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Balandžio 1
KONGRERAS PRIĖMĖ ROOSEVELTO EKO

NOMIJOS BILIU. SVARSTO APIE ALŲ
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Streikas plečiasi. Haver
hill, Mass. — Avalų išdir- 
bystėse prasiplėtė streikas 
ir šios savaitės pradžioje 
trijuose miestuose — Ha
verhill, Amesbury ir N'ew- 
buryporte — streikavo apie 
10,500 darbininkų.

Tariasi apie algas. New 
Philadelphia, O. — Tusca
rawas apskrities angliaka
siai tariasi su kasyklų savi
ninkais apie naujas algas. 
Su Balandžio 1 baigiasi se
na sutartis ir reikalinga pa
daryti nauja. Taipgi išrin
kta delegatai į trijų valsti
jų angliakasių konferenciją 
kuri įvyksta kitą savaitę 
Pittsburge.

Washington, Kovo, 15. — POLITIKIERIAI JAU 
Šiandien Senatas 62 balsais 
prieš 13 priėmė Prezidento 
Roosevelto ekonomijos bi
lių, taip kad valdžia sutau
pys virš $500,000,000 į me
tus. Visos valdžios depart- 
mentų vedimo lėšos ir tar
nautojų algos numažinama 
25 nuošimčiais.

Dviejų ar trijų savaičių 
bėgyje sako bus parūpinta 
darbo del 200,000 darbinin
kų.

Toliau Roosevelt rengia
si peržiūrėti ir pertvarkyti 
muitus, atgaivinimui preky
bos su užrubežiu.

JAPONAI IŠMUŠĖ 
4,000 KINU

VOKIEČIAI GRYŽTA
PRIE MONARKIJOS

KAIP DAROMI PINIGAI

Clevelando srityje rengia
ma tam tikras darbų pro
jektas kuris apima $16,000,- 
000 sumą ir duotų darbo del 
27,000 darbininkų.

Mi-Persekios ūkininkus.
chigan valstijoje keli ūki
ninkai apkaltinti krimina- 
lišku sindikalizmu už tai 
kad jie susitarę nuėjo prie 
parduodavo iš varžytinių 
savo kaimyno ūkio ir už 
nieką daugiau nesiūlė kaip 
tik po vieną centą. Visa ta 
ūkė su galvijais turėjo būti 
parduota tik už $6.18.

Žmogui ar bankui kuris 
turėjo paskolinęs to ūkio 
savininkui pinigus iš to bu
vo tik nuostoliai.

Washington. — Kovo 14 
d. Atstovų Butas 316 bal
sais prieš 97 priėmė alaus 
bilių. Senatas šiose dieno
se jį užtvirtins. Tik sena
tas dar dadėjo priedą kad 
su alum butų grąžinta tei
sė parduoti ir vyną to pa
ties — 3.2 laipsnių — stip
rumo.

Bėgyje 15 dienų, apie Ba
landžio pradžią, tikima alus 
bus pardavinėjamas.

Valdžia tikisi iš alaus su
kelti taksų apie $150,000,000 
į metus, aptaksavus $5 nuo 
bačkos.

IMA KLIUDYTI
Washington. — Kovo 14 

S. V. senate iškilo karšti de
batai reikale Prezidento 
Roosevelto $500,000,000 e- 
konomiįos programo. At
stovų Butas perleido suma
žinimą karo veteranams 
pensijų, bet Senate pasi
priešinta ir darbas sutruk
dyta. Prie Atstovų Buto 
priimto biliaus Senatas da
dėjo visokius savo priedus 
ir pasiuntė atgal į Atstovų 
Butą persjarštyti ir priim
ti. jĮ'

Politikieriai mat bijo ve
teranų, kurie gali juos ne
remti kituose rinkimuose, o 
del apriboto skaičiaus vete
ranų nori apkrauti našta 
rami nori kad visi šalies gy
ventojai vilktų sunkią tak
sų naštą ir valstybė iš defi
cito neišlystų. Prasti poli
tikieriai jeigu tik tiek pro
to turi.

Peiping, Kinija. — Pas
kutiniame Japonų vajuje 
prieš' Kinus, pietuose nuo 
Didžiosios Sienos užmušta 
apie 4,000 Kinų kareivių. 
Kinus vadovavo pats vy
riausias generalissimo Kai- 
Šek.

Japonai užėmė Kupeikow, 
Didžiosios Sienos perėjimą 
į Peipingą.

Japonai lysdami giliau į 
Kiniją visam pasauliui sa
ko kad jeigu Kinai norės 
Japonams priešintis tai bus 
sukėlimas karo.

Pasikėsinimas atimti Je- 
hol, sako Japonai, bus prie
žastimi karo ir Japonai ga
lės siekti toliau už Didžio
sios sienos.

Japanija ruošiasi budavo- 
ti karišką laivyną savo nau
jai sudarytai Mandžurijoje 
valstybei Mančukuo. Tas 
tai tik muilinimas akių ki
tiems, nes tas bus padidini
mas Japonijos 1 kariško lai
vyno.

Berlinas. — Prezidentas 
von Hindenburg išleido įsa
kymą atmesti iki šiol nau
dotą naują respublikos vė
liavą ir grąžinti seną impe- 
riale vėliavą ir visus senus 
ženklus su ereliu.

Monarkistai kalba 
pakvietimą ant sosto 
Ii j oje gimusį Karolį Edvar
dą, Saxe-Koburg-Gotha ku- 
nigaikštį^ kaizerio giminie
tį, vietoje paties kaizerio ar 
jo sūnaus. Gal Hitler mano 
tuomi prisigerint Anglijai. 
Paskiau, sako, galėtų paso
dinti ant sosto kaizerio su
naus sūnų, princą Wilhelma 
Frederiką, kuris yra 26 m. 
amžiaus. .

Nežiūrint Hitlerio pas
tangų ir svajonių, prieš jį 
smarkiai veikia komunistai, 
katalikai ir socialistai, tai
gi viduje įvyks visokių ne
gerovių su kuriomis fašis
tai turės gana darbo.

apie 
Ang-

Washington. — Kovo 10 
d. iš Su v. Valstijų pinigų 
spausdinimo skyriaus išvež
ta pirma dalis pinigų, sumo
je $30,000,000, bankams pa
lengvinti išmokėjimą žmo
nių taupymų kada bankai 
atsidarys.

Nauji popieriniai krito iš 
spausdinamų mašinų kaip 
vandens srovė, po 12 tam 
tikros sumos kiekviename 
lakšte, šilko siūlais išmar
ginto popierio.

Kas 45 minutos per spau
sdinamas mašinas praeina 
$3,000,000 pinigų ir darbi
ninkai juos mėto po $500,- 
000 rišhlius lyg šiaip kokį 
rišulėlį. Tie darbininkai už
dirba tik po $30 į savaitę.

Daugiausia išeina $10 po
pierinių, nors spausdinama 
visokių nuo $1 iki $500 vie
name.

Piniginė popiera padary
ta iš 75 nuoš. vatos ir 25 
nuoš. lino medegos. Iki bu
na gatavas vartojimui pini
gas, ta popiera turi pereiti 
per 15 paskirų procesų. Po 
atspausdinimo ir supjausty- 
mo Į reikalingą didumą, ei
na Į egzaminuotojų rankas, 
kurie atsargiai peržiūri vi
sokiausius trukumus ir jei
gu kas negerai tai tuos su
naikina. Iš peržiūrėtojų ei
na per skaitytojų rankas ir 
kožnas lakštas- yra perskai
tomas 20 kartų iki pinigai 
yra gatavi išvežimui.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
J. K. Miliaus Pergyventi Baisus Momentai Žemes 

Drebėjime Kovo 10-11. Žuvo į 200 Žmonių.

BANKU SILPNUMO
BAIMĖ PRAĖJO

NEW YORKO BIRŽA
VĖL ATGIJO

Pennsylvania geležinkelio 
linija vėl numažino algas 
savo raštinių vedėjams ir 
klasifikuotiems darbinin
kams. Prie to jiems visiems 
sutrumpinta darbo laikas— 
dirbs tik po 24 dienas į mė
nesį.

čili respublika, Pietų A- 
merikoj, pasiryžo apmažin- 
ti savo bedarbių skaičių ir 
tas gerai sekasi. Trijų mė
nesių bėgiu surado darbus 
del 40,000 darbininkų ir ti
ki trumpu laiku duoti dirb
ti likusiems 85,000 bedar
bių. Tūkstančiai darbinin
ku pastatyta dirbti aukso 
kasyklose; daugybę pasta
tė išdirbti tuščius žemių 
plotus, kitiems duoda dirb
ti sutvarkytoje žuvininkys
tėje.

SOVIETAI SUŠAUDĖ 35
Maskva. —Oficialiai pra

nešama kad komunistų vy
riausybės įsakymu tapo su
šaudyta 3$ ūkių komisarai 
ir specialistai. Jie buvo ap
kaltinti kaipo kontr-revo- 
liucijonieriai, nes nenorėjo 
griežtai vykinti ūkininkų 
smaugimo tvarkos. Kiti 20 
komisarų nuteista nuo pus
antrų iki 10 metų kalėjimo.

Washington. — Suv. Val
stijų Iždo Sekretorius Woo
din praneša kad Amerikos 
gyventojams jau praėjo bai
mė del bankų krizio. Ban
kus visoje šalyje pradėjo 
atidarinėti pirmadienį, Ko- 
.vo 13 d. Pirmiausia atida
rė tuos bankus kurie buvo 
sujungti su Feder alio Re
zervo sistema, paskui kitus 
pavienius bankus, kurie tik 
prirodė savo pagrindo stip
rumą ir galėjimą garantuo
ti žmonėms apsaugą jų pi
nigams.

Kartu su 
kais atsidarė 
bet kartu su 
silpnų bankų 
lijimų atsidaryti daug dide
lių bankų, ir jie galės atsi
daryti tik tada kada prista
tys valdžia pilną užtikrini
mą žmonių pinigų apsaugos 
kaip padarė kiti bankai.

Tas parodo kad valdžia 
nebandė padengt savo spar
nu didžiųjų kapitalistų ir jų 
vadovaujamų bankų jeigu 
tik buvo nuožiūra kad tie 
bankai neturi pilno užtik
rinimo.

New York. — Kovo 15 d. 
apsireiškė nepaprastas gy
vumas ant Wall Street, di
džioje akcijų biržoje, kuri 
buvo uždaryta nuo Kovo 4.

Prasidėjo smarkus pirki
mas tūlų akcijų, kurios pa
brango nuo $1 iki suvirš $6.

Pakilo S. V. bondsai ir 
brangiau parsidavė akcijos 
taip vadinamų “šlapių” ga
minių, visokių išdirbysčių 
kurios gamina gėrimams 
reikmenis, pradedant nuo 
korkų ir tt.

KOMUNIZMAS RUSIJOJ 
SUKLUPO, SAKO 

HITLER
Vokietijos fašistų vadas 

Hitler savo priešrinkiminėj 
kalboj pasakė kad komu
nizmas sovietų Rusijoje su
klupo. Milijonai žmonių ten 
badauja, nors ta šalis 'yra 
didžiausias grudų aruodas 
pasaulyje.

Jo pasmerkimas komu
nizmo kaipo budo pagerinti 
žmonių būvį yra jo užsibrė- 
žimas išnaikinti Vokietijoje 
komunizmą.

Hitler nori panaikinti da
bartinę respublikos vėliavą 
ir grąžinti seną imperialis- 
tišką vėliavą.

41 SUDEGĖ TEATRE
Meksikoj, Ahualulco mie

stelyje, ištikus gaisrui ju
damų paveikslų teatre, su
degė 41 asmuo ir 70 kitų 
sužeista.

dideliais ban- 
daug mažųjų, 
daug mažųjų 
negavo pave-

ZANGARA NUTEISTAS 
MIRTI

Miami, Fla. — Italas žu- 
deika Zangara, kurio šūvis 
atėmė gyvastį Chicagos ma
joro Cermako, Kovo 10 d. 
nuteistas užmokėti gyvasti
mi elektriškoj kėdėj.

Kada teismas išnešė jam 
mirties nuosprendį, Zanga
ra pasakė teisėjui: “Tu nu
teisi mane į elektrišką kė
dę? Aš nebijau elektriškos 
kėdės. Aš dariau kas teisin
ga. Kakitalistai yra sukčiai. 
Ir tu esi sukčius. Tu kapi
talistas.”

POPIEŽIUS APIE PA
SAULINIUS DALYKUS
Vatikano Miestas. — Ko

vo 12 d. popiežius įvesdin
damas šešis naujus kardi
nolus pasakė kad “krikščio
niškai civilizacijai gręsia 
pavojus, kad karas gręsia 
prieš žmonių socialį gyve
nimą, prieš religiją ir net 
prieš patį Dievą”.

UŽMUŠTA 30 ŽMONIŲ
Nashville, Tenn. — Kovo 

14 d. čia perėjo smarki vėt
ra, padarydama apie milijo
ną dolarių nuostolių. Žuvo 
30 žmonių.

MacDONALD VYKSTA 
PAS MUSSOLINI

Geneva, Šveicarija. —Su
manius Vokiečių kancleriui 
Hitleriui apsilankyti Italijo
je pas premjerą Mussolini, 
Onglijos premjeras MacDo- 
nal taipgi suprato svarbą 
su Mussoliniu pasitarti ir 
Kovo 18 d. MacDonald išva
žiuoja į Romą, kur Musso
lini sutiko jį kviesti. Nuo 
judviejų pasimatymo pri
klausys Europos taika.

SAVIŽUDYSČIŲ TILTAS
Pasadena, Calif. — Šiame 

mieste yra tiltas per upę, 
kuris pramintas “savižudy- 
sčių tiltu”. Pereitą savaitę 
nuo to tilto, nušoko ir užsi
mušė moteris, kuri yra 44- 
ta ten papildžius savižudys- 
tę kaip tas tiltas stovi.

PRANCŪZAI NORI MO
KĖTI

Paryžius. — Buvęs prem
jeras Herriot atnaujino sa
vo pastangas išjudinti kad 
Prancūzija mokėtų Ameri
kai išpučiamą karo skolų, 
19 milijonų dolarių, kuriuos 
turėjo sumokėti Gruodžio 
mėnesį.

RUSAI AREŠTAVO 
ANGLUS

Maskva. — Visai be ma
tomų priežasčių, sovietų po
licija užpuolė Anglijos pre
kybos įstaigas Maskvoje ir 
Leningradė. Maskvoje iš
krėsta, pagrobta visokių 
popierių ir areštuota Ang
lai įstaigos vedėjai. Lenin
grade tik taip padaryta 
krata, niekas neareštuota.

Anglija pareikalavo so
vietų pasiaiškinimo delei tų 
užpuolimų ir areštų.

nu- 
pa- 
pa- 
čia ži- 

tiek apgurinti, 
kaip kuriuose 
bet dauguma 
Nukentėjo vi-

Los Angeles, Calif. — Kovo 
10 buvo ūkanota ir pašaltėję. 
Pavakarop, aš sėdėjau vienas 
visame name savo kambaryje 
ir sėdėdamas prie lango žiūri
nėjau “Popular Mechanic” žur
nalą. Tik staiga pradėjo visas 
mano kambaris vartysis ir pur
tytis kaip laivelis ant jurų vėt
rai užėjus. Išsyk nesupratau 
kas darosi, žiuriu per langą, 
manau gal kas griauja namą, 
bet pažiurėjus per langą pama
čiau kad visi žmonės bėga iš vi
sų namų į gatvę ir visi namai 
vartos, šokinėja. Besidairant 
po kambarį, viskas nuo sienų, 
lentynų, šėpų ir nuo stalo 
šokinėjo, ir aš pats žurnalą 
leidęs iš rankų, įsikabinęs į 
langį laikausi ir žiuriu kas
bus. Langai visi atsidarinėjo, 
braška, viskas iš visur krinta, 
visas namas traška, vartosi. 
Stoviu įsikabinęs į palangį ir 
žiuriu kas lauke dedasi ir ką 
daro kiti žmonės. Bet tas tru
ko gal minutą ir sustojo.

Tuomet išėjau į gatvę ir pa
tiriu kas čia įvyko; visur žmo
nių pilna, vieni verkia iš išgąs
čio, kiti tyli ir žiuri sušalę iš 
baimės, į aplaužytus namus. Ir 
aš apėjau aplink namą pažiūrė
ti ; žiuriu šiek tiek apklerin- 
tas, ir plytų kaminas visas nu
griuvęs. Vidun sugryžus, ma
tau viską iš visur sugriuvus ant 
grindų. Uždsirinėjau langus ir 
inėjęs į savo kambarį pradedu 
kraustyti atgal daiktus.

Antras sukrėtimas
Nagi vėl kaip sukrės antru 

kartu, net baisu pasidarė, bet 
tuojau vėl sustojo. Mano pra
dėti surinkti daiktai vėl nubil
dėjo ant grindų. I 
riu kas bus toliau, 
sustoja, 
mas, bet 
smarkiau

Išeinu 
eina apie 
mi, bet į vidų jau niekas nei
na. Pradėjo temti, 
keletas didelių gaisrų, 
baisu, 
laukia

Kur 
mailės 
to centro ir 13 mailių iki Long 
Beach miesto, kuris daugiau
sia nukentėjo. Pačiame Los An
geles miesto centre nedaug te- 
nukentėjo, užmušta rodos trys 
žmonės ir šiek tiek sužeista. 
Namų kur senesnių pusėtinai 
apgriuvę, krautuvių langai iš- 
birėję; nuo lentynų krautuvėse

viskas nubildėjo, nuostolių pa
daryta labai daug. Daug su
gadinta gazo ir vandens triu- 
bų, kaip kur nutruko elektros 
vielos ir iš to pasidarė gaisrai.

Mano šeimininkas tuo tarpu 
buvo miesto centre kur ten pas 
draugus, jis greit parvažiavo ir 
pasakojo kaip jis einant iš na
mo kuriame buvo, gavo gerai 
per kuprą byrančiu tinku.

Dideliausi nuostoliai
Nuo musų einant tolyn į Long 

Beach nuostolių pridaryta bai
sybė: pačiame mieste užmušta 
apie 70 žmonių, sužeista į pora 
tūkstančių; miesto apielinkėse 
apie 50 užmušta ir daugybė su
žeista. Čia retas namas išliko 
sveikas, lyg per stebuklą, 
noma, visi šiek 
bet sakau dar 
galėjo gyventi, 
visai subirėjo,
sos krautuvės, vaistinės, kurių 
viskas nuo lentynų nubirę su
dužo. Sunku aprašyti kiek ten 
nuostolių pridarė.

Sutraukta kariško laivyno ir 
Amerikos Legiono vyrai saugo
ti griuvėsius ir prižiūrėti tvar
kos. Greitai imta teikti pagal
ba. Iš Los Angeles ligoninių 
veik visos slaugės išvežtos į 
Long Beach prižiūrėti sužeis
tųjų.

Antra baisi diena
Kovo 11 d., 2 vai. po pietų, 

man dabar rašant tame pat 
kambaryje, taip sukrėtė kad vėl 
viskas pradėjo birėti. Rašau ir 
nežinau kas bus, ar galėsiu pa
baigti. Viduje baisu sėdėti.

Mano šeimininkas turi radio, 
tai vakar po viso didžiojo truk- 
šnio atsidarėva radio ir klausė- 
va paskiausių žinių apie žemės 
drebėjimą. Tik viena stotis te
davė programą ir visas žinias.

Didžiausias dienraštis, “Los 
Angeles Examiner”, per radio 
pranešė kad jie per naktį kas 
pusvalandis paskelbs per radio 
paskiausias žinias apie įvykius. 
Tuo tarpu gana smarkiai sukrė- 
rė. Tai buvo apie 9 vai. vaka
ro. Mano ‘šeimininkas sako: 
Tai ir biznis, vieni kratys, o ki
ti pranešinės per naktį, o tu ir 
klausykis.

Kovo 10 į 11 naktį mažai kas 
miegojo namuose. Aš vaikščio
jau iki 2 vai. ryto. Visur pil
na žmonių, vieni sėdi palei na
mus ar vaikščioja, kiti pasida
rę budeles guli kieme lauke, ar-

AUTOMOBILIŲ NELAI
MĖS SUMAŽĖJO

1932 metais automobilių 
nelaimėse Suvienytose Val
stijose užmušta nedaugiau 
31,000 žmonių. Tai yra 12 
nuošimčių mažiau nuo di
džiausio visų laikų tos rū
šies nelaimių skaičiaus, nes 
1931 metais buvo užmušta 
net į 34,000 žmonių.

Toks mirčių sumažėjimas 
priskaitoma išdalies suma
žėjimui automobilių, bet di
dumoje, sakoma, tai bus ap- 
lėtėjimas Amerikos gyveni
mo: pirmiau visi lėkė, va
žiavo galvatrūkčiais. Gazo
lino 1932 metais sunaudota 
tik 5 nuoš. mažiau, reiškia 
važinėjimas buvo maža ką 
menkesnis. Prie to, sako, 1 1 z ! 1 n 1 4- <-» 1 r r-\ F-J i 1 T-

AUTOMOBILIAI RUSIJOJ 
RETENYBĖ

Automobilis Rusijoje, iš
skyrus didmiesčius, yra di
delė retenybė, nes ten nėra 
tinkamų kelių, ir jeigu kas 
turi kur toliau pavažiuoti, 
kaimiečių išvažinėtais ke
liais vos gyvas išlieka.

Iš Maskvos į Krimą, apie 
1,900 Amerikoniškų mailių, 
automobiliu kelionę suren
gus, sovietų laikraščiai ap
rašė lyg atliktą 
buklą.

Nors pučiama 
apie automobilių 
Rusijoje, bet šymet tik pir
mas automobilis ten buvo1 prisidėjo ir tas kad autb- 
padarytas. Važinėjama tik mobilių savininkai neturi 
Amerikoj, Italijoj ir Frau- iš ko mokėti apdraudas už 
cuzijoj dirbtais automobi- nelaimingus atsitikimus tai 

i liais. ! važinėja atsargiau.

kokį ste-

burbulas 
fabrikus

Stoviu ir žiu- 
. Krutėjimas 

vos šiek tiek jaučia- 
po kelių minutų vėl 
sukrečia.

Į gatvę, visi žmonės 
savo namus žiurinėda-

Pasirodė
Ištikro

Visi vaikšto, žvalgosi ir 
kas toliau bus.
aš gyvenu yra apie 9 
nuo Los Angeles mies-

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

TAI KĄ MEILĖ DARO!
Pittsburgo policija sulaikė 

tūlą, James O’Brien, 16 metų 
vyruką, kaipo nužvelgtą nepa- 
sitikėtiną asmenį. Jisai polici
jai pasisakė kad jis paeina iš 
Chicagos ir yra plėšikas. Jis 
Chicagoje apiplėšęs 28 krautu
ves. Persitikrinimui, policija 
telefonavo į Chicagą paklausti 
ar ten tokio plėšiko nepasigen- 
dama.

Toliau, jis pasisakė kad Chi- 
eagoje buvo įsimylėjęs į vieną 
15 metų mergaitę, bet kai pa
sigyrė jai jog užsiima plėšimu 
krautuvių, ji jį pavarė. Už tai 
jis, sako, nuėjo ir apiplėšė vie
ną krautuvę netoli jos namų ir 
paskui išvažiavo. Dabar jis 
atsirado Pittsburge.

Kada jis policijoje pradėjo 
girtis apie savo “narsius” dar
bus Chicagoje, vienas policijan
tas pasakė: “Ką tu čia niekus 
pliauški”. Už tai vyrukas pa
suko kumštį rėžti policijantui 
į smakrą, bet laimė kad nepa
taikė.

DETROIT

MAŽINA MOKYKLŲ LĖŠAS
Harrisburge, Pennsylvanijos 

seime, įnešta bilius reikalaujan
tis numušti $115,000 nuo vals- 
tijinių mokyklų išlaikymo lėšų 
Pittsburge. Mokytojoms nu
mažinama algos.

Valstijos iždas skiria kas 
metai apie $1,150,000 Pittsbur
go valstijinėms mokykloms pa
laikyti.

Pati Pittsburgo miesto mo
kyklų valdyba jau numažino 
savo globoje esamų mokyklų 
lėšas ir mokytojų algas.

PO SMARKAUS LIETAUS 
šiose dienose, Pittsburgo upėse 
žymiai pakilo vanduo — net iki 
23 pėdų virš normalio. Visos 
trys upės — Monongahela, Al
legheny ir Ohio patvino.

PENNSYLVANIJOS 
ŽINELĖS

Genesee, Pa. — Kovo 10 d. 
šį miestelį ištiko tragedija. Ūki
ninko McGinnis namai sudegė 
ir nušauta keturi tų namų gy
ventojai. Sakoma kad senis 
ūkininkas padėjo namon su pi
nigais. Paskiau sugryžo sūnūs 
ir su tėvu susiginčijo. Prasi
dėjo šaudymas ir tame susišau
dyme keturi nušauta, nuo šū
vių užsidegė namas ir supleš
kėjo. Nušautas pats tėvas ir 
jo du sunai ir vienas bernas.

ŠTAI KUR JAU BUS ALAUS
Johnston, Pa. — šio miesto 

majoras Eddie McCloskey (ro
dos tai Lietuvis, Mikalauskas, 
bet tikrai nepatirta) Kovo 13 
d. paskelbė kad jo mieste pa
naikinama “sausuma” ir nuo 
tos dienos geras alus gali būti 
pardavinėjamas restaurantuo- 
se, krautuvėse ir klubuose ku
rie bus pripažinti teisėti.

“Aš pripažystu kad reikia iš
naikinti slaptas pardavyklas, ir 
šis viešas pavelijimas parduoti 
bus geriausias būdas kovai su 
slaptomis parduotuvėmis.

“Jeigu federalė valdžia nega
lėjo prohibicijos įvykdyti, tu
rėdama visą mašineriją ir tei- 

’ses su savim, mums nėra reika
lo nei bandyti, turint mažą po
licijos būrį.

“Kadangi federalė valdžia pa
siskelbė jog neužkabinės mažų 
parduotuvių, mes pavelysim tei
sėtose vietose parduoti alų vie
šai”, pasakė McCloskey.

ĮSPŪDŽIAI
Detroito šv. Antano parapi

jos jaunimas, Vyčiai, minėjo 
trigubas sukaktuves. Tai buvo 
dvylika metų kunigavimo ir sy
kiu klebonavimo šioj parapijoj 
Kun. L Boręišio, kuris taip la
bai vyčius myli, ir dvyliką me
tų gyvavimo ir darbuotės Vy
čių 102-ros kuopos. Man, da
lyvavus kaipo svečiui, labai ma
lonu pasidalinti įspūdžiais.

Vasario 26 d. pats Kun. I. 
Boreišis atlaikė iškilmingas mi
šias; pamokslą pasakė gabus 
pamokslininkas Kun. E. šteig- 
manas iš Youngstown, O. Tas 
Detroitiečiams buvo tikra nau
jenybė, nes Kun. šteigmanas 
yra geras kalbininkas. Mišių 
tarpuose gražiai giedojo gerai 
išlavintas bažnytinis choras, 
vedamas vargoninko J. Blažio. 
Stasė Greičienė, žinoma Cleve- 
lando solistė, puikiai sugiedojo 
“Sveika Marija”.

Vakare, apie 7 vai., puikiai 
išpuoštoje salėje buvo sureng
ta iškilminga vakarienė, kurio
je dalyvavo svečiai iš Youngs- 
towno, Clevelando, ir apie trys 
šimtai vietinių. Laike vaka
rienės pasakyta daug gražių 
linkėjimų celebrantams jų dar
buotę prisimenant. Tarpus puo
šė eilės ir muzikališka dalis. 
Stasė Greičienė puikiai sudai
navo ir jai teko kelis kartus 
dainuoti į atšaukimus. Jai pia
nu akompanavo jos dukrelė Re
gina Greičiūtė. Po programo 
tęsėsi Lietuviški šokiai iki vė
lumai, iš ko pasirodė kad tarp 
šios parapijos jaunimo Lietu
vybė gerai įgyvendinta.

Vas. 27 d., vakare, buvo su
rengta išleistuvių vakarienė 
pas pp. Adomaičius; rengė su
dėtinai vietos veikėjai. Kartu 
dalyvavo ir Kun. Boreišis. Sve
čių buvo dikčiai. Pasirodo kad 
Kun. Boreišis niekad nesiski
ria nuo parapijos veikėjų ir 
jaunimo, užtai tarp jų gyvuo
ja sutikimas ir veikimas bujo
ja. Neskaitant vakarienės, bu
vo dar žaista ir išdainuota vi
sos Lietuviškos dainos, kurias 
p-lė R. Greičiūtė vadovavo pia
nu.

Youngstowno svečiai jau bu
vo išvažiavę, bet likę dar Cle- 
velandiečiai. Juos Kun. Borei
šis pasikvietė sekančiai dienai 
pas save į kleboniją. Nuvažia
vus klebonijom radome atvažia
vusį iš Chicagos dienraščio 
“Draugo” administratorių, Tė
vų Marijonų Brolijos Kun. Ma- 
čiulionį. šitas susitikimas su 
minėtu asmeniu buvo visiems 
labai žingeidus ir tikiu naudin
gas abiem pusėm. Mat, admi
nistratorius, nuo kurio priklau
so laikraščio stovis, tankiai ne
žino kas dedasi redakcijoje. 
Dabar Kun. Mačiulionis gavo 
progos persitikrinti, nes Det- 
roitiečiai ir Clevelandiečiai api
pylė administratorių įvairiais 
klausiniais. Pav., kodėl “Drau
gas” duoda tiek vietos kokiems 
ten “artistams” save išsiaukš- 
tinti, apsirašyti nebūtais daly
kais kurie skaitytojus tik pikti
na ir priverčia mesti skaičius 
katalikiškus laikraščius del to 
kad juose kiti katalikai negau
na vietos pasakyti teisybės net 
švelniausioj formoj. Tokie ir 
panašus dalykai sugriovė Dėt-1 
roite gražiai užvestą Detroito 
žinių skyrių “Drauge”. Kun. 
Mačiulionis išklausęs visų klau
simų ir švelniai atsakinėdamas,

pažadėjo kreipti daugiau dėme
sio į tai.

Taip išsikalbėję ir pasivaiši
nę pas Kun. Boreišį, susitarė
me važiuoti apžiūrėti Detroito 
Dailės mųzejų, drauge važiavo 
ir Kun. Mačiulionis. Pietums 
gi buvom vėl užprašyti pas pp. 
Adomaičius, ir tai buvo jau tik
ri išleistuvių pietus. Skaniai 
pavalgę ir atsisveikinę išvykom 
atgal į Clevelandą.

Laimingai pargryžę, turime 
daug malonių atsiminimų iš ap
silankymo pas jus, Detroitie- 
čiai, ir tariame nuoširdų ačiū 
už draugiškumą, už vaišingu
mą visiems su kuriais turėjo
me progos ir garbės dalyvauti.

K. štaupas.

DIRVA VIS DAR GAUSIAI 
PLATINASI

GERB. SPRAGILAS

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bide. Cleveland -

J L I E T I V Ą C
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

BALTIMORE, MD.
Kaip komunistai norėjo iš

naudoti Lietuvos Nepriklauso
mybę. Lietuviams minint Lie
tuvos nepriklausomybės 15 me
tų sukaktuves, komunistai buvo 
atsinešę ir pirmininkui įteikę 
rezoliuciją, kurioje užgiriams 
komunistų rengiamos Kovo 4 
gatvėse riaušės ir kitokios ne
sąmonės ir reikalavo kad ta re
zoliucija butų viešai perskaity
ta ir susirinkimo priimta, ir 
kopijos butų įteikta miesto val
dybai. Tai buvo bjaurus ko
munistų akiplėšiškumas ateiti 
į svetimą susirinkimą ir reika
lauti kad susirinkimas užgirtų 
jų nesąmones. O kas bjauriau
sia tai kad ta komunistų rezo
liucija prasideda žodžiais “Mes 
Baltimorės Lietuviai susirinkę 
į Lietuvių salę, Vasario 19 d., 
1933 m., paminėti Lietuvos ne
priklausomybės 15 metų sukak
tuvių, pilnai užginame bedar
bių demonstraciją kuri atsibus 
Kovo 4 dieną”. Pirmininkui at
sisakius rezoliuciją skaityti ko
munistai bandė trukšmu pri
versti skaityti. Tačiau kuomet 
pirmininkas pasakė kad ta jų 
rezoliucija tinka tik komunistų 
susirinkimui, kuris įvyks Vasa
rio 26 d., raudonukai trukš- 
maudami apleido susirinkimą.

Komunistų mitingas. Vasa
rio 26 d. įvyksta komunistų ko
kio ten “bendro fronto” rengia
mas masinis susirinkimas agi
tacijai už demonstraciją Kovo 
4 d. Komisaras M. žaldokas 
baigdamas savo “pamokslą” 
paskaitė viršuje minėtą rezo
liuciją ir gerokai išplūdo Jarą 
už neskaitymą tos rezoliucijos 
minint Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuves. Tačiau sa
vo susirinkime raudonukai ne
siūlė rezoliuciją priimti ir ko
pijas pasiųsti miesto valdybai, 
o tą galėjo padaryt tik pakei
čiant pradžią rezoliucijos. Ta
čiau to nedarė, matomai bijojo 
savo kailį statyti pavojum

Tame susirinkime raudonukai 
ir vėl norėjo iškrėsti vietos 
Lietuviams šposą. Jų tikslas 
buvo kad tame susirinkime bu
tų išrinkta nuo Lietuvių atsto
vai į kokį t-n komunistų “ben
drą frontą” ir kad tie atstovai 
atstovautų vietos Lietuvius ir 
jų organizacijas. Bet tos ko
munistų gudrybės buvo tuojau 
pastebėta ir apsaugota Balti
morės Lietuvių vardas. Komu
nistėliai pradėjo landžioti po 
draugijų ir kuopų susirinkimus 
bandydami įtraukti jas į tą sa
vo “bendrą frontą” organizuo
ti gatvėse riaušes. Tačiau nie
ko nelaimėjo. Kaip teko nugir
sti tai SLA. 64 kuopoj ir D. L. 
K. Mindaugo draugijoj raudo
nukai gerai nudegė savo rau
donas nosis. Taip ir gerai. Aš 
manau kad ir kitos draugijos 
taip pat pasielgė ir nesidavė 
tiems nedakepėliams teršti ge
rą Lietuvių vardą. Balandėlis.

Jonas Stanislovaitis iš Milli
nocket, Me., senas “Dirvos” rė
mėjas ir skaitytojas, nežiūrint 
sunkių laikų ir bankų užsida
rymo, prisiuntė $8 už ‘ 
savo ir savo brolio ir 
gyvenančių Lietuvoje.

C. Litvinas, Kearny, 
prisiuntė Lietuvos bono 
$5 vertės už savo prenumeratą 
suvirs dviem metam iškalno.

J. Victor iš Pittsburgh, Pa., 
prisiuntė net $4 už savo pre
numeratą.

Katrė Praleikienė, Union Ci
ty, Conn., užsirašė “Dirvą”.

M. Venskaitis iš Montreal, 
Kanada, pastojo į “Dirvos” ar
tojų eiles.

.1. Krasauskas iš Toronto, Ka
nada, prisiuntė prenumeratą P. 
Motėj uno.

M. Ažunaris iš Detroit, Mich, 
įstojo į “Dirvos” artojus.

P. Šileika iš Minonk, Ill., pa
didino “Dirvos” artojų eiles 
prisiųsdamas savo prenumera
tą.

.J. Baukieta iš Frackville, Pa., 
užsirašė “Dirvą”.

B. Gičauskas iš St. Catherine, 
Kanada, užsirašė “Dirvą”.

Antanas Andruškevičius iš 
Nanty Glo, Pa.

Petras Stanionis iš Hunts- 
burg, O.

J ieva Strakolaitienė iš Bing
hamton, N. Y., užsirašė “Dir
vą”, nes jai patinka “Merunas”.

Kazimieras Tumosa, iš E. St. 
Louis, Ill., rašo: Sunkus dabar 
laikai, bet be “Dirvos“ irgi sun
ku būti, taigi nors pavėlavęs 
siunčiu prenumeratą ir noriu 
būti jos skaitytoju,

A. Dagilis iš Montreal, Ka
nada, prisiuntė prenumeratą P. 
Dudonio iš ten pat.

Jonas Juodakis iš Sunder
land, Mass. /

Aleks. Cimakauskas iš Pitts
ton, Pa.

Juozas Milaknis iš Dayton, O. 
atnaujino savo prenumeratą ir 
išrašė “Dirvą” savo giminėms 
Lietuvoje, prisiųsdamas $5.

Antanina Dukauskaitė, vieti
nė.

V. Dailyda, vietinis.
M. Maminskas. vietinis.
Juozas Sušinskas, vietinis.
Adelė Kančiene, vietinė, iš

rašė “Dirvą” dovanų savo bro
liui S. Baranauskui čia pat.

Pranė šukytė, vietinė, išrašė 
Dirvą” savo tėvui į Lietuvą.

Dirvą” 
sesers

N. J., 
kuponą

DAYTON

PAJIEŠKĄU SAVO pusbrolių Si- 
manų Nakučų ir Praną Stankevičių 
ir švogerį Stasį Daminą. Gyvena 
Chicagoje. Prašau jų pačių arba ži
nančių apie juos atsiliepti. Mano 
mergiška pavrdė buvo Sinkevičiūtė. 
377 Park St. Holyoke, Mass.

Mrs. Apolonija Civienė
PAJIEŠKAU savo pusseserę B. 

Ruikitę, po vyru Šalčienė. Paeina 
iš Kretingos ap. Aš esu Paulaus- 
kiutė, po vyru

B. Embras
240 Jerome av. Merchantville, N. J.

AČIŪ VISIEMS!
Nors jau trečias mėnuo po 

naujų metų, nors atėjo pats di
džiausias Amerikos krizio lai
kas, bet geri “Dirvos” rėmėjai 
ir platintojai nesustoja ją pla
tinę.

Garbė jiems už tai, nes kuo
met kiti musų laikraščiai pra
randa skaitytojus del depresi
jos, “Dirvos” skaitytojų pasi
šventimas savo laikraštį pla
tinti, ir naujų kurie tik gauna 
“Dirvą” pažinti, palinkimas prie 
jos, parodo kad “Dirva” turi 
savo patraukimą.

Gerbiamieji, prašome jus ir 
toliau darbuotis platinime sa
vo laikraščio.

Kalbinkit savo draugus skai
tyti “Dirvą”, išrašykit ją gimi
nėms Lietuvoje arba kituose 
pasaulio kraštuose gyvenan
tiems.

WATERBURY, CONN
Kometa Waterburyje. Ar ži

not kas yra kometa? Tai toks 
klaidžiojantis dangiškas kūnas, 
velkantis su savim ruožą žiban
čios miglos. Parabolom ir hy- 
pcrbolom jos laikas nuo laiko 
aplanko šį musų paprastą pa
saulį, nušviečia jį, nustebina 
gyventojus, ir vėl išnyksta die
vai žino kur.

Taip nesenai atsitiko ir mu
sų mieste. Netikėtai aplankė 
mus Lietuvos poetas Tysliava 
— taip pat klaidžiojantis, taip 
pat nušviečiąs musų minties 
padanges kaip ir tolima, nepa
žystama kometa. Pabuvo mie
ste keletą dienų, pasirodė ant 
pagrindų apvaikščiojimo Lietu
vos nepriklausomybės, padekla
mavo rinktinei grupei klausy
tojų pas Stanislovaičius, ir iš
nyko palikdamas visus belau
kiant jo sugryžimo surengti 
tikrą poezijos vakarą Gegužės 
mėnesį. žvaigždė.

M. A. Raginskas tinkamas 
būti SLA. sekretorium. Musų 
veikėjas M. K. Mockevičius, bu
vęs delegatas abiejuose SLA. 
seimuose, Chicago.] ir Pittsbur
ge, gerai pažysta nominuojamą 
į SLA. centro sekretoriaus vie
tą M. A. Raginską. Mockevi
čius sako kad Raginskas yra ne 
vien tiktai rimtas, geras žmo
gus, ftt pilnai kvalifikuotas ir 
apsipažinęs su SLA. reikalais 
pilnai, nes per eilę metų buvo 
arti prie SLA. reikalų ir 'buvo 
Kontrolės Komisijos narys. To
dėl SLA. nariai išrinkę Ragin
ską centro sekretorium pada
rys daug gero savo organiza
cijai.

Perdaug nenorėk, nes savo 
neteksi, čia viena šeima,- kai
lio bedarbė (ne Lietuviai) nau
dojosi bedarbių pašalpa. Prie
kitų dalykų gavo ir naują lovai galėjo tilpti.

tas patiesas. Ji at- 
jame turėjo paslėpus 

Pradėjus jieškoti ra- 
pinigus čielybėje, bet

patiesą (matrasą), o senąjį pa
siėmė del skudurų. Šeiminin
kei sugryžus iš miesto, vyras 
pasigyrė kad atvežė jiems nau
ją patiesą. O kur senąjį padė
jai, klausia moteris. Išsivežė, 
atsakė vyras. šeimininkė be 
dvasios nubėgo į šelpimo pun
ktą ir pareikalavo savo senojo 
patieso. Paklausta kam jai rei
kalingas 
sakė kad 
$1,500. 
do visus
šelpimo biuro vedėjas pasida
lino pinigus pusiau ir dar su
spendavo nuo gavimo pašal
pos.

Lietuvos paveikslai. Pereitą 
savaitę C. G. Lukšis parapijos 
salėje rodė judamus paveikslus 
iš Lietuvos, parodydamas daug 
vaizdų iš Lietuvos kultuvėj imo. 
Taip pat gavom progą pamaty
ti gerą paveikslą, pirmą gamin
tą Lietuvoje, “Onytė ir Jone
lis”. žmonių buvo kiek tiktai 

“D.” Rep.

į Pirkit sau maisto reikmenis is į
į THE ECONOMY MARKET į
į kampas Troy ir Chapel Streets ■;
Jj šviežios mėsos ir daržovės kasdien. Taipgi visokį da- 
į lykai dėžėse. Krautuvė su geros rūšies prekėmis, že- 
n momis kainomis ir geru patarnavimu visiems. z
I; Atdara sekmadieniais nuo 8 iki 11 ryto. \

Telefonas Adams 0119. NORTH DAYTON, O.

DAHM BROS. CO., Inc.
ROOFING AND SIDING EXPERTS

1001 East Third Street
Tel. Fulton'1651 DAYTON. OHIO

Gravel, Asphalt Shingles, AsphaltTile, Slate, Asbestos, Tar ann 
Built-Up Roofs. Hctal Weather Strips—Roofing Paints, Water

proof Caulking, Brick Siding—Thru-Lock Siding.

Daugelis Daytono Lietuvių pasinaudojo musų patarnavimu užden
gimu stogų bei sienų (šonų). Visi yra'pilnai patenkinti musų at

liktu darbu.

GERB. SPRAGILAS APIE 
BLOGUS IR GERUS 

LAIKUS
Kantičkoj yra pasakyta: 

“Po verksmo stojos links
mybė”.

Ale reikia pirmiau pasa
kyt kad pirm verksmo bu
vo pačią rėdė kailiniais iš 
ėjo verksmas, o po to vėl 
užstojo linksmybė.

Taip ir su šia kapitalis
tiška šalimi Amerika.

Vieną syki buna geri lai
kai, kitą sykį blogi; paskui 
vėl ateina geri ir. tt.

Štai dar nesenai buvo to
kie laikai kad žmogelis ku
ris rašyt-skaityt nemokėjo 
važinėjo $3,000 vertės auto
mobiliu, dėvėjo $18 vertės 
šilkinius marškinius ir sa
vo pačias rėdė kailiniais iš 
geriausių Sibiro žvėrelių 
kailių, mokėdami po $1,321.

Ale po to atėjo sunkus 
laikai, dabartinė depresija, 
kuri privertė visus tuos iš- 
laiduolius verkti už savo 
aną seną durnumą.

Ale neilgai taip bus, vėl 
ateis geri laikai ir vėl visi 
galėsim but linksmi ir pa
tenkinti. Dabar bus dar 
smagiau ba bus pirktinio 
alaus ir degtinėlės, nerei
kės patiems pasislėpus vir
ti. Vėl prasidės darbai ir 
vėl visi dirbs.

Ale kaip bus su tais ku
rie dabar paprato dykinėt, 
ilgai miegot ir vėlai keltis? 
Ar jiems bus džiaugsmas ar 
verksmas? O labiausia ką 
sakys bolševikai geriems 
laikams atėjus?

Dabar jie paprato laukti 
ir trokšti kad darbo žmo
neliai butų labiau ir labiau 
slegiami, ir kasdien tikėjo
si kad nepakęsdami skurdo 
ir bado, vargšai ims sukils, 
išvers kapitalistus ir viską 
paėmę atiduos bolševikams. 
Juo blogiau — tuo geriau 
sako raudonukai. Tai reiš
kia, juo darbininkams blo
giau tuo raudoniems geriau. 
Kada laikai pagerės, bolše
vikams bus didžiausias šir
dies skaudėjimas ir susi-' 
graužimas.

Dabar jie, tingėdami dir
bti, laukia keptų karvelių, 
o paskui reiks patiems išsi
kepti; kursto vargšus žmo- 
nelius kad kuogreičiausia 
įvestų Amerikoje tokią “ge
rovę” kai sovietų rojuje. O 
iki tos “gerovės” atėjimo, 
jie kursto savo draugučius 
eiti į miesto valdybas rei
kalauti “bedarbių pašalpos” 
po $25 į savaitę ir po $5 vir
šaus kožnam vaikui. Kuris 
turi penkis vaikus, galėtų 
gauti $50 į savaitę. O ka
da pagerės laikai tai dirb
tuvėje po tiek niekad neuž
dirbs. Taigi raudonukams 
reikia kad darbai neitų, 
bankai užsidarytų ir viskas 
sugriūtų.

Jeigu tik naujas prezi
dentas pagerins laikus tai 
jis bus didžiausias “darbi
ninkų 
šas ir kapitalistų draugas. 
Ba tada kapitalistai vėl da
rys sau pelnus, o darbinin
kai turės eiti j dirbtuves ir 
prakaitą lieti, gauti algas, 
pirktis automobilius, o ko
munistams atimti viltis jų 
raudoną rojų įvesti.

Taigi kaip neimsi, iš vir- 
^šaus ar iš apačios, vistiek

(raudonukų) prie-

visiems nebus gerai.
Ale jus darbininkai ne

paisykit kam gerai kam ne, 
bile tik jums bus gerai.

Kaip tik darbai pegerės 
vėl visi turėsit pinigų ir 
galėsit važinėtis apsilankyt 
Lietuvoje ir kur tik kas no
rėsit.

_ BROOKLYN, N. Y.
“Lietuvių Daina”. Šiuo- 

mi pranešam Lietuvių vi
suomenei kad Didžiojo New 
Yorko Lietuvių Ansamblis 
nuo Vasario 10 d. š. m. ofi
cialiai yra vadinamas “Lie
tuvos Daina“, nors muzikos 
nurodymu yra ansamblis.

Antanas Eimutis yra pa
skirtas reikalų vedėju ir j 
jį prašoma kreiptis kaip as
menims taip ir organizaci
joms, adresu: “Lietuvos 
Daina”, C. of Antanas Ei
mutis, 250 Keap st., Brook
lyn, N. Y.

Galima priminti Lietuvių 
visuomenei kad “Lietuvos 
Daina” (ansamblis) atidžiai 
rengiasi prie savo koncer
to, ir tinkamu laiku spau
doje tilps pranešimai apie 
tai.

Juozas Antanavičius,

ŽEMĖS DREBĖJIMO 
ŽIINOS

visus 
buvau

prižadino iš miego, 
jau atsikėlęs. Kre- 

rašyti.
patraukiau kiek ar-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ba ant tuščių žemės sklypų su
sikūrę ugnis kūrina ir būriais 
apstoję kalbasi.

Nuo 12 vai. nakties užėjo to
kia migla kad po pat kojų be 
žiburio nebuvo nieko matyti.

Po 2 vai. nakties parėjęs į 
kambarį užsukau radio, šeimi
ninkas buvo prigulęs. Pasėdė
jęs kiek nuėjau gulti, nes bu
vo šalta. Bet užmigti negalė
jau ; per visą naktį buvo tai len
gvesnis tai smarkesnis krėti
mas. Smarkiau sukrėsdavo kas 
5 ar 10 minutų. Ryte apie 6 
vai. vėl pusėtinai pakratė, reiš
kia 
Aš
čia, baisu

Rytmetį
čiau linkui Long Beach, tai iš- 
tikro baisu žiūrėti, daugybė na
mų visai tik griuvėsiai, krūvos 
plytų. O kurie dar šiek tiek 
stovėjo tai pristatytos sargy
bos saugojo, nieko neleido ar
ti prieiti nei privažiuoti. Juo 
arčiau į Long Beach tuo dau
giau griuvėsių. Policija nelei
džia į Long Beach be ypatingo 
įrodymo reikalo. Visur dairan- 
tis net baisu darosi, žmoneliai 
kurių namai suardyti, susėdę 
kieme sėdi nuliūdę, žvalgosi; 
kiti savo automobiliuose susė
dę laukia, nežino kur dėtis.

Baigsiu rašyti, nežinia kas 
bus šią naktį, Kovo 11 į 12 d. 
štai berašant vėl sukrėtė.

Daugiau matysit iš Angliš
kų laikraščių. čia paminėjau 
tik Los Angeles ir Long Beach. 
Bet žemės drebėjimas palietė 
apie 10 aplinkinių miestų ir 
miestelių, vienus daugiau, kitus 
mažiau, šiandien (Kovo 11 d.) 
laikraščio negalėjau gauti, nes 
neužteko pas mus.

Eisiu pasiųsti šį laišką “Dir
vos” redakcijai, tik nežinau ar 
gausiu kur pašto ženklelių; vie
name pašte arčiau musų buvau, 
bet paštas sugriautas ir nepar
duoda. Reikės toli eiti, o ir bai
su eiti, nežinau ar berasiu ką 
parėjęs.

Paskutinės pastabos prieš 
laiško išsiuntimą

Prieš laiško išsiuntimą p. Mi.- 
lius dar prikergia kelias eilu
tes, kuriose matyt kad vis ra
šyta žemei sudrebant, nes raš
tas vietomis subraižytas. Sa
ko: “Baisu matyti kas yra a- 
pie mus. Dabar skaitoma nuo
stolių virš $10,000,000. Dabar 
praneša kad rasta 180 negyvų. 
Apie kelias mailes išvaikščiojęs 
negaliu gauti pašto ženklelių 
laiškui išsiųsti; visi pašto sky
riai sugriauti. Susikolektavau 
ženklelių iš privačių žmonių.”
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NAUJI ROOSEVELTO DARBAI SVARBU PALAIKY- LITHUANIAN FOLKSONGS
Prezidentas Roosevelt už

vedęs kovą prieš depresiją 
nesustojo tik ant pastangų 
sustiprinti bankus. Jis dir
ba ir daugiau.

Geriausia ir smagiausia 
taksų mokėtojams naujiena 
yra Roosevelto pareikalavi
mas kad visiems valdžios 
tarnautojams — pradedant 
nuo senato ir atstovų buto 
narių — butų numažinta 
algos 15 nuošimčių. Kon
greso nariai kurie gauna po 
$10,000 į metus, gaus dabar 
po $8,500. Roosevelt nekal
ba apie didinimą taksų bet 
apie mažinimą algų suvedi
mui galų su galais valdžios 
išlaidų.

Antras didelis žingsnis 
tai pasiūlymas senatui nu
mušti $400,000,000 iš karo 
veteranų pensijų fondo.

Yra daug karo veteranų 
kuriems reikalinga pagal
ba, nes jie nuo karo dar ne
pasitaisė ar tai nuo gazų 
apnuodinimo, arba yra in
validais. Bet daugybė ve
teranų ima iš valdžios mo
kesti prigavingu budu. Tie 
bus susekti ir mokestis su
laikyta.

Bendrai, su algų ir pensi
jų nukirtimu tuoj bus su
taupyta Į $525,000,000.

Roosevelt neužmiršta ir 
bedarbių. Nors tuo tarpu 
nieko daug negali padary
ti, ir darbai priklauso nuo 
fabrikij o ne nuo valdžios, 
bet jis ruošia $500,000,000 
projektą kuris duos, darbo 
pusei milijono darbininkų 
su mokesčiu $1 j dieną ir 
užlaikymu. Tai bus pirmu
tinė pagalba ir iš bedarbių 
armijos atims pusę milijo
no žmonių.

Toliau, Roosevelt parei-

kalavo Kongreso kad lega
lizuotų alų, ir tas jo reika
lavimas šiose dienose bus 
Įkūnytas.

Sekantis Roosevelto žy
gis, prie kurio jis ruošiasi, 
tai pagalba ūkininkams. Jis 
ruošia Kongresui pasiūly
mą tuoj imti apsvarstymui 
kokią galima butų pagalbą 
suteikti Amerikos ūkinin
kams išgelbėjimui ūkių nuo; 
bankruto. Agrikultūros se
kretorius su savo štabu ga- 
mina atitinkamus planus 
ir tariasi su ūkininkų orga-1 
nizacijomis ištyrimui jų pa
geidavimų.

Dabai' jau eina kalbos a- 
pie kainų kilimą, ir kainos 
palengva pradės kilti. Tas 
išjudins žmones labiau pir-' 
kti ir leisti pinigus apivar-Į 
ton. Bet reiktų kad Roose- 
veltas ir čia apsirūpintų —i 
kad sulaikytų bereikalingą 
branginimą.

MAS TAUTINĖS 
SPAUDOS Bv Jqhn .1. Balanda. 

A--------

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

BANKU SUTVARKY
MU DAUG GERO

ATSIEKTA
Sutvarkymu bankų ir pa

šalinimu finansinio krizio 
Amerika daug atsiekė.

Pasirodė, vadovybė Wa
shingtone ir ant Wall St.

Šalis iškils iš dabartinės 
suirutės su tvirtais, gerai 
sutvarkytais bankais.

Padaryta pirmi žingsniai 
linkui ekonomijos naciona- 
leje valdžioje ir pradėta su
balansuoti valdžios biudže
tas.

Pirmu kartu užvesta ata
kas prieš bedarbę iš valsty
bės pusės.

Šalis tapo pastatyta ant 
aukso buliono vietoj auksi
nių gatavų pinigų pamato.

Didžiausias dalykas tai 
vadovybė, ką Roosevelt įne
šė Į šalies reikalus. Per ei
lę mėnesių kaip Washingto
ne taip ir finansierių tarpe 
stokavo vadovų.

Amerikos' bankieriai pra
dėjo studijuoti Kanados 
bankų sistemą prie kurios 
per 10 metų užsidarė vos 
vienas bankas.

Amerikos Lietuvių kultūra ir 
kultūros darbas išimtinai pri
klauso nuo tautinės spaudos, 
bendro Lietuvių susitarimo kul
tūros darbuose. Jeigu Ameri
kos Lietuviai neturėtų tautinės 
spaudos tai tautinė sąmonė 
greitai išnyktų. Spauda yra tas 
šaltinis kuris bendrina jiegas, 
mintis, sudaro savo tekančią 
srovę.

Pas mus yra net kelios sro
ves, bet išskyrus tautinę, kitos 
nieko bendro neturi su Lietu
vybe, su tautinės sąmonės plė
timu. Jos tik iš Lietuvių tau
tinės sąmonės pasinaudoja, pa- 
traukdamos Lietuvius Į save. 
Bet jos padaro ir šiek tiek ge
ro, sudarydamos reakciją prieš 
tautinę spaudą, organizacijas. 
Mes turime gamtos taisyklę, 
kuri aiškiai parodo kad progre
so be opozicijos negali būti — 
bent taip praeitis parodė.

Todėl mes neturime nusimin
ti jeigu randasi opozicija, jei
gu kiti kitaip mano. Reikia ti
kėtis kad tie kurie kitaip ma
no anksčiau ar vėliau pamatys 
savo klaidas.

Amerikos Lietuvių Liaudies 
Sąjunga, kuri amžiumi palygi
namai yra dar jaunas kūdikis 
Amerikos Lietuvių gyvenime, 
yra Lietuvių tautinės sąmonės 
skleidimo ir palaikymo priemo
nė ir ji tame jau lošia savo ro
lę ant tos skalės kaip ir tos or
ganizacijos kurios daug senes
nės savo amžiumi.

Amerikos Lietuvių Liaudies 
Sąjungos nariai gerai žino kad 
tautai reikalinga spauda, be.ku-

As far as we can tell Lith
uanian songs are as old as the 
Lithuanian nation itself. The 
earliest chronicles of the Ger
mans and Poles, which mention 
in the 13th. century, already 
tell of how Lithuanians were 
ever wont to sing on all occa
sions. It seems strange that 
song should be mentioned in 
the chronicles, for these were 
largely records of warfare and 
military exploits. But the Ger
man and Polish chroniclers did 
not forsake their theme in or
der to set down a treatise on 
Lithuanian songs, for they com
plained that the singing of war 
songs by warriors and priests 
so inspired the Lithuanian war
riors and made them so fear
less that no enemy could daunt 
nor withstand them. If songs 
were already so well-formed by 
the 13th. century, then hund
reds of years must have elapsed 
in their development,«thus plac
ing their origin at the ancient 
date. But how many hundreds 
of years ago that was, we’ll 
never know.

Who were the authors of the 
songs? Here again we cannot 
tęll, for the songs, when com
posed, were not set down on 
paper, but passed directly to 
the people, who.-took them and 
kept them if they liked them, 
but soon forgot who originated 
them. In the ąbsence of writ
ten poetry the composers had 
to make their own verse be
fore they set it to a melody. 
Or perhaps it was a poet who 
composed a poem and then set 
it to music to further enhance 
his work. In any case, the re
sult of combining poet and com
poser in the same individual 
was most fortunate, for words 
and melody were made of equal 
importance in the expression

of the writer’s moods and feel
ings. The writers composed 
their verse and melody at the 
same time, so that the same 
emotion tinged both poetry and 
melody and made them one and 
well — neigh inseparable. This 
quality is difficult to obtain in 
songs in which words and mel
ody are written at separated 
periods or by different individ
uals, for no two people can see 
a landscape or suffer sorrow 
and be moved by exactly the 
same emotions and thoughts.

But the Lithuania peasant, 
with no literary or musical 
training, sang them to his own 
emotions as soon as he experi
enced them and created a beauty 
of expression such as many 
trained musicians and poets 
painstakingly try to attain, us
ually unsuccessfully. If a land
scape pleased his eye as he work
ed in his field, if some loved 
one died or suffered some mis
fortune, if he was pleased with 
his spirited horse, if he had a 
tale to tell of some striking ex

ploit or event, if he was in love, 
if he was moved in any way 
he would proceed to put his 
feeling in words and melody. 
His phrasing may not have 
been elegant in all instances, 
but he expressed his feeling 
clearly in unmistakable terms. 
He was greatly aided in his 
composition of songs by the 
flexibility construction and nat
ural beauty of his language 
which seems to have been made 
for poetic expression. And then 
again, his friends and neighbors 
added some refinements here 
and there and passed them on 
to their children and grandchil
dren, and so down to our days, 
when these songs which have 
not died out are being recorded 
to safeguard their beauty for
ever.

IŠKILMINGOS CERMAKO 
LAIDOTUVĖS

Kovo 10 d. tapo iškilmingai 
palaidotas Chicagos pirmutinis 
svetimšalis ateivis majoras An
ton Cermak, kuris Vasario 15 d. 
buvo šuviu sužeistas Miami ir 
po trijų savaičių mirė. Laido
tuvės įvyko Bohemų tautiško
se kapinėse.

Laidotuvių procesijoje daly- 
votas Chicagos Stadiume per 
nių — kareiviai, jūreiviai, mie
sto tarnautojai ir piliečiai. Ei
lė buvo penkių mylių ilgio. Dvy
likos mylių kelias iki kapinių 
buvo abiem pusėm nustotas žiū
rėtojų.

Majoras Cermak buvo pašar
votas Chicagos Staidume per 
tris dienas; ta vieta buvo pui
kiai bet gedulingai išpuošta. 
Tame stadiume pereitą vasarą, 
Birželio mėnesį, buvo nominuo
tas .Franklin D. Roosevelt Suv. 
Valstijų prezidentu, del kurio 
Cermak Chicagoje smarkiai 
darbavosi kaipo Demokratų 
partijos vadas, ir pas kurį at
silankęs pasitarti šalies gerovės 
reikalais Cermak sutiko mirtį, 
nors šūvis taikyta pačiam Roo- 
seveltui.

Cermak nepriklausė jokiai ti
kybai, todėl laidotuvės buvo ne- 
relegiškos. Stadiumo grindys 
buvo išdėtos ’gėlėmis kryžiaus 
pavidale, kurio viduryje stovė
jo ant aukšto katafalko Cerma- 
ko grabas. Stadiumo 25,000 
sėdynių įtalpa nuolat buvo už
pildyta žmonėmis.

Prezidentas Roosevelt pri
siuntė savo sąjausmo raštą ir 
savo atstovą laidotuvėms.

Palaidotas šeimynos kape ša
lę savo žmonos kuri mirė keli 
metai pirmiau. \

PRIE TĖVŲ KAPO

rios gyvenimas negali eiti, jo

TBESJAO D KLAIPĖDĄ
be persėdimo

METINĖ EKSKUR4IJA
I LIETUVA
G G

Rengiama vadovybėje

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos
GARLAIVIU

"B E R I I N"
Išplauks iš New Yorko Gegužes 10 d.

kia kultūra negali plėstis ir jo- 
kis organizuotas žmonių kūnas 
negali gyvai pasilaikyti.

O kad turėti spaudą, reikia 
kiek nors prisidėti prie jos pa
laikymo ir platinimo. Kuo di
desnį skaičių Lietuvių pasieks 
rimta spauda, tuo didesnis dar
bas kultūros dirvoje bus nudir
btas.

“Dirva” - “Liaudies Tribūna” 
yra tai tautinės spaudos šalti
nis kuris patarnauja tūkstan
čiams Amerikos Lietuvių, dau
gybei Lietuvių Kanadoje ir net 
pačioje Lietuvoje, ir turi gali
mybes aptarnauti dar dides
niam skaičiui, jeigu tik mes su 
didesniu atsidavimu platinsime 
ir skleisime tarp savo brolių 
Lietuviu.

ŠVEDU 
AMERIKOS 

LINIJA
Iš New 'Yorko

S į KLAIPĖDĄ 
Per Gothenburgį

Trečios Klases Kainos:

fHINGS THAT NEVER HAPPEN

INTERNATIONAL CARTOON CO.N.’

Iš New Yorko į Klaipėdą............................$ 92.00
Į Klaipėdą ir atgal......................................  153.50

Pridedant Jung. Valst. Taksus.

GREITA 
= KELIONĖ

į U ETŲ VĄ per Š VE DI JĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVY 
“Baltasis švedų Laivynas”

- PIGIOS LAIVAKORTĖS

Informacijų kreipkitės į

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

"NAUJENOS” 1739 S. foi
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", 6820 Superior 
Ave., Cleveland, Ohio.

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

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

NORTH GERMAN
LLOYD

Linija Garsiy Garlaiviy

BREMEN
IR

EUROPA

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

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

J. 2EMANTAUSKAS, 130 
Congress Avenue, Water
bury, Conn.

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

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

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

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

Išplaukimai iš New Yorko 
Kungshohn 
♦GRIPSHOLM 
*KUNGSIIOLM 
Drottiningholm

G R IPS HOLM 
(* Lietuvių

Balandžio 1
Balandžio 22

Gegužes 8
Gegužės 20
Gegužės 27 

Ekskursijos)

d. 
d. 
d. 
d. 
d.

Informacijų ir laivakorčių kreip
kitės į vietinį agentų.

SWEDISH AMERICAN LINE

LENKAI dalyvaus Pasaulinė
je Parodoje. Vietos Ameriko
niški laikraščiai paskelbė kad 
Lenkai dalyvaus Pasaulinėje 
Parodoje, ir bus išrengta jų di
delis paviljonas, $100,000 ver
tės. Tai busiąs antras iš di
džiausių paviljonų.

Taip, Lenkai dalyvauja, bet 
kas su Lietuva ir Amerikos Lie
tuviais? Kur dingo tie garsus 
“didvyriai” kurie pasiėmė visą
darbą į savo rankas ? Kodėl 
jie nieko nedirba? Jie tik su
gebėjo pastoti kelią tiems ku
rie buvo pasiryžę dirbti atsto
vavimui Lietuvos Pasaulinėje

Lietuviams daro. Gėda tokiems 
Chicagos “veikėjams”.

Taip vadinamas “komitetas”, 
jo “darbšti valdyba” su savo 
generolais nesugebėjo per ke
turis mėnesius sušaukti susirin
kimą aptarimui prisiruošimo 
darbų. Parodos Rengimo komi
tetas pateko į demagogų ran
kas, kurie moka tik trukdyti, o 
ne dirbti. Ar ilgai Chicagos 
Lietuviai duosis vadovauti to
kiems “diplomatams”?

Lietuvis.
21 State St. New York, N. Y.
Chicago, 181 N. Michigan Av.
Boston, Mass. 10 State St.
Detroit, Mich. 73 Monroe St.

Parodoje. Sarmatą Amerikos

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 

“Dirvą”-“L. Tribūną”

MIESTO TARYBA NEGALĖS 
IŠRINKTI MAJORO

Chicagos miesto taryba su
sirinko Kovo 14 d. ir po ilgų 
diskusijų priėjo išvados kad 
pati taryba negali išrinkti mies
to galvos-majoro, nes jo termi
nas yra dar virš metas laiko. 
Neužilgo turės įvykti visuotini 
rinkimai. Kas bus kandidatais 
tikrų žinių dar nėra.

Laikinai pareigoms eiti tary
ba išsirinko Frank J. Corr, 56 
m., kuris pasižadėjo vykdyti 
velionio Cermako programą.

MIRUS MANO TĖVELIUI 
JUOZUI SIMOKAIČIUI

Kovo 9 d. sudulkiau liūdną 

pranešimą iš Lietuvos nuo sa
vo brolių kad Vasario 9 d. mi
rė musų tėvelis ir jau palaido
tas Griškabūdžio kapinėse, ša
kių apsk. Mirė sulaukęs 73 m. 
amžiaus, paliko nubudime ke
turis sūnūs: Bronių, Feliksą, 
Saliamoną ir Juozą, pamotę ir 
visus gimines Lietuvoje ir Ame
rikoje.

1914 metais baisi karo aud
ra ne laiku atėmė motinėlę ir 
sesutę, kuomet Griškabūdžio 
apielinkėje Rusai susikovė su 
Vokiečiais. Ta skaudi žinia ma
ne pasiekė tik po karo, kada 
gryžau iš Amerikos kariume- 
nės, kad motinėlė ir sesutė jau 
kapuose. šiandien gi palikau 
našlaitis, mano tėvai nuėjo į 
kapus ilsėtis amžinai.
“Be tėtušio našlaitėliui 
Ir be motušėlės
Ant šios žemčs-žemužėlės 
Karčios ašarėlės.

čia man širdis sudrebėjo, 
Akys im’ mirgėti, 
O per veidus ir pradėjo 
Ašaros riedėti....

Daug kart’ sunkesnis paliko 
Kaip motušė mirė, 
Su jos mirtim iš šios žemės 
Viskas atsiskyrė.

Bet dusauk sau nedusavęs, 
Papūsk ašarose,
O jau paguodos del savęs 
Tu niekur nerasi....

Kur tik užmesiu akelėm, 
Visur jau man juoda; 
Niekas gero našlaitėliams 
žodelio neduoda!....”

Ta žinia man liūdna bus vi
sados. Ilsėkitės, tėveliai, jūsų 
vargai pasibaigė amžinai. Ne
teko man jus pamatyti jūsų 
paskutinėje valandoje ir išgir
sti jūsų žodžius, nes aš iškelia
vau nuo jūsų dar vaikutis bū
damas, gavęs nuo jūsų gausią 
paramą, ir su jūsų gerais pata
rimais savo tikslą atsiekiau.

Lai buna jums lengva ta šal
ta žemė kuri jus prislėgė amži
nai.

Nulindęs sūnūs
Bronius F. Simons-Simokaitis

Amerikoje.

BANKAI ATSIDARĖ
Pirmadienį, Kovo 14 d., Chi

cagos gyventojų upas labai pa
kilo, kada rytą paaiškėjo jog 
bankai vienas po kito atsidaro 
pilnoms operacijoms. žmonės 
pradėjo dėti atgal pinigus ku
rie buvo pirmiau ištraukę. Chi
cagoje kaip pasirodo buvo su- 
slapstyta apie 20 milijonų do- 
larių aukso. Dabar auksas jau 
yra federaliam banke.

Biznio žvilgsniu Chicaga žy
miai pakilo nuo pirmadienio ir 
krautuvės daro gerą biznį.

EVANSTON, Ill. — H. End- 
ler, 44 m., į septynias savaites 
išgėrė 68 galionus vyno. Vieną 
dieną, jis gerai ragavęs vyno, 
nusitarė padaryti malkų iš sa
vo baldų. žmona apsiskundė 
teismui. Teisėjas įsakė vyre
liui negerti nieko daugiau kaip 
tik vandenį.

PROHIBICIJA atšaukta. Il
linois valstijos gubernatorius 
Homer pasirašė atšaukimą pro- 
hibicijo^ šioje valstijoje. Tas 
atšaukimas gerai atsiliepė Chi
cagoje.

CHICAGO.! visi skundžiasi 
kad gazo kainos smarkiai kyla. 
Kainos žymiai pakilo nuo to 
laiko kai pradėta čia vartoti 

\taip vadinamas “naturalis ga- 
zas”. Chicagos šeimininkės ke
lia protestus prieš aukštą gazo 
kainą.

SIGNALAI lėktuvams. Chi
cagos miesto orlaivių stotyje 
išsiplėtojo toks orlaivių judėji
mas kad prisiėjo įtaisyti signa
lus panašiai kaip turi gatvėse— 
raudonas ii' žalias šviesas. Bus 
naudojamos 500 wattu lempos. 
Iki bus raudona šviesa tol lėk
tuvui nebus galima nusileisti ir 
turės skraidyti ore iki pasiro
dys žalias signalas. Rep.

KAS NORI 295 SVARŲ 
NAŠTOS?

Luray, Va., miestelyje gyve
nanti mergina pasiskelbė laik
raščiuose kad ji pajieško apsi- 
vedimui vaikino kuris sutiktų 
ja rūpintis. Ji yra 23 metų 
amžiaus, sveria 295 svarus.

Kada ji buvo 15 metų am
žiaus ji svėrė 348 svarus, buvo 
5 pėdų ir 4 colių aukščio. Ka
da mieruodavosi apie save, jos 
storis irgi buvo 5 pėdos 4 co
liai. Tai biskį panelė!

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų žurnalas. Išeiha du kartu į n enesį ! 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvienų mė- ; 
nesį rasite Pustapėdiškų Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių ; 
gyvenimo nuotakiais. !

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. I : 
Lietuvaų metams $3.00. Adresas: ;

“MARGUTIS” ;
2437 West G9th Street Chicago, iU. ;

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.



Dienos Klausimais
PASTANGOS PAŽABOTI VOKIEČIUS mėgsta skaityti Lietuviškai

Kuomet Azijoje karo de
besiai jau visai užgulę, pra
dėjo niauktis ir Europos 
dangus. Štai pradėjo labiau 
ir labiau aiškėti kad Euro
poje gali iškilti karas jeigu 
tik Vokiečiai nesusitvarkys 
ir nesiliaus svajoję apie at- 
steigimą savo senos imperi
jos.

Hitleriui įgavus valdžią’ 
Vokiečiai užsikarščiavo ir 
mano kad trumpu laiku pri
vers Europą jų klausyti.

Šiose dienose kilo naujas 
svarbus dalykas Europoje, 
kada Hitler sugalvojo apsi
lankyti pas Italijos premje-. 
ra Mussolini, štai Anglijos 
premjeras MacDonald su
manė apsilankyti pas Mus
solini ir pasiuntė jam pra
šymą del pasimatymo pirm 
negu Hitler ten nuvažiuos.

Tai svarbi politiška lenk- 
tynė, nuo kurios priklausys 
Europos taika.

Prancūzija labai paten-

Žydai Rengiasi Leisti 
Lietuvišką Laikraštį

Kaune Žydai kalba apie 
leidimą sau laikraščio Lie
tuvių -kalboje. To labiausia 
pageidauja Žydų jaunimas, 
dabar mokąsis Lietuviškose 
mokyklose.

Kažin ką del to pasakys 
Palestinos Žydai. Kada ke
li metai atgal Amerikos Lie
tuvių laikraščiuose pradėjo 
pasirodyti Angliški straips
niai, Lietuvos nekurie laik
raščiai pastebėjo kad tai 
esą “parsidavimas” ištau- 
tinti Amerikos Lietuvius.

Bet tai buvo ne ateivių 
Lietuvių ištautinimui daro
ma, o pritraukimui ištautė- 
jusio musų jaunimo, nemo
kančio skaityti Lietuviškai, 
prie Lietuvių.

Lietuvos Žydai pamatė 
kad jų jaunimas sulietuvė- 
jo tik per 15 metų Lietuvos 
nepriklausomybės. Žydukai

kinta MacDonaldo žygiu ir 
žada visapusiai remti Ang- 
lijos-Italijos premjerų nu
statytą kelią.

Iki šiol buvo taip: Pran
cūzija bijodama Italijos at
sisakė mažinti Viduržemio 
jurų laivyną, ir Italija darė 
tą patį. Kadangi Italija

ir beskaitydami Lietuvių lei
džiamus laikraščius tikrai 
ištautėja, pameta net savo 
tėvų tikėjimą. Lietuviškas 
laikraštis pašvęstas Žydų 
interesams palaikys Žydus 
Žydais.

Amerikos Lietuviai pra
rado daug savo jaunimo iš- 
tautėjimo bangose vien tik 
todėl kad nebuvo iš ko pasi
mokyti kad reikia čia augu
siam jaunimui duot ką nors 
jų kalba bet Lietuviška dva
sia.

“Vilnis” Kritikuoja “Dirvą”
“Vilnis” pasigriebė sutar

šyti “Dirvą” ir Karpavičių
į smotus uz pereitame nu
meryje 1-me pusi, tilpusį 
straipsnį “Koks Likimas 
Laukia Amerikos”.

“Vilnis” rėžia kad “Dir
va” 1928 m. gyrė ir garbi
no Hooverį, kad jis žadėjęs 
gerovę, o dabar sako kad jis 
Ameriką suardė ir Roose- 
veltui liko pataisyti.

JUODOe r u n a s
Istorinė Apysaka ” ” Rašo K. S. Karpius

su Prancūzija nesutiko, Vo
kiečių kancleris Hitler su
manė įsilysti į jų tarpą ir 
prisikalbinus Italiją savo 
pusėn šokdyti Europą kaip 
Vokiečiams patiks.

Anglija sutaikys Italiją 
su Prancūzija, sutvarkys 
laivynų klausimą, ir Vokie
čiai vėl liks vieni.

•t- -i-
Lenkai šiose dienose vos 

neįkišo savo kailio pasiųs
dami kariumenę užimti at
sargos punktus Danzigo ka- 
ridoriuje, kad Vokiečiai ne
užgriebtų Danzigo.

Tuo tarpu Danzigas yra 
laisvas miestas ir ten nega
li būti jokia kariumenė.

Vokiečiai užprotestavo 
Tautų Sąjungai ir Lenkija 
tuo i ištraukė savo kareivius 
iš Danzigo kari^oriaus.

(Tęsinys iš pereito num.)

Kaip Danzigą taip Klai
pėdos kraštą ir pačią Klai
pėdą Vokiečiai laiko savo
mis teritorijomis. Skirtu
mas tik tas kad Danzigas 
ir visas tas karidorius ran
dasi Vokiečių teritorijoje ir 
iš abiejų šonų apsuptas Vo
kiečiais. Karidorius eina 
upės Vislos taku ir išeina į 
Baltijos jurą ties Danzigu. 
Vokiečiams butų labai len
gva Danzigą pagrobti, kuo
met Klaipėda stovi kitoje 
pusėje Nemuno ir reiktų 
Vokiečiams su viskuo keltis 
per Nemuną.

Pačiame Klaipėdos kraš
te Lietuva gali smarkiai su
varžyti visą Vokiečių ir jų 
pakalikų judėjimą ir tuomi 
apsaugos Klaipėdą nuo už
ėmimo.

Iki padėtis pasitaisys ir 
dalykai išsiaiškins, Lietuva 
privalo būti labai atsargi 
su Vokietininkais.

Jeigu Hitler nerimaus ir 
Vokiečiai sieks savo impe
rialistinių užsimojimų, pats 
Hitler gali atsidurti ten kur 
atsidūrė kaizeris. Anglija, 
Prancūzija, Amerika ir Ita
lija turės Vokiečius nura
minti. Tik pirmiausia rei
kia sulaikyti juos nuo nau
jų kombinacijų, kaip pav. 
Hitlerio pasimatymas su 
Mussolini.

Zubrys
Zubrys buvo jaunas vaikinas ir gyve

no Rusnės pilyje. Jis buvo atvykęs nuo 
Klaipėdos pajūrio, kur pirmiau užklupę ju
rų plėšikai nužudė jo tėvus, tik jam pavy
ko pabėgti. Jis buvo dar jaunas kada Rus
nėje atsirado, bet jį pamatęs ir pažinęs, 
tuoj pamilo jaunas pilies valdovas Brute- 
nis. Kunigas Brutenis buvo keliais metais 
vyresnis už Zubrį, bet Zubrys augalotes- 
nis, ir kada jis prabuvo jų pilyje trejetą 
metų, pilnai suaugęs į vyrą, buvo vienas iš 
tokių stipruolių kokių mažai galima rasti.

Jis buvo galingas, taip stiprus kad vie
nu kartu galėjo įveikti kelis jį užpuolusius 
vyrus. Buvo dailaus veido, labai ištikimas, 
geras, smarkus ten kur reikėjo parodyt vy
rišką narsumą, bet labai lėtas ii' nedrąsus 
prie moteriškų.

Su juo Brutenis labai susidraugavo ir 
jiedu buvo kaip broliai. Zubrį matė ir Si
gutė, bet kada jis pribuvo į jų pilį, ši laks- 
i mergiotė, tik pradedanti suaugti į mer

gas, žiurėjo į senyvesnius vyrus, mėgo gir
dėti jų erzinimus ir su jais žaisti, Zubrį vi
sai pražiūrėdama. Ji net pyko kam jos 
brolis su kokiu ten prastos kilmės vyru 
taip artimai santikiauja. Bet kada metas 
po meto Zubrys darėsi gražesnis ir vyriš
kesnis, kada pagaliau jis išsivystė į pato
gų veidu ir stiprų kunu vyrą, ši nesuvaldo
mų minčių mergiotė pradėjo atkreipti į jį 
daugiau ir daugiau domės, ir nuolat steng
damasi būti prie brolio kada tik Zubrys su 
Bruteniu būdavo, ji tą vaikiną gražiai ir 
nejučiomis savęsp priviliojo.

Laibo kūno, degančių akių, auksu gel
tonų plaukų mergaitė, ji Zubriui pradėjo 
darytis graži kaip dievaitė, ir lyg saulė net 
tamsiausią naktį jam nušviesdavo Sigutės 
pasirodymas.

Ilgai jis slėpė savyje tai ką prie Rus
nės kunigo sesers jautė, bet ji buvo labai 
atvira su juo, ir net pražiūrėdama kitus 
vyrus, nuolat su Zubriu žaisdavo. Jis mė
go vaikštinėti su ja pilies sienomis, po sa
lą — toliau ir atokiau nuo visų, nuduoda
mas jos sargu, ir prigelbėdavo pereiti upe
lį, pernešdamas ją savo rankom ten kur ji 
negalėdavo arba ir nenorėdavo peršokti. 
Kai laikė ją savo glėbyje, Zubrys labiau ir 
labiau jautė Sigutę sava, taip ji prie jo šir
dies priaugo, bet nabagas, suprasdamas 
kuo esąs, valdėsi pasukti kalbas bent kiek 
į meilę, ir net kada ji, jį erzindama, klausė 
jo ar jis ją myli, Zubrys atsargiai parink
tais žodžiais atsakydavo ką tokio neaiš
kaus, ir vėl nukreipdavo kalbą į ką kitą.

Kada pilies vyrai surengdavo žaislus, 
Zubrys, su Sigute širdyje, juos visus nu
veikdavo, visus viršydavo, ir medžioklėje ir

DIRVA

Nėra ko ‘Vilniai” pykti 
kad “Dirva” nupeikia tą 
žmogų kuris dalykus suga
dino, nors paėmė juos gero
je tvarkoje. Jeigu Hoover 
butų taisęs ir palaikęs šalį 
tvarkoje kokioje gavo kada
stojo prezidentauti, jis bu
tų visų giriamas, ne tiktai 
“Dirvos”.

Bloga tai štai kas: “Vil
nis”, kaip ir kiti komunis
tai, vistiek užsispyrę garbi
na Maskvos caruką Stali
ną, nors jis Rusiją nustū
mė į dar apverktinesnę pa
dėtį negu Hoover padarė su 
Amerika.

Taigi, vyrai, pasidairykit 
po'Savo tvartą.

“Dirvos” Sumažėjimas
Skaitytojai gauna jau 

trečią “Dirvos” numerį še
šių puslapių. Tą visi žino 
ir nereiktų apie tai rašyti. 
Bet atsirado vienas skaity
tojas kuris pamatęs laikra
štį sumažintą tuoj paskubi
no mums pranešti sekan
čiai: “Jeigu leidžiat ‘Dirvą’ 
tik šešių puslapių tai turi 
būti ir pigesnis, o ne $2.”

Tai vienas kuris nenori 
duoti laikraščiui atsikvėpti 
laikais. Amerikoniški laik
raščiai iš 60 pusi, sumažėjo 
iki 16, o kaina vis 3c.

kovose su plėšikais vikingais, kurie kartais 
norėdavo pro Rusnę prasivogti ir plaukti 
aukštyn Nemunu; jis visus stebindavo sa
vo narsumu. Niekas nenujautė iš kur jis 
tiek daug jiegų turi ir del ko toks narsus 
tapo, tik sakydavo kad jis prisigimęs toks 
galingas, ir viskas. .

Džiaugėsi Brutenis savo jaunu drau
gu, kuriam lygaus savo pilyje nerado. Dau
giau ir daugiau jis pagyrų kalbėjo savo 
seserei apie tą jauną atėjūną, kuri klausy
davo brolio žodžių ir degdavo geismu Zub
rį pamyluoti, jo mylima būti, jo glėbyje ne
šiojama jaustis ir jo širdį del jos smarkiai 
plakant girdėti. Lipo prie jo kai lapas prie 
akmens ir gėrėjosi jo didumu, nes šalę jo 
stovėdama buvo kai smilga prie jauno ar- 
žuolo.

Brutenis, pasitikėdamas Zubriu, nepa
tyręs meilėje, niekados nei nepamanė kad 
tarp Zubrio ir jo sesers butų kokia ten mei
lė. Kaip tas vaikinas jam, taip, manė jis, 
i.r jo seserei tik tiek, ir tik diek Zubrys tu
ri bendro — prideramą atsinešimą — link 
Sigutės. Bet taip mano tik tas kurs pats 
neturi ką pamylėti ir kurs, užimtas kitais 
dalykais, meilės nepažysta.

Sigutė gėrėjosi Zubriu ir elgėsi su juo 
taip laisvai ir atvirai kad tas vaikinas nie
ko kito nemanė kaip tik kad ji jį myli ty
ra, gera meile, ir daug dienų ir naktų pra
svajodavo kaip užsitarnavus kad Brutenis 
rastų jį vertu atiduoti jam savo seserį. 
Mylėjo jis Sigutę pirma savo meile ir dėlto 
laug kentė, slėpdamas savo jausmus giliai, 
giliai savo krutinėję.

Išėjęs į girią, jis sau vienas medžiams, 
Paukšteliams, ir šviesiai saulei sakė-kalbė- 
jo kaip jis Sigutę myli — nors tiek paleng
vindavo savo krutinę. Nabagas, neturėjo 
drąsos nei pamanyti prašyti Brutenį leisti 
už jo savo seserį, nors gal tas butų sutikęs, 
jei ne tuojau tai kada nors vėliau.

Bet nedaug truko ir jis pradėjo Sigu
tei atsibosti. Ji ėmė manyti apie kitus, ne
matytus, nežinomus vyrus, nes Zubrys jau 
buvo jos apglamonėtas, apglostinėtas, ir ji 
kiekvieną kartą jautė tik jį tą patį vieną. 
Ii norėjo ko nors naujo, nebūto.

Ir to sulaukė. Kaip pirmiau matėme, 
į Rusnę atplaukė Rorikas su Danais pirk
liais, ir Sigutė į jį įsivėpsojo.

Ji išėjo slaptai su Koriku pasimatyti, 
ir džiaugėsi juo kaipo savo išsvajota nau
jenybe.

Ji tuoj tapo- Zubriui visai šalta, kas tą 
vaikiną net iš proto varė. Kaip trokšdavo 
ją sueiti, vėl vaikščioti, kalbėti, bet ji jau 
vengė su juo susitikti. Norėjo pasiskųsti 
jos broliui, bet tuomi išsiduos kad ją myli, 
nevertas su kunigu lygintis vyras, taigi nie
kaip neišdryso nieko sakyti. Naktis ir die
nas nemigęs, išblyškęs, nevalgęs, širdgėlą

Kovo 17, 1933

KASLINK ŽIRKLIŲ RASTŲ LIE
TUVIŲ SENOVĖS KAPUOSE

Praeitą vasarą buvo atkasta Lietu
voje kapas su kaulais moteries ir prie 
jos buvo rasta žirklės. Tuo laiku visi 
Lietuvių laikraščiai spėliojo kodėl žir
klės buvo pridėtos — manė kad del to 
jog ta moteris turėjo būti siuvėja. Tū
lą laiką po to man teko žiūrinėti po 
seną Lietuvišką knygelę, vardu “Lie
tuvos Raštai ir Raštininkai”, išleistą 
Tilžėj 1890 m. (parašė Lietuvos Mylė
tojas). Čia pridedu ištrauką iš tos 
knygos. K. Stanislovaitienė.

• ♦ ♦

Kun. K. Aleknavyčius, klebonas Mer
kinės, išdavė 1861 metais “Pasakas, Priti
kimus, Veselijas ir Giesmes”. Toj knygoj 
telpa prakalba Lenkiškai parašyta, kurią 
Tautkus išvertė į Lietuvišką. Seka iš tos 
prakalbos ištrauka.

Mokintas tyrėjas senų ir naujų dalykų, 
p. Kraševskį, rankiaus savo Vilniškame 
rašte, privesdamas daiktus rastus senoviš
kuose karstuose, paminėjo apie avikirpes 
žirkles ir lyg iš netyčių užklausė: Kas šian
dien įspės kokios priežasties delei dėjo jas 
prie numirėlių į karstą?

Lietuviška mytologija žino apie tai ir 
žino kam jos buvo dedamos prie numirė
lių. Apsistokime truputį ant to ilgiau! 
Ką reiškia pas Lietuvius Giltinė? Kiek
vienas mokąs Lietuviškai arba Žemaitiš
kai atsakys jog Giltinė reiškia myrį. Dau
giau kaip myrį. Giltinė paeina nuo žodžio 
gelti, gėlinti, gėluo. Giltinė reiškia pirmą 
pradžią myrio, ji yra išreiškiama pavidale 
žmogystos, moteriškoje lytyje, su nosia ii 
burna pailga, mėlyna, su liežuviu ilgu, pil
nu myriško nuodo. Apsigobus balta dro
bule, dieną ji jodosi karstuose numirėlių, 
rinkdama numirėlių nuodus nuo lavonų; 
naktį ji išnešioja nuodus, užvietrydama in
dus ir palytėdama miegančiuosius, ir taip 
pravartojus nuodus, vėl prisiurbia išsun
ktą apipeną nuo liežuvio karstuose numi
rėlių.

Aš atmenu, mano mažystės mete, vie
ną kartą žiemos vakare mano motina ra
teliu verpė kuodelį, tėvas skaldė šakalius, 
o kiti šeimynykščiai, kiekvienas užimtas 
savo darbu, protylais žiovavo, laukdami 
liesos vakarienės. Aš sukalbėjęs poteriu? 
paskui motinos, pasirėmęs ant jos kelių, 
klausiausi ką vyresnieji šnekėjo. Kaimy
nystėje atsitikusios kelios laidotuvės nu
suko kalbą apie myrį, apie Giltinę, kokius 
ji dalykus išteikia dargi su jaunais žmo
nėmis. Mano motina pasimislijus tarė: 
“Dyvnas daiktas kad šioje gadynėje neat
siranda žmogaus kurs pristriugintų liežu
vį Giltinei.” Paskui pradėjo pasakoti ši
tokį nekurio drąsuno atsitikimą:

Senai, labai senai, yra pasakojama, 
žmonės buvo pradėję baisiai mirti. Vie- 

kankjnamas, jis liko atbukęs, negyvus, vos 
pajudėjo, ir pusę laiko nežinojo ką darąs. 
Stebėjosi ir Brutenis, kurs nesuprato kas 
jo draugui buvo. Tas dėjosi bėgyje tų de
šimties dienų kai Sigutė, Roriko priviliota, 
laukė jo ateinant pilį paimti.

Kada Brutenis, po nepasekmingo Rus
nės išdavystės žygio, nubloškė jos lavoną 
ant akmenų už pilies griovio, ir subudus 
visiems gyventojams ėmė pasakoti kas at
sitiko ir kas jo sesuo buvo, iš visų tarpo 
pradingęs Zubrys išbėgo iš pilies prie jos 
lavono, ir ten, sukniubęs apkabinęs ją bu
čiavo ir verkė. Jai iš burnos, iš nosių ir 
iš ausų buvo prasimušęs kraujas, apkre- 
kėjęs ant veido ir akmenų; ji jau buvo šal
ta ir negyva, bet jis ją mylėjo. Nors vi
siems ji buvo išdavikė — ir net jos pats tė
vas ir motina, jei butų gyvi, butų ją nužu
dę už tokį išdavikišką pasikėsinimą, — vie
nam Zubriui ji buvo meili ir brangi — nors 
jau tik lavonas.

Brutenis uždraudė visiems net užlipti 
ant sienos pažiūrėti į jos lavoną, lai jį var
nai ir žvėrys suplėšo, sakė jiems, bet Zub
rys, geliančia širdimi, persitikrinęs kad ji 

nas senukas, matydamas neužilgo mirsiąs,, 
pasišaukė prie savo lovos vaikus, giminai
čius ir kaimynus ketindamas jiems ką tai 
papasakoti. Kad visi buvo susirinkę, jis 
tarė aplinkui stovintiems: Broliai mano, 
jaučiuosi kad man veikiai reikės persiskir
ti: numanau pagal savo sopulius jog bjau
rioji Giltinė ne ant juoko lyžtelėjo liežu
viu; jos nuodas spaudžia mano širdį; aš 
nukaršęs, nebeturiu ant jos apmaudo, bet, 
kad jinai nugalabijo mano suhus, galabija 
kaimynus, gentis ir jaunus žmones, to tai 
jai dovanoti negaliu. — Senis nutilo ir 
po ilgos valandos tarė: Kai aš numirsiu, 
padėkit prie manęs avikirpes žirkles, čia 
prie šono (ii' parodė ranka).

— Ką gi tu veiksi su žirklėmis ? — pa» 
klausė stovintieji.

— Žinosite, — atsakė mirštantysis.
— Kaip gi? ar ateisi pas mus ir pasa

kysi ką veikęs?
— Suprasite, — atsakė jis.
— Kaip gi suprasim jeigu dabar mums 

nepasakysi?
Vėl po nekurio laiko tarė senis į ap

stojusius: Taigi prašau jūsų, padėkite žir
kles prie mano šono: kaip tik prieis prie 
manęs Giltinė apvilgintu nuodais liežuviu, 
prikiš artyn, tada aš paimsiu žirkles ir— 
džyrkšt! nukirpsiu jai liežuvį su apipenu!

Šie taip ir padarė: numirus seniui, pa
siliovė kitų žmonių toks didelis mirimas.

JAUNATVĖ
Jaunatvė kaip vasaros rytas 
Sutirpsta dvelkime gėlių, 
O visgi aš tąją jaunatvę 
Už viską labiausia myliu!

Prabėgo linksma kūdikystė 
Džiaugsmais susipynus gražiais, 
Bet jos aš visai negailauju, 
Man rasos nerieda veidais.

Aš gailiu, oi gailiu jaunatvės 
Ir josios auksuotų džiaugsmų, 
Nes einu prie vartų senatvės 
Sugniaužtas dygliuotų jausmų. ...

O duok tu man raktą, Kūrėjau, 
Sugryžt į jaunatvę gėlėtą
Ir leisk dar man kartą nors vieną 
Priglaust prie širdies kas žadėta!....

Jonas Morkūnas.

RUDUO
(Edm. Steponaitis)

Baigias Rugsėjis.... Lapai nuvyto. 
Dangų suspaudė miglų sparnai. ■ 
Žemę nuo ryto lanko vien vėjas, 
Saulė aptingus šviečia šaltai 
Ore begirdis kregždžių gyvumas. 
Būriais sulėkę tarias garniai.
Vysta ramumas. Spindžia mus širdys: 
Kažin ko liūdno lauk’ nuolankiai.
Vakaras.. .. tylu. ... Skaistus mėnulis 
Nemunu plaukia žvaigždžių keliais.
Bangos ramutės vos-vos pakyla 
Vėjo dvelkimo juoksmais tyliais.

jau negyva ir kad pilyje nereikalinga, nu
nešė ją tolyn nuo pilies į atokesnę vietą, su
nešė sausų šakų, sukrovė laužą> įtrynęs du 
sausu šakaliu įkūrė ugnį ir savo mylimą 
Sigutę sudegino.

-Brutenis, tą dieną buvęs susimaišęs, 
nuo visų atsiskyrė, ir kadangi sargai nelei
do nieko ant sienų užlipti pažiūrėti į lavo
ną, ir jie patys nelipo, niekas nematė kur 
Sigutės lavonas dingo. Niekas nepasige
do nei Zubrio, dėlto kad visi tą dieną buvo 
lyg sumišę, kas sau vaikščiojo, akis į žemę 
nuleidę, apmąstinėdami tai kas pilyje nuti
ko ir kas dar butų nutikę jeigu jaunos ku- 
nigytės užsimanymas butų įsikūnijęs.

Kada vėliau Brutenis pasigedo Zubrio, 
jo niekas pilyje nematė. Brutenis pažvel
gė nuo sienos į tą vietą kur buvo jo sesers 
lavonas — jo ten nebuvo. Tuoj tapo su
rasta sudegusio laužo žymės — ir ar ant 
jo susidegino ir pats tas jaunas milžinas, 
iš meilės tai nevertai mergiotei, niekas ne
žinojo, nes jokių žymių rasti nebuvo gali
ma.

Sekai Keturi Broliai,
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PRACUZKAPIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

mums Lietuviams atlygino 
už tą gerą. Tai mes gerai 
patyrėme ąavo kare su Len
kais ir šiandien kada susi
duriam su Lenkais Vilniaus 
klausimu. B. L.

KANADOS 
NAUJIENOS

Apie Prancūzus iš 1812 me
tų ir 1915-16 metų

Netoli nuo Jurbarko, ku
ris stovi prie žemutinio Ne
muno, Į vakarus Napoleono 
laikais (apie 1812 m.) būda
vo ganyklos. Ten buvo ke
letas hektarų lekiančiojo 
smėlyno, ant kurio buvo pa
statyta aviniukas, kur pie
menys, užėjus dideliam lie
tui, suvarydavo avis. Čia 
buvo didelė kautynė Pran
cūzų su Rusais kuomet Na
poleonas ėjo iš Paryžiaus Į 
Maskvą. Toj vietoj sušalo 
daug Prancūzų, užėjus di
deliems šalčiams. Aviniu
kas buvo prikrautas lavo
nų kaip malkų. Visi karei
viai buvo palaidoti tame 
smėlyne.

Rusų kunigaikščio Vasil- 
čikovo bobutei dar šeimi
ninkaujant, toje apielinkėje 
vieną metą buvo labai vė
juota vasara ir vėjas blaš
kydamas smėlį, išnešiojo po 
laukus Prancūzų kaulus, 
kurie visi pateko ant vir
šaus. Žmonėms tas. darė 
nejaukų vaizdą. Tuomet 
Vasilčikovo bobutė įsakė 
savo dvaro darbininkams 
iškasti gilią ir plačią duo
bę, surinkti visus kaulus ir 
užkasti. Kiek žmonių dir
bo prie kasimo nežinia, bet 
trys savaitės laiko praėjo 
kol tą darbą baigė. Kuni-

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, Bronzos 

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

tenkintų kostumerių.
6108-12 Lorain Ave.

EVergrcen 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—

gaikštienė pastatė ant kapo 
didelį medinį kryžių, ir pa
tį smilčių kapą apsodino pu
šaitėmis ir kitokiais mede
liais. Kryžiui nupuvus, bu
vo prikaltas prie gluosnio 
mažas kryželis, kuris ir da
bar tebėra. Pušynėlis da
bar gražiai suaugęs žaliuo
ja ir yra “Saulės” draugi
jos nuosavybė. Čia vasarą 
vietos žmonių šventadieniš
kas poilsis; pušynėlį žmo
nės vadina gojuku.

Seneliai kalba kad kai 
Prancūzai buvo Lietuvoje 
jie patikdavę visokių nema
lonumų, nes musų žmonės 
dažnai jiems kenkdavę, už- 
puldinėdavę. Prancūzai iš
eidami iš Lietuvos esą yra 
pasakę kad viskas tas pasi
liks istorijos lapuose, ir jų 
ainiai Lietuviams šimterio
pai atkeršysią. Per didįjį 
karą Prancūzai, patekę į 
Vokiečių nelaisvę, buvo at
varyti ir į Lietuvą darbams. 
Kaip Vokiečiai nelaisvius 
maitino turbut kiekvienas 
žino ir aiškinti nereikia.

Jurbarko srityje buvo į 
500 Prancūzų nelaisvių. Mu
sų vargšės moterėlės kiek 
galėdamos šelpė nelaisvius, 
nežiūrėdamos į tai kad gau
davo kalėjimo ir Vokiškii 
bizūnų.

Paimsryj buvo medinių 
rentinių šulinys. Iš jo Pran
cūzai nešdavosi vandens. 
Visuomet jie rasdavo šuli
nio viduje ant prikaltų vi
nių rišuliukus su duona, la
šiniais ir kt. Tai vis musų 
moterėlės, nuskriaudus i o s 
save ir savo mažus vaiku
čius, padėdavo belaisviams, 
kurie buvo pusbadžiai lai
komi. Pastebėję Vokiečiai 
šulinį užrakino. Musų mo
terėlės rado kitą būdą be
laisvius šelpti. Eidavo po 
keliolika kilometrų kur be
laisviai dirbdavo. Belais
viai, palikę milines toliau 
nuo. dirbamos vietos, visa
da rasdavo pilnas kišenes 
maisto. Prancūzai, maty
dami musų moterų rūpes
tingumą, pakėlę du pirštu į 
dangų, prisiekdami sakyda
vo: “Musų tėvynė jums at
lygins !”

Bet šiandieną mes mato
me kaip Prancūzų tėvynė

ROKIŠKIO ŽINIOS
Rokiškio miškų urėdijoje šy- 

met iškirsta 300,000 medžių, 
kurie bus pristatyti į lentpjū
ves, ir keliolika tūkstančių me
džių nuleista del popierio fab
rikų. Apie pora tūkstančių 
ūkininkų ir darbininkų turi už
darbio. Miško kirtėjai į dieną 
uždirbo po 1 ir 1.50 lt.; medžių 
tvarkyme stotyje po 3 lt.; me
džių vežime nuo 7 iki 16 litų į 
dieną. Uždarbiui būnant, visi 
traktieriai ir vyninės nejaučia 
krizio.

Naujas vikaras Kun. Baltru- 
kėnas visu smarkumu kovoja 
prieš “Musų Rytojų” ir “Jau
nąją Kartą”. “Oi koks tu blo
gas žmogui Tu tik 5 nuošim
tis žmoga&s!” — taip barasi 
kunigėlis ant> tautiškų laikraš
čių skaitytojų.

Vaistininkas Mikšis gavo iš 
juodrankių laišką, kurie reika
lauja 4,000 litų ir nurodo vietą 
kur pinigai turi būti nunešti, o 
jei ne tai bus nužudytas. Kri
minalinės policijos pastangomis 
buvo sulaikyti du piliečiai, Tur
kus ir Petrauskas. Ekspertai 
pripažino jų braižą ir jie tapo 
atiduoti teismui. Teismas abu 
juos nubaudė po 6 mėn. kalė
jimo.

Policijos nuovados vedėjui 
K. tapo pažemintas laipsnis ir 
jis iškeltas iš Rokiškio. Tauti
nė valdžia neleidžia sauvaliau
ti ir policijai, tik reikia įrody
mų. Kamajų policijos nuova
dos vedėjas irgi gavo 14 parų 
kalėjimo. P. Kriukelis.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road
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HEnd. 8442
F. M. LAIT, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS
6040 Superior Ave.

Ofiso valandos: 12 iki 2 
6 iki 8 vakare.
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WINNIPEG, MAN.
Lietuvių pasidarbavimas sa

vo vientaučiui. J. Rasimavičius 
su trimis mažais vaikučiais bu
vo deportuojamas iš Edmonton 
į Lietuvą. Jis buvo sulaikytas 
Winnipeg Immigration Hall del 
nežinomų priežasčių. čia jis 
neturėjo nei giminių nei pažys
tamų. Pabuvęs imigracijos nuo
vadoj kiek laiko, susipažino su 
Winnipeg© Lietuviais, kreipėsi 

>į Dylį, sakė kad jis bus grą
žintas atgal į Edmonton ir tu
rės gryžti savo pinigais, o jų 
neturėdamas prašė pagalbos.

V. Dylis atėjo pas P. Yau- 
niškį pasitarti kas galima pa
daryti kad Rasimavičius galėtų 
gryžti atgal į Edmontoną. Nu
tarė jiedu kad reikia sušaukti 
viešas mitingas. Mitingas bu
vo sušauktas Sausio 16 d. pas 
P. Yauniškį. Suėjo apie 15 
Lietuvių. Po trumpo pasikal
bėjimo visi pamatė kad J. Ra- 
simavičiui reikalinga finansinė 
pagalba. Aukų rinkimo komi- 
tetan išrinkta penki asmenys: 
V. Dylis, P. Yauniškis, J. Rim
kevičius, A. Matulevičius ir K. 
Plečkaitis.

Nežiūrint tokių blogų laikų 
ir bedarbės, komitetas pradėjo 
rinkti aukas. Rinko po visą 
Winnipega ir apielinkes. Nesi
tikėjo kad yra tiek daug Lietu
vių kurie atjaučia suvargusių 
vientaučių padėčiai. Inėjus į 
vidų nekuriuose namuose, ma
žai tereikėjo paaiškint, tuojau 
mielu noru duoda kiek išgalė
dami.

Po kelių dienų surinkta aukų 
$62. Aukavo: Po $2: P. BIu- 
sis, K. Benušis, P. Pagačauskas, 
P. Yauniškis. Po $1: J. L. Su- 
bach, V. žąsinas, G. žąsinas, J. 
Kvederavičius, A. Shille, G. Pa- 
liliunas, E. Lawripowich, G. Ku- 
prėnas, A. Norris, P. Lavrina- 
vičius, M. Gražiškauskienė, C. 
Ginkus, V. Novogrodski, A. Ma
tulevičiūtė, G. Verblinkevičius, 
P. Grigaliauskas, P. Pranevi
čius, M. Vidrik, P. Pūras, P. 
Gudžiūnas, V. Stepanavičius, 
M. Rakauskas, V. Dylis, J. Sa
mas, Z. Yauniškis, Working
men’s U. Bakery. Kiti aukavo 
mažiau kaip po $1.

Pabaigus aukas rinkti, J. Ra- 
simavičių nenorėjo išleisti iš 
Immigration Hall, kadangi imi-

Po sunkių pa- 
žmonių pa- 
Lietuviai ir 
Už tokį di- 
todvi vien- 
didelės pa-

gracijos biuro vedėjai negavo 
trijų parašų namų savininkų 
iš Edmonton. Buvo pareikšta 
kad jeigu pasirašys trys asme
nys Winnipege kurie turi savo 
namus šiame mieste, tada Rasi- 

1 mavičius bus išleistas. Atsi
rado geros širdies moterys, Dy- 
lienė ir Urbonienė, kurios ėjo 
pas Lietuvius prašydamos kad 
pasirašytų del J. Rasimavičiaus 
paliuosavimo iš imigracijos vir
šininkų globos.
stangų gavo trijų 
rašus: pasirašė du 
vienas Ukrainietis, 
delį pasidarbavimą 
tautės užsitarnauja
dėkos ir tie žmonės dar dides
nės padėkos verti už suteikimą 
savo parašų.

Po surinkimo parašų J. Ra- 
simavičius su trimis mažais 
vaikučiais tapo išleistas. Rasi- 
mavičius, gavęs $62 auką, iš
reiškė didelę padėką visiems: 
komitetui, darbuotojams ir au
kotojams.

Iš surinktų pinigų buvo nu
pirktas jam bilietas sugryžimui 
Į Edmonton, o likusieji pinigai 
įteikti jam del pragyvenimo.

Patartina butų komitetui ir 
darbuotojams del J. Rasimavi
čiaus nepykti tarp savęs. Kas 
galėjo pasirašė, kad negalėjo 
tas nesutiko pasirašyti. Už tai 
nėra ko pykti. Svečias buvęs 
išvažiavo, o mes čia gyvenam 
ir reiks toliau gyventi. Bukim 
patenkinti jad galėjom pagel
bėt savo vientaučiui bėdoje.

Lai gyvuoja 
lė tarp musų, 
bė ten bus ir

vienybė ir mei-
Kur bus vieny.

galybė.
P. Yauniškis.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 

Skaitykit “Dirvą”.

I Ofiso
£ MAin

X

MERRITS RESTAURANT
7005 Superior Avenue

Kasdien astuoni valgiai pasirinkimui sau pietums.

Kainos visai mažos — nuo 25c. už pietus
Sandvičiai 5c ir 10c. Kava 5c. Pajai 5c,
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RHEUMATIZMU SERGANTIEMS
Dr. FOX’S Prescription nuo Rheiimatizmo yra vais- E 

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

Iškirpkit šj skelbimą ir prisiųskite arba atsineškite į E 
= FOX MEDICINE COMPANY (Gerlah’s Drug Store), po = 
= antrašu 12218 LORAIN AVE.

SPECIALIAI — šis skelbimas ir 50c duos jums $1.50 = 
vertės dėžutę FOX-TABLETS.

Šios gyduolės yra geros nuo Reumatizmo, Strėnų Gė- E 
E limo ir kitų skausmų ir gėlimų.

Fox Medicine Company
12218 LORAIN AVE. CLEVELAND, OHIO

(Seniau buvo 1653 St. Clair Ave.) 
iTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT
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Į NIKODEMAS A. WILKELIS |
(Neverauskas)

Licensed Funeral Director
H Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo
E dernišką laidotuvių vietą

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok s 
g musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
S lygus, be tsižvelgimo į kaštus. =
S Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E
3 derniškas. E

mo-
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EKSKURSIJA I L I L I U V A

Rengiama Vadovybėje 
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

GEGUŽĖS 20 D., 1933 
PAGARSĖJUSIU garlaiviu 

STATENDAM
(Keleiviai bus leidžiami j laivą gegužės 19 d., po 8 vai. vakare)

• Skaniausio maisto gausingam suteikime patarnauja mandagus ir 
prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip įvairus žaislai, 
koncertai, judomi paveikslai ir it. Tyru oru vėdinamos kajutos, nekurios 
su reguliarėmis lovomis ir šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniu, gražios 
viešosios salės, ruimingi deniai

Reikalaukite Iliustruotos Brošiūrėlės su

0 Tai yra reta proga keliauti tokiose maloniose aplinkybėse ir savo 
tautiečių draugijoje tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpe lietuvių pasėkoje 
visos eilės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu 
pasisekimu.

Platesniu Informacijų Klauskite Pas:
TREČIOKAS. A. S.

197 Adams Street, Newark, N. J.
URBŠAS. J. J.

187 Oak Street, Lawrence, Mass. 
VARAŠIUS, A. S.

12th & Carson St., Pittsburgh, Pa.
„VIENYBE,"

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
VELECKIS. A.

502 South Ave., Bridgeport, Conn. 
WASHNER, C. J.

1921 Carson St., Pittsburg, Pa. 
ŽEMANTAUSKAS. JOHN

130 Congress Ave., Waterbury, Conn.

AMBRAZIEJUS. J.
168 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 

BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Main Street, Montello, Mass. 

,.DIRVA,”
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

MOLIS, P.
1730—24th Street, Detroit, Mich.

,.NAUJIENOS.”
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 

SEKYS, J.
433 Park Street, Hartford, Conn. 

SIDABRAS. K.
342 W. Broadway, So. Boston, Mass.

HOLLAND-AMERICA LINE

Telefonai Namų 
1773 KEnmore 4740W

J. KERŠIS :
Standard Bank Bldg/1414

Baigęs teisių mokslą Cumber
land Universitete ir darbuojas 

su Teisių ofisu advokatų 
Collister, Stevens irCollister, Stevens 

Kurzenberger
Su visais teisių reikalais 
viai, Slavai, Lenkai ir 
kreipkitės prie musų.

Lietu- 
Rusai

j o ROSEDALE ©:
Dry Cleaning Go,:

«
C. F. PETRAITIS, Prop. I 
6702 Superior Ave.,* •

PEOPLE WITH 
PHONES GET

THE OHIO HELL TELEPHONE CO.

III I

“Aš galėjau duoti darbo vienam sa
vo darbininkui tris kartus”, sako vie
nas dirbtuves vedėjas*. “Jo kvali
fikacijos buvo geros, bet jis neturė
jo telefono. Kada darbo atsiranda 
nėra kada gišuoti. Aš paėmiau ki
tą kurį galėjau pasiekti telefonu.” 
Įsitaisykit telefonx kad darbdavis 
galėtų jus pasišaukti kada reikia. 
Kaštuoja tik keli centai į dieną.

* Vardas pareikalavus.

Važiuosit Lietuvon?
Būtinai kreipkitės i sava — sena patikėtina Lietuvišką — įstaigą.

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, O. Atdara iki 7 vale

E HEnderson 9292 =
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| , EINANTIEMS KITUR GYVENTI
= Kuomet jus perkraustysite savo rakandus musų 
E kais, galit bus užtikrinti kad rakandai bus pervežti 
= giai j nurodytą vietą. Galit užmiršti savo rūpestį 
E tai, nes ji kompanija yra atsakanti tame darbe.
= SCHOTT MOVING CO. žino kaip vartoti pervežamus E 
E rakandus į tolimas vietas arba čia pat mieste. =

SCHOTT MOVING CO.
Local and Long Distance Moving—Expressing 

= Telefonas HEnderson 5539 E
6103 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, O.

rtllllllllll lUlllllllllllllllllllllllllllilllllllllllHIllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll11llllllF. 
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tro- 
sau- 
apie

(A. JAKUBAUSKIENĖ)
Lithuanian Funeral Home

E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų.

nių pervežimui į ir iš ligonbučių, 
= gos.

ir aukštyn be apribojimo.
E 6621 Edna Avenue 
^.iiiiiiliiliiililiiiiliiiilililiiiiiiliiliiiiiilliliiliiiliiliillliihiibiiiiii liiihiliilliiiiiiiiiih’E

Vežimai ligo- 
Kainos sąžinin- 

žemiausia kaina laidotuvėms,, visos lėšos $150 
Reikah telefonuokit.

ENdicott 1763

LIETUVIAI!
Važiuokit Tiesiai i Klaipėdą

su
DIDELE VASARINE EKSKURSIJA

LAIVU
S. S. FREDERIK VIII

IŠ NEW YORKO BIRŽELIO 3, 1933
LAIVAKORČIŲ KAINOS:

Į vieną pusę J' abi pusi

Trečia klesa .........................  $92.00...............$153.50
Turistine klesa ..... 111.50.............. 187.00
Kabinine klesa (minimum). 132.50............... 245.00

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

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

1G8 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, I*., 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.
Vienybė, 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Washner, C. .1., 1921 Carson Avenue, Pittsburgh, Pa.
Žemantauskas, J., 130 Congress Avenue, Waterbury, Conn.

arba
pas vietinį autorizuotą agentą.

ARBA

Scandinavian-American Line
27 Whitehall St. 218 Washington St. 130jN. LaSalle St.
New York.N. Y. Boston, Mass. Chicago, III.



t ’ KAS GIRDEI CLEVELJNDE-APIELINKĖSE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais i
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LIETUVIŲ DARŽELIO ATI
DARYMAS BUS NUFILMUO

TAS IR RODOMAS 
j LIETUVOJE 

Filmu rodytojas C. G.

BANKAI ATSIDARĖ

Luk-
šys, kuris šiose dienose rodė 
“Onytė ir Jonelis” filmą gamin
tą Lietuvoje, apsilankė pas Lie- 
tiTVių Kultūrinio Darželio Są- 

‘-^•sJuhaos sekretorių ir papasakojo 
labai naują ir įdomų dalyką. 
G<aį|Sff'Lukšvs turi Lietuvos vy
riausybės užprašymą nufilmuo
ti Amerikos Lietuvių gyvenimo 
vaizdus ir rodyti Lietuvos te
atruose. Pasikalbėjus, p. Luk
šys sutiko atvažiuoti j Cleve- 
landą nufilmuoti Lietuvių Dar
želio atidarymo iškilmes ir vi
sus dalyvius.

Toliau p. Lukšys pasakė kad 
šios jo filmos bus kalbinės, nes 
perka kalbamą aparatą ir todėl 
Lietuvoje galės girdėti kalbas 
ir muziką kas tik bus Darželio 
atidaryme.

Atidarymas rengiama pra
džioje Birželio mėnesio. Apie 
atidarymo dieną bus galutinai 
pranešta visai trumpu laiku.

MIESTO tramvajii darbinin
kams numažinta algos 10 nuoš. 
Tas paliečia apie 6,000 įvairių 
tramvajų kompanijos darbinin
kų. Jiems dabar per metus iš
mokama apie $4,000,000.

GAUDYS buvusius kareivius 
ir jų agentus kurie visai be jo
kio reikalo, susitarę išreikalavo 
iš valdžios kareivių pensiją, bū
dami pilnai sveiki. Yra daug 
tokių mekliorių advokatų kurie 
pagelbėjo nekuriems buvusiems 
kareiviams gauti pensijas ir 
dabar su jais dalinasi.

Clevelando nekurie bankai, 
valdžios sustiprinti ir užtikrin
ti, atsidarė. Pinigai juose bus 
apsaugoti nuo tolimesnių nege
rovių. Kas kiek norės tiek ga
lės išsiimti, bet jeigu kas be 
reikalo norės ištraukti visus pi
nigus tai turės pasiaiškint ko
dėl visus ima, nes Prezidentas 
Roosevelt uždraudė bankams 
išduoti pinigus slapstymui na
muose ir kitokiose vietose.

Atsidarė pilnai Central Uni
ted National Bank, National Ci
ty Bank, Cleveland Trust Co., 
Society for Savings ir tūli ma
žesni bankai. Nekurie dar ne
atidaryti pilnam veikimui.

Tarp didžiųjų bankų neatida
ryti pilnoms bankinėms opera
cijoms Union Trust Co. ir Guar
dian Trust Co.‘

Union Trust Co. rengiasi at
sidaryti persiorganizavus į na- 
cionalį banką.

Tik kada bankai parodo jog 
turi pilną atsakomybę ir garan
tiją už žmonių pinigus, tada jie 
gauna valdišką leidimą veikti.

Kaip tik bankai pirmadienio 
rytą atsidarė, žmonės vieni ėjo 
pasiimti pinigų, bet kiti nešė 
padėti atgal kurie seniau išėmė.

Patariame Lietuviams dabar 
pilniausia pasitikėti bankams ir 
laikyti pinigus bankuose, tuomi 
pagelbėsit bizniams veikti pil
nai ir pągreitinsit pagerėjimą 
darbų, ko jus irgi laukiat.

Kurie turit bankų knygutes, 
laikykit jas, nes dabar atsirado 
sukčių kurie nori nupirkti už 
pusę kainos. Apsigausit ir gai- 
lėsites kurie sukčių paklausy- 
sit.

OHIO GAL GAUS ALŲ 
TRUMPU LAIKU

Ohio valstija turi savo 
prohibiciją, ir nors Kongre
sas perleis alaus bilių, šioje 
valstijoje alus butų užginta 
pardavinėti. Bet Ohio val
stijos gubernatorius pasi
ryžęs pasirašyti valstijos 
atstovo Ackermano iš Cle
velando bilių kuris reika
lauja teisės šioje valstijoje 
pripažinti alų legaliu.

Jeigu valstijos senatas ir 
atstovai priims Ackermano 
bilių dviem trečdaliais bal
sų tai alus bus legalizuotas 
tuoj, o jeigu tik paprasta 
dauguma balsų, tada reikės 
laukti 90 dienų iki bilius in- 
eis galėn. Taigi, viešai alu
čio sulauktume tik vidurva
sarį.

SMAGUS VAKARĖLIS. Jau
nų Merginų Draugija rengia 
smagų pasikortavimo vakarėlį 
ketvirtadienio vakare, Kovo 23 
d., nuo 7:30 vai., šv. Jurgio pa
rapijos salėje, šio vakarėlio 
pelnas skiriamas naudai Seserų 
Pranciškiečių. Įžanga 25c. Bus 
dovanos ir užkandis. Kom.

UŽSIMUŠĖ. Pereitą penkta
dienį iš Union Trust budinko 
iš 18-to aukšto per langą iššoko 
ir užsimušė Guy Higgins. Nu
krito ant stogo B. R. Baker Co. 
krautuvės.

Iš Cleveland Clinic per langą 
iš penkto aukšto iššoko ir užsi
mušė Daniel P. Hoover, “Hoo
ver” elektriškų šlavikų išdirby- 
stės dalininkas.

ŠIOSE DIENOSE Clevelande 
užsidarė visi judamų paveikslų 
teatrai. Savininkai nori pri
versti mašinų operatorius nu
mažinti algas ir gaut pigiau fil
mas.

NUTEISTAS. Abe Auerbach, 
buvęs milijonierius degtinės 
šmugelninkas, nuteistas visam 
amžiui kalėjiman už nužudymą 
savo buvusių senų draugų, žy
dų Sam Grossman ir jo žmo
nos Lapkričio 21 d.

THE CITIZENS BUREAU iš
sikėlė iš savo senos buveines 
Old Court House Į MARSHALL 
BLDG, ant publik skvero. Ku
rie turit reikalų su tuo Biuru 
įsitėmykit naują antrašą.

OHIO valstijoje jau suimta 
11 asmenų kaltinamų sąryšyje 
su klastingų pinigų dirbimu.

Taigi yra praplitusių netik
rų pinigų. Patartina apsižiū
rėti priimant popierinius pini-

DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS. 
Pereitą sekmadienį musų veikė
jas Jonas Jarus surengė savo 
namuose smagų draugišką va
karėlį, kuriame dalyvavo apie 
dvylika porų vietos inteligentų 
Lietuvių. Visi gražiai links
minosi, lyg depresiją palydėda
mi. Poni Jarus pavaišino sve
čius skania vakariene ir paskui 
dar susodino pakortuoti, skir
dama laimėjusiems gražias do-

gus. vanas. Buvęs.

ALBINA S BEAUTY SHOPPE
SPECIAL FOR THIS MONTH! 

PERMANENT $2.00 and $3.00 COMPLETE
ALL FOR ONE DOLLAR ($1.00)

Shampoo and Rinse — Finger Wave — Manicure 
Eyebrow Arch

Please call for appointment — HEnderson 9649.
1330 GIDDINGS ROAD

Lietuvės, pasinaudokit — apsilankykit pas savo vientautę
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| MOTINOS IR DUKTERYS
E Dabar yra laikas užsitikrinti save geru amatu ir už- = 
E darbiu. Išmokit Moteriškų Rūbų siuvimo sav ir kitoms. E 
E Pas mus yra klesos rytinės, dieninės ir vakarinės. Pri- Ę 
E taikytos motinoms, merginoms ir jaunametėms. Per Ko- E 
= vo mėnesį specialiai nupiginta lekcijų kaina tik po 50c. E

The Progressive Dressmaking School
E E. 55TH St. and Broadway Olympia Theater Bldg. E
E Ineiga iš Hamlet ave. Michigan 9363. =
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| TURIM PARDUOTI |
Visas pluoštas Vyrams ir Vaikinams

| OVERKOTŲT f) I
E Likučiai įvairių mierų ir įvairių rūšių iš musų O E
E reguliarių prekių, kurie pirmiau parsidavė po J E 
E $15, dabar atduosim po ........................................ E
E VAIKUČIAMS PLOščIAI m i eros 3 iki 8 metų .... $1.98 E 
E VYRŲ ir VAIKINŲ Trench Coats ................................ $2.98 E

THE KRAMER & REICH CO.
E (Virš 30 metų toje pačioje vietoje)
s 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. E
^(llllllllllllllllillllllllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||| ItE

APIE LIETUVIŲ KULTŪ
RINĮ DARŽELĮ

Gal nėra tokio kampelio kur 
randasi Lietuvių kad nebūtų 
girdėję apie Clevelande steigia
mą miesto parke Lietuvių Kul
tūrinį Darželį. Ir gal neku
riems jau nubodo belaukiant 
atidarymo, kadangi mes apie tai 
jau kalbam apie trys metai lai
ko, o Darželis dar neatidarytas, 
žinoma, mes turėjom daug vi
sokių keblumų kurie musų dar
bą trukdė, bet dabar jau visos 
kliūtys nugalėtos, darbas varo
mas pirmyn ir Darželis jau bus 
atidarytas Birželio mėnesį šį 
pavasarį. Darželio Sąjunga de
da visas pastangas kad kaip 
geriau prie atidarymo iškilmių 
pasirengus. žadėjo iškilmėse 
dalyvauti Lietuvos Ministeris 
B. K. Balutis, Miesto Majoras 
Miller, ir iškilmėms, Sąjungos 
sekretoriaus Karpavičiaus pasi
darbavimu gauta Glenville high 
mokyklos benas.

Dabar tik lieka vienas svar
bus klausimas kaip greičiausia 
butų galima sukelti daugiau pi
nigų Darželio nekuriems įren
gimo reikalams, nes reikalinga 
bus patiems Lietuviams savo 
pinigais įsirengti pamatas pa
statymui Dr. J. Basanavičiaus 
biusto, Gedimino Stulpų ir kitų 
pagražinimų. Laikas jau trum
pas ir reikalauja greito sujudi
mo.

“Aušros Sūnus”
Kaipo vieną iš pelningiausių 

dalykų, Darželis rengia didelį 
perstatymą garsaus Lietuvoje 
parašyto veikalo “Aušros Sū
nus ’, žinomos Lietuvos rašyto
jos Kymantaitės-čiurlionienės.

Veikalas statomas Little Te
atre, Miesto auditorijoj Balan
džio 2 d. Tikietai bus visiems 
prieinami, nuo 25c aukštyn. Pa
sitikima kad vėl Little teatras 
bus užpildytas, kaip buvo per
eitą kartą kada ten statyta vei
kalas Darželio naudai. Stato
ma po vadovyste ir globa dien
raščio “Plain Dealer”.

Taigi šiuomi visi esate kvie
čiami darbuotis ir platinti tikie- 
tus. Toliau, raginkite savo or
ganizacijas aukauti, remti tą 
didelį musų tautišką darbą, ku
ris bus didelis paminklas Ame
rikoje atminimui musų tautos 
gyvenimo čionai, nes pamink
las stovės per ilgus laikus.

Jonas Jarus.

MIRĖ. Marė Vasiliauskienė, 45 
m., mirė Kovo 5 d., palaidota Kovo 
8 iš Šv. Jurgio bažnyčios, Kalvarijos 
kapinėse. Lįko viena duktė, Sofija, 
15 m., ir vyras Antanas.

Kovo 8 d. mirė Teodoros Leskaus- 
kienės dukrelė, palaidota Kovo 8 d. 
Kalvarijos kapinėse.

Laidotuvėmis apsirūpino Lietuvė 
graborė A. C. Jakubauskienė.

CARD PARTY, šeštadienį, Kovo 
18 d., 7 vai. vakare, P. Kundrotų 
namuose, 1035 E. 140 St., įvyksta 
Moterų Sąjungos 36 kp. kortavimo 
vakarėlis. Bus geros dovanos laimė
jusiems; įžanga labai žema, pritai
kyta šiems laikams. Užprašome vi
sus atsilankyti. Komisija.

Kalbinkit savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

BĮIjįiįįIj .liĮjJ. ,.| i; j

Iš CLEVELANDO LIETUVIŲ 
JAUNIMO

Liet. Vyčių 25 kuopa, kuri 
yra gerai žinoma Clevelando 
Lietuvių tarpe kaipo jaunimo 
organizacija, pereitame mėnesi
niame susirinkime svarstė vie
ną svarbų klausimą. Tas klau
simas buvo tai kad kuopos su
sirinkimuose butų vartojama 
Angliška kalba greta Lietuviš
kos, dėlto kad čia augęs jauni
mas prisirašęs prie organizaci
jos, nemokėdamas gerai Lietu
viškai kalbėti, daug kartų buna 
pajuokiamas už prastą Lietu
višką kalbą; o jei kalba Angliš
kai, nekurie ateiviai nariai su
šunka jiems “Kalbėk Lietuviš
kai!” nesuprasdami kad čiagi- 
miams tas labai" sunku padary
ti.

Tie kurie interesuojasi savo 
tėvų gimtu kraštu ir interesuo
jasi čiagimusiu jaunimu, nuro
dė priežastį del ko jie nori An
gliškos kalbos susirinkime. Vi
si žinome kad pasaulis jau ap- 
sikeitęs ir kasdien keičiasi. Jau 
nei vienas žmogus nesijaučia 
taip kaip jis jautėsi 20 metų at
gal, ir todėl šių dienų jauni
mas visai kitoks negu buvo jų 
tėvai jųjų jaunystėje. Visai 
retas čiagimęs jaunuolis tegali 
sukalbėti kaip reikia Lietuviš
kai, daugiausia gi kurie negali 
visai Lietuviškai kalbėti. Tas 
jaunimas kuris nesukalba savo 
tėvelių kalba, gal visai nežino 
ką ta kalba reiškia ir nežino 
del kokių aukštų idealų ji sto
vi. Gal jie nežino kas buvo Vy
tautas arba Gediminas arba Bi
rutė. Jie gal niekados negavo 
progos išgirsti apie tėvynės ka
rus ir jos vargus. Jie gal gir
dėjo Lietuviškas daineles, bet 
nesuprasdami kas ta “bakūžė 
samanota” ir daina apie lakštin
galėlę iš to pasijuokė. Tėveliai, 
ar galite bausti savo jaunimą 
už tai ? žinoma kad ne. Ką 
gali jaunimas žinoti apie tuos 
dalykus kuriuos jus mylite jei
gu jie naktimis vaikšto po gat
ves ir jieško kitų tautų draugų, 
taip pat suamerikonėjusių ? Ka
da jie gali prigulėti prie Lietu
viškų organizacijų?

Taigi, Vyčių 25-tos kuopos 
susirinkime duota įnešimas kal
bėti mitinguose Angliškai, kad 
atėję į mitingą jaunuoliai galė
tų savo suprantama kalba iš
girsti kitus jaunuolius, daugiau 
susipratusius tautiškai, kalbant 
apie tėvų šalį Lietuvą, apie jos 
dainas, istoriją, na ir taip pri
pratę su savais, mokytis vai
dinti teatrėlius, kalbėti Lietu
viškai, ir tik tokiu budu Lietu
vybė galėtų pradėti gyvuoti ir 
žydėti visų musų jaunuolių šir
dyse.

Del to klausimo išsprendimo 
Vyčių jaunimas sutarė deba
tuoti šį klausimą ir Kovo 7 d. 
laikė “ekstra” susirinkimą Lie
tuvių salės skiepe. Neminėsiu 
nei vieno vardo kas debatavo, 
bet vieną dalyką pasakysiu kad 
iš senuolių ateiviu pusės, kurie

Kitas “Dirvos” numeris 
išeis jau 8-nių puslapių. Ja
me pradės eiti apipasakoji- 
mai vietinių Lietuvių
“Ką Aš Atsimenu apie 

Clevelandą”
Skaitykit “Dirvą” patys ir 
pasakykit savo draugams 
apie tuos įdomius raštus.

Kurie norit parduoti Lie
tuvos bonus kreipkitės Į 
“Dirvą”. Musų agentūra tu
ri ryšius su Lietuva ir par
duos jums geriausia kaina. 
Nereiks rizikuoti siuntinė
ti bonus kokiems nežino
miems, pas kuriuos kartais 
gali jūsų bonas prapulti.

norėjo įrodyti delko visi turi 
kalbėti Lietuviškai, nei vienas 
nemokėjo debatuoti, tik pradėjo 
bjaurioti kitų ypatų vardus, ir 
kaipo ignorantai šypsojosi iš 
savo pasakytų žodžių. O “vie
nybės tėvas” išvadinęs Jogai- 
lais, Pilsudskiais ir kitais var
dais tuos kurie daugiau myli 
Lietuvą negu jo garbę, atsisė
dęs pradėjo diktuoti savo apaš
talams, o į kitus šnairuoti.

Kam, del Dievo meilės, šis 
“tėvas” neaugina savo vaikus, 
bet savo usus kiša į jaunųjų 
reikalus ir tik drasko jaunuolių 
sandarą, kad ir jaunieji vienas 
į kitą šnairuotų? Jis draskė 
kunigus, draskė kitus žmones, 
vien tik jieškodamas garbės, o 
dabar nori jaunimą sudraskyti, 
žmogau! jeigu tu myli Tėvynę 
Lietuvą, jei tu myli jaunimą ir 
jei nori kad tėvynės meilė gy
vuotų čia Amerikoje, atmink 
kad šios dienos jaunimas rytoj 
bus tėvai ir . motinos naujo 
kraujo. Ar tu nori kad Lietu
vybė dar ir tada gyvuotų? O 
kaip ji galės gyvuoti ir kaip tas 
jaunimas galės išmokyti savo 
vaikus mylėti ir gerbti Lietuvą 
jei tu draskysi iki išplėši tą jau 
gęstančią ugnelę jaunimo šir
dyse? Galiu sakyti gęstančią 
ugnelę, nes tavo žodžiai ir ta
vo darbai pradėjo nešti pražū
tį Lietuvybei musų organizuo
to jaunimo tarpe.

Ar galimas dalykas kad jau
nimas, ateidamas vieną kartą 
per mėnesį į susirinkimą, išsi
mokys Lietuviškai kalbėti jei
gu jis nesiinteresuos Lietuva? 
žinoma kad ne. Bet tas asmuo 
tik nori viską daryti pagal savo 
užsispyrimą, nežiūrint pasek
mių. Jaunime, atmink, kad ši 
25-ta kuopa yra jaunųjų orga
nizacija, ir jeigu suaugęs žmo
gus nori pasidaryti diktatorium 
ir atvesti senus prie vienybės, 
kurios jie nemoka palaikyti, tai 
mes jaunieji galim patys vieny
bėje gyvuoti, o seneliai tegul 
sau rūpinasi apie maištus.

“Politikierius”.
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BESKAUSMIS DENTISTAS
Rekomenduajama Dr. KESSLER kaipo Jūsų Dent s- : 

tas. Jo darbas yra griežtai garantuotas ir : 
kainos yra žemiausios. į

SPECIALĖS KAINOS 
Dr. Kessler‘s Stay-Tight Plates 

reguliarė kaina $25 už $12.50 =
Dantų nuvalymas ekspertiškai .... $1.00 :
Sidabru užpildymas skylių ............... $1.00 j

Egzaminavimas ir kainos noriai suteikiama DYKAI.
DR. KESSLER 1499 E. 55th St.

: Atdara 9 ryte iki 8 vak. Kampas Superior ir E. 55th St. : 
Telefonas HEnderson 1125. :
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PAIN
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THE UNION TRUST CO. PRANEŠA
KAD NAUJI DEPOZITAI NEBUS SUVARŽOMI

= šis bankas yra Suv. Valstijų Valdžios autorizuotas pri- E 
E imti naujus depozitus, taupymui arba komercinius, be E 
E suvaržymų išėmimui; tie depozitai bus užlaikomi be nuo- E 
E šimčio ir naudojami tiktai depozitorių reikalams.

Visi arba dalis tokių naujai padėtų pinigų gali būti E 
= išimami depozitorių kada prireikia pačiame didžiajame E 
E banke ir visuose musų skyriuose. E
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. .............................. .
| MAISTAS YRA SVARBUS DALYKAS | 
= Kartais apserga pirkdami prastos rūšies mėsą ir grose- = 
E rius. Tas neatsitiks perkant pas mus, nes mes užlaikom E 
= geriausios rūšies valgomus produktus.

SPECIALĖS KAINOS — TIK TĖMYKIT: E
E Pork Shoulders 9c sv.
E Lean Cottage Ham 17c
E 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 Į

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

LOUIS GERCHAR
1307 Addison Road

'TŪiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiL

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

AKRONO NAUJIENOS
NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ. Kovo 

11 d. du plėšikai vakare atėjo į 
Stein vaistinę, Darrow ir New
ton gatv., ir norėjo apiplėšti. 
Abu jiedu išsitraukė revolve
rius prieš patarnautoją mergi
ną, bet tuo tarpu pats vaisti
ninkas išsitraukė iš stalčiaus 
revolverį ir paleido šuvius, vie
ną užpuoliką nušaudamas, o ki
tas tuo tarpu pabėgo.

“MACON” apkrikštytas. Ko
vo 11 d. įvyko “krikštynos” ki
to milžiniško kariško zepelino, 
kuris čia tapo padirbtas. Lėk
tuvui vardas duota “Macon”.

Krikštynos buyo iškilmingos, 
dalyvavo žymus kariško laivy
no viršininkai. Dalyvavo apie 
15,000 žmonių pažiūrėti iškil
mių. Prezidentas Roosevelt at
siuntė Admirolui Moffett ypa- 
tišką pasveikinimo telegramą 
sąryšyje su užbaigimu šito di
delio darbo kokis buvo užves
ta prieš kelis metus.

“Macon” yra antras kariškas 
oro milžinas. Pirmas užbaig
tas prieš pora metų ir pavadin
tas “Akron”.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

Einant įsakymais Suvienytų Valsti-

jų Prezidento, ir nurodymais Iždo

Sekretoriaus, The Cleveland Trust

Company vėl atsidarė ir pradėjo

veikti normaliai visais bankiniais

'eikalais visuose savo departmentuo-

se ir visuose savo skyriuose šiame

mieste.

Cleveland Crust
<•
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PASINAUDOKIT ŠIA PROGA! j
ATEIKIT TREČIADIENĮ kada tik galit ir aš uždėsiu E 

= naujus puspadžius ir naujus kulnus, belaukiant tik už E 
= Aš naudoju tik geriausią odą ir atlieku geriausį darbą. E 
= 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. Į 
E Taipgi užlaikau geriausios odos avalinę už pigias kainas. E 

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

E VYRIŠKI IŠEIGINIAI BATAI $1.95 iki $3.50 =

4409 Clark Ave. (Clark avė. car)

I KAM SIRGULIUOTI
DR. M. H. HERSHEY KLINIKOS PRANEŠIMAS

H Pranešame kad per savaitę nuo Kovo 20 d. musų naujai jreng- 
♦♦ tame gydymo ofise bus ekspertas klinikas ir daktaras su daug 
8 patyrimo diagnozavime ligų šimtų žmonių, kurs pažysta visas li- 
p gas. Užkviečiame visus kurie serga kokiomis nors ligomis, ištyn- 
H mui kas jums kenkia. Pilnas išegzaminavimas tik $3, kurs pas- 
fl kiau kaštuos $10. Kadangi per dieną mes galėsim priimti tik po 
H dešimts žmonių taigi prašom susitarti jūsų atsilankymo laikui, 
♦t iki Kovo 14 dienos, nes su ta diena baigsis sutarimų priėmimas. 
H Egzaminavimas truks visą valandą laiko. Taigi negaišuokit.
U Telefonuokit arba rašykit tuojau

DR. M. H. HERSHEY, D.C., M.T.D.
H 7034 Superior Ave. (13) ENd. 8714-9075
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T
ž DUOKIT SKALBTI MUMS

Žemiausios kainos už skalbimą baltinių — 
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.
HEnderson 7140 (18) 5710-5804 Superior Ave.

►J**** ****** *♦**■♦**♦****’

t
i
i 
i

AR NESVEIKUOJAT?
JEIGU TAIP TAI NEATIDĖLIOKIT, NES GALI 

BŪTI LABAI PAVOJINGA
Aš gydau beveik visas užsisenėjusias ligas labai pasek-
Aš gydau beveik visas užsisenėjusias ligas lab 

mingai — be vaistų ir be pjaustymų. Mano gydymo bū
das atgrąžins jums sveikatą jeigu kitkas niekas negel
bėjo. Nieko nerizikuosit, pasitarimas dykai. Daugiau 
tikrų pasekmių už mažiau kaštų. Matykit mane tuojau.

16 metų praktikoje,
DR. F. J. CHALUS
BEVAISTIS GYDYTOJAS (13

5408 Euclir Avė. kampas E. 55th St. Phone EN. 2097


