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Austrijoj Revoliucija; SUSEKTA SUOKAL- I PRIĖMĖ $950,000,000 
BIS KLAIPĖDOJE DARBŲ BILIŲ

ŠEŠIOLIKA M ETU!

Užmušta apie 1500 žmonių
DARKAI SOCIALISTAI sukilo prieš valdžią bl IV O 2-A. 1 JODAMI k" An MERI ITT T TVFQTA PAŠK
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Automobilių gamyba šio
je ąalvje šymet tiek pakilo 
kad ftuo. pradžios metų ta

JODAMI KAD NEBŪTŲ ĮVESTA FAŠIS
TIŠKA TVARKA. — KURSTO DARBI

NINKUS IŠVERSTI VALDŽIĄ.

Vienna, Vasario 15 d. —' Apie pabaigą dienos Va-
industrija paėmė Į darbą Austrai socialistai pradėjo sario 14, kancleris Dolfus; 
apie 100,000 darbininku. Su Įsidruiinti kalne prie mies- pranešė kad ' ' ' ’ '
niiniiau diibuomio v;. to ir rengiasi mušim. ’
so dirba i 300.000 darbinin- išsikasė tranšėjas ir susiga- viršų. . i . _ • hnnn n L'lne

visoje
pirmiau dirbusiais dabar vi
so dirba į 300,000 darbinin-1 “’aus
ku auomohtiliū gamyboje, i beno ginklus^ 

Su padidėjimu automobi-j " ", ~”į .
lių < ’
jo darbai
lo industrijoje

to ir rengiasi mūšiui. Tenai valdžia paėmė ant sukilėlių

Kancleris Dollfuss per ra- 
^rbų'^au* dabar *pradė-| dio paskelbė jiems ultimatu- 
larbai geriau eiti ir stik- |ma pasiduoti iki 12 valandos 

.u luuuoeNjvje. Automobi- dienos, o jeigu nepasiduos 
liu guminiu ratų industrija bus kariumenės bombar . -i • i i o»-»i iv oiiimfiAiitain pat smarkiai dirba.

Automobilių industri jos 
darbininkai organizuoj a s i 
ir reikalauja 20 nuoš. algų 
pakėlimo.

Toledo, O. — Stiklo dar
bininkų unija iškovojo al
gų padidinimą nuo 10 iki 
17'2 nuošimčių.

jami ir suimtieji gyvi 
smarkiai baudžiami.

Dollfuss atsišaukime 
| reiškė kad jau “gana to 
šėlimo” ir “gana kraujo 
jimo”.

duo- 
bus

pa-
pa- 
lie-

Visokių “Izmų” Pilna
Austrijoje siaučia visokie 

izmai: Mark&fzmąs, Fašiz
mas ir Nazizmas (Vokiečių 
Hitlerio šalininkai). Suki
limą pradėjo socialistai, ku
riuos slopiną dabartinė vy
riausybė su pagalba fašis
tų. Austrijoje norima Įves
ti savas fašizmas, panašus 
Itališkam, ne Vokiškam fa
šizmui.

Premjeras Dollfuss pasi
ryžęs kuogreičiausia išar
dyti socialistų partiją.

Washington, D. C., Vasa
rio 9 d. — “$ltos” iš Kauno 
pranešimu, saugumo polici
ja, pirmiau gavus žinių apie 
Vokietininkų partijos prieš
valstybinį veikimą Klaipė
dos krašte, | dokumentali- 
niais įrodymais nustatė kad 
Vokiečių socialistų Liaudies 
Susivienijimo (partijos va
das Neumann, padedamas 
tos partijos jaunimo sky
riaus vado Lappins. susiži
nodami su užsieniu sistema- 
tingai rengė valstybės iš
davimą. Taipgi nustatyta 
kad Krikščionių Socialistų 
Darbininkų 'Susivienijimas 
savo veikimu rungtyniavo 
su Neumanno partija pana
šia nusikalstama linkme.

Tų faktų akivaizdoje sau
gumo policija norėdama lik
viduoti pragaištingą darbą, 
suėmė Neumanųa, Lappinso 
partijos raštinės tarnauto
ją Lemma ir jaunimo sky
riaus narį Klingerį. Poli
cija taipgi iškratė paminėtų 
partijų ir Kulturbundo raš
tines ir eilę žymesnių tų 
partijų veikėjų.

Lietuvos Pasiuntinybė.

Washington. — Senatas 
praleido Prez. Roosevelto 
naują bilių kuris reikalauja 
$950,000,000 tolesniam be
darbių aprūpinimui darbu.

ISPANIJOJE IRGI NE
RAMU

Madridas. — Keletoj di
desnių miestų Ispanijoj ki
lo streikai ir susikovimai su 
policija. Išviso nušauta de- 
sėtkas žmonių paskiruose 
miestuose.

Nors Ispanija atsikratė 
karaliaus, bet gerovės vis- 
tiek nesuranda ir tęsia peš
tynes i’- kraujo praliejimą 
po senovei.

ŽMOGVAGlS 'PASIKORĖ
Siuox FallsjjN. D,— Chi

cago j sugautašiir čiaiįkalin- 
tas žmogvagis Ve'^eJSan- 
key kalėjime p'^Sy" 'ė- vie
toj laukti 1^6kior'nors teis
mo ar kėsinsis pabėgti.

Lietuvos Nepriklausomybės 16-kos metų sukaktuvių 
ga sveikiname Lietuvos Respublikos Prezidentą, 
Lietuvos Vyriausybę, linkėdami ir toliau darbuotis 
Tautos gerovei!

pro* 
visą 
savo 

Dirvos” Redakcija.

SENI AMERIKOS LIETUVIAI 
ATSILIEPIA

“Dirvos” pakvietimas at-j 
sišaukti seniausius Ameri-! 
kos Lietuvius — seniausius 
amžiumi ir ilgiausia pragy
venusius Amerikoje, — su
judino desėtkus Lietuvių 
siųsti žinias apie save.

Nuo dabar “Dirvoj” pra
dėsime kas numeris talpinti 
po kelis • atsišaukusių Var
dus su pilnomis informaci-j 
jomis apie juos. Tarp tų'

Nori 32 valandų darbo 
savaitės. Washington. — 
Šalies gaivinimo administra
torius Johnson rengiasi pa
siūlyti apie 300 Įvairių in
dustrijų sumanymą pradėti 
Įvesti 32 valandų darbą sa
vaitėje. Jis tiki kad darbi
ninkai nori 8 valandų į die
ną ir 4 dienų darbo savai
tės.

Pennsylvanijos angliaka
siai jau kalba apie trumpi
nimą darbo savaitės, siūlo 
iZlii 30.™!“du. d“’b« V'i riumenei " pasiduoti, 
kovoti uz didesni atlygini- hnvo f]nota iį?akv m:

Wilkes-Barre, Pa. — An
gliakasių streikas, kuris tę
sėsi per keturias savaites, 
pasibaigė.

Plieno ir geležies darbai 
įvairiose šalies dalyse pra
dėjo geriau eiti, jau 'dirba
ma su apie 40 nuoš. norma- 
lio. Pernai šiuo laiku dir
bo tik apie 20 nuoš.

Maskva. — Sovietu vy
riausybė paleis daug darbi
ninkų iš darbų, nes nutarė 
apmažinti visose valdiškose 
įstaigose tarnautoji! skai
čių 15 nuošimčių.

Meksikoje, Puebl?. valsti
joje, darbininkai ir ūkinin
kai buvo apšaukę general} 
streiką prieš Amerikos fir
ma gaminančia cementą už 
paleidima iš darbo daugelio 
darbininkų.

Brazilijoje, Cantaduluvas 
srityje, audra sugriovė ka
vos sandėlį ir užmušė 5 dar
bininkus.

Vedė Amerikoje 1888 m. 
Žmona Juzė, duktė Stella.

Antanas Narmontas
Dabar gyvena Mansfield, 

Ohio, nuo 1908 metų.
71 m. amžiaus, sūnūs Eu- 

stachijušo, gimęs Spalių 22 
d. 1862 m., Šidlavoje, Kau
no gubernijoj.

42 metai Amerikoje: at
važiavo Birž. 18 d. 1892 m., 
į Bridgeton, N. J., pas savo 
uošvį. Laivan sėdo Ham
burge, nuvežtas j Liverpool 
(Anglijon), ten persėdo ir 
išvažiavo laivu “Ohio”, ku-M 
riua-plaukė 11 dienų, išlipo 
Philadelphijoj.

Vedęs Lietuvoje 1890 m., 
žmonos vardas Ona. Iš 7 
vaikų vie^ią^ gimė Lietu<uj, 
šeši Afn&iikoj. Iš faikų 4 
gyvi.

Amerikon atvažiavus, bu
vo prasti laikai, prezidenta
vo Harrison ir Cleveland.
(Kitame num. bus daugiau)

bus įmaišyta ir Clevelando 
Lietuviai, kurie buvo sure
gistruoti “Dirvos” Naujų 
Metų senuolių pagerbimo 
vakarui.

Vincas Jonas Alyta
Dabar ; gyvena Waterbu

12 NUSMERKTI
Sofia, Bulgarija. — Ka

ro teismas nuteisė 12 jūrei
viu mirties bausme už ko
munistišką veikimą Bulga
rijos kariškame laivyne.Panaikino Oro Pašto 

Kontraktus
Washington. La Iškilus Į 

aikštę kad privatiškos loro 
inijos gavo. valdžios kon
taktus oro pašto vežioji
mui perriebiai nuskriau
džiant šalį, Prez. Roosevel- 
to įsakymu tapo visoms li
nijoms pranešta kad sutar
tys iš valdžios pusės panai
kinamos ir kad tos linijos 
daugiau valdžios pašto ne
vežios. Net išleista patvar
kymas kad susektos prasi
žengusios oro linijų kompa
nijos neturės teisės per pen
kis metus siūlytis paštą ve
žioti.

Greituoju Įsakyta paimti 
kariškus lėktuvus pašto ve
žiojimui.

Pulk. Lindbergh, pagar
sėjęs lakūnas, kuris yra vie
nos oro linijos vedėjas, kuri 
taip pat turėjo sutartį paš
to vežiojimui, pasiskubino 
paduoti Amerikos spaudai 
savo protestą prieš tokį 
prezidento pasielgimą. Bet 
pasirodė kad jis padarė di
delį apsirikimą, nes paskel
bė spaudoje protestą nepa
siusdamas jo pirmiau prezi
dentui. Prezidentas Roose
velt tą jo protestą ignora
vo, nors Lindbergh išmeti
nėjo kad nepritiko taip stai
ga ir be jokių ištyrimų pa
naikinti sutartis.

Lindbergh už tai susilau
kė spaudoje pajuokimo ir 
net savo tėvo valstijos pi
liečių pasmerkimo, kad jis 
nestoja už teisybę, bet nu
ėjęs milijonieriui j žentus, 
pats kovoja už milijonierių 
reikalus.

Neužteko 
reikalavimai 
but p

Vienna, Austrija. — Va
sario 12 d. Viennoje ir ke
letoj kitu Austrijos miestų 
kilorrevoliucija-naminis ka - 
ras? Sukilimas pradėta su 
tikslu išversti dabartinę'vy
riausybę ir užkirsti kelią 
Austrijos patekimui į savo 
fašistų rankas.

Kovą prieš valdžią pakėlė 
Austrijos socialistai, norė
dami užgrobti į savo rankas 
šalies valdžią.

Vasario 14 d. jau buvo 
žuvę apie 1,500 Viennos gy
ventojų, daugiausia socialis
tų kvartale, kur jie, Įsidru- 
tinę darbininkų apartmen- 
tuose atsisakė valdžios ka-

Kada 
buvo duota Įsakymas pasi
duoti, suėius paskirtam lai
kui socialistai atsisakė tą 
padaryti, kariumenė palei
do kanuolių šūvius į sočia-, 
listų namą, namas apgriau
ta ir žuvo daug žmonių.

Tas milžiniškas apart- 
mentų namas, kurį prieš ke
lis metus socialistų valdžia 
išstatė darbininkams gy
venti išleisdama keturis mi
lijonus dolarių, vadinamas 
Karolio Markso vardu, tar
nauja socialistams maišti
ninkams kaip tvirtovė.

Nors Austrijoje ėjo poli
tiškos tąsynės per visą lai
ką nuo karo pabaigos, bet 
ši revoliucija iškilo staiga 
ir netikėtai.

Sukilimui prasidėjus, val
džia apšaukė karo stovį tuo
se miestuose kur tik apsi
reiškė riaušininkų veiki
mas.

Sukilimai apsireiškė pa
čioje Viennoje, paskiau Eg- 
genberge, Lintze ir Gratze. sės, kuriose nušauta septy-

Kaip tik pasirodė kad po- ni kaliniai ir vienas sargy- 
licija nepajiegs riaušininkų binis.
numalšinti, tapo pašaukta į 
kariumenė, bet socialistai 
pasipriešino ir kariumenei.

PRANCŪZIJA JAU 
APRIMO

Paryžius. — Paryžiuje iš 
kilus revoliucija, kuri per
eita savaitę grasė išsivysty
ti Į didesnę nelaimę, paga
liau tapo apmalšinta, 
džia pareiškė 
apsidirbti su 
ninkais.

Vasario 12 
euzijoj buvo 
neralis streikas, 
į milijonas darbininkų vie
šų įmonių įstaigose. Strei
kas buvo protestui prieš 
kylantį Prancūzijoje fašiz
mą, Darbininkai surengė 
milžiniškas demonstracijas.

Gazo, elektros, vandens 
įstaigas operuoti buvo pa
statyta kariumenė.

Paryžiuje buvo pastatyta 
35,000 kariumenės gatavai 
jeigu kiltų didesni sumiši
mai.

Gaston Doumergue buvęs 
Prancūzijos prezidentas, 71 
m. senukas, sudarė naują 
ministerių kabinetą iš stip
riu Prancūzijos valstybinin
kų.

Val
ka d gali pati 
savo maišti-

d. visoj Pran- 
apšaukta ge- 

streikavo

STEIGS BIZNIO BANKUS
Washington. — Valdžia 

ruošia planus Įsteigimui ša
lyje 12-kos bankų kurie rū
pinsis paskolomis industri
jų ir biznių gelbėjimui.

3 NUŽUDYTA
Walla Walla, Wash. — 

Čia valstijiniame kalėjimo 
buvo kilusios kalinių riau-

NORI REVOLIUCIJOS 
New York. — Čia laiki- 

jTada vyriausybė išleido pa- nai įleista anarkistė-komu-
— Karo ve‘| šaukimą visoms galimoms f nistė Žvdė, Emma Goldman,

ROOSEVELT NUSILEI
DO VETERANAMS

Washingon. ■
teranai iškovojo grąžinimą( naminės kariumenės

NUSIŽUDĖ BRAVORI- 
NINKAS BUSCH

St. Louis, Mo. — Čia nu
sišovė savo namuose August 
A. Busch, 68 m., pasaulyje 
žinomo bravoro Anheuser- 
Busch prezidentas. Jis jau 
šešios savaitės kaip sunkiai 
sirgo ir tapęs apimtas ap- 
maudos pasiryžo mirti.

SAKO AMERIKA DIDINA 
KINŲ ORLAIVYNĄ

Tokyo. — Japonijoje ti
kima kad Suv. Valstijos tu
ri slaptą sutartį su Kinija 
išvystymui Kinijos oro lai
vyno. Japonijos vyriausy
bė tą gandą tyrinėja.

Amerika tuo tarpu už
ginčija tą gandą.

TRAUKINIAIS VAŽINĖ
JIMAS SAUGUS

1932 metais tik vienas pa- 
sažieris užmušta ant visų 
gelžkelių Suv. Valstijose, 
nors pravažiavo 480,000,000 
pasažierių. Du užmušta 
gelžkelio transportacijoje, 
ir tai del neapsižiūrėjimo 
ir patekimo užginton vie
ton.

Tuo tarpu, per gelžkelius 
važiuojančių 1932 metais 
užmušta 1,176.

1933 metais per gelžkelio 
bėgius važiuojančių užmuš
ta 1,176 per pirmus 10 mė
nesių. Spalių mėnesį tokių 
užmušimų pasitaikė 144.

ry, Conntii • ■
54 metų amžiaus, gimęs 

1873 metais, sunūs Pranciš
kaus, F i javo n io parapijos 
(Suvalkų;, gub.)..

41 metai Amerikoje, at
važiavo 1893 metais, pas sa
vo brolius į Plymouth, Pa. 
Waterbuiiyje gyvena 39 m.

Amerikon* važiavo per 
Vokietiją sėdo į laivą Ham
burge, vėžiavo 12 dienų ir 
išlipo Ne iv Yorke.

Simas I Kazys Alyta
Dabar gyvena Cleveland,

Ohio, jau 13 metų.
57 metų amžiaus, sūnūs 

Pranciškaus, gimęs Balan
džio 2 d., 1876 m., Trilaukio 
kaimo, Pająvonio p‘ar. (Su
valkijoje) k '

Jau 44 metai Amerikoje, 
atvažiavo^-*1890 metais pas
savo du brolius į Plymouth,
Pa.

Amerikon atvažiavo per 
Hamburgą, plaukė 12 dienų 
ir išlipo New Yorke.

Vedė 1908 m., žmonos 
vardas buvo Ona, sūnūs 
Algirdas.

Atvykęs Amerikon pir
mą kartą pamatė negrą- 
juoduką, kuris išrodė lyg 
kipšas.

Vincas Ambrozevičius

ATSIŠAUKIT DAUGIAU!
Kasdien gauname nauj^ 

atsišaukimii senų Amerikos 
lietuvių, tačiau yra dar to
kių kurie abejoja ar atsi
šaukti ar ne.

Kviečiame atsišaukti vi
sus kurie tik išgyveno šioje 
šalyje 40 metų ar daugiau, 
arba kurie yra 70 metų ar 
daugiau amžiaus, nors ne
išgyvenę Amerikoje 40 me
tų. Visų jų vardai ir pil
nos paduotos žinios bus 
patalpinta “Dirvoje”, o vė
liau iš visų bus išrinkta se
niausias amžiumi ir ilgiau
sia Amerikoje pragyvenęs, 
nežiūrint ar tai bus tyras 
ar moteris.

Abu gaus po $5 dovanų 
ir “Dirvoje” tilps ju atvai
zdai.

Skaitytojai, prašom 
talkon!

to, dar pakilo 
kad Lindbergh 

suktas Į militarišką 
teismą už nepritinkamą pa
sielgimą su šalies preziden-

MEILIŠKA TRAGEDIJA
Denver, Colo. — Jauna, 

graži slaugė nušovė savo 
pamylėtą vyrą turtuoli, ka
da patyrė jog jis jos neims, 
ir pati nusišovė. Ji per di
delį sniegą ir pusnis buvo 
nuvažiavus už 20 mailių iš
siimti vedybų leidimą, bet 
sugryžus patyrė kad tasai—- Į k, A A . 1 J ZJ LIU Į7U 1 V ličiu VUOC11

tu, nes Lindbergh yra re-Į vyras jos neves. Ji buvo 35 
zervo karininkas. Reika- m. amžiaus, jis 53 m. 
laujama karo teismo išnag- Lenkijoje smarki vėtra 

ir žu-... . -------------- spė- savo viešoje prakalboje pa-įrinėti ar Lindbergh ga)i to- suardė daug namų
senų atlyginimų, kurie bu-j koms stoti i eiles tvarkos sakė kad pasaulyje reikia, liau nešioti pulkininko laip- mušta 8 žmonės.
vo pirm Prez. Roosevelto sugrąžinimui. 
ive<”mo ekonomijos akto T' 
pereitą pavasari. jonieriams ir jų moterys, .dienų laikui.

visuotino nerversmo. Ji į, sr-i. Lindbergh gavo pulki- 100. prigėrė. Kinijoj, ap-
Mušyje gelbėjo revoliuci- Suv. Valstiias įleista tik 9 mnkn lamini perskridęs At-įvirtus laivui Yangtse upė- 

>c;ic:ių laikui. lantiką penki metai atgal, je prigėrė 400 žmonių.

(Vincent Ambroze)
Dabar gyvena Newark, 

N. J., jau 38 metai.
69 metų amžiaus, gimęs 

Lapk. 15, 1864 m., Daukšių 
kaime ir parapijoj (Suval
kijoj). Sūnūs Vinco.

Amerikoje 47 metai, at
važiavo Birželio 4, 1887 m. 
Pribuvo pas giminietį Ado
mą Ambrazevičių į Pitts- 
bugh, Pa.

Iš Lietuvos išvažiavo į 
Angliją, ten pragyveno du 
metu. Amerikon išvažiavę 
per Rotterdamą, keliavo 16 
dienų per vandenį, laivu 
“Žandam”. Išlipo New Yor
ke. Kartu važiavo jie apie 
penki Lietuviai.

Pittsburghe dirbo prie su
organizavimo pirmut i n ė s 

į Lietuvių draugijos.

Nėra abejonės kad jūsų 
mieste yra vienas ar dau
giau senų amžiumi arba il
gai Amerikoje gyvenančių. 
Paklauskit jų apie jų amžių 
ir pragyvenimą Amerikoje 
ir paskiau išpildykit už juos 
“Dirvoje” telpantį kuponą, 
arba prašykit redakcijoje 
tam tikru pagamintų blan
kų. Kurie turit blankas, 
palaikykit jas, gal pasiseks 
užeiti tokį asmenį, tada iš
pildysi! ir prisiųsit redakci
jai.

Nereikalinga kad toks as
muo butų “Dirvos” skaity
tojas, nes priimama visi be 
jokių šališkumų ir jų pažiū
rų skirtumo. Taipgi gali 
būti ir kunigai, nes ir jų yra 
labai senai Amerikoje gy

venančių,
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PITTSBURGHO IR PENN 
ŽINIOS

Vasario 16, 1934

SANDARIEčIŲ JUBILEJINĖ
VAKARIENĖ PAVYKO

Vasario 4 d. L. M. D. salėje 
atsibuvo sandariečių rengta va
karienė paminėjimui organo 
“Sandaros” 20 metų sukaktu
vių. Dalyvavo svečių apie 200. 
Programo vedėju buvo J. Vir
bickas. Akordionais grojo J. 
Ęlumbergis su savo mokiniu. 
Vėliau kalbėjo P. Pivaronas, 
vietinis sandariečių darbuoto
jas, kuris aiškino Sandaros ir 
sandariečių pasidarbavimą Lie
tuvybės palaikymui Amerikoje.

Solo dainavo Stefanija Zele- 
niauskaitė, akompanavo jos se
sutė Bronė. Jadviga ir Stella 
Plukiutės sudainavo duetą, jom 
akompanavo Milda Virbickaitė.

Antras kalbėtojas buvo šv. 
Jurgio parapijos klebonas Kun. 
Žukauskas, kurs pasakė labai 
jausmingą kalbą.

Dar solo dainavo V. Paule- 
kiutė, akompanavo M. Virbic
kaitė. Pagaliau Blumbergis su 
draugu sugriežė akordionais ir 
tuo programas didžiojoje salė
je baigėsi. Paskiau kitoje sa
lėje buvo užkandis ir šokiai.

Reikia tarti ačiū L. M. D-jai 
už suteikimą nemokamai salės 
ir J. A. Kazlauskui už alų. Prie 
to visiems artistams ir kalbė
tojams padėkos žodis už prisi
dėjimą ir publikai už atsilan
kymą.

DIRBS SMARKIAU. Lietu
vių Balsuotojų Lyga savo meti
niame susirinkime nutarė šiais 
metais dirbti aktingiau todėl 
pirmas didelis mitingas bus S. 
S. dalyje Vasario 20 d. nuo 8 
vai. vakaro, L. P. salėje,' 1723 
Jape st. Kviečiami visi bę skir
tumo pažiūrų ir tikėjimo atsi
lankyti. Įžanga dykai.

J. Virbickas.

Pastaba “Dirvos” 
Korespondentams

Vasario 16-tą minint daugely
je kolonijų bus visokių paren
gimų. Visų jų aprašymai busi 
susiųsti į redakciją patalpini
mui “Dirvoje”. Prašome apra
šymus daryti trumpus, nes ilgi 
vistiek nebus galima sutalpinti. 
Vengkit aprašyti kalbėtojų kal
bų. nes jų turinis visiems žino
mas ir jų negalėsim sutalpinti.

Korespondencijas rašant, ne
rašykit : “Vakar, pereitą savai
tę, ar sekmadienį’* įvyko tas ir 
tas. Visada paduokit menesio 

ar 18, | 
“Dirvos” Redakcija.

1934 METŲ BONŲ 
KUPONAI

“Dirva” priima Lietu
vos bonų kuponus kai
po mokesti už prenume
ratą ir knygas. Pri- 
siųskit 1934 arba anks
tesnius kuponus.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland

BENTLEYVILLE, PA.

BALTIMORE, MD
SVARBUS PRANEŠIMAS

šio komiteto, Vin- 
kreipdamasi išeilės 
ilgai netruko su- 

iš veikliausių, kuri

BROOKLYN© - N. Y. IR N. J

dieną, pv.: Vasario 16, 
ir tt.

LAIMĖJO $15,382. McKees 
Rocks gyventojas darbininkas 
Niek Yelkovich, sužeistas tram
vajų susimušime 1932 m., gavo 
aukščiausio teismo priteisimą 
$15,382 atlyginimo.

SUVARGINTAS. Nors šian
dien niekas ir niekur negali pa
sigirti gerais laikais, krizis pa
siekė beveik kiekvieną kampe
lį, bet gal butų sunku rasti ki- 

į tą miestelį taip bedarbės ir 
j streikų suvargintą kaip Bent- 
’ leyville. Čia kitokių darbų nė
ra kaip tik minkštos anglies 
kasyklos, daugumoje vadina
mos “Captive mines”, priklau
sančios 
poration, 
Schwab 
dus jau 
visi su

Lietuvių Draugijų 
Geistina kad tą svar- 
remtų visos draugijos 
Lietuviai, kaip rėme 
komitetas, kuri suda

minkštos 
daugumoje

Captive mines”, 
Bethlehem Steel 

kurias sakoma 
ir Mellon, kurių

Cor- 
valdo

v ar
šino ir maži vaikai ir
neapikanta juos mini

I del jų nedorumo. Prieš kelis 
I metus čia ėjo žiauri kova lau
žant mainerių uniją. žmonės 
labai nukentėjo ir suvargo ir 
unija tapo sutruškinta. Dar
bininkai tapo tikri vergai savo 
darbdavių. Mokestis sumažin
ta visiškai, darbo sąlygos ne- 

Už darbininką 
į kampą | niekas nedryso ir negalėjo už
vyrą per-’ 
į ligonbu- Į

NUŽUDĖ ŽIRKLĖMIS
Hazelwoode, vienoj barzda-i 

skutykloj, tos įstaigos savinin
kas, Jo eph Wohadlo, susigin ! 
čiję su savo draugu, daėjo iki 
piktumų, pradėjo net imtis glė
biais. Savininkas tuo laiku tu
rėjo rankoje žirkles, ir sakoma pakenčiamos, 
kad jiems griūvant 
smailos žirklės antrą 
Jūrė ir tas nuvežtas 
tį mirė.

užliodavimui ir

nuolatos šliau- 
neštuvas, kuris

MILŽINIŠKAS PNsTAS
Po milžinišku pašto budinki), 

kuriam valdžia paskyrė aštuo
nis milijonus dolarių, yra gana 
vietos sustatyti 28 pašto gelž- 
kelio vagonus 
išliodavimui.

Iš pašto eis 
žiantis platus
nuneš i Pennsylvania gelžkelio 
stotį požeminiu tuneliu visus 
siuntinius.

Pašto budinkas yra 10 aukš
tų ir tikimas pabaigti Įrengti 
šį pavasarį.

Budinke bus 26 keltuvai, ku
rių 10 bus naudojama ten lan
kančius! žmonių kėlimui, o ki
ti bus reikalingi prie darbo.

Bus įrengta mašina kuri su- 
kanceliuoja per valandą 36,000 
laiškų
išnešiojami po 
tam tikrais diržais, kurie 
kados nesustos veikę.

Tų išvežiotojų-diržų bus 
jie apima pusantros mailės 
lio.

PENN. GELŽKELIS 1 
DA DARBUS 

Philadelphia, Pa. — Pennsyl
vania miškelio linija pradeda 
savo $r< 7,000.000 vertės elektri
fikavimo darbus. Jau paimta 
dirbti 500 darbininkų ir neužil
go bus pastatyta dirbti 
100. Kuomet visas daroas 
įjudintas, sako, darbų bus del 
>,000 darbininkų. Darbai pra- 1 
lėta prie Philadi Iphia, Newark, 
ir Landover, M'l.

sistoti.
Taip esant, darbininkai išsi

ilgo unijos ir kelis sykius mė- 
, gino organizuoti, bet nesisekė. 

PRADE- i Nors ir unija neapsieina be šel-

Lietuvių Paminklinio Kam
bario (Pittsburgho Universite
te) Komitetas gražiai atsiekė 
vieną savo svarbiausią užduotį. 
Pirmininkas 
cas Velžis, 
į draugijas 
rasti vieną
energingai ėmėsi padėti Balti- 
morės Lietuviams rengti pra
mogą naudai šio tautiško dar
bo. Ta veikli organizacija yra 
Baltimorės 
Taryba, 
bu darbą 
ir šiaip 
originalis
10: pirmininkas Vincas Velžis, 
V. Karalienė. T. Matulauskie- 
nė, D-rė Birutė Lambros ir F. 
A. Želvienė. Tas komitetas 
prašo tas ypatas kurios pasiža
dėjo remti mus, lygiai remti su
vienytomis spėkomis.

Malonu yra pabrėžti kad tarp 
rėmėjų originalio komiteto pri
sidėjo prie bendro darbo Valen
tinas Matelis ir Adv. N. Ras
tenis.

Kaip žinoma, Lietuvių Kam
bariui Pittsburgho Universite
te planai jau paduoti gaminti 
Lietuvoje ir neužilgo prasidės 
įrengimas.

Apie tolimesnį darbą praneš 
tam paskirtas komitetas.

Lietuvių Paminklinio Kamb.
Narė.

Lietuvos Nepriklauso
mybės Minėjimas

Bendrus Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių paminėji
mus rengia Brooklyno-New Yor- 
ko-Maspetho tautininkų ir tau- 
tinių-katalikų grupės, legionie
riams dalyvaujant, Vasario 18 
d. Klasčiaus salėje (Maspethe). 
Kalbės Lietuvių Radio iš WH 
DM vedėjas Jonas Valaitis, le
gionierius Adv. Jurgėla, Kun. 
Pakalnis ir Kun. Balkųnas. Va
karu vadovaus 
Dainuos vietos 
vičius 
vičiutė-Minkienė, ir bus 
mi krutanti paveikslai, 
džia 3 vai. po pietų.

Dr. Vencius, 
chorai, Babra- 

skambins pianu Paltana- 
rodo- 
Pra-

Komiteto

bus

pa- 
blo- 
net 
mi- 
jie 
jau 
su-

kiti 
bus

CWA GESINS DEGANČIĄ 
KASYKLĄ 

Connellsville, Pa. 
kaip, dega anglies ka- 
nepavyksta gaisrą
Dabar CWA pastatys

jau

uz-

N etoli 
16 metų 
sykla ir 
gerinti,
prie gesinimo darbo apie 100 
darbininkų. Ims du mėnesiu 
laiko iki pasiseks ugnį sulai
kyti. Kaštuos apie $21,000.

Jau pirmiau yra išleista apie 
$22,000 tos kasyklos užgesini
mui, bet nepavyko.

4

Newarke bus Žymus 
Radio Vakaras

Newarke, sekmadienį, Kovo 
d., Lietuvių salėje bus pirmas

Lietuvių radio vakaras. Ruo
šiama įvairus programas, kuris 
susidės iš radio artistų. Publi
kai bus smagu į tokį parengi
mą atsilankyti. Apie tai toliau 
bus plačiau pranešta. Tėmyki- 
te “Dirvą” ir klausykitės radio 
stoties WHOM trečiadienio va
karais, nuo 7 vai.

PAVAIŠINO PREZIDENTĄ 
LIETUVOS MEDUM!

Žymus Brooklyno Lietuvių 
veikėjas Juozas Ambraziejus, 
laivakorčių Agentų Sąjungos 
pirmininkas, Kalėdų švenčių 
proga pasiuntė Lietuvių kalba 
(nes Angliškos gerai nevarto
ja) pasveikinimą Suv. Valstijų 
Prezidentui Rooseveltui ir do
vanų pasiuntė Suvalkijos me
daus ir Lietuviškų saldainių.

Sausio 30 d. p. Ambraziejus 
įjftvo iš Baltojo Namo, Washin
gtone, nuo Prezidento sekreto
riaus atsakymą kad viską pri
ėmė ir kad prezidentas nuošir
džiai dėkoja už tokį malonumą 
ir už linkėjimus.

SLA. APSKRIČIO DARBAI
Sausio 28 d. turėjo suvažia

vimą N. J. ir N. Y. valstijų 
SLA. kuopų suvažiavimas. Iš 
raportų paaiškėjo kad pernai 
nieko nenuveikta. Valdybon 
šiems metams išrinkta: pirm. 
A. S. Trečiokas, vice-pirm. Kar- 
sokas, sekr. Bajoras, ižd. Stri
maitis

BAYONNĖJ NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS

Bendras Bayonnės Lietuvių 
minėjimas Lietuvos Nepriklau
somybės 16 metų sukaktuvių 
rengiamas bažnytinėje salėje 
Vasario 25 d. Kalbės Lietuvių 
radio vedėjas Jonas Valaitis, 
Tautininkų Klubo iš Brooklyno 
vice-pirm. D. Klinga ir Katali
kų Federacijos pirmininkas p. 
Krušinskas.

mysčių ir reikalinga gero va-, 
lymo, bet vis unija. Dirbo 
žmoneliai neorganizuoti po po-| 
ra dienų į mėnesį, nieko gero 
nesitikėdami.

Bet štai pasirodė Roosevelto 
NRA, suteikdama galę darbi
ninkams organizuotis. Tarp 
angliakasių pasidarė sujudimas, 
visi įstojo į senąją U. M. W. of 
A. uniją, 
kiai eina, 
sykių ir

Nors dalykas sun- 
bet jau daugelis ka- 

angliakasių 
aukštesne

naudojasi.
Tik vien ^chwabo 

visos kasyklos stovi

unijos 
mokestini!

skurdas 
gyveni-

DVI DIDELĖS NELAIMĖS 
LIETUVIAMS

New Yorke pereitą savaitę 
siautė toki dideli šalčiai kokių 
senai nebuvo. Daugelio Lictu- 
•vių namų sprogo vandens ty
nos ir padaryta daug nuostolių. 
Bet daugiausia nuostolių pada
ryta musų geram tautininkui 
Antanui Vikrikui. Jo mėsos 
sandėlio sprogo didžiosios šal
domos mašinos padarydamos 
tūkstantinius nuostolius.

Kitas geras dirvietis, Vincas 
Sadaitis su šeima Vasario 10 d. 
5 vai. rvto vos išliko gyvi nuo 
gaisro, kuris- sunaikino jų ali
nę ir smarkiai apdegino gyve
namą namą, 341 Henderson av., 
Jersey. City. Jie 
turėjo išbėgti iš 
basi, naktiniuose 
niagesiai gaisrą 
čiau p. Sadaitis 
tantinius nuostolius, 

nebuvo apdraustas.

BAYONNIEČIŲ PUIKI 
VAKARIENĖ

Bayonnėje buvo plačiai 
garsėjus Lietuvių Did. Kimi 
gaikščio Vytauto Draugija. Jo 
j e bolševikams 
nerimus, prieita 
draugija skilo, 
no bolševikai ir 
draugiją. Kita 
tautininkais, kurie 
giją pavadino D. I 
čio vardu. Taigi, 
Vasario 4 d.
surengė vakarienę, kurioje da
lyvavo virš 300 Lietuvių.

Ir jei kas nors pasakytų kad 
šiais laikais stebuklų nėra ta. 
klystų. Bayonniečiai tą paro 
dė. Tik įsivaizduokite! Vaka
rienėj prisirašė net 50 naujų 
narių! Padarė tą ko kitos ko
lonijos jokiu budu negalėjo pa
daryti.

Programą turėjo vadovauti 
draugijos pirmininkas p. Brun- 
dza. tačiau jam tekus tuo lai
ku dirbti vedė ir tuos narius 
prirašė Jonas Plungis, nenuils 
tarnas tos draugijos per ilgus 
metus darbuotojas. Buvo ii 
įdomus programas: dainavo p- 
lei Pareigiutei vedant, Vytau
tas Paulauskas ir Ed. Kalanta, 
deklamavo Darata Milvydaitė, 
kvartete dainavo Pareigiutė, 
Zadlauskaitė, Aidukaitė, Jezer- 
skaitė; duetu — Pareigiutė ir 
Milvydaitė. Dainų programas 
buvo įdomus. Kvartetas net 
pakviestas padainuoti per Jo
no Valaičio vedamą radio pro
gramą iš WHOM, kuris dainuos 
Vasario 21 d.

Kalbas sakė: Grikštas, Vait
kus, Kavolius, Milvydas, Parei
giutė, Dr. Mickevičius, Chesney, 
Juselis, Kalanta, Adv. Paulaus
kas, Večkvs. Pocius, šeiminin
kės Paulauskienė, Liutikienė, 
Balčiūnienė, Masalskienė. Prin- 
eipialiu kalbėtoju buvo Lietu
vių Radio iš WHOM vedėjas 
Jonas Valaitis.

Vakarienė buvo nepaprastai 
graži. Geros kloties Kęstutie- 
čiams ir toliau veikti.

pa
nakties laiku 

namų į šaltį, 
rūbuose. Ug- 
likvidavo, at- 
panešė tuks- 

nes tur
tas nebuvo apdraustas. Kas 
dar blogiau tai kad gaisrui ki
lus kaimynai išvogė kelias de
šimtis bonkų degtinės ir šiaip 
dingo turto.

pradėjus kelt 
iki teismo, ii 

Dalį nusigabe- 
susikūrė save 

dalis nuėjo si 
savo drau 

. K. Kęstu- 
Kęstutiečia' 

parapijos salėje

Jei Skambina tai 
ir Mišios

Strumskio klikai “Vienybę” 
nubankrutavus, Brooklyno Lie
tuviai kalbėjo kad Strumski's 
su savo klapčiukais, nuskriau
dęs “Vienybės” ilgamečius lei- 
dėjus-šėrininkus, negalės visuo
menėje rasti pritarimo, ir tas 
šiandien jau aiškiai matoma. 
Tie ponai dabar skelbia gautas 
aukas ir žmonių “pasiryžimą” 
jiems tarnauti, bet negali 
skelbti išdavų, nes jos yra 
gesnės negu buvo gėlimą 
laukti. Mat, šimtdolariniai 
lijonieriai tikėjosi kad jei 
prikiš po šimtinę-kitą tai 
viskas bus baigta, likusius
aukaus visuomenė. Bet kad ir 
po šimtinę sudėjo, kad ir save 
į priešakį, išsistatė, visuomenė 
pas juos nei krutėt nekruta ei
ti.... Mat, šiandien žmonės 
jau ne rezginėm gaudomi.... 
Pinigą nuo idėjos atskiria leng
viau negu ponai mano.

Štai tų ponų surengtame ba- 
zare teatsilanko per dieną pus
tuzinis žmonių, o kai kuriomis 
dienomis bazarą teko visai už
daryti neatidarius.... Na, čia 
galima sakyti gal nuskriausti 
šėrininkai neremia, jų draugai 
tiems ponams nesimpatizuoja.

Bet kaip bus galima pateisin
ti Vasario 4 d. Piliečių Klubo 
salėje Brooklyne įvykusį “.San
daros” jubilejų kuriame atsi
lankė tik 48 žmonės su kalbė
tojais, dainininkais ir rengė
jais? Juk jį rengė “Tėvynės”, 
“Vienybės” ponai, Sandaros 1 
ir 30 kuopos ir Matusevičiaus 
vedamas, “Vienybės” 
liuojamas radio! 
nepagavo.

IR LIETUVIAI NUKENTĖS. 
Pačiose didžiulėse taupymo ir 
paskolos bendrovėse, kurias da
bar valstijos autorititai verčia 
likviduotis, ir Lietuviai turi pa
sidėję taupymui po šimtus, <> 
kiti po tūkstančius dolarių ant 
6-to nuošimčio. Pasitikėjimas į 
tas įstaigas buvo iš didelių, 
gražių įrengimų ir didelio bū
rio dykaduonių kurie jose mito.

Bet štai vietoje, Lietuvių ap
gyventoje apielinkėje, randasi 
tokia pat įstaiga, ir Lietuvis 
yra iždininku, geras tautinin
kas M. K. Mockevičius. Bet 
Lietuviai didumoje pradėjo ar 
pravažiavo' pro šalį į vidurmie- 
stį dėti ten savo pinigus tau
pymui. Dabar gi valstijos eg
zaminuotojo raporte pasakyta 
kad The North Dayton Build- 

and Loan Ass’n yra gera- 
stovyje, užtai kad yra kuk- 
vedama, gerai žiūrima tvar
ia nėra be reikalo mokamos 

sumos dykaduoniams 
Taigi Lietuvių apsirikta

kad nepasitikėjo savo vientau
čiu ir ne taip puošnios išžiuros 
įstaiga. “D.” Rep.

“Faust” Pirmą Kartą 
Duodama Oru Visoje 

Pilnumoje
METROPOLITAN OPERA < O 

PANY PERSTATYS POPU-

PiriTui kartą visoje radio istorijo
je labai populiariška Gounodo opera 
FA/TST bus transliuojama per ra
dio visoje savo pilnumoje šeštadie
nį, Vasario 17 d., 1:55 vai. po pietų 
(ESTI. Ji bus patiekta radio klan 
sytojams Lucky Strike išdirbėję tie
ka per sujungtus NBC WEAF-WJ2 
radio tinklus, tiesiog nuo estradoj 
Metropolitan Opera House, New 
Yorke.

ši pouliariška opera, perstatyte 
Chicago Civic Opera Kompanijos 
buvo dalinai transliuojama per NEC 
radio tinklą iš senojo Chicago Au
ditorium Teatro, Sausio 1’1 d., 19211 
m., astuoni metai laiko atgal, kaipc 
pirmutinis operos perstatymas tran
sliuotas plačiai radio klausytojų vi
suomenei. Nuo to laiko “Fausto’ 
dalys buvo transliuojama tankiai, 
bet radio klausytojai iki šiol dar ne
girdėjo per radio pilno jos perstaty
mo.

Operai vadovaus Louis Hassel- 
mans. Aktorių sąstate priešakyje 
stovi Eide Norena. Giovanni Marti
nelli, Lawrence Tibbett ir Gladys 
Swarthout.

Opera “Faust” yra paremta Goe
the’s apsakymu, kur kalba apie seną 
mokslo vyrą, kuriš šėtonui paveda 
savo sielą kad jam 
stę, turtus ir galybę, 
me savo stovyje 
sutalpinti operoje, 
libretistas pasielgė 
darni ją Fausto ir 
Gretchen operoje

kontro- 
Bet žmonių 

Kokiais vardais ne
vadinsi vis varnas varnu lieka. 
Tikrai, kaip ta patarlė sako, jei 
bažnyčioje skambina 
mišios, 
neliai 
žmonės pažysta, ir dėlto 
menė jų neremia.

tai bus ir 
Kokiais vardais tie po

liesi vadintų juos vistiek 
vis 110-Sunku suprasti ką 

ji
me 
liai 
kos 
didelės 
algų.

VYČIŲ APSKRITIES 
DYBA. Kearny, N. J., 
Lietuvos Vyčių New Yorko ir 
New Jersey kuopų suvažiavi
mas, kuriame išrinkta nauja 
valdyba: Dvasios vadas kun. 
Laurinaitis, pirmininkas Mar- 
tinkus, vice-pirm. Damaskus ir 
Matulevičius, ižd. Vuinis, sekr. 
Stagniutė.

VAL- 
įvyko

DU SUDEGĖ. Greensburg 
Pa. — Vasario 9 d. čia ištiko I 
gaisras Bernotų namuose, 
degė Bernotų mergaitė, 8 me
tų, ir kūdikis pusantrų metų, 

šeši kiti tos šeimos nariai 
toko per 
ga nčiais 
nuvežti Į 
ko turės

jau kelintas 
taksų užsimo- 
ir bankas bu- 
norint vėliau

ir Meliono 
uždarytos 

jau penktas mėnuo; viskas sto
vi apmirę, vargas ir 
skverbiasi į mainerių
mą, visi gyvena tik iš menkos 
pašalpos, 
mano ši kompanija daryti, 
gero nemano, nes ištolo nenori 
prisileisti į savo kasyklas or
ganizuotų darbininkų. Vargas 
žmonėms kurie turi savo kokias 
nuosavybes, nes 
nutas neįstengia

su* keti. Prie to dar 
vo užsidaręs, ir 
atsidarė, bet visų sutaupų ne
žada atmokėti, tik gal 
tai per kelis metus. 

Seniau čia buvo 
apielinkė, nes dvylika 
nuolat dirbo, visoki bizniai ėjo teisingasis, matyt melagingai 
šuoliais, ir pas mainerius buvo j įtikinęs kuopos valdybą gavo 
dolarių ir perdaug. Visoki suk- j parašus ant prašymo pagalbos 
čiai agentai su visokiais bever- iš Našlių ir Našlaičių f 
čiais Šerais, farmomis ir lotais j jilnl pavyko išgauti po $5 į me- 
daugelio mainerių dolarius nu-|ncsj iš to biednųjų fondo. Bet 
švilpė. Su laiku viskas apsi- atsirado ir teisingų narių, ku
šlojo, mirė. Dabar vos dvi ka- Hems rupi organizacijos labas j 
syklos pusę laiko dirba. j ir kad iždas nebūtų išnaudoja-;

Seniau čia ir Lietuvių buvo j nias nesąžiningų narių, 
pusėtinas buris, net ir biznie-Į 
rių, ir šis-tas buvo 
kaip ir didelėse kolonijose. Iš 
Lietuvos joki kolektoriai čia ne
apsilankydavo su prakalbomis.

I Darbams mažinantis, Lietuviai 
išvažinėjo j kitur, nežinia ar 

''I DEGĖ 10 ŽMONIŲ. Mi- jjc įen sllsirado laimę, čia li- 
chigan valstijoje pereitą savai- ko tik tie kurie negalėjo išva
lę paskirose dalyse sudegė 10 žinoti del kokių priežasčių. Li- 
asmenų. Nuostolių į 
desėtkai tūkstančių dolarių. 

Muskegone sudegė ketvertas 
mažų vaikų.

McBaine sudegė keturi as
menys.

“DIRVO” AGENTAS Du sen.vvi žmonės sudegė
PITTSBURGHE j Detroite ir viena sena moteris

Prenumeratas priima Amerikoj Rapidse.__
je ir į Lietuvą 

P. RAJAUŠKIENĖ 
135 So. 19th St. S.

Laiškai ir pakeliai bus 
visus kampus 

nie-

39, 
ke-

langus iš ugnies, 
rubais. Apdegę, 
ligoninę. Pora jų 
mirti.

iš-

jie
sa-

pusę, ir YLOS MAIŠE NEPASLĖPSI. 
Prie SLA. 105 kp. priguli na
rys M. V., kuris save tituluo-turtinga |

kasyklų jasi progrėsistu ir teisingu. Tasjylclu?’J 
visoki bizniai ėjo teisingasis, 

ir pas mainerius buvo - įtikinęs kuopos

SERGA. Elizabeth, N. J., 
sunkiai serga Kun. Ed. Budre- 

randas Alexian Brothers
I ligoninėje.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ
SE Pittsburghe pereitą metą 
užmušta 121 asmuo ir 1,030 
kitų sužeista. Rekordai" paro
do kad nelaimių daugiausia iš
tinka kada keliai geri, gatvės 
sausos, nes tada automobilistai 
važiuoja į nieką neatsižvelgda
mi ir užlekia ant žmonių.

58 UŽMUŠTA. Iki pereitos 
savaitės pabaigos Detroite 
tomobiliais suvažinėta arba 
tys užsimušė 58 askenys. 
Vasario 9 d. užmušta šeši.

a li
pa- 
Tik

IMASI VEIKTI. Brooklyno 
Vilniui Vaduoti Sąjungos sky- 

fondo : rįus laike savo susirinkimą Va
sal io 8 d. ir nutarė sparčiau 

I veikti.

PITTSBURGH!) UNIVERSI
TETO baigimui reikalinga dar 
pusė milijono dolarių. Didelį 
pągalbą gavo iš CWA, nes dar
bininkams, kurių pastatyta prie 
darbo virš 1,000, apmoka, val
džia. Reikalinga pinigų paru- 
pinimui medegos.

Tautų Kambarių sumanymas 
yra vienas iš būdų gavimui in- 
eigų; duos apie $100,000 nau
dos, jeigu prisidės kokios 20 į 
tautų po $5,000.

EINA MOKYTIS. Detroite 
įvesta bedarbiams aukštesnio , 
mokslo klesos nemokamai, k u-* 
rias lankyti įsirašė 11,640 vyrui 
ir motei ų.

padarytai kasių ([a|. vra j 30 šeimynų, ir1 keta.

Jie pareikalavo iš centro ap
veikiama Į likaci jos nuorašo. Iš to nuo

rašo paaiškėjo kad į klausimus1 NINKAS 
viskas melagingai i 
Tas žmogutis ne tik kad turi 
išaugintą šeimą ir jam gyveni
mas suteikta, bet bmke turi ir 
pinigų pasidėjęs, o bankinę 
knygelę laikė paslėpęs pas kitą 
draugutj. Namą irgi turi išmo-

NAUJUOSE NAMUOSE. Eli- 
'.abetho jaunas advokatas Bra
žinskas Įsikūrė savo naujuose 
namuose.

KYLA LIETUVIS KUMŠTI- 
uauniniuai iNK.“iS. Jeigu teks išgirsti 
atsakyta, kumštininko Edd:e Hogan var- 

i dą, žinokit kad tai naujas be
kyląs Lietuvis kumštininkas, 
ruošiąsis neužilgo kumščiuotis 
su pirmaeiliais kumštininkais.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Day tone 

531 Michigan Ave. Dayton, O. I

tie išsiskirstę pagal savo pa
žiūras gyvena.

Laikraščių daugiausia parei
na “Garso” ir “Tėvynes”, 
jų Susivienijimų organai, 
eina kelios “Dirvos”, 
leivių” ir I “Laisvė”, kurią sa
ko tas žmogelis gauna jau trys 
metai 
m as.
musų apielinkėje.

visai nieko
Tai ir visa

abie-
Par- 

pora “Ke- 
kuria

nemokėda- j 
:?s girdėti

Vietinis. 1

Tai matot 
atsiranda iš 
Jeigu toks 
inti pašalpą

PASITRAUKĖ. Labai gra
žiai vedus Lietuvos Dainos 
Chorą Brookįyne p-lė Violeta 
Tamkiutė iš tų pareigų pasi
traukė. Gaila.

VAKARIENĖ. B r o oklyno 
Kar. Angelų choras turėjo su
rengęs vakarienę Sausio 27 d.

kokių “našlaičių” 
musų progrėsistu j 
“našlaitis’ galėjoj 

tai diduma 105; 
kp. narių turi tinkamesnes tei-j
sės imti pašalpą iš Našlių ir 
Našlaičių fondo.

Dabar tas progresistas “naš
laitis” fašistuoja tuos narius 
kurie jo neteisybę iškėlė.

Aktinis Narys.j

NAUJA VYČIŲ VALDYBA. 
Vyčiu 41 kuopos nauja valdy
ba išrinkta: pirm. Mažeika, vi
ce-pirm. Miniauskas. ižd. Kru- 
žikauskas, fin. rast. Stagniu- 
naitė, prot. rast. Unguraite.

NEWARKO DRAUGIJŲ 
VAKARAS

Newarko Lietuvių trylika 
draugijų turi sudariusios sąry
šį. Jo pirmas milžiniškas va
karas buvo Sausio 27 d. Lietu
vių salėje.

Draugijos Sąryšyje yra šios: 
Šv. Jurgio, Palangos Juzės. De
mokratų Klubas, Neprigulmin- 
gas Politikos Klubas, Darbinin
kų Draugijos 13-ta kuopa, Šv. 
Ražančiaus Moterų, Liet. Darb. 
Susivienijimo 8 ir 9 kp., Liet. 
Tarptautinio Apsigynimo 19-ta 
kp., Sietyno Choras, Lietuvių 
Moterų Klubas, Darb. Litera
tūros Dr-jos 5 kp., Birutės Mo
terų Draugija.

Draugijų Sąryšio pirminin
kas yra F. šreibakauskas.

šėtonui
grąžintų jauny- 

Litcratinia- 
perilgas 

taigi Gounod ir 
gudriai

Gretchen 
vadinasi

epzone.
Marg 1-

d.PARODA.
iki Vasario 11 d. Hotel Irvin, 
New Yorke, buvo p-lės Natali
jos Jasukynaitės ir Igno Bana- 
sevičiaus piešinių paroda.

Kitais metais parodos būda
vo rengiamos Lietuvių Dailės 
Ratelio vardu. Gaila kad žy
mei tik du piešėjai teparodė sa
vo kurinius."

Pilnas vaidintoju 
karnas: 
Faust —Giovanni Martinelli, 
Mefistofelis 
Valentine 
Wagner 
Marguerite'
Siebel . . Gladys Swarthout, 

sopranas
Martha ........... Henriette Wakefield,

contra-altas.

-sąstatas

tenor m
Ezio Pinza, basas 

Lawrence Tibbett, bar. 
Paolo Ananian, basas 

Eide Norena. sopranas 
mezzo-

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

delio pasitenkinimo iš jos.

SVEČIAS. Pas Maspetho 
kleboną Kun. Balkoną svečiuo
jasi Kun. Zoip iš Denver, Colo. 14

MONTREAL CANADA
J. M. ROSENFELD

Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ

Notaras
20 St. Janies East

Tel. Harbour 3424
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LIAUDIES TRIBŪNA I V,SOK^“*CAG0SMusų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir
Įvairios Žinios
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šešiolikta diena Vasario — 
šešiolika metų Lietuvos Nepri
klausomybės! Tai yra diena 
kuri skatina mus visus, mažos 
tautos narius, prie bendro dar
bo. Tą dieną mes jaučiamės 
visi vienos tautos vaikais ir su 
pakilusiais jausmais džiaugia
mės kad musų tauta atgavo sa
vo laisvę, nors jauni Tautos 
sunai aukavo savo gyvybę ir 
statė savo krutinės už tą lais
vę! Atrodo kad tas viskas at
siekta lyg kokia viršgamtiška 
galybe, kokia tai nežinoma jie- 
ga. Taip atrodo visiems tiems 
kurie pažysta Lietuvos praeitį, 
kurių širdis ir jausmai budėjo 
tautos reikaluose. Jie sulaukė 
savo tautos nepriklausomybės 
ir džiaugiasi ja.

Lietuva šiandien yra nepri
klausoma tik todėl kad Lietu
voje skambėjo tokie vardai kaip 
Kudirka, Basanavičius, Vaičai- 

. tis, knygnešiai, ir vardai tų 
kurie kūrė musų tautos Lais
vės Kibirkštėlę. Jų dideliu tru- 
su, nušvito Lietuvos dangus, ir 
sugriuvus sostams ir nelaimin
go likimo sulaukus tiems kurie 
norėjo mus amžinai pavergti, 
tie kurie mirkino savo rankas 
Lietuvių kraujuose, neteko sa
vo galybės, gyvena tik liūdnais Lietuvių auditorijoj pagerbimą 
prisiminimais, o Lietuviai liko [Dariaus motinai ir įteikė jai 
laisvi! 1 gražią dovaną.

Lietuvos Nepriklaus o m y b ė 
buvo vaisius darbų tų musų pa
triotų kuriems tautos laisvė 
buvo jų gyvenimo idealas. Nors 
tokių idealistų musų tautoje 
nebuvo labai didelis skaitlius, 
bet jų sąžininas, nuoširdus dar
bas ne tik nugalėjo tuos kurie 
plėšikiškais tikslais gyveno, ku
rie buvo tautos išdavikais, iš
gamomis, bet dar pajiegė susi
rinkti visi Į vieną vietą ir Va
sario 16-tą dieną Vilniuje iš- 
dryso paskelbti visam pasauliui 
kad Lietuva yra nepriklausoma 
šalis tarp kitų pasaulio tautų.

Toks žygis, toks pasiirtoji- 
mas Lietuvos žmonių stebino 
visą pasauli, nes drąsus Lietu
vis pralenkė net daug didesnes 
tautas kurios iki šiol yra pa
vergtos ir negali įsigyti savo 
nepriklausomybės.

ADV. A. A. OLIS naujoj vie
toj. Pereitą savaitę Adv. A. A. 
Olis ir jo visa kompanija persi
kėlė Į naują gražią vietą, 134 
N. LaSalle St. Naujas ofisas 
yra ant 13-to aukšto. Vieta la
bai graži. .

PAGERBĖ. Lietuviai 
dentai Vasario 11

stu-
d. surengė

jai

Chicagos antrašas: 2437 W. 69 St. Tel. Grovehill 2242
IIIIIIIlBlllllllllllllllllllllin'

AMERIKOS LIETUVIAI IR LIETUVA

nepri-
Lietu-

Pasibaigus pasauliniam ka
rui, kada aplinkybės buvo jau 
įmanomos duoti materiale ir 
moralę paramą Lietuvai, kaip 
tik patirta kad Lietuvos veikė
jai reikalauja Lietuvai 
klausomybės, Amerikos
viai gausiai prisidėjo prie Lie
tuvos kūrybinio darbo.

Bet kas iš Amerikos Lietuvių 
prisidėjo prie Lietuvos Nepri
klausomybės palaikymo ir auk
lėjimo? Atsakymas: vidutiniai 
imant apie 60 nuošimtis Ame
rikos Lietuvių. Kita 40 nuoš. 
buvo socialistai-komunistai, ku
rie ne tik neprisidėjo bet dar 
kenkė kiek tik galėjo visoms 
geroms pastangoms, nuošir
diems darbams Lietuvos labui.

Nors Amerikos Lietuviams 
yra aiškiai žinoma kad dalis 
musų Lietuvių buvo labai pa
našus į to Muravjovo ir kitų 
Lietuvių tautos priešų darbus, 
tačiau šiandien su apgailavimu 
reikia pasakyti kad Lietuvos 
valdžioj atsiranda ir tokių gai
valų kurie deda visas galimas 
pastangas kad paniekinus tau
tinės minties žmonių pastangas 
ir pasitarnavus tokiems gaiva
lams kurie buvo ir yra tautos 
išgamos.

Prie visų tų nemalonumų,
Amerikos, ypatingai Chicagos, I bas vis daugiau gauna pasekė 
Lietuviams tautinės minties | jų ir mėgėjų toje srityje.

nėra reikalo nusiminti. Geri 
norai, nuoširdus darbas gilus 
idealas tautos labui visuomet 
nugalės tuos kurie yra tik pri
sidengę patriotizmu arba yra 
tik paprasti pelnagaudos, veid
mainiai. Amerikos Lietuvių 
išeivijoj tautinis susipratimas 
pradės kilti labiau ir labiau ir 
nugalės tuos kurie neigia musų 
tautinį susipratimą. Visi pra- 
sivardžiavimai, visa pikta valia 
pranyks, gims bendras Lietu
vos sūnų ir dukterų sūnų ir 
dukterų pasiryžimas dirbti tau
tos labui ir išaugs pagarba ir 
meilė savo tėvynei.

BUDĖKIME!
Bronius F. Simons-Simokaitis.

NAUJAS ŽURNALAS
“L. T.” redakcija gavo pirmą 

numerį žurnalo “Pažanga”, ku
ris išėjo Vasario mėnesį, žur
nalas 12-kos puslapių, leidžia 
Pažanga Pub. Co., 3352 South 
Halsted St., Chicago, Ill.

Iš pirmo numerio galima nu
spėti kad žurnalas bus kritikos 
žurnalas, ir kol kas dar neatro
do kad tas leidinis turi kokią 
nors idėją, tik taip sau.

Nors nepasakyta kas žurnalą 
redaguoja, tačiau atrodo kad 
viskas yra žinioje Dr. A. Mont- 
vido. Pats turinis žurnalo nie
ko ypatinga, šiaip sau rašiniai.

UŽPUOLĖ A. OLSZEVSKĮ. 
Plėšikai gatvėje buvo užpuolę 
seną Chicagos tautininką A. 01- 
szevskį; net keturi vyrai trusė- 
si aplink ji ir aplink galvą lak
stė kulkos, bet p. Olszevskis iš
liko gyvas.

AERO KLUBO VAKARAS
Chicagos Lieutvių auditorijoj 

Vasario 10 d. įvyko šokiai ku
riuos rengė Lietuvių Aero Klu
bas. Dalyvavo labai daug jau
nimo. Moraliai ir materialiai 
šokiai labai pasekmingi. Klu-

SENUTĖ GATVĖJE. Perei
tą savaitę bevaikšliojant po vi- 
durmiestį (Loop) visai netikė
tai teko nugirsti vienos 75 m. 
senutės dejavimą. Priėjus ar-- 
čiau pasirodė kad senutė dejuo
ja Lietuviškai, labai žemaitiš
ku akcentu. Maldauja iš pra
einančių pašalpos, neva kalba 
Angliškai, bet daug maišo žo
džių Lietuviškų.

Graudus ii’ apgailėtinas vaiz
das, nes tas liudija kad Chica
gos Lietuviai iš didelio savo 
mandrumo ir turtingumo visai 
užmiršo įsteigti nors vieną se
nelių prieglaudą, šiaip tai vi
sokiems skymams musų Lietu
viai išnaudojami ir ištraukta 
šimtai tuks.tančių dolarių. o rei
kalingam tikslui nėra. Rep.

APIE LIETUVĄ. Chicagos 
Tribune Vasario 10 d. patalpi
no pranešimą iš Klaipėdos kad 
Klaipėdoj esąs karo stovis ir 
kad areštuota apie 20 socialis
tų. Sakoma kad Vokiški Hit- 
lerininkai-socialistai daro žy
gius sukelti Klaipėdoje suirutę.

Atrodo kad Vokiečiai nenori 
išsižadėti Klaipėdos, ir prime
na apie Vokietijos paskelbtą 
Lietuvai ekonominį boikptą.

Kaip ten nebūtų, Lietuva tu
ri būti labai atsargi su Hitleri- 
ninkais-socialistais, kaip jie sa
ve vadina. Tie Vokietijos Na- 
ziai-socialistai yra labai pana
šios taktikos į musų Chicagos 
Lietuviškų socialistų likučius. 
Jiems galvoj tik rrrrrrrrrevo- 
liucija ir niekas daugiau.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS

ANTROJO SKRIDI
MO” REIKALU

.. _ _ __ ___ I Luckies nat^. 
doja puikiausio tabako tiktai vidurinius lapus 

. . . kadangi viduriniai lapai yra lengviausi, 

gležniausi, švelniausi.

A eSS .Luckies nenaudoja viršuti

niu lapų ... kadangi viršutiniai lapai yra 
ne.dasivyslę ... jie yra nenunokę . . . Jie 

išduotų šiurkščius dūmus.

A iwl -Jk Luckies nenaudoja apatinių 

lapų, kadangi apatiniai lapai yra žemesnės 

į kokybės. Jie auga arti prie žemės ir yra 
į kieti, stambūs ir visuomet smėlėti.

Lucky Strike perstoto
Metropolitan Opera Coni party

Šeštadienį, 1:45 vai. po piet. Eastern 
Standard Laiku, per NBC Raudoną ir 
Mėlyną radio tinklus, LUCKY 
STRIKE transliuos New Yorko Metro
politan Opera Company pilnoje operoje, 

“FAUST”.

Išdirbime Lucky Strike, mes ištikrųjų atmetame 
didesnę tabako augalo dali—kadangi mes išren
kamo tiktai vidurinius lapus—ir už tuos viduri
nius lapus ūkininkams užmokama aukštesnė 
kaina. Mes nenaudojame viršutinių lapų — 
kadangi anie yla nedasivystę. Nei apatinių lapų 
—kadangi tie yra žemesnes kokybės—kieti, stani- 
lifūs ir-visuomet smėlėti. Bet šie viduriniai lapai

yra lengviausi lapai, švelnūs, gležni, kaip šiUcas' 
Ir todėl tik šie viduriniai lapai naudojama išdir- 
hime Luckies, pilnai prikimštų eigaretų—taip 
apvalių, taip kietų, — laisvu nuo liuosu galu. 
Tabakas nebyra lauk. Štai kodėl Luckies trau

kiasi lengvai, dega lygiai—ir visuomet yra lengvi 
ir švelnūs ... Ir taipgi—“It’s toasted”—del 
gerklės apsaugos—del puikesnio skonio.

Visuomet Puikiausias Tabakas

CnprrHht, 1934, Tho American T»l»cw Cotnpmr.

ir tiktai Viduriniai Lapai

NE viršutiniai lapai—jir yra iuidai»vyit[—jį- 

yra tiurk' ūil,

Derliaus Grietinė
“Gležniausias, lengviausias, 

švelniausias tabakas’

i__
'NL lapai—jie yra iemesnet kokybę

Nežiūrint kad šimtai Lietu
vių Chicagoj biednų vargsta ir 
badauja ir nežiūrint kad Chica
goj Lietuviai neturi nei vienos 
prieglaudos kuri galėtų pagel
bėti biednuomenei, tačiau atsi
randa tokių ambicingųi žmonių 
kurie pradėjo karščiu:-degti kad 
reikalinga “antras skridimas”.

Pastaromis dienomis Chica
goj tas vadinamas “antrojo. 
skridimo” komitetas neva “ą?r- 
siorganizavo”, žinoma tik del to 
kad galėjus kaip nors daugiau 
dolarių iškaulinti iš darbinin
kų. “Persiorganizavimas” to- 
kis: 9 socialistai ir jų simpa- 
tizatoriai ir 6 katalikai. Vadi
nasi cicilikai vistiek savo sky- 
mus galės varyti, nes jie turi 
didumą.

' “Antras skridimas”, nežiūrint 
kiek jis nekuriems labai reika
lingas, pats per save yra tuš
čias dalykas. Tiek tik jis ypa
tingas kad yra tokių žmonių 
kurie nori surinkti apie porą 
desėtkų tūkstančių dolarių kad 
už tokią sumą pinigų koks tai 
niekam nežinomas vyrukas iš
lėktų į Lietuvą. Aišku kad fo
lds ląkunas kuris gauna lėktu
vą ir duoną iki kada nors ga
lės išlėkti, tai jis nieko nerizi
kuoja, tik visuomenę išnaudoja 

‘bereikalingai.
Protaujanti žmonės supranta

Vietiniam: [Del klausimo kas 
kenkia Dariaus-Girėno Pamink
lo Fondui su laiku bus „aiškia 
pasakyta. Bfekį palūkėkit .i^ 
viskas bus tvarkoj, be jokri 
ceremonijų bits įvardinta.

Įdomaujančiam: Kad lais,-
kai yra perdtiodami socialistų 
politikos naudįi tas yra tiesa 
bet kas liečia [antrąjį klausimą 
mums kol kasi nežinoma. Jei- t 
gu turite faktas, tik tada mes 
galėsim talpinai kritiką. Jūsų 
pareiškimas apie špionažą kai 

politikierių yi,^ 
labai abejotina;. Todėl kol kąsį, 
jūsų rašinėlis netilps. ( j --------- ■>---------- —y—

. kad tas viskas yra ne kas kita 
į jlcaip tik savo rūšies socialistiš- 

*’ kas biznis. Supratingesni žmo- 
mokinasi] n®s tam tikslui neduoda dola- 

j rių, nes supranta kad iš to nie- 
' kam naudos nebus, bet vismo- 
menė bus iš?hdlžfa.''

kurių Lietuvos

BIEDNI STUDENTAI GAUS 
PARAMĄ

Studentai kurie, 
universitetuose L kolegijose ir j 
kurie lanko tokias molkslo įstai
gas kurios nėra vedamos t pel
ną vimosi pagrindais, jų studen
tai galės gauti darbuš iš fede- 
ralės šelpimo Administracijos.

Bus duodama parama tikta 
tokiems kurie neturi kitokių Je-| 
šų mokslo tęsiniui. Gaus para
mos nuo $10 iki $20 į mėnesį. 
Darbai bus paprastai prie mo
kyklų ir tt.

Be abejo yra nemažai Lietu
vių studentų kuriems parama 
būtinai reikalinga mokslo tęsi
mui. Dabar yra proga gauti 
pagalbą iš valdžios ir patartina 
pasistengti gauti.

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

l LINIJA 

L_ 1 MsLLąjA; Iš New Yorko
i KLAIPĖDĄ 
Per Gothenburgį

GREITA 
KELIONĖ 

per ŠVEDIJĄ

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa- 

) siusime kožnam šio 
laikraSčid' skaitytojui 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jausiąs, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa- 

Metodą, kuris pagelbė-

pasiųsim jums PILNĄ

prasty, pigų 
jo ■ šimtams.

Mes noriai . . ____  ______r
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, 351G N. Irving Ave. 
Chicago, Ill.

elykine Ekskursija!
I Rengia

iet. Laiv.. A. Sąj. Amerikoje
Populiariu Garlaiviu

DROTTNINGHOLM
Išplaukia iš New Yorko 

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

p. K. LUKŠYS
— Kiti Išplaukimai —

L. Kungsholm ......... Bal. 4
L. Gripsholm ......... Bal. 21
L. Kungsholm ......... Geg. 7

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

torizuotą agentą.

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

M.
M.
M.

Greičiausia Kelione į Lietuvą
BREMEN • EUROPA
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 

havene ir užtikrina patogų nuvykymą į KLAIPĖDĄ.
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK

■ TREČIOS KLESOS LAIVAKORTES Iš (h | 17 A E»A 
'new YORKO i KLAIPĖDĄ IR ATGAL <P i S WoOM 
Įj * ' ir daugiau
L Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabinimais 
j laivais. Patogus gelžkeliu susisiekimas iš Bremeno arba 
fe Hamburgo. Informaciją klauskit pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

„ „ 1119 Euclid Avenue Cleveland, Ohio ___
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Dienos Klausimais
APSIDAIRIUS

Rašo Vyt. Sirvydas.

PRANCŪZIJOS SUKILIMAS

Paryžiuje kelios savaitės 
kaip siaučia žmonių sukili
mas prieš vyriausybę, labai 
panašus i revoliucijas ku
rios Prancūzijoje padarė 
dideles permainas praeity
je.

Paryžiuje įvyksta gin
kluoti susirėmimai, desėt- 
kai žmonių nušauta, tūks
tančiai sužeista.

Komunistų vadovaujama 
biednuomenės dalis, sukur
styta iki baisiausio įširdi- 
mo ant kapitalistų, gatava 
eiti ant visokios ugnies. Sa
vaitė laiko atgal daryta už
puolimas ant kariškos įs
taigos gauti ginklų. Ta įs
taiga buvo padegta, bet po
licija ir kariumenė spėjo ją 
apginti ir gaisrą užgesinti. 
Gavę ginklus, desperacijoje 
esantieji žmonės gali pada
ryti labai liūdnų pasekmių.

Šis sukilimas primena ta
me pačiame Paryžiuje įvy
kusius sukilimus pabaigoje 
18-to šimtmečio, kuomet iš
griauta Bastilija, kur buvo 
laikomi politiški ir kitokie 
kaliniai ir jie visi buvo pa
leisti valion (Liepos 14 d., 
1789 metais). Nuo tada 
skaitosi pradžia Prancūzi
jos respublikos, bet ištikro 
Prancūzija pergyveno eilę 
metų baisybių. Paveizdan, 
tų laikų komunistams įsi
galėjus, per suvirš metą lai
ko Paryžiuje tęsėsi baisiau
sias teroras, žmonių žudy- 
pė, skerdvnė (Gegužės 31. 
1793 iki Liepos 27, 1794).

Dabartinis Prancūzu ki
limas prieš valdžią yra pa
sekmė Prancūzų vyriausy
bės galvų aklo militarizmo: 
žmonės spaudžiami, apkrau
ti mokesčiais, o valdžia mi-

tarnavo du terminu nuo 
1789 iki 1797. Mirė Gruo
džio 14, 1799 m. Jis buvo 
pirmutinis šios šalies prezi
dentas.

Kun. Coughlin
Amerikoje per radio nei 

iš šio nei iš to pragarsėjo— 
savo atkaklia kritika ir vi
sokiais visų' pamokinimais 
— Detroito mažos parapi
jos katalikų kunigas Cou-
ghlin.

Nekurie radio klausyto
jai taip ir gyvena jo įkvė
pimais, išrodo kad jis koks 
pranašas iš kur atsirado.

Jo kalbos ir privedžioji-
mai, užsipuolimai ir bari
mai nėra niekam kenksmin
gi ir jų galima klausyti jei 
kas mėgsta klausyti kalbas 
per raciio. Tačiau nėra ir 
naudingi.

Gyvenimas eina savo ke
liu, turi savo reikalavimus 
ir niekad nesistos taip kaip 
vienokie ar kitokie kritikai 
ar reformistai nori.

Geresniam pragarsėjimui 
Kun. Coughlin pasiėmė vi
somis galėmis remti Prezi
dentą Rooseveltą. Ir tos 
jos pastangos ne kenksmin
gos, bet ir nereikalingos: 
Prezidentas Roosevelt apsi-

eina ir be to kunigo pagal-
bos. Roosevelt turėjo ša
lies tvarkymui planus daug 
pirmiau negu tas kunigas 
pradėjo jį remti, ir tuos ir 
naujus planus vykdo ir vyk
dyt nežiūrint ar tas kuni
gas ji remtų ar ne.

Išrodo kad toks jo įsiki
šimas yra tik pigus būdas 
pasigarsinti, nes Roosevel- 
to užvesti darbai eina pir
myn, o kunigėlis tik daside- 
da su savo “yp!” matyda
mas kada kiti rąstą kelia.

Ar irgi Pešasi?
Trys Rusai balionistai iš

kilo į aukštumas net 72,178 
pėdas — atsiekė aukščiausi 
rekordą — užsitarnaudami
tuomi sau garbę, bet jie tos 
garbės nepatyrė. Jie vėjo 
nešiojami pirm nusileidimo 
užsimušė kada prie baliono 
buvus gondola, kurioje jie 
buvo užsidarę, atsiliuosavo 
ir su jais nukrito.

Įdomu butų žinoti kaip 
apie tą atsitikimą dabar 
kalba ir rašo Rusų spauda. 
Be abejo ten plinta kaltini
mai ir sabotažo, ir žioplu
mo, ir žmogžudysčių ir tt., 
del to kad gondola nebuvo 
pridrutinta prie baliono už
tektinai ir tie narsus vyrai 
turėjo sutikti mirtį atsiekę 
tokį didelį žygį.

MUSŲ KALBA
Laikas nuo laiko mes pa

sididžiuodami pakartojame 
žodžius geografo Rečius, 
ar filosofo Kanto, apie di
delę Lietuvių kalbos svarbą 
kalbų mokslui. Faktai mu
sų pasididžiavimą sutvirti
na. Štai Vokiečių kalbinin
kų žurnale “Indo-Germa- 
nische Forsch”, pereitų me
tų paskutiniuose keturiuo
se numeriuose kalbininkai 
savo straipsniuose Lietuvių 
kalbos žodžių mokslo tiks
lam panaudojo 30, Latvių 
7, Lenkų tik 1, Rusų 4. Pa
čių Vokiečių žodžių panau
dota 36, o senovės Indų 
(Sanskrito) tik 12. Reiš
kia, Lietuvių kalba moks
lininkams liudymams svar
besnė negu pagarsėjus San
skrito kalba.

NAUJA KNYGA APIE 
LIETUVĄ

“Foreign Affairs” žurna
las (Sausio mėn. n r.) mini 
Prancūzijoj išėjusią apie 
Lietuvą knygą. Ją parašė 
Henri de Montfort; vardas 
“Les Nouceaux Etats de la 
Baltique” (Naujos Pabalti- 
jos Valstybės). Knyga 320 
puslapių. Tokiu budu, sve
timtaučių knygų rinka pa
gausėjo dar vienu veikalu, 
kur aprašoma Lietuvos kon
stitucinė ir politinė san
tvarka.

Vasario 16, 1934

lijonu milijonus leidžia tik 
ginklavimuisi. Tie ginklai 
gali sunaikinti pačius jų 
dirbėjus.

Pirmutinės Prancūzų re
voliucijos sukilėlių nenura
mino nei Bastilija nei kul
kos nei kartuvės. Tada ka
ralių išdykumas, lėbavimas 
nuskrudino šalį ir privedė 
prie atsikratymo karūnuo
tų galvų. Dabartiniai val
dovai spausdami savo žmo
nes ir rinkdami mokesčiu? 
viską leidžia ginklavimuisi 
apsigynimui nuo išlaukinių 
priešų (vis baiminasi Vo
kiečių, net perdaug), bet 
tokiu savo elgesiu išaugino 
naminius priešus, kurių ne
mato, iki bus pervėlu.

UŽGESUSIAI MEILEI
Senai mačiau aš tavo veidą, 
Koks jis dabar aš nežinau.
Viskas juk keičiasi palengva.
Pasikeitė ir jis, manau.

Nužydi vasaros, pavasariai.
Nuskamba dainos per laukus.
Mus’ kojomis išmindžiotus
Kiti užmindžiojo takus.

Iš musų meilės išsvajotos
Beliko sauja pelenų....
Kai kardais pamąstau—tik juokas 
Nuslysta lupom pamažu. . . .

Mažeikiai. Paulius Gaubys.

ŽINAU
Žinau kad vysta gėlių žiedai
Kai juos pakanda šalnų dygliai;
Žinau kad žiema šalta ateis

Vasario 12 ir 22
Tos dvi dienos Amerikos 

istorijoje yra didelės, nes 
tai yra gimtadieniai dviejų 
žymiausių S. Valstijų pre
zidentų.

Abraomas Lincoln gimė 
Vasario 12, 1809 metais. Iš
rinktas prezidentu 1861. Jo 
žymiausias žmonijai darbas 
buvo paliuosavimos iš ver
gijos Amerikos negrų. Už 
tai kilo karas tarp pietinių 
ir šiaurinių valstijų, pieti
nės net. norėjo atsimesti iš 
Unijos už tai kad šiaurinės 
pritarė vergu' paliuosavi- 
mui. Civilį karą laimėje 
šiaurinės valstijos. Unija iš
gelbėta. Bet 1865 metaif 
Balandžio 15 d. Lincoln ta
po nušautas Ford teatre. 
Washingtone, už negrų ver
gijos panaikinima.

Vasario 22 d. 1732 metais 
gimė Jurgis Washingtonas. 
kuris buvo žymiausias Suv 
Valstijų konfederacijos va
das atsiliuosavimui nuo An
glijos. Prezidentu išrink
tas po revoliucinio karo ii >

Apdengti žemę rubais baltais.
Žinau kad meilė mane lankys, 
Bet ar laiminga'jausis širdis? 
Žinau kad meilė sielai atneš 
Aukso svajones, bet ir kančias. 
Pražys gėlytės vėl po žiemos, 
Girioj gegutė graudžiai kukuos. 
Kukuos gegelė gamtai gražiai. 
Dainuos mergelė meilei pirmai!

Kidronelis.

ŠA LTS RUDENĖLIS
Salts rudenėlis sniegais užtraukė, 
Jauna mergelė piršlių tik laukia. 
Tegul sau laukia metų ir kitų, 
Jeigu neturi pasogai litų.
Aš vesiu Liurbių seną Agotą, 
Bi tik tur kraičio, bi tik bagota. 
Neturiu sėklos nei puskraitėlio, 
Ką gi darysiu be pasogėlio.
Svirnas be durų, tvarta^ be 'stogo, 
Jau paskutinė karvė nusprogo.

Jaunas berneli, ai' turi protą.?
Ką gi tu veiksi vedęs Agotą?.... 
Nors naujas trobas pasistatysi, 
Bet Agotėlės neišmainysi....
Jauną mergelę vedęs mylėsi, 
Sunkų vargelį lengviau kentėsi.

Ku-Ku.

RAGINA ANGLUS SUSI
DOMĖTI LIETUVA

Anglijoj išeinąs “The Sa
turday Review” žurnalas, 
Sausio 13 d. įdėjo Roberto 
Marchay straipsnį “Eng
land and the Baltic”, kuria
me tas dažnai Pabaltijos 
reikalais rašąs žurnalas ra
gina Anglus susidomėti 
nauja Pabaltijoje susidariu- 
na padėtimi. Sako, Vokie- 
•iai visomis spėkomis dar
buojasi Baltijos jurą pada
ryti savo “naminiu ežeru”, 
kur Anglai su savo prekyba 
nei nosies negalėtų įkišti. 
Pirm karo, Machray rašo, 
Baltijos jura buvo prieina
ma viso pasaulio prekybai. 
Karo metu, Vokiečiai jurą 
uždarė. Po karo, gimė nau
jų valstybių: Lietuva su 
Klaipėdos uostu, Latvija su 
Ryga, Estija su Talinu ir 
Lenkija su Grynia. Visų 
šių valstybių pirma rūpestis 
buvo pirmiausia apsiginti 
nuo raudonojo imperializ
mo — Sovietijos. Todėl 
(atėmus Lenkiją) Pabalti
jos valstybių santikiai su 
Vokiečiais buvo draugiški.

Dabar viskas persimainę. 
Bolševikai, bijodami karo 
su Japonais ir Vokiečių pa
stangų atplėšti Ukrainą, iš 
priešo virsta Pabaltijai ge
ru draugu. Pirma nuolai
da įvyko kada 1932 metų 
pabaigoje Sovietai netikė
tai su Pabaltijos valstybė
mis pasirašė nepuolimo su
tartis. Pernai Maskva tas 
sutartis dar labiau sutvir
tino, išaiškinant kas butų 
puolikas, nepuolimo sutar
timis einant. Trečias Mas
kvos .žingsnis, buvo pasiūly
mas Lenkams bendromis 
spėkomis užtikrinti Pabal
tijos valstybėms neliečia
mybę ir nepriklausomybę. 
Vokiečiai, tačiau, savo po
zicijų be kovos neatiduos, ir 
Machray ragina Anglus da
ryti pastangų kad Vokie
čiams nepavyktų pasidaryti 
Baltijos jura “naminiu eže
rų”.

Sovietų Rusijoje vėl nu
tarta grąžinti panaikintus 
mokslo laipsnius, kaip tai: 
“mokslo daktaras” ir tt.

EUROPOJ SMARKUS
KARAS ORO BAN

GOMIS
Viskas ką žmogaus protas išranda pa-' 

gerinančio, gerovę ir naudą nešančio, ap- j 
sisukę žmonės panaudoja vienas kito nai
kinimui. Visokie ginklai pirmiausia išras
ta su tikslu apsiginti, bet kiti tuoj juos pa
naudojo žudymui kitų.

Visokie išradimai daroma palengvini
mui žmonijos gyvenimo, bet kiti tuos iš
radimus panaudoja kitų persekiojimui ir 
išnaudojimui.

Didžiausias šių laikų išradimas — ra
dio — skirtas žmonijos švietimui ir palink
sminimui, šiandien naudojamas sėjimui di
džiausios neapikantos tautos prieš tautą.

Europoje tiesiog eina žiauriausias ka
ras oro bangomis. Kareiviai yra radio kal
bėtojai. Amunicija yra propaganda prieš 
vienas kitą, kurstymas savo tautos žmo
nių prieš kaimynišką tautą.

Londono “Express” sako: “Radio da
bar tapo didžiausias neapikantos sėjimo 
pabūklas kokį pasaulis kada turėjo.”

Kiekviena tauta stengiasi nuneigti, 
paniekinti savo kaimynus.

Prancūzija visu smarkumu puola Vo
kietiją; Vokietija — Prancūziją.

Vengrija atakuoja Turkiją.
Tarp Lietuvos ir Lenkijos eina smar

kus oro karas už Vilnių. Lietuva net pa
didino savo radio stotį, nes Lenkų stotis 
savo stiprumu nustelbdavo Kauno stotį.

Vokiečiai pradėjo radio karą prieš 
Lietuvą.

Kas naktį Europoje girdėsi Lenkų ra
dio stotį kalbant Lietuviškai — kurstanti 
Lietuvius prieš pačią Lietuvą. Kaunas vi
su įtempimu ginasi Lenkų kalba ir darbuo
jasi gelbėdamas Vilniaus krašto Lietuvius 
nuo sulenkinimo.

Sunku įsivaizduoti ką padarys radio 
karo laiku, kuomet kelintas metas sėjama 
per oro bangas neapikanta įkaitins tautas 
vieną prieš kitą iki raudonumo.

Tiktai desėtkas metų atgal tikėta kad 
su radio pagalba tautos bus suartintos, už- 
megsta tarp jų draugiškumas, ir per radio 
bus skleidžiama taikos propaganda.

Skaitytojui butų sunku įsivaizduoti 
ko tautos nori ir ko viena prieš kitą taip 
visu žiaurumu kalba. Rodos kožna turėtų 
naudoti radio bangas tik švietimui, infor
mavimui savo žmonių, auklėjimui jų. Bet 
naminės negerovės kokios ėda lyg vėžys 
daugelį didelių valstybių, verčią jas jieško- 
ti išeities kitur ir išlieti, savo kerštą prieš 
kitus. Vokiečiai, Lenkai ir kiti kaltina sa
vo kaimynus už savo bėdas ir tuomi rami
na savo žmones. Tuo pat laiku nori su
kurstyti kaimynų liaudį sukilti prieš savo 
valdžią. Paveizdan, nuskurę, skolose pa- 
skendę. Lenkai skelbia savo gyventojams 
kad Lietuvos prijungimas išgelbėtų juos 
ir Lietuvos žmones kursto nuversti Lietu
vos vyriausybę kad Lietuvos suirute galė
tų pasinaudoti, arba suardyti Lietuvių pa
stangas atsiimti Vilnių.

MINTYS
Ugnis yra fleitos garsas. Tas kurs 

neturi ugnies — neegzistruoja.
žodžiai poeto išreikšti, pražydi poezi

joje.
Filosofijos idėja yra Teisybe; religi

jos — Gyvenimas.
Žmogus yra pasaulio didybė, juokas 

ir mįslė, sako rašytojas Pope.
Meilė priklauso nuo mylėjimo, o ne 

buvimo mylimu.
Visi mąstytojai cituoja kitus protus.
Gėlės yra Dievo gerybės šypsenos.
Sarkazmas yra prigimta velnio kalba.
Pavydas yra įžeisto mylėtojo praga-

Rusija naudoja radio ataku^ prieš vi
as kapitalistiškas šalis ir iš Maskvos va

roma agitacijos įvairiomis kalbomis.
Rusai ypatingai pastaru laiku pradė

jo atakuoti Vokietiją. Vokiečiai gi, kaip 
ik pajunta kad Maskva kalba Vokiškai į 
Vokietijos darbininkus, pakelia didžiausi 
ūžėsi iš savo radio stočių kad komunistų 
propaganda nebūtų girdima.

Rusija labiausia bijo tik Italijos. Tos 
Ivi šalys kariavo oru ir savo karą beveik 
ižbaigė. Kaip tik Maskva pradėjo kalbė
ti Itališkai į Italijos darbininkus, Italijos 
vyriausybė griebėsi darbo. Ji sumobiliza
vo visas savo radio stotis ir atkreipė į Ru
sus. Iš Italijos liejosi karščiaucios atakos 
prieš komunizmą. Sovietų carai net ėmė 
čiaudyt.

Vokiečiai smarkiai dirba užkariavimui 
■adio bangomis Austrijos. Nežiūrint visų 
Austrų pastangų atsiginti, Vokiečiai varo 
smarkiausią agitaciją per radio ir orlai
viais už Hitlerizmą.

Rumunija kenčia nuo Vokiečių. Stip
ri Leipzigo stotis net užrėkia Rumunijos 
stotis ir Vokiečiai skleidžia Hitlerizmą.

Apsigynimui, Rumunija pradėjo sta
tydintis stiprią stotį perrėkti Leipzigą.

Visos Europos šalys ne tik kad didina 
savo kariškas spėkas, bet daugina ir stip
rina radio stotis kad tik galėtų užrėkti sa
vo kaimynines tautas.

Rusija radio stočių žvilgsniu labiausia 
pasižymi. Per penkis metus radio stočių 
skaičius pasidaugino trigubai, ir dabar tu
ri 66 radio stotis. Jomis atakuoja Kiniją 
ir Japoniją ir visą Aziją. Arčiau Europos 
esančios stotys atakuoja Europos šalis.

Jokia šalis, ypatingai didesnėsės, ne- 
atsižiuri į kaštus radio stočių didinimui ir 
stiprinimui ir propagandai prieš kitas ša
lis. Didžiosios stotys gali nurėkti viena 
kitą kada tik nori. Amerikoje yra val
džios įstatymais nureguliuota oro bangų 
ilgis ir kožna stotis turi to prisilaikyti ar
ba neteks savo leidimų. - Net su Kanada 
yra sutartis kad Kanados ir Suv. Valstijų 
radio stotys viena kitai nesimaišytų. Eu
ropoje tokios sutarties nėra ir net jeigu 
butų ji butų sulaužyta, ir kožna.šalis ten 
gali atkreipti savo radio stotį kur tik no
ri ir tuo pačiu laiku paleisti savo garsą 
per savo stotį jeigu žmonės klauso kokios 
propagandos iš kur kitur, ir viską suga
dinti.

ras.
Žemė yra pilna tragedijų ir gyveni

mas kupinas patosų. V. J. B.

Indijoje kas metai keletas tūkstančių 
žmonių miršta nuo angies įgilimo.

Iš Britų (Anglų) poetų, Byron yra po- 
puliariškiausias Vokietijoj, Tamas Moore 
Prancūzijoj.

JUROS MERGA
(Parašė K. S. Karpius, “Merulio” autorius) 

Pasakiškas romanas iš 
gilios Lietuvių senovės, 
iš apie 1500 metų atgal, 
iš ankstyvų Lietuvi ų-že- 
maičių prietikių su juru 
siaubimais vikingais. Ši 

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

;ie užkariauja ir įsigyvena Palangos srityj. Apie 
lai išgirsta narsus kariauninkas Ramojus nuo 
Nemuno ir 
žmones nuo svetimųjų, bet pats įsimyli į Ui už
kariautoją “jilros mergą”. Pagaliau žūsta ta 
merga ir per ją pražūsta pats Ramojus. — Kny
ga didelė, 298 pusi. Kaina ........................ $1-00

Reikalaukit “Dirvoje”

Dubysos, jis išvyksta gelbėti savo

k I E T U V O S
Ž KM L A PI A I

30c
Kaina: vietiniams po 25c.

Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.

Reikalaukit “Dirvoje”

S A PA 1 A Y K A S
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohk
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vikingai didžiausiomis pastangomis pradė
jo veržtis į kalną iš visų pusių, ir pilis .bu
vo priversta pasiduoti. Nors ant užpuoli
kų galvų krito deganti smaluoti akmenys 
ir skrido vilyčios debesimis į juos, jie dirbo 
užvertimui daugiau perėjimų per gilias
upes, supančias pilį, ir stengėsi iš visur

nai, žuvo visi kiti narsus gynėjai. Plėši
mas ėjo per kelias dienas, ir visas grobis 
— net ir tas ką buvo iš Danų paėmę — iš
vežtas i B.irką. Nors pačių vikingų krauju 
nudažytas vanduo upe jau pasiekė Balti
jos jurą, tačiau Olavas džiaugėsi paėmęs

MERUNO
PRENUMERATORIAI

Sekanti išsirašė “Meniną” 
prisiųsdami po $1.50: %

Apuolės Paėmimas

padarys raį. 
metas sėjau- 

įkaitins tauį 
mo.
?al tikėta 
suartintos, iį 
s, ir per raį 
įganda.

įsivaizduo: 
ries kitę tai; 
kožna turės 
stirnai, infa. 
mui jų. fe 
la lygvėijj 
ia. jas jiešb 
kerštą prie 

:i kaltinas- 
tuomi rami- 
ku nori su 
i prieš save 
skolose pa- 

gyventoja® 
elbėtų judi 
ersti Lietu 
lirute gaiš 
dėtuvių pa-

Tas kuri 

ydi poezi

joj religi- 

ė, juokas 

uo, o ne 

protus. 
;nos. 
o kalba.

praga- 

gyveni- 
/.J. B. 

istančiu

yra po-
Moore

orius) 

ianas iš 
senovės, 
tų atgal, 
;uvių-že- 
su jura 

gaiš. S 
eina a- 
urioal- 

riaunb 
su s 

ais, ku- 
j. Apie 
us nuo 
:i savo 
tą ui- 

sta ta 
- Kny- 
.51.00

Ta garsi pilis apie kurią Geluonis taip 
daug pridainavo dabar buvo Žuvėdų vikin
gų rankose. Tai buvo 854 metas.

Apuolės nelaimės viena po kitos pra
sidėjo tą pačią vasarą kuomet Geluonis tą 
sritį apleidęs palengvą gryžo Į Daugupius, 
taigi jis parėjęs dainavo-pasakojo tik apie 
smagų to krašto gyvenimą, iki vėliau pri
buvo Apuolės pasiuntiniai su baisiu gan
du.

Nors Apuolė neatminė tokių laikų ka
da kas ją butų nuskaudęs, ir vis darėsi ga
lingesnė ir turtingesnė, bet tas turtingu
mas su kiekvienu metu praskilbo toliau ir 
plačiau, ir tas užtraukė ant pilies ir to 
krašto tokią nelaimę, apie kurią kitų tau
tų raštuose liko žinios iki šiai dienai, tik 
iš Lietuvių-Žemaičių pasakų kodėl tai iš
nyko.

Tą vasarą Apuolę užklupo net dveji 
galingi užjūrio priešai — abeji daug skait- 
lingesni negu paprastos jurų plėšikų gau
jos, kurias Žemaičiai lengvai sumušdavo 
net paimdami jų grobi sau.

Pirmutiniai priešai buvo smarkieji Da
nai iš Leiro, kurie per desėtkus metų pa
laikė baimėje vakarų Frankus, Ispanus ir 
net Maurus. Jie dabar pasiryžo apsilan
kyti paplėšikauti Baltijos rytų krašte ir 
atvyko į Žemaitiją.

Klaipėdos Danai, kuriems pavyko su
žinoti apie Leiro karaliaus pasiryžimą pul
ti Žemaitiją, — Erodas net buvo prašomas 
pagelbėti užimti visą Žemaitiją, bet apsi
galvojęs ir žinodamas kad jam pykintis su 
šio krašto gyventojais yra pavojinga, ų at
vykusieji užjūrio broliai kraštą taip api
plėš kad jiems patiems nieko neliks, — pa
siryžo persergėti Žemaičius ir Apuolės vai-' 
do va. Bjornas -su savo buriu atėjo Į pa
galbą Apuolei, apie ką' pranešė ir Apuolės 
kunigui Nagini, tačiau i pili nesiprašė įsi
leisti, apsibuvo girioje, kad Žemaičiai ne
palaikyti} jų išdavikais, norinčiais klasta 
į pili įsigavus savo viengenčiams pagelbėti 
apgulimo laike. Apie Danų užėjimą Fro
das persergėjo ir Rusnės kunigą Brutenį, 
taip kad visas pajūrio kraštas žinojo jog 
ateina didelis priešas, bet tinkamas prisi
rengimas jį pasitikti Danams nedavė nau
dos, tik baisų pralaimėjimą.

Pribuvę į Žemaičių pakraštį, savo sun- ' 
kius laivus palikę juroje, Danai puolėsi žu
dyti mažus gyventojus ir grobti jų mantą. 
Jie ėjo ir paėmė penkias mažas pilaites, 
kurios buvo apleistos ir jose mažai ką ra
do ir tik sudeginti tegalėjo. Žmonės buvo 
mantą išslapstę giriose, o su maistu subė
go į Apuolę, kurią turėjo apginti, nes nuo 
jos išlikimo priklausė jų visas gyvenimas.

Neužilgo Danai atsirado prie Apuolės.
Priėjus šią pili, užpuolikus ištolo už 

upės pasitiko vilyčios ir iš kilpinių šaudo
mi akmenys. Užpuolikai skubėjo pasida
ryti perėjimą per vandenį prie kalno ir pri- 
simušti prie pilies sienų. Tolesnėse nuo 
pilies vietose vertė į vandenį medžius ir 
šakas ir darydamiesi tiltus veržėsi artyn 
prie pilies. Pilies kalnas, aukštas ir sta
tus iš visų pusių, buvo sunkus užkopti, prie 
to dar gynėjai iš visų pusių stovėdami už 
volų ir sienų leido, rito rąstus į būrius vy
rų kopiančių i kalną, ir tie po rąstų sunku
mu krito žemyn, griuvo į upę ir žuvo. Bet 
per jų lavonus lipo kiti, kopė aukštyn, no
rėdami prilysti, padegti sienas, tačiau tuos 
kurie pajiegė dasigauti artyn sienų, gynė
jai laistė verdančia derva, vandeniu, karš
tais degančiais akmenais vaišino. Vilyčių 
debesys krito ant užpuolikų ir vėrė jiems 
krutinės, žeidė kimus, ir jie pilies sienų ne
galėjo nusilpninti.

Žemaičiai didžiausioje kruvinoje ko
voje Danus nugalėjo: jie palikdami didelę 
daugybę savo vyrų lavonais leidosi bėgti 
atgal į jurą. Sveiki ir nenukentėję būda
mi, matydami kiek priešų teliko, Žemaičiai 
leidosi Danus vytis iki juros, ir dasiviję sė
dančius į laivus, dar vėl smarkiai apmušė, 
pagrobė daug laivų su grobiu, ir tik pats 
karalius vos gyvas sveiką kailį išnešė.

Tame vijime j jurą prisidėjo ir Klai
pėdos Danai, kurie sustiprinę Žemaičių ei
les padėjo užjūrio Danus sumušti.

sumušti 
kitur ir

priešus

i Tai buvo didžiausias karas kokį iki 
i to laiko Apuolės kraštas turėjo. Apuolės 
kunigas Nagys buvo visas tos kovos kar- 
žygis, bet su juo daug pasižymėjo ir keli 
kiti to krašto narsuoliai.

Pirmą kartą Leiro vikingai 
taip kaip nebuvo sumušti niekur 
nieko nelaimėję priversti bėgti.

Taip lengvai tokius didelius
nugalėjus, Apuolė per keletą dienų puotavo 
ir linksminosi. Visi vadai ir jų vyrai gė- 
rė-valgė kiek tik norėjo. Neužmiršo, žino
ma, ir dievų, ir jiems sudėjo net perdaug 
gausias aukas iš priešų paimto grobio. Iš 
to labai džiaugėsi ir krivė Žadeikis ir sa
kė kad dievai, pasitenkinę aukomis, lai
mina Žemaičius.

Vaišėse buvo ir Bjornas su savo pul
ku. Pagaliau visi linksmi iš pergalės, su
vartoję daug Apuolės maisto, skirstėsi į 
savo namus, nors, gaila, kiti rado juos vi
kingų sudegintus.

Išrodė kad vėl užstos ilgas ramumas 
ir žmonės, išsidalinę priešų grobį, užmirš 
nuovargį kokį per keletą dienų panešė iki 
Danai pilį apgulę laikė.

Bet štai, ant Danų pėdų, Apuolę už
klupo Žuvėdai — kiti užjūrio plėšikai, va
dovaujami karaliaus Olavo iš Birkos! Jie 
užklupo pilį tuo laiku kaip ji buvo likus 
apituštė, kada niekas nemanė kad kas taip 
netikėtai užklups.

Apuolės turtingumas atviliojo ir tą 
garsų jurų bastūną ir taip pasalomis jis 
užėjo kad Apuolė nespėjo pagalbą atgal 
sušaukti, o vėliau ir atėjusieji negalėjo į 
pilį įsigauti, nes ji buvo apsupta.

Olavas atėjo iš šiaurės su nesuskaito
ma daugybe juros vilkų, ir siautė kaip au
dra. Pasiekę Apuolę, vikingai išvydo ant 
aukšto kalno galingą tvirtovę. Ją reikėjo 
paimti jiega, nes tik tokiu budu buvo gali
ma įsigalėti visame krašte. Apsupę pilį 
iš visų pusių, lyg viesulas pradėjo pulti.

Pilyje buvusieji gynėjai visomis pas
tangomis puolikus atmušinėjo: vyrai, mo
terys ir vaikai dieną naktį varė mirties ir 
gyvasties darbą.

Bet Nagys matė kokia buvo daugybė 
užpuolikų ir kokios mažos jiegos buvo pi
lyje ir labai nusiminė. Jautė kad padėtis 
baisi ir išsilaikymas negalimas. Slapta iš
eiga išleido pasiuntinius į Gruobyną, į Klai
pėdą, į Viekšnius ir net į Daugupius šauk
damasis pagalbos. Nagys manė kad tuoj 
pribus Gruobyno ir kitų aplinkinių kuni
gų pagalba, nukreips dalis užpuolikų į sa
ve, pilis ilgiau galės laikytis. Paskiau pri
bus Klaipėdos Danai, toliau dar kiti toli
mesni kaimynai, pagaliau ir Daugupėnai, 
ir Žuvėdai bus priversti bėgti į jurą nieko 
nepešę, kaip atsitiko Danams.

Tačiau praslinkus kelioms dienoms pa
tyrė kad tie patys Žuvėdai Gruobyną jau 
anksčiau pamuše, iš ten jokios pagalbos 
neateis. . . . Olavas, atplaukęs skersai Bal
tijos jurą, pirmiausia puolė Gruobyną, ki
tą stiprią pilį Kuršių žemėje, ir ją sunai
kinęs, per kelias dienas atžygiavęs apgulė 
Apuolę. Nagys dabar suprato kad pilis 
atsilaikyti negalės, kad kova pralaimėta.

Su kiekviena diena vikingai savo puo
limą darė smarkesniu ir išrasdami naujus 
budus prie pilies veržtis, stengėsi ją paim
ti iki kokia nors pagalba pribus.

Kova ėjo per aštuonias dienas ir pi
liai pradėjo pristigti maisto, didžių rąstų 
priešams žemyn nuo kalno blokšti, o jokios 
pagalbos vis dar iš niekur nesimatė. De- 
vintą dieną, jausdami gynėjų apsilpimą,

dasikopti iki pilies sienų. Nors ant lipan
čių į kalną krito stori rąstai ir bloškė juos 
į pakalnę, kiti išsisukę nuo nubloškimo da- 
lipo ir prilindę prie sienų padeginėjo jas, 
užleisdami iš apačios durnais, kad gynėjai 
negalėtų priešų matyti. Nors prie sienų 
prikibusiems liejosi iš viršaus verdanti der
va ir vanduo ir juos plikino ir skausmuose 
žudė, kurie iš to išsisuko varė savo darbą 
pilies paėmimui.

Daug krito prie Apuolės atkaklių vi
kingų, tačiau jie nugalėjo — nes jų buvo 
daug, labai daug. Per savųjų lavonus ir 
per lavonus Danų Olavo vyrai kaip ama
ras gulė į kalną iš visų pusių, kaip audra 
siautė, naikino, degino sienas ir vartus, ir 
vartai nedalaikę išlūžo ir priešai įsiveržė 
į vidų!

Įkėlę kojas į pilį, savo dideliais kir
viais ir kardais, vikingų papratimu, užpuo
likai pradėjo žudymo darbą, kurį varė iki 
nieko iš pilies žmonių neliko gyvo. Prie
šams per vartus veržiantis kad ir apsilpę 
gynėjai, dar daugybę jų išžudė, tiesiog la
vonų kalną sukrovė iki vikingai pajiegė 
įsilaužti ir gynėjus iškapoti.

Šitaip ta garsi pilis buvo paimta. Žu-

tokią turtingą pili, ir palikęs joje savo vie-
tininkus rinkti iŠ Žemaičių duokles, nuėjo 
atgal į jurą, į savo laivus, žadėdamas kitą 
vasarą gryžęs patraukti dar toliau krašto 
gilumom

Laike savo apsupimo pilies, vikingai 
užpuolė, išgriovė, sunaikino šventinyčią, 
išgėdino ir išžudė vaidilutes ir seną krivę 
Žadeikį, kurs visomis pastangomis šventi
nyčią gynė, nužudė.

Apuolei ir Gruobynui patekus į sveti
mųjų rankas visą Žemaičių ir Kuršių kraš
tą apėmė baimė ir nerimas. Jų laukė toks 
pat likimas. Susirūpino tuo ir pietuose 
nuo Apuolės gyveną Danai, tarp kurių su 
Žuvėdais per daugybę metų ėjo varžytinė 
už rytinius Baltijos kraštus. Nelikus ga
lingos Apuolės ir Gruobyno, sekanti buvo 
Klaipėda juros pakraštyje, kur Danai gy
veno.

Apuolę praradus, kunigas Viekšnys, 
sekantis stipriausias ir turtingiausias val
dovas gilinu Žemaitijoje, paleido antrus 
pasiuntinius į Daugupius, kur gavuE gan
dą apie Apuolės patekimą į juros vii <ų na
gus, Meninas atidėjo ėjimą vaduot kitai 
vasarai. ' ;

APYSAKA EINA SMARKIAI PRIE

Valentinas Seseika, iš Athol,
Mass., prisiuntė $4, iš jų $2 už 
“Dirvų”, $1.50 už “Meruna” ir 
kiti už kitas knygeles.

Barbova Dvilaitė, iš Chicago, 
111., kuri prenumeruoja visas 
K. S. Kurpiaus knygas, prisitmryr-^ 
tė $3.50, iš jų $2 už “Dirvą” ir 
$1.50 už “Meruną”.

G. D. Drokner, iš Kanados, 
atsiuntė $1.50 už “Meruną” ir 
50c už “Dirvą”.

F. Maznik, iš Dalias, Pa., at
siuntė $3.50. iš jų $1.50 už 
“Meruna” ir $2 už “Dirvą”.

M. Bulkevis, iš Northampton, 
Mass., prisiuntė $2 už “Dirvą” 
ir $1.50 už “Meruną”.

Ona Grimailienė, iš New Bri
tain, Conn., prisiuntė $1.50 už 
“Meruną” ir $2 už “Dirvą”.

Juozas Glebas, iš Plainfield, 
Conn., prisiuntė $2 už “Dirvą” 
ir $1.50 už “Meruną”.

Jonas šaulis, iš Pittsburgh, 
Pa., prisiuntė $1.50 už “Meru- . 
na”.

Jurgis česnavičius, vietinis, 
užsimokėjo $1.50 už “Meruną”.

KAS DAUGIAU?

PABAIGOS!

©

©
©

©
©

“MERUNAS” knygoje bus gatavas šią gayėnią, 
daug jau liko laiko jums tapti tos kuygos 
siskubinkite prisiųsti savo prenumeratą — 
vardas patektų i knygą. Pagelbėsit knygą 
ilgiems laikams kad buvot vienas iš leidėjų- 
isterinės apysakos apie vieną iš įdomiausių

ries

$1.50 - 
išleisti

stos
musų

elykas, todėl ne- 
leidėj’ais. Pa- 

au, kad ir jūsų 
bus atmintis

deles knygos, svarbios 
istorijos nuotikių.

lums

JUODO KARŽYGIO SŪNŪS
“MERUNAS” yra istorinis romanas iš gilios Lietuviu 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 pili aprašę savo raštuose užsilikuose iš anų senų laikų.

Kaip seni “Dirvos” skaitytojai taip ir nauji, pasistengkite įsigyti šią 
įdomią knygą, šį didžiausi K. S. KARPI AUS veikalą iš visų jo kada nors 
parašytų. Daugybe turite kitas jo parašytas istorines apysakas, prie jų 
būtinai dadekite ir “Meruna”.

KNYGA BUS 500 PUSL. DIDUMO

Graži istorinė apysaka is Lietuvos Kuni
gaikščio Vytehio laikų, apie du broliu, ku
rie kūdikystėje perskirti užaugo vienas ki
to nepažinodami, paskui kariaudami susi
rado, vienas jau buvo krikščionis ir savo 
žmones žudė. Knygelė 40 pusi. Parašė 
K. S. Karpius. Su prisiuntimu 18c. (Pri
imama Siu, Valstijų pašto ženkleliai),

Kaina tik $1.50
Kurie išsirašys knygą dabar ir prisius $.1.50, tų vardai bus įtalpinti knygoje ir 

jie gaus knygą pigesne kaina negu reikės mokėti vėliau, nes MERUNAS paskiau 
parsiduos po $2.00. (Pinigus galit siųsti $1 popierinį ir 50c pašto ženkleliais po 2c.)

Apysaka eina smarkiai prie galo ir netrukus bus pervėlu įtalpinti jūsų vardas 
knygoje ir gauti knygą už papigintą kainą.

Adresuokit sekančiai, ir laiške ir ant voko parašykit pilną savo antrašą. v

6820 Superior Avenue Cleveland, OKio
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TMD. REIKALU
J. Sekys “Vienybėje” iškėlė 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
klausimą. Ta draugija, kaip 
žinome, jau kelintas metas ne
veikia nieko, galima sakyt vi
sai likvidavosi, nors oficialiai 
apie tai nebuvo nieko padary
ta ir viešai spaudoje nepraneš
ta.

Kiek kartų, nuo J. Sekio mi
nimų 1924 metų, valdyba ban
dė sušaukti suvažiavimus, jie 
vis buvo menki ar net visai ne
įvykdavo.

Buvo bandoma išrinkta da
lis naujos valdybos, nors krivū
lės keliu, bet nors ir išrinkta, 
nebuvo kas veikti, nes kuopas 
atgaivinti nepavyko. Po karo 
išsiblaškę veikėjai daugiau ne
norėjo darbuotis. Nekuriu no
rėta išklausti ko pageidautų, 
jeigu Draugiją atgaivinti. At
sakė kad knygų daugiau neno
ri, pageidautų gerai sutvarky
to rimto žurnalo.

žurnalas gi leisti butų labai 
sunku, nes kuopos jau neveikė 
ir nebūtų buvę per ką žurnalas 
platinti.' Bandymai su žurna
lais Amerikoje pasirodė visada 
bergždi.

Maisto ir Namų Reikme
nų Paroda

šio penktadienio vakare jau bai
giasi maisto paroda, kuri prasidėjo 
pereitą savaitę. Norintieji apsilan
kyti dar turi progą. Parodoje išsta
tyta maistas ir visokį namų reik
menys. Vakarais atsibuna įvairus 
programai. Penktadienio vakare iš
pildys programą dideles grupes Vo
kiečių ir Vengrų.

Viskas tas atsibuna miesto audi
torijoj.

PAJIEŠKAU MERGINOS arba 
našles nuo 35 metų amžiaus, del 
malonaus gyvenimo. Aš turiu sa
vo namus. Rašykite šiuo antrašu:

A. C. T. < 128 Chapel St.
Hot Springs, Ark. (9)

TMD. Turtas

J. Sekys kalba apie T. M. D. 
turtą sulyg atskaitų 1924 me
tais, ir tada TMD. turto galė
jo būti $3,614.

Mane TMD. prezidentu išrin
ko Detroito seimas man nei sei
me nesant ir po to kada “Pa
saulio Istorijos” leidimas buvo 
pirmesnių TMD. viršininkų su- 
kontraktuotas.

Detroito seimas pavede Isto
rijos vertėjui susitarti su Lie
tuvos knygų leidyklomis spaus
dinimui pirmo tomo.

Mes kurie Detroito seimo li
kom išrinkti valdybon, turėjom 
tik pildyti ką seimas nutarė.

Pirmą tomą išleidus, pasiro
dė kad nariai nesumoka gana 
duoklių antro tomo leidimui.

Worcester!© seime' 1924 m. 
nutarta sunaudoti geležinio ka
pitalo visus pinigus išleidimui 
“Pasaulio Istorijos”, kurios J. 
Sekys dabar pageidauja maty
ti trečią tomą.

Prie kliūčių sutrukdžiusių T. 
M. D. veikimą daug prisidėjo 
ta pati “Pasaulio Istorija”, nes 
ji, spausdinama Lietuvoje, buvo 
paduota Lietuvos kalbininkams’ 
‘“taisyti” ir nutaisyta taip kad 
TMD. nariai Amerikoje nepa- 
jiegė jos suprasti. Gavę pirmą 
tomą, apie antrą nariai visai ir 
nekalbėjo ir Į kuopose atsisakė 
mokesčius mokėti.

Tada jau !reikėjo sunaudoti 
geležinio fondo kapitalas pada
vimui spaudo(n antrojo tomo, 
ir taip visas TMD. iždas suny
ko. \

Taigi, tais laikais, 1924 me
tais, kaip J. Slpkys kalba, jau 
TMD. visi pinigai buvo išleisti 
ir pritruko baigimui trečio to-

mo. Jegu tiek pinigų butų bu
vę po to kaip J. Sekys kalba, 
trečias tomas “Pasaulio Istori
jos” butų buvęs išleistas ir T. 
M. D. valdyba nebūtų laukus 
iki dabar. Dar reikia pasakyti 
kad TMD. turi apie $350 skolos 
už išvertimą trečio tomo, kurio 
į spaudą paduoti pinigų neturė
ta.

Turto be abejo yra kuopose, 
nes jos nekurtos turėjo savo iž
dus ir kada baigė gyvuoti vis
kas liko keno nors rankose.

Knygos irgi yra išmėtytos, 
kaip pav. “Dirvos” knygyne, 
ir kituose, nes vienu tarpu bu
vo sumanyta pradėti knygų 
platinimą ir pasiųsta skrynios 
knygų vienur ir kitur su pra
šymu stengtis jas parduoti.

Pardavimas ėjo visai menkai, 
nes niekas TMD. knygų nerei
kalavo. Pav. jos taip ir guli 
“Dirvos” knygyne (J. Sekys 
savo rašte sako pas K. S. Kar
pavičių yra už $137.63, tai yra 
“Dirvos” knygyne, ne pas Kar
pavičių).

Be abejo iždininkas A. B. 
Strimaitis patieks iždo atskaitą 
ir tada suinteresuotiems bus 
aišku TMD. stovis.

Valdyba pati viena nenorėjo 
organizaciją likviduoti, o suva
žiavimų nebuvo.galima sušauk
ti. taip dalykas ir pasiliko vie
toje. K. S. Karpius,

TMD. Pirm.

The Samson Tonic & 
Tea Co.

8803 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

IST0RIŠKA GRATED OPERA
1 i A puikios scenerijos ir, kostiumai

Statoma MASONIC HALL—Euclid avė. prie Ehst 35th St.

Informacija dykai 
No. 1.—Vienatinis 
skystis kuris pra
šalina exzema, už
degimą odos ir de
dervines. Pasekmė 
garantuojama į 10 
dienų arba pinigai 
grąžinami.
No. 2.—Europiška 
arbata nuo sekan
čių ligų: Reuma
tizmo, dusulio, ka
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Lithuanian 
Independence 
Fete Sunday

Lithuanian Independence Day, which 
falls on February 16, will be cele
brated by Cleveland’s Lithuanian 
colony Sunday, February 18, by pro
grams at the Lithuanian Cultural 
Garden in Rockefeller Park and at 
Lithuanian Hall, 6835 Superior Ave. 
Lithuania was declared an indepen
dent republic sixteen years ago.

The same date marks the seventh 
anniversary of the death of Dr. Jonas 
Basanavičius, known as the father 
of his country for his work as pa
triot and educator, whose statue 
stands in the Cultural Garden.

A motor parade will leave Lith
uanian Hall at 3 P.M., for the gar
den, where wreaths will be placed 
on the statue, and a speakers pro
gram will be staged. A speakers 
and musical program at the hall is 
scheduled for 5:30 P.M.

The list of speakers includes : Rev. 
Eugene Steiginan of Youngstown; 
Revi Anthony M. Karužiškis, pastor 
of Our Lady of Perpetual Help, 
Catholic Church; P. J. Zuris, K. S. 
Karpius, editor of the Lithuanian 
Dirva; P. V. Chesnul, president of 
the Lithuanian Cultural Garden Ass’n 
and Mrs. Anna Mihelich.

The musical program will be pro- 
vived by Mrs. Nellie Kavaliauskas, 
Miss Helen Grigas, Norbert Skirbant, 
Joseph and Peter Luizas, Alvina and 
Domicella Salasevicius.

Editor.

Managing Editor—Peter Skukas Jėia. 6820 Superior Ave. Cleveland, O. 
fypist—Helen Palub Phone: ENdicott 4486

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS

Matemathical Psychology 
of Life

THE END

šeštadienio vakare, VASARIO 17, nuo 8:15 vai.
Kainos labai prieinamos.

PASKUTINES DIENOS 
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS! 

Pilkitės Reikmenis Dabar kada Kainos Žemos

taro, skilvio negerumų ir gallstones.
No. 3.—Tonikas ir Sustiprintojas 

viso kūno, nuo inkstų negerumo, iš
valo sistemą ir prašalina iš vidurių 
rakštis.

No. 4.—Plaukų Tonikas nuo Pliki
mo, Pleiskanų, aliejuotos odos, ap
saugoja plaukus nuo slinkimo. Pa
sekmės garantuotos arba pinigai su
grąžinami.

Lithuanian Social Club of 
Akron Presents a Wreath
For the sixteenth anniversary of 

Lithuania a wreath will be sent to 
Cleveland by the Lithuanian Social 
Club of Akron, Ohio.

It is to be placed in the Lithuanian 
Garden by the committee which 
consists of Miss Eva Kazlowskas, 
Mrs. Pat Roman and Mr. William 
Darulis.

If there is any truth in life it can 
be „found in the religion of mathe
matics. Some of the hypotheses of 
mathematics may be questioned but 
beyond that every step reaching into 
the highest forms of mathematics is 
proven, step by step. It is in a 
sense even truer than some religions.

Life in the Algebraic

Algebra, its rules and laws can be 
applied to life without a scintilla of 
reservation.

Take for instance the assumption 
that a life without pain or drudgery 
is a life of pleasure and put it into 
an algebraic form and operate on it 
as you would any algebraic equation.

LIFE minus PAIN equals PLEASURE

That assumption is verily true by 
common experience and understand
ing. Let us, now, by adding a 
minus pleasure and a plus pain to 
both sides of the equation following 
the basic rules of algebra. This is 
the resulting equation:

LIFE minus PLEASURE equals PAIN

Now, as in the former, the latter is 
true also, even excepting and dis
regarding algebraic operations.

Further, let us add a minus pain 
and a plus pleasure to both sides of 
the equation. The result is the same 
as in the first equation:

LIFE minus PAIN equals PLEASURE

Then by transposition of the terms 
of the equation we ,get the equality 
having the same substance but more 
logical to understand:

PLEASURE plus PAIN equals LIFE

From all this simple use of algebra 
we come to the conclusion that life 
is a mixture, a composition of 
pleasure at times and pain at other 
times.

Recall that the term life is var
iable according to the amount or 
the summation of the other two 
quantities. Consequently, if the ad
age, “those who never do wrong 
never do much of right either”, is 
inevitable, then that their life must 
be small for their left band term 
will consist literally of "all pleasure 
to balance the quantity life. Their 
term life will be equal to pleasure. 
This limits their fullness of life. 
Anyone who does a lot of good must, 
by human laws make mistakes, for 
he has more opportunities to do so 
than those who attempt only a small 
amount of good works.

The whole problem revolves about 
the fact that if anyone is to enjoy 
a full rounded life, then ho must of 
necessity have the quantities of pain 
and pleasure in large amounts in 
order to attain a large figure for 
life. For proof of that beyond al
gebra take any man who has made 
some success in life outside of any 
racket or outside of any illegal op
erations, for the latter are defying 
the laws of life and algebra—and 
this will be amply sufficient to prove 
conclusively the above equation and 
statements to be true.

Before leaving, let it be understood 
that the three quantities be taken 
literally. Pain may not infer actual 
physical pain, or a “pain in the neck” 
but shall be construed to mean hard 
work, mental or physical exertion, 
duration of sustained attention, or 
any objective and many other in
numerable substances. Likewise with 
the other two terms.

Q. E. D.

We, who’ve lived and loved together 
Should not quarrel so..

Tho we find our ways are parting
And we both must go,—

Each to find his own salvation.... 
Each his own desire,—

You to seek the realms of ice...........
I to find the fire.

You, who follow after Reason, 
To the Heart ’are blind.

I who go in search of Love, 
Cannot see the Mind.

Yet, for all our disagreement,
May you in your line

Have the best of luck.—Now come, 
Wish me well in mine!

V. J. B.

OUR RACIAL ORIGINS

Vyrų gražios kojines .. 12 >/2c 
Vyru geri marškiniai .,.. 69c 
Vyrų Union apatiniai .... 97c 
Vyrų sveteriai ................ $1.00
Vyru darbiniai marškiniai 69c 
Vyrų kelinės ................’. , $1.69
šilkiniai kaklaraiščiai .... 23c

Vaiku Sveteritai ................ 98c
Vaiku Lumberjacks ......... 1.98
Vaikų trumpos kelnaitės . . $1 
Yaiku geri marškiniai . . . 49c
Vaikų vilna mušti kotai $2.98

I Vaiku Overkotai ........... $4.49
i Vaikų Jersey pirštinės ... 14c

Krautuvė atdara kas vakaras.
THE KRAMER & REICH CO.

7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

VAŽIUOSIT LIETUVON?—

creipkitės j “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

. . . iš jo istorijos, jo reikalų vedimo, jo nusi
statymų ir jo atsinešimą Į naudingą, Bpatarna- 

vintą, kaip lygiai ir iš jo turtų didumo.

A Pamatu musų gero rekordo, siūlome 

jums Savo patarnavimą

Cleveland Crust
Member Federal Reserve System

Skyriai Banko Randasi Visame Didžiajam Clevelande

3G Už Padėtus Taupymui Pinigus

LIETUVIŲ AMERIKOS PI
LIEČIŲ KLUBAS kviečia vie
tos Lietuvius stoti j narius, nes 
įstojimas dabar yra dykai vy
rams nuo 21 iki 35 metų amž.; 
nuo 35 iki 45 m. — tik pusė 
mokesties. Klubas yra pašalpi- 
nis, moka $5 Į savaitę ligoje, ir 
po $1 nuo nario pomirtinės.

Klubas gyvuoja jau arti 12 
metų, sueigoms turi savo kam
barį Lietuvių salėje (užpakali
nė ineiga). Susirinkimus laiko 
antrą kiekvieno mėnesio antra
dienį. Kviečia Komisija.

£ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii!iHiiiiitiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiitiiiiimiiiiiiiiriMiiiiiiiiniiiiii£
| WILKELIS FUNERAL HOME

Licensed Funeral Director E

6522 Superior Avenue
= NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
— Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok £ 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems g 
E lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E 
E dainiškas. E
= HEnderson 9292 S
-tniiiiiiiniii n i linini imu u linui m m 111 u miiiiim iii i i ii i i iiiiiiiiii i ii ii i ii iiiiiiii

PARSIDUODA GERA ŪKĖ
Didele ūkė, 440 akrų žemės, su 

gerom ganyklom ir pievom, per vi
durį lauko teka upe, upės krante 
ūkės trobesiai. Šią ūkę valdžiau 32 
metai. Parduodu geromis išlygomis 
ir pigiai. Noriu kad Lietuviai pasi
naudotų šia proga. Norėdami pla
čiau žinoti rašykit greit Lietuviškai 
šiuo antrašu: (9)

A. EASINAVIČIUS
Box 92 Karsruhe, N. Dak.

Education that Places
Many young men and women go 

to schools of higher education be
cause they have nothing else to do. 
Amongst our people, however, there 
are very few in this class. I could 
name a long string of names of young 
Lithuanian men who represent the 
end product of the long years of 
hardship, struggle and hope on the 
part of their parents and a few who 
are our present leaders but who got 
thru on their own efforts; very few 
of such indeed. I admire such men 
because I’ve gone a good ways my
self and for those who have made 
their own way, I have a special spot 
in my heart because I’ve had it rel
atively easy sailing as far as sup
port goes. Those who meet doctors 
Vitkus, Kazlauskas, Kąmesis, or 
Thomas regarding their heartaches 
or toothaches, see men who have 
spent years of hard study and busy 
life and today are the leaders in our 
community, a place which they right
fully deserve.

And today, in the face of unparal
leled times, Lithuanian boys are car
rying on, laughing at depression and 
preparing themselves so that they 
too can be of service to their people, 
when their time comes, and at the 
same time show their people how 
much better their stock is than that 
of many of our neighboring groups.

Last Monday I heard that a cer
tain well-known young man, Anthony 
Cepliauskas has enrolled and begins 
his courses at John Carroll Univer
sity, studying for a Bachelor of 
Science degree. He is a man of 
whom both his parents and his 
people shall be proud some day. Mr. 
Cepliauskas taken an active part in 
politics, sports, literary work, and 
above all he has the interest of the 
Lithuanian people at heart and speaks 
Lithuanian quite well. I understand 
that he is after all the medical 
laurels which are in store for him.

Good luck, Anthony, old boy, old 
boy.

■—Scipio—

VIII.
(Continued)

Tho premature death of professor 
Buga was an irreparable loss both 
to our philogists and historians. He 
was just beginning to attack the 
problems of our pre-history by the 
methods of comparative philology. 
It is abundantly clear that only work 
along these lines, joined to the find
ings of archeology, will throw light 
into the practically total darkness 
or our racial beginnings. In this 
and the following articles I will try 
to describe in outline the theories of 
Prof. Buga.

"The present day Lithuania is not 
the original home of the Lithuanians” 
he states outrightly in an article 
“Lietuvių įsikūrimas šių Dienų Lie
tuvoje” (“Tauta ir Žodis", Book 1,- 
1924, p. 1.). “A comparison of river 
names proves that up till the 6th 
century A.D. they inhabited a ter
ritory to the east of Vilnius and 
Minsk. Neither is Latvia the most 
ancient home of the Latvians. In 
very early times it was inhabited by 
the Somai, that is, the forefathers 
of the Finns, Lyvs and Esthonians. 
This is indicated by a comparison of 
geographical place names in Vidžeme, 
Tolova and Latgala (present territory 
of Latvia). The Latvians came to 
Latgala from the Vilnius district in 
the 6th or 7th centiiry A.D.”

In this, we see, he agrees with 
Dr. Basanavičius and Šapoka that 
the present territories of Lithuania 
are not the original homeland of 
our race. We are immigrants into 
them, ^Pointing out the regretable 
fact that no written documents exist 
to throw any clear light on the life 
and manners of Lithuanians up to 
the 11th century A.D., professor 
Buga, in another article, states that 
our language can offer some very 
valuable hints (‘“Upių Vardų Studi
jos ir Aisčių bei Slavėnų Senovė”

PARSIDUODA TROKAS
1 tono Chevrolet, geram sto

vyje, parduosiu visai pigiai. 
Kuriems reikalinga ateikit pa
matyti šiuo antrašu: . (6)

1536 E. 81 Street

in “Tauta ir Žodis”, Book I, 1923). 
Tho philological comparison of these 
words which our ancestors borrowed 
from neighbouring nations, or which 
these nations borrowed from us, and 
the scientific study of the forms in 
which these loans and borrowings 
occurred, give us strong grounds 
for belief that the closest neighbours 
of our forefathers were, first of all, 
the Finns, then the Germans (Goths 
and Scandinavians), lastly, the Slavs. 
It is even thought that we can ap
proximately state the time when 
these word loans occurred. In the 
age of Alexander the Great, and 
probably many centuries before that 
time, the Lithuanians were very 
close neighbours with the Finns. 
Our relations with the Germans oc
curred when the Goths dwelled on 
the banks of the Vistula (sometime 
between the 6th century B.C. and 3rd 
century A.D.) and were close neigh
bours to our cousins the ancient 
Prussians. In this connection it is 
interesting to note the monograph 
“Gothones7 published by an Americ
an Lithuanian, Dr. A. M. Račkus, of 
Chicago. Struck by the many sim
ilarities between personal names and 
the language of the ancient Goths 
and the Lithuanians, he tried to build 
up a theory that the Goths were a 
Lithuanian nation, which is not so, 
though, no doubt, there was very 
close intercourse between our an
cestors and the Germanic Goths. It 
would seem, though, that philology 
finds no very direct neighbourly re
lations existing between our fore
fathers and the other branches of 
the Aryan language group, the Celts, 
the Italics, the Greeks, the ancient 
Indians and Iranians.

THE SUN
By KENNETH MOG

Of all the creations of the Lord, 
the Sun is the king of all. It is 
the masterpiece of masterpieces. It 
has reigned with presicion and ac
curacy for a longer time than any 
other known thing in this world. 
People have spent thousands upon 
thousands of dollars to see King 
Tut’s Tomb or the Spinx in Egypt, 
but have they and you ever realized 
when you see the rays of the sun 
shining- down upon this old’ earth of 
ours that right there you are seeing 
the most wonderful, most colossal 
and oldest thing that man has ever 
set eyes upon?

Just imagine if you can the activi
ties the sun has looked upon with it’s 
ever smiling face since the beginning 
of the world. Then again imagine if 
you can the age of this ball of fire 
of ours, and only now the scientists 
are beginning to make a little pro
gress in figuring out its mysteries, 
cosmic rays and the like.

How much we miss the sun on a 
cloudy or rainy day, but then after 
each storm no matter how severe 
how much destruction and ruin it 
has caused, or how long the cloud
iness has lasted old Sol gets right 
back on the job and begins to shine 
just as pleasantly as he did when 
Adam and Eve were sent out of the 
Garden of Eden. No matter how 
dejected, angry, or ill one feels, when 
old Sol’s rays come peeking into our 
window, whether it is in a massive 
office, a sickroom in the hospital, 
or a cell in a dungeon, the bright 
cheery rays seem to strike up a note 
of happiness and joy into our hearts.

What is more gorgeous than a 
beautiful sunrise, or sunset? Just 
to think when we look at that beam
ing old Sol that he has been smiling 
down upon this earth of ours day 
after day, for millions of years. To 
think that when we look upon him 
we are seeing the same sun that has 
been prayed to and adored by the 
most ancient of human beings. To 
consider that when we look upon him 
we are seeing the same sun-god that 
has been prayed to, and adored 
by the most ancient of human be
ings. To imagine all the human sac
rifices that have been offered to 
this same old mystery that we can 
look upon when ever clear weather 
prevails.

All we have to do is look up into 
the heavens, and see the same sun 
that is seen by Byrd and his men 
at the South Pole, or shining down 
upon the perspiring backs of blacks 
in Africa.

If we would think of Mother 
Nature’s most treasured jewel, in 
this way we would appreciate God’s 
greatest of all gifts, just a little 
more, than just merely a daily 
routine.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

Ofiso telefonas
J ENdicott 1378
» Namų

I
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
? GYDYTOJAS IR
t CHIRURGAS
J 6902 Superior Ave.
Z Valandos: 1---3 ir 7—8 p. p.

——M—CTMB—fgM——JU'-JCF’UIT**'1' m

KOMER WOOD & COAL CO.
1201 East 80th St. Phone GArfield 2921

LIETUVIS ANGLININKAS
Visokias geras Anglis ir Malkas Parduodam ir Pristatėm į Namus.

Original Pocahontas Lump..........................  88.00
(Geriausia anglis-—vienas bušelis pelenų iš tono anglies.)

No. 3 Pocahontas ................. • •..,..................... $7.50
Standard Pocahontas ......................................... $6.95
Sunday Creek ..................................................... $6.50
Hot Fire Lump ................................................... $4.95
West Virginia Lump ......................................... $5.50——n—riri*

NAMŲ SAVININKAMS 
Taisau ir sudedu furnasus. 

Dengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bčgų vynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R
“iBiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii^

| MEN MAY BE BRAVE |
hut they want a dentist to be careful = 

E when he is fixing a sore tooth. I have =
C-.. ; had dental work done and I know just S

E k “VV'- h°w y°u fet‘l about it. Bring your dental EE 
“ aBl needs to me. I will handle them as care- £
E tjįiifoi-. , fui as I would want you to handle mine E

7—. ' k * was the patient and you were the j-j
eU / dentist.

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

E Office hours 9 A. M. to 8 P. M.. Closed Wednesdays & Sundays. E 
ŠifiimiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiimiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijinmiiiiiiiE
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DIRVA

ŠĖTA
BEDARBIŲ TROKŠ

MAS KAUNE

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Miestas kur buvo garsios 
mugės, ir kur žuvo pir
mas Lietuvos kareivis

Šėtos miestelis yra vienas 
iš didesniųjų Lietuvos mie
stelių. Randasi svarbiame 
susisiekimo punkte. Pro 
Šėtą eina vieškeliai iš Pa 
nevėžio i Kauną ir iš Uk
mergės i Kėdainius. Mie 
stelio viduriu teka upelis 

..Obelis, kuris ties Kėdai
niais įteka į Nevėžį.

Pats miestelis gana dai
lus. Namai mūriniai, dau
gumoje priklauso Žydams. 
Yra keletas gražių namų, 
kurių savininkai yra Lietu
viai Amerikiečiai; jie čia 
įsikūrę smarkiai konkuruo
ja su Žydais pirkliais.

Yra progimnazija, polici
jos nuovada, girininkija ir 
šiaip daugybė valdžios ir 
privatiškų įstaigų, todėl čia 
kultūrinis darbas virte ver
da.

Pragarsėjus buvo Šėta 
Rusų laikais. Čia kaip va
karinės Aukštaitijos centre 
būdavo du kart per metus 
— Birželio ir Spalių mėne
siais — garsios mugės. Su
važiuodavo pirkliai net iš 
Maskvos, Žemojo Naugar- 
do ir Rytų Prūsų. Supirk
davo daugybę gyvulių, li
nų ir tt. Patys atveždavo 
įvairiausių pramonės išdir
binių.

Ypač daug būdavo su
perkama arklių, daugiausia 
Rusų kariumenės ka.valeri- 

•jos pulkams, nes plačios 
apielinkės gyventojai buvo 
garsus gerų arkliij augin
tojai. Tų laikų mugės, ku
rios tęsdavosi savaitę laiko, 
kartais darydavo pusę mi
lijono rublių apivartos.

Didysis karas visa per
mainė. Ypač nukentėjo ar
klių augintojai, kurių ark
lius mobilizavus Rusams 
ir galutinai Vokiečiams, ar
klių auginimas čia visai iš
nyko.

Nors ir dabar iš seno pa
pročio tebebuna mugės, bet 
apivąrta nebepasiekia nei 
dešimtos dalies kokia buvo 
pi’ieš didįjį karą.

Dar garsi Šėta buvo ka
da čia 1919 metais Vasario 
8 d. Įvyko pirmas mušis vos 
susirinkusios tada Lietuvos 
kariumenės su bolševikais 
ir žuvo pirmas Lietuvos ka
reivis Lukšys diena prieš 
tai kai mūsiškiai rengėsi 
savo pirmutinei kovai. Vo
kiečiai, nors daug patyrę 
sėjo Lietuvoje, ironiškai 
šaipėsi iš klumpėtų įvai
riausiais surūdijusiais neti
kusiais ginklais apginkluo
tų savanorių. Girdi, Mul
kiai lyg avys patys lenda 
vilkams į nasrus. Užtektų 
poros bolševikų šunų kad 
visi išbėgiotų.... Bet Vo- 
gausingus bolševikus, dau- 
didžiojo karo veteranai, iš 
išvaizdos spręsdami neįspė
jo dvasios. Pasirodė kad 
ne vien ginklai nulemia ko
vas. Ir štai kitą dieną tie

i ‘klumpiai” sumušė, išvijo 
iš Šėtos gerai apginkluotus 
gausisngus bolševikus, dau
gybė jų žuvo, pateko nelai
svėn, kiti išbėgiojo palikda
mi daugybę ginklų.

Anot patekusių nelaisvėn 
bolševikų žodžių, neišlaikė 
jie prieš Lietuvius todėl kad 
nežinojo už ką kariauja.

Kaip nustebo tie patys, 
žiūrovai Vokiečiai! 
tikėjo to, ir palygino tada 
nusiskins savanorius 

savo “Mirties Gusarų” kai
zerio laikais. Nuo to laiko 
Vokiečiai pradėjo labiau 
skaitytis su mūsiškiais ir 
leveltui, nes vėliau ir patys 
latyrė ant savo kailio ties 
Radviliškiu Lietuvių ranką.

Tarnavę gi Rusų kariu- 
menėje vienbalsiai patvirti
no kad Lietuvos kareivio i 
kaip savo dvasia ir ir kariš
kais privalumais toli pra
lenkęs Rusų kareivį!

Šis žygis, arba Lietuvos j 
kariumenės “krikštas” ties 
Šėta sujudino visa Lietuvą, 

tiek
Lietu- 
ir nu- 
ateitį. 
žuvu-

RESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA i 
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

* ♦4

♦**■•*• 4**i*^J**4*’’5*

© ROSEDALE ©J
Dry Gleaning Go.s

C. f . PETRAITIS, Prop.
. 6702 Superior Ave.,' ❖

tttttutitatztnttnmuttxnatnittKtttiutttitsavivaldybes reikalauti grąžin
ti seno uždarbio. Buvus vieto-i 
je policija perspėjo agitatorius' 
kad 
bus 
kosi 
re j o

šią paramą šiame parengime
“Dirvai”. J. T. FOOD

SHOW
P U B L

VEŠ VAINIKĄ l LIETUVIŲ 
DARŽELI CLEVELANDE. Sa
vo pastarame susirinkime na
riai Akrono Lietuvių Draugiš
ko, Klubo nutarė pasiųsti vaini
ką prie Dr. J. Basanavičiaus 
paminklo Lietuvių 
Vasario 18, sąryšyje 
nėjimu 16-kos metų 
nepriklausomybės.

Nariai kurie veikia 
mitetas tame reikale 
iš šių:

jie netrukdytų darbo, nesi 
suimami. Tuo tarpu rin-| 
ir antra pamaina, kuri tu- 
užimti darbus, bet pirmos 

pamainos darbininkai neleido 
jiems dirbti. Ir vėl buvo pa
reikalauta netrukdyti dirbti. 
Tuomet iš pirmos pamainos kaž 
kas sušuko: 
kusi” Tada 
įlinkas įsakė 

I ti. Policijai 
rius, likusieji

,, i reikalavo sulaikytuosius paleis- e- I '
ti. Tuo tarpu atvyko ir poli
cijos rezervas. Bet nedidelio 

' skaičiaus policijos nepakako iš
vaikyti apie 400—500 darbinin
kų. Tada atvyko didesnis skai-

1 čius policijos rezervo ir su aša-
I rų dujom pavyko maištininkus 

darbu išsklaidyti. Buvo tokių rimtų 
žmonių kurie patys išsiskirstė 
Kiti pasilikę norėjo ir dirbti. 

Kurstymo vadai suimti, iš jų 
svarbiausi komunistų agitato
riai Žydai. “L.A.”

Kaunas. — Dirbą prie Nemu- 
no-Neries santakos kranto su
stiprinimo bedarbiai išpradžių 

( neblogai uždirbdavo. Dirbda
mi 4 valandas per dieną dau
giausia uždirbdavo 5.50 lt., o 
mažiausia 2.25 lt. Daugiausia 
uždirbdavo tie darbininkai ku
rie buvo darbštesni. Uždarbiu 
buvo patenkinti, žinoma, i.šsky-j 
rus komunistus ir jiems arti-l 
mus žmones.

Nuo Sausio 23 d. Kauno mie-į 
sto savivaldybė šioje darbo vie 

| toje uždarbį sumažino 23 nuoš 
Nesi- Dabar darbininkas daugiausia 

gali uždirbti per 4 valandas i; 
dieną 3 lt. 50c., o mažiausia už
dirba 1 litą. Uždarbis suma-, 
žinta del to kad buvęs perdide- 
lis palyginus su dirbančių ki
tose vietose prie viešų < 
Sumažinimu darbininkai liko 
nepatenkinti ir jų tarpe atsira
do plati dirva komunistų agita
cijai.

Sausio 29 dirbančių prie po
lių kalimo darbininkų delegaci
ja nuvyko į miesto savivaldybę 

reikalavimais. Jiems atsa- 
patenkintas liku- 
aprupinimas ir 

priimta 500 nau- 
Be to, kai ku- 

ir 
pa

ŽINIOS

prie

prikėlė suvargusią, 
metų persekiojamą 
vos gyventojų dvasią 
ėmė Nepriklausomą

Šis mušis ir pirmu 
šio Lietuvio kareivio var

ious amžinai įrašytas 
prisikėlimo isto- 

Antas Raila.

das 
Lietuvos 
rijoje.

su
Ikyta kad bus 
I siii bedarbių 
šią (29) dieną 
jų darbininkų, 
rioms šeimoms bus duota 
malkų kurui. Delegacija 
klausė ar bus prie polių kalimo 
grąžinta senas uždarbis. At
sakyta kad ne. Tuomet delega
cija išėjo.

Darbininkų delegacija gryžus 
i darbo vietą, pradėjo agitaciją 
mesti darbą ir eiti prie miesto

“Mušti viršinin- 
nuovados virsi- 

agitatorius suim- 
suėmus agitato- 
griebę įrankius

Aero

JAU SURINKTA 100,000 
LITŲ

Kaunas. — Lietuvos
Klubas surinko jau apie 100,-
000 litų Dariaus ir Girėno pa
minklui statyti. Aero Klubas 
dabar svarsto ar turimų pini
gų pakanka paminklui ar rei
kia tęsti toliau aukų rinkimą.

Kartu bus apsvarstyta ir pa
minklui vieta. Yra numatyta 
dvi vietos paminklui: Aleksote, 
ir Kaune, Vienybės aikštėje, 
Daukanto ir Duonelaičio gat
vių susikirtime.

GRAŽIAI PASISEKĖ. Vasa
rio 10 d. rengtas Akrono Lie
tuvių Draugiško Klubo vaka
ras buvo didžiausias nuotikis 
Akrono Lietuvių kolonijoje. Vi
sais atžvilgiais pasisekė, tik ne 
visa publika galėjo sutilpti j 
Raymond Street salę. Svečių 
buvo užsigrudę visur kur tik 
buvo galima įlysti.' Alus ir už
kandžiai buvo sunaudota taip 
greitai kad prie to pasitarna
vusieji net nuvargo iki visiems 
aptarnavo. Depresija, šešių de
šimtų centų dolaris, riaušės 
Prancūzijoje, revoliucijos Ja
ponijoje, neramumai Pietų A- 
merikoje, ir darbininkų nesu
sipratimai Suvienytose Valsti
jose tapo tolimais reikalais, ka
dangi visi užmiršo savo rūpes
čius ir pasinėrė smagume, ko
kį tą vakarą patiekė jaunimas

Programas, kurio dalys buvo 
nuo keistenybių iki rimtumo, 
visų priimtas su pasigerėjimu 
ir daugelis sakė kad tai yra vie 
nas iš puikiausių kokį kada 
Akrono Lietuviai suruošė. Vi
sų norai buvo patenkinti įva:- 
rumu muzikos šmotų, imtynių, 
naujų šokių, ir vieno akto ko
medija “Tinginys“.

Svečių dalyvavo iš visų pun
ktų tarp Youngstowno ir Chi- 
cagos ir visi programą pagyrė.

Komitetas šiuomi dėkoja Ak
rono Lietuvių publikai, nariams 
Lietuvių Draugiško Klubo ku
rie visais atžvilgiais prisidėjo 
prie darbo, Vincui Daruliui ir 
Kaziui Prospal kurie organiza
vo ir vadovavo programą, ir 
p-lei Marei Kristikaitei, kuri 
gabiai darbavosi kaipo pirmi
ninkė šokių komiteto. ji

Klubo nariai, pavieniai ir iš- = 
vien, širdingai dėkoja_ už_gau- =

Nuo Reumatišku Skausmu
Reumatišku skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Ex|»clleriu. Kai tik ištrinsite skauda-

kad I’ain-Expcllcris dirba savo darbą.

70c.—skirtingo didumo bonkutčs. 
.tai tikrasis turi Inkaro vaisbąžcnklį.

Darželyje 
su pami- 
Lietuvos

kaipo ko- i 
susideda 

p-lė Eva Kazlauskaite, 
Mrs. Pat Roman ir Vincas Da
rulis.

Nauji nariai priimti į klubą 
tame mitinge buvo Elzbieta An-j;; 
rulenis, Pranas Belitsky. Jur-jd 
gis Muckus. Petras Kristikai- £ 
tis tapo priimtas atgal į narius. iŠ 
Pirmesniame mitinge į narius 
priimta: Elena Glenskas, Wan- j? 
da Slavinskas. Išnaujo įstojo, F 
i narius buvę nariai, Anna Ma
ker, Al Jocis, ir Petras Yenic- 
kis. J. T

I nuo I I po pietų 
kasdien 

Užsidaro Penktadienio 
Vakare

Atdara kasdien 1 iki 11 
Visi užkviečiami.

PUIKIOS MERGINOS 
Vakariniame konteste 

Perstatymai patinkami vi
sai šeimai. 

9:15 vakare.
Įžanga

Kas platina “Dirvą’’ — tas 
platina Apšvietą.

VELYKŲ EKSKURSIJA Į LIETUVA
per Scandinavian-American Line 

asmeniškai vadovaujant
J UOZUI B A B R A V IČ I U I

gerai žinomam operos dainininkui, laivu
S. S. United States

Tiesiog per Copenhagen, o iš ten tiesioginiu laivu į KLAIPĖDĄ. 
Visas vandens kelias per CopetĮhagen į Klaipėdą bus po 

vadovyste musų gerai žinomo operos dainininko
JUOZO BABRAVIČIAUS

Laivakortių kainų ir kitų informacijų kreipkitės pas 
Scandinavian American-Line autorizuotą .agentą

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

ĮJIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiinjiin^
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(JAKUBAUSKIENE — Laisnlota Laidotuvių Direktore)

Lithuanian Funeral Home
Visiemsi Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidaame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikafle prie manęs aplurėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežiįnui į ir iš ligoibučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonųokit.

6621 Edna Avenue| = 6621 Edna Avenue ; ENdicott 1763
• IF iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiini.mjiiiiioniniiiiiiiiniiiiiiiii;

“Aš patarčiau tau sekanti tavo paties gerovei, Bill”, 
pasakė darbdavis. I “Man reikėjo pastaru laiku siųsti 
dusyk tave jieškoti. Skubus užsakymai negali laukti. 
Jeigu turėtum telelefoną juomi sutaupytum daug lai
ko ir galėtum užsįdirbti daugiau pinigų. Pamąstyk 
apie tai, nes juk reikalinga.”

Gas Radiantfires Nugali
Jeigu jusų padėtis panaši j Bill’s, jus taipgi tu
rėsit naudos iš Įsigijimo telefono. Užeikite į 
musų Biznio Ofisą ir paduokit savo užsakymą, 
arba pašaukit ir mes pasiusim musu atstovą.

Visokį Orą
ĄTISA1)A, ir tiek kiek tik reikia, gazinis Ra

diantfire duos jums malonią, švarią šilumą. 
.Ji yra nuostabiai patogi, labai paranki, ir reika
lingiausia visokiuose oruose kada jie mainosi.

Vėsus rytai ir vakarai, kuomet ištisai degini
mas pečių gal but nėra reikalingas, gazinis Ra
diantfire yra ideališka, patogi šiluma, be vargi- 
nimusi kokis reikalinga prie kitokios šilumos 
palaikymo. Ir kada jos nereikia—ji tuoj ir už
gesinama, bet visada gatava kada jos reikia.

Jokis oras negali apgauti gazinį Radiantfire.

Pas jusų pardavėjus, arba Gazo Ofise.

THE EAST OHIO GAS CO
East 6th ir Rockwell

Telefonas jūsų 
namuose kaštuos 

tik 9c Į diena

T H E OHIO BELL T E L E P Ii O N E
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“DTRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
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didelė iškilme minėjimui Lietuvos ne
priklausomybės 16 METU SUKAKTU- 

VIU - PRISIDEDA IR AKRONAS
“Dirvos” reporterio tikrini

mas kad Vasario 18-tą dieną 
Lietuvos Nepriklausomybės 16- 
kos metų sukaktuvių minėjimas 
bus gražesnis negu kitados ka
da, pasitikrina, ir iškilmė da
rosi gražesnė su artėjančia pa
čia šventės diena.

štai šiose dienose Lietuvių 
Kultūrinio Darželio sekretorius j 
gavo žinią kad Akrono Lietuvių 
Draugiškas Klubas, kuris susi
deda iš Amerikoje augusio jau
nimo, nutarė atvežti vainiką Į 
Lietuvių Darželį prie Dr. Jono 
Basanavičiaus paminklo. Vai
nikas bus padėtas kartu su tri
mis Clevelando vainikais. Ak
rono Lietuvaitės irgi bus pasi
rėdžiusios tautiškais rubais ir 
Akroniečių automobilis bus pa
puoštas taip kaip iškilmė rei
kalauja.

Clevelandiečiai prašomi ne
vėluoti pribūti prie Lietuvių 
salės su papuoštais automobi
liais, nes kurie nepribus iki 
2:30 vai. po pietų gali paskui 
likti vieni važiuoti.

Darželyje bus pasakyta trum
pos kalbos, padėta vainikai, ir 
publika galės skirstytis.

ATVAŽIUOS VANAGAITIS 
IR OLŠAUSKAS. Teko suži
noti kad kurią gražią dieną po 
Velykų Clevelande lankysis se
nai nebuvę svečiai, komp. A. 
Vanagaitis ir J. Olšauskas.

Vėliau apie juos pranešime 
daugiau.

“THE ROMANCE OF A 
PEOPLE”

Iš visų Ohio valstijos kampų 
rengiasi suvažiuoti būriai žmo
nių ir organizacijų pamatyti 
miesto auditoriume statomą di-j 
delį dalyką, “The Romance of 
a People’’. Vaidinimas prasi
dės Kovo 12 d.

Tą veikalą, statomą Chica-! 
goj ir New Yorke, aplankė virš' 
600,000 žmonių.

Tai yra didžiausias savo ru-i 
šies perstatymas kokį kada kas 
surengė šiame mieste. Daly-i 
vaus daug pažymių pasaulinių I 
artistų ir dapildys 2500 vieti
nių, kurie smarkiai ruošiami, j

IŠNAUDOJIMAS! Clevelan
do Probate teisme du protiškų 
ligų tyrinėtojai daktarai iki 
šiol per metus prisilupdavo sau 
po apie $10,000, dirbdami tik 
kelias valandas į dieną. Del to 
pakilo lermas, nes tai baisus 
aikvojimas taksų mokėtojų pi
nigų.

Bendrai paaiškėjo kad tame 
teisme eina ‘didžiausias visuo
menės išnaudojimas, tiesiog j 
apiplėšimas.

VIEŠŲ DARBŲ Administra
torius paskyrė Clevelandui virš 
trylika milijonų dolarių viešų 
darbų vykdymui, bet iš tos su
mos dar nei vieno dolario ne-! 
panaudota. Miesto valdyboje I 
yra visokių keblumų kurių ne-| 
gali apeiti ir darbų negali už
vesti .

1386 East 65th St.—Kampas Luther

TIKRA LL1ETUVIŠKA UŽEIGA

Čia gaunama visokį legališki alkoholiniai 
gėrimai, degtinė, alus, ir visokį 

užkandžiai.

Tikras Lietuviškas Patarnavimas.

P. JONILIENĖ.

Nepriklausomybės Banketas
Iš Darželio gryš Į salę tie 

kurie norės dalyvauti Nepri
klausomybės Bankete. Banke
tas prasidės 3:30 vai. ir baig
sis apie 5 vai. (Įžanga y pa tai 
5Cc. Tikietai gaunami “Dirvo
je” ir pas komiteto narius.)

Koncertas ir Kalbos
Tą patį vakarą, nuo 5 :30 vai., 

Lietuvių salėje įvyks iškilmin
gos prakalbos ir koncertas pa
minėjimui musų tautos didelės 
šventės. Įžanga į salę bus tik 
15 centų ypatai. Vaikams jo
kios Įžangos nereikės mokėti.

Taigi, visi atminkit kad di
džiausia ir iškilmingiausia mu
sų tautos Nepriklausomybės mi
nėjimo diena bus šį sekmadie
nį (Vasario 18 d.).

Lietuvių Kultūrinis Darželis, 
kuris tapo iškilmingai atidary
tas pereitą vasarą Birželio 11 

, d., duoda mums galimybes su 
1 tokiomis iškilmėmis savo tau- 
į tos Nepriklausomybės sukaktu- 
; ves apvaikščioti.

Visi Clevelando Lietuviai pri
valo atsilankyti į Lietuvių Dar
želį prieš 3 vai. po pietų ir būti 

' dalyviais pirmos tokios iškil- 
i mės.

PROTESTUOJA. Apie tuks 
tantis Clevelando politiškų dar
buotojų, kurie pereitais miesto 
mayoro rinkimais darbavosi už 
Davis ir gavo jo pažadą jog ap
rūpins juos darbu, dabar pra
deda rengti protesto mitingus 
reikalaudami kad mayoras iš
pildytų savo pažadą. Jis žadė
jo parūpinti vietas del 1,192 
politikierių, o iki šiol tik 162 
paėmė, kiti tebelaukia.

Nesant pinigų, dar daugiau 
miesto darbininkų bus atlei
džiama.

OHIO VALSTIJOJE piliečiai 
del bedarbės ir biznieriai del 
nepasisekimo per keletą metų 
nemokėjo taksus. Pasirodo kad 
visoje valstijoje užsivilkusių 
taksų siekia $150,000,000 sumą.

Tas laužo galvas politikie
riams. nes visur trūksta pini
gų del taksų nesurinkimo

Politikieriai kasdien galvoja 
ap!e naujus aptaksavimo budus;

t

BIRUTĖS ŠĖRININKAMS
Birutės Duonkepyklos Ben

drovės metinis susirinkimas 
atsibus trečiadienį, Vasario 21 
d., nuo 8 vai. vakare, Lietuvik 
salėje. Visi šėrininkai prašo-* 
mi dalyvauti. Valdyba.

ŽIEMA! Pereitą savaitę bu
žo užklupus Clevelandą smarki 
žiema, užėjo didelis šaltis. Po 
kelių dienų atsileido, bet pas
kiau vėl pasnigo ir atšalo.

Iš šalčio plyšo daug medžių. 
Vietomis temperatūra siekė iki 
30 laipsnių žemiau zero. Cle- 
velr.nde buvo tarp 11 ir 13 laip
sniu.

MAYORAS DAVIS reikalau
ja 1934 metų miesto reikalų 
vedimui $12,668.168. Tikimasi 

—• ' 7.790 deficito.

IŠVAŽIAVO į Floridą. Per- 
, eitą savaitę išvažiavo į šiltą 
Floridą Antanina Virbickienė 
ir duktė France. Jodvi apsibu
vo Miami mieste, pajūryje, ža
da ten praleisti mėnesį laiko, 
išvažiuoti spėjo kaip tik prieš 
lidžiuosius šalčius ir ten rado 

žydinčius medžius ir gėlynus. 
Ten suvažiavę žmonės maudosi 
;uroje ir saulėje kepinasi.

Jodvi žada apsilankyti ir Ku
boje.

France Virbickaitė žadėjo ap
rašyti “Dirvai” savo įspūdžius 
Floridoje.

PAKVIETIMAS. Dabar už
stojo gavėnios laikas, mažai yra 
kur išėjimų, bet mes žinom kad 
Clevelando Lietuviai nenori vis 
sėdėti namie ir snausti. Taigi 
Moterų Labdarybės Draugija 
Vasario 24 d. rengia kortavimo 
vakarėlį, su gardžiais užkan
džiais ir gražiom dovanom. At
sibus Lietuvių salėje. Užkvie- 
čia jus visus atsilankyti gra
žiai praleisti vakarėlį, paremti 
naują parapiją, kuriai skiriama 
visas pelnas.

Jus žinote kad Moterų Lab
darybės Dr-ja visuomet moka 
priimti publiką, taigi ir šį kar
tą stengsis tai padaryti. Todėl 
neužmirškit Vasario 24 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių salėje.

Kviečia Komisija.

STOJO UNIVERSITETAN.
Antanas Cepliauskas, veiklus 
jaunuolis, Angliško skyriaus're
daktorius, šiose dienose įstojo į 
John Carroll University Gleve- 
lande. Studijuoja visuotinus 
mokslus. Linkime jam geriau
sio pasisekimo.

STATO “MAZEPPA”. šeš
tadienio vakare, Vas. 17, nuo 
8:15 vai., Masonic Templė Au
ditorijoj statoma scenoje Čai
kovskio žymus veikalas, “Ma
zeppa”. Tai yra operatiškas 
veikalas, kuris susilaukė žymių 
pagyrimų spaudoje rytinėse 
valstijose. Prie išpildymo ope
ros dalyvauja daug žymių ar
tistų, scenos puikiausios, bale
tas gražus. Kaina nuo 75c iki 
$2.50. Kas tik išgali privalo 
pamatyti “Mazeppą”.

JAUNAS MUZIKOS MOKY
TOJAS. Vincas Greičius (jau
nasis) pradžioje šių metų gavo 
pakvietimą mokytojauti Cleve
lando Muzikos Institute stygi
nių instrumentų skyriuje. Jis 
taipgi yra tobulaus tono in
struktorium.

Lietuviams bus įdomu žinoti 
jog jis yra jauniausias (15 me
tų amžiaus) minėtos įstaigos is
torijoje mokytojas. Toj mo
kykloj mokytojauja patyrę,, o 
nekurie ir pagarsėję pasaulyje 
muzikai, k. t. Marvek, Eisen- 
berger, Rubinstein ir kiti.

Kadangi šis jaunuolis dar te- 
belanko aukštąją mokyklą tai 
jo mokytojavimo valandos esti 
šeštadieniais nuo 9 ryto iki 3 
po pietų.

LIET. MOTERŲ KLUBAS 
rengia smagų vakarėlį Šv. Jur
gio parapijos salėje, sekmadie
nį, Vasario 25 d. Prasidės nuo 
3 vai. po pietų. Bus kortavi- 
mas su dovanomis ir apie 6 vai. 
bus užkandis. Tikietai tik 35c. 
Kviečiame visus rengtis daly
vauti tame vakarėlyje. Kom.

“DIRVOS” SUMANYMU IŠ- 
SIGARSINO 30 TAUTŲ SENŲ 
ATEIVIŲ. “Dirvai” surengus 
Naujų Metų sutikimo vakarą 
su pagerbimu seniausių Cleve
lando Lietuvių gyventojų, tą 
sumanymą tuoj pasiėmė dien
raštis “Cleveland Press”, pasi
ėmė iš “Dirvos” informacijas 
apie Lietuvius, vėliau surinko 
žinias apie kitų tautų seniau
sius ateivius, ir dabar jau talpi
na aprašymus apie kožnos tau
tos parinktus seniausius. Jau 
tilpo apie Lietuvius, iš musų 
tarpo priėmė N. F. Martišaus
ką ir Kun. Vilkutaitį, nes jis po 
Martišausko yra antras ateivis 
iš Lietuvos dabar esančių gyvų. 
Spėja kad dar yra vienas, bet 
jis neatsišaukė nei į “Dirvos” 
kontestą nei J Cleveland Press.

Kun. Vilkutaitis “Dirvos” 
konteste nefiguravo, dėlto kad 
už jį yra senesnių amžiumi ir 
ilgiau pragyvenusių Clevelande. 
“Press” gi renka po du ilgiau
sia Clevelande pragyvenusius^

Jų aprašymams išsibaigus vi
siems bus surengta banketas 
viename iš didžiausių Clevelan
do viešbučių.

D i R v
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Vasario 7 d. SLA. 14-ta kp.
TRUMPOS ŽINELĖS

laikė savo mėnesinį susirinki- 
I mą. Po išklausymo visų rapor
tų pasirodė kad viskas yra ge
roje tvarkoje. Buvo daug ligo
niu, bet ko ne visi iki tai die
nai atsisakė nuo ligos, žiemi
nio sezono komisija pranešė kad 
rengia didelį vakarą po Velykų.

Tik vienas papeiktinas daly- , 
kas 14-toje kuopoje tai nesu
tikimai ir visokį barniai, kas 
visiems nariams labai jau atsi-j 
bodo ir kuopai yra nesveika.1 
Jau virš du metai kaip eina vi-! 
sokie lermai, skundai ir tt. 
šiame susirinkime F. J. žuris 
patiekė skundą prieš J. Bra
zauską už rašymą “Sandaroje” 
buk žuris paėmė perdaug iš 
centro už savo darbą kada bu
vo jam pavesta sutvarkyti šios 
kuopos finansiniai reikalai. J. 
Brazauskas nesutiko kad kuo-| 
pa skundą svarstytų, nori kad 
skundas butų pavesta tam tik
rai SLA. komisijai. Butų gei
stina kad tokie dalykai kuopo
je nesikartotų, butų visiems 
sveikiau.

Vasario 16, 1934

Iškilmingas Minėjimas
16-kos Metų

Lietuvos Nepriklausomybes
RENGIA BENDRAI CLEVELANDO LIET. TAUTINĖS IR KAT. DR-JOS

Antro skridimo komitetas vėl 
ragina Clevelandiečius dirbti pi
nigų gavimui. Laikraščiuose 
buvo paskelbta kad komitetas 
jau perkąs aeroplaną, sako kad 
jau depozitas pasiųstas kur ten 
į Kaliforniją, ir viskas einą ge
rai. Bet visuomenei butų ge
riau kad žinotų kiek depozito 
duota ir kiek maždaug tas lėk-

SEKM. VASARIO FEB. 18 LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Pradžia 5:30 vai. vakare.

Šis Lietuvių Laisvės Dienos paminėjimas bus gražesnis ir iškilmingesnis negu 
kada nors Clevelande buvo: tą dieną bus dvejos iškilmės, sekančiai:

tuvas kaštuos ir kiek tam dar
bui baigti dar pinigų reikalin
ga. Ar ir šis skridimo rengi
mas nepasiliks be atskaitų, pa
našiai kaip atsitiko su Pasauli
nės Parodos Lietuvių Diena? 
Ir šiandien visuomenė nežino 
kiek buvo ineigų ir kur pinigai 
išleista, o žino kad buvo daug 
publikos ir pinigų inėjo dikčiai.

1- ma iškilmė: Nuo 3 vai. po pietų Lietuvių Darželyje. Ten bus padėjimas vai
nikų pas Dr. Basanavičiaus paminklą ir pasakyta trumpos kalbos.

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

Į salę jžanga tik 15c ypatai. Visas pelnlas skiriamas Liet. Darželiui,
“Naujienos” rengdamos! mi

nėti savo 20 metų sukaktuves 
išsiuntinėjo visiems keno tik 
antrašus turėjo pakvietimus 
atvažiuoti į Chicagą į “šventę”. 
Mat, ‘“Nauj.” redaktorius ren
ka gražuoles mergas ir nori abu 
bizniu sujungti į vieną. Tiki 
kad delegacija suvažiuos iš vi
sos Amerikos pamatyti ar išti- 
kro p. Grigaitis gali išrinkti 
gražiausią Lietuvaitę.

Gražuolių rinkimui niekas nė
ra priešingas ir fas yra gražus 
darbas, tik atrodo keista kad 
“Naujienos” niekad nieko kito 
nesuranda kaip tik gražuolių 
kontestus. Matosi kad nekurie 
musų darbininkų “švietėjai” tik 
tuo ir tesirūpina.

Prie to, pas mus randasi to
kių veikėjų kurie pirmiau ištolo 
spjaudė ant “Naujienų”, dabar 
jau imasi net darbuotis. Die
vuliau jums padėk, bet nėra rei
kalo slapstytis, oras juk irgi 
mainosi. It.

Iš tikrų šaltinių sužinojau 
kad po mano ir “Dirvos” redak
toriaus apsilankymo Pittsburge, 
tenaitinis “N.” agentas'p. Dan
gis ir jo pagelbininkai labai 
pradėjo nerimauti. Atrodo kad 
“Dirvos” redaktorius jiems pa
darė karšta. Bet tas dar tik 
pradžia, vėliau jie patirs dau
giau. ' Geriau butų išsyk nusi
raminti ir būti gerais džentel
menais, o ne rėksniais.

Jonas Jarus.

MANO 49 M. GYVENIMO CLEVELANDE
Rašo N. F. Martišauskas, Vienas iš Pirmiausių šio miesto Lietuvių Ateivių.

SENATVĖS pensijų mokėji
mui, Ohio valstijos seimas pa
skyrė $5,000,000. Pensijos pra
dės būti mokamos nuo Liepos 
1 dienos.

Skyrius VII
Lietuvių Parapijos Sutvėrimas.

Lietuviams dauginantis, pamaži didėjo ir 
musų draugija.

Clevelando diecezija gavo naują vyskupą, 
Rt. Rev. Ignatius Hartsman, labai nuolaidaus 
buvo ir prieinamą žmogų. Mums dirbant apie 
gavimą kunigo jis pasakė, laukit iki aš padary
siu jums kunigą; aš nenoriu bėdų su “grinoriais” 
(naujais ateiviais).

Per “Vienybę Lietuvninkų” dažinojom kad 
Detroite įšventino kunigą Valaitį, su juom su- 
sirašėm, jis mums patarnavo prie Velykinės iš
pažinties ir kartą buvo Kalėdinei. Paskiau per
kėlė jį į kitą parapiją, jis atsisakė jog negali 
daugiau išeiti nuo savo pareigų.

Tuo laiku buvo įšventintas Pittsburghe ku
nigas Jonas Sutkaitis. Jį pakalbinus, greit suti
ko pribūti mums pasitarnauti. Išpradžios buvo 
švelnus ir prieinamas; kada apsiprato pradėjo 
žmones laike išpažinties taip barti kad buvo gir
dėt pas duris būnant. Olšinskas ir aš sutarėm 
eiti išpažinties paskutiniai, ir priėjom vienas iš 
vienos pusės, kitas iš kitos. Kaip tik peržegno
jo tuoj pasakėm kad kunigas neprivalo rėkti, 
nesam kurti. Po išpažinties paskiau turėjom 
iš ko pasijuokti. Toliau kunigas buvo švelnes
nis, apsimalšino.

1895 metais gaunu laišką nuo Kun. Sutkai- 
čio. Rašo: “Aš turiu mano draugą iš Lietuvos, 
jaunas kunigas, stropus darbininkas, aš už jį 
patikrinu jog busit visame patenkinti. Nueikit 
pas vyskupą, prašykit kad jums pavelytų jį pa
imti.” Aš tuoj nuėjau pas paskirtą komitetą, 
Skunskį ir Olšinską, na ir tuoj visi pas vyskupą. 
Vyskupas išklausęs musų reikalo sako: Rašy
kit Kun. Sutkaičiui, lai jis pribuna su savo ku
nigu ; jeigu turės geras fakultes nuo savo vys
kupo gal ir priimsiu.

Kaip tik gavo musų žinią, Kun. Sutkaitis 
tuoj pribuvo su savė draugu. Tas naujas ku
nigas vyskupui patiko. " Buvo dailus vyras ir 
mokėjo mandagiai apsieit. Vyskupas duoda raš-

rodyt kokiose lovose guli jie (Pranciškonąi) ir 
parodį jam jo kambarį. Joje buyo blekinė lo
vutė, viena pagalvė, viena kaldra patiesta ir ki
ta užtiesta užsiklojimui. Kunigo Diejinipkaičio 
raudonas veidas persimainė. Kun. Theodoras, 
tą patėmijęs nusišypsojo, sako, einam dabar į 
mano privatinę raštinę. Ten inėjus, vėl tik pa
prasti aržuoliniai krėslai, stalas, ir tt. Kun. Die
lininkaitis visai nusiminė’. Tas gi mąto ir šyp
sosi. Paėmė dėžę cigarų, duoda jam pirma, tas 
neima (jiedu tik Lotyniškai susikalbėjo) ; padavė 
man ir liepia sakyt kad ir musų kunigas imtų, 
bet jis vėl cigaro neėmė, ir Kun. Teodoras vėl 
davė man sakydamas kad aš pąimčjąu už jį.

Paskiau Kun. Teodoras pasakė susirinkti 
mums sekmadienį į didžiąją bažpyčią, sako aš 
noriu jūsų kunigo mišių ir pamokslų pąklausy- 
ti, ir kas nori gali šeštadienio vakare prieiti iš
pažinties. Tai buvo ketvirtadienis. Po visko, 
mudu, su kunigu vėl einam atgal pas mane.

Kun. Dielininkaitis prašo kad tik mes ji 
pas save laikytume, gulės kad ir ant sofos, tiįč 
ne vienuolyne. Bet Kun. Theodoras šeštadienį 
pasakė jam kad kunigui netinka šeimynoje už
silikti, turi su kunigais būti.

Turėdamas laiko aš pervedžiau per karina
mas pranešdamas Lietuviams kad jau turim ku
nigą, nes tik taip greičiausia buvo galima žinia 
praplatint.

Atėjus sekmadieniui, parengė pontifikales 
mišias, du Pranciškonai pritarnavo kaipo diako
nas ir subdiakonas, ir trečias ceremonijušas. Iš
ėjo apie altorių visi vienuoliai ir tėmijo. Kun. 
Dielininkaitis turėjo gerą balsą ir pusėtinas pa
mokslininkas. Pranciškonai net pagyrė, jiems 
patiko. Laike mišių pats Kun. Theodoras pasa
kė pamokslą ir apreiškė parapijonams visą da
lykų stovį. Po mišių Kun. Dielininkaitis sakė 
pamokslą. Po mišparų gi užsakė susirinkti į sa
lę padarymui tvarkos.

Susirinko į mitingą pusėtinai Lietuvių. At
ėjo ant estrados klebonas, pasivadino Kun. Die
lininkaitį, ir tuos tris komiteto narius, pradėjo

AUTOMOBILIŲ n e 1 a i mėse 
Clevelando srityje iki pereitos 
savaitės pabaigos buvo užmušta 
40 žmonių. Ohio valstijoje per
eitą sekmadienį automobilių ne
laimėse žuvo 10 žmonių.

susirinkimą su malda, davė nurodymus kaip or
ganizuotis ir laikytis meilėje ir vienybėje. Po 
to pakvietė Kun. Dielininkaitį pasakyt savo pa
geidavimus. Tam pabaigus kalbėti, prasidėjo 
rinkimas Lietuvių parapijos komiteto. Klebonas 
Theodoras pasakė kad kunigas visada esti vy-

BOLININKŲ LOŠIS. Ander
sono ir Tulausko bawling alleys 
pirmadienio vakare buvo smar
kus lošimas šešių tymų. Pa
sekmės buvo tokios: Lošė “Dir-
vos” tymas prieš Addison Meat 
Market, šie padarė 2, Dirvos 1. 
Andersono ir Tulausko prieš J. 
P. Kvedero (pirmasis paėmė vi
sus 3). Brazio prieš Elyria 
Autos (šie laimėjo 2 prieš 1).

tą Kun. Theodorui, Juozapinės klebonui, kad šį 
naują kunigą priimtų, ir duoda patarimus apie 
Lietuvių parapijos vedimą. (Aš gyvenau suvis 
prie Šv. Juozapo vienuolyno ir gerai sutikau su 
tuom Pranciškonu. Jis mane laikė ištikimu, net 
davė savo breviorių neštis namon, sakydamas

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
A. Biliūnienė ............. $10.00
O. Samoškienė ................. 5.00
G. Bluntaitienė ............. 5.00
J. Alavočius ................. 12.00
Stasė Gedvilienė ............. 5.00
M. škarnulis ................. 5.00
K. Paškevičius ............. 10.00
M. šelmienė ..................... 6.00

Kreipkitės vėl:

jog jiems yra uždrausta civiliui duoti jį skaity
ti, bet kaip tau duodu.)

Kun. Sutkaitis tą viską žinodamas atvedė 
pas mane savo draugą, Kun. Juozą Dielininkai
tį. Man pridavė raštus nuo vyskupo perduoti 
Juozapinės klebonui. Pasisvečiavom, Kun. Sut
kaitis paliko Kun. Dielininkaitį ir išvažiavo at
gal i Pittsburghą. Mano žmona nors buvo Len
kė, bet kalbėjo gerai Lietuviškai ir buvo svetin
ga, taigi naujas Lietuvių kunigas tuoj pas mus 
apsiprato.

Sekančią dieną nuėjom pas Kun. Theodora, 
perstačiau jam musų kunigą ii- padariau raštą 
nuo vyskupo. Tas peržiūrėjęs raštą, nuvedė pa-

riausias parapijos ex-oficio pirmininkas. Ko- 
mitetan reikia keturių asmenų, iš tų vienas bus 
pirmininkas, vienas sekretorius, vienas iždinin
kas.

Parapijos komitetas susidarė sekantis: pir
mininkas N. F. Martišauskas, Nikodemas Olšin
skas iždininkas, Povilas Skunskis sekretorius, ir 
Antanas Abraitis. Mitinge dalyvavo 93 Lietu
viai. Nutarta mokėti parapijos reikalams 50e 
į mėnesį duoklių. Taipgi nutarta kuoveikiausia 
rinkti aukų bažnytiniams rūbams ir indams įsi
gyti. Na ir sutverta parapija. Tas buvo Rug
sėjo 22 d. 1895 metais.

(Bus daugiau)


