne
kantrumu laukė žadėto ry
tojaus ir pribuvo į paskir
tą vietą. Ir ką jis pamatė: 
Iš angos išlindo didelė var
lė ir rėpliojo link jo. Nu
sigando žmogus ir ėmė nuo 
tos baisybės bėgti. Varlė 
jo nesivijo, bet prirėpliojo 
prie angos ii- visu smarku
mu šoko į požeminį dvarą. 
Krisdama 
gaus balsu: “Nepaliuosavo 
nuo užkeikimo manęs, vėl 
turėsiu kentėti.”

Taip pasakius daugiau 
niekeno nebuvo išgirsta.

Žmogelis palikęs bandą 
laukuose parskubėjo į Nau
miestį papasakoti tos die
nos nepaprastą atsitikimą.

Juozas Almonaitis.

Sporto Vakaras Kovo 24 d. — Dalyvaus Lakūnas 
Jimmy Mattern ir kiti Žymus Asmenys Dariaus-Girėno Pamink

lo Naudai Radio 
Programas

Pereitą sekmadienį, Kovo 18 
d., iš radio stoties WJJD, tre
čią vai. po pietų Chicagos lai
ku, buvo duota specialis radio 
programas Dariaus-Girėno Pa
minklo Fondo naudai. Ačiū 
“Margučio” leidėjui komp. A. 
Vanagaičiui, kuris užleido savo 
radio pusvalandį, buvo padary
ta atsišaukimai į plačią Ameri
ką, į tuos Lietuvius kuriuos 
tik galima buvo pasiekti ne tik 
vakarinėse bet ir rytinėse val- 
stij ose.

Programo vedėju .skelbėju) 
buvo “L. T.” redaktorius Bro
nius F. Simons-Simokaitis. Kal
bėtojai buvo šie: Adv. R. A. 
Vasalle - Vasiliauskas, Dariaus- 
Girėno Paminklo Fondo pirmi
ninkas, kuris pasakė gražią 
kalbą Angliškai, ypatingai kvie
sdamas Lietuvių jaunimą prisi
dėti prie šio garbingo darbo.

Toliau kalbėjo Dr. A. Rakau
skas, Katalikų Federacijos Pir
mininkas, kuris irgi gražiai api
budino svarbą Dariaus-Girėno 
paminklo ir kvietė visus prisi
dėti prie šio darbo.

Trečias kalbėjo Liet. Konsu
las A. Kalvaitis. Jis ypač dė
jo pastangų išgarsinti Chica
gos Lietuvių rengiamą Sporto 
Vakarą Kovo 24 d.
lakūnų paminklo naudai. Taip
gi priminė svarbą Dariaus-Gi
rėno paminklo Chicagai.

Ketvirtas kalbėjo J. A. Mic- 
keliunas, Dariaus-Girėno Ame
rikos Legiono posto pirminin
kas, kviesdamas Amerikos eks- 
kareivius prisidėti prie šio gar
bingo darbo.

Visi kalbėtojai išsireiškė ga- 
n*a gerame upe savo specialiai 
pritaikytas kalbas ir tuomi pa
sitarnavo išgarsinimui Sporto 
Vakaro rengiamo Kovo 24 d., 
nuo 8 vai. vakare, nelaimingų 
musų lakūnų paminklo fondui.

Programą baigiant plačiau ir 
daugiau paagituodamas už tą 
reikalą kalbėjo pats programo 
vedėjas p. Simokaitis.

Programe dalyvavo beveik vi
sa Paminklo Fondo valdyba, iš
skyrus sekretorių, P. Jurgėlą, 
kuris buvo užimtas kitais rei
kalais. . Rep.

Dabartiniai pilies liku
čiai priklauso Stankevičiui, 
Naumiesčio gyventojai.

Penki šimtai metų atgal 
ši pilis buvo tvirta ir kryž
eiviams pavojinga. Dabar
tiniu laiku pilis neturi savo 
senovės reikšmės, tik liko 

Visų aplei- 
Kada

(
tis buvo prakeiktas ir že

mėje paskendo.
Ir 'i

Už Naumiesčio (Suvalki
joje) i pietus už kokio kilo- 

! metro tolio prie Vokietijos 
rubežiaus tarp Širvintos ir 
Milupės įtakos, riogso ap
griuvus pilis. Iš rytų pusės 
tęsiasi miesto žmonių lau
kai, iš vakarų pusės Prūsų 
Lietuvos sodybos.

Širvintos ir Milupės plote 
tęsiasi gana graži lanka; to
je lankoje riogso apsmukus, 
žolėmis apžėlus pilis. Iš ry
tų pusės matyti buvo pilies 
vartai ir anga su aušktu 
bokštu.

Pamačius tą pilį vis pri
simeni kiek čia musų pratė- 
viai pridėjo darbo ir rūpes
čio kol pastatė šitą drutvie- 

-tę.
Nėra užsilikusių liaudyje 

žinių keno ši pilis yra pa
statyta, tačiau spėjama kad 
buvę Vytautui valdant. Sa
koma kad Vytautas pasta
tęs tą pilį užstoti kelią kry
žeiviams į Lietuvą veržtis. 
Pilis buvo gana tvirta, ne 
vienas kryžeivis paguldė čia 
galvą su Lietuviu susikir- 
tęs.

Keli desėtkai metų atgal, 
sako žmonės, pilis turėjus 
dar aukštą pasvirusį bokš
tą. Prieš pasaulinį karą 
tas bokštas jau buvo nu
griuvęs. Likus bokšto an- 
ga-skylė buvo užtaisysta ge
ležinėmis štangomis. Po 
karo žmonės geležines štan
gas išėmė, angą žemių pri
metė.

u, 
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reikimą ir 
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Harrisone.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios 

naikina žilini), Plaukų Slinkim 
Pleiskanas, šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai, 
nieko už jas geresnio iki šiol 
ta. Kreipkitės neatidėliodami 
Kaina $2.

JOHN SKINDERIS 
Box 54 Universal, Ind.

Pa-

Nėra 
išras- 

ilgiau.
(4)

ergtos

enkleiitr!
..........10c

K LĖLIUS 
vertės: 
.. $1.00 
..........50c 
..........20c 
..........20c 
..........10c 
......... 10c
....05c

ii yra
e jų.

elius eina 
što ženk- 
■ašto žėn- 
nt voko.

Ohio

žemių kupstu.
sta ir nesaugojama.
ją pastatė, Lietuviai karei
viai saugojo ją dieną ir na
ktį. Dar pralėks kiek laiko 
ir jos neliks nei ženklo.

Pilies padavimas
’ Prie minėtos pilies, žmo

nės pasakoja, senuose lai- 
kufose buvo didelis dvaras. 
Dvare gyveno kunigaikštis, 

, kurio vardo šiandien niekas 
nežino. Kunigaikščiui nie
kas nerūpėjo, tik puotos ir 
medžioklės. Tais laikais 

>Sudavijoje buvo vieni miš
kai ir ežerai.

Kada Vytautas kariavo 
su kryžeiviais, tos pilies ku
nigaikštis nėra gelbėti sa
vo valdovo. Jis tuomi už
rūstino dievus ir jiems nu
sidėjo. ' Dievai jį ir nubau
dė. Buvo o-iedras dangus, 
užėjo perkūnija su žaibais 
ir perkūnas trenkė į kuni
gaikščio dvarą. Persisky
rė žemė ir visas dvaras su 
žmonėmis nugrimzdo giliai 
į žemę.

Nakties laiku, dvyliktoje 
valandoje, žmonės sako ma
tydavo karalaitę vaikščio
jant apie pilį ir graudžiai 
verkiančią. Tas vaidinima- 
si tęsėsi gana ilgai.

Vieną vasaros dieną žmo
gus ganė galvijus apie ur
vą kur buvo nugrimzdęs 
dvaras. Iš urvo išėjo graži 
kunigaikštytė ir tarė ganiu
siam galvijus: “‘Nebijok 
manęs, aš esu šios pilies ku
nigaikštytė, likau del tėvo 
išdaviko prakeikta. Jeigu 
tu mane iš prakeikimo iš
vaduotum aš likčiau tavo 
žmona. Išvaduosi mane ir

sudejavo žmo-

šį šeštadienį, Kovo 21 d., Chi
cagoje įvyksta pirmas nepapra
stas sporto vakaras Dariaus- 

i Girėno paminklo fondo naudai. 
Parengimas atsibus 132ND RE
GIMENT ARMORY, Madison 
ir Rockwell gatv. Tai bus pir
mas atsitikimas kad Įžymiausi 
Lietuviai sportininkai, žinomi 
plačioje Amerikoje, kurie suda
rė savo LITUANICA tymą ir 
lošia basketbolą su vienu iš ge
riausių basketbolo tymų vaka
rinėse valstijose, — Lifschultz 
Fast Freights, — parėmimui 
tokio svarbaus tikslo kaip Da
riaus-Girėno paminklo fondas.

Basketbolininkai Lietuviai vi
somis pastangomis darbuojasi 
kad laimėti prieš svetimtaučius.

Lietuvių tyme dalyvauja šie: 
Pete 
Tony 
Pete 
kas,
Krause, 
basketbolininkas.

Barskis, Tony Lauraitis, 
Yanzenaitis, Ed Jessen, 

Petrolaitis ir Joe Klučins- 
kuriuos vadovauja Phil 

pasižymėjęs Lietuvis

Pirmiausia loš du mergaičių 
Lietuvaičių jauktai, o vėliau 
didžiųjų 
jauktas 
minėtais 

132nd
lė turi apie 5000 vietų publikai, 
taip kad gali vykti visi drąsiai 
ir visiems vietos užteks.

Po rungtynių bus šokiai, šo
kiams gros 132ro Regimento 
kariškas orkestras iš 40 muzi
kantų.

Atsilankius į šį Sporto Va
karą bus kas matyti, bus kas 
girdėti, o šokiams prasidėjus, 
atsišokti į valias 
šio orkestro kokį 
viai turėjo.

Pradžia bus 8 
50c ir 75c.

Publika prašoma pribūti Į sa
lę prieš 8 valandą vakare, kad 
nepavėluotu matyti visus lošius.

Kviečia visus
RENGIMO KOMITETAS.

jauktai, o 
Amerikos sportininkų 
LITUANICA su jau 
smarkiais oponentais.

Regiment Armory sa-

prie didžiau-
kada Lietu-

vai., Įžanga

DAUGIAU RIMTU MINČIŲ KURIOS NE
PRITARIA “ANTRAM SKRIDIMUI”

AVIACIJOS VIRŠININKO PA
DĖJĖJAS, PULK. LT. 

NARAKAS RAŠO:
Į šį klausimą atsakyti ir jį 

įvertinti galima tik jeigu tikė
ti jog šis skridimas nusiseks.

Nenusisekus skridimui, tai 
visiems ir dabar aišku kad tai 
butij Lietuvių tautai skaudus 
smūgis ir gal but visai bereika
lingos aukos.

Jeigu skridimas pavyktų tai 
jo reikšmę reikėtų vertinti 
dviem atžvilgiais:

1) kaip įvertintų šį pasise
kusį skridimą pasaulis ir 2) 
kaip atsilieptų tas į Lietuvių 
tautą.

Pasauliui šitoks perskridimas 
jau nebenaujiena, ir jokios di
desnės sensacijos nesudarytų, 
nors aviacinė pasaulio spauda

tai paminėtų kaip ir kiekvieną 
didesnį nusisekusį perskridimą.

Nusistebėjimo kad tai pada
rė Lietuviai — nebūtų, nes Lie
tuvių lakūnai jau yra įrodę kad 
tai gali atlikti. Lietuvių tautai 
antras Atlanto perskridimas su
keltų tam tikrą entuziazmą, bet 
jis nebūtų toks koks buvo atli
kus šį uždavinį Dariui ir Girė
nui.

Nėra abejonės kad šis Ame
rikos Lietuvių žygis, kaip ir 
kiekvienas karžygiškas žygis, 
butų įvertintas ir prisidėtų prie 
musų jaunuomenės auklėjimo, 
pasiaukoti tėvynės labui.

šio pasiaukavimo tSvynė, ma
no nuomone, nereikalauja, nes 
tikrai pasakius, Lietuvio akimi 
žiūrint, šis skridimas neturi jo
kio konkretiškesnio tikslo.

Pulk. Lt. Navakas.

Dirvos Vajus Chicago j

Su Balandžio 1 diena prasidės “Dirvos” Pavasarinis Skaitytojų Vajus su Geromis

dovanomis kaip tiems kurie NAUJAI IŠSIRAŠYS sau “Dirvą” ir tiems kurie

gaus “Db-vai” NAUJĄ skaitytoją. Palengvinimui Chicagiečiams užsisakyti ..

“Dirvą” ir gauti savo Dovanas, bus pranešta kuriose vietose kreiptis.

Tuo tarpu kreipkitės su prenumeratos reikalais žinomu atrašu: .

2437 West 69th Street, netoli So. Western Ave. Telefonas Grovehill 2242

M U S U
PASTABOS

TAUTINIS DARBAS Chica
goje yra ne lengvas pradėti, 
ačiū iki šiol ėjusiam demorali
zavimui. Bet vieną gražią die
ną tautinis susipratimas ras 
sau tinkamos vietos tarp Chi
cagos Lietuvių. Kada visokie 
pelnagaudžiai ir išnaudotojai 
visuomenei dasiės — o prie to 
bus prieita <— tada bus galima 
rimtiems Lietuviams imti dir
bti kulturiškus darbus.

Musų tarpe pelnagaudų ir 
saumylių viešpatavimas tęsėsi 
per 20 metų, ir jie visokiais sa
vo ‘šposais” nieko kultūringo 
nepadarė. Jeigu kas yra pada
ryta tai atlikta paprastų žmo
nelių, prie kurių pelnagaudos 
nepajiegė prisigretinti.

Amerikos Lietuvių Sąjunga 
nors nesparčiai auga, del depre- 
sios, bet vis dėlto daugiau ir 
daugiau atsiranda pritarėjų iš 
tautinės minties ir tautiniai

šie:
01- 
žil-
K. 

Al- 
(u-

“Aušros Sūnys” Gerai 
Pavyko

Chicagoj, kovo 18 d., Eighth 
Street teatre, buvo pastatyta 
scenoje žinomas veikalas “Auš
ros Simus”, drama iš knygne
šystės laikų. Veikalą parašė 
Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė.

Vaidinime roles turėjo 
Rusteikos (knygnešio) J. 
šauskas; Rusteikienės — L. 
vičiutė; Jurgis (jų sūnūs) 
Šimkus; Rožė J jų duktė), 
dona Ambrazaitė; Barbora
bagė), J. Gulbinienė; Albinas 
(šnipas) A. Lapinskas; Petro
vas — B. Vaitekūnas; štolcas 
— A. Vanagaitis (šie du Ru
sai) ; šatkus (knygneš.) A. Ma
žeika; kareiviai: B. Armoška ir 
A. Mažeika. Režisierius — J. 
Olšauskas.

Reikia pasakyti kad du pas
kutiniai aktai yra labai jaudi
nanti; juose pasirodo Rusų žan
darai, šnipų darbai ir tt.

šis veikalas buvo statytas 
Chicagoje keli metai atgal pa
čių “Dzimdzi-Drimdzi”. Dabar 
gi “Margučio” štabo pastango
mis pakartota ir atlikta gana 
vykusiai. Apie artistus galima 
pasakyti tiek kad jie atliko ge
rai. Komplimentų gal but pri
derės šiems: pačiam komp. A. 
Vanagaičiui, artistui J. Olšaus
kui, B. Vaitekūnui, Chicagos 
Lietuvių scenos veteranui, L. 
žilvičiutei, p. Gulbinienei. Prie 
jų, reikia pasakyti kad ir jau
nosios jiegos sulyg visų aplin
kybių tinkamai atliko savo 
les.

ro-

Nemoka užsilaikyti
Kaslink publikos, reikia 

sakyti kad tūli musų žmoneliai 
nemoka užsilaikyti vaidinimuo
se. Tą ypač parodė paskutinia
me akte, kur po susišaudymų ir 
nušovimo sunaus, motinai ver
kiant prie lavono, publika pasi
leidžia juokais,' Aišku kad tai 
stoka išsiauklėjimo, tamsumas.

Publikos buvo pilna salė. Tie 
kurie supranta to veikalo svar
bą ir reikšmę, kurie turi Lietu
vybės jausmą, supranta ką per
gyveno musų jaunų dienų švie- 

nusistačiusių katalikų veikėjų, tėjai-knygnešiai, tie veikalu li- 
Suorganizavus stiprią tauti

nę organizaciją bus galima at
likti daug naudingų darbų, ne 
tik Chicagoje bet visose Ame
rikos Lietuvių kolonijose.

Tautinis susipratimas yra 
priederme linkui savo tautos, o 
ne pareiga tik skymerius remti. 

Kas nemoka pažinti savo iš
naudotojų tas nemoka protau
ti ; kas nemoka protauti tas yra 
vergas. Tautos kulturingumas 
priklauso nuo to kiek ta tauta 
turi protaujančių žmonių, 
negerbia savo tautos tas 
vertas vadintis Lietuviu!

pa-

ko labai patenkinti.
•Linkėtina kad “Margutis” ir 

ateityje patiektų panašių vei
kalų musų publikai. Rep.

$600,000 ATLYGINIMO

žuvusių

mirė tik tie kurie, viešėjo 
Congress hotelyje. Dabar 
iš to hotelio savininkų rei
kalauja $600,000 atlyginimo

Chicago. — Laike pasau
linės Parodos pernai mirė 
vidurių liga apie 40 žmonių, nukentėjusių šeimos - ir gi- 
Po tyrinėjimų susekta kad i minės.

Kas
ne-

bus
Ji 
d.,

PASAULINĖ PARODA
šiais metais Chicagoje 

tęsiama Pasaulinė Paroda, 
žadėta atidaryti Birželio 1
bet dabar pakeista laikas ir at
sidarys Gegužės 26 d., šeštadie
nį.

Pasaulinė Paroda šiais me
tais bus visu kuo įdomesnė ir 
didesnė. Daug naujų jiegų pri
sideda.

POLITIKA
Dabar, artinantis naujiems 

miesto rinkimams, Chicagoj ap
sireiškė nemažas spolitiškas ju
dėjimas po visas Chicagos Lie
tuvių kolonijas. Yra keletas 
Lietuvių kandidatų kurie ban
do prasimušti politikos laukan, 
kaip kurie sėkmingai siekia, ki
ti ne taip sėkmingai. Tačiau 
progresas yrą ir eina pirmyn.

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijoj griau
smai. žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSU!”
(GOD, HAVE MERCY ON USD

Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 400 pusi. Gražus tvirti apdarai.
Pinigines perlaidas (money orderius) siųskite:

P. Jurgėla 6908 So. Artesian Ave. Chicago, Ill.
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AR JUOKUI?
Ponių Br. Biržiškienės ir ' 

F. Grigonienės, Vilniui Va
duoti Sąjungos Centro Ko
miteto Moterų Sekcijos ve- ’ 
dejų, šiuomi paklausiame: :

Ar juokui judvi siuntėte 
j Amerikos Lietuvius atsi
šaukimą iš Sausio 29 d., šių ' 
metų, kuriame skelbėte kad 
VILNIAUS KRAŠTE BA
DAS ir šaukėt ės Amerikie
čių ištiesti ranką tiems ba
do ir Lenkų priespaudos 
paslėgtiems Vilniaus krašto 
Lietuviams?

NE. Mes žinom kad ne 
juokui. Mes suprantame 
kad katastrofinga Vilnie
čių Lietuvių padėtis jus pri
vertė šauktis i mus pagal
bos.

Bet tą priėmė kaipo juo
ką musų laikraščiai ir visuo
menės vadai Amerikoje.

Jie patalpino tą atsišauki
mą, gal jo nei neskaitę, ir 
Vilniaus krašto Lietuvių ka
tastrofa pas juos tuomi bai
gėsi. Socialistai varo savo 
kermošius, visuomenę iš
naudoja. “Vilniui nei cen
to!” jų obalsis vėl iškilo 
tuoj po jūsų atsišaukimo: 
Pittsburghe, paveizdan, at
ėję i prakalbas socialistė- 
liai savo auką Vilniaus ba
daujantiems Įmetė blekučių 
vietoj pinigų.

Katalikų spauda ką tai 
galvoja ir visai tyli, nors 
jų pareiga butų pirmuti
niams kelti protestus prieš 
Lenkų kapojimą kryžių Vil
niaus krašte. *

Sandariečių spauda sky- 
muoja savo politiškus pro
jektus ir Vilniaus rejkalai 
jiems svetimi.

Amerikos Lietuvių visuo
menė tam užjaučia, gatava 
aukauti, gelbėti, jeigu tik 
visuomenės vadai surengtų 
mitingus ir padarytų rink
liavas.

Kadangi laikraščiai tyli, 
privalėtų nors organizacijų 
vadai ką nors daryti. Bet 
ir tie tyli.

Kam tas Vilnius? Kam 
jis reikalingas? Kam jus, 
ten, iš Kauno, šaukiatės į 
mus remti ir gelbėti? Mu
sų vadai turi užverstas gal
vas savo bizniais, savo poli
tikomis čia pat, ir juos pine 
darbo neprišauksit! Ver
čiau surinkę atsiųskit jiems 
aukų jų rinkimų vajams, 
jų skraidymams, jų visokių 
savitarpinių m e k 1 iorysčių 
pasekmingesniam pra vedi
mui. Tame yra jų gyveni
mas, pasididžiavimas ir gar
bė, o ne Vilniaus gelbėji
mas ir'rėmimas.

Retas kuris iš musų re
daktorių ar visuomenės va
dų turi įsigijęs Vilniaus pa
są, retas kuris matė 
išrodo tas pasas arba 
niaus ženkleliai.

Paminklas Leninui — 
ir Egipto Vergija

Maskvoje ruošiamasi sta-

Rašo Vyt. Sirvydas.

kaip dingo Lietuvių sky- tydinti Leninui paminklas i • 1 i 1 L ' a n a a n I 1 U i » z~» z-J z-* <-a - ......... . • . -. .niaus Pasaulinės Parodos 
tūkstančiai Lietuviškų do- 
larių ir niekas nepasako ką 
su jais padarė.

Supraskit Skirtumą
“Sandara” neatskiria da-

toks milžiniškas kad jo di
dumas, brangumas ir aukš
tumas viršys visus kitus pa
minklus ir aukščiausius pa
saulyje budinkus.

Tas paminklas bus palo- 
ciai apačioje, su aukštyn iš
kylančiu bokštu, viso 1,361

lykų vieno nuo kito ir taip (pėdų aukščio, ant kurio bus
nevykusiai sulygina “Dir- užkeltas metalinis Leninas 
vos” Chicagos reporterio 262 pėdų aukščio. Lenino 
pastabas apie “Sandaros”! galva bus 1,623 pėdos aukš- 
jubilejinio parengimo pro-jčiau žemės, 
gramą ir “Sandaros” repor-y New Yorke 
terio iš Clevelando kišimą! te budinkas, 
nosies į dalykus kurių jis į pasaulyje, yra 
nesupranta. j du aukščio'.

Jeigu “Sandara” savo pa- Įsivaizduokit, komunistai 
rengime programą nudažė! nori iškelti Leniną visai ar- 
kacapiška spalva tas kiek-į ti dangaus — ir už ką? už 
vienam aiškiai matėsi ir tą i tai kad jis paėmęs į savo 
Lietuvis turi teisę pastebe-1 rankas Rusiją išžudė mili- 
ti.

Bet už tokią pastabą pa
darytą “Sandarai” pačių 
Chicagiečių, kurie tą matė, 
jos reporteris iš Clevelando 
negali žeminti Dr. J. Ba
sanavičiaus (ir “Sandara” 
iš to tik pasidžiaugti) už tai 
tik kad “Sandaros” reporte
riui nepatiko tas asmuo ku
ris apie “Sandaros” progra
mą parašė.

“Dirva” nei niekas iš jos 
štabo prieš “Sandarą” už 
tai nieko nesakė ir nerėkė, 
tik Lietuvių Kultūrinio Dar
želio sekretorius pastebėjo 
“Sandarai” kad negražu to- ką panašaus kada ir iš ko 
kių priekabių jieškoti ir net tik užsinorėjo.
Dr. Basanavičiaus pamink-! I'
'.ą ir jam sudedamus vaini- .žyje tas paminklas” Mask- 
kus užkabinėti vien todėl voje bus išbudayotas, nes 
<ad koks ten žmogelis ne- Rusijoj nėra atsakymo “ne-

—K. sutinku” arba “aš priešin-
____ įgas”.’

Tačiau komunistų carai 
yra pigiausias (urėtų skubėti tą paminklą

išsitenka Clevelande.

kaip 
Vil-

Empire Sta- 
aukščiausias 
tik 1,248 pė-

jonus žmonių!
Jokioje kitoje šalyje 

kio paminklo negalima 
tų pastatyti, nes niekas 
skirs tiek pinigų kiek 
paminklas atsieis. Budavo
nė sulyg to paminklo pro
jekto kaštuos nemažiau 50 
milijonų dolarių.

Bet sovietai toki pamink
lą pastatyti gali, nes pana
šius garsius paminklus — 
piramides — pastatydino 
Egipto faraonai, kur žmo
nes galėjo kaip gyvulius su
varyti prie darbo, ir galėjo 
imti reikalingus pinigus ar

to- 
bu- 
ne-' 
tas

KORTUOKIME LIETU
VIŠKAI

Kaune nesenai pasirodė 
naujas paveiksluotas žurna
las, “Žvilgsniai”, kuris savo 
skaitytojus ragina visur ro
dyti Lietuviškumo. Įvedęs 
skyrių pamokinti skaityto
jus kortuoti “bridžą” (lo
ses vardo nelietuvina^, re
daktorius nurodo kad “tū
zas” kilęs iš Vokiečių Daus, 
todėl Lietuviams tas žodis 
nevartotinas. Jį tegul pa
keičia klasiškas Asas (Ace), 
kurio vardas kilęs iš seno
vės Romėnų pinigo As. Ki
tas žodis kurį grynai nusi
teikę kortininkai privalo iš 
savo kalbos vyti tai “lozie- 
ris, trupas”. Jį, sako, rei
kia keisti žodžiu “atuta”. 
Iš kur šis žodis paimtas ne
parodoma. Kortos vadina
mos: Asas, Karalius, Mote
ris, Berniukas, Dešimakė, 
ir tt. Spalvos yra:, lapai 
pikiai, Širvys (čirvai), bu
tanai (zvonkos), ir kryžiai.

Na, vyrai ir moterys, tai 
i kortuokime “tiltą” 
viškai!

Komunizmo vergijos am-

‘Dirva” dabar :
Įarbininko liuoslaikio draugas, statvti, iki da'r ęTvais’ liku-
Platinkit ja tarp savo draugu. • ■■ •, '• šieji neprasikrapste sau a-

Apsaugoki! Aukas
Skridimo komitetas 

dėjo gauti aukų ir iš Lietu
vos nuo entuziastų norinčių 
matyti kad Lietuvis net 
iš pačios Chicagos nuskris
tų į Kauną.

Chicagos cicilikai, kurie1 
savo rankose turi fondą, j 
viską žada (nes Lietuvoje- 
gyvenantieji neturi 
limo kur ta Chicaga 
New Yorkas).

Pastarose dienose 
mitetą prisidėjo ir 
kai. Geistina butų kad jie 
prižiūrėtų pinigus kad j u 
cicilikai neaikvotu ir kad 
pinigai eitų tam kam ski
riama. Kad skridimo fon-| 
do pinigai nedingtų taip

pra-

su p ra
il- kur'

i ko
ka ta li-

PABUSKI, LIETUVA!
Mes tylime! Prie durų, prie langų 
Auginame kantrumo sausą dagį;
Nematome kad visa kas brangu, 
Mums išvogė senai ir nūn dar vagia!

Vakaruose mums pavogė pajūrį, 
Didžiulius plotus gintarinio miško. 
Ir tu, Lietuvi, dar ramiai vis žiuri, 
Kai vagių seilės tau ant veido tiška?!

Pietuose mums pavogė tautos šventovę, 
Kuri tėvynei širdis buvo,
O mes tesiulom priešui žodžių kovą,
Kai reikia nuodų, tankų ir lėktuvų. . . 

Mums pavogė dainas, mums pavogė
linksmumą,

Ir smuikelius svajojančius prie kelio; 
Nuplėšė stogą nuo tėvynės rūmo, 
Jie baigia plėšti musų garbę, galią. . . .

O mes vis tylime, vis skundžiamės, vis 
žiūrim

Ar vagys dar kaip ko nepanorės;
Raminamės kaip dresiruoti būrai:
“Kas Dievą tiki, tas vėl daug turės”. 

Pabuski, Lietuva! Ko tyli, ko dar lauki?! 
Gal, kad įsmeigtų peilį tau į kūną! 
Nuplėški vagims jų kultūringą kaukę, — 
Jei jų nebaudžia Dievas, tenutrenks

Perkūnas!
“Trimitas”. Petras Babickas.

Sveikas kūnas — sveikas protas, 
Nes nesudrumstas nuodų. 
Bus jo žingsnis apgalvotas, 
Be kalciu ir be vdu!

VISI TURĖS GERBTI TAUTĄ 
IR VALSTYBĘ

Per vergijos amžius Lietuvos žemėse 
ir geresnėse vietose įsiviešpatavo visokie 
atėjūnai. Lietuvos sūnus bei dukros šim
tais tūkstančių, ašarodami, leidosi į sveti
mus kraštus sotesnio maisto ir laisvesnio 
oro jieškoti, kiti laikinai, kiti amžinai, ap
leisdami brangias gimtas Tėvynės vietas, 
palikdami brangius saviškius, tėvus, moti
nas, brolius ir seseris pilką žemelę dirbti 
ir skurdų gyvenimą gyventi.

Atstačius nepriklausomą Lietuvos val
stybę, daugumas tų atėjūnų svetimtaučių 
pasiliko vietoje, tapę Lietuvos piliečiais; 
kiti iki šiol tebėra svetimšaliai. Pasinau
dodami Lietuvio nepaprastu kantrumu ir 
tolerancija, daugelis svetimšalių bei sve
timtaučių, misdami Lietuvos duona, drys- 
davo dažnai net įžeidinėti Lietuvio tauti
nius jausmus, su pašaipa traktuoti musų 
valstybinius reikalus ii- tt. Kiti svetimša
liai lysdavo į politines organizacijas ir čia 
kai kada dirbdavo stačiai priešvalstybinį 

i darbą.
Bet visokia kantrybė turi savo ribas. 

Pagaliau (gaila kad tai]) vėlai!) Lietuvos 
vyriausybė ėmėsi griežtesnių priemonių 
prieš tokius neleistinus reiškinius. Vasa
rio 8 dieną paskelbtas (autai ir valstybei 
saugoti įstatymas.

Įstatymas nustato sunkias bausmes 
(iki 4 metų kalėjimo ir pinigines pabaudas) 
visiems tiems kas niekina ar įžeidžia Lie
tuvių tautą arba Lietuvos valstybę, kas 
niekina arba įžeidžia Lietuvos valstybės 
ženklą vytį, Lietuvos tautinę, valstybinę ar 

| karinę vėliavą, kas slopina ar silpnina Lie
tuvos valstybinį vieningumą, atsparumą 
tautinę sąmonę, kas j ieško bent kokios pa
ramos užsieniuose prieš Lietuvos valstybę. 
Toliau išvardinta visa eilė kitų smulkes
nių prieš tautos bei valstybės saugumą nu

jos buvo grynos Lenkijos,i sikaltimų, už kuriuos tai]) pat smarkiai 
o ne “Litwy” (tai yra, ne'bus baudžiama.
iš Didžiosios Lietuvos kuni-i Be to, papildytas Svetimšaliams Lie- 
gaikštijos žemių). Lietu- tuvoje gyventi įstatymas.
viai neprivalėtų lysti Ame- šiuo'papildymu svetimšaliams uždrau-

! organi
zacijose ii' bendrai bent kokiame politinia
me darbe. Svetimšalis kuris šitam nuosta
tui nusikals bus baudžiamas iki 1000 
pabaudos ir atėmimu leidimo gyventi 
tuvoje, o politinė organizacija kurioje 

Ten kalbama apie Ta- timšalis dalyvavo baudžiama iki 5000

nimą bei kovoti su įvairiomis ligomis. Mi
rimų skaičius ypač sumažėjo 1933 metais

1933 motais buvo išviso 19,511 vedybų 
arba 3.6 nurš. daugiau kaip 1932 m.

Daugiausia miršta kūdikių iki 1 metu 
amžiaus. La-bai daug, palyginti, žnioniy 
miršta džiova. Ta liga 1932 m. mirė 2,6931 
žmonės, 1933 m. — 2,445 žmonės.

Emigracija iš Lietuvos beveik visai 
sustojo. Seniaus tūkstančiui gyventoji; 
kasmet tekdavo 4—7 emigrantai, o dabar 
ne pilnai vienas. Imigracija (atvykimasiš 
kitų kraštų.) taip pat labai menka.

Dabartiniu metu visoje Nepriklauso-1 
moję Lietuvoje yra arti 2 milijonai 500 1 
tūkstančių gyventojų.—Tsb.

Lietu-

NESISAVINKIM 
SAVO

NE

Newarko Lietuvis, kuris 
pasirašė John P. Sidlauskas 
vardu, žurnale Literary Di
gest (Gruodžio 23 d.) įdė
jo laiškutį, kuriame sako, 
Amerikonų gerbiamas Pu
laski esąs “native o Lithu
ania and of Lithuanian pa
rents” (Lietuvoje gimęs ir 
Lietuvių tėvų). Šis tvirti
nimas, tačiau, kritikos ne- 
šlaikb. "!) Didelėje' Lenkiškai 
parašytąja Pulaskio biogra
fijoje, kuri randasi Slavų 
■kyriuje New Yorko vieša
me knygyne, dokumentais 
įrodyta kad Pulaskiai visa-

Paslėptas juokas yra geriausias.
Kūdikiai ir kvailiai yra pranašai. Jie 

pasako teisybę.
Moterims* kunigams ir vištoms niekad 

neužtenka.
Sąžinė yra valios apinasris.
Liūdesys yra magiška paletę ant ku

rios Gyvenimas maišo savo dažus.
Vyrai yra moterų žaislai; moterys - 

velnio.
Meilė yra lyg menulis; jbi' fi nedidėja 
mažėja.
Butų buvę geriau jei Adomas butų

miręs visais šonkauliais savo kūne.
Moterys, vėjas ir laimė greitai peri I 

keičia.
Moters kuri nepajiegia šypsotis.... 

yra didžiausia nuoboda gamtoj.
Džiazas yra muzikos karikatūra. Bet 

karikatūra .gali būti artistiška.
Jei Paulius nebūtų interpretavęs Jė

zaus, šiandien Krikščionybė tebūtų žinoma 
tik

tai

rikos spaudon su nepagrys- s(a dalyvauti Lietuvos politinėse
tais tvirtinimas.

Gražų pavyzdį, kaip su 
istoriniais dalykais reikia 
?lgtis, duoda Brooklyno 
Dariaus-Girėno posto strai
psnis nesenai per “Dirvą” 
ū’ęs. r~ .
la Kasčiušką. bet kalbama pabauda, 
'’aktais ir dokumentais.

(Nuo Red. Gal p. Sidlau
skas, mažai kreipdamas do
mės į skirtumą vardų Pu
laskio ir Kosciuškos, kurie 
abu dalyvavo tuo pačiu lai
ku Amerikos kovose už pa- 
siliuosavima ir abu pasižy
mėjo, padarė tokią negerą 
klaidą. Laikas nuo laiko vis 
daugiau jaunuolių patiria 
kad Kosciuška kilo iš Lie-

I tuvos ir manydami kad dar 
apie tai niekur nebuvo ra
šyta, jie patys bando rašy-

. ti. Gal p. Sidlauskas ir pa- 
j darė šitą klaidą, norėda
mas Lietuviams pasitarnau
ti.)

Tikimasi kad dabar svetimšaliai

litų 
Lie- 
sve- 
litų

bei 
svetimtaučiai bus ramesni ir nebus tokie 
drąsus įžeidinėti Lietuvą ir net kartais 
veikti prieš'ją. Ypač tas nepakenčiama 
buvo Klaipėdos krašte, kur svetimšaliai 
Vokiečiai net vadovavo Vokietininkų poli
tinėms organizacijoms, stačiai kurstė prieš 
Lietuvą ir net rengė ginkluotus maištus.

Reikia manyti kad naujas Klaipėdos 
krašto gubernatorius, drąsus ir energin
gas vyras, Dr. Jonas Navakas šiais įsta-1 
tymais pasinaudos nenuoramoms nuramin
ti.—Tsb.

kaipo reformuotas Judaizmas.
Krikščionių bažnyčia nėra susirinki- 
vieta ištinkuotiems šventiesiems.
Mokslas yra apribotas pagal 

ką netobulumą.
Meilė negali alkti amžinai.
Pragaras plaukioja mylėtojų
Mes nerasime išganymo konferencijo- 

ir pamoksluose.

m o

se

žmonis-

ašarose.

V. J. B.

iš Lietuvos Kuni- 
apie du broliu, ku-

Graži istorinė apysaka 
gaikščio Vytenio laiku, 
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 18e. (Pri
imama Suv. Valstijų pašto ženkleliai).

Gyventojų Judėjimas

Karu Rengia Ginklų 
Išdirbėjai, Sako Ford

Fordas, automobilių 
dirbėjas, pareiškė kad apie 
šimtas pasaulyje esančių 
ginklų ir amunicijos išdir-j 
bėjų sursengia visus karus. 
Žmonės karo nenori, bet tie 
šimtas amunicijos gaminto
jų prie karų prikursto vai-' 
stybes, skleisdami visokiai 
propagandą, ir paskui daro 
milžiniškus pelnus.

Jeigu pasaulis galėtų at- 
1 sikratyti tų kelių žmonių, 
,tada butų taika.

iš-

Vedybos, gimimai ir mirimai
Gimimai ir mirimai tai yra natūralūs j 

gyventojų judėjimas, o emigracija ir imi
gracija — mekaniškas judėjimas.

. Žemiau dedami skaičiai parodo natų-,
ralųjį Lietuvos gyventojų judėjimą:
Metai Gimimai Mirimai Priaugo

1833 62,145 32,749 29,396
1932 65,731 36,405 28,865
1931 63,419 37,478 25,941
1930 64,164 37,151 27,013
1929 63,083 39,669 23,414
1928 65,945 35,698 30,247

Kaip iš šių skaičių matome, gimimai
vis mažėja. Tačiau tuo tarpu gyventojų
prieauglis kiek didėja. Del to kad išmo-
ko Lietuvoje sveikiau tvarkyti savo gyve-

Lengvas Budas Išmokti Angliškai I 
šioje parankaus didumo knygelėje surinkti! 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam I 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas I 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek- I 
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”
6820 Superior avė. . Cleveland, Oi
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AffMerunas [S [ Apysaka iš Apuolės Laikų Rašo 1

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS
Apysaka Laikų K. S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)

Apuolės Apgulimas

P i- i s i r u o š i m a s
Menkais takais per girias, per kalnus 

ir upelius, traukė link Apuolės didžiausia 
Lietuvių galybė kokia pirmą kartą suėjo 
Į vieną po Lietuvos dangum. Raiti ir pėk- 
sti, su įvairiais ginklais, su maistu, slinko 
ta žmonių upė artyn vietos kurią pirmiau
sia reikėjo nuo priešų paimti. Visa ta di
di galybė apsibuvo prie aukštutinės dalies 
upės Luobos, kuri tekėjo pro Apuolę. Abi 
upės pusės nugulė žmonėmis, ir Meninas 
su savo padėjais paleido žvalgus Į darbą. 
Svarbiausiam žvalgybos darbui buvo pa
skirti Menino vikingai, kurie buvo papra
tę svetimose šalyse užpuolimus daryti ir 
pavojus arba grobį surasti. Pats Meninas 
su Šarkiu ir keliais kitais vyrais jojo paty
rinėti pačios Apuolės padėtį ir apielinkes, 
kad galėtų nustatyti užpuolimą. Paskiau 
gryžęs pas savo padėjėjus ruošė pilies už
puolimo darbą.

Žvalgai siautė plačiose Apuolės apie- 
linkėse: raiti aplakstė net prie Gruobyno ir 
aptyrinėjo upių Bartuvos ir Šventosios ke
lius ir kur jos pasiekia jurą.

Buvo dar tik pati vasaros pradžia ir 
Apuolėje laukta pribunant Žuvėdų kara
liaus Olavo pradėti tolesni to krašto plėši
mą. Lietuvių laimė — pribuvo pirmiau, 
kaili Menino norėta. Žuvėdų žvalgai per

jaunas bet stiprus esu. Visi eina, visi ve
da savo vyrus, o musų tėvelis vienas tėra. 
Aš jam padėsiu!.

— Tu toks jaunas ir nepatyręs, • gali 
žūti....

— Nekariavęs patyrimo negausi. Aš 
eisiu, kad ir galvą padėsiu.... Kas butų 
jeigu kiekvienas imtų sakyti esąs persilp- 
nas prieš užpuolikų daugybę? Ir musų bus 
daugybė kada visi išvien stosim!

Kada Krakas balnojo savo žirgą, bal
nojo savo žirgą ir Putinas. Tą pamatęs 
tėvas pasijuto dusyk galingesnis, nes joja 
ir jo sūnūs ginti savo gimtinės žemelės!

Verkė motina, verkė abu senieji, ir ke
turi liekanti vaikai, kadangi iš namų išei
na patys geriausi jų palaikytojai, ir gal 
ant visados. ...

— Eikit, vaikai, kariaukit! Laimins 
jus dievai, džiaugsis jumis musų brangi 
šalelė! — išlydėdamas juos pasakė Gird
vainis.

Algis
Algis, iš Viekšnių gryžęs, skubiai pa

sistengė susieiti su Giedrute ir pranešė jai 
liūdną žinią, kad visi eina į karą. Giedru
tė jau apie tai žinojo iš savo vyro, taigi 
Algiui atsakė:

— Gaila kad reikia skirtis, bet tu toks 
narsus būdamas, daug priešų išžudyti ir 
su grobiu gryši!

— Tau visai negaila kad aš išeisiu ir 
galiu žūti?. ... — susigraužęs ėmė jai ru-

goti tas meile seį’gąųtis vyras, kurio nar
sumas buvo dingęs -rtiuj jo įsimylėjimo Į tą 
moterį. <

— Tikrai nemylėčiau jeigu žinočiau 
kad tu nuo visų atsitiksi! Aš bučiau kalta 
tavęs sulaikyme! Visi eina, eisi ir tu! Iš
vien stoję, priešus tuoj pergalėsit!

— Be manęs vieno apsieis.......Aš ne
noriu skirtis nuo tavęs ir su ginklu žaisti!

— Dievų bausmę užtrauksi ant savęs 
ir manęs jeigu neisi! — rustai tarę ji.

Algis alpo pamanydamas kad reikės 
nuo Giedrutės pasitolinti. Baisi buvo jo 
meilė prie jos, ir meilė jį taip nugalėjo kad 
jis nieko daugiau nenorėjo kaip tik arti 
Giedrutės būti ir nuo viso pasaulio, ir jo 
reikalų slėptis. Net kada jis buvo Viekš
niuose, kuomet kiti kalbėjo apie priešus, 
'apie karą, jis tesvajojo apie Giedrutę.

Šiame susitikime su Algiu ta stiprios 
'valios moteris, kuri negalėjo jam skirti jo- 
ikios kitokios meilės kaip tik draugiškos, 
■norėdama savo mylimąjį padrąsinti eiti į 
įkąrą, pati glostė jo veidą ir kalbėjo apie 
pareigą savo žemę ginti, bet Algis vis dre- 
Ijėjo baime kad reiks atsitolinti nuo jos.

— Tu užmirši mane, tu visai nesigai
lėsi manęs jeigu aš ir žusiu. ... — rugojo 
jis jai. Net jos apsikabinimas ir bučiavi
mai negalėjo sutarpdyti jo krutinėję mei
lės nuodų, kurie buvo suėdę jo narsybę. 
Jis stovėjo kaip stabas ir net nejautė gla
monėsiu tos kurios pinniau mažiausis žvil- 
gsnelis jį sujaudindavo. . . .

Ilgai ji kalbino, ilgai glamonėjo tą vy
rą iki pagaliau nugalėjo jį, ir jis baimin
gai tarė:

— Eisiu aš į karą, tik todėl kad tu ma
ne verti. ... Ar neužmirši manęs, Giedru
te?... .

— Ne, Algi, visada apie tave many
siu, ir kuomet sugryši, vėl su manim links

imas busi.’...
Jos meilė, nors varžoma, jam buvo di- 

' dėlė, bet didesnę meilę turėjo savo kraštui, 
kurs buvo priešų pavergtas, ir skaitė tik 

i tokį vyrą vertu jos meilės kuris eis prie
šus naikinti. Ji šypsojosi kada Algis su
tiko eiti, nors iš akių riedėjo ašaros.

Kuomet Algis išjojo atgal į savo pilį 
ir Marma rengėsi į karą, Giedrutė visu lai
ku verkė. Ji verkė kad skiriasi su Algiu, 
ir j Marmą pažvelgdama labiau pravirkda-j 
vo žinodama kad jau sulaužė savo tvirtą 
užsistatymą. Lydėjo ji savo vyrą iki Ra
ginio pilies, iš kur abiejų pilių vyrai išvy
ko į mūšio vietą. Graudžiai verkė Giedru
tė kada vyrai atsisveikinėjo, bet jos širdis 
džiaugėsi kad tas jos mylimas vyras paga
liau sutiko jos norą išpildyti!. . ..

Algis, kurį arklys nešė pirmyn ir to
lyn, troško gryžti atgal, pabėgti nuo visų 
ir pasislėpti pas Giedrutę, bet kokia tai gė
da neleido sukti arklį atgal, ir už nekurio 
laiko kartu su Marma ir keliais desėtkais 
vyrų pasiekė Apuolės vaduotojų stovyklą.

(Bus daugiau)

L I E T U V. O S 
ŽEMEAPIAI

30c
šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius ; kelius, upes ii- ežerus; taip kad tu
rėdami -šį žemlapi galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Su persiuntimu į kitus miestus — 30c. 

Kaina: vietiniams po 25c.
Reikalaukit “Dirvoj^”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

YPATYBĖS AUTOMO-1 
BILIIJ SRITYJE 

__ »*
Nuo to laiko kaip prasi

dėjo bearklinių vežimų iš- 
dirbimas ir naudojimas, bu
vo išdirbta, įskaitant ir da
bar esančius, 868 paskirų 
firmų ir rūšių automobiliai, 
kurie buvo varomi gazoli
nu, garu, ir elektra.

Tame skaičiuje ineina ir 
38 paskirų išdirbysčių au
tomobiliai kitose šalyse.

Štai kaip maždaug susto
jo veikusios automobilių iš- 
dirbystės: 1926 metais su
stojo 14, 1927 m. — 5, 1928 
m. — 6, 1929 m. — 9, 1930
— 8, 1931 — 5, 1932 — 3.

Iš visų dabar gaminamų 
automobilių Oldsmobile iš
gyvavo ilgiausia — 36 me
tus. Packard — 34; Peer
less — 33; Nash (užėmęs 
vietą Rambler ir Jeffries)
— 33; Pierce Arrow — 32; 
Cadillac ir Franklin — po 
31 m.; Auburn, Ford, Mar- 
mon, Willys-Overland po 
30 metų; Chrysler (vietoje 
Maxwell ir Chalmers) 29 
m.; Hupp — 25 m.; Hud
son ir Graham Paige 24 m.; 
Cunningham 22 m.; Chev
rolet ir Stutz 21, Dodge 19.

Sulyg gyventojų skai
čiaus ir automobilių daugu
mo, pirmą vietą užima Su
vienytos Valstijos. Antrą 
vietą — Hawaii Salos toli
mame Pacifike.

Visame pasaulyje suregi
struota naudojamų automo
bilių yra 33,568,295.

ištisą metą veikdami, turėjo visas žinias ir 
apie tą kraštą ir žinojo visą jo padėtį: ži
nojo kad tenai nėra jokios Žemaičių stip
resnės atsparos kuri Žuvėdams galėtų pa
silaikyti —- reikėjo tik karaliui pribūti ir 
eiti tolyn ir gilyn į kraštą ir imti kas pa
tinka, žudyti kas priešinsis.

Iki prasidės Apuolės apgulimas ir va
davimas, pažiūrėkim kas tuo laiku sąryšy
je su Apuolės vadavimu tose apielinkėse 
dėjosi.

Pirmiausia visko, Meninas paleido pa
siuntinius į Klaipėdą patirti kaip tenaiti- 
niai Danai atsineša į Žuvėdus, ir jeigu ne
nori jų įsiviešpatavimo lai ateina Žuvėdus 
padėti išmušti. Išjojo ten Balsys ir Rus
nės kunigo sūnūs Dalinis su diktoku buriu 
palydovų, su gandu nuo Menino kas turės 
nutikti ir kvietimu prisidėti su pagalba, 
kaip Frodas ir Bjornas sutarė kuomet Me
ninas gryždamas iš Danų buvo pas juos 
sustojęs.

Tarp gyventojų toliau giriose pradėjo 
plisti gandai kad atėjo savi žmonės į pa
galbą, kurie priešus išmuš ir paliuosuos 
juos nuo svetimų jungo. Vieni iš to džiau
gėsi, bet kiti abejojo ar gali būti tokia ga
lybė kuri Žuvėdus įveiktų; dar kiti sakė 
kad jiems vistiek ar Žuvėdams duoklę mo
kėti ar saviems, kurie įsigyvens....

Visi žvalgai gryžo, tik nesulaukta Ma- 
sio, kuris jodinėjo prie Šventosios. Kas su 
juo atsitiko patirsime paskiau.

J a u n a š S a v a n o r i s
Krakas sugryžo iš Viekšnių seimo at

gal į savo namus Platelių ežere ir pranešė 
šeimai kad eina kartu su visais Lietuviais- 
Žemaičiais Apuolę vaduoti. Pravirko Gin- 
telė, jo žmona, ir jos sena motina, ir susi
rūpino Girdvainis, nes per keliolika metų 
nuo anos baisios nakties jų gyvenimas ėjo 
ramiai, o štai jų svarbiausias palaikytojas 
neša savo galvą guldyti už Žemaičių kraš
tą. kurį pamilo.

Krakas, tas karžygis iš juros, dabar 
jau buvo pilnas Žemaitis, net savo Danišką 
kalbą buvo užmiršęs ir laimingai sau gy
veno ir augino penketą vaikų. Šis kraštas 
buvo jau jo kraštas ir reikėjo nuo priešų 
ginti. Ar sugryš jis, ar atlaikys Lietuviai 
prieš Žuvėdus?.... rūpinosi Girdvainis, 
kai Krakas rengėsi kuogreičiausia prisidė
ti į vaduotojų eiles.

— Kur tu taip rengiesi, vaikeli? — se
nis Girdvainis pamatęs klausė savo anū
ko, Putino, Krako vyriausio sūnaus, ku
riam ėjo šešiolikti metai amžiaus."

— Į karą, tėvuk, ten reikia vyrų prie
šus iš musų žemės išmušti, — atsakė drą
siai Putinas.

— Bet tu dar esi tik vaikas: ne tau 
kautis su galingais priešais....

— Ginklą aš jau gerai valdau; nors
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APYSAKA EINA SMARKIAI PRIE PABAIGOS’
Štai jau paskutinės dienos ir paskutinė proga pastoti MERUNO prenumeratoriais ir gauti tą didelę knygą už taip mažą 

kainą. Siųskit savo $1.50 dabar kad galėtume įtalpinti jūsų vardą į knygą kaipo leidėjo. Jums bus didelė atmintis.
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MERUNAS
ISTORIŠKA APYSAKA įš APUOLĖS IŠGRIOVIMO LAIKU — ŽUVĖDŲ KARALIUI OLAVUI VADOVAUJANT

DABAR TIKTAI $1.50KNYGA BUS 500 PUSL. DIDUMO KAINA
ŠTAI “MERUNO” TURINIS - AR ATSIMENAT KĄ SKAITĖT?

Įžanga.
1— Juodo Karžygio Įpėdiniai
2— Meninas. Jo Pradingimas.
3— Lamžino Netekimas
4— Gaižys
5— Apie Vaidylą Geluonį
6— Girdutė ir Daujotas
7— Žentai iš Juros
8— Neištikima Sesuo
9— Zubrys

10— Keturi broliai
11— Kelionė į Mozūrus
12— Netikėtas Atradimas
13— Graži Valdovė
14— Kerštinga Moteris
15— Vaidilutės Meilė
16— Baltas Karžygis
17— “Borkus”
18— Karžygis iš Juros
19— Neištikima Žmona
20— Kaip Meninas Dingo
21— Menino Jieškojimas
22— —Alina pas Vikingus
23— Alina Danijoje
24— Žiauriuose Naguose
25— Meninas Danuose
26— Du Vikingai
27— Menino Prietikiai
28— Meninas pas Arabus
29— Arabų Sostinėje
30— Alina Susitinka su Šarkiu
31— Menino Sugryžimąs
32— Motina ir Sūnūs
33— Pabėgimas

35— Juodas Karžygis ir Sūnūs
36— Meninas ir Gaižys
37— Alpio Mirtis
38— Vaišės Daugupiuose
39— Gaižys ir Domutė
40— Kelionės Upėmis
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41— Kelionė Nevėžiu ir Dubysa
42— Mušis po Gardinu
43— Apuolė
44— Algis ir Giedrutė
45— Baisus Gandai
46— Apuolės Paėmimas
47— Brolis ir Sesuo
48— Menino Pribuvimas
49— Apuolės Apgulimas
50— Apuolės Atvadavimas
51— Baisus Mušis
53—Meninas Apuolės Valdovas
53— Menino Mylimoji
54— Menino Vedybos
55— Autoriaus Žodis.
PASTABA: Visuose šiuose gražiuose 

straipsniuose, kurie yra apysakos savai- 
mi, ineina net 186 vardais suminėti asme
nys, vyrai ir moterys, ir daugybė tų vardų 
yra pačių “Dirvos” skaitytojų ar šiaip žy
mių Lietuvių vardai, kurie tik galima bu
vo pritaikinti ir kurie išrodė kad yra tik
rai Lietuviški, paprasti, kokie galėjo būti 
anose senose dienose — 1080 metų atgal.

Veikale dalykai dedasi paskirose Lie
tuvos vietose, šiandieniniais vardais žino
mose, taip kad kiekvienas Lietuvis skaity
damas MERUNĄ ras knygoje sau žino
mas. vietas ne tik vieną bet net kelias.

kuoplačiausia, 
buvo galima.

Vietos apimti bandyta 
įtraukta visa Lietuva kiek 
Daugelyje aprašomų vietų yra arba atras
ta ir imta tyrinėti piliakalniai, kuriuos au- ■ 
toriui berašant šį veikalą, Lietuvos moks
lininkai tyrinėjo, kasinėjo, ir po jais atra
do anų amžių Lietuvių gyvenimą, kuris 
supuola su MERUNO autoriaus privedžio- 
jimais kad tose senose dienose Lietuvoje 
ėjosi didelis, judrus, karingas gyvenimas, 
ką pasako ir svetimų tautų istorijos ir pri- 
rodo Lietuvos senovės tyrinėtojų atkasi- 
mai.

MERUNAS tokiu budu svarbus dviem 
atžvilgiais: kaipo pirmas tos rūšies veika
las Lietuvių literatūroje ir kaipo tikriau
sia pritaikytas prie musų gilios senovės 
istorijos Lietuvių gyvenimo, kokis su
randama buvus, tuos piliakalnius kasinė
jant.

Užtai ši knyga svarbu įsigyti kiekvie
nam, nes bus brangi atmintis tų didelių 
Lietuvos senovės tyrinėjimo laikų.

Istoriški faktai šioje apysakoje yra 
visiškai tikri ant kiek juos buvo galima su
rinkti iš vėliausia išleistų Vikingų Tautų 
Istorijos.

Rašyba knygoje labai lengva, kožnas 
apysakos skirsnis per save įdomus ir gra
žus skaitymas, todėl kožnam patartina įsi
gyti knygą iki yra proga gauti tik už $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.

Adresųokit sekančiai, ir laiške ir ant voko parašykit pilną savo antrašą.
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GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILO ATSI
LANKYMAS PICBURKE

arba
Stokjardų spirgučiui vėl 
reikės važiuoti cicilizmą 

gelbėt.
Aną dieną pasiimu i ran

kas “Dirvą”, žiūriu ir ma
tau:

Įdėta “Dirvos” gerk. Re
daktorius paveikslas ir pa
sakyta kad gerb. Redakto
rius važiuoja Į Picburką.

Misliu sau: gera proga ir 
man ten apsilankyt, ba ke
lionė nekaštuos.

Atbėgu pas gerb. Redak
torių ir sakau:

— Tai jus važiuojat i Pic
burką, ar ne? — sakau aš.

— Taip, važiuojam Vil
niaus reikalais, — sako jis.

— žinai, ir man taip pat 
rupi Vilniaus reikalai. Ar 
galiu važiuot ir aš? — sa
kau aš.

— Mes važiuojam trijie- 
se ir be tavęs, — sako jis.

— Automobilyje yra vie
tos keturiems, taigi priim
kit ir mane, — sakau aš.

— Priklausys nuo to ke- 
no automobilis. Paklausk 
jo, — sako jis.

Tuoj nubėgu pas Povilą 
Vasiliauską ir sakau:

— Aš noriu važiuot Į Pic
burką, ar priimsi ir mane? 
Keturiems bus smagiau, — 
sakau aš.

— Kad nori gali važiuok, 
man vistiek, — sako jis.

Na ir sutarta ir padary
ta. Picburkas nuo Klyvlan- 
do netoli. Pasivalgę pietus, 
visi keturi: gerb. Redakto
rius, gerb. inžinierius Sku-j 
kas, gerb. Vasiliauskas ir' 
gerb.,Spragilas sėda į auto
mobilį ir Dieve duok kojas 
(atsiprašau, kad ratai ne-j 
plyštų).

Picburko kaminus pama
tėm prieš vakarienę, taigi 
aš sugalvojau:

— Žinot, vyrai, Picburke 
yra geras duonkepis, va
žiuojam pas ji, vakarienės

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

tikrai gausim, jeigu ne ko 
kito tai nors duonos su van
deniu, o kaip dabar gavėnia 
ir dar pėtnyčia tai bus ge
rai, — sakau aš.

Ir vėl: sutarta ir padary
ta. Per dešinas tiltų perva
žiavę, apsukę keturis kalnus 
ir perskersavę dvi upes, su
radom tą vietą kur mums 
reikėjo važiuoti. Tai gerb. 
Pivaronas, pas kuri užsuka 
visos slaunios asabos iš kur 
tik atvažiuoja, o aš mat va
žiuoju su slauniom asabom 
tai ir aš patekau pas gerb. 
Pivaroną.

Kada atvažiavom, gerb, 
Pivaronas ir jo poniutė mu
sų jau laukė su vakariene, 
lyg žinodami kad pas juos 
pirmiausia atvažiuosim.

Šnekėdami bešnekėdami 
patyrėm kad per šventą 
Kazimierą čia lankėsi ger- 
sus stokjardų spirgutis iš 
Čikagos ir pabudavojo iš 
sniego labai stiprią ciciliz- 
mo krepastį, ba tada buvo 
šalta ir darbas gerai nusi
sekė, ba sniego daug buvo.

O dabar, mums atvažiuo
jant, oras pasitaikė šiltas 
ir ta krepastis ištirpo!. .. .

Stokjardų “jenerolo” če- 
batų pucuotojai, Kepalas ir 
Dergėjas, paskaitą “Dirvo
je” kad į Picburką važiuoja 
“Dirvos” Redaktorius, pa
laikė oro atšilimą ir krepas- 
ties sugriuvimą jo kalte, nu
sigandę mušė tiligramą Į 
stokjardus savo “jenerolui” 
kad vėl rengtųsi važiuot j 
Picburką atstatyt krepastį, 
ba jiedu neturi už ko pasi- 
kavot: visi žmonės juos pir
štais baigia užbadyt už jų 
“didvyriškus” darbus Lietu
viams Picburke.

Tai dabar vėl stokjardų 
“jenerolui” reiks kratyt ži
lą barzdelę ir barškint kau
lelius ir su panele stimulia
cija skubėt Į Picburką!

Vai varge, tu varge, var
geli mano, kiek bus stenėji
mo iki vėl “jenerolas” i Pic
burką atsikrapštys! Kad 
nors tas Picburkas arčiau 
butų.... Bepigu “Dirvos” 
Redaktoriui — jam Picbur
kas po šonu....

Gerai pasistiprinę, vėl per 
tiltų tiltus važiuojam, gerb. 
Pivaronas kelią veda, pas 
gerb. Virbicką, kur turėjo 
būti svarbus posėdis Pic
burko aukštų mokslų jau
nimo su inžinierium Skuku.

Ir ten nuvažiavę viską 
užtikom kaip tikėjomės ras
ti. Pasitiko mus p-le Mil
da, ta amžinai linksma ir 
gyva Picburko veikėja ir 
pianistė.

Ten susirinko daugiau 
tokių pat inžinierių ir kito
kių musų jaunos pakaleni- 
jos mokslinčių, tai mes, kai
po senos pakaleni jos ir prie 
jaunųjų nepritinkanti, pali
kę keliavom j prakalbų vie
tą.

Ir vėl per tiltus ir upes 
važiuojam, ir davažiavom 
savo reikalingą vietą, tau
tiškos parapijos salę, kur 
neužilgo turi atsibūti pra
kalbos.

Bažnyčioj vos spėjo pasi
baigi vakarinės pamaldos, 
žmonės suėjo j salę ir lau
kia prasidedant prakalbų.

Ineinam Į kleboniją, pasi
tinka mus gerb. Kun. Žu
kauskas, gražiai priima, ale 
tuoj atbėga iš salės gerb. 
Kuizinas, sako eikit prakal- 
biauti, žmonių pilna salė!

Visi eina į salę, einu ir 
aš pasižiūrėt.

Ir dabar aplinkui pasidai
ręs pamačiau ilgą Kepalą, 
kuris rašė skorospondenci- 
jas Į cicilikų gazietas apie 
tautiškas prakalbas ir aš 
galėčiau pasakyt jums ką 
jis parašė nei nematęs jo 
rašto, ale trauk ji vėjai.

Po prakalbų, gerb. Ra- 
jauskienė kviečia vožnias 
asabas pas save vakarienei, 
neatsilieku nuo gerb. Re
daktoriaus ir aš. O po va
karienės žinot kas seka — 
gulti. Na tai mes gryžom 
j kleboniją, nakvynei, ir at
sikėlėm tik kitą rytą.

Kitą dieną gerb. Vasi
liauskas atliko savo biznius, 
gerb. Pivaronas apvežiojo 
mus po Picburką, nuvežė į 
tą garsų universitetą kur 
bus Lietuvių kambaris, ku
riam Amerikos Lietuviai su
dėjo jau apie porą tūkstan
čių dolarių, po to visi susi
rinkom vėl pas gerb. Vir
bicką, iš ten pas gerb. Pi
varoną, ir gavę po kepalą 
duonos kelionei, vėl per til
tų tiltus, upes ir kalnus iš- 
dundėjom atgal Į Klyvlan- 
dą, ir pargryžę radom vis
ką po senovei, taip kaip pa
likom, nors čia yra tokių 
kurmių kurie po viskuo kni
sasi ir nori sugriauti.

“LOHENGRIN” PER 
RADIO KOVO 24
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DIRVA’S EASTER BALL
Second call to Dirva’s Annual 

Easter Ball. The Lithuanian Hall 
will be the scene of entertainment 
and festivities which mark this long 
awaited affair. Comedy, sketches, 
soloists and dancing, unsurpased in 
these parts are all yours to enjoy 
and to carry home in your memories. 
Pleasant people, a fine day and an 
excellent place will round out your 
Easter Sunday repartee, if you at
tend.

Golden Gloves Boxer in 
Cincinnati

We are told that Frank Martin, 
young Lithuanian lad of Cleveland, 
and golden-glove man here has chosen 
the quaint town of Cincinnatti in 
which to do some hot scrapping.

Young Martin has gained consid
erable recognition in this city as a 
boxer and was schedueled to fight 
in Cincinnatti this March the 12th.

No report has been received of 
the outcome but let’s hope he brings 
home the “bacon”.

WEAKENED BY WEEK-ENDS
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Lithuanian Funeral Home
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Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
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Rengkites Velykoms!
Mes turime gatavai naujausių

SIUTU — SKRYBĖLIŲ — REIKMENŲ
Vyrams, Vaikinams ir Vaikams

Kainos visai prieinamos

MELCHIOR IR ROTHIER DAI
NUOS VADOVAUJAMAS ROLES 

POPULIARĖJ WAGNERIO 
OPEROJ

Populiariška Vokiško opera, ‘Lo
hengrin’, gal but žymiausia iš visli 
Wagner’io muzikalių veikalų, ”bus 
duodama oro bangomis visoje savo 
pilnumoje tiesiog nuo estrados Met
ropolitan Opera House, New Yorke, 
per sujungtus tingius NBC, WEAF- 
WJZ, šeštadienį po pietų, Kovo 24 
d., nuo 1:35 vai. (ĖST), pasidarba
vimu Lucky Strike Cigaretų išdirbė
ję.

Lauritz Melchior, pasižymėjęs te
noras Wagner’io operose, dainuos 
vadovaujamoj rolėj. Jam pagalboje 
bus kiti pažymus artistai, tarp jų 
Elisabeth Rethberg “Elisos” rolėje, 
ir Ludwig Hofmann “Karaliaus Hen
riko“ rolėje. Klausytojai girdės la
bai puikių dainų ir melodijų, pra
garsėjusių toje operoje.

“Lohengrin” bus dainuojama Vo
kiškai ir po vadovyste Arturo Bo- 
danzky. Sekanti yra tos operos ar- 
tistai-veikėjai:
Karalius Henry .. Ludwig Hofmann 
Lohengrin ........... Lauritz Melchior
Elsa Brabant. . Elisabeth Rethberg 
Telramund ........... G. Schuetzendorf
Ortrude ............... Maria Olszewska
Pasiuntinis .... George Cehanovsky

Lithuanian Commercial and 
Industrial Position in 1933

Before final statistical information 
about last year’s trade and industry 
was available Mr. J. Bobkevičlus. 
Chairman of the Chamber of Com
merce and Industry, gave his views 
briefly on the position to press rep
resentatives.

If (he said) we compare the con
traction of the turnovers of last 
year’s foreign trade, it will be seen 
that in Lithuania also curtailment 
took place, but it was not so great 
as elsewhere. With us, reckoning 
approximately, the curtailment con
stitutes about 50 percent, whereas 
in Estonia, Latvia, Finland and Ger
many it is even 65 percent, and in 
Poland about 70 percent. Thus, 
among all the states around us, the 
smallest reduction in the foreign 
trade turnover took place in Lith
uania.

Buying power lessed and therefore 
the home market contracted. Cer
tain industrial branches are not 
working- to the fullest extent (in
stead of six days a week they are 
working only three and four days); 
but last year some new branches 
of industry grew up in Lithuania. 
Thus last year a goloshes factory 
began to work, and is working 
quite satisfactorily. This month it 
is proposed to export Lithuanian 
goloshes to Latvia. On the whole, 
therefore, it appears that although 
the crisis continues with us, our posi
tion in trade and industry is not so 
bad as elsewhere.

The betterment or worsening of 
our commercial and industrial posi
tion depends mostly on agriculture, 
so that as soon as a medicine is 
found to improve the agricultural 
situation, commerce and industry 
will be liberated from the crisis.

In our commercial policy a sound 
course has been taken, and in our 
trade we are no longer dependent 
upon any one country, but have bus
iness with a series of countries. Be
sides Latvia and Estonia, steps are 
being taken to’ draw more closely to 
France, Belgium, Holland, and Den
mark.

England now occupies the most im
portant place in our trade. In Ger
many are felt various difficulties; 
nevertheless, perhaps, forgetting their 
political affairs, the Germans will 
not wish to lose the market in Lith
uania, because according to the com
mercial principles of today, it is 
impossible to do otherwise than 
buy commodity for commodity.

By PETER SKUKAS

Pittsburgh in Two Days
Our trip to Pittsburgh was most 

eventful and worthy. Mr. Karpius 
was invited there to speak on the 
Vilnius situation, Mr. Paul Vasilaus- 
kas, our driver, had some business 
while your scribe went to observe 
and to absorb. It was really a great 
treat to become acquainted with Mr. 
Pivaronas, who was the first to greet 
us. He is one of the most active 
and the most sincere Lithuanian- 
minded person in this city. Respected 
and admired by all a successful bus
iness man and a true Lithuanian who 
actually exerts a great deal of energy 
to add prestige and recognition to the 
Lithuanian peoples without a stint of 
commercial interest in his operations 
as is so often found among our 
people.

After a hearty repast at the 
residence of Mr. Pivaronas, served 
by his charming wife we were off 
to fulfill our individual obligations 
about the city. The hall of St. 
George’s Church was well nigh fill
ed with compatriots to hear Mr. 
Karpius and several local speakers 
expound the trials and tribulations 
of our brethern in the Vilnius mar
auding. By an advance arrange
ment courtesied by Mr. Karpius 1 
was introduced to as fine a group 
of young Lithuanian college people 
as one should desire to meet. Our 
genial hostess, Milderd Virbickas, a 
most agreeable, charming and talent
ed person, graduate of the Univer
sity of Pittsburgh, gave up her 
career as a teacher to take up the 
harder but more interesting work 
of social welfare work. Incidentally, 
Pennsylvania takes care of its in
digent far better than does Ohio, 
according to reports given. (Though 
we Ohioans weren’t exactly indigent 
in their care.) The affable Plukis 
sisters were present with their un
usual grace. Estelle Plukis, by the 
way, is a classmate of Mildred and 
both had the honor of “pranking” 
their way through the University 
of Pittsburgh together. Estelle, at 
the present time is subing at the 
teaching game. But would be an easy 
match for some of the celebrities. 
She is stately, brunette and a “devil
ishly" attractive maiden of Pitts
burgh. Bertha Martin, whose friend, 
Bob Visen of Cleveland, an orchestra 
leader, was another splendid person
age present.

Since “ladies first” had been ob
served we go on to tell of the lads 
of this city. Mildred’s brother, Vyt, 
if I am correct, were bedfellows 
(What a strange bedfellow I made, 
tossing and kicking, eh Vyt?) but 
blame that on the good old ‘Iron 
City”, in Cleveland it is “Waldorf”

that we had at Pivaronas’. Vyt is 
a student at Carnegie Tech, rival 
of my Alma mater. Edward Bal
trušaitis, whose mother is well-known 
in Cleveland as Dr. Baltrušaitis, is 
a “card” being the life of the gath
ering. Maybe the experience com
mon to both helped the situation 
since Eddy is a senior at Carnegie 
in mining engineering. He always 
has a gold mine of witticisms to 
pring upon one unsuspectingly. Alex 
(Axel) Urbaitis another Tech man 
in chemistry enlivened the evening 
with his cryptic remarks. Stanley 
Paulukonis, a modest young man and 
a student, was also pi-esent.

We later in the evening gathered 
about the piano with talented Millie 
as pianist and warbled songs in 
Lithuanian, English and German. 
They certainly know their Lithuanian 
ditties.

Next morning Mr. Pivaronas near
ly came to jerk me out of bed for 
a tour of the city. Lofty, towering 
and stately is the new home-in-pro
gress of the University of Pitts
burgh. Thirty-six floors has this 
Cathedral of Learning, as it is known, 
full of classrooms and laboratories 
in the section named Schenely Park, 
similar to Cleveland’s University 
Circle. Depression has greatly re
tarded construction of this fifteen 
million dollar project for some ten- 
thousand students in which to carry 
on the work of learning.

At the present, something ought 
to be said of the Nationality Rooms 
contemplated. Each nationality in
terested is being given space on the 
main floor to decorate and furnish 
in their own particular style. The 
Lithuanians have all become Uni
versity-minded under the guidance 
of the Lithuanian Chamber of Com
merce in which Mr. Pivaronas is one 
of the guiding spirits deeply in
terested in carrying out this noble 
undertaking. People here seem to 
be more interested in these broaden
ing works than are Clevelanders.

The beautiful campus of Carnegie 
Tech was most visible from the 
thirteenth floor of the new Pitts
burgh University Building, Tech is 
but a few blocks away.

Across, the street, in the process 
of construction, is the Mellon In
dustrial Institute which bears close 
resemblance in beautiful architectural 
design to the Art Museum of Toledo.

All of us appreciate Mr. Pivaronas’ 
kindness in spending freely materialy 
and of time to accomodate us and 
also the young group of men and 
women who so unforgivingly enter
tained while at Pittsburgh. May we 
sometime have the pleasure of re
turning the compliment?

It’s too bad that our souveniers 
were perishable but just the same 
we appreciate them, Mr. Pivaronas.

“NAUJOJI ROMUVA”
* A Literary Lithuanian Journal

By KAZYS V. BALTRAMAITIS
Of all the leading literary Lith

uanian journals published in Lith
uania “Naujoji Romuva” stands out 
with few others as publications of 
hgh literary value and truly great 
landmarks of Lithuanian literature.
In its short-lived existence of four 

years it has presented to its readers 
as much as could be desired of any 
publication. Its impartial editorial 
attitude, its variety of topics and 
their authenticity together with the 
numerous illustraions of Lithuanian 
art and photographs of Lithuanian 
leaders has given it the acclaim as 
one of the first five Lithuanian 
literary journals.

For a better study of “Naujoji 
Romuva” and its contents a review 
of the first seven numbers of the 
current year is hereby presented. 
FEATURE ARTICLES—

Art
P. Galūnė, The Exhibition of the 

Insurrection of 1863; V. Vizgirda, 
Exhibitions of the Latvian Artists 
and others; A. Eglitis, Art By-roads 
of the Latvians.

Biography
A. Kučinskis, Jonas Stalioraitis; 

letter of Adio Pietaris to Prof. Mons 
A. Dambrauskas concerning his 
father Dr. Vincas Pietaris; Prof. 
P. S. Šivickis, Prof. F. Butkevičius; 
A. Vaičiulaitis, Stefan George; A. 
Vaičiulaitis, Selma Lagerloff.

Economics
Prof. F. Kemėšis, The Crisis of a 

Sane Mind, What Else? The Ways 
of Cooperation.

Government and Politics
Dr. V. Bartuška, The German 

Threat; S. B. Galvydis, The Fascist 
Regime and its Characteristics; V. 
Js., The Polish Corridor and the 
National Relations of Poznan; J. 
Keliuotis, Communism, National
socialism; Vydūnas, Denationaliza
tion.

History
V. Gustaitis, The 15th Anniver

sary of the Second Lithuanian Na
tional Conference; P. Štuopis, An
cient Aistuva.

(TO BE CONTINUED)

Lithuanian Woman Mayor
Disproving the general opinion 

that women are incapable as execut
ives, Ann C. Lakawitz, a young 
Lithuanian woman is the erstwhile 
mayor of Linndale, a suburb of 
Cleveland.

She has held this position for 
several years and seems to be pre
ferred by the citizens of Linndale 
as thęir “first lady”.
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THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

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

/ LIETUVIS ANGLININKAS
Visokias geras Anglis ir Malkas Parduodam ir Pristatom 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 ..................................................... $6.25
Hot Fire Lump ..........  $5.25
West Virginia Lump ......................................... $5.50
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6522 Superior Avenue
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= HEnderson 9292 E
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OH, THIS AWFUL MODERN GENERATION!
By Alvina Salasevice

“Now when I was your age.... 
blah, blah” etę., etc., is usually the 
introduction to an auto-biography of 
the folks of the past generation, who 
in their prime played that thrilling 
and exciting game of “Whist”, and 
at nine o’clock were safely tucked 
into bed “far away from the wiles 
and temptations of this wicked world.”

These folks whd sponsor, not a 
small amount of sentimentality over 
the memories, of “lavender and old 
lace often resent the “outspoken 
boldness” of this so-called modern 
generation. When grandmother was 
a young girl her “beau” was first 
censored by “mama” and “papa”, 
and if he were approved of, he was 
given the privilege of taking their 
darling Lizzie or Sarah to church 
service on Sunday. Today, our mod-
ern Betty or Sara comes home in 
the bright and not too early morning’ 
and before dozing off raps out “Well 
ma, I landed the old gazeek, and 
after running after him for two 
weeks, get an eyefull of this”, as 
she raised her left hand revealing

a huge sparkler. Mother throws up 
her hands in horror while daughter 
yawns and closes her eyes to sleep 
it off until sometime on the morrow’s 
afternoon.

This modern generation might be 
more out-spoken, but I think it should 
be admired for it. In that sweet 
long ago, when babies and storks 
were only thought of and never 
talked about a girl was considered 
a prize for any young man, even 
if she were beautiful but dumb. 
Today, a girl may or may not be 
beautiful,- but there is no question 
as to her intelligence, she either 
knows it all, or else she is termed, 
“plain dumb”, regardless of her 
"peaches and cream” complexion.

A girl who stages an elopement 
nowadays is jealously congratulated 
by the other fair sex, but yesterday, 
she could not have lived among her 
neighbors without being pointed out 
as the “black sheep” of her family.

On the whole, the modern genera
tion proves itself more capable of 
taking care of itself. The young
girl does as she pleases because she 
feels that she has her own life to

Basket Ball Carnival
The Lithuanian Democratic Club 

is sponsoring a 3 game basketball 
carnival, featuring the Lithuanian 
Democrats vs St. George’s Alumni.

The affair is to take place Sunday 
March 25. Starting at 8 P.M. at 
the Prospect Gym, 2600 Prospect 
Ave. The admission if you wish to 
call it that for such an affair as 
this is the paltry sum of 20c.

Any lover of sports and especially 
the entertaining game of basketball, 
will not fail to be there on the night 
of such an affair as this. And 
remember it may be one of the last 
good basketball games for this season.

Be on hand to cheer your team to 
victory in this “ding hummer” of a 
carnival.

live and that she alone will be re
sponsible for what happens to it.

I regard with esteem this genera
tion for its frankness and sincerity. 
These young people say just exactly 
what their mind thinks, and do not 
concentrate, from day to day, over 
those things which they are afraid 
to utter.

Really, I think it is a grand gen
eration which unlike a majority of 
its predecessors will get somewhere 
because they are afraid of nothing 
and will not stop at anything which 
will prevent their right to happiness 
and success.
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KAUNO PADĖTIS IR Susišaudymas Kauno
POTVINIU PAVO

JUS
Kaunas. — Kaunas yra vie

nas iš gražiausių savo padėti
mi miestų Europoje, nes Euro
poje nėra daugiau tokių mies
tų kurie butų dviejų didelių 
upių santakoje. Nemunas ir 
Neris (Vilija) suteikia nepa
prasto gražumo Kaunui, kurs 
yra išsimėtęs abiejų upių pa
krantėse. Aukšti upių kalnai 
supa Kauną iš visų pusių, taip 
kad miesto beveik nematyti 
jei važiuoti tenka plentais ar 
gelžkeliu. Miestas pasirodo vi
su platumu tik sustojus ant 
Nemuno ar Neries krantų.

Kauno miestas užima beveik 
2,000 ha ploto, tai yra 20 ket
virtainių kilometrų. Miestas 
skirstosi į seniąjj miestą, nau
jąjį miestą ir priemiesčius. Vi
lijampolę arba Slabadą, Žaliąjį 
Kalną, Šančius, Aukštąją Fre
dą, žemutinę Fredą, Aukštąją 
Panemunę, Aleksotą, ir Marve
lę. Kaunas smarkiai statosi ir 
jo centras jau daro tikro did
miesčio įspūdį.

Būdamas dviejų didelių upių 
santakoje, Kaunas pavasariais- 
kasmet pergyvena potvinio pa
vojų. Esant potviniui, dau
giausia nukenčia senasis mies
tas, Aleksotas, Vilijampolė ir 
Marvelė. Didžiausi potviniai 
po karo buvo 1926 ir 1931 me
tais. Tada vanduo padarė mi
lijoninių nuostolių, apsemdamas 
daug gyvenamų namų ir prekių 
sandėlių. Potviniai kyla jeigu 
žemiau Kauno susikemša ledai, 
ypač pavojinga yra jei ledus 
pradeda nešti Nemunas ir Ne
ris kartu.

šymet Nemunas pasijudinę 
ties Kaunu visai netikėtai labai 
anksti, būtent naktį į Vasario 
38 d., tuo tarpu kai paprasta; 
Nemunas iština tik Kovo mėne
sio viduryje. Ledai susigrūdo 
i O kilometrų žemiau Kauno ir 
todėl vanduo žymiai pakilo ap
semdamas kaip kurias senojo 
miesto ir Aleksoto vietas.

Jei ir Neris pradėtų eiti tai 
potvinis butų neišvengiamas, 
nes vanduo jau dabar stovi tik 
70 centimetrų žemiau negu bu
vo 1931 metų potvinio laiku.

Apsemtose vietose žmonės 
jau važinėja laiveliais gatvėse.

Tsb.

Vienuolyne
Kaunas. — Prieš kurį laiką 

Panevėžio vyskupijos tribuno
las nutarė Naujamiesčio kuni
gą Saveikį uždaryti ketveriems 
metams vienuolynan pasitaisy
ti. Saveikis buvo atvežtas j j 
Pranciškonų vienuolyną Kaune. <

šiose dienose kun Saveikis iš
ėjęs j miestą, pasigėrė ir, su- 
gryžęs vienuolynan revolverio 
šūviais sužeidė vienuolyno vy
resnįjį Tėvą Kudirką ir brolį 
Bernatavičių. Sužeistieji nu
vežti Į Kauno miesto ligoninę, 
kur jiems padaryta operacija.

Kun. Saveikis suimtas. Tar
dytojas nusprendė ištirti ar 
kun. Saveikis nėra pamišęs. Jis 
yra alkholikas. “M.R.”

LIETUVOS DEGTI
NĖS GĖRIMAS

Kaunas. — Spirito gamyba 
Lietuvoje eina spirito varyklo
se esančiose privačių žmonių 
rankose. Pagamintą spiritą su
perka valstybinis monopolis, ku
ris atlieka valymą, pilstymą 
skiedimą ir pardavimą.

Pereitais metais veikė 35 va
ryklos. Pilstymo darbą dirbo 
keturios pilstytu vės. Per tą 
laiką pagaminta degtinės ir 
spirito 3,993,180 literių.

1931 m. buvo pagaminta 5,- 
229.349 literiai, arba 1,236,169M , 
literiais daugiau kaip pernail1

1932 m. — 4,372,610 literių, 
arba 479.430 literių daugiau 
kaip pernai.

Degtinės ir spirito gamyba 
mažėja, nes mažėja suvartoji
mas.

Pereitais metais buvo gami
nama degtinė 95, 50 ir 38 laip
snių, bet buvo pardavinėjama 
iar likus iš anksčiau 40 laips
nių degtinė.

Daugiausia vartojama deg
tinė silpnesnėj!, mažiausia spi
ritas.

Parduota degtinės:
1931 už 41,332,795 lt.
1932 už 30,937,547 lt.
1933 už 26,539,989 lt.
Pajamos sumažėjo del suma

žėjusio vartojimo, o be to ir del 
atpiginimo. “M.R.”

KRUVINOS TILŽIE
ČIU RIAUŠĖS .

Tilžė. — Vokiečių vyriausy
bei dar labiau suvaržius mažą
jį pasienio susisiekimą su Lie
tu, Tilžės gyventojai tiesiog ne-' 
teko kantrybės, 
jiems tik vieną 
vaite teleidžiama 
sigabenti 2 kg. mėsos iš Lie-| 
tuvos (seniau po tiek įleisdavo 
kasdien). Sviesto dabar įlei
džiama kasdien tik po 1-4 kilo
gramo, bet ir už tai reikia su
mokėti muitą.

Be to, Lietuvon maisto nusi
pirkti einančius Tilžiškius vi
saip trukdo specialės Nazių sar
gybos. Reikalauja iš einančių 
dokumentais įrodyti kiek kas 
turi pajamų, tai yra,-ar negali 
apsieiti nepirkęs pigiau maisto 
dalykų Lietuvoje (pav. Lietu
voje sviestas, ir muitą sumokė
jus, dar žymiai pigesnis kaip 
Vokietijoj).

Nazių sargybinių trukdomi j 
ir vėliau gaišinami muitą sumo
kant, Tilžiškiai jau neteko kan
trybės. Minios Tilžiškių apgu
la Vokiečių muitinę prie T 
tilto ir laužte laužiasi pro 
gybas per tiltą į Lietuvos 
sę. Daug senų ir silpnų žmonių 
besigrudžiant buvo aplaužyti ir 
apmindžioti. Su sargyba įvyk
sta susirėmimų. “L.A.”

Lito Verte Pasiliks 
Ta Pati

1934 METŲ BONŲ 
KUPONAI

“Dirva” priima Lietuvos 
bonų kuponus 1934 ir ank
stesnių metų už pilną jų 
vertę už knygas ir prenu
meratą.

• Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jos riešu, išsinarinti rank;, ar gauti 
dieglį j pečius ir kuomet skausmas jus 
iŠ proto varo. tai išsitrinkite su 
ANCHOR Pain-Exptllcriu ir apdengint 
tu flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

| kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus laimėtas.

Per suvirs 60 metu Anchor Pain- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmu pa
lengvinimui Visoje vaistinėse kaina 
3Sc. ir 70c.—skirtingo didumo bo n kūtės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

MONTREAL CANADA
J. M. ROSENFELD

Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ

N o t a r a s
20 St. James East

Tel. Harbour 3424

Kaunas. — Kai kurių leidžia 
mi gandai kad esą netrukus bus 
numušta lito vertė panašiu pa
vyzdžiu kaip Čekoslovakijos ir 
Amerikos pinigai nupiginta.

ŠĮ kartą, kaip tenka patirti, 
tokių gandų šaltinis yra Klai
pėda ir Vokiečių pasienis.

Lietuvos vyriausybė ir Lie
tuvos Bankas niekuomet nema
nė ir toliau nemano lito vertę 
liesti.

Vasarine Ekskursija i 
Lietuvą

Skadinavų Amerikos Linija, kuri 
gerai žinoma Lietuviams keliauto 
jams, rengia kitą ekskursija į Klai
pėdą po vadovyste patyrusio vado
vo Juozo Janush, Jr., Lietuvio juda
mų ir kalbamų filmų giminiojo ii 
rodytojo. Su juo kartu važiuoja 
Kuris turistų iš New Yorko Į Klai
pėdą ir bus po jo vadovyste. Šis 
yra trečias jo apsilankymas į Lie
tuvą Skandinavų Amerikos Linijos 
laivais.

Keliaujant, laive ir išlipant jisai 
padarys kalbančias filmas kurios vė
liau bus rodomos Lietuvių kolnijo- 
se Suv. Valstijose.

Ekskursia išplauks iš New Yorko 
Birželio 30 d. S.S. “Frederik VIII' 
r tie kurie nori kartu keliauti pra

šomi kreiptis į vietinį agentą arba į 
ofisą Scandinavian American Line.

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

Planet Street,
Commercial Rd, E. 1.

Už $3 metuose pralinksminsil 
visą kaimą — išrašykit saviš 

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

6820 Superior Ave Cleveland, Ohio

REIKALINGA: Pora Gem
Akiiį; Kaina Pasakykit

Mat, d 
dieną per 
be muito par

Panaikino Laivuose An
trą Klesą

Hamburg - Amerikan 
German Lloyd linija ir didžiausiuo
se savo laivuose panaikino an 
klesą. Iki šiol palaikoma antra 1 
sa Atlantjko kelionėse “Bremen” 
“Europa” laivuose' šiuomi tampa pa
naikinta. Nuo dabar šios jungtinės 
linijos visuose laivuose praplečia tu
ristinę klesą, kuri užima antros kle- 
sos vietą. Praplėsta turistinė klesti 
pradeda veikti laive “Europa” su iš
plaukimu iš New Yorko Balandžio 8 
i., o laive “Bremen” su išplaukimu 
iš New Yorko Balandžio 22 d. Su 
lyg abi linijas valdančio direkto- 

io, bu 
“Euro-

įau.-

Sakoma kad padidinta 
r “Europa” laivuose nu 
kainomis vieta neišven

its populiari “Bremen” 
pa” laivuose antra klesa 
todėl kad sudaryti vienodumą visuo
se laivuose ir kad keleiviai turėtų 
galimybės didesniuose patogumuos 
keliauti Už mažesnę kainą.

Pavyzdini p. Schroeder nurodo 
kad nekurie kambariai su maudynė
mis, kurie tik keli metai atgal buvo 
pirmos klesps skyriuje ir kainavo 
iki 8600, dabar juose kelionė kairiuos 
tik $139. 
‘Bremen” 
pigintomis
giamai paragins didesnį skaitlių ke
leivių šią vasarą keliauti į Europą 
Visi antros klesos buvę rengimai ke
leivių patogumui bus palaikomi ir 
turistinėje klesoje, kaip: keltuvai, 
gimnastikos kambariai, plaukiojimo 
prūdai ir tt.

Vadinasi, pasireiškia tendencija 
aupiginimo kelionės i Europą kad 
paraginus daugiau Amerikonų šią 
vasarą keliauti atostogų j Europą. 
Laivų kompanijos negali laikytis už
sispyrusiai aukštų kainų, kuomet ko
teliai, gelžkeliai ir restaurantai Eu
ropoje žymiai nupigino savo kainas.

ŽINIOS

Tūlas 
amž., 
šildy
simų

Vaikutis

SUDEGINO KŪDIKĮ.
Howard K. Gross, 34 m. 
Kovo 15 d. įmetė į namų 
ino pečių savo trijų metų 
norėdamas sudeginti,
tiek apdegė kad ligoninėn nu
vežtas mirė. Tėvas tapo areš
tuotas, jis sakosi buk staiga 
buvo apimtas pamišimo.

Kada jis vaikutį į pečių įgrū
do, užlipęs iš skiepo į viršų pa
sakė apie tai savo žmonai, ku
ri kartu su tarnaite klykdama 
nubėgo j skiepą. Tarnaitė iš
traukė vaiką iš pečiaus, užge
sino degančius rublis ir greitai 
automobiliu nuvežė Į ligoninę.

Davus žinią apie tai policijai, 
pribuvę policijantai tėvą 
ėmė ir išvežė i kalėjimą, 
rinėjama jo protas.

su-

K. BLAŽA1TIS 
“Dirvos”, agentas 

Užrašo “Dirvą” metams ar
ba pusei metų. Kreipkitės 

Į jį. Antrašas:
209 Chapel Street 

NEW HAVEN, CONN.

Tiktai per Balandžio Menesį
DIDELIS PAVASARINIS “DIRVOS

STOKIT TALKON VISI’

oi the beauty 
e Garden Club 

ie Electrical t.eaguc in their 
Mrs. Frank B. Stearns, club 
secretary, were photographed 
s and electrical equipment on

of Ohio and held under the auspices of th
auditorium. Builders Exchange building. . 
president (right) and Mrs. Edith Crotliers. • 
while admiring the new garden implements 
exhibition at the show which closes April 7.

Pirma Elektriška Darželių Paro- Į
la — pirmutinė Clevelande ir pir- las elektriškai šildomoje žemėje, pra- 
mutine pasaulyje, pradėjo . savo tre-j 
čia savaitę Electrical Lygos audito-1 
rijoje, Builders Exchange Bldg.

Pirmas dvi savaites žingeidumo 
parodė jauniems ir seniems naudo
jimas elektros šviesų padidinimui 
naudingumo ir malonumo turėjimas 
daržo. “Vakariniai darželiai”, kaip 
išrodo, pataps visų įdomiausi, ir jie 
tuoj atsiras Clevelando apielinkėse.

Ne tik kad nusidirbęs biznio žmo
gus, savininkas mažo priemiesčio na
mo arba didelio dvarelio ras naujo 
smagumo žaisti, kasinėti savo dar
želyje sodindamas gėles iš puodų, 
bet su pagalba nebrangių elektriškų

| prietaisų, galės išauginti savas sek-
1 .. . . . . I . . I - < ,,iXlr.» . z, 74 4 ... _

j lenkdamas gamtą kuri pavėluoja su- 
, šildyti žemę.
j Vyrai ir moterys susidomėjo nau
jomis lempomis kurios pagelbs.ti iš
auginti gėles. Net ir mažai nusi
manantis apie gėlynus gali su pa
galba elektros dirbti, taisyti ii- au
ginti savo darželį. Elektros šviesos 
prisideda prie paražinimo naktimis 
gėlynų ir net laistymas vakare tu
ri savo gražumą kuomet apšviečia
mas.

ši Darželių Paroda tęsis kasdien 
išskyrus sekmadienius, publikai jo
kio mokesčio mokėti nereikia atsi
lankius. Atdara nuo 9 ryto iki 9 
vakare.

VAŽIUOSIT LIETUVON?

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior av. Cleveland. O

ireipkitės j “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

VAJUS

Tuksi ančiai žmonių yra Didžiajame Ctevelande kuriems 
reikalinga pora gerų akių . . . Kiek jus norėtumėt už
mokesčio už savo • kis? . , 
tų? . . . Ne—nei milijono 
nes jūsų turimos akys yra

. Ar milijono dolarių užtek- 
milijonų dolarių neimtumei, 
vienatinės kurias turite . . .
PRASTOJE ŠVIESOJENAUDOJIMAS AKIŲ

YRA. TIKRIAUSIS BUDAS JŲ SUGADINIMO 
Jyo gadinat savo akis kuomet skaitot, rašot, studijuojat, siu- 
vat arba atliekat kitą koki darbą prastoje šviesoje.
Nėra priežasties vargintis su prasta šviesa kuomet šviesos lem
putės (bulbs) ir elektra yra taip pigu.

Geros akys vertos geros šviesos; prastos akys reikalauja geros 
šviesos. Turėkit šviesas kurios atsako didumu ir gerumu.

TAISYKLĖS
SKAITYMUI

Skaitykit šviesoj apgaub

tos lempos—su vienu 100- 
watt bulb, arba dviem 60-

watt bulbs, arba

40-watt bulbs. Jeigu sta
lines ar grindų lempos 

prie kurių skaitot sudėta 

mažesni bulbs, įdėkit jose 
reikalingo didumo bulbs.

Sere Museles 
Stif! joints, inflammation, 
Neuralgia and Sprains— 
caused by Exertion or Ex
posure quickly relieved by 
“R. R. R.” Used for 
90 years to stimulate 
local circulation, to give 
comforting warmth and to sooth muscular 
aches and pains. Penetrates; Doesn’t Blister.

A TIME TESTED LINIMENT

The Samson Tonic & 
Tea Co.

8803 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

Informacija dykai 
No. 1.—Vienatinis 
skystis kuris pra
šalina exzema, už
degimą odos ir de
dervines. Pasekmė 
garantuojama į 10 
dienų arba pinigai 
grąžinami.
No. 2.—Europiška 
arbata nuo sekan
čių ligų: Reuma
tizmo, dusulio, ka

taro, skilvio negerumų ir gallstones. 
No. 3.—Tonikas ir Sustiprintojas 

viso kūno, nuo inkstų negerumo, iš
valo sistemą ir prašalina iš vidurių 
rukštis.

No. 4.—Plaukų Tonikas nuo Pliki
mo, Pleiskanų, aliejuotos odos, ap
saugoja plaukus nuo slinkimo. Pa
sekmes garantuotos arba pinigai su
grąžinami.

60-watt bulbs

THE ELECTRICAL LEAGUE

ELEKTRIŠKO DARŽELIO PARODA 
Pilniausias pasaulyje išvengimas l-— elektriškas žemės šildymas, apšvieti

mas viso darželio, tropiški žolynai ir gėlės 
ELECTRICAL LEAGUE AUDITORIUM

Inėjimas dykai — Nieko. Neparduodama — Atdara šiokiadieniais 9 iki 9 
Iki Balandžio 7—Builders Exchange Bldg.—18 aukš—Prospect ir Ontario

for fatigue 
caused by constipation, use 

RADWAY PILLS 
the vegetable laxative, to 
cleanse intestinal tract of 

impurities. Your poison free blood will 
give you new “Pep.”.

Send Postcard for FREE SAMPLE to 
HA I) WAY' <fc CO., Inc. (Kat. 18-17 > 

208 Centre St., New York City

“Dirvos” Redakcija priima ir 
laipina pranešimus . apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti 
trumpi ir tik apie patį dalyką.



KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKĖSE
Darbai Clevelande

—Fisher Body Co. automobi- 
: lių viršų išdirbystėje streikas 
sulaikyta sulyg Prez. Roosevel- 

■ to atsišaukimo. Toj dirbtuvėj 
Į buvo rengtasi streikuoti kartu 

CLEVELANDI1EČIAI SUDĖJO $60.00 VILNIE-Į‘DIRVOS’ LINKSMAS dirbysčių^dS
Į dieną.
, -—Joseph and Feiss Co. rub-
-nuvyklos darbininkai, 1,800 
skaičiuje, streiką laimėjo ir už
baigė.

—Addressograph- M altigraph 
unijistai darbininkai nutarė iš
eiti į streiką jeigu nepasiseks 
susitaikyti.

—Sherwin-Williams maliavų 
dirbtuvės darbininkai pradėjo 
streikuoti. Streikas paliečia į 
500 darbininkų.

Jie taipgi pataria kad namų 
ir šiaip maliavojimo darbų uni
jos darbininkai nevartotų tos 
kompanijos išdirbamų maliavų.

—Cleveland Twist and Drill 
Co. dirbtuvėje didumą balsų 

'gavo kompanijos unija prieš 
išlaukinę uniją. Unija rengia
si protestuoti, nes sako darbi- 
nirftkai buvo verčiami balsuoti 
už kompanijos uniją.

—Otis Steel dirbtuvės darbi
ninkai nori unijos pripažinimo.

—Clevelando srities gasolino 
stočių darbininkai priėmė vie
nodą už darbą atlyginimą ir pa
siryžę už tai kovoti. Gasolino 
stotyse dirba apie 1,900 vyrų.

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

ČIU LIETUVIŲ GELBĖJIMUI VELYKŲ VAKARAS

VELYKOS
Pereitą sekmadienį Lietuvių 

salėje surengtame protesto mi
tinge prieš Lenkų persekioji
mą Vilniaus krašto Lietuvių, ir 
parėmimui Vilniečių badaujan
čių Lietuvių, nors neskaitlin
game susirinkime surinkta $38 
aukų. Po to, dar gauta iš vie
tos biznierių aukos ir viso su
daryta $60 suma.

Tai graži parama Vilniaus 
Lietuviams, kurią Clevelandie- 
čiai padarė atsiliepdami į atsi
šaukimą 
ką.

Kaip 
čia i tam 
rodo tas 
šieji, kurie girdėjo prakalbas ir 
paaiškinimus, sudėjo $38 su
virs, o Vasario 18 d. kuomet 
salė buvo pilna, tesurinkta apie 
$40.

SckanCamc numeryje tilps 
, iiaavus'ų vardai. Kas nori dar 
gali priduoti savo auką, nepasi
rodyti “slekeris”, kokių šiuo 
tarpu tarp musų atsirado: vie
ni atkalbinėjo publiką kad nei
tų, kiti varžėsi už “vadovybes” 
ir priešinosi Vilniečių gelbėji
mui todėl kad ne jie darbą va
dovauja, ir tt. Bet nepaisant 
tų keliu “šašų”, kurių visada 
tarp' Lietuvių yra, Clevelandas 
gali pasigirti parėmęs Vilnie
čius 60 dolarių suma.

Iš aukų nei vienas centas ne-

ištiesti pagalbos ran-

širdingai Clevelandie- 
reikalui prijaučia pa- 
faktas kad dalyvavu-

paimta lėšoms, nes buvo į salę | 
padaryta įžangos 10c., kas a p-j 
mokėjo smulkias lėšas ir dar j 
liko 80c prie aukų sumos.

Visus skelbimus “Dirva” 
vė nemokamai.

Prie šių aukų yra i__ 
tyta $5.00 auka Aleko Banio iš i 
Pittsburgho, kuris telegramų j 
prisiuntė penkinę ir sveikinda-H 
mas Clevelandiečius jų gražia
me darbe, prisidėjo su savo au-

Cleve- 
Pitts-i

da-1
I

. , . I oriškai-. I

ka. A. Banis yra buvęs 
landietis, dabar gyvena 
burghe.

PRAKALBOS IR 
KONCERTAS

Pagelbėjimui Vilniečiams, su
stoję išvien nekurie katalikų ir 
tautinnikii veikėjai surengė šį 
protesto vakara. Kalbas pasa
kė Adv. P. V.‘ Česnulis, P. J. 
žuris, Dr. J„ T. Vitkus, Ona 
Mihelichienė ir K. S. Karpius, 
kuris vėliau perskaitė rezoliu
ciją prieš Lenkus, kuri buvo 
publikos priimta. Programą 
vedė Jonas Jarus.

Kalbų tarptais buvo dainos. 
Programas pradėta su Lietuvos 
Himnu.

Dainavo: Elena Gingiutė, A- 
delaide Miliauskaitė, Alvina ir 
Domicėlė Salasevičiutės, Petras 
ir Juozas Luizai, p. Kavaliaus
kienė ir Julius Krasnickas.

Rožė I.ukoševičiulė
Nepamirškit visi Velykų 

nos — kuri išpuola pirmą 
landžio, šposų dieną.

die- ...... . ..............
Ba- ,{įų Kompanija ___  ____

Tą die- įarvj30S pavelyti jai užvesti bė- 
ną, atėjus vakarui, Lietuvių sa- giu- taisymo darbus, kiltie at- 
lėje rengiamas lengvas, gražus, Kje‘js $1,817,000 ir duos darbo 11 n IrartT <> o lz- z-»v» < t < »>•+■ Iz i nu i > r* n 1 1 • • 1

CLEVELAND!) GATVEKA- 
prašo miesto

Velykų Koncertą
ir Vakaruškos

CLEVELAND PRESS PAGER- LIET. DEMOKRATŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

L. D. Klubas laikys susirin
kimą penktadienio 
vo 23 d., 7 :30 vai., 
Įėję. Narių būtina 
lyvauti skaitlingai 
naujų kandidatų.

Kaip žinote, pereitą mėnesį 
nelaikėm susirinkimo, per tai 
šiam susirinkimui liko daug vi
sokių reikalų aptarimui. Delei 
Demokratų partijos narių šia
me apskrityje vidurinių nesu
tikimų prisiėjo pereitus miesto 
linkimus pralaimėti. Tas pra
eitas klaidas povaliai bandoma 
atitaisyti. Ir musų priešams 
Republikonams ne kaip ę sekasi 
miesto finansinė padėtis išpin
ti, todėl rodosi geros žymės 
mums demokratams pralaimėji
mas atitaisyti.

Jau rodos nebūtų reikalo ai
škinti koks yra skirtumas tarp 
šių dviejų svarbiųjų partijų— 
visi- kurie tik nori ir pajiegia 
dalyką suprasti jau žino kad 
republikopąi rūpinasi tik sauje
lės turčių reikalais, o demokra
tai abelnai visos šalies, o la
biausia darbo žmonių reikalais.

Taip pat reikia priminti kad 
priklausyti prie bent politinės 
partijos su minčia gauti darbą 
miesto, valstijos ar valdžios, 
irgi nereikėtų patiems save ap
gaudinėti, nes tokių darbų vi
siems neužteks.

Viena kas reikia kožnam su
sipratusiam piliečiui daryti tai 
priklausyti prie demokratų 
juos visapusiškai remti, nes ai
škiai visi matome kad tik vie
nų metų bėgyje demokratų val
dymas šalies padarė didelę pa
žangą šalies ekonominėje tvar
koje, ir bus prieita iki tokios 
tvarkos kad kožnas norintis ir 
galintis dirbti, pasidarys sau 
žmonišką pragyvenimą ir nerei
kės iš išmaldų gyventi, ko mus 
šioj turtingiausioj šalyje Re- 
publikonai išmokino, bėram im
dami kad gerbūvis tik už kam
po. .

, Atsilankiusieji j viršminėtą 
susirinkimą daugiau sužinosit 
svarbių politinių klausimų ir 
patirsit planus demokratų dar
buotės ateityje.

L. D. K. Koresp.

BĖ SENIAUSIUS 
ATEIVIUS

Kovo 15 d., didžiausio vieš
bučio Hotel Cleveland salėje, 
didžiausias Clevelando dienraš
tis Press turėjo pabaigtuves 
rinkimo seniausių Clevelando 
ateivių. Tą vakarą sukvietė 
tisus juos laiškais ir iškėlė di
delį banketą, be to dar apdova
nojo visiems atminčiai po me
dali su pažymėjimu, nuotikio.

Cleveland Press tą kontestą 
pradėjo Sausio 15 d., po to kai 
patyrė apie gerą pasisekimą 
“Dirvos” Naujų Metų vakare 
daryto Lietuviu senuolių ken
ti st o.

Iš kožnos tautos Press rinko 
į.u du seniausiu ateiviu, bet to 
negalėjo pilnai išpildyti, nes 
radosi tokių tautų žmonių kurie 
’.teturi atvažiavo pirmiausia ta 
: ačia. diena ir visi dar buvo 
gyvi.’taigi tų visus keturis su
kvietė į banketą ir padovanojo 
po medalį.

Nuo Lietuvių buvo du: Ni
kodemas F. Martišauskas ir 
šv, Jurgio parapijos klebonas 
Kun. Vilkutaitis.

Neaplenkė “Dirvos”
Laike banketo, Theodore An- 

drica, senuolių kontesto vedė
jas, su kuriuo dalyvavo ir pats 
\ vi iaųsihs Press’o viršininkas, 
Mr. Louis B. Seltzer, pradėda
mas savo kalbą, atvirai vi- 
•'.ems pareiškė iš kur tas vis
kas paėjo: pasakė kad Naujų 
Metų vakare Clevelando Lietu
viu laikraštis “Dirva” turėjo 
savo tautos senų pionierių kon- 
testą ir banketą, tas jiems pa
sirodė geru sumanymu, jis par- 

.č.io, pasakė savo perdėtiniui, ku
ris čia kartu randasi, tas su
liko ir leido jam tą sumanymą 
pravesti, na ir padaryta. Tai
gi p. Andrica, atidavęs tinka
mą kreditą “Dirvai” už jos to
kį kelio pravedimą, pradėjo se
nuolius alfabetiškai šaukti ir 
davė atminčiai nuo Press me
dalius.

Prie to buvo pakviesta kal
bėtojais trys Clevelando aukš
tų mokyklų - profesoriai, kurie 
gražiai išdėstė ateivių, prisidė
jimą prie Clevelando ir Ameri
kos išauginimo.!

N. F. Martišauskas.

vakare, Ko- 
LietuVių sa- 
pareiga da- 
ir atsivesti

ir

SUSIDEGINO. Rose Brown, 
57 m. nevedėle, bijodama vie
numos ir biednystos, apsipylus 
kerosimi rublis, inėjus į kama
rėlę, užsidarius duris užsidegė 
ir sudegė.

NAMŲ SAVININKAMS
Brangus Lietuviai: Pavasaris jau 

čia pat. Visi kurie turit savo na
mus, žinot kad yra vienokio ar kito
kio pataisymo darbo kurį reikia kas 
pavasaris atlikti. Jeigu stogas bė
ga, reikia pis užtaisyti, arba jeigu 
kokios dėti naujas.

VALSTIJOS DEGTINĖS 
dėlius berengiant atidaryti 
skandalas kad tie politikieriai 
kurių rankose yra degtinės biz
nis, pasiryžo padaryti kas me
tas po $10,000,000 pelno, prie 
to ką nustatyta $3,000,000 kai
po taksai ant galiono degtinės.

Politikieriai žinojo delko ne
reikia dasileisti privatinio al
koholinių gėrimų biznio.

Arba gal jūsų 
reikalinga aptai-

san- 
kilo

j KOKIUS ClCLl lultljcl 

furnasas rūksta ir 
syti arba išvalyti.

Reikia* išvalyti
(gutters), taipgi
žiūrėti. Aš tuos

Parašykit man
riai apsilankysiu
vima ir geriausių medega.

Home Owners Furnace & 
Roofing Co.

J. W. GRAFF (Lietuvis) 
7313 Myron av. GArf. 9269-R

stogų nuobėgas 
išmaliavoti ir ap- 

visus darbus darau, 
atvirutę ir aš no
ir duosiu apkaina-

linksmas koncertas, kuriame 
dalyvaus visos gabiausios vie
tinės jaunos spėkos ir viešnia 
iš Youngstowno, p-lė Rožė Lu- 
koševičiutė, kurią Clevelando 
publika pamėgo.

Visos dainos bus pritaikytos 
pavasariui, linksmos, malonios.

Dalyvaus sesutės Salasevičiu
tės, Juozas ir Petras Luizai, 
Adelaide Miliauskaitė, Akronie- 
čiai, Albertas Jarus ir tt.

Prie visko to dalyvaus TRYS 
GRYBAI, kurie pridarys viso
kių šposų, ir paskiau atliks Lie
tuvišką Veseilią, kaip Lietuviai 
ženydavosi Clevelande 60 metų 
atgal.

Koncertas prasidės apie 6 v. 
vakaro, tęsis iki 8, paskui visą 
vakarą bus Lietuviški šokiai!

Taigi rengkitės visi į šj sma
gų Velykų vakarą, pamatyti 
gražių juokų, pasiklausyti ma
lonių dainų ir smagiai Lietuviš
kai pasišokti. Įžanga bus 40c 
(su . taksais, nes dabar reikia 
mokėti Ohio valstijos taksų 
4c.). šokiams įžanga bus 28c 
(su taksais).

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS
Iki Kovo 21 d. Clevelande au

tomobilių nelaimėse užmušta 56 
patįasmenys. Pernai per tą 

laiką buvo 38.
Didžiajam Clevelande 

jau užmušta 70 asmenų.
Trafiko komisijonierius 

nahue iškėlė' rankas į viršų ir 
pasakė jis neišgalvoja kas rei
kia daryti. Jis spėja kad gal 
automobilistų girtumas yra to 
priežastimi.

viso

Do-

ŽUDYSTĖ. Robert B. New
comb, 52 m. amžiaus, pažymus 
advokatas, kirviu sukapojo sa
vo žmoną ir paskui skustuvu 
persipjovė sau gerklę. Abu at
kasta negyvi.

LANKĖSI RYTUOSE. Poni 
S. Lukoševičienė, iš No. Olm 
stead, O., gavus žinią kad-Sey
mour, Conn., mirė jos motina. 
Kovo 17 d., tuoj išvažiavo ten 
į laidotuves. Velionė Vaivadie- 
nė buvo 69 metų amžiaus ii 
buvo vieni iš ’seniausių Ameri
konų ateivių.

VIETINES žinias ar praneši
mus rašant, darykit juos trum
pus, nes arba netilps arba bus 
Redakcijos sutrumpinti.

Ofiso telefonas
ENdicott 1378 

Namų
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1--3 ir 7—8 p. p.

*♦»♦•*♦♦****♦*♦***< « *•••
o ROSEDALE O|
Dry Gleaning Go.|

C. F. PETRAITIS, Prop. * 
6702 Superior Ave.,* | 

ftI'-HtH-H'W'H-M-**

del 700 darbininkų.

TO TA! NEBUS. Nors prieš 
rinkimus kandidatas Davis ža
dėjo įvesti mieste gatvekariais 
važinėjimą, po 5 centus, dabar 
mayoras Davis praneša kad to 
įvykdyti negalima.

KUD1KIŲ mirt-inumas Cleve
lande 1933 metais buvo mažiau
sias istorijoje: nuo 1000 gimi
mų mirė tik 44 kūdikiai.

Motinų laike gimdymo mirė 
5.9 nuo kožnų 1000 gimdžiusių.

.JAMES H. RIEMAN '
Geriausia Vaistinė

Wade Park avė. cor. E. 66 St. 
Successor to 

H. M. ACKERMANN

ANTS MELSBAKAS
6802 St. Clair Ave.

Užlaiko visokius valgius, gėri
mus, rūkymus ir tt. Geras pa
tarnavimas, žemos kainos. Lie
tuviai ateikit pas savatautį.

Lietuviška Valgykla 
3-116 Payne Ave. 

Kampas Wade Park Ave.
Užlaikom visokius valgius, gerą 
alų ir tt. Gera? patarnavimas, 

žemos kainos. Kviečiame 
Lietuvius.

Jurgis Abraitis, Savin.

NAUJA
Lietuviška Valgykla

1398 East 66th St.
Visokį užkandžiai, geras Alus 
ir kiti gėrimai. Kainos žemos. 
Lietuviai užeikit, patogi vieta.

Wm. Molzan, Savin.

BRIGHTON LUNCH 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

1769 East 55th St. 
Netoli Lexington Ave. 

Užlaikom visokius valgius, ska
nų senovišką alų ir kitus gėri 
mus. Lietuviai kviečiami užei
ti. Kalbam Lietuviškai.

REIKALAUJAM LIETUVIO 
PARD A VĖJO-SA LESM AN 

Pardavinėti Elektriškus padar
gus, Grunow’s Electric Refrige- 
ratorius. Gali uždirbti gerus pi
nigus. Kreipkitės pas: 
QUALITY FURNITURE CO. 

4967 Woodland Ave.

Grosernė, Bučerne
Užlaikom visokius groserius 

ir mėsas. Kainos žemos, geras 
patarnavimas. Nepamirškit Ve
lykas. LinJcmi sveikiems su

laukti šventų Velykų!
J. P. KWEDAR

1391 East 66th Si.
Arti Wade Park Ave.

STONIS
E S T A U R A N T
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

R

Balandžio-April 1
Lietuvių Salele

Clevelandiečių pasilinksminimui ir smagiam praleidimui Velykų “Dirva" 

rengia šj gražų koncertą su puikiomis dainomis ir. juokais ir su perstaty
mu “LIETUVIŠKOS VESEILIĄ” kaip Lietuviai ženydavosi Clevelande 

60 metų atgal! Atvaizdins ERYS GRYBAI IR CO.

Pradžia 6 vai. vakare. Durys atdaros nuo 5 vai. Tikietai (su taksais) 40c,

Kurie manot važiuoti j Lietuvą dabar tuoj ar vė
liau — apsilankyti ar apsigyventi — kreipkitės j 
“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 į Lietuvą rengiamos.

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Ave Cleveland, Ohio


