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Alaus Biznis Prasidės Bal.7
Seka Darby Programas
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Flint, Mich. — General 
Motors pašaukė į darbą 26 
tūkstančius darbininkų.

Keletas Detroito išdirby- 
sčių taip pat sugrąžino j 
darbus po kelis šimtus dar
bininkų.

Tuscaloosa, Ala., j popie- 
ros dirbtuvę pašaukta 500 
darbininkų.

Miami, Okla., atsidarė ci
no kasyklos ir pašaukta j 
darbą 1,000 darbininkų. To
je srityje gamyba padidėjo 
suvirš 2,000 tonų į savaitę.

Buennel, Fla. — Čia jau 
prinoko šio pavasario bul
vės ir labai trūksta kasėjų. 
Šiose dienose greituoju pa
reikalauta 500 bulviakasių.

Washington, Pa. — Dide
lis lietus išplovė daug kelių. 
Reikės pastatyti 1,000 dar
bininkų kelių taisymui.

Pitcher, Okla. — Kasyk
los pašaukė atgal Į darbus 
1,000 darbininkų.

Susitaikė. Hillsboro, Ill. 
Po dviejų savaičių tarybų 
tarp angliakasių unijos at
stovų ir kasyklų savininkų 
sutarta prailgint dviem me
tam laiko $5 nuo dienos pa
matini mokestį už darbą.

Bertha, Pa. — Sustreika
vo 300 angliakasių reika
laudami užmokėti dviejų sa
vaičių užvilktas algas. Rei
kalauja taipgi 20 nuoš. al
gų pakėlimo.

Kietos anglies kasyklose 
Pennsylvanijoj darbai per 
Vasario menes j padidėjo 12 
nuoš. ir algos , angliaka
siams išmokėta 31 nuoš. 
daugiau. Padidėjimas dar
bų ir uždarbių pranešta iš 
152 kasyklų, kuriose dirba 
virš 80,000 darbininkų.

Schenectady, N. Y. —Ge
neral Electric kompanijos 
net 24,700 darbininkų turi 
tos kompanijos akcijų, ku
rių suma siekia $34,000,000 
vertę.

NEW YORKO OPERA 
BĖDOJE

New York. — Metropoli
tan Opera seniau buvo pa
laikoma turtuolių ir didžia
vosi savo turtingumu. Ar
tistai gaudavo nepaprastai 
didelj apmokėjimą.

Dabar Metropolitan ope
ra jau pajuto krizį. Numa- 
ž r.ta artistams apmokėji
mas, sutrumpinta operų se
zonas ir dar atsišaukiama į 
operos mylėtojus kad sūdė-Į 
tų $300,000 garantavimui i 
kito sezono operos. 1

PRADĖJO 500 MILIJONU EKONOMIJOS VY- 
KINIMĄ — SUMAŽĖJA TAKSU NAŠTA

Alus 3.2 Laipsnių Stip
rumo Lyginasi Alui Bu

vusiam prieš Prohibi
cijos Laikus

Washington, Kovo 21 d.— 
Prezidentas Roosevelt pasi
rašė alaus bilių, kuris pavė
lina išdirbti ir pardavinėti 
alų 3.2 nuoš. stiprumo. Sy
kiu su tuo ineina galėn ir 
to pat stiprumo vynai. Ne
reikės laukti iki prohibicija 
visai bus atšaukta.

Alus tikrumoje jau pasi
rodys viešai ir atvirai viso
se “šlapiose” vadstijose Ba
landžio 7 d. — taigi prieš 
Velykas, na o Velykoms jau 
visi galės jo turėti kas tik 
norės.

Jau dabar esą gatavai pa
dirbto alaus apie 30,000,000 
galionų, bet jis negali būti 
iš bravorų išleistas iki Ba
landžio 7 d. Tą alų turi pa
gaminę 158 bravorai visoje 
šalyje, kurie iki šiol gamin
davo bealkoholinį alų (near 
beer).

Valdžia tikisi per metus 
laiko sukelti iki $150,000,- 
000 taksų už alų. Bravorai 
nuo bačkos mokės $5 taksų.

AR 3.2 ALUS BUS 
GANA STIPRUS?

Prieš prohibicijos laikus 
gaminamas alus buvo toks 
pat stiprumo kaip dabar pa
velijamas išdirbti, nors kal
bant apie 3.2 laipsnių stip
rumo išrodo visai mažai. 
Pirmiau gėrikai apie stip
rumo saiką nei negalvoda
vo, tik nuputę putas gerda
vo ir džiaugdavosi.

Valdžios ekspertai priro
dinėja kad 3.2 stiprumo 
alus bus dar .05 nuoš. stip
resnis negu buvo kitados. 
Taigi, alaus mėgėjai nenu
siminkit.

KALBOS APIE RUSI
JOS PRIPAŽINIMĄ
Washington. —Nors pats 

Prezidentas Roosevelt nie
ko atvirai nekalba apie pri
pažinimą sovietų Rusijos, 
tačiau dalykų žinovai sako 
kad Rusijos klausimas bus 
tuoj vienas iš Roosevelto 
pasaulinio krizio prašalini- 
mo programų.

Nekurie tiki kad Roose
velt suteiks Rusijai pripaži
nimą stačiai ir atvirai, be 
jokių išvedžiojimų. Neku
rie gi vis tikrina kad Ame
rika turės pirmiausia ištir
ti Rusiją, paskui imti pri
pažinimo žygį.

MacDONALS IR MUS
SOLINI SUIlAIKE EU

ROPOJ yCARĄ
Geneva. — Fereitą savi- 

tę iš čia nusiskubino į Itali
ją pas premjerą Mussolini 
senas Anglijos premjeras 
MacDonald sulaikyti Euro
pą nuo paskendimo nauja
me kare. MacDonald savo 
tikslą atsiekė. Mussolini už
tikrino Europą kad karo 
nebus. Vietoj karo, jis su 
MacDonaldu sutarė suda
ryti keturių valstybių * są
jungą: Anglijos, Prancūzi
jos, Italijos ir Vokietijos.

Karas butų kilęs del Len
kų lindimo į Danzigą. Vo
kiečiai buvo pasiryžę Len
kus pulti, tik Hitler rengėsi 
važiuoti pas Mussolini pa- 
sivelyti. Prancūzija butų 
turėjus gelbėt Lenkus.

Mažas atsitikimas Bosni
joj 1914 metais iššaukė bai
sų karą. Beveik toks pat 
karas butų kilęs iš mažo at
sitikimo Danzige.

MacDonald per ilgą laiką 
kovojo Genevoj už nusigin
klavimą ir taiką, bet prie 
nieko neprieita. Pasirodo 
kad Mussolini turi taiką 
visos Europos savo saujoje. 
Nors Mussolini vienas ne
galėtų išeiti Europą užka
riauti, bet jis tik vienas tu
ri savo rankose Europos 
taiką.

Jeigu ši Romos taika iš
gelbės Europą nuo naujos 
pragariškos ugnies, tai abu 
tie vyrai — MacDonald ir 
Mussolini — istorijoje bus 
užrašyti kaipo garbingiau
si šių laikų žmonės.

Kas jie tokie? Abu jie
du buvo socialistai. Kaipo 
socialistai, jaunesni būda
mi, sakydavo karštas pra
kalbas, agituodavo prieš 
kapitalistus ir valdovus. 
Bet šiandien, vienas jų sto
vi kaipo rimtas valdovas ir 
galintis valdyti žmonijos 
palinkimus, kitas, žmogus 
be partijos, yra civilizaci
jos žymiausias taikos apaš
talas. Abu jie pametė savo 
socializmą ir stojo dirbti 
žmonijos gerovei.

Mussolini pasiūlė sudary
ti dešimties metų sutartį 
ir keturių valstybių sąjun
gą kaipo pagrindą Europos 
taikai.

Rūpinasi Darbais, Pra
deda Vykinti Ekono

mijos Programą
Washington, Kovo 22 d. — 

Atstovu Bute priimta ketvirtas 
Roosevelto sumanymas — gel
bėti ūkiams. Toliau preziden
tas rengiasi parūpinti pagalbą 
tiems kurie turi skolas ant sa
vo namų. Po to planuoja teik
ti pagalbą gelžkeliams.

Prohibicijos palaikytojai ren
giasi eiti i S. V. teismą sulaiky
mui alaus pardavinėjimo.« * *

Washington. — Preziden
tas Roosevelt rekomendavo 
Kongresui sudaryti darbus 
miškuose. Jo sumanymu, 
šį pavasarį butų galima pa
statyti į darbus miškuose 
apie 250,000 vyrų.

Roosevelt nori pastatyti 
į valdiškus darbūs darbinin
kus tuojau kiek jų galima 
pastatyti, paskiau duoti pa
galbą valstijoms kad jos ga
lėtų irgi duoti darbo tūks
tančiams bedarbių, o toliau 
plėsti programą įvairių val
diškų budavojimų prie ko 
palengva butų paimta kiti 
tūkstančiai darbininkų.

❖ :J:

Šiose dienose Roosevelt 
jau pasiraitojęs rankoves 
ėmėsi darbo kapoti valdžios 
vedimo išlaidas ir tarnau
tojų algas, imdamas vykdy
ti savo $500,000,000 ekono
mijos programą.

Ant tiek palengvina tak
sų mokėtojams naštą.

ROOSEVELT UŽ PASAU
LINĘ TAIKĄ

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pareiškė jog 
duos savo galingą paspirtį 
Tautij Sąjungos pastangom 
padaryti taiką Pietų Ame
rikoje ir Tolimuose Rytuo
se ir stengsis platinti gerą 
valią tarp Europos tautų.

Roosevelt išleido Į Euro
pą kaipo taikos atstovą N. 
H. Davis, kuris pasimatys 
su Mussolini, MacDonaldu 
ir kitais su tikslu sutaikyti 
Prancūziją su Vokietija ir 
pagelbėti kituose taikos da
lykuose.

UŽMUŠTA 3,000 KINŲ
Kovo 18 d. Kinų susirė

mime su Japonais prie Fan- 
chiakow ir Huerling išmuš
ta 3,000 Kinų ir 186 Japo
nai.

Penki užmušta. Monson, 
Mass. — Laike sniego, au
tomobiliui važiuojant per 
gelžkelio bėgius, ant jo už
lėkė traukinis ir užmušė 
penkis važiavusius asmenis J

TURĖJO $1,600, MARINO- 
SI BADU

New York. — Viena Žy
dų šeima vos nenumirė iš 
bado, nors namuose buvo 
$1,600 pinigų. Vyras buvo 
bedarbis. Jo žmona turėjo 
namuose pasislėpus $1,600 
pinigų ir nei nemanė juos 
panaudoti maisto pirkimui. 
Nusilpę iš bado, jie pradėjo 
namuose vaitoti. Kaimynai 
pašaukė policiją ir nuvežė 
juos į ligonbutį. Paskiau 
policija ėmė jieškoti namuo
se nuodų, manė kad jie gal 
apsinuodino, ir lovoje rado 
paslėpta pinigus. Paklau
sus kodėl nenaudojo jų, mo
teris atsakė kad pinigai jos, 
o jos vyro pareiga yra rū
pintis maitinti šeimą.

DIDELI POTVINIAI 
PRIGĖRĖ APIE 10 

ŽMONIŲ
Cincinnati, O. — Kovo 20 

d. smarkiai pakilo Ohio upė 
ir apsėmė daug savo pakra
ščiais esančių miestelių.

Vanduo pakilo iki 61 pė
dos, ' apsemdamas žmonių 
gyvenamus namus. Tūks
tančiai žmonių liko be pa
stogių, apie desėtkas prigė
rė.

Ohio ir Kentucky valsti
jų kariumehė nusiųsta į nu
kentėjusias vietas. Raudo
nasis Kryžius atsiskubino 
su pagalba.

Išgriauta daug kelių, jų 
nuostoliai į $1,000,000.

Potvinis paėjo nuo dide
lio lietaus toje srityje, nuo 
ko užsipildė visos upės su
pildamos savo vandenį į 
Ohio upę.

PERSEKIOJA BANKIE- 
RIUS

Iki šiol buvo sakoma kad 
biednas žmogelis pavogęs 
duonos kepalą pasiunčiamas 
į kalėjimą, o kurie pavagia 
milijonus dolarių tie laiko
mi laisvi. i

Bet Prez. Roosevelt ki
taip daro. Šiose dienose 
pradėjo areštuoti bankie- 
rius ir siųsti į kalėjimus ir 
dar valdžios agentai jieško 
kitų tokių kurie taipgi galės 
pakliūti.

PROTESTAI PRIEŠ VO
KIEČIUS DEL ŽYDŲ
Beilinas, Kovo 22 d. — Vo

kietijoj pakilo bangos pasipik
tinimo prieš Ameriką už tai 
kam Amerikoje pradėta protes
tuoti prieš žydų persekiojimą 
Vokietijoje.* * *

Daugelis žymių katalikų 
ir protestonų Amerikoje 
prisidėjo prie Žydų protes
tuojančių prieš Vokiečius 
fašistus už persekiojimą 
Vokietijoje Žydų. Šiose die
nose pradėjo sklisti po pa
saulį skandalingos žinios 
apie Hitleristų pasielgimus 
su Vokietijos Žydais.

PRANCŪZIJA SUTINKA 
MAŽINT KARO SPĖKAS

Paryžius. — Prancūzija 
pareiškia jog sutinka suma
žini savo kariumenę visu 
trečdaliu kiek dabąr yra ir 
sutinka suteikti Vokietijai 
lygybę kontinente, jeigu įsi
gyvens MacDonaldo ir Mus- 
solinio sumanyta keturių 
valstybių sąjunga, kurioje 
ineitų Vokietija, Prancūzi
ja, Italija ir Anglija. Iki 
šiol Prancūzija tam prieši
nosi bijodama Italijos ir 
Vokietijos.

ZANGARA NUŽUDYTAS
Raiford, Fla., Kovo 20.— 

Zangara, mažiukas Italas, 
tapo nužudytas elektriškoj 
kėdėj už mirtį Chicagos ma
joro Cermako. Jis atsisė
do į elektrišką kėdę reikš
damas tą patį pasmerkimą 
‘kapitalizmui’ ir valdovams 
kaip ir laike tardymo ir sa
kė kad visai nebijo mirti.

KOKIS BUT AMERIKOS 
KARAS SU JAPONIJA

Karas butų FilipinuoseDel ko Amerikai reiktų 
kariauti

Amerika yra 5,000 mylių 
tolumo nuo Japonijos. Šias 
dvi valstybes skiria Didysis 
vandenynas (Pacifikas).

Jokių rodos reikalų Ame
rika su Japonija neturėtų 
ir nebūtų už ką ginčytis.

Bet štai kame dalykas. 
Amerika turi investinus di
delius kapitalus Kinijoje. 
Japonija nori užimti visą 
Mandžuriją ir kitas šiauri
nės Kinijos dalis. Užimda
ma tas teritorijas, Japonija 
įsteigtų savo prekybos pun
ktus Kinijoje ir išstumtų iš 
ten Amerikos interesus.

Amerikai reikia tuos in
teresus ginti.

Ginti juos reiktų šiuo bu- 
du: pirmiausia siųsti pagal
bą Kinijai, karo medegą ir 
kitas reikmenis, kad sėk
mingiau kariautų prieš už
puolikus. Japonai pradėtų 
skandinti Amerikos laivus 
plaukiančius į Kiniją. Ki
nijos kitaip negalima pa
siekti kaip tik plaukiant 
pro šalį Japonijos salų. Ja
ponų kariški laivai ir sub- 
marinai pasitiktų Amąrikos 
laivus toli juroje ir skan
dintų. Amerikai reiktų sių
sti' kariškus laivus palydo
vus. Taip prasidėtų susi
šaudymas ir tuoj kiltų ka
ras.

Daugelis žmonių sako jei 
kiltų karas Amerikos su Ja
ponija tai tuoj Japonai at
sirastų čia ir imtų Ameri
ką bombarduoti.

Tas netiesa ir to laukti 
nereikia. Japonija perma- 
ža eiti kitur kariauti, jai 
reiktų tik gintis savo salo
se ir neprileisti Amerikos 
laivų išsodihti kareivių Ki
nijoje. Jeigu Japonai tik 
del demonstracijos pasiųstų 
kokį karišką laivą į Ameri
kos pakraščius (Pacifike), 
tai butų siuntimas jo į tik
rą pražūtį, nes jis niekados 
negryžtų. Dar daugiau, to- 
kis laivas per Amerikos lai
vus niekados nepasiektų 
krašto tiek kad iš laivo ga
lėtų į kraštą šaudyti. Jei
gu iš Japonų laivo butų pa
leista keli kariški lėktuvai į 
kraštą tai Amerikos lėktu
vai juos į pusę valandos iš
naikintų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Nuo Redakcijos:- šis yra an

tras straipsnis J. K. Miliaus iš 
žemės drebėjimo srities Kalifor
nijoje, ką jis pats pergyveno 
Los Angeles mieste Kovo 10-13.

* * ♦
Kovo 12. — Dar žemė leng

viau ir smarkiau kartais po ke
lis atvejus į valandą susikrato 
ir siūbuoja. Kovo 11 j 12 nak
tį kelis kartus pusėtinai sukrė
tė, namai gerokai sutraškėjo.

Reginiai vietomis labai bai
sus: namai geri, stiprus muro 
ir cemento, kaip kur visai su
kratyti, vien griuvėsiai riogso; 
kaip kurie mažiau. Tame bare 
nuo Los Angeles iki Long 
Beach ir ten t-olyn, apie 150 my
lių ilgio, nežinia kiek pločio, 
žemės drebėjimas paliko savo 
žymes, padarydamas nuostolių

Didžiausias karas Ameri
kos su Japonija butų Paci- 
fiko vandenuose. Amerika 
turėtų siųsti į Azijos van
denis laivų laivus pilnus vy
rų ir lėktuvų kad nugalėjus 
Japoniją ir neleidus jai įsi
stiprinti Kinijoje. Japonai 
gi dirbtų visomis pastango
mis skandinti Amerikos lai
vus. Turėtų būti dideli mū
šiai vandenuose ir ore.

Amerika turi savo globo
je Filipinų salas visai netoli 
Kinijos ir Japonijos. Tas 
salas Amerika turi apgink
lavus ir užlaiko ten dalį sa
vo kariško laivyno. Kada 
reikia iš ten kariški laivai 
tuoj plaukia į Kinijos pa
kraščius gelbėti Ameriko
nų.

Tarp Filipinų salų ir Ki
nijos guli kelios salos pri
klausančios Japonijai. Iš 
tų salų Japonai atliktų šau
dymą į Amerikos laivus ir. 
iš jų veiktų Japonių kariš
ki lėktuvai prieš Ameriko
nus Filipinų salose.

Iš Filipinų salų eitų visa 
Amerikos karo operacija 
prieš Japoniją, o Japonų 
visa operacija prieš Ameri
konus tose salose. Daugiau
sia ir sekmingesniam karia
vimui butų naudojama lėk
tuvai abiejose pusėse.

Amerika paskęstų 
skolose »

Kilus Amerikos karui su’ 
Japonija, jis Amerikai la
bai brangiai kaštuotų ir ši 
šalis paskęstų skolose. Tie
sa, Amerika pati sau visko 
pasigamintų, mažai tik ko 
reiktų iš kitur pirkti, bet 
valdžia turėtų užtraukti di
deles paskolas namie ir at
sidurtų savo piliečių kapi
talistų kišeniuose. Reiktų 
budavoti didžiausius ge
riausios rūšies karo laivus, 
milžiniškus transportus ga
benimui lėktuvams Į Filipi
nų salas, ir kadangi Japo
nai kelyje pasitiktų ir vis 
skandintų viską ten gabe
namo, reikėtų daryti tiek 
daug kad nežiūrint skan
dinimo vis butų galima ką 
nuvežti.

Kiti sako kad Japonai iš 
Meksikos imtų Suv. Valsti-

(Pabaiga ant 2-ro pusi.) 

aštuoniolikoj miestų. Daugiau
sia nukentėjo Camden ir Long 
Beach miestai — juose vargu- 
liko vienas namas sveikas.

Nemanykit kad čia namai tik 
paprasti lentiniai, kaip nekurie 
rytinėse valstijose tiki. Yra 
namų taip kaip ir rytinėse val
stijose visokių, gana gražių, 
stiprių. Bet mediniai namai 
mažiau nukentėjo negu mūri
niai.

Nuostolių iki šiolei apskaito
ma į $50,000,000. žmonių su
žeista apie 5,000, nors jų visų 
niekas nežino ir negali tikrų 
žinių paduoti.

Mirusių, užmuštų skaitoma į 
200, bet tikrų žinių dar nėra, 
nes griuvėsiuose vis randama 
daugiau negyvų.

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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DAYTON
PITTSBURGH

Radio Klubo koncertas. 
Kovo 19 d. buvo surengta 
Lietuvių Radio klubo kon
certas. Gaila tik kad pro- 
gramo eiga buvo sumaišyta 
ir dalyviams buvo nepato
gu scenoje. Atsirado nau
jas orkestro vedėjas Lietu
vis, tarp Lietuvių niekad 
nedirbęs, bet tą vakarą no
rėjo būti scenos žvaigždė, 
taigi su savo muzikantais 
nuo scenos nepasitraukė ir 
užėmė vietą kitiems artis
tams, nes scena nedidelė, ir 
išėjus dainininkams ar kam 
kitam reikėjo įsisprausti 
tarp muzikantų. Tas darė 
blogą ūpą dainininkams.

Orkestro vedėjas taip pat 
turėtų pasimokyti apsiėji
mo: kada publika ploja tu
rėtų nors atsisukti galvą 
linktelėti.

Kiti Lietuviškų orkestrų 
vedėjai jautėsi pažeminti 
kad jie, nuolat tarp Lietu
vių dirbdami, buvo aplenk
ti, o pakviesti kiti muzikan
tai.

Program o vedėju buvo p. 
Milius. Dalyvavo dainų ir 
šiaip kitokių paįvairinimų 
išpildyme: Plukiutė, Mas- 
teika, Sadauskas, Rajaus- 
kaitės, Grinienė.

Vienas iš Lietuvių.

PENNSYLVANIJOS 
ŽINELĖS

ŽUDYSTĖ PRIE PAČIOS 
KAPO

Upper Darby, Pa. — At
silankęs ant kapinių, Gil
bert Friend, 35 m., iš susi
graužimo ir širdgėlos, prie 
savo žmonos, kapo nužudė 
savo tris vaikučius ir pas
kui pats nusišovė. Paliko 
raštelį kuriame pasako jog 
pasiryžo eiti pas tą kurią 
jie visi taip mylėjo....

Jis jau Sausio mėnesį pa
statė prie pačios kapo ak
menį su iškaltais vardais 
savo ir vaikų.

Užmušta 119 vaikų. Per 
1932 metus Pennsylvanijo; 
automobiliais suvaž i n ė t a 
119 vaikų. Ta skaitlinė ap
ima nelaimes miestuose ir 
miesteliuose.

Nusižudė gelbėdamas sa
vo banką. Mercer, Pa. — 
Hovell T. Getty, 50 m. ka- 
sierius First National Ban
ko netolimame miestelyje 
New Wilmington, Kovo 17 
d. nusišovė norėdamas iš
gelbėti tą banką nuo visiš
ko užsidarymo. Jis turėjo 
$50,000 gyvasties apdraudos 
ir tuos pinigus užrašė ban
kui, žinodamas kad ta suma 
leis bankui atsistoti ant 
jų ir vėl atsidaryti.

ko

KLINE ATSISTATYDINA 
IŠBĖGIMUI KALĖJIMO
Didelis politikierius, ma

joras Kline neišsisuka nuo 
bausmės, nors dėjo visas 
pastangas išsiteisinti ir vėl 
pasilikti savo vietoje kaipo 
miesto galva.

Jis įsivėlė į skandalą iš
naudojimo miesto pinigų 
perkant įvairias reikmenis 
ir gaunant sau dalį pinigų.

Norėdamas išvengti kalė
jimo Kline prirodinėja kad 
jo sveikata sumenkėjo ir 
kalėjimas jį ivsai sunaikin
tų. Bet turės pristatyt tri
jų gydytojų liudymus kad 
jo sveikata silpna.

Teisėjas pasiūlė majorui 
arba eiti į kalėjimą pusei 
metų arba atsistatydinti iš 
majoro vietos. Tuomi jis 
ir vienaip ir kitaip yra pri
pažintas kaltu ir nubau
džiamas.

Iš majoro vietos jis vis
tiek turi pasitraukti ir tu
ri užmokėti dar $5,000 pa
baudos.

Miesto taryba skiria ma
joro pareigoms eiti iki ki
tų metų Sausio mėnesio da
bartinį tarybos pirmininką 
John S. Herron.

LEWIS ANTRU KARTU 
PRALAIMĖJO

New York. — Kovo 20 d. 
įvyko čampionato imtynės 
tarp Strangler Lewis, kuris 
pirmiau buvo nugalėtas, su 
jo nugalėtoju Jim Brown
ing. Akivaizdoje 11,330 žiū
rėtojų Browning antru kar
tu paguldė savo seną opo
nentą į 1 valandą laiko.

WESTFIELD, N. J.
Mokinių programas. Ko

vo 14 d., Westfield High 
mokykloje įvyko pabaigtu
vių programas Ainerikani- 
cijos klasių ateiviams šiame 
mieste. Išviso buvo septy- 
'nios tautos atstovaujamos, 
jų tarpe buvo penkios Lie
tuvaitės: J. Gatauskaitė, B. 
Kontrimaitė, J. Kordakai- 
tė, A. Vaikunaitė ir O. Vai- 
kunaitė. Jos sudainavo tris 
Lietuviškas daineles, 1) Lei
skit į Tėvynę, 2) Tekėjo 
Saulelė, ir 3) Kaip Aš Jo
jau. Pianu akompanavo K. 
V. Baltramaitis. Publikos 
buvo suvirs 200 ir jiems la
biausia patiko Lietuviškos 
dainos, nors kiti tik pirmą 
sykį girdėjo gražias muši] 
daineles.

Baigiant programą, buvo 
išdalinti liudymai (certifi
cates) visiems kurso klau
sytojams, jų tarpe buvo ir 
viršminėtos Lietuvaitės.

Reikėtų priminti kad šioj 
kolonijoj yra mažas skai
čius Lietuvių gyventojų ir 
mažai yra žinoma apie Lie
tuvius bendrai. Bet Kovo 
14 d. programas sudomino 
Westfield’o gyventojus apie 
Lietuvius ir ypač apie Lie
tuviškas daineles.

Vienas iš New Jersey.

Turėjo nedatekliaus. Na
tional Cash Register Co., 
viena iš didžiausių šio mie
sto išdirbysčių, už 1932 me
tus turėjo virš trijų milijo
nų dolarių nedatekliaus. Ši 
kompanija turi įrengus sa
vo dirbtuves taip kad skai
tosi puikiausios visame pa
saulyje ir visapusiai moder
niškos.

Veteranai siunčia protes
tus. Karo veteranų sąjun
gos skyrius ir Amerikos Le
giono skyrius pasiuntė pro
testo rezoliucijas Preziden
tui Rooseveltui už pasikėsi
nimą numažinti veteranams 
paskirtų pensijų.

Kiek yra žinoma, 
dentas ne tiek nori 
žint pensijas biednų, 
stų veteranų, kuriems pa
galba yra reikalinga, kiek 
tokių kurie su politikierių 
pagalba gavo gerus darbus, 
ima iš valdžios algą darbe, 
ir kartu gauna dideles pen- 
kitus šalies gyventojus, 
sijas, kas apsunkina visus

Paprasti veteranai neiš
naudoja valdžios, bet yra 
turtuolių, sūnų kurie naudo
jasi veteranų vardu, nors 
jie puikiausia gyvena ir ne
turėtų pensijų gauti, nes 
yra pilnai sveiki.

Darbai visai sumažėjo. 
Buvo laukta kad po naujų 
metų darbai pagerės, bet 
vietoje pagerėjimo dar la
biau pablogėjo. O jei kurie 
gauna po kiek dirbti tai tu
ri dirbti už labai mažą mo
kestį. Žmonės laukia su ne
kantrumu geresnių laikų.

Bėt yra ir tokių kurie ne
nori kad gryžtų darbyme
tis; jie džiaugiasi gaudami 
iš miesto maisto ir kitokių 
reikmenų dykai, ir nereikia 
dirbti ir būti atsakomingais 
už sąskaitas.

Lietuviai čia daugumoje 
yra bedarbiai; jei kurie ir 
dirba tai visai mažai, ir ne
gali padaryti iš 
to pragyvenimo, 
bančius galima 
suskaityti. Bet 
kad pagerės.

prezi- 
numa- 
papra-

to papras- 
Gerai dir- 

ant pirštų 
turi vilties 
“D.” Rep.

HUDSON, MASS.
Darbai. Čia darbai eina 

visai prastai, daug darbi
ninkų vaikščioja be darbo; 
daugelį maitina miestas, jų 
tarpe ir Lietuvius. Visi tik 
kalba kas bus toliau. Tą 
parodys ateitis.

Streikas. Čia atvažiavo 
Shoe Workers Protective 
unijos atstovai ir suorgani
zavo darbininkus; tuojau 
į uniją įsirašė 350 darbinin
kų ir pareikalavo pakelti 
algas 10 nuošimčių ir kad 
pripažintų uniją. Kompa
nija pakėlė mokestį, bet ne
nori unijos. Apšaukta strei
kas Kovo 21 dieną. Numa
toma kad streikas bus lai
mėtas. Patartina dirban
tiems avalų dirtbuvėse ra
šytis į uniją, pagerinsi! sa
vo būvį.

Raudonųjų 
18 d. vietos

PATERSON, N. J.
Lietuvių parapijos atgar

siai. Patersonas ne taip jau 
maža kolonija Lietuvių. Tu
ri nedidelę bažnytėlę ir kle
boniją, kurios apačioje yra 
ir svetainiukė. Butą kita
dos ir gero būrio parapijo
nų. Prie parapijos ir atski
rai veikė kelios draugijos. 
Bet kada šioj parapijoj kle
bonavo Kun. Petraitis, jis 
per 12 metų taip nuklebo- 
navo kad vos neprieita prie 
pat grabo. Parapijonys tu
rėjo daug darbo iki Kun. 
Petraitį net su advokato pa
galba iškėlė.

Vyskupas atkėlė kitą kle
boną, Kun. Vaicekauską, 
energingą žmogų; juomi 
parapijonys džiaugėsi, sa
kydami nors kartą gavę ge
rą dvasios vadą. Bet už 
kelių savaičių Kun. Vaice
kauskas buvo iškeltas ir jo 
vietos atėjo Kun. Karalius. 
'Jis buvo gero budo, darbš
tus ir širdingas. Bet jis pa
buvęs apie metus laiko iš
važiavo Lietuvon, paliko sa
vo vietoj Kun. Stonį. Šisai, 
papratęs Lietuvoje elgtis su 
parapijonąjs kaip jam pa
tinka, ir čia norėjo savo se
nu budu šeimininkauti. Del 
to tuoj tarp parapijonų ir 
kunigo kilo nesusipratimai. 
Klebonas kartą per pamok
slą pasakė kad jis parapijoj 
valdovas, o ne parapijonys, 
ir darysiąs kaip jam patin
ka. Parapijonys tuo nepa
sitenkindami pradėjo trau
ktis iš parapijos, ir parapi
jonų liko tik saujelė.

Kitados čia Idebonavęs 
Kun. Š. pasakęs kartą kad 
jei parapijos suėjime kas 
vartotų svaigalus ir parda
vinėtų juos parapijos pelno 
padarymui, lai ir ta bažny
čia eina skradžiais. Bet da
bartinis tėvelis kitaip gal
voja, užtai parapijos skle- 
pukyje tikras pragaras — 
degtinė laistoma visokių iš
dirbysčių, ir kiekviename 
atsitikime stengiamasi kad 
nepritruktų to velnio skys
timėlio. Godus parapijonys 
ir vadovai tiek prisiragauja 
kad kartais reikia išnešti iš 
salės. Veik nėra to baliuko 
kad nebūtų peštynių ir lan
gų daužymo. Klebonas ty
li, išrodo kad jis viską “Die
vui ant garbės” skiria. Bet 
Lietuviams iš to nėra jokios 
garbės ir parapijai jokios 
naudos. Padoresni parapi
jonys susirūpinę nežino kas 
iš to išeis.

Kartais ir pačioje bažny
čioje įvyksta juokų. Kovo 
5 d. per šv. Kazimiero “at- 
puskus” buvo net trys ku
nigai, bet nei vienas nemo
kėjo Šv. Kazimiero litani
jos skaityt nei giedot; ban
dė visi trys, po du ir po vie
ną, ir nei vienas nieko ne
galėjo suslebizuoti. Žmo
gus sėdėdamas turi rausti 
iš gėdos. Pinacas.

ŠEIMOS TRAGEDIJA
Cincinnati, O. — Kovo 20 

d. policija užtiko žiauriau
sią žmogžudystę kokia šia
me mieste kada buvo papil
dyta. Charles Evans, 50 
m., iš Indianapolis, Ind., ta
po policijos sulaikytas kuo
met pasirodė kad jo auto
mobilio leidimas dar perei
tų metų. Ir štai jo automo
bilyje, virtuvės induose,, ra
do į 14 šmotij sukapotą mo
terišką lavoną. Tai buvo 
jo žmonos, 42 m. amžiaus.

Policijai nespėjus sulai
kyti, Evans staiga persipjo
vė sau gerklę ir taipgi mirė.

Harrison ir Kearny, N. J.
šokis gavėnioj. Kovo 17 

d., per St. Patrick’s šventę, 
Liet. Vyčių 90 kuopa suren
gė šokius.. Išrodo kad Vy
čiai, nors katalikiška orga
nizacija, nepaiso ir gavėnios 
ir negali pakęst iki po Ve
lykų su savo šokiais. ~ 
daro gėdą 
talikams ir 
vai negali 
vaikų.

Nuo Red.: Katalikų baž
nyčia, nežinia kodėl, pavė
lina Šv. Patriko dienoje ba- 
liavoti, nors ta diena, Kovo 
17-ta, visada išpuola ga
vėnioj. Tos tvarkos laikan
tis, ir per Šv. Juozapą tu
rėtų būti pavelyta baliavo- 
ti, bet taip nėra. Šv. Patri
kas yra tik Airių šventasis, 
ir tose šalyse kur apie jį ne- naudą, 
žino, katalikams tą dieną tik $2 metams, pusei metų 
uždrausta baliavoti. j$l. ]

Tiesiogine Ekskursija
Klaipėdą

1

Tas 
Lietuviams ka- 
atrodo kad tė- 
suvaldyti savo 

Jurgių Dėdė.

balius. Kovo 
..,. bolševikai su

rengė balių; publikos atsi
lankė visai mažai — vos a- 
pie tuzinas su vaikais. Kaip 
Visur taip ir pas mus bolše
vikai neapsieina be trukš- 
mo: prisigėrę pradėjo muš
tis ir kaip kurie išėjo su 
uodom akim. Broliai Lie-i 
;uviai, šalinkites nuo bolše
vikų, neikit į jų parengi
mus. nes jie daro didelę gė
dą Lietuviams tarp svetim
taučių.

Kviečiu visus užsirašyti 
rimtą, didelį laikraštį “Dir
vą”, tas jums atneš didelę 

Kaina visai maža,
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Korespondęntas. Į elektra

laivą.

malonesnio 
vieną dide-

Nepersėdant į kiti}

Kelionėje nieko nėra 
ir geresnio kaip įsėdus į 
lį modernišką laivą viename uoste, 
išlipti kitame uoste, 
turės visi 
keliaudami 
kos Linijos 
Gegužės 27 
į Klaipėdą,

Motorlaivis “Gripsholm” yra 575 
pėdų ilgio, 74 pėdų pločio, 18,000 re- 
gist. tonų, 23,000 tonų įtalpos, 
džiausiąs laivas kokis kada 
Klaipėdą..

Išplaukus iš New Yorko 
27 dieną, Klaipėdą pasieks 
8 ryte. Lietuvon parvažiuosit pačiu 
geriausiu laiku.

Jei manot apsilankyti Lietuvoje 
šią vasarą, nepraleiskit progos, da- 
lyvaukit šioj skaitlingoj Lietuvių 
ekskursijoj.

Tarp motorlaivio ir garlaivio skir
tumas tas kad motorlaivis varomas 

i, o gąylaivis garu.

Tokią kelionę
Lietuviai ekskursantai 

Lietuvon Švedų Ameri- 
motorlaiviu “Gripsholm” 
d. tiesiog iš New Yorko 
nepersčsdami.

“Gripsholm”

Di- 
plauke į

Gegužės 
Birželio

BALTIMORE, MD.
Trumpos žinutės

Pasveiko. Senas šios ko
lonijos Lietuvių tautinės 
dirvos artojas-veikėjas ir 
sugabus biznierius, buvęs 
didelės rubsiuvyklos savi
ninkas, dabar namų buda- 
votojas ir Amerikos Lietu
vių Taupymo ir Paskolos 
B-vės prezidentas J. Čėsna 
kurį laiką sunkiai susirgęs, 
dabar jau susveiko ir vėl 
pradeda rūpintis savo biz
niu.

Apleistas rašytojas. Se
niau labai daug veikęs ir 
buvęs garsus scenos veika
lų rašėjas-dramaturgas, au
torius kelių didelių veikalų, 
kaip “Pilėniečiai”, “Rutvi- 
lė”, “Revoliucijos Viltis” ir 
kitų, Vincas Nagornauskas 
jau keli metai kaip nusilpęs 
sveikatoje ir yra visų pa
mirštas ir apleistas. Jis, 
kaip teko nugirsti, guli jau 
mirtiname patale ir diena 
iš dienos eina arčiau užgra- 
binio gyvenimo, iš kurio ne- 
gryš rašyti daugiau mums 
istorinių scenos veikalų.

Gaila žmogaus kuris ati
davęs savo tautai visas jie- 
gas, prieš mirtį tos tautos 
vaikų yra pamirštas ir ap
leistas, lyg butų niekam ne
žinomas. Baltimore pilna 
jo buvusių geriausių drau
gų, kurie su pamėgimu vai
dino jo parašytus veikalus, 
o kiti žiūrėdami vėl džiau
gėsi savo tautiečio sugabu- 
mais. Kur šiandien tie Bal- 
timorės Lietuviai kurie dar 
pasaulinio karo metu atida
vinėjo jam garbę delnų plo
jimu kuomet jis sakydavo 
jiefiis patriotines kalbas ir 
žadindavo jų tautinius jau
smus? Ar ne laikas nors 
dabar susirūpinti tuo ne
mirtinos garbės savo tau
tos sunum, kuris del Lietu
vių ir Lietuvystės tiek daug 
dirbo ?

Bloga rubsiuviams. Su 
užsidarymu .bankų, jau ir 
taip silpnutė rūbų pramo
nė tapo visai suparaližiuo- 
ta. Daug rubsiuvyklų vi
sai užsidarė ir darbininkai 
atsirado gatvėj, o kurios 
siuvyklos ir dirba kiek, jų 
darbininkai jau po dvi sa
vaites negavo mokėti ir šeš
tadieniais gryžta iš dirbtu
vių tuščiais kišeniais. Tas 
kaip tik duoda daugiau pro
gos komunistams kurstyt 
darbininkus prieš kapitalis
tus ir valdžią.

Pasipiktino. SLA. nariai 
labai pasipiktino Pild. Ta
rybos tarimu neišmokėti 
mirusio nario St. Padvars- 
kio pomirtinę remiantis tuo 
buk velionis miręs nuo alko
holio, kuomet visi žino kad 
velionis buvo plėšikų užpul
tas vasarnamyje, nuo ko ir 
sirgo su mažom pertrau
kom apie pusantrų metų., 
Pild. Taryba tokiu savo ta
rimu padėjo į keblią padėtį 
ir Skundų ir Apeliacijų ko
misijos narį Adv. Rastenį, 
pas kurį dabar nariai eina 
pareikšti savo pasipiktini
mą Pild. Tarybai ir pasako, 
“Lai dabar pati Pild. Tary
ba eina kalbinti narių į Su
sivienijimą”. Ir ištikrųjų, 
Pild. Taryba gali žinoti kad 
neišmokėdama pomirtinės 
nenubaudė mirusį narį, o 
tik tik nuskriaudė jo biedną 
šeimą ir pastojo kelią ki
tiems j Susivienijimą.

Pagaliau juk pati Pild. 
Taryba nėra jau tokia “sau
sa” kad galėtų bausti mi
rusį narį už tai kad gyvas 
judamas išmesdavo kaip 
tada vieną-kitą del drąsos.

Balandėlis.

PER TVORA — Taigi, tai jo ir jieškom 
su musų pinigais.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 
“Dirvą”, “Vienybę” 
tautinius laikraščiui*, 
CONGRESS AVE.

Užrašo
kitus
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“PONULI, PALŪKĖK”
Esu Lenkas Prošepanas, 
Įsiskolinęs visiems;
Viskas ką turiu valdžioje 
Priklauso kitiems.
Mano žemė nėra mano, 
Bet Ukrainą, Lietuvių, 
Aš ją pagrobiau iš jųjų 
Tai viešai, tai pasalu.
Mano šautuvus, patrankas 
Davė man Prancūzai, 
O ant miškų ir aliejaus 
Anglai pilni “tūzai”.
Švedai su mano degtukais 
Gerą biznį daro, 
O Italai iš tabako
Zlotų pasidaro.
Mano gelžkeliai priklauso 
Francams šėrininkams, 
O laivai ir fabrikėliai — 
Kitiems skolininkams.
Jeigu visi atsiimtų 
Kas tik kam priklauso, 
Likčiau plikas it tilvikas. 
Graužčiau duoną sausą.

Nesupratlyvas vyras
Magdė išbudino savo vy

rą Zigmą iš miego, apsika
bino ir sako:

— Žinai, Zigmuti, ką aš 
prisisapnavau ?

Zigmas, nežinodamas kas 
darosi, sako: — Na, kas 
tau užėjo, boba?

— Ar žinai, aš sapnavau, 
rodos kad mudu einam gat
ve pro tą didelę krautuvę, 
lange matom puikius bar
suko kailinius, tu įsivedei 
mane į krautuvę ir nupir
kai mano varduvių dienai 
dovanų!

Zigmas gerai atsižiova- 
vęs sako: — Na tai palauk, 
aš atnešiu Sapnininką, ga
lėsi pažiūrėt ką tavo sapnas 
reiškia....

Geras uždarbis
— Girdėjai kaip Baladin- 

skui dabar gerai sekasi. Be
veik po 300 litų uždirba!

— Ką kalbi, juk jį paso
dino metams į kalėjimą!

— Tiesa. Bet jis pavogė 
tris tūkstančius litų, tai ir 
išeina mėnesiui po 300 litų.

KOKS BUTU AMERI
KOS KARAS SU 

JAPONIJA

Motina ir dukrelė
Motina (7 vai. vakaro sa

vo keturių metų dukrelei):
— Eik šian, dukryte, jau 

laikas gulti, jau visi paukš
teliai sugulė savo lizdukuo
se. Tu turi irgi gulti.

Dukrelė (kitą rytą, 5 vai. 
išbudus, sako motinai):

— Kelkis, mamyte, jau 
visi paukšteliai 
jų motinėlės jau

Dvi priežastys
gali žmogus gauti pasisko
linti pinigų: Viena kad jis 
nėra bankieriui gana žino
mas, o antra kad perdaug 
žinomas.

išbudo ir 
nemiega.

del ko ne-

Karo lauke <
Laike karo, trys Anglijos 

kareiviai — Škotas, Anglas 
ir Airis — būdami sargybo
je mūšio fronte, užėjo ant 
būrelio miegančių Vokiečių 
kareivių.

— Paimkim juos nelais
vėn, — sako Škotas.

— Ne, nušaukim juos, — 
tarė Anglas.

— Ne, ne! — užginčijo 
Airis: — Išbudinkim juos ir 
pakelkim muštynes!

Daugelis žmonių privers
ti darbą dirbti jaučiasi ne
laimingi, nes mano esą gi
mę ne darbą dirbti bet žai
slui ir dykavimui. Jie ne
supranta kad naudingas 
darbas suteikia smagumo ir 
linksmybės. ’

Jieško vedėjo
Vienoj Lietuvių kolonijoj 

veikėjai susitarę sudėjo pi
nigus ir įsteigė kooperativę 
krautuvę. Laikraščiuose pa
skelbė ir gavo krautuvės 
vedėją. Už savaitės laiko 
prie krautuvės suėję steigė
jai dairosi. Eina Mikas Pli
kas, pamatęs juos klausia:

— Na, kaip einasi jūsų 
kooperativui?

— Nieko butų. Tik jieš- 
kome vedėjo.

— Kas tai, vėl jieškote? 
Juk dar nesenai vieną gavo
te.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
jas bombarduoti. Tai nesą
monė. Meksikai Amerikos 
draugiškumas svarbe s n i s 
negu dviejų Japoniją ir 
Meksika beveik visa Ame
rikos kapitalistų rankose. 
Japonams į Meksiką atva
žiuoti reikštų tą patį kai 
Amerikonams nuvažiuoti į 
Kiniją — reikia pro šalį va
žiuoti. Japonai niekad ne
galėtų tiek spėkų Meksiko
je išstatyti kad nepasista- 
čius save pavojuje pačioje 
Japonijoje.

Tiesa, Meksikoje yra Ja
ponų. kurie gelbėdami savo 
šaliai bandytų daryti ką 
nors prieš Ameriką, bet tai 
tik lašas juroje.

Ar toli karo pavojus?
Žinovai sako kad už To

limų Rytų audrų debesų 
tuno Amerikai didelis karo 
pavojus su Japonija. Sa
ko, Amerikai reikia būti la
bai atsargiai jeigu nenori 
būti įtraukta į karą su Ja
ponija. Sako, Japonija pil
niausia yra prisirengus ves
ti karą Tolimuose Rytuose 
prieš bent kokių valstybių 
kombinaciją. Dabartinė pa
saulinė padėtis, valstybiri 
subiednėjimas, padaro Ja
poniją beveik nenugalima.

Japonija bent dieną gali 
pulti Kiniją, užimti, paso
dinti atgal ant sosto atsta
tytą imperatorių kūdikį, ku
ris dabar yra pilnai suau
gęs, ir su jo pagalba užval
dyti Kiniją ir visus reika
lus vesti taip kaip Japonijai 
patinka. Anglų, Amerikos 
ir kitų šalių prekybos punk
tai butų uždaryti, prekybi
ninkai išvyti.

Tada kitoms šalims nelik
tų nieko kaip tik kariauti.

Ar Rusija prisidėtų prie 
Japonijos ar ne, vistiek Ja
ponija atsiektų savo, jeigu 
tik ilgiau karui užsitęsus, 
Amerika, Anglija ir gal Ita
lija Japoniją visai išnaikin
tų. Rusija gal pasitenkin
tų užgriebimu Mongolijos, 
kad Japonijai mažiau tek
tų. Rusams Kinija daug 
svarbesnė negu davimas pa
galbos Japonijai, dėlto kad 
su tamsių Kinu pagalba so
vietų carai gali tikėtis įvyk
dyti Azijoje komunistiška 
revoliuciją. Japonu užgro
bimas Kinijos užkirstų so
vietų carams svajones apie 
pasaulinę revoliuciją.
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BAIGIANT PRISIRENGIMĄ SKRIDIMUI Iš 
AMERIKOS Į KAUNĄ

TARNAUJA LIETU
VYBEI UŽ MAŽĄ

THE BEGINNING OF LITHUANIAN 
LITERATURE

Artinasi vasara. Tai bus vėl 
Lietuviams atmintina vasara, 
net du musų vientaučiai, Kapt. 
Darius ir Girėnas yra pasiryžę 
laimėti Lietuvių tautai didelės 
garbės nuskrisdami iš New 
Yorko j Lietuvą, štai nesenai 
musų tautietis Juozas šarkis- 
žukauskas pasiektais pasauli
nio čampiono laurais suteikė 
didelės garbės Lietuviams. O 
dabar, štai, visi nekantriai lau
kiame musų lakūnų laimėjimo.

Ką dabar veikia musų lakū
nai? Kapitonas S. Darius Flo
ridoje praktikuojasi skraidymo 
virš juros nakties metu ir stu
dijuoja astronominę navigaci
ją. Lakūnas S. Girėnas Chica- 
goje prižiūri lėktuvo perdirbi
mą.

šiomis dienomis lakūnas Gi
rėnas nusivežė mane į dirbtu
ves ir parodė lėktuvo perdirbi
mo ir taisymo darbus. Senojo 
Bellanico beveik nei ženklo ne
liko, visai išardytas ir išnars
tytas. Dirba naujus sparnus, 
uodegą ir vairus. Nauji spar
nai bus kiek ilgesni. Dirbama 
dideli gazolino ir alyvos tankai. 
Alyvos tankas bus gudriai Įtai
sytas po lakūnų sėdyne; tai 
yra praktiškas vietos taupy
mas. Du gazolino tankai (plok
šti) bus Įtaisyti lėktuvo spar
nuose (pažastyse). O pats di
džiausias gazolino tankas bus 
Įtaisytas lėktuvo kūne, lakūnų 
sėdynės užpakalyje, kur skridi
mo rėmėjai sėdėdavo skraidy
dami su Darium jų atsilanky
mu Lietuvių kolonijose. Taigi, 
kiekviena lėktuvo vietelė prak
tiškai sunaudojama. Patys la
kūnai nedaug maisto sau pasi
ims, betgi jų lėktuvas tai gero
kai surys: 722 galionus gazo
lino ir 40 galionų alyvos. Jis 
tuos skysčius siurbs skrisda
mas, betgi New Yorke pasikel
damas skridimui, jis kels di- 
džiausį svorį.

Iš to galima spręsti kokia 
sunki bus lėktuvo krova. Ta
čiau tą sunkų lėktuvą trauks, 
siurbdamasis Į orą, plieno pro- 
peleęis, varomas galingo moto
ro. Tokį motorą dovanoja šiem 
drąsuoliam Amerikos Lietuvių 
visuomenė. Motoras yra labai 
stiprus — 388 arklių jiegų. Ma
lonu pažymėti kad jo dirbdini- 
mą prižiūrėjo musų tautietis 
aviacijos mechanikas inž. V. 
Jasulaitis. Galutinai padirbtas 
motoras buvo kelis kartus išar
dytas ir vėl sudėtas bandymų 
metu. Gerai veikia. Propele
ris per vieną miliutą apsisuka 
2190 kartų. Lėktuvui lekiant 
visu greitumu, motoras suvar-

Rekomenduoja Nebrangų
Nanūnj Vaistą

“Europoje mes visuomet laikėme In
karo Pain-Expellerj geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudami/ pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reumatiškų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungį greitai palengvina šis ne
brangus vaistas.”

F. P. 
Bloomfield, N. J.

PAIN-EXPELLER
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

toja 32 galionus gazolino per 
valandą. Palyginti tai labai 
mažai.

Motoras šiomis dienomis bus 
atgabentas į Chicagą. Jis yra 
84000 vertės. Bei atsieis kiek 
pigiau. Išmainant jį į senąjį 
motorą, reikės primokėti 83000. 
Už lėktuvo perdirbimą reikės 
sumokėti $3250. Naujų prie
taisų (instrumentų) reikės pir
kti už $800.

Visas išlaidas atlyginti ryžo
si patriotiškoji šio krašto Lie
tuvių visuomenė. Bet neuž
mirškime kiek darbo musų la
kūnai ikišiol padėjo ir kad jie 
savo kapitalą sudėjo senojo 
Bellanco pirkimui.

Taigi, naujasis motoras jau 
padirbtas, lėktuvas baigiamas 
taisyti ir jau dabar reikia pirk
ti būtinai reikalingi prietaišai. 
Kai atnaujintas lėktuvas bus 
imamas iš dirbtuvių, reikės tą 
pat dieną įmokėti visus pini
gus už motorą ir lėktuvo per
dirbimą. Tuo tikslu be tų visų 
pinigų kurio ikišiol gauti skri
dimo fonde ir kurie priklauso 
fondui gauti (dar neatsiųsti), 
trūksta dar:
$1717 motoro pirkimui ir lėk

tuvo taisymui (pag. fon
do apyskaitą);

; 890 reikalingiems prietaisam 
pirkti;

200 atnaujinto lėktuvo ban
dymui, gazolinui ir kit. 
smulkiems reikalams iki 
išskridimo į Lietuvą.

Išviso trūksta $2717.12.
Gerbiami tautiečiai! Netruk

dykime to istoriško žygio! Pa- 
sigailėkim savo lakūnų pasiry
žėlių energijos. Supraskim kiek 
jie rūpinasi tuo skridimu, vi
sais kitais parengiamais dar
bais, kurie ir taip nuvargino 
jų dvasią ir kūną. Jie jau ne
trukus gaus atnaujintą lėktu
vą, tačiau jiems tenka nemaža ■ 
jaudintis besirūpinant kur gau
ti trūkstamus $2700 ir belau
kiant kada fondas gaus tuos pi
nigus kurie ikišiol fondui paža
dėti.

Gerbiami skridimo rėmėjai 
ir garbės rėmėjai! Malonėkite 
kuogreičiau pasiųsti fondui sa
vo aukas kurias esate pasiža
dėję duoti tam didžiam ir drą
siam Lietuvių žygiui. Taip pat 
ir kitų miestų skridimo rėmė
jų komitetai turėtų greičiau 
pasiųsti fondui surinktas aukas 
ir pelną iš Lietuvių Aviacijos 
šventės bei surengtų vakarų 
skridimui remti.

Siųskite pinigus fondo glo
bėjų pirmininkui Lietuvos Kon
sului A. Kalvaičiui, 201 North 
Wells St., Chicago, Ill. Taip 
pat malonėkit parinkti daugiau 
aukų ir surengite vieną-kitą 
vakarą ar koncertą reikalingo 
fondo trukumui papildyti.

Musų bendro darbo pradžia 
buvo gera, graži ir sėkminga. 
Tat vieningai ir užbaigkim skri
dimo rėmimo darbą, kurį mes 
patys apsiėmėm ištesėti musų 
lakūnų džiaugsmui ir musų 
musų tautos garbei! Dar tru
putį pastangų — ir musų sąži
nė bus rami. Tada jau su pa
sididžiavimu lauksime tos isto
riškos dienos kada Lietuvių 
skridimas per Atlantiko van
denyną bus garbingai įvykdy
tas.

Gyvai užjauskime tą reikalą, 
kada visi skridimo parengiami 
darbai jau eina prie galo!

Kapt. P. Jurgėla, 
Skridimo Rėm. Komiteto Sekr.

ATLYGINIMĄ

“Dirva” - “Liaudies Tribūna” 
pasiekdama plačią Amerikos 
Lietuvių visuomenę; teikia jai 
daugiausia informacijų, naudin
gų žinių, gražias apysakas, ap
rašymus apie Lietuvos mies
tus ir miestelius ir piliakalnius 
ir šiaip kitokių raštų. Lietu
voj žmonės skaitydami šį laik
raštį randa jame sau daug pa
sitenkinimo, turėdami progą 
matyti eigą Amerikos Lietuvių 
gyvenimo.

Mums Amerikos Lietuviams 
turint tokį savaitraštį reiktų 
visomis pastangomis prisidėti 
prie jo platinimo ne tik Ameri
koje bet ir išrašant į Lietuvą.

Lietuvos jaunimui “Dirva”- 
“Liaudies Tribūna” yra nau
dinga tuo kad jie randa laik
raštyje gražių raštų Anglų kal
boje. Straipsniai Anglų kalbo
je yra rašomi gabiausių jaunų 
Lietuvių, redaguojami Chica- 
gos Universiteto studento Jo
no Balandos. Prie to, laikas 
nuo 'laiko patiekia gražių raštų 
buvęs “Vienybes” redaktorius 
Vytautas Sirvydas, sūnūs žino
mo veikėjo per daugelį metų ir 
buvusio “Vienybės” redakto
riaus J. O. Sirvydo. Studentas 
A. Stelmokas parašo .gražių 
straipsnelių dienos klausimais; 
jis yra aktyvus Lietuvių gyve
nime Chicago j.

Kožnas kas pažysta “Dirvą”- 
“Liaudies Tribūną” žino jog tai 
yra vienintelis Lietuvių savait
raštis Amerikoje kuris teikia 
tokios gražios medegos Skaity
mui muši] jaunimui. Tėvai-mo- 
tinos kuriems rupi kad jūsų su- 
nai ir dukterys turėtų suprati
mą apie Lietuvių tautą ir jos 
garbingumą, pasirūpinkit užra
šyti “Dirvą”-“Liaudies Tribū
ną” savo vaikams, tuo jus pa
remsi! tautinę spaudą ir padė- 
sit dirbti Lietuvybės darbą — 
tą darbą kuris yra malonus 
kiekvienam Lietuviui Ameriko
je ir Lietuvoje.

Apie. Knygą “Dieve, Pa
sigailėk Musų!”

Teko patirti kad P. ir K. Jur
geli] (Jurgelevičių) išversta W. 
T. Scanlon’o didžiojo karo apy
saka “Dieve, Pasigailėk Musų!” 
jau baigiama spausdinti. Tos 
knygos bus apie 490 pusi. Ji 
spausdinama Lietuvoje. Kol 
bus baigta spausdinti ir atga
benta į Ameriką išeis du-trys 
mėnesiai. Taigi, tos knygos 
leidėjai bei prenumeratoriai ją 
gaus apie Birželio mėnesį.

Kas dar nori išanksto (pi
giau) užsiprenumeruot šią kny
gą už $2 ir nori būti paminėtas 
knygos leidėju, tegul pasisku
bina kreiptis siųsdami pinigus: 
Rev. L. Draugelis, 2334 S. Oak
ley Ave., Chicago, Ill.

MAJORAS CORR VEIKIA. 
Mirus miesto majorui Cerma- 
kui, miesto taryba išrinko lai
kiną majorą Corr, kuris dabar 
eina pareigas. Kaip pasirodo 
tai neužilgo gal turės įvykti 
nuolatinio majoro rinkimai, nes 
įstatymai aiškiai nepasako ar 
taryba turi teisę rinkti majorą 
kuomet terminas yra virš me
tų laiko.

Manoma kad Illinois valstijos 
legislature įsimaišys į šį reika
lą ir nuspręs kaip Chicagos ma- 
jomas turi būti išrinktas.

By John J. Balanda.

In the early part 
IGth. century the Protestant 
Reformation had swept Germ
any and had become firmly es
tablished. The discontent with 
the church dogma and the prac
tices of the Popes which led to 
the break with Rome was also 
felt in Lithuania. And Protes
tantism swept Lithuania like 
a tidal wave. The nobility, the 
townsmen, the peasants and 
even the clergy renounced Cath
olic doctrines and allegiance to 
Rome.

This new tendency in reli
gious thought stimulated in
novations in the cultural life 
of Lithuania. Catholicism had 
already been rooted in Lithuania 
for a century and a half but 
had not encouraged cultural 
progress and activity. But no 
sooner did Protestantism come 
in than its adherents laid the 
foundation of a Lithuanian lit
erature. The Protestant preach
ers immediately set about to 
provide and spread the “true 
word of God,” as explicitly ex
pressed in the Bible to all be
lievers. For this purpose there 
arose Several teachers in Prus
sia (where a comparatively 
more liberal spirit prevailed) 
who devoted themselves to pro
viding a religious literature.

The earliest of these writers 
were Rapagelonis, Kulvietis, 
Mąžvydis, Vilentas, Bretkūnas 
and a number of less important 
writers. They were writers, 
preachers and priests who had 
been born in Lithuania. Their 
work was largely the translat
ion of hymns, psalms, cathec- 
isims and such like into Lithu
anian. But their Lithuanian 
writings must be regarded as 
quite poor for they wrote in 
the Samogitian (žemaičiu) 
dialect and mixed in Germanic 
word order and idioms. They 
were not interested in laymen 
culture, in folklore, songs, pro
verbs and axioms and therefore 
had no chance to learn or study 
Lithuanian grammar. At any 
rate a beginning is a beginning 
and the important point at that 
time, so these men should be 
given credit for their work from 
this viewpoint. Mąžvydis

of the should be remembered as the 
writer of the first book publish
ed in Lithuanian and the first 
book printed in Lithuania (15-
47.)

The Catholic clergy regarded 
the spread of Protestantism 
with alarm. They were jolted 
out of their smug, parasitical 
quiescence of the past 150 years 

I into a feverish activity to stop 
further inroads of Protestant- 

| ism. To this end they invited 
ithe Jesuits into Lithuania; an 
academy was established in 
Vilna; Polish priests were re
cruited to swell the clergy ranks 
parodai schools were establish
ed ; preachers were sent to out- 
of - the - way corners; disputes 
arose with the Protestants and 
Protestant converts were per
secuted. And fortunately for 
Lithuanian literature, the Cath
olic clergy began very energetic
ally to build up a Catholic liter
ature. Their labors did not go 
unrewarded. Before these at
tacks by the Catholic clergy 
Protestantism was checked, 
dwindled, and all but died out, 
only remaining in a few places 
and among the aristocracy.

The outstanding Catholic 
writers of this period were the 
priests Daukša and Sirvydas 
and the Jesuit Joknavicia. 
Doukša translated a Catholic 
catechism into Lithuanian and 
published a Catholic Year 
Book. Sirvydas published a 
collection of his sermons. He 
was the first Lithuanian lexi
cographer and edited a diction
ary in three languages*—Polish, 
Latin and Lithuanian. Jokna
vicia translated hymns, wrote 
stories on the cathechism and 
phamphlets on various religious 
matters. He died leaving an 
unpublished manuscript of a 
Lithuanian grammar.

These Catholic books, were 
printed with the Gothic alpha
bet. But their language was 
much better than that used by 
the Protestant writers for the 
Catholic writers resided in 
in purely Lithuanian districts, 
used the Lithuanian language 
and consciously tried to use as 
beautiful language as they 
could.

CHICAGA SKUBIAI 
RENGIASI PRIE GE

RO ALAUS
Jau daug metų praslinko nuo 

to kada Chicagoj matėsi eilės 
darbininkų einančių dirbti į 
bravorus. Bet šiandien kur 
privažiuosi bravorą pamatysi 
šimtus žmonių laukiančių dar
bo, kaip tik bravorai atsidarys.

Kaip pasirodo, kai kurie bra
vorai jau turi tūkstančius bač
kų ir dėžių bonkų alaus užsa
kytų ir tik laukia kada alus 
bus legalizuotas, tuoj jie pra
dės užsąkymus išpildyti.

Kaip dabar žinoma, nuo Ko
vo 21-mos bravorai jau pradė
jo gaminti alų ir su Balandžio 
6-ta diena žmonės galės viešai, 
be baimės pusti alaus putas 
“sausiems” stačiai į akis.

Kovo 18 d. Chicagoj paste
bėta važiuojant daug senoviš
kų alaus vežiojimo vežimų, ku
rie matomai buvo vežami aptai- 
symui kad butų gatavi alaus iš- 
vežiojimui. Kai kurie bravo
rai jau nustatė savo išvežioji- 
mo kelius sulyg sistemos.

Atlas Brewing Co. pareiškė 
kad nuo tos dienos kada alus 
bus legalizuotas (Kovo 21 d.) 
ta kompanija duos darbo del 
1,200 žmonių. Taip, nėra abe
jonės kad Chicagoj bravoruose 
dirbs apie 11,000 žmonių kurie 
dabar sėdi be darbo.

Taipgi rengiasi žmonės prie 
alaus pardavimo. Jau dabar 
yra išimta 2,200 leidimų alui 
pardavinėti. Pastebėtina kad 
visos didžiosios krautuvės, val
gyklos pardavinės alų, o kiek 
bus taip vadinamų tik alaus 
gėryklų “saliunų”.

Bet ne visiems alaus degali- 
zavimas atneša smagumo, nes 
tie kurie patys darydavo ir va
rydavo iš to biznelį, galvoja ką 
reikės daryti su savo “bravo1 
rais”. žmonės visur gers gerą 
bravorų alų, o ne jų namie rau- 
gytą buzą, nors jie dar ir ban
dys su bravorais “konkuruoti”.

Daugybė federalių prohibici- 
jos agentų kurie gavo geras al
gas ir persekiojo žmones už da
rymą ir gėrimą alaus, dabar Įi- 
ko be darbo ir turės eiti į bra
vorus prašyti darbo. Tai kaip 
mainosi laikai!

‘MARGUTIS’ RENGIASI PRIE
5 METŲ JUBILEJAUS

Chicagoj, Stevens hotelio sa
lėje, sekmadienį, Balandžio 23 
d. įvyks “Margučio” jubilejinis 
vakaras. Bus programas ir šo
kiai. Programas žada būti la
bai įdomus ir, kaip reporteriui 
teko nugirsti, galimas daiktas 
kad bus svečių net iš Rytinių 
Valstijų. •

Stevens viešbutis yra vienas 
iš didžiausių viešbučių pasauly
je.. Salėje sutelpa 5000 žmo
nių. Sėdynių yra S^OO, ir tam 
vakarui bus rezervuotų vietų 
užsisakantiems sau vietas iškal- 
no.

Tai bus taip sakant “Margu
čio pokilis paminėjimui jo pen- 
’ūų metų atsiratlimo šioje aša
rų pakalnėje. Rep.

TIKI KAD PARODA P.'.DI 
DINS BIZNĮ

Rengiantis prie šimtmečio 
Progreso Parodos, Chicagoj e iš- 
budavota kaip ir naujas mies
tas — toks puikus kokį tik ar
tisto mintis gali sugalvoti. Ten 
įvyks $30,000,000 vertės Pasau
linė Paroda. Ji tęsis nuo Bir
želio 1 iki Lapkričio 1 ir tiki
ma kad ją atlankys 50,000,000 
žmonių. Važiuos jie iš visų ša
lies kampų ir iš visų pasaulio 
dalių traukiniais, automobiliais, 
lėktuvais, laivais. Viskam tam 
bus leidžiama pinigai. Bus iš
leista daug pinigų už maistą ir 
viešbučius. Daugybė pirks vi
sokių dalykų ir dalykėlių. Vi
soje Amerikoje pakils biznio 
upas, sako žinovai.

EINA KALBOS kad artistas 
J. Babravičius žada atvažiuoti 
Chicagon, gal but duos kelis 
savo koncertus.

A. L. T. Sąjungos susirinki
mas įvyko Kovo 20 d. Susirin
kime dalyvavo gražus buris na
rių ir aptarė daug svarbių rei
kalų. Nutarė rengti banketą 
trumpoje ateityje. Rep.

‘■'INGS THAT NEVER HAPPE'

/Z26  -NTERNATIOLAL CARTOON CO.N. f

PASAULINĖS PARODOS 
REIKALE

Kovo 17 d. Liet, auditorijos 
mažojoj salėj įvyko taip vadi
namo Lietuvių Pasaulinės Pa
rodos Komiteto susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo būrelis 
žmonių, kurie atėjo pasiklausy
ti komiteto nuveikti] darbų, bet 
nieko gero nenugirdo.

Nckurie ėmė šnekėti kad rin
ksią gražuolę Lietuvaitę, bet 
ką tas bendra turi su Pasauli
ne Paroda ir kiek tas naudos 
musų tautai duos? Koncertui 
bei prakalboms aplinkybės la
bai blogos, nes Lietuviai, dėka 
nusenusių politikierių nesuga- 
bumo, savo paviljono neturi ir 
nėra kur rengti.

Abelnai žiūrint, Lietuvių Ko
mitetas darbuojasi tik tiek 
kad atlaikius savo partijos po
litinę liniją, jų galvose verda 
jų partijos interesai o ne Pa
saulinė Paroda. Rep.

STEPONAIČIŲ koncertas 
rengiamas Lietuvių Aditorijoj 
Balandžio 2 d. Sakoma bus 
gana įvairus ir dalyvaus gerų 
rinktinių artistų. Rep.

A. VANAGAITIS atostogau
ja Tabor Farmoj pas pp. Ba
čiūnus. Gryš pabaigoje šios 
savaitės.

PAVASARIS Chicagoj pasi
rodė su sniegu, lietum ir šaltu 
oru. Tas oras žada pasilaikyt 
kiek ilgiau.

Rengiasi. Chicagos Herald 
and Examiner Kovo 17 d. įdėjo 
fotografiją perbūdavote lėktu
vo kuriuo Kapt. Darius ir Girė
nas rengiasi skristi į Lietuvą. 
Vadinasi lakūnai jau pradeda 
rimtai rengtis prie skridimo iš

Chicag )S-New Yorko į Kauną. 
Ar Li< aiva rengiasi juos pasi
tikti ?

MIK \S PALAKAS jau svei
ksta. Jį prižiūri Dr. V. S. Na
res (Naryauskas).

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų žurnalas. Išeina du kartu į mėnesi 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mė
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams
Lietuvių metams $3.00. Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West G9th Street Chicago, Ill.

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.

$2.00 į



4 Kovo 24, 1933

Dienos Klausimais
nnmnmiL

NEAPGALVOTAS PRIKIŠIMAS

“Lietuvos Aide” ir “Tri
mite” pasirodė rašinėlis są
ryšyje su Lietuviškos Enci
klopedijos platinimusi Lie
tuvoje. Ten taipgi pridėta 
pastaba apie Amerikiečius 
Lietuvius ir išreiškiama ap
sivylimas Amerikiečiais del 
paramos Enciklopedijai.

Straipsnelio rašytojas sa
ko buk Amerikos Lietuviai 
reiškią “didelių pretenzijų” 
į Enciklopediją, bet jos pla
tinimui visai silpnai prisi
dėję, nes iš Amerikos išsira
šę Enciklopediją tik 102 as
menys.

Negerai kad Lietuvos net 
ir žymiausi laikraščiai de
da tokius priekaištus Ame
rikiečiams. Išrėdytų kad 
Amerikiečiai turi būti atvi
rais pinigų maišais kada 
tik kam prireikė — gali ir 
negali.

Amerikiečiai rėmė per ei
lę metų visokiausius Lietu
vos žmonių sumanymus ir 
gausiai apipylė aukomis vi
sokius atstovus kokie tik at
važiavo pinigų rinkti, net 
neklausdami ar jų atstovau
jami tikslai naudingi Lietu
vai ar ne.

Bet su Enciklopedija iš
eina visai kitaip: jai Ame
rikiečiai pinigų nepapylė. 
Ar žinot kodėl? Del to kad 
kaip tik tuo laiku kai En
ciklopedija pradėta leisti 
Amerikoje užstojo patys 
sunkiausi laikai. Gi kada 
tas straipsnis nuneigiąs A- 
merikiečius pasirodė Lietu
vos laikraščiuse, Ameriko
je užsidarė visi bankai.

Trys metai kaip Ameri
koje viskas kaip ant plau
ko kabo. Ar gali Amerikos 
Lietuviams rūpėti rėmimas 
Enciklopedijos leidimo jei
gu rytoj pats rėmėjas gali 
susidurti su badu.

Jeigu Enciklopedijos lei
dėjai butų atsiuntę savo at
stovą prieš penkis metus, jis 
butų surinkęs pinigų tiek 
kad butų užtekę išleisti visą 
Enciklopediją be Lietuvos 
žmonių prisidėjimo.

Bet kaip tik Amerikiečių 
kišeniai — kad ir nenoro
mis — užsiraukė, tuoj Lie
tuvoje ir pasigendama mu
sų aukų ir daroma negra
žus priekaištai.

“Uragvajaus Aidas”
Gavome pirmutinį nume

rį naujai pradėto leisti dvi
savaitinio laikraščio “Urag
vajaus Aidas”. Laikraštis 
išeina Montevideo mieste ir 
’eidžiamas Uragvajaus Lie- 
uvių Klubo. Tas klubas y- 
■a pilnoj prasmėj tautinių 
nž valgų ir laikraštis yra 
'.švęstas tautos reikalams. 
Pradiniame straipsn y j e 

išoma kad “tautiškoji gru- 
1 suburus visus valstybi- 
iai galvojančius Lietuvius, 

■rė ištisą tinklą organi- 
erų.... visų tų organi- 

icijų priešakyje atsistojo 
ragvajaus Lietuvių Kin
as. kaipo Kultūrinis Lie- 
uvių Centras.... ”
Tarp jų ten maišosi, kaip 

aikraštis rašo, komunistai 
' socialistai, kurie užsiima 
neižimu ir visų niekinimu, 

'’antiškoji grupė nusistatė

rimčiau veikti ir veikia.
1932 m. Kovo 15 d. jie įsi

steigė pradžios mokyklą 
ir turi gražų būrį vaikučių. 
Mokykla užvardinta Dr. J. 
Basanavičiaus vardu.

Iš vietos žinių matyti kad 
tarp Klubo veikėjų ir mo
kyklos mokytojo K. Vilko 
kilo nesusipratimų ir jis ta
po paliuosuotas nuo moky
tojo pareigų. Jisai rašinė
damas “Argentinos Žinio
se” labai nekultūringai ap
rašė kai kuriuos asmenis. 
Jis matyt yra koks radika
las. Už kelių dienų po jo 
’Skėlimo iš mokyklos buto, 
no nakčiai rasta degutu iš
keptos Klubo ir mokyklos 
Lietuviškos iškabos, ką spė
ja atliko p. Vilkas.

Sąryšyje su mokytojo p. 
Vilko prašalinimu, mokyk
los mokinių tėvų susirinki
me buvo atsilankęs ir Lie
tuvos atstovas Argentinoje, 
Gen. T. Daukantas, kuris

Istorine Apysaka

(Tęsinys iš pereito num.)

Keturi Broliai

“Pirmoji Lietuvių
Prozos Antologija”

“Lietuvos Aidas” praneša 
kad Lietuvoje “Naujo žo
džio” redaktoriai paruošė 
ir “Žodžio” bendrovė leidžia 
Lietuvių prozos antologiją, 
kurioje ineis rašinis ir “Dir
vos” red. K. S. Karpavi
čiaus. Rašo:

“Iki šiol neturėjom pro
zos antologijos. Tokio pro
zos raštų rinkinio, kuriuo 
galėtų naudotis ne tik mo
kyklos bet ir literatūrą se
kanti visuomenė mums se
nai reikėjo.*'

“Dabar tokia antologija 
jau suredaguota ir pirmas 
jos tomas spausdinama. Jo
je sudėti tik tebegyveną ra
šytojai, pradedant kan. J. 
Tumu - Vaižgantu ir bai
giant. .. .kitais jaunaisiais 
prozaikais. Autorių viso 
yra 46.

“Pradžioje bus įdėta E. 
Radzikauskas įžanga api
budinanti visą Lietuvių pro
zos kūrybą. Kiekvieno ra
šytojo kūrybos charakteris
tiką skyrium parašė L. Gi
ra, J. Šimėnas ir H. Blazas. 
Bus du tomai, išviso per 
600 pusi.”

Vieną pavasarį, per Mildos šventę, Ne- 
mnu į Daugupius nežinia iš kur atplaukė 
enas tėvas su keturiais sunais ir pasiūlė 
isiems išbandyti savo spėkas su jais.

Pilies viršaitis reikalavo atėjūnų pa- 
įkyti kas jie ir iš kur paeina, kad galėtų 
pranešti valdovui kas atsilankė, bet senis 
tsakė jog tik tada pasisakys jeigu kas iš 
arsuolių dalyvių kautynėse juos nugalės, 

lenas atsargus pilies viršaitis rūsčiai at
ūkė svečiams kad jis tokių į pilį neįsilei- 
žia, bet netrukus apie svečius patyrė pats 
.rdys ir jis tuoj liepė atvykėlius priimti ir 
avaišinti, nes'iš jų pusės nematė jokio pa- 
ojaus, o jų atvykimas atnešė jo pilies vie- 
odam gyvenimui didelio įvairumo.

Kadangi tai buvo metinių kautynių lai- 
as, ir Daugupiuose, kaip paprastai, įvyko 
lunimo susiėjimas ir žaislai, šių svečių, — 
urių tėvas gyrėsi nenugalimi, — pribuvi- 
as sukėlė visiems nepaprasto žingeidumo.

Senis tėvas prieš kautynes dar kartą 
itikrino Ardžiui ir visiems kad tik tada 
įsisakys kas jie yra jeigu bus nugalėti, c 
?igu ne tai jiems turi būti pavelyta lais- 
ai iš Daugupių iškeliauti.

Pirmą dieną buvo plaukimas per Ne
rimą į abi pusi, ir reikia pasakyti kad nors 
akurie išplaukė su svečiais vienu kartu 
itus visus palikdami svečiai nebuvo pra
rūkti. Kautynėse ant arklių, svečiai visus 
ugalėjo kas tik prieš juos stojo, tik į šias 
kautynes nėjo pats Ardys ir Daujotas. Im- 
ynėse irgi beveik taip ėjosi, ir svečių toks 
aršumas pradėjo kelti nekuriu aplinkinių 
unigų sūnų pavydą ir neapikantą. Storų, 

3gų rąstų mėtyme svečiai lengvai visus 
rametė, nes Daugupiuose tuo žaislu ma- 

'ai kas užsiimdavo ir retas lavindavosi.
— Tik Ardys, jeigu butų savyje, — 

'.uždėjo senieji, — galėtų juos perviršy- 
i.... Gaila kad dar toks jaunas vyras 

turėjo nuo visko nusisukti, pradingus jo 
unui ir žmonai. . . . Tai kaip meilė vyrą 
ralaužė ir visam amžiui nenaudingu pa
tarė ....

Baigėsi žaislai, tęsėsi puota, bet jauni 
svečiai atėjūnai jokių svaiginančių gėri
mų nepriėmė, ir juos pasekdami nuo to su
silaikė Daugupių srities narsuoliai. Bet 
valgant tai kiekvienas beveik po čielą kep
tą stirną suplėšė ir surijo. Senis jaunų 
narsuolių tėvas buvo linkęs prie midaus, 
bet nežiūrint nekuriu gudresniųjų pastan
gų jį apsvaiginti kad jis išsipasakotų apie 
save, tas nepavyko padaryti.

Svečiai-narsuoliai rengėsi keliauti na
mon. Ardys ir jaunas Gaižys labai įverti
no tuos nežinomus svečius, ir matydami 

tuo laiku buvo Montevideo 
mieste.

Toliau iš to laikraščio 
matyt kad jie ten turi ir ku
nigą, T. Radžiu, kuris gana 
veiklus. Turi taipgi Urag
vajaus Agrikultorių Sąjun
gą, kuri rūpinasi sudarymu 
Lietuvių žemdirbių koloni
jos, į kurią jau įsirašė 100 
šeimynų.

Iš to matyti kaip uoliai 
rūpinasi savo likimu musų 
vientaučiai, atsidūrę tame 
tolimame pasaulyje, iš kur 
kiti ir norėdami negali su- 
gryžti į savo tėvynę. Jie 
ten buvo išvilioti prigavin- 
gų agentų, kurie po karo 
Lietuvoje ėmė vilioti žmo
nes iš Lietuvos “į Ameri
ką”, kuomet uždarė duris į 
Su v. Valstijas.

Uragvajus yra maža Is
paniška respublika Pietų 
Amerikoje. Nuo Argenti
nos atskirta didele upe La 
Plata. Uragvajus yra ry
tinėje upės pusėje ir iš rytų 
susiduria su Atlantiku. Ar
gentina guli vakarinėje La 
Plata pusėje. Buenos Ai
res ir Montevideo miestai 
yra priešais vienas kitą per 
tą upę, kuri toj vietoj su
bėga į Pietų Atlantiką.

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS

Rašo K. S. Karpius

kad jie yra iš kunigų, gražiai išleido, paža
dėdami reikale pagalbą, tik lai kreipiasi į 
Daugupius.

Daugelis jaunuolių nerimo iš žingei
dumo patirti kas jie tokie yra, ir norėjo 
kokia nors prigavyste išgauti svečių paėji
mą. Tūli sugalvojo pastoti jiems kelią iš
eiti iš pilies, iki nepasisakys kas jie, bet tą 
greit patyrė Ardys ir griežtai uždraudė 
juos sutramdyti.

Talksnys iš Kalnių, atkaklesnis už ki
tus, sumanė ir gavo kitų jaunų kunigų pri
tarimą vykti su buriu savo narsesnių vyrų 
— kada svečiai išsiirs Nemunu tolyn, juos 
)avijus užpulti ir išreikalauti išsiduoti, bet 
Xrdys griežtai įsakė pilies vartų sargybai 
lieko paskui iškeliaujančius iš pilies neiš
leisti, kad svečiai galėtų nesutrukdomi iš 
Daugupių iškeliauti ir kad nenuneštų nie
kur prastų gandų apie Daugupių nedrau
gišką apsiėjimą su svečiais.

Kas tie keturi narsuoliai buvo ir iš kur 
paėjo, gal patirsim vėliau kada.

Kelionė i Mozūrus

Dabar vėl mes esame Daugupiuose, lai
ke dievės Mildos šventės ir visokių narsu
mo žaislų. Nuo paskiausio buvimo šioje 
pilyje praėjo jau trys metai.

Kaip kitais atvejais taip ir šį kartą, 
Daugupiuose buvo atsilankęs jau mums ži- 
lomas vaidyla-dainius Geluonis, kurs po 
šventės apeigų, laike puotos, kurioje daly
davo aplinkiniai kunigai valdovai ir nar
suoliai, apsakė naują, dar iki tolei negir
dėtą atsitikimą, iš ko visi stebėjosi, o jau
ni, ypač mergaitės, net šiurpu purtėsi ir 
mintimis prašė dievų kad jų niekados tokia 
pagunda neapimtų.

Geluonis, kanklėmis pritardamas, sa
kė savo naują sudėtą apsakymą, kurs buvo 
apie Rusnės valdovą, jo išdavikę seserį, 
kuri norėjo priešams pilį atiduoti; kaip 
brolis ją numetė iš pilies sienos, kaip prie
šai pabijoję net jos lavoną paliesti, pabė
go. Kaip užėjo perkūnija, žemė ir dangus 
drebėjo, žaibai svaidė, kapojo medžius, ir 
kaip Pikolis pasiėmė jos lavoną ir nusine
šė, bet jos vėlė niekur neranda ramybės, 
po žemę blaškoti, nes buvo neištikima savo 
gimtam lizdui, norėjo priešams parsiduoti. 
Dievai jos vėlės nepriima į Anapilę, kur 
patenka vėlės tik tokių kurie ir kurios pa
guldo galvas ginant savo žemę nuo priešų 
užpuolikų.

Toliau Geluonis sakė apie vieną nar
suolį, Zubrį, kuris, kaip žmonės nušnekėjo, 
mylėjo tą išdavikę, ir jisai, kada sužinojo 
kad tokiai nedorai mergiotei buvo savo šir
dį skyręs, išėjęs į girią, sukrovęs laužą, pa
siaukavo save dievams už jos prasižengi
mus ir kad ugnimi save apvalyti nuo susi-

APIE PREZIDENTUS
George Washington. Jis buvo prezi

dentu du terminu, nuo 1789 iki 1797 metų. 
Gimė Vasario 22, 1732. Mirė Gruodžio 14, 
1799. Paėjo iš Angliškos kilmės. Buvo ka- 
marninkas iš amato, gerai pasižymėjo ka
ruose prieš Angliją, tapo generolu, paskui 
visu vadu, ir laimėjus nepriklausomybę 
šiai šaliai, tapo išrinktas pirmutiniu pre
zidentu. Religijos — Episkopalas. Poli
tikos — Federalistas (ta partija buvo pra
nokėja šių dienų Republikonų partijos).

John Adams. Prezidentavo nuo 1797 
iki 1801. Gimė Spalių 19, 1731. Mirė Lie
pos 4, 1826. Paėjo iš Anglų kilmės. Bu
vo advokatas. Religijos — Kongregacio- 
nalistas. Politikos — Federalistas. Adams 
buvo labai nepopuliariškas prezidentas ir 
žmonės jo nekentė. Kada pralaimėjo rin
kimus ir reikėjo užleisti vietą kitam, jis 
pabėgo iš sostinės kad nereiktų pereiti ce
remonijos pavedimo valdžios kitos partijos 
žmogui.

Thomas Jefferson. Prezidentavo nuo 
1801 iki 1809. Gimė Bal. 2, 1743. Mirė Lie
pos 4, 1826. Paėjo iš Velšių. Buvo advo
katas. Religijos — Ekiskopalas. Buvo 
Republikonų partijos (kuri buvo pranokė
ja šių dienų Demokratų partijos).

Thomas Jefferson Demokratų parti
jos .garbinamas kaipo tos partijos Įsteigė
jas. Jis buvo labai prasiskolinęs beprezi- 
dentaudamas ir prieš apleisiant savo vie
tą stengėsi pasiskolinti pinigų atsilyginti 
skolas, bijodamas kad koks kitos partijos 
priešas neuždarytų jo į kalėjimą (tada dar 
buvo galima už skolas įkalinti).

James Madison. Prezidentavo nuo 1802 
iki 1817. Gimė Kovo 16, 1751. Mirė Birž. 
28, 1836. Anglų kilmės. Buvo advokatas. 
Episkopalų religijos. Politikos, Republi- 
konas.

James Monroe. Prezidentavo nuo 1817 
iki 1825. Gimė Bal. 28, 1758. Mirė Liepos 
4, 1948. Škotų kilmės. Buvo šiaip sau 
mokytas ir veikė visuomenėje. Religijos. 
Episkopalų. Politikos, Republikonų. Jis 
irgi buvo biednas, išėjo iš prezidento vie
tos be pinigų. Jis įvedė taip vadinamą Mon
roe Doktriną — Amerika Amerikonams.

John Quincy Adams. Prezidentavo 
nuo 1825 iki 1829. Gimė Liepos 11, 1767. 
Mirė Vas. 21, 1848. Anglų kilmės, sūnūs 
antrojo prezidento, John Adams. Kaip ir 
tėvas, jis išbuvo prezidentu tik vieną ter
miną. Vėliau dalyvavo Kongrese ir pasi
žymėjo politikoje.- Buvo Republikonas.

Andrew Jackson. Prezidentavo nuo 
nuo 1829 iki 1837. Gimė Kovo 15, 1767. 
Mirė Birž. 18, 1845. Škotų-Airių kilmės. 
Presbiteri jonų religijos. Politikos, Demo
kratas. Jis buvo vienas iš populiariškiau- 
sių prezidentų. Jis buvo advokatas iš pro
fesijos. Istorikai sako kad Jackson turė
jo tokį publikos pamėgimą kaip daug vė
liau turėjo Preb. Teodoras Roosevelt.

Martin Van Buren. Prezidentavo nuo 
1837 iki 1841. Gimė Gruod. 5, 1782. Mirė 

tepimo meile tokios kurią jokis doras ir 
narsus vyras neprivalėjo mylėti. Jo laužo 
pelenus, sakė Geluonis, žmonės rado toliau 
nuo pilies girioje, ir ji po šiai dienai visi 
su apgaila mini ir atsimena... .

Visi klausė vaidylos apsakymo ir pik
tinosi ta išdavike mergiote, gėrėjosi jos 
narsiu broliu, ir apgailavo to nekalto jau
nikaičio kurs del jos žuvo. t

Ragino Geluonis visus jaunuolius bū
ti narsiais, visas mergaites būti ištikimo
mis, ir bijoti savo dievų, už ką jie visada 
bus laiminami būdami gyvais, o po mir
čiai — ypač jeigu žus kovodami už gimtinį 
lizdą, — bus paimti į dievų bustynę Ana- 
pilę, kur amžinai, be paliovos, gers midų, 
puotaus ir linksmybėse gyvens.

Tik vienas klausytojas visų pilies na
miškių ir svečių tarpe buvo neramus: jis 
kankinosi girdėdamas vaidylą taip apsa
kant Rusnės atsitikimą, nes jam tas vėl at
naujino žaizdas. Jis buvo jau saviškis —

SKAITYMAI
Liepos 24, 1862. Holandų kilmės. Advo
katas iš profesijos. Religijos, Reformuo
tų Holandų. Politikos, Demokratas.

Jis pravedė Demokratų partijoje rei
kalavimą kad kandidatas į prezidentus bu
tų nominuotas dviem trečdaliais konvenci
joje dalyvaujančių atstovų, del to pats vė
liau pralaimėjo nominaciją antram termi
nui, nors truko mažai balsų.

William Henry Harrison. Prezidenta
vo tik du mėnesiu, Kovo ir Balandžio, 1841 
ir mirė. Gimė Vas. 9, 1773. Anglų kilmės. 
Buvo ūkininkas. Episkopalų religijos. Po- t 
litikos — Whig partijos.

(Bus daugiau) 
o

ATMINČIAI A. A. AUGUSTINO 
MOCKEVIČIAUS

Nuskambėjo liūdnai 
Skirsnemunės varpai, 
Nugaudė jų aidai 
Ir nutilo tenai 
Kur priglaudė kapas 
Ankstyvas ir šaltas 
Sūnaitį Lietuvos — 
Lai ramu jam ten bus 
Ilsėtis prigimtoj 
Tėvų žemėj šventoj, 
Ant Nemuno kranto, 
Po smilties kapo balto. 
Jam ūžia pušelė 
Ir čiulba paukšteliai. 
Ir nubudus jo žmona 
Ašaroja sau viena....

P. M.

ŠIRDIES MALDA
O saule, paskendus dangaus mėlynėj, 
Išgirski mano maldą,
Išgirski gimusią krūtinėj
Skausmų poeto dainą.
Širdies manosios malda virpa
Didžiosios meilės tonai:
Negęsta ji betono gatvėj, 
Nenyksta žaliuos kloniuos.
Širdies manos malda, tai meilė .
Sutverta lupų šypsena,
Užsupta moters banguojančios krutinės 
Dūsavimų audra.
Širdies manos malda... Kvatojimas saldus, 
Pabertas iš krutinės
Akordais dainos skambiais —
Meilės, svajonių virpesio pilnais.
Širdyj manoj liepsnoja gili malda, 
Kai akių vosilkom
Skaistaveidė sesė lydi su virpančia daina 
Dienas mano pilkas.

O maldą šventą kuria manoj širdyj 
Pravirkusios krutinės stygos, 
Saulėta meilė jos šypsena saldi 
Linkui manęs sugryžus.
O saule, paskendus dangaus mėlynėj, 
Išgirski giesmės aidą, 
Dainiaus pragydusią krūtinėj 
Išgirski meilės maldą!
Pajuostė, 21-1, 1933. Vainis Dainoms.

jis buvo tas nelainungas Zubrys, gyvas ir 
sveikas, tik dar vis ne savyje, paniuręs, net 
nedalyvavo žaisluose ir niekas nežinojo 
kad jis narsus, nors atrodė į stipruolį.

Jis, nabagas, sudeginęs Sigutės lavo
ną, persikėlęs per vandenį į šiaurinį Ne
muno kraštą, išėjo klaidžioti, pats nežino
damas kur ir ko. Ėjo panemune, laikas 
nuo laiko prieidamas gyventojų, kurie jį 
pamaitindavo, kurie matė kad su juo kas 
nors negerai, kad jis, jeigu ne visai pami
šęs tai arti pamišimo, o tokio gailėjosi, ti
kėdami kad jis už ką nors dievų nubaustas. 
Jis tik sirgo meilės liga, netekęs savo pa
mylėtosios.

Ėjo jis, keliavo Nemunu aukštyn, iki 
daėjo Dubysą. Ten tarp žmonių apsistojo 
ilgiau ir pradėjo girdėti kalbas apie aukš
čiau Nemunu gyvenantį garsų valdovą, 
kuriam nusilenkę daug mažų valdovų ir 
kuriuos jis sumaniai globoja.

(Bus daugiau)
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DIDELIS PAVASARINIS DIRVOS” VAJUS 
- STOKIT TALKON VISI!

VISI PO VIENĄ AR DU SKAITYTOJU — IR BUS TŪKSTANČIAI!
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Ateina pavasaris. Atgis gamta. Su
žaliuos medžiai ir žoles ir sužydės gėlynai. 
Kartu su tuo, skaistesnė saulutė nušvie
čia ii- Amerikos darbo žmonių likimą. Lai
kai nors dar nepagerėjo bet blogyn jau 
nei. Susitvarkius Amerikos finansinei sis
temai, bankams atsistojus ant tvirtų kojų, 
darbo žmonelių sudėti pinigai tampa ap
saugoti. Visi gali būti ramus kad jų pini
gai nepražus. Ta baimė iki šiolei vargino 
tuos kurie turėjo kiek pinigų. Daugybė 
išsiėmė pinigus ir slapstė namuose arba su 
savim diržuose įsisiuvę nešiojosi. Dabar 
geresnę ii’ tikresnę apsaugą duoda bankai.

Prasčiau daugybei kurie neturi pinigų 
ir labai mažai uždirba. O blogiausia tiems 
kurie nedirba ir neturi iš ko gyventi. Bet 
yra vilties, yra galimybių kad ir jie pradės 
gauti nors laikinai padirbti.

Platinkime “Dirvą’4!
Su atgyjančia viltimi geresnių laikų, 

su valdžios pastangomis pagerinti visą pa
dėti, atgyja žmonių noras šviestis, skaity
ti gerus laikraščius ir knygas. Pirmiausia 
tie kurie išgali, privalėtų pasidarbuoti pa
platinimui “Dirvos”.

Platinti kviečiame visus savo skaity
tojus, draugus ir rėmėjus. Mes turime 
daugybę rėmėjų kurie patys nėra prenu
meratoriai bet yra geri tautininkai, gyve
na tuose pačiuose namuose kur kiti pre
numeruoja “Dirvą”, ją skaito, seka jos 
idėjas, ir laikas nuo laiko parašo žinučių 
ir šiaip raštų prisiunčia. Kiti gi, patys 
prenumeruodami, neužmiršta ir savo drau
gų ir giminių čia Amerikoje ir Lietuvoje^ 
Turime daug tokių skaitytojų kurie pre
numeruoja po dvi, tris ir keturias “Dir
vas” sau, savo, giminėms ir draugams ne
žiūrint kur jie gyvena.

Tie tai yra didžiausia “Dirvos” rėmė
jai, palaikytojai ir platintojai.

“Dirvos” obalsis
“Dirva” niekados nežada savo skaity

tojams to ko negali duoti. Niekuo mes ne- 
viliojame skaitytojų kas yra tuščia, bever
čiu ir nereikalingu. “Dirvos” obalsis yra 
.garsaus Italų poeto Dantės pareiškimas: 
“Duokite šviesą ir žmones patys atras sau 
kelią.” Tas pasakymas turi labai didelę 
reikšmę. Žmogaus kelio nustatyti negali
ma: mes negalim pasakyti kad tu buk pa
prastas darbininkas, tu amatninkas, tu 
toks ir toks profesionalas, bet “Dirvos” 
skaitytojai susideda iš moterų šeiminin
kių, kurių daugybė pačios savo vardu pre- 
numtruoja, iš paprastų darbininkų, iš pro
fesionalų, iš amatninkų, iš biznierių ir po
litikos vadų valdininkų Amerikoje ir Lie
tuvoje. Jie visi patys pasirinko sau gyve
nimo kelią pirmiau, kaip tik augdami ga
vo apšvietos ar tai per mokyklas, ar tai 
per draugus ar tai per ankstyvesnius ge
rus laikraščius. “Dirvos” pastangos yra 
palaikyti tą šviesos žibintuvą aukštai iškė
lus, kad žmonės ir toliau galėtų šviestis ir 
eiti kartu su progresu.

“Dirva” nesilaiko jokių siaurų politi
kų, bet kuoplačiausių pažiūrų į gyvenimą. 
(Tačiau “Dirva” kovoja su siaurais politi
kieriais visokių srovių, kurie fanatizmu ap
simetę nori suvaržyt savo skaitytojų min
tis, pažaboti juos vežti savo vežimą ir už
čiaupti jiems burnas kad nekalbėtų apie 
nieką kitą ir uždengti akis kad nematytų 
nieko daugiau kaip tik tą ką jiems fanati
kai rodo. Tie gaivalai, ar jie laikraščių 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllliiuillllllllllll

PRENUMERATOS KORTELE M
GERB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA:
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vedėjai ar visuomenės veikėjai, yra kenk
smingi, tie nori užgesinti šviesą, uždraus
ti žmonėms matyti platesnį kelią, o tik 
braidžioti jų dumblyne.)

Kaip laikraštis kuris platina apšvietą 
greitai tampa žmonių pažintas, taip ir 
žmonės kurie tą laikraštį platina yra pla
tintojais šviesos. Tokio laikraščio skai
tytoją pažinsi iš jo darbų, iš jo apsiėjimų: 
jis kalbės rimtai, aiškins dalykus nuodug
niai, apvertins kito žmogaus rimtą nuo
monę — bendrai nebus fanatikas. Jam vi
si Lietuviai bus geri, kurie tik nepasmerks 
savo motiną už tai kam jį Lietuviu pagim
dė. Lietuva jam bus brangi, nors jis te
nai negyvena. Jis auklės savo vaikučius 
būti gerais Lietuvos mylėtojais, nors jie 
tos šalies nematė.

Tokia yra pareiga rimto laikraščio ro
dyti žmonėms šviesą. “Dirva” to ir laikosi.

“Dirvos” raštai
“Dirva” jau per apie 10 metų teikia 

savo skaitytojams tokių raštų kokių netu
ri jokis kitas musų laikraštis Amerikoje. 
Vietoje tuščių polemikų ir ginčų, “Dirva” 
užpildo špaltas geriausiais skaitymui raš
tais, dainomis, istorinėmis apysakomis, ku
rios nušviečia mums musų tautos praeitį, 
o dabartį irgi puikiai nušviečia gražiais, 
viliojančiais aprašymais Miestų ir Mieste
lių, kurie kiekvienam skaitytojui primena 
jo jaunystėje gyventas vieteles, išvaikščio
tus takus. Viskas tas duodama skaityto
jams jų patenkinimui, pralinksminimui, jų 
didesniam apšvietimui, supažindinimui, pa
mokinimui.

Reikalinga daugiau artojų
Dabar ateina pavasaris, prasidės sė

ja. Bet sėja Lietuvoje, o ne Amerikoje. 
Čia mes Amerikoje nei sėjame nei pjauna
me, nors gyvename savo sunkaus darbo 
prakaitu. Bet užtai mes turime daugiau 
laiko sėti ir dirbti kitokią dirvą — kultū
ros dirvą. Taigi, kviečiame visus su pa
naujintomis jiegomis, su pagyvėjusiu upu 
dar PER GAVĖNIOS laiką pasidarbuoti 
‘Dirvos” praplatinimui, suradimui dau
giau naujų artojų-skaitytojų.

Šią žiemą didelė daugybė skaitytojų 
atsiliepė į musų pakvietimus platinti “Dir
vą”. Bet jiems dar vis yra progos, nes 
jų draugų yra daugybė, kuriuose vis rasis 
vienas ar du norinti išsirašyti “Dirvą”. O 
yra daugybė dar tokių skaitytojų kurie ne- 
prisiuntė nei vieno skaitytojo. Jie turi 
progą pasidarbuoti.

Siuskit “Dirvai” naujus artojus su VE- 
LYKŲ LINKĖJIMAIS. Jūsų laiškai bus 
patalpinti laikraštyje, jūsų nauji skaityto
jai paminėti, jūsų pastangos įvertintos.

DOVANŲ VERTĖS $2 KNYGŲ
Visi NAUJI skaitytojai kurie užsira

šys “Dirvą” PO PASIRODYMO ŠIO PRA
NEŠIMO, gaus dovanų $2 vertės knygų. 
(Pasirinkit knygas iš čia pridėto sąrašo. 
Tų visų skaitytojų kurie išsirašė pirmiau 
šio skelbimo pasirodymo prašome knygų 
nereikalauti, nes jus jau nesiskaitot nauji. 
Jus galit gauti dovanas išrašydami “Dir
vą” kitiems). Kurie neišgali mokėti $2 
už visus metus, gali siųsti tik $1 ir gaus 
knygų $1 vertės.

PRAŠOME VISŲ darbuotis šio pava
sario laiku. Kalbinkit kiekvieną savo pa
žystamą skaityti “Dirvą”. Duokit jiems 
paskaityti savo gaunamą laikraštį ir pas
kui paraginkit kad išsirašytų.

Neužmirškit ir kaimynų bedarbių — 
duokit jiems “Dirvą” skaityti kuomet pa
tys perskaitot. Lai ir jie turi tą malonu
mą kokį turite patys iš savo mylimo laik
raščio.

IŠKIRPKIT 
ši KUPONĄ

IR IŠPILDĘ 
PASIUSKIT 

“DIRVAI” 

KARTU SU 

PINIGAIS.

D I R V Ą

KAIP SIŲSTI PINIGUS
Prenumeratos pinigus galima siųsti 

pašto money orderiais arba ir tiesiog pa
prastais popieriniais pinigais. Įdėkit laiš
ke dolarį arba du ir mes visada gausime. 
(Į Lietuvą išrašant reikia siųsti $3.00.) 
Mažesnes sumas galima siųsti pašto ženk
leliais po 1c, 3c ir 5c.

Siunčiant prenumeratą, įdėkit laiške 

•jgr PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPONUS 1933 METU UŽ PILNĄ VERTĘ

$2 Vertes Knygų Dovanai
“tom j® v y tautas Didysis

1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailų Len
kams į žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ii- kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautų ir Birutę. DIDELĖ KNYGA 318 PUSL. ,-rW

Juros Merga
• .y —— Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų

lyk Į 1 __ _ Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluota. 300
I 71 JI l\w' S Pusb Parašė K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia

(^7 1141 II ir Lv 1 v 1 II mįįS {(jĮ iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno- ' y vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi 
apie nežinomų Mergų atvykusių iš juros ir užkariavusių žemaičius, ir apie vienų narsų Lietuvį, kurtis ten nuvyko priešus naikin
ti. Patirkit apie atsitikimus pora šimtų metų prieš Apuolės laikus. La bai įdomus skaitymas. Kaina $1.00.

Klajūnas štai jdotpi istoriška apysaka iš laikų garsių Lietuvos valdovų — Algirdo 
ir Keistučio. Keistutis, kaip žinome, buvo Birutos vyras, Vytauto tėvas; 
Algirdas buvo tėvas Jogailos. Dalykas einasi apie Vilniaus sosto įpėdinį, 
Didį Kunigaikštį Jaunutį ir jo gerą, ištikimą jaunų dienų draugą. Apra
šymas daugiausia eina apie prietikius to ištikimo draugo, Merkio, kuris 

gelbėdamas savo Kunigaikštį Jaunutį nusikalsta Keistučiu! ir turi išbėgti iš savo gimtinio krašto, lieka Klajūnu, apsilanko toli
muose kraštuose, Totorių žemėse, pagelbsti Algirdui užiwti Kijevą, gauna jo pagyrimą ir Algirdo siunčiamas parsiskubina į Lie
tuvą, pagelbėt Keistučiu: kovoti prieš kryžeivius, jį išgelbsti iš priešų nagų, už tai ir Keistutis jį pamyli ir po laimėjimo gryžta 
su savo karžygiu į Vilnių. Knyga plačiai supažindins jus su gyvenimu Rusų, Totorių ir kitų tolimų kraštų žmonių.

Pastaba: ‘Klajūnas’, ‘Juros Merga’ ir ‘Vytautas Didysis’ duodasi tik viena, viso už $1 
Visų kitų knygų duodame $2 vertės už NAUJĄ METINĮ SKAITYTOJĄ. Įsitėmykit!

Kada ir Kokiu Budu Svietas Susitverė
Būtinai šusipažinkit su žemės atsiradimu — neužtenka tikėti kad 
“Dievas sutvėrė”. 140 pusi. ...............................$1.00

Kada ir Kokiu Budu Svietas Gali Pasibaigt
Taipgi nelaukit “sudnos dienos” bet paskaitę šią knygų gausit su
sipažinti koks ištikro bus žemės galas. 135 pusi.............................$1.00

Kun. Vladislavas Dembskis
Aprašymai apie tą garsų buvusį ‘bedievį kunigą’, ir rašytoją, Dr. 
Šliupo buvusį draugą. Su jų paveikslais. Knyga 164 pusi. . . 5(Jc

Svarbus veikalas Lietuvos istorijos tyrėjams, kaip Lenkai pradėjo 
kišti katalikybę į Lietuvą ir kodėl. 264 pusi......................................1.00

Meilė ir Daile
Žingeidi knyga apie meiliškus dalykus, su 19 paveikslų.
ga turėti kiekvienam. 206 pusi.................................................

Naudin- 
.. . $l.Q0

Sidabrinis Kryželis
Arba Dailydė iš Nazareto — graži apysaka iš laikų Kristaus kan
kinimo. Kiekvienam patiks. 169 pusi....................................................75c

Marija Bočkareva
Labai įdomus aprašymas iš karo ląikų apie moterį kuri tarnavo ka- 
riumenčje kaip vyras. 295 pusi.................................................................1.00

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Kas buvo garsiausi senovės pasaulio padariniai? šioje knygoje 
jie visi septyni aprašoma. Su paveikslais. 184 pusi................ $1.00

Kandidas
Garsaus Prancūzo filosofo Voltaire romanas apie vieną jaunikaitį 
kurs pasaulyje jieškojo gero, o rado tik blogą. 170 pusi........$1.00

Tautos Vainikas — Eilių Knyga
Gražus įvairių dainų rinkinis įvairių autorių. Susideda iš dviejų 
tomų. Viso apie 300 pusi, (už abu tomu tik) .................................. 50c

Pūsčios Dvasia
Puikus apsakymas ir Amerikoniškų miškų gyvenimo, baltųjų ko
vų su Indijonais. 324 pusi..........................................................................1.00

Trimitas — K. S. Karpavičiaus Eiles
Graži knyga romantiškų ir patriotiškų eilių, 144 pusi.....................25c

Pažvelgus Atgal
Gražus socialogiškas romanas apie busintį ideališką žmonijos gy
venimą, labai naudinga knyga. 356 pusi.........................................$1.25

Vienuolyno Slaptybes
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.

Labai įdomus skaitymas. 154 pus....................................................... 50c

Namų Daktaras
Nandinga knyga turėti savo namuose kiekvienam 
įvairios paprastos ligos ir kaip nuo jų apsisaugoti.

aprašoma
.........$2.00

Rymas — Garsus Romanas
Garsaus Francuzų rašytojo Emile Zola romanas. Gražus skaity
mas. Didelė knyga, 432 pusi................................................................. $2.00

Gyvenimo Mokykla
Knyga pakelianti dvasią ir įkvepianti norą atsižymėti moksle ir ki
tuose darbuose. Labai naudinga, 235 pusi. ...’...............................2.00

Dievo Galybe
Paveiksluota knyga apie augalus, gyvius ir jų sudėjimą, apie žemes 
sudėjimų. Kaip tas viskas pasidaro. 174 pusi.................................... 75c

Dailės Milžinai
Aprašymas apie buvusius viduramžių garsiausius dailės vyrus, jų 
gyvenimų, su daug paveikslų. 170 pusi............................................... $1.50

Jaunieji Skrauja!
Linksmas romanas iš ponų ir prasčiokų gyvenimo Lietuvoje. Di
delė 308 pusi, knyga ...................................................................................$1.00

Orakulas — Pranašysčių ir Monų Knyga
Naujas pilnas Orakulas — didelė praktiškų burtų ir monų knyga, 
su nuspėjimais likimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
kortų, ir delno. 414 pusi........................................................................$2.00

Geografija arba Žemės Aprašymas
Geografija arba žemęs aprašymą — didelė 459 pusi, knyga, pir
miau buvo $3 (tvirtais viršais $4), dabar .................................. $2.00

Etnologija—aprašymas apie Žmonių veisles 
Aprašymas apie žemės tautas — apie visas veisles, juodą, baltą, 
tų, raudonų ir geltonų. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
nių išvaizdas, tikėjimų, papročius. 117 pusi. Buvo $3............. $2.00

Istorija Abelna
Aprašymas senovės tautų gyvenusių ir veikusių garsiais istorijos 
laikais — apima nuo 2800 metų pirm Kristaus. ....... ............. $2.00

Kaip Rašyt Laiškus Lietuviškai ir Angliškai 
Knyga iš 393 puslapių, nurodanti kaip rašyti visokiausius laiškus 
Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose: į tėvus, vaikus, į merginas, į 
vaikinus ir visokiais biznio reikalais................................................ $2.00

Lietuvių Prateviai Mažojoje Azijoje
Dr. J. šliupo istoriškos studijos apie Lietuvių paėjimą pačioje gi
lioje senovėje. Knyga turi 283 pusi, ir parodo žemėlapiais Lie- 
uvių gyventas vietas dar 800 m. prieš Kristų.............................. $2.00

Šešėliai — ir Maupassanto Raštai
Mėgstantiems gražiąją literatūrą, apysakas iš gyvenimo, 

bus tikras malonumas. 160 pusi..................................•............
ši knyga
... .$1.00

Kankintojai ir Kankiniai už Mokslą
Aprašymas kaip tamsiuose amžiuose mokslingi žmonės buvo per
sekiojami už mokslą ir kas juos persekiojo. 183 pusk ............ $1.00 >

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš
kiai pažymėki! norimų knygų vardus. 6820 Superior Ave Cleveland, Ohio

'if

pinigus, parašykit kiek siunčiat, kokiu ad
resu norit laikraštį siųsti, ir kokių knygų 
reikalaujat. Ant voko (konverto) taipgi 
užrašykit savo pilną adresą.

ATMINKIT ir pasakykit ir kitiems tą 
kad “Dirva” yra pigiausias darbininko 
liuoslaikio draugas dabartiniais sunkiais 
laikais kada kitokiems pasilinksminimams 
pinigų mėtyti nėra.

..-'J-----
1

Portugalijoje įvesta mo
terims balsavimo teisė nuo 
Kovo 19 dienos.

Penki prigėrė. New. Or
leans, La. — Iš keltuvo au
tomobiliui išvažiavus ir nu
kritus į upę, prigėrė penki 
jame sėdėję žmonės.



DIRVA Kovo 24, 1933

PELES KALNAS”
APIE ŽEMĖS DREBĖ

JIMĄ

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Apie kalną kur kitados sto
vėjo garsi pilis, o dabar 
turi tokį menką vardą.
Viena iš Lietuvos garsių 

vietų yra Žemaičių vadina
mas “Pelės Kalns”. Jis y- 
ra Žemaičių Kalvarijos a- 
pielinkėje dideliame Žarne
lių kaime ant Varduvos u- 
pelio kranto. Jo paviršius 
aukštas, staigus, matyt su
piltas. Apaugęs šimtame
čiais aržuolais, skroblais ir 
lazdynais. Iš vienos pusės 
jį supa krūmokšliai, kur ne 
kur dar apipuvę kelmai te
bestūkso, o iš kitos pusės 
durpynai, pelkės ir vieto
mis nusausintos pievos ža
liuoja.

Senovėje čia viskas buvo 
kitaip. Pasakoja musų se
neliai kad kur dabar krū
mokšliai ir apipuvę kelmai 
riogso, ir ten tolumoje kur 
ramus sodžiai su užsėtomis 
dirvomis bei trobesiais ma
tyti, senovėj šlamėjusios di
džiausios neįžengiamos gi
rios, jose augdavusios sto
riausios pušys, aržuolai ir 
kiti įvairus medžiai, ir taip 
tankiai buvo suaugę kad nei 
žmogus nei žvėrys negalė
jęs ineiti. Giria buvus taip 
tanki jog joje būdavo am
žina naktis.

Kitoje kalno pusėje, kur 
dabar pievos ir durpynai, 
buvo didžiausios lendrynais 
apaugusios pelkės. Seneliai 
pasakoje kad tose giriose 
bei raistuose daug velnių 
bei piktų dvasių būdavę. 
Nevienas sakydavo ten vel
nią matęs. Ne vieną ten 
viesulas pagavęs • ir nešęs 
per girią. Daug ką paklai
dinusios tankumyne jog po 
trijų dienų žmogus gryžda- 
vęs net žilas. Raistuose 
nieko negalėdavę matyti, 
nei paukštelio, nei gyvo va
balėlio, tik retkarčiais an
tys, pempės ir žąsų pul
kai atlėkdavę ir vėl nulėk
davę į girią, lyg kaž ką pa
slaptingą nujausdami ar bi
jodami piktų dvasių. Ne- 
drysdavo į liunynus nusi
leisti.

Žemaičiai pagonijos lai
kais tą girią ir raistą laikė 
didžiausia šventenybe. Gi
rioje buvęs aukuras ir de
gus šventa ugnis. Vaidilu
tės saugodavusios ją nuo 
užgesimo. Per didžiąsias 
šventes susirinkdavę ten 
žmonės dievų pagarbinti. 
Jų garbei aukaudavo gyvu
lius bei kitas aukas. Taip 
pat melsdavę dievų keršto 
žiauriems priešams kryvei- 
viams, kurie nekartą buvo 
įžengę į šventą girią, su
naikinę aukurą, pagrobę 
daug tvirtų vyrų ir daug 
turto prisiplėšę, gyvenamus 
sodžius ugnim ir pelenais 
pavertę.

Senovėje Žemaičių Kal
varijos, kuri anksčiau va
dinosi Gargždai, apielinkėj 
gyvenęs labai turtingas ii’ 
narsus bajoras Sragys. Vi
soje apielinkėje nebuvę jam 
lygaus turtais ir narsumu. 
Daug kartų surinkęs apie- 
linkės jaunuolius ir keršy
damas kryžeiviams už jų

žiaurius žygius, buvęs kry
žeivių žemėje ir jų kaimus 
padegęs, daug turtų prisi
plėšęs ir savuosius iš prie
šų nelaisvės išvadavęs. Be 
to, dar pačių kryžeivių ne
laisvėn parsivedęs.

Kartą Sragys užsimanęs 
supilti kalną ir ant kalno 
pastatyti sau stiprią pilį. 
Tuoj suvaręs apielinkės gy
ventojus pilti pilį. Dvejus 
metus sunkiai dirbę Gargž
dų gyventojai kol pagaliau 
buvęs supiltas kalnas. Tre
čiais metais buvę ant kalno 
pastatyta pilis. Aplinkui 
kalną buvęs apkastas pla
tus griovis ir prileistas van
deniu, kad butų sunkiau 
prieiti priešams. Apsigy
venęs pilyje Sragys laikęs 
daug tarnų ir vergų belais
vių, kėlęs puotas, medžiok
les. Nesigailėdavęs aukų 
dievams. Rodos dievai lai
minę Gargždų apielinkę: vi
sur viešpatavus laimė ir 
džiaugsmas.

Visa tai matydami plėši
kai kryžeiviai nerimę. Su
rinkę daugybę riterių ir iš 
pasalų užpuolę Sragio pi
lį, išžudę jo šeimą ir priplė- 
šę daug turtų. Jį patį su 
keliais šimtais vyrų išvežę 
į nelaisvę. Dvarą ir aplin
kinius sodžius padegę.

Šiandien keleivis, užėjęs 
ant to kalno, išgirs liūdną, 
šimtamečių aržuolų raudą. 
Sako jog jie verkią bajoro 
Sragio ir garbingos Gargž
dų apielinkės.

Atsibasčius į Lietuvą Šve
dams (16—17 šimtm.), pa
sakoja kad čia buvus Švedų 
bustynė ir net kovos įvyku-' 
sios. Dabar dar galima ra
sti senoviškų švininių kul
kų. Br. L—ys.

Tel. Endicott 1378
Dr. S. T. TAMOŠAITIS 

(THOMAS) 
LIETUVIS DENTISTAS 
6902 Superior Ave.

Skersai gatvės nuo Lietuvių 
Salės,

Valykit Namus su Elek
tros Pagalba

Ateinant pavasariui visų mintys 
nusikreipia j malonesnius dalykus, 
į darbus darželiuose, pasivaikščioji
mus atvirame ore, pasivažinėjimą. 
Taipgi mintys krypsta j vieną ne 
taip malonų dalyką — nuodugnų pa
vasarinį namų apsivalymą.

Bet modemiškais laikais, kaip nu
rodinėja Electrical League, šeiminin
kėms nėra reikalo nugąstauti sun
kiu namų apsivalymo darbu, nes su 
pagalba modemiško elektriško valy
tojo gali atlikti visus namų apvaly
mo darbus labai lengvai.

Elektriškas valytojas atlieka dar
bą lengvai ir tikrai išima visus ne
švarumus ir dulkes vietoj perkelti 
į kitas vietas.

Galima gauti visokių pritaikytų 
prietaisų prie elektriško valytojo ir 
juo galima apvalyti visokiausius da
lykus kuotinkamiausia.

Apsilankykit Eleštriškos Lygos pa
rodoje kur viską pamatyit. Ji ran
dasi aštuonioliktam aukšte Builders’ 
Exchange Building, Prospect avenue 
ir Ontario st. Atdara kasdien išski
riant sekmadienius. Nieko nesiūlo
ma pirkti ir ineiga dykai.

JIEŠKOJIMAS. Visų gerų žmo
nių prašau man pranešti kaip ir kur 
gyvena mano vyras Jonas Baršys. 
Jis nuo 1925 m. man laiško nepara
šo. Paskiausia gyveno Scrantone, 
Pa., 1305 Blair avė. Parašau praneš
ti šiuo adresu: Lithuania, Rokiškio 
p., Ulytėlės k., P. Kriukeliui, per
duoti Karalinai Baršienei. Jei mi
ręs prašau žinių. Galima pranešti 
ir “Dirvos” redakcijon.

: PAJIEŠKOJIMAI :
Pajieškojimai iš Lietuvos 

giminių, draugų, pažystamų, yra 
priimami į “Dirvą” dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite ko 
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojimą su savo pilnu antrašu.

Kiekvienam “Dirvos” skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajięškoji- 
mas sykį į metus patalpi

nama dovanai. 
“DIRVA”

682* Superior avė. Cleveland, Ohio

(Pabaiga nuo 1 pusi.)
Visą įvykų sunku aprašyti ir 

tą vaizdą apsakyti negalima, 
tiek tik kad vaizdas baisus — 
baisesnis negu karo metu mū
šio fronte. Jei aš turėčiau pi
nigų nupirkti filmai tai nufil
mavęs visus vaizdus parvežčiau 
i rytines kolonijas ir parody
čiau.

Drebėjimas nesiliauja
Bet drebėjimui vis dar ne 

galas, štai man šiuos žodžius 
rašant, Kovo 12 d., 8:30 vaka
re, kad sukrėtė net mano laik
rodis budininkas nuo rašomo 
stalo nušoko ir aš pats jau tu
rėjau įsikibęs laikyti ant kė
dės. Jau žmonės vėl lermuo- 
ja gatvėse išbėgę iš namų, išsi
gandę. Bet jau pradedam ap
siprasti. Kad tik aršiau ne
būtų.

Sustosiu tuo tarpu rašęs, nes 
supa pusėtinai. Gal dar iki ry
to kas naujo įvykti.

Pirmadienis, Kovo 13. Nie
ko ypatingo šį rytą. 5:15 vai. 
dar pusėtinai sukrėtė, namai 
gerokai pasivartė ir savo kau
lus patraskino.

Apie nuotikius Long Beach
Dar apie Long Beach. Ten 

per pirmą kratymą, vienoj vie
toj buvę trys vyrai bėgo lau
kan kad neužgriūtų, išbėgus 
pro duris, plytos krisdamos iš 
viršaus visus užmušė.

Vienas vyras išbėgęs iš na
mo, sumanė gryžti pasiimti ap
siaustą; išeinant plytos krisda
mos užmušė jį, su apsiaustu 
ant rankos.

Viena moteris apalpo, vyras 
ėjo į vidų išnešti jai puoduką 
kavos, išeinant tapo užmuštas.

Vyrai pirtyje maudėti, paju
tę žemės drebėjimą išbėgo gat
vėn nuogi. Išbėgę pasijuto esą 
Adomo rūbuose, nors rank
šluosčiais pridengė savo gėdą.

TaS pat atsitiko su' mergino
mis kurios gimnastikų kamba
ryje rengėsi. Visos išbėgo gat
vėn kaip Jievos rojuje.

Tokiam baisiam momentui 
užėjus žmonės sumišę nežino
jo ką daro nei kur bėga. Bė
go nuo mirties kur kas galėjo, 
bet kiti bėgdami mirtį sutiko.

Viena moteris iš išgąsčio nu
mirė viduje. Duktė pamačius 
ją baisioj padėtyje, paklausė, 
“Mama, ar tu miršti?” Motina 
spėjo atsakyti kad miršta, ir 
užgeso.

Kas turėjo automobilius, sė
dę į juos bėgo iš miesto; bėgo 
visi kas iš kur ir kaip galėjo. 
Daugelis užsimušė automobi
liuose, taipgi važiuodami daug 
kitų suvažinėjo, nesustodami ir 
nieko neatsižiurėdami. Griū
vanti budinkai daužė, traškino 
automobilius prie šaligatvių 
stovinčius ir važiuojančius.

Iš Los Angeles specialiais 
traukiniais vežė į Long Beach 
šimtais- slauges ir gydytojus 
prižiūrėti sužeistų. . Taipgi 
nusiųsta apie 50 telefono ope- 
ratorkų tenai ir tuoj stengėsi 
atsteigti telefono susisiekimą. 
Tuščiuose žemės sklypuose įtai-

sė telefono stotis.
Keli tūkstančiai jūreivių ir 

Amerikos Legiono narių ir kitų 
organizacijų žmonių pribuvo į 
pagalbą nukentėjtįsiems.

Long Beach be priemiesčių 
turi 150,000 gyventojų.

Tiek galėjau 
vaizdą apsakyti 
ra galimybių.

nupiešti; visą 
ir aprašyti nė-

J. K. Milius.
Kovo 13, 8:30 v. ryto.

KITŲ ŽEMĖS DREBĖ
JIMŲ NUOSTOLIAI
Nuo pradžios šio šimtmečio 

kiti baisus žemės drebėjimai ir 
jų nuostoliai buvo šie:

1902—St. Pierre, Martinique 
saloje, nuo žemės drebėjimo ir 
vulkano Pelee išsiveržimo žuvo 
30,000 žmonių.

1906—San Francisco, Calif., 
žemės drebėjime užmušta 452 
žm. ir nuostolių padaryta už 
$350,000,000.

1906—Vulkano Vezuvijaus iš
siveržime ir žemės 
žuvo 200 žm.

1906— ‘Valparaiso, 
Amerikoje, užmušta
ir nuostoliai $100,000,000.

1907— Kingston, Jamaica, už
mušta 1,000 žmonių.

1908— Sicilijoj ir Kalabrijoj 
užmušta 76,483 žmonės.

1912—Turkijoj, 3,000 užmuš
ta.

1915—Centralinėj Italijoj už
mušta 29,978 žmonės, 372 kai
mai ir miesteliai išgriauta.

1917—Guatemaloj, Centrali- 
nėj Amerikoj, 2,500 žm. užmuš
ta.

1919—Java saloj, netoli Ja-

drebėjime

Čile, Pietų
1,500 žm.

ponijos, užmušta 5,100 žmonių; 
išgriauta 31 kaimas.

1920—Meksikoj žuvo 3,000 
žmonių.

1920-—Kinijoj žuvo 200,000 
žmonių, sugriauta 10 miestų 
300 ketvirtainių mylių plote.

1923—Persijoj, 4,600 žmo
nių užmušta.

1923—Japonijoj, Tokio, Yo
kohama miestų srityje užmuš
ta 99,331 žm.

1927— Kioto, Japonijoj, 
mušta 3,274 žm.

1928— Holandų Rytinėje 
dijoje užmušta 1,200 žm.

1929— Persijoj užmušta 2,000 
žmonių.

1929—Pietinėj Italijoj užmu
šta 1,475 žm.

1929—Manague, Nikaragua, 
užmušta

AKRONO NAUJIENOS

už-

In-

AKRONO LIETUVIŲ Drau
giško Klubo choras po vadovys
te L G. Hollišiaus duos radio 
programą iš stoties WADC — 
1320 kilocycles, sekmadienį, Ko
ko 26, nuo 7:45 vakare. Pro
gramas susidės iš trijų choro 
dainų ir keleto duetų, kuriuos 
sudainuos p-lės Elsie Sidariutė 
ir B. Aleknaitė.

Kovo 16 d. Draugiško Klubo 
nariai turėjo smagų vakarėlį 
Y. W. C. A. .salėje. Vakarėlis 
susidėjo iš kortavimo ir sudė
liojimo “jig saw puzzles”. Vė
liau buvo suteikta užkandis.

Stasys.

Rubber Co. kompanija atsidūrė 
receiverių rankose.

Falls dirbtuvės darbininkai 
sustreikavo prieš algų numaži
nimą.

Automobiliams gumų išdirbė
jai vienas už kito pigina kai
nas ratų gurnams.

1,000 žm.

Milijono Kronų 
“United States” 

Perdirbimui
Gerai žinomas Skandinavijos Ame

rikos Linijos laivas ‘United Staes’, 
buvęs dokuose nuo Lapkričio mėne
sio atremontavimui, dabar sugryžo 
prie pasažierių vežiojimo. Parūpin
ta keletas moderniškų įtaisymų kad 
davus pasažieriams daugiau patogu
mų kelionėje.

Kadangi keletas šimtų tūkstančių 
dolarių buvo išleista pagerinimams 
duoda suprasti jog patobulinimai sie
kia labai plačiai.

Ypač trečia klesa padidinta ir pa
gerinta. Valgomas salionas atre
montuotas ir padidintas, su stalais 
keturiems ir šešiems asmenims. Su
dėta nauji rakandai ir kiti įrengi
mai.

Turistų klesos pasivaikščiojimo de
nis pagerintas su langais aptverta 
veranda. Didelis moderniškas elek
trinis muzikos įtaisymas parūpina 
muziką visoms laivo dalims.

Šios pačios linijos laivas “Frede- 
rik VIII’ išplauks Balandžio d.

Puse 
Laivo

GUMŲ DARBAI. Goodyear 
Tire Co. norėdama nupiginti 
savo išdirbinių kainas ir kon
kuruoti su kitomis tos rūšies 
išdirbystėmis, numušė savo 
darbininkams 20 nuoš. nuo al
gų. Kitos kompanijos, Falls 
Rubber Co., darbininkai sustrei
kavo, o trečia, India Tire and

STENGIASI perorganizu o t i 
banką. First-Central Trust Co. 
bankas stengiasi persiorgani
zuoti ir 
grindų, 
džiausiąs šiame mieste, bet ne
galėjo atsidaryti kada kiti ban
kai atsidarė. Atsidarius ban
kui norima nors pusę pinigų 
turėti gatavų išdavimui depo- 
zitoriams.

First-Central Trust Co.

atsistoti ant tvirtų pa-
šis bankas yra di-

GUMŲ išdirbystės sako kad 
alaus legalizavimas pusėtinai 
pagerins jų biznį. Jau dabar 
gauta iš bravorų daug užsaky
mų padaryti alui leisti guminių 
triubelių.

^■iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

BESKAUSMIS DENTISTAS
Rekomęnduajama Dr. KESSLER kaipo Jūsų Dentis- : 

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

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

reguliarė kaina $25 
Dantų nuvalymas ekspertiškai 
Sidabru užpildymas skylių ...

Egzaminavimas ir kainos noriai suteikiama DYKAI.
| DR. KESSLER 1499 E. 55th St.
= Atdara 9 ryte iki 8 vak. Kampas Superior ir E. 55th St. : 
E Telefonas HEnderson 1125. :
Tiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuir

PAIN

už $12.50
... $1.00
... $1.00

KUOMET PUOŠIT NAMUS — PIRKIT PROTINGAI

TheU.S. Wallpaper&PaintCo.
DVI KRAUTUVĖS

5522 EUCLID AVE. 7812 BROADVAL AVE.
Phone: HEnderson 6944 Phone: Diamond 2639

Įsteigta 1905 metais

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU ČIONAI 
SUTAUPYSIT 50% ANT VISKO

Plaster Popiera
Rupus 30 colių nešuntamas

Speciale 10c už
kaina Roliuką

Virtuves Popieris
Vėliausių Spalvų ir Pavyzdžių

Kainos Cj iki už
Žemos Roliuką

LUBOMS Miegamųjų Popieris
10 Uncijų sunkumo 

Nekurie yra visai pigus tik 
6c nuo Roliuko

Pavasariniai 
Nenušunta nuo šviesos

Speciale 1 Oc už
Kaina Roliuką

UPCO BRAND
Gloss Maliava

Greitai Džiustantis
ENAMEL

Vidui ir Išlauko
Speciale <C1 40 už
Kaina * Galioną

Visokių Spalvų
Nauja žema C į 7 Ą nuo
kaina v * Galiono

Pirmos Rūšies
Flat Undercoater

U. S. No. 21
Specialis Vamišis

Balta arba Spalvuota 
Tikrai <t 1 A 6 už
Nupiginta v * Galioną

Greitai Džiustantis
Geras 98c ’lU°

Pirkinis Galiono

The U. S. Wallpaper & Paint Co.
Enamels — Varnishes — Maliavos — Lakeriai — Sienines Popieros 
VISOE PREKĖS NAUJOS ŽEMIAUSIOS KAINOS

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

Randasi Lietuvių Banko Name
Gėlės Visokiems Reikalams

Specialės kainos LAIDOTUVIŲ darbui, taipgi specialiai 
pasidarbuojame VESTUVĖMS. Musų VELYK& korsa

žai merginoms bus už žymiai nupigintą kainą.
JURGIS J. SIDABRAS, Savininkas

KAM SIRGULIUOTI
DR. M. H. HERSHEY KLINIKOS PRANEŠIMAS

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

Telefonuokit arba rašykit tuojau

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

0 r

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 suprosijajni už 10c prie kitų skalbinių.
THE REAL FAMILY LAUNDRY CO.

HEnderson 7140 (18) 5710-5804 Superior Ave.

X

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, Bronzos 

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

tenkintų kostumerių.
6108-12 Lorain Ave.

EVergreen 0725 (25)

/Ofiso Telefonai Namų
••MAin 1773 KEnmore 4740W

:: P. J. KERŠIS :
/ 1414 Standard Bank Bldg. •
;; Baigęs teisių mokslą Cumber- i' 
.. land Universitete ir darbuojas • ■
■ • su Teisių ofisu advokatų ’;
/ Collister, Stevens ir
;; Kurzenberger i!
, , • • • • * 1 .. Su visais teisių reikalais Lietu- * i
• • viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ; J
‘ I kreipkitės prie musų. 4
yl1 -f-j- 4. .Į, »į, »

t Et| ° ROSEDALE ©| 
:: Rį Dry Cleaning Co,:
• > C. F. PETRAITIS, Prop, t

<• 6702 Superior Ave.,* J

£<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii ’£

Tik $10.00 Įmokėti už bent koki karą
24 MĖNESIAI IŠSIMOKĖJIMUI

125 — Automobiliai Pasirinkimui — 125 =
Fords, Chevrolets, Oldsmobile, Dodge, Nash, Chrysler =

Plymouth, Studebaker and Pontiac =
Visų modelių — $ I 00 ir aukštyn

THOMAS MOTOR SALES I

1 HEnd. 8656 (15) 5108 Euclid Av. I
= |wl I >*»**» J r wrMVW *,«,.* I • w =
Ęiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiliiiliiiiiiiiiiliiiiib? 
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllilillir-  
| PASINAUDOKIT ŠIA PROGA! |

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. = 
= 30 metu tame biznyje, taigi žinau užtektinai apie avalų = 
E taisymą. Darbą atlieku ištisą savaitę, bet tik TREČIA- = 
= DIENIAIS gausit už 59c. Taigi, pasinaudokit proga. = 
E Taipgi užlaikau geriausios odos avalinę už pigias kainas. E 

$2.25 batai tiktai $1.75. $4.00 batai tik už $3.00. Ę 
= VYRIŠKI DARBINIAI BATAI $1.35 iki
E VYRIŠKI IŠEIGINIAI BATAI $1.95 iki

$3.00
$3.50

4409 Clark Avė. (Clark avė. car)
?HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllHIIIIIIIIIII>r

i
1

l.V.V.W.W.V.W.V/A’.'AW.V.V.V.VA’.VJ/A’.WAVA'AV

į AR NESVEIKUOJAT7
> JEIGU TAIP TAI NEATIDĖLIOKIT, NES GALI f 
į BŪTI LABAI PAVOJINGA į
į Aš gydau beveik visas užsisenėjusias ligas labai pasek- z

Aš gydau beveik visas užsisenėjusias ligas lab 5 
■ mingai — be vaistų ir be pjaustymų. Mano gydymo bu- į 
. das atgrąžins jums sveikatą jeigu kitkas niekas negel- < 
; bėjo. Nieko nerizikuosit, pasitarimas dykai. Daugiau 5 
j tikrų pasekmių už mažiau kaštų. Matykit mane tuojau. 5 

16 metų praktikoje. į
: DR. F. J. CHALUS 5
: BEVAISTIS GYDYTOJAS (13 į
I 5408 Euclir Avė. kampas E. 55th St. Phone EN. 2097

REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MILIULIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729
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IS LIETUVOS
AMERIKIEČIAI, DUOKIT 

APIE SAVE ŽINOTI
Rokiškis. — Iš čia prieš 

karą Į šiaurinę Ameriką iš
važiavo daug jaunų vedu
sių vyrų. Visi beveik aš- 
tuoni metai atgal dar su sa
vo paliktomis šeimomis su
sirašinėjo. Dabar daugu
ma aptilo. Kai kurių mo
terys padare j ieškojimus ir 
radusios savo vyrus vedu
sius su kitomis.

Nors patys apsivedę su 
kitomis sau tyli, bet už tat 
visi geros valios Lietuviai 
turi nepasigailėti j paj ieš
kojimus atsiliepti kurie ži
no ką apie jieškomus vyrus 
ir pranešti jų šeimoms j 
Lietuvą. P. Kriukelis.

PASIKORĖ NEPAKĘS
DAMAS PRIMETAMOS 

MEILĖS
Bajoriškiai, Jūžintų v.— 

Vasario 21 d. savo bute bu
vo rastas pasikoręs A. Ki
birkštis. Jis buvo našlys ir 
prie jo pradėjus lysti ir me
sti jam bėdą kokia tai pus
protė mergaitė buk jis/prie 
jos meilinasi. Kibirkštis sa
kydavo kad jei mergaitės 
prie jo kabinėsis tai jis iš 
sarmatos pasikars.

P. Kriukelis.

MEILUŽĖ SUDEGINO 
TROBAS

Rokiškio stotyje Vasario 
25 d. vakare p ii. Jasinevi- 
čiaus sudegė klojimas ir 
tvartas. Kriminalinės poli
cijos kvota nustatė kad pa
degimas buvo iš keršto ir 
sulaikyta moteris B. Jasi- 
nevičius yra vedęs ir B. iš
tekėjus, bet jiedu palaikė 
tarpusavius santikius.- Pas
kutiniu laiku-'Jf nuo • savo 
“mylimos” atšalęs. O.

APRAŠYTA 2,314 ŪKIŲ
Nuo 1932. metų prtidžibš iki 

šių metų Sausio 25 dienos vi
soje Lietuvoje (be Klaipėdos 
krašto) buvo aprašyta už sko
las 2,314 ūkių ir 1,189 ūkiams 
paskelbta varžytinės. Daugiau
sia aprašytų ūkių buVo Taura
gės apsk. (383), mažiausia gi 
Mažeikių apsk. — 34. “L.U.”

NET PERDAUG TURI 
DARBO

Rokiškis. — Miesto ir sto
ties darbininkai buvo nusi
minę kaip reikės per žiemą 
pragyventi. Pradėjus miš
kus kirsti ir vežti, ne tik 
vietos darbininkai gavo dir
bti bet ir kitų miestelių dar
bininkai ir ūkininkai. Dar
bininkai turės darbo iki 
Birželio mėnesio, nes stoty
je guli 300,000 medžių ir, 
keletas desėtkų tūkstančių 
kietmetrių popiermalkių, 
kuriuos reikės nuskusti ir 
į vagonus sukrauti.

Tik visa bėda kad musų 
darbininkai tamsus, uždirb
dami per dieną nuo '4 iki 8 
litų, uždarbį prageria, o 
šeimoms reikia badauti.

P. Kriukelis.

SENI RAŠYTOJAI PRIEŠ 
JAUNUOSIUS

“Lietuvos Aidas” padaręs 
ankietą gavo 
mes. Girdi, 
spauda butų 
vengti jaunu 
tų”.

Kaip galiu 
kos Lietuvių spauda į šito
kį posakį skeptiškai pažiū
rės, nes Amerikos Lietuviai 
laikraštininkai tyčia jaunų 
rašytojų raštus talpina kad 
davus jiems vystytis ir 
teikti tautai businčius 
šytojus ir veikėjus.

Senieji rašytojai tokį 
vo išvedimą padaro iš 
vydo. Viena, dėlto kad mu
sų jaunieji rašytojai moka 
geriau ineiti į liaudį, geriau 
supranta liaudies dvasią, 
nes namie, ne kur svetur 
mokinęsi, antra, jie dirba 
dykai akba labai už mažą 
atlyginimą. O senieji nori 
tik uždarbiauti.

Bet ką padarysi kad kei
čiasi laikai. Liaudis noriau 
škaito Cvirkoj Putino ir 
kitų, panašių rašytojų raš
tus negu Vaižganto.

Geriau pasakius, abi pu
sės reikalingos. Senieji duo
da istorinių ir mokslo žinių, 
jaunieji — apysakų ir ro
manų. P. Kriukelis.

tokias pasek
mei nori kad 
tobula reikia 
rašytojų raš-

spėti, Ameri-

su- 
ra-

sa- 
pa-

L. ■ •>:
O

> J
ks M

KAIP JUS VALOTE
LAIPTU KARPETUS

MERRITT’S RESTAURANT
7005 Superior Avenue

Kasdien aštuoni valgiai pasirinkimui sau pietums.
Kainos visai mažos — nuo 25c. už pietus

Sandvičiai 5c ir I 0c. Kava 5c. Pajai 5c.
Greitas patarnavimas. (14)

DUODA PADEGĖLIAMS 
MIŠKO MEDEGOS

Sausio 27 d. Jftiriisterių Ka
binetas nutarė paskirti 300,000 
litų sumai kreditų ūkininkams 
padegėliams miško medegą kre
dituoti. Norintieji gauti pas- 
kolon miško medegos, turi pa
duoti miškų departmental pra
šymą. Tie kurių prašymai bus 
patikrinti gaus iš miškų de- 
partmento pranešimą su nuro
dymu už kiek litų vertės duo
dama miško. Viešuose miško 
pardavimuose padegėliams duo
dama pirmumo teisė. “L.U.”

VALDŽIA REMIA PAVYZ
DINIŲ ŪKIŲ STEIGIMĄ
Pavyzdiniam^ žemės ūkio 

trobesiams statyti ir įrengti 
Lietuvos vyriausybė duoda pi
niginės pašalpos. Per pereitus 
metus tokių pašalpų ukinin-

Žgmė§ ukib rūmai išdali
no apie 100,000 litų. Didesnė 
šių lėšų dalis skirta gyvulių 
tvartų vidui įrengti. Išviso šio
mis pašalpomis pasinaudojo 450 
ūkininkų. “L.U.”

LIETUVOS PREKYBA SU 
UŽSIENIAIS’

Lietuvos prekių išvežimas j 
užsienį per Sausio mėnesį sie
kė 12,300,000 litų, o įvežimas 
iš kitų šalių 9,800,000 litų. Tuo 
budu išvežimas b,uvo didesnis 
už įvežimą. Palyginti su pra- 

lėjdsių metų Sausio mėn. išveži
mas sumažėjo 2,600,000 litų. 
Tame skaičidje labiausia suma
žėjo išvežimas:, kiaulių 3,225 
št. prieš 4,363 šfij bekono 2,311. 
prieš 2,962 1 to.;' Šviežia ir šal
dyta mėsa 1,109 to prieš 1,212 
tof. sviestas, 257;,-t? prieš ;288 
tpkiaušiniai 1,021,000 štukų 
prieš 1,802,000 št. Tai vis vie
no ijiėn'esio skaitlinės. “L.U.”

LIETUVOS ARKEIŲ EKSPOR
1932 METAISTAS

ČIGONAI NEGALĖS BŪTI 
ČIGONAIS

Teko patirti kad Vidaus Rei
kalų Ministerijoje yra kelia
mas projektas visai uždrausti 
čigonams bastytis iš vienos da
lies Lietuvos į kitą, čigonai 
galės apsigyventi miesteliuose 
ir galės verstis kuo jie galės.

•. - • “L.U.”

ūkininkams arkliai 
duodavo dideles pa- 

Tos pajamos buvo ne

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ 
be persėdimo 

METINĖ EKSKURSIJA

Lietuvos 
prieš; karą 
jamas, 
visai; mažos ir tuoj po karo. Ta
čiau po karo arklių pareikalavi
mas vifeur staiga krito. Kartu 
krito ir arklių kainos. Tas pri
vertė sumažinti Lietuvoje ark
lių auginimą pardavimui.

1932 metais iš Lietuvos už
sienin eksportuota 8,215 arklių 
už 2,200,000 litų.

1931 m. eksportuota 10,306 
arkliai už 5,500,000 litų.

Tuo tarpu ankstyvesnis ark
lių eksportas jier metus siekda
vo apie 20,000 iki 27,000 arklių, 
už kuriuos gaudavo ineigų .apie 
16,000,000 litų. “L.A.”

Rengiama vadovybėje

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 
GARLAIVIU

Išplauks iŠ New Yorko Gugužes 10 d
........  Trečios Klases Kainos:
Iš New Yorko į Klaipėdą ................
Į Klaipėdą ir atgal ........................

Pridedant Jung. ValSt. Taksus.

$ 92.00
153.50

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau, savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

Informacijų kroipkifes į

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

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

ATLANTIC 
VICE, K. 
342 W. 
Boston, Mass.

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

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

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

Chicago, III.

TRAVEL SER- 
Sidabras, Prop. 
Broadway, So.

NORTH 
.LLOYD.

NORTH GERMAN
Linija Garsių Garlaivių

BREMEN
‘ IR

EUROPA

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

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

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

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

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

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

LITHUANIAN VIENYB6 
PUBLISHING CO., 193 
Grand St., Bklyn. N. Y.

Illlillllllllllllllllllllllllilillilillliilllillliii  

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

Ofiso valandos: 12 iki 2 
6 iki 8 vakare.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

Važiuosit Lietuvon?

Pirmiau ištikto nebuvo budo nti- 
< “valyti laiptų užtiesalus GREITAI 

ir LENGVAI iki nebuvo išrastas 
Rankinis Elektriškas Valytojas, 
šis Rankinis Valytojas yra kaip 
tik tas reikalingas dalykas kurio 
reikėjo valymui muštų sėdynių ir 
ruhų. Jis išspręs jūsų klausimą 
kaip išlaikyti švariai vidų automo
bilio ir tam panašiai.

Mielai bus aprodoma 
Rankiniai Elekriški

THE ELECTRICAL LEAGUE
Admission Free • Nothing for

BUILDERS EXCHANGE BUILDING •
PROSPECT

Wli
1

"911

kaip veikia 
Valytojai

EXHIBIT
Sale 
I8TH FLOOR

NEAR ONTARIO • CHERRY 2535

HAND CLEANERS ON EXHIBITION
Apex
General Electric
Graybar
Hamilton Beach

Westinghouse

Hoover
Premier
Royalefte
Universal

.'AND %
(

PRANEŠIMAS-

TIESIOGINE EKSKURSIJA
I KLAIPEDA

BE PERSĖDIMO I KITĄ LAIVĄ 
Išplaukia iš New Yorko modernišku Švedų Amerikos Linijos

■ motorlaiviu

“GRIPSHOLM”
Gegužes 27 dieną, 11 vai. ryto

Švedų Amerikos Linija yra gerai žinoma Lietuviams keleiviams 
savo patogumu kelionėje į Lietuvą. Nuo 1930 metų Birželio 27 d. 
tuo pačiu motorlaiviu buvo atidarytas nuolatinis ir patogus susisie
kimas į Klaipėdą per Gothemburgą, Švediją. Nuo ta Lietuviai ke
leiviai kelionėje į Lietuvą ar Ameriką ir naudojasi Švedų Amerikos 
Linija, keliaudami per vienintelį savo uostą Klaipėdą. Kiekvienas 
metas šia linija Lietuviu skaičius didėja, kaipo įrodymas kad keliau
dami šia linija keleiviai visapusiai yra patenkinti.

Didesniam Lietuvių keleivių patenkinimu, švedų Amerikos Lini
ja šiais metais, leidžia savo didelį, modernišką motorlaivį “GRIPS- 

1 HOLM” TIESIOG J KLAIPĖDĄ. IS New Yorko išplauks Gegužės 
27 d., Klaipėdą •'pasieks Birželio 8 di ryte. Čia Lietuviai keleiviai 
bus nukeldinti į krantą.

Motorlaivis “Gripsholm” yra didžiausias laivas iš plaukusių į 
Klaipėdą tiesiog, taip pat' yra didžiausias iš plaukiančiųjų tarpe ir 
šiais metais. Švedų patarnavimas, neatsižvelgiant kurioje klasėje 
keleivis keliautų, visada rūpinamasi kad butų kelione patenkintas.

■ Švedų virtuvė, valgių riicionališkumn ir gausumu yra išgarsėjus 
pasaulyje. Kas gali būti malonesnio kelionėj kaip įlipus į Laivą

, New Yorke, ar Ililifaxe, ir išlipama Klaipėdoje.
Ankstyvesniam į Lietuvą keliavimui yra rengiama Lietuvių eks

kursija Balandžio 22 d. tuo pačiu motorlaiviu. Rengiama Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje.

Platesnių ipformacijų ir laivakorčių kreipkitės į arčiausią auto
rizuotą agentą, arba tiesiog- Svedish American Line, 21 State St., 

■ New York, N. Y. Skyriai: Chicagoje, Bostone, Detroite, Minneapo
lis, San Francisco, Seattle, Portland, Los Angeles, Montreal, Win
nipeg ir Halifax. Lietuvoje: Kaune ir Klaipėdoje.

7

PER HAMBURGĄ
Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas pa

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

VIDUTINĖS KAINOS.
Informacijų kreipkitės pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland

O

K

nDHAPC] ...

Būtinai kreipkitės i sava — seną patikėtiną Lietuvišką — įstaigą.DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, O. Atdara iki 7 vak.

įĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinluini niiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiin

RHEUMATIZMU SERGANTIEMS
Dr. FOX’S Prescription nuo Rheumatizmo yra vais- Ę 

E tai Tabletų Formoj del gydymo iš vidaus. Jie pagelbės = 
E jums jeigu pradėsit naudoti kada dar nepervėlu.
E Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskite arba atsineškite į E 
E FOX MEDICINE COMPANY (Gerlah’s Drug Store), po E 
E antrašu 12218 LORAIN AVE. E

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

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

E Fox Medicine Company =
12218 LORAIN AVE. CLEVELAND^ OHIO =

(Seniau buvo 1653 St. Clair Ave.) 3
ŪiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiI
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Į NIKODEMAS A. WILKELIS j
■. (Never auskas) |

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

WILKELIS FUNERAL HOME 
6522 Superior Avenue

| NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

E Palaidojimo -kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok ’ 
E musų patarnavimas, .užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems . 
S lygus, be tsižvelgimo į kaštus. £
= Patarnavimas gteitas, aukščiausios rūšies ir Visais atžvilgiais mo E 
= derniškas. E
f į: HEnderson 9292 |
s’iiniiiihiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii?
Jiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiih  
| į EINANTIEMS KITUR GYVENTI | 
= , Kuomet jus perkraustysite savo rakandus musų tro- E
Ę kais, galit bus užtikrinti kad rakandai bus pervežti sau- = 
= giąi'i nurodytą vietą. Galit užniiršti savo rūpestį'apie E 
E taiį nes ji 'kompanija yra atsakanti tame darbe.
E SCHOTT MOVING CO. žino kaip vartoti pervežamus E 
E rakandus į tolimas vietas arba čia pat mieste.

SČHOTT MOVING CO. j
Local and Long Distance Moving—Expressing

E Į - ' Telefonas HEnderson 5539
6103 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, °O.

^iiiiiiiiliiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^
'.iiiiiiiiąiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiPiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir  

| ( MRS. A. JAKUBS I

(A. JAKUBAUSKIENĖ)
■ ' Lithuanian Funeral Home

E 'i Visiems ^Lietuviams norintiems naudoti musų ,
•Į kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

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

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžimn- E 
gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150

E ii1 aukštyn be apribojimo. Reikak telefonuokit.
E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 E
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LIETUVIAI!

Važiuokit Tiesiai į 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. Rudnikas, Sav.

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

342 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Bartkevičius, Pr„ 678 N. Main St., Montello, Mass.
DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. ’
Molis, P„ 1730 —- 24th Street, Detroit, Mich.
Naujienos, 1739 So. Halsted Street, Chicago, III.
John Sekys. 433 Park Street, Hartford, Conn.
Trečiokas, A. S., 197 Adams Street, Newark, N. J.
Urbšas, J. J., 187 Oak Street, Lawrence, Mass.
Varašius, A., South 12th and Carson Streets, Pittsburgh, Pa.
Vienybe, 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Washner, C. J., 1921 Carson Avenue, Pittsburgh, Pa.
žemantauskas. J., 130 Congress Avenue, Waterbury, Conn.

arba
, . pas vietinį autorizuotą agentą.

ARBA

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

New York.N. Y. Boston, Mass. Chicago, III.
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I KAS GIRDEI CLEVELME-flPMKĖSE |
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais i
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del to kad prie jų neprisimetė 
jokie “jaunuoliai”. Jie dirba, 
netrūksta nei sumanumo, nei 
vadovybės, nei energijos.

SVARBUS -PRANEŠI-

MIRĖ. Kovo 22 d. mirė Nel
lie Vitkauskienė, 46 m., nuo 
7813 Decker avė. Bus laidoja
ma su pamaldomis iš šv. Jurgio 
bažnyčios šeštadienio rytą, 9 v. 
Paliko dvi dukterys ir vienas 
sūnūs. Laidotuvėmis rūpinasi 
Adelė C.' Jakubauskienė.

KITAME NUMERYJE-

“AUSROS SŪNŪS" ATSAKYMAS “POLITIKIE-
RIUI”

MAI

štai Clevelando Lietuviai vėl 
turi progos pasirodyti Ameri
konų tarpe ir gauti geros pro
pagandos savo tautai didžiau
siame Ohio dienraštyje “Plain 
Dealer”.

Lietuvių Darželio Sąjunga 
kitą sekmadienį, Balandžio 2 d., 
miesto auditorijos mažajam te
atre stato garsų Lietuvoje ir 
Amerikoje veikalą “Aušros Sū
nus”, kurį parašė žinoma Lie
tuvos rašytoja Sofija Kyman- 
taitė-Čiurlionienė.

Veikalas yra iš tų liūdnų lai
kų kovų už Lietuvių spaudą su 
Rusais. Vaizduoja knygnešių 
veikimą platinime knygų ir jų 
kentėjimus Rusų žandarų na
guose.

Dalykas einas vienoje šeimo
je, kurios tėvas yra pasišventęs 
platinti knygas, atpęšti Lietu
vai aušrą. Jis išsiaugina sūnų 
ir jį pripratina tą darbą dirbti. 
Jam gelbsti ištikimi Lietuviai 
patriotai, kurie visi jieško sa
vo tautai šviesos, tautiško at
budimo, AUŠROS.

Tas knygnešis tėvas turi duk
terį, kuri taip pat užsikrėtus 
tėvo ir brolio varomu darbu ir 
pusėtinai jiems pagelbsti. Tik 
viena motina tam darbui prie
šinga, ji vis bauginasi kad jie 
kada nors paklius.

Prie dukters prisisuka Rusų 
šnipas, kuris nuduodamas ne
kaltą, gerą, visų apleistą vaiki
ną, gauna dukters ir motinos 
simpatiją ir draugingumą ir jis 
per jas išgauna tėvo paslaptis.

UNION TRUST CO. bankas 
deda visas pastangas persiorga
nizuoti ir >pasidaryti nacionaliu 
banku. Rengiasi užtraukti pa
skolą iš Reconstruction Finance 
Corp. Nori kad bankas atsida
rytų visoms pilnoms operaci
joms, ne taip kaip dabar suvar
žytai.

Savo jaunikio klausinėjama, ii’ 
girdėdama jo pažadus jos tėvui 
gelbėt, duktė išsipasakoja vis
ką ką žino apie brolio ir tėvo 
veikimą, ir šnipas užstato pin
kles jiems pagauti.

Su juo veikia žandarai ir jie 
visi turi įsakymą sugauti šį 
žymų knygnešį, kurio niekas 
per daug metų negalėjo susekti.

Ateina ta baisi valanda — 
pačios dukters užstatytas ant 
tėvo ir brolio pėdų šnipas su 
žandarais juos užeina. Prasi
deda susišaudymas — kova už 
gyvastį, už išbėgimą nuo Sibi
ro — baisi kova, kurios pabai
gą pamatysit atsilankę į Little 
Theatre, miesto auditorijoje, 
Balandžio 2 d. (žiūrėkit skel
bimą šiame puslapyje.)

Vaidinime dalyvauja žymiau
si visų srovių scenos mėgėjai, 
po vadovyste K. S. Karpavi
čiaus ir P. Glugodienės.

Pelnas šio parengimo eina į 
Darželio fondą. Kadangi Dar
želio atidarymas bus Birželio 11 
dieną, šiuomi atsišaukiame į vi
sus vietos ir aplinkinių miestų 
Lietuvius atvykti į šį vakarą, 
paremti, prisidėti. Tikietai į šį 
parengimą yra visai pigus — 
pradedant 25c., 50c., ir keletas 
sėdynių po 75c. ir po $1. Gau
nami “Dirvoje”, pas P. Mulio- 
lį, P. Šukį ir pas komisijos na
rius.

Tikietai smarkiai platinasi ir 
pasitikime kad bus išparduoti 
iškalno. Pasiskubinkit, gerbia
mieji, įsigyti sau geresnius ti- 
kietus. Kor.

NUSISKANDINO. Kovo 18 
d. Alexander Grant, 44 m., su 
keturiais vaikais automobiliu 
įvažiavo į Cuyahoga upę ir pri- 
sigirdė. Sako kad jis nuspren
dė užbaigti savo ir savo vaikų 
vargus, nes nedirbo.

Pereitame “Dirvos” numery
je tilpo “Politikieriaus” straip
snelis apie čia augusį jaunimą. 
Rašinyje bandoma nupiešti L. 
Vyčių 25 kp. susirinkimo tiks- 
slas, būtent kad šios kuopos su
sirinkimuose butų vartojama 
Anglų kalba vietoje Lietuvių. 
Bet “Politikieriui” kaip matyti 
daugiau rūpėjo iškelti aikštėn 
tam tikri asmeniški nepasiten
kinimai bei nesusipratimai ne
gu Anglų kalbos- svarbumas 
kuopos susirinkimuose. Kokie 
ten -nepasitenkinimai yra tai 
skaitytojui nėra aišku, bet tik 
tiek suprantama kad “Politi
kierius” negalėdamas ar neno
rėdamas to “asmeniško” daly
ko aikštėn iškelti, ir motivuo- 
•jamas didelio pavydo, pasiten
kino primetimais vienam asme
niui kurį jus vadinate “vieny
bės tėvu”, čia neminėsiu “vie
nybės tėvo” nuopelnų tos kuo
pos labui, nes “Politikieriuš” 
jų vistiek neįvertins. Tik tiek 
verta pasakyti kad “Politikie
rius”, kuriam rupi neigti tą ku
ris dirbo su geriausiais norais 
ir pasišventimu kuopos labui, 
yra kenksmingas visos kuopos 
organizmui.

Dabar kaslink tų debatų ku
rie buvo laikomi išsprendimui 
kokia kalba turėtų būti. varto
jama kuopos susirinkimuose. 
Tiesą pasakius, tas debatas bur 
vo rengta visai be reikalo, nes 
pats pirmutinis Liet. Vyčių 
konstitucijos paragrafas visą tą 
klausimą išsprendžia. Be to. 
praeities patyrimas parodo kac 
kalba daugiausia išlaiko tautos 
vienybę ir del to tautos savo 
kalbą taip brangina, del to ji 
taip ginama mokyklose, bažny
čioje, ir del to stengiamasi ji 
palaikyti Liet. Vyčių organiza- 
zijoje, kurios obalsis, neužmirš- 
kim, yra “Dievui ir Tėvynei”.

Toliau “Politikierius” klausia

Po Velykų įvyks šie dideli pa
rengimai, prie kurių vietos or
ganizacijos prašomos prisitai
kyti ir tose dienose nieko ne
rengti :

Balandžio 16 d. — per Vely
kas -— Lietuvių Vaizbos Butas 
rengia koncertą ir balių Lietu
vių salėje.

Balandžio 17 d. — Liet. Re- 
publikonų Klubas rengia balių 
Lietuvių salėje.

Balandžio 22 d. Liet. Demo
kratų Klubas rengia balių Lie
tuvių salėje.

Balandžio 23 d. — Liet. Vy
čių 25-ta kuopa rengia talento 
vakarą ir balių Lietuvių salėje.

BALANDŽIO 30 d. (sekma
dienį) — “Dirva” rengia kon
certą ir balių Lietuvių salėje.

Birželio 4 d. — Lietuvių Kul
tūrinio Darželio Sąjunga rengia 
pikniką Darželio naudai, kuria
me bus filmuojami pikniko da
lyviai f parodymui Clevelando 
Lietuvių pasilinksminimo Lie
tuvos žmonėms.

BIRŽELIO 11 d. — DARŽE
LIO ATIDARYMAS.

Piknikų rengėjams patariame 
susitaikyt su Darželio valdyba 
kaslink Birželio 4 ir 11 dienų, 
nes tose dienose Darželio pa
rengimai turi įvykti ir nebus 
galima prisitaikyti prie meke
no kito piknikų ar išvažiavimų. 
Kurie rengiat tose dienose ką 
savo, prašomi atidėti ant toliau 
ir pasirinkti sau kitas dienas.

Kadangi atidaryme dalyvaus 
Lietuvos Ministeris B. K. Balu
tis, Miesto Majoras Miller ir ki
ti, taipgi dalyvaus garsus Glen
ville High mokyklos mokinių 
benas, taigi mes turime prie jų 
laiko .taikytis ir negalim kitų 
dienų skirti.

Birželio 25 d. Dr. V. Kudir
kos Draugija rengia pikniką ir 
prašo kitų draugijų tą dieną 
nieko nerengti.

MIRĖ. Automobilio nelai
mėje sužeistas šeštadienio nak
tį, antradienį mirė Juozas Vi
sockis, 20 m. amžiaus, sūnūs 
Igno ir Jadvygos Visockiu nuo 
1413 E. 92 St. Bus laidojamas 
penktadienio rytą iš š. Jurgio 
bažnyčios; pamaldos 9 vai.

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ. Trečia
dienio vakare trys plėšikai už
puolė krautuvę ant Fleet avė. 
Ten pasitaikė būti policijantas 
kuris tuo tarpu nėjo savo par
eigų, bet jis pasikėsino plėši
kus vienas suimti. Susišaudy
me su trimis vyrais jis vieną 
nušovė, kiti du pabėgo, bet ir 
policijantui teko penki šūviai. 
Ligoninėje sako kad jis pagis.

“DIRVA” pagelbės jums par
duoti Lietuvos bonus už aukš
čiausią kainą. Kuriems būti
nai reikia bonas parduoti kreip
kitės į “Dirvos” agentūrą. Ge
ras ir užtikrintas patarnavimas.

CLEVELANDE pradėta rei
kalauti kad butų numažinta pi
lietybės gavimo kaina nuo $20 
iki $10, nes kaip dabar yra, di
dumai darbininkų sunku patap
ti piliečiu del mokesčio didumo.

NAMINIO ALAUS dirbėjai 
žada neužsileisti bravorams ir 
pasiryžę varyti kompeticiją jei
gu alus ir bus legalizuotas šio
je valstijoje. Daugybė išmo
ko daryt gerą alų ir darysis 
sau namie, vietoj pirkti bravo
rų alų. Bet naminis alus par
duoti bus sunku, žmonės norės 
tikro bravorų alaus.

CARD PARTY, šį sekmadie
nį, Kovo 26 d., nuo 4 vai. po 
pietų Stonio restaurante, vir
šuje, atsibus smagus vakarėlis: 
card party ir “jig saw puzzle” 
kontestas su dovanomis. Ku
rie greičiausia sudės “puzzle” 
gaus metams “Dirvą” dovanų.

Prašome atsilankyti kurie 
mėgstate pasijuokauti, įžanga 
tik 25c. ir bus dovanos kiekvie
nam stalui.

ALBINA S BEAUTY SHOPPE
SPECIAL FOR THIS MONTH!

PERMANENT $2.00 and $3.00 COMPLETE
Shampoo and Rinse — Finger Wave — Manicure 

Eyebrow Arch — Facial 
ALL FOR ONE DOLLAR ($1.00)

Please call for appointment — HEnderson 9649. 
1330 GIDDINGS ROAD

Lietuvės, pasinaudokit — apsi'ankykit pas savo .vientautę
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MOTINOS IR DUKTERYS
Dabar yra laikas užsitikrinti save geru amatu ir už

darbiu. Išmokit Moteriškų Rūbų siuvimo sav ir kitoms. 
Pas mus yra klesos rytinės, dieninės ir vakarinės. Pri
taikytos motinoms, merginoms ir jaunametėms. Per Ko
vo mėnesį specialiai nupiginta lekcijų kaina tik po 50c.

The Progressive Dressmaking School
E. 55TH St. and Broadway Olympia Theater Bldg.
Ineiga iš Hamlet ave. Michigan 9363.

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF
Jllilllillliiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinir

| PIGIAUSIOS KAINOS!
Į Dabar prekes yra pigiausios negu kada buvo. 

Apsirupinkit reikmenimis ir Sutaupykit.
E skrybėlės $1.95 ir $2.45 
= Vaikų su apikaklėmis

Marškiniai 39c 
= Vaikų Trumpos Kelnaitės 
E su eltstiku viršuj ir apač. 59c 
= Vaikų Union Siutai ilgom 
E rankovėm, iki kelių . . 39c 
= Vyrams ir Vaikinams 
Ė SIUTAI ________$12
| THE KRAMER

(Virš 30 metų toje pačioje vietoje) :
E 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. j
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Vyrų

Vyrų

Broacloth Marškiniai 
55c. 2 už $1.00 

Stiprus Union Siutai 
‘69c. 2 už $1.25 

gražios kojinės . . 19c 
vertės 25c 3 poros 50c

Vyrų
Reg.
Pavasarines Skrybėles
Vyrams ir Vaikinams Naujos
& REICH CO.

ar galimas esąs dalykas kad 
jaunimas, ateidamas vieną kar
tą į susirinkimą, išsimokys Lie
tuviškai kalbėti. Aiškus daly
kas kad ne. Bet iš antros pu
sės leiskit man paklausti ar ga
limas dalykas kad jaunimas 
augęs diena iš dienos nuo pat 
mažens su savo tėvais negalė
jo išmokti Lietuvių kalbos? ži
noma kad galėjo, bet turbut ne- 
siinteresavo ir gal dabar tiek 
pat tesiinteresuoja. Tegul “Po
litikierius’* pasižiūri į Lietuvius 
ateivius. Jie Anglų kalbos ne
mokėjo, bet tie kurie interesa
vosi visgi šiaip taip sugebėjo 
pramokti Anglų kalbą. Trum
pai pasakius “Politikieriaus” 
argumentas nėra kaip reikiant 
pamatuotas. čia aš nestatau 
griežtų reikalavimų čia augu
siam jaunimui kalbėti gryna 
Lietuvių kalba bet mano nuo
mone jaunimas privalo nors su
prasti, nekalbant apie sugebėji
mą kalbėti tą kalbą. Be to, jei 
kas nesugeba save pilnai išsi
reikšti Lietuvių kalboje, Ang
lų kalba nėra draudžiama.

Vytys.
Nuo Redakcijos: Mums ne

malonu kištis į katalikiško jau
nimo organizacijos reikalus,’ bet 
dar nesmagiau klausyti jauni
mo nusiskundimus kad jie ne
gali sugyventi su ateiviais Lie
tuviais, kurie kaip visur taip ir 
jų tarpe varo seną Europišką 
politiką. Vyčiai juk ir su ku
nigais susipyko dėlto kad kuni
gai norėjo juos už nosių vedžio
ti. Kaip dabar yra, nors Vy
čiai yra jaunimo organizacija, 
bet įstatuose neturi pasakyta 
kada iš jos turi išeiti tie nariai 
kurie buvo jauni 20 metų atgal. 
Tie senieji nori vadovauti jau
nimą savo senu budu, aišku del 
to ir nesusipratimai kyla.

Toliau, kada tverta Vyčių or
ganizacija ji netaikyta Ameri
koje augusiam jaunimui, bet 
jaunimui bendrai. Dabar gi, 
sustojus ateivybei ir jaunimui 
neatvažiuojant, čia augusiam 
jaunimui reikia susidurti su 
“jaunuoliais” kurie toje orga
nizacijoje prigulėjo jai dar tik 
tveriantis.

Ateiviai nariai suranda viso
kius “bedievius”, kuriuos ver
čia jaunimą boikotuoti, nerem
ti, nesusidėti, bijoti, o jaunimas 
mato visus Lietuvius tik Lietu
viais ir nori būti su visais ly
giais broliais Lietuviais.

Po šonu turim skaitlingą, di
delę jaunimo organizaciją Ak- 
rone. Tiesiog smagu į jaunimą 
žiūrėt kaip jie dirba, kaip jiems 
gerai sekasi. Jie nepažysta se
nų musų nugyventų politikų, o

KARO VETERANAMS. Po
ra atvejų ^“Dirvoje” buvo pa
minėta apie Prezidento Roose- 
velto pastangas sumažint vete
ranams pensijas. Daugelis Lie
tuvių veteranų mano kad pensi
jos bus visai sumažintos, ypač 
tiems kurie serga ir yra karo li
goninėse. Ne. Prezidentas de
da pastangas nukirsti pensijas 
turtuoliams kurie gali be pen
sijų gyventi ir yra visai sveiki 
vyrai, o tik savo gudrumu ima 
pensijas. Kada tokiems apma- 
žins ir daugybei visai pensijas 
atims, tada bus mažiau taksų 
naštos piliečiams o sergantieji 
ir biedni veteranai nebus aplei
sti. Jie bus apžiūrimi ir kiti 
dar galės gauti padidintą mo
kėjimą, kaip greit valdžia iš
bris iš deficito. Jeigu valdžia 
mokės pensijas visokiems ne
reikalingiems tada nukentės tie 
kuriems labai reikia pensijų, 
kadangi kada nors valdžia turė
tų prieiti liepto galą jeigu visi 
ims pensijas kaip iki šiolei.

Lietuviai veteranai priklauso 
prie biednųjų ir daugumoje tik 
tie ima pensijas kuriems rei
kalinga, nenaudojo jokių gud
rumų valdžią apgauti.

ATSAKYMAS “Vienam iš 
Publikos”. “Dirvos” nr. 10-me 
tilpo pastaba iš Lietuvių dienos 
parengimo, kur vienas iš ko
misijos aprašydamas tos dienos 
programą neprimetė užsispyri
mo nei vienai dainininkei ar 
dainininkui, tik pasakė kad vie
nos ypatos sauvališku užsispy
rimu sulaužyta visos komisijos 
sutartis ir neleista visiems dai
nininkams bendrai dainuoti Lie
tuvos Himnas. Na kur gi čia 
yra užkliudymas dainininkės? 
O kad užsispyrimas buvo pada
rytas del ypatiškumų tai pats 
programa vedėjas tą patį vaka
rą prisipažino keletui ypatų pa
sigirdamas “atsikeršinau, ir 
dar kaip!”

“Vienas iš publikos” sako, ar 
ne geriau duoti progą visiems 
Lietuviams pagerbti savo tau
tą? Taip, komisija tą ir nuta
rė padaryti, kad visi daininin
kai ir muzikantai estradoje ir 
oublika sudainuotų Lietuvos 
Himną, ir buvo sukviesti visi 
dainininkai. Bet programo ve
dėjas patvarkė savaip ir visi 
kiti buvo palikti užpakalyje ir 
įžeisti. Geistina kad ateityje 
Lietuvių dienos paminėjime ne
atsirastų kerštavimų.

Vienas iš Komisijos.

SERGA. Elena Baltrukoniu- 
tė tapo nuvežta į Polyclinic li
goninę, kur jai padaryta opera
cija. n,uo appendicitis. Jau tai
sosi.

Toje pat ligoninėje randasi 
Grigų sūnūs Vincas. Jis taipgi 
turėjo operaciją. Jis serga sun
kesne liga.

Polyclinic ligoninė yra beveik 
Lietuviška, nes joje susispietę 
ko ne visi vietos Lietuviai dak
tarai.

DAUG DARBININKŲ pašau
kta į nekurias išdirbystes dirb
ti. Skelbiama kad pirmadienį 
pradėjo dirbti apie 4,000 darbi
ninkų.

MAŽINA BIUDŽETĄ. Neuž
ilgo niekas nenorės būti politi
kierių ir nejieškos miesto dar
bų. štai miesto finansų direk
torius Lamb pasiryžo reikalau
ti užgirti miesto lėšų biudžetą 
tik iš $10,000,000. Pirmiau bū
davo siekia $18,000,000. Pasi
rodo kad gyventojai nesumoka 
taksų, nes neturi iš ko, ir mies
to valdybai nėra kas kita da
ryti kaip tik bandyti apsieiti 
su tiek kiek gauna.

Majoras Miller pasiūlė mies
to tarybai užgirti numažinimą 
visiems miesto tarnautojams al
gas po apie 25 nuoš.

Viešiems darbams vesti su
manyta užtraukti $2,000,000 
paskolą. Norima duoti darbo 
keliems šimtams darbininkų. 
Ta paskola butų nauja našta 
taksų mokėtojams.

GERAI PAVYKO. Vasario 28 d.
SLKRA. 50 kp. surengė kaukių ba
lių Lietuvių salėje. Pavyko gerai, 
žmonių buvo pilnutė salė. Visi da
lyviai buvo patenkinti; dovanas lai
mėjusieji taipgi užganėdinti. Ačiū 
visiems kurie prisidėjo darbu ir pa
rama. Komisija.

DEL STOKOS VIETOS, šia
me numeryje dar apleidžiame 
pradžią aprašymų-apsakymų se
nu Clevelando Lietuviu gyven
toju apie šią Lietuvių koloniją. 
Sekančiame numeryje pradėsi
me aprašymus ir tilps apipasa- 
kojimai visos eilės seniausių ir 
geriausia Clevelande žinomų

Pradėkit skaityti “Dirvą” 
numeriu tie kurie dar neskaitot! 

tiems apie tai!

Lietuvių gyventojų: 
Baltrukonio, 
Vitkausko, 
Bartoševičiaus, 
Virbicko, 
Akšio, 
šarkausko, 
Grigienės, 
Martišausko ir kitų.

su sekančios savaitės 
Praneškit ki-

Progressive School Kvie
čia Mergaites Mokytis 

Naudingo Amato
The Progressive Dressmaking Mo

kykla, kuri randasi prie Broadway ir 
E. 55th St., Olympia Theatre Bldg., 
šiose dienose apvaikščioja savo 8-tas 
sukaktuves.

Su modernišku metodu, vėliausiais 
įtaisymais ir didele vieta, Miss Sie- 
mek, vedėja, gali suteikti savo mer
ginoms studentėms geriausią ir grei
čiausią pamokymą siūti ir viską kas 
tik ineina siuvimo sritin.

Iš šios mokyklos išėjo, sako Miss 
Siemek, geriausios moterišką rūbų 
siuvėjos ir naujų madą išradėjos 
kurios turi žymias vietas didelėse 
siuvyklose Clevelande; kitos turi sa
vo žymias siuvyklas; kitos jau turi 
savo mokyklas, o daugybė motinų 
labai puikiai apsisiuva savo ir duk
terų bei vaikų rubus.

Dabai; vėl, ateinant t pavasariui, 
paraginame jaunas merginas pasi-

stengti pastoti šion mokyklon ir iš
mokti sau geriausio amato. Mokes
tis už mokymą žemiausia negu ka
da buvo.

Kurios moterys ar merginos nori 
apsilankyti pamatyti musų mokyk
lą visuomet bus mielai priimamos 
ir užkviečiamos.

GAISRAS senelių prieglaudo
je. Trečiadienio vakare, War- 
rensvillėj, senelių moterų prie
glaudos skyriuje, kilo gaisras. 
Ugnis apgadino trijų aukštų 
namą, bet 136 senelės, kurių 
daugelis buvo aklų, didelėmis 
pastangomis prižiūrėtojų buvo 
išgelbėtos. Nuostoliu padary
ta į $30,000.

KAIMYNIŠKA valgykla. Vi
duryje Lietuvių kolonijos užlai
kau gražią valgyklą, kur gausit 
visokių valgių prieinama kaina. 
Merritt’s Restaurant, 7005 SuT

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

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

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

rūpesčių? .

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

bus vertas 100 centų RYTClj?

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

ris užgarantuos išsipildymą šitų troškimų.

NEW YORK LIFE INSURANCE CO.
Suorganizuota 1845 m.

• Turtas virš $1,930,000,000
SPECIALIS CLEVELANDO REPREZENTATORIUS 

S. SAMPLINER
1300 Keith Buld. Cherry 8060

šimtai Clevelando ir Apielinkių Lietuvių eis pamatyti Sofijos Čiurlionienės-Kyman
taitės veikalą iš Laikų Lietuvių Kovų už atgavimą savo Spaudos — ateikit ir jus!AUSROSSUNŪS

Sekmadieni Balandžio-April 2 d. 1933 
Little Theatre-Public Auditorium

I
Clevelando Lietuvių Kultūrinio Darželio Sąjunga rengia šj perstatymą po globa 

vietos dienraščio “Plain Dealer” sukėlimui daugiau pinigų Darželio atidarymui .Ati
darymas — žinokite visi — įvyks Birželio 11 dieną šią vasarą. Atilankykit parem
ti šį svarbų reikalą ir pasirodyti Amerikonams kad mokat įvertinti pastangas sa
vo vientaučių kurie deda pastangas pastatyti tą garsų Lietuvos veikalą.

Vaidinime dalyvauja gabiausi vietos scenos mėgėjai iš pasišventimo Darželiui.

VAIDINIMAS PRASIDĖS 8 vai. vakaro—patartina įsigyti tikietus iškalno, gausite 
parinktinesnes vietas. TIKIETAI: 25c., 50c., ir keletas po 75c. ii’ $1.00.

Pirkit tikietus: “Dirvoje”, pas P. Muliolį, P. Šukį ir pas komisijos narius.


