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Roosevelt Taiso Amerikos
s a h

S. V. IŽDAS IŠLEIDŽIA DAUGIAU PINIGU;
DARBAI ■ SAKO, ŠALIS TRUMPU LAIKU ATSIGAUS 
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Pašaukė 3,000 darbinin
kų. Youngstown, Ohio. — 
Carnegie plieno kompanija 
pašaukė į darbą 3,000 dar
bininkų po dviejų savaičių 
nedirbimo. 
giau dirbti 
dirbystės.

Streikuoja avalų siuvėjai. 
Haverhill, Mass. — Čia su
streikavo Į 6,000 avalų dar
bininkų, užjausdami strei
kui 3,500 tos rūšies darbi
ninkų Lynn mieste, kurie 
išėjo streikan savaitė pir
miau. Reikalaujama dides
nių algų ir pagerinimo dar
bo aplinkybių.

Streikeriai kovoja. Det
roit, Mich. — Streikuojan-' 
ti Briggs Co. darbininkai 
Kovo 3 d. susirinko prie 
East End dirbtuvės, bet jų 
išvaikymui buvo panaudota 
akis ėdančios bombos. Dar
bininkai susirinkę reikalavo 
kad butų iš dirbtuvės pra
šalinti streiklaužiai, kurie 
ten gerai apsaugoti dirba.

Angliasių kova. Spring
field, Ill. — Kovo 1 d. susi
rėmime streikerių su streik
laužiais vienas darbininkas 
tapo peršautas ir trys kiti 
sužeisti. Susikirtimas įvy
ko netoli Auburn, III., kuo
met streikeriai užpuolė tre
ką kuris vežė streiklaužius 
į darbą.

Vieno angliakasio namas 
buvo bombos susprogdin
tas.

Ragina mainikauti. Ame
rikos Darbo Federacijos va
dai sako kad Hoovero įstei
gta Rekonstrukcijos Finan- 
sinų Korporacija nieko ge
ro nepadarė ir todėl reikia 
imtis kitokių būdų sutvar
kyti finansinę padėtį. Tuo 
tarpu pataria įvesti 
kavinio būdą, darbą 
sokias reikmenis.

London, O. — Čia 
nedidelės dirbtuvės vedėjai 
sumažino trečdaliu savo al
gas kad tik galėtų palaikyti 
savo 125 darbininkus dar
be.

Burgettstown, Pa. —Vie
no bedarbio angliakasio 
žmona pasigedus savo vyro 
ir jo brolio, nubėgo į užlei
stą angliakasyklą, iš kur jie 
parsinešdavo anglies. Ten 
rado juos užgriūtus akme- 
nais, vyrą bemirštantį, o jo 
brolį jau negyvą. Pašaukė 
ugniagesius juos iš po griu
vėsių išimti. Antras irgi 
mirė.

Čia žada dau- 
kitos plieno iš-

maini- 
už vi-

vienos

20 ŽUVO POTVINYJE
San Juan, Porto Riko. — 

Kovo 3 d. ištikus potviniui 
prie Hayaguez, žuvo j 20 
žmonių ir sugriovė 300 na
mų. Nuostoliai i $1,000,000.

Washington, D. C., Kovo 8 d. — Prezidentas Roose
velt pasiryžęs palaikyti savo komandą tvarkyme šalies 
piniginių reikalų, iki susirinks Kongresas ir išleis tam 
tikrus Įstatymus. Kovo 9 d. naktį išleis naują proklama
ciją, kada baigsis dabartinė nuskirta keturių dienų ban
kų uždarymo proklamacija. Kovo 9 d. susirenka nau
jasis Kongresas, kurio Prezidentas Roosevelt , prašys su
teikti jam neribotą galę tvarkyti reikalus taip kaip jie 
kasdien keisdamiesi reikalaus.

Tikima kad nauja savo proklamacija Prezidentas 
.uždarys visas duris auksui kad neišeitų iš valdžios ran
kų. Visą auksą sušauks i valdžios iždą, už kurį bankams 
išduos tikrus naujus popierinius pinigus.

Jeigu auksas butų buvęs palaidas ilgiau, jis dar la
biau butų pakliuvęs Į privatines rankas ir paslėptas.

NAUJI PINIGAI PENKTADIENĮ
Suv. Valstijų Iždo Sekretorius Woodin praneša kad 

valdžia paruošė planą sulyg kurio bus paleista Į cirku
liaciją tikri pinigai vietoj planuotų “scrips”, kurie turė
jo pasirodyti šalyje Kovo 10 dieną.

Federalio Rezervo siste-* 
mos milžiniški turtai lieka 
panaudojami užtikrinimui 
padidinto pinigų skaičiaus 
gerinimui. Jau metas laiko 
atgal kongrese buvo perlei
sta bilius pavelijantis padi
dinti pinigų skaičių, bet se
noji valdžia nesinaudojo.

Kovo 5 dienos proklama
cija uždarydamas visą auk
są valdžios saugiose šėpose 
Prezidentas Roosevelt su
laiko aukso sumažėjimą ir 
pertai gali išleisti daugiau 
popierinių pinigų paremtų

Su paskelbimu išleidimo; tomobilyje atlydėjo Roose- 
daugiau pinigų, valdžia pa- 
velija bankams veikti išmo
kant žmonėms iš senų depo
zitų penktą nuošimti, būti
niems reikalams.

Pagaliau, valdžia prane
ša kad bankams nevalia už
laikyti naujai sudedamų pi
nigų ir juos galima bus iš
imti pilnai kada tik reikės. 
Tokius pinigus bankai turi 
laikyti gatavus ant rankų 
arba pirkti už juos tik val
džios bondsus.

* * *

ROOSEVELT INĖJO-
HOOVER IŠĖJO

Washington. — Kovo 4 
d., prie didelių iškilmių, ku
rios sutraukė į Sostinę virš 
200,000 svečių, naujasis Pre
zidentas Roosevelt prie Ka- 
pitoliaus, atvirame ore, tam 
tikrai Įrengtame balkone, 
tapo prisaikdintas ir liko 
Amerikos prezidentu ketu
riems metams.

Kaip yra paprasta, sėna- 
i sis Prezidentas Hoover au-

DAR-ROOSEVELTO
BAI SUJUDINO ŠALĮ

veltą j prisaikdinimo vietą.
Hoover su žmona apleido 

Washingtoną, išvažiavo ke
letui dienų j New Yorką, ir 
paskiau iškeliavo Į savo se
nus namus Kalifornijoj.

Hoover užėmė valdžią di
džiausios gerovės laikais, 
po priėmimo prisiekos kal
bėjo j minią apie gerovę — 
“prosperity”, ir visi klausy
damiesi gėrėjosi iš to. Nei 
Hoover nei žmonės nenu
jautė kas atsitiks su Ameri
ka. Hoover paliko šalį di
džiausioje suirutėje, bedar
bėje, nusiminime, valdžią 
paskandintą deficite.

Pažiūrėsim kaip Roose- 
veltui seksis traukti šalį iš 
duobės kurioje jis ją rado.Prezidentas Franklin D. 

Roosevelt užėmė valdžią Į 
savo rankas Kovo 4 d.

Per naktį tarėsi, dirbo su 
savo patarėjais, ir ėmėsi di
delių pertvarkymų šalies 
reikalų.

Kovo 5 d. išleido įsakymą 
visiems bankams užsidaryti 
keturių dienų laikui. Per 
tą laiką Įsakė bankams su
laikyti ir grąžinti valdžiai 
auksą, kad jo kas nesuslap- 
štytų ir kitur neišvežtų.

Taip pat Kovo 5 d. išlei
do pranešimą kad susirink
tų naujas Kongresas Kovo 
9 dienai, specialiam posė
džiui.

Kovo 6 d. pradėjo teikti ties valdžiai nepalankių bal- 
palengvinimus bankams irlsavimų pastaruose rinki- 
pavelijo tiems kurie galiamuose. Apšaukta karo sto- 
pasipraše leidimo, atsidary- vis ir uždrausta susirinki- 
ti pirm Kovo 10-tos. mai.

PASILIEKA PRIE 
AUKSO

Prezidentui Rooseveltui 
išleidus proklamaciją ban
kams užsidaryti ir surinkti 
auksą j valdžios iždą, papli
to gandai buk Amerika nu
eina nuo aukso kaipo valiu
tos pagrindo. Bet Iždo Sek
retorius Woodin tą griež
tai užginčijo.

DIKTATŪRA GRAIKIJOJ
Atėnai, Graikija. — Ge

nerolas Plastiras paskelbė 
šalyje diktatūrą iš priežas-

HITLER LIEKA VO
KIEČIU VALDOVU
Berlinas, Kovo 8 d. — Vienos 

dienos bėgyje užmušta penki 
asmenys, iš jų trys fašistai. 
Beriino fašistų vadas paskelbė 
kad už kožną nužudomą fašis
tą bus žudomi trys komunistai.

Hitler rengiasi važiuot į Ro
mą apsilankyt pas Mussolini.

* *
Berlinas. — Kovo 5 die

ną buvo Vokietijos seimo 
rinkimai. Hitlerio fašistai 
su savo draugais rėmėjais 
laimėjo reikalingą kontro
lei skaičių atstovų ir lieka 
šalies valdovais. Balsavimų 
pasekmės buvo: 
Hitleristų atstovų 
Nacionalistų 
Socialistų 
Komunistų 
Centristų 
Liaudies 
Valstybinių

Balsavime dalyvavo 
125,590 žmonių. Iš jų 
leristai gavo 17,300,000 
su.

Prieš rinkimus, Hitleris- 
tai labai persekiojo komu
nistus, areštuota apie 3,000 
nužiūrėtų agitatorių.

Su kitų draugingų parti
jų parama Hitler galės būti 
diktatorium ir sako kad sei
mas galės laikytis per du 
metu.

Kad kova tarp koniunis- 
tų ir fašistų nesiliauja pa
rodo pasikartojanti susipe- 
šimai. Kovo 6 d. Hambur
ge susirėmime užmušta trys 
žmonės.

Kovo 7 d. Prūsijos kabi
netas padarė Hitlerį savo 
premjeru, tokiu budu pa
vesdamas Prūsiją, 
šią paskirą valstiją 
nijos federacijoje, 
kontrolėm

288
53

118
81
91
12

5
39,- 

Hit- 
bal-

didžiau- 
Germa- 
fašistu

UŽDRAUDĖ KRĖSTI 
“KARČIAMAS”

Washington. — Prohibi- 
cijos kontrolės biuras išlei
do Įsakymą sulaikyti lindi
mą ir krėtimą Į mažas slap
tas degtinės parduotuves, o 
imtis žiūrėti šaltinių iš kur 
degtinė pareina.

Prie to dar sumažinta lė
šos prohibicijos vykdytojų 
išlaikymo — atimta į pora 
milijonu dolariu iš paskirtu 
$10,250,000.

VIS MAŽINA VALDŽIOS 
LĖŠAS

Washington. — Vice Pre
zidentas Garner sako išdir- 
lęs programą kuris duos 
numušti dar $200,000,000 
nuo valdžios kaštų.

Roosevelt užėmė valdžią 
gaudamas ‘pasogos’ $1,360,- 
279,000 nedatekliaus.

Jeigu Kongresas duos ga
lę prezidentui dirbti, sako 
Garner, tai bus galima nu
mušti dar $800,000,000 nuo 
valdžios lėšų.

PAVĖLUOTAS KARO 
PASKELBIMAS

Asuncion, Paraguay. — 
Šios Pietų Amerikos respu
blikos seimas vienbalsiai už- 
gyrė apšaukimą karo kai
myninei respublikai Bolivi
jai už Gran Chaco parube- 
ži. Karas tarp tų valstybių 
eina jau senai ir pastarų 
kelių mėnesių laiku mųšiuo- 
se žuvo daug kareivių abie
jose pusėse.

JAPONIJOJE ŽUVO 
1,535 ŽMONĖS

Tokio, Japonija. — Kovo 
3 d. Japoniją užklupo gam
tiška nelaimė, kuri paėmė 
1,535 gyvastis, 3,038 žmonių 
sužeidė ir 948 kitų dar ne
surandama.

Plačiu pajūriu Įvyko že
mės drebėjimas, užsilieji- 
mas vandens ir gaisrai, kas 
padarė milžiniškus nuosto
lius. Išgriauta keli mies
tai ir daugybė miestelių ir 
kaimų žemės drebėjimo plo
te.

JAPONAI UŽĖMĖ
JEHOL

Tokio, Japonija. — Japo
nų kariumenė užėmė Kinų 
miestą Jehol. Po to pradė
jo užiminėti kitus punktus 
Jehol provincijoje ir druti- 
nasi viską ginti. Taipgi už- 
iminėja svarbesnius perėji
mus kalnuose.

Kovo 8 d. Japonijos kabi
netas užtvirtino pasitrauki
mą iš Tautų Sąjungos.

Japonija tuo pat laiku pa
skyrė $39,000,000 Mandžu- 
rijos užkariavimui.* * *

Peiping, Kinija. — Kinai 
stiprinasi kiek gali tikėda
mi tolesnio Japonų ėjimo į 
Kiniją. Sakoma Japonai no
ri užimti seną Kinų sostinę 
Peipingą, nes tas jiems bū
tinai reikalinga padaryti iš
laikymui Jahol ir kitų užim
tų vietų.

Japonų orlaiviai veikia 
tarp Jehol ir Peipingo, mė
tydami bombas.

Kinų generolas Liang at
sistatydino po nepasekmin- 
go gynimo Jehol.

Kovo 8 d. Japonai užėmė 
Koupeikow, parėjimą Kinų 
sienoje. *

Maskva. — Sovietų vy
riausybė atsisakė priimti 
Tautų Sąjungos pakvietimą 
dalyvauti sutaikyme Japo
nijos su Kinija.

*

DIKTATŪRA AUSTRI
JOJE

Vienna, Austrija. — Ko
vo 7 d. kancleris Dollfuss 
padėjo Į šalį suparaližiuotą 
seimo mašineriją ir pradė
jo valdyti diktatorišku bu- 
du. Uždėjo cenzūrą spau
dai, uždraudė viešus ir ki
tokius politiškus mitingus ir 
demonstracijas.

Šalyje pradėjo apsireikšti 
didesni ir didesni neramu
mai, kas privertė vyriausy
bę griebtis griežtesnių prie
monių palaikyti tvarkai.

Pirm to Dollfuss buvo pa
davęs rezignaciją, bet pre
zidentas Wilhelm Miklas jo 
rezignacijos nepriėmė.

46 VALSTIJOS PRIEŠ 
PROHIBICIJĄ

Savaitinis žurnalas “Lite
rary Digest” skelbia kad tik 
dvi valstijos iš 48 balsuotų 
už palikimą prohibicjoš, o 
46 valstijos sutinka prohibi- 
ciją panaikinti.

Šis žurnalas labai gerai 
nuspėjo prezidento rinkimų 
pasekmes iškalno 1924, 1928 
ir 1932 metais ir todėl sako 
kad io suėjimas prohibicijos 

i reikale yra gana tikras.

KOKIS RYTOJUS LAUKIA 
AMERIKOS?

K0KIA ateitis laukia Ameriką — šviesi, graži, ar tam- 
si, liūdna? To ant greitųjų negalima užtikrinti, bet 

“Dirva”, permatydama kokių žygių dabartinė — nauja 
Roosevelto — vyriausybė imasi, gali drąsiai sakyti sako 
skaitytojams kad viskas daroma grąžinimui gerovės,

Kaip greitai pagerės darbai tai kitas klausimas, bet 
pati pirmutinė ir svarbiausia naujos vyriausybės užduo
tis yra sutvarkyti finansinę suirutę.

Jeigu greitai nesulauksim tikros gerovės, nekaltin- 
kim Rooseveltą ir visą valdžią. Atminkim kad tą ką 
buvusi valdžia sugadino per kelis metus, nėra lengvas 
darbas sutaisyti per mėnesį ar kitą.

Bet vieną ką patariame — tai turėti pasitikėjimą 
dabartiniam prezidentui. Jis daro ir darys viską del ge
ro musų visų. Jis bandys daryti viską kas tik bus ga
lima dalykų pataisymui. Jeigu negelbės vieni žygiai, jis 
griebsis kitų. Jis jau iš pat pirmos savo darbo savaitės 
padarė labai daug. Jis užsėdo ant bankų ir sėda ant pi
niguočių. Su Iždo Sekretorium jis nori iškrapštyti iš 
kampų visą suslėptą auksą ir pinigus. Bankai turės 
pasitraukti iš biznio kurie perdaug spekuliavo ir prara
do žmonių pinigus. Kiti bankai gaus valdžios paramą ir 
garantavimą padedamų pinigų, kad tie kurie turi pa
slėpę pinigus, vėl dėtų juos Į bankus ir duotų progos fab
rikams skolinti, daryti apivartą, varyti darbus.

Jeigu negelbės paraginimas pinigus dėti Į bankus — 
po valdžios priežiūra, — valdžia žada uždėti taksus ant 
visų kurie turi išėmę iš banko auksą (valdžia turi jų vi
sų vardus). Senus popierinius pinigus galės visai at
šaukti ir panaikinti, jeigu tie bus ilgiau slapstomi. Auk
so laikytojus žada aptakšnoti.

Dabartinė valdžia padarė labai gerai kad išleidžia 
daugiau pinigų, vietoj leisti kožnam miestui vargti su 
savo vietiniais taip vadinamais laikinais pinigais arba 
“scirps”. Jie butų geri vietoje, bet negeri kitame mies
te, ir butų buvę tik trukdymas vietoje pagelbėjimo.

Tiesa, seniau sudėti bankuose pinigai taupymui bus 
kolei kas sulaikyti, bet vėliau ir jie pasiliuosuos.

Dabar, iki dalykai pasitaisys, uždrausta spausti ir 
skriausti darbo klesą uždarymu vandens, gazo, elektros 
ir kitų gyvenimo reikmenų.

Bankų uždarymas keturių dienų laikui buvo labai 
reikalingas ir taikytas išgelbėjimui juose sudėtų pinigų.

ATMINKIT: Amerika nenukentė nuo karo, nenu- 
teriojo ją jokia plėga ir šarančiai nenuėdė laukų, kaip 
Roosevelt pasakė. Amerikoje visko yra, tik sugriuvo 
sistema to visko tinkamai apivartai. Ta sistema bus 
sutvarkyta, pagerės bizniai, prasidės reikalavimas išsyk 
būtimi reikmenų, prasidės darbai.

Greitu laiku be abejo bus Įvesta alus. Taipgi bus 
pakeista muitai prekybai su kitomis šalimis — ir daly
kai patys savimi gerinsis.

Bet kadangi gerėjimas priklauso ,ne nuo vjeno Pre
zidento bet nuo visų žmonių, todėl ir jus, kaipo dalis tų 
visų, dirbkit del gerovės, del ištraukimo šios šalies iš de
presijos, o tada vėl visiems bus gerai.

Neklausykit plepalų, gąsdinimų, kurstymų ir mela
vimų visokių mekliorių. Jų yra dvejopų: vieni jų tyčia 
Įieško suirutės (radikalai), o kiti iš savo nežinės žmo
nes klaidina. Šekit teisingus laikraščius, jie nušvies da
lykų eigą — jie eis su jumis Į gerovę, į šviesesnę ateitį.

Skaitykit “Dirvą”, kuri jums nuolat praneš tikriau
sias žinias. K. S. Karpavičius,

“Dirvos” Redaktorius.
jimu duotų pa- 

Per Vasario mėn. čeko- 
slovakijon išvežta apie 1,000 
gyvų kiaulių.

Lietuvos delegacija Vasario 
10 d. išvyko i Austriją ekono
minėms deryboms su Austrijos 
vyriausybe ir bandoma sudary
ti prekybos sutartis. “L.U.”

I TFTI T VO TF pasirūpino tęsė j ElE 1 V žadų< Per Vasa

VINCAI EUROPOJE SEKASI
Kaunas. — Vasario pradžio

je Paryžiuje buvo didelės bok-l 
so rungtynės, kuriose dalyvavo 
kelios poros. Jose pasirodė ir 
Lietuvos sunkiasvoris boksi
ninkas Juozas Vincą. Jis run
gėsi su Belgu Schmidtu. Rung
tynės buvo paskirtos 10 raun
dų, po 2 minutas raundas. Ta
čiau Belgas tiek ilgai neišlai
kė, nes trečio raundo pradžioj 
Vinča jj išmušė.

CEKOSLOVAKAI LIETUVOJ 
PIRKS 1,000 KIAULIŲ

Nesenai įvykusiose Lietuvos- 
Čekoslovakijos prekybos dery
bose Prahoj, del prekybos ba
lanso išlyginimo, Čekoslovakija 
buvo pažadėjus sudaryti tinka
mas sąlygas musų kiaušinių, 
taukų ii- kiaulių eksportui. Ta
čiau iki šiol Čekoslovakija teiš- 
tesėjo tik dalį duotų pažadų: 
kiaušinių ir taukų eksporto at- 

. žvilgiu. Dabar Čekoslovakija

TEISMAS NEPRIPAŽYSTA 
SINDIKATŲ

Lietuvoj^ veikianti įvairus sin
dikatai neturi veikimui teisiniu 
pagrindų. Jie veikia tam tik
romis savitarpio sutartinus, 
kurios paprastai sutvirtinamos 
sindikatų dalyvių užstatais.

Panašiai yra susidaręs ir odų 
sindikatas. To sindikato vie
nas narys su sindikatu susiki
virčijo ir panorėjo išeiti iš jo, 
tačiau juos rišo 50,000 litų su
dėti vekseliai. Teismas pripa
žino kad odų sindikatas suda
rytas neteisėtai del to ir eg
zistuoti negali. Norintieji išsi- 
mesti gali tą padaryti ir sindi
katas turi grąžinti užstatą.
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' KORESPONDENCIJOS DETROIT
KAIP S. L. A. CENTRO PONAI NEGRAŽIAI 

POLITIKAS VARINĖJA
PER TVORĄ
PASIDAIRIUS

PITTSBURGH
SANDARIEČIŲ VAKARIE

NĖ. Vasario 26 d. A. L. T. S. 
kuopų sąryšis surengė L. M. D. 
salėje vakarienę su programų.

Sulaukus to vakaro, žmonių 
prisirinko pilna mažoji salė. 
Vakaras buvo atidarytas su 
(Lietuvos himnu, kurį griežė 
Lietuvių Studentų Klubo orkes
tras. Kiek užkandus, buvo pa
kviestas P. Pivaronas kalbėti; 
jis gražiai apsakė sandariečių 
tikslus ■— kad jų viršiausiu tik
slu yra palaikymas Lietuvybės 
tarp Amerikos Lietuvių, kad 
pritraukus čia gimusi jaunimą 
prie kultūringų Lietuvių orga
nizacijų. Po to sekė dainos: 
V. Paulekiutė, akompanuojant 
M. Virbickaitei, sudainavo pora 
dainelių; taip pat B. želenaus- 
kaitė, akompanuojant jos sesu
tei, sudainavo tris dainas. Dar 
kalbėjo F. Pikšris, p6 ko pas
kiau prasidėjo šokiai.

Reikia ištarti ačiū visiems 
kurie prisidėjo dovanomis, dar
bu ir dalyvavimu padarymui 
šios vakarienės pasekminga.

Kovo 1 d. įvyko sandariečių 
susirinkimas, kur nutarta va
karienės pelną paskirti sekan
čiai: $25 Sandaros centrui, $10 
Lietuvių Kambariui universite
te. Taipgi išrinkta komisija iš 
penkių ypatų atsišaukimui j 
vietos draugijas del suorgani
zavimo Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyriaus. Sandarietis.

Kada teisėjas išnešė bausmės 
nuosprendį, majoras pabalo, 
susinervavo ir galvą nuleido. 
Negalėjo nieko nei pasakyti ka
da teisėjas leido jam tarti pas
kutinį žodį. Kline pats yra bu
vęs teisėjas ir seniau teisdavo 
kitus žmones taip kaip dabar 
jis pats tapo nuteistas.

Gynėjai dar žada apeliuoti į 
aukštesnį teismą. Ta apelia
cija liko paskutinė viltis.

DAYTON

LIETUVIŲ KAMBARIO FON 
DO AUKAUTOJŲ SĄRAŠAS 

No. 2
Nuo Lapkričio 10 iki Sausio

26 d. gauta naujų aukų:
Iš Pittsburgh©:

Liet. Vaizbos Butas $50.00
Liet. Piliečių Draugija

Vakar. Pennsylvanijoj 50.00 
Liet. Moterų Pionierių

Siuvimo Klubas 75.00
P. Pivaronas 50.00
A. S. Marčulaitis 5.00
F. Rodgers 10.00
E. Baltrušaitis 1.00
C. Gutauskienė 1.00
K. Gutauskas 1.00
O. Gutauskienė, Duquesne 2.00
SLA. Jaunuolių 365 kp.

Jamaica Plains, Mass. 15.00
Jonas F. Baltrušaitis,

Brooklyn, N. Y. 1.00
Viso $261.00

Pirmiau buvo suaukauta 291.50

Džeiiitorius pastojo veikalų 
“rašytoju”. Mes Daytoniečiai 
turim išminties vyrą — Jurgį 
Spurgį. Jis yra buvęs kelis me
tus dženitorium seminarijoj ir 
gavo iš ten vilko bilietą. Jur
gis Spurgis yra neblogas ir lo
šėjas, kuris Lietuvių katalikų 
parengimuose neprašytas užšo
ka ant estrados ir atlošia Pily
po iš kanapių rolę. Dabar jis 
pradėjo rašyti net teatrališkus 
veikalus, pasirašo keturiais au- 
toriškais vardais: Vincas Bai- 
siogalietis-Jurgis Spurgis. Jau 
turįs parašęs delei “Dirvos” ko
respondento veikalėlį, turbūt 
pats autorius ir vaidins; jeigu 
taip tai publika ir vėl turės 
progos matyti beždžionišką lo
šimą. Patartina matyti.

Pageidauja knygos “Meni
no”. Petras Venys sako esąs 
labai sudomintas istoriška apy
saka “Merunas”, kurią pradėjo 
skaityti “Dirvoje”. Jis pagei
dauja kad “Merunas” butų kuo- 
greičiausia išleista į knygą ir 
pasižada tapti knygos prenu
meratorium.

Komunistų judėjimas. Kovo 
1 d. miesto sodne įvyko bedar
bių susirinkimas po komunistų 
vadovybe. Susirinkimo vedėjas 
buvo Lietuvis J. Simanauskas. 
Buvo išnešta rezoliucija bedar
bių ir mažai dirbančių reikale, 
su 12-ka reikalavimų. Buvo 
pasiųsta delegacija iš penkių 
asmenų pas apskrities valdybą 
Įteikti reikalavimus. Apskri
ties valdyba išklausius rezoliu
ciją atsisaką nors vieną iš tų 
reikalavimų išpildyt; delegacijai 
pasakė kad dabartiniu laiku 
nėra galimybės geriau vargšus 
bedarbius šelpti negu dabar šel
piami. “D.” Rep

Kokių knygų norit? Man su- 
sinešant su nekuriais Detroito 
knygyno vedėjais, nors paaiš
kėjo kad jau yra pusėtinas rin
kinis Lietuviškų knygų didžia
jame knygyne ir viename sky
riuje netoli šv. Antano parapi
jos ant Grand Blvd, ir Vernon 
Highway, bet dar reikalinga 
įsigyt daugiau Lietuviškų kny
gų. Man pavedė parinkti dau
giau knygų. Nežinau kiek kny
gynas išgalės pinigų išdėti pir
kimui daugiau Lietuviškų kny
gų, bet aš manau kad bus labai 
praktiška išgirsti Detroito Lie
tuvių nuomonę kokių knygų jie 
daugiausia pageidautų nuolati
niam užlaikymui Lietuviams 
pasiskaityti. Prašau Detroito 
Lietuvių išreikšti savo pagei
davimus pranešant man į ofisą 
5 W. Larned St.

Toliau noriu pasakyti kad 
knygyno vedėjai pageidauja vi
sų Lietuvių kad labiau naudo
tųsi knygomis ir skaitykla, ku
ri randasi patogioj vietoj ant 
Woodward avenue, prieš Dai- 
los Muzejų. Knygyno užžiurė- 
tojai mielai pagelbės jums su
rasti knygų kokių norėsit.

Jeigu tik Lietuviai labiau eis 
i knygyną tai bus pripirksta vi
sokių Lietuviškų knygų.

J. P. Uvick.

Viso dabar yra $552.50

Tai tokia suma surinkta per 
penkis mėnesius, tarp kurių bu
vo ilgos pertraukos. Nuo Spa
lių mėnesio prasidėjo neper
traukiamas L. K. F. Komiteto 
darbas.

Komitetas nutarė pasiųsti at
sišaukimo laiškus didžiųjų or
ganizacijų kuopoms ir įvai
riems klubams prašant aukų. 
Centrų valdybos šiuomi yra 
prašomos pasiųsti kuopų adre
sus L. K. Fondui, 205 Seneca 
st., Pittsburgh, Pa.

Iš SLA. centro jau gauta ad
resai ir kuopoms išsiuntinėta 
laiškai. Vaizbos Butams taip 
pat. Spaudos Komisija.

NUPIGINS gazo kainą. De
dama pastangos kad butų nupi
ginta gazo kaina Pittsburgo 
gyventojams, kurių į 115,000 
naudoja gazą savo namuose ir 
įstaigose. Nupiginimas palies 
ir kitus vakarinės Pennsylva- 
nijos miestus.

MAJORAS KLINE nuteistas. 
Kovo 1 d. Pittsburgo majoras 
Kline gavo galutinį teismo iš
nešimą jam bausmės už naudo
jimą miesto pinigų savo reika
lams. Jam priteista šeši mėne
siai kalėti, $5,000 pabaudos ir 
prašalinimas iš pareigų.

Tokio nuosprendžio teismas 
priėjo nežiūrint visų jo gynėjų 
pastangų išteisinti ir išsukti iš 
bausmės.

Kline buvo teisiamas kitame 
apskrityje, Butler mieste, kad 
teismas butų visai bešališkas.

DIDŽIOJI VASAROS 
EKSKURSIJA Į

LIETUVĄ
Skandinavų Amerikos Linija 

jau gerai Lietuviams žinoma 
kaipo reguliario susisiekimo su 
Klaipėda Linija, ir del daugelio 
jos rengtų pasekmingų ekskur
sijų. Ta linija dabar vėl teikia 
Lietuviams progos keliauti į sa
vo tėvynę iš New Yorko tiesiog 
į Klaipėdą. Laivas Frederik 
VIII išplaukia iš New Yorko į 
Klaipėdą Birželio 3 d. šiame 
laive tikimasi bus daug Lietu
vių vykstančių Lietuvių Agen
tų surengta ekskursija.

Laisvas Frederik VIII yra di
delis, greitas ir moderniškai į- 
rengtas Skandinavų Amerikos 
Linijos laivas; vienas geriausių 
kokie kada lankėsi Lietuvos 
uoste. Laivas turi dielius ka
binus šeimoms ir draugams, 
erdvius denius, užtektinai ska
niai gaminto maisto ir gerą, 
mandagų patarnavimą visose 
klesose.

Laivakortės nebrangios. Tre
čia klesa tik $92 į vieną pusę, 
į ten ir atgal—$153.50, neskai
tant taksų, šios mažos kainos, 
pridėjus patarnavimą, laive pa
togumą, yra tikra proga šia 
ekskursija vykti į Lietuvą, at
lankyti savo gimines ir pasi
linksminti.

Kurie mano ateinančią vasa
rą vykti į Lietuvą, turėtų jau 
dabar pradėti teirautis ir tuo 
reikalu rūpintis, kreipiantis pas 
savo vietinius agentus.

BINGHAMTON, N. Y.
Nepriklausomybės paminė ji 

mas. Vasario 11 d. 9 vai. ryto 
Kun. K. Skripka atlaikė gedu
lingas pamaldas už žuvusius ko
vose už Lietuvos laisvę. Tą pat 
dieną vakare 6:30 vai. prasidė
jo programas Lietuvių salėje. 
Programas buvo labai įvairus, 
bet užimtų perdaug vietos laik
raštyje viską smulkmeniškai 
surašyti. Trumpai tik pasaky
siu: buvo prakalbų, dainų, de
klamacijų, muzikos ir kitokių 
paįvairinimų; dainavo šv. Juo
zapo parapijos choras; dalyva
vo Ukrainiečiai, kurie puikiai 
pasirodė savo tautiškais šokiais. 
Po šito programo buvo pasta
tyta komedija, “Vienas iš Mu
sų Turi Apsivesti”. Vaidino 
roles sekanti: Pranas Rakaus
kas Krištupo rolėje; Kaz. Al
menas — Ferdinando; Bronė 
Rakauskienė — Tetulės; Agota 
Maslauskaitė — Onos; sufleria- 
vo Jonas Bardis.

Po viso to prasidėjo šokiai, 
griežė Račinskų orkestras iš 
Scranton, Pa. Publikos buvo 
pilnutėlė salė, kaip gyvi tiek 
publikos Lietuvių salėj nema
tėm. Pelno atliko $85, kurie 
bus panaudoti Vilniaus vadavi
mo reikalams.

Visą parengimo darbą vedė 
vietinis V. V. Sąjungos skyrius 
bendrai su : L.R.K.S.A. 270-ta 
kuopa. SLA. 50-ta kp., ALTS. 
64-ta kp., šv. Jono Krikštytojo 
dr-ja ir Marijos Magdalenos dr- 
ja. šių organizacijų įgalioti
niai vienybėje dirbo šiame svar
biame .tautos- šventės' paminėji
me, užtai ir tiek gražaus pelno 
padaryta tokiam svarbiam tik
slui kaip Vilniaus vadavimas.

Ten Buvęs.

Kaip SLA. nariai žino, su 
Gruod. 31 d. baigė savo tar
nybą SLA. centro sekretorė 
P. Jurgeliutė. Nekuriems 
nariams išrodė kad 'ji “del 
pridarytų klaidų” buvo pri
versta pasitraukti. Bet ją 
privertė pasitraukti nuola
tinis Gegužio ir Vitaičio 
persekiojimas, nes šiedu po
nai, po seimo pasibučiavę ir 
susitaikę, vėl ėmėsi savo 
seną politiką varyti. Jur
geliutė apleido SLA. sekre
torės vietą ne iš savo noro, 
bet netekus kantrybės ir tų 
dviejų “demokratų” ėdama.

Gegužis tyčiomis vilkino 
rinkimą centro sekretoriaus 
prieš naujus metus, nes iki 
pabaigai metų turėjo teisę 
balsuoti už sekretorių ir ji. 
Po jos rezignacijos laiko su
ėjimo, Gegužis ir Vitaitis 
tikėjo smurtu pravaryti į 
sekretorius Viniką. Bet vi
sa bėda tame kad Vitaičio 
balsas nesveria, o Gugis ir 
Mockus, su Gegužiu sudarę 
“traicę”, negalėjo pergalėti 
kitų trijų rimtų SLA. Pild. 
Tarybos narių. Tada Gegu
žis pasilko sau teisę paskir
ti sekretorių, ir žinoma ne 
ką kitą paskyrė kaip tik Vi- 
taitj.

Vos spėję Jurgeliutę per 
duris iš raštinės išstumti, 
per kitas duris įsileido Vi
niką. Vietoj vienos mergi
nos sekretorės, Gegužis pa
sodino du vyru: abu titu
luotu, redaktorių ir “dak
tarą”, SLA. centro sekreto
riaus pareigoms eiti....

Net paskutinėse dienose 
P. Jurgeliutės tarnybos Ge
gužis ir Vitaitis labai ne
vyriškai ir negražiai, tie
siog nedorai pasielgė neduo
dami p-lei Jurgeliutei “Tė
vynėje” vietos nei sudiev 
nariams pasakyti! Jai, ku
ri ištikimai dirbo SLA. raš
tinėje per 19 metų, užginta 
net paskutinis atsisveikini
mas į narius tarti....

Pamąstyk, SLA. nary, ai
tai žmoniška, ar tai vyriš
ka? Ir paklausk savęs: ar 
tik taip ir Gegužis ir Vitai
tis nori būti iš SLA. išspir
ti, jeigu taip žemai pasiel
gia su savo darbų bendrais? 
Jiedu giriasi dirbę SLA. la
bui ir nudirbę didelius dar
bus. Už tuos savo “dide
lius” darbus jie irgi kada 
nors bus panašiai “išlydė
ti”. Ateis ir jiems tokia die
nelė.

Bus nauji rinkimai
Kovo pirmose dienose vėl 

įvyko Pild. Tarybos suva
žiavimas, ir čia vėl Gegužis, 
Gugis ir Mockus kaip už
sukta mašina išvien rėkė: 
“Mes norim Viniko!”

Iš priešingos pusės siūly
ta ir vienas ir kitas kom

promisinis kandidatas, bet 
tie trys “demokratai” smur
tininkų balsais šaukė “Mes 
norim Viniko!”

Antra pusė pagaliau išsta
tė M. A. Raginską, buvusį 
SLA. Kontrolės Komisijos 
pirmininką, ir pareikalavo 
kad butų duota SLA. na
riams nubalsuoti kurį jie 
nori: ar Raginską, ar Vini
ką, tą kurs visokiais smur
tais bando “demokratiškai” 
į SLA. raštinę įsigriauti.

Vardan SLA. gerovės ir 
išvalymui iš centro politi
kierių kurie užsimanė pa
versti SLA. savo privatine 
organizacija, nariai privado 
balsuoti už M. A. Raginską. 
Nereiks tada mokėti dvi al
gas Vitaičui ir Vinikui už 
sekretoriavimą.

ŠLA. Narys.

Tarnaitės apsileidimas
— Onyte! — pašaukė po

nia. — Tik ateik ir pažiū
rėk kas čia darosi. Ant sta
lo net pirštu galima rašyti.

Onutė nusistebėjus sako:
— Tai svarbus dalykas. 

Mat, ponia gavai mokslą, 
už tai moki -rašyti ne tik ant 
popierio.

Jono Geras Darbas

Paveikslai iš Lietuvos. Kovo 
17 d., Lietuvių salėje, 315 Clin
ton avė., Binghamton, N. Y., 
bus rodoma kalbantieji paveik
slai iš Lietuvos. Pirmą kartą 
turėsim progą išgirsti Lietu
viškai kalbant krutamus pavei
kslus, kuriuos parvežė iš musų 
tėvynės J. Januškevičius pra
eiti} vakarą. Nepraleiskit pro
gos visi kas tik gyvas, o nesi- 
gailėsit.

Nuoširdžiai kviečia visus
v. V. S. Sk. Komitetas.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” i 
kitus tautinius laikraščiui, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY. CONN.

________________________________________ _________________ L______________

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

LAWRENCE, MASS.
Akla teisybė. Teko pa

matyti Kun. Valadkos išlei
stą “Tiesos Balsą”, kurį ati
džiai perskaičius pasidariau 
sau sekančią išvadą:

Jleškodama teisybės, ne
galėčiau sekti Kun. Valad- 
ką nei jos leidžiamą “Tiesos 
Balsą”, kurs silpnas tiky
boje, Lietuvių kalboje ii- be 
to dar pilnas ypatiškų įkri- 
minuojančių šmeižtų, pole
mikų ir pagyrų. Laikraštu- 
kyje nėra krikščioniškos 
tiesos, nėra nei draugijinės 
nei laikraštinės etikos.

“Tiesos Balsas” atvirai 
prisipažysta kad jų bažny
čia yra dvasiniai globojama 
Hoduro, Lenkų nepriklau
somo vyskupo, kuris neturi 
bendro su senąją kataliky
be. Reiškia, jų bažnyčioje 
tuno Lenkizmo dvasia..

Tame laikraštukyje puo
lamas Liet. Taut. Kat. Baž
nyčios Amerikoje Ark. S. 
A. Geniotis. Geniotis yra 
senai žinomas Lietuvių vei
kime kaipo geras Lietuvis 
ir prakilnus dvasios vado
vas, ko “T. Balse” visai ne
simato.

L. T. K. Bažnyčia, vado
vaujama Ark. Geniočio, rei
kalinga atskirti nuo taip 
pat vadinamos Hodurninkų 
bažnyčios. Ark. Geniotis pa
sišventusiai dirba Lietuvių 
tautai ir jo darbas yra rem
tinas. Tautietė.
MES PRIIMĄS 1933 
M. BONŲ KUPONUS

“Dirva” jau priima Lie
tuvos Bonų 1933 metų ku
ponus už jų pilną vertę. 
Siųskit savo 1933 metų 
Bonų kuponus už “Dirvą” 
arba, už knygas.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

Mes su Jonu nesutikom, 
Žvairavom skersai; 
Nemylėjom vienas kito, 
Pykomės stiprai.
Aš jo nekenčiau kai paršo, 
Jis mokėjo tuo pačiu;
Jei butų kur galą gavęs, 
Butų buvę man smagu.
Bet štai vieną gražią dieną 
Jonas kamparu išnyko: 
Pasiėmęs mano pačią, 
Meilės srėbt išvyko.
Nuo to laiko Jonas liko 
Man mieliausiu vyru; 
Šimtais laimių aš jam linkiu 
Geru noru tyru.
Tegul šildo tav’ saulutė, 
Tegul saugo tav’ dievai; 
Šimtą metų tau dėkosiu 
Kad man pačią atkratei!

V.

Gromata Jo Malonybei 
Gerb. Asilui

Gerb. Asile: Mes čia Kly- 
velandan ruošiamės druka- 
voti naują gazietą po var
du “Ščėstlyvos Smerties”.

Tai mums kuogreičiausia 
ant karštų pėdų reikalingas 
daraktorius. Tai prašome 
Gerb. Asilo priimti musų 
jums teikiamą tokią garbin
gą vietą. Musų išlygos yra 
tokios: kad musų drukuoja- 
ma gazieta butų ne- bedie
viška ir pats Gerb. Asilas 
turėsi prisilaikyti ir atlikti 
visus nebedieviškus forma
lumus.

Laukiame greito atsaky
mo šiuo antrašu: A. A. 
“Ščėstlyvos Smerties” Rė- 
dystės vyriausiam pišoriui, 
Klyveland, Okijo.

Atsakymas: Man geriau 
but vienam ilgaausiui, iš to 
man daugiau garbės, negu 
susidėti su kitu tokiu arba 
keliais tokiais kaip aš, ir 
paskui spardytis už garbę.

VISIEMS SKAITYTOJAMS
Iš priežasties Clevelando bankų sulaikymo išmo

kėjimo pinigų (išduoda tik 5-tą nuošimtį), nenorėda
mi apsunkint kitus ir save, šiuomi pranešame kad nuo
šio numerio, LAIKINAI, leisime “Dirvą” šešių pusi.

“Dirvos” skaitymas beveik nei kiek nesusimažins 
del to, nes “Dirva” paprastai talpindavo didelius skel
bimus, kurie dabar bus vengiami, o į jų vietas bus tal
pinama skaitymas. “Merunas”, Lietuvos Miestų ir 
Miestelių aprašymai ir kiti įdomiausi dalykai eis po 
senovei. Korespondencijos bus trumpinamos.

KURIŲ PRENUMERATOS PASIBAIGĖ, gavot 
paraginimus, o neatnaujinat, ŠIS NUMERIS YRA 
jums PASKUTINIS. Prašome atnaujinti.

Skaitytojų iš visur prašome siųsti užmokestį už 
“Dirvą” tik Pašto Money Orderiais ir Pinigais laiš
kuose, nes bankiniai čekiai sudaro apsunkinimą jų iš
keitime ii1 pinigų gavime.

Delei sunkių laikų visur, kuriems'persunkti siųs
ti visa prenumerata, siųskit laiške $1.00 už pusę metų.

Visi ir visur skaitykit ir platinkit “Dirvą”, o ji iš 
savo pusės teiks jums tokį pat malonumą savo gerais 
ir gausingais raštais kaip teikė iki šiolei.

Su pagarba “Dirvos” Administracija.

Neužžiurejimas ginklo
Prancūzų generolas Pe- 

lisje su kareiviais buvo la
bai griežtas. Kartą vienas 
kareivis prieš jį pamurmė
jo ir generolas iš pykčio rė
žė kareiviui per ausį. Ka
reivis, karšto budo vyras, 
išsitraukė revolverį ir no
rėjo generolą nušauti. Bet 
revolveris neveikė ir neiš
šovė.

— Trisdešimts parų areš
to už netvarkoj laikomą 
ginklą! — įsakė generolas 
Pelisje.

A/
Sulyg jo paties svarstyklių

Viena kaimietė kas savai-
te pristatinėjo kepėjui į ke
pyklą po vieną kilogramą 
sviesto. Vieną dieną kepė
jas pasvėrė sviestą ir paty
rė kad pusės kilogramo 
trūksta. Kada sekantį kar
tą jis pasakė apie tai kai
mietei, ji jam atsakė:

— Aš neturiu svarsčių; 
aš tik įdedu į vieną svars- 
tyklių lėkštę pas tamstą 
perkamą duonos kepalėlį 
sveriantį vieną kilogramą, 
o kiton sviestą ir taip pa
sveriu.

Pas viršininką
— Aš valdiškus pinigus 

saugojau taip kaip savo. ...
— O kam juos pralošei?
— Bet ir savo taip pat 

pralošiau....

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
AMERIKOS VAIKI

NAMS
“Dirva” gavo sekančio 

turinio laišką:
Mes dvi rimtos, jaunos 

panelės, gražios išvaizdos, 
manome šį pavsarį atsilan
kyt į pasaulinę parodą Chi- 
cagoj, bet neturėdamos pa
žystamų norėtume susipa
žinti su Amerikos vaikinais 
ar našliais nuo 25 metų ir 
net iki 50 metų amžiaus. 
Gražumas nesvarbu, kad 
tik pasiturintis. Atsiliepk- 
kit, lauksim. Musų antra
šas:
Lithuania Vilkaviškis,

Vytauto g. 25.
Ona Stankevičaitė ir

NAUJAUSIOS
KNYGOS

KARIO KALENDORIUS 
1933 m. — Vyr. štabo Spaudos 
ir švietimo skyriaus leidinys, 
Kaunas, 1932 m. Apie 350 psl. 
kišeninė knygelė su kalendo
rium ir daugybe kitų informa
cijų reikalingų Lietuvos ka
riams. Su Lietuvos žemlaniu 
ir kitais braižiniais.

VAKARAS SARGO NAME
LY — A. Vaičiulaičio apysakė
lių rinkinis; be tuo vardu apy
sakos dar telpa keliolika kitų 
apysakaičių. “Sakalo” b-vės 
leidinys Nr. 7, Kaunas, 1932 m. 
Kaina 2.50 lt.

MAŽOSIOS LIETUVOS KA
LENDROS 1933 metams — 
išleido “Lietuvos Keleivis”, ak
cinės b-vės “Ryto” spauda 
Klaipėdoje. 160 pusi.

ŠIRDYS IR GĖLĖS — Para
šė Stasius Budavas. Telpa 10 
įvairių apysakų. Viso 190 psl. 
“Sakalos” B-vės leidinys, Kau
nas, 1932 m. Kaina 3 lt.

MUSŲ VILNIAUS POEZIJA 
— Iliustruota Vilniaus poezijos 
antologija, redag. Simas Mig
linas. 224 pusi, knyga, kurioje 
surinkta daugelio žymesnių Lie
tuvių autorių poezija apie sos
tinę Vilnių. Taipgi telpa neku- 
rie Vilniaus vaizdai. “Sakalo” 
b-vės leidinys. Kaunas, 1932 
m. Kaina 4 litai.

GUNDYMAI — Antano Ja- 
siuno eilės, 64 pusi. “Sakalo” 
b-vės leidinys, Kaunas, 1932 m. 
Kaina 2 litai.

MEDŽIAGA VILNIAUS 
GINČO DIPLOMATINEI ISTO
RIJAI — Juozas Urbšys. 48 
pusi., išleido “Sakalo” bendro
vė, Kaunas, 1932 m.

VAIKŲ ŽODIS — dvisavaiti
nis iliustruotas vaikų laikraš
tis, skiriamas Lietuvos vaiku
čiams. Vedamas lengvoje for
moje. Formatas sumažintas.
puslapių skaičius padidintas. — 
Išeina Kaune.
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AR BUS AMERIKOJE PINIGŲ INFLACIJA KADA IR KAIP PA-
(IŠPUTIMAS)?

Tuoj po pasaulinio karo Eu
ropoje net keliose šalyse buvo 
įvesta pinigu inflacija arba bu
vo išleista daugiau popierinių 
pinigų negu šalies valiuta pa
dengė. Inflacija daroma tik 
tada kada šalis atsiduria keb
lioje padėtyje.

Amerikoj nėra tokia kebli 
padėtis kaip buvo Vokietijoje, 
Prancūzijoje ir pačioje Lietu
voje, kada buvo įvesta markės.

Amerikos finansams keblu
mą sudaro STOKA pasitikėji
mo. Visi gerai atsimena kad 
1928 m. Amerikoje buvo nepa
prastai didelis kreditas. Pa
vyzdžiui, turėdamas tūkstantį 
dolarių žmogus galėjo pirkti na
mus už desėtką tūkstančių do
larių, ir tt. Likusią -sumą jis 
gavo lengvu kreditu, išsimokė- 
jimu.

Apie pora metų atgal, kada 
bankai pradėjo užsidarinėti, pa
sitikėjimas, KREDITAS, stai
ga puolė. Visi ką norėjo pirk
ti turėjo sumokėti pinigais vi
są sumą. Prie tokių aplinky
bių pinigai suplaukė Į kelių as
menų rankas, bankus, į paš
to taupomas kasas; ir pinigų 
cirkuliacijoje pritruko. '

Kada Amerikoje pritruko pa
sitikėjimo, kredito beveik ne
liko. Tada, kaip pasirodo, biz
niams ir pavieniams asmenims 
pinigų pritruko, bankai beveik 
niekam neskolino, ir jeigu sko
lino tai ant labai trumpo laiko. 
Bankai nežinojo kada jų depo- 
zitoriai pareikalaus pinigų li
tas vertė bankus laikyti pini
gus viduje. Tie kurie dėjo pi
nigus į/pašto taupomas kasas, 
pavedė pinigus į valdžios ran
kas, ir tiems pinigams nebuvo 
galimybės cirkuliuoti.

Pinigų trukumas
Kada Amerikoj pasirodė pi

nigų trukumas cirkuliacijoje, 
Kongresas tuoj pradėjo svars
tyti kaip padidinti pinigų cir
kuliaciją. Valdžia aiškiai ma
tė kad tie pinigai kurie yra 
valdžios rankose nieko gero ne
duoda, bet priešingai šalį stato 
keblioje padėtyje.

Tada Kongresas ėmė svars

SUERZINTI 
NERVAI

Kada labai nervuojatės . . . kada 
vaikų ergelis erzina jus . . . kada 
viskas ką tik darot reiškia jums 
nuovargį . . . kuomet apima nusi
minimas . . . bandykit panaudoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable” Com
pound. 98 iš 100 moterų sako kad 
joms pagelbėjo.

Šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš-

tyti kas daryti, bet nors daug 
kalbėjo, po ilgų kalbų prie nie
ko neprieita. Daugelis senato
rių ir kongresmanų buvo griež
tai priešingi inflacija! todėl kad 
pinigų nupiginimas veda prie 
spekuliacijos, viskas brangsta, 
sunku palaikyti reguliares kai
nas.

Baigiantis Hoover’o adminis
tracijai Amerikoje finansinis 
krizis dar pasunkėjo ir jau 47 
valstijose gubernatoriai paskel
bė “bankų šventes”, “morato
riumus”, su tikslu kad žmonės 
neištrauktų pinigus iš likusių 
bankų ir kad padėtis nepasida
rytų dar painesnė.

Prezidentas Roosevelt užėmė 
valdžią rasdamas šalį tokioje 1 
sunkioje padėtyje. Jo pirmas1 
valdžios aktas buvo paskelbti 
visai šaliai “bankų šventę” kad! 
visi bankai sulaikytų galutini 
pinigų išėmimą.

Jeigu Hoover butų daręs pa
našų patvarkymą dar tada ka
da Amerikoje bankų buvo daug 
bet kurias žmonės patys užda
rė atimdami pinigus,, tai šian
dien Amerikoj depresija nebū
tų pasiekus to laipsnio kurį pa
siekė.

Piniginis “badas”

šiandien Amerikoje yra pi
niginis “badas”: visiems jų 
trūksta, ypatingai biznių įstai
goms. Kaip dabar dalykai šio
je šalyje stovi, juos pagerinti 
Kongresas turės daryti spren
dimą visai greitu laiku.

Klausimas ar Kongresas po 
vadovyste Prezidento Roosevel- 
to galės surasti kitus budus da
lykams pagerinti vietoje pinigų 
infliacijos, t. y. spausdinimo 
daugiau popierinių pinigų? Jei
gu inflacija bus padaryta tai 
greičiau tik laikinai. Amerikos 
industrija ir biznis negalės vei
kti normaliai jeigu pinigų- va
liuta nebus pastovi.

Tiesa, nekuriems bus didelė 
nauda iš pinigų 'atpigimo, ypa
tingai tiems kurie turi skolų 
ant namų: jie atmokės savo 
skolas (mortgečius) pigiais do- 
lariais, jeigu mortgečiai nėra 
sutarti ant aukso valiutos.

Greičiausia taip bus kad val
džia dės visas pastangas išven
gti pinigų inflacijos. Visos ša
lys kurios turėjo pinigų inflaci- 
jas skubiai gryžo prie pastovios 
valiutos.

Reikia tikėti kad Preziden
tas Roosevelt, turėdamas Kon
grese valdomą didumą savo 
partijos žmonių, galės praves
ti tinkamesnius patvarkymus

GERĖS AMERIKOJE 
LAIKAI

KAS DABAR DARYTI?
Pirmiausias žingsnis kuris 

gali pagerinti šios šalies būvį 
tai sutrumpinimas darbo valan
dų. Prie šių dienų išsivysčiu
sios mašinerijos, elektros ir tt., 
Amerikos darbininkui užtenka 
penkių valandų dienos darbo, 
penkias dienas savaitėje. Ir 
kol darbo valandos nebus su
trumpintos ir algos mokamos 
proporcionaliai, tol Amerikoje 
depresija negali pasibaigti. Jo
ki ekonomistai kurie paprastai 
svajones rašo neišgelbės situa- 
sijos. Panašios pasakos kaip 
technokra-tija yra ne kas kitas 
kaip nonsensas.

Bet kas tą gerą tvarką gali 
padaryti? Atsakymas gali bū
ti tik vienas: tai yra valdžia. 
Amerikos valdžia, jeigu nori 
išvengti nesusipratimų ir pa
daryti šaliai ką gero, turi ne
vilkinant griebtis griežtų prie
monių kad industrijos reikalai, 
darbo valandos butų tinkamai 
sutvarkyta, žinoma, to nega
lės padaryti ramindamiesi ko
kiu ten “demokratiškumu”, bet 
reikės imtis griežtos diktatū
ros.

Kalbant apie diktatūrą rei
kia pasakyti kad Amerikoje 
diktatūra reikalinga ne tik ant 
kapitalistų bet ir ant žmonių, 
kad visokį šarlatanai negalėtų 
darbo žmones demoralizuoti.

šiandien Amerikoje įsivieš
patavo tokie gaivalai kaip ki
tados buvo Italijoj: visokį žu- 
deikos, plėšikai, apgavikai ir tt. 
Kada Mussolini paėmė Italiją 
Į savo geležinę ranką, viskas 
tas greituoju išnyko ir ta šalis 
šiandien pusėtinai gerai sutvar
kyta. Tiesa, visokį šleivi “de
mokratijos” šalininkai laikas 
nuo laiko riktelėja, bet liaudis 
pamatė kad tvarka yra reika
linga ir todėl šarlatanų riksmo 
niekas nepaiso.

Amerikoje gal nėra reikalin
ga tokių pavienių kaip Musso
lini, bet yra būtinas reikalas 
kad valdžia griebtųsi griežtų 
priemonių viską iš pamatų per
tvarkyti, ir tik tinkama val
džios tvarka galės prašalinti 
negeistiną depresiją su pagalba 
geros valios Amerikos piliečių. 
Amerikoje yra gana duonos vi
siems, šalis yra turtinga, tik 
reikia sąžiningos valdžios ir ge
rų norų.

Gal but kad šios mintys ne
patiks kai kuriems, bet galų ga
le jus rasite kad tai vieninte
lis išganymas nuo šios negeis
tinos depresijos.

LITHUANIAN FOLKSONGS
By John J. Balanda.

For hundreds of years the 
Lithuanians were forced to 
wage incessant war with their 
neighbors to keep themselves 
and theirs from extermination. 
Such an atmosphere of contin
ual invasion and strife did not 
allow for an intensive cultiva
tion of the arts, so that an ex
tensive literature did not dev- 
elope in Lithuania. Of course 
none of the arts remained en
tirely dormant and we know 
that attempts were ever being 
made to build up a literature, 
for books began to be printed 
in Lithuania as early as 1547. 
But any accumulation was soon 
wiped out during periods of 
invasion.

Memory is not a material 
substance and therefore is not 
easily destroyed. So Lithuan
ians had to rely on their mem
ories, to hold all events and 
feelings which would normally 
be recorded on paper. Poetry 
is more easily committed to 
memory and retained longer 
than prose. But song is even 
more easily retained and also 
more expressive than poetry, 
so the heart and soul, and em
otions and history of Lithuan
ians came to be expressed in 
song. Sheltered in the small 
cottages of > Lithuanian peas
ants these songs accumulated 
year by year and were passed 
on from generation to gener
ation, from village to village, 
some dying, others being add

ed, and today we still have 
some that hearken back sev
eral centuries.

In this day and age of wide
spread printing it may seem 
inconceivable that the immense 
number of Lithuanian folk 
songs could have been retained 
for so long in the memories of 
simple peasants. But investig
ators tell of having recorded 
over 200 songs, complete with 
words and melodies, from more 
than one grayheaded peasanit. 
We must remember that pot- 
try and song developed and 
spread before the art of read
ing and writing, became a pro
perty of the common peoplte, 
so that the early peoples južt 
had to rely on their memories. 
For example — Homer’s great 
epic “The Illiad” ran into 
thousands of lines and was not 
written down until hundreds 
«f vears after its creation. 
Perhaps the old English ballads 
would be better examples, for 
some Lithuanian folksongs are 
very similar to them in style 
and subject and length.

Now our folksongs will no long
er die out but will live as long 
as civilization lasts, for many 
musicians and folklore lovers 
are engaged in recording the 
songs on paper directly from 
the people. Many songs have 
already been recorded and nu
merous collections have been 
published, so that today we 
have an easy means of studying 
and enjoying them.

Kovo G d. Miami, Floridoje, 
ligoninėj mirė Chicagos miesto 
valdžios galva, Anton Cermak, 
kuris prieš pora savaičių tapo 
pamišėlio Italo Zangaros per
šautas pasikėsinime nušauti 
naujai išrinktą Prezidentą.

Jo mirtis prisiartino po dau
gelio komplikacijų kurios Cer- 
maką, sunkiai sužeistą, viena 
po kitos užpuolė, kuomet dėta 
visos medicinos mokslui žino
mos pastangos išgelbėti gyvas
tį. Kovo 6 dieną Cermako kū
nas išvežtas į Chicagą laidotu
vėms. Prie jo mirties buvo jo 
šeima ir artimiausi draugai.

Laidotuvės bus penktadienį, 
Kovo 10 dieną.

Anton Cermak buvo G0 metų 
amžiaus. Gimė 1873 metais 
Bohemijoj ir buvo vienų metų 
kai jį tėvai atsivežė Amerikon. 
Tėvas buvo paprastas anglia- 
kasis. Būdamas 17 m. amž. ji
sai apleido tėvus ir atvažiavęs 
Chicagon. Pradėjo dirbti kur 
dėjo jieškoti darbo. Dirbo kur 
pasitaikė. Pradėjo bizniavoti 
kuomet kartą grudų elevatoriu
je užtiko apdegusių grudų ir 
juos nupirkęs pardavinėjo viš
toms lesinti. Tas biznis gerai 
sekėsi ir tuoj įsitaisė porą ark
lių ir pradėjo užsiimti daiktų 
pervežiojimu.

Turėdamas mažai mokslo, bū
damas 21 m. amžiaus ir jau ve
dęs, pradėjo lankyti vakarinę 
mokyklą. Surinkdamas pinigų 
iš biznio, pradėjo supirkinėti 
nužiūrėtus sklypus žemės mie
ste. Iš to išvystė nejudamo

turto biznį taip kad turėjo ap
leisti kitą pirmesnį biznį, pa
vesdamas jį savo kitiems bro
liams ir tėvui.

Pradėjo veikti ir miesto poli
tikoje, čia jam irgi sekėsi, ir 
štai 1931 metais kandidatuoda
mas prieš pragarsėjusį politi
kierių Thompsoną, jį nugalėjo 
ir liko Chicagos miesto majo
ru.

Vasario pradžioje, kada Roo
sevelt buvo išvažiavęs į Flori
dą pasilsėti »ir žuvauti, ten nu
važiavo Cermak pasitarti su 
Rooseveltu ir kitais partijos 
vadais apie bendrus reikalus, ir 
ten surado savo mirtį. Vasario 
15 d. Roosevelt išsirengė gryž- 
ti į New Yorką. Cermak lydėjo 
jį, ir atsisveikinant prie stoties 
prasidėjo tas fanatiko anarkiš- 
to šaudymas. Sužeista Cermak 
ir keturi kiti asmenys, bet kiti 
sveiksta, tik Cermak neišlaikė.

Zangara apkaltintas žmogžu
dystėje ir bus išnaujo teisia
mas ir gal turės atsisėsti elek- 
triškon kėdėn.

NAUJO MAJORO KLAUSI
MAS

Chicaga sujudus kas daryti 
naujo majoro reikalu: ar mies
to taryba jį skirs iki kitų rin
kimų, ar bus daryti tuojau rin
kimai. Norima padaryti ma
joro rinkimus Birželio 5 d., ka
da bus teisėjų rinkimai.

Republikonai politikieriai ne
nori kad majoro rinkimai butų 
daromi urnai, nes jie tikrai ži
no kad vėl Demokratai laimės.

H7ŠNGS THAT NEVER HAPPEN

rodys vertu gyventi.
Nekcntėkit nei vienos dienos dau

giau kada šis vaistas gali jums su
teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš 
savo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

dalykų pagerinimui negu tik 
nupiginimą dolario vertės.

‘.‘Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas.

Skaitykit “Dirvą”.

Į SUSIVIENIJIMAS 1 
| LIETUVIU AMERIKOJE |

Didžiausia Lietuvių Organizacija

f 307 W. 30 Street New York, N. Y. =
= S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių, = 
= Kolonijose. E

| Turtas: $1,404,038.14 1
E S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. H 

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. —
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- E 

E kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis E
E nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- =■
= ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų X
X prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir X
E mergaites prie Susivienijimo.
X Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrą aukščiau paduotu x 
Ę antrašu arba į vietinių kųopų valdybas. x
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS  1

PASTABOS/
SLA. PILD. TARYBA Kovo 

1 d. suvažiavo New Yorke iš
rinkti SLA. centro sekretorių. 
Bet kaip išrinko? Nutarė leis
ti nariams rinkti iš dviejų kan
didatų : Raginsko ir Viniko. 
Kodėl iš dviejų? Ir kam rei
kėjo dar Pild. Tarybos suva
žiavimo?

Tas atsitiko del stokos tauti
nės, minties žmonių Pild. Tary
boj, kur socialistinis elementas 
darbą demoralizuoja. Su Viniku 
tas socialistinis elementas lak
sto kai katė su pūsle. Bet ka
da Vinikas ir Vitaitis pasiliks 
SLA. rentro raštinės ponais nuo 
to laiko prasidės SLA. nykimas 
iš abiejų galų. Dabar S.L.A. 
serga tik “slogučiu”.

GAILA tokio “diplomato” a- 
pie kurį jo paties kuopos na
riai pranešė SLA. nariams ko

kis jis yra “skymeris”. Gaila 
tų Pild. Tarybos narių kurie jį 
nori prievarta įkišti. Dar la
biau gaila tų brolių Lietuvių 
kurie ant tiek suklaidinti kad 
vistiek balsuos už tokį Viniką, 
kurio “gabumai” stovi žemiau 
kritikos.

Jeigu SLA. nariai įsisodins 
savo organizacijos centre šitą 
“V” “dvoiką”, galima tikrai 
sakyti kad turės dar vieną 
“smutką”, nes iš slogučio gali 
išsivystyt ir “flu”, o paskui ir 
dar kitokios “nesveikatos”.

SUSIVIENIJIMAS galėtų gy
vuoti dar ilgus metus, tik žino
ma ne tokių žmonių rankose 
kurie yra tautos renegatais. 
Tautiška organizacija kaip lan^' 
go gėlė reikalauja priežiūros, o 
priežiūrą gali suteikti tik tokie 
žmonės kurie mėgsta gėles. Tik 
tokie žmonės gali, auklėti tau
tinę organizaciją kurie patys 
yra tautinės sąmonės.

žmonės kurie yra saumyliai

ir nesilaiko savo žodžių, tokie 
pasidaro tik SLA. “ardinarči- 
kai”. Jeigu SLA. nariai nega
li protauti ir permatyti jų did
vyriškumų tai tegul jie žengia 
savo tiksluose pirmyn. Apsi
žiūrės kada nors.

SLA. Narys.

MARQUETTE PARK
Sunkiai susirgo poni Palakie- 

nė. Linkėtina greito pasvei
kimo.

Kovo^ 4 d. įvyko pokilis pp. 
Vizbarų namuose. Vizbaras 
minėjo savo 40 metų sukaktį.

“Margučio” Užgavėnių šokis 
gerai pavyko, publikos buvo la
bai daug, net netilpo.

“BANKŲ ŠVENTĖ”
S. V. Prezidento paskelbimas 

“bankų šventės” Chicagoje su
darė paniką, kuomet visi ban
kai užsidarė. Dar prieš Prezi
dento Roosevelto moratoriumo 
paskelbimą, Illinois valstijos 
gubernatorius Horner buvo ap
šaukęs “bankų šventę” trejetui 
dienų, taip kad Kovo 4 d. ban
kai Chicagoje buvo uždaryti.

žmonės pamatę kad bankai 
iždaryti, tie kurie turėjo pini
gų pašte pradėjo imti juos, lau
kan. Kovo 4 d. pašto taupoma 
kasa kuvo atidaryta iki 9 vai. 
.’akaro, nors paprastai šešta- 
lieniais laikoma atdara iki 1 

i ai. po pietų.
Pirmadienį, Kovo 6, kai ku 

•ios firmos kurios moka algas 
nrmadieniais del bankų užsi
darymo negalėjo išmokėti dar
bininkams algų.

Prie šito visko, dar Kovo 6 
d. spaudoje pasirodė S. V. Pre
zidento proklamacijai įsakanti 
■.iždaryti bankus visoje šalyje, 
io bausme 10 metų kalėjimo už 
aeprisilaikymą įsakymo.

Kas dabar daryti?
Tie kurie turi pinigų kur 

lors paslėpę dabar turi geriau
sią progą už juos pirktis ką ge- 
”O ir reikalingo kuomet kainos 
yra palyginamai žemos.

Nėra reikalo nusigąsti, nors 
kai kurie “galvočiai” ir rašo 
buk “Amerika nuėjo nuo auk
so pagrindo”. Tas netiesa.

Amerikos valdžia nori kad 
pinigai butų cirkuliacijoje, o ne 
kur suslapstyti, kaip dabar yra. 
Prezidentas Roosevelt tikrai ge
rai pradėjo dalykus judinti ir 
tas išeis į gerą.

SAKO SURADO VAISTININ- 
, KO ŠOVIKĄ

Kovo G d. areštuota devyni 
vyrai ir dvi moterys kurie sa
koma papildė apie 50 plėšimų ir 
užpuolimų Chicago j. Policijos 
Lieut. Egan sako kad vienas jų 
prisipažino prie užpuolimo ir 
peršovimo vaistininko Grigg’s 
(Grigaliūno) ir jo padėjėjo Va
sario 25 d. vakare. Tai esąs

koks Mario Bolsomo, 18 m. vai
kėzas. Lieut. Egan taipgi sa
ko kad Bolsomo pripažinęs jog 
jo draugas buvo George Kara- 
magnis, kuris dabar guli ligo
ninėje, peršautas.

Grigaliūnas dar vis randasi 
šv. Kryžiaus ligoninėje sunkio
je padėtyje ir kulka dar neiš
imta. Jo padėjėjas sveiksta.

A. L. L. SĄJUNGOS Centro 
Valdybos posėdis įvyks atei
nančią savaitę. Apie laiką ir 
vietą praneš sekretorius.

Tįe kurie dar neužsimokėjot 
duokles į A. L. L. Sąjungą ma
lonėkite tai padaryti be atidė
liojimo. Tiesa, dabar sunkus 
laikai, bet prie gerų norų vis 
galima surasti budus.

CICILIKŲ DIENRAŠČIO 
STRATEGIJA

Musų socialistų dienratis lyg 
norėdamas pasiirti apie savo šė- 
rininkų susirinkimą, į kurį ne 
visi šėrininkai buvo kviečiami, 
dabar postrigauja buk' direkto
riai buvę “beveik vienbalsiai iš
rinkti”.

Taip, “vienbalsiai”, kuomet 
tik savo kliką susikviečia. Tik
rai “demokratiškai”! Nuostabu 
kad Grigaitis turi tiek drąsos 
rašyti apie “demokratijas”.

Prie tokių “demokratizmų” 
gali atsirasti ir tokių kurie ga
li su laiku pažiūrėti kaip ištik- 
ro tie “Naujienų” Šerai stovi.

šėrininkas.

LIETUVIAI niekdariai. Chi- 
cagoj atsiranda nemažai jaunų 
Lietuvių kurie vienaip ar kitaip 
papuola į bėdas, susidedam! su 
blogos rūšies draugais. Pasta
ru laiku papuolė į pašto inspek
toriaus rankas tūlas K. A. Ur
bonas, ir šiose dienose pakliuvo 
i policijos rankas kitas, W. J. 
Radavičius, 18 m. amžiaus, už 
rašymą grasinančių laiške A. 
Watson Armour’ui.

Jeigu Lietuvių jaunimas tu
rėtų kur sueiti ir praleisti lai
ką tarp savęs kokioj Lietuvių 
kultūrinėj įstaigoj tai tokių ne
malonių atsitikimų nebūtų.

APIE 30,000 ŽMONIŲ DALY
VAVO DEMONSTRACIJOJ 
Kovo 4 d., apie 12 vai. dieną, 

Chicagos radikalai surengė pa
čiame miesto centre milžinišką 
demonstraciją. Buvo nešama 
raudonos vėliavos, bet policija 
demonstrantų netrukdė ir da
vė jiems laisvai atlikti savo už
sibrėžtą programą. Rep.
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ROOSEVELTO ŽODŽIAI VIRSTA DARBU

Prezidentas Franklin D. 
Roosevelt, paimdamas šalies 
valdžią ir 120,000,000 žmo
nių likimą į savo rankas, 
savo kalboje Kovo 4 d. pa
sakė labai daug teisybės žo
džių. Juos visus čia sutal
pinti stokuoja vietos, pa
duosime tik nekurias jo žy
miausias mintis. Jis pasa
kė:

“Ši didelė valstybė perneš 
viską kaip pernešė pirmiau, 
atsipeikės ir vėl gerai gy
vuos.... Vienatinio dalyko 
ko mums reikia bijoti tai 
pačios baimės — bevardžio, 
neprotaujančio, nepateisina
mo teroro kuris paraližiuo- 
ja pastangas paversti trau
kimąsi atgal į žengimą pir
myn.

“Visokiose tamsiose va
landose musų tautos gyve
nimo .... Žmonės suprato ir 
davė paramą vadams, kas 
būtina atsiekimui laimėji
mo. ...

“....Vertybės susitraukė 
iki žemiausio laipsnio; tak
sai pakilo; musų galimybė 
mokėti nupuolė; visų rūšių 
valdžios susiduria su suma
žėjimu ineigų; pinigų api- 
varta sustingo; industrijos 
nuvytę lapai guli visomis 
pusėmis; ūkininkai neranda 
rinkų savo produktams; šei
mų ilgų metų taupymai su
nyko. Dar svarbiau, minios 
bedarbių piliečių susiduria 
su liudnu išgyvenimo klau
simu, o daugybė kitų dirba 
tik už mažą užmokestį....

“Tačiau musų nelaimė pa
eina ne iš neišgalėjimo iš
silaikyti. Mes nepaliesti nei 
šarančių plėgos....... Prie
musų durų yra visko, bet 
sumažėjo gausingas naudo
jimas nežiūrint kad ištek
liai stovi po pat akių.”

Toliau, Roosevelt panei
gė piniguočius, kurie savo 
godumu ir užsispyrimu ir 
nesugabumu nusmuko nuo 
koto ir “prisipažinę savo ne- 
sugabumą pasitraukia.... 
Jij goduliški apsiėjimai lie
ka pasmerkti žmonių opini
jos teisme, atmesti iš min
čių ir širdžių visų...... Jie
jieškojo tik sau naudos.... 
jie neturi vaizduotės ir nu
matymo, ir kada stoka nu
matymo, tada tokie žmonės 
pranyksta.... Pinigų mai- 
nikautojai pabėgo iš savo 
aukštų sostų musų civiliza
cijos šventinyčioje. Mes da
bar galim atstatyti tą šven- 
tinyčią sulyg senos teisy
bės......”

Tai nubraukimas per vei
dus visiems bankieriams, fi- 
nansieriams ir politikie
riams kurie nieko daugiau 
nematė ir nenorėjo matyti 
kaip tik savo pelnus ir kitų 
išnaudojimą.

Toliau, Roosevelt pasakė 
kad pirmutinė ir didžiausia 
pareiga yra rasti- žmonėms 
darbus.

Šitos ir daug kitų minčių 
kokias naujas Prezidentas 
pareiškė, nepasiliko ant po- 
pięrio: jis tą pat vakarą ir 
naktį, tarėsi su savo kabi
neto nariais, finansieriais 
ir politikos vadais ir pradė
jo savo žodžius verst darbu.

Lietuviams patartina šia
me momente pasitikėti Pre
zidentu ir jo darbais. Juk 
per visus laikus kaip tik 
Lietuviai Amerikoje gyve
na, tarp visų populiariška 
kalba buvo kad tik prezi
dentai viską daro: pataiso 
arba pablogina. Dabar už
stojo prezidentas kuris ga
vo šalį visai nuslopintą. Jis 
bandys taisyt. Vienas ne
pataisys. Bet atminkit kad

jis darys viską del gero mu
sų visų. Sekime' jo patari
mus. Pagelbėsim jam išves
ti šalį iš depresijos.

Nauja Tautinė Opera 
“Gražina”

Vasarių 16 d. Kaune val
stybės teatre pastatyta pir
mutinė tautinė opera, var
du “Gražina”, kurios kom
pozitorius, Juozas Karnavi- 
čius, Amerikos Lietuviams 
nėra žinomas, bet Lietuvoje 
žymiai įvertinamas. Jo ku
rinis skiriamas prie tikrųjų 
ir gerai parašytų operų. J. 
Karnavičius yra jaunas, da

JUODOe r u n a s kis10
Apysaką ▼ ▼ ▼ Rašo K. S. Karpius

bartinės gentkartės vyras.
“Gražinos” turinis yra is

torinis.

Mirė Gen. Sturgis
Kovo 6 d. Washingtone 

mirė Generolas Samuel D. 
Sturgis, 72 m. amžiaus. Jis 
buvo komandierium 87-tos 
Amerikos divizijos Prancū
zijoje.

Gen. Sturgis dabar buvo 
tikras Amerikonas. Ame
rikoje yra Sturgių daugiau 
ir gana garsių žmonių. Rei
kėtų kaip kam ištirti iš kur 
tie Sturgiai paėjo, kada 
nors. Gal koks nors Stur
gis atvažiavo Amerikon su 
Tadu Kosciuška kada nors 
apie 1776 metus ir čia apsi- 
liko. Jo ainiai išsiplėtojo.

Komunistams Gali 
Būti Riestai

Prezidentas Roosevelt su
sigriebė sutvarkyti šalį. Jo 
administracija panaudos vi
sus budus tvarkai palaikyti. 
Kadangi komunistai sten
giasi vandenį drumsti, o ka
dangi dalykų sutvarkymui 
reikalinga ramumo, reikia 
tikėtis kad valdžia imsis už
darymo komunistiškų laik
raščių, deportavimo ir įka
linimo raudonųjų agitato
rių, kaip buvo daroma karo 
dienose. ■

Sako, Hoover Išgelbėjo 
Europą nuo Komunizmo

Politikos rašytojas Mark 
Sullivan sako kad Hoover, 
išgelbėdamas Vokietiją nuo 
ekonominio sugriuvimo iš
gelbėjo Europą nuo komu
nistinio pavojaus. Tas bu
vo pora metų atgal, kada 
Hoover apšaukė karo skohj 
mokėjimo pertraukimą-mo- 
ratoriumą.

APIE VIENIU

(Tęsinys iš pereito num.)

Išdavikas
Prieš sutartą naktį, kada Rorikas su 

vikingų gauja turėjo Rusnę užimti, pilies 
kuore sargas dar prieš sutemą pamatė at- 
siiriant-atsiskubinant į pilį vienų vieną vy
rą. Jis prašė pasimatymo su pilies valdo
vu, bet sargai jo neprileido. Jau artėjo 
vakaras, o nakčiai svetimų į pilį įsileisti 
vengė. Smailus j iešmus atstatę, pilies sar
gai stumte stūmė nežinomą vyrą atgal į 
valtį ir ragino plaukti tolyn, o jei ne tai 
bus suimtas ir įkalintas, o gal nužudytas.

Nepažystamas vyras ryžosi pasiduoti 
nelaisvėn negu pasišalint nepranešus val
dovui ką žino.

Sargai suėmė jį ir tempė per kiemą į 
kalėjimą, nes tokio atkaklaus svečio jie 
dar nebuvo matę. Tuo tarpu pasitaikė ar
ti būti pats Brutenis, kuris pamatęs suju
dimą nusiskubino prie jų ištirti kame daly
kas. Nelaisvis kaip tik patyrė jog mato 
Rusnės valdovą, puolėsi prie jo pasakyti ką 
norėjo:

— Garbingas valdove, noriu tave per- 
sergėt kad šiąnakt tavo pilis bus išduota, 
įsiverš čia Rorikas su savo plėšikais ir ta
ve nužudys. Skubink stiprintis ir gintis 
iki ne pervėlu.

— Mano pilis bus išduota? — nusijuo
kė Brutenis. — Pas mus išdavikų nėra. 
Jei bent pats atvykai tam tikslui, bet ne
pavyko.... Uždarykit jį saugiai rūsyje. 
O ryto metą sudeginsim dievams.

Niekados Brutenis netikėjo kad kas 
nors jo pilyje butų virtę išdaviku, todėl 
netikėjo ir žodžiams to žmogaus, kurs bu
vo gatavas išplėšti savo širdį ir parodyt 
jog tiesą sako, bet nebuvo kaip.

Nelaimė jo kad jis nesužinojo kas iš
davystę papildys. Jei tą butų žinojęs, bu
tų išsitaręs, ir Brutenis butų nors perser
gėjęs tą asmenį, paklausdamas ar ganda- 
nešis tiesą kalba.

— Šiąnakt tavo pilies vartai bus ati
daryti, tiltas nuleistas, ir Rorikas liks val
dovu vietoj tavęs, r- dar spėjo išsikalbėti 
suimtas vyras, kurs norėjo Rusnę išgelbė
ti, ir atsidūrė tamsiame rūsyje giliai po 
pilies pamatais.

Likęs vienas, Brutenis užsimąstė. Jo 
ausyse skambėjo to nežinomo vyro žodžiai: 
“Šiąnakt — pilies vartai — tiltas—”

Kad iš lauko priešai pilį tankiai puolė 
jis tą gerai žino, bet dar buvo perjaunas 
numanyti visas žmonių klastas todėl iškart 
netikėjo apie išdavystę iš vidaus. Bet bu
tų padaręs baisią klaidą jeigu butų nuėjęs 
gulti ir neapžiurėjęs savo pilies padėties. 
Sargams kurie apie šitą girdėjo, uždraudė 
niekam neprasitarti ką patyrė, ir tie bai
mėje lauke nežinomos ateities.

Kada visai sutemo, Brutenis pasiryžo 
patyrinėti. Kadangi tik per vartus prie
šai gali ineiti, nusprendė atsargiai pasislėk 
pęs laukti kas ateis vartus atidalyti.

Lauk+i daug nereikėjo. Apie vidur
naktį, kada užviešpatavo ramuma ir tam
sa, jis pajuto per kiemą ką tai einant. Ėji
mas buvo toks lengvas-vogtinas, lyg katės,

iš ko tuoj suprato jog čia ne vyro eisena, 
ir kad einama su blogu tikslu. Patamsėj 
buvo sunku įžiūrėti kas buvo per esybė, 
kuri visai palengva, kaip tik lėtučiai gali
ma, pradėjo atsukinėti iš vidaus užspręs- 
tus storus balkius ant storų aržuolinių, va
riu apkaustytų vartų. Jau buvo pasiryžęs 
šokti prie niekadėjo ir nesakius žodžio 
smogti kardu, nežiūrint kas čia butų. Bet 
laukė iki patirs kad išdavikas tikrai ir pil
nai savo piktą darbą varo, idant tada gau- 
;ų pilniausią bausmę kokia už tai pridera. 
Tame savo vidujiniame susijaudinime, įsi
gilinime mintyse apie tai kas čia dedasi, 
Brutenis nepajuto kaip valtis po valties 
slinko į krantą pasalingi vikingai, Roriko 
atvesti, ir rinkosi arčiau pilies vartų.

Vartai ant savo storų užkabų atsida
rė.... Liko dar tiltas nuleisti ir vikingai 
aimi. Juk pilyje visi sumigę, net nesap
nuoja kas jų laukia. Per vartų tarpą Bru- 
t-enis pamatė juodą esybę, kuri dirbo savo 
darbą neatsikvėpdama.

Kaip tik ta esybė prisiartino prie vin
gio kuris suko ant savęs virves nuleidžian
čias ir iškeliančias tiltą, Rusnės kunigas 
prislinko prie jos ir sugriebė už abiejų ran
čų. Esybė aiktelėjo ir Brutenis pažino. ... 
Kaip tik patyrė kad tą išdavikišką darbą 
daro jo sesuo, baisios rūstybės apimtas, su- 
stvėręs ją už plaukų įsitempė atgal per 
vartus, juos uždarė, ir buvo gatavas tėkšt 
ą į akmenų sieną taip kad ištižtų. Bet ji 
au buvo nualpus — Sigutė iš išgąsties nu

alpo ir nežinojo kas su ja dedasi.
Užsitempė ją aukštai ant pilies sienos 

r ką pamatė: visas pakrąštis iki piliai bu
vo nustotas vyrų, kurie laukė atsidarant 
pilies vartų....

Kadangi jau buvo ruduo ir naktys il
gesnės, Rusnės kunigas ilgai stovėjo ant 
sienos, laukdamas iki ims brėkšti, priešams 
neišsiduodamas, o priešai vis tykojo kada 
galės įsiveržti į vidų.

Tuo laiku Sigutė atsipeikėjo ir prabilo:
— Broli, kodėl tu mane taip kanki

ni?.... Aš tik žaidžiau.... Aš nieko pik
to nemaniau. ... — Taip ji norėjo apgau
ti savo brolį, supratus kad jis susekė jos 
klastą.

Pajutęs ją atsipeikėjus, Brutenis už
dėjo ant jos sunkią savo koją kad neatsi- 
keltų.

— Nieko pikto? O ko čia tie priešai 
jeigu tu nepažadėjai jų įleisti?

— Priešai? Aš apie juos nieko neži
nau ....

— Bet aš žinau!
— Žinai?! Tai ir žinok! — įšėlus at

rėžė mergiotė, patyrus kad jos piktas dar
bas sulaikytas ir kad Rorikas pilies nepa
ims. Ji smarkiai pasijudino ištrukti iš po 
brolio sunkios kojos, bet jis dar labiau ją 
prispaudė. Ji dar didesnės pagiežos apim
ta suriko: — Laimė tavo, nes nuo šios nak
ties aš čia buviau buvus valdovė su Roriku!

— Tu, su Roriku, tuo plėšiku? Tai tu 
mirtį rengei?!

— Taip, nes man nusibodo tau vergau
ti ir tavęs klausyti!

— Nusibodo manęs klausyti? Ar nori

(Tęsinys iš pereito num.)
1578 Lenkų karalius Steponas Batoris — 

jis buvo Vengras — atvažiavęs Vil
niun įkuria akademiją, vėliau virtu
sią universitetu.

1580 Batoris priima Didžio Lietuvos Kuni
gaikščio vainiką ir kardą. Gregoriui 
Oscikui už valstybės išdavimą nukir
sta galva.

1581 Vyskp. Protasevičius aikštėje degina 
protestantų išleistas knygas. Užpuo
limas protestantų bažnyčios ir spau
stuvės. (Protestantus Lietuvoje už
tarė Zigmantas Augustas ir juos la
bai praplatino Radzivilai.)

1582 Vilniuje įvedama Grigaliaus kalendo
rius.

1590 Zigmuntas III Vaza, Jėzuitų globė
jas, paskelbia bažnytinę uniją (pra
džia Unitų).

1595 Vilniuj išspausdinama pirmutinė Lie
tuviška knyga, Daukšos verstas ka
tekizmas.

1600 Magnatų Radzivilų ir Chodkevičių 
peštynės Vilniaus gatvėse del Zofi
jos Olelkovičaitės.

1604 Perkėlimas Šv. Kazimiero relikvijų.
1605 Šlėktai įsakyta mokėti miesto mokes

nius. Sekančių 50-ties metų bėgyje, 
Vladislovui IV ir jo broliui Jonui Ka
zimierui viešpataujant, penkis kartus 
Vilnių aplankė maras, badas—vieną 
kartą, ir dideli gaisrai keturis kartus. 
Del nevienodumo tikėjimo, mieste 
įvyko ir didelių studentij riaušių.

1655 Rugsėjo 10 dieną Rusai užėmė Vil
nių, baisiai apiplėšė, sunaikino ir iš
žudė daug gyventojų.

1657 Badas ir maras.
1661 Mykolas Pacas atima miestą iš Rusų, 

ir jų vadui Danieliui Mišackiui už 
žiaurų apsiėjimą su gyventojais nu7 
kerta galvą. <

1678 Karalius Jonas III (Sobieskis) patvir
tina miesto privilegijas ir sulygins 
Vilnių su Krokuva.

1680 Studentai užpuola pravoslavų Šv 
Dvasios vienuolyną.

1698 Senatorių suvažiavimas.

MIESTAS PO VANDENIU
Afrikos pakraštyje tapo atrastas po 

vandeniu senoviškas miestas. Spėja kad 
tai yra garsus senovės Foinikij miestas 
vardu Kartagena. Jis tapo užtiktas neti
kėtai, laiveliu plaukiant Tuniso uoste. Ju
rų dugne pastebėta miesto liekanos. Jos 
yra netoli kranto ir aiškiai matomos. Tik 
sunkiausias darbas tai miestą nusausinti, 
Be to tyrinėjimus sunku daryti, tik kiek iš 
paviršiaus gali prisižiūrėti. Matoti gat
vės, aikštės, budinkai. Matomai su laiku 
tas žemės kraštas nuslūgo ir palengva van
duo užsėmė. Su laikų viskas bus smiltimis 
užkasta, nes jokios pagalbos nėra galima 
suteikti.

MYLĖK, LIETUVI 
(Maironis)

Mylėk, Lietuvi, tą brangią žemę 
Kame nuo amžių tėvai gyveno: 
Čia tavo kūnas sau maistą semia, 
Čia irgi dvasiai atrasi peno.
Mylėk jos kalbą, senovės būdą, 
Jos girių kvapą, žaliąsias pievas;
Į jos dirvonus pasėjęs grūdą 
Žinai jog vaisių palaimins Dievas. 
Mylėk prabočių kapus garbingus, 
Kur amžiais ilsis tėvynės sūnus! 
Mylėk tuos amžius vargais garsingus, 
Kurie išugdė Tautos Galiūnus!

GANA TŲ TROŠKIMŲ
Gana tų troškimų, gana ir svajonių 
Ką širdį viliojo tiek metų, 
Gana, nebenoriu ilgų tų kelionių 
Po svajų pasaulį taip platų.
Aš noriu čia žemėj surast sau kampelį, 
Kampelį pilkosios vienatvės, 
Kad čia nugalėjęs kančias ir vargelį 
Belaukčiau ramiai sau senatvės.
Gana man gyventi miražais svajonių, 
Gana su jais širdį raminti!
A.š noriu skirtos man laimužės malonių 
Nors vieną žiedelį nuskinti.
4š noriu nuskinti nors vieną žiedelį
Ir karštai prie lupų priglausti,
Xš noriu sušvelnint kančias ir vargelį 
Ir mirštant tų skausmų nejausti.

Jonas Morkūnas.

eit pas Roriką?
— Visados, tik ne čia pelėt, nuo žmo

nių atskirta!
— Palauk iki prašvis, aš tave jam ati

duosiu !
Ir surišęs savo seserį, Brutenis laukė 

dienobrėškio. Tuo laiku girdėjo apačioje 
sienos, už vandens griovio kurs supo pilį, 
nerimaujančius vikingus, kurie jau pradė
jo baimintis ar tik nebus suvilti.

Kada jau buvo galima žmones įžiūrė
ti, Brutenis atsistojo saugioje vietoje sie
nos viršuje, kad priešų vilyčios jo nepasiek
tų, ir užklausė jų:

— Ko čia laukiate, vyrai?
Rorikas, pamatęs patį Brutenį ir pa

jutęs kad jo visas prisiruošimas vėjais nu
ėjo, pasijuto sugėdintas, bet atrėžė, dides
niam įžeidimui Rusnės valdovo, norėdamas 
įskiepyti jam kad tai darbas ne keno kito 
kaip jo paties sesers, apie kurios likimą Ro
rikas nežinojo:

— Tavo sesuo mus čia kvietė, pasiti
kėdama kad aš, paėmęs pilį, paimsiu ją už 
žmoną! Laimė tavo, bent šiuo tarpu, kad 
spėjai apsižiūrėti!

— Tai tu nori mano sesers? Te, imk 
ją! Ir skubėk šalintis iki mano žmonės ne- 
subudę!

Tuo laiku buvo dar labiau prašvitę, ir 
visi apačioje stovėję matė kaip Brutenis 
savo galingom rankom iškėlęs aukštai ore 
savo išdavikę seserį, trenkė žemyn į vikin
gus. Prasiskėtė vyrai į šalis ir mergina 
krito ant kieto, akmenais išgrysto kelio ir 
tuo baigėsi jos išdavystė savo tėvų garsios 
pilies.

Vikingai, susigėdę ir apvilti, pradėjo 
skubėti plaukti nuo Rusnės šalin.

Dabar Brutenis skubino paliuosuoti iš 
kalėjimo tą gerą nežinomą vyrą kurį vakar

liepė uždaryti kaipo nepatikimą užklydėlį.
Kas buvo tas Roriko išdavikas? Jis 

buvo ne kas kitas kaip Danas vikingas, var
du Grimas. Šis vyras patyrė apie Roriką 
norą užvaldyti Rusnę, ir patyrė kaip ji bus 
lengva paimti, nes pilis bus išduota iš vi
daus, bet norėdamas išgelbėti pilį, o su ja 
ir viso tolimesnio Nemuno užvaldymą vi
kingais, skubiai išsiirė upe Minija į Rusnę 
duoti gandą apie pavojų. Grimas buvo vie
nas iš tų atėjūnų “juodų vyrų” iš bado ap
imtos savo tėvynės. Jis buvo gerai įsigy
venęs dabartinių Gargždų srityje, paėmęs 
už žmoną gražią jauną Žemaitę, Vendrė 
vardu, kuriedu labai mylėjosi. Vendrė bu
vo našlaitė, jos tėvai buvo nužudyti aname 
Danų užpuolime. Grimą ji pamilo kada 
tas išplėšė ją iš nagų-vieno žiauraus savo 
viengenčio, kurs susigavęs norėjo ją išgė
dinti ir beveik buvo benužudąs už priešini
mąsi.

Daugelis vikingų, kaip ir Grimas, ge
rai įsigyvenę Žemaičių krašte pradėjo už
miršti savo tėviškę, ir nenorėjo kad kiti jų 
viengenčiai atvykę jų naują kraštą plėštų 
ar užvaldytų, nes tada vėl ramybės nebus. 
Taigi Grimas, pasitaręs su Vendre, suma
nė užkirst Rorikui kelią, kurs buvo pasiry
žęs pasidaryti Rusnės ir visos tos srities 
karaliuku.

Po to Rorikas dar darė įvairius žygius 
plačiais Baltijos pakraščiais, o 862 metais, 
kada Slavai išviję kitus Skandinavus patys 
negalėjo susitvarkyti ir kvietė variagus- 
vikingus pas save, Rorikas su broliais ten 
išsiskubino ir padarė iš Slavų žemės tą ką 
butų padaręs iš Lietuvių-Parusių-Žemaičių 
šalies, jeigu butų Rusnę užvaldęs.

Seka: Zubrys, Sigutės mylimasis
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KAZITIŠKIS
STATYBA KAUNE 

1932 METAIS

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Miestelis kuris daug per- 
kentė svetimos priespau

dos ir vis dar kenčia
Iš senų laikų Kazitiškio 

miestelis rodė gyvą vaizdą, 
bet šiandien liūdi kaip mo
tina vienintelio sunaus ne
tekus. Šiandien Kazitiškio 
miestelio puiki muro baž
nyčia, dviem bokštais žiū
rėdama į savo motiną Lie
tuvą liūdi, nuskriausta, pa
niekinta žiaurių okupantų. 
Neklauso ji nesuprantamų 
atėjūnų maldų, tik girdi 
vaitojimą suvargusių para
pijonų.

Suminėsiu čia ką Kazitiš
kio miestėlis yra matęs per 
savo gyvenimo laiką ir koks 
jis šiandien yra.

Senais laikais, kaip sene
liai kalba, kur dabar stovi 
Kazitiškio miestelis toj vie
toj buvo dideli miškai; miš
kai priklausė dvarponiui 
Mikulskui.

Iš kur tai atvykę vienuo
liai įsteigė tame miške vie
nuolyną, pasistatė sau pui
kią bažnyčią (medinę), bet 
Rusų valdžiai uždraudus 
Lietuvišką spaudą ir Kazi
tiškio vienuolynas tapo už
darytas ir perdirbtas į Ru
sišką cerkvę. Vienuolyno 
vyriausis perdėtinis, iš di
delio susigraužimo, nuėjęs 
į mišką, dabar vadinamą 
Alenava, pasikorė. Kiti vie
nuoliai kas sau išvažinėjo 
kur kojos nešė ir akys ve
dė.

Tos srities gyventojai, 
jausdami sau del to skriau
dą, ėmėsi darbo ir gavę lei
dimą statyti kitą bažnyčią, 
pastatė kitą, ne tokią kaip 
ta klioštorine. Bet prieš 
Rusų-Japonų karą buvo an
tras nelaimingas įvykis: ir 
ši antra bažnyčia buvo už
daryta ir užginta buvo jo
je melstis. Laikui einant ji 
pradėjo puti ir griūti, vien 
tik paukščiai rado sau prie
glaudą.

Bet Lietuviams spaudą 
atgavus, žmonėms buvo pa
velyta eiti melstis į tą su
puvusią, sulūžusią bažnyčią.

L Ofiso 
?MAin

Telefonai Namų 1 
1773 KEnmore 4740W

J. KERŠIS s;
1414 Standard Bank Bldg, ■

T Baigęs teisių mokslą Cumber- 
A land Universitete ir darbuojas 
T su Teisių ofisu advokatų 
S Collister, Stevens 
; I Kurzenberger 
i; Su visais teisių reikalais 

viai, Slavai, Lenkai ir
J kreipkitės prie musų.

ir

Lietu- 
Rusai

Tuo laiku čia buvo darbštus 
klebonas, Kun. J. Rimkunas 
(dabar jau miręs). Jis su 
pagalba parapijonų ėmėsi 
darbo. Pirmiausia pastatė 
kleboniją, o toliau pradėjo 
statyti gražią muro bažny
čią su dviem bokštais. Baž
nyčia buvo baigta 1909 me
tais. Pats miestelis pagy
vėjo, pradėjo augti.

Prieš karą buvo apie 16 
namų (Rusų laikais gavo 
vardą “mestečko”), radosi 
trys krautuvės, Lietuvių 
laikomos, buvo baldų dirb
tuvė, ir mokykla su keliais 
skyriais.

Lietuviams nepriklauso
mybę atgavus, miestelis at- 
gyvėjo, tik buvo nesmagu 
kad mažai mokytų žmonių 
tais laikais tebuvo..

Bet ir vėl nelaimė: 1920 
metais Kazitiškis pateko j 
nagus žiauraus Varšavos 
aro, kuris alkanas atlėkęs 
suplėšė senų laikų istoriš
ką atmintį klioštorių, išar
dė grindis, nuplėšė nuo sie
nų lentas; rado po bažnyčia 
rūsį, kur iš senų laikų ra
miai ilsėjosi vienuolių ir ku
nigų kūnai: manė kad radę 
lobius, Lenkai suvartė kar
stus, bet išlindo iš rūsio 
nieko gero nepešę. Dideliai 
įniršę, Lenkai metėsi į ne
laimingus žmones, kuriuos 
žiauriausia persekiojo. Iš
varė kunigą Joną Ilgauską, 
į jo vietą atkėlė kitą kuni
gą, Lenką, kad žmonės ne
suprastų ką jis mokina, ar 
Dievą garbinti ar Lenkus, 
nes visa parapija yra gry
na Lietuviška.

Taip tai atėjo Kazitiškiui 
ir visai šiai sričiai liūdni 
laikai. Bet vietiniai gyven
tojai nenori aro garbinti, 
nepripažysta jokių Lenkų 
įsakymų nors ir baudžia 
kalėjimu ir pinigais. Lie
tuviai sako, mes iškęsim, 
mes ramus esam, nes ma
tom savo Motiną Lietuvą 
šone musų. Su laiku busim 
laisvi, prisijungę prie visos 
Lietuvos. Musų miestelis 
pakils, atsipeikės, augs ir 
taps gyvas Lietuvos mies
tas.

Miestelis stovi netoli ge
ležinkelio einančio iš Vil
niaus į Dinaburką. Per 
miestelį eina didelis vieške
lis. Susisiekia su kitais mie
steliais: į Salaką 17 kilo
metrų, į Dukštus 13 kl., į 
Tauragnus 18 kl., į Ignaliną 
16 klm. Iš abiejų pusių mie
stelio didelės balos ir dur
pynai. K. Noreika.

Pereitais metais Kauno mies
to statybos komisija statybos 
darbams išdavė 1,160 leidimų. 
Naujų gyvenamų namų leista 
statyti 582; negyvenamų — 
566; viešo naudojimo -— 6; pre
kybos ir pramonės reikalams— 
6. Mūrinių namų pastatyta 
269, medinių — 879. Gyvena
mų 
mų 
nių 
nių

Pertaisyta 
ir 79 mediniai.

Pastatyti pereitais metais 
514 litų.

Medinių namų statyba žy
miai sumažėjo lyginant su 
metais.

Padidėjo ir biznio bei 
nių skaičius. 1931 metais
dėjo veikti 13 naujų įmonių, o 
1932 m. — net 42.

Kaunas tvarkomas

mūrinių
— 148.
— 461;
— 418.

— 121; negyvena- 
Gyvenamų 

negyvenamų
medi- 
medi-

55 muminiai namai

1932

įmo- 
pra-

dir- 
žie-

Prie viešų darbų Kaune 
ba 1,800 darbininkų. Nors 
mos laikas, bet darbas varo
mas pilnu saiku. Didžiausi dar
bai dabar atliekami ties Alek
sotu, Vytauto Didžiojo tiltu, 
Šančiuose ir Vilijampolėj.

Prie to šymet viengungiams 
Kauno vyrams duodama darbo 
miškuose, kur išsiųsta apie 100 
vyrų. “L.A.”

LINŲ PADĖTIS GERĖJANTI
Kaunas. — Gryžęs iš užsie

nio žymus Lietuvos linų ir sė
menų eksportininkas 
nas spaudai pareiškė 
prekyboj sustingimo 
pis jau pasibaigė.

Pasaulyj linų pareikalavimas 
didėja, tik, žinoma, tas parei
kalavimas labai tolimas nuo li
nų aukso gadynės kokia buvo 
1927-1929 metais. “L.U.”

Bernštei- 
kad linų 
laikotar-

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, Bronzos

Kapams akmenys nuo $15 aukštyn. 
17 metų patyrimo. Tūkstančiai pa

tenkintų kostumerių.
6108-12 Lorain Ave.

EVergreen 0725 (25)

Tel. Endicott 1378

Dr. S. T. TAMOŠAITIS 
(THOMAS) 

LIETUVIS DENTISTAS

6902 Superior Ave.
Skersai gatvės nuo Lietuvių 

Salės.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—
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| RHEUMATIZMU SERGANTIEMS
Dr. FOX'S Prescription nuo Rheumatizmo yra vais- 

E tai Tabletų Formoj del gydymo iš vidaus. Jie pagelbės 
= jums jeigu pradėsit naudoti kada dar nepervėlu.

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskite arba atsineškite į 
= FOX MEDICINE COMPANY (Gerlah’s Drug Store), po : 
= antrašu 12218 LORAIN AVE.
= SPECIALIAI — šis skelbimas ir 50c duos jums $1.50 i 
= vertės dėžutę FOX-TABLETS.
= Šios gyduolės yra geros nuo Reumatizmo, Strėnų Gė- i 
= limo ir kitų skausmų ir gėlimų.
= Fox Medicine Company
= 12218 LORAIN AVE. CLEVELAND, OHIO

(Seniau buvo 1653 St. Clair Ave.) 
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PER HAMBURGĄ
Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas pa

tarnavimas visose klasėse. Savaitiniai išplau
kimai iš New Yorko. Patogus ir greitas gele
žinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.

VIDUTINĖS KAINOS.
Informacijų kreipkitės pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland

KANADOS 1 
NAUJIENOS I 

I -■................. I
TORONTO, ONT.

NAUJO “DIRVOS”‘skaityto
jo žodis. Laikas nuo laiko gir
dėdavau ir žinojau kad Cleve- 
lande eina tautinis laikraštis 
“Dirva”, bet vis negavau kaip 
reikia su ja susipažinti. Bet 
žmogus banguodamas gyvenimo 
bangose ne atgal bet pirmyn, 
kaip jieškai sau šiaip draugų, 
taip jieškai ir liuoslaikio kultū
ros draugų, ir kada susipažysti 
imi ir susidraugauji. Susipaži
nęs su vienu-kitu “Dirvos” nu
meriu pamačiau kad “Dirva” 
yra ne partijinis darbo žmonių 
laikraštis, kuris nevarinėja jo
kių politikų, neužkrečia savo 
skaitytojus nei bolševizmu, nei 
keršto-neapikantos liga, kaip 
kiti laikraščiai stengiasi dary
ti. Tat pasirinkęs “Dirvą” kai
po savo geriausią draugą stoju 
į “Dirvos” darbo artojų eiles, 
siųsdamas savo metinę prenu
meratą, ir lauksiu šio mielo kul
tūros liuoslaikio draugo kas šeš
tadienis atsilankant pas mane 
ir atnešant man įvairiausių ži
nių apie mylimą tėvynę Lietu
vą ir iš plataus pasaulio gyve
nimo. P. Motejunas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vasario 18 d. vietos Lietuvių 

Šv. Jono Pašalpinė draugija su
rengė paminėjimą Lietuvos 15 
metų nepriklausomybės. Pro
gramas buvo gana gražus, ir 
publikos atsilankė nemažai ir 
buvo patenkinti.

Tą patį vakarą musų Mask
vos bernai surengė savo pro
gramą išjuokiantį tikybą ir ka
talikus. Musų raudonukai pa
siryžę išnaikinti Lietuvių pa
rapiją ir valo purviniausį dar
bą prieš katalikus. Toks jų 
nešvarus žygis pasiekė svetim
taučius tikinčiuosius žmonės, ir 
tame vakare apsilanko vienas- 
kitas svetimtaučių kunigas ci
viliniuose rūbuose pažiūrėti į 
Lietuviškų komunistų “kultū
ros” darbus. Nepakęsdamas to-.

kio purvino raudonukų darbo, 
Vengrų kunigas duoda žinią po
licijai kad imtų žygių tai sulai
kyti. Nors tas jų vakaras ne
buvo uždarytas, bet vietos sve
timtaučiai kunigai pasiryžę pa
žiūrėti ar galima jau taip rau
donukams pastatyti tikybą ant 
pajuokos.

Komunistai išsigandę ir da- 
siproteję kad čia Kanada, o ne 
Rusija, ėmė rėkauti, įtarti ki
tus Lietuvius kad juos nekal
tai skundžia valdžiai, nors tie 
jų programe nedalyvavo. La
bai įtaria P. Vedeckį, ir ant J. 
Krasausko tiek įšėlo kad įma
nytų pasikėsintų jį nugalaby
ti. Jie visa gerkle rėkia kad 
kovoja prieš karus, kraujo pra
liejimą, o či kaip vilkai saiksto- 
si kur žmogų sukraujuoti.

Vasario 26 d. komunistai vėl 
surengė Maskvinio turinio kon
certą ir pasiryžo “įtariamų” 
asmenų neįsileisti į salę. Na, 
bet buvo bandyta nueiti. Nu
ėjus, tuoj vienas komisaras kai 
vilkas pripuolė neleisti, rėkda
mas kad tik draugijos nariai 
čia dalyvaują. Užklausus ko
kios draugijos, atsakė, girdi, 
Sunų-Dukterų. Atsakiau, o aš 
ar ne narys? Komunistų lydę- 
riukas Adomaitis nuleidžia akis. 
Bet pripuola dar raudonesnis, 
Straževičius, aiškindamas kad 
negalima čia katalikams eiti, ir 
norėjo Rusišką “brolybę” paro
dyti, bet pamatęs kad stovi val
diški “dėdės”, tuomet nuleido 
nosis ir ėmė teisintis savo “ne
kaltybe” ir kultūra, buk jie čia 
šviečiąsi ir kitus šviečią, tik pa- 
rapijonys jiems trukdą. .. .

Visa jų “apšvieta” tai privi
lioti visus Lietuvius tarnauti 
Maskvai. Bet to Maskvos agen
tai nesulauks, šalin komunizmas 
iš Lietuvių kolonijos, šalin Mas
kvos agentai, kurie rengia ker
što ir kumščio kraujuotas peš
tynes. Juozas.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

Jeigu kenčiat nuo Piles, Fistulos ir kitų žar
nos ligų, mes pasekmingai išgydysim su vė

liausiais mokslo metodais.
Atliekama be skausmo ir be sugaišinimo nuo darbo.
30 metų patyrimo. Ofiso valandos nuo 10 iki 4.

Telefonas GArfield 0631.

EUCLID RECTAL CLINIC
Alhambra Theatre Building

Euclid Avenue prie E. 105 St.
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| DOVANAI! |
Mes duosime visiškai dovanai puikią Fountain Pen.

Ę Ir be jokių kaštų įdrošime jūsų vardą ir pavardę 
įtą rašomą.plunksną. Jus gausit tą plunksną dova-

E nai jeigu duosit mums skalbti savo namų skalbi- E 
nius. Mes atliekame labai gerai darbą ir imame

E mažiau negu kitos skalbyklos. Tik parašykit arba ' E 
patelefonuokit MElrose 1060 arba MElrose 1061.

E Paminėkit šį laikraštį. E
Musų kaina už 12 svarų skalbinių tiktai 60 centu.
Kožnas svaras viršaus to tiktai po 5 centus. Prie to 
mes atliekame pilniausį skalbyklos patarnavimą.

| MOTHER’S LAUNDRY g
E 4510-12 Clark Avenue Cleveland, O.
iTiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Į NIKODEMAS A. WILKELIS Į
= (Neverauskas)
3 , S

Licensed Funeral Director
E Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- E 
= dernišką laidotuvių vietą E

WILKELIS FUNERAL HOME
Ę 6522 Superior Avenue
= * NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
— Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok E 
S musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
= lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo« E 
S derniškas. ”
I HEnderson 9292 =
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REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdrąudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietine Pastovi Lietuvių Real Estete 
ir Apdrąudos Agentūra.

P. P. MILIULIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

SILVER S FLORAL ŠHOPPĖ
Tel. ENd. 4932 1308 E. 68th Street

Randasi Lietuvių Banko Name
Gėles Visokiems Reikalams

Speciales kainos LAIDOTUVIŲ darbui, taipgi specialiai 
pasidarbuojame VESTUVĖMS. Musų VELYK&- korsa
žai merginoms bus už žymiai nupigintą kainą.

JURGIS J. SIDABRAS, Savininkas
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I MRS. A. JAKUBS |
Ę (A. JAKUBAUSKIENĖ)

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

E kambarius leidžiame dykai. =
E Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- E 
gos. žemiausia kaina laidotuvėms^ visos lėšos $150 
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit. E

E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 E
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TIEIBA3 S KLAIPĖDĄ
be persėdimo

METINĖ EKSKURSIJA

i L I E T U VA O o
Rengiama vadovybėje

\ Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 
GARLAIVIU

"BERLIN"
Išplauks iš New Yorko Gegužės 10 d.

LIETUVIAI!

Važiuokit Tiesiai Į Klaipėdą
su

DIDELE VASARINE EKSKURSIJA
LAIVU

S. S. FREDERIK VIII
IŠ NEW YORKO BIRŽELIO 3, 1933

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
I vienų pusę Į abi pusi

Trečia klesa ............................ 892.00................ $153.50
Turistine klesa ..... 111.50...............  187.00
Kabinine klesa (minimum). 132.50................. 245.00

------ Taksai reikia primokėti ---------

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

LINIJA
>■ Iš New Yorko

į KLAIPĖDĄ.
Per Gothenburgį

GREITA 
__ __ KELIONE

į LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LA1VY 
“Baltasis Švedų Laivynas” 

PIGIOS LAIVAKORTĖS

e

e

Išplaukimai 
Drottningholm 
Kungsholm 
*GRIPSHOLM 
*KUNGSHOLM 
Drottiningholm 
*GRIPSHOLM

(*Lietuvių

iš New Yorko
Kovo 18

Balandžio 1
Balandžio 22

Gegužės 8
Gegužės 20
Gegužės 27

Ekskursijos)

<1.

d.

Informacijų ir laivakorčių kreip
kitės į vietinį agentų.

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State St. 
Chicago, 181 
Boston, Mass. 
Detroit, Mich.

New York, N. Y.
N. Michigan Av.

10 State St.
73 Monroe St.

Važiuosit Lietuvon?

------------------ Trečios Klases Kainos:.......................... 1 
Iš New Yorko į Klaipėdą ..........................5 92.00
Į Klaipėdą ir atgal ....................... 153.50

Pridedant Jung. Valst. Taksus.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE
J. AMBRAZIEJUS ir E.
RUDNIKAS SAV., 168 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

"NAUJENOS" 1739 S. Hal- 
sted St., Chicago, III.

DRAUGAS PUBLISHING 
CO., Inc., 2334 So. Oak
ley Ave., Chicago, III,

A. S. TREČIOKAS, 197 
Adams St., Newark, N. J.

"DIRVA", 6920 Superior 
Ave., Cleveland, Ohio.

JOHN SEKYS, 433 Park St., 
Hartford, Conn.

PAUL MOLIS, 1730 — 24th 
St., Detroit, Michigan.

Informacijų kreipkitės į

NORTH GERMAN
LLOYD

Linija Garsly Garlaiviu

BREMEN
IR

EUROPA

P. BARTKEVIČIUS, 678 No. 
Main St., Montello, Mass.

J. J. URBŠAS, 187 Oak St., 
Lawrence, Mass.

J. ŽEMANTAUSKAS. 130 
Congress Avenue, Water
bury, Conn.

A. VELECKIS, 503 South 
Ave., Bridgeport, Conn.

C. J. WOSHNER.-I92I Car- 
son St., S. Pittsburgh, Pa.

A. VARAŠIUS, 1200 Carson 
St., 206 All Nations Bank 
Bldg., Pittsburgh, Pa.

LITHUANIAN VIENYBĖ 
PUBLISHING CO.. 193 
Grand St., Bklyn. N. Y.

Būtinai kreipkitės i sava — sena patikėtina Lietuvišką — įstaigą.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, O. Atdara iki 7 vak.

Del platesnių informacijų, užsakymų ir laivakorčių 
kreipkitės pas musų agentus:
Cosmopoltan Travel Service, J. Ambraziejus ir E. Budnikas, Sav.

168 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Atlantic Travel Service, K. Sidabras, Prop.,

342 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Bartkevičius, l’r., 678 N. Main St., Montello, Mass.
DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio.
Molis, 1’., 1730 — 24th Street, Detroit, Mich.
Naujienos, 1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill.
Trečiokas, A. S., 197 Adams Street, Newark, N. J.
Urbšas, J. .1., 187 Oak Street, Lawrence, Mass.
Varašius, A., South 12th and Carson Streets, Pittsburgh, Pa.
Vienybe, 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Washner, C. .1., 1921 Carson Avenue, Pittsburgh, Pa.
Žemantauskas, J., 130 Congress Avenue, Waterbury, Conn, 

arba pas vietinį autorizuotų agentų.

A R B A

Scandinavian-American Line
27 Whitehall St. 248 Washington St. 130 N. LaSalle St.

New York.N. Y. Boston, Mass. Chicago, III.
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j KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIEUNKESE j
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais E
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VIETINIAMS!
“Dirva” trumpu laiku pradės talpinti Įdomius ap

rašymus apie Clevelando Lietuvių gyvenimą tolimoje 
praeityje — apie 30 ir daugiau metų atgal. Bus apsa
kymai šių žinomų senų Clevelandiečių: Baltrukonio, Bar
toševičiaus, Akšio, Virbicko, Martišausko, Šarkausko, 
Pečkaičio ir daugelio kitų. Visi turėsit malonumo skai
tyti gyvą Clevelando Lietuvių gyvenimo Istoriją. Še
kit “Dirvą” patys, raginkit savo draugus ją skaityti. 
Laukit to “Dirvos” numerio kada pasirodys pirmutinis 
straipsnis: “KĄ AŠ ATSIMENU APIE CLEVELANDO 
PRAEITĮ”. “Dirvos” Administracija.

DARŽELIO card party, šio 
šeštadienio vąkare, Kovo 11 d., 
nuo 8 vai., N. Vilkelio įstaigo
je, 6522 Superior avė., bus sma
gus vakarėlis, kurio nauda eis 
Lietuvių Darželiui. Kas nori 
gali dalyvauti. Bus kortavimas 
ir užkandžiai.

APIE BANKŲ REIKALUS, 
NAUJUS PINIGUS ir apie nau
jo Prezidento Roosevelto pas
tangas taisyti Amerikoje de
presiją skaitykit ant 1-mo pusi.

PADĖKOS ŽODIS. Ištariu 
padėkos žodį Clevelando Lietu
vių Vaizbos Butui, už duodamus 
radio programus iš WJAY sto
ties sekmadieniais 1:30 vai. po 
pietų. Mes Daytoniečiai klau
somės nuolatos. Ypatingai bu
vo didelio malonumo klausytis 
pereito sekmadienio programo, 
kai jūsų dainininkai dainavo 
puikias A. Vanagaičio dainas: 
“Naktis Svajonėms Papuošta”, 
“Stasys”, “Ar Aš Tau, Sese, 
Nesekiau”.

Ačiū varde Daytoniečių.
J. A. Urbonas.

OPEN LETTER
TO HON. ROBERT .1. BULK LEY, UNITED STATES SENATOR, 

AND TO THE HON. UNITED STATES CONGRESSMEN, 
ROBERT GROSSER, MARTIN L. SWEENEY

AND STEPHEN M. YOUNG

At a regular meeting of The Lincoln Civic Association, Inc., held 
Friday, tyarch 3, the members unanimously adopted a resolution endorsing 
Attorney Leon A. Kujawski for the position as First Assistant District 
Attorney for the Northern District of Ohio, Eastern Division.

Mr. Leon A. Kujawski is well known among the Americans of foreign 
extraction as a progressive and militant Democrat. He has earned for him
self the reputation for honesty and integrity, having worked during his 
entire life among people of foreign extraction, first as a school teacher 
for a period of twelve years and the last twenty years as a practicing 
attorney.

The Ohio Lithuanian Publishing Company and its editor join in the 
endorsement of Attorney Leon A. Kujawski for said appointment and ask 
Hon. Robert J. Bulkley, United States Senator, and the Hon. United States 
Congressmen, Robert Grosser, Martin L. Sweeney and Stephen M. Young 
to support Mr. Kujawski for the office of First Assistant District Attor
ney. The appointment of an American of the standing of Mr. Kujawski 
will be welcomed by Americans of Lithuanian extraction.

AKRONO NAUJIENOS
JAUNIMO VAKARĖLIS. Ak- 

rono Lietuvių Draugiškas Klu
bas savo susirinkime Kovo 2 d. 
nutarė surengti draugišką va
karėlį ketvirtadienio vakare, 16 
d. Kovo, Y. W. C. A. salėje, 
trečiame aukšte. Tai bus pasi- 
kortavimo ir “jig saw puzzle” 
vakarėlis. Bus užkandžiai. Na
riai prašomi atsilankyti.

PO KARNIVALO. “Senojo 
Pasaulio Karnivals”, kuris bu
vo surengtas Vasario 28 d. Y. 
W. C. A. salėje, pasisekė gra
žiai. Dalyvavo Lietuviai, Ita
lai, Rusai, Ukrainai, Vokiečiai

ir Vengrai. Lietuviai ypač ge
rai pasižymėjo, gavo visą gar
bę už muziką, dainas ir liau
dies šokius. P-lės E. Sidariutė 
ir iB. Aleknaitė dainavo, o Mor
gan Raiders patiekė puikią mu
ziką, prie kurios musų Lietuvių 
grupė tautiškuose kostiumuose 
šoko tautiškus šokius. Kitos 
grupės Iper tūlą laiką žiurėjo į 
Lietuvius, norėdamos išmokti 
musų tautiškų šokių, taigi mes 
suskaldėm savo šokikus ir pa
ėmėm kitų tautų dalyvius pa
mokyti juos musų šokių. Visi 
turėjo puikiausius laikus.

Stasys.

KOMUNISTŲ EILĖS ‘DIDĖJA’
Kovo 4 d. miesto centre buvo 

surengta taip vadinama “alka
nųjų demonstracija prieš ba
dą.”. Ręikia pasakyti kad visai 
neišrodė jog tai buvo kokių 
noys baduolių ar pavargėlių de
monstracija, bet grynai komu
nistų maršavimas. Palyginus 
šių metų demonstraciją su'pra
eitų metų, iš šalies žiūrint buvo 
per pusę mažesnė ir įspūdžio 
beveik jokio nepadarė, išskyrus 
tuščių rėkavimų, kurie daugu
ma buvo gana, kvaili. . Geriau
sia atsižymėjo tai musų “ste
buklingas” Džimukas su bara- 
banėliu, kuris ėjo priešakyje 
demonstrantų ėjusių St. Clair 
gatve.

Reikia pasakyti kad yra di
delė daugybė žmonelių paliestų 
šių blogu laikų, bet kad komu
nistai nori ne jiėiffš pagelbėti 
bet panaudoti juos savo “reli
gijos” platinimui to neužgin
čys nei tas “stebuklingas mu
zikantas”.

ši komunistų demonstracija 
palyginus su praeitų metų de
monstracijomis parodo kurion 
pusėn raudonųjų eilės “didėja”, 
nors dabartiniu laikų yra dau
giau pavargusių žmonių negu 
kada nors buvo. Buvęs.

DAR PRIE LIETUVOS DIE
NOS. Pereitame num. Lietuvos 
Dienos rengimo komisijos na
rys aprašydamas programą pa
stebi kokį ten dainininko užsi
spyrimą kaslink dainavimo Lie
tuvos himno. Ištyrus dalyką 
pasirodo kad jokio užsispyriiųo 
nebuvo. Lietuvos himną dai
nuojant vadovavo viena daini
ninkė, o dainavo visa publika, 
taip kaip tas būdavo atliekama 
kas metas per Lietuvos Dieną. 
Ar ne geriau duoti progą vi
siems Lietuviams pagerbti sa
vo tautą? Man rodos, komisi
jos pareiga butų pagerbti dai
nininkus ir jiems būti dėkinga, 
o ne juos užgaulioti. Ypatin
gai tuos kurie per eilę metų pa
sitarnavo Lietuvos Laisvės Die
nos paminėjime.

Programo vedėjas buvo labai 
atsakantis. Vedė aiškiai, tvar
kingai ir rimtai.

Vienas iš publikos.

IKI KOVO 20 dienai uždrau
sta atimti gyventojams gazą, 
vandenį, šviesą ir telefoną jei
gu kurių mokėjimas užsitęsė 
del neišgalėjimo mokėti.

CL. LIETUVIŲ NAMŲ SA
VININKŲ domei. Kovo 13 d., 
pirmadienio vakare, nuo 7 vai. 
atsilankykit į City Hali, į mies
to tarybos susirinkimą. Ten 
bus priėmimai rezoliucijų del 
nupiginimo kainų už vandenį, 
elektrą, gazą, tramvajus ir tt.

Liet. Namų Savininkų susi
rinkimai buna paskutinį penkta
dienį mėnesio Lietuvių salėje, 
nuo 7:30 vai. Reikale kreipki
tės pas sekretorių:

J. Shimkus, 697 E. 101 St.

PENKIS NUŠOVĖ. Pirma
dienį po pietų vienas pamišėlis 
vardu Herman Klink, 40 metų 
amžiaus, automatišku šautuvu 
pradėjo šaudyti ant 'Whitman 
avė., West Side, ir bėgdamas 
gatve peršovė 11 žmonių. Iš jų 
penki mirė. Jis pats tapo nu
šautas kuomet detektivai pra
dėjo jį vytis norėdami sulaikyti 
jo įšėlimo darbą.

25 METAI ATGAL SUDEGĖ 
172 VAIKAI. Kovo 4 d. suėjo 
25 metai nuo didelio gaisro Col
linwood mokykloj, kuomet 1908 
metais sudegė 172 maži vaikai 
mokiniai. Kaip tyrinėjimai pa
rodė, ta tragedija ištiko per 
vienos mokytojos kaltę. Vaikai 
buvo išmokyti tvarkingai išeiti 
įtaisytais laiptais ugniai išti
kus. Nulipus nuo antro augš- 
to j pirmą, ji nuvedė vaikus į 
duris kurios atsidarė į vidų, ir 
gaisro išgąsdinti vaikai užgulė 
duris ir nespėjo išbėgti. Kada 
subėgo prie mokyklos žmonės, 
per tūlą laiką girdėjo viduje 
vaikų kliksmą. Mokykla buvo 
medinė ir visa supleškėjo. Da
bar ten stovi moderniška mo
kykla ir aplinkui įrengtas gra
žus parkas su gėlynais atmin
čiai tos tragedijos.

NUŽUDĖ PAČIĄ, nusišovė. 
Kovo 7 d. tūlas Daniel Springs, 
iš East Cleveland, nuėjo į na
mus savo buvusios žmonos gi
minių, kur ji buvo atsilankius, 
nušovė ją ir paskui pats nusi
šovė. Jis buvo 52 m., ji 35 m. 
Jis buvo persiskyręs su ja pus
antrų metų, bet sako norėjo 
vėl susitaikyt ir sueit gyventi. 
Ji atsisakė tai padaryti.

Per septynias dienas iki Ko
vo 8 Clevelande nužudyta 12 
asmenų.

DU NUSIŽUDĖ, šiose dieno
se nusižudė du seni vyrai, vie
nas iš priežasties nesveikatos, 
kitas del finansinių trukumų.

LIETUVIŲ VAIZBOS BU
TAS rengia koncertą ir balių 
Lietuvių salėje Velykų dienoje, 
Balandžio 16 d.

UŽSIMUŠĖ. Antradienį nu
krito nuo 6-to aukšto May Co. 
krautuvės Anthony Omelia, 22 
m., ir užsimušė. Jis buvo ten 
užlipęs taisyti krautuvės išra
šą ir per neatsargumą nuslydo.

“AUŠROS ŠUNŲS”. Lietu
vių Kult'urinio Darželio Sąjun
ga rengia didelį perstatymą Ba
landžio 2 d. miesto auditorijos 
mažajam teatre, kur kitais me
tais buvo statoma veikalai Dar
želio naudai. Bus pastatytas 
didelis ir garsus veikalas mu
sų rašytojos Kymantaitės-čiur- 
lionienės, “Aušros Sūnus”, iš 
Lietuvių kovų su Rusais už sa
vo spaudą, šymet bus padary
ta pigesnė įžanga ir pasitikima 
kad teatras bus užpildytas. Ir 
šymet veikalas statoma po va
dovyste dienraščio “Plain Dea
ler”.

GRYŽO J. Kliorikaitis. Per
eitą savaitę gryžo iš Lietuvos 
Juozas Kliorikaitis, kurs perei
tą vasarą su “Dirvos” ekskursi
ja išvažiavo. Pasakoja kad ke
lionė į aną galą buvo daug ge
resnė, važiavo švedų Amerikos 
Linija, matė pačią Švediją, nie
kur nekrėtė bagažo, ir Klaipė
doj buvo gražiai sutikti. Gryž- 
tant per Vokietiją ir Prancūzi
ją turėjo visokių nemalonumų 
su kratomis.

Kliorikaičiąi nusipirko Vilka
viškyje namą. Sako Vilkaviš
kis labai gyvas miestas. Lietu
voje abelnai duonos yra gana, 
tik sako pinigų trūksta, ypač 
tiems kurie turi skolų ir kurie 
išmokėję dalis lieka ukėse gy
venti. Kaunas taip pat, sako, 
nuolat progresuoja ir puikiai 
išrodo.

Kliorikaitis pargryžo pasiim
ti iš bankų daugiau pinigų. Su- 
gryžo kaip tik į laiką....

ŠIS-TAS Iš MUSŲ KOLONI
JOS VEIKĖJŲ “VEIKIMO”
“Sandaros” nr. 7-me kores

pondencijoj iš Clevelando “San
daros Aplikantas” prirašęs vi
sokių žinučių, kur ir man da
ro nerimtų užmetimų sąryšyje 
su “Dirvos” redaktorium, todėl 
tikiu kad man bus leista “Dir
voje” tam korespondentui atsa
kyti.

Korespondentas man primeta 
kad aš likęs p. Karpavičiaus šo
feriu ir tapęs perkrikštytu iš 
socialisto į tautininką, čia no
riu pareikšti kad tuos žodžius 
esu ypatiškai girdėjęs ir žinau 
kas tas “Sandaros Aplikantas” 
yra, tai kam dar reikėjo slapi- 
vardį vartoti? Toliau noriu pa
klausti kas tam rašytojui rupi 
ką aš savo automobilyje vežu? 
Tamsta man automobilio nenu- 
pirkai ir jo neužlaikai, geriau 
rūpinkis kad pačiam nereiktų 
pėkščiam eiti.

O su mano “krikštu” tai p. 
Karpavičius neturėjo nieko ben
dro. Jeigu tas “Sandaros Apli
kantas” daugiau protautų apie 
Sandarą tai šiandien nebūtų 
sandarietis bet rimtesnis veikė
jas. Norint būti veikėju ir vi
suomenės vadovu reikia būti 
rimtesniam.

Pas mus Clevelande randasi 
profesionalų, inteligentų, biz
nierių ir dar kitokių, bet jie, ne
suprantu kodėl, vienas kito ne
užkenčia ir už pečių kai slapu
kai vis knisasi. Man atrodo jie 
visi geros širdies Lietuviais ir 
rodos galėtų mylėti artimą kaip 
patys save. Bet jie nori kad ar
timas juos mylėtų ir gerbtų, o 
iš savo pusės jie visokiais nie
kais stengiasi atsimokėti. Jie 
greičiau kitą paskandintų negu 
parodytų broliškumą, lyg jiems 
daugiau vietos liks. Nėra ko 
stebėtis, mes gyvenam prie pat 
didelio vandens tai daugelis vei
kėjų ir mano kad nuskandinti 
kitą yra lengvas darbas — iki 
neišmėgina.

Kultūrinis veikimas tarp mu
sų yra apsnūdęs, draugiškumas 
tarp Lietuvių blogas, o viskas 
tas kyla iš tuščio pavydo. Jei

gu mato kad vienas turi kokį 
nors geresnį sumanymą bent 
ką visuomeniško padaryti tai 
visi kiti, už tai kad ne jų tas 
sumanymas, stengiasi tam dar
bui pakenkti.

Nekurie musų profesionalai 
save laiko už labai aukštas 
ir gudrias “asabas”, ir žinan
čias visas politikas — bet pasi
rodo kad tik tuščias politikas 
težino, iš kurių tik nesusiprati
mus išverda.

Tamsta “Sandaros Aplikan- 
te” nemanyk kad esi toks gar
sus politikierius ir viską žinan
tis. Dabar jau ne tas kas buvo 
20 metų atgal, per tą laiką vis
kas mainėsi, sykiu ir politika. 
Tamsta perdaug kalbi apie as
menis kurie palieka tamstą ra
mybėje, pdts jie galėtų daugiau 
apie taikstą kalbėti.

Musųjkdfonija yra nemaža ir 
čia vispRim dalykų įvyksta, gali
ma rašinėti korespondencijas 
apie juos, iš ko bus skaityto
jams ir “Sandarai” nauda, o ne 
bereikalingus asmeniškus pri
metimus daryti.

Mes turime vietinį laikraštį 
“Dirvą”, kuri remia visą Lietu
vių judėjimą ir vietinius Lietu
vius. “Dirva“ yra padarius 
daug labdaringų ir kultūringų 
darbų vietos Lietuvių gyveni
me. Ir dabar, blogais laikais, 
pasitarnauja visiems kas tiktai 
kreipiasi, kaip koks informaci
jų biuras. Redaktorius p. Kar
pavičius suteikia daug visokių 
patarnavimų Lietuviams ir ve
da tauuriį kulturinį gyvenimą 
pirmyn. Bet nežinia ko jieško 
nekurie tie musų “aukšti inteli
gentai” ir naudoja net kitus 
laTkraščius savo tuštiems ple
palams.

Aš pats gerai žinau kad “Dir
va“ visada bandė kaip geriau
sia galima tuos inteligentus iš
kelti kaip aukščiausia galima, 
ir Karpavičius laikosi obalsio 
“Lietuvis už Lietuvį”, bet tie 
nenuoramos vieną plepalą už
baigę tuoj kito jieško, ir lyg 
tuo nori pasidaryt save “dides
niais” už kitus. Gaila tų vyru
kų, bet jau perseni mokytis.

Jonas Jarus.

-AR MAN
AR mano vaikai gales užbaigti pradėtą mokslą.?

—AR MAN RUPI—
AR mano šeima turės paliktą namą vietoje skolų ir 

mąrtgečio ?

—AR MAN RUPI—
AR SENATVĖJE aš busiu laisvas nuo finansiškų 

rupęsčių ?

—AR MAN RUPI—
AR kiekvienas dolaris kurį aš turiu šiandieną bus 

bus vertas 100 centų RYTOJ?

-JEIGU JUMS TIKRAI RUPI—
TAIGI New York Life Insurance Co. turi planą ku

ris užgarantuos išsipildymą šitų troškimų.

NEW YORK LIFE INSURANCE CO.
Suorganizuota 1845 m.

Turtas virš $1,930,000,000
SPECIALUS CLEVELANDO REPREZENTATORIUS 

S. SAMPLINER
1300 Keith Buld. Cherry 8060
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PASINAUDOKIT ŠIA PROGA! g
ATEIKIT TREČIADIENĮ kada tik galit ir aš uždėsiu = 

E naujus puspadžius ir naujus kulnus, belaukiant tik už = 
E Aš naudoju tiĮc geriausią odą ir atlieku geriausį darbą. = 
= 30 metų tame biznyje, taigi žinau užtektinai apie avalų E 
E taisymą. Darbą atlieku ištisą savaitę, bet tik TREČIA- E 
= DIENIAIS gausit už 59c. Taigi, pasinaudokit proga. < 
- Taipgi užlaikau geriausios odos avalinę už pigias kainas. = 

$2.25 batai tiktai $1.75. $4.00 batai tik už $3.00.
E VYRIŠKI DARBINIAI BATAI $1.35 iki $3.00 =

VYRIŠKI IŠEIGINIAI BATAI $1.95 iki $3.50 į
J. T H O M A Y |

4409 Clark Ave. (Clark ave. car)
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MOTINOS IR DUKTERYS I 
= . = 
= Dabar yra laikas užsitikrinti save geru amatu ir už- = 
E darbiu. Išmokit Moteriškų Rūbų siuvimo sav ir kitoms. = 
E Pas mus yra klesos rytinės, dieninės ir vakarinės. Pri- E 

E taikytos motinoms, merginoms ir jaunametėms. Per Ko- E 

E vo mėnesį specialiai nupiginta lekcijų kaina tik po 50c. E

The Progressive Dressmaking School
Ę E. 55TH St. and Broadway Olympia Theater Bldg. = 
E Ineiga iš Hamlet ave. Michigan 9363. =
Ėiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiimiiiiiiinminiiniiiiiiiiiimmimiiš 
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1 MES GATAVI PAVASARIUI I
NUJOS VYRAMS IR VAIKINAMS

NAUJOS PAVASARINIO STILIAUS

į SKRYBĖLĖS $2-45|
E Visokių pavidalų ir stilių Sperialiai tik po
= Vyriški broadcloth marškiniai 55c., 2 už .$1.00. E

Puikus šilko kaklaraikščiai 55c, 2 už $1.00
= Naujos puikios šilkinės vyrams kojinės 25c E

Vyriški Union Siutai 69c 2 už $1.25 =

THE KRAMER & REICH CO.
(Virš 30 metų toje pačioje vietoje)

2 7002-01 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. E

^lilliliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiikEI

“MAEDCHEN IN UNIFORM”
Allen Theatre, vidurmiesty- 

je, Kovo 17 d. bus pradėta ro
dyti labai įdomi filmą iš Vo
kietijos, vardu “Maedchen in 
Uniform” (Mergina Uniformo
je). Labai įdomus paveikslas 
kurį kiekvienas privalėtų ma
tyti.

DR. M. H. HERSHEY klini
ka praneša Lietuviams kurie tu
ri kokias ligas ir norėtų išegza
minuoti, kad įtaisė savo ofise 
naujus Physiotherapy įrengi
mus ir per savaitę laiko su Ko
vo 20 d. pradės egzaminuoti už 
$3, kas paprastai kaštuoja $10. 
Pataria užsisakyti tai savaitei 
sau egzaminavimo valandą iš- 
kalno iki Kovo 14 d. Kreipki
tės antrašu 7034 Superior ave. 
arba telefonu Endicott 8714 ir 
9075.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniii

HEnd. 8442
F. M. LAIT, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS
6040 Superior Ave.

Ofiso valandos: 12 iki 2 
6 iki 8 vakare.

Iiiiiiiiiliiiliiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiin**«•**» * * * <■ * ■!■<.<■ * * * * *
O ROSEDALE
Dry Gleaning Go.t 

C. F. PETRAITIS, Prop, | 

6702 Superior Ave.,* |

PAIN
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BESKAUSMIS DENTISTAS
Rekomenduajama Dr. KESSLER kaipo Jūsų Dentis- = 

tas. Jo darbas -yra griežtai garantuotas ir E 
kainos yra žemiausios.

SPECIALĖS KAINOS =
Dr. Kessler's Stay-Tight Plates =

reguliarė kaina $25 už $12.50 = 
Dantų nuvalymas ekspertiškai .... $1.00 Ę 
Sidabru užpildymas skylių ............. $1.00 E

Egzaminavimas ir kainos noriai suteikiama DYKAI. E

DR. KESSLER 1499 E. 55th St. f
= Atdara 9 ryte iki 8 vak. Kampas Superior ir E. 55th St. Ę 

Telefonas HEnderson 1125.
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EINANTIEMS KITUR GYVENTI 
Kuomet jus perkraustysite savo rakandus musų

= kais, galit bus užtikrinti kad rakandai bus pervežti 
= giai į nurodytą vietą. Galit užmiršti savo rūpestį 
= tai, nes ji kompanija yra atsakanti tame darbe.

SCHOTT MOVING CO. žino kaip vartoti pervežamus = 
= rakandus i tolimas vietas arba čia pat mieste.

SCHOTT MOVING CO. 1
= Local and Long Distance Moving—Expressing 

Telefonas HEnderson 5539 =
6103 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, O.
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| MAISTAS YRA SVARBUS DALYKAS Į 
= Kartais apserga pirkdami prastos rūšies mėsą ir grose- = Ę rius. Tas neatsitiks perkant pas mus, nes mes užlaikom = 
= geriausios rūšies valgomus produktus. =
= SPECIALĖS KAINOS — TIK TĖMYKIT: 1

Pure meat wieners 16c. sv. = 
3 cans Mustard Sardines 10c =

= Pork Shoulders 9c sv.
E Lean Cottage Ham 17c
= Oil Sardines reg. 18c, dabar 10c. Monarch Coffee 4 sv. $1 ■
E 3 cans Beans, 6 colių did. 25c. /Cider Vinegar 1 kv. 10c : 

Preservai 1 sv. visokių rūšių 3 už 25c, dideli stiklai.
= Monarch Makaronai 3 dideli pakeliai reg. 45c, dabar 23c :

10 oz. Jelly 2 už 25c. :
Pristatom į namus. « Telef. HEn. 3365.

LOUISGERCHAR
t 1307 Addison Road
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KAM SIRGULIUOTI
DR. M. H. HERSHEY KLINIKOS PRANEŠIMAS

jj Pranešame kad per savaitę nuo Kovo 20 d. musų naujai įreng- H 
į; tame gydymo ofise bus ekspertas klinikas ir daktaras su daug H 
g patyrimo diagnozavime ligų šimtų žmonių, kurs pažysta visas Ii- § 
H gas. Užkviečiame visus kurie serga kokiomis nors ligomis, ištyri- H 
•• mui kas jums kenkia. Pilnas išegzaminavimas tik $3, kurs pas- H 
:: kiau kaštuos $10. Kadangi per dienų mes galėsim priimti tik po g 
;• dešimts žmonių taigi prašom susitarti jūsų atsilankymo laikui, H 
g iki Kovo 14 dienos, nes su ta diena baigsis sutarimų priėmimas. it 
♦; Egzaminavimas truks visą valandą laiko. Taigi negaišuokit. .:
h Telefonuokit arba rašykit tuojau Š

DR. M. H. HERSHEY, D.C., M.T.D. f 
| 7031 Superior Ave. (13) ENd. 8714-9075 g

j DUOKIT SKALBTI MUMS į 
t Žemiausios kainos už skalbimą baltinių — Ž 

25 svarai už $1.00
? ?* 4c už kožną svarą viršaus. Išdžiovinti skalbiniai po 8c ->
* svaras, minimum kaštai 50c. Taupus patarnavimas —
§ už 18 sv. 1.26 (suprosijama visi lygus skalbiniai: paklo-
* dės, rankšluosčiai, pagalvių užvalkalai.

Marškiniai suprosijami už 10c prie kitų skalbinių-
| THE REAL FAMILY LAUNDRY CO. t
X i*HEnderson 7140 (18) 5710-5804 Superior Ave. *

AR NESVEIKUOJAT7 |
į JEIGU TAIP TAI NEATIDĖLIOKIT, NES GALI į 
į BŪTI LABAI PAVOJINGA į
IAš gydau beveik visas užsisenėjusias ligas labai pasek- į 

Aš gydau beveik visas užsisenėjusias ligas lab į
mingai — be vaistų ir be pjaustymų. Mano gydymo bu- 
das atgrąžins jums sveikatą jeigu kitkas niekas negel- į 
bėjo. Nieko nerizikuosit, pasitarimas dykai. Daugiau !; 
tikrų pasekmių už mažiau kaštų. Matykit mane tuojau. į 

16 metų praktikoje. 5

DR. F. J. CHALUS į
BEVAISTIS GYDYTOJAS ■ (13 į5408 Euclir Ave. kampas E. 55th St. Phone EN. 2097 ;■
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