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Tucson, Arizona. — Šia

SOVIETU BALIONIS- 
TAI UŽSIMUŠĖ

me mažame * miestelyje ta
po netikėtai sugautas John 
Dillinger, p agarsėjęs žu- 
deika ir plės kas su jo tri
mis draugais ir jų trys mo
terys. Jie įsakliuvo tokio
je vietoje kui mažiausia ti
kėjosi. Prie Jų policija ra
do $36,000 pinigais, $12,000

KONGRESAS SU MAŽAIS TRUKDYMAI TĄ 
PREZIDENTO SUMANYMĄ PRIĖMĖ.

Prasideda Automobilių AUKSAS ROOSEVEL- PRAŠO $950,000,000
Darbai TO KONTROLĖJE BEDARBIAMS

vertės deimantų, 4 mažus 
kulkosvaidžius, 4 neperšau
namus krutinai uždangalus, 
50 revolverių |ir 3,500 šovi
nių. Jie kelialvo trimis au
tomobiliais, kuriuose buvo

Detroit. — šiose dienose au
tomobilių išdirbystės pradėjo 
imti į darbą darbininkus — 
sakoma kad paimta apie 325,- 
000 — jų apie 100,000 yra jau 
iš bedarbių eilių, kurie pereitą 
metą nedirbo. Automobilių in
dustrija pasiryžus šymet išdir
bti daugiau automobilių negu 
pernai ar užpernai, nes prasi
dėjo didelis reikalavimas naujų 
modelių ir išrodo kad greitai 
reikalavimas nepasibaigs.

Darbininkų skaičius imamų į 
automobilių darbus Vasario m. 
pabaigoje sako pasieks 1928 ir 
1929 metų skaičių.

Daugiausia darbininkų ima 
Fordo, Chrysler ir. General Mo
tors išdirbystės.

Daugybė' - Detroito'-'bedarbių' 
atsisakė nuocnįffjliprj^šąlppT - 

s

norihistikpw'J'i
NINRO GYVENAMĄ- ? .

Washingtone keliama suma
nymai Įvesti darbininkams se
natvės . apd raudą-į arba, užtįl^j-j 
nimą pragyvenimo šaltinių ka
da darbininkas .negali dirbti.' .

šioje šalyje yrą 40,000,00Q iš 
rankų darbo gyvenančių dar
bininkų, kuriems reikalinga ko
kis nors užtikrinimas' senatvej.

Tam sumanymui pritaria se-

Washington, Sausio 31 d. 
— Prezidentas Roosevelt 
gavo visą valdžios aukso 
kontrolę Į savo rankas ir 
imasi darbo nupiginimo do- 
lario, kuris lieka nustatytas 
59c iki šiolei buvusio do- 
lario vertės. Su Vasario 1 
diena jau dolaris atpinga.

Valdžia savo globoje turi 
aukso $4,029,000,000 vertės.

Dolarj padarius 59c ver
tės, tas auksas lieka vertas 
6,715,000,000 dolarių, arba 
padaugėja $2,686,000,000 su
ma, taigi valdžios iždas pa
sitarė turtingesnis.

Taigi, iš to pelno prezi
dentas paskiria $2,000,000,- 
000 suma j atsargos arba 
staRllizžylmo’' ‘fo’iiHĮ?1 ' ’ ‘

iviĄd] .tLengvai prav aryta 
"Nors Tiatigiausia'* kriūko'S' 
ųjf’ediderrlįs Ldžilaikkė' dfel 'tbi 
■'šhyo plano, Račiau kaip At
stovų Bute taip ir Senate 
jo bilius labai lengvai pra
ėjo,! nežiūrint: Renublikonų 
atstovu riksmo “vagystė”, 
/‘pražūtis”, ir tt.

Visos šalies auksas, esa
mas Federalio Rezervo ban
guose, tampa perduodamas 
Suv. Valstijų iždo globoti.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt Įteikė Kon
gresui prašymą skirti dar 
$950,000,000 viešiems dar
bams varyti gelbėjimui be
darbių.

Valdžios apmokamų vie
šų darbų eigoj neapsieina
ma ir be grobišavimo ir po
litikų, kaip pradėjo paaiš
kėti. Tų darbų administra
torius Hopkins skelbia jog 
kovos visomis galėmis prieš 
tą piktą kuris Įsimaišo vi
sokiuose darbuose kur tik 
maišosi valdžios pinigai.

Vietomis atstato iš darbų 
vadovybės civilius inžinie
rius ir pastato kariškus jei 
tik paniški kad tie inžinie
riai ar, šiaip perdėtiniai no
ri ' pasinaudot darbininkais 
ir ima iš jų kyšius už laiky
mą darbe.

PENKIOS PAČIOS - 
PERDAUG

Varšava. — Čia vienas 
Lenkas ■ turėjo keturias pa
čias ir jas apleidęs, neper- 
siskyręs legaliai, apsivedė 
su penkta. Bet penkios jau 
buvo perdaug. Ši paskuti
nėj! kaip tai patyrė apie jo 
pirmesnes vadybas, susekus

Įrengta polici; os vartojami 
radio apratai, kurie gelbė
jo jiems žino! i ką policija 
veikia ir kaip jų gaudo.

Dillinger yra pabėgėlis iš 
Indiana kalėj iilio, po ko nu
žudė Ohio valstijoje vieną 
šerifą ir buvo gaudomas už 
tą žmogžudystę, be kitų jo 
tuo laiku papildytų nusikal
timų ir plėšimų.

Kuomet buvo uždarytas 
kalėjime, Dillinger pareika
lavo kad jam atsiųstų ge
riausi advokatą • kokis tik 
Arizonos valstijoj, randasi. 
Tuo tarpu gi Indiana iir O-' 
hio valstijų gubernatoriai 
išreikalavo jį* ir jo^drayems 
grąžinti kaipo jieškpihus 
pabėgėlius. Kuomet atga
beno juos pa.i orLivį 
mui Į šiaurę,(Dillinger irėkė 
kaip žvėris ir nenorėjo lip
ti i lėktuvą. ■ į

—
SUV. VALSTIJOS PRI

Maskva. — Sausio 30 d. 
trys sovietų Rusijos civili
niai vyrai pasikėlė balionu 
į orą arti 13 mylių aukščio 
(20,600 metrų), sumušdami 
rekordą nesenai padarytą 
sovietų kariškų balionistų, 
kurie buvo pakilę 19,000 
metrų.

Nusileidžiant vėjas juos 
nunešė kelis šimtus kilome
trų į pietryčius nuo Mask
vos. Šioje kelionėje jų me
talinė gondola matyt atsi- 
liuosavo ar vėjo nutraukta 
nuo baliono nukrito ir la
kūnai visi užsimušė. Gon
dola rasta netoli vieno kai
mo. Sovietų kongresas ku
ris Maskvoje posėdžiauja, 
tą žinią gavęs labai nusi
minė. .

NUŽUDĖ AŠTUONIS 
KRIKŠČIONIUS

Nairobi, Afriką. — Juo
dieji kovodami prieš savo 
brolius juoduosius priiman
čius krikščionybę, pereitą 
savaitę nužudė aštuonis sa
vo “perkrikštas” ir .sudegi
no. du kaimus. Britų kariu- 
p^enė galiaus mūšį sulaikė.

natoriuą Wagner ii' Darbo .Sek
retorius Perkins'. ,

TIFFIN., O. — United Glass 
Co. stiklo dirbtuvėje 400 dar
bininkų pakelta algos 17 nuoš. 
Taipgi Įvesta 5 dienų savaitė.

NILES, O. — čia sustreika
vo 200 metalo darbininkų .dir
bančių Stevens Meta! Products 
Co., reikalaudami 20 nuoš.. al
gų pakėlimo.

NORI DAR 900'GREITŲ 
LĖKTUVŲ . . , , 

Washington. — Suv. Val
stijų kariško laivyno štabas 
ruošia planus įgijimui ka
ro reikalams dar 900 greitų 
naujausio modelio lėktuvų 
priešų vijimo ir bombų mė
tymo tipo.

Dabartiniu laiku S. Val
stijos turi 1,700 kariškų or
laivių.

LIETUVOS SANTIKIAI SU 
VOKIETIJA PABLOGĖJO

VOKIEČIAI KERŠIJA UŽ KLAIPĖDIEČIUS,
Lietuva Protestuoja 

Tautų Sąjungai
Vokietijai užsispyrus su

varžyti mažąjį pasienio su
sisiekimą Lietuvos su Vo
kietija ir pagaliau suvar
žius sviesto išvežimą Į Vo
kietiją, Lietuva pasiryžo 
prieš tai protestuoti Tautų 
Sąjungai.

Vokiečiai suvaržė sviesto 
importą ir parubežių gy
ventojų susisiekimą keršy
dama Lietuvai už atėmimą 
Vokietijos piliečiams teisės 
užimti valdiškas tarnybas 
Klainėdos krašte.

Vokiečiai už tokį Lietu
vos pasielgimą neturi jokios 
teisės nei piktintis nei ker- 
šinti, todėl jie tą darydami 
laužo savo prekybos sutar
tis su Lietuva. Už tai Lie
tuva turi teisės protestuo
ti ir netyli.

Sumažino Sviesto 
Kontingentą

Kaunas. — Nuo Sausio 4 d. 
Vokiečiai suvaržė mažąjį pa
sienio susisiekimą Vokiečių ir 
Lietuvių ir beveik panaikino 
Lietuvos sviesto kontingentą į 
Vokietiją. Kadangi tuo Vokie
čiai labai apsunkino Lietuvos 
sviesto eksportą, tą dalyką plak
čiau verta nušviesti.

Iki 1931 metų sviesto įveži
mas Į Vokietiją buvo nevaržo
mas ir daugiau kaip pusė Lie
tuvos sviesto eksporto eidavo 
Vokietijon, nes čia sviesto kai
nos buvo aukštesnės.

1931 m. Vokiečiai nustatė 
sviesto kontingentą po 5,000 
tonų visoms valstybėms su ku
riomis turėjo didžiausio palan
kumo principu paremtas preky- 
kybos sutartis.

Lietuvai teko 2,090 tonų pei’ 
metus. Taip buvo iki šiol.
r (Pabaiga ant 7-to pusi.)

WILKES - BARRE, PA, — 
United Anthracite Miners uni
ja atsisako sulaikyti streiką ir 
eiti dirbti laike taikymosi de
rybų. Angliakasyklų savinin
kai atsisako pripažinto naują 
uniją.

POPIEŽIUS PERKA 
GRUDŲ

Vatikano vyriausybė už
sakė Amerikoje 30,000 bu
šelių kviečių duonai Vati- 
ka gyventojams 1931 metų 
bėgyje.

kad jis turi dar keturias ki
tas pačias, sukvietė jas pas 
Save į svečius ir visos su- 
puolusios vyrelį užmušė.

AUSTRIJA KOVOS SU 
NAZIZMU

Vienna. — Austrijos vy
riausybė pradėjo visuotiną 
organizavimąsi kovai prieš 
Hitleristus. Hitleristai yra 
nacionaliniai socialistai.

Austrijoje yra susiorga
nizavus naminė sargyba ar
ba Austrų fašistų organiza
cija, kuri kovos prieš Vo- 
kiečių Hitlerio dvasia užsi
krėtusius asmenis ir už kož- 
ną Nazių užpuolimą ar nu
žudymą fašisto nario turės 
nukentėti jų užpuolikai.

NEW YORK. — čia sustrei
kavo valgyklų patarnautojai, į 
30,000 darbininkų. Reikalau
ja geresnių darbo sąlygų ir ge
resnio užmokesnio.

12 PRIGĖRĖ. Prie Islandi
jos pakraščio susimušus dvie” 
mažiem laivam vienas apvirto 
ir prigėrė 12 jūreivių.

MADRIDAS, Ispanija. — Su
streikavo valgyklų, karčiamų ir 
užeigų patarnautojai.

NAGASAKI, JAPONIJA. — 
Keltuvui apvirtus į vandenį su
krito apie 200 žmonių, ir prigė
rė apie 10 žmonių, daugiausia 
darbininkai.

LENKIJOS-VOKIETI
JOS SUTARTIS

Berlinas. — Tarp Vokie
tijos ir Lenkijos pasirašy
ta 10 metų nepuolimo su
tartis. Ta sutartis laikoma 
viena iš svarbiausių pasta
rais laikais sutarčių Euro
pos istorijoje, nes išrodė 
kad Vokietija ir Lenkija y- 
ra didžiausi priešai.

Eina kalbos kad Vokie
čiai rengia kokią tai sutar
tį su Japonija, kas labai iš
gąsdino Prancūzus. Mat, 
ir Vokietija ir Japonija ne
senai išstojo iš Tautų Są
jungos, abi yra griežtai an- 
ti-komunistiškos ir abi turi 
nesusipratimų su sovietų 
Rusija.

SUŠALO 40 JAPONŲ
Tokio. — Užėjus smar

kiam šalčiui Japonijos ju
ros pakraštyje, Korėjoj su
šalo 40 žmonių.

PAŽINO KUBĄ
Havana. — Kubos prezi

dentų permainos dalykus 
sumaišė ir kitoms valsty
bėms vėl išnaujo reikėjo 
suteikti savo pripažinimus 
naujai Kubos vyriausybei. 
Pagalinus ir Suv. Valstijos 
suteikė pripažinimą.

PIETŲ POLIAUS TYRI
NĖTOJAI BĖDOJE

Pereitą rudenį į pietinio 
poliaus sritis išplaukė ad
mirolas Byrd su keliais de- 
sėtkais vyrų. Jie dabar at
sidūrė dideliame pavojuje, 
kadangi ledai ėmė tirpti ir 
sutramdė jų susisiekimą su 
laivu ir laivas nuo vėjo gai
niojamų ledų negali niekur 
pristoti, turi blaškytis.

PERSERGSTI NEUŽ- 
KABINT RUSIJOS
Maskva. — Komunistų 

partijos kongrese Stalinas 
savo kalboje pasakė kad 
karas keno nors prieš Ru
siją- reikštų revoliuciją Eu
ropoje ir Azijoje, kas pada
rytų galą kapitalistiškoms 
valdžioms.

Stalinas išvadino kiaulė
mis visas tas šalis kurios 
turi kokius nors palinkimus
kariauti prieš Rusiją ir pa
sakė persergėjimą “visiems 
nekišti savo snukio Į sovie
tų bulvieną”.

Stalinas ypatingai kreipė 
savo kalbą Į Vokietiją ir Ja
poniją, kurios norinčios už
pulti Rusiją.

Nors Stalinas tikrina kad 
karas prieš Rusiją sukurs
tytų kitų šalių darbininkus

Prancūzijos minis t e r i ų 
kabinetas pereitą savaitę 
atsistatydino del kilusio di
delio skandalo, po nusižu
dymo Straviskio, didelio už
statų bankieriaus, kurį rė
mė valdžia. Naują kabine
tą sudaryti prezidentas Le-j 
brun pavedė Daladier’ui.

Po rezignavimo premje-' 
roChautemps kabineto, Pa-j kelti viduje revoliucijas, jis 
vyžiuje ėjo riaušes per vi-, tuo pačiu parodo komunis- 
są naktį. Žmonės jj smerktų baimę kad juos kas nors 
kė už Straviskio suktybes užpuolę neišvytų iš bulvie

nos.i ir paneštus nuostolius.

IžUVO 10,000 KINŲ F
Šanghai. — Honan ir Hoį- 

pei provincijose Kinijoje iš| 
tiko Geltonosios upės patvi- 
nimas, kuris užliejo dide? 
liūs plotus. Potviniai kilo 
nuo staigaus paleidimo le
dų ir sniego. Spėjama kad 
prigėrė apie 10,000 žmonių, 
nes potvinis apėmė 70 ap
skričių.

TUOJ SUSITAIKYS SKO
LŲ KLAUSIME

Tarp Rusijos ir Suv. Val
stijų eina tarybos nustaty
mui karo skolų ir nuostolių 
atlyginimo. Rusijos pripa
žinimas pačių derybų klau
simą padarė daug švelnes
niu ir kiek žinoma tuoj bus 
prieita prie suvedimo galų 
to ginčo kuris tęsiasi nuo 
nuvertimo caro ir Kerens
kio ir Rusijos patekimo į 
bolševikų rankas.

Amerika sako kad Rusi
ja skolinga jai arti $400,- 
000,000.

PAGROBTAS BANKIE- 
RIUS NEPALEIDŽIAMA

St. Paul, Minn. — Iš čia 
tapo pagrobtas jaunas ban- 
kierius Edward G. Bremer, 
už kurį iš jo tėvų pareika
lauta $200,000 atlyginimo.

Tėvas sako turi gatavus 
pinigus ir sutinka prisilai
kyti grobikų visų nurody
mų pinigų užmokėjimui, 
kad tik sūnūs butų paleis
tas, bet jau dvi savaitės 
praėjo ir nieko nepadaryta.

Po savaitės laiko po pa
grobimo tėvai gavo porą 
pranešimų kad jų sūnūs nu
žudytas. Prie rasto to vy
ro automobilio -užeita žy
mės kraujų. Dabar tikrai 
nežinia ar tas pagrobtas 
vyras gyvas ar jau nužudy
tas, o plėšikai vis dar nori 
pinigus išgauti neva žadė
dami pagrobtąjį grąžinti.

Vyno kvorta $70. Var- 
šavoje yra garsus Fulkier 
vynų sandėliai kurių kelno- 
rėse randasi vynų po 300 
metų senumo. Tas vynas 
kaštuoja $70 bonka.

KAS YRA SENIAUSIAS 
AMERIKOS LIETUVIS?

“Dirvos” Kontestas Suradimui Dviejų Seniau
sių Amerikos Lietuvių: Seniausio Amžiumi

ir Ilgiausia Amerikoje Pragyvenusio

ABU GAUS PO $5 DOVANŲ IR “DIRVOJE” 
TILPS JŲ ATVAIZDAI

Informacijų pridavimui laikas neapribojamas
Informacijas susiųsti laikas neapribotas, dirbkite palengva, 

susirašykite vieną, kitą, trečią ar dešimts jūsų kolonijoje esan
čių pageidaujamų amžių Lietuvių ir laikas nuo laiko siųskite re
dakcijai.

Jeigu pažystat 70 metų senuką, arba apie 40 metų išgyve
nusį Amerikoje, tuoj išpildykit apačioj telpantį kuponą ir siųs
kit “Dirvai”. Jeigu vėliau atsiras kitas, arba ir keli nurodjrto 
amžiaus, visų jų aprašymus talpinsime “Dirvoje”.

Kuris ar kuri iš suteiktų mums žinių pasirodys seniausi už 
kitus tiems dviem paskutiniams “Dirva’* suteiks dovanų po $5.

ŠTAI KOKIE PAPRASTI KLAUSIMAI REIKIA ATSAKYTI:
Pilnas vardas ir pav...........................................  .,
(Mergiška pavarde moteriškoms)  ............................................................. .,

Amžius..................................................... Tėvo vardas...........................................

Kokiais metais ir mėnesi gimęs (ne būtinai) ..................................................

Iš Lietuvos (kaimas, miestelis) .........................................................................
Parapija..................................................... Gubernija........................................,

Kada atvažiavęs Amerikon (metai) ............................................................ .>.

Pas ką važiavo ..................................................................................................... . .,
Į Koki miestą........................................................................................................i
Kokiame mieste dabar gyvena ............................................................................ .>
Dabartinis antrašas ...............................................................................................
Kaip senai gyvena dabartiniame mieste ........................................................... ..
Per kur išvažiavo j Ameriką............................................................................-
Kur sėdo į laivą ................................................................................................. . •
Kiek dieną keliavo.................. Kur išlipo iš laivo......................................

APAČIOJ TELPANČIŲ KLAUSIMŲ NEREIK ATSAKYTI JEI NENORI 

Kada vedęs ........................................................................................ .......................
Amerikoje ar Lietuvoje vedęs..................... <.................................................
žmonos ir vaikų vardai.........................................................................................
Ką atsimena apie kelionę į Ameriką ir ką tada Amerikoje pirmiausia pa
tyrė ar matė....................................................................................................... ...»
(Visi atsakymai turi būti teisingi, ypač apie amžių ir ilgumą pragyvenimo 
Amerikoje, nes tos žinios bus patikrinamos per tuose miestuose esančius

“Dirvos” skaitytojus ir korespondentus)

Kurie laikote “Dirvas” ir nenorit draskyti, vietoje iškirpimo šio 
kupono galit Į tuos klausimus atsakyti ant paskiro lakšto.

(Tame lakšte prašome nieko daugiau nerašyti)

‘DIRVA" - CLEVELAND ~ O.
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J PITTSBURGHO ir penn. 
ŽINIOS

“REVOLIUCIJA”
SIVIENIJIME

SU-

I*

TRUMPAS ATSAKYMAS
“Nauj.” Pittsburgo žinių sky

riuje koks tai Reporteris apra
šė koncertą ir vakarienę Sau
sio 7 d. Tautiškos parapijos šv. 
Jįirgio salėje.

Reporteris visko prirašęs ir 
visokių pastabų pridaręs. Tarp 
kitko kalba kad muzikalis pro
gramas buvo gana geras, tik 
salė nelabai tikus del koncerto, 
nes balsai tiek dainininkų, tiek 
muzikos nepergeriausia skam
bėję.

Toliau dadeda kad muzikalis 
programas publikai patiko, tai
gi pasirodo kad tik tam vienam 
Reporteriui kas nors ausyse bu
vo tą vakarą negerai tai ir pa
rašė kad salė negera.

Toje salėje ne vienas kon
certas buvo laikytas, ir ne vie
nas dar bus laikomas, ir visa 
publika buna patenkinta sale. 
Bet žinom kad yra reporterių 
kurie visados mėgsta šmeižtus 
rašinėti, tai jeigu kitokių prie
kabių neišranda tai nors prie 
salės prisikabina.

Toliau, Reporteris nupasako
ja kad “Dirvos redaktorius p. 
Karpius kalbėdamas sakęs buk 
pirmieji Lietuviai Amerikoje 
nieko nenuveikę. Bet tokios 
kalbos tą vakarą niekam nebu
vo girdėt. P. Karpius sakė kad 
visokių partijų vadai nieko ge
ro nenuveikė tautiškuose dar
buose, tik skaldė Lietuvių vie
nybę ir žmones išnaudojo dola- 
rius rinkdamiesi.

Tas tikrai duoda manyti kad 
cicilikų reporteriui tą vakarą 
kas nors ausyse buvo negerai 
kad jis viską kitoniškai nu
klausė, ar gal jis yrą tokis re
porteris kuris, be šmeižtų nie
ko kito neišgali parašyti.

Ten Buvęs/

Mokslo Draugi- 
duoda nemoka- 
biznieriai taip- 

parama.

RENGIASI PRIE “SANDA
ROS” JUBILEJAUS

Pittsburgho sandariečiai ren
gia paminėjimą “Sandaros” 20 
metų gyvavimo sukaktuvių. Tą 
viską rengia Vasario 4 d. L. M. 
D. salėje. Bus koncertas ir va
karienė. Liet, 
ja tam tikslui 
mai salę. Kiti 
gi prisideda su

Koncerte pasižadėjo dalyvau
ti žinomas Pittsburgiečiams 
akordionų orkestras vadovauja
mas J. Blumbergio (Lietuvio). 
Taipgi dalyvaus solistės: S. Ze- 
lenauskaitė, V. Paulekiutė, E. 
Plukiutė ir pianistė M. Virbic- 
kaitė.

Kaip koncertas taip ir vaka
rienė bus labai gera, o įžanga 
pritaikyta “depresijai” — tik 
35c. ypatai. Kviečiame visus 
ir iš toliau atvažiuoti, nes vie
tos visiems bus pakankamai.

Kviečia rengimo komisijos 
vardu J. Virbickas.

ir seimas 
matyt tie 
ir minėtą

SHENANDOAH, PA

Iš SLA. 23 KUOPOS. Sau
sio 7- d. įvyko SLA. 23-čios kp. 
susirinkimas. Susirinkimą ati
darė kuopos pirm. A. Staniškis. 
Po kitų reikalų eita prie rinki
ko kuopos valdybos. Pirminin
ku išrinkta J. Subačius, vice- 
pirm. Birštonas, ir išrinkta ki
ti pora naujų narių į valdybą.

A. Staniškis pirmininkavo 16 
metų šioje kuopoje ir niekad 
negalima buvo jo išmesti, da
bar gi, kuomet paaiškėjo kad 
nabašninkas 
rius pridarė 
ką naujasis 
bonas iškėlė
išvadino bolševikais tuos, kurie 
apie tuos nuostolius patyrę ėmė 
kelti lermą. Visi nariai taip 
subruzdo ir Staniškį išmetė iš 
pirmininkystės. Jis jausdamas 
kad neteks pirmininko vietos, 
pirm laiko atsisakė kandidatuo
ti. Dabartinis kuopos finansų 
sekretorius dalykus veda tvar
kiai.

Susivienijimo vadai arba Pil
domoji Taryba savo ta nuolai
dumo politika prisiauklėjo “o- 
žių”, kurie pradėjo lipti jiems 
patiems ant sprando. Didžiau
siais “ožiais” paskutiniu laiku 
pasirodė Grand Rapids, Mich., 
60-tos kuopos “progresistai”, 
kurie pasakė kad SLA. Pild. 
Taryba, Konstitucija 
yra “niekas”. Už tai 
centro ponai įsižeidė 
kuopą suspendavo.

Sekant tą musų seną patarlę, 
geriau vėliau negu niekad, taip 
ir padarė. Bet tenka pasakyti 
kad labai suvėluotai pradėta to 
darbo imtis, ši priemonė rei
kėjo pavartoti prieš dešimts ar 
penkiolika metų, tuosyk butų 
buvę daug lengviau, ir šiandien 
Susivienijimas butų buvęs tvar
ki, broliška organizacija.

Dabar SLA. organizmas jau 
perdaug susirgęs, apaugęs viso
kiais piktšašiais ir jo gydymas 
bei operacijos darymas reika
lauja daug darbo ir ištvermės, 
ir daug geresnių gydytojų.

Pradėdami tie Susivienijimo 
“gydytojai” gal but nei neįsi
vaizdavo kas bus. Dabar žiū
rėkite, vos Grand Rapidse su
šukus “givalt”, tuoj maikiotė- 
vo gazietos redaktorius Michąl- 
kevičius paskelbė “revoliuciją” 
SLA. Pild. Tarybai, ir pamaty
sit kiek čia bus riksmo, kiek 
rezoliucijų, kad netilps nei 
Vitaičio gurbą.

Na ir gerai jums: patys 
pėte, patys ir suvalgykite, 
ne tik kitiems bet ir tam
Čiam Michalkevičiui nusilenkėt, 
besant jam nei Susivienijimo 
nariu buvot suteikę teisę perei
tame
ponas nėra SLA. įiarįu Sr šiam 
didną, bet komanduoji Susivie
nijimui lygiai kaip jo draugas 
Pilsudskis kad bando koman
duoti Lietuvai. Pažiūrėsim kuo 
tas viskas baigsis. R. K.

višauskas, ir šymet buvo pana
ši klasta panaudota. Bet šymet 
SLA. centro viršininkai, mato
mai, negalėjo atvažiuot įves
dint suspenduotus kuopos vir
šininkus, kaip pernai padarė 
pats p. Vitaitis, SLA. centro 
laikinas sekretorius, paneigda
mas konstituciją ir paskelbda
mas kokius ten “precedentus”. 
Taigi šymet tų pačių kuopos 
viršininkų tokia pat politika ne
pavyko, buvo užprotestuota ir 
pareikalauta kad SLA. įstatai 
butų pildomi. J.' Sekys prisi
pažino kad p-lė Tumiutė buvo 
suspenduota ir kad J. Smitkus 
Susivienijime išbuvęs tiktai 8 
mėnesius. Tokiu budu abu tie 
kuopos valdybos nariai atmesti 
ir jų 
rame

vieton išrinkta nauji, ge
sto vyje esanti nariai.

Žinių Rinkėjas.

i p-

ke-
Juk
pa-

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J

RENGIASI PRIE VASARIO 
16-TOS

Sausio 21 d. Pittsburgho ir 
apielinkės Lietuvių draugijų 
atstovai turėjo suvažiavimą 
Lietuvių Vaizbos Buto salėje, 
aptarimui surengimo iškilmin
go paminėjimo Lietuvos nepri
klausomybės 16-kos metų su
kaktuvių. Suvažiavime dalyva
vo apie 115 delegatų nuo 30 
įvairių draugijų, parapijų ir 
klubų, be pažiūrų skirtumo.

Visi nutarė bendrai rengti 
iškilmingą paminėjimą Vasario 
16-tos, su pritaikytu tai dienai 
programų ir kalbėtojais.

Išrinkta komisija iš darbš
čių žmonių paruošimui tai die
nai programo ir atlikimui visų 
prisiruošimo darbų. Iškalno 
galima pasakyti kad pasekmės 
bus geros, nes kur vienybė ten 
ir galybė.

Ačiū sumanytojams kurie tą 
darbą pradėjo pakviesdami vi
sus bendrai apvaikščiot Lietu
vos Nepriklausomybės šventę. 
Malonu buvo matyti suvažiavi
me tiek atstovaujančių žmo
nių, svietiškių ir dvasiškių, ir 
bendrai svarstant apie tinka- 
miausį paminėjimą tos dienos 
kurioje Lietuvių 
skelbė laisva.

Taigi, geistina 
ir toliau mokėtų
jas į šalį, pamestų savo negra
žų ir žemą būdą pajuokti kitas 
kitą, bet vieningai dirbtų vi
siems
se, iš ko nauda butų šimterio
pai. didesnė.

Kitas vieningas darbas yra 
pradėtas tai organizavimas Lie
tuvių piliečių arba balsuotojų 
sąjungos. Geistina butų kad 
Pittsburgho srities Lietuviai 
piliečiai susiorganizuotų ir vie
ningai veiktų, tada butų gali
ma daug kas atsiekti.

J. Saulis.

tauta pasi-

kad Lietuviai 
padėti parti-

bendruose tautos darbuo-

“DIRVO” AGENTAS 
PITTSBURGH E

Prenumeratas priima Ameriko-į 
je ir Į Lietuvą 

P. RAJAUSKIENĖ
135 So. 19th St. S. S.

kuopos sekreto- 
vispkių nuostolių, 

sekretorius J. Ur- 
į. .viršų,. Staniškis

DARBAI. Kasyklos vis ne
dirba, o gubernatorius kitokių 
bedarbiams darbų negali suras
ti, todėl paskelbė bedarbių re
gistraciją. Bedarbiams užsire
gistravus, pradėta darbas ves
ti naują kelią šiaurinėje mies
to pusėje, apie poros mylių il
gumo. Keletas bedarbių gavo 
dirbti, o kitus pastatė prie iš
valymo ir sužiūrėjimo nuobėgų 
kanalų, kurie labai ,užsikimšę. 
Miestas pats prasiskolinęs, ne
turi iš ko nei gatvių taisyti nei 
■kitų darbų varyti. Tiems be
darbiams apmoka federalė val
džia po 50c į valandą ir dirbti 
reikia penkias valandas į die
ną. Vieni padirba 5 valandas, 
paskui persimaino kiti irgi 5 
valandoms. O kurie negauna 
darbo tie anglis kasa ir parda
vinėja iš užleistų vietų ar kal
nų pašonių. Iš to šiaip taip 
pragyvena. Aš pats šeši mė
nesiai kaip tokiu budu darausi 
pragyvenimą iš anglių.

Kaip girdėti, rengiamasi bū
davot! didelį tvenkinį vandeniui 
laikyti. Bus paimta į darbą 
keli šimtai bedarbių ant vasa
ros. J. Basanavičius.

YOUNGSTOWN.

Vie-RENGIA KONCERTĄ.
tos SLA. 157 kuopa rengia kon
certą ir šokius Vasario 11 d. 
Lietuvių Progr. Klubo salėje, 
628 Franklin avė. Kitame nu
meryje apie tai bus pranešta 
plačiau. Rep.

seime būti delegatu. Tas

HARTFORD, CONN
VASARIO 16. Vilniui Vad. 

Sąj ungos skyriaus iniciativa 
vietos Lietuviai bendrai rengia
si gražiai paminėti 16-tas su
kaktuves Lietuvos nepriklauso
mybės. Paminėjimas įvyks sek
madienį, Vasario 18 d., mokyk
los salėje. Kalbės
miesto burmistras p. Beech, Ya
le Universiteto inžin. studentas 
p. žiuris, vietiniai: klebonas 
Kun. J. Ambotas ir V. M. Če
kanauskas. Dainuos Šv. Ceci
lijos choras, vietiniai solistai 
ir solistės.

ORGANIZUOJA. Day tone 
pradėjo organizuoti darbinin
kus į Amerikos Darbo Federa
ciją. čia veikia federacijos or
ganizatoriai. Jie darbuojasi 
visokių darbų srityse, 
kos rodosi gana geros, 
ninkai rašosi, nori būti 
zuotais. Kadangi Am. 
Federacija yra net 
pripažinta tai geriausia darbi
ninkams joje prigulėti ir ben
drai susidėjus saugoti ir ginti 
savo interesus nuo nežmoniško 
darbdavių išnaudojimo.

SUKTYBĖ BRANGIAI 
SIEINA. Master Electric 
suko nuo federališkos valdžios 
taksus. Bet liko susekta ir pa
traukta atsakomybėn. Teismo 
eiga buvo ilga, tęsėsj per porą 
mėnesių. Galiaus kompanija 
prisipažino prie kai .ės. Kom
panijos prezidentas gavo pa
baudos $10,000, tantras kompa
nijos viršininkas $2,500, 
čias $500. Toje įstaigoje 
ba ,keli šin darbininkų, tarp 
jų ir keletas Lietuvių.

GERESNĖ STOTIS. Dayto- 
nas turi du šimtu tūkstančių 
gyventojų, bet gelžkelio stotis 
buvo prasta ir menkutė. Da
bar, kadangi gelžkeli iškelia 
viršum tai ir stotį patobulino 
ir padidino. Dabartinė perdir
bta stotis pilnai musų miestui 
atitinka. “D.” Rep.

Pasė-
, darbi-
organi-
Darho

valdžios

AT-
Co.

tre-
dir-

Hartfordo

ATITAISĖ KLAIDAS. SLA. 
124 kuopos nariai išrinko 1934 
metams du kuopos viršaičius 
neturinčius teisės pagal konsti
tucijos tų vietų užimti. Laike 
rinkimų, finansų raštininkas J. 
Sekys aiškino liudydamas kad 
J. Smitkus yrą, pilnas narys ge
rame 
miutė 
vyje. 
skas,

stovyje ir kad Ona Tu- 
taipgi yra gerame sto- 
Pirmininkas G. Levišau- 

kaip jis aiškinasi, pasi
remdamas finansų raštininko 
patiektu liudymu sutiko priim
ti šių dviejų narių kandidatū
rą ir išrinko J. Smitkų finansų 
raštininku, o p-lę Tumiutę ka
sininke.

Po susirinkimo išėjo aikštėn 
kad buk Sekys ir Levišauskas 
žinojo jog šiedu nariai neturė
jo teisės užimti kuopos valdy
bos vietų, bet savais sumeti
mais pravedė juos į kuopos val
dybą.

Kadangi 1933 metams kuopo
je panašiu budu buvo išrinkti ii 
valdybą trys suspenduoti na-Į 
riai, ir centro sekretorius už-j 
tvirtino, kame figūravo ir Le-

RYTINIŲ VALSTIJŲ LIETUVIAMS

LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI
Veda Jonas Valaitis—iš New Yorko 

Trečiadienio vakarais—7 vai. iš stoties WHOM 
Klausykitės patys ir pasakykit kitiems Lietuviams apie tai.

KANADOS
| NAUJIENOS
l

TORONTO, ONT

SUSIRINKIMAS. Sausio 7 
parapijos salėje įvyko meti

nis susirinkimas ŠV. Jono Dr 
jos. Visi reikalai apkalbėta ga
na nuosekliai, tik kiek daugiau 
ergelių iškilo kuomet priėjo ap
kalbėjimas apšvietos reikalų. 
Draugijoje yra keletas tokių 

1 narių kurie neturi supratimo 
Į kad gyvenime žmogui reikalin
ga yra įvairių pažiūrų spauda 
sekti, o tikroji remti. Diduma 
balsų nutarta atnaujinti drau
gijos lėšomis keletą laikraščių 
parapijos skaityklai. Butų ge
ras dalykas kad rastųsi nors 
vienas tautinis laikraštis kad 
ir katalikiškos draugijos skai
tykloje, kaip “Dirva” arba “A- 
merikos Lietuvis”.

Draugijos valdybon 1934 me
tams išrinkta šie asmenys: K. 
Jurčius, O. Kalinauskienė, A. 
Belickas, V. Ramanauskas, J. 
Margelis. Linkėtina naujai vai 
dybai daug pasidarbuoti kaip 
draugijos labui taip ir tautos 
reikaluose.

d.

NUSINUODIJO. Sausio 12 
' d. netoli Amburg upės rastas 
negyvas Lietuvis, J. Žvegas, 48 
m. amžiaus.

|vo nevedęs.
i išgerdamas nuodų, 
kenčiamų gyvenimo sąlygų.

žvangutis.

Kiek žinoma bu-
Jis pats nusižudė 

del nepa-

J, A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

LIETUVIAI LAIMĖJO!
Kearny, N. J., miesto valdi

ninkus renkant, Kearny Lietu
viai organizuotai nebalsavo už 
partiją kuri laimėjo. Laimėjo 
kaip tik opozicijonieriai ir jie 
tuoj Lietuviams pradėjo truk
dyti. Kadangi Lietuviai susi
organizavę į du klubu: Kearny 
Lietuvių Politikos, 134 Schuy
ler avė., ir šv. Vardo Draugiją, 
kampas Davis ir Duke Sts. li
tuose klubuose norėdami parda- 
vinėti svaiginančius gėrimus fcerv.* 
padavė prašymus gauti leidi-' 
mus, politikieriai nutarė Lietu
viams atkeršyti ir leidimų ne
davė.

Tain skriaudžiami, Lietuviai 
neapsileido. Tuoj sušaukė ma
sinį susirinkimą, pasikvietė ki
tų draugijų atstovus (Lietuvių, 
Rusų, Vengrų ir Lenkų) ir iš
nešė griežtą protestą. Kalbė
jo visa eilė kalbėtojų, kuriu tar
pe ir Lietuvių radio iš WHOM 
stoties vedėjas Jonas Valaitis. 
Susirinkimas griežtai užprotes
tavo. Per tą patį radio J. Va
laitis paskelbė, prašydamas vi
sus eiti į miestą protestuoti, ir 
tas padaryta. Ir rezultatai — 
miesto valdyba prašė Lietuvių 
daugiau trukšmo nekelti, ir da
vė leidimus. Be tų draugijų, 
davė leidimą ir Teofiliui Vin- 
cevičiui, 
Kearny, 
gijos ir 
cevičius 
nius gėrimus lygiai su visais. 
Ot ką reiškia Lietuvių vienin
gumas ir neužsileidimas!

yra apie 50 pardavėjų.
Malonu kad Lietuviams 

pasiseka!

Opera “Die Walkyrie” 
Oro Bangomis Vas. 4 iš 

Metropolitan Opera 
House New Yorke

taip

“VIENYBĖS” BAZARAS
“Vienybės” name, 193 Grand 

st., šiose dienose įvyksta baza- 
ras laikraščio naudai. Prasi
dėjo Sausio 26 d. ir dar tesis 
Vasario 2, 3, 4, 10 ir 11 d.

LIETUV1Ų ĮSTAIGA
Harrisono, N. J., Lietuviška 

I kepykla pavadinta Boston Ba- 
. Kai kurie Lietuviai ma

ino jog tai svetimtaučių įstai- 
j ga. Ne, broli, tai Lietuviška.

MOTERYS Į LTETUV/\
Brooklyno ir New Jersey Lie

tuvės moterys, susitarusios su 
kitų kolonijų Lietuvėmis mote
rimis, 
vienų 
tuvą. 
tarpe 
sija, 
pu dar nenustatyta.

sekančią vasarą rengia 
moterų ekskursiją į Lie- 

Tai įdomi ir 
pirmutinė tokia 
Diena ir laivas

Lietuvių 
ekskur- 

tuo tar-

123 Schuyler avenue, 
ir dabar jau abi drau- 
Lietuvių veikėjas Vin- 
pardavinėja alkoholi-

VEIK LŪS ORGANIZATO
RIUS. Per 11 metų dirbęs ap- 
draudos biznyje, p. Kaminskas, 
Kearny, N. J., greitu laiku vėl 
eis Į kitą bizni. Geros kloties!

BROOKLYNO TAUTININKŲ 
KLUBO NAUJA VALDYBA

Brooklyno Tautininkai su
bruzdo veikti. šiose dienose 
susirinkime išrinko Tąutininkų 
Klubo naują valdybą. Pirmi
ninkas — V. J. Vyšnias, vice- 
pirm. D. Klinga, sekr. Jonas 
Valaitis, fin. sekr. J. Sagys, ižd. 
— P. Narvydas. Naujoji val
dyba, kaip ir buvusioji, gana 
rimta, ir atrodo gana nuosek
liai veiks. Linkim geros klo
ties.

ŠIŲ METŲ EKSKURSIJOS 
į LIETUVĄ

Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjunga (“Dirvos” agentūra y- 
ra Sąjungos narys) šiais metais 
nutarė ruošti 
į Lietuvą: 
Laivai 
Statendam 
United States 
Gripsholm 
Berengaria 
Gripsholm 
Stuttgart 
Washington

šias ekskursijas

Išplauks: 
Balandžio 

Gegužės 
Gegužės 
Birželio

Liepos 3 
Liepos 12 

Rugpjūčio 1

11
12
28
16

RADIO PROGRAMAI
Jono Valaičio vedami Lietu

viški radio programai iš stoties 
WHOM trečiadienio vakarais 
nuo 7 iki 7:30 yra nepaprastai 
įdomus. Užpereitą trečiadienį 
dainavo 8 vyrų choras iš Kear
ny, vedamas p. Hodelio. Per
eita trečiadienį grojo Lietuvių 
Radio Orkestras iš Bayonne, 
N. J., vedamas Jono Nirbako. 
šį trečiadienį vėl dainavo p. Ho
delio vedamas choras. Po to, 
trečiadienį, Vasario 14 d., pro
gramą užpildys baigusi Naujo
sios Anglijos Muzikos Konser
vatoriją Bostone p-lė Valerija 
Paltanavičiutė, buv. “Amerikos 
Lietuvio” leidėjo duktė, nese
nai ištekėjus už įžymaus Lietu
vio iš Nauj. Anglijos, advoka
to Minkaus.

BALIUS. Lietuvių Demokra
tu Klubas rengia “kaklaryšių 
ir priekaiščių balių” Vasario 10 
d. Lietuvių Salėje, Newarke.

LIETUVIS DIDELĖS 
KOMPANIJOS ATSTOVAS

Watkins Company, pasaulyje 
viena didžiausių, gaminanti su
virs 150 įvairių produktų, su 
40,000 darbininkų. Tos kom
panijos tarnautojų eilėse Bos
tone buvo, p-lė Valentina Palta
navičiutė ir Adv. Minkus. Ka
dangi jiedu bedirbdami kaitų 
susipažino ir susivedė, kompa
nija, kaip pasižymėjusiems ge
riems darbininkams suteikė 
gražią vestuvių dovaną — da
vė Adv. Minkui Brooklyno ir 
Queens skyriaus vedėjo vietą, 
o jo žmonai — skyriaus sekre
toriaus pareigas.

Brooklyno skyriaus žinioje

LIETUVIŲ-UKRAINIEČIŲ 
SANTIKIAI BLOGĖJA?

Brooklyno Lietuvių tarpe 
pradėjo sklisti gandai buk Lie
tuvių su Ukrainiečiais santi- 
kiai, iki šiol buvę draugingi, 
pradeda blogėti. Tam nesinori 
tikėti. Bet teko nugirsti kad 
Maspetho Lietuvių klebonas 
Kun. Balkunas tuo labai susi
rūpinęs ir mėgina patirti prie
žastis. Tuo tikslu vienur-kitur 
pavažiojąs.

Reporteriui atrodo kad san- 
tikiams tarp tų dviejų tautų 
nebūtų pamato blogėti. Bet 
pikti liežuviai pasakoja jog Vo
kiečiai siūlą Ukrainiečiams ka
žin kokias koncesijas, o Rusai 
ką tai siūlą Lietuvai. Ukrai
niečiai, kurių, tikslas yra kovoti’ 
itž atsiliuosavimą nuo Rusijos, 
mano kad Lietuviai gali pert 
daug su Rusija susidraugauti 
ir Ukrainiečius apleisti.

! , 4 d Uii •’ SUSIVEDA. ■ Lietuviu : And
riu Žukauskų duktė > Oną Flo
rence Vasario 4 d. sušivėdą su 
Petru J. Vasiliausku, šliuibįas 
bus 1:30 vai. po pietų Lietuviu 
bažnyčioje. Vestuvių 
bus Hotel Ambassador, 
navedžiai apsigyvens 209 
son avė., Kearny.

pokilis 
Jau- 
Wil-

Ju-VEIKLUS LIETUVIS.
liūs Paknys, 39 Devon Terrace, 
Kearny, vėliausiu laiku pradėjo 
labai gerai pardavinėti Lietu
viams ukius. Linkim pasiseki
mo. Miestuose gyvenantiems, 
nedarbo laiku irgi maža nau
dos.

TOTORIUS — LIETUVOS 
PATRIOTAS

Harrisone, N. J., gyvena 
mažas būrelis Lietuvos patrio
tų Totorių. Ir jų kai kurie net 
geresni Lietuvos mylėtojai ne
gu patys Lietuviai. Paveizdan, 
krautuvninkas p. Radzvinavi- 
čius, 676 Harrison avė., taip 
puikiai Lietuvos istoriją pažys
ta ir Lietuvių kalbą vartoja kad 
reikia parinkti Lietuvį kuris 
galėtų prieš jį atsilaikyti, 
kada kalba apie Lietuvą, 
degte dega patriotizmu, 
pavyzdis mums!

ne-

Ir 
jis 

Tai

NEW 
BALIUS.

JERSEY LIETUVIŲ 
Vasario 3 d., 7:30 

v. vakare, Masonų salėje, Fran
klin avė. ir High st., Nutley, 

Lietuvių B. ir S. Bene- 
draugija rengia kaukių 
Įžanga 35c.

N. J., 
volent 
balių.

PAR-NAUJA DEGTINĖS
DUOTUVĖ. Pavyzdingas Lie
tuvis Dzūkas Jimmy Remeika, 
141 Schuyler avė., Kearny, šio
mis dienomis įsteigė alui ir deg
tinei parduoti gražią krautuvę. 
Kiekvienas Lietuvis šį Lietu
vį, uolų dirvietį, turėtų parem
ti. Ponas Remeika yra vienas 
Dzūkų vadų. Del to pasiseki
mas biznyje reiškia ir pasise
kimą Dzūkams!

SEKASI BIZNYJE. Kada 
pastarais laikais daugelis Lie
tuvių bėdavoja bizniais, New 
Yorko Lietuvis p. Samulėnas, 
turįs gražią valgyklą 763 Wa
shington avė., New York City, 
gana gerai bizniauja, daugiau
sia turėdamas uosto ir laivų 
tarnautojų.

Kalbant apie New Yorką, rei
kia pasakyti, ši Lietuvių kolo
nija gana gyva, tik perdaug at
siskyrus nuo didžiojo Lietuvių 
centro, Brooklyno. Reikėtų ar
čiau susidraugauti. Ponas Sa
mulėnas kaip tik gali vietos 
Lietuvius suartinti.

Kas šeštadienio popietis duodamos 
operos iš gausaus Metropolitan Ope
ra House New Yorke renertuaro. Tų 
operų klausosi apie 52,700.000 žmo
nių per 82 radio stotis sujungtas su 
National Broadcasting Company, su 
pagalba American Tobacco Companv.

šeštadienį po pietų nuo 1:40 vai., 
bus duodama opera “Dio Walkuere”. 
garsi Richardo Wagner’io opera, iš 
Metropolitan Opera House New Yor
ko. per NBC WEAF-WJZ tinklą.

Užims tris ir pusę valandos per
statyti visoje pilnumoje. Žymiausias 
roles atliks Frida Leider, Gertrude 
Kapnel ir Paul Althouse, visi pasi
žymėję Wagnerieciai, ir vadovaus 
Arthur Bodansky.

Sekanti dainuos rolėse:
Siegmund .................... Paul Althouse
Hunding .................... Emanuel List
Wotan ...................... Ludwig Hofman
Sieglindc .................. Gertrude Kapnel
Bruennhilde .................. Frida Leider
Fricka ......................... Karlin Branzell
Helmvige ................. Dorothee Manski
Gerhilde ......................... Phradie Wills
Ortlinde ........... Margaret Halstead
Rossweisse ................ Ina Bourskaya
Grimgerde .................... Philine Falco
Waltrude ............................. Doris Doo
Sieg-rude ......................... Eide Vettori

Ši opera buvo pirmą kartą pasta
tyta Birželio 25, 1870, Muniche.

Aktas I—Uždangai pakilus pasi
rodo prasta buvynė Hundingo, Sieg- 
lindos vyro, viduryje aslos auga di
delis medis, per stogą išėjęs. Sieg- 
linde ineina 
da viduje svetimą vyrą, Siegmundą, 
kuris iš nuovargio nugriuvęs. At
gaivinus jį, ji ragina palaukti iki 
pareis jos vyras. Užkandžiaujant 

: nepažystamas vyras apsako jai savo 
gyvenimą, kaip jis vaiku būdamas 
kartą gryžęs iš medžioklės rado na
mus sudegintus, motiną nužudytą ir 
jo dvyną seserį dingusią. Jų priešai i 
užpuolė ant jų namų ir nuo to laiko 

. persekiojo jo tėvą ir jį, iki galiauš 
dingo ir tėvas. Sugryžęs Hunding 
pamato kad Siegmund yra tas jo ir 

■ jo draugų jieskomas priešas, bet ka
dangi jis yra jo namuose, priverstas 
buna suteikta jam prieglauda. Nak
čiai užėjus visi trys eina gulti.

Neužmigdamas iš rūpesčio del ša- 
, yo persekiojimų, Siegmund pamato 

atėjusią Sieglindą, kuri savo vyrui 
uždavė miegamų vaistų. Ji apšako" ' 
jam apie keistą .nežinomąjį, .dievą 
Wotaną, kuris įsmeigė .kardą j me- . 
dį jos vestuvių dieną ir kad tik žy
mus karžygis tą kardą ištraukti ga- 
Ips. Daugybė bandė ištraukti bet 
rįiękas negalėjo. Siegmund pabando 
ifkardą ištraukia. Kadangi jie vie
nais' j kitą panašus, jie patiria kad 
yra brolis 'ir jsįĮutoi ir pabėga iš na- 
inj), vienas kitą! aabaį .pamylėję.

Aktas II—Kataįibkeį pasimato die
vaitę- Brpnnhilde, :Wdtąno mylimoji 
Varkyrė, įsirengus' karo apdaruose. 
Dievas Wotan, pilnai ginkluotas, at
eina ir įsako jai gelbėti Siegmundą 
jo kovose su Hundingii. Kada' ji nu
eina, ateina Frika, vedybų; dievo, ku
ri barasi dėl Sieglindos ir Siegmun- 
do nelegalės meilės. Nežiūrint IVo- 
tano prašymo, Frika reikalauja kad 
Siegmund žūtų. Tada Wotan įsako 
Brunnhildai palaikyti Hundingo pu
sę. Vėliau užeina Hunding ir prasi
deda kova su Siegmundu. Sieglin- 
da patyrus tai nualpsta. Brunnhilda 
nori gelbėt Siegmundui ir ragina jį 
kovoti, bet pasrodo Wotan ,ir išmu
ša iš jo rankos kardą, ir Hunding jį 
užpuolęs nužudo. Tą pamačius Sie- 
glinda nualpsta. Brunnhilda pasii
ma ją ir nusineša. Wotan atsigryž- 
ta prieš Hundingą už nepaklusnumą 
dievams, ir tas puola negyvas. Ak
tas baigiasi kuomet Wotan pasiryž
ta nubausti nepaklusnią Brunnhilda.

Aktas III—Pradžioj šio akto gir
disi vienas iš žinomiausių Wagnerio 
muzikos kurinių, ‘Valkyrių Kelionė', 
V.alkyrės yra merginos kurios švai
stosi kovos lauke ir surenka miru
sių karių kunus ir nuneša į Valhallą. 
Pas susirinkusias valkyres Brunn
hilda atneša lavoną ne vyro bet mo
teries. Kitos jos draugės nusistebi. 
Ji pasako kitoms kad ši moteris tu
ri būti atgaivinta, nes ji pagimdys 
narsiausi galiūną kokį pasaulis ma
tė. Paduodama jai dalis Siegmundo 
kardo Brunnhilda pasako kad kūdi
kis butų pramintas Siegfriedu. Sie- 
glinda dėkoja jai ir pasišalina paju
tus kad debesiais artinasi Wotanas. ’ 
Jis atima Brunnhildai dievystę už 
jos nepaklusnumą. Ji tada pagul
doma miegui rate apsuptame ugnies 
liepsnų ir tas tik ją išgelbės kuris 
persimus per liepsną prie jos ir ją 
pabučiuos. Wotan prasišalina ir liep
snos pakyla iki kalnų viršūnių. Ir 
tada opera baigiasi.

iš kito kambario ir ran-

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras
“Dirvą”, “Vienybę” if 
tautinius laikraščiuft 
CONGRESS AVE.

Užrašo
kitus

130
WATERBURY. CONN

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.

MONTREAL CANADA
J. M. ROSENFELD

Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ 

Notaras
20 St. James East

Tel. Harbour 3424

Vasario 2,

,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I
Musų K

AmeriJi
Chi

Liiiiiiuiiiiiiiiii

‘SAN
IF

' praslinko ke 
įagoje but 
įjimas “Sa 
forimo su 
įėjus į an! 
so darbą, į 
į Mara k; 
jjs organas 
lįjiij tauti 

veik
H! magu ] 
įį Bet • 
ts laikuo

, šsadien į S; 
juiiiirint ir 
B kad tie 
akos Lietu 
ią kaipo i 
aidėjimo ir ; 
rį dabartin 
į liko ne ti 
.’ paniekinti, 
šiandien Sa 

iu ne tik k 
Raikymo da- 
uį pas juos 
ėjimą piečiai 
Mums teko 

sebėt keletu
iros “nekat 
.bosę dirba i 
iulturą, suk 
as Lietuvių 

oę. Buvo p



Vasario 2, 1934 ' ' *4 “ar’wwi

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinfHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiinniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ....... . ....................................... mi

: Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai —
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir
Įvairios Žinios

s

=
LIAUDIES TRIBŪNAI?

VISOKIOS CHICAGOS

Chicagos antrašas: 2437 W. 69 St. Tel. Grovehill 2242
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“SANDAROS” JUBILEJUS 
IR KAROBUČKA”

Praslinko keletas dienų kaip 
Chicagoje buvo surengta pa
minėjimas “Sandaros” 20 metų 
gyvavimo sukaktuvių. Pasi
žiurėjus j ankstyvesnį sanda- 
riečių darbą, į tuos laikus ka
da Sandara kaipo organizacija 
ir jos organas “Sandara” buvo 
Lietuvių tautinio judėjimo ir 
kultūrinio veikimo centras, tie
siog smagu prisiminti anuos 
laikus. Bet tas viskas buvo 
“anuose laikuose”, apie 12 me
tų atgal.

šiandien į Sandarą ir jos or
ganą žiūrint ima apgailos jaus
mas kad tie kurie steigė A- 
merikos Lietuvių Tautinę San
darą kaipo idealinę tautybės 
auklėjimo ir plėtimo organiza
ciją, dabartinių Sandaros va
dų liko ne tik nepagerbti bet 
ir paniekinti, pažeminti.

Šiandien Sandaros vadų dar
bas ne tik kad nėra tautybės 
palaikymo darbas, bet priešin
gai, pas juos matosi net ištau- 
tėjimą plečiančios pastangos.

Mums teko jau pirmiau pa
stebėt keletu atvejų kad San
daros “nekalti berneliai” išsi
juosę dirba ir platina Rusišką 
kultūrą, sukvietę kelis desėt-

daros vadų globoj musų jau
nuoliai mokinami Rusiškų šo
kių, dėvi kacapiškus rubus, ir 
juose auklėjama kokia tai “ka
zokiška kultūra”. Tas ėjo ir 
praėjo. Tačiau nepasibaigė — 
tas ir po šiai dienai daroma.

štai Įvyko “Sandaros” 20 me
tų jubilejaus banketas, kur bu
vo sukviesta Lietuviai. Ir jie, 
nors nedidelis būrelis, tie patys 
gavo pasipiktinti kuomet pro- 
grame matėsi tokie šokiai kaip 
“kazačok” ir net, “Ei, polna 
polna moja karobučka”. Ar tai 
su šitokiais šokiais, muzika no
rima Įkvėpti jauniems Lietu
viams musų tautos dvasią? Ar, 
galima tikėtis iš tų jaunuolių 
kokios nors pagarbos Lietuviš
kiems žaislams, šokiams kuomet 
jie išmokyti “izvoščikų” nudė
vėtų “dainuškų”?

Neužmirškite, tai yra ne ke- 
no nors kito bet pačios “Sanda
ros” štabo suorganizuotas ir 
lavinamas jaunimas- į

Ar tėvai ir motinos, kurie 
nori kad jų vaikai butų auklė
jami Lietuvių tautinėje dva
sioje, patenkinti kuomet jų vai- Į 
kai šoka kazokų arba kitokius 
pasenusius Rusų šokius bei dai- [

kus Lietuvių vaikų ir mergai- nas kurias dainuodavo Rusai mokinti ką nors kito negu to 
čių. Buvo pastebėta kad San- gatvių šlavikai? ( ko mes Lietuviai taip stengia

k Lucky, Strike atneša įums

Mums atrodo kad tėvai tu
rėtų rimtai susirūpinti tuo rei
kalu ir paklausti “Sandaros” 
štabo kame dalykas kad jie pa
sivergę Rusiškam raugui ir jų 
vaikus tuo užkrečia? Kur jų 
Lietuvybė? -Juk musų šalis 
jau nepriklausoma, ne caro ba- 
tiuškos valdoma!

Jeigu yra noras mokinti mu
sų jaunimą šokių, dainų, mu
zikos tai labai pagirtinas dar
bas. Bet negalima praleisti to
kio darbo nepastebėjus kaip yra 
daromas “Sandaros” vadų. Vi
siems yra žinoma kad pačioje 
Chicagoje yra Lietuvaičių ku
rios mielai patarnautų jaunuo
liams, suteiktų pamokas, jeigu 
jų butų prašoma pamokyti jau
nimas Lietuvių muzikos ir šo
kių.

Tačiau “Sandaros” redakto
riaus p. Vaidylos visos pastan
gos buvo ir jau kelintas metas 
yra lavinti musų jaunimą Ru
siškų “kazokų”, “dubinuškų”, 
“karobučkų” ir tt. Niekas ne
pavydi- p. Vaidylai kad jo šir
dis skęsta kacapų kultūroje, ir 
nepavydėtina jam. ta garbė kad 
jo kolega Rusas, kuris mokina 
Lietuvius Rusiškių šokių skel
bia jog p. Vaidyla yra Baltgu- 
dis (nors nesinorėtų tam tikė
ti), bet mums visiems labai 
aišku kad geros valios Lietuvis 
rastų budus Lietuvių vaikus

mės atsikratyti.
Tiesa, nėra reikalo perdaug 

! nusiminti iš “Sandaros” vadų 
'darbų, nes jie pačioje Chicago
je yra ant labai mažos skalės. 
Pavyzdžiui, 20 metų jubileji- 
niame koncerte Lietuvių audi
torijoj tebuvo apie pora šimtų 
žmonių, ir tai didumoje tik tų 
vaikučių tėvai. Bet jeigu butų 
ir vos keli jauni Lietuviai pra
tinami svetimos kultūros tai 
visgi reikia gailėtis tų jaunuo
lių ir paties jų dvasios vado p- 
Vaidylos, kad jis tesupranta 
apie auklėjimą Lietuvių jauni
me kacapiškos kulturęs.

Šios pastabos daroma ne su 
blogais norais, ne su pavydu, 
bet tai yra faktai kurie skau
dina širdį gero Lietuvio.

Tokie Sandaros ir jos orga
no vadų darbai ir keliems li
kusiems sandariečiams garbės 
nedaro.

' i f »e
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$7,500 Už BUČKIUS
Chicagoje baigėsi byla vienos 
turtingos našlės su žmona vie
no policijanto. Policijanto mo
teris susekė kad ta našlė prisi
viliojo jos vyrą ir taip sakant 
atviliojo jį nuo žmonos ir namų. 
Tikrai susekus ir sugavus rei
kalingų darodymų, policijanto 
žmona iškėlė bylą prieš tą naš
lę pareikalaudama $100,000 at
lyginimo už vyro viliojimą. Ji 
bylą laimėjo — teismas jai pri
teisė $7,500 atlyginimb.

DARIAUS-GIRĖNO PAMINK
LO FONDO EIGA

Lakūnų paminklo fondo eiga 
pastaru laiku biskį apsnūdo. 
Tiesa, fonde yra nemaža suma 
pinigų ir nemažai darbo jau 
padėta, ir gal but veikėjai no
ri šiek-tiek atsikvėpti. Tačiau 
reikia pastebėti kad visi kurie 
dirbo nuo pat įsikūrimo Da
riaus-Girėno Paminklo Fondo 
po senovei nori dirbti ir darbo 
iš rankų nepaleisti iki nebus 
atsiekta tikslas.

Tačiau kaip visi darbai ne
apsieina be kliūčių taip ir Da
riaus-Girėno Paminklo Fonde 
randasi tokių kurie nori darbui 
kenkti. Tą mintį turintis yra 
ypatingai vienas asmuo, kurio 
tos blogos darbo pasekmės tu
rės iškilti aikštėn jeigu jis ne
pakeis savo taktikos.

Vasario 8 d. “Margučio” sa
lėje įvyks Dariaus-Girėno Pa
minklo fondo posėdis, kur bus 
patiekta naujo aukų vajaus 
planai kad užbaigus paminklo 
fondui reikalingą sumą rinkti.

Rep.

MIRTYS. Chicagoj pastebė
tinai daug Lietuvių miršta su
laukusių vos virš 40 metų am
žiaus. Daktarai daro įvairias 
išvadas del mirties priežasčių. 
Kai kurie sako kad ankstyvos 
mirties priežastis turėjo ben
dro su tų žmonių gyvenimu 
prohibicijos laikais. ■

Lietuvaites Debiutas 
Chicagos Operoj

Nemažai yra Lietuvių kurie 
ir kurios pašventė ilgus laikus 
Italijoje mokindamiesi dainavi
mo su tikslu pastoti operos dai
nininkais. Bet ar girdėjome 
iki šiolei kad nors vienas tų 
musų Italijoje buvusių ir gry- 
žusių pasišventėlių butų pate
kę į operą?

Tačiau štai Chicagoje ta gar
bė teko vienai Lietuvaitei, visai 
nebuvusiai Italijoje. štai po
ni Barbora Drangelienė, Dr. K. 
Draugelio žmona, kuri scenos 
vardą pasirinko Darlys, dainuo
ja vadovaujamas roles Chica
gos Grand Operoj.

Kada apie tai pradėjo girdė
tis tik gandai, atrodė lyg keis
toka, bet vėliau paaiškėjo kad 
Barbora Darlys tikrai dainuoja 
vadovaujamą rolę operose “La 
Gioconda” ir paskiau “Aida”. 
Spaudos pranešimai pareiškė 
kad musų Lietuvaitė pasirodė 
labai tinkama, pradžia jai pa
vykus, todėl ir toliau galima 
tikėtis gerų pasekmių.

Ponios Darlys šis debiutas 
Sausio 23 d. “La Gioconda” o- 
peroje buvo dalinai siurprizas 
Chicagos Lietuviams, ypatingai 
žinant kad Chicago Grand Ope
ra yra Italų kontroliuojama ir 
tarp jų gauti vadovaujamas ro
les reikia būti daugiau negu 
kvalifikuota.

Linkėtina p. Drangelienei- 
Darlys sėkmingai tęsti savo 
garblilgą d^bą operoje, kur 
įnašai kas iš Lietuvių, čia Ame
rikoje, pasiekė, nepaisant kad 
yra. tokių'kurios jai tos' garbės 
pavydi.

Ji yra čia gimus ir augus 
Lietuvaitė, <jkantriai lavinosi 
dainavimb per eilę metų niekur 
nesig?rs'ndama ir viešai reišei- 
r>-- r, fĮ ---  ’
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Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilintą, Plaukų Slinkimą ir 
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Krinti $2 (D

- JOHN SKINDERIO
Box 5'1 Universal, Ind.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO 
t Mes turim puikų Me

todą nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnarn šio 
laikraščio skaitytojui 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa- 

prasty, pigų Metodą, kuris pagelbė
jo šimtams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą vaistą 7 dienas, DYKAI, musų 
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad
resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, Ill.

SMARKIAI ATŠALO
Sausio 28 d. Chicagą užklu

po smarkus šaltis. Per visą 
Sausio mėnesį buvo gražus ir 
nešalta, be sniego, tik sulaukus 
Sausio 28 d., apie 1 vai. po pie
tų pradėjo staiga užeiti šaltas 
oras. Tą rytą Chicagoj tem
peratūra buvo 46 laipsniai, o 
apie 6 vai. vakaro oras pasikei
tė taip kad temperatūra nupuo
lė net 7 laipsnius žemiau zero 
(F).

Sekmadienio naktį ir pirma
dienį Chicagoje buvo daug gai
srų, nuostoliai padaryta gana 
dideli. Lietuvių kolonijoj Town 
of Lake užsidegė keli Lietuvių 
namai, iš kurių kiti turėjo net 
pusnuogiai nakties laiku išbėg
ti į šaltį. Gaisrai kilo dau
giausia nuo perkaitinimo pečių 
namus bešildant.

Oro biuras pranašauja kad 
šaltis greitai apleisiąs Chica
gą ir vėl bus šilčiau.

“VYTAUTO DIDŽIOJO KAN
TATA”

Dainos Choras Sausio 28 d. 
pastatė pirmą kartą Chicagoje 
Lietuvių auditorijoje kompozi
toriaus J. Žilevičiaus “Vytauto 
Didžiojo Kantatą” (žodžiai A. 
Jakšto-Dambrausko) •

Kantata yra naujas kūrinys 
musų muzikoje, parašyta 1930 
metais paminėjimui 500 metų 
sukaktuvių nuo Vytauto Di
džiojo mirties. Reikia pasaky
ti kad Dainos Choras nemažai 
dirbo iki prisirengė kantatą pa
statyti, ir sudainavo labai ge
rai, atsižiūrint į visas aplinky
be^, kuriose dirbo. Už tai pri
klauso kreditas choro vedėjui 
p. Siauriui; kurio pastangomis 
tas didelis darbas atlikti., Nors 
buvo apie kantatą įvairių nuo- 

i monių, tačiau kurinis yra gry
nai Lietuviškas, todri naku- 
rie s kurie T,’-atz' M u’”*-’" 
. . '■'i 1 ■ • -; ■ į

i as. nes ra grūs ku
rinis muzikos bei žodž'ų.

Lietuvių kolonijos kurios tu
ri chorus nepadarys klaidos pa- 
statydamos V. D. Kantatą, 
tik turi nesigailėti truso ir lai
ko tinkamai prisirengti. Rep.

LIETUVIŠKI VAKARAI
šiais metais užgavėnes labai 

ankstyvos ir todėl visi rengia 
įvairius vakarus, šokius dabar 
prieš užgavėnes. Chicagoj la
bai daug visokių parengimų da
ro privatiški biznieriai savo la
bui ir per juos net tankiai nė
ra vietos draugijoms savo va
karus rengti.

Vasario 3 d. SLA- moterij 
208-ta kp. rengia šokius Con
gress viešbutyje Dariaus-Girė
no paminklo Fondo naudai.

Reikia tikėtis kad šie šokiai 
bus sėkmingi ir SLA. 208-ta 
kuopa žymiai prisidės prie pa
minklo.

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasismaginimas, 
kada kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

ANT RADIO KIEKVIENA ŠEŠTADIENI PO PIET
c c

Nuo Metropolitan Opera TToute 
Diamond Horse-Shoe 

New Yorko
Šį šeštadieni, 1:40 vai. po piet. 
Eastern Standard Laiku, per NBC 
Raudona ir Mėlyna radio tinklus.
LUCKY STRIKE transliuos New 
Yorko Metropolitan Opera Company 

pilnoje operoje, “Die Walk ii r e”.

Per šiuos, tiesiog iš Metropolitan 
Opera House, New Yorko mieste, 
šeštadienį po piet transliavimus mes 
stengiamės išreikšti savo pagarbą 
Amerikos Įgimtam geram skoniui ... 
geram skoniui, kuris atneša tokį 
milžinišką skaičių šalininkų del 
Lucky Strike . . . Mes jaučiame, jog 
Luckies yra tarpe puikesniu gyve

nimo dalykų, kadangi išdirbime to 
puikaus cigareto mes visuomet nau
dojame puikiausią tabaką ir tiktai 
vidurinius lapus . . . Leiskite mums 
išreikšti vilties, kad jums gerėjantis 
Metropolitan transliavimais daside- 
date prie to linksmumo užsidegdami 
Lucky.

Greičiausia Kelionei Lietuvą*
BREMEN • EUROPA

Visuomet Puikiausias T abakas
Copyright, 1934, Tho Amoric&n Tobacco Company,

ir tiktai Viduriniai Lap a

viršutiniai Tapai
—-jie y . a nc^asivyštę

Derliaus Grietinė

NE apatiniai lapai
1 s—jie yra žemesnės kokybės
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Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN - NEW YORK

^TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš GM *7 A CA 
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Blaivais. Patogus gelžkeliu susisiekimas iš Bremeno arba
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DIRVA Vasario 2, 1934

PROGA KURIOS NEIš- 
NAUDOJAME

Jei kultūriškai mes butu-

APSIDAIRIUS

PREZIDENTO GIMTADIENIS

Sausio 30 dieną visa ša
lis minėjo Prezidento Roo- 
sevelto 52 metų gimimo su
kaktuves.

Ar kitas kuris preziden- 
s tokį visuomenišką gim- 
bcnio sukaktuvių minė

jimą užsipelnė istorijoje nė
ra pažymėta.

Sausio 30 dieną visoje ša
lyje rengta baliai Preziden
to Roosevelto pagarbai, iš
reiškimui tjam pasitikėjimo 
ir parėmimui jo darbo kurį 
jis-ant savo pečių pasiėmė 
išvedimui šalies iš depresi
jos. Tų balių pelnas, skir
ias fundacijai kurią pats 
Roosevelt įsteigė 1926 me
tais tyrinėjimui ir gydymui 
“poliomyelitis” ligos, kuri 
keliolika metų atgal Ameri
ką užklupo ir buvo žinoma 
kaipo “jaunųjų paraližius”. 
Ta liga palietė ir patį Roo- 
'mvcltą ir jis dabar nevaldo 
savo kojų kaip reikia. Ko
vai su ta liga Rooseveltas 
ta fondą įsteigė, o dabar, 
jam tapus prezidentu sun
kiausiais šalies laikais, pra
dėjus kovą su depresija ir 
ją pasekmingai naikinant, 
-is° šalis, įvertindama tą jo 

darbą, sumanė jo gimtadie
nį paminėti parėmimu fon
do kuris rūpinasi vaikais 
paliestais paraližiu.

Šitoks visuotinas Ameri
kos žmonių gerbimas Pre
zidento Roosevelto ątsklei- 
džia keletą dalykų:

Parodo kaip Rooseveltas 
u Trupino visų gerove, o ne 

vienos partijos, ne vienos 
klesos ar klikos interesais.

Parodo kaip vienas žmo
gus, turėdamas geras min
tis ir gerus norus, juos pa
naudodamas visuotinai ge
rovei, gali tą gerovę pada
ryti.

Sakoma, “iš jų darbij vai
si į pažinsite juos”.

Amerika pažino Roose- 
veltą iš jo darbų ir gerų 
vaisių. Amerika pasitiki 
savo prezidentui.

Bet yra ir pavyduolių 
kurie matydami kaip visa 
šalis į Rooseveltą palinko 
nori daryti visokias kliūtis 
jo populiariškumo sumaži
nimui, jo darbu sumaišy
mui, kad paskui galėtų .pa
sinaudoti savo propagandai 
kada kiti rinkimai ateis.

Tų kliudytojų randasi ir 
Kongrese, kur politikieriai 
susiėję nori pastoti kelią 
prezidentui kad ne vienokiu 
tai kitokiu budu, arba jeigu 
pastoti negali tai nors nori 
iš jo darbų sau pasinaudoti.

Bet nežiūrint to, visa ša
lis eina su prezidentu ir ro
do jam pilniausį pasitikėji
mą.

laksto ir maišo dalykus ar
ba šmeižia tuos kurie tikrai 
pasišventę visuomenei dirb
ti.

Nors darbas visuomenei
yra garbingesnis ir žmogų 
kur nors veda, jo gyvenimo 
tikslą apvainikuoja, tačiau 
kaip mažai yra tokių žmo
nių kurie nori dirbti visuo
menei, visi tik sau!

Lenkijos Sutartis 
su Vokietija

Visai netikėtai įvyko su
tartis tarp Lenkijos ir Vo- 
ūetijos, kuri ką nors reikš.
Sutartis pasirašyta de

šimčiai metų.
Lenkija, kuri turi sutar

tis su Prancūzija ir buvo 
Prancūzų globojama, apie 
savo naują sutartį su arti
nu kaimynu pranešė Pran- 
mzijai, kuri tą išgirdus nu
stebo, nes Prancūzija neno- 
i kad Vokiečiai įsigalėtų, 
r net su Lenkija turi su- 
artis prieš Vokietiją.

Ši Lenkų-Vokiečių drau
gingumo sutartis apima su
laikymą ginčų už Danzigo 
karidorių ir kitus dalykus.

Lenkų-Vokiečių santikių 
sulopymas šiek-tiek apsilp- 
nins Lietuvos poziciją, ta
čiau tas nereiškia kad tuoj 
Vokiečiai atgaus iš Lenkiu 
Danzigo karidorių, o Len
kams atiduos Klaipėdą ir 
visą Lietuvą. ‘

Panašią sutartį Vokietija 
turi ir'su'Lietuva ir su Rti- 
sija, ir - Lenkija’turi tokią 
sutartį su Rusija.

Sutartys yra daugiausia 
nepuolimo, draugi n g u m o 
pagrindu, tačiau iš tokių 
“draugų” kaip Lenkai ii' 
Vokiečiai gali išsivystyti 
kas nors ir pavojingo.

štai Kame šuo Pakastas
Šiose dienose išėjo viešu

mon Chicagos socialistų iš
garsinto “antro skridimo” 
paslaptis. Kaip žinome, per
eitą rudenį po Ameriką va
žinėjo “Naujienų” agentas, 
to skridimo pinigais apmo
kamas, ir organizavo neva 
“skridimo komitetus”. Bet 
tai buvo tik priruošiamas 
planas “Naujienų” vajui.

Daugelyje vietų sukvies
ta į “skridimo komitetą” vi
sokių srovių asmenys: ka
talikai, tautininkai, sanda- 
riečiai, ir jie iš širdies stojo 
dirbti neva sukėlimui pini
gų išrengti antrą lakūną 
skristi per Atlantiką.

Dabar visi tie komitetai, 
visi veikėjai ir nariai gauna 
gražiausius prašymus visu 
smarkumu dirbti už socia
listų dienraštį.

Daugelio katalikų veikė
jų patys katalikai neprisi
prašo į darbą; tautininkai 
savo darbui; sandariečiai 
savo darbui; bet visus juos 
pasiėmė už nosių ir nusive
dė sau į talką socialistai!

Niekas nepavydi “Nau
jienoms” švęsti jubilejus ii 
daryti savo* vajus, bet pa
naudojimas tokio visuome
nę. klaidinančio budo kaip 
“antro skridimo” ruošimas 
savo bizniui yra galimas tik 
socialistams.

ATĖJAI IR IŠEISIU....
Nelaukė niekas manęs ateinant.
Gal ir laimužės nepalinkėjo,
Ir knygon — manęs — gyvųjų
Gočiau kad niekas nepažymėjo....

T’eleivio lazdą rankon paėmęs, 
Likimo naštą ant pečių dėjau.
Tyliai pravėręs duris šios žemės, 
Kūdikio koja ją palytėjau....

Taip pat išeisiu be jokio garso, 
Taip tyliai, tyliai kaip teka Venta. 
Vieno daiktelio tiktai aš geisčiau: 
Tebūna meilė žemėje šventa.

Mažeikia. Paulius Gaubys.

me geriau susiorganizavę ir 
turėtume atitinkamų inteli
gentų, New Yorke gautu
me puikią progą parinktai 
Amerikos visuomenės daliai 
atvaizduoti musų tautos 
gražesnius papročius ir Lie
tuvos gamtos gražumus ar 
ypatybes.

Ten tapo suorganizuota 
taip vadinamas “geografi
jos teatras”, kurio tikslas 
yra krutamu paveikslų, pa
veikslų, paskaitų, tautinės 
muzikos ir šokių priemonė
mis Amerikos visuomenei 
parodyt “kad žinoma ir tik
ra iš gyvenimo ir papročių 
kitų pasaulio tautų”. Teat
rą suorganizavo įžymių 
universitetų profesoriai ir 
geografai, o piniginiai jį re
mia nemažas Amerikos tur
tuolių buris. Ar įstengtume 
mes įdomų programą tam 
teatrui paruošti?

•V v -v

GINTARAS 2700 METU 
ATGAL

New Yorko “Times” pra
neša didelį senovės liekanų 
išpardavimą. Rinkinį su
daro 20,000 dalykėlių, rastų 
kada buvo iškasta apie 1000 
senovės kapų Styrijos ir 
Karniola srityse (buvusioje 
Austrijoje), pradedant 1905 
metais. Kasti leidimą da
vė Austrų-Vengrų karalius 
Juozapas ir pini p-n davė Vo
kiečių kaizeris Wilhelm as.

Lietuviui istorikui įdomu 
tai kad tarp,tų seniemi yra 
daug gintaro karieliukty 
Kadangi kapai priklaus- 
'aip vadinamai Ankstyvos 
Geležies (Hallštato) gady
nei, reiškia dar 800 metų 
oirm Kristaus Baltijos gin
taras buvo eksportuojamas 
į tolimą Austrijos užkam
pį, kur buvo senovės gele
žies kasyklos. Ar Lietuviš
ki Prusai šį gintarą, iš ju- 
■os gavę, atvažiuojantiems 
kirkliams parduodavo, lie- 
a įdomiu klausimu, dar 
^belaukiančiu išrišimo.

▼ v v

Seniausia Blusa
Musų Baltijos gintaro dė- 

•a, pasaulio mokslininkai 
’įsipažino su seniausiu na- 
iu blusų šeimos. Žinutė 
Jew York “Times” laik- 
nštyje sako, ties Palmni- 
m kaimu, Rytų Prūsijoje, 
škasta gintaro šmotas, ku- 
io viduje buvo suakmenė- 

’us blusa. Pasirodo, tai se- 
ūausios blusų veislės atsto
tas, gyvenęs kokie penki 
milijonai metų atgal. Jos 
Gniai, nelaimei, dar ir šian- 
Ten Lietuvoje tebesiaučia.

Vyt. Sirvydas.

PRIE KALBOS IR ISTORIJOS 
ŽURNALŲ

Kaip gražu yra matyti 
žmogų kuris užmiršęs savo 
asmeninius ir savo partijos 
ir savo luomo reikalus dir
va visų gerovei.

Tokių žmonių visada ir 
visur buvo maža. Maža jų 
ir m^isų Lietuviškame gy
venime. Kuris tik kur pri
kišo nagus prie visuomeni
nio turto tuoj stengiasi pa
sinaudoti ; tuoj daro viso
kius skymus ta vietą uzur
puoti ir begėdiškiausiais 
budais kovoja prieš visus 
kurie jo blogus darbus nu
rodo. Klaidina visus kad 
tik padarius juos savo pa
sekėjais savo tikslo sieki
mui.

Arba yra musų tarpe ne
va veikėjų kurie dirba tik 
savo garbei, tik savęs pa
sikėlimui, pasinaudojimui iš 
visuomenės nepermatymų,

DABAR....
(Skiriu Stasei Pilipaitei) 

Dabar jau ir vėliai skubu prie tavęs, 
Norėdamas jausmus širdies apsakyti, 
Su meile priglausti tave prie savęs, 
xAudringas kančias nutildyti.
Taip siela ilgėjos tavųjų dainelių 
Skambančių tik meilei jaunystei, 
Ilgėjos veidelio, akių mėlynų, 
Ir džiaugsme tave tikėjos išvysti.
Ak, skausmas sugėlė man širdį labai 
Kai tenai nuvykęs tavęs neb’radau, 
Man viskas atrodė taip niūriai, šaltai, 
Ilgesyj paskendęs graudingai verkiau.
Kur pirma tik laimė ir gėlės žydėjo 
Dabar ten suvytę, sudžiūvę žiedai, 
Kur tavo dainelės meilingai skambėjo, 
Belikę tik kančios, erškėčių dygliai....
Po tamsios naktužės vėl užteka saulė, 
Po žiemos šaltosios atein’ pavasaris, 
Kai tave sutiksiu, jaunoji mergele, 
Vėl laimė man džiaugsmo duris atdarys.

Jokniunai. J. Januse vičius.

PILSUDSKIS VIS NO
RIMA KELT Į DIK

TATORIUS
Varšavoje eina kalbos ir 

nekuriu norai padaryti Pil
sudskį Lenkijos diktato
rium. Jeigu atsistatydins 
Jabartinis Lenkijos prezi
dentas Moscickis. tai Pil
sudskis gali likti preziden
tu ir diktatorium-

Kaip žinoma,. Pilsudskis 
yra Lietuvos žmogus, Mos
cickis yra Lietuvos žmogus, 
ir prieš kelis metus nužudy
tas Lenkijos prezidentas 
Narutowicz buvo Lietuvos 
žmogus.

Jeigu maršalas Pilsuds
kis ilgai neužsikrapštys ant 
Lenkijos diktatoriaus suolo 
gali atsirasti kitas jaunes
nis Lietuvis ir tą vietą už- 

' ims, pastumdamas senį į ša-

Rašo J. O. Sirvydas.
Anuo sykiu, man parašius “Dirvon” keletą 

rašliavinių pastabėlių, gavau laiškelį iš Chicagos 
nuo p. Ruko, kuris, perskaitęs mano braižinei}, 
pareikalavo asmeniškai jam, arba “Dirvon”, dar 
kai kurių papildomų tam straipsneliui žinučių, o 
ypač šių; (1) “Gimtosios Kalbos” laikraščio ant
rašą paduoti; (2) pažymėti ar yra kokis laikraš
tis ar žurnalas skiriamas Lietuvos istorijai (bū
tovei) bei musų senovybėms tirti, Lietuvoje lei
džiamas. Nors nelabai sveikas ir labai užimtas 
būdamas, mielai pridursiu porą žodžių, parašyda
mas “Dirvai”, nes gal tas bus naudinga ir jos 
skaitytojams.

1. “Gimtoji Kalba” (jos antrašas: “Gim
toji Kalba”, Perkūno Alėją 17, Kaunas, Lithua
nia; prenumeratos kainą 2 lt. 50c., užsienin gal 
5 litai, ten nėra pažymėta) nedidelio formato, 16 
puslapių storio. Straipsneliai neilgi, supranta
mai rašomi, daugiausia tam pasišventusių kalbi
ninkų bei kalbos’ tyrimo ir gryninimo mylėtojų: 
k. v., J. Taimanto, VI. Jakubėno, A. Jakšto, S. 
Čiurkionienės, M. Račkausko, Pr. Mašioto, G. Zi
mano, J. Labuko, V.' Kamantausko, A. Salio ir k 
Apie bendrą turini galima bus numanyti iš ke
leto tame laikraštyje jau tilpusių straipsnelių 
antyąrdžių, kuriąs čia išrašau: “Pasisveikini
mai”, “Laiškai”, “Musų, Rašomosios ir Dainuo
jamosios Kalbos Reikalu”, “Medžiaga Rašomo
sios Kalbos žodynui”,. “Apie Vertimus”, “Kal- 
’ os Piktžolės”, “Del Dviskaitos”, “Del Veikėjo

Veikiamojo Dalyko Kilmininkų Vietos Sakiny- 
'e”, “Trūkstamasis žodynas”, “Musų Letųv.’š- 
kieji Vardai”, “Lįčtuvių Kalbą Musų Mokyklo
se”, ir tt. Kiekviėname numeryje yra “Klaus1 
nu Kraitbl'ė”,’kurioje,; skaitytojams toje sri’tyj 
’■o pasiklausus, atsakomai ir paa’škinama. Taip
gi dedama, apžvalga laikraščių jei parašyta ka 
svarbaus ar taisytino musų kalbos klausimu.- Pa
galios yra pęrkratos-recenzijos naujai išėjusių 
veikalų, jei jie. kiek lypstį kalbos mokslą.

Gailą kad siauri, -šios pastabėlės rėmai ne
leidžia apie šį rimtą žurnaliuką plačiau pakalbę 
i. nors butų reikalinga. Trumpai suglaudus 

“Gimtoji Kalba“ labai naudinga ir broliams 
Amerikiečiams, ypač redaktoriams, rašytojams, 
korespondentams ir aplamai musų kalbos gražu
mo mylėtojams^

2. Istorijos nuorakinid (spcciališko) žurna 
’.o Lietuvoje dar rodos nėra; buvo pradėjęs prof. 
Janulaitis leisti žurnalą “Praeitis”. Man jo ma
tyti neteko, nes knygynuose nėra. Girdėjau 
kad “Spaudos Fondas” Kaune pardavinėjęs šio 
laikraščio 1-mą numerį po 25 litus. Del jo bran
gumo, išsirašyti negalėjau, nes maniau kad gal 
kur apielinkėje teks jį pamatyti; klausinėjau 
pas mokytojus, bendrai pas rašto ir mokslo žmo
nes. bet niekas neturi, net sakėsi negirdėję!

Esti kartais istorijos straipsnelių musų žur
naluose (“Vaire”, “Kultūroje”, “židinyje” ir k.). 
Kartais tenka pastebėti vieną-kitą tokių straip
snelių, bet apie jų vertę sunku kas pasakyti jų 
perdėm neišstudijavus. Studijuoti progos netu
riu, nes del savo sunkių aplinkybių negaliu jų 
išsirašyti. Jei norėtum musų istorijos studijų 
linkmę ir tėkmę pasekti reiktų išsirašyti visus 
musų žurnalus, net ir laikraščius (net ir juose 
netikėtai istorini] dalykėlių pasitaiko), bet kasgi 
tatai ištesės. Labai gerai butų turėti nuoraki- 
nis istorijos organas apie kurį susispiestų musų 
istorininkai ir istorijos studentai bei jos mylė
tojai, tuomet susidarytų ištisa tuos mokslo ša
kos sistema ir nuosekliai organizuotas istorijos 
studijų darbas, šito pas mus dar nėra.

Berods laikas nuo laiko pasirodo naujų, mu
sų istoriją liečiančių veikalų, kuriuos kartais pa
nini laikraščiai. Jeigu butų nuorakinis istorijos 
laikraštis jis vestų šitokių raštų bibliografiją ir 
naduotų jų peržvalgas (recenzijas). Antraip, ši
tokį veikalai, pasilieka keleto sudomintų asmenų 
žinioje-Kaune; retai kada ką užtiksi apskrities 
miestų knygynuose, o provincijoje — ir su žibu
rių nerasi. Sunkus rašytojų, mokslo žmonių 
darbas pelyja kur sukrautas, o visuomenėje 
"okslo skurdas. Taip ir eina loša: “šach” ir 
“mat”; rašytojas piliečiui: “tu neskaitai!”-, o pi- 
'ietis — “aš'nežinau ką tu turi!”..;.

Ryšium su tuo reikia pastebėti' dar kai-ku- 
rie nenormalumai. Vienas tų rimčiausia . —- 
mokslo veikalams nėra tam tikros privates lei
dyklos. Dabar juos leidžia prie švietimo Minis
terijos. Pasirodo, sulyg pranešimų laikraščiuo-

tai studijoms, ne tai vadovėliams. Berods esą 
pavesta tūlo knyyyno komisui, bet tai jau apgai
lėtinas “monopolius”. Kas kita butų jei tokie 
veikalai butų leidžiami ir. visiems lengvai priei
nama kaina, ir butų kimšte prikimšta komisan 
visų — net ir provincijos — knygynų. Butų lai
sva ir visapusiai naudinga konkurencija, kuri 
leistų musų intelektualiam gyvenimui sparčiai 
pabėgėti. Privatus knygynai turi savo rekla
mos kelius ir dažnai įkiša piliečiui knygą net ir 
prieš jo norą. Be to, juk reikalingos butų nuo
latos kelionėje turėti ir “keliaujančios knygų 
pardavyklos” — vietoje seniau buvusių knygne
šių — knygvežiai. Suprantama, mokslo leidiniai 
privalėtų būti leidžiami dviejų rūšių: praban
gos leidiniai profesoriams, ir pigus, prasto popie
riaus — liaudžia. Pinigas — didelis veiksnys. 
Tegul knyga j ieško žmogaus, o ne žmogus kny
gos.

Reiktų pridurti šion šnekton ir tas kad pas 
mus Lietuvoje dar nedaug yra mokslo vyrų be- 
žaFškų. Jei tokių butų daugiau tai mes savo, 
kad ir istorijos literatūrą turtintume, kaip kitur 
yra daroma. Kitur yra verčiama savo kalbon vi
sokį svetimi šaltiniai — tegul istorijos tyrinėto
ji ir jos mylėtojai studijuoja ir daro savo iš
ėdas. Bet tegul plačiai apie savo praeitį, kad 
r iš drumstų šaltinių, apsipažysta. Grūdus ran- 
1-'rra tik peluose. Pas mus, vienam nepatinka 
Vokiečių kronikininkai bei istorikai, kitam Rusų, 
trečiam Lenkų, ir tt. Pasekmėje, mes savo kal- 
' oje neturim dar nei vienos išverstos ir atitin
kamais komentarais aprup'ntos kronikos! Su- 
'graibstė kas po truputį istorijos žinių, susida- 

savo teoriją ir rašo “istorijos veikalą”. Ti
ki i-pn. P-rt'krmti nęgaF, nes svetimi šal- 
. 'v ir’ų nriežasč:ų delei, yra tau neprieina- 

o autorius džiaugiasi tave turįs savo teorijos 
uioie Ateis k’tas autorius, kurs ‘naują “savo 

save už nosies. Tre- 
O tu busi, tikreny-

■ ” Vėl t,"V" ves n-skui
s vėl ketvirtas vėl. ir tt. 

'm. niekur toliau nenuėjęs.
Bet aš č:a pertoli busiu nuėjęs. Todėl bal

ių ir pabaigoje galėčiau p-ui Rukui, bei įvai- 
■’i knvgų mylėtojams, patarti kad,- reikalui 
■writ, vis dėlto kreiptųsi į Spaudos Fondą. Lais- 
■- Alėja 62, Kaunas, Lithuania.

JUROS MERGA
Paraše K. S Karp'us, “Meruno” autorius) 

Pasakiškas romanas iš 
gilios Lietuvių senovės, 
iš apie 1500 metų atgal, 
iš ankstyvų Lietuvių-že- 
maičių prietikių su jurų 
siaubūnais vikingais. Ši 

apysaka eina a- 
pie iš užjūrio at
ėjusią kariaunin- 
kę mergą su sa
vo vikingais, ku

be užkariauja ir įsigyvena Palangos srityj. Apie 
f ai išgirsta narsus kariauninkas Ramojus nuo 
Nemuno ir Dubysos, jis išvyksta gelbėti savo 
žmones nuo svetimųjų, bet pats įsimyli į tą už- 
'mrtautoją “juros mergą”. Pagaliau žūsta ta 
'•'ergą ir per ją pražūsta pats Ramojus. — Kny- 

d’delš. 298 pusi. Kaina ..................$1.00

Reikalaukit “Dirvoie”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

TRUMPIAUSIA LIETUVOS 
ISTORIJA

Visų trumpiausią Lietuvos istoriją yra pa
rašęs buvęs “Vienybes” redaktorius, dabar
tinis Lietuvių radio programo vedėjas New 
Yorke, Jonas Valaitis. ' Ji išleista 1933 m. 
ir kaina tik 25c. Jos visai mažai beliko ne- 
išparduotos. Kiekvienas Lietuvis įsigykite 
ją. Perskaitysit per pusvalandį. Ji labai 

, aiškiai parašyta, per pusę valandos laiko pa
tirsi! svarbiausius Lietuvos įvykius.

(25c prisiųskit po 1c, 2c arba 5c pašto ženk.)

Reikalaukit “Dirvoie”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

L i:: t ' ’ vos
ŽEMLAPIAI

3 or
se, ir gerų mokslo, taigi ir istorijos, leidinių. Bet; 
jie sunkiai prieinami. Keletas veikalą patiekia, 
keletas ir. pasiskaito. Net ii- laikraščiuose, kai' 
tokį leidinį praneša, kainos nemini. Matyt, lei
džia ne parduoti bet profesorių patogumui — ne 6820 Superior Ave.

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

Reikalaukit “Dirvoie”
Cleveland, Ohio
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Apuolės Laikų K. S. Karpius

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS

(Tęsinys iš pereito num.)

Baisus Gandai

Geluonie apsakymai apie tolimą Apuo
lės kraštą, apie jo gyvenimą ir narsuolius 
sukėlė Daugupėnuose didelio susidomėjimo. 
Bet vos spėjus jo pasakomis apsidžiaugti, 
tą pati rudenį į Dąugupius pribuvo pasiun
tiniai nuo kunigo Nagio su baisiais gan
dais: jie pranešė kad tas visas kraštas, vos 
perleidęs vieną žiaurų vikingų užpuolimą, 
vos atsigynęs, nuvargęs, tapo vėl užpultas 
dar baisesnio priešo, ir jeigu pagalbos iš 
toliau negaus, bus sunaikintas. Apuolės 
valdovas, girdėjęs iš Geluonie apie garsų 
Daugupių valdovą ir jo narsuolius, sumanė 
šauktis jo pagalbos.

Sujudo visa Daugupių pilis tą gandą 
išgirdus. Labiausia ši žinia išjudino Me
niną ir jo vikingus, nes tik jie žinojo ką 
reiškia “užjūrio priešai” ir kokius pėdsa
kus jie palieka.

Visoje pilyje švaistėsi karšti vieni ki
tų pasiraginimai, “Einam! einam!” Tiktai 
Ardys su senesniais savo padėjėjais svars
tė šaltai ir rimtai kas daryti: ar eiti taip 
toli, ir ar spės kokią nors pagalbą nunešti. 
Pagaliau, nesuvaldydarni jaunųjų nuo už
sidegimo eiti, pasiryžo apsilankyti Mildos 
šventinyčioje pas vyriausi krivę Rastenį 
pasiteirauti kokia tame yra dievų valia.

Vyriausis krivė, kurs daug kartų išsi
kalbėjo su Meninu apie vikingų baisius 
darbus svetimose šalyse, su Vydunu apie 
užjūrio plėšikų užkariavimą Sambijos ir 
Klaipėdos kraštų, pasiteiravęs dievų pata
rimo, gavo atsakymą kad visi Lietuviai kas 

1 pakelia ginklą turi eiti saviems į pagal- 
’ ą. Jeigu nespės apginti užpultas pilis, tu- 

1 nors pasistengti išmušti priešus iš savo 
žemių, kurie, vienur įsigalėję, palikti šei
mininkauti, bandys eiti toliau, ir gali net 
,ki Daugupių ateiti, apie juos išgirdę.

Apuolės pasiuntiniai išleista atgal su 
gera žinia — tegul pilis laikosi, pagalba at
eis.

Tuoj po visą kraštą kur tik iš Daug
upių buvo galima pasiekti, pasklido ganda- 
nešiai šaukianti valdovus-kunigus į Daug- 

pins seiman.
Nedaug trukus, visi Nemuno. Vilijos, 

Nevėžio, Dainavos ir Sudavijos kraštų val
dovai žinojo apie baisų užpuolimą užjūrio 
priešų ant šiaurvakrinio krašto, ir visi sku
bėjo į Dąugupius pasitarimui kaip pagal
bą duoti. Per porą savaičių į Dąugupius 
suplaukė-sujojo kunigai su savo sunais ir 
palydovais. Seime dalyvavo šie:

Artimi Daugupiams kunigai: Sarpis, 
Karpis, Šernas, Vaupša.

Vilijos kunigai: Romeika, Udrys, To- 
leikis, Rastys ir su juo pribuvo Borkus- 
Nergis.

Nevėžio kunigai: Liepėnas, Kalnis, 
Ginkus.

Dainavos kunigai: Baniutė, Švarna, 
Rumbys, Strutis, Gaustas, Trabas, Kastys, 
Merkys, Pikšris, Tauras, Narušis, Dargis, 
Šviedrys.

KLAJŪNAS
(Paraše K. S. Ka 

Klajūnas yra isto
rinis romanas iš lai
kų D. L. Kunigaikš
čių Algirdo ir Keis
tučio, apie jauną 
narsuolį, kuris pasi
liko ištikimas savo 
valdovui, Didžiam 
Kuniga:kščiui Jau
nučiui, Algirdo ir
Keistučio broliui, kuriam jų tėvas Gediminas pali
ko Vilniaus sostą ir Lietuvą valdyti. Kada Keis
tutis ir Algirdas, susitarę, atima iš Jaunučio 
Vinių, ir pačiam Jaunučiui nelikus vietos Lietu
voje, jį iš kalėjimo išgelbsti tas jaunas narsuo
li, jo draugas, su kuriuo kartu augo, abu išbė
ga iš Lietuvos į Rusų žemes. Tada tas apysa
kos karžygis lieka Klajūnu ir bijodamas Algirdo 
ir Keistučio bausmės, daug ko pergyvena kitose 
šalyse, net pasiekia Arabiją ir Totorių žemes. 
Pagelbsti Algirdui užimti Kijevą, ir Keistutį iš
gelbsti iš Teutonų nelaisvės, ir tada gauna ‘jų 
dovanojimą ir sugryžta į savo gimtinį kraštą. 
Knyga didelė, 224 pusi. Kaina ...................jjį.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

ano

Sudavijos kunigai: Gilinis, Darėjus, 
Akšys, Staknys, Jodėnas, Širvys, Višakis, 
Rudis, Ragelis, Skodis, .Vigrys, Kybaras, 
Girėnas, Kusas, Vaišnoras.

Žemutinio Nemuno kunigai: Bružas, 
Eimutis, Skaisgiris.

Rusnės kunigas Brutenis į seimą ne
vyko, bet pranešė kad jis rengiasi eiti iš
vien su Daugupėnais: jis šaukia seimą savo 
kaimynų kunigų ir su jais pasitiks Daug- 
upėnus prie Dubysos, kuri išveda į Ventą 
ir į Apuolės kraštą.

Prie iš kitur atvykusių į seimą kuni
gų dalyvavo šie Daugupėnai: Ardys, Me- 
runas, Gaižys, Daujotas, Zubrys, Vainys, 
Viržys, Šarkis, Masys, Stukas, Gužas, Vy
dūnas, Genys, Žilius ir kiti.

Seimas neapsiėjo be ilgų ginčų. Vieni 
norėjo eiti, kiti prieštaravo; per kelias die
nas ginčijosi ir Daugupėnų maistą naikin
dami sėdėjo neprieidami prie jokio nutari
mo. Vieni pagaliau pradėjo sakyti, kas 
nori lai eina, ko mes ten eisim, taip toli 
vargo jieškosim?....

Kiti prieštaravo ėjimui žinodami kad 
jiems neteks būti vadovais. Tiktai tie no
rėjo nešti pagalbą nelaimingam kraštui ku
rie suprato kaip baisu yra patekti svetimų
jų naguose, ir kurie kiek nors patyrė gy
venimo sunkenybių.

Seniesiems besiginčijant ir prie nieko 
neprieinant, tarp sujojusių į Dąugupius 
jaunų kunigų arba kunigų sūnų išsiplati
no šauksmas: “Eisim! eisim! išmušim prie
šus!” Bet reikėjo gauti senųjų sutikimas 
ir gauti vyrus vestis į karą.

Krivė Rastenis, nusiminęs del kunigų 
nesusitaikymo, pagaliau į visus smarkiai 
prabilo:

— Vyrai Lietuviai! Kada jūsų brolių 
kraujas liejamas, jus tik tuščias kalbas va
rinėjat! Kada jie žūsta, jus kalbat ar eiti 
‘iems į pagalbą ar ne! Pasistatykit save 
jų vietoj, ir pamanykit kaip jaustumėtės 
jeigu jūsų kaimynai susėdę kalbėtų ar eiti 
jums gelbėt ar ne! Jeigu ilgiau sėdėsit ir 
kalbėsites, priešas netrukus ateis pas pat 
iusų slenkstį! Kurie atsisako eiti savam 
į pagalbą, lai Perkūnas tą trenkia!

Prieštarautojai nutilo. Kurie patys 
negalėjo eiti, sutiko leisti vadovauti savo 
sūnūs arba priskirti savo vyrus prie kai
myno būrio. Kunigų sunai labai nudžiugo, 
nes tas reiškė kad jie galės eiti į karą.

Apskaitliavus kiek kuris kunigas duos 
vyrų, pasirodė kad susidaro milžiniškas 
pulkas iš apie poros tūkstančių kariaunin
kų. O kiek dar prisidės iš žemutinio Ne
muno, kiek dasidės Dubysos žmonių ir pa
galiau pačios Apuolės krašto vyrų!

Liko dar išrinkimas vyriausio vado. 
Už vadovą irgi karštai ginčytasi, nes buvo 
keletas tinkančių, buvo daugelis norinčių 
būti vyriausiu vadu, ir buvo pavydinčių 
kitiems, nors patys negalėjo vadovystės 
užimti.

Ir čia krivė Rastenis turėjo dievų va
lią pareikšti:

— Vyrai, ko ginčytis už vadovą, kuo
met patys dievai turi tą vadovą paskyrę! 
Štai, žiūrėkit, jis stovi, narsuolis kuriam 
lygaus nėra visame šiame seime! Dievai 
jį priešų tarpe išaugino, kad jis pažintų 
visus jų kovų budus, ir mums grąžino kad 
galėtų jumis vadovauti! Štai jis, Meni
nas! Visų vadas! Tik jis išves pasekmin
gą karą! Tik jis išgelbės užpultą kraštą 
nuo užjūrio priešų! Nusilenkit jam!

Jaunųjų tarpe suužė smarkiausias gar
sas:

— Merunas bus Vadas! Merunas mu
sų Vadas!

Ir noromis-neporomis sutiko su tuo 
.nri.eštarautojai. Tik vienas iš visų seimo 

. dalyvių palaikė savyje apmaudą naujai iš
rinktam Lietuvių Vadui — tai kerštingas 
Borkus, “baltas karžygis”, kurs nekentė 
Daugupėnų įpėdinių ir dabar dar labiau 
neapikąntą užsidegė, nors ją mokėjo pa
slėpti.

Merunas, apšauktas vadu, nusilenkė 
krivei ir priėmė jo palaiminimą. Visi į jį 
su pagarba atsinešė, ir dąugybė rodė di
dėlio džiaugsmo, išskyrus kelis pavyduo
lius, .kurie su Borkum laikėsi išvien.

• Daugupiai surengė didelę puotą sve
čių pavaišinimui prieš išsiskirstymą. Me- 
nip.as rinkosi sau padėjėjus ir šiais buvo 
jo artimiausi -asmenys: jo tėvas Ardys,.

KNYGA BUS 500 PUSL. DIDUMO
Kaina tik $1.50

“MERUNAS” yra istorinis romanas iš gilios Lietuvių senovės — iš suvirš 
1,000 metų atgal — iš laikų garsios Kuršių-Žemaičių pilies, kuri stovėjo 
į rytus nuo šių dienų Skuodo miestelio, Žemaitijoje. Galinga tai buvo 
pilis, narsus jos valdovai — nes jos iškasenos šiandien tą patvirtina, o is
torikai turi tą pilį aprašę savo rastuose užsilikuose iš anų senų laikų.

Apuolės pilies likučiai tapo atkasta 1931 įr 1932 metais, ir kuomet 
pradėta kasinėjimai prie Apuolės piliakalnio suvažiavo Švedai ir Latviai 
mokslininkai patirti ką nors daugiau apie anuos praėjusius laikus.

“Merunas” yra 34-ta K. S. Karpiaus parašytų knygų, mažų ir didelių, 
ir septinta knyga iš jo didžiųjų romanų-apysakų iš musų Tautos Istori
jos. Kaip kitos didžiosios jo apysakos taip ir “Merunas” yra labai popu- 

liariška, ką patvirtina “Dirvos” skaitytojų pareiški
mai ir kartu pageidavimai kad “Merunas” butų iš
leista knygoje.

K. S. KARPIUS.

MERUNO AUTORIUS

KNYGOS KAINA DABAR 
TIKTAI $1.50

Visos knygos duosis tvirtuose audimo viršeliuose.
Kurie pasiskubins išsirašyti “MERUNĄ” dabar, tie 
visi gaus knygą už $1.50, ir jų vardai, kaip ir kitose 
“Dirvos” leidžiamose knygose, bus įtalpinti atminčiai 
kaipo knygos leidėjų. Mums vieniems tikią didelę 
knygą išleisti sunku, be prisidėjimo iškalno tų kurie 
nori “Meruną” turėti, taigi už jūsų prisidėjimą mes 
norime atiduoti jums pridedamą kreditą.
(Klaidų išvengimui, užsisakant knygą, užsakymą pa
rašykit ant paskiro lakšto ir ant jo parašykit savo 
pilną vardą ir antrašą, taipgi uždekit pilną antraša 
ant laiško voko (konverto).
“DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

brolis Gaižys, draugai iš vikingų parvež
ti: Šarkis, Masys, Stukas, Gužas, ir nauji 
Daugupiuose rasti narsuoliai: Zubrys, Vy
dūnas, Daujotas, Vainys, Viržys. Kiti vi
si kunigai arba jų sunai kurie rengėsi va
dovauti savo burius, kožnas bus savųjų va
du ir visi klausys vyriausio Vado.

Laike puotos, sujojusieji svečiai nar
suoliai vėl surengė kautynes. Šiose kauty
nėse jau raiti dalyvavo ir vikingai, kuri 
per keletą metų išmoko gerai jodinėti ir 
įvairiuose raitų žygiuose neužsileido ki
tiems.

Tarp kitų kautynėse dalyvių, su sve
čiais pirmą kartą stojo raitas Merunas.

Nergis (kurį Daugupiuose žinojo tik 
kaip Borkų), kuriam gerai sekėsi nugalė
ti keletą kitų vyrų, gavo pirmą kartą pro
gą susitikti su Meninu raitu. Nudžiugo 
jis, manydamas kad gauna progą jei ne ką 
daugiau tai nors kaip nors pažeminti tą 
krivės apšauktą dievų išrinktą Vadą. Lai 
visi matys kad Merunas nėra toks galin
gas, manė sau vienas Borkus. Bet išėjo 
kitaip: Merunas, kaip buvo didelis ir nar
sus, likęs visų apšauktas Vadu, lyg iš pačių 
rievų gavo didelio įskvėpimo ir daugiau 
spėkų, taip kad jam niekas negalėjo atsi- 
'aikyti. Jis kovodamas prieš Borkų įsi
vaizdavo kovojąs su baisiausiu savo prie
šu — su pačiu žiauriausiu užjūrio siaubu- 
iu kokius tik jis svetimose šalyse buvoda- 
nas pažino'— gal taip ir reikėjo Borkų 
riivaizduoti — ir Borkus nuo arklio nusi
rito.

Jaunųjų, kurie Meniną pamilo, dvasia 
nakilo tuo laimėjimu. Bet Borkus mokė
jo tą gražiai nuleisti už menkniekį, nes juk 
tai tik žaislas.... Merunas, laimėjęs, irgi

tą prietikį laikė už žaislą, ir viskas baigė
si gražiai.

Paskutinę dieną, kada svečiai rengėsi 
Dąugupius apleisti, pilį pasiekė dar liūd
nesnis gandas: pribuvo pasiuntiniai nuo 
kunigo Viekšnio, vieno iš tolimesnių Apuo
lės kaimynų, kurie pranešė kad jau Apuo
lė tapo paimta Žuvėdų karaliaus Olavo, iš
plėšta, jos gynėjai išžudyti, grobis išvež
tas ir kad žuvėdai užvaldę pilį renka iš ap
linkinių gyventojų ir kunigų duokles, o at
ėjus pavasariui karalius gryžęs pas savo 
paliktus Apuolės valdytojus darys užpuo
limą visame krašte.

-Šitą žinią išgirdus, Merunas ir jo vi
kingai žinojo kas ten atsitiko. Dabar jau 
nebuvo reikalo skubėti su pagalba vienai 
piliai, bet reikėjo visa galybe ruoštis iš
mušti priešus iš savo žemių kad neįsiga
lėtų. Sušaukęs aplink save visus kunigus 
ir savo padėjėjus, Merunas pasakė:

(Bus daugiau)

SAl’M.XYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
KAINA TIK $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

PER TVORA
PASIDAIRIUS

SLA. nekurie ponai susirin
kę svarsto kaip čia neišmokėt 
kokiam SLA. nariui kelių dola- 
rių pašalpos arba mirusio gimi
nėms pomirtinės, bet tie patys 
ponai labai greitai suranda bu
dus kaip išleisti šimtus dolarių 
“kelionėms ir sugaištims” ir 
organo spausdinimui, savo as
meninių ambicijų siekimui.

VIENĄ iš Lietuvos poetą, pa
sisukusį Chicagoj, tenaitinis ci- 
cilikų papa taip užkerėjo kad 
tas parvažiavęs į Brooklyną 
parsivežęs to ciciliko abrozėlį 
meldžiasi prie jo kaipo Vilka
viškio “kozos” mučelninko.

Dabar į Chicagą nuvažiavo 
kitas iš Lietuvos atvykęs poe
tas. žiūrėsim ar ir tą užkerės 
papos žila barzdelė.

TRAGI - KOMEDIJA. Kada 
Chicagoj laike Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienos užbaig- 
tuvėse buvo daug Lietuvių ir 
jiems geri Chicagiečiai suren
gė įvairius pokilius, pasklidus 
žiniai apie Dariaus ir Girėno 
žuvimą, kilo lermai prieš tuos 
balius ir šokius, ir reikalauta 
nes juos sulaikyti.

Dabar gi pačioj Chicagoj ir 
visoj Amerikoj daugiausia tik 
rengiama baliai-šokiai kėlimui 
pinigų į tų karžygių paminklo 
fondą....

MERUNO
PRENUMERATORIAI

Sekanti išsirašė “Meruną” 
prisiųsdami po $1.50:

P. žadeikis, Lietuvos Genera
linis Konsulas, New York City.

Jonas Račkus, Newark, N. J.
Jurgis Baranauskas iš Sun

derland, Mass.
Aleksandras Dyčius, West 

Lynn, Mass.
Kazys Stupin, Lowellville, O.
A. Lumbis, Wilkes-Barre, Pa.
Ch. Grimsby, Cookstown, On

tario, Kanada.
Juozas Aleknavičius, Balti

more, Md.
Felicija Bakučioniutė, West

field, N. J.
Antanas Mackevičius, Brook

lyn, N. Y.
P. C. Salus, Brockton, Mass.
M. Paltanavičius, So. Bos

ton, Mass.
J. J. Pasvenskas iš New Bri

tain, Conn., prisiuntė $5.25, iš
rašydamas Meruną ir kelias ki
tas knygas Apšvietos žirgvai- 
kio Draugijos skaityklai.

J. A. Urbonas iš Dayton, O., 
prisiuntė $3 už “Meruną” savo 
ir Petro Venio ir rašo: Nors 
mes atidžiai skaitome kožną 
savaitę “Dirvą”, bet tokia kny
ga kaip “Merunas”, Lietuvių 
senovės aprašymas, pra papuo
šalas knygynui ir mes norisa 
šąląs namų knygynėliui, todėl 
būtinai įsigijame knygą “Me
runas”. O antra, knygoje daug 
geriau skaityti negu laikrašty
je su pertraukomis. Sykiu pa
gerbiame “Dirvos” redaktorių 
K. S. Karpių už jo tokį didelį 
darbą ir pasišventimą paršyti 
tokias įdomias ir dideles Lietu
vių istoriškas apysakas.

SKUBĖKITE!
Dabar yra pats geriausis lai

kas išsirašyti “Meruną” ir pa
stoti šios svarbios knygos lei
dėju. Knyga baigiama spaus
dinti ir paskui kaina bus $2.00.

Visų kurie užsisakys dabar 
skelbsime vardus “Dirvoje”.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland
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GERB. SPRAGILAS džiovinimo ir kočiojimo ir 
kitokio bereikalingo darbo!* * *

GERB SPRAGILAS APIE 
NAUJA BAUDŽIAVĄ

LIETUVOJE
Kaip žmogus pažiūri Į tą 

musų Lietuvėlę, tiesiog šir
dį sugelia kaip ten amžinai 
žmogus negyveno laisvas, o 
vis keno nors baudžiavą ir 
vergiją nešė.

Buvo ten baudžiava kada 
ponai vertė žmonelius jiems 
dirbti ir už paklusnų dirbi
mą plakdavo ir kankinda
vo.

Tą baudžiavą ciecorius 
caras imperatorius Alek
sandras panaikino.

Neilgai laisvai pagyve
nus, prasidėjo antra bau
džiava — draudimas skai- 
ti savo gimtu liežuviu.

Dar tai baudžiavai nepa
sibaigus, uždėta kita vergi-1 
jos našta, kurią daugelis ir 
dabar neša ir nešios iki sa
vo smerčio adynos.- Šita 
baudžiava arba vergija yra 
tai sulenkė j imas ir surusė- 
jimas. Lietuvoje dar pilni 
kampai lenkpalaikių ir rus- 
palaikių, kurie nors yra Lie
tuviai bet ’ Rusiškai arba 
“poniškai” krevezoja ir nuo 
tos vergijos negali atsikra
tyti: ji jų mažas galveles 
paspaudus ir tie lenkver- 
giai ir rusvergiai džiaugia
si iš to. Prasčiausia yra 
vergija.' ir akliausias tas 
vergas kuris savo našta, sa
vo pančiais džiaugiasi, Ge
riau kad jis greičiau kojas 
pakratytų, tik taip jo. bau
džiava pasibaigė.

Ale ir čia dar ne galas 
mano istorijos.

Tai baudžiavai nepasibai
gus, dabar vėl uždėta ant 
vargšų žmonelių nauja bau
džiava. Šita nauja baudžia- 

' uždėta drūčiausia ant 
'estų vargšų žmonelių, ar- 

' a kurie vargšais išrodo, ne 
ant ponų arba poniškai iš
rodančių.

Šitą naują baudžiamą už- 
dėio dabartinės “fašistinė” 
valdžia.

Daugelis žmonelių pajutę 
tą baudžiavą jau stena, ai
manuoja, kiti rengiasi ste
nėti kaip tik ilga baudžia
vos vykdytojų ranka pradės 
juos sveikinti.

Ale kokia ta nauja bau
džiava, gerb. Spragile, pa
sakyk atvirai ir greičiau.

Norit žinot kokia? Na
gi štai kokia:

Pereitą rudenį Lietuvos 
valdovas Smetona ėmė ii’ 
išleido įstatymą kad visi 
Lietuvos apsileidėliai apsi
tvarkytų ! Kas tai matė kad 
kas nors turėtų reikalą kiš
tis į kito žmogaus gyveni
mą ! Dabar liepia stogus 
apsilopyt, langus susidėt, 
kaminus išsivalyt, o kada 
tą visi atliks, Smetona už
sinorės pažiūrėti ar švariais 
apatiniais vyrai ir moterys 
nešioja, ir vėl bus skalbimo, 
unelių ir akečių teršimo, ir

O dabar pasakysiu jums 
kaip aš aną metą važinėda
mas po Lietuvą kartu su sa
vo šonkauliu, mačiau ir re
gėjau.

Užeinam į vieną, kitą ir 
trečią kaimą ir vis matyt 
kiaurų stogų, gatvėse pur
vas arkliui iki pilvo, kiemai 
užleisti. Netekęs kantrybės 
vieno kaimiečio klausiu.

— Ei, gaspadof, kodėl ne- 
pataisot stogų? — sakau aš.

— Kad, ponuli, neturiu 
kulių, — sako jis.

— O ar javus sėji? — sa
kau aš.

— Sėju, ponuli, — sako 
jis.

— Ar šiaudai užauga? — 
sakau aš.

— Už, — sako jis.
— Ar nukertat juos? — 

sakau aš.
— Nu, — sako jis.
— Ar suvežat į kluoną?— 

sakau aš.
— Su, — sako jis.
— Tai kodėl nepasidarot 

kulių ir neužlopot stogų?— 
sakau aš.

— Kad, ponuli, nėra kam 
padaryt, — sako jis.

— Na o pats ką veiki? — 
sakau aš.

— Kai turiu laiko, ponu
li, vyžas lopau, — sako jis.

— O kai neturi laiko, ką 
veiki? —■ sakau aš.

— Arba miegu, arba va
žiuoju į turgų, — sako jis.

— O kodėl negali stogii 
pasitaisyt? — sakau aš.

— Kad, ponuli, kada pa- 
gada ir kiauras stogas ge
rai, o kai lyja negi eisi su
šlapti, — sako jis.

— Betgi stogus apsitaisy
ti reikia. Juk tai apsileidi
mas, gėda prieš kaimynus, 
— sakau aš.;

— Kad ir kaimynų stogai 
kiauri; iš manęs juoktųsi 
pamatę taisant, — sako jis-

— Bet vistiek. privalėtųm 
užlopyt nors gyvenamo na
mo stogą, — sakau aš.

— Gal ir galėčiau, ponu
li, ale neturiu kopėčių ant 
stogo užlipti, tai taip ir ati
dėlioju, — sako jis.

Misliu sau: tau, vyre, tik 
gero rungo reikia per pe
čius ir užšoktum ant stogo. 
Tie namukai, Dievuliau tu 
mano, tokie žemi kad ožka 
peršoka: ant minkštos že
mės statyti, į žemę sulindę 
iš senatvės, bet gyventojas, 
iš tinginystės negali užsi- 
ragožyt ant stogo.

Bet stogai ne visa bėda. 
Bėda ir su durimis. Štai 
svirno durys girgžda kaip 
pulkas žąsų. Merga nori 
kad ją bernas naktimis lan
kytų, bernas irgi nori pas ja 
Į klėtį lysti, bet abu tingi 
pašmeruoti duris kad negir
gždėtų, ir kiekvieną naktį 
bernui einant pas mergą vi
so kaimo šunės pasileidžia 
loti kada durys sugirgžda.

Per slenkstį išėjus iš na
mo, jeigu dar sausa tai ge
rai, bet jeigu kiek palijo tai 
ir brisk pasikasojęs andaro- 
kus arba pasiraitojus keli
nes. O išėjus į kaimo gat
vę tai tikras dumblo tvanas.

O aplink yra akmenuotų 
upelių, arba laukai žvyruo
ti ar akmenuoti, reikia tik 
kelis vežimus akmenėlių at
vežti ir paberti.

Kaimo gatvėj sutinku ki
tą žmogelį, klampojantį per 
dumblą.

— Ei, gaspador, kodėl ne-

pataisot gatvės? — sakau 
aš.

— Ką aš vienas ją taisy
siu kad kiti netaiso; jeigu 
jiems gerai tai ir man po
nuli, gali būti gerai, — sa-
ko jis.

Einam per tiltą iš kaimo 
toliau, o tas “tiltas” tai tik 
oalaidi apvali rąsteliai per
mesta, nei neprikalta nei 
nepririšta. Vienas rąstas 
nerlaužtas ir tik pusė jo li
kus, o kita pusė — skylė. 
pamatau kitą kaimietį ir 
sakau: '

— Ei, gaspador, kodėl ne- 
nataisot tilto, arklys gali 
koją išsilaužti, — sakau aš.

— Dar nei vienas neišsi
laužė, — sako jis.

— Ne laikas taisyt kada 
išsilauš. Geriau butų Įjatai- 
sius tiltą negu paskui gai
lėtis, — sakau aš.

— Ugi ar mano vieno til
tas? Kiti netaiso, kam aš 
taisysiu? — sako jis.

Ir tt. ir be galo.
O ką tie “gaspadoriai” 

veikia kada neturi ką veik
ti? Nagi ant pečiaus arba 
daržinėje miega; neapsišva
rinę, kelias savaites barzdos 
nesiskutę, išrodo kaip ežiai. 
Tik neužmiršta pramiegot 
turgaus dieną. Tą dieną su 
saule atsikelia: lyja, sala, ar 
sniegti, ar darbymetė, ir 
įsimetė į drobynas paršiuką, 
ar avelę, ar vištukę, arba jei 
tie jau išvežti, porą gorčių 
grudų, važiuoja į turgų....

Ten per dieną išvargsta, 
išvargina arklį, kartais ir 
savo pačią (nors ir bobelės 
be turgaus neapsieina ir jos 
ten traukia kartu su vyrais 
Arba tankiai ir vienos). Nu
važiavo, pardavė ką nuve
žė, nusipirko dėžutę degtu
kų, o likusius pinigus nune
šė pas Mauškę, apsilaižė, ir 
vėlai, sutemus parvažiuoja 
namon. Po to vėl kelias die
nas guli ir laukia kito tur
gaus.

Tokie, kitokie ir dar ki
tokie apsileidimai kaime ir 
viensėdijose taip a'škųs kad 
iau valdžia neiškentė ilgiau 
ir nutaiė pavartot baudžia
vą priversti žmonelius apsi
taisyti.

Ale nenoriu apkaltint tik 
kaimiečių: tas pats ir mies
teliuose (miestuose jau po- 
lija žiuri tvarkos). Kaip 
kur viena gatvė jau išgrys- 
'a, bet kitos purvu užtvan- 
dintos. Švaros jokios nėra: 
ir Žydelka ir katalikė pila 
į gatvę srutas ir pamazgas. 
Už namų sąšlavynai ir mėš
lynai, ir visas miestelis iš
tisai dvokia iki jį perva
žiuoji.

Lietuva graži tik ten kur 
Dievulis išgražino, bet kur 
žmonėms reikėjo pasitaisy
ti ten jie sugadino, ir matyt 
be bizūno, be baudžiavos 
nepataisys.

Daugelis Lietuvos moky
toji! ir naujos valstybės tvė
rėjų jau anose ankstyvose 
nepriklausomybės d i e n ose 
apgailavo kad Vokiečiai 
Lietuvoje nepasiliko dar 
penketui metų, sako butų 
žmonelius išmokinę tvarkos 
ir švaros.

Ale kaip aš dabar matau 
tai Lietuviai apsieis ir be 
Vokiečių, juos švaros ir 
tvarkos išmokys Preziden
tas Smetona.
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FRIENDLINESS
By HELEN BALTRUKONIS

In this vast panaroma of life, in 
which we figure minutely, friendship 
is often likened unto a mirage that 
greets the burning eyes of the weary 
traveler, constantly beconing him to 
that oasis of rest and hope that he 
never attains. To some it is purely 
ephemeral in its nature devoid of 
that enduring and sincere altruism 
that characterizes the great Friend
ship of this hectic sphere. Many of 
us recall some of our Friendships like 
the sweet fragrance of spring flowers 
while the memories of others rise 
like phantoms from the depths of 
the shoal to mock us in our misery. 
How often have we sought in vain 
for that elusive will-of-the-wisp cal
led Friendship.

Friendship may arise to greet us 
anywhere and there is no reason for 
feeling that we are alone in life’s 
vortex. Without Friendship our lives 
are barren and as we approach the 
more mellow years of life, when our 
course is nearly ended, the sorrow 
of our empty existance becomes more 
poignant and we seem to stand a- 
part from our fellowmen. Many 
achieve the sacred treasure of Friend
ship, yet cast it into the mire and 
debase its sweetness.

Friendship is true communism, 
disregarding the monetary phase of 
Friendship. However, it appears 
that time is one of the cardinal 
factors that cause so many Friend
ships to be wrecked on the shoals 
of misunderstanding. It is only 
natural that we should desire to 
commune with those we love, to 
work, to read, and to fathom our 
life’s problems together. That joy 
of companionship floods our lives 
with an inspiring wave and keeps 
that flame of hope and ambition that 
so often appears to be on the verge 
of flickering out. Longfellow in 
his Psalm of Life says, “Not enjoy
ment and not sorrow, is our destin
ed end or way, but to act that each 
tomorrow finds us farther than to
day.” This can only be done by the 
right sort of associations that in
stils new thoughts and emotions in
to our souls arg hearts.

When Friendship is consummated, 
it means that both parties must be 
willing to abrogate their own desires 
for the benefit Of the other. With
out such sacrifices we can hope to 
attain nothing. We all recall the 
story of how Sir Philip Sidney, dying 
on the battle-field, after a severe 
skirmish with the Spaniards, gave 
his last drop of water to one of his 
dying foes. It was an act of Friend
ship towards mankind. If we are 
to eliminate the mighty wars that 
have devastated the earth and re
move the great class barrier that 
predominates our social life, it will 
be necessary that we forget our 
petty animosities, our ambitions and 
hatreds and submerge all in a com
mon board of Friendship. It is only 
panacea that will enable us to achieve 
the Utopia of our dreams.

BACHELOR RAPS
If the world were left to women— 

it would crumble in fifty years.

Many of the so-called grievances 
of women are false.

Girls set their caps at men—even 
their kneecaps these days.

Girls find temptations when and 
where they are ready for them.... 
in offices or out of them.

Religion, next to love, is woman’s 
favorite topic.

It is not education that makes 
women less domestic, but wealth.

Women would not be so in
dependent if it wasn’t for the weak- 
spined men, who give into them so 
easily.

Love in most cases is measured 
by dollars, and cents.

A spinster is a red hot mamma 
whose fire has gone out.

V. J. B.
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WEAKENED BY WEEK-ENDS THE NEW YORKER
By PETER SKUKAS

The Savings and Loan 
Situation

for the shareholders and officers. 
Real estate mortgages, however, are 
slow moving and practically frozen, 
therefore with no money being de
posited in their coffers and no small
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WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. Š

: Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok -
■ musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems jj
■ lygus, be tsižvelgimo į kaštus. jį
: Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo» į 
: derniškas. ' =
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I Am in Business
for your health. The grocer supplies 
food—the clothier provides clothes—the 
physician treats diseases of the body— 
and the dentist takes care of the teeth.

In all activities of business, “He profits 
most who serves best”.

My office is busy because I serve well 
and my prices are reasonable.

See me about your teeth.

DR. RAY SMITH Dentist
East 74th and St. Clair Avenue

= Office hours 9 A. M. to 8 P. M.. Closed Wednesdays & Sundays. :
^llllillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DEFROSTING AND DEBUNKING
Ohio is peculiar in that it is the 

only state in the union that permits 
these corporations to accept public 
deposits irrespective of the fact that 
these depositors are or are not mem
bers of the corporation. This then 
places, ipso facto, these concerns 
in the same class as any other 
banking concern. It is a qausi- 
public institution. For that matter, 
I am deeply interested in the problem. 
And likewise anyone who is a de
positor or a shareholder of such an 
institution should be interested in

amount of interest on mortgages and 
deposits being passed up or delin
quent these firms are in no position 
to pay or receive deposits.

PARASITIC NATURE
They are parasitic in nature in 

so far that they depend wholly upon 
other factors to prosper first and 
then they come in for their pile. 
Of course that would all be perfect
ly legitimate if they would not re
ceive public deposits of non-members. 
Anyone who felt that a savings and 
loan ass’n, investment was stable 
and knew that these concerns were

UNSPOKEN
There are rich springs underground 

Flowing still....yet never free: 
And we never hear their sound.... 

Nor their waters ever see.

There are thoughts deep in my heart 
Longing for a living tongue;

Yet their secrets ne’er depart.... 
Never spoken, never sung.

V. J. B.

the matter for their own interests.

EPHEMERALISTIC NATURE
These ephemeral, mushroom-type 

of corporations came into promin
ence during the World War and there
after, dealing mainly in funds to 
permit the 'small home-owners to 
purchase or to build homes on real 
estate security as collateral for the 
loans. Many on the other hand were 
built upon the flimsy groundwork 
of nationalistic discernment between 
the various groups in the urban cen
ters of Ohio. Leaders of these move
ments saw an opportunity to capi
talize upon the ignorance of their 
brethem and upon the racial discrim
inations of their particular peoples, 
while I do hope that ours and other 
groups never lose their identity, yet, 
to victimize certain groups after re
ceiving the confidence of these peo
ples is neither morally right nor 
good policy.

THE ORIGIN OF DEPOSITOR’S 
RIGHTS

In the late eighties and nineties 
these firms were so organized that 
the stockholders and depositors had 
equal rights in voicing their opin
ions on policies to be adhered to. 
It was in effect, a win all, sink ;all 
proposition, and it still is today. 
The State of Ohio and the courts 
look upon these institutions from 
the same angle when making any 
new decisions. In other words, the 
depositors have as much right and 
more when it comes to any major 
change in the setup or problem in-1 
volving any move affecting the de
positors adversely. Most of these 
institutions have a deposit-capital 
ratio of five to one. That is quite 
a sturdy relationship between these 
t—Q Quantities, and is therefore one 
miuuue argument in favor of them.

PROXIMITY TO MORTGAGE CO’S.
These concerns would have been, 

and are to a certain extent, merely 
mortgage companies with the ex
ception that they accept public de
posits from non-members. Their in- 
vesment folios are very limited 
by law; consisting mainly of real 
estate mortgages, government bonds 
and just lately the legislature of 
Ohio passed laws permitting these 
institutions to accept Home Owners 
Loan Bonds of the Federal Corpora- j 
tion. Now, government bonds of any;

not banks—for the law prohibits the 
use of, bank, trust or any combina
tion of these in their name—are 
only exercising their free will in 
the matter there in no basis for an 
argument.

EXAMINATIONS
The whole problem is that these 

firms accepted public deposits—which 
is permitted by Laws of the State 
of Ohio—and are not subject to the 
rigid examination, and not bound 
by some of the stringent rules of 
the banking act, of the Code of 
Ohio. To be sure examinations were 
held but most of them were a huge 
joke. As long as the cash and the 
investment folios showed by balance 
that they were not ransacked every
thing was fine. The loopholes pos
sible are many. In fact too num
erous to mention.

MONOPOLISTIC CONTROL
Control is usually found vested in 

a small group of individuals either 
through their own legitimate stock
holdings or through proxies. Oftimes 
elections are held days before the 
meeting of the shareholders and 
since they are able by, hook or crook, 
to assemble a working majority of 
votes, direct or by proxies, they are 
able to pick anybody off the street 
and elect him a director and if he 
gets too hot for them they can with 
the same means put him back on the 
street. It is all a question of 
whether they are willing to abide by 
their decisions, dummy-like, and act 
as if they are important.

REDRESS FROM COURTS
The minority, on the other hand, 

are not left without any powers. No, 
the law provides relief in just such 
situations as these. The only ob
jection is the cost of the trial. If 
there were criminal transgressions 
then the State of Ohio could prose
cute them for criminal acts.

There is no question in my mind 
that if certain issues were brought 
before a court of justice, where 
dominating influence of cliques were 
absent, much could be done in the 
interests of the depositors and the 
sharehlders. This is not a question 
of personalities, but of principles.

The population of bears- black and
type in the United States are consid- brown - in Florida is 255. 
ered, by all, to be the safest type of 
investment possible. But the gist 
of the problem is that their returns 
on these investments were comparab
ly small with the returns on real

There are more than twenty-mil
lion widows in India and 300,000 of 
them are under 25 years.

estate mortgages. Government Bonds Women go to beauty specialists 
are good for the depositor but not as to their father confessor.

S P O fe T S
Democrats’ Quintet Walloped

A Glimpse at Lithuanian 
History

(b) South of the line Niemen 
—Grodno—Suvalki and the Mazuri- 
an Lakes, between the Bobr and 
Narev Rivers and the Bieloviez For
est, as far as Drohiezin-Melnik, lived 
a second Lithuanian tribe—the Jo
tvingiam. Closely hemmed in by 
the Slavs (Russians and Poles) they 
became the victims of their neighbors 
at about the same time as the Teu
tons conquered their brothers, the 
Old Prussians. The recurrent in
vasions of the Volhynian dukes and 
Polish rulers laid waste to the land 
of the Jotvingians and exterminated 
the people. About 1264 the Jotving- 
ian tribe vanishes from the history 
of the Lithuanian nation; their lands 
were settled by the Poles (Polesie 
district) and the Russians (Bieloviez 
district).

(c) To the east the Lithuanians 
came into contact with the Russians. 
When the power of Kiev fell and the 
so-called “period of division” (the 
endless strife among the lesser rulers 
of the Duchy of Polock) began, the 
neighboring Lithuanian chiefs were 
frequently drawn by the Russians 
themselves into their quarrels..

Often the Lithuanian chiefs took 
advantage of the Russian chaos and, 
in concert or separately, occupied 
Russian territory. Thus by the be
ginning of the 13th century the ex
tensive territories of Polock, Turov, 
and even of Smolensk had come into 
the hands of the Lithuanian dukes. 
The Lithuanians saved the Russians 
in these territories from the Tartar 
yoke, often at the price of sanguin
ary battles.

(d) In the north the Lithuanians 
had the kindred Lettish tribes for 
neighbors. The Letts then occupied 
much the same territory as tod-y 
The Dvina River was the G — 
traders’ ancient route to 
Frequently attacked by t’’-
and Livonians, these tr ’ 
led under the protectin’’ 
knights. About 1200 the P?pe p o 
claimed here, too, a crusade agUns 
the pagans. The crusaders foun-'e 
Riga as a military base and in 1 
formed the “Order of *h~ T'T r 
Brethren of Chr’st” ’
“Knights of the Sword” 
Old Prussia, the “ni"-’ ’ ■' -
were baptized with fire and i • ->r 1 
and the crusaders gave more though 
to acquiring the worldly goods and 
territory of the “baptized” than to 
the saving of their souls. By 1235 
the Order had conquered almost all 
of the Lettish territory, a large part 
of Estonia and part of Courljnd. 
Continuing their campaigns in Cour- 
land, the Knights of the Sword en 
deavored to establish direct com
munication with the knights of the 
Cross (the Teutonic Order) in Old 
Prussia, through Memelburg (Klai
peda), and thus cut off the Central 
Lithuanians from access to the sea. 
Attacked by the Germans, from the 
west and north and by the Russians 
and Poles from the east and south, 
the Central Lithuanian chiefs were 
forced to forget their private dif
ferences and unite in a strong de
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No Kolds placed a thorn in the 
side of the Democrats by giving them 
a walloping that they wiould not have 
received if the breaks would have 
been playing with them—and the 
refs.

Greenwald was out, with an injury 
and the boys were not in tip top 
shape, what one would call “alive” 
So, that’s the handicap they had to 
struggle with. Through this Mara
thon game the Dems, battled thru 
two overtime periods and only then 
did they slip.

No Kolds tallied two buckets in 
quick succession in the second over
time session to win with the score 
35 to 31.

At the end of the first overtime 
period, Dan Malone had a fould shot 
caled to his favor, so the only thing 
he had to do was sink that one shot 
and win the game—but unfortunately 
he just wasn’t able to make the 
shot—so he couldn’t be the hero of 
the game.

It looks as if the Lithuanian 
Democrats will be the champ Lith
uanian team in Cleveland this year. 
No other teams are playing “basket
ball’ here.

Democrats will, play the Fixit Tires 
at the St. Clair Bathouse, Friday, 
Feb. 2 at 8 P.M. Come out and see 
the team play good basketball.
rtlll F Rntc hdshad SaĄĄnordo*į

fensive organization. The energetic 
Duke Mindangas (1265), stronger 
than the other chiefs, succeeded in 
uniteding all the lands inhabited by 
the Lithuanians into one principality 
and thus become the founder of the

PLAYED JAN. 25th, at PORT-
LAND-OUTWAYTE GYM

NO KOLDS
Players Name P G F
Nerkowski .................... F 1 0
Kasper ............................. F 2 1
Conrad .......................  F 2 1
Hruska ............................. C 4 2
McDonald ........................ G 0 0
Dudas . ............................... G 2 1
Tampson ........................ G 4 0

Total ............................................

Lithuanian Democratic Club
Players Name P G F
Maxse ...................  F 0 0
Carlson ............................. F 5 0
Riidd ................................. F 4 0
G. Malone ..........   C 2 1
D. Malone .................... G 1'0
Debesis ............................. G 1 0
Valūnas ............................. G 3 0

Total ...................... .....................
2 Overtime Periods

Lithuanian State.

EXHIBITION GAME—K. of L. Hall
January 22nd

T
2
5
5

10
0
5
8

35

T 
0 

10 
8 
3 
2

Lithuanian Democratic
Players Name P
Greenwald .................... F
Rodgers ............................. F
Maxse ............................. F
Rudd ............................. F
Kubilus ............................. C
D. Malone ........................ G
Valūnas ............................. G
Debesis ............................. G

Club
G F T
4 0 8
10 2
3 2 8
4 0 8
4 0 8
2 0 4
4 0 8
2 0 4

Liet 
teisi 
tas i 
niij 
gos. 
sirinl 

6621 1

Total 50

Players Name 
Lesko .............
Kozy .............
Stephany ...

2 i Burke .............
6 Fabian .........

31 Drew .............
| Total ...

22nd Ward Democrats 
G 
0 
6 
3 
3 
0 
1

P 
F 
F 
C 
G 
G 
G

F T 
0 0 
1’ 13 
1 
1 
0 
0

7 
7 
0
2

29



Vasario 2, 1934 DIRVA

VELIUONA
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

SUMAŽINO SVIESTO 
KONTINGENTĄ

APŽVALGA IR 
PASTABOS

DETROIT

Istoriškas miestas prie že
mutinio Nemuno.

Veliuona yra sena istoriš
ka sritis, kur nuo amžių kas 
nors buvo ir gyveno.

Veliuonoje yra bažnyčia 
statyta Didžio Kunigaikš
čio Vytauto, kuris priėmęs 
krikštą per kelis metus iki 
savo mirties pastatė visoje 
Lietuvoje daug bažnyčių. 
Ši Veliuonos bažnyčia dabar 
naujai atremontuota.

Aplink Veliuoną yra gra
žus piliakalniai ištaisyti 
kliombais, gėlynais. Vasa
ros laiku daug atsilanko net 
iš užsienio ekskursijų pasi
žiūrėti kur žuvo Lietuvos 
Didis Kunigaikštis Gedimi
nas mūšyje su kryžiuočiais 
žiemą 1341 metų pradžioje. 
Jo žuvimo vietoje tapo su
piltas kalnas, kur dabar iš
statyta Gediminui pamink
las.

Veliuonos miestas yra iš- 
sitęsęs palei galingą ir am
žiais tylintį Nemuną. Mie
stas turi ilgio apie tris ki
lometrus, trobesių yra gra
žių.

Prieš didįjį karą pašto 
Veliuonoje kaipir visai ne
buvo, o dabar yra net apie 
40 telefono abonentų ir paš
te tarnauja keturi tarnau
tojai, kurie savo darbą ge
rai žino.

Kartą-į mėnesį Veliuono
je buna jomarkai, o kiek
vieną antradienį buna tur- 
gai. Prekyba labai gyva.

Krizio pasėkos kankina 
gyventojus. Žydai prisisko
lino iš Lietuvių pinigus, o 
paskui baųkrutus paskelbia.

Buvo užėjus tokia liga:., 
tankiai gaisrai įvykdavo. 
Stambių ūkininkų .trobesių 
sudegę apie 10.

Veliuona stovi ant vieš
kelio iš Kauno į Jurbarką 
ir į Prusus. Artimiausias 
prie to vieškelio miestelis 
iš Kauno pusės yra Sere
džius prie Dubysos, o že
miu Nemunu paskui seka 
Skirsnemunė ir toliau Jur
barkas. Skersai Nemuną 
artimiausi miesteliai yra Il
guva, Plokščiai, Gelgaudiš
kis. Ąžuolas.

Kulva yra nedidelis baž
nytkaimis. Jį randasi Kau
no apskrityje, Jonavos val
sčiuje. Kulva rodos niekuo 
nėra pasižymėjęs. Jis dau
giau reikšmės turi Lietuvos 
reformatams, nes čia gy
veno ir mirė Martyno Liu
terio mokinys Jonas Kul
vietis. Pereitą metą Lietu
vos reformatai kasinėjo a- 
pie Kulvą ir surado J. Kul 
viečio kapą bei tą vietą kur 
jisai buvo pastatęs refor
matų bažnyčią.

Kulva atsiradus sako an
ksčiau negu Jonava, tik po 
Kulviečio mirties ji buvo 
užmiršta. Dabar Kulvoje 
gyvena viso 35 žmonės, yra 
pradžios mokykla. Visame 
bažnytkaimyje gyvena tik
tai Lenkai arba sulenkėję 
Lietuviai.

Pačiame miestelyje yra 
tik viena krautuvė.

Per Kulvą eina vieškelis 
i Kauną. Nuo Kulvos iki 
Kauno yra 35 klm., iki Jo
navos 9 klm. ir iki artimiau
sios Žeimio gelžkelio sto
ties 7 klm.

Kadangi gyventojai labai 
sulenkėję tai yra labai daug 
ir neapsišvietusių, daug yra 
dar beraščių. Išpradžių su
lenkėję tėvai nenorėjo net 
savo vaikus leisti j Lietu
višką pradžios mokyklą 
Dabar gyventojai pradeda 
šiek-tiek atlietuvėti. Di
džiausią įtaką šioje srityje 
turi mokykla, nes dabar su- 
lietuvėję vaikai sulietuvi
na ir tėvus. Yra Šaulių bu
ris vedamas mokytojo Vai- 
šnio ir Jaunalietuvių buris 
vedamas mokytojo Strazdo.

Sulenkėjusiems parapijo- 
nams dar kas antras sek
madienis kunigas sako pa
mokslą Lenkiškai.

Kulvos dabartinė mokyk
la pastatyta 1853 metais po
no Daunoravičiaus, kurie 
karstas dabar stovi padėtas 
tam tyčia pastatytam mūre
lyje ant šventoriaus.

Kulvos apielinkėse yra 
SkrabinU’kaimo lauke pilia
kalnis ir daug kitų senka
pių randasi iš senų laikų.

J. Balčiūnas

ŽINIOS
ATBUKO ŽURNALISTAI.

su- 
kie- 
tek- 
Ta-

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.)
1933 m. pabaigoje Vokiečiai 

paskelbė kad visoms valsty
bėms sviesto kontingentus 
mažina 20 nuoš. įvežamų 
kių. Taigi Lietuvai turėjo 
ti 1,710 tonų per metus.
čiau kitoms valstybėms Vokie
čiai sumažino sviesto kontin
gentus 20 nuoš., o Lietuvai 
specialiai 71.3 nuoš. ir paliko 
tik 600 tonų per metus.

Be to, nustatytas kiekis lei
džiama įvežti kas mėnuo lygio
mis dalimis. šis nustatymas 
Lietuvai yra nepalankus tuo 
kad žiemą Lietuvoje sviesto 
produkcija maža, ne visuomet 
galima išnaudoti, o vasarą, kai 
sviesto daugiau, neleidžia neiš
semtų mėnesių kontingentų 
papildyti.

Kad suvaržymai lankstesni 
butų, Vokiečiai įsteigė valsty
binę riebalų įstaigą, kuri nuo 
Vasario 1 d. 1934 m. reguliuos 
ne tik sviesto įvežimą bet ir 
kainas. Pavyzdin, iki šiol Vo
kietijoje sviestas 
gesnis negu kitus, 
glijoje.

Apskaičiuojama
sviesto sumažinimas į Vokieti
ją duos nuostolių pusantro mi
lijono litų. “L.U.”

buvo bran- 
sakysim An-

kad Lietuvos

LIETUVOS DERYBOS
SU ANGLIJA 
PRASIDĖJO

Kaunas., — Iš tikrų šaltinių 
teko sužinoti kad Lietuvos-An
glijos prekybos derybos prasi
deda Londone Sausio 26 d.

šios derybos Lietuvai yra 
svarbios, nes paskutiniu laiku 
gali būti apie 80 nuoš. žemės 
ūkio gaminių eksportuojama į 
Angliją, o mažėjant išvežimui 
į Vokietiją, Lietuva su Anglais 
sueina dar į glaudesnius pre
kybos santikius.

šiomis derybomis be kitų y- 
ra gyvai susidomėję Lietuvos 
tekstilės pramonininkai. Mat, 
Anglijos manufaktūra Lietuvo
je turi gerą vardą ir gerą rin
ką, tai vietiniai tekstilės ga
mintojai baiminasi kad Anglų 
manufaktūra neužkariautų jų 
pozicijų.

Pienocentras ir Maistas yra 
itin suinteresuoti derybomis ir 
jų pasekmėmis, nes todvi įmo
nės jau, 
džiausiąs 
joje.

ne nuo šiandien di- 
rinkas randa Angli-

“L.U.”

------ . ,-----  . a ii r." ooi d, 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pdlcriu skaūdanią vietą — kur pats 
skausmas yra. Pain-Expcllcris greitai 
persisunks į pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex** 
pcllerio namuose ir naudokite jj neati
dėliojant kuomet tik pajauėiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

Degtines Parduota už 
24,066,084 Lt.

Kaunas. — Centralinio sta
tistikos biuro duomenimis, per 
11 menesių 1933 metais Lietu
voje degtinės parduota arti ke
turių milijonų litrų už 24,066,- 
084 litus.

1932 m. per tiek pat laiko 
buvo parduota už 28,123,059 li
tus. “L.U.”

^iiiiiiiiitiiEiitiitiiiiiiiiigiiHiiiiiiBiiliimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiisiiiiiiii^| BELLA C. JAKUBS |
E (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore) =

Lithuanian Funeral Home |
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų E

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

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

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- E 
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. E
E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
r<niiiiiiHHiiiiiiiuiimniiiiniiiiniiniiniiiuiuiniiiiniiimuninoini8iiiiiiiiiiiiiiiin ~

Užsirašyk tuojau 
“AMERIKOS LIETUVĮ” METAMS ir 

Gausi gražiai spalvuotą istorinį 
Dariaus-Girėno Kalendorių Dovanai 

Amerikos Lietuvis yra bepartiviškos krypties savaitinis 8-nių pus
lapių laikraštis. Prenumeratos kaina Suv. Valstijose $1.50. 

Usisnyje ir Kanadoje $2 metams.

Jam bendradarbiauja žymus Amerikos ir Lietuvos rašyt. 
Pageidautume kad ir Tamsta su jų raštais susipažintumei.

“Amerikos Lietuvis”
14 Vernon Street________ ____________ Worcester, Mass.

“Dirvos” Redakcijos:(Nuo
šioms Lietuvos-Anglijos preky
bos deryboms buvo pašauktas 
į Lietuvą iš Washingtono Lie
tuvos Ministeris B. K. Balutis, 
kuris Sausio 3 d. išsiskubino j 
Kauną.)

PASKATINA SVIESTO GA
MYBĄ

Nežiūrint sumažinimo svies
to išvežimo Į Vokietiją, Lietu
voje sviesto gamybą mažinti 
neketinama, priešingai, pieno 
perdirbimo bendrovių nariams 
išleista paskatinimas žiemą sta
tyti daugiau pieno, ir Pienocen
tras nutarė nuo Sausio mėn. iki 
Balandžio mėn. pieno perdirbi
mo bendrovėms mokėti po 7 lt. 
50c priedo už kiekvieną svies
to statinaitę, kiek bus paga
minta daugiau kaip pernai per 
tą laiką.

Iš SLA. 198 KUOPOS 
DARBUOTĖS

Per 1933 metus SLA. 198-ta 
kuopa yra daug nuveikus kul
tūrinio darbo darydama įvai
rius parengimus. Taipgi nema
ža veikė ir labdarybės srityje 
sušelpiant negalinčius dirbti se
nus žmones ir teikiant paskolą I 
SLA. nariams i 
užsimokėti duokles į SLA. 
tai Akrono 
rėmė kuopos

Užbaigiant 
31 d., kuopa 
bendrai su Rusų pašelpine dr- 
ja. žmonių prisirinko pilna sa
lė kiek tik buvo galima sutal
pinti.

Pirmiausia programą užėmė 
Rusai, kurie suvaidino “Moče- 
ką” ir turėjo dainų ir muzikos. 
Veikalą suvaidino gerai, kiek 
silpniau išėjo dainos ir muzi- 
kalė dalis. Nors Lietuviai ne 
visi supranta Rusų kalbą, bet 
laike programo užsilaikė gerai.

Rusų programui pasibaig'tis, 
pasirodė scenoje Lietuvių pro
gramo vedėjas, B. Verseckas. 
Jis trumpai pabrėžė apie su
rengtą vakarą ir apibudino vei
kalą, kuris buvo “Lizdas Nami- 
minio Liūto”. Veikale roles 
rėjo šie: A. Savukynas, B. P. 
švelnienė, J. Sebestinienė, J. 
Bilitskas, J. Taparauskas, V. T. 
Neverauskas, P. Yurgelis, E. 
Trumpickienė, B. Yarošius, P. 
švelnis.

Remiantis publikos išsireiški
mais, visi aktoriai savo roles 
atliko gerai. Kaip Rusų taip 
ir Lietuvių veikalų aktoriai po 
programo turėjo bendrą vaka
rienę ir buvo apdovanoti: nuo 
Lietuvių gavo dovanas A. Sa
vukynas, B. P. švelnienė ir J. 
Taparauskas. Taipgi trys pa
žymesni Rusai aktoriai gavo 
j -< ■dovanas.

Pertraukoje vaidinimų,, jau
na Birutė Jankauskaitė padek
lamavo eiles “Ginčai Tamsos 
su Šviesa”. Atliko labai gerai.

Dainų programą išpildė E. 
Sedariutė, kuri vieną dainą su
dainavo Rusų kalboje, kas la
bai nustebino Rusus. E. Seda
riutė yra Amerikoj gimus ir 
augus jauna mergaitė, jau ke
li metai kaip lavina balsą. Da
bartiniu laiku yra narė Akrono 
Light Operos. Trumpoje atei
tyje Akrono Lietuvių kolonija 
turės labai populiarišką daini
ninkė.

Muzikos dalį išpildė Biruta 
Garioniutė.

Pageidaujama kad SLA. 198 
kp. parengtų daugiau tokių va
karų. Pelno liko virš $90.

Reporteris V.

Tūliems Lietuvos žurnalis
tams nesiseka Amerikoje. At
vykęs Amerikon J. Pronskus 
redaguot “Sandarą”, atbukino 
savo miklią plunksną ir pagy
venęs “Sandaros” sandvičiais 
susilpnėjo kūne, pakovojęs su 
sandariečiais už “defnokratiją” 
ir prisišliejęs prie socialistų iš-

neišgalintiems nokinęs įvalias Lietuvos tau- 
Už tinę vyriausybę, pagaliau gry- 

žo Lietuvon.
Dabar kitas Lietuvos žurna- 

listas-poetas J. Tysliava, sekda
mas p. Pronskaus pėdomis at
vyko Amerikon ir pradėjo re- 
deguoti “Vienybę”, bet pasta
rasis taipgi ilgai gyventi “Vie
nybės” sandvičiais negalės, r 
p. Tysliava nemažiau nukentės 
negu p. Pronskus nukentėję 
žurnalistiniu atžvilgiu Ameri
koje, nes jam tenka tokiose pat 
sąlygose kaip p. Pronskui ko
voti už “demokratiją” dolari- 
nių politikierių eilėse, ir taip 
pat pataikauti socialistams.

Lietuviai gausiai 
parengimus, 
senus metus, Gr. 
turėjo parengimą

“GRAŽI” KARIKATŪRA

tu-

CUKRAUS MONOPOLIS JAU 
ĮVESTAS

Kaunas. — Ministerių kabi
netas nutarė leisti iš užsienio 
Lietuvon cukrų įvežti tik “Lie
tuvos cukraus” bendrovei, fak
tiškai finansų ministerijai. Va
dinasi, visa importuoto ir Ma- 
riampolėj padirbto cukraus ur
mo prekyba atiduota į finansų 
ministerijos rankose.

“Lietuvos” cukrus dabar 
cukraus kainas Lietuvoje 
statys.

Spėjama kad galinti 
monopolizuota ir druskas 
kybą.

ir 
nu-

būti
pre-

“L.U.”

Laivakorčių kainų ir kitų informacijų kreipkitės pas 
Scandinavian American-Line autorizuotų agentų

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

VELYKŲ EKSKURSIJA Į LIETUVA 
per Scandinavian-American Line 

asmeniškai vadovaujant 
JUOZUI BABRAVIČIUI 

gerai žinomam operos dainininkui, laivu

S. S. United States
Tiesiog per Copenhagen, o iš teij tiesioginiu laivu į KLAIPĖDĄ. 

Visas vandens kelias per Copenhagen į Klaipėdą bus po 
vadovyste musų gerai žinomo operos dainininko 

JUOZO BABRAVIČIAUS

važiuoja po- 
valdovas ilgą 
ir dainuoja: 

važiavau nak-
privažiavau ‘Vienybės’

NUŽUDYTA MOTERIS. Per
eitą savaitę prie kelio užmies
tyje buvo rasta lavonas mote
ries, Virginia Gibson. Ji buvo 
labai sudaužyta. Tyrinėjimai 
parodo kad ji buvo nužudyta, o 
ne kaip nors netyčia suvažinė
ta. Jos lavonas rastas po nak
ties ant kelio kuomet jau keli 
automobiliai buvo ją pervažia
vę ir isšyk išrodė kad ji buvo 
užmušta automobilio per kelią 
einant. Tolesni tyrinėjimai pa
rodė kad ji buvo keno nors nu
žudyta ir išvežta ir pamesta 
ant kelio užmiestyje.

LENKAS ĮTARTAS ŽMOG
ŽUDYSTĖJE. Frank Zajkow- 
ski iš JHamtramck tapo įvardin
tas nužudytoj u South End Klu
bo užeigos pritarnautojo, kuris 
buvo nužudytas Sausio 5 d., 
bet jo lavonas rastas tiktai per
eitą savaitę išmestas grėbė j e 
netoli New Baltimore, Mich.

To klubo savininkas, Ham- 
ti'amcko politikierius, pasamdė 
du vyru lavoną išvežti ir išmes
ti, po to kai nesulaukė paties 
Zajkowskio sugryžtant atlikti 
tą darbą.

Tarydmas ėjo ilgai ir savi
ninkas gynėsi nieko nežinąs 
apie tą žudystę. Policija visą 
dalyką išgavo sugaudydama ir 
klausinėdama vieną po kito nu
žiūrėtus asmenis. Išrodo kad 
ir kiti suimtieji yra Lenkai: 
Baszarsky, Grzeskowiak, ir po
ra merginų su jais suimtų, ku
rie matė nušovimą.

Klubo savininkas laukdamas 
Zajkowskio sugryžtant lavoną 
prašalinti, matyt buvo užprašęs 
kurį iš laidotuvių direktorių tą 
nužudytą žmogų chemiškai Nu
taisyti nuo puvimo, nes rastas, 
lavonas pasirodė nesugedęs po 
virš dviejų savaičių laiko.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

Jonas Tareila
826 Bank St. Waterbury, Conn.

K. DLAŽAITIS 
“Dirvos” agentas 

Užrašo “Dirvą” metams"^ ar
ba pusei metų. Kreipkitės 

į jį. Antrašas:
209 Chapel Street 

NEW HAVEN, CONN.

Išpardavimas!
ŽIEMINIU REIKMENŲ 

Už Specialiai Pigias 
Kainas!

Union Siutai ........... 97c
Sweater Coats .... $1.19 
Geri Marškiniai .... 69c 
šilko Kakliniai .... 99c 
Darbinės Kelnės . . $1.69 

98c

Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų
Vaikų Sweateriai
Vaikų Lumberjacts .... $1.98
Vaikų Trumpos Kelnės . . $1.00
Vaikų Marškiniai .............. 49c
Vaikų Overkotai ........... $4.49
Vyrų Overkotai ........... $8.95

Th eKramer Reich Co
7002 Superior Ave

Kampas Giddings Rd.

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

LINIJA
,_ 1 MsAsĮUA, >■ Ij New Yorko

i KLAIPĖDĄ
?er Go:henburgį

“ambasadorius” jiems 
šventakupriai sto- 

(jis turbut kal- 
National

Advancement?) 
“ambasado- 

garsus diplo- 
pilname išdi- 
aukšta šilki-

NAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.

Dengiu ir taisau stogus ir nuc- 
bėgų rynas. 
geras ir nebrangus.
Owners Furnace & 
Roofing Co. 
GRAFF (Lietuvis)

GArf. 9269-R

GREITA 
KELIONE 

per ŠVEDIJĄ

Darbas 
Home

J. W.
7313 Myron av.

“Vienybėj” Tarkoje tilpo la
bai “graži” karikatūra, kuri at
vaizduoja “Vienybės” organi
zuotą bejiegiškumą. Reiškia, 
“Vienybė” juokiasi pati iš sa
vęs ir savo bejiegiškumo. Ka
rikatūros atvaizde matom “Vie
nybės” štabo narius velkančius 
vežimą kuriame 
nas “Vienybės” 
cigarą apsižiojęs 
“Važiavau dieną, 
tį, ir 
galą!”

Aplink važiuojantį poną val
dovą stovi vienybiečių būrelis 
ir vieny bietiškai ginčijasi — 
smerkia vieni kitus, o šventa- 
kuprių
pareiškia: 
vi už N. R. A. 
ba apie vienybiečių 
Revolutionary
Už šventakuprių 
riaus pečių stovi 
matinis daktaras 
dūme, pasipuošęs
ne skrybėle, su ilga uodega dip
lomatišku kostiumu ir rankoje 
laikydamas pundą skymiškų 
projektų, šypsodamasis sako: 
“Valio! Mūsiškiai viršija!”

Kyla klausimas kame jie vir
šija, ar SLA. $25,000 paskolos 
pinigais išaugintą “Vienybę” 
pasisavinti, ar gal jo mintyje 
yra SLA. investmento kritiška 
padėtis, kurią jis savo skymais' 
mano likviduoti.

Obzervatorius.

Kurie turite Lietuvių 
Banke pinigų ir norite 
juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

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

delio pasitenkinimo iš jos.
Kas platina “Dirvą” — tas 

platina Apšvietą.

Velykine Ekskursija!
Rengia

Liet. Laiv.. A. Sąj. Amerikoje
Populiariu Garlaiviu

DROTTNINGHOLM
Išplaukia iš New Yorko 

KOVO (MARCH) 17 d., 1934 
Ekskursijų vadovaus filmininkas 

p. K. LUKŠYS
- Kiti Išplaukimai —
Drottningholm, Vas. 17
Knngsholm   Bal. 4 
Gripsholm ......... Bal. 21
Kungsholm ......... Geg. 7

Norintieji kartu keliauti kreipkitės į 
LLASA narį, arba į bent kurį auto- 

torizuotų agentų.

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Ave. Chicago Ill.

S.
M.
M.
M.

S.
L.
L.
L.
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KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKESE

Kaip žino-

iš-

Biru-

Pirm to buvo įvąirio-1 pats Vincas Greičius.■ 
cose vietose ir prieš , ■ -----------------

X

(6)Greičius.

RENGIA BENDRAI CLEVELANDO

SEKM. VASARIO-FEB. 18
Pradžia 5:30 vai. vakare.

tymu.
du, Ku-

Iš CHICAGOS lankėsi pas 
savo tėvus ir gimines Juozas 
Traskauskas.

Vilkelie-
L. ž.”,

d. ku- 
nebus, 
salėje.

Skyrius V.
1887 m. pašventino Juozą Ma- 

Jo primicija (pirmos mišios) 
naujai išstatytoj Lenkų bažny-

Bet 
kelis žodžius atsakyti Į 
paaiškinti kaip dalykai

VAŽIUOSIT LIETUVON?— 
creipkitės j “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

ir nemokėjo 
kurie mokėjo

do tauta, ir

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

Tą , patį vakarą lošė. šeštoko 
tymas, Vilkelio, Marčiulaičio ir 
kiti. Lošimai atsibuna kas va
karas.

PARSIDUODA
Gera valgykla, su visais Įtaisy

mais. Geroj Lietuviškoj kolonijoj. 
Biznis gerai išdirbtas nuo 1925 me
tų. Kaina prieinama. Kreipkitės 
tuoj. (4)

6603 WADE PARK AVE.

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

© ROSEDALE
Dry Cleaning CoJ

C. F. PETRAITIS, Prop. 1 
G702 Superior Ave.,*

Tautos Šventes ’ Belau- ĮDR- 
Idant

Cleveland© Lietuviai, ar ren-. 
giatės prie pirmo iškilmingiau- 
sio ir istoriško Ą>vaikščiojimo 
Lietuvos Nepriklausomybės 16 „nu
metų sukaktuvių ? Prie to ren-1 snankyti jr savo užvilktas mo- 
giasi organizuotas kūnas — -
musų draugijos, kurios išvien 
rengia tą didelę Tautos šventę 
apvaikščioti sekmadienį, Vasa
rio 18 dieną.

Iškilmė bus tuo didelė ir įs
pūdinga kad pirmą kartą savo 
Tautos Nepriklausomybės šven
tę apvaikščiosime Lietuvių Dar
želyje prie Dr. Jono Basanavi
čiaus paminklo.

Dr. Jonas Basanavičius yra 
pramintas musų Tautos Atgi
mimo Tėvu. Jis dirbo už Lie
tuvos laisvę, jis Vasario 16-tą 
1918 metais pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimą, 
ir Vasario 16 dieną 1927 me
tais jis mirė Vilniuje ir ten pa
laidotas.

Niekur kitur pasaulyje dar 
nėra jam paminklo x be pačios 
Lietuvos kaip tik Clevelande, 
musų Lietuvių Darželyje, ir šy- 
met yra pirmutinė Nepriklau
somybės šventė kurią galime 
apvaikščioti atiduodant garbę 
musų Tautos Atgimimo Tėvui 
prie jo paminklo.

Draugijos gali paaukauti vai
nikus padėti prie paminklo. 
Ypač paragintina kad tą pada
rytų Dr. Vinco Kudirkos Drau
gija, dabar, kadangi Gruodžio 
31 dieną suėjo 75 metai nuo 
Vinco Kudirkos' gimimo. O kas 
yra Kudirka? Nagi musų Tau
tos Himno Tėvas!

Kaip tik pritiktų abu tuos 
pamipėjimus padaryti vienu 
kartu,, ir tiktai dabar, ne kitą 
kurį metą! Ir Dr. Basanavi
čius, ir Dr,. Kudirka yra mūšų 
Tautos kėlėjai, abu užsitarnavo 
sau pagarbos, ir todėl priderė
tų Dr. Vinco Kudirkos vardo 
draugijai Clevelande šios iškil- 
mL. proga paminėti Dr. Vincą 
Kudirką ir pagerbti Dr. Basa
navičių vainiku.

- Jagu draugija iš iždo negali 
vainikui pinigų skirti, privalė
tų Aįtlrąugijos patriotai nariai 
susidėti ir savo .draugijos var
du vainiką Darželyje, padėti.

Po ,trupipų iškilmių Daržely! 
je, kurie norės ęląlyVaųti vaka
rienėje, gali iškąlno užsisakyti 
vietą (tikieras 50c., prasidės 
nuo 3:30 ir tęsis įki 5vak.).

Paskui, nub 5:30 vakare, bus 
viršutinėje salėje gražus pro
gramas su kalbėtojais ir daino
mis. Įžanga 15c. Rep.

(Daugiau žiūrėkit šiame pus
lapyje telpančiame skelbime.)

V. KUDIRKOS DR-JOS 
SUSIRINKIMAS

ir Dr. A. J. Kazlaucko paskaita.
šį penktadienį, Vasario 2 d., 

nuo 7:30 vakare, įvyks Dr. Vin
co Kudirkos Dr-jos susirinki
mas. Nariai esat raginami at-

kestis atsilyginti. Kaip žinote, 
paskutiniais keturiais mėnesiais 
net penki musų draugijos na
riai su mumis amžinai atsisky
rė, ir nariai privalo sumokėti 
jų pomirtines, kadangi už jų 
nemokėjimą po trijų mėnesių 
esat, taip lygiai spenduojami, 
o po šešių mėnesių braukiami. 
Todėl svarbu tą įsitėmyti ir 
užvilktas duokles sekančiame 
susirinkime atsilyginti.

Susirinkimą užbaigus, apie 
9 valandą Dr. A. J. Kazlauckas 
skaitys paskaitą apie sveikatą. 
Taigi paskaitoje gali dalyvauti 
ir pašaliniai, kaip vyrai taip ir 
moterys, pasiklausyti naudingų 
patarimų apie musų, brangiau
si turtą sveikatą.
ma, Dr. Kazlauckas nepavydi 
patarimų, na jų ir suteiks, nes 
kaip sakoma šimtą kartų leng- 
giau apsisaugoti nuo ligos ne
gu gydytis.

A. M. Praškevičius, 
Turto rast.

AMERICAN EQUALITY LY
GOS VALDYBA

American Equality Lyga sa
vo metiniame susirinkime 
rinko sekančius asmenis į val
dybą : George Green — Prezi
dentas; A. L Hausman — ekze- 
kutiyis sekretorius; Charles J. 
Bills (Lietuvis) — finansų se- 
kret.,; Teisėjas Lewis Drucker 
—. iždininkas.

APSIVEDĖ. Sausio 27 d. 
apsivedė Antanas Viktoras su 
Elena černiute. Jų vestuvės 
buvo tikras surprize, šliubą 
ėmė šv., Jurgio bažnyčioje.'

Vestuvių .-pokilis buvo Vik
torų | nąmųose. Dąlyvavo jau
navedžių giminės. Linkėtina 
jaunai porelei gražaus gyveni
mo.

IŠ LIET. DEMOKRA
TŲ KLUBO DAR

BUOTĖS
MANO 49 M. GYVENIMO CLEVELANDE

Rašo N. F. Martišauskas, Vienas iš Pirmiausių šio miesto Lietuvių Ateivių.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS 
Tikram Lietuviui. — Tamstos 
laiškas rašytas “Dirvos” redak
toriui reikale Lietuviškų viešų 
parengimų ir juose figuravimo 
kunigų yra ilgokas ir jo netal
pinsime (noys rodos ir nepra
šote talpinti “Dirvoje”), 
norime 
tai ir 
stovi.

Nors 
mia ir

“Dirva” visapusiai ne
palaiko Lietuvių Darže

lį, ir pagelbsti surengti ten vi
sokias apeigas, bet Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjungą 
sudaro atstovai iš visokių vie
tos draugijų, tautinių ir kata
likiškų. Ką nors rengiant, kaip 
tautininkų taip ir katalikų pu
sė turi būti atstovaujama, na 
ir be kunigų negalima apsieiti, 
nes iš tautininkų pusės kalbė
tojai kviečiami šiaip profesio
nalai, o iš katalikų pusės kuni
gai. Jeigu prie to nebūtų lei
džiamasi, aišku dalykas nebūtų 
galima vienybėje dirbti.

Mums rodos kad kunigų da
lyvavimas viešuose tautiniuose 
darbuose yra reikalingas, ir 
malonu turėti darbe tokius ku
nigus kuriuose reiškiasi tauty
bės dvasia, ne tik bažnytiniai 
reikalai. Kunigai' yra mokyti 
žmonės ir gerai kad jie neap
leidžia tautinės dirvos, kaip la
bai tankiai padaro musų šiaip 
visokie profesionalai savo biz
nyje paskendę.

• Tarp Amerikonų taipgi ma
tosi dvasiškių darbuojantis, ir 
kitos tautos taipgi savo kuni
gų nepastumia į šalį jeigu tik 
jie nori tautos labui darbuotis.

Darželyje Vasario 18 
nigų kalbėtojų rodos , 
jie užkviesti kalbėti tik

AIŠKUMO DELEI.
tęs” recenzijoj (“Dirvoj”) Re
porteris buvo išsireiškęs , tarp 
kitko sekančiai: “Choras buvo 
gerai sumokintas, nors nekurie 
nariai buvo iš kitų chorų ir ne 
visą ■ laiką V- Greičiaus lavina
mi”, suprantama, pirm .“Biru
tės” repeticijų. Nekurie , cho
ristai kitaip suprato ir jiems 
išrodė kad rašoma jog ne pats 
V. Greičius juos parengę: “Bi- 
mrteU. išiuomi, kad visiems, bu-

MIRĖ FRED KOHLER. Sau
sio 30 d; vakare mirė žymus 
Ckvelando politikierių^,, Fred' tų aišku, pareiškiu jog “Biriu 
Kohler, 69 m. amžiaus. . Jisai! tei”‘chorą, solistus ir vaidylas 
prieš kelis metus buvo miesto Į prirengė niekas kitas kaip , tik 
'nayoru. F;— ’■— į—=—•- ---t -----  ^ ...
se valdiškose vietose ir . 
porą desėtkų metų pragarsėjo 
kaipo pažymus policijos virši
ninkas.

PADĖKOS ŽODIS. šiuomi 
tariu širdingą ačiū visiems ku
rie ėmė dalyvymą “Birutės” 
suvaidinime Sausio 14 d., k. t.: 
C. L. J. Kultūros Draugijai, so- 
listams-ėms, Akroniečių grupei, 
vaidyloms, tiems ką paskolino 
“Birutės” knygas; Jakubaus
kienei ir Vilkeliui už kėdės, ir 
sekantiems kurie taip širdingai 
patarnavo “Birutės” pastaty
me, o kurių vardai nebuvo pa
žymėti programe: Onai Mihe- 
lichienei, J. Brazauskui, F. Ba
ranauskui, Vaišnorams, Vaičiū
nams, J. Šukiui, Derams, Zele- 
nekams, Kundrotams, Zlatkau- 
skams, Jonui Vaišnorui, Simo- 
monaitienei, Sadauskaitei, Ra
manauskaitei, P. Mačėnui, A. 
Svetkauskui, C. Bilui, Skirban- 
tienei, Naunčikui, Glugodienei, 
Jarams, Jankauskui, 
nei, Salės B-vei, “C. 
“Garsui”, “Dirvai”.

Vincas

CLEVELANDE BUS 22 DEG
TINĖS MONOPOLIAI

Cuyahoga apskrityje bus 30 
degtinės monopolių, iš jų 22 
bus pačiame Clevelande. Tos 
degtinės krautuvės viena po ki
tos pradės atsidaryti apie Ko
vo 15 dieną.

Lietuviams nereiks toli j ieš
koti degtinės, nes monopoliai 
bus sekančiose vietose: Supe
rior ir E. 55 st., St. Clair ir E? 
105th; St. Clair ir E. 152 st., 
ir viena apie St. Clair ir E. 9.

VYČIŲ BALIUS. Ketvirta; 
dieni, Vasario 8 d., Lietuvių 
salėje įvyks Liet. Vyčių 25-tos 
kuopos Valentine Balius. Pra
sidės 8 vai. šokiams gros Lui
zos orkestras. Daugelis jauni
mo rengiasi dalyvauti.

ROLININKŲ LOŠIMAS
Praeito pirmadienio vakare 

Andersono ir Tulausko bowling 
alley įvyko lošimas . “Dirvos” 
tymo su P. Kubiliaus

“Dirvįečiai” laimėjo 
biliaus tymas vieną iš trijų

Tą, patį vakarą lošė

TIK MAŽIUKUS PEŠA. Be
laukiant degtinės pardavinėji
mo leidinių, -visose senose slap
tose degtinės gėryklose pradė
ta degtinė pardavinėti atvirai, 
nors daugybė tų vietų visai ne
mano leidimo gauti.

Policija sumanė parodyt sa
vo narsumą ir sulaikyti degti
nės pardavinėjimą be leidimų. 
Padarė užpuolimus ant kelioli
kos mažyčių vietų, bet visai ne
kliudė pačiame mieste didžiųjų 
užeigų kur degtinė viešai par
duodama.

Del to kilo pasipiktinimas ir 
laikraščiai ėmė reikalauti poli
cijos kad atkreiptų akį ir į di
deles vietas. Mat, tos vietos 
biznį daro su policijos žinia, o 
mažieji pirmutiniai turi nuken
tėti.

MIESTO LIGONINĖ UŽLEI
STA. Dabartinė miesto valdy
ba, norėdama sutaupyti pinigų 
apmokėjimui savo dideliems po
nams j naujai jsodintas vietas 
algas, pradėjo taupyti pinigus 
miesto ligoninėje ir daug daly
kų apmažino pinigais, kaip ra
šo vietos Angliški laikraščiai. 
Tam skandalui iškilus, pradėta 
reikalauti kad miesto taryba 
leistų Medicinos Akademijai iš
tirti miesto ligoninės stovį.

Bet visi Republikonai miesto 
tarybos nariai griežtai balsavo 
prieš tą tyrinėjimą, tik Demo
kratai balsavo už, bet jų ma
žuma. Kada spauda pakėlė ler- 
mą ir ėmė tokį tarybos pasiel
gimą smerkti, taryba pagaliau 
sutiko leisti padaryti tyrinėji
mą.

“NATALKA POLTAVKA”
Ateinantį sekmadienį, Vasa

rio- 4 d., Lietuvių salėje stato
ma operetė “Natalka Poltav- 
ka”. Pradžia lygiai 5:30 valę. 
Po progrąmo šokiai.

SIUVĖJAI ORGANIZUOJA
SI. Po anų gerų metų, kada 
rūbų siuvimo industrijos dar
bininkai gerai uždirbo ir buvo 
gerai' susiorganizavę, atėjus 
prastiems laikams ir organiza- 
eijr.i nusilpus, rubsiuviai pradė
ta vėl išnaudoti. Darbininkai 
dirbo už bent kokį užmokestį. 
Dabar, pradėjus vykdyti NRA 
programą, ir pasirodžius vil
tims darbų pagerėjimo, rubsiu
viai stengiasi iškovoti geresnį 
atlyginimą. Vienur susiorgani
zavo, kitur streikuoja, stengia
si susiorganizuoti.

Šiose dienose smarkiai dar
buojasi Amalgameitų unijos 
organizatoriai moteriškų rūbų 
siuvėjų eilėse.

L. D. Klubas laikė savo me
tinį susirinkimą Sausio 25 d. 
Apart paprastų reikalų, buvo 
raportai valdybos iš pereitų 
metų klubo darbuotės. Kiek 
pasirodo, buvo daugiausia veik
ta negu kada pirmiau. Susi
rinkime taipgi buvo patiekta 
planai šių metų darbuotei.

Veikianti komisija pranešė 
kad vėl turi sumanius eilę įvai
rių parengimų, ir šiais metais 
nebus pasitenkinta vien tik šo
kių ir kortavimo vakarų rengi
mu, ruošiasi prie ko nors įvai
resnio. Negalima praleisti ne- 
patėmijus kad nors nesenai su
siorganizavo basketball tymas, 
bet jau kelis susirėmimus su 
žymiais tymais laimėjo, ir ne
užilgo rengiasi turėti turnamen- 
tą, kame bus proga visiems 
persitikrinti šio tymo smarku
mu. šiuom tarpu kas trečia
dienį lošia 10808 Superior avė. 
Mėgstantieji tą sportą kviei- 
čiami atsilankyti, įžanga 15c.

Klubo atstovai iš Democratic 
Cosmopolitan Lygos patiekė 
platų raportą apie lygos tikslus 
ir darbus, ši lyga rengia pir
mą savo metinį balių sekmadie
nį, Vasario 4 d., puikioje salėje 
6970 Broadway. Patartina ir 
Lietuviams skailtingai apsilan
kyti ir dalyvauti, tuomi paro
dant kad mes, nors nesam toki 
skaitlingi kaip kitos tautos, bet 
veiklus. Balius bus įdomus, su 
koncertine dalimi, ir podraug 
dalyvaus visi seniausi atėjūnai, 
“Cleveland Press” išrinkti. Ti- 
kietai tik 25c., ir galima iškal- 
no įsigyti pas P. P. Muliolį ir 
kitus klubo narius.

Iš klubo atstovų Cosmopoli
tan Lygoje paaiškėjo iš suei
nančių į tą lygą žinių kad vi
sose tautose reiškiasi didelis 
nepasitenkinimas net Republi- 
konų klubuose dabartine nauja 
miesto administracija. Naujas 
miesto mayoras tuoj kaip tik 
rinkimus laimėjo pamiršo savo 
visus prižadus ir nuėjo savo pa
prasta vaga, kaip ir visi Repu
blikonai pripratę prie visokių 
išnaudojimu . visuomenės sa
viems • privatjniams tikslams, o 
piliečiai • turi panešti didelius 
nuostolius. / Aik vieni juodu
kai įir žydąi, įdabartipiu mayo- 
ru pasitenkinę, nes visi darbai 
jaisjiužpildytiį , kitoms tautoms 
no vieną-kitą icĮm’belį teprimetė 
ir viskhs. .(Nbi’S miestas skęs
ta skolose.., bet mayoras suran
da'budus padaryti naujas vie
tas kurių niekad nebuvo ir ne
reikėjo,; ir įdeda į jas savo drau
gus mokėdamas tūkstančius do- 
larių į metus algų.

Patartina ir Lietuviams ati
džiai tėmyti į dabartinės mies
to valdybos darbelius kad atei
tyje nepasiduotumet taip leng
vai apgauti gražiais prižadais. 
Lietuviams prižadėta 25 papra
sti darbai ir 5 geresni,.o dabar 
tik vienas tedirba paprastą dar
bą, vietoj kaip pirmiau desėt- 
kai Lietuvių dirbo. Jų vietas 
dabar užima juodukai ir žydai.

L. D. Klubo Korespondentas.

Vasario 2, 1934
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PARSIDUODA TROKAS
1 tono Chevrolet, geram sto

vyje, parduosiu visai pigiai. 
Kuriems reikalinga ateikit pa
matyti šiuo antrašu:

1536 E. 81 Street

Maskaradų Balius-Šokis
VASARIO-FEB. 13 d. 1934 

(Užgavėnių vakare) 
LIETUVIŲ SALĖJE 

Rengia LRKSA. 50 Kuopa 
Prasidės 7 vai. vak.

Kviečiame visus kuoskaitlin- 
giausia atsilankyti. Bus duo
dama 5 dovanos pinigais keis
čiausia apsirengusiems. Įžan
ga tik 25c. Gros Luizos orkes
tras. (6)

Kviečia Rengimo Komisija.

Trumpu laiku buvo surinkta suvirš $200. 
kad 
ca- 
se- 
iš- 

ap-

No. 6

Ofiso telefonas
ENdicott 1378 

Namų 
CLearwater 1951-J 

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1-—3 ir 7—8 p. p.

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave. 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

nuėjom ir prašėm duoti mums kunigą. Msgr. | 
Eoff, generalinis vikaras, pasakė jis čionai ne- 1 
turįs Lietuvio kunigo, sako, atneškit man $200, ' 
aš gausiu jums iš Lietuvos kunigą, tik duokit 
vyskupo antrašą. Parėję pranešėm apie tai ki- 1 
tiems Lietuviams. Visi sutiko rinkti pinigus. ; 
Kiekviename kampelyje buvo paskirta kolekto- , 
rius.
Kada nunešėm pinigus, Msgr. Boff pasakė 
kunigą ne tik vyskupas nenori leisti bet ir 
ras. O dabar yra pribuvęs pas mane vienas 
nas kunigas, Jurgis Kališinskas, jis buvo 
tremtas į Sibirą per 14 metų, matęs vargo,
siima stropiai dirbti- organizavimui, kad tik gau
tų vietą. Sako toliau, aš jį pasiunčiau pas kle
boną šv. Juozapo parapijos, kur jus susirinki
mus laikot ir klebonui Theodorui (perdėtiniui 
Vienuolių ir parapijos viršininkui) įsakiau jį tė
myti ir sekti jo apsiėjimus. Aš duosiu jį jums 
išbandymui vienam mėnesiui, jeigu jums patiks 
ir Kun. Theodoras patvirtins tada paliksiu jūsų 
klebonu.

Parėję tuoj tą žinią paleidom per karčia- 
jau buvo aštuonios), kad ateinan- 
pribuna kunigas į Juozapinę ir sa- 
9 valandą ryto 

Tą sekmadienį 
pasitikti naują

Adventuose 
šiotą į kunigus, 
buvo atlaikytos 
čioj Newburge, šv. Stanislovo. Kalėdų dieną pri
sirinko daug nežinomų Lietuvių į bažnyčią, ir 
Kun. Mašiotas pasakė trumpai kelis žodžius Lie
tuviškai. Mes apsiveirkėm iš džiaugsmo. Len
kų klebonas Kun. Kolaszewski jį pasiliko sau pa- 
gelbininku (nors ir vienas Lenkas, Kun. Rosin- 
ski, buvo tuo pat laiku įšventintas) ; mat, Len
kas klebonas tikėjosi kad Kun. Mašiotas pri
trauks visus Lietuvius prie Lenkų. Bet tas ne
įvyko, nes Kun. Mašiotas labai mėgo skaityti 
“Lietuvišką Balsą”, leidžiamą Jono Šliupo, ku
ris labąi karštai skyrė Lenkus nuo Lietuvių. 
(Tuo laiku Lietuviai vadinosi Lenkais arba Ru
sais tarp kitų svetimų žmonių, nes 'pasakius jog 
esi Lietuvis niekas nežinojo kas 
klausdavo iš kur paeini).

Didelė dalis Lietuvių nors 
Lenkiškai, vadinosi “Poliąkais”, o
tie labai didžiavosi tuomi ir tarp savęs namie 
tik Lenkiškai kalbėdavos.

Atėjus 1888 metų pavasariui, Velykų laiku 
Kun. Mašiotas, palieptas Lenkų klebono, šaukė 
Lietuvius atlikti velykinę išpažintį, už kurią bu
vo nustatyta imti po $5. Kun. Mašiotas suėjo 
su Lietuvių šv. Jurgio draugijos viršaičiais, ir 
sutarė parengti velykinės išpažinties klausymą 
šv. Juozapo Pranciškonų bažnyčioje, kurios sa
lėje draugija "laikė savo susirinkimus. Na, mes 
tą ir padarėm. Parengėm trečią sekmadienį po 
Velykų, Pranciškonų vienuolyno koplyčioje, ir 
mokestis buvo tik po $1 už kvitelę.

Toje koplyčioje Kun. Mašiotas laikė iškil
mingas mišias, pritarnaujarit diakonui Kun. Ro- 
sinskui, jo draugui, ir subdiakonui Pranciško
nui. Koplyčia buvo pripildyta pilnutė Lietuvių. 
Po mišių Kun. Mašiotas pasakė pamokslą gerai 
prisirengęs (nors jis ir nebuvo pamokslininkas). 
O g;al mums tik nudavė kad jis pasakė gerą pa
mokslą, išgirdus pirmą kartą po kelių metų sa
vo kalboje, svetimoje šalyje, kunigą pamokslą 
sakant. Moterys net ir iš bažnyčios išėjusios 
verkė. Tada teko susipažinti su daugeliu naujų 
Lietuvių. Pasipažinau su Mykolu Sacevičium, 
kuris atsilankė į bažnyčią ir tuo tarpu darbavosi 
prie organizavimo Lenkiškos-Lietuviškos drau
gijos. Taipgi pasipąžinom su kitais, kurie atsi
rado tą vasarą, kurie verti paminėjimo: Niko
demas Olšinąkas, geras patriotas ir organizato
rius,’Jurgis Cegliauskas, Pranas Aksonas. Tie
du prisirašė į šv. Jurgio draugiją ir darbavosi.

Vėliau pribuvo iš Chicagos Jonos Jakubaus
kas (tėvas velionio Adolfo, graboriaus, ir Jur
gio, advokato), Povilas Skunskis (buvęs grabo- 
rius per ilgą laiką), Silvestras Orentas. šitie 
patys patyrę apie Lietuvišką draugiją atėjo ir 
pastojo nariais ir kalbino kitus rašytis. Drau
gija neužilgo dvigubai padidėjo.

Kun. Mašiotas 
Lietuviams su velykų ir Kalėdų išpažintimis.

Lenkas Kun. Kolaszewskis matydamas jog 
Kun. Mašiotas ne jam dirba bet tik sau būdavo-, mėnesį, 
jasi parapiją, prašalino jį iš savo tarnybos. Tas 
likęs be vietos, matydamas čia permažai dar 
esant avelių ganyti, išvažiavo į Pennsylvaniją ir 
apėmė dvi, parapijas, Hazelton ir Wanamie. Mes 
netekom Kun. Mašoto, bet kitoms Velykoms iš
pažinties klausymui parsitraukėm Kun. Krau- 
čuną iš Chicagos. Tas perdaug norėjo už atva- 
žinėjimą, todėl mes susitarėm prašyti sau ku
nigo. Komitetas: N. F. Martišauskas, N. Olšin- 
sskas ir J. Cegliauskas nuėjom pas vyskupijos 
administratorių (Vyskupas Gilmour buvo miręs)

ir pasakys ką. to- 
L. P. Baltrukonis 
kunigą ir ant mi-

mas (tada jų 
tį sekmadienį 
kys pamokslą 
liau daryti, 
ir aš nuėjom 
šių duoti.

. Kada pasitikom jis tuoj persistatė musų 
klebonu, esąs atsiųstas nuo vyskupo vikaro. Bal
trukonis padavė jam pinigų rodos už dvejetą mi
šių. Kunigas įsikišo pinigus kišenium, sako “po 
nedėliai atlaikysiu mišias”. Baltrukonis sako: 
“Ale ugsirašykit kad žinotumėt už ką mišios”. 
Kunigas atsakė: “Man nereikia rašyt, aš pame
nu”. Dar musu ką pasakė, ir kunigas tuoj šo
ko: “Tai ką! jus kunigą mokysit”? Na ir už
baigta. Aš išėjau ant mišių nedavęs.

Tą rytą jis mišių nelaikė, tik pasakė pamok
slą be evangelijos, ir liepė sueit vakare nuo 7 
valandos, bus mišparai ir po tam mitingas.

Viskas nusisekė gerai. Mitinge 
sakė jog esąs musų klebonu, ir po 
mokėti kad greičiau savo bažnyčią

Musu pirmininkas N. Olšinskas
nigui kad su tuo stroko nėra, nes vikaras sakė 
kad duoda mums kunigą tik vienam mėnesiui 
išbandyti ar mums patiks, ir kad mokestis turim 
mokėti Kun. Theodorui. Musų “klebonas" kaip 
šoks: “Ar tai aš esu čigono arklys kad ant ant 
prabos paėmėt! Gana man to! Kunigas ir gi
rioje ant kelmo sėdėdamas duoną turės, o jus 
pasiliksit be kunigo 
liai!”

Na tiek to, nes 
i turi tiesą bartis,
j Pakolektavę tarp susirinkusių į pamaldas žmo
nių pinigų nunešam į zokristiją suskaityt. Kun. 
Kolišinskas pagriebia juos, susipila į kišenių ir 
sako, “Parokuosim namie, o ne bažnyčioje!”

Komitetas tuoj nueina pas kleboną Theodo- 
Tas įsakė kad toliau

tą pat pa
klek reikia 
išsistačius. 
pasakė ku-

ir be bažnyčios kaip gyvu-

kunigai visada ant žmonių 
Atėjo antras sekmadienis.

dar porą kartų patarnavo ra ir pasako atsitikimą.
I kolektoriai surokuotų pinigus ir priduotų jam, 
nes jis turi musų kunigui algą mokėti po $40 į 

", Iš musų “klebono” pareikalavo tuos ką 
jis buvo į kišenių susipylęs.

Pasibaigus mėnesiui, Kun. Theodoras ap
mokėjo musų “klebonui” algą ir įdavė laišką 
nunešti vyskupijos administratoriui. Nuo tada 
tiek ir matėm tą musų Sibirioką. Ką jis pri
dirbo šposų karčiamose su svetimtaučiais lai bu
na užmiršta.

Vėl pasilikom avelės be piemens ir vėl pasi
ryžom darbuotis, rinkti pinigus, platinti organi
zaciją iki gerai sustiprėsim.

(Bus daugiau)

Iškilmingas e
16-kos

Minėjimas
Metų

Lietuvos Nepriklausomybes
LIET. TAUTINĖS IR KAT. DR-JOS

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Šis Lietuvių Laisvės Dienos paminėjimas bus gražesnis ir iškilmingesnis negu 

kada nors Clevelande buvo: tą dieną bus dvejos iškilmės, sekančiai:
1- ma iškilmė: Nuo 3 vai. po pietų Lietuvių Darželyje. Ten bus padėjimas vai

nikų pas Dr. Basanavičiaus paminklą ir pasakyta trumpos kalbos.
(PASTABA: Kurie nori dalyvauti vainikų nuvežime, prašomi susirinkti prie 

Lietuvių salės nuo 2 vai. po pietų, automobiliai turi būti parėdyti Lietuvos ir Ame
rikos vėliavų spalvomis.)

2- ra iškilmė: Lietuvių salėje, nuo 5:30 v. vakare. Bus koncertas, patriotinės 
kalbos. Kalbės Kun. E. Šteigmanas iš Youngstowno, P. J. Žuvis, K. S. Karpius, 
Kun. A. Karužiškis, Adv. P. V. Česnulis ir kiti.

Į salę įžanga tik 15c ypatai. Visas pelnlas skiriamas Liet. Darželiui.
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