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50 Milijonų Darbų Pa
galbos Bilius

Washington. — Gegužės 
1 d. senatas priėmė admini
stracijos $500,000,000 be
darbių šelpimo bilių.

Tą bilių turės priimti ir 
Atstovų Butas.

BRAVORAS pradėjo veikti. 
Youngstown, O. — Renner Co. 
bravoras pradėjo veikti ir apie 
1 Liepos jau pradės pardavinėti 
savo gamintą, alų. šis bravoras 
yra vienas iš didesnių Ohio val
stijoje, per metus gali paga
minti iki 175,000 bačkų alaus.

SUIRO konferencija. Colum
bus, Ohio. — čia buvo anglia- 
kasyklų operatorių ir darbinin
kų unijos atstovų suvažiavimas 
aptarimui naujų sutarčių, ka
dangi senoji sutartis baigiasi 
Gegužės 17 d. šios savaitės 
pradžioje konferencija suiro ir 
atstovai gryžo nieko nenutarę.

RENGIA darbų del 2,000,000. 
Washington. — Gegužės 1 d. 
čia prasidėjo budavojimo kon- 
ti aktorių konferencija, kurioje 
jie svarsto išjudinti įvairius 
budavojimo darbus visoje šaly
je kad iki vidurvasario butų 
galima duoti darbų del dviejų 
milijonų bedarbių.

Konferencija pasiryžus ra
ginti Prezidentą Rooseveltą ir 
visą vyriausybę vykdyti darbų 
rojektus kurie yra tik ant po- 

rio, kad tokiu bud u prasidė- 
alyje gyvumas.

PLIENO darbai vis kyla au
kštyn ir bendrai imant dabar 
lieno gamyba pasiekė 30 nuo

šimčių normalio. Plieno darbai 
i mėnesį laiko pakilo dvigubai. 
Per pusantrų metų nėra buvę 
tokiame laipsnyje kokį pasiekė 
dabar.

Su plieno industrijos pakili
mu pradėjo didėti ir vario dar
bai.

RUSAI RŪPINASI KA-
RIUMENIŲ MAISTU
Washington. — Karo de

besiai Tolimuose Rytuose 
pradėjo leistis žemyn ir ga
lima trumpu laiku tikėti di
delio karo tarp komunisti
nės Rusijos ir imperialisti
nės Japonijos.

Tai yra rimta pranašys
tė žmonių kurie atsargiai 
tėmija tų valstybių judėji
mą. Karas kils už Mandžu- 
riją, Karui scena jau ga
tavai paruošta ii1 ugnis ga
li tuoj apimti visą Aziją.

Japonų kariški orlaiviai 
susprogdino Kinų Rytų ge
ležinkeli, už kurį taip karš- 

! tai varžėsi Rusija su Kini
ja prieš porą metų.

Pajutę bombardavimą ir 
sprogdinimą gelžkelio bė
gių, Rusų lėktuvai leidosi Į 
orą Japonus vyti šalin.

Apie 10,000 Japonų ka
reivių perkelta j Mukdeno 
frontą.

Karas tarp Japonijos ir 
Rusijos neišvengiamas.

Japonija, kuri kamavo 
mieganti Kinų dragoną per 
20 mėnesių, staiga apsižiū
rėjo kad prieš ją smarkiai 
ruošiasi Rusija, rengdama 
stiprią karo mašineriją.

Gelžkelis už kurį karas 
engiamas, yra vienatinis 

Rusijos priėjimas prie Pa- 
’ifiko. Tą gelžkelj iki šiol 
išvien valdė Rusija ir Man- 
džurija. Japonų užgrobi
mas Mandžuriios ir sulai- 
mas Mandžu rijos pastoja 
sovietams kelius.

Kinų Rytų Gelžkelj pa
statė caristiška Rusija ir 
todėl sovietai skaito tą gel- 
žkelį savo nuosavybe.

Rusija rimtai rengiasi 
prie karo, nes skubomis su
pirkinėja kitose šalyse grū
dus kad turėtų kuo maitin- 
i raudonąją armiją.

PIRMOS GEGUŽĖS 
MINĖJIMAS

Maskva. — Sovietų Rusi
ja apvaikščiojo Gegužės 1 
su visu raudonu militariš- 
ku išdidumu. Maršavo ka
riumenės ir buvo demon
stracija vyrų, moterų ir vai
kų, kurioje dalyvavo apie 
milijonas žmonių. Pasaky
ta karštos raudonos kalbos 
ir pagrasinta kumštys pa
saulio kapitalizmui.

* * ♦
Paryžiuje komunistų de

monstracijos buvo uždraus
ta, bet raudonieji vistiek 
bandė demonstruoti ir kada 
policija bandė sulaikyti, jie 
pradėjo atakuoti akmeni
mis. ,

Madride, Ispanijoje, poli
cija neleido komunistams 
demonstruoti, bet jiems da
rant eisenas ir policijai įsi
kišus, įvyko peštynių.

Daugelyje Šalių komunis
tai pro testavo prieš Vokie
tijos fašizmą ir prieš Japo
nų puolimą Kinijos.

i: * ♦
New Yorke ir yChicagoje 

įvyko didžiausios raudonų
jų demonstracijos Ameriko
je. Kituose miestuose de
monstrantų eilės buvo sky
stos.

(VOKIETIJOJ IŠARDY
TA SOCIALISTINĖS

UNIJOS
Berlinas. —• Gegužės 2 d. 

kancleris Hitler išleido pa
reiškimą jog panaikina Vo
kietijoje so.cialistiškas ama
tų darbininkų unijas, areš
tavo jų vadus, užėmė jų įs
taigas ir įsteigė jų vietose 
Nazių (fašistų) centrus.

Hitler visu smarkumu 
pasiryžo išnaikinti “Mark
sizmą” iš Vokietijos darbi
ninkų- tarpo. Visoje šalyje 
nuskirtu laiku rudamarški- 
niai Hitleristai'užpuolė so
cialistines ir komunistines 
įstaigas ir suėmė žymiau
sius jų vadus, o įstaigas 
konfiskavo. Bankuose bu
vusius unijų pinigus įsakė 
sulaikyti.

Tokiu budu buvusios ga
lingos socialistiškos- darbi
ninkų unijos Vokietijoje iš
ardytos.

Jau prieš kurį laiką Hit
ler suardė socialistų parti
ja.

Sulaikyta leidimas visų 
socialistiškų laikraščių.

KITOS ŠALYS SUTIN
KA SU ROOSEVELTU

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pasekmingai 
priėjo prie susitarimo su ki
tomis valstybėmis kaslink 
ėmimosi atgaivinti pasaulį 
ekonomiškai. Prie Angli
jos ir Suv. Valstijų pristo
jo Prancūzija ir Kanada.

Washingtone nuolat at
siranda kitų valstybių at
stovų pakviestų į tarybas. 
Roosevelt pasiryžęs su visų 
šalių atstovais susitaikyti 
ant bendro programo.

Tas programas bus svar
stomas Londono pasaulinė
je ekonominėje konferenci
joje, kuri įvyks Birželio 
mėnesį.

Prezidentas Roosevelt ši
tuo savo žygiu patapo pa
saulinių reikalų vadovu.

Londono konferencija at
sidarys, Birželio 12 d. Suv. 
Valstijų delegacija pasiry
žus toje konferencijoje ra
ginti valstybes mažinti mui
tų sienas ir švelninti preky
binį karą.

Konferencijon sukviesta 
į 50 valstybių.

ESSEN, Vokietija. — Ang- 
liakasyklos sprogime prie Car
nap užmušta septyni darbinin
kai.

KUBOJ VĖL UŽMUŠTA 10
Havana. — Bal. 29 d. vėl 

kilo sumišimas prieš Pre
zidento Machado valdžią. 
Kariumenės susirėmimuose 
su sukilėlių gaujomis už
mušta 10 asmenų.

Geg. 1 d. Įvyko naujų su
sirėmimų ir užmušta kele
tas kitų.

Rengiamasi Įvesti suloje 
karo stovis.

31 ŽUVO AUDROJE
Indijoje,_ Unao miestelio 

srityje, užėjus audra pada
rė daug nuostolių ir žuvo 
31 asmuo.

NUŽUDĖ PERU PRE
ZIDENTĄ

Lima, Peru. — Balandžio 
•?0 d. laike kariumenės pa
rado tapo nušautas Peru 
respublikos prezidentas L. 
Cerro. Šalyje įvesta karo 
stovis. Prezidento vietą už- 
mė Generolas Oscar Bena
vides.

Gen. Cerro išbuvo prezi
dentu 16 mėnesių.

Cerro dalyvavo politiška
me Peru judėjime ir nuo se
niau turėjo 1.4 šūvių savo 
kūne, bet du paskutiniai 
šūviai jį pakirto.

Jo šoviką kareiviai nužu
dė vietoje. Tose riaušėse 
užmušta pora kareivių ir 
sužeista keletas kitų asme
nų.

Peru yrą Pietų Amerikos 
respublika.

Ūkininkų Bruzdėjimas 
Pasiekė Kraštutinumų
Le Mars, Iowa. — Ūki

ninkai kovodami su savo bė
domis priėjo net prie tokių 
žygių kaip pagrobimas tei
sėjo, kurį iš teismo ištem
pė ir nuvedę į pamiškę no
rėjo pakarti. Jį paliko gy
vą, tačiau labai išniekino, 
apdrabstė purvu ir apdau
žė. Dabar valstijos milici
ja gaudo ūkininkus ir trau
kia atsakomybėn.

Dviejose apskrityse Iowa 
valstijoj apšaukta karo sto
vis. Ant kelių pastatyta 
600 ginkluotu milicininkų.

Pats tas nukentėjęs tei
sėjas aiškina kokioje despe
racijoje atsidūrę tie ūkinin
kai bandvdami atsiginti 
nuo bado ir nuo praradimo 
savo ūkių.

Sukilimą ūkininkai pada
rė kuomet teismas norėjo 
atimti vienam žmogui ūkę.

AUKSO visame pasaulyj Ko
vo mėnesį iškasta 2,031,000 
uncijų. Vasario mėnesį aukso 
iškasta. 1,844,000 uncijų, Sau
sio mėn. — 1,991,000 uncijų.

Pietų Afrikoje aukso iškasa
ma daugiau negu kitose šalyse. 
Paveizdan, per. Kovo m. Pietų 
Afrikoj iškasta 943,000 unci
jų, Suv. Valstijose 252,000 un
cijų, ir Kanadoj 257,000 unc.

“DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendriia
Metinė Prenumerata:
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Kanadoje ir Meksikoje.....................  2.50
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“NUO ALAUS GALVA 
SKAUS” —

Bet ne visiems. Legali
zavus alų, nors “sausieji” 
tikrino kad tas duos val
džiai tik nuostolius, bet jie 
tai sakė tik žmonių klaidi
nimui.

Pradėjus alų išdirbti ir 
parduoti, Suv. Valstijų iždo 
sekretorius skelbė kad alus 
duos ineigų per metus apie 
$125,000,000, bet dabar jau 
skelbia kitokias skaitlines— 
sako kad ineigu bus apie 
$250,000,000.

ROOSEVELT VYKS 
CHICAGON

Washington. — Dar tik
rai nenustatyta, bet Prez. 
Roosevelt tikisi važiuoti į 
Chieagą atidaryti Pasauli
nę Parodą.

Vasarą prezidentas žada 
nraleisti savo namuose New 
Yorko valstijoj.

Roosevelt taipgi nori da
lyvauti savo sūnaus mokslo 
baigimo iškilmėse apie vi
durį Birželio mėn., Groton, 
Mass.

HITLER ĮVES VERS
TINĄ DARBĄ

Berlinas. — Berline Ge
gužės pirmą dieną Hitleris
tai apvaikščiojo taip karš
tai ii- iškilmingai kaip ko
munistai Maskvoje. Prezi
dentas Hindenburg ir Hit
ler buvo atviru automobiliu 
vežami per miestą, šimtams 
tūkstančių žmonių visomis 
gatvėmis žiūrint.

Komunistams buvo už
drausta rengti demonstra
cijas.

Vakare, Hitler padarė sa
vo keturių metų valdymo 
programo pranešimą. Jis 
pasakė jog įves priverstiną 
darbą visiems jauniems vy
rams, aukštos kilmės ir pa
prastiems, ir iie visi turės 
išdirbti tam tikrą nustaty
tą laiką prie įvairių sunkių 
darbų.

Jis smerkė kitas valsty
bes sakydamas kad jos no
il Vokietiją sunaikinti.

HERRIOT IŠVAŽIAVO
Buvęs Prancūzijos prem

jeras Herriot jau išvažiavo 
atgal Europon. Jis buvo 
Prancūzijos atsiųstas pasi
tarimui su Prez. Roosevel- 
tu afrie ekonominius reika
lus.

Audroje Žuvo apie 100 
Žmonių

Shreveport, La. — Apie 
65 žmonės užmušta Gegu
žės 1 d. didelėse vėtrose ku
rios peršlavė Missouri, Ar
kansas ir Louisiana valsti
jas. Minden, La., nedidelia
me miestelyje užmušta 55.
• Illinois valstijoje užmuš
ta apie 5 ypatos.

Kitose vietose užmušta 
keliolika kitų žmonių.

Visose vėtros paliestose 
vietose padaryta daug nuo
stolių.

Perleido Ūkiams Pagal
bos Bilių

Washington. — Bal. 28 
d. Senatas perleido Roose- 
velto ūkių pagalbos bilių ir 
kartu nubalsavo pavesti 
Prezidentui Rooseveltui di
džiausią galę kokią kada 
nors Amerikos prezidentas 
turėjo.

Ūkių pagalbos bilius per
leistas 63 balsais prieš 20.

Rooseveltui pinigų tvar
kymų gale nubalsuota 64 
balsais prieš 21.

Kareivių bonų išmokėji
mo bilius atmestas 60 balsų 
prieš 28.

Šiame kongrese vėl buvo 
bandoma pravaryti išmokė
jimas kareiviams bonų pil
noj sumoj, vietoj laukt 1945 
metų, bet Roosevelt tam ne
pritarė, kadangi tas apsun
kintų ir taip nuslėgtą šalį 
dideliais taksais.

Jau keletą kartų buvo ra
šyta apie musų miestus, jų 
augimą. Tačiau, rods, nie
kas nepaminėjo apie musų 
miestelius. Taip pat ir šių 
eilučių rašytojas ikišiol ši
tai padaryti nepasistengė. 
Na vis dėlto skolingu likti 
skaitytojams lyg ir butų 
nepatogu. Mat vis tas są
žinės graužimas. Užtat 
bent dabai1 šiuo pamirštu 
klausimu noriu porą žodžių 
tarti.

Musų miesteliuose, kaip 
ir didesniuose miestuose, 
knibždėte knibžda Žydų. Jie 
laiko savo rankose visą pre
kybą.' Kadangi jie įgudę 
prekybininkai tai musų tau
tiečių laikomi koperativai 
tik labai palengva įsigali 
prekyboj. . Šiaip inteligen
tijos, arba taip vadinamų 
“gramatiejų”, turime, anot 
kai kurių, net perdaug. Ta
čiau tikrų specialistų vi
soms sritims dar trūksta. 
Taip pat ir vargšė musų ko- 
peracija jų pasigenda. Už
tat jai ir sunku vystytis.

Koperacijai vystytis la
bai trukdei r koperatininkų 
nesąžiningumas (žinoma, ne 
visi jie to$fe). Juk, jei per- 
žvelgsim bankrutavusių ko- 
perativų bylas, pamatysim 
kad didelę jų daugumą su
varė ožio ragan nesąžinin
gi vedėjai. Mat, jie išnau
dojo piliečių pasitikėjimą, 
nuskriaudė savo vedamus 
koperativus ir arba prisipy
lė kišenius, arba liko nuogi, 
pliki, lyg pagimdyti. Šitoks 
nesąžiningumas ir stoka 
tinkamų specialistų labai 
kenkia koperacijai vystytis 
Lietuvoje. Todėl prekybą 
Žydai turi savo rankose ir 
dar ilgai turės.

Kiekvieną šabasą, neži
nia kurių tradicijų vedini, 
išeina visi Žydai ir Žydelkos 
pasivaikštinėti. Tada mu
sų miesteliai atrodo lyg ko
kios Jeruzalės, mat juose 
nebesti vietos musų žmogui. 
Visi šaligatviai esti užimti 
ir todėl musų žmonėms ten
ka eiti tik gatvių viduriu. 
Nors šiaip ir plačiais tro
tuarais Žydai niekada ne
prasilenks dešinėn Lietu
viui, o būtinai privers jį iš
sisukti gatvėn. Žydelkos 
išeina tada labai išsiperfu- 
mavusios, taip kad net no
sį tenka užsiimti. Taip pat 
tenka nosis užsiimti ir del 
jų “tautinės” smarvės, ku
rios pilna visose musų mie
stelių gatvėse. Tada Lie
tuviui musų miesteliuose 
vietos nesti, ir jam tenka

bėgti kur į laukus, kur jo 
niekas nestumdo, kur ne
dvokia Žydiškas kvapas...

Musų įstaigose yra daug 
tarnautojų Žydų, kurie, rei
kia pasakyti, daug žmoniš
kesni už “mulatus”, jei juos 
taip pavadinti galima. “Mu
latais” turiu galvoj turin
čius Žydiško ir Lietuviško 
kraujo žmones (mat Lietu
viai kartais veda Žydelkai- 
tes). Tokie tarnautojai, rei
kia pasakyti, yra bjaurus. 
Mat, jie jaučia kad į juos 
žiūrima lyg į Žydų išperas. 
Tuo tarpu kai kiti tarnau
tojai, be savo tiesioginių 
pareigų (gi jų jie turi labai 
daug), dirba dar ir organi
zacijose; jiems yra labai ar
timas tautinis ir patriotinis 
darbas; jie yra tikri savo, 
tautos sūnus. Gi “mulatai” 
jaučiasi esą svetimi, nors 
faktinai niekas jų tokiais 
nelaiko, jiems yra artimes
ni Žydai ir jų tautos idea
lai. Kaip į “mulatus” žiu
ri žydai, nežinia. Matyti, 
jie iš ten nejaučia jokios 
paniekos, kad Jeruzalę lai
ko savo tėvyne. Tiesą pa
sakius, žmonės valdininkus 
ir tarnautojus “mulatus” 
gerbia lygiai tiek kiek ir 
Lietuvius tarnautojus. Jei 
pasitaikp kad nuo jų nusi- 
gryžtama tai tik todėl kad 
pastebiama juose nenuošir- 
džius ir pajaučfama juose 
aštrius Žydiškus dantis, ir 
tai tik tada kai tai tikrai 
pastebima, pajaučiama ir 
įsitikinama. Tada į juos, 
aišku, žiūrima kaip į savo 
tautos parazitus, kuriems 
jomis tautinis darbas yra 
nemielas; kurie kiekviena
me žingsnyje stengiasi visa 
paraližiuoti.

Tatai visi ir sveikina Hit
lerį, pradėjusį sėkmingą ir 
planingą kovą su Žydais, ir 
linki jam geriausios kloties.

Lord Croaker.

PRIĖMĖ NAMU SAVI
NINKAMS PAGAL

BOS BILIŲ
Washington. — Bal. 28 d. 

Atstovų Butas 383 balsais 
prieš 4 priėmė Roosevelto 
administracijos namų savi
ninkams pagalbos bilių ir 
perdavė į Senatą, kur De
mokratai atstovai irgi ren
giasi priimti.

Tas bilius skiria milžiniš
ką $2,300,000,000 sumą pa
skoloms mažų namų savi
ninkams išsigelbėjimui nuo 
praradimo savo namų.

Vėliau bus pranešta kaip 
namų savininkai galės ta 
valdiška paskola pasigelbėt.

KIRVIU SUŽEIDĖ PEN
KIS VAIKUS

Siberia, N. J. — Marė 
Sefkovich, 40 m. amžiaus, 
pargryžus iš silpnapročių 
namo, kirviu sužeidė penkis 
savo vaikus ir pabėgo į gi
rią slapstytis. Vaikai nu
vežti ligonbutin.
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LIETUVOS BONAI |
Kuriems yra reikalas parduoti Lietuvos 

Laisvės Paskolos Bonus “Dirvos” Agentū
ra pagelbės jums juos parduoti aukščiau
siu kursu. Prisiųskit registruotame laiške 
su 1933 ir 1934 metų kuponais. “Dirva” 
yra pasitikėtina įstaiga, taigi gausit užtik
rintą patarnavimą. Laiško viduje su bo- 
nu ir ant voko užrašykit savo aiškų antra- 
šą. Informacijų apie bonus klausdami įdė-

l kit už 3c pašto ženkleli. Adresuoki!:
“DIRVOS” AGENTŪRA

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Ullllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||tlll|||||||||||||||||||||||7 r



2 DIRVA Gegužes 5, 1933

K' KORESPONDENCIJOS
I

DAYTON
PITTSBURGH

A. L. T. Sandaros kuopų 
sąryšis turėjo vakarienę 
naudai Universiteto Kam
bario fondo. Kadangi pub
likos neperdaug atsilankė 
tai iš šio parengimo ir pel
no neperdaugiausia buvo. 
Iš morališkos pusės tai va
karėlis pilnai nusisekė, nes 
publiką dalyvavo rinktinė, 
ir reikia tikėtis Pittsburgie- 
čių didesnio sujudimo kam
bario Įrengime.

Vakaras tapo atidarytas 
su Lietuvos Himnu, kuri 
griežė Lietuvių Studentų 
Orkestras. Vakarienei ne- 
kurie vietiniai sandariečiai 
sudovanojo reikalingus da
lykus, o pp. Benotaitienė, 
Zambliauskienė ir Bacevi
čienė viską gražiai pagami
no. Vakaro vedėju buvo 
komisijos pirmininkas P. 
Pivaronas, kuris paaiškino 
šio surengimo tikslą ir pas
kui pakvietė pratarti po ke
letą žodžių J. Virbicką, J. 
Tamkevičių, J. Grajauską, 
J. Ruzenską, W. Šinkūną; 
iš moterų: pp. Grajauskie
nę, Benotaitienę, Blažaitie- 
nę, kurios ragino Soho mo
teris surengt koki vakarėli 
savo vardu del Kambario 
fondo naudos, kad nepasili- 
kus nuo S. S. dalies moterų. 
Taip pat kalbėjo jaunuoliai 
studentai: D. Smilgys, V. 
Zambliauskas, V. Virbickas 
ir B. Blažaitis, kurie gra
žiai nupiešė reikalą Lietu
viams neatsilikti nuo kitų 
tautų, bet visiems sukrust 
ir Įrengt tą amžiną pamin
klą musų tautai. Tarpais

KENTUCKY
BURLEY TABAKAS

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

Specialis Pasiūlymas!
PENKI SVARAI / 

RŪKOMO 
TABAKO

Gausus, Išnokę Senoviški Lapai
Musų Old Kentucky Burley nėra nei 
tiek panašus j dirbtinį tabaką kaip 
diena su naktimi—garantuotas, liuo- 
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 apkartinti 
burnoj skonį. Tūkstančiai tabako 
mėgėjų pasaulyje pripažysta jo ge
riausią kramtymo arba rūkymo ypa
tybę.

NUKIRSK SAVO Į fĄ Parduoda- 
TABAKO LĖŠAS PJe tiesiog 

is 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 savaimi geras tabakas ir daug.

PINIGUS TAUPANTI KAINA
RŪKOMAS 5 sv. Prisiųsk Vieną 

arba už Dolarį ir mes
KRAMTOMAS $1.00 pasiųsim tuoj 

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

A p Pasiuskit 35c sidabru iš- 
Jhp bandymui vieno svaro pa- 

111 Į Į Į 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. 

Julė Rajauskaitė pagriežė 
akordionu ir skambino pia
ną. Orkestras tai visą va
karą linksmino dalyvius.

Studentų Klubas rengia 
šokius Gegužės 17 d. L. P. 
salėje, S. S. Paremkim vi
si kurie išgalim, nes stu
dentai pasitarnauja mums.

Rengia Lietuvių Dieną. 
Lietuvių Vaizbos Butas nu
tarė surengti Pittsburgo 
Lietuvių Dieną Birželio 11 
d. Kviečia visas draugijas 
ir parapijas prisidėti. Iš
rinkta komisija iš 14 asme
nų programo sutaisymui. 
Parengimas Įvyks Lietuvių 
Ukėsų Ukėje. Prašom ki
tų draugijų nerengti nieko 
tą dieną kad nepakenkus 
tam darbui. Lietuvių Die
na rengiama Pittsburgo U- 
niversiteto Lietuvių kamba
rio naudai ir prie darbo pri
valo dėtis visi apielinkių 
Lietuviai.

Juozas Virbickas.

19,500 Į miškus. Penn- 
sylvanijos valstijoj bus pa
imta 19,500 vyrų į miškų 
armiją. Tokia kvota tapo 
paskirta šiai valstijai iš vi
sos 250,000 armijos kuri bus 
surinkta Amerikoje.

Vienatinė .valstija kuri 
turi didesnę kvotą — 25,750 
vyrų — už Pennsylvania, 
yra New Yorko valstija.

Iš Pittsburgo jau pasiųs
ta 1,200 vyrų Į miškų sto
vyklas.

Bal. 27 d. iš Western Pe
nitentiary kalėjimo,, kuris 
randasi prie Woods Run. 
pabėgo keturi žymus krimi
nalistai, iš jų trys žmogžu
džiai. John Mu.Vg, despe- 
ratas žudeikų vt&las, ir jo 
pagelbininkas Edward Tur- 
pack, abu pasodinti kąlėji- 
man iki gyvos galvos, rizi
kuodami gyvastis, nusilei
do plona virve 80 pėdų že
myn ir pabėgo. Su jais ta 
pačia virve nusileido Fred
die Prince, kuris sėdėjo O- 
hio valstijos kalėjime už nu
žudymą policijanto, ir Geis
ler, kuris buvo nuteistas iki 
10 metų už vagystę.

Jie pabėgo anksti rytą, 
ir tik po poros valandų ka
lėjimo sargyba pajuto kad 
jų nėra. Savo guoliuose jie 
sutaisė patiesalus taip kad 
vidaus sargams išrėdytų 
jog jie miega.

Policija Pittsburge gavus 
žinią apie jų pabėgimą pra
dėjo krėsti visas jų žinomas 
lankymosi vietas ir jų drau
gus klausinėti.

SHENANDOAH, PA.
Kasyklų darbai. Čia su

streikavo dvi kasyklos, vie
na Reading kompanijos, ki
ta Locust Mountain kom
panijos. Jos norėjo numa
žini angliakasiams mokesti 
už užpildomus vagonus.

Locust Mountain Co. no
rėjo numušti po 20c nuo va
gono, Reading Co. nuo 35 
iki 60 centų nuo vagono. 
Kaip matyt streikas nebus 
laimėtas.

Maple Hill kasykla visą 
laiką gerai dirbo. Locust 
Mountain kasykla irgi dir
bo neblogai, bet joje viskas 
baigiasi, mažai angliakasių 
dirbo. Dabar ta kompani
ja nupirko tris Lehigh Val
ley kasyklas. Jos nedirbo 
nuo pereito meto Gegužės 
mėnesio. Spėjama kad Ge
gužės mėnesi pradės dirbti. 
Čia dirba penkios kasyklos, 
o 12 kasyklų uždaryta, be
darbių yra didelė armija.

Dabar pradeda pertikrin
ti šelpiamuosius, kurie turi 
pinigų banke o ims pašalpą 
bus baudžiami. Daugelį jau 
susekė taip apgaudinėjant.

J. Basanavičius.

Matėme Lietuvą vaizduo
se. Balandžio 27 d. čia lan
kėsi J. Januškevičius Jr., 
kuris rodė Lietuvos ir Vil
niaus paveikslus filmas. La
bai malonu pamatyti savo 
gimtinį kraštą nors paveik
sluose, už ką priklauso gar
bė musų tautiečiams Januš
kevičiui. ir Lukšiui, kurie 
darbuojasi filmuodami Lie
tuvą ir mums parodo Ame
rikoj gyvenantiems josios 
progresą ir vargus. Vaiz
dai buvo įvairaus turinio, 
net matėm ir Vilnių (tiktai 
persmarkiai judėjo).

Teko nugirsti musų čia 
gimusias Lietuvaites kal
bantis, kurios gėrėjosi Lie
tuvos gražia gamta, puikiu 
miestu Kaunu, Lietuvos ka
reiviais.

Parodė ir Vilnių ir tenai 
gyvenančių Lietuvių sun
kią būklę. Vilnius, Lenkų 
globoje, yra labai apleistas. 
Gera proga įsidėmėti tiems 
musų broliams kurie yra 
linkę matyti Lietuvą sveti
mų valdoma.

Pirm pradėsiant rodyti 
paveikslus, armonistė Ceci
lia Melašiutė šauniai pa
grojo.

Tas geras tautietis jau 
kapuose. Pereitame “Dir
vos” nr. tilpo V. Sakalaus
ko laiškas iš Lietuvos, ku
ris prašo geros valios tau
tiečių užprenumeruoti jam 
mylimą laikraštį “Dirvą”. 
Tame laiške jis pareiškia 
padėką už pirmiau jam už
rašymą “Dirvos” Daytonie- 
čiui Povilui Dambrauskui, 
šiuomi turiu pranešti gerb. 
V. Sakalauskui kad Povilas 
Dambrauskas jau miręs ir 
ilsisi amžinai kapuose. Jei
gu jis gyventų, “Dirva” V. 
Sakalauską nebūtų liovusi 
lankyti.

Fabrikantams nerupi be
darbių likimas. Nekurios 
dirbtuvės pradėjo smarkiai 
dirbti. Net visas septynias 
dienas Į savaitę dirba ir dar 
su ilgais viršlaikiais. Taipgi 
rengiasi pradėti gerai dirb
ti kitos dirbtuvės. Tiktai vi
sa bėda kad tų dirbtuvių 
ponai neturi supratimo kad 
naudingiau butų trumpinti 
darbo valandas dirbantiems 
ir duoti padirbėti tiems tū
kstančiams bedarbių kurie 
vien iš menkos labdarybės 
minta. Štai del ko yra rei
kalinga valdžios nustaty
mas darbo laiko.

‘ Dirvos” Rep.
“DIRVA” yra pigiausias dar

bo žmogaus pasilinksminimas, 
kad kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

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

Planet Street,
Commercial Rd, E. 1.

K. BLAŽAITIS
NEW HAVEN, CONN. 

“Dirvos” agentas 
Užrašo “Dirvą” metams ar
ba nusei metu. Kreipkitės 

į jį. Antrašas:
209 Chapel Street

J. ŽEMANTAUSKAS 
Viešas Notaras

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

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY. CONN

MES PRIIMĄS 1933 
M. BONU KUPONUS

“Dirva” p r i i m a 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 Ave. Cleveland.

PATERSON, N. J.

Gimtadienio iškilmės. Ba-i 
landžio 22 d. pp. Yurelevi-j 
čiai surengė savo vientur
čio sunaus Vincento 25 me
tų gimimo sukaktuves, iš
keldami puikiausią puotą. 
Buvo sukviesto visos gen
tys, nekurie miesto valdi
ninkai ir geri draugai, ku
riems buvo patiekta puiki 
vakarienė ir prie to buvo 
muzika, šokiai, dainos, žai
dimai. Laike vakarienės 
buvo pasakyta kalbos ir lin
kėjimai Vincentui, Angliš
kai ir Lietuviškai, bet Įteik
ta jam Įvairios dovanos.

Svečių buvo iš: Kearny, 
Jersey City, Brooklyn — 
viso net 215 žmonių. Visi 
buvo linksmi ir patenkinti 
pp. Yerulevičių vaišingumu.

Ponas Yerulevičius yra 
veiklus šios kolonijos Lie
tuvis, priklauso įvairiose 
Lietuviškose draugijose ir 
užima valdybose vietas, iš
skiriant raudonųjų draugi
jų.

To pokilio įspūdžius stu
dentas Kry žanauskas Jr. 
aprašė vietos Amerikoniš
kuose laikraščiuose.

Liūdnos žinios. Laike to 
pokilio pp. Yerulevičiai ga
vo liūdnų žinių: pirmiausia, 
kad Lietuvoje mirė jo bro
lis Jonas, ir nepoilgam gau
ta antra žinia, kad čia Ame
rikoje mirė jo dėdė, Motie
jus Jerulevičius. Tas pusė
tinai sujaudino šeiminin
kus, tačiau sukaktuvių po- 
kilis baigėsi gražiai. Po po
kilio p. Yerulevičius išvyko 
i savo dėdės laidotuves.

P. K. Jr.
Mirė. Bal. 23 d. mirė 

Motiejus Jerulevičius, ku
ris gyveno Great Meadows, 
N. J. Buvo kilęs iš Lietu
vos Alytaus aps., Merkinės 
vai., Gilgėnių viens. Ame
rikoje išgyVeno 32 metus, 
gražiai išauklėjo šeimą. Jis j 
visą laiką praleido ukėse, 
daržovių auginime ir jomis! 
vertėsi. Buvo geras pavyz
dingas Lietuvis, visuomet 
remdavo Lietuviškus reika
lus ir skaitė gerus Lietuviš
kus laikraščius. Paliko nu
liūdime žmoną, tris sūnūs 
ir viena dukterį. Vienas 
sūnūs, Jonas, išleistas į ad
vokatus ir turi savo ofisą 
New Yorke.

Laidotuvėse dalyvavo vi
si jo draugai ir giminės; į 
kapus lydėjo virš šimtas 
automobilių. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis ka
talikiškose kapinėse.

Taip pat liko nuliūdę P. 
Yerulevičius iš Paterson, 
N. J., ir P. Bielevičių iš 
Warehouse Point, Conn.

Lai buna velioniui leng
va šios šalies žemelė.

Susižeidė. Ramsey, N. J., 
J. Uždavinys važiuojant sa
vo automobiliu Cliffside, 
N. J., su savo šeima, susi
dūrė su kitu automobiliu ir 
tapo sunkiai sužeisti: pats 
Uždavinis, žmona ir sūnūs. 
Jie tapo nuvežti ligonbutin, 
bet gyvybei pavojaus nėra. 
Uždavinis aptarnauja daug 
aplinkinių Lietuvių, par
duoda pieną ir kiaušinius.

Linkėtina jiems greitai 
pasveikti. P. K. Jr.

GERB. SPRAGILAS APIE 
PIRMĄ GEGUŽĖS 

arba:
Kaip Maskvos agentai iš

naudoja tamsius darbo 
žmonelius.

— Ei, Stepai, kur tu taip 
skubiniesi? Net manęs ne
matai.

— Alo, drauguti, aš bėgu 
su svarbiu reikalu.

— O kam tu tą raudoną 
skarmalą užantyje nešiesi?

— Drauge, tai ne skar
malas ale darbininkiška vė
liava.

— O kur tu su ja bėgi?
— Ar tu, drauge, nežinai 

kad šiandien pirma gegu
žės ir kad visame pasaulyje 
darbininkai rengia demon
stracijas prieš kapitalą? Aš 
einu j demonstraciją.

— O, tai man nei į galvą 
neužėjo kad šiandien komu
nistų “šventė”. Bet klysti, 
Stepai, sakydamas kad viso 
pasaulio darbininkai de
monstruoja. Iš daugybės 
milijonų darbininkų tik la
bai maža dalis demonstra
cijose dajyvauja. Kiti visi 
tik juokiasi iš jūsų ir iš jū
sų raudonos vėliavos.

— Tik tie juokiasi kurie 
yra didžiausi mulkiai ir ka
pitalistams parsidavę. Jei
gu visi darbininkai išvien 
stotų, tai šiandien pat nu
verstų visas kapitalistiškas 
valdžias ir užviešpatautų 
darbininkiška gerovė.

— Gaila man tavęs, Ste
pai, kad tokį mažą suprati
mą apie dalykus turi. Tu
riu tau pasakyti, gerai kad 
yra tiek mažai suklaidintų 
darbininkų, tokių kaip tu, 
kurie neįstengia, durno ūpo 
apimti, agitatorių sukursty
ti, surengti skerdynes ir žu
dydami vienus, užsisodinti 
sau ant sprando kitus iš
naudotojus, dar aršesnius 
negu dabar turime.

— Drauge, tu irgi kapi
talistams parsidavęs, užtai 
šitaip šneki. Jeigu darbi
ninkai nuverstų kapitaliz
mą, tuoj užstotų darbinin
kiška valdžia ir butų gero
vė. Žiūrėk prie ko kapita
lizmas Ameriką ir visą pa
saulį privedė.

— Gal jūsų raudoni argu
mentai ir butų geri šiais lai
kais, jeigu visos šalys butų 
po kapitalistų valdžia. Bet 
milžinišką Rusiją valdo ta
vo garbinami raudoni carai, 
o ten dar aršesnis skurdas, 
depresija, badavimas, per
klojimas. Aš tau jau daug 
kartų sakiau kaip ten Rusi
joje yra, bet tu teisybės bi
jai, o tiki tik tiems kurie 
tą skurdžiu kraštą rojumi 
perstato. Rusijoje tokios 
aplinkybės: ten ir prie carų’

REIKALAUJA MOKĖT 
KARO SKOLAS

Washington. — Birželio 
15 d. Europos skolininkės 
valstybės turės sumokėti 
S. Valstijoms $144,000,000 
karo skolų. Nors Prancū
zija sako nemokėsianti, bet 
Roosevelt davė visoms sko
lininkėms suprasti kad jos 
turės mokėti nuskirtu lai
ku. Kas bus padaryta po 
Londono konferencijos ar 
kitada kada tai kitas daly
kas, bet dabar dar užvilki-1 
mo skolų nebus.

GERB. SPRAGILAS žmonės skurdo, ir dabar 
skursta. Ten carai perse
kiojo žmones, ir komunistai 
persekioja ir žudo dar dau
giau negu žudė carai. To
dėl kaltinti viso pasaulio 
kapitalizmą už tai kad už
ėjo sunkus laikai yra neiš
manėlio darbas.

— Kad, drauge, sovietų 
sąjungai kapitalistai kliu
do vystytis, užtai ten nega
lima pilnos gerovės atsiek
ti. Kada visame pasaulyje 
užviešpataus komunizmas, 
tada visiems bus gerai.

— Stepai, viso pasaulio 
komunizmas nieko nepagel
bės, ir dabar kapitalizmas 
nieko Rusijai nekenkia. Ji 
vadinama komunistiška ša
lis, jai neturėtų runėti pel
nai ir kapitalo auginimas, 
o tik tarp savęs keitimąsi 
produktais ir išdirbiniais. 
Vieni ten augina maistą, 
kiti gamina reikmenis, ir 
tą viską turint, Rusija galė
tų sau viena, be viso pasau
lio gyventi. Bet taip nėra. 
Vietoj komunistiško rojaus., 
ten viešpatauja skurdas ir 
priespauda. Ten rojus tik 
keliems komisarams, kiti vi
si tik jų vergai ir turi pil
dyt jų valią. Kiekvienas 
ko nors augintojas ar ga
mintojas smaugiamas ir iš 
jo iščiulpiama paskutinis jo 
truso vaisius. Toks tai skir
tumas tarp komunistiškos 
Rusijos ir kapitalistiškų ša
lių. Kapitalistiškose šalyse 
viskas ką turi skaitosi tavo 
ir gali kaip nori išmainyti 
ar parduoti.

— Kad tu, drauge, nebū
tum kapitalistų bernas ši
taip nekalbėtum. Padėtum 
darbininkams kovot už jų 
reikalus ir visi išvien susto
ję tuoj įvestume sovietus 
čia Amerikoje.

— Aš tau sakiau, Stepai 
kad tu jieškai pats nežino
damas ko. Tau koks gud
rus dykaduonis įkalbėjo kač 
:u sunkiai dirbti kapitalis
tiškoje dirbtuvėje ir tu pa
tikėjai kad esi išnaudoja
mas. Bet neturi gana proto 
suprast to ko tau tas agita
torius nepasako. Jis nepa
sako tau kad jis dalinasi su 
tavim tavo uždirbtais dola- 
riais, ir tu jam duodi aukų 
ir visaip kitai]) darbuojiesi 
kad tik tą agitatorių palai
kyt kai]) meitėlį nusipenė
jusį, kad tik daugiau jis ga
lėtų tau akis muilint. Iš tų 
jo keikiamų kapitalistų jis 
nei supuvusio cento neišvi- 
Hoja, viską jie pelno tik iš 
tamsių darbininkų. Užtai 
jie jums rėkia kad jus kiti 
išnaudoja, jūsų kraują siur
bia, kad jus nespėtumet pa
matyt kaip tie agitatoriai 
iš jūsų naudojasi ir patys 
puikiai gyvena, nieko ne
dirbdami.

— Drauge, musų kalbė
tojai nėra jokie išnaudoto
jai, jie yra tikri darbinin
kų vadai.

— Žinai, Stepai, jiems la
bai patinka tokie kai]) tu. 
ir iš tokių kišenių jiems ge
riausia sekasi pervesti do- 
larius į savo kišenių. Pa
sakyk tu man kodėl komu
nistų eilėse yra daugiausia 
visokių agitatorių, kurie be 
paliovos zuja iš miesto j 
miestą ir prakalbas rėžia?

— Drauge, jie pasišventę

S A U G I A U S

vietą Jūsų sunkiai

sutaupytiems

pinigams

rasit

Bankas priima

papr. einamas s-tas,

pigiausia partraukia iš

kitas bankines operacijas.

aukštus procentus,

indelius, atidaro

Amerikos pinigus ir atlieka vi-

DRAUGAS STEPAS 

dirba darbininkų gerovei.
— Ne, Stepai, jie ne dar

bininkų gerovei dirba, bet 
savo. Pats gerai žinai kad 
kuo žmonės biednesni, dau
giau nuskurę, tamsesni, tuo 
greičiau jie pakrypsta prie 
komunistų. Apšf iestes n i s 
vyras ar moteris visai prie 
komunistų nesideda, išsky
rus gaujas gudruolių, kurie 
iš jūsų tamsuolių naudoja
si. Nors Amerikoje komu
nistų suagituotų žmonių y- 
ra labai mažai, dėlto kad 
čia mažiau skurdžių, bet 
iš to mažo būrio tamsių dar
bininkų labai gražiai minta 
gaujos agitatorių.- Ameri
kos darbininkų tarpe vis 
lengviau pagauti dolarį, ne
žiūrint kai]) biednas buna, 
ir tą žinodami agitatoriai 
neliauja lindę vienas po ki
tam. Jie suagituoja jus ei
ti demonstruoti, rėkauti 
prieš kapitalizma, ir tuomi 
jie labai džiaugiasi, nes iš 
jūsų eilių mato dar kiek yra 
tokių tarp kurių gali dola- 
rių prisižvejoti. Pats pa
matysi kad šiandien demon
stracijoje nedalyvaus jokie 
bedarbiai Amerikonai, nors 
jie ir labai nuskurę, dėlto 
kad jie yra apšviestesni ir 
žino skirtumą tarj) komu
nistų išnaudotojų ir savo 
reikalų. Nedalyvaus Lietu
viai ir kitų tautų apšvies
tesni bedarbiai, bet tik to
kie kaip tu sumuilinti ir su
klaidinti.

— A, tu, kapitalistų išpe
ra, aš su tavim daugiau ne
noriu kalbėt!

LONDONAS, Anglija
Lietuvių Šv. Kazimiero 

parapijos reikalai, kaip pa
rapijos komitetas skelbia, 
esą vedami pilnoje tvarko
je. Tačiau parapijos kapi
talas jau tūlas laikas kaip 
sumažėjo ir išlaidos viršija 
ineigas. Iš atskaitų pasiro
dė trukumų šiame pastara
me metų bertainyje.

Lietuvių bažnyčia būtinai 
reikalauja taisymo išlauko, 
tačiau tas nemažą sumą pi
nigų kaštuos, o jų nėra. Da
bartinis klebonas Kun. V. 
Mažonas pasiryžo eiti rink
ti aukų per Lietuvių na
mus.

Per Velykas pas mus at
vyko iš Lietuvos Kun. Nor- 
burtas. Jisai kiek laiko at
gal Anglijoje išgyveno de
vynis metus. Jisai Škoti
joje bebūdamas suorganiza
vo kuopelę Lietuvių ir ga
lima sakyti jo dėka tapo įs
teigtas Lietuvių laikraštis, 
“Išeivių Draugas”.

Kun. Norburtas, pasivie- 1 
sėjęs pas musų kleboną sa
ko gryšiąs Lietuvon.

Musu klebonas Kun. Ma-
žonas šiaii) butų nieko, ne- 
išdidus, ir parapijos reika
lus gerai tvarko. Tačiau 
jis labai priešingas ne kuni
gų leidžiamiems laikraš
čiams ir Inos draudžia skai
tyti. Labai klebonas neuž
ganėdintas “Dienos Naujie
nomis” iš Kauno, kurios čia 
išsiplatinusios. Geriau kle
bonas padarytų jeigu nu
stotų atakavęs.

Kalnaverits.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.
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f Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
j Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai
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| Chicagos Žinios =
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LIAUDĮ ES TRIBŪNA 
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| CHICAGOS DIETŲ- I
j VIU NAUJIENOS |

VILNIAUS KLAUSIMAS
Pažiurėjus j Lietuvą ma

tosi kaip ten labai daug pa
stangų dedama del Vilniaus 
atvadavimo. Amerikoje Ry
tinėse Valstijose irgi dirba
ma sulyg išgalių. Bet mu
sų Chicago j ir abelnai Va
karinėse Valstijose jokios 
akcijos linkui Vilniaus va
davimo 'darbų niekas ne
siima.

Tiesa, negeistina depre
sija ir kitos ne visai patei
sinamos aplinkybės nustū
mė Vilniaus reikalus visai Į 
šalį. Vilniui vaduoti Chi
cagos komitetas tik iš var
do gyvuoja, del politiškų 
aspiracijų, bet realaus dar- 
vo visai neparodo:

Kadangi Vilniaus reika
lai visiškai apleisti, ypatin
gai Vakarinėse Valstijose, 
tai gal butų gerai kad tas 
klausimas butų iškeltas ir 
darbas pradėtas Įvyksian
čioj Tautinės Spaudos kon
ferencijoj laike Pasaulinės 
Parodos Chicagoje.

Amerikos Lietuviai galė
tų daug kuo prisidėti prie 
Vilniaus vadavimo darbų. 
Kadangi visi darbai kurie 
buvo ir yra dirbami Lietu
vos naudai yra altikti tik 
tautinių pažiūrų žmonių, 
laisvų ir tikinčiųjų, todėl ir 
Vilniaus vadavimo klausi
mas turėtų būti iškeltas 
Tautinės Spaudos ir veikė
jų konferencijoje ir visi 
veikėjai ir veikėjos ir orga
nizacijos privalėtų prisidė
ti prie visų tų žygių.

Reikia neužmiršti kad at

einantį rudenį Vilniaus 
klausimas greičiausia vėl 
bus iškeltas ir kada tas 
klausimas bus svarstomas 
Amerikos Lietuvių pareiga 
bus būti prisidėjus visais 
galimais budais prie atva
davimo VILNIAUS!

SIUSKIT LAIŠKUS Į 
LIETUVĄ PER MU

SU LAKŪNUS!
Musų lakūnai Darius ir 

Girėnas gavo Amerikos pa
što leidimą vežti laiškus į 
Lietuvą savo lėktuvu, ku
riuo jie skris iš New Yorko 
į Kauną šį mėnesį.

Laiško nusiuntimas jų 
lėktuvu kaštuos $2. Rei
kalinga įsigyti laiškui titm 
tikrą voką ir popierį, kuris 
bus gaunamas neužilgo pa
skelbtose vietose. Laišką 
parašius ir įdėjus į kitą vo
ką reikės pasiųsti Lietuvos 
Generalinio Konsulato var
du, 11 Waverly Place, New 
York City. Kartu reiks pa
siųsti ir $2. Prieš išskren- 
dant, jūsų laiškas bus pa
duotas Amerikos paštui už- 
žymėti išsiuntimo valandą, 
o Kaune Lietuvos paštas 
pažymės priėmimo laiką.

Tokių laiškų nrivalėtų pa
siųsti Amerikiečiai kurie 
važinėjo Lietuvoje ir susi
pažino su daugeliu žymes
nių Lietuvos asmenų.

(Tų laiškų bus galima 
gauti “Dirvos” Redakcijo
je.)

Lietuvių Spaudos Sąjungos

DIDELE EKSKURSIJA
Į KLAIPĖDĄ

(Per Southampton:!)
IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

Birželio— JUNE 29 anksti ryte

(Keleiviai Sės j laivą vakare, Birželio 28) 
CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 
Į Lietuvą keleivis.

— Šią Ekskursiją Užgyrė — 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA 

Laivakortės parsiduoda pas visus agentus.

CUNARD LINE
1022 Chester Avenue 

Cleveland

LIETUVIAI!
Važiuokit Tiesiai į Klaipėdą

su
DIDELE VASARINE EKSKURSIJA 

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

Nereikalinga nei vizų nei pereiti parubežinį 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali but nieko lengvesnio ir patogesnio.

Kiti Išplaukimai New Yorko:
United States. . . May 20 United States. . . June 24
Frederik VIII.... July 8 United States.... Aug. 5

Platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus

ARBA

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall St. 248 Washington St. 130 N. LaSalle St.
New York.N. Y. Boston, Mass. Chicago, Ill.

PINIGU INFLACIJA

Apie Amerikos pinigų in- 
flaciją šiandien kalba visas 
pasaulis, o patys Amerikos 
žmonės daro įvairių išvadų. 
Vieni tikrina kad tas Ame
rikos valdžios žingsnis pa
gerins laikus, kiti tikrina 
priešingai.

Trumpą išvadą darant 
galima pasakyti kad infla- 
cija turės geras ir blogas 
puses. Pirmoj vietoj ji pa
gelbės tiems kurie turi sko
las ant namų, jie lengves
niu budu galės atsimokėti 
savo skolas. Bet tiems ku-
rie skolino pinigus tas bus 
nuostoliu. Jie gaus mažes
nės vertės dolarius už tuos 
kuriuos skolino. Tuomi pa
tim kartu darbai pagerės, 
apivarta padidės ir pramo
nė bus gyvesnė.

Svarbiausia bus tas kad 
Amerikos dolariui nupigus 
bus galima į užsienį par
duoti įvairius Amerikos ga
minius. Iki šiol Amerikos 
dolaris stovėjo taip aukštai 
kad kitos šalys negalėdavo 
įpirkti Amerikoje gamintų 
prekių. Pavyzdžiui, jeigu 
Lietuva ką pirkdavo iš A- 
merikos tai jai reikėdavo 
mokėti 10 litų už dolario 
vertės dalyką. Gi Lietuvos 
žmogui 10 litų yra didelis 
pinigas. Bet kada dolaris 
bus vertas tik pusiau tiek, 
Lietuva galės pirkti iš A- 
merikos dolario vertės tik 
už 5 litus. Tas pats ir ki
toms šalims.

Tiesa, gal vienas iš blo
giausių dalykų inflacijoj 
tai kad pasidaro didelė spe
kuliacija ir nelabai lengva

I” nustatyti pinigų valiutą. 
Bet jeigu Amerikos valdžia 
išras budus kaip dolarį pa
laikyti tam tikrame pasto
viame laipsnyje, tada in- 
flacija nepadarys nieko blo
go, bet priešingai daug ge
ro ne tik Amerikai bet ir 

i visam pasauliui.

PATARIMAS jauniems Lie
tuviams. Nemažai yra jaunų 
stiprių vaikinų kurie negali 
gauti mieste jokio darbo šiais 
depresijos laikais ir gal dar vi
są vasarą bus sunku gauti dar
bas. Patartina jiems regis- 
turotis ir važiuoti į valdžios 
duodamą darbą miškuose. Už
darbis mažas, bet valgis ir ru
bai duodami, ir darbas sveikas 
tyrame ore.

Informacijas apie tuos dar
bus gausit miesto bedarbių šel
pimo biuruose.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas.

Skaitykit “Dirvą”.

Dykai 7 Dienų Ban
dymas Kenčiantiems 

nuo Reumatizmo
Jei jus kenčiat nuo 
reumatizmo, jus ga
lit gaut Rose Rheu- 
ma Tabs, įrodytą ir 
išbandytą gyduolę. 
Dykai 7 dienų Ban
dymui. ši paprasta 
naminė gyduolė pa
gelbėjo šimtams. 
Nesiųskit pinigų — 
tik savo vardą ir 
adresą ant žemiau 
esančio kupono.

Dykai del skaitytojų. Išbandykit šią 
gyduolę patys NEMOKAMU BAN
DYMU. Išpildykit kuponą ir prisių- 
skit jį greit, pirm išsibaigimo šio 
duodamo pasiūlymo.

Rose Rheuma Tab Co. (Dept. X3) 
3516 N. Irving Ave. Chicago, Ill.

Meldžiu prisiųst pilną Pakelį Rose 
Rheuma Tabs, apmokėtu persiunti
mu. Aš vartosiu jas 7 dienas ir ta
da pats nusispręsiu ąr aš noriu jų 
daugiau.
Vardas ____________________________

Adresas ____________________________

Miestas______________ Valst______

FROM THE NOTE BOOK
Vytautas Sirvydas.

Billy Burke, the young Amer
ican Lithuanian who became 
an open golf champion of the 
United States in 1931, has some 
very loyal friends among the 
big figures in golf. For in
stance, Gene Sarazen, who took 
the championship from Burke 
last year, strongly criticized 
the Professional Golfer’s As
sociation for not including Bur
ke among its nine men team 
selection of outstanding golfers 
to compete for the Ryder Cup 
in England. Here is what he 
said, among other things/‘Bur
ke ranks among the first five 
or six professional golfers in 
the United States. He has 
been the biggest money winner 
of us all in the last two nat
ional championships. Two years 
ago, (in the Ryder Cup, compe
tition) he was put against the 
No. 1 British player, Archie 
Compston, and gave him a ter
rific lacing. I would be willing 
personally, to take a $100 cut 
on my share of the expenses, 
to make a place for Burke and 
pay his expenses.” Of the nine 
men selected for this year’s 
team, only four, says the New 
York “Herald-Tribune” are out
standing players. No wonder 
Sarazen, who knows the abil
ities of Burke, wants to have 
him included. It is said, Burke 
still has a chance to make the 
team—he has only to win the 
open title at Chicago early in 
June. We hope he will and 
then help the Americans win 
the Ryder Cup. Burke hails 
from Conn., a state where many 
good Lithuanians live. He used 
to be Burkauskas.

Let’s all give her a good radio 
fan mail. She deserves it, not 
only for her fine voice and 
performance, but also for us
ing her Lithuanian name as 
it should be, shunning that 
dubious method of “American
ization” by which Mr. Vincas 
Vaįškeviičius becomes a Billy 
Lee, or Mr. Vaičulis blossoms 
out as Mr. White.

We ought to give three good 
cheers for two young American 
Lithuanians in Baltimore: Juo
zas Aleknavičius and Kazys 
Kučauskas. They originated 
the idea of getting up a card 
party to help support the local 
Lithuanian Library.' Abput 500 
came and the affair was a 
financial sucess. The valuable 
thing to be emphasized and 
encouraged is the hearty inter
est our younger folks have 
shown for a cultural institution 
established by their elders. The 
two Baltimore Lithuanians have 
set a fine example for others 
to follow.

A fine operatic colorature 
soprano is on the air every 
Saturday evening, at 6:45, over 
station W J Z. She is the Phila
delphia bom Lithuanian, Miss 
Emily Mickunas, who studied 
in Italy and made a concert 
tour of some parts of Europe.

Certain Lithuanian news
papers have savagely attacked 
“Vytis”, the mouthpiece of the 
Knights of Lithuania, for us
ing English in its articles and 
news items. “Vytis” was charg
ed with fostering “Ištautini- 
mą”. To anyone who looks at 
the matter in a common sense 
way, it will be seen that the 
aforesaid “ištautinimas” was 
done by conditions of life in 
America and “Vytis” can in 
no way be charged with foster
ing it. We do not use the Eng
lish language in order to induce 
the American born Lithuanians 
to forget and abandon their 
mother tongue, but to bring to 
them, in the language in which 
they are more at home, what 
the best aims and ideals of the 
Lithuanian race (to which they 
belong by blood) are. It is no 
use beating around the bush. 
We feel that as Lithuanians we 
can give something distinct 
and worthy of the “melting 
pot” of America. The only con
structive way to deal with this 
language problem is to follow 
the footsteps of “Vytis” and 
“Dirva-Tribuna” - when writ
ing for the younger generation 
use that language which is used 
by them daily in speech and 
letters. This does not necessar
ily mean that a member of the 
Lithuanian race should not 
know his mother tongue.

A very active member of our 
younger set in Brooklyn, N.Y., 
Miss Helen Viziute, assisted by 
the fine cooperation of her 
friends, has arranged two ex
hibits of Lithuanian handi
craft and art: one at the De 
Witt Clinton High School and 
the other at the Brooklyn Mu
seum. And our young artist, 
Miss Natalija Jasiukynaitė, had 
three exhibits at the Exhibit
ion of the Society of Independ
ent Artists, held April 7-30 at 
the Grand Palace.

The name of the plane in 
which Captain Darius and Girė
nas will attempt to cross the 
Atlantic over to Kaunas was 
selected as “Lituanica”. Some 
money is still needed - have you 
contributed your share?

DIDELĖ VASARINĖ 
EKSKURSIJA I LIETUVA

Rengiama Vadovybėje 
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

GEGUŽĖS 20 D., 1933 
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU 

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

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

Reikalaukite Iliustruotos Brošiūrėlės su Kainomis

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

Platesniu Informacijų Klauskite Pas:
TREČIOKAS. A. S.

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

187 Ouk Street, Lawrence, Mass.
VARASIU S, A. S.

I2th & Carson St., Pittsburgh, Pa.
„VIENYBĖ,"

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
VELECK 3, A.

502 Scuth Ave., Bridgeport, Conn. 
WASH N R, C. J.

1921 Carson St., Pittsburg, Pa.
ŽEMAN AUSKAS, JOHN

130 Cc igress Ave., Waterbury; Conn.

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

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

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

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

„NAUJIENOS,"
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 

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

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

HOLLAND-AMERICA LINE .

TRUKŠMINGA GEGU
ŽĖS PIRMA

Gegužės 1 d. iš pat ryto Chi
cago  j buvo labai graži ir šilta 
diena.

Nuvykus i miestą teko pa
stebėti kad ant šaligatvių bliz
ga stiklai lyg kokie deimantai. 
Žmonės pradėjo klausinėti vie
nas kito kas čia atsitiko. Vė
liau paaiškėjo kad tą naktį po 
penkiais didžiuliais Chicagos 
namai:; buvo padėta bombos ir 
įvyko sprogimai, nuo ko išbar- 
škėjo langų stiklai ir išardyta 
dalys sienų. Žiūrint j griuvė
sius sunku laivo išgalvoti ko 
buvo norima tokiu darbu at
siekti ir kas juo užsiima.

Sakoma kad sprogimai pada
rė nuostolių tik už $65,000. Vi
si apgadinti namai yra didelių 
firmų įstaigos.

Raudonųjų demonstracijos 
ir lietus

Pirmą Gegužės, po pietų Chi- 
cagą užklupo nepaprastai dide
lis lietus. Vėtra vietomis iš
griovė namus, vienas žmogus 
užmuštas, keli sužeista. Toliau 
Illinois valstijoje buvo daugiau 
nuostolių, užmušta penki žmo
nės.

Nežiūrint didelio lietaus, ra
dikalų rengtos demonstracijos 
įvyko visose miesto dalyse, 
nors ir pavėluotos. Paveizdan 
demonstracijos įvyko apie 6 v. 
vakare, nors tada vistiek smar
kiai lijo.

Tą dieną nekurios unijinės 
dirbtuvės nedirbo. Rep.

LĖKTUVO KRIKŠTY
NOS GEGUŽĖS 6 D.
Pereitą sekmadienį po pietų 

turėjo įvykti musų lakūnų Da
riaus ir Girėno lėktuvo “Litua
nica” krikštynos, bet lietus ku
ris visą dieną lijo tą darbą su
trukdė ir krikštynos neįvyko. 
Kurie atvažiavo pamatyti krik
štynų, del lietaus negalėjo iš
lipti iš automobilių.

Taigi krikštynos atidėta šeš
tadieniui, Gegužės 6 d., .4 vai. 
po pietų. Vieta kur tos cere
monijos įvyks randasi prie Ci
cero avė. ir 83-čios gatvės.

B6 abejonės Chicagiečiai ne
patingės atvykti j šią atsisvei
kinimo pramogą, nes musų la
kūnai jau išskris savo ilgon, 
pavojingon bet garbingon ke
lionėn. Rep.

PAVOGĖ Lietuvos Konsulo 
autcmobilį. Balandžio 29 d., 
Lietuvos Konsulas A. Kalvai
tis nuvyko į pamaldas bažny
čion ant 18-tos ir Union gat
vių, kur buvo iškilmingos pa
maldos musų lakūnams Dariui 
ir Girėnui. Išėjus iš bažnyčios 
p. Kalvaitis savo automobilio 
jau nerado. Matyt kokie vai
kezai prisitaikę nuvažiavo.

CITY STATE Banko viršinin
kai apkaltinti. Seymour Sted
man, buvęs socialistų kandida
tas į miesto majorus ir kiti ke
turi City State banko vedėjai 
taf>o nubausti nuo vienų iki 
trijų metų kalėjimam Jie ap
kaltinti už priėmimą pinigų de
pozitui į savo banką kuomet ži
nojo kad bankas randasi bloga
me stovyje, ir jie tą darė su- 
žiniai.

Byla tęsėsi du metus ir ji 
buvo atidėta 54 kartus. Po ši
to nuteisimo jų gynėjai reika
lavo kad byla butų išnaujo na
grinėjama ir jie paleisti po už
statais.

Kažin kodėl socialistų “Nau
jienos” nieko neparašo apie sa
vo gerą kolegą ? Rep.

CHICAGOS SKOLOS. Cook 
apskrityje miestai ir mieste
liai skolingi savo tarnautojams 
ir mokytojoms $65,000,000.

Viso įvairių skolų šio apskri
ties valdžia turi $370,000,000 
sumoje.

KAIP CHICAGA buvo ištroš
kus. Apskaitliuojama kad pa
tenkinti Chicagos troškulį alaus 
išleista apie $10,000,000 per 25 
dienas nuo alaus legalizavimo.

Bravorai sako kad per tą 
laiką mieste išgerta apie 2,400,- 
000 dėžės (po 24 bonkas) ir 
48,000 bačkų alaus.

Beveik visi . bravorai dirba 
visas 24 valandas į parą, taip 
skubina alų gaminti.

1NSULL byla prasidėjo. Ge
gužės 1 d. prasidėjo garsi In
still byla. Toje byloje įtarta 
15 asmenų. Taį yra dviejų bi
lijonų dolarių griovusios Insulto 
korporacijos byla. Byla gali 
užsitęsti ilgą laiką.

ALAUS LEIDIMŲ BIURAS. 
Valstijai ir gubernatoriui pra
vedąs teisę pardavinėti 3.2 alų, 
dabar Chicagoje atsidarė valsti- 
jinis Alaus Leidimų biuras 33 
N. La Salle St. Norintieji da
ryti biznį iš alaus turės mokė
ti valstijai $50 už leidimą ir 
užsistatyti $500 bondsą.

Chicagos miesto taryba pa
darė patvarkysią sulyg, kurių 
alaus išdirbėjai turės turėti sa
vo bravoro vardą ant stiklinių 
bonkų, bačkų, dėžių ir tt. Tas 
daroma todėl kad butlegeriai 
negalėtų dirbti alų ir pardavi
nėti keno kito bonkose.

Kadangi bravorams tas pri
darytų daug naujų išlaidų tai 
alaus išdirbėjai pakėlė prieš 
tai protestus.

SMARKI KOVA DARBININ
KŲ UNIJOSE

Jau kelinta diena kaip Chi
cagos spaudoje matosi “Caponi 
labor division”, kuri buk suda
ranti visokius peštukus, ypatin
gai vežikų unijoje. Kaip nja- 
tyt, unijos nori nusikratyt tų 
peštukų kurie pirmiau buvo 
“carais”. Degtinės šmugelnin- 
kų bizniui Chicagoje mirus to 
biznio vedėjai matomai pasili
ko prie unijų ir užpuldinėja 
unijistus. Sakoma kad apie de- 
sėtkas unijistų nuskirti tų peš
tukų kerštui, kurie atsisako jų 
klausyti. Bet unijos kovoja 
prieš juos ir gal valdžia Įsimai
šys pagelbėdama rimtiems dar
bininkams atsikratyti mušeikų. 
Dviejų unijistų jau dabar ne
suranda. Taipgi spėjama kad 
Įvykę penki sprogimai Gegužės. 
1 dieną anksti rytą yra darbas 
tų mušeikų. Rep.

ADVOKATAI
A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

100 North La Salle Street 
Room 2211

Telefonas: RANDOLPH 0332
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak 

3241 South Ib''‘.fd Sfrcet 
Telefonas VICTORY 0562

Valandos nuo 7 iki 9 vakare. 
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir 

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir 

penktad. vakarais.

“MARGUTIS” f
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į n ėnesį j 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvienų mė- J 
nesį rasite Pustapėdiškų Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių z 
gyvenimo nuotikiais. . z

“Margutis” pusei metų kainuoja §1.00. Metams — ?2.C0. I S
Lietuvąų metams7 $3.00. Adresas: *

“MARGUTIS” *
2137 West 69th Street Chicago, ill. Į

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis. J
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“RAUDONOJI PARTIJA” VĖL “VALOSI”

Žinios iš Maskvos skelbia 
kad sovietų carai vėl išlei
do įsakymą “apvalyti” ko
munistų partiją ir išmesti 
iš jos visus “karjeristus, hi- 
pokritus ir priešininkus”.

“Apvalymas” palies mili
jonus narių ir kandidatų Į 
narius. Dabartiniu laiku 
komunistų partija Rusijoje 
turi 3,200,000 narius, iš ku
rių 1,200,000 yra kandida
tai.

Visus “neištikimuosius” 
išmetus iš partijos ir nu- 
baudus pagal jiems pritai
kytas kaltes, kiti visi “išti
kimieji” ims dar griežčiau 
į savo rankas likimą 160 mi
lijonų Rusijos gyventojų.

Ištikimieji bus pastatyti 
Į svarbiausias vietas, dirb
tuvėse, įstaigose ir parube- 
žiuose, ir jie galės elgtis su 
žmonėmis kaip jiems patiks 
— glostyti ar žudyti.

Visi komunistų partijos 
nariai nuo paties diktato
riaus Stalino iki mažiausio 
kaimo sovietų nario turės 
pereiti naujus komunistiš
kus kvotimus ir prirodyti 
jog yra 100 nuoš. komunis
tai. Tokiu budu apie mili
jonas dabartinių narių ga
lės būti išbraukti.

Iš svarbiųjų miestų, Mas
kvos, Leningrado, Kharko- 
vo ir kitų, bus išvyti neišti
kimieji elementai kad tokiu 
budu užtikrinus ramybę ir 
apsaugą carams. Per 100 
kilometrų tokiems neištiki
miems nebus pavelyta prie 
miestų gyventi.

Kaimų gyventojams ne
bus išduodama pasai kad jie 
negalėtų niekur iš savo gy
venamų vietų išeiti.* *

Galima įsivaizduoti kokia 
mašina yra ta1 sovietų Rusi
ja, kurioje tam tikra maža 
dalelė žmonių, su pagalba 
ginklo, valdo visus kitusTe- 
ginklius ir i beteisius žmo
nes. Nėra jokios kitos ša
lies kur žmonės butų taip 
pavergti ir suvaržyti, kur 
juos kaip laukinius gyvulius 
keli ginkluoti žmonės vaiky- 
tų iš vieno krašto į kitą.

Kiekvienam gali būti aiš
ku kaip tie beteisiai žmone- 
liai kenčia, kaip jie jaučia
si paniekinti ir kaip jie, lyg 
ištroškus žuvis vandens, 
laukia kokios nors laisvės.

Tą raudoni carai supran
ta, bet vietoj padaryti šalį 
tinkama gyventi visiems, tų 
žmonelių teises dar labiau 
varžo, dar labiau juos sle
gia. ...

Galima pranašauti kad 
Rusijos komunistams galą 
padarys tas obalsis kurį jie 
skelbia kapitalistiškose ša
lyse: “Juo žmonės labiau 
kenčia tuo greičiau jie įvyk
dys revoliuciją”.

Pradžioje sovietų gyvavi
mo, visi karšto ūpo pagauti 
norėjo būti komunistais ir 
dirbti Rusijos gerovei, ko 
neturėta prie carų. Dabar 
vėl gerovės neatsiekta, vie
toj to maža grupė ginkluo
tų žmonių pasidarė sau ge
rovę. Tą mato visi, nuo to 
kenčia milijonai, ir tie mi
lijonai atmetamų, panieki
namų žmonių kentės tik to
lei kolei ju kentėjimui kan
trybė pasibaigs.

tų sukaktuvės nuo prasidė
jimo varžytinių už Tolimus 
Rytus tarp Japonų ir Rusų, 
už ką 1904 metais kilo tarp 
tų valstybių karas.

Rusija pasitiki Kinų pa
galba, nes Kinija tęsia savo 
nerangų karą prieš Japoni
ją jau virš metai laiko.

Visa Kinija paplitus ko
munistais agitatoriais, kas 
trukdo pačiai Kinijai vary
ti savo rimtą darbą.

Kinijai ii' taip blogai ir 
taip negerai: jos vadai ne
nori komunizmo nei sovie
tų meškos patarnavimo, ta
čiau 'nenori ir kad Japonija 
užimtų daugiau ir daugiau 
Kinijos žemių.

Mandžurija jau vistiek 
nuo Kinų atplėšta, ir Rusi
ja kariaudama prieš Japo
nija sakytų tik gelbstinti

Kinams. Japonus sumušus 
(nors vargu to galima tikė
tis) Rusija bandytų suko- 
munistint Kiniją arba nors 
pasigrobti Mandžuriją.

Nei Japonija nei Rusija 
neturi gana aukso karui va
ryti, bet turi gana medagos 
ginklams gamintis ir karas 
galėtų būti didelis ir ilgas.

Litas Pabrango
Nuo Gegužės 1 dienos1 

Lietuvos litai ir Amerikos 
dolariai pakeičia savo ilgą 
iki šiol laikytą apsikeitimo 
kainą 10 litų už $1. Nuo 
tos dienos 10 litų kaštuoja 
$1.20. 100 litu — $12.00; 
1000 litų — $120.00.

Amerikoje gyvenantiems 
ir neturintiems bendro su 
Lietuva tiek to. Bet tie ku
rie važiuodami į Lietuvą 
apsigyventi parsivežė pun
dus dolarių ir pasidėję lai

Apysaka
erunas

(Tęsinys iš pereito num.)

Vaidilutės Meilė

Aukščiau Nemunu į rytus, visai netoli 
šių dienų Vilkijos miestelio, toje pačioje 
pusėje, tarp aukštų mažo upeliuko krantų, 
toliau po to upeliuko vagos užsisukimo, kur 
,au iš Nemuno tiesiog nieko nesimato, sto
vi piliakalnis. Čia aprašomo atsitikimo 
laikais ten buvo vienos girios; seni, iškero
ję medžiai aplinkui slėpė viską.

Ten turėjo savo pilaitę ir ramiai gy
veno kunigas Eimutis. Jis turėjo labai 
gražią dukterį, vardu Liudytė.

Eimučio pilies ribose buvo ir šventas 
elkas ir dievo Patrimpo šventinyčia, kuri 
radosi gretimai Eimučio pilaitės. Eimutis 
globojo tą šventinyčią, o krivė Gaubys 
skelbdavo tos srities gyventojams dievų 
valią, iš ko kaip žmonės taip ir valdovas 
buvo patenkinti. Į tą šventinyčią sueida
vo žmonės iš plačios apielinkės tam tik
rais meto laikais dievų pagarbinti ir pa
dėkoti jiems už teikiamas malones. Visi 
gyveno ramiai ir gražiai, nes Eimutis buvo 
ramus ir sutaikus žmogus.

Liudytė buvo taip pat ramaus, tylaus 
budo, jauna ir padori mergaitė. Ją maty
damas, krivė Gaubys tankiai tėvams kalbė
davo ir jai primindinėdavo kad dievai ją 
šaukia stoti jiems tarnauti — tapti vaidi
lute ir užimti vietą prie amžinos ugnies ku- 
rinimo, šalia keleto kitų vaidilučių.

Girių paukštelė, gamtos žiedelis, mer
gaitė kito gyvenimo sau ir nepermatė kaip 
tik tokį kokį jai Gaubys įkalbėjo. Prašė 
ji savo tėvo ir motinos pavelyti jai pasi
aukauti dievams, kurie ir sutiko. Liudytė 
tapo vaidilute, vos suėjus šešioliktus me
tus.

Ten, į tą šventinyčią, atsilankydavo ir 
kunigas Bružas su savo jaunu, narsiu sū
num, Vingėla, nuo dabartinių dienų Bru- 
žės, aukščiau Nemunu, kur Bružas ant kal
no, prie upelio sutekančio į Nemuną, gyve
no savo tėvų ir tėvų tėvų parinktoje pato
gioje vietoje.

Niekados pirmiau Liudytė į Vingėlą 
nežiūrėdavo ir jo nematydavo, gal del to 
kad dar buvo jauna mergaitė. Bet kai pa
stojo vaidilute, ji pradėjo pamatyti tą jau
ną vaikiną, ir kuo labiau žiurėjo tuo jis jai 
gražesnis, patogesnis ir narsesnis darėsi. 
Kada jis j šventinyčią pribūdavo, jos liūd
nos akys nušvisdavo, ir nors kitos vaidilu
tės jos širdies paslapties nežinojo, maty
damos ją linksma sakydavo kad dievų die
noje ji jaučia didesnę jų palaimą, užtai to
kia maloni ir linksma esti.

Kada šventė baigdavosi, ir žmonės iš
siskirstydavo, Liudytės veidelis aptemda
vo kaip saulė ilgam laikui. Tik ji viena 
žinojo kad jos širdis ilgisi Vingeles, ir il
gėdavosi taip labai kad nei saulės skaistu

Rusų-Japonų Karo 
Išvakarėse

Žinovai tikrina kad visai 
trumpu laiku galim tikėtis 
didelio karo kurį surengs 
Rusija ir Japonija Tolimuo
se rytuose. Tai butų 30 me

kė kaipo “vertesnius” už li
tus, dabar turi ko apgailau
ti: kurie laikė $1,200 dola
rių, dabar jie liko verti tik 
$1,000. Kurie turėjo $6,000, 
dabar jie liko verti $5,000.

Jeigu ūkė Lietuvoje buvo 
verta $5,000, ir Amerikietis 
laikydamas dolarius laukė 
iki ji atpigs, dabar už ją tu
rės mokėti $6,000.

Kaip Prūsų Lietuviai 
Sveikina su Velykomis

Lietuvos Lietuviai svei
kindami su Velykomis sako 
(arba rašo): “Linksmų Ve
lykų Švenčių”, arba “Svei
kiname su Šv. Velykomis”.

Amerikos Lietuviai ap
lenkia žodį “šventos” ir sa
ko tik “Linksmų Velykų”. 
Taip pat sako ir Ameriko
nai: “A Happy Easter”.

Lietuviams gana keistai 
nuskambės Prūsų Lietuvių 
pasveikinimas su Velyko
mis. Štai kaip pasveikino 
Klaipėdoje einantis “Lietu
vos Keleivis” savo skaity
tojus Velykų rytą:

“Visiems garbingiems 
skaitytojams velyjame 
peržegnotas Velykas!”

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS
Rašo K. S. Karpius

mas, nei gėlių žiedai, nei paukščių čiulbė- 
sis jos minčių nuo to vaikino nenukreipda
vo. Toliau ji jau ir kankinosi baisia meile 
prie jo, bet nei jo matyti, nei sulaukti, nei 
pakalbinti jai negalima; Jam irgi, jeigu 
jis ir norėtų, buvo nuodėmė prieš dievus 
vaidilutę kalbinti ar rodyt kokią nors mei
lę. Nors jis keliais atvejais jau aiškiai pa- 
tėmijo kaip ta dievų tarnaitė jį akim ve
džiojo, ir nors jo širdis tuomi sujaudinta 
buvo, jis tik ištolo tedryso apie ją pama
nyti, ir manė tik kad ji labai, labai graži. 
Kada jos mėlynos akys šyptelėdavo jo vai
dentuvėje, Vingėla stengėsi mintis apie ją 
šalinti, kad nesinardinti beviltėje. Jis nie
kados nesitikėjo ją gauti ir nelaukė to kas 
likimo buvo skirta nutikti.

Vieną vasaros dieną Bružas sapnavo 
sapną kad jo kalne suliepsnojo šventas au
kuras, buvo daug vaidilučių prižiūrinčių 
dievų ugnį, ir jo sūnūs tą aukurą išgriovė. 
Tėvas labai siisigraužė del tokio sapno ir 
negalėdamas nurimti siuntė savo sūnų į 
žinyčių pas krivę Gaubį gauti išaiškinimą 
savo sapno.

Su keletu savo draugų išjojo Vingėla 
.ėvo sapno išaiškinimo parnešti. Kada at
jojo į reikalingą vietą ir nusėdo nuo ark
lų, Liudytė pamatė nelauktus svečius, ku
rie jieškojo krivės. Senio kur tai butą iš
eita, ir Liudytė gavo iš arti savo svajonių 
mylimąjį prisižiūrėti. Jos akyse žėrėjo 
jam meilė, ir visa ji degė kada į jį žvelgė. 
Sudrebėjo vaikino* širdis iš tokio mergai
tės žiūrėjimo, ir jis dabar suprato ką tai 
ko pirma negalėjo suprasti apie ją. Taip 
norėjo griebti ją į glėbį ir apkabinęs bu
čiuoti, paskui vestis ją su savimi, bet vis 
bandė valdytis.

Liudytė jau drebėjo meilės perimta, ir 
nedaug trukus pabėgo nuo jo į nuošalią 
nuo žmonių vietą. Ji bėgo gilyn į girią; 
Vingėla vietoje stovėdamas sekė ją akim, 
kaip įkaltas negalėdamas pažengti. Bet 
įtaiga pagavo jį mintis kad ji pertoli ne
nueitų ir kad neužkliūtų ant žvėries, kas 
pastūmėjo jį bėgti paskui vaidilutę.

Ji bėgo tolyn ir tolyn, o jis vijosi. 
Kaip vanagas paskui paukštį skrido jis ir 
nedaug truko mergaitę pavyti. Kada jis 
jau buvo arti jos, ji dar labiau bėgo; nors 
norėjo kad jis pagautų ir sulaikytų, bet 
bėgo toliau, kaip jaunos mergaitės prigin- 
tis liepia.

Kada Vingėla sugavo Liudytę tankia
me miške ir paėmė j savo glėbį, mergaitės 
širdis apsalo. ... Ji žvelgė jam į akis, ku
rios pusiau ašarose paskendusios, sakė jam 
ką tai ką jis lie žodžių suprato — ką gam
ta visus gyvius išmokino suprasti.* * *

Liudytė dabar jau nebuvo ta nekalta, 
tyra dievų tarnaitė, bet peržengus savo ne- 
kalybės prižadą, nusidėjus mergiotė. Juos 
pargryžtant sutiko krivė ir kiti žmonės,

KADA ŽYDAI Į LIETUVĄ KRAUSTĖSI
Tuo laiku kada, kaip musų istorikas 

Simanas Daukantas pasakoja, Lietuviai 
kariavo už Latgalijos laisvę su Didžiojo 
Novgorodo kunigaikščiu Vsevolodu (1130- 
1135), o išvyti iš Kijevo kunigaikštijos Žy
dai pirmusyk (1155) ėmė į Lietuvą kraus
tytis ir veistis “veltui Lietuvos ir Žemai
čių duoną valgydami” (t. I, 134-135 pusk, 
Daukanto Lietuvos Istorija), tolimoje Sy- 
rijoje nežinomi Graikų Bažnyčios dvasiš
kiai piešė pirmutinį musų moderninės as
tronomijos dangaus atvaizdą (1145-1163). 
Stebėtina tas kad vaizde įbrėžta tokie da
lykai kurie pastebimi tik teleskopu. Ar 
tas reiškia kad teleskopas jau buvo išras
tas kitur 500 metų pirm negu Galilėjus pa
sidirbdino savo teleskopą? Vaizdo piešė
jas aiškiai suprato kad musų žemė yra 
planeta, mažesnė negu trys kitos. Braiži
nį rado Anglijos miesto Manchester Ry
lands knygyno prižiūrėtojas, Dr. Mingona. 
Radinis įdomus tuo kad Rytuose gyveną 
dvasiškiai ne vien šventraščiu rūpinosi, bet 
ir grynu mokslu, tęsdami senovės astrono
mų Ptolemajaus ir Hipparcho darbą. O 
Vakaruose katalikų kunigai net 500 metų 
po to dar persekiojo Galilėjų, skelbusį min
tis, kurias nebijojo dėstyti Syrijos miesto 
Mardin dvasiškiai tiek šimtmečių pirm to.

Vyt. Sirvydas.

'-..■A
DVIRATIS

Dviračio išradimui pradžia buvo pa
daryta 1790 metais, kai Prancūzas de Siv- 
rakas sugalvojo ir pasidirbo prietaisą var
du celerifas. Šitą prietaisą 1823 metais 
patobulino Zauerbornas. Celerifas buvo 
panašus į dabartinį dviratį, tiktai važiuo
jant reikėdavo kas kelintas žingsnis kojom 
pasispirti, nes neturėjo jokių prietaisų su
kimui arba varymui, buvo tik dviratis ant 
kurio žmogus sėdėdamas galėjo bėgti ir 
pasibėgėjus kiek važiuoti iki vėl reikdavo 
bėgimu įvaryti.

1855 m. kalvio mokinis Ernestas Mišo 
sugalvojo prie celerifo pritaisyti pedalus, 
kuriais mindamas važiuotojas galėti) suk
ti priekinį ratą ir tokiu budu važiuoti, pa
našiai kaip dabar veikia vaikų triračiai. 
Priešakinis ratas būdavo labai didelis, o 
užpakalinis visai mažas.

Dabartinės išvaizdos dviratis su pa
greitinama grindinėle buvo pagamintas 
1869 metais. Tiktai nuo 1889 metų dvira
čiai pradėjo smarkiai platintis ir buvo iš
tobulinti.

. Už apie dešimts metų vėliau pradėjo 
atsirasti automobilis, kuris taip pat buvo 
netobulas ir išlėto vystėsi, kaip ir dviratis.

ir jiems užeko matyti juodu greta, o jos 
motina pažino iš akių kad jau Liudytė nė
ra ta pati kokia buvo. Jos akys visų bi
jojo, ji buvo nusigandus, ir kaip neatski
riama dalis, šliejosi prie Vingėlos — to vy
ro kuriam savo nekaltybę pavedė ir kuris 
pažadėjo ją globoti.

Kilo didžiausias sumišimas del tokie 
Vingėlos šventvagiško darbo ir del vaidilu
tės sulaužymo savo prižadų būti nekalta- 
dievų tarnaite. Jos motina verkė, tėvas 
ūžė kaip šernas, kaltindamas Vingėlą iš
vedime iš kelio jų dukters, dievų tarnaitės.

Žmonės juos abu suėmė ir surišo, kad 
nepabėgtų kaipo nusidėjėliai, nes už savo 
prasikaltimą turės sudegti ant laužo. Įka
lino juos rūsyje ir pasiuntė gandą Bružui 
kad pribūtų pamatyti ką jo sūnūs padarė 
ir butų liudininku jo ir vaidilutės sudegi
nimo.

Sekantį rytą iš aplinkui rinkosi žmo
nės į žinyčių: rodos nebuvo kam nei kaip 
jiems duoti gandus, bet jau daugybė apie 
tai žinojo. Visi rinkosi į Patrimpo šven
tinyčią, ir pribuvo Vingėlos tėvas Bružas 
su savo žmonėmis.

Bet kada nuėjo į rūsį paimti kaltinin
kus, jų jau nerado. Rūsys buvo užspręs- 
tas balkiu išlauko kaip buvo, tačiau Vin
gėlos ir Liudytės ten nesirado.

Dar ir dabar, nors automobiliai užima pir
mutinę susisiekimo vietą tarp pavienių 
žmonių nekurtose šalyse, kitose šalyse dvi
ratis užima pirmą vietą todėl kad, yra pi
gus ir labai parankus užlaikyti.

LIETUVOS TEISMAS
Teismai sprendžia bylas Lietuvos res

publikos vardu. Teismo sprendimas negali 
būti keičiamas arba naikinamas kitaip, tik 
teismo įstatymuose nurodyta tvarka. Am
nestija teikiama įstatymų keliu.

Aukščiausis Teismas visai Respubli
kos teritorijai tėra vienas.

Teismas visiems yra lygus. Karius 
del tarnybos nusikaltimų teikia tam tikri 
teismai. Ypatingieji teismai gali būti stei
giami tik karo metu -arba karo stoviui 
esant.

TAVO AKYS
O tavo akys stebuklingos,
Jos pilnos palaimos šventos:
Jos taip užbūrė, suviliojo
Mane ant amžių, visados!

Ir aš kada tiktai pažvelgiu
Į tavo mėlynas akis,
Tai visados kaž kaip jausmingai 
Prabilsta ilgesiu širdis.

Ir aš pajuntu kaip man skauda, 
Kaip ilgu, liūdna be tavęs....
Bet tu, gražute, tik šypsaisi
Ir nesupranti vis manęs.

Ir taip vis bėga mano dienos
Bet meilės džiaugsmo nematyt, 
Ir aš rengiuos, rengiuos bent kartą 
“Sudiev!” jausmingai pasakyt.

Bet vėl bijau šį žodį tarti,
Nes tada liksiu be vilties,
O juk gyvent jaunam be josios
Tai bepalieka laukt mirties.

O aš gi mirti taip nenoriu,
Nenoriu net ir pamanyt,

Bet aš jaučiu kad vieną sykį
Vistiek “sudiev” tau reiks sakyt....

Jonas Morkūnas.

PRO ŽYDINČIUS JAVUS
(A. Venclova)

Ėjau taku pro žydinčius javus,
Kai temė vakaras, gražus ir kvepiantis, 
Kai kilo mėnuo pro raudonus kalnus 
Ir leidosi į klonius vasaros naktis.
Šilkinės sutemos užklojo tykų kaimą
Ir trobą, kur gimiau, ir sodą, kur svajojau, 
Visus visus takus, kur su tavim ėjau, 
Visus laukus, kur su tavim klajojau.
Kvepėjo vakaras. Rasotoj pievoj kilo
Į dangų rūkas — balzganas ir grynas. 
Toli skambėjo dalgė, o naktis svaigino 
Lyg ilgai neragautas senas vynas.

Nelaimingi jaunuoliai, uždaryti rūsy
je, laukė savo baisios mirties. Žmonės ne
šė ir krovė laužą kuodidžiausį, ir jiedu gir
dėjo jų šukavimus pro šalį vaikščiojančiu.

Už tą menką meilės valandėlę jiedu.tu
ri netekti gyvasčių amžių amžiams ir bū
ti vienas nuo kito atskirti ant baisios vi
sados.... Verkė Liudytė ne tiek savęs 
kaip savo mylimojo, kaltindama save už 
nesu valdymą savo jausmų.

Baisi atrodė mirtis kuri artinosi: juk 
jie žus, mirs ir bus perskirti visiems am
žiams ant visados ir niekad, niekad vienas 
su kitu nebus, niekados negryš į gyvųjų 
tarpą, niekados daugiau gyvenimo nema
tys. ... Jisai, už silpną savo valią, nedaug 
gyvenęs, karuose neatsižymėjęs, nebus pri
imtas į Anapilę, kur yra vieta tik narsių
jų. ... Ir abiejų jų vėlės blaškysis po žemę, 
viena nuo kitos atskirtos, nerasdamos sau 
vietos. .. .

Švito sekantis rytas — tą jie pajuto 
per mažus rūsio durų plyšelius. Štai gir-, 
di atsidaro rūsio durys. Apsikabinę jiedu 
vienas kitą spaudžia prie savęs, bučiuoja
si paskutiniu bučiavimu, nes jau paskuti
nė gyvenimo valanda atėjo, jaučia jie.

(Bus daugiau)
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VYDŪNO 65 METŲ AMŽIAUS SUKAKTU
VIŲ PROGA

(Stp. Vykinto bruožai apie 
musų filosofą Vydūną, kaip 
paduota “Lietuvos Aide” są
ryšyje su Vydūno 65 metų 
gyvenimo sukaktuvėmis. Vy- 
dynas yra Prūsų Lietuvis ir 
gyvena Tilžėje. Jo tikra pa
vardė Storasta.)
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Portretas. Be abejo ne- 
kurie skaitytojai esat matę 
Vydūno nors atvaizdą: ma
žo ūgio, silpno sudėjimo 
žmogus. Plonas, nemėsin- 
gas veidas, netanki barzde
lė Vydūną daro panašų Į 
kankinį. Tankus, banguoją 
plaukai sakyte sako kad tai 
filosofas, kūrėjas. Iš Vy
dūno akių žvelgia grožiu ir 
gėriu spindinti siela. Iš 
Vydūno judėsiu, iš jo žvil
gsnio tryška energija, susi
kaupus vidujinė energija. 
Vydūnas tai sudvasėjus as
menybė.

Kai Vydūnas kalba, atro
do lyg saulė šviečia. Kaž
kokios energijos jis lieja, 
kaip saulė Į žmogų.

Vydūnas nesirūpina ku
rni, ar teisingiau pasakius, 
marina kūną kad dvasia 
viešpatautų. Vydūnas guli 
ant kieto guolio, jis valgo 
labai mažai, valgo tik vai
sius, daržoves ir pieną, pie
nišką maistą. Vydūnas die
vybę savin semia ir dievy
bė iš jo atgal i aplinką gry- 
žta.

Vydūno portretas — to
bulybe spindinti siela, su
dvasėjus individualybė, ge
roji dvasia.

Vydūnas yra daug laiko 
skyręs filosofijos studijoms. 
Jis yra gilinęsis į filosofi
jos istoriją, filosofijos sis
temas, jis yra studijavęs vi
sokiausius mokslus, ’ prade- 
dedant humanitariniais mo
kslais, baigiant medicina. 
Vydūnui yra rūpėjus kos
moso esmė, metafizikos 
klausimai, grožis, gėris — 
visatos problemos. Labiau
sia Į Vydūną, matyt, bus 
veikus Indų filosofija, Rytų 
kultūra. Vakarai Vydūną

nežavi, jie jam perdaug nu
tolę nuo paprastumo, natū
ralumo, gamtos.

Religinės ir etinės proble
mos Vydūno filosofiniuose 
veikaluose dažniausia yra 
liečiamos. Religija yra Vy
dūnui pagrindinis dalykas, 
jis ją aiškina, taip kaip teo- 
sofai aiškina. Teosofija yra 
Dievybės, Teisybės apsirei
škimas žmoguje. Vydūno 
etika yra teosofinė. Savo 
etikoj Vydūnas nėra įkyrus 
moralistas, bet su meile jis 
pats išgyvena ir kitus žadi
na išgyventi tobulumą.

Vydūnas, išskiriant filo
sofijos ir kitų mokslų kny
gas,. yra daug parašęs lite
ratūros veikalų: komedijų, 
dramų, tragaidų. Vydūnui 
taip pat ir kūryboj svar
biausias dalykas yra esmė, 
turinio gilumas. Forma tė
ra tik priemonė, į kurią nė
ra reikalo perdaug atidos 
kreipti. Visas Vydūno kai
po kūrėjo dėmesis sukon
centruotas į idėjas.

Vydūnas savo kūryba yra 
idealizmo, žmoniškumo jau
smų, moralės kėlėjas. Vy
dūnas yra paskendęs idėjų 
pasaulyje, tai ir jo kūryba 
yra idėjų reiškėją. Vydū
nas idealistas, šio amžiaus 
humanistas, rašytojas ideo
logas. Veikalų kompozici
ja, forma Vydūnui yra an
traeilis dalykas, del šių da
lykų Vydūnas nesisieloja. 
Gal but del to, šio laiko 
skaitytojas, didelis formos 
garbintojas, Vydūno ir ne
įsteigia suprasti, jame gro
žio ir pasitenkinimo gauti. 
O gal but šio laiko žmogaus 
sąmonė nėra tokia šviesi 
kad suprasti Šviesos, Tie
sos ir Meilės kūrėją._____

JIEŠKAU Bronių ir Juozą But
kevičius ir Adolfą Civilką, gyvena 
rodos Worcester, Mass. Paeina iš 
Dotnavos par., Vaidotonių sodžiaus. 
Yra svarbus reikalas, prašau jų pa
čių atsišaukti arba apie juos žinan
čių pranešti.

F. Aksenavičius 
7513 Lexington Av. Cleveland, O

KUN. STRAZDELIO 
100 METŲ MIRTIES 

SUKAKTUVĖS

DEL STRAZDELIO 
PALAIDOJIMO 

VIETOS
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PER HAMBURGĄ
Mus nosupanti laivai suteika progą pa
togiai keliauti bi kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSI. NEW YORKAS 0179 50 
KAUNAS, TREČIA KLASE QUO.
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkite^ į vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland

METINĖ EKSKURSIJA
I L I E T U VA

Rengiama vadovybėj©

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos
GARLAIVIU

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

------------------ Trečios Klasės Kainos:.............. ■ ------  
Iš New Yorko į Klaipėdą ................ $ 92.00
Į Klaipėdą ir atgal .............. . 153.50

Pridedant Jung. Vaisi. Taksus.

Informacijų kroipkifes j

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE
J. AMBRAZIEJUS ir E.
BUDNIKAS SAV., 168
Grand SI., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

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

Chicago, III.

TRAVEL SER- 
Sidabras, Prop. 
Broadway, So.

TREČIOKAS. 197

NORTH GERMAN
Linija Garsių Garlaivių

BREMEN
IR

EUROPA

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

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

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

J. ŽEM ANTAUSKAS, 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.

Prieš šimtą metų Kama
juose yra miręs kunigas 

, Antanas Strazdas-Strazde- 
lis, 70 metų amžiaus. Jisai 
gimė 1763 m. Zarasų aps., 
Kriaunių par., Astravo so
džiuje. Jo tėvas buvo bau
džiauninkas.

Kun. Strazdelis mokinosi 
Unkštoj, Kuršo gub., tėvų 
Jėzuitų mokykloj, Kreslau- 
kos (Vitebsko gub.) ir Že
maičių kunigų seminarijo. 
Varniuose. Kunigu jį įšven
tino Žemaičių vyskupas St. 
Giedraitis.

Strazdelis išpradžių buvo 
kamendorium įvairiose Že
maičių vyskupustės bažny
čiose, vėliau buvo iškeltas 
Vilniaus vyskupystėn, ku
riai anais laikais priklausė 
didelė dalis Kauno guber
nijos. Ir Vilniaus vyskupi
joje Strazdelis aukštesnių 
pareigų negavo.

Jis buvo geras poetas ir 
pamokslininkas. Jį per at
laidus ar šiaip per dideles 
šventes kunigai kviesdavo 
pamokslų sakyti, nes jis 
mokėdavo žmones paveikti. 
Vienoj parapijoj buvo labai 
sena bažnyčia, bet klebonas 
negalėjo prikalbinti parapi
jiečių statyti naują. Papra
šęs kun. Strazdelį sugrau
dinti savo pamokslu. Kun. 
Strazdeliui Įlipus sakyklon, 
tarp skylėtų bažnyčios lubų 
čirškėjo žvirbliai. Strazde
lis nusigryžęs į altorių ir 
sušukęs: “Jėzau, Jėzau, štai 
ko susilaukei.... žvirbliai 
Tau čia nešlovę daro. Bėgk 
Tu iš čia ir aš bėgsiu” — ir 
ėmė lipti iš sakyklos. Tada 
žmonės ašarodami pradėjo 
šaukti: “Kunigėli, kunigėli! 
Nebėgk, pastatysim naują 
bažnyčią!” Ir bažnyčia ne
trukus buvo pastatyta.

Strazdelis buvo labai ge
ros širdies ir mylėjo žmo
nes. Jis vaikščiodavo po so
džius ir visur baudžiavos , 
kankinamus ramindavo. Jis 
sodžiaus vargingųjų lūšne
lių pastogėse ir savo dainas 
sukurė. Jis buvo muzika
lus, turėjo gerą balsą. Su
kurtoms dainelėms melodi
jas pats sukompanuodavęs 
ir su žmonėmis dainuoda
vęs, dažnai nei dainų teksto 
sau nepalikdamas. Jo dai
nos išsilaikė žmonių lupose, 
nes Strazdelis jas liaudžiai 
teskyrė ir jų vargą daina
vo, geresnę ateitį pranašau
damas.

Pirmutinis Strazdelio po
ezijos rinkinys išleista Vil
niuje 1814 m. Svarbiausi 
jo kuriniai: “Pulkim ant 
kelių”, “Siratos daina”, “Ir 
atskrido juodas varnas”, 
“Gegužėlė”, “Strazdelis”, 
“Aušra”, “Pavasaris”, 
jokas” ir daug kitų.

Kun. Strazdelis mirė 
metais Balandžio 11 d. 
jo kapo Kamajuose pasta
tytas paprasto akmens pa
minklas su parašu: “Čia il
sisi ‘Pulkim ant kelių’ gies
mės autorius Kun. Antanas 
Strazdelis-Drazdauskas”.

“Trimitas”.

Rašo P. Kriukelis.
Kun. Antanas Strazdelis 

mirė 1833 m. Balandžio m. 
ir palaidotas Kamajų kapi
nėse (Rokiškio apsk.). Aš 
čia nekalbėsiu apie Straz
delio gyvenimą ir jo nuo
pelnus, nes tą kiti aprašė, 
bet paliesiu jo laidojimo 
vietą.

Šymet Kamajuose jo mir
ties dienoje ant jo kapo ren
giama pastatyti paminklas 
ir iškilmingai švęsti jo 100 
metų mirties sukaktuves. 
Tam reikalui renkama jo 
gyvenimo medega.

Dvasiškija nori paslėpti 
ir prirodyti kad Strazdelis 
buvo palaidotas šventintuo
se kapuose, o ne pakaruok
lių kapinėse. Tam duoda 
faktus kad Kamajų bažny
čios archive buvo rasti met
rikai jog Kun. A. Straz- 
dauskas mirė aprūpintas Š. 
Sakramentais.

Apie Kun. Strazdelį Lie
tuvoje yra išleista knygutė 
“Strazdelio Gyvenimas”. Jo 
gyvenimą aprašė Gabrys 
“Tautoje”, ir rašė kiti laik
raščiai. Bet visi raštai mi
ni kad Strazdelis palaidotas 
pakaruoklių vietoje. Kuni
gai nori nuplauti praeities 
dėmes, bet nepasiseks. Tam 
liudininku stovi štai dar 
kas.

Kamajuose buvo medinė 
bažnytėlė; prie pat jos bu
vo įsteigta dideli parapijos 
kapai, ant kurių dar ir da
bar už gerą atlyginimą kle
bonas priima laidoti. Tuo
se kapuose yra palaidota ir 
kunigų. Keletas kunigų y- 
ra palaidota ir ant švento
riaus. Už miesto buvo ir 
kiti prasti “vergų” ir 
žudžių kapai. Tuose 
puošė užmiestyje ir 
Strazdelis palaidotas. 
Kapas randasi prie pat 
ros. Yra priimta kad

san
ka
ba 
Jo 

tvo- 
kai 

ant kapinių laidoja kunigą, 
jam parenka gražesnę vie

“Pi-

1833 
Ant

Nustojo 20 Svarų
Riebumo į 4 Savaites

Mrs. Mae West iš St. 
rašo: ‘Aš esu 28 metų 
svėriau 170 svarų iki

tą apie vidurį kapinių. O 
čia kaip tik atbulai, patvo
ryje, blogiausioj vietoj. To
kioj vietoj randasi visados 
saužudžių kapinių skyrius. 
Jeigu jau Strazdeli nelai
dojo kaip kitus kunigus ant 
šventoriaus, reikėjo nors

palaidoti tose kapinėse ku
rios stovi prie bažnyčios. 
Kodėl Strazdelis palaidotas 
biednųjų kapinėse? Kodėl 
jo kapas buvo apleistas, už- 
mindžiotas? Per Visų Šven
tų šventę meldžiantiems už 
sielas kunigai užduoda su-

kalbėti poterius už mirusius 
dvasiškius kurie randasi pa
laidoti šventoriuje.

Štai kokie yra liudinin
kai kurie Įrodys ilgus am
žius kad dvasiškija neap- 
pentė ir dvasiškio kuris sa
kė jiems tiesą i akis.

DAR TURIM!

Graži istoriška apysaka apie du bro
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
go vienas kito nepažinodami, paskui 
kariaudami pasižino, bet vienas jau 
buvo krikščionis ir savo žmones žudė. 
Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių 
pašto ženkleliai nepriimami.)

Reikalaukit “Dirvoje”

SAPMXYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave.

DAR GALIT GAUTI!
Skaitykit savo gerai žinomo ir mylimo poeto 

JONO MORKŪNO parašytą apysaką 
“NEŽINOMO KAREIVIO ,

KAPAS”
Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
šti šiti dienos tautinės literatūros kurinių 
parašyti! ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun
timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”

GAMINIMAS 
ir Namų Prižiūrėjimas 

KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptij ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”

ŽEMLAPIAI
30c

Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.
Kaina: vietiniams po 25c.

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje'
Cleveland, Ohio.

SKUBĖKIT GAUTI KNYGAS - VAJUS JAU 
BAIGIASI!

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.

KAIP SIŲSTI PINIGUS
Prenumeratos pinigus galima siųsti 

pašto money orderiais arba ir tiesiog pa
prastais popieriniais pinigais. Įdėkit laiš
ke dolari arba du ir mes visada gausime.

'i.Va 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 kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautą ir Biruti?. DIDELĖ KNYGA 318 PUSL.

Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų 
Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluota. 300 
pusi. Parašė K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia 
iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno
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.

Juros Merga

Klajūnas
Louis, Mo., 
amžiaus ir 
panaudojau 

vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaitės atgal. Dabar svečiu 150 sv. 
Taipgi turiu daugiau energijos ir 
neturiu alkanų jausmų.“

Riebus žmonės turėtų gerti šauk
štuką Kruschen Salts stikle karšto 
vandens rytais prieš pusryčius—jos 
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas 
numažinti savo svorį kaip patyrė 
tūkstančiai vyrų ir moterų.

Gaukit bonką Kruschen Salts iš 
vaistines bile kur Amerikoje (išteks 
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta bonka nepertikrins jus kad tai 
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

gelbėdamas savo Kunigaikštį Jaunutį nusikalsta Keistučiu! ir turi išbėgti iš 
muose kraštuose, Totorių žemėse, pagelbsti Algirdui uživvti Kijevą, gauna jo 
tuvą, pagelbėt Keistučiu! kovoti prieš kryžeivius, jį išgelbsti iš priešų nagų, 
su savo karžygiu į Vilnių. Knyga plačiai supažindins jus su gyvenimu Rusų,

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, 
Didį Kunigaikštį Jaunutį ir jo gerą, ištikimą jaunų dienų draugą. Apra
šymas daugiausia eina apie prietikius to ištikimo draugo, Merkio, kuris 

savo gimtinio krašto, lieka Klajūnu, apsilanko toli- 
pagyrimą ir Algirdo siunčiamas parsiskubina į Lie- 
už tai ir Keistutis jį pamyli ir po laimėjimo gryžta 
Totorių ir kitų tolimų kraštų žmonių.

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

13F PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPONUS 1933 METŲ UŽ PILNĄ VERTĘ

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš- -L* J-
kiai pažymėki! norimi] knygų vardus. 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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RUDESA
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Mažas bažnytkaimis prie 
didelio gilaus ežero.

Rudesa yra nedidelis kai
melis, gyvena apie tuzinas 
smulkių ūkininkų, iš kurių 
keli yra Rusai. Prie kaimo 
ant aukšto kalnelio stovi 
sena, pakrypus ir samano
mis apaugus medinė bažny
čia, vadinama Šv. Jono kop
lyčia. Aplink bažnyčią yra 
nemažas šventorius, aptver
tas medine tvora, ir tame 
šventoriuje randasi kapai.

Bažnyčia yra Inturkės 
parapijos filija, Utenos ap
skrities. Stovi penkių ki
lometrų atstume važiuojant 
vieškeliu nuo Inturkės Į 
Maletus, ir pasukant iš 
vieškelio Į dešinę vieną ki
lometrą.

Birželio 24 d. čia buna 
Šv. Jono atlaidai, Į kuriuos 
suvažiuoja daug žmonių. 
Iš aplinkinių parapijų su
važiuoja nemažai ir kuni
gų, tai pamaldos tęsiasi nuo 
ankstyvo ryto iki vakaro. 
Pamokslą visuomet sako 
šventoriuje tam tyčia pa
statytoje sakykloje, nes pa
čioje bažnyčioje visai ma
žas skaičius žmonių telpa, 
o žmonių suvažiuoja tiek 
kad užsipildo ne tik bažny
čia, šventorius, bet ir už 
šventoriaus miškas, ’kuris 
randasi prie pat švento
riaus.

Ankstyvesnėmis vasaro
mis per Šv. Joną minėtame 
miške buna jau ir žemuo
gių. Taigi nekurie žmone- 
liai pasimeldę eina pauo
gauti. Ypač jaunimas su
sirinkęs būreliais mėgsta 
miške pasivaikščioti, kurie 
gražiai ir padainuoja. Tai
gi ištikrųjų Rudesoj Šv. Jo
no atlaidus žmonės pralei
džia labai linksmai.

Paprastomis dienomis pa
maldų šioje bažnyčioje ne
būna, tik tada kuomet pa
kviečia Inturkės kunigą 
laidoti mirusį arba atlaiky
ti pamaldas už čia palaido
tus.

Baltųjų Laka jų ežeras
Rudesos kaimas stovi ant 

kranto Baltųjų Lakajų eže
ro. Ežeras turi virš kilo
metrą pločio ir tęsiasi ap.e 
dešimts kilometrų nuo Ru-

desos kaimo į rytus, kur 
jungiasi su Juodaisiais La- 
kajais (Juodųjų Lakajų e- 
žeras buvo paminėtas In
turkės aprašyme).

Baltųjų Lakajų ežeras 
pasižymi savo gilumu, nes 
vietomis siekia 200 metrų 
gylio. Čia tarp kitų žuvų 
nemažai yra stinkų (taip 
vadina vietos gyventojai), 
kurių gretimuose ežeruose 
nėra, nes jos gyvena tiktai 
giliuose vandenyse.

Iš ežero išteka upelis var
du Rudesėlis. Upelis teka 
per Rudesos kaimą, į va
karus, apie du kilometru., 
ir suteka Į Rudesėlio ežerą, 
pusiaukelėj einančio vieške
lio nuo Inturkės Į Malėtus.

I

žmogžudystė
Vokiečių okupacijos lai

kais šioje apielinkėje buvo 
nemažai plėšikų, kurie var
dan Rusų nelaisvių plėšė 
žmones (tuomet buvo daug 
Rusų kareivių pabėgusių iš 
Vokiečių nelaisvės, arba 
nuo karo, kurie gyveno gi
riose, o naktimis vaikščio
jo po kaimo gyventojus pra
šydami maisto ir drabužių).

Vieną naktį, tokių plėši
kų ginkluota banda užpuo
lė Rudesos kaimo gyvento
ją C. Plėšikai įsiveržę į 
gryčią liepė žmonėms neju
dėti iš vietų, bet žmonės iš
sigandę pradėjo bėgioti. Ta
da vienas iš plėšikų vietoje 
užmušė vieną C. brolį per
kirsdamas kardu galvą; ki
tus šeimos narius daugiau 
ar mažiau sužeidė ir apiplė
šę pabėgo.
Blogų patarimų pasekmės

Šioje, apielinkėje, gyven
tojas G. mylėjo panelę K. 
Po nekurio laiko, kuomet 
jie pasijuto esą tėvais, nu
tarė vestis. Bet vaikino se
suo tam pasipriešino saky
dama, “Musų namuose pa
leistuvės nereikia”. Silpnos 
valios brolis sesers paklau
sė ii- meilės ryšius su suvil- 
ta mergina nutraukė. Ta
da suvilta mergina užvedė 
teisme bylą. Teisėsi ilgą 
laiką vienas kitam neužsi
leisdami. Besiteisiant, vai
kinas gerokai išpustėjo sa
vo ūkį. Kad galėtų ilgiau 
tęsti bylą, suradęs pasitu-

rinčią merginą apsivedė. 
Nors mergina nenorėjo už 
jo eiti, dėlto kad jis teisėsi 
su kita mergina, bet jos tė
vas privertė ją eiti, sakyda
mas kad pas jį, tėvą, užteks 
turto žentą išteisinti. Bet 
kažin ir uošvio turtų ar bu
tų užtekę, nes teismo galo 
vis nesimatė. Tik kaltinin
kui mirus pasibaigė teis
mas. Bylinėjimas ėjo per 
aštuonis metus, ir per tą 
laiką jis nustojo ne tik tur
tų bet ir sveikatos. Iš tos 
priežasties ir mirė.

Suviliota mergina augina 
sūnų ir tikisi turėti senat
vėje pagalbos, o jos konku
rentė, vyrui mirus, prara
dus visą turtą, turėjo gryž- 
ti pas tėvus.

Rašydamas šį atsitikimą 
nenoriu užgauti minėtų as
menų, tik noriu kad dau
giau žmonių suprastų kokią 
žalą daro žmonių blogi pa
tarimai. A. Mateika.

NEETIŠKAS LAIK- 
RAČŠIŲ PASIEL

GIMAS

VILNIUS KLABINA MUSŲ DURIS
VILNIAUS VADAVIMO REIKALAI TAI MUSŲ, 

AMERIKOS LIETUVIŲ REIKALAI 
(Atsišaukimas j Amerikos Lietuvius)

Po apsilankymo Vilniui 
Vaduoti Sąjungos pirminin
ko Prof. M. Biržiškos, pa
sėjus jam sėklą Vilniaus 
vadavimo idėjos Amerikos 
Lietuvių visuomenėje, ta 
idėja gražiai čia prigijo. 
Vilniaus problema pasidarė 
mums aiškesnė. Per virš

susidarys palankesnės są
lygos del suvažiavimo.

Suprasdami svarbą Vil
niui vaduoti darbo varymo 
pirmyn, nenorime vilkinti 
suvažiavimo klausimo ir to
dėl imamės akcijos, nes ši

tam svarbiam tikslui reika
linga akcijos, iniciativos ir 
uolaus darbo.

Pareiškiame kad mes im
dami iniciativos suvažiavi
mo šaukime, nieko kito ne
turime mintyje kaip tiktai 
geriausius norus paskubin
ti Lietuvos sostinės Vil
niaus ir viso to pavergto 
krašto vadavimo darbą.

Visais informacijų reika
lais busimo suvažiavimo

prašome kreiptis prie su
važiavimo rengimo komisi
jos sekretorės: E. Povilai
tytė, 178 Hungerford St., 
Hartford, Conn.

Visų V. V. S. skyrių pra
šome prisiųsti sąrašus iš
rinktų atstovų ir įnešimus 
ne vėliau Birželio 1 dienos 
viršnurodytu antrašu.

V. V. S. Suvažiavimo 
Rengimo Komisija.

Elzė Povilaitytė, Sekr.

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. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

PIRKIT DAŽUS TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS 
DETROIT PAINT & COLOR CO.

Visada sutaupysit 33’ iki 40% pas mus
NAMAMS DAŽAI 

Balti ir spalvose 95‘ 
Galionas

Flat Aliejiniai Dažai 
pirmutinė eilė 

Visų spalvų gal.

Grindim ir Aplankam
VARNIŠIUS 99c

Galionas

PURE LEAD — Visokiu Rusiu — ŽEMIAUSIOS KAINOS
4 vai. ENAMELIAI
1 eilės maliavojimui 

Baltas ir spalvų ;Į.85

VIRTUVEI DAŽAI 
Kvorta 25c.

Screen Enamel
Kvorta 25c

ASBESTOS STOGŲ 
TEPALAS 5 gal. can 
Reg. $3, Special J .25

Enamel, Maliavos, Lakeriai, Varnišius, Šelakas, Kopėčios
Viskas pas mus už pigiausias kainas

Atdara vakarais 5911 EUCLID AVE.

GEORGE BOYMER 
praneša jog karpetų išdirbinio įstaigą dabar turi kitoj 

naujoj vietoj — 6700 Madison Ave. 
išdirba puikiausius kiekvieniems namams reikalingus

American • Scantic Line 
buvo sutarus su SLA. reng
ti ekskursiją į Lietuvą vie
nu iš tos linijos laivų. Ar 
gerai padarė ar ne, ir kac 
dabar SLA. ekskursija per
kelta ant kitos linijos laivo 
tai irgi jų dalykas, tačiau 
neetiška laikraščiui kištis į 
svetimą biznį ir daryt? to
kius primetimus kaip pada
rė “Naujienos” ir “Laisvė”, 
kas privertė tą liniją kreip
tis į Lietuvišką spaudą pa
aiškinti kad tas netiesa ką 
apie ją tiedu laikraščiai ra
šė. Tuose musų radikaliuo
se laikraščiuose buvo pasa
kyta maždaug kad:

“SLA. vadai veš savo pa
sekėjus j Lietuvą prekiniu 
laivu kartu su arkliais ir 
karvėmis”.

Pirmiausia, į Lietuvą iš 
Amerikos niekas arklių ir 
karvių neveža, ten turi savo 
užtektinai. Toliau, jeigu 
laivai vežioja pasažierius 
tai jie turi atsakantį šioms 
dienoms įrengimą ir pato
gumus kokius už imamą pi
nigą privalo duoti.

Tiesa, laivai mažesni, bet 
jie plauko po Amerikos vė
liava ir turi teisę jieškoti 
sau biznio. Tokių linijų kaip 
American Scantic Line yra 
ir daugiau ir jos veikia sau 
niekeno nekliudomos, tik 
Lietuviai pirmiausia išsišo
ka ir prasilenkia su etika.

American Scantic Line 
vedėjai rašo: “Mes užkvie- 
čiame redaktorius ‘Naujie
nų’ ir ‘Laisvės’ ir visą Lie
tuvių koloniją Suv. Valsti
jose apžiūrėti visus musų 
keturis laivus ir išnešti sa
vo nuosprendį ką American 
Scantic Line suteikia Lie
tuviams iš pusės patogumo, 
smagumo, patrauki ančių 
įrengimu ir ekonomija ke
lionei. Patys pamatę, mes 
pilnai tikime nepasakys ką 
nors neprielankaus apie 
American Scantic Line pa
tarnavimą pasažieriams.”

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ

PILIEČIU
25 centai.

Reikalaukit “Dirvoje”

□ © ROSEDALE $ 
Dry Cleaning Co.:

C. F. PETRAITIS, Prop. !

R AG
Šį biznį įsteigė 52 meta 
mer; užkviečiu jo senus 
kyti pas mus užsisakyti 
lų už pigiausias kainas.
6700 MADISON AVE.

RUGS
atgal mano tėvas Peter Boy- 

rėmejus ir visus kitus atsilan- 
sau gražiu skuduriniu patiesa-

(19)
EVergreen 0785‘R.

X
it _____
I 6702 Superior Ave.,*

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

metus laiko po Prof. Bir
žiškos misijos Amerikoje, 
tapo įsteigta 24 V. V. S. 
skyriai, žodžiu, pradėtas 
organizacijinis darbas plė
tojasi, didinasi ir Vilniaus 
vadavimui glaudžiamos A- 
merikos Lietuvių moralinės 
ir medeginės pajiegos.

Bet tas darbas iki šiolei 
buvo atskirų grupių Lietu
vių kolonijose vedamas taip 
kaip kas išmanė ar suprato. 
Veikimas įkurtuose V. V. S. 
skyriuose buvo ir tebėra ne
vienodas, tankiai menkai 
apdirbtas, silpna iniciativa 
arba be iniciativos veda
mas.

Del tokių sąlygų, ir. del 
sunkaus ekonominio krizio, 
Vilniaus vadavimo darias 
ne visose Lietuvių kolonijo
se dirbamas. Daug net ir 
didelių kolonijų dar neturi 
V. V. S. skyrių ir jose nie
ko neveikiama musų sosti
nės ir viso rytų Lietuvos 
krašto vadavimui.

Kad padarius gyvuojan
čius V. V. S. skyrius gyves- 
niais, kad nustačius jų vei
kimo planus, kad patrau
kus visus Amerikos Lietu
vius į pavergto Lietuvos 
krašto vadavimo darbą, kad 
padarius žygius pravedimui 
platesnio organizacinio V. 
V. S. skyrių steigimo veiki
mo visose Amerikos Lietu
vių kolonijose, Hartfordo 
(Colin.) V. V. S. skyriaus 
nariai nutarė šaukti V. V. 
S. skyrių esančių rytinėse 
valstijose atstovų suvažia
vimą ir jame apsvarstyti 
visus Vilniaus ir rytų Lie
tuvos pavergtų vietų vada
vimą liečiančius reikalus ir 
rasti budus praplėsti V. V. 
S. skyrių steigimą, kapitalo 
kėlimą į Vilniaus Geležinį 
Fondą, ir kitus šitą dalyką 
liečiančius reikalus.

Suvažiavimui laiką ir vie
tą nuskyrėm Birželio 11 d., 
Hartford, Conn. Kadangi 
V. V. S. skyrių diduma ran
dasi Nauj. Anglijoje, New 
Yorko, New Jersey ir Penn, 
valstijose, tatai permalėme 
kad Hartford bus paranki 
vieta tokiam suvažiavimui.

Mes, pradėję šį darbą su
šaukimui V. V. S. skyrių 
atstovų suvažiavimo, pasi
ėmėm ne tik prirengiamąjį 
darbą bet dalinai ir mate
riališkas obligacijas, ir mie
lai rūpinamės padaryti šį 
suvažiavimą rimtu žingsniu 
pirmyn Vilniaus vadavimo 
linkui. Džiaugiamės kad 
musų užmanymui ir pasi
šventimui yra daug prita
rėjų, jų tarpe ir Lietuvos 
Generalinis Konsulas P. Ža- 
deikis, kuris užgyrė musų 
iniciativa.

Todėl mes Hartfordo V. 
V. S. nariai atsišaukiam ne 
vien į V. V. S. skyrius bet 
ir į visą Amerikos Lietuvių 
visuomenę, kuriems tik yra 
brangi tėvynė ir rupi Vil
niaus klausimas, kviečiame 
dalyvauti šiame suvažiavi
me. Taipgi prašome V. V. 
S. skyrių vakarinėse valsti
jose. atkreipti domę į rytie
čių V. V. S. skyrių suvažia
vimą, pageidaujame jų įne
šimų ir patarimų prisiųsti.

Šis suvažiavimas bus pre- 
liminaris; po jo bus pasiek
ta visuotino V. V. S. skyrių 
suvažiavimo, nes laikui bė
gant atsiras daugiau V. V. 
S. skyrių, pagerės laikai,

HARRIS CREECH, SENOS MOKYKLOS BANKIERIUS
Kuomet Harris Creech užsilipo 

ant rašomo stalo žmonių užpildyta
me karidoriuje Cleveland Trust Co. 
pereitą savaitę trečiadienį po pietų 
ir pasakė išgąsdintai depozitorių mi
niai: “Jūsų pinigai yra čionai, eikit 
ir pasiimkit!” jisai, kaipo to banko 
prezidentas, tai padarė ne staigiu 
impulsu.

“Visoj savo bankinėj karjeroj aš 
pergyvenau keturis tokius periodus”, 
pasakė tas didžiausio Ohio banko 
valdytojas laikraščių atstovams, “ir 
aš priėjau išvados kad geriausias 
būdas sulaikyti banko apgulimų tai 
stojant pačiam prieš depozitorius ir 
pasikalbant su jais atvirai—ir pas
kui mokėti jiems pilnai, jeigu jie 
reikalauja pinigų.”

Šis pareiškimas yra tipiškas. Mr. 
Creech yra tos rūšies bankierius.

Paprastas bet tikras jo apibudi
nimas yra tas kad jis yra senos mo
kyklos bankierius. Jis tiki į banko 
veikimą tokį kuris patarnauja visuo
menei ir skolinti pinigus—bet sko
linti juos atsargiai ir saugiai.

Nuo pat tų laikų kada Mr. Creecr 
gavo darbų kaipo pasiuntinis vaiki
nas sename Garfield Savings Banke 
1892 metais, būdamas 
žiaus, jis atsidavė iš 
niam darbui. Jis tuo 
vo, valgė, miegojo ir 
labai mažai kalbėjo.

Iš pasiuntinio jisai 
Garfield banko prezidento, 
tas bankas susijungė su Cleveland 
Trust Co. ir tada visi kalbėjo kad 
Fred H. Goff, Cleveland Trust pre
zidentas ir vienas iš . žymiausių vi
sų laikų Clevelando bankierių, pada
rė tą sujungimą su tikslu pastatyti 
Mr. Creech savo įpėdiniu 
tos sujungtos įstaigos.

Tas ir atsitiko kada 
mirė 1923 metais.

Tais laikais Cleveland 
turėjo geros medegos savo tarpe, 
bet direktoriai nusikreipė tiesiog į 
Harris Creech. Jisai, jie nusprendė, 
bus tinkamiausias palaikyti rimtus 
bankinius principus kokius 
Mr. Goff.

Mr. Creech nesuvylė jų. 
tiškas epizodas pereitos 
nuotikyje tiktai parodė jo 
[iškurną ir sugabuma.

Mr. Creech, pirmiausia visko, yra 
labai humaniškas. Jisai neišdidus, 
nepasipūtęs, prielankus ir manda
gus.

Jo raštinė yra paprasta. Taipgi 
ir jo namai. Jis turi tokį pat pa
prastą palinkimą prie maisto, rūbų, 
automobilių, pasilinksminimų.

Jis važinėja mažu automobiliu ir 
pats vienas. Jis viešai išeina labai 
mažai. Vakarus daugiausia pralei
džia namie su savo žmona, skaityda
mas, studijuodamas bėgančius rei
kalus, kartais lošia bridge.

Jis buna savo raštinėje banke 8 
valandą ryto. Daug kartų jis visai).
neišeina iš savo įstaigos nei pietums, tiško patarnavimo.

18 metų am- 
širdies banki- 
darbu kvėpa- 
kalbėjo—nors

dasidirbo iki
1922 m.

prezidentu

Mr. Goff

Trust Co.

nustatė

Drama- 
savaitės 

persona-

jam užkandį atneša į gretimų kam
barį prie jo raštinės. Jisai beveik 
visada yra paskutinis asmuo aplei
džiąs bankų vakarais.

Jis lošia golfą, bet daugiausia tik 
del draugiškumo ir tik kartų į sa
vaitę—šeštadienį po pietų.

Jo draugai ir darbininkai atsineša 
į jį ir jaučia jo draugingumų. Jis 
įkvepia jiems pasitikėjimą ir ištiki
mybę. Jie tiki jam.

Fiziško sudėjimo yra laibas, retų 
žilų plaukų, visada apsiskutęs, ir 
yra lėto budo, net kartais drovus. 
Bet jis duoda tikrą įspūdį drąsos, 
gabumo ir mokėjimo laikytis prie 
savo įsitikinimų.

Vienas iš tų įsitikinimų yra kad 
bankas turi milžinišką atsakomybę 
patarnavimo savo visuomenei. Ypa-i

“Todėl aš taip tvirtai tikiu kad 
bankas turi turėti savo skyrius”, pa
sakė jis. “Skyrių banko žmonėms 
yra proga apsipažinti su savo sky
riaus vedėju. Jie palaiko su juo 
asmeniškus santikius. Nežiūrint 
kaip didelis bankas išaugtų, jis ne
turi būti didesnis už savo kostume- 
rius. Jis turi patarnauti jiems as
meniškai.

“Iš šito periodo kurį mes dabar 
pereinam, prieisim prie stipresnio 
ir geresnio bankinio gyvavimo negu 
kada buvo. Niekad bankas neturė
jo tokios didelės atsakomybės nei 
tokios didelės progos patarnauti vi
suomenei kaip turi šiandien.”

Mr. Creech prieina nuosprendžių 
greitai. Jie yra paremti šaltais 
faktais, bet visada užartavo'ti žmo
nišku apsvarstymu.

■||J

Tvirtove
Finansinio Naudingumo
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VISOKIS BNKINIS PATARNAVIMAS
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IŠ LIETUVOS KANADOS
NAUJIENOS

LYGUMU MIESTELYJ 
SUDEGĖ 90 NAMŲ
Balandžio 13 d. kilo gais

ras Lygumų miestelyje, ne
toli Šiaulių.

Apie 10 vai. ryto užside
gė Jurgio Čiuberkio gyve
namas namas. Ugnis visu 
greitumu apėmė visą trobą 
ir gana smarkokam vėjui 
pučiant perlėkė ant kitų 
namų. Kadangi miestelyje 
jokių gaisrininkų nėra tai 
ugnis visu smarkumu plė
tėsi padegdama vieną na
mą po kito.

Gyventojų tarpe kilo di
džiausias sumišimas. Visa
me miestelyje girdėjosi mo
terų ir vaikų klyksmai.

Gaisrininkų pagalbos pa
sišaukta iš Šiaulių, Joniškio 
bei kitų miestelių. Kol gai
srininkai atvyko ugnis jau 
buvo sunaikinus labai daug 
trobų ir pasiekus antrą ga
lą miestelio bei kunigo na
mus uždegus.

Atvykę ugniagesiai visu 
smarkumu ėmė ginti kitus 
namus nuo ugnies, nes pa
čius degančius namus jau 
buvo be primes gesinti.

Gabaus 5 vai. vakaro po 
ilgo vargo ir darbo pasise
kė ugnies plėtimąsi sustab
dyti.

Sudegė visai 45 gyvenami 
namai, 32 staldu, 
mai, viena linų 
kuriai padaryta 
už 80,000 litų.

Sudegė beveik 
gumų miestelio, 
šeimų liko be pastogės ir 
be maisto. Tarpe Yiukentė- 
jusiu randasi daugel Žydu.

“L.K.”

SUTVARKYTA PIENO 
PERVEŽIMAS

Lietuvos susisiekimo mi- 
nisteris patvirtino pieno 
pervežimo gelžkeliais tai
syklių papildymą, kas sutei
kia didelį patogumą nuola
tiniams pieno siuntėjams. 
Iki šiol veikiančia tvarka 
reikėdavo kiekvieną kartą 
pirkti pienui pervežti bilie
tus, dabar gi pieno siuntė
jai galės užmokėti už kelis 
mėnesius iškalno ir jų dar
bininkai atvežę pieną sto- 
tin neturės jokio keblumo 
su išsiuntimu į pieno punk
tus.

NUDURĖ ŽMONĄ
Skuodo vai., Sodalės kai

me, ūkininkas Simutis susi
pykęs su žmona nutarė per
siskirti su ja, bet nesulau
kęs persiskyrimo dienos ją 
peiliu nudurė ir pats pasi
davė policijai.

9 kiti na- 
verpykla, 
nuostoliu

puse Ly- 
apie 100

AUDRINGOS VELYKOS
Klaipėdoje šios Velykos 

buvo labai šaltos. Štai kaip 
rašoma:

Velykų pirmą šventę pa
kilęs žieminis vėjas į naktį 
virto visai nelaukta audra 
su sniego pustymais.. An
trą Velykų šventą po pietų 
vėjas pasisuko ir audra ap
tyko. Arčiau vandens, kur 
audra juo smarkiau buvo 
jaučiama, kelių namų sto
gai apdraskyta, miškelyje 
iš šaknų išversta medžių ir 
daug nulaužyta šakų. Žve
jams Baltijoje ši audra pa
darė nemaža nuostolių.

LIETUVOS IŠVEŽIMAS 
DIDESNIS NEGU 

ĮVEŽIMAS
Lietuvos užrubežinė pre

kyba nežiūrint visokių var
žytinių, išėjo ir paskutiniais 
mėnesiais Lietuvos naudai.

Per Kovo m. išvežimas 
siekė 13,549,100 litų, o įve
žimas 11,555,000 litų.

Imant visu? tris pirmuti
nius šių metų mėnesius. 
Lietuvos išvežimas sieke 
35,969,100 litu, o įvežimas 
31,431,800.

LAUKŲ DARBININKŲ 
KNYGELĖS

Ministerių kabinetas pri
ėmė nutarimą kuriuo ap
skričių taryboms leidžiama 
įvesti darbo knygeles. Jo
se turės būti įrašoma sam
dos laiko pradžia ir pabai
ga, sutartas atlyginimas, jo 
išmokėjimas ir kti savival
dybės nustatyti pažymėji
mai. Jos pavaduos rašyti
nes sutartis. Darbo knygu
tėms laikyti apskričių sa
vivaldybės turi teisę leisti 
priverstinus įsakymus.

“L.U n

ATVIRAS LAIŠKAS TO
RONTO LIETUVIŠKIEMS 

KOMUNITAMS
Balandžio 4 d. numeryje 

savo “Darbininkų Žodyje” 
Toronto pišoriai įdėjo apie 
mane straipsnį, įrodinėda
mi buk aš esu raudonukų 
provokatorius, ir pastebi 
kad aš esu “Dirvos” kores
pondentas. Galiu jums at
virai per pačią “Dirvą” pa
sakyti kad aš esu Lietuvių 
išeivių darbininkų neparti
nio laikraščio “Dirvos” ben
dradarbis, kurią kiekvienas 
tėvynainis myli skaityti ir 
aš noriu per savo remiamą 
laikraštį pareikšti Lietu
viams darbininkams jūsų 
šunybes ir purvinus dar
bus.

Jus sakotės esate darbi
ninkų prieteliai ir už jų rei
kalus kovotojai; bet šitaip 
sakydami veidmainiaujat ir 
norit pasislėpti kas jus iš- 
tikrųjų esat: visi mato kad 
jus virtot darbininkų klesos 
žemintojai, kilnesnio darbo 
nemokat kaip tik kruvinas 
peštynes organizuojat tarp 
darbininkų. Aš pats dviem 
atvejais buvau jūsų nusam
dytų mušeikų užpultas — 
vis vardan “darbininkų bro
lybės”. Vietoj apšvietos pla
tinimo, jus patys rengiate 
muštynes ir kitus mokinat, 
kaip koki laukiniai ar pa
mišėliai. Parodykit gi sa
vo nuveiktus darbus darbi
ninkų gerovei: ar turit be
darbių šelpimo fondą, ar 
rupi jums alkani Lietuviai 
darbininkai, kurių daugelis 
metami iš namų ir visaip ki
taip varginami? Ar paru- 
pinot nors vienam kokį ap
siaustą, kurio rubai suply
šo? Ne, ne toks jūsų tiks
las, jums tas nerupi ir ne
norit to matyti, jus tik ant 
kėdės pasilipę mokat apie 
tai gražiai nukalbėti tiems 
kurie dar turi kišenių je 
dolarį. Jus ir patys iš savo 
namų varot bedarbius dar
bininkus, nenorėdami pasi
dalinti su juo kąsniu duo
nos. Kurie patys turite po 
porą savo namų, nenorit 
Lietuviui darbininkui net 
užleisti, bijodami kad gal 
negalės užsimokėt nuomos.

Ar tai tokia jūsų Msakvos 
evangelija? Iš tų pačių be
darbių kur tik galit viliojat 
dolarius ir dešimtukus, o 
kai jie lieka be cento jų vi
sai nematot.

Toliau, parodykit kur jū
sų iš darbininkų išvilioti pi
nigai eina: ar pamaitinimui 
kokios alkanos šeimos su 
ligotais kūdikiais? Ne: tie 
pinigai eina kurstymui prie 
peštynių; ne vienam savo 
agitatoriui, redaktoriui ko
munistiškų šlamštų įtaisėt 
^automobilį, sušelpėt ne vie
ną žmogžudį. Čia taipgi 
susidarė gauja vyrukų, ku
rie vilioja iš darbininkų pi
nigus, leisdami neva darbi
ninkišką laikraštį, kad tik 
be darbo, dykai iš darbinin
kų misti. Tai visas jūsų 
“mokslas” — kaip išgudra- 
voti darbininką apmuilinti 
ir jam kišenius iškrapštyti.

Galiu viešai pasakyti ko
kie jus raudonukai esat bai
liai, kai paiki kiškiai, kad 
net mano šešėlio bijote ir 
nežinote kur ir kada manęs 
laukti. Nustebau pamatęs 
jūsų lapelyje savo “pikčių”, 
šalę visų jūsų “didvyrių”.

Bailiai jus bailiai, Mask
vos agentėliai, žydberniai. 
kad vieno paprasto darbi
ninko taip išsigandote, ir 
dabar nežinodami kur aš 
išvažiavau, po visą Kanadą 
savo nuogandą paskelbėt.

Kaip butų buvę gerai jei 
jus tuos pinigus ką del ma
nęs įsibauginę išleidot, bū
tumėt kelis bedarbius sušel
pę. Gaila man kad jus kaip 
lepšiai nuo koto, savo pro
te nusmukote ir darote to
kius vaikiškus darbus.

Patarsiu jums kuogrei- 
čiausia skubėti pas gydyto
ją duoti išegzaminuoti savo 
protus, gal dar išgelbės, pa
taisys jūsų galveles, ir ga
lėsit būti žmonėmis, o ne 
bailiais ir šmeižikais. Kur 
jūsų protas, kur jus augot 
kad įsivaizdavot'jog Toron
to mieste, galit įsteigti so
vietų sąjungą, ir tai dar su 
savo bailumu? Sakau, pa- 
sistengkit išsigydyti galve
les greičiau, kol dar visai 
smegeninės neišpuvo, nes 
tuoj netiksit nei kapitalis
tams, nei komunistams.

“Dirvos” Koresp.

MONTREAL

Atsakymas “Vilnies” Vis
ką Žinančiam. Bal. 5 d. ko
munistų laikraščio kores
pondentas rašo kad J. Za- 
brickas, gyv. 6304 Dės Eco- 
res st., rastas pasikoręs. *

Tai tikrai reporterio iš
sapnuotas atsitikimas, nes 
patyrinėjus dalyką pasiro
dė kad Zabrickas ir gyvas 
ir gyvena šiame mieste, o 
dar kas daugiau, tai kad jis 
jau beveik metai laiko kaip 
'š to antrašo išsikėlęs kitur 
gyventi. Keista kaip Vis
ką Žinantis galėjo įmatyti 
ten kartuves ir tą žmogų 
jose kabantį, ir pranešti sa
vo “ištikimam darbininkiš
kam” laikraščiui kad tai di
delio skurdo ir blogų kapi
talistinių sąlygų auka.

Tas žmogus sau gyvena 
ir nejaučia tokių blogų są
lygų kokias reporteris pie
šia.

Patartina reporteriui ne
rašyti sapnuojant arba gir
dam esant. Kad ir komu
nistiška gazieta,zbet vis tik 
reikia kokių nors pagrindų 
tokią žinią rašant duoti, o 
ne taip tik šmakšt, pasi
korė, nesugyveno su žmona 
ir del nedarbo turėjo pasi
daryt sau galą, ir gatava. 
Tokių niekų prirašius, pas
kui dar ragint darbininkus 
stoti prie komunistų kovoti 
už gerbūvį, prasta agitaci
ja ir rimti 
pasijuokia.

Malonėk Viską Žinantis 
tuos savo __1„_ ...L. .. i
nes gali būti riestai. Jeigu 
nori j laikraštį rašyti, pra- 
sikrapštyk akis ir pamąs
tyk ką darai.

Dar Daugiau Žinantis.
iiiiiiiiifiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiin

HEnd. 8442

F. M. LAIT, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

darbininkai tik

melus atšaukti

6040 Superior Ave.
Ofiso valandos: 12 iki 2 

6 iki 8 vakare.
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AKRONO NAUJIENOS
SMAGUS VAKARAS. Ak

rono Lietuvių Draugiškas Klu
bas turėjo surengęs labai sma
gu vakarą ir šokius Balandžio 
29 d., Y. W. C. A. salėje.

Vienas iš smagiausių šio va
karo paįvairinimų buvo kadri
lius, kurį pašoko aštuoni Cleve- 
landiečiai, Liet. Vyčių 25 kuo
pos nariai. Visiems dalyviams 
ši sena naujenybė labai patiko.

šiuomi A. L. Jaunimo Drau
giškas Klubas išreiškia širdin
gą padėką Akroniečiams ir 
Clevelandiečiams kurie prisidė
jo prie padarymo šio vakaro 
pasekmingu.

PADĖKA. Akrono Lietuvių 
Draugiškas Klubas šiuomi šir
dingai dėkoja “Dirvos” redak
toriui Karpavičiui už užkvieti- 
mą dalyvauti “Dirvos” koncer
te Balandžio 30 d. Visi Klubo 
nariai turėjo puikius laikus ir 
pasitiki kad ir ateityje jiems 
ous duota pakvietimai tokiuose 
Mikliuose dalyvauti.

Visi sugryžom į Akroną sau
giai, ir nors nedamigę, bet visi 
'inksmi ir pasitenkinę.

Stasys.

dieną, turėjo iškilmingas sutik
tuves geresnių laikų. Tai buvo 
diena didelės linksmybės visoje 
dirbtuvėje, nes pirmu kartu po 
ilgų laikų ši dirbtuvė pradėjo 
dirbti pilnu saiku, keturiomis 
pamainomis po šešias valandas, 
su daugeliu užsakymų laukian
čių išpildymo.

10 vai. ryto visas darbas bu
vo sulaikyta, švilpynėms švil
piant, ir visi darbininkai ir raš
tinių tarnautojai pradėjo links
ma sutikimą sugryžimo “gerų 
laikų”. Dirbtuvės vedėjai sa
ko kad ištikro tai yra pradžia 
geresnių laikų.

Trylika metų atgal, kada ši 
kompanija 
vo skolas, 
ši iškilmė.

Vedėjai
turi paėmę užtektinai darbinin
kų ir naujų neims.

apmokėjo visas sa- 
buvo surengta pana-

sako kad jie dabar

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)

IŠKILMINGAI SUTIKO GE
ROVĖS SUGRYŽIMĄ. General 
Tire and Rubber Co. Gegužės 2;
XMllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'I;

1 VYRAMS IR VAIKINAMS I
Grynos Vilnos SIU 1 AI ir PLOŠČIAI

Stiliai ir Modeliai /n *3 Jų ver^®
kurie patenkins v 0 buvo po
jaunus ir senus wifed $18.50 ir $20

= Naujos Pavasarines Skrybėlės $1.95 ir $2.45 =
Šilkiniai Kaklaraikščiai 25c =

| THE KRAMER & REICH CO.
E =E 7002-01 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. Ę
~ r■ ..v*,
r.iiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiniiniiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiinE  
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I NIKODEMAS A. WILKELIS ’

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

delio pasitenkinimo iš jos.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road

UŽMUŠĖ POLICININKĄ
Balandžio 5 d., apie 23 v. 

Mažeikiuose, Vytauto gat
vėje, Uosio name užmušta 
policininkas Gelumbauskas, 
kuris buvo drauge su kitu 
policininku atėjęs pat įta
riamą vagystėje Uosį kra
tos daryti. Pas Uosį radę 
apie 10 kg. pavogtų lašinių. 
Kada antras policininkas 
išėjo į kitą kambarį kvosti 
kažkokios moteriškės, Ge
lumbauskas pasilikęs su 
Uosiu rašė pasilenkęs ant 
stalo protokolą. Tuo tarpu 
Uosis pagrobęs kirvį drožė 
jam į galvą, ir policininkas 
krito negyvas. Uosis pa
ėmęs iš Gelumbausko gink
lą paspruko. “L.U.”

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
ELEKTRIŠKU NAMU PADARGŲ 

BANKRUTINIŲ PREKIŲ 
SUPIRKTŲ PER S. V. TEISMĄ

Namų šviesų reikmenis išdirbti Amerikos žymiausių išdirbėjų, 
už kainas kokiomis dar niekados niekur nesat pirkę—Temykit 
VIEŠKAMBARIO IR STALINIO KAMBARIO ŠVIESOS PAS 

MUS PARSIDUODA NUO $2.50 AUKŠTYN

BE PERSĖDIMU)

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA

$2-50
All Fixtures completely wired, ready to install.
Beautiful

$1.88

Fine Fixtures Priced as
Low as ..........................

S3 
Value* 
PORCH 

LAN
TERNS
Special 

$1

MODE R N- 
1ST I( 

į J k KITCHEN
■ įj U , IMT 

Complete
JS/ ns Shown

69c
WRINGER 
ROLLS

EXTRA SPECIAL 
Bedroom Fixture

Brunt itii I puree la in in 
Ivory and Gold. Exactly 
iin pictured. $(> Cl IQ 
value enl to . V1,13

Išplaukia Modernišku Motorlaiviu

Gulbė”

RADIO 
TUBES 

RCA 
Licensed 

Type

CUT TO 

15c
Duplex Baso c=> DUPLEX 

RECEP-
1^—1 J’lafes WgJ'TACLES 
I ( ) | Very Very
I Special Special

5c 9c
45c

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

WILKELIS FUNERAL HOME |
Z S6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
= Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienyk T 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems j 
= lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
Z Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo~ E 
E derniškas. =
= HEnderson 9292 E
:aiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiini!ii iiiiiiiiinii i n iiiiiiiiiiiiiiiii?
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I MRS. A. JAKUBS i
= (A. JAKUBAUSKIENĖ)
= Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. E
= Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =
| teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-

Vežimai ligo- =
Kainos sąžinin- E

: tas ir geresnis patarnavimas už kitų,
nių pervežimui į ir iš ligonbučių.

: gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150 i
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit.

6621 Edna Avenue ENdicott 1763:
ii mi iiiiiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiijiiiii FiiLiiiiiiiiiuiiiiihi

MUCH CHEAPER BY BOAT

Ofiso
MAin

Telefonai Natini .
1773 KEnmore 4740W'

J. KERŠIS :
Standard Bank Bldg, ■1411

Baigęs teisių mokslų Cumber
land Universitete ir darbuojas 

su Teishj ofisu advokatų 
irCollistcr, Stevens 

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

Lietu- 
Rusai

“GRIPSHOLM” — “Baltoji
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Priplaukia Klaipėdą Birželio 8 d. 
Motorlaivis ‘Gripsholm’ yra didžiausias laivas iš 
siog j Klaipėdą. Jo dydis: ilgio 575 pėdos, pločio 
reg. tonų, įtalpos 23,600 tonų.

— Iš NEW YORKO
Trečia Klase — $92.00.
Turistine Klase — $115.00

Suv. Valst. Revenue ir Pagalvės mokesčiai atskirai 
Informacijos ir laivakortės gaunamos iš Jūsų vietinio 

laivakorčių agento arba
“DIRVOS” AGENTŪROJE

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Autorizuota Agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE

plaukiančių tie- 
74 pėdos, 18,000

:><!<• Eteri rir 
IRON CORD 
Ih Griinine Bake-

For comfort, economy and real pleasure, noth
ing equals travel by the great ships of the C&B 
Line. From Cleveland to Buffalo fare is now only $3.75 
one way or $6.50 round trip; week-end round trips 
only $3.75. Steamers each way leave at 9:00 P. M.

I KLAIPĖDĄ —
Ten ir algal — $153.50.
Ten ir algal — $192.00

Cut to

Each

Bring in your old rolls WIRE, inn-ff
Speciales kainos ant visų musų Skalbiamų Mašinų, Prosytojų, 
Elektriškų Refrigeralorių, Toasterių, Perkolatorių, Maišytojų, 

Radio, Titbii ir visokių kitokių elektriškų reikmenų.
PASTABA: Mes priimam Fisher Bros, scrip už pilnų ją vertę.

LIBERTY ELECTRIC
Atdara Vakarais 10314 SUPERIOR GArfield 7076

PECIAL

Upper berths are now as low as $1.00; lower 
berths, $1.50; staterooms, $2.50 and $3,00. Par
lors, with and without bath, are proportionately 
lower. Excellent meals are offered at attractive 
prices. Ask your local tourist or ticket agent 
for C&B folders giving full detail of all tours, 
trips and services.

Here are the lowest, most attractive automobile 
rates ever offered. From Cleveland to Buffalo, or 
Buffalo to Cleveland, one way $3.00 or $5.00 for 
the round trip. Cars over 120 inch wheelbase 
slightly higher. Round trip tickets give option of 
either Buffalo or Pt. Stanley Division. It’s cheaper 
to ship your car than to drive it, and you save a day.

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

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

LL ExPENSeTours
Thcse include return trips from Cleve
land to London, Ontario; to Buffalo; to 
Niagara Falls; to Alexandria Bay, Thou
sandislands: up the Saguenay River tand 
Chicago’s World’s Fair cruises; fare, 
staterooms, meals and sight-seeing trips 
included. Write for special folders on these tours 
as well as regular trips to following points— 
The Cleveland and Buffalo Transit Co. 
E- 9th Street Pier Cleveland., Ohio

CLEVELAND 
BUFFALO
NIAGARA FALLS .
PORT STANLEY ‘

CANADA

CEDAR POINT
PUT-IN-BAY
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KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKĖSE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais i

PO “DIRVOS” KON
CERTO

Akrono, Pittsburgo ir vieti
nis jaunimas sutraukta i vieną 
vietą — j Lietuviu salę, davi
mui musu dainą ir muziką my
linčiai visuomenei žavėjančio 
koncerto. Tai buvo “Dirvos” 
Pavasarinis Koncertas. v

Iš šio koncerto kiekvienas iš
sinešė įspūdį kad Amerikos 
Lietuvių gyvenime atsiverčia 
naujas didelis lapas — kad mu
sų kulturinį gyvenimą vadovau
ti paima į, savo rankas čia gi
męs ir augęs jaunimas. Tai, 
reikia pripažinti, yra didelis, 
gražus gyvenimo lapas, pilnas 
įvairumo ii- labai patenkinan
tis visus, ir tą lapą nuo dabar 
visiems teks su pasigerėjimu 
priimti. Kitokios išeities nėra.

Noromis nenoromis reikia 
pripažinti kad senosios gentkar- 
tės — ateivių — vadovybė sce
noje jau pasibaigė. Jaunimo 
užėmimas scenos patenkina ir 
ateivius — jų tėvus — ir jau
nimą — jų draugus. Iš apie 
40 scenos dalyvių — choro, so
listų ir muzikantų — nei vie
no nebuvo ateivio, o programas 
buvo gyvas, švelnus, įvairus, ir 
virš visko LIETUVIŠKAS.

Ateiviai, senesneji karta, dar 
vadovauja draugijas, dar jose 
politikauja, tarp savęs pešasi 
už mažniekius ir į tas peštynes 
nori įtraukti jaunimą, bet jau
nimas jau pralenkia ateivius va
dovus. Jaunimas pats moka va
dovautis, pats žino kaip paten
kinti net savo tėvelius, kurių 
dvasia jiems svetimesnė, nes 
jaunimas augęs ir mokinęsis 
Amerikoniškoje dvasioje.

Galima sakyti kad jaunimas 
neužilgo paims j savo vadovy
bę ir musų organizacijas. Bet 
tas bus sunkiau padaryti, nes 
ateiviai veikėjai nenori užsilei
sti ir pasiryžę kovoti su jauni
mu. Nes jeigu jaunimas užims 
draugijose vadovybę, ateiviai 
subrendėliai ar net ir nusenę 
vyrai ir moterys neturės kur 
politikuoti, peštis. Meną jie 
greičiau apleido, nes tame nėra 
politikos (nors bandė per me
tų eiles ir meną tampyti poli
tikai).

Visa Clevelando Lietuvių vi
suomenė, mylinti meną — dai
ną ir muziką — nuoširdžiai dė
koja musų jaunimui už tokį pa
linkimą į musų tautinį kultūri
nį darbą, kurį varo neatsižiu- 
rint musų nudėvėtų politikų. 
Garbė tų jaunuolių tėvams už 
vaikų auklėjimą, už mokinimą, 
ir garbė tiems kurie paremia 
gausiu atsilankymu, nes tas 
pastūmėja jaunimą toliau la
vintis ir dirbti.

Koncerte publikos buvo pilna 
salė ir visi buvo programų pa
tenkinti.

Koncerto eiga
Programas prasidėjo apie 6 

vai. ir per virš dvi valandas 
tęsėsi gyvai ir smagiai. Pro
gramas pradėta visiems daly
viams — apie 40 asmenų — 
stovint estradoje. Matėsi pa
nelės ir vaikinai gražiai pasi
rėdę, Akrono gi mergaitės vi
sos buvo tautiškuose rūbuose. 
Mildai Virbickaitei iš Pittsbur- 
go pianu skambinant, Ignui 
Hollishiui iš Akrono diriguo
jant, visi dalyviai sugiedojo 
Lietuvos Himną.

Programą vadovavo Jonas 
Jarus. “Dirvos” redaktorius 
Karpavičius perstatė publikai 
paskiras grupes -—■ Pittsburgo, 
vietinę ir Ak rona grupę. Po to 
Akroniečiai užėmė sceną ir pil
dė savo programą, Ignui Holli- 
šiui vadovaujant. Pianu jiems 
palydėjo Miss Morgan. Akrono 
Jaunimo Draugiško Klubo cho
ras susidėjo iš 26 asmenų; jie 
turėjo savo solistus, muzikan
tus, juokdarius ir viską kitą, 
kad užtektų jų vienu išpildymui 
viso vakaro programo. Turėjo 
net akrobatę. Kaipo priedą prie

į DUOKIT SKALBTI MUMS | 
¥ TJ Žemiausios kainos už skalbimą baltinių — :Į: 
¥ 25 svarai už $1.00 ¥*♦* *♦*

4c už kožną svarą viršaus. Išdžiovinti skalbiniai po 8c ¥ 
¥ svaras, minimum kaštai 50c. Taupus patarnavimas — X 
J už 18 sv. 1.26 (suprosijama visi lygus skalbiniai: paklo- * 
¥ dės, rankšluosčiai, pagalvių užvalkalai. ¥

Marškiniai suprosijami už 10c prie kitų skalbinių. £ 
| THE REAL FAMILY LAUNDRY CO. į 
¥ HEnderson 7110 (18) 5710-5804 Superior Ave. J

visko, turėjo smarkų banjo 
grojiką, George Mathis. Pub
lika tiesiog stebėjosi Akronie- 
čių jaunimo sugabumu sutvar
kyti tokį puikų programą.

Paskiau sekė Pittsburgo ir 
vietiniai dalyviai, kurie buvo 
pr.maišom i protarpiais.

Pittsburgietės buvo jaunos 
panelės: Stefanija Zelenauskai- 
tč, soprano, Milda Virbickaitė, 
pianistė, ir sesutės Zona ir Ju
le Rajauskaitės.

P-lė Zelenauskaitė maloniai 
padainavo, p-lė Virbickaitė jai 
akompanavo ir pianu solo skam
bino. P-lės Rajauskaitės grojo 
keletu instrumentų ir atliko 
savo gražų-įvairų programą, 
pamargintą dainomis ir dekla
macijomis.

(Del tam tikrų svarbių prie
žasčių negalėjo atsilankyti Dr. 
Baltrušaitienė ir Pi Pivaronas, 
kurie žadėjo pasakyti kalbas.)

Vietinis jaunimas savo gabu
mais neatsiliko nuo svečių. Vie
tiniai dalyvavo: Adelaide Mi
liauskaitė, soprano, jai akompa
navo Biruta Vaitkevičiūtė; se
sutės Frances ir Marcelė Mar
tin grojo piano i)' smuiką; Zu
zana Garbenčiutė, akordionistė, 
Jonas Drasutis ir Al Mikėnas, 
akordionistai. Sesutės Alvina 
ir Domicėlė Salasevičiutės ir 
Petras ir Juozas Luizai sudarė 
savo programo dalį, sudainuo
jant duetus ir pagaliau visi ke
turi.

Pabaigoje programo buvo 
laimėjimas “Dirvos” prenume
ratų. Laimėjo šie: Klemensas 
žvinis, Juozas Alavočius, Felik
sas Mudrauskas, E. Stasei, B. 
Mikėnas.

Po programo buvo šokiai, ku
riems grojo Luizos orkestras.

AMŽINO RAŽANČIAUS mo
terų draugija rengia gražų va
karą Lietuvių salėje šį sekma
dienį, Gegužės 7 d. Pradžia 
5:30 vakare. Bus vaidinimas, 
dainos, šokiai. Reng.

PADĖKA. LRKSA. 8-ta kp. 
dėkoja visiems aukautojams 
dovanų ir daiktų ir dalyvavu
siems vakarėlyje Balandžio 29 
• 1 p. Jakubauskienės namuose. 
Vakarėlis buvo smagus ir pa
sekmingas. Komisija.

Iš PRIEŽASTIES SUĖJUSIŲ 
'aug vietiniais reikalais raštų 

ir šiame numeryje dar turėsi
me aplenkti tęsimą aprašymų 
Jlcvelandiečių atsiminimų apie 
los kolonijos Lietuvių gyveni- 
lą. Raštai jau gatavi, tiktai 

tuo tarpu vietos stoka. Atsi- 
irašome skaitytojų už tai, o 
bendradarbius prašome rašyti 
kuotrumpiausia, nes redakcija 
vištai netalpins ilgų raštų vie
tiniais reikalais.

LANKĖSI artistas Juozas Ol
šauskas, kuris gryžo iš Chica- 
gos iš “Margučio” jubilejinio 
koncerto. Clevelandan pribuvo 
pereitą penktadienį. Gryžda- 
nas iš Chicagos apsilankė Ta
bor Farmoj, Detroite, ir užsu
ko į savo seną draugingą Cle- 
velandą. Kelionę atliko auto
mobiliu, važiavo su savo drau
gu iš New Britain, Conn. Iš 
Clevelando nuvažiavo į Roches
ter, N. Y.

Iš Detroito lankėsi F. Rač- 
kus, užsirašė “Dirvą”. Jis va
žinėjo Akrone ir kitur.

’ KAS RENGIAMA
—Gegužės 6 d., šeštadienio 

vakare, nuo 7:30, Lietuvių sa
lėje, Moterų Ratelio draugiškas- 
balius.

Birželio 4 d. — Lietuvių Kul
tūrinio Darželio Sąjungos mil
žiniškas piknikas Slapnicko far
moj e.

Birželio 11 d. — Darželio ati
darymas Rockefeller parke.

EKSTRA!
Kurie Clevelandiečiai nori pa

siusti į Lietuvą laišką musų la
kūnų Dariaus-Girėno lėktuvu jų 
kelionėje į Kauną, kreipkitės į 
“Dirvos” Redakciją. Laiškas 
pasiųsti kaštuos $2. Tuomi pa- 
remsime musų1 narsuolius ir 
padarysime istorišką žymę.

UNION TRUST ir GUAR
DIAN TRUST bankų visą tur
tą žada paimti į savo rankas 
City National Bankas, kuris ža
da išpildyti visur reikalavimus 
kokius rengėsi padaryti naujai 
organizuojamas First National 
Bank. Tokiu bildu butų išmo
kėta depozitoriam tuojau apie 
$50,000,000.

VIENYBĖS JIEšKOTO.IAMS
Nesenai Lietuvių salėje įvy

ko “katalikų vienybės” susirin
kimas. Bet tikslas suvienyti 
visus Clevelando Lietuvius ka
talikus pasirodė visai neatsie
kiamu. Ypatingai šiame susi
rinkime dalyvavo tikrieji vie
nybes jieškotojai, kurie ištikro 
nori vienybės ir kad katalikai 
veiktų išvien. Jie dalyvavo su
sirinkime mėgindami rasti bu
dus kaip butiį galima sugryžti 
prie senos vienybės kuri šian
dien tarp katalikų visai pakri
kus. Netikrieji jos jieškotojai, 
taip vadinami slapukai, pasili
ko už durų, kitaip sakant visai 
nepasirodė, čia pasidaro aiški 
išvada kokia vienybė yra rei
kalinga ir kam.

Pirmieji rūpinasi kad susivie
nyti ir išvien varyti kulturinį 
darbą pasekmingiau negu kad 
dabar galima ką nors pasiekti 
pakrikusiai veikiant. Antrieji 
taip pat rūpinasi, ir dar labiau 
negu pirmieji, bet tik kad kuo 
daugiau pavienių sugaudyti į 
savo tarpa ir iškolektuoti iš jų 
kuodaugiausia dolarių savo ki- 
šeniams papildyti, kurie jau 
pusėtinai ištuštėję, bet ištuštė
ję delei įvykimo dabartinio su
siskaldymo.

Reiškia, vienybės žodis dve
jopai suprantamas dviejų skir
tingų grupių, ir dvejopai nori
ma jos siekti.

Pirmųjų nuomonė yra eiti 
prie vienybės viešai, visų nau
dai. Antrųjų gi nuomonė kad 
veikti slaptai, ir tiktai kelių as
menų interesams. Kad taip 
vra tai štai keletas faktų kurie 
kalba patys už save. Pavyz
džiui, jeigu žmogus bijo viešu
mos tai aišku kad jo sąžinės 
sermėga nešvari, ir rengiasi 
kitą apgauti jeigu tik progą su
čiups. Prie to dar, lapelio lei
dėjas štai ką pasakė: “Vyrai, 
jau trys metai.kaip ta pati ser
mėga, ir batai nuplyšę”. Iš to 
aišku kad tam asmeniui reika
lingi batai ir sermėga, o ne ka
talikų vienybė. Na o kad gau
ti iš žmonių pinigų, reikia pa
žadėti leisti “katalikiškas laik
raštis”, tada žmonės ims dėti 
pinigus mašinų pirkimui, ir pi
nigų bus kaip šieno. Laikraš
tis bus ar nebus (kam šiandien 
nėra jokių galimybių), bet pi
nigų bus.... Užtai ir reika
linga šaukti tokius slaptus su
sirinkimus ir šaukti “slaptą vie
nybę” kad pasižuvauti, bet ne 
tikros vienybės jieškoti, kad iš
vien veikti.

Bal. 28 d. Lietuvių salėje bu
vo didelis susirinkimas vieny
bės reikale, kuriame išnešta 
tuo reikalu rezoliucija.

Vienybės Jieškotoja.

SERGA- Plačiai Clevelandie- 
čiams žinoma darbuotoja, Mari
jona Dubauskienė, pasidavė li- 
gonbutin operacijai nuo goite- 
rio; operacija padaryta Gegu
žės 2 d. Dabar randasi Emer
gency Clinic Hospital, Five 
Points. Linkėtina greito pa
sveikimo. Rep.

B. A. BRAZIS
Popieriuotojas ir Maliavotojas 

Grindų Lygintojas
Duokit darbą atlikti dabar— 
pristatom materiolą už tiek 
kiek kaštuoja, darbas visai 
prieinama kaina. Kreipkitės 
šį mėnesį. (21)

HEnderson 2136
5905 WHITE AVE.

PARSIDUODA CONFECTIONERY 
KRAUTUVĖS RAKANDAI

Galit pirkti labai pigiai kas nori 
eiti į tą biznį. Arba butų geistina 
gauti pusininkas į tą biznį. Kreip
kitės kurie tuo interesuojatės.
1935 ST. CLAIR AVE. (3 aukštas) j

DIRVA

TRUMPOS ŽINELĖS
Gal jau daugelis girdėjot kad 

Maurice Maschke, Republikonų 
partijos vadas Cuyahoga aps
krityje, yra patraukęs teismo 
atsakomybėn Teisėją Corlett, 
reikalaudamas $100,600 už ko
kį tai įžeidimą. Teisėjas Cor
lett pavedė savo bylą vesti val
stijos senatoriui Adv. Marvin 
C. Harrison. Teisėjas Corlett 
tikrina kad jis gali prirodyti vi
sokių dalykų kokių Maschke 
pridarė savo politikas bevarinė- 
damas.

Iš įvairių pranešimų matosi 
kad darbai kiek eina geriau; 
kaip kuriose šakose pagerėji
mas mažai ką matosi, bet neku- 
rie darbai, ypač plieno ir gele
žies, žymiai pakilo. Nekurtos 
dirbtuvės jau pradėjo dirbti pil
ną laiką. Nekurios dirbtuvės 
sako gauna užsakymų tiek kad 
nebuvo matę nuo 1929 metų.

S. V. pašto pinigų taupymo 
skyrius dikčiai prasiplėtė bė
gyje pastarų kelių mėnesių, iš 
priežasties bankų nepastovumo. 
Pirmiau turėjo tik vieną pini
gų priėmimo langelį, dabar yra 
net penki langeliai. Bankams 
pergyvenant krizį, valdžia tu
rėjo pastatyti keturis žmones 
daugiau pinigų priėmimui. At
rodo kad daugelis randa paštą 
saugiausia vieta savo taupy
mams.

Clevelando tramvajų kompa
nija paskyrė $560,000 taisymui 
gatvekarių ir abelnai visokiems 
pagerinimams savo įrengimų. 
Taipgi paskyrė $100,000 pirki
mui naujų autobusų, kuriuos 
darys White Motor Co. Tas 
duos darbo daugybei darbinin
kų.

Per tris metus laiko Cleve- 
lande iš varžytinių parduota 
7,960 namų. Visi tie namų sa
vininkai negalėjo užsimokėti 
nei miesto taksų nei bankams 
skolų delei bedarbės.

Clevelando Lietuvių Kultūri
nių Darželiu jau susi interesavo 
beveik viso pasaulio Lietuviai 
ir apie tai . plačiai žino Ohio 
valstijoje gyvenanti svetimtau
čiai. Birželio 11 d. rengiamasi 
prie Darželio iškilmingo atida
rymo. Savaitė prieš atidary
mą, Birželio 4 d., įvyks milži
niškas Lietuvių piknikas Dar
želio naudai. Tėmykit “Dirvo
je” tolesnius pranešimus apie 
Darželio reikalus.

RAUDONIEJI pereitą savai
tę buvo suagitavę nekuriuos 
žmonelius padaryti apgulimą 
Clevelando Trust Co. banko ir 
jo skyrių. Bankas turėjo pini
gų padengti visus reikalavimus 
ir žmonės susigėdę pamatė kad 
jie yra ilgaliežuvių apgauti ir 
sustojo reikalavę pinigų.

štai kaip tie raudonieji agen
tai veikia: jie paleidžia viešo
se gatvėse neva žurnalų par
davėjus, kurie eina per krau
tuves, biznierius, ir pasiūlę pir
kti žurnalą, tuoj užsimena kad 
“ar girdėjai su tuo banku taip 
ir taip....”. Kiti per namus 
eidami ką nors siūlo parduoti, 
arba neva renka apdraudą, ir 
visur pakužda apie bankų “blo- 
gą padėtį”. Yra keli ir Lietu
viai kurie panašiai daro.

Cleveland Trust Co. yra- di
džiausias šio miesto bankas ir 
todėl raudonieji sumanė pada
ryti ataką prieš jį, kad paskui 
žmonės pultųsi ir ant mažesnių 
bankų.

Lietuviai privalo žinoti štai 
ką ir kitiems pasakyti: Cleve
lando Federalio Rezervo Banke 
guli šimtai milijonų dolarių — 
daug daugiau negu koks nors 
depozitorius gali įsivaizduoti — 
ir tie pinigai visada bus panau
doti išpildymui visų žmonių rei
kalavimų iš bankų pinigų. Ku
rie bankai gavo leidimus atsi
daryti su užstojimu Roosevel- 
to valdžios, tie visi turi už savo 
pečių valdžios paramą iki pat 
galo. Jeigu dar pas jus atšlei- 
vos koks komunistas plepalius, 
Lietuvis ar svetimtautis, paim
kit jiems šluotą.

NAUJOS PARAPIJOS salėje, 
ant Neff road, Moterys Sąjun- 
gietės rengia smagų vakarėlį 
sekmadienį, Gegužės 7 d., ben
drai su parapija. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Bus linksmas vai
dinimas, dainos, kortavimas, šo
kiai. Įžanga 25c. Kviečia vi
sus Rengimo Komisija.

BALIUS, šį šeštadienį, Ge
gužės 6, nuo 7:30 vai. vakare, 
Moterų Ratelis rengia smagų 
šokių vakarą Lietuvių salėje. 
Visi prašomi atsilankyti. Bus 
gera muzika ir visiems užtik
rinta geri laikai. Tikietai tiki 
35c., bet prie to bus skanių už
kandžių. Komisija.1

Gegužės 5, 1933

TISH AND TAT

To the Editor of the Dirva:
My attention has been called 

to the articles written in the 
C.L.Z. April 15, and captioned 
“Šis Bei Tas”. Here the writer 
reveals with great pleasure in 
flagrantly reprimanding and 
wantonly misleading the read
ing public by lashing the young 
Lithuanians for questioning 
their right in utilizing the Lith
uanian1 language for their social 
club meetings.

He writes: “žmogaus didžiau
sias turtas šiame pasaulyje yra 
jo kalba”. While it is true that 
a language is important, yet it 
is not an end in itself. It is 
only a means to an end, a tool 
to be -used for shaping good 
thoughts, “and sometimes bad 
thoughts,” so as to form mater
ialistic and tangible evidence 
of such thoughts.

Where our psudeo emanci
pators and ostentatious guiders 
failed was in the fact that they 
cautiously omitted to mention 
the substance of which speech 
should be. A chisel in the 
hands of an unskilled man aim
lessly chopping away marks 
one a chisler while the same 
tool in trained and nimble fin
gers of an artist is all that 
marks a sculptor. So it is with 
a language. Shah we be chisel- 
ers or sculptors?

In other words more stress 
should be laid upon Knowledge, 
facts and thoughts but not on 
the relatively unimportant gut
tural sounds by which we trans
mit them.

Never in any of our Lithuan
ian institutions did I hear the 
mention of freedom of thought, 
freedom of speech, freedom 
from social, political and relig
ious predjudices, creeds and dog
mas. Intollerance, bigotry and 
a narrowness of view point 
reigns supreme.

When youth be inspired by 
some basic thoughts of ingenu
ity and creativness, then,, and 
only then will he learn that 
language though important, is 
a secondary means, a stepping 
stone to declaim the substance 
of his thoughts. By injecting 
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this inspiration in youth he will 
automatically acquire the fluent 
use of ANY language necessary 
to make himself understood.

The editor of the C.L.Z. also 
writes in the same article: “nuo 
išgamų nėra liuosos nei kitos 
pasaulio tautos.” This is true 
and why not? When youth 
has clung to our spiritual and 
political shysters whose only 
aim is to capatilize on their 
apparent fluent use of the Lith
uanian language thus leads the 
youth to tear away from these 
ungrounded moorings and seek 
safer and more substantial 
grounds on which to hitch their 
hopes. It is only when corrupt
ion, evil and dishonesty gives 
way to purity, goodness and 
honesty will the youth come 
back within the fold" of Lith
uanian influence.

If Jesus should come down to 
earth and find money changers 
in the guise of our spiritual 
leaders, he himself would be 
tempted to purge and rout those 
responsible for such selfish acts. 
How can prayer and meditation 
have any meaning in a hall 
where prejudice, hate, malice 
and corruption is rampart. 
Where the freedom of thought 
is stifled and chocked until not
hing but a withered and dry 
corpse remains.

Youth is not dormant. When 
once it has been rebuked and 
tainted with the aforesaid men
tioned plagues it seeks the 
places of more quiescent abodes. 
Where in the place of chaoę, 
peace and quiet reigns. Cąn 
you blame them ?

This in effect is the reluct
ance with which youth has been 
charged. Constructively, cleanse 
our institutions of these ills, 
of these Judases, of these 
tricksters and probably then 
we shall build a race bound by 
common interests. If this is 
not done little hope for those 
who still cling to century old 
dogmas and philosophy with 
its multiplicity of sins and evils. 
People are their own worst 
enemies, and so, religion is its 
own worst enemy.

The writer earnestly hopes 
that a change for the better 
takes place. Most of us though, 
in practically poor circumstances 

can see that this depression 
has done one good thing and I 
hope a lasting one. That is, 
it has exposed all the chicanery 
that got under the robes of 
prosperity and has therefore 
made us more critical of our 
doings and institutions. This 
can be termed a gift from God 
to the forgotten and down-trod
den man. This should not be 
taken with a viewpoint of re
taliation, thereby entertaining 
a crash like the fatal ship the 
Akron, but rather with a calm, 
serene and judicial temper, yet 
firm to right the wrongs which 
have been done.

Peter Skukas.

JAUNIMAS pradeda netylė
ti. Clevelande gal pirmiausia 
negu kur kitur Amerikoje čia 
augęs jaunimas pradėjo “revo
liuciją” prieš ateivius veikėjus, 
kurie per kelis desėtkus metų 
vadovavę musų kulturinį ir vie
šą gyvenimą, niekur nenuvedė, 
tik patys tarp savęs ėdėsi ir dar 
dabar negali paliauti tų pjovy- 
nių. Dar ir dabar ateiviai vei
kėjai nori pasižaboti jaunimą 
savo politikoms varyti. Bet 
jaunimas, daugiau mokinęsis ir 
kulturiškesnis negu dauguma 
tų musų ateivių veikėjų, pra
deda jiems priešintis ir viešai 
kelti savo balsą prieš juos.

šiame puslapyje telpa vieti
nio moksleivio straipsnis sąry
šyje su ateivių veikėjų perse
kiojimu musų jaunimo už tai 
kam jaunimas nesistengia Lie
tuviškai kalbėti.

Vardan musų tautos gerovės 
ir šviesesnės-ilgesnės ateities 
prašome ateivius veikėjus atsi
nešti į čia .augusį jaunimą kiek 
tolerantingiau, suprasti jų pa
dėtį : per naktį, arba į vieną 
susirinkimą nusivedus, nenorė
kit padaryti juos “Lietuviais” 
ir nenorėkit kad mokėtų Lietu
viškai iš pirmos dienos. Jiems 
jų aplinkybės nedavė būti to
kiais tyrais Lietuviais kaip mes, 
bet jie yra Lietuviais širdyje ir 
tą parodo savo dideliais norais 
prigulėti musų organizacijose ir 
varyti tolyn musų kulturinius 
darbus, kuriuos dirbdami atei
viai per kelioliką metų jau pa
vargo ir apleidžia.

“Dirvos” Redakcija.


