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Bravorai Pasirengę Dideliam
Bizniui Balandžio 7 d

ROOSEVELT PRADEDA VYKDYTI EKONO
MIJĄ IR RENGIA DARBŲ PROJEKTUS

IR DARBININKŲ ŽINIOS
Žada daug Išleisti Skel-’NAUJI ROOSEVELTO

Dalykai gerėja? Iš visos 
šalies kampų matosi atgy
jančios pasitikėjimo žymės 
rodančios kad pati aršiau- kurie rengiasi prie gamini- 
sia depresija pasibaigė. At- mo alaus, jau leidžia milijo- 
sidaro vietomis dirbtuvės, nus dolarių į darbą.
ima į darbus daibininkus, Daugybė bravoru jau iš- nors laikinai, ]^n.hvet00 
gauna užsakymų, ir pama
tinių reikmenų kainos stip
rėja.

baidėsi. ^Haver- soje šalyje bravorai bend- 
i rai išleis į $65,000,000 pasi
taisymams, atnaujinimams 
ir pasididinimams bėgyje 
šio pavasario.

Visokiems kitokiems rei
kalams bravorai paleis į 

' apivartą į $400,000,000 se
kančių kelių mėnesių bėgy
je.

Didelės sumos pinigų bus 
išleidžiamos skelbimams — 
apskaitliuojama kad bravo
rai tuoj skirs iki $20,000,- 

•000 skelbimams savo pro-' 
dūktų, ir skelbimai, sakoj 
bus daugiausia atliekama 
laikraščiuose.

Teisingumo departmen
tas praneša kad laikraščiai 
galės talpinti alaus skelbi
mas pirm alaus pardavimui 
nustatytos dienos. Paštams 
įsakyta netrukdyti persiun
timo laikraščių turinčių to- 

Washing-I kius skelbimus, nors kitais 
I laikais tas nebuvo leistina.

Bravorams pradėjus rei
kalauti apinių, .pradėjo ap
sireikšti jų trukumas.

Smarkiai pakilo stiklo iš- 
dirbystėse gamyba alui ger
ti stiklų.

bimams Laikraščiuose
New York. — ‘Bravorai

DARBAI ŠALIES 
GEROVEI

iSdirhvątės' Uiavuių JdU 1D-
• ™Skalno užsimokėjo po desėt- 
” i kus tūkstančių dolarių val

džiai taksų už alų.
Apskaitliuojama kad vi-

hill, Mass. — Kovo 6 prasi- 
dėięs batsiuvių streikas pa
sibaigė darbininkų laimėji
mu. Streikavo 30 dirbtuvių 
6 000 darbininkų. Algos pa
didinta vieniems 5 nuoš., ki
tiems iki 30 nuoš.

Sustreikavo. Wheeling, 
W. Va. — Sustreikavo 400 
darbininkų prie viešų dar
bų kuomet numažinta už
mokestis.

Gryžo dirbti. Scranton, 
Pa. — Nedirbus nuo Gruo
džio mėnesio, Marvine an- 
gliakasykla pradėjo dirbti, 
pašaukdama atgal 1,500 sa
vo darbininkų. Taipgi at
sidarė Coalbrook kasykla 
prie Carbondale, paimdar 
iha 1,000 darbininkų.

Clevelande, Fisher Body 
Co.', pašaukė į darbą 3,000 
darbininkų keletui dienų.

Gelžkeliečiai kovoja prieš 
algų mažinimą.
tone valdžiai besirūpinant 
sutvarkyti sunkią gelžkelių 
padėtį, vakarinėse valstijo
se gelžkelių darbininkai de
da pastangas sulaikyti dar 
tolesnį algų kapojimą.

Pora didelių gelžkelių li
nijų Chicagos srityje prašo 
savo darbininkų išsižadėti 
šeštos dalies savo algų per 
Kovo ir Balandžio mėne
sius, nes kompanijoms' sto
ka pinigų.

Nušautas unijos vadas.
W. Frankfort, Ill. — Ko

vo 27 d. tapo nušautas ko
munistų angliakasių unijos 
organizatorius John Ward 
ir sužeisti du kiti, kuomet 
atsinaujino angliakasių sa
vitarpinė kova.

Streikas Fordo dirbtuvėj. 
Dagenham, Anglija. — Su
streikavo didėlės Fordo su
dėjimų dirbtuvės darbinin
kai, streikuodami prieš al
gų sumažinimą. Ten dirba 
apie 2000 darbininkų.

Lenkų streikas. Lenkijoj, 
Klimontowo angliakasykloj 
buvo sustreikavę 700 darbi
ninkų ir atsisakė iš kasyk
los išeiti per šešias dienas, 
nerėdami .išgelbėt kasyklą 
nuo užliejimo vandeniu, ka
da paaiškėjo kad kompani
ja nori tą kasykla uždaryti 
ir darbininkai turės likti be 
darbo. Valdžia pažadėjo 
duoti darbus kitur.

SUŠVELNINA PROHIBI- 
CIJOS VYKDYMĄ

Washington. — Kadangi 
prohibicija formaliai panai
kinta, bet oficialiai dar ne, 
iki 36 valstijos atmetimo 
neužtvirtins, federalė val
džia įsakė prohibicijos vyk
dymo agentams žiūrėti tik 
“didžiųjų žuvų” ir nelysti į 
akis mažiems pardavėjams 
kurie šiek-tiek uždarbiauja 
pardavinėdami degtinę po 
kelis centus stiklelį. Nuo 
dabar bus kreipiama atida 
tik į didžiuosius išdirbėjus 
kurie prieš įstatymus ga
mins alkoholinius gėrimus 
stipresnius negu alus ir vy
nas.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt Kovo 27 d. 
išleido įsakymą kuris pa
naikina Federalę Ūkių Ta
rybą, o to vieton paskiria 
u'kių kredito administraci
ją, kurioje bus subendrin
ta visos valdžios agrikultū
ros kredito įstaigos.

Tuo įsakymu tuojau bus 
sutaupyta $2,000,000 ir bus 
įsteigta “tvirta ir nuolatinė 
agrikultūros kredito siste
ma”. Buvo aštuoni tokie iš
mėtyti biurai, kurie jau iš
leido $350,000,000 tik savęs 
pašilai kymui.

Nuo Balandžio 1 d. pra
sidės sumažinimas visiems 
valdžios tarnautojams ■ ir 
viršininkams algų, taip kad 
iki pabaigos fiskalio meto, 
Birželio 30 d., bus sutaupy
ta $30,000,000.

*6enatui patiekta bilius 
Skyrimui $500,000,000 be
darbių šelpimui,..kuri suma 
butų išdalinta valstijoms.

Toliau,. Kongresui siūlo
ma pravesti $1,000,000,000 
viešų darbų programas ap- 
mažinimui bedarbės.

| Prezidento miškų darbų 
projektui randasi dar ne
išnaudotas $100,000,000 fon
das iš buvusios administra
cijos, kuriuos rengiasi su
naudoti pastatydams j dar
bą apie 250,000 darbininkų.

Taipgi siūloma uždėti fe- 
deralinį šelpimo adminis
tratorių (tam labiausia bu
vo priešinga Hoover’o val
džia), kuris teiks pagalbą 
valstijoms ir miestams.

Toliau, Prezidentas ir jo 
paskirtos komisijos imasi 
j ieškoti butų sutvarkyti an
glies industriją ir gelžkelių 
neužtikrintą padėtį.

New Haven, Conn. — Čia 
vienas Anglijos laivas at
vežė 5,000 tonų anglies iš 
Rusijos. Ta anglis priklau
so vienai Bostono kompa
nijai. Amerikos darbinin
kai protestavo prieš įleidi
mą tokios anglies, bet pas
kui aprimo.

JAPONIJA IŠSTOJO Iš 
TAUTŲ SĄJUNGOS

Japonijos vyriausybė ga
lutinai užtvirtino Japonijos 
išsitraukimą iš Tautų Są
jungos ir apie tai Kovo 27 
d. pasiųsta Tautų Sąjungos 
raštinei Genevoje formalis 
pranešimas.

Londonas. — MacDonald, 
Anglijos premjeras, pareiš
kia sekantį: Europos mažo
sios tautos neprivalo bau
gintis Mussolini’o sumanu- 
ta keturių valstybių sąjun
ga, kuri, jo sumanymu, tai
koma palaikymui Europoje 
taikos.

Ta keturių valstybių są
junga, kurion ineis Vokieti
ja, Anglija, Prancūzija ir 
Italija, laikysis Tautų Są
jungos ribose,

MacDonald sako: Neku- 
rios mažosios valstybės pra
deda baimintis pasekmėmis 
tokios sąjungos. Aš galiu 
užtikrinti jas kad jų baimei 
nėra jokio pamato. Musso- 
linio planas yra prašalinti 
karams priežastis.

UŽGRIUVO 1,000 
ŽMONIŲ

Lima, Peru (Pietų Ame
rika). — Tantaday kaime 
užmušta 1000 gyventojų ka
da po didelio lietaus nusly
do kalnų žemė ir užgriuvo 
kalno pašonėje buvusį kai
mą.

ORO NELAIMĖSE UŽ- 
. MUŠTA 29 ŽMONĖS

Oakland, Cal. — Kovo 25 
nakties laiku nukritus lėk
tuvui ant gyvenamo namo, 
name užmušta 11 žmonių ir 
trys užsimušė su lėktuvu.

Brusselis, Belgija. — Čia 
įvyko didelė lėktuvo nelai
mė : pasažierinis lėktuvas 
nukrito su 15 žmonių, ir vi
si užsimušė. Lėktuvas* su
degė.

SOVIETAI BARA JA
PONIJĄ

Maskva. — Sovietų vy
riausybė išleido persergėji
mą “imperialistiniams kai
mynams” kad Rusija yra 
prisirengus atmušti bent 
kokį pasikėsinimą prieš ją 
ir yra persitikrinus jog lai
mėtų jeigu butų įtraukta į 
karą. Ta pasarga buvo tai
kyta prieš Japoniją. Japo
nija nesenai atsisakė pasi
rašyti nepuolimo sutartį su 
Rusija.

AUKSAS SUPLAUKĖ
Washington. — Preziden

to Roosevelto patvarkymu, 
auksiniai pinigai taip greit 
ėmė plaukti atgal i Federa
lio Rezervo bankus kad Ko
vo 15 d. dvylika Rezervo 
bakų turėjo aukso $3,010,- 
777,000 vertės.

Taip pat padidėjo ir pini
gai cirkuliacijoje ir ban
kuose. Nors valdžia išlei
do $2,000,000,000 naujų po
pierinių pinigų, bet jų labai

13 POTVINIO AUKŲ
Cincinnati, O. — Bėgyje

aštuonių potvinio dienų O-j mažai tepanaudota, nes su- 
hio upės apsemtuose mies- grąžinus žmonių suslėptus 
tuose ir miesteliuose prigė- pinigus į bankus užteko jų 
rė viso 13 žmonių. Vanduo visokiems reikalavimams, 
nusenka labai išlėto.

Federalė valdžia rūpina- paremtų popierinių pinigij 
si apie tolimesnę apsaugą per savaitę cirkuliacijoje 
tų vietų kurios taip lengvai pasidaugino $77,696,000 su- 
buna apsemiamos. ma.

Federalio Rezervo auksu

PRIEŠ ŽYDUS
Berlinas, Kovo 29 d. — Hit

lerininkai užveda kovą prieš 
Vokietijoje gyvenančius Žydus 
greičiausiu laiku: Visi Vokie
čiai raginami boikotuoti Žydu 
krautuves, išdirbystes, dakta
rus, profesionalus, o tie kurie 
to nesilaikys bus persekiojami. 
Norima net suvaržyt Žydų vai
kų leidimą Į mokyklas ir nepri
imti jų j tam tikrus mokslus.

* * *
Berlinas. — Kovo 24 d. 

Hitler gavo Vokietijos dik
tatoriaus teises ketvertui 
metų ir tuoj ėmėsi šeimi
ninkauti.

Bet iš pirmos dienos jau 
šalyje apsireiškė didžiausi 
nepasitenkinimai ir priešgi- 
niavimai tam.

Visos priešingos partijos 
subruzdo prieš Hitleristus.

To apraminimui, Hitler 
sugalvojo ne ką kitą kaip 
nelaisvių stovyklas, kurio
se bus sugrodama areštuo
jami jo priešininkai ir lai
komi. Jau šimtai žmonių 
suimta ir išsiunčiama į kon- 
centracijo? punktus. Vie
name tokiame punkte pa
ruošta vietos del 10,000 ne
laisvių.

Toliau, Hitleristai ėmė 
spausti ir persekioti Žydus. 
Dalyse Vokietijos, kur esą 
apsigyvenusių Žydų vėles
niais laikais, įsakyta jiems 
užsiregistruotis policijoje. 
Bankams uždrausta išduoti 
Žydams pinigus kad neiš
važiuotų. Visi Žydai atva
žiavę po 1914 metų turi už
siregistruoti. Daugybė no
rėjo išvažiuoti vietoj regis
truotis. Neduoda jiems pas- 
portų ir iš bankų pinigų.

Kitose šalyse paskilbo ži
nios apie Žydų persekioji
mą, spauda plačiai apie tai 
rašo, ir Hitler neapsikęsda
mas paleido gandus kad tai 
esą tik “išmislas”. Griebė
si sulaikyti tas žinias, bet 
jau pervėlai.

TYRINĖS MILIJONIERIŲ 
NEMOKĖJIMĄ TAKSŲ
Washington. — Teisingu

mo Departmentas ruošiasi 
patyrinėti kodėl buvęs Iždo 
Sekretorius Mellon neišrin
ko taksų $600,000,000 su
moje iš daugelio milijonie
rių. Gal kils naujas skan
dalas, jeigu paaiškės 
Mellon juos slėpė arba 
sileido, užtylėdamas.

kad 
nu-

PRASIDĖS “ŠVENTAS
. METAS”

Vatikano Miestas. — Su 
Balandžio 1 diena popiežius 
oficialiai atidarys “šventą 
metą”, kuris tokiu pavadi
namas sukaktuvėmis.

NUŽUDYTA MOTERIS
Columbus, O. — Gatvėje 

automobilyje rasta nužudy
ta 26 m. amžiaus moteris. 
Ji buvo keliose vietose per
šauta.

$1,200(000 VAGYSTĖ!
Strasbourg, Prancūzija. 

— Plėšikai užpuolę paštą 
išnešė $1,200,000 vertės paš
to ženklelių. Policija spėja 
kad ta pati plėšikų gauja 
apiplėšė kitus paštus Pran
cūzijoje.

MAŽOMS TAUTOMS]VOKIEČIAI VISU AT- 
PAVOJAUS NEBUS JkAKLUMU KOVOJA

Rašo J. O. širvydas.

Gavome nesenai išleistą 
K. S. Karpavičiaus istorinę 
apysaką “Klajūnas” ir tuo
jau perskaitėm mudu su sa
vo žmona, o dabar jau kny
ga eina iš rankų į rankas ir 
pas kiekvieną skaitytoją su
kelia malonaus pasigerėji
mo. Kodėl taip yra, aš jau 
esmi kartą rašęs del kitos 
p. Karpavičiaus apysakos, 
kuri taip pat yra Lietuvos 
istorijos dejomis apmesta 
ir autoriaus kilnia vaizduo
te atausta. Taip dabar kal
ba Lietuvoje daugelis pir
mos eilės rašytojų kuriems 
teko p. Karpavičiaus veika
lus skaityti. Ir labai gerai 
kad “Naujo žodžio” B-vė 
šymet pasiruošus išleisti 
dviejų tomų musų žymiau
sių rašytoju antologiją (ku
rinių rinkinį) ir tarp jų {dė
sianti kokį tai veikalėlį ir 
musų gerbiamo Amerikie
čio rašytojo, apie kurį da
bar kalbame.

Lietuvių tauta, nors dar 
nesenai atsipalaidavo nuo 
Slavų ir kitokių svetimųjų 
vergijos, prie to buvus bai
siai nuniokta per didįjį ka
rą, o ir dabar pateku^ pa
saulinio ekonominio krizio 
verpetan, vis tik per trum
pą 15-kos metų savo nepri
klausomybės laikotarpį su
spėjo iškelti viešumon ke
letą gana stambių ir kele
tą desėtkų visai daug ža
dančių rašytojų. Gerais lai
kais ir esant nesuvaržytam 
leidėjų kapitalui, Lietuva 
galėtų duoti vieną-kitą pa
saulinės reikšmės rašyto
ją, kurių raštai jau butų ir 
į kitas kalbas verčiami. Da
bar gi ir stambesnės plunk
snos yra priverstos rudyti 
ir skursti, — daugelis labai 
talentingų rašytojų pasipla- 
vena skristi, bet vėl turi že
myn nusileisti, nes troški 
bepinigės atmosfera....

Tačiau visgų nors ir to
kiu skurdum laikotarpiu, 
musų knygų rinka pastebė
tinai sparčiai daugėja nau
jais, ir musų pačių rašyto
jų sukurtais, veikalais. Tas 
mums teikia didelių vilčių 
ateičiai. Pasaulis mato jog 
ir mažutė šalis Lietuva, su
lyginamai su didžiausiomis, 
senomis ir kultūringomis 
tautomis, gyvenimo pažan
goje nei kiek neatsilieka.

Pavienių rašytojų iškili
mas eina lygiagrečiai ir su 
surinktiniais darbais. Pa
vyzdžiui, nesenai pradėtoji 
leisti Lietuviška Enciklope
dija jau baigia spausdinti 
savo pirmą tomą. Enciklo
pedija leidžiama rūpestin
gai, švariai ir pasigrožėti- 
na plotme; su ja Lietuva 
pasirodys pasauliui labai 
įspūdingai.

šį pavasarį bus pradėtas 
spausdinti didysis Lietuvių 
Žodynas, kuriam dabar tal
kon sukviesti visi Lietuvos 
kalbininkai, rašytojai, mo
kytojai. Tai antras po En
ciklopedijos musų kultūros 
kertinis akmuo — tai bus 
musų “Websteris”!

Katalikų Mokslo Akade
mija vėl gi spausdina dide
lį žodyną Lietuvos žymeny
bių, — vadinas “Gyverašą”

arba visų žymiausių Lietu
vos žmonių biografijų rin
kinį.

Vėl būrelis asmenų, pasi
vadinę “XXVII”, leis gra
žiausios išvaizdos knygas.

Spaudos Fondas pradėjo 
leisti kapitalinės svarbos 
“Pigųjį Knygynėlį”, kuris 
pas kitas tautas jau senai 
yra suvaidinęs didelę kul
tūrinę rolę. Ir taip toliau.

Praėjusio Lapkričio pa
baigoje Lietuva šventė 100- 
metines sukaktuves savo 
periodinės spaudos. Ir šiuo 
tarpu pasirodė kad mes jau 
ir dabar turime nebe mažą 
savo periodinę spaudą, bū
tent 169 laikraščius; tų tar
pe 43 dienraščius ir savait
raščius (29 Lietuviški, 14 
kitomis kalbomis); toliau 
eina žurnalai: socialių mok
slų 48, tikybos 19, pritaiko
mųjų mokslų 13, bendro tu
rinio 11, meno ir sporto 6, 
literatūros 5, griežtųjų mo
kslų 3, filosofijos 2, kalba
mokslio 2, istorijos 1. Dar 
šymet pradėjo eiti mėnesi
nis “Gimtoji Kalba”, vien 
tik kalbos gryninfrnui ir 
dailinimui; jis turi labai di
delį pasisekimą. Reikia įsi
vaizduoti kad tiek daug 
laikraščių visgi suranda sau 
burius skaitytojų, o tuomi 
bendroji pažanga eina Lie
tuvoje dideliais šuoliais. Čia 
kalba faktai, o ne sausi žo
džiai.

Tiktai klasikai pas mus 
dar apleisti, nors a. a. Dr. 
Ralio išversta Homero poe
ma “Odisėja” jau visa iš
parduota ir šymet ketinama 
išleisti jau antrą laidą, pa
taisytą. Rengiamasi taipgi 
išleisti ir “Enejidą”. Tas 
parodo kad musų visuome
nė, ypač priaugančioji kar
ta, šaukte šaukia ir klasi
kų raštų. Mes labai tebe
laukiame musų kalboje pa
sirodant vertimus Herodo- 
to, Thukidido, Tacito ir ki
tų, be kurių civilizuotas pa
saulis apsieiti negali.

Mes dar neturime ir mu
sų istorijos šaltinių esamų 
Vokiečių, Rusų, Lenkų ir 
kitose kalbose. Jie reiktų 
išversti taip kaip yra įvai
kių istorininkų ii’ kronikis- 
tų parašyta, ir atidaryti 
musų visuomenei platus 
vartai apie savo žiląją se
novę studijuoti.

Baigdamas, dar kartą 
reiškiu pagarbos p-ui Kar
pavičiui už jo nenusakų 
triūsą — apysakas iš musų 
tautos istorijos. Jam Lie
tuva yra ir bus labai dėkin
ga!

MOONEY BUS TAR
DOMAS IŠNAUJO
San Francisco, Calif. — 

Thomas J. Mooney, darbi
ninkų organizatorius, kurs 
nuo 1916 metų laikomas ka
lėjime, apkaltintas už bom
bos sprogimą šiame mieste, 
kame užmušta 10 "žmonių, 
po didelių pastangų įvai
rių organizacijų ir įtekmin
gų žmonių gavo pavelijimą 
naujo tardymo jo apkalti
nimų. Yra vilties kad jis 
bus išteisintas.
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> KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH
VISOS PASTANGOS DE
DAMOS LIETUVIŲ KAM

BARIO FONDUI
Pittsburgo Lietuvių da

bar didžiausias klausimas 
yra kaip sukelti $5,000 Lie
tuvių kambario Pittsburgo 
Universitete įrengimui. Vi
sos didesnės draugijos ren
gia vakarus parėmimui šio 
prakilnaus darbo. Kaip iš 
komiteto atskaitų matyt, iš 
kitų miestų prisiunčiama 
aukų, todėl vietiniams rei
kia dar daugiau dėti pas
tangų tą darbą remti.

Pittsburgo Lietuviai šia
me dideliam reikale galima 
sakyt dirba išvien, neatsi
žvelgdami kas kokių pa
žiūrų : visi jaučiasi esą Lie
tuviais ir visi stengiasi kuo 
nors prisidėti prie kamba
rio fondo didinimo. Žino
ma, čia nepriskaitoma mu
sų bolševikėliai, nes tie jau 
senai žlugo ir Lietuviams 
iš jų naudos nėra. Jie su 
dūšia ir kunu atsidavę Ru
sijai ir jiems svetima vis
kas kas Lietuviška. Bet ge
ros valios Lietuviai neatsi
žvelgdami į raudonukų pa
stangas trukdyti, dirba sa
vo didelį darbą.

Didesnės draugijos veik 
visos turėjo po parengimą 
kambario fondo naudai, tik 
ne visos padarė tikėto ka
pitalo. Pasirodo kad ma
žosios draugijėlės sugeba 
geriau sukelti ūpą ir su
kviesti daugiau publikos ir 
padaryti daugiau pelno.

A. L. T. S. kuopų sąryšis 
nutarė su rengt Margučių 
vakarienę sekmadienį po 
Velykų, Balandžio 23 d., L. 
M. D. salėje, nuo 8 vai. va
kare. Apart vakarienės bus 
muzikalis programas ir dai
nos; už atsineštą gražiausi 
margutį bus dovanos, prie 
to bus margučių žaidimas- 
ritimas. Po programo bus 
pasišokimas.

Šiame vakarėlyje priva
lėtų dalyvauti visi vietiniai 
ir tuomi paremti tikslą — 
sukėlimą pinigų kambario 
fondui. Iš priežasties blo
gų laikų, įžanga padaryta 
tik 25c.

Butų gerai kad kiekvie
na draugija neliktų nepri- 
sidėjus su savo auka prie 
įrengimo Lietuvių Kamba
rio Pittsburgo Universite
te. Tai bus amžinas darbas 
kuris paliks Lietuvių vardą 
atmintinu didžiausioj mok
slo įstaigoj. Pittsburgietis.

MAŽINA GAZO KAINAS
Pittsburgo gyventojams 

numažinta gazo kainos, bet 
pirmiausia tik tiems kurie 
sunaudoja 15,000 kubiškų 
pėdų gazo ir moka po $9 
ar daugiau į mėnesį. Tai 
buvo pirmas sulaužymas 
bendro fronto. Čia veikia 
trys gazo kompanijos ir vi
sos laikėsi nustatytos kai
nos.

Antras sulaužymas “ben
dro fronto” įvyko šiose die
nose kada Manufacturers 
Light and Heat Co. prane
šė jog ir ji numažins kainą. 
Ši kompanija yra didžiau
sia ir aptarnauja Pittsbur
go distriktą ir septynis ap
linkinius apskričius.

SKIRIA $500,000 ŠELPI
MO REIKALAMS

Pittsburgo miesto taryba 
nubalsavo padaryti paskolą 
$500,000 sumoje miesto bie- 
dnų šeimų šelpimui. Tas 
tarimas padaryta su tikslu 
turėti gatavų pinigų atsiti
kime jei valstija ir valstybė 
negalėtų suteikti jokios pa
galbos.

Pereitą savaitę apskrities 
taryba nutarė sulaikyti tei
kimą pieno mokyklose ne-

davalgiusiems vaikams, ką 
iki šiol darė, nes pasirodė 
pinigų stoka. Tas palietė 
450 mokyklas Allegheny ap
skrityje, bet ne pačiame 
Pittsburge, kuris savo lė
šomis pieną teikia.

Sulaikymas sakoma pa
daryta keletui dienų.

Valstija šiame apskrity
je teikia pieną kasdien del 
85,665 vaikų: po kvortą į 
dieną iki 2 m. amžiaus; po 
puskvortę iki 6 m., ir po 
puskvortę kožnam mokyk
los amžiaus vaikui. Alle
gheny apskrityje yra 160,- 
000 mokyklą lankančių vai
kų, neįskaitant Pittsburgą. 
Pienui kasdien išleidžiama 
po $3,000.

KAIP RUSAS BUVO LIE
TUVĖS “SUNUM” JAI 

NEŽINANT
Pittsburge šiose dienose 

paaiškėjo sekantis įdomus 
atsitikimas.

Policijos stotin nuėjo ir 
išsidavė kas jis yra vienas 
Rusas, vardu Juozas Niko- 
lovič, kuris per 10 metų čia 
gyveno kaipo Lietuvės Po
cienės sūnūs ir Pocienė to 
visai nežinojo.

Dalykas buvo šitoks. Tas 
Rusas, jaunas vaikinas, pa
bėgo iš Rusijos po 1917 m. 
revoliucijos į Kauną ir gy
veno Lietuvoje. Jis dabar 
yra 28 metų amžiaus. Jis 
sakosi kad jo tėvas buvo 
generolu Rusų armijoj, bet 
per revoliuciją tėvą ir mo
tiną komunistai nužudė.

Kaune jis susidraugavo 
su Liudviku Pocium. Po
cius, jo amžiaus, pasakojo 
kad jis rengiasi važiuot į 
Ameriką pas savo motiną, 
kuri jį paliko 6 metų am
žiaus. Bet Pocius buvo su
žeistas riaušėse Kaune Sp. 
4 d., 1922 m., ir mirė savo 
draugo rankose. Pocius tu
rėjo pasportą ir laivakortę 
važiuoti į Ameriką, ir mir
damas pasiūlė Nikolovičui 
pasinaudoti, nes jiedu bu
vo kiek panašus vienas į ki
tą.

Taigi 1923 m. tas Rusas, 
eidamas Pociaus vardu, iš
važiavo į Vokietiją, o iš ten 
į Ameriką ir į Pittsburgą. 
Čia jo motina nepažino, nes 
jau buvo suaugęs vyras, ir 
gyveno kaipo Pocienės sū
nūs iki šiol. Jis vieną kar
tą, sakė policijai, padarė 
savo naujai šeimai gėdą, 
peršovęs vienam žmogui 
ranką, už ką buvo nusiųs
tas į Allegheny apskrities 
kalėjimą. Jį sąžinė nuolat 
kankino ir jis sako kartą 
norėjo nusiskandinti negu 
daugiau slėpti savo paėji
mą. Pagaliau pasiryžo pa
siduoti policijai ir nuėjęs 
išsipasakojo visą savo gyve
nimo istoriją. Jis gal bus 
deportuotas. Rep.

PENNSYL VANIJOS 
ŽINELĖS

Harrisburg, Pa. — Vals
tijos seimas, po didelių po
litikavimų, pagaliau vėl at
metė įvedimą valstijoje se
natvės pensijos ir šis klau
simas negalės būti iškeltas 
per šešis metus laiko.

Republikonai ir išdirbys- 
čių interesus ginanti atsto
vai prieš tai labiausia ko
vojo.

Taipgi niekaip neprieina
ma prie palengvinimo to 
supelėjusio sekmadienio įs
tatymo, draudžiančio sek
madieniais p a s i linksmini
mus. Norėta pravesti pa
velijimas sporto žaislų, bet 
tam tikri užsispyrėliai pa
laiko seną įstatymą kad vi
si turi “šventa diena švęs
ti”.

Šiose dienose pasiūlyta prasižengimus, 
naujas bilius sporto žaislų j vyrai.

pavelijimui.
Nužudyta moteris. Phi

ladelphia, Pa. — Kovo 25" 
d. ant kelio į Cedarbrook 
klubą rasta nužudyta mote
ris. Jos kūnas buvo dviem 
kulkom peršautas. Ji buvo 
apie 40 m., gerai pasiren
gus, bet nėščia, jau butų 
neužilgo pagimdžius. Jos 
matyt sunkiai kovota už 
užpuoliku, nes akmeniu su
daužyta veidas ir galva ir 
išmušti dantys, o paskui nu
šauta.

DAYTON
Per radio apie SLA. Ko-i 

vo 26 d. žinomas tautinin
kas veikėjas J. J. Bačiunas 
kalbėjo per radio iš Chica- 
gos stoties WJJD, “Margu
čio” programe, ką mes Day- 
tone gerai girdėjome. Ba- 
čiuno kalba buvo temoje, 
“S. L. A., musų rytojus”. 
Nors trumpai kalbėjo, bet 
vaizdžiai nupasakojo Lie
tuviams SLA. svarbą ir 
naudą.

Patartina skaityti “Vie
nybę”. Nekurie “Dirvos” 
skaitytojai norėtij apart 
“Dirvos” turėti kitą gerą 
Lietuvišką laikraštį. Šiuomi 
patariu užsirašyti “Vieny
bę”, kuri išeina net tris sy
kius į savaitę (antrašas: 
193 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.). Dabar “Vienybės” 
kaina yra nupiginta: iki 1 
d. Gegužės kaina metams 
bus tik $1.

“Dirva” ir “Vienybė” tu
rėtų rastis kožno gero Lie
tuvio namuose, kaipo tikri 
Lietuviški laikraščiai.

Potvinis išvengta. Perei
tą savaitę, kai upėse vande
niui pakilus Cincinnati ir 
kiti miestai buvo apskan- 
dinti, Daytonas išliko visai 
neliestas.

Daytonas labai yra nu
kentėjęs nuo potvinio 1913 
metais. Po to, piliečiai su
prasdami kad ir daugiau 
gali panašių potvinių pasi
kartoti, išbudavojo didelius 
tvirtus užtvankius paupyje 
ir to dėka išvengta jau ke
li grasinę miestui apskan- 
dinimai.

Daržai bedarbiams. Day- 
tono Universitetas paskyrė 
žemės plotą bedarbių dar
žams, paskirstė į 40 rėžų, 
ir jau duoda bedarbiams 
paskirtus sklypus išdirbti 
ir rengtis sodinti daržoves.

Sąžiningas bedarbis. Čia 
atsirado vienas creras žmo
gus kuris nenori kitų ap
sunkinti. Jis buvo bedar
biu ir ėmė pašalpa maistu 
iš šelpimo biuro. Bet kaip 
tik gavo darbą, atsipeikėjo 
ir savu noru atsilygino už 
gautą maistą. Tas geras 
žmogus yra vardu Frank 
Miller, 45 metai atvykęs iš 
Bavarijos. Tai retenybė už
tikti žmogų su tokia, tyra 
sąžine šioje gadynėje.

Įdomi filmą. Čia Leow’s 
teatre buvo rodoma filmą 
iš gyvenimo Rasputino 1913 
metais, kaip jis turėjo di
delę įtekmę į Rusijos carą 
ir carienę. Filmą parodo 
caro garbingumą, Rasputi
no žiaurumą. Tas barzdo
tas vienuolis, be vaistų, iš
gydo caruką, tuomi įgauna 
įtekmę ant caro šeimos. Jis 
įrodo carienei kad jie neti
ki į Dievą tikrai; nereiškia 
tikėjimą kad meldžiasi ir 
turi gražias bažnyčias, ti
kėjimas į Dievą, randasi 
žmogaus širdyje ir geruose 
darbuose. Rasputinas iš
pranašauja likimą Lokio su
laukė caro šeima.

Pabėgo iš kalėjimo. Per
eitą savaitę iš apskrities 
kalėjimo išsilaužė ir pabė
go aštuoni kaliniai, kurie 
buvo uždaryti už Įvairius

Visi jauni
“D.” Rep. Į

M. A. RAGINSKAS
Kandidatas į SLA. Centro Sekretorius, Duos 

Susivienijimui “New Deal”

GERB. SPRAGILAS

Balandžio mėnesį įvyksta 
rinkimai SLA. centro sek
retoriaus. Negerai kad pa
ti centro valdyba nesusitai
kė ant tinkamo asmens ir 
dabar tuos savo vaidus per
kelia į kuopas. Vaidų bus 
dėlto kad dalies Pild. Tary
bos kandidatas, kurį ji no
ri pastatyti nežiūrint visų 
priešginumų, visų tos klikos 
rėmėjų bus varu stumiamas 
išrinkimui. Kadangi rimti 
nariai rems rimtą kandi
datą, turės smarkiai susi
kibti su politikuojančiais 
už “parinktą” kandidatą.

SLA. nariai, jeigu nori 
savo organizacijai gerovės, 
privalo rinkti sekretorium 
gerą, rimtą Lietuvį, seną 
SLA. veikėją, kuris pada
rė daug gero organizacijai. 
Žmogų kuris nepolitikavo 
bet dirbo ir kuris dabar ei
na į organizacijos centrali- 
nę raštinę padaryti jai ge
ro, o ne dviejų-trijų politi
kierių skymus varinėti.

Tuo žmogum yra M. A. 
RAGINSKAS. Paskaitykit 
tai kas seka, plačiau jį pa
žinsit, žinosit kodėl reikia 
jį rinkti Centro Sekreto
rium.

M. A. Raginskas pradėjo 
darbuotis Susivienijimui 20 
metų atgal. Dar nebūda
mas SLA. nariu, sutvėrė 
SLA. 72 kuopą Plainsville, 
Pa., iš 15 narių ir joje dar
bavosi pastatydamas kuopą 
ant kojų.

Pats įstojo į SLA. 6-tą 
kuopą, Plymouth, Pa., Bir
želio 7 d., 1914 m. ir sekan
tį metą buvo išrinktas tos 
kuopos finansų sekretorium 
ir tas pareigas ėjo per 10 
metų. Prirašė į 6-tą kuo
pą apie 100 narių.

1914 m. prisidėjo prie su
organizavimo 7-to S. L. A. 
Apskričio ir dalyvavo kiek
viename apskričio suvažia
vime. šešis metus buvo Ap
skričio valdyboj, ir kuomet 
ėjo kovos su komunistais. 
Raginskas buvo stipriau
siai SLA. reikalų gynėjas.

SLA. seųnuose pradėjo 
dalyvauti kaipo delegatas 
nuo 1916 metų ir nuo to lai
ko buvo išrinktas į kiekvie
ną seimą (per devynis sei
mus).

Mirus 1921 m. S. Astram- 
skui, Raginskas užėmė Iž
do Globėjo vietą. Bostono 
seime jis jau buvo nužiūrė
tas tinkamu į SLA. sekre
torius ir buvo vienas iš kan
didatų, kuomet buvo išrink
ta p-lė Jurgeliutė tik keliais 
balsais daugiau.

1924 m. buvo išrinktas 
Iždo Globėju ir tuo išbuvo 
iki pereito seimo. Viso iš
buvo Pild. Taryboj 10 metų. 
Pittsburgo seime pereitą 
metą buvo išrinktas į SLA. 
Kontrolės Komisiją.

Raginsko pasidarbavimu 
įkūnyta aštuoni svarbus jo 
sumanymai, kurie dabar 
yra visų pildomi. Jo inicia- 
tiva yra pagerinta SLA. vi
dujinė tvarka, nors ne vi
siškai kaip jo buvo paduo
ta Pild. Tarybai plan a *

Apie “neužsitarnavusius”
Pereitais SLA. Pild. Ta

rybos rinkimais daug prasi- 
ginčyta apie “nedirbusius” 
organizacijai - ir labiausia 
lermuota, prieš tokius kan
didatus. Dabar SLA. na
riai turi vieną kandidatą— 
Raginską — labai pasidar
bavusį, užsitarnavusį Susi-1 
vienijimo stulpą, o kitą vi

sai niekuo neprisidėjusį nei 
SLA. darbuose ir nei žodžio 
neparašiusį kaipo Apšvie- 
tos Komisijos pirmininką, 
diplomatijos daktarą Vini- 
ką (kurie manot kad jis 
yra daktaras-gydytojas tai 
klystat). Vinikas tinka į 
tam tikrą vietą — kur rei
kia politikuot, bet Ragins
kas tinka į vietą kur reika
linga žmogaus darbipinko.

Dar toliau, atminkit kad 
Raginskas - pilnai kvalifi
kuotas į SLA. Sekretorius, 

i nes jeigu butų nekvalifikuo
tas tai Pild. Taryba nebū
tų jo priėmus į kandidatus. 
Keletas kitų kandidatų bu
vo atrastai nekvalifikuo
tais.

Gerbiami S.L.A. nariai! 
Nors kartą pastumkit į šalį 
Gegužio-Vitaičio-Gugio po
litiką ir balsuokit už M. A. 
Raginską.

Jeigu jį išrinksit, užeis 
Susivienijimui geresni lai
kai — “new deal” — kaip 
Amerikoje susilaukėm kada 
Prezidentu tapo Roosevelt.

Verkiant reikia Susivie
nijimui pamainos, ir dabar 
proga ją padaryti!

K. S. Karpavičius, 
SLA, 14-tos kp. narys.

NEWARK, N. J.
Organizuojasi Lietuviai 

studentai ir profesionalai. 
Kovo 19 d. čia įvyko Lietu
vių Profesionalų ir Studen
tų organizacijos New Jer
sey iniciatorių posėdis. Šis 
pirmas posėdis, sušauktas 
Lietuvos Generalio Konsulo 
P. Žadeikio, buvo pirmas 
žingsnis organizuoti visus 
Lietuvius profesionalus ir 
studentus šioje valstijoje.

Dalyvavo: iš Bayonne — 
K. Paulauskas; iš Elizabeth 
— Dr. A. Bacevičius, V. Ba
cevičius, K. V. Baltramai- 
tis, I. Budreckienė, J. Pet
ruškevičius, F. Raudonis ir 
A. Verbela; iš Hoboken — 
V. Jankauskas; iš Jersey 
City — A. Garolienė; iš 
Newark — A. Kralikaus- 
kaitė, Dr. A. Šliupaitė, C. 
Staknis, A. S. Trečiokas ir 
Adv. A. Vaškevičius; iš 
Nutley — Lietuvos Vice 
Konsulas P. Daužvardis.

Posėdžio vedėjais išrink
ti: Dr. A. Bacevičus, pirm., 
K. V. Baltramaitis, sekr.

Diskusijose per posėdį 
kalbėjo diduma dalyvių ir 
visi pabrėžė reikalingumą 
sudarymo kultūrinės orga
nizacijos, rūpintis Lietuvių 
kalbos likimu Amerikoje, 
šelpti moraliniai ir pinigiš- 
kai Lietuvius studentus, įs
teigti Lietuvių kalbos kur
są Columbia Universitete, 
ruošti paskaita:; musų vi
suomenei, ir veikti kuopla- 
čiausia tautiškoj dirvoj Lie
tuvos naudai. Taipgi išrin
kta laikina komisija parū
pinti statutą ir paruošti at
eičiai planus.

Kitas posėdis bus sušau
ktas komisijos nuožiūra 
kuomet ji bus sustačius sta
tutą. Išlaidoms padengti 
suaukauta $14.

Baigiant posėdį pirm. Dr. 
Bacevičius padėkojo daly
vavusių vardu Gen. Konsu
lui P. Žadeikiui už jo pasi
darbavimą sušaukti šį po
sėdį, ir už aukas posėdžio 
iškaščių padengimui.

Įvertinant kad šis žygis 
yra istorinis New Jersey 
Lietuvių istorijoje, visi da
lyvavusieji iniciatoriai pa
sirašė savo vardus ir pa-! 
vardes ant rezoliucijos įku- 
riančios Lietuvių Profesio
nalu ir Studentų organiza
ciją New Jersey. K. V. B.

GERB. SPRAGILAS APIE 
ŽEMIŠKAS MARNASTIS

Mainosi žmonės — ir lai
kai su jais, ar tam panašiai 
pasakė vienas mokytas fi
losofas.

Ir taip ištikro yra šioje 
ašarų pakalnėje.

Jei žmonės užsimano ko 
tai ir laikai tuoj taip persi- 
verčia. Kai žmonės užsi
mano ko kito, ateina ir to
kie laikai.

Nepasakosiu čia apie tai 
kaip vieni būdami gerais 
katalikais pavirsta į gerus 
bolševikus; kiti būdami ge
rais bolševikais pavirsta į 
gerus katalikus; kiti vėl 
būdami gerais tautiečiais 
pavirsta į gerus cicilikus.

Pakalbėsiu apie paskuti
nę svarbiausią ir didžiausią 
navyną — apie naują alų, 
kurio bačkų kranus naujas 
prezidentas atsuko ir pa
leido.

Ar matot kaip laikai per
simainė kaip tik žmonės 
persimainė ?

Seniau buvo užėjus vi
siems tokia durnysta kad 
uždraudus gert alų ir balt
akę, įvyks blaivybė, visi j 
žmonės ims ir praleis tuos’ 
pinigus ką pragerdavo, ant 
ko geresnio. Ale taip ne
išėjo, nors taip buvo sugal
vota. žmonės pradėjo pa
tys slaptai daryti, gerti ir 
kitiems duoti.

Atsidaro visokių prohibi- 
šininkų, kurie krėtė, areš
tavo, baudė slaptus degtin- 
virius ir aluraugius. Jie 
gavo už tai didžiausias «al- 
gas, ba sulyg žmonių pa- 
davadijimo, buvo padaryta 
toks įstatymas prieš nepa
klusniuosius.

Kentėm, kentėm, ale il
giau negalėjom iškęsti ir 
sumanėm laikus mainyti.

Dabar vėl persimainė lai
kai: tas kas buvo vakar įs
tatymais ir turėjo būti pa- 
vožojamas, šiandien lieka 
nušvilptas ir paniekintas.

Dabar tie kurie pirmiau 
nuo prohibišininkų kentė, 
iš jų gali juoktis, ir prohi- 
bišininkai dabar eis j ieškot 
darbo karčiamose stiklus ir 
bonkas plaut, kur pirmiau 
atbėgę bačkas ir stiklus ir 
butelius daužė.

Aš sakau, kaip tik persi
maino žmonės taip persi
maino ir laikai.

dabar pasakysiu apie 
vieną 
musų 
arba

“persimainymą”. 
raudoni draugu- 
komunistai arba

kaip greit jie 
ė” ir jau pradė-

O 
dar 
Tai 
čia i 
bolševikai.

Žiūrėkit
“persimainė 
jo krokodiliaus ašaras liet 
del darbininkų.

Per visą ilgą prohibici- 
jos gadynę, raudonukai bu
vo entuziastiškiausi prohi- 
bicijos laužytojai. Jie ne 
tik patys namuose virė, gė- 
rė-maukė visokį prohibici- 
ją paniekinantį raugą, ale 
pirmutiniai pradėjo iš na
minio raugo ir baltakės da
ryti biznį viešai. Visuose 
raudonukų baliuose, pikni

kuose ir sueigose komunis
tų bobos pasislėpę po sijo
nais, sterblėse, užančiuose 
ir kitur visur prisikišo bon- 
kų, lindo prie žmonelių, siū
lė gerti, viliojo pinigus ir 
darė sau biznį. Neklausė 
ar žmogus nedirba, ar varg
šas, ar vaikai pavalgę* ale 
kaip tik nujautė kad žmo
gus dar turi kišeniuje ke
lis centus, apipuola, siūlo 
naminės, kad tik nugirdžius 
jį, išviliojus paskutinį cen
tą ir paleidus pliką.

O dabar, 'nuo Kovo 21 
dienos, kaip tik preziden
tas išleido prohibicijos pa
lengvinimą, pavėlino išdirbt 
ir parduot alų, raudonųjų 
gazietos štai kaip verkia už 
vargšus bedarbius, kuriuos 
jau dabar negalės išnaudot 
ba žmonės patys galės rast 
kur užsifundyt.

“Balandžio 7 sprogs dar 
vienas burbulas — būtent 

. kad alus gerus laikus įves. 
Kurie tiki tam, skaudžiai 
nusivils (gal tai komunis
tų barzdos nusvils?). Mili
jonai neturi už ką duonos 
nusipirkti; ką bekalbėti a- 
pie alų. O vieni buržujai 
negi sugers juras alaus.”

Čia tai aišku kaip katei 
pelė vidurnaktį ko raudo
nukai verkia. Gero alaus 
sugrąžinimas uždarys jiems 
“turgų”. Pirmiau jie ne
parašė vargšams kad jus 
nepirkit nuodų iš bobų, ku
rios išsitraukę bonkelę gir
dė savo kūno sušildytą gė
ralą. Dabar jau verkia kad 
milijonai neturės iš ko pir
kti alų, nes neturi pinigų 
duonelei.

Raudonukai užtyli kad 
virš šimto tūkstančių be
darbių jau gavo darbus 

; bravoruose ir visuose kito
kiuose darbuose kurie riša- 
si su alaus gamyba, mede- 
ga, supilstymu, išvežiojimu, 
gėrimu, ir tt. ir tt.

Raudonukai vis “progre- 
suja” — ir vis kaip vėžiai į 
atbulą galą traukia.

PAJIEŠKAU brolį Joną Stankū
ną, kuris gyvena Buenos Aires, Ar
gentinoje. Buvo antrašas San Mar
tin, GGG. Dabai- nežinau antrašo. 
Turiu svarbų reikalą. Prašau apie 
jį žinančių parašyti.

Albin Stankūnas
1G29 E. 49 Et. Cleveland, O., U. S.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

(Jžrašo “Dirvą”, “Vienybę” i 
kitus tautinius laikraščiui

130 CONGRESS AVE, 
WATERBURY, CONN.

tasKas platina “Dirvą” - 
platina Apšvietą.
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Nelabai senai Brooklyne, po 
vadovybe aplink “Vienybę” su
sispietusių veikėjų, įvyko tau
tinės spaudos rėmėjų ir veikė
jų pasitarimas. Apie pasita
rimo pasekmes “Vienybė” bent 
paviršutinai jau paskelbė. Ben
drai galima pasakyti kad tokis 
pasitarimas turi moralės nau
dos ir tik rengiant panašius 
pasitarimus - konferencijas su 
laiku tautinė spauda gali su
rasti budus kaip subendrinti 
savo jiegas.

Amerikos Lietuvių tautinė 
sąmonė buvo ant tiek galinga 
kiek tautinė spauda pajiegė jai 
įkvėpti tautinę mintį. Del sto
kos bendro susitarimo laikas 
nuo laiko įvykdavo šiokių bei 
tokių nesusipratimų. Iš tų ne
susipratimų pasinaudodavo so
cialistai ir komunistai, kurie 
visada varė pragaištingą agi
taciją prieš Lietuvybę, ką jie 
daro ir po šiai dienai.

šiandien visi Lietuviai aiš
kiausia tą mato ir todėl mato 
jog jau laikas pribrendęs eiti 
prie bendriniam tautinės spau
dos Amerikoje. Subendrinus, 
susitarus, padarius atitinkamą 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Spaudos Biurą ar kaip kitaip 
užvardintą įstaigą bus galima 
tuojau pamatyti kas rūpinasi 
tautybės reikalais ir kas yra! 
egojistas.

Tautinės spaudos bendrinime 
turėtų būti užmirštos tikybi
nės sektos, padaromi nusileidi
mai vieno ir kito laikraščio, ir 
pagal logiškiausią išvadą laiko
masi tinkamos sutarties visuo
meniškuose klausimuose, orga
nizacijų tvarkoje ir tt. Tas su
mažintų taip vadinamą paskir
stytą valdymą. Faktas yra kad 
socialistai tik tada atsiekdavo 
savo tikslą kada jiems pavyk
davo veikti prieš susiplėšiusius 
tautininkus, nesuderintą tauti
nę spaudą. Kiek socialistai ir 
komunistai iš to pasinaudojo 
čia nekalbėsime, bet faktas pa
lieka faktu kad radikalų ambi
cijos, strategijos, užmačios tik 
tokiu budu buvo atsiekiamos. 
Ir visada kada tik jie ką atsie
kė, išėjo į nenaudą Lietuvybei.

Tautinės Spaudos Platininio 
Svarba

Kalbant apie konferencijas 
tautinės spaudos, reikia neuž
miršti kad subendrinimas tauti
nės spaudos bus naudingas ir 
jos platinimui. Amerikos Lie
tuvių kolonijose po visą šalį 
galima rasti labai daug tokių 
musų žmonelių kurie dar ne
skaito jokių laikraščių, arba 
neskaito tautinių laikraščių! 
Lietuvių jaunimas visai mažai 
tenusivokia apie Lietuvių rei
kalus ir musų spaudą. Kodėl 
jie neseka musų spaudos? To
dėl kad niekas jiems nesiūlė, 
nekvietė prisidėti prie palaiky
mo tautinės sąmonės. Veikė
jai ir veikėjos mielai pasidar
buotų jeigu tik kas duotų jiems 
progą veikti.

Pasiekti Lietuvius įvairiose 
kolonijose vienam kuriam laik

raščius yra nelengva, bet ke
liems bendrai veikti ekonomi
niai apsimokėtų. Prie to tie 
kurie darbuotųsi, važinėtų po 
kolonijas, galėtų patiekti me- 
degos spaudai, t. y. Amerikos 
Lietuvių Tautinės spaudos biu
rui, kuris galėtų perduoti vi
siems savo nariams laikraš
čiams, kaip daro Amerikoniški 
laikraščiai. Gaudami tokias in
formacijas laikraščiai pasida
rytų įvairus, įdomus visiems.

čia tik trumpoj formoj su
minėta kai kurie svarbumai ir 
tai toli gražu ne viskas. Butų 
pageidaujama kad veikėjos ir 
veikėjai pareikštų savo nuomo
nę šiuo klausimu. Kaip pir
miau jau buvo minėta kad ry
tinių valstijų veikėjai laikė pa
sitarimą, tai prie panašaus pa
sitarimo trumpoje ateityje ren
giasi ir vakarinių valstijų vei
kėjai.

Šią vasarą Chicagoj lanky
sis daug Lietuvių, ir pritaikant 
tinkamą laiką bus galima pa
daryti bendrą pasitarimą spau
dos reikalais visų valstijų vei
kėjų ir spaudos atstovų. Tai 
bus laike Pasaulines Parodos 
Chicagoje. Apie tai dar yra lai
ko pagalvoti ir sutarti tinka
mas laikas tokiai konferencijai. 
Planai bus padaryti iškalno ir 
todėl su mažomis pataisomis, 
pakeitimais bus galima suben
drinti visi klausimai, užlopyti 
ta spraga kuri visiems Lietu
viams daro žalos.

Dabar laikas pradėti rengtis 
prie to darbo be išsisukinėji
mo !

Lietuvių Lakūnų Fondo 
Globėjų Atskaita

Gauta pajamų iš:
Chicago, Ill. $1,167.15
Newark, N. J. 696.00
Brooklyn, N. Y. 612.17
Scranton, Pa. 491.00
Wilkes-Barre, Pa. 349.50
Worcester, Mass. 292.75
Boston, Mass. 272.75
Montello, Mass. 200.00
Philadelphia, Pa. 196.25
Pittsburgh, Pa. 152.75
Detroit, ‘ Mich. 151.75
Kenosha, Wis. 121.75
Baltimore, Md. 110.50
Cleveland, O. 87.75
Bayonne, N. J. 80.00
Brockton, Mass. 69.50
Washington, D. C. 60.00
Lowell, Mass. 5.00
Bovce, Idaho 2.00

Viso $5,118.08

By John J. Balanda.

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

Išlaidos:
a) Administracijos išlaidos: 
Apmokėta firmai Green Duck 
Co. už ženklelius $1185.45
b) Lėktuvo remonto ir įtaisy
mo išlaidos 2,225.00

Saldo einamosios sąskaitos 
City National Bank,

Chicago 1,560.60
Metropolitan State Bank

Chicago 1,114.18
Pas Kapt. Darių

neinkasuotas čekis 25.00 
Pas komiteto sekretorių

grynais pinigais 7.85
Bendra sutrauka:

Pagal sutarties su Laird Co. 
už lėktuvo remontą (įtaisymas 
specialių gazolinui bakų ir pa
statymas naujų lėktuvui spar
nų) prisieina $3,250.00
Apmokėta tuo tarpu 1,080.00 
Lieka dar sumokėti 2,170.00 
Wright Aeronautical Corp, už 
motorą lėktuvui reiks 2,979.75

Sumokėta tik 725.00
Lieka sumokėti $2,254.75
Viso reikia sumokėti:

Laird Co. $2,170.00
Wright Corp. 2,254.75 

Dabartiniu laiku yra
fonde 2,707.63

Trūksta pilnam lėktuvo
įrengimui $1,717.12

Fondo Globėjų Komitetas.

BALANDŽIO 7 d. nuo 12:01 
vai. lyto pilietis gaus legališko 
alaus šešias arba aštuonias un
cijas už penkis centus. Taip 
manoma Chicagoj pardavinėti 
alų ir tokia kaina.

Tai po 13-kos metų kovos pi
liečiai galės atsigerti to skys
timėlio kurį įstatymai nevar
žys. Visi mano tą dieną pada
ryti laimėjimo diena prieš tuos 
kurie patys nežino ko nori.

Tie kurie rėmė F. D. Roose- 
veltą jau turi kuo pasigirti, o 
tie kurie rūme Hooverį, turi 
progos atsidusti ir paklausti sa
vęs: “Kur mano protas buvo?”

■v

KALBANT apie Pasaulinės 
Parodos rengimą, reikia pasa
kyti kad Chicagos Lietuviai di
dumoje nieko bendro neturi su 
tuo Lietuvišku komitetu kuris 
susideda iš “broliukų” ir jų ša
lininkų ir kelių nusigyvenusių 
socialistėlių. Tautinių pažiūrų 
žmones Chicagoj nedalyvauja 
tame komitete. Mat, dalykai 
taip buvo pinami, kad ir iš Lie-, 
tuvos valdžios pusės matėsi 
lyg noras kad butų nustumti 
tautinių pažiūrų žmones j šalį, 
užleidžiant visą parodos rengi
mo reikalą į kraštutinių kleri
kalų jr nusigyvenusių socialis
tų rankas.

Gerai, tautinių pažiūrų žmo
nės pasitenkina ir tuo, tik pa
žiūrėsim kokios iš to viso bus 
pasekmės.

V ▼

TEKO GIRDĖTI kad socia
listai ląbai norį išleisti “albu
mą” “Pasaulinės Parodos atsi
minimui”. žinoma, tas “albu
mas” greičiausia bus skelbimų 
rinkimas pas biznierius ir bus 
jame išreklamuota “broliukų” 
ir cicilikų likučiai, o kaip kam 
geras pelnas už “albumo” at
spausdinimą.

Tam komitetui daugiau nie
kas ir nerupi kaip tik savo 
reklama. Bet kas iš tuščios 
reklamos kuomet; tikrenybėje 
nieko nedirbama.

▼ ▼ ▼
CHICAGOJ priviso Lietuviš

kų radio programų kai lepšių 
po lietui. Tai momentinis upas, 
pasigyrimas, bet visgi reikia 
pastebėti kad radio upas pas 
klausytojus bent kai kurių pro
gramų pradeda nusibosti.

Visa bėda kad apie 80 nuoš. 
visų radio programų muzikos 
susideda iš plokštelių (rekor
dų), kuriuos diduma klausyto
jų jau senai išgrajino ant sa
vų grafofonų.

Pas Amerikonus radio pro
gramų klausymasis jau senai 
nusibodęs dalykas, ir jeigu kai 
kurie Lietuviai nepagerins sa
vo programų tai su laiku Lie
tuviai visai nekreips atidos į 
Lietuviškus radio programus.

■v -V -v

SOCIALISTŲ gazieta Chica
goj pasigyrė kad Pasaulinės pa
rodos Lietuvių skyriaus susi
rinkime dalyvavę 200 draugijų 
atstovai. Tokiems pranešimams 
gali patikėti tie kurie gyvena 
kur nors Afrikoj.

Faktinai tame susirinkime 
kažin ar kas dalyvavo kaipo 
oficialis draugijos atstovas. Te
nai susirinko tiktai savo rū
šies klika, kuri jieško būdų 
kaip save pareklamuoti. Prie 
to, visos tos “draugijos” vargu 
galėtų sukelti šimtą dolarių 
reikalui esant.

The first period of Lithuan
ian literature lasted about a 
century. No works were produc
ed during this period which 

imight be termed great, but such 
could not be expected at that 
time when even the writers were 
not well versed in the use of the 
Lithuanian language and also 
had no established standards to 
guide them.

After the political union of 
Lithuania with Poland in 1569 
(Lublin Union) hardly any
thing was added to Lithuanian 
literature and what little was 

i added was not of much worth. 
The momentum given to litera
ture by the controversy be
tween Protestantism and Cath
olicism faded out and was not 
to revive in Lithuania for a 
hundred years and more.

At this time (latter part of 
17th. into 18th. century) while 
in western Europe were aris
ing such shining literary lights 
like Milton, Moliere and Lessing 
Lithuania had not even a pos
sibility of producing a writer of 
like ability, for her educated 
classes, the clergy and the no
bility, were too much interested 
in other pursuits.

The Catholic priests and the 
Jesuits had succeeded in check
ing and turning back the Pro
testantism and now seemed to 
desire to rest on their laurels, 
there being no opposition to 
their faith to spur.,,them to 

.action. The nobility, aside from 
being imbued with Polish cul
ture, was too much taken up 
with politica 1 intrigues, the 
favorite pastime of that age, 
apparently, for the crown of 
Poland could be easily bought 
or seized and change hands 
often enough to keep ąll con
tenders and their adherents in
terested. On top of this inter
nal dissention between great 
noble houses Lithuania was in
vaded and overrun by the fiery 
Charles XII of Sweden, and 
harassed by ambitious and ex
panding Russia.

The only noteworthy liter
ature of this period was written 
and printed in Prussia. There 
the adherents of Protestantism 
had a finer hold and never 
ceased in their literary labors. 
The German rulers encouraged 
their efforts as they did all cult
ural activities in behalf of the 
Lithuanian (Old Prussian) in
habitants, whom the Germans 
were anxious to have as loyal 
and contented subjects.

The outstanding writers of 
this period in Prussia were 
three priests — L. Sengstock,

D. Klien and P. Ruhig. There 
work and that of their less able 
contemporaries consisted o( 
translations of catechisms and 
hymns, writing of new hymns, 
prayer books, a German —Lith
uanian dictionary and a Lith
uanian translation of the New 
Testament. Very few of the 
writers in Prussia were Lith
uanians and for any worth while 
creations we must thank Ger
man writers.

PROHIBICI.IOS BIURAS NE
DALYVAUS PASAULINĖJ 

PARODOJ
Kaip žinoma, įvairus valdžios 

biurai dalyvauja Pasaulinėje 
Parodoje ir buvo manoma kad 
dalyvaus ir prohibicijos biuras 
(Teisingumo Departmento da
lis). Bet dabar pasirodo tas 
biuras atsisakė dalyvauti Pa
saulinėje Parodoje ir net ne
pasakė kodėl nedalyvaus. Ma
tyt jaučiasi nereikalingas ir ti
ki sulaukti išjuokimo ir įžeidi
mo, užtai pasiryžo “sėdėti na
mie”.

A PERENNIAL DISPUTE
Chicago, Feb. 26.-In today’s 

TRIBUNE, in Revolutionary 
Heroes Shown is Rotogravure” 
by James O’Donnell Bennett, 
there is mention of Gen. Kosci
usko as a Pole. It is very erro
neous to claim one of the defen
ders of liberty and of the A- 
merican cause as of Polish 
blood when the facts in the 
case regarding the nationality 
of Gen. Thaddeus Kosciusko 
nrove otherwise. I quote the 
following from “A Biography” 
by M. M. Gardner published by 
C. Scribner, New York. The 
original letter was written by 
Gen. Kosciusko in French to 
Czar Alexander 1.:

“Only one anxiety troubles 
my soul and my joy. Sire, I 
was born a Lithuanian, and I 
have only a few years to live.”

Gen. Kosciusko fought for 
American freedom with no less 
ardor than he did for Poland’s 
cause. He hated oppression in" 
every form, and this profound 
love for liberty is touchingly 
exemplified in his last will 
and testament. In this docu
ment he nominated his friend, 
Thomas Jefferson, to be his 
executor. He directed that his 
holdings in this country, land 
given him by congress for dis
tinguished service, be- liqui
dated and the proceeds be used 
by his executor to purchase 
Negro slaves and free them.

He was oppression’s enemy 
and it did not matter to him 
whether the oppressed were 
Americans, Negroes, or Poles. 
It is true that he made oath to 
deliver Poland from oppression, 
but he also made oath to serve 
the continental congress and 
the American people. Neithed 
of these acts would confer nat
ionality upon him. Even after 
his many sacrifices for the 
cause of Poland and that of the 
American colonies he still call
ed himself a Lithuanian.

Thomas Shamis.
(Chicago Daily Tribune, 

March 4, 1933.)

ATVAŽIUOJA ŠUNIMIS 
Iš ALASKOS

Ateina žinios kad iš Alaskos 
jau išvažiavo pirmutinis svečias 
į Chicagos Pasaulinę Parodą, 
kuri prasidės Birželio mėnesį. 
Jis išvažiavo šunimis, o kadan
gi kelionė iš Alaskos “nemaža” 
tai iki atvažiuos bus Paroda 
prasidėjus.

AREŠTUOJA UBAGUS
Užėjus depresijai Chicagoje 

atsirado visokios rūšies ubagų, 
kurių diduma pasirodė atvykę 
iš. kitų miestų čia dykai gyve
nimą daryti. Pereitą šeštadie
nį pačiame vidurmiestyje poli
cija areštavo jų 28.

PARVEŽĖ Oktopą. Šiomis 
dienomis j Chicagos akvariumą 
parvežė iš Key West šiltų jurų 
vandenų tam tikrą jurų gyvū
ną vardu oktopus (aštuonko
jis), kurio galva yra viduryje 
jo į visas puses išsiskėtusių ko
jų. Parvežtasis oktopus yra 
trijų pėdų dydžio.

Jau keletas metų kaip buvo 
bandoma parvežti oktopus į 
Chicagą, bet kaip paprastai jie 
nugaišdavo kuomet pasiekdavo 
šiaurinę Ameriką. Tam gyvū
nui sunku gyventi šaltesniame 
ore.

DAUG1 MIRŠTA. Chicagoje 
pastebėtinai daug miršta Lie
tuvių sulaukusių apie 50 metų 
amžiaus. Del kurios priežas
ties tiek daug miršta daktarai 
nepasako. Gal ir jie dar ne
ištyrė.

rHINGS THAT NEVER HAPPEN

1A—> _ INTERNATIONAL CAPTOON C.U..

TURĖS PLYŠTI I Daroma 
spėliojimai kad Chicagoje pir
mą alaus atidarymo dieną, bus 
išgerta to putojančio skystimė
lio už 4 milijonus dolarių. Tai 
bus Balandžio 7 d.

Alaus gamintojai pasirengę 
padaryti jo tiek kad niekam ne
pritruktų pačią pirmą dieną.

Jau dabar sako esą paduota 
bravorams užsakymų pristaty
ti alaus už pustrečio milijono 
dolarių. Rep.

NUŠOVĖ. Kovo 24 d. tapo 
nušautas krutamu paveikslų 
unijos biznio agentas Fred O- 
ser. Jis susišaudė su kitu tos 
pat unijos viršininku. Polici
ja tyrinėja priežastį.

CHICAGOS ŽYDAI rengia 
didžiausius protesto mitingus 
prieš Vokiečius ir Hitlerį. Vi
soje Illinois valstijoje eina žy
dų judėjimas prieš persekioji
mą jų vientaučių Vokietijoje.

AIRIS DAINAVO LIETU
VIŠKAI. “Margučio” radio 
programe Kovo 26 d. dainavo 
Lietuvišką dainą, “Aš Bijau 
Pasakyt”, jaunas Airis teno
ras, Arthur Wright. Jis taip 
gražiai žodžius ištarė kad nie
kas negalėjo suprasti jog sve
timtautis dainuoja. Klaus.

VIENOJ DRAUGIJOJ kurią 
socialistai valdo, prasidėjo tar
pusavis karas. Sakoma kad 
moterys ketina pradėti ataką 
su kiaušiniais ir “pajais”.

Dalykas labai paprastas: to
je draugijoje socialistai naujie- 
niečiai pasimojo paskirti drau
gijos daktaru vieną savo drau- 
gutį daktarą, bet tas daktaras 
kuo tai nusidėjęs moterims ir 
jos ir jų vyrai nenori kad jis 
tai draugijai daktarautų.

Paskutiniame draugijos susi
rinkime kilo didelis skandalas 
kad prisiėjo uždaryti susirin
kimą ir užmiršti apie koncertą 
kuris turėjo įvykti po susirin
kimo.

Kaip girdėti, moterys ren
giasi kariauti, ir jau sus'orga- 
nizavo į 40 moterų atmušti ne 
švarią socialistų politiką savo 
draugijoje. Rep

PERSPĖJA DEMOKRATUS 
Senatorius J. H. Lewis perspė
ja Chicagos Demokratų parti
jos lyderius kad jie neh°"d--t 
panaikinti nominacijas išrinki
mui Chicagos majoro.

Mat, Cermakui mirus ir likus 
beveik pusei jo termino neiš
baigto prisieina rinkti majoras. 
Dabartinis pareigoms paskirtas 
Corr yra tik miesto tarybos iš
rinktas ir nėra sulyg įstatymų. 
Kai kurie Demokratų vadai no
ri kandidatą nominuoti patys, 
o rinkimus duoti visuomenei.

Senatorius Lewis sako kad 
šitaip darant galima susikelti 
visuomenės pasipriešinimą.

CERMAK ROAD. Paminėji
mui nelaimingai žuvusio mies
to. majoro, Chicagos miesto ta
ryba nutarė užvadinti vieną iš 
didžiųjų gatvių Cermako var
du. Tąi yra iki šiol buvus 22- 
ra gatvė. Ji yra susisiekimas 
Chicagos, Cicero su kitais mie
steliais.

VANAGAITIS gryžo. Pralei
dęs savaitę laiko Tabor Farmo- 
je pas pp. Bachunus, Chicagon 
gryžo komp. A. Vanagaitis ir 
vėl stojo dirbti. Jis rengiasi 
prie penkių metų “Margučio” 
jubilejaus, kuris įvyks Balan
džio 23 d. Stevens viešbutyje. 
Tam gerb. Vanagaitis pašvenčia 
labai daug darbo.

Ponai Bach unai taip pat at
vyko Chicagon tūlam laikui.

NUSIŠOVĖ. Kovo 23 d. nu
sišovė multi-milijonierius R. W. 
Stevens. Jo tėvas sunkiai ser
ga. Jie buvo valdytojai Illinois 
Life apdraudos kompanijos ir 
savininkai Stevens ir La Salle 
viešbučių. Ir juos krizis palie
te.

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu i n ėnesj 

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

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į 
Lietuvaą metams $3.00. Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street Chicago, (11.

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
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“PO PIETŲ SUDURNAVOJO”
- *------------------------

Įpaganda prieš ‘Vienybę’, iš
keliant jos finansinius sun-

Senas bet turbut teisin
gas yra posakis tarp Lietu
vių apie Vokiečius, kurs 
sako: “Vokietys po pietų 
durnas”.

Pereitos savaitės pabai
goje, Vokietijos seime, ku
riame nebuvo komunistų ir 
tūlų kitų atstovų, nubalsuo
ta pavesti Hitleriui Vokieti
jos diktatūra ketvertui me
tų. Tas Hitlerio laimėji
mas tai kaip išbadėjusio 
suvalgymas gerų pietų.

Na ir Hitler sudurnavo- 
jo. Apie žmogų kuris taip 
daro kaip Hitler niekas ne
gali rimtai kalbėti. Niekas 
ir nekalba. Vieni iš jo pa
sijuokia, kiti j j smerkia, ir 
“Diiwa” apie jį tikrą nuo
monę pareiškė seniau ir 
dabar pasitvirtina tas pa
reiškimas, kad jam stoka 
rimtumo, neturi supratimo 
apie valdymą, na o kaip ir 
kiekvienas tokis kuris ne
turi supratimo, dalykus da
ro iš priešingo galo.

Hitler norėjo pasidaryti 
lygus Italijos diktatoriui 
Mussoliniui. Bet tikrai ga
lime sakyti jog Mussolini 
piktinasi jeigu toks neap
tašytas rėksnys nori jam 
lygintis. Mussolini yra rim
tas, prakilnių siekių žmo
gus, o Hitler — tuščia bač
ka, tik tiek dai' blogai kad 
dvokianti bačka. Mussoli
ni, paėmęs Italiją į savo 
valdžią, irgi galėjo smaug
ti Žydus, kaimyniškas šalis 
ir daryti užpuolimus, užka
riavimus — ir butų pasise
kę. Bet jis tik griebėsi su
tvarkyti šalį iš vidaus.

Tą patį padarė ir Lietu
va. Lietuviai irgi kentė 
nuo Žydų, ir gal dar labiau, 
bet Smetona paėmęs šalį į 
savo žinią neėmė persekio
jimų, tik tvarkė būtiniau
sius naminius reikalus.

Bet štai Vokietija pasta
to savo priešakyje nekultū
ringą, neaptašytą žmogų, 
pati pragarsėjus savo mok
slingumu, aukšta kultūra, 
ir apsilieja sau veidą pur
vu.

Hitlerio persekio j i m a s 
Žydų sukėlė viso pasaulio 
neapikantą prieš visus Vo
kiečius. Jo uostinėjimas 
pulti Danzigą ir Klaipėdą 
sukėlė Angliią ir Prancūzi
ją prie ginklo, ii’ tik smar
kus pašvangenimas ginklų 
jį nuo to sulaikė. Anglijos 
premjeras MacDonald apsi
lankė pas Mussolini ir nu
tarė Hitlerį pažaboti.

* * »
Tuo pačiu laiku patys Vo

kiečiai tarp savęs nesusitai
ko ir nėra kam juos sutai
kyti. Hitler jokiu budu ne
sutaikys. Kalėjimai, šau
dymas komunistų, areštavi
mas kitų partijų narių pri
ves jas prie atviro sukilimo 
prieš Hitlerį, ir jeigu jis 
dar pajiegs laikytis, Vokie
čiai patys save sunaikins.

Per durnumą sugriuvo 
aukštai kultūroje pakilus 
Roma, sugrius ir Vokietija, 
kuri reikia pripažinti kul
tūroje buvo pralenkus ki
tas šalis.

Pats Hitler sulauks sau 
galo visai netikėtai, jeigu 
neataušins savo protą.

Vokietija turėjo daug ge
resnių, sumanesnių vyrų į 
diktatorių suolą, bet gal sa
vo nelaimei užleido patį 
prasčiausį.

Juoda Dėme SLA. Organui 
ir Jo Vedėjui

“Vienybė” savo editoria- 
le Kovo 23 d. rašo:

“Vėliausiu laiku ‘Tėvynė’ 
tapo savo rūšies ‘žinių biu
ras’ (pletkų agentūra) skel
bti skelbtinas ir neskelbti
nas kuosmulkmeniškiausias 
žinias apie ‘Vienybės’ vi
daus gyvenimą. ... ”

Mat, “Tėvynės” vyriau
sias ponas, už “Vienybės” 
neprielankumą jam ir jo 
skandalingai pačiulei, pasi- 
'vžo tam laikraščiui keršy
ki ir kenkti, panaudojant

Jeigu turi ką pasakyti, 
pasakyk trumpai ir tuomi 
baigk.

kuinus, ‘Vienybės’ bizniui, 
žinoma, daug pasunkino. 
‘Vienybės’ skolininkai ir 
net prenumeratoriai pradė
jo nesiskubinti ar tiesiog 
vengti ‘Vienybei’ atsiteisti, 
o nauji skaitytojai pradėjo 
bijot laikraštį prenumeruo
tis. Iš kitos pusės, kredito
riai ėmė ‘Vienybę’ daugiau 
spausti, reikalaudami savo 
skolų. Tuo pats SLA. orga
nas ‘Tėvynė’ daugiausia pri
sidėjo apsunkinti ‘Vienybes’ 
biznį ir Susivienijimui pa
skolą atmokėti. Taigi, S. 
L. A. organas ne tik ‘V-bei’ 
bet ir pačiam Susivieniji-

SLA. organo špaltas. jmui ‘puikiai patarnavo’.”
Bet štai ką “Tėvynė” at-' Nenuostabu kad “Tėvy- 

dekė taip darydama, kaip nes” redaktorius, keršinda- 
toliau “Vienybė” nurodo: mas “Vienybei”, šitaip pa- 

“ ‘Tėvynės’ pradėtoji pro- darė. Bet nuostabu kad S.

(Tęsinys iš pereito num.)

Kelionė į Mozūrus
Ant aukšto Dubysos kranto, ties ta 

Ja kur yra dabartinis Seredžius, tada 
■veno ainių ainiai Ramojaus,* kurio liud- 
į meilės prietikį žmonės iš lupų į lupas 
‘.sdami per apie tris šimtus metų, išplėtė 
labai vaizdžią pasaką. Ta pasaka ėjo 
ue narsų vyrą, kurs išgelbėjo žmones nuo 
•os plėšikų, kurį užkerėjo “juros mer- 
”, jis ją pamylėjo, užmiršo savo namus, 

ivo žmoną ir kūdikį, ir su ta merga liko 
gyventi. Kaip jis ten žuvo ant visados ir 

niekad daugiau į savo kraštą neparėjo; 
aip jo žmona Dubysoje nusiskandino, kaip 
’ sūnelis, likęs vienas, išaugo ir buvo nar- 
s kariautojas, bet niekad nuo savo gim- 

\įo kampelio toli nėjo ir išlaikė savo se- 
ą giminę nuo išnykimo, kuri su jo tėvu, 
vetur pradingusiu, butų išsibaigus.

Kalbos apie šį meilišką prietikį kanki- 
o Zubrį prisiminimais jo karčios meilės 
rie Sigutės ir jis ilgiau čia būti negalėjo, 
šsirengė keliauti į Daugupius ir su juo 
šsiprašė tėvo leidimo keliauti tos vietos 
unigo Skaisgirio sūnūs, jaunas bet smar- 
us ir stiprokas vaikinas, Vainys.

Taigi Zubrys dabar buvo Daugupiuo- 
’>e, bet jis jau vadinosi kitu vardu, Lukšys, 
r niekas nežinojo kad jis paeina iš Rus
ės. Geluonis irgi jo nepažinojo, nes tų 
?lių metų Zubrio buvimu Rusnėje Geluo- 
’s tuo tarpu nebuvo ten atsilankęs. Luk- 
ys daugiausia draugavo tik su Vainių; 
iedu abu buvo labai ištikimi ir geri vyrai 
r Ardys juos laikė tarp savo narsių karių 
r medžiotojų.

lit Sj:

Dar šventei nepasibaigus, į Daugupius 
tjojo gandanešiai iš pietinės Sudaujos* 
u liudnu gandu, kas šaukė Daugupius sku- 
ėti su pagalba. Tenai, Vigrių ežero salo- 

mažoje pilyje gyveno kunigienė Gendrė 
su šešetu sūnų. Jų pilaitę pradėjo puldi
nėti Mozūrai iš pietų ir jos sūnūs, vieną 
po kitam pagavę, išsiveda nelaisvėn ar nu
žudo. Toks likimas jau laukė ii’ pačią mo
tiną.

Gelbėti saviems buvo Ardžio pirmas ir 
svarbiausias reikalas, o vyrams, kurie ša
lip medžioklės nieko neveikdavo, karas bu
vo nauja pramoga.

Sutvarkęs reikalus namie, rengėsi jis 
prieš Mozūrus, kviesdamas visus svečiuo
se esančius kunigus prisidėti. Jie veik vi
si sutiko eiti į tolimą Sudaują ir skubiai 
leido pasiuntinius į namus kad pribūtų į 
Daugupius daugiau jų vyrų. Jaunesni ku
nigai patys vedė savo vyrus, senesnieji gi 
leido savo sūnūs vadovauti, o visų vadas 
buvo Ardys. Kartu jojo ir Zubrys, ir Vai
nys, ir Daujotas, šalia daugelio kitų Ardžio

♦Mano paties veikalo “Juros Merga” karžygis. 
♦Dabartinė pietinė Suvalkija.

L. A. valdyba, ypač Prezi
dentas Gegužis, leido re
daktoriui kenkti laikraščiui 
kuriam buvo paskolą davę, 
išstatymui tos paskolos j 
didelę riziką.

Vežio Liga 4,000 Metų
Senumo

Dalias mieste, Texas val
stijoje, Pan-Amerikos Me- 
dikaliam Kongrese Dr. W. 
L. Corcoran iš New Yorko 
pasakė kad vėžio liga buvo 
jau žinoma, kiek tyrinėji
mai duoda susekti, 4,000 
metų atgal. Bet tik pasta
rais keliolika metų medici
nos mokslas tepradeda pri
eiti prie kokių nors tikres
nių būdų kovai su ta liga.

Bet ir dabar, sako jis, ko
va su vėžiu apsiriboja tik 
pirm jo įsigavimo į plaučius 
ir kaulus. Po to visi budai 
gelbėti nieko nepadeda ir 
daktarai tegali tenkintis 
teikimu apmažinimo skaus
mų, o ligonis savu keliu ei- 
prie tikros mirties be jokio 
išsisukimo.

pilies kariauninkų.
Kelias į Vigrius ėjo per tuos pačius 

miškus, Jesios pakraščiu į pietvakarius, 
kuriuo Ardys atlikinėjo keliones į Lamži- 
rią. Kelyje prie jų prisidėjo su savo bū
riais Staknys nuo šių dienų Šilavoto, Jodė- 
nas nuo Igliaukos, Širvys nuo Mariampo- 
lės, Rudis nuo Krosnos, Višakis nuo Kal
varijos, ir į Vigrius atėjo labai stipri pa
galba.

Kada Daugupių valdovas vedinas di
delį skaičių kariauninkų pasiekė Vigrius, 
rado tik vieną Gendrę, našlę, suvargusią, 
sunykusią, bet ji sakė jog pasiryžus kovoti 
su priešais iki mirties — ir greičiau butų 
žuvus negu atlaikius sekantį priešų užpuo
limą.

Jos kaimynai kunigai, bijodami kad 
Mozūrai jų nepultų, nesidėjo išvien juos 
atremti. Jeigu priešai kurį apipuolė ir api
plėšė, kiti džiaugėsi kad ne juos užpuolė. 
Mozūrai labai mėgo puldinėti Vigrių val
dovę, nes ėjo gandai kad jos pilies saloje 
jsą paslėpti dideli turtai, todėl norėjo juos 
surasti, šeši Gendrės sunai: Ragelis, Gi- 
’ėnas, Skodis, Vigrys, Gryžulis ir Rainis, 
visi suaugę vyrai, buvo Mozūrų išgaudyti 
’.r kas su jais atsitiko motina nežinojo.

— Jeigu leisime, jie ir į Daugupius at
eis! — pasakė Ardys savo atvestiems, ir 
pradėjo šaukti į Vigrius daugiau aplinki
nių kunigų dėtis išvien eiti Mozūrams atsi
mokėti. Narsumą atėjusio vado jausda
mi, Sudaujėmai vienas po kito rinkosi su 
pulkeliais vyrų, ir greit giria šiaurrytinėje 
ežero pusėje užsipildė vyrai kaip aržuolais. 
žvengė jų risti žirgai, žvangėjo kardai ir 
ginklai, ir visi buvo besiruošią eiti kitą ry
tą anksti tolyn į pietus, grobuonių Mozūrų 
jieškoti.

Bet jų jieškoti nereikėjo — Mozūrai 
patys atėjo. Sujojo didis buris Mozūrų kai 
varnų galutinai Vigrių pilaitę paimti. Kas 
jatys atėjo. Sujojo didis buris Mozūrų kaip 
varnų galutinai Gendrės pilaitę apiplėšti. 
Kas jų laukė, užpuolikai nesitikėjo. Patyręs 
vo pilį. Kada neprašyti svečiai džiaugda
miesi į salą sugužėjo, iš visų pusių juos ap
supo miškuose išsislapstę Lietuviai. Ar
dys įsakė mušt, žudyt visus užpuolikus, tik 
paimti gyvus vadus ir jų vyriausį vadovą.

Mozūrai iš seniau buvo priėmę madą 
plikai kirpti-skusti galvas kad priešai, ar
ti priėję, sugriebę už plaukų, lengvai jiems 
galvų nenukapotų. Bet nei tas neišgelbė
jo jų nuo išžudymo Vigrių pilaitėje, ir jų 
plikos galvos visur riogsojo gai kopūstai.

Tik keletas Mozūrų gyvais teišliko, o 
išmuštųjų šarvais ir ginklais apsitaisę Lie
tuviai leidosi keliauti į Mozūrų pilį atimti 
nelaisvius ir jei galima, pasigrobišauti.

Priešų vadas, išdidus viduramžis vy
ras, sumanė panaudoti klastą, kaip Mozū
rų buvo paprasta daryti. Jis, netekęs vi
sų savo vyrų, žinodamas kad parvedęs Lie-

Kovo 31, 1933

APIE PREZIDENTUS
(Tęsinys iš pereito num.)

John Tyler. — Prezidentas nuo 1841 
iki 1845. Gimė Kovo 29, 1790. Mirė Sau
sio 18, 1862. Paėjo iš Virginijos. Angliš
kos kilmės, advokatas iš profesijos. Epis- 
kopalų religijos. Demokratų partijos.

James K. Polk. — Prezidentavo nuo 
1845 iki 1849. Gimė Lapk. 2, 1792. Mirė 
Birželio 15, 1849. Paėjo iš North Caroli
na. Škotų-Airių kilmės. Profesijos advo
katas. Presbyterijonų religijos. Demo
kratų partijos.

Zachary Taylor. — Prezidentavo nuo
1849 iki 1830. Gimė Rugs. 24, 1784. Mirė 
Liepos 9, 1850. Taigi prezidentu buvo tik 
virš metų laiko. Anglų kilmės. Advoka
tas iš profesijos. Episkopalų religijos. 
Whig partijos.

Millard Fillmore. — Prezidentavo nuo
1850 iki 1853, tik užbaigdamas Taylor’o 
terminą. Gimė Sausio 7, 1800. Mirė Ko
vo 8, 1874. Paėjo iš New Yorko. Anglų 
kilmės. Advokatas iš profesijos. Episko
palų religijos. Whig partijos.

Franklin Pierce. — Prezidentavo nuo 
1853 iki 1857. Gimė Lapk. 23, 1804. Mi
rė Lapk. 8, 1869. Paėjo iš New Hampshi
re. Anglų kilmės. Episkopalų religijos. 
Demokratų partijos.

James Buchanan. — Prezidentavo nuo 
1857 iki 1861. Gimė Bal. 23, 1791. Mirė 
Birželio 1, 1868. Paėjo iš Pennsylvanijos 
Airių-Škotų kilmės. Presbyterijonų reli
gijos. Demokratii partijos.

Abraham Lincoln.—Prezidentavo nuc 
'861 iki 1865. Gimė Vasario 12, 1809. Nu
žudytas Bal. 15, 1865, kuomet užėmė an
trą prezidentavimo terminą. Paėjo iš Ken- 
tusky. Anglų kilmės. Profesijos advoka
tas. Jo religija nežinoma. Buvo Republi
konų partijos (kuri pavirto iš Demokra
tų, kuriuo vardu vadinosi iki šiol buvę 
suminėti Demokratiški prezidentai).

Andrew Johnson. — Prezidentavo nuo 
1865 iki 1869. Gimė Gruodžio 9, 1808. Mi
rė Liepos 31, 1875. Paėjo iš North Caroli
na. Angliškos kilmės. Buvo šiaip sau vi
suomenės veikėjas. Metodistų religijos. 
Republikonų partijos.

Ulyses Grant. — Prezidentavo nuo 
1869 iki 1877. Gimė Bal. 27, 1822. Mirė 
Liepos 23, 1885. Paėjo iš Ohio, škotiškos 
kilmės. Kareivis-generolas. Metodistų re- 
Hgijos. Republikonų partijos.

Rutherford B. Hayes. — Prezidenta
vo nuo 1877 iki 1881. Gimė Spalių 4, 1822. 
Mirė Sausio 17, 1893. škotiškos kilmės. 
Advokatas iš profesijos. Metodistų reli
gijos. Republikonų partijos.

James A. Garfield. — Prezidentavo 
nuo Kovo iki Rugsėjo, 1881, nužudytas 
Rugs. 19, 1881. Gimė Lapk. 19, 1831. Pa
ėjo iš Ohio. Anglų kilmės. Advokatas iš 

tuvius į savo pilį, turės viską atiduoti, su
galvojo nuvesti juos visai į kitą kraštą, į 
pinkles, ir tokiu budu nors pats išnešti sa
vo kailį. Nieko pikta nejausdami, Lietu
viai, įsirengę Mozūrų šarvais, jojo lydėda
mi Mozūrų kelis vadus į jų pilį, kad ten 
parėjus vartai butų atidaryti kaipo sa
viems, o tada jau viskas bus Lietuvių ma
lonėje. Nuvedė juos į mažą pilaitę ežerin
goj vietoj toliau pietuose, ir lyg kokio ste
buklo tikėdamas kad Lietuvius kas prary
tų, Mozūras tikrino kad tai esą jo namai.

Lietuviai pilaitę tuoj paėmė, bet ne
trukus patyrė kad tas Mozūras visai ne iš 
čionai, kad jis paeina nuo žemutinio Beb
ro upės, kur apie dabartinį Osovcą.

Nieko nelaukdamas, gąsdindamas Mo
zūrus, Ardys už tą klastą, už melagystę, 
rengėsi jiems liežuvius išlupti. Vadas pa
bijojęs netekti liežuvių sutiko vesti juos į 
savo pilį. Kada privedė, pašaukė savus 
atidaryti vartus, ir vartams atsidarius Lie
tuviai susivertė į vidų. Ten puolėsi grobti 
ir jieškoti savų žmonių nelaisvių. Mozū
ras vėl norėjo klastingai užslėpti Gendrės 
sūnūs, sakydamas kad jie jau mirę, bet Ar

profesijos. Republikonų partijos.
Chester A. Arthur. — Prezidentavo 

nuo 1881 iki 1885, užbaigimui Garfieldo 
termino. Gimė Spalių 5, 1830. Mirė Lap. 
18, 1886. Paėjo iš Vermont. Škotų-Airių 
kilmės. Advokatas. Episkopalų religijos. 
Republikonų partijos.

Grover Cleveland. — Prezidentavo nuo 
1885 iki 1889 ir antru kartu nuo 1893 iki 
1897. Gimė Kovo 18, 1837. Mirė Birželio 
24, 1908. Paėjo iš New Jersey. Angliškos 
kilmės. Advokatas. Presbyterijonų reli
gijos. Dabartinės Demokratų partijos.

(Bus daugiau)

SENATVĖS TAKAIS
Jaunystė, lyg vasaros rytas, 
Vilioja ir širdį ir sielą, 
Turtuoliui ir vargšui žmogeliui 
Gyventi malonu ir miela....

Bet ji tik akimirka viena,
Tik vystančios gėlės dvelkimas, 
Nes tau su gėlėm tebežaidžiant 
Jau šypsos žadėtas likimas.

Ir tu štai sulinkęs senelis 
Sutinki tą žilą likimą
Ir ašaras braukdams rankove
Bežiūri į linksmą jaunimą.

Ir rodos tau, žilas seneli,
Kad vakar žaidei dar su jais, 
Ir skauda, oi skauda tau širdį 
Kad eini senatvės takais....

Jonas Morkūnas.

PIRMUTINĖ SNAIGĖ
Krutinę man papuošė snaigė graži, 
Kai]) perlai, ar šilkas, ar žydintis žiedas, 
Kaip rytmečio pieyų kristalai maži, 
Kai dienai išaušus žolynais nurieda.
Aplinkui kovojo didi viesulą 
Sukelta vaitojančio vėjo tvirtuolio. 
O man ant krutinės snieguole maža 
Žydėjo tarytum gėlelė puikuolė.
Is spaudžiau Snieguolę prie savo širdies, 
Snieguolę kaip žvaigždę dangaus 

sidabrinę,
Tikėjaus kad visad ji tokia man bus, 
Kad puoš ir dabins ji vis man krutinę. 
Bet mirė jinai, kaip tas žiedas gražus 
Kad vėjo nublokštas purvyne sumirko. 
Jai laimė telėmė momentus trumpus, 
Ir liūdna ant mano krutinės pravirko.

Myk. Zablackas.

SNAIGĖS
Krinta snaigės kaip plaštakės, 
Kaip žvaigždutės sidabrinės.
Štai užgavo lupas, skruostus, 
Štai nukrito ant krutinės.
Piktai kaukia šiaurys vėjas.
Baltas laukas. Raibsta akys.
O tarp sutemų vakarių
Krinta snaigės kaip plaštakės.

Smaliečiai. Mykolas Zablackas.

dys krėtė visą pilį, surado ir slaptus urvus 
ir tamsiame požemyje rado nusikankinu- 
sius šešis vyrus, kuriuos išliuosavo. Dau
giau vyrų iš Vigrių nerado, jie buvo nužu
dyti, tik Gendrės sunai buvo laikomi gyvi, 
pasitikint per juos išgauti apie paslėptus 
turtus jų saloje, kurių visai nebuvo.

Nudžiugo neišpasakytai tie vyrai lais
vę atgavę ir pažinę savo naujus draugus, 
išvaduotojus. Gryžo Lietuviai iš Mozūrų 
nešdamiesi viską kas tik buvo panešamo, 
ypač ginklus ir šarvus, kurių Mozūrai tu
rėjo geležinių ir naujesnių negu Lietuviai.

Ardys šiam Mozūrui įsakė niekad ne
bandyti pereiti Bebro ir Luko upių į šiau
rę, nes ten jų visada lauks didelis Lietuvių 
pasipriešinimas.

Sulaukus savo sūnų, motina verkė ir 
džiaugėsi ir Ardžiui dėkingumo nebuvo 
galo. Ardys suvadinęs visus tos srities ku
nigus mokino ir ragino būti vienybėje, vie
nas kitam padėti, įsirengti kuorus gandams 
duoti priešų užpuolimui ištikus, ir gelbėti 
kada kaimynai šaukiasi, tada priešai nebus 
pavojingi.

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

VISI PO VIENĄ AR DU SKAITYTOJU — IR BUS TŪKSTANČIAI!

Skaitytojai, Korespondentai, Agentai — Visi Dirbkite! Padarykit “Dir
vai Savo Velykinę Dovaną — Gaukit po Vieną Naują Artoją!

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 lc, 3c ir 5c.

Siunčiant prenumeratą, įdėkit laiške

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 metyti nėra.

SVETIMAS AUKSAS <šiuo tarpuAmerikoje 
randasi apie $400,000,000 
vertės aukso priklausančio 
kitoms šalims. Tas auksas 
nepriskaitomas prie Ame
rikos aukso ant kurio re
miasi pinigų vertybė.

Žinokit Gerai Šitą — Kas Platina “Dirvą” tas Platina Apšvietą! 7

KODĖL aš valgau tam tikrus val- 
'•L‘ gius daugiau negu kitus 

kokius? KODĖL aš nešioju rubus tam 
tikros spalvos? Kodėl aš sueinu su vie
nais draugais daugiau negu su kitais, o su 
tam tikrais žmonėmis visai nesusidedu?

Atsakymas į tuos klausimus labai len
gvas — DĖLTO kad tas LABIAU patin
ka, už kitką.

Dabar paklauskite savęs DELKO jus 
skaitot “Dirvą”?

Atsakymas irgi aiškus ir trumpas: — 
“Dirva” jums labiausia patinka.

“Dirvos” skaitytojai per metų metus 
atnaujindami savo prenumeratą, nors ir 
neparašo mums specialio laiško su pažy
mėjimu kad jiems “Dirva” patinka, bet 
jų sena istorija santikiavimo su “Dirva” 
pasako mums aiškiai kad jie myli “Dirvą” 
ir niekad nemano su ja skirtis.

Bet ne visi skaitytojai pasitenkinę ty
li. Laikas nuo laiko gauname laiškus nuo 
senų skaitytojų kurie pasako kad “Dirva” 
jiems patinka ir jie, nežiūrėdami laikų 
sunkumo, bedarbės ir vargų kokius šiuo 
laiku pergyvena, pasisako savo širdies jau
smus — pasako mums kaip jie patenkinti 
“Dirva” ir kad niekados nežada su ja 
skirtis. Jie, ypač dabar, jaučia koks di
delis, brangus draugas yra “Dirva” kuo
met, bedarbei užėjus, daugelis senų drau
gų apleido, išsižadėjo, bijo susitikti, suei
ti...... Šie skaitytojai kurie mums para
šo savo pasitenkinimą “Dirva”, atkalba ir 
už tuos kurie per metų metus ją skaito ir 
džiaugiasi, bet mums nieko nesako.

Kiti ateina į administraciją ir asme
niškai pareiškia savo prisirišimą prie “Dir
vos”. Jie buvo pirmutiniai “Dirvos” pre
numeratoriai kada dar laikraštis turėjo 
vos kelis skaitytojus — kada dar buvo pa
sauliui nežinomas. Jie pirmutiniai davė 
savo dolarius “Dirvos” palaikymui ir pa
statė laikraštį ant kelio į platų, naudingą 
gyvavimą.

KODĖL jie iki šiol laikosi prie “Dir
vos”? Dėlto kad ji jiems patinka, dėlto 
kad jie randa jose sau įvairiausio skaity
mo — nuo paprastų vietinių žinelių iki vi
sokiausių raštų.

“Dirva” stengiasi patenkinti visus dė
dama tiek įvairių raštų kokių negalima 
rasti kituose musų laikraščiuose.

Tie patys musų geri draugai-rėmėjai 
išplatino ir padarė “Dirvą” populiariškiau- 
siu Amerikoje leidžiamu laikraščiu savo 
tėvynėje Lietuvoje. Beveik kiekvieno skai
tytojo, gyvenančio Amerikoje, gimtiniame 
kaime ar miestelyje yra išrašyta “Dirva”. 
Ten ji skaitoma plačiai ir gausiai. Ji ei
na iš rankų į rankas ir visiems patinka. 
Tą liudija laiškai gaunami iš paprastų kai
miečių ir įžymių inteligentų veikėjų.

savo draugų, ir metas po meto nepertrau
kiamai išrašinėja giminėms į Lietuvą, Ka
nadą ir net Pietų Ameriką.

Laikraščio platinimui niekados ribų 
nėra. Kuris ir skaito kitą laikraštį, gali 
skaityti “Dirvą”. Taipgi yra daugybė ap
link jus draugų ir giminių kurie dar ne
skaito jokio laikraščio. Yra tokių kurie 
pasiima pasiskaityti iš jūsų ir vėl grąži
na. Tas gerai, bi tik mėgsta skaityti. Bet 
jis turi parodyti savo pamėgimą ir labiau 
— lai išsirašo pats, vietoje naudotis jusli 
kišeniniu. Kurie yra biedni, nedirba, tuos 
galit pagelbėti, ir tą mes ypač prašom da
ryti — duokit jiems savo perskaitytą “Dir
vą”, padarysit jų liūdną, skurdų gyveni
mą smagesniu.

“Dirva” ir pati to prisilaiko: desėt- 
kai egzempliorių “Dirvos” savaitė iš sa
vaitės eina į ligonbučius, į senelių prie
glaudas, į sanatorijas kur tik Lietuviai 
užlaikomi, ir jie taipgi skaito ir gerėjasi 
musų dovana. Tą dovaną mes galime pa-' 
daryti musų nelaimingiems broliams su jų
jų, brangus skaitytojai, pagalba: jus re- 
miat, skaitot, palaikot “Dirvą”, mes gali
ne apdovanoti laikraščiu tuos kurie nie
kados jau neišgalės savo lėšomis prenu
meruotis.

|a.

Bet užtai mes turime daugiau

DIRBKIT, PLATINKIT “DIRVĄ”
Dabar ateina pavasaris, prasidės sė- 
Bet sėja Lietuvoje, o ne Amerikoje. 

Čia mes Amerikoje nei sėjame nei pjauna
me, nors gyvename savo sunkaus darbo 
prakaitu.
iaiko sėti ir dirbti kitokią dirvą — kultu- 
•os dirvą. Taigi, kviečiame visus su pa- 
laujintomis jiegomis, su pagyvėjusiu upu 
lar 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 
dienas ar du norinti išsirašyti “Dirvą”. O 
yra daugybė dar tokių skaitytojų kurie ne- 
orisiuntė 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.

PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPONUS l 933 METŲ UŽ PILNĄ VERTĘ

$2 Vertes Knygų Dovanai
“Korija V y tautas Didysis

1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
kams į žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kadą? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutę. DIDELĖ KNYGA 318 PUSL. .iVKTi iv

Juros Merga-.y — .y Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų
PęL / B <> _ Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluota. 300

I 71 71 I I pusi. Parašė K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia
f JI IĮ Lv Į v ■ II ’š Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno-

Q y vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi 
apie nežinomą Mergą atvykusią iš juros ir užkariavusią Žemaičius, ir apie vieną narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti. Patirkit apie atsitikimus pora šimtų metų prieš Apuolės laikus. La bai įdomus skaitymas. Kaina $1.00.

Klaj imas Štai įdomi 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, 

j 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’, ‘Juro’s 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 Susitvėrė
Būtinai susipažinkit su žemės atsiradimu — neužtenka tikėti kad 
“Dievas sutvėrė”. 140 pusi........................1 J....................$1.00

Namų Daktaras
Nandinga knyga turėti savo nanitiose kiekvienam — aprašoma 
įvairios paprastos ligos ir kaip nuo jų apsisaugoti....................... $2.00

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

Kun. Vladislavas Dembskis
Aprašymai apie tą garsų buvusį ‘bedievį kunigą’, ir rašytoją, Dr, 
Šliupo buvusį draugą. Su jų paveikslais. Knyga 164 pusi. ..50c

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

Meile ir Daile
Žingeidi knyga apie meiliškus dalykus, su 19 paveikslų. Naudin
ga turėti kiekvienam. 206 pusi..............................................  $1.00

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 
sudėjimą. Kaip tas viskas pasidaro. 174 pusi.................................... 75c

KAS DARYTI TOLIAU
Kada mes taip kalbame apie “Dirvą”, 

kad ji taip išsiplatinus ir mėgiama, kiti gal 
pamanys kad jau užtenka jai platintis ir 
rankas sudėję sėdės.

Bet jeigu tokių ir butų tai visgi ma
žai. Kiti visi supranta kad jeigu kas jam 
patinka tai jis nori kad ir kitas tą turėtų, 
vartotų ir džiaugtųsi lygiai su juomi.

Tokio supratimo laikėsi tie kurie jau 
per eilę metų, patys skaitydami “Dirvą”, 
išrašo ją savo giminėms ir draugams čia 
Amerikoje gyvenantiems, platina ją tarp

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 paraginki! kad išsirašy!ų.

Neužmirški! ir. kaimynų bedarbių — 
duoki! jiems “Dirvą” skai!y!i kuome! pa
tys perskai!ot. Lai ir jie turi tą malonu
mą koki turite palys iš savo mylimo laik
raščio.
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PRENUMERATOS KORTELE IšKIRPKIT

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

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

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

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

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

Kandi das
Garsaus Francuzo 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

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 Žemes Aprašymas
Geografija arba žemės aprašyma — 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, 
tą, raudoną ir geltoną. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
nių išvaizdas, tikėjimą, 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
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GERE. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA:
Siunčiu $.............. kaipo mokestį prenumeratai už “Dirvų.’

ant.............. metų laiko. Prašau siuntinėti šiuo adresu:
Vardas__________________________________________________________________

ŠĮ KUPONĄ
IR IŠPILDĘ
PASIUSKIT

Adresas

Paštas

Užrašė__________________________________________________ -_________________ E

Adresas____________________________________________________________________E
(Išrašant į Lietuvą, būtinai prisiųst pilną antrašą užrašytojo) | 
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DIRVAI”
KARTU SU
PINIGAIS.

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

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

Vienuolyno Slaptybes
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.

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

Šešėliai — ir Maupassanto Raštai
Mėgstantiems gražiąją literatūrą, apysakas iš gyvenimo, ši knyga 
bus tikras malonumas. 160 pusi...........................................................$1.00

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš
kiai pažymėki! norimų knygų vardus.

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

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

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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LIETUVOS KALNAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

KALNĖNŲ PILIA
KALNIS

Kalnėnų kaime, Jurbarko 
valsčiuje, gražioje lankoje 
stovi greta vienas kito du 
neperdideli, gražus piliakal
niai. Kuriais laikais tie pi
liakalniai atsirado žmonių 
padavimai neapsako.

Apie juos žmonės šitaip 
pasakoja. Tiedu piliakal
niai buvo supilti sargybos 
arba sekimo tikslams, kac 
kryžeiviai, Nemunu atplau
kę, pasalom neužpiltų Jur
barko. Juo tų kalnelių vir
šūnių labai toli matyti Ne
munu. Iki kryžeiviai at
plaukdavo prieš srovę, Lie
tuviai turėdavo laiko ir 
progos pasiruošti tinkamai 
pasitikti priešą ir pastoti 
kelią. Kova visuomet baig
davusi Lietuvių laimėjimu. 
Retas priešas iš čia gryž- 
davo pas savuosius; visi ki
ti, užpulti narsių Lietuvių, 
atsisveikindavo su šiuo pa
sauliu.

Vieną dieną Lietuvių sar
gyba pastebėjo atplaukian
čius keturis kryžeivių lai
vus. Visi Lietuviai pasislė
pė krūmuose, o vienas ka
rys, apsirengęs moteriškais 
rubais išėjo j pakrantę. Jis 
mokėjo ir svetimų kalbų, 
tat kryžeiviams supranta
ma kalba pradėjo šaukti: 
“Gelbėkit! Gelbėkit, broliai! 
Esu krikščionė, patekus į

KENTUCKY
BURLEY TABAKAS

“Tiesiog Iš Augytojo Pas Jus” 
Senas Kentucky Burley Tabakas yra 
tai geriausias iš puikiausių tabako 
derlių kokį derlinga Kentucky’s že
me gali išduoti—išnokęs, gausus la
pai—švelnus ir priimnus—su tuo re
tu senovišku skoniu ir kvepėjimu 
kokį tik atsakantis “sendinimas” 
gali išduoti. Mes galim užtikrint 
kad jus niekad neturėjot ir nerū
kėt puikesnio skonio, labiau paten
kinančio tabako visų gyvenimą.

Specialis Pasiūlymas!
PENKI SVARAI 

RŪKOMO 
TABAKO

$1

Gausus, Išnokę Senoviški Lapai 
Musų Old Kentucky Burley nėra nei 
tiek panašus į dirbtinį tabaką kaip 
diena su naktimi—garantuotas, liue
sas nuo chemikalų ir kitokių pridėč- 
kų kurie slepia negerumus, atmiežia 
skonio jausmą ir naikina sveikatą.

Mes naudojam tą patį būdą kaip 
musų diedukai vartojo prirengimui 
tabako savo vartojimui—išnokintas 
visoks kartumas — nepalikta niekas 
kas “ėstų" liežuvį arba apkartintį 
burnoj skonį. Tūkstančiai tabako 
mėgėjų pasaulyje pripažysta jo ge
riausią kramtymo arba rūkymo ypa
tybę.

NUKIRSK SAVO 1/^ Pardubda- 
TABAKO LĖŠAS ( me tiesiog 

> iš augyto- 
jų ir tas sumažina 18c nuo svaro 
Valdiškų Taksų — visą išdirbėjo ir 
tarpininko pelnus, taip kad sutaupy
sit 50% arba daugiau. Nebus gra
žiam pakelyje, be pagražinimų, tik 
pats sąvaimi geras tabakas ir daug.

PINIGUS TAUPANTI KAINA
RŪKOMAS 5sv. Prisiųsk Vieną 

arba už Dolarį ir mes
KRAMTOMAS $1.00 pasiųsim tuoj 

penkių svaYų 
pakelį. Pinigus grąžinsim- jeigu ne
būsit patenkinti.
Penki svarai Old Kentucky Burley 
sudarys jums 40 didelių pakelių rū
kymui arba 50 eilių kramtymui.

Pasiuskit 35c sidabru iš- 
Jhn bandymui vieno svaro pa- 

■ Jglli keliui stipraus ar lengvo 
tabako ir mes prisiųsim 

apmokėtu paštu jums persitikrini
mui koks musų tabakas. (18)

Independent Tobacco 
Grovers Association

McClure Bldg. Frankfort, Ky. 

Žemaičių nelaisvę. Man 
šiandien pasisekė iš jų pa
bėgti, nes Žemaičių kariu- 
menė išėjo medžioti”.

Kryžeiviai drąsiai pri
plaukė prie kranto paimti 
“moteriškę”. Kryžeiviai ap
sidžiaugė ir manė kad jau 
taps šių dviejų pilių valdo
vais ir šeimininkais. Tikė
josi įsistiprinti ir kada Lie
tuviai gryš iš medžioklės 
jau jų neprisileisti prie pi
lių ir staiga juos užpulti.

Drąsiai be baimės visi iš
lipo ant kranto, prisirišo 
savo laivus ir jau ruošėsi 
eiti užimti pilis. Bet smar
kiai apsiriko. Lietuviai iš 
pasalų staiga kryžeivius 
puolė. Priešų eilėse kilo 
sumišimas ir jie pasijuto 
apgauti. Jų akivaizdoj, pa
galbos šaukus “krikščionė 
moteris” staiga stojus vyru, 
narsiu karžygiu, su kardu 
rankoje. Kryžeiviams buvo 
pervėlu bėgti ir gintis. Nei 
vienas kryžeivis negryžo 
pas savuosius. Priešų lai
vai taip pat pasiliko Lietu
vių rankose.

Žmonės kalba kad po mi
nimais piliakalniais yra pa
laidota dviejų karžygių kū
nai, žuvusių kautynėse su 
kryžeiviais. Po didesniuo
ju jų vadas, po mažesniuo
ju jo padėjėjas.

1929 m. didesnįjį piliakal
nį kasinėjo keturi moksli
ninkai jieškodami senovės 
liekanų. Rado senoviškų 
kulkų ir akmeninių peilių.

Br. L—ys.

VERTI PAMATYTI 
LIETUVOS KALNAI
Šatrijos kalnas, — Telšių 

apskrityje. Pragarsėjęs ra
ganomis.

Girininkų kalnas — Šiau
lių apskrityje. Nuo kalno 
matosi 13 bažnyčių ir plati 
apielinkė.

Alkiai, Piliakalnis, Aukš- 
tagiris, Dyvitis, Girgžduta 
— randasi Tauragės apsk
rityje. Medvegalių kalnas 
stovi Tauragės ir Raseinių 
apskrities pasienyje. Nuo 
kalno matosi visa Žemaiti
ja.

Dyklius, Sausdegimis ir 
Kreviečių kalnai gana auk
šti ir puikus, randasi Garg
ždų valsčiuje.

Storių kalnas Anykščių 
vals., Utenos aps. Nuo kal
no matosi 14 bažnyčių, o 
kai kada galima esą pama
tyti ir pats Vilnius.

Yra dar gausybė kalnų- 
kalnelių, kurie yra begalo 
ramus ir gražus. Yra to
kių kalnų kurių ilgis tęsia
si visas kilometras.

Musų tėvynės kalnuose 
gali žmogus ramiai ilsėtis 
ir net ant minkštos žolelės 
nakvoti. Kalnai apaugę 
medeliais, kuriuose čiulba- 
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllKIIHIIIIIIIUIIIIIimilllllll^ 

LANGINIU UŽTIESALU TEMPĖJAI |
= (Curtain Stretchers)
= už kainą kuria agentai netu-
= rėš mažiausio sunkumo par-
= duoti, o pirkėjai nusipirkti.
- Jie buna ketvirtainiais, neiš-
= si kraipo, ir turi nerudyjan- 
= čias užkabas.
= Agentams duosime gerą už-
= darbj, bet taipgi parduodame 
= tiems kurie kreipsis į mus 
= pirkti tiesioginai.
I Everstrate Curtain 

Stretcher
= 2339 SCRANTON ROAD
= PPos. 0037 (16)
= (Reikalujam agentų)
=niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

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. MILIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

ulba paukšteliai ir lakštutė. 
Ant kalnų galima uogauti, 
galima grybauti, jei ištroš- 
kai gali ir atsikerti šalto 
trikštančio kalno vandenė
lio. Kam mums reikia Švei
carijos Alpų žiaurių kalnų 
kad mes turime gražių, ge
ručių savo kalnelių.

Pažinkime savo tėvynę ir 
ištikrųjų ją amžinai pamy
lėsime. P. Kriukelis.

PAJIEŠKOJIMAI

Rutka Juozas, iš Janaukos, 
Mariampolės ap., iki 1921 metų 
gyvenęs Rosemont, W. Va.

Stankevičius Antanas, iš Pa- 
mabeliškių, Mariampolės apsk., 
gyvenęs Minersville, Pa.

Butkevičius Bronius, gyvenęs 
Worcester, Mass. Jo tėvas, 
Juozas Butkevičius, gyv. Vai- 
datonių k., Kėdainių ap., labai 
susirūpinęs ir norėtų gauti ži
nių apie sunaus likimų.

Rakevičius Martynas, iš Per
naravos par., Airiogalos vals., 
gyvenęs Lincoln, N. H.

žeimavičius Kostas, seniau 
gyvenęs Philadelphia, Pa.

Vaitkevičius Matas, Antano 
ir Marijonos sūnūs, iš Prienų 
par. ar gal iš Balbieriškio vai., 
gyvenęs Shenandoah, Pa. Ne
va miręs prieš pora metų.

Zagoras Joselis - bžay, Ame
rikon atvykęs prieš 35 metus ir 
gyvenęs Philadelphia, Pa.

Merfeldas Jonas, Amerikoje 
apie 40 metų, gyvenęs New 
Yorke.

Mockevičius Mykolas, Ameri
kon atvykęs prieš 30 metų, dar 
1923 m. gyvenęs Waterbury, 
Conn.

šaras Aleksandras, kilęs iš 
Rizdikų k., Josvainių vai., gy
venęs Worcester, Mass., lankę
sis Lietuvoje 1912 m. ir vėl 
gryžęs Amerikon.

Bereišai, Kazyš ir Jonas, 
Amerikon atvykę prieš 30 m.

žadeikis Pranas ir duktė Mi- 
na, seniau gyvenę Brooklyn, 
N. Y., ir Freeport, N. Y., 1915 
m. neva išvykę j Kaliforniją.

šilanskis Adomas, tarnavęs 
Amerikos kariumenėje, gyve
nęs Portage, Pa., New Yorke. 
Nežinia iš kurios vietos paim
tas kariumenėn ir koks jo da
bartinis antrašas.

Grimalauskas Benediktas, at
vykęs 1905 m. iš Traupio, Uk
mergės ap., gyvenęs Philadel
phia., Pa.

Jieškomieji arba apie juos 
ką žinantieji malonėsit atsilie
pti į
Consulate General of Lithuania

11 Waverly Place
New York City

iiiiiimmiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiii

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

Ofiso valandos: 12 iki 2 
6 iki 8 vakare.

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

1 ♦♦W~M~M~W**2**W**5~W*t2**M~Jw5r*M**M**&*<l

2 Ofiso Telefonai Narni) . 
•■MAin 1773 KEnmore 4740W.

į P. J. KERŠIS : 
21414 Standard Bank Bid5. •
; ; Baigęs teisių mokslą Cumber- i ' 
i! land Universitete ir darbuojas • ■ 
• • su Teisių ofisu advokatų J
i i Collister, Stevens ir •
;; Kurzenberger
i i Su visais teisių reikalais Lietu- < ■ 

viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ;
i; kreipkitės prie musų.

AR REIKIA PATARIMO PAVA
SARINIAM NAMŲ APTAISYMUI?

Per 43 metus būdamas Maliavų ir 
Sieninių Popierų biznyje, A. Levine 
turi didžiausio patyrimo kurį jis no
riai pateiks kas tik paprašys.

Jis visada užlaikė didelį sandėlį 
Sieninių Popierų ir Maliavų ir jo re
kordas 27 metų Clevelande prirodo 
kad joks kompetitorius jo kainų ne
pralenkė. Jus sutaupysit čionai 50 
nuoš. pinigų pirkdami savo namų 
papuošimo reikmenis. Jis visada 
atitaiso jeigu pirkėjas kuo nepaten
kintas. Visos jo superkamos reik
menys ir maliavos yra griežtai iš
bandytos. Net pigiausi dalykai yra 
jo pertikrinami kad butų atsakanti.

Yra keletas krautuvių Clevelande 
kurios parduota maliavas, vamišius 
ir enamelius iki 55c galioną, bet tai 
yra tik apgaudinėjimas ir tokių ma
liavų nereikia pirkti.

Jeigu norit patarimo savo namų 
išpuošimo reikalais pamatykit A. 
Levine atsilankę į U. S. Wallpaper 
and Paint Co., 5522 Euclid avė., ir 
patirsit kad jo patarimas bus labai 
naudingas.

Tėmykit jų skelbimą apačioje.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road 

ŠĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII^

Tik $10.00 Įmokėti už bent kokį 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
= HEnderson 8658 (16) 5108 EUCLID AVE. =

nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiih?
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KAM SIRGULIUOTI I
H DR. M. H. HERSHEY KLINIKOS PRANEŠIMAS | 
g Pranešame kad per savaitę nuo Kovo 20 d. musų naujai įreng- g 
it tame gydymo ofise bus ekspertas klinikas ir daktaras su daug g 
g patyrimo diagnozavime ligų šimtų žmonių, kurs pažysta visas Ii- g 
H gas. Užkviečiame visus kurie serga kokiomis nors ligomis, ištyli- H 
g mui kas jums kenkia. Pilnas išegzaminavimas tik $3, kurs pas- j; 
tj kiau kaštuos $10. Kadangi per dieną mes galėsim priimti tik po g 
|s: dešimts žmonių taigi prašom susitarti jūsų atsilankymo laikui, H 

iki Kovo 14 dienos, nes su ta diena baigsis sutarimų priėmimas. H 
Egzaminavimas truks visą valandą laiko. Taigi negaišuokit.

Telefonuokit arba rašykit tuojau H

DR. M. H. HERSHEY, D.C., M.T.D. |
0 7034 Superior Ave. (13) ENd. 8714-9075 H

AR MAN RUPI-
AR mano vaikai galės 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 RYTOJ?

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

ris užgarantuos išsipildymą šitų troškimų,

NEW YORK LIFE INSURANCE CO.
Suorganizuota 1845 m.

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

S. SAMPLINER
1300 Keith Buld. Cherry 8060

KUOMET PUOŠIT NAMUS — PIRKIT PROTINGAI

TheU.S. Wallpaper&PaintCo.
DVI KRAUTUVĖS

5522 EUCLID AVE. 7812 BROADV AL AVE.
Phone: HEnderson 6944 Phone: Diamond 2639

įsteigta 1905 metais

Plaster Popiera
Rupus 30 colių nešuntamas

Speciale 1 f)— už
kaina V Roliuką

Virtuves Popieris
Vėliausių Spalvų ir Pavyzdžių 

Kainos K iki Qr už
žemos Roliuką

LUBOMS Miegamųjų Popieris
10 Uncijų sunkumo 

Nekurie yra visai pigus tik 
6c nuo Roliuko .

Pavasariniai 
Nenušunta nuo šviesos

Specialė 10— už
Kaina Roliuką

UPCO BRAND
Gloss Maliava

Greitai Džiustantis
ENAMEL

Vidui ir Išlauko
Specialė $1.49 _ ,už
Kaina Galioną

Visokių Spalvų
Nauja Žema <C i 7J nuo
kaina *** * Galiono

Pirmos Rūšies
Flat Undercoater

U. S. No. 21
Specialis Varnišis

Balta arba Spalvuota
Įikrai. . $1.49 _ "žNupiginta Galioną

Greitai Džiustantis
Geras 98c nu?

Pirkinis Galiono

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU ČIONAI 
SUTAUPYSIT 50% ANT VISKO

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

THE EUCLID AUTO SALES 
ši įstaiga pradėjo iš pat že

mai. Laikėsi teisingo kelio vi
suose savo pardavimuose ir už 
tai nuolat didėjo, iki dabar ji 
tapo viena iš puikiausių naudo
tų automobilių pardavimo įstai
gų ant Euclid Ave.

Jie žino savo biznį ir todėl 
duoda savo kostumeriams pro
gą tokio žinojimo vaisiais pa
sinaudoti.

Harry Halpert, Pres. & Gen. 
Mgr., žino kaip svarbu yra kad 
pirkėjas išvažiuodamas su čia 
pirktu automobiliu butų pil
niausia patenkintas savo pirki
niu.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 

Skaitykit “Dirvą”.

IŠSINUOMUOJA KAMBARIAI
1389 E. 92 St., netoli Šv. Tarno 

bažnyčios, išsinuomoja kambariai: 
5 kambariai viršuje, $18; 5 apa
čioje, $20; su garadžiais. Viskas 
gerai įrengta. Kreipkitės tuojau ten 
pat.

IŠSINUOMOJA KAMBARIAI
6 kambarių namas, maudynė, 
fumasas, garadžius. Gausite 
pigiai. Kreipkitės tuoj

1347 EAST 68TH ST.

AKRONO NAUJIENOS
AKRONO JAUNIMO DRAU

GIŠKO KLUBO VEIKIMAS — 
Balandis bus labai veiklus me
nuo musų Draugiškam Klubui. 
Pirmiausia, Balandžio menuo 
yra metinių sukaktuvių mėnuo 
nuo Klubo įsisteigimo. Nuo su- 
siorganizavimo klubas buvo la
bai pasekmingas draugišku at
žvilgiu ir veikimu. Pereito me
to bėgyje klubas rengė šokius, 
koncertus, išvažiavimus, lankė
si ir dalyvavo programuose ke- 
letoj koncertų Clevelande, davė 
radio koncertus iš stočių WJW 
ir WADC, taipgi buvo suren
gęs labdarybės balių parėmimui 
biednų Lietuvių šeimų.

Antra, Balandžio 6 d., ketvir
tadienio vakare, nuo 7:30 vai., 
bus susirinkimas, kuriame bus 
renkama valdyba šiam metui; 
susirinkimas bus Y. W. C. A. 
salėje.

Pagaliau, Dramatiškas Klu
bas rengiasi prie perstatymo 
pirmo veikalo šeštadienio vaka
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiir

THE EUCLID AUTO SALES, Ine.
= 5017-5101 EUCLID AVENUE

PASITIKĖTINI NAUDOTŲ 
KARŲ PARDAVĖJAI

Kilus reikalavimui “New Deal" Amerikos biznio metoduose yra j 
E kaip tik eilėje su metodais kokius mes visada naudojome mu- E 

sų 15 metų pasekmingame operavime. :
Kuomet turit karą parduoti — :

= Kuomet turit karą išmainyti —
Kuomet norite nusipirkti sau naują karą— Ę

E Būtinai leiskit mums apiprekiuose jį. Nebus nieko blogo, net E 
jeigu mes nepadarytume biznio su jumis.

(16) Harry Halpert, Pres. & Gen. Mgr. =
................... .

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- 

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

| DUOKIT SKALBTI MUMS I 

t Žemiausios kainos už skalbimą baltinių — f 
25 svarai už $1.00T S*

❖ 4c už kožną svarą viršaus. Išdžiovinti skalbiniai po 8c X 
X svaras, minimum kaštai 50c. Taupus patarnavimas — X 
$ už 18 sv. 1.26 (suprosijama visi lygus skalbiniai: paklo- t 
£ dės, rankšluosčiai, pagalvių užvalkalai. *
X Marškiniai suprosijami už 10c prie kitų skalbinių. X 
| THE REAL FAMILY LAUNDRY CO. | 
X HEnderson 7140 (18) 5710-5804 Superior Ave. |
X ..................... X

į AR NESVEIKUOJAT7 | 
į JEIGU TAIP TAI NEATIDĖLIOKIT, NES GALI į į BŪTI LABAI PAVOJINGA !«
į Aš gydau beveik visas užsisenėjusias ligas labai pasek-
S Aš gydau beveik visas užsisenėjusias ligas lab I; 

mingai — be vaistų ir be pjaustymų. Mano gydymo bu- J.
;! das atgrąžins jums sveikatą jeigu kitkas niekas negel- 
į bėjo. Nieko nerizikuosit, pasitarimas dykai. Daugiau į 
I; tikrų pasekmių už mažiau kaštų. Matykit mane tuojau. ?
v 16 metų praktikoje. į
:■ DR. F. J. CHALUS į
į BEVAISTIS GYDYTOJAS (13 į

5408 Euclir Avė. kampas E. 55th St. Phone EN. 2097
'v.,.‘.VAV.WA’.W.W///Ah,.,AVA,A‘.WAWAW.".,AVA?

re, Balandžio 29 d.
Akrono Lietuvių Draugiško 

Klubo Choras labai gražiai pa
sirodė savo radio programų iš 
stoties WADC sekmadienį, Ko
vo 26 d., kaip tenka nugirsti 
iš klausytojų.

Choras, kuris susideda iš 24 
balsų, sudainavo tris dainas, ir 
Elzė Sidariutė ir Bernice Alek
naitė padainavo duetą, taipgi 
duetą padainavo Hank ir Pete 
Hollishiai. P-lė June Morgan 
iš Morgan Raiders akompana
vo.

Akrone lankėsi būrelis Cleve- 
landiečių, veikli panelė Adelė 
Rakauskaitė, p-lė Paulina Brass 
ir Joas Murzin, kurie taipgi at
silankė radio stotyje sekmadie
nį pamatyti kaip musų klubo 
choras pildė programą.

Buris Akroniečių rengiasi j 
Clevelandą šį sekmadienį pama
tyti veikalą “Aušros Sūnus”, 
statomą Darželio naudai.

Stasys.
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1$ LIETUVOS
DAUGIAU VEDYBŲ
Pernarava, Kėdainių ap.

— Šymet čia vedybų yra 
daugiau kaip kuriais nors 
praėjusiais metais. Tuokia
si žmonės ir krizio nepaiso. 
Daugumas tai daro medžia
giškais sumetimais — ga
vimui kraičio pataisyti ūkį. 
Del to merginos turinčios 
geras dalis šymet piršlių 
neatsigina. Tačiau vestu
vės visur buvo paprastos.

Baguslaviškis, Ukmergės 
ap. — Kitur del krizio ves
tuvės sumažėjo, bet čia tai 
padidėjo. Pav. Vasario 12 
d. Baguslaviškio klebonas 
paskelbė net 34 porų užsa
kus, ko niekad čia nebūda
vo.

Baisogala, Kėdainių aps.
— Šymet čia daugiau žmo
nių vedasi kaip pernai. Kas 
sekmadienį prieš užgavėnes 
kunigas iš sakyklos skelbė 
po 15—20 užsakų. Vestuvi
nės puotos del krizio ir čia 
labai sumažėjo. Apsieina
ma skupokai.—Tsb.

vo sulaikytas ir pasodintas 
į kalėjimą.

Teismo sprendimu Kovo 
mėn. pirmose dienose Šar- 
kus nubaustas 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo ir jam 
atimta visos teisės. “L.A.”

KATINAS NAJAUTĖ 
ŠEIMININKO MIRTĮ
Būtingė, Kretingos ap.— 

Nesenai mirė pil. Lajaus- 
kas, sulaukęs 98 metų am
žiaus. Gyvas būdamas ve
lionis mėgo gyvulius ir tu-

NEPAPRASTOS ŽMOG
ŽUDYSTĖS BYLA

Pereitų metų Rugpjužio 
m. pradžioje Merkinės Žy
daitė Rebeka Cicelskaitė iš
nešė už miesto dirbusiam 
savo tėvui pietus. Išnešė ir 
negryžo. .Policija ir vietos 
gyventojai ėmė jos jieško- 
ti. Po dviejų dienų jos la
vonas buvo surastas paslėp
tas. Nustatyta kad ji bu
vus išgėdinta, sumušta iv 
galu gale papjauta.

Šią žudystę- -padarius- bu
vo Įtartas ąpielinkės gyven
tojas Juozas Šarkus, ne vie
ną kartą baustas už įvai
rius nusikaltimus. Jis bu-

į llUlllo IJLICgU o./ * L411LLO 11 V LA 

, rėjo užsiauginęs katiną, ku
ris buvo taip pat senas ir 
turėjo mažiausia 25 m. am
žiaus. Katinas buvo labai 
pamėgęs savo šeimininką ir 
su juo nei dieną nei naktį 
nesiskirdavo. Dieną prieš 
šeimininko mirtį katinas 
nei iš šio nei iš to pasidarė 
neramus ir kniaukdamas 
pradėjo lakstyti kambaryje 
iš kampo į kampą, tarsi vie
tos nerasdamas. Veltui na
miškiai pastangas dėjo no
rėdami katiną suraminti, 
kuris juo toliau tuo labiau 
neramesnis darėsi. Jo ne
ramumu susirūpinę namiš
kiai pradėjo spėlioti ar tik 
ką nujausdamas katinas ši
taip nerimsta. Taip ir bu
tą. Pasirodo, katinas nu
jautė savo šeimininko mir
tį. Šeimininkui mirus, ka
tinas kaž kur dingo. Ilgai 
jieškoję, namiškiai tik se
kančią dieną po šeimininko 
mirties rado katiną ant na
mų pastogėj negyvą. Na
miškiai susidomėję šitokiu 
reiškiniu nutarė katiną nu
nešti pas veterinorių ir iš
tirti dėl ko katinas nugai
šo: iš 
čio jo

BELGAI PERKA LIETU
VOJE MIŠKO

Kovo mėn. pradžioj Klai
pėdoje lankėsi Belgų miško 
firmos atstovai. Jie apžiu
rėjo lentpjūvėse miškų de- 
partmento apdirbamą miš
ką. Belgai nori pirkti ap
dirbto miško 2—3,000 stan- 
dardų mainais už pirktus 
pas juos geležinkelio pabė
gius. Belgams apdirbtas 
miškas patiko ir atitinka jų 
reikalavimus.

Klaipėdon taip pat atvy
ko vienos žymios Anglų 
miško prekybos firmos at
stovai. Anglai taip pat su
sipažino su Rusų miško ap
dirbimu Klaipėdoje. Ta An
glų firma laikoma viena di
džiausių miško prekybos 
srityje.

Susipažinę su apdirbamu 
mišku, Anglai išvyko į Kau
ną, išaiškinti visus pirkimo 
galimumus. “L.A.”

NAIKINA STIRNAS
Žalioji, Vilkaviškio ap.— 

Miškininkai nepajiegia ap
ginti stirnų nuo atsiradusiu 
nenaudėlių baisaus naikini 
mo. Jie stirnas ne tik šau
do bet ir gaudo Įvairiomis 
kilpomis ir kitokiomis ža
bangomis. Dažnai randa
ma stirnų kilpose pasismau
gusių ar prisitrenkusių.

Policija jau daug šautu
vų atėmė iš vadinamų bra
konierių, kurie patys šau
tuvus dirbąsi.—Tsb.

senumo ar iš gailes- 
širdis sprogo.—Tsb.

KANADOS 
NAUJIENOS

TORONTO, ONT.

MUSŲ RAUDONUKAI 
MUŠTYNĖMIS SAVO 

TIKSLUS SIEKIA
Komunistų šlamštuose iš 

šios kolonijos tepami siek
sniniai straipsniai ant vie
tos tautininko J. K. Musų 
Lietuviški Maskvos agentai 
prirašo visokių nesąmonių 
to asmens teršimui, piešda
mi jį didžiausiu komunistų 
priešu. Tie musų žydber- 
niai vieni kitiems pinkles 
daro prieš Kanados valdžią 
ir neapsikęsdami skundžia, 
o tą savo barbarizmą nori 
suversti ant J. K. Musų 
raudonukai tarp savęs kal
basi kuris smarkesnis, drą
sesnis būti budeliu “pačiu
pinėti” J. K.

Skaitytojams žinoma ko
munistų žvėriškumai visa
me pasaulyje, ir to netrūk
sta tarp mūsiškių- šioje ko
lonijoje. Reikia paminėti 
kaip musų žydberniai šau
kia darbininkus prie vieny
bės su kumščia.

Kovo 7 d. pas P. Alksninį 
atsilankė slapta policija jie- 
škoti namie gaminamų al
koholinių gėrimų. P. A. 
buvo Įskųstas pačių Mask
vos agentų draugučių. P.

A., po kratos, išleidęs val
džios ponus, tuoj su savo 
įnamiais pasidarė nuos
prendį kad policiją ant jų 
užsiuntė ne kas kitas kaip 
J. K., nes mat prieš jį pro
vokacija užvesta visu rau
donu frontu. Na tuojau 
A. S. ir S. G. išėjo j ieškoti 
įtariamo priešo. Radę jį 
pas vienus ' Lietuvius na
muose ir puolėsi kolioti ir 
prikaišioti užvedimą polici
jos ant jų namo. J. K. jaus
damas ramus sąžinėje, bet 
pamatęs kad raudonukai 
puola visu įtūžimu, nu
sprendė nueiti pas Alksninį 
pasikalbėti ir patirti iš kur 
jis turi tuos “faktus”.

Įleistas į vidų, J. K. nu
ėjo pas patį Alksninį. Nie
ko pikto nepadaręs, tikėjo
si kaip su žmogus pasikal
bėti, bet P. A. pamatę'; ji 
tik suriko nesavu balsu — 
“Atsitrauk, žalty, aš tavęs 
nepažystu!” ir norėjo tame

pat momente parodyti savo 
“didvyriškumą”, puldamas 
kumštimis daužyti lyg be
protis. Neužteko to, dar ir 
kiti draugužiai šoko ant J. 
K. kaip vilkai. Jam pasi
sekė iš tų Maskvos kruvinų 
draugužių pasprukti.

Kovo 19 d. dienos laike 
vienas draugutis užpuolė J. 
K. gatvėje, norėdamas ant 
vietos paguldyti, bet nepa
sisekė žmogžudžiui, nes pa
matė kiti žmonės tą bepro
ti ir viskas baigėsi laimin-

gai.
Mat prie kokios “vieny

bės” musų žydberniai veda 
savo pasekėjus: visur tik 
sėja šmeižtus ir kursto prie 
kraujuotų peštynių, didin
dami Lietuvių tarpe nesu- 
gyvenimą. Tai vis Mask
vos “mokslas”, “apšvieta”, 
pasemta iš Trockinių Žyde
lių.

Šalin komunizmas iš Lie
tuvių tarpo, mums reikia 
vienybės ir broliškumo.

X. X.

MERRITT’S RESTAURANT
7005 Superior Avenue

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

Sandvičiai 5c ir 10c. Kava 5c.

Greitas patarnavimas. (14)

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)

O ROSEDALE ©■
Dry Cleaning Co,:

C. F. PETRAITIS,'Prop. 1 

6702 Superior Ave.,4 ’

o *v

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mano vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir jų ištinimu. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti į ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expcllcrj ir ištrynus sutinusias 
vietąs tris kartus į diena, tuoj aus 
Sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėjo eiti darbam Pain-Expcllcris 
ji išgydė.’*

A. S.
Manchester, Conn.

UŽDARBIAUJAMA

-EXPELLER

KAIP
Šiauliai. — Geriems žie

mos keliams esant, atsira
do įvairių darbų, kuriuose 
gavo darbo ir miesto bedar
biai. Daug jų kerta ledus 
ant ežero ledaunėms ir dir
ba miesto savivaldybėj be- 
siruošdami grysti keletą 
miesto gatvių.—Tsb.

TIESIAI I KLAIPĖDĄ 
be persėdimo 

METINĖ EKSKURSIJA 

I L I E T U VA
Rengiama vadovybėje

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 
GARLAIVIU

Išplauks iš New Yorko Gegužes 10 d.
—■ Trečios Klases Kainos: 

iš New Yorko į Klaipėdą......... .......
Į Klaipėdą ir atgal

Pridedant Jung. Valst. Taksus.

$ 92.00
153.50

Informacijų kreipkitės į

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

“NAUJENOS" 1739 S. Hal
sted St., Chicago, 111:

ATLANTIC TRAVEL SER
VICE, K. Sidabras, Prop. 
342 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

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

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

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

NORTH GERMAN

Linija Garsiy Garlaiviy

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 VIENYBE 
PUBLISHING CO., 193 
Grand St., Bklyn. N. Y.

DABAR PATS LAIKAS'

Taipgi bus išplaukimų kitomis vėlesnėmis dienomis — 
atėję pasitarsit, pasirinksit jums patogiausi laiką.

Kurie rengiatės gryžti apsigyventi arba norit apsilanky
ti Lietuvoje, pradėkit rūpintis apie kelionės dokumentus 
dabar. Kreipkitės į “Dirvos” Agentūrą informacijų, o 
galėsit važiuot kada jums laikas geriausia leis.

$92 i Klaipėdą parvažiavimas Į abu galu $15350
VAŽIUOKIT SU EKSKURSIJOMIS - TURĖSIT DI

DELIO MALONUMO - NENUOBODI KELIONE, 
IŠKILMINGAS SUTIKIMAS KLAIPĖDOJE

Išplaukimo diena North German Lloyd Laivas
GEG. 10 BERLIN

Tiesiai į Klaipėdą be persėdimo.

TEMYKIT EKSKURSIJAS
Išplaukimo diena Swedish American Line Laivas
BAE. 22 GRIPSHOEM

Per Gothenburgą j Klaipėdą

Tel. Endicott 1378
Dr. S. T. TAMOŠAITIS 

(THOMAS) 
LIETUVIS DENTISTAS 
6902 Superior Ave. 

Skersai gatvės nuo Lietuviu 
Salės.

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. į

VIDUTINĖS KAINOS.
Informacijų kreipkitės pas vietinį agentų arija

HAMBURG-AMERBCAN LINE
839 Union Trust Bldg Cleveland

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiimiiiiiitiriiiiiiiiiiiiiiiiiitr^

NIKODEMAS A. WILKELIS|
(Neverauskas) =

E
Licensed Funeral Director

Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- 5 
dernišką laidotuvių vretą

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo E 
derniškas.

HEnderson 9292 
itiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?  
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MOTINOS IR DUKTERYS
Dabar yra laikas užsitikrinti save geru amatu ir už- E 

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

The Progressive Dressmaking School
E. 55TH St. and Broadway
Ineiga iš Hamlet ave.

Olympia Theater Bldg.
Michigan 9363.

-imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih~  
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(A. JAKUBAUSKIENĖ)
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

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

: nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150 
ir aukštyn be apribojimo. ' Reikak telefonuokit.

Ė 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 Ę
'diiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiMiiiii riii.iiiiiiiiiiiiuim"

LIETUVIAI!

Važiuokit Tiesiai į Klaipėdą 
su 

DIDELE VASARINE EKSKURSIJA 
LAIVU 

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

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Į vienų pusę I abi pusi

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

------ Taksai reikia primokėti ------

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Važiuosit Lietuvon?.
Būtinai kreipkitės.} sava — seną patikėtiną Lietuviška — įstaigą.

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

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

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

342 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Bartkevičius, IT., 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, Hartlord, 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.
Vienybė, 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Washner, C. J., 1921 Carson Avenue, Pittsburgh, Pa.
Žemantauskas, J., 130 Congress Avenue, Waterbury, Conn.

arba
pas vietinį autorizuotų agentų.

ARBA

Scandinavian-American Line
27 Whitehall St. 248 Washington St. 130 N. LaSalle St.
New York.N. Y. Boston, Mass. Chicago. 111.

5RS*.,



j KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKĖSE Į
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais E

.. ..............................................................................
Visi rengkitės pamatyti didį veikalą

“AUŠROS SŪNUS”
Perstatymas Įvyksta šį sekmadienį, Balandžio 2 d., nuo 

8 vai. vakare, Little Theatre, Public Auditorium.
Ateinantį sekmadienį, Balan

džio 2 d., Clevelando Lietuviai 
vėl turi progą pasirodyti su sa
vo vaidinimu Tautų Teatrų se
rijoje, kurias jau trečias metas 
rengia didžiausias Ohio valsti
jos dienraštis Cleveland Plain 
Dealer.

Kaip pirmiau taip ir šį kartą 
veikalą stato Lietuvių Kultūri
nio Darželio Sąjunga.

Didžiausias- paskiras sumas 
pinigų Darželio naudai Kultū
rinio Darželio Sąjunga gavo iš 
tų perstatymų, ir tikisi šį kar
tą padaryt nemaža naudos Dar
želiui, ypač kad dabar pinigai 
labiausia reikalingi, nes atida
rymas bus Birželio 11 dieną.

Šiam perstatymui parinkta 
veikalas “Aušros Sūnus”, žino
mos Lietuves rašytojos Sofijos 
Čiurlionienės-Kymantaitės. Tai 
yra kruvina drama iš Lietuvių 
kovų su Rusais už savo spaudą. 
Dalykas dedasi maždaug Kra
žių skerdynių laiku, kuomet 
Rusai kazokai užpuolę Lietu
vius bažnyčioje', daug jų išžu
dė, daugybę sužeidė.

Veikalas parodo musų senes
nių laikų šviesos nešėjus, pa-1 
prastus kaimiečius,' kurie per j 
savo pasišventimą, per savo 
kraują ir gyvastis nešė savo 
broliams šviesą, gaivino jų Lie
tuvybę nuo išgesimo, kad jie 
savo pečiais, kada nors, nuver-. 
stų carų žiaurią priespaudą iri 
iškovotų savo tautai spaudą, o 
su ja, kaip žinome, atėjo ir 
laisvė.

Daug mes žinom apie tuos 
priespaudos ir persekiojimo lai
kus, daugybė ir patys pergyve- 
not baimę ii- net persekiojimus 
caro kazokų ir šnipų iki 1904 
metų, bet mažiausia mes turim 
veikalų vaizduojančių tai. šis 
veikalas yra gyvas vaizdas Lie-,

tuvių kentėjimų kovojant už 
tai kas nenuėjo niekas — kas 
laimėta. Ir tame veikale vei
kėjas sako, vienas kitą drąsina 
dirbti, nepasiduoti, laimėti.

Sūnūs, tėvas ir duktė, su pa
galba savo kaimynų, pasišven
tusių kaip ir jie, dirba, platina 
uždraustą spaudą, siekia prie 
laimėjimo, bet skaudžiai ken
čia nuo žiaurių Rusų už tai ką 
mes šiandien turime ir laisvai 
naudojamės. Ar butų buvus 
Lietuva jeigu ne tokie pasi
šventėliai knygnešiai?

Dalyvaukim visi!
Musų visų atsilankymas per

statyme “Aušros Sūnų” yra bū
tinas dviem atžvilgiais: vienas, 
paremsim Darželio idėją, ant
ras — pasirodysim svetimtau
čiams kad mes mokam įvertin
ti jib pastangas duoti Lietu
viams taip plačiai pasigarsinti. 
Paveizdan, Plain Dealer talpina 
plačius aprašymus apie Lietu
vius visą šią savaitę, talpina 
artistų atvaizdus savo pusla
piuose, ir teikia visokią kitokią 
paramą kad tik veikalas pasi
sektų. Atsiunčia net savo ar- 
tistą-direktorių veikalo sumoki- 
nimą prižiūrėti.

Įžanga į teatrą visai maža: 
tik 25c. ir 50c., o tiems kurie 
dar depresijos nejaučia palik
ta keletas vietų po 75c ir po $1.

Little Teatras visiems žino
mas: jis randasi vakariniame 
kampe miesto auditorijos prie 
St. Clair avė. Ten jau statyta 
du kiti Lietuviški veikalai.

Visi stengkitės pribūti į lai
ką, apie 8 vai. vakare, kitą sek
madienį, Balandžio (2 d. Tikie- 
tai galima įsigyti ir iškalno, ten 
nereikės laukti eilėje tą patį va
karą. (Žiūrėkit skelbimą šia
me puslapyje.)

OHIO IRGI TURĖS 
ALAUS

Ohio valstijos .legislaturoje 
padaryta patvarkymas įvest alų 
šioje valstijoje kartu su kito
mis valstijomis.

Kovo 27 d. valstijos senatas 
perleido alaus bilių didele dau
guma balsų.

Kovo 29 d. valstijos atstovų 
butas irgi tą bilių perleido 100 
balsų prieš 29.

Gubernatorius White bilių 
užtvirtins ir alus liks legališku 
Balandžio 7 d. Taigi bravorai 
ir Clevelande jau imasi alų ga
minti.

BANKAI stengiasi susitvar
kyti. Union Trust Co. ir Guar
dian Trust Co., du dideli ban
kai kuriems nebuvo pavelyta 
atsidaryti pilnoms operacijoms, 
deda visas pastangas susitvar
kyti.

Kovo 29 d. Washingtone gau
ta leidimas perorganizuoti di- 
džiausį banką, Union Trust Co. 
į First National Bank of Cleve
land. Valdžia duoda apie $25,- 
000,000 paramos.

Deda pastangas persiorgani
zuoti ir antras suvaržytas ban
kas, Guardian Trust Co.

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

DIRVA

ATSIMINIMAI IŠ CLEVELANDO PRAEITIES
šis yra pirmutinis straipsnis iš atsiminimų apie senes

nius Clevelando Lietuvių kolonijos gyvenimo laikus.
Skaitykit “Dirvą”, per visą vasarą turėsim aprašymų 

pačių seniausių Clevelando Lietuvių gyventojų.
K. S. KARPAVIČIUS, 
“Dirvos” Redaktorius.

KoVo 31> 1933

LIET. DEMOKRATŲ Klubo 
reguliaria mėnesinis susirinki
mas bus laikomas šio ketvirta
dienio vakare, Kovo 30 d., Lie
tuvių salėje, nuo 7 ?30 vai. Na
riai prašomi dalyvauti.

Kurie norit linksmai pabalia- 
voti rengkitės į klubo balių šeš
tadienio vakare, Balandžio 22 
d. (tikietuose padaryta klaida, 
pasakyta ‘šeštadienį, Bal. 23.’)

Komisija.

Kostantas Telksnis prašomas 
atsilankyti į “Dirvos” agentū
rą sąryšyje su savo žemės per
vedimu Lietuvoje.

“DIRVA” rengiasi prie nepa
prasto vakaro Lietuvių salėje. 
Bus puikus programas su ar
tistais iš kitų miestų. Įvyks 
po Velykų, sekmadienį, Bal. 22.

LANKĖSI svečias. “Dirvos” 
redakcijoje lankėsi Jonas Ran
kelė, jš Racine, Wis., kurs čia 
atvažiavo keletai dienų pas sa
vo draugus paviešėti.

PRANEŠIMAS Dr. V. Kudir
kos Dr-jos nariams ir visiems 
vietos Lietuviams. Draugija 
yra nutarus po kožno savo su
sirinkimo turėti paskaitas svei
katos klausimais. Kviečiame į 
šias paskaitas atsilankyti na
rius ir bendrai Lietuvius.

Sekantis Dr. V. Kudirkos dr- 
jos susirinkimas įvyks penkta
dienį, Balandžio 7 d., Lietuvių 
salėje, ir susirink’imui užsibai
gus bus paskaita, kurią duos 
Dr. J. Kamesis. Kurie ne na
riai nori paskaitos pasiklausy
ti ateikit po susirinkimo, apie 
9 vai. Jonas Jarus, Pirm.

NELAUKTA žiema. Kovo 
25 d. Clevelande -staiga sugryžo 
žiema, oras atšalo ir daug pri
snigo. Nors sniegą antrą die
ną pusėtinai nuvarė, bet oras 
pasiliko šaltas.

LIET. NAMŲ Savininku su
sirinkimas įvyks Lietuvių sa
lėj penktadienio vak., Kovo 31. 
Gerbiamieji! Liet. Namų Sa
vininkų Sąjunga atsišaukia į 
jus kaipo miesto užlaikytojus 
kad visi susidėję į bendrą or
ganizaciją ką nors nuveiktu
me. Daug kas galima nuveik
ti jei bendrai dirbsime.

Nelaukit toliau, jus spaudžia 
tie patys sunkumai kaip ir ki
tus, ir greitesnis pasidarbavi
mas greičiau duos palengvini
mą. Stokite į šią organizaciją. 
Mokestis pas mus pigesnė ne
gu kitose tos rūšies organizaci
jose. šiame susirinkime bus iš
duota raportai iš bendro veiki
mo su kitų tautų namų savi
ninkų organizacijomis. Taipgi 
musų valdyba pakvietė van
dens departmento viršininką 
paaiškinti kodėl vandens kaina 
tapo taip pabranginta, nors 
ežere vandens yra užtektinai.

Toliau, yra pasiųsta užkvieti- 
mas Charity valdininkams kad 
atvyktų paaiškinti kodėl taip 
daroma su biednųjų jų globoje 
esamų šeimų nuomom: nekuriu 
namų savininkai gauna iš mies
to labdarybės pilną nuomą, o 
kiti tik dalį ir viskas. Todėl 
svarbu visiems atsilankyti ir iš
girsti įvairius jus paliečiančius 
pranešimus. Valdyba.

LIET. VAIZBOS BUTAS tu
rės gražų balių ir koncertą per 
Velykas Lietuvių salėje.
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j PAŠARINIAI STYLIAI Į
GATAVI JŪSŲ PASIRINKIMUI

Vyrams ir Vaikinams Grynos Vilnos
OIITT/I (MG EKSTRA KELNĖSSIUTAI $12 tos pat materijos

•po.UU 
kitur.Vertybes kokioms lygių nerasit niekur

Naujos Pavasarinės Skrybėlės $1.95 ir $2.45
Rankom dirbti šilkiniai Kaklaraikščiai
Vyriški
Gražios

Kepurės 48c.
2 už $1.00
2 už $1.00

Apatiniai Shorts 19c
THE KRAMER & REICH CO.

(Virš 30 metų toje pačioje vietoje) 
Superior Avenue Kampas Giddings Rd.

Broadcloth Marškiniai 55c 
šilko Kojines 19c, 3 už 50c.

55c.

| 7002-04
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NEUŽSILEIDŽIA algų ma
žinimui. Nors miesto iždas vi
sai tuščias ir gyventojai neturi 
iš ko mokėti taksus, bet mies
to tarnautojai, kurie beveik vi
si yra politikieriai susigrūdę į 
miesto įstaigas tikėdami gero 
pragyvenimo iš žmonių pinigų, 
kovoja prieš sumanytą suma
žinimą algų visu trečdaliu. Ma
joras Miller tikrai permato kad 
nėra iš ko mokėti senų algų ir 
kad būtinai reikia mažinti jei 
nori nors kokias algas gauti, 
bet miesto tarybos finansų ko
mitetas laikosi politikierių pu
sės ir galvoja kaip nors kitaip 
padėtį išgelbėti. Jie gal norė
tų pakelti gyventojams taksus 
algų padidinimui, bet gali būti 
tikri kad vistiek nieko nepel
nys. Politikieriai kurie lenda 
į miesto darbus ir nori gerą gy
venimą iš žmonių pinigų daryti 
ir už žmones nieko nesiduoda, 
turėtų būti kitais rinkimais iš
mesti.

Kad depresija nuslėgė miesto 
ponus parodo šis faktas: prieš 
kelis metus visokie miesto ir 
apskrities ponai oficialiais rei
kalais važinėdami važiavo pui
kiausiuose didžiausiuose auto
mobiliuose supirktuose už mie
sto pinigus. Dabar miestas vos 
fordukus įstengia nupirkti.

Forduku važinėdamas, politi
kierius jau negalės pasididžiuo
ti taip kaip didžiavosi prieš ke
lis metus, kuomet važiavo įsisė
dęs į Lincoln, Peerless, etc.

Kaipo dalis ekonomijos, tapo 
uždarytas moterų policijos biu
ras, nors moterų organizacijos 
prieš tai protestuoja.

VALIO AKRONO Jaunimas! 
Sekmadienio vakare teko gir
dėti Akrono Lietuvių Draugiš
ko Klubo radio programas. Tie
siog reikia pasidžiaugti ir nusi
stebėti kaip tas būrelis jauni
mo atlieka tokius gražius daly
kus. Jie davė Lietuviškų dai
nų programą tokį puikų kad 
klausantis negali atsidžiaugti. 
Clevelandiečiai su savo radio 
programų toli nepasiekia jūsų. 
Garbė priklauso broliams Holi- 
šiams už jų sumanų vadovavi
mą ir visiems jaunuoliams už 
jų pastangas. Girdėjęs.

UŽSIMUŠĖ kunigas. Sekma
dienį Clevelande automobilių 
nelaimėse užmušta keturi as
menys, tarp jų šv. Katrinos 
katalikų bažnyčios vikaras, ku
ris automobiliu užlėkė į tram
vajų ant E. 105 St.

SLA. 14-tos kuopos bertaini- 
nis susirinkimas bus laikomas 
trečiadienio vakare, Balandžio 
5 d., nuo 7:30 vai., Lietuvių sa
lėje, 6835 Superior avė. Nariai 
malonėkit atsilankyti į susirin
kimą skaitlingai, nes bus rin
kimas S.L.A. Centro sekreto
riaus. Taipgi tuoj po susirin
kimo bus paskaita kurią duos 
Dr. F. M. Lait-Matulaitis.

J. G. Polteris, Sekr.
1229 E. 74th St.

šiuomi pradedu aprašymus 
Clevelandiečių atsiminimų apie 
šios kolonijos Lietuvių gyveni
mą. Aš pats esu iš vėlesniųjų 
Clevelando gyventojų, nes čia 
esu dar 16-tas metas; bet pra
dedu tuos aprašymus pats kad 
kiti senieji gyventojai galėtų 
suprasti maždaug kokios rūšies 
tie aprašymai turėtų būti ir 
ką jie turėtų papasakoti kada 
jie bus užklausti apsakyti savo 
atsiminimus.

šešiojika metų yra sulygina
mai trdmpas laikas, bet per tą 
laiką kaip visame pasaulyje, 
taip Amerikoje,^ir Clevelande 
nutiko didelių dalykų, kurie ne 
pro šalį bus prisiminti.

Lietuva to laikotarpio bėgiu 
atgavo nepriklausomybę; su
griuvo Rusijos imperija, kuri 
smaugė Lietuvą; žlugo Vokie
tijos imperija, Lietuva atgavo 
Klaipėdos kraštą.

Per tą laiką Amerikoje per
simainė penki prezidentai. Bu
vo geri, blogi, vėl geri ir dabar 
užėjo blogiausi laikai.

Clevelande, daugybė tų Lie
tuvių kurie tada dar buvo jau
ni, pavieniai vyrai ir mergelės, 
dabar jau turi šeimas. Persi
mainė daug Lietuviškų veikėjų 
ir biznių. Daug senesnių Lie
tuvių išmirė per tą laiką. Lie
tuvių kolonija nuo Oregon-St. 
Clair-E. 21 gatvių persikėlė į 
šią naują, gražesnę miesto da
lį, aną senąją apgyveno Kinai 
ir negrai. Daug, daug kas pa
sidarė kitaip negu buvo tada 
kai aš atvažiavau į šį miestą 
pabaigoje 1917 metų.

Aš pribukau į Clevelandą 
Lapkričio pradžioje, 1917 me
tais. Taigi jau 16-tas metas 
kaip Clevelande gyvenu. Se
niau gyvenau keletoj kitų mie
stų, bet Clevelande ilgiausia. 
Atvažiavau į Ameriką per Ka
lėdas 1909 m. į Lowell, Mass., 
ir ten lankiau Anglišką mokyk
lą. Paskiau pradėjau darbuo
tis prie Lietuviškų laikraščių; 
gyvenau So. Boston, Mass., iš 
ten išvažiavau į Providence, R. 
L, paskiau į Brooklyną ir New 
Yorką ir ten darbavausi prie 
“Vienybės” ir “Tėvynės”. Ten 
man begyvenant, Clevelande 
pradėjo eiti “Santaika”, kuri 
neužilgo pasikeitė į “Dirvą”.

Pirmutinis “Santaikos” lei
dėjas buvo P. A. Šukys, redak
torius įi Vincas Greičius. Ka
da A. B. Bartoševičius sumanė 
laikraštį padidint ir davė visą 
paramą, įtaisė gerą spaustuvę 
ir įsteigė “Dirvą”, Šukys prisi
dėjo bendrovėm Pirmutiniu re
daktorium “Dirvos” buvo V. S. 
Jokubynas. Tada buvo kilę ne
susipratimų buvusių redakto
rių su “Dirvos” leidėjais ir re
daktoriai pasišalino. Tuo tar
pu, iki Gedminas pribuvo ir aš 
atvažiavau prie “Dirvos”, laiki
nai ją tvarkė Ignas Sakalaus
kas (Sakalas, dabar “Draugo” 
redakcijoje) iP Ona žvingiliutė 
(dabartinė Mihelichienė), kurie 
vedė laikraštį katalikiškoj dva
sioj, bet Bartoševičius norėjo

S. E.’Vitaitis, Pr. Bajoras, raš
tinėje P. Jurgeliutė, O. Alytie- 
nė, H. Miliauskiutė ir dar pora 

i kitų merginų.
Gedminas, pastojęs “Dirvą” 

redaguoti, pasiūlė “Dirvos” lei
dėjams pakviesti mane jam pa- 
gelbininku.

Gavau kvietimo laiškus va
žiuoti prie “Dirvos” nuo paties 
Gedmino ir administratoriaus 
Šukio ir paties Bartoševičiaus. 
Turbut p. Gedminas čia jiems

daug įkalbėjo apie mane kad 
tokiu dideliu skubumu, specia
liais laiškais buvau raginamas 
kuogreičiausia važiuoti, nors ir 
vienas redaktorius galėjo apsi
dirbti bent tuo tarpu.

Gavęs kvietimo laiškus pra
dėjau kalbėtis su pp. Račkaus
ku ir Strimaičiu ar važiuot ar 
ne. Jie apgailavo ir nenorėjo 
skirtis, bet paliko pačiam apsi
spręsti. Strimaitis gražiai pa
sakė, sako gal ten rasi savo 
pasisekimą, jei manai kad ap
simoka, važiuok.

Clevelandas tada buvo ma
žiausia žinoma iš didelių Lietu
vių kolonijų ir kadangi tolokai

. <iW-
nuo rytinių valstijų, mažai kas 
rytuose turėjo supratimą apie 
šį miestą ir nežinojo net ar jis 
didelis miestas, nors jis buvo 
penktas išeilės didžiausias šios 
šalies miestas. Panašiai apie 
Clevelandą maniau ir aš, įsivai
zdavau kad čia tik šiaip sau 
koks miestelis ir viskas.

Sėdau New Yorke j traukinį 
išvakaro, o kitą dieną apie pie
tus atsiradau Clevelande ir įsi
lipęs į St. Clair avė. tramvajų 
pribuvau į “Dirvos” adminis
traciją.

Kitame numeryje papasako
siu ką Clevelande užtikau: ko
kius veikėjus, biznierius ir kas 
buvo veikiama nuo tada iki da
bar. .

Šimtai Clevelando ir apielinkes Lietuvių eis pamatyti šį puikų veikalą — 

SOFIJOS ČIURLIONIENĖS-KYMANTAITĖS

Drama iš Lietuvių kovų už spaudos atgavimą su musų tautos pavergėjais 
Ši veikalą, kaip ir kitus pirmiau, statoma po globa Cleveland Plain Dealer

Sekma. Balandžio-April 2 d. 1933
Little TSieatre-Public Auditorium

Ineiga prie St. Clair Avenue iš East 3rd St. pusės (durys tuoj už kampo)

VEIKIANTI ASMENYS:
Rusteika, knygnešis ___________________________  Pranas Sutkus
Rusteikienė, priešinga knygnešių amatui_____ Ona Mačiutienė
Rožė, Rusteikų duktė____ ___________________Beatrice Urbšaitė
Jurgis, sūnūs, tėvo pagelbininkas____________Pranas Bortnikas
Barbora, ubagė, knygnešė_______________ ,---- Pola Glugodienė
Albinas Stinkis, Rusų šnipas___________________ Jurgis Rogers

Šatkus, Rusteikų kaimyną --------------------------- Marcelinas Žitkus
Petrovas, Rusų žandaras--------------------------------Antanas Zdanis
Štolcas, ” ” ----------------------------------J- V. Mičiulis

Teatro komisija: K. S. Karpavičius, Pola Glugodienė, Juozas Sadauskas.

kad laikraštis butų tautiškoje 
dvasioje vedamas ir jieškojp 
tautininkų į redakciją.

Taip čia tapo atkviestas re- 
daktoriauti J. Gedminas, buvęs 
“Vienybės” redaktorius, su ku
riuo pirmiau kartu dirbom prie 
“Vienybės” (“Vienybės Lietuv
ninkų”). Aš tada jau darba
vausi “Tėvynės” redakcijoje su 
V. K. Račkausku, kuriam padė
davau “Tėvynę” ir tada leistą 
mėnesinį žurnalą tvarkyti ir 
gelbėdavau spaustuvėje.

SLA. centro sekretorium ta
da buvo A. B. Strimaitis. Su 
p. Strimaičiu ir p. Račkausku 
labai gražiai sugyvenom. Cen
tre tada dirbo spaustuvėje: da
bartinis “Tėvynės” redaktorius

Gerbiamieji: Jūsų visų pareiga, kaip vietinių taip ir aplinkinių miestų 
Lietuvių, atsilankyti ir paremti ši di-delį darbą kokį užsiėmė Lietuvių Dar
želio Sąjunga. Visas pelnas šio vakaro eina Darželio naudai, o kadangi 
atidarymas įvyksta šią vasarą anksti, Birželio mėnesį, tai jus tiesioginai 
prisidėsit prie Darželio atidarymo.

Tiesa, laikai prasti, bet rengėjai to nepamiršo — padarė ir pigią įžan
gą — tik 25c., 50c. (ir keletą vietų po 75c. ir $1.00). Jums reikalinga 
tik pasistengti įsigyti tikietus nelaukiant paskutinės dienos, kad gavus ge
resnes sėdynes. Tikrai pasitikime kad LITTLE THEATRE bus užpildy
tas kaip buvo užpildytas pereitą kartą, ir Lietuviai atlaikys savo garbę 
prieš kitas net didejes tautas, kurioms tas nepasiseka padaryti.

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

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


