
DR-JOS

esnis nep

ėjimas vai-

patriotinė
'• Karpiui

lint

teivių,

ciškonąi) į 
blekinė lo- 

tiesta ir H. 
e}inipkaia 
Theodon 

n dabar j 
vėl tik pa- 

Kun. Die
gto ir šyp 

pirmą, te 
jo); padavt 
irimas imU 
'eodpras vi! 
įu už jį. 
ė susirinkti 
:ią, sakot' 
lp paausy- 
re prieiti ii- 
. P& Viską 
is mąnt 

tik mes j 
int sofos, tį 
ąs šeštafeį 
eimyjioje ė

1 per kaiš
au turint 
galima fa

i pontifibi 
kaipo dili 

nonijušas. - 
tėmijo. 6 
pusėtinas p 

pagyrė, ji® 
leodoras pu 
tams visad 
(linkaitis s« 
susirinkti į»

Lietuvi?. M į 
lino Kun. Dv 
arias, prf 
ymus kaip s- 
vienybėje. & 
akyt savo P 
lėti, prasidė? 
eto. Klek® 
isada esti 
ininkas. fr 
tų vienas b® 
ienas iždinė- 

sekantis: p 
idemas Oii- 
lekretoriusj 
vo 93 Liete- 
eikalams® 
kuoveikiaus 
r indams įė: 
is buvo Ruf’

“DIRVA” (THE FIELD)
Lithuanian Weekly 

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly in Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

In the United States ......................... $2.00
Canada and Mexico ......................... 2.50
Lithuania and other countries .......... 3.00

DIRVA 
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

No. 8
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland. Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, VASARIO-FEB. 23, 1934 KAINA 5c.

Užsimušė Belgijos
Karalius

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Gelžkelių tarnautojai vėl 
turės dirbti už pigesnę algą. 
Pernai metą buvo sutarta 
metams laiko ant 10 nuoš. 
numažinimo. Dabar gi ge
ležinkelių kompanijos išga
vo pavelijimą mažinti dar 
5 nuoš., taip kad gelžkelie- 
čiams bus numažinta algos 
15 nuoš. vieniems metams.

Pittsburgh, Pa. — Sustrei
kavo apie 1,200 angliakasių 
Vesta Coal Co.

Tikima kad išeis i strei
ką dar 400 darbininkų.

East Liverpool, O. — Ki
lo nesusipratimai puodinin
kystės darbuose ir 500 dar
bininkų rengiasi streikuoti 
už didesnes algas.

Belleville, III. — Sustrei
kavo 500 darbininkų Knopp 
Nonarch Co. reikalaudami 
algų padidinimo.

Newton Falls, O. — Apie 
600 darbininkų tapo pašau
kti dirbti į Newton plieno 
darbus. Ta dirbtuvė tūlą 
laiką stovėjo.

Plieno darbai daugelyje 
miestų pagerėjo. Nekurtos 
išdirbystės Youngs t own e 
pakilo iki 52 nuoš. norma- 
lio.

Pennsylvania gelžkelio li
nijos užsakymai įvairių to 
gelžkelių pagerinimo reik
mėm; pasiekė kelis miestus.

Clevelande nekurtos plie
no išdirbystės gavo užsaky
mų iš Penn. linijos už apie 
tris milijonus dolarių.

Automobiliams reikmenų 
ir įvairių dalių išdirbimas 
žymiai pakilo ir tokios įs
taigos šymet dirba dusyk 
tiek negu dirbo šiuo laiku 
pernai.

Prez. Roosevelt užtvirti
no laikraščių darbininkams 
ir redakcijų nariams kodą. 
Miestuose su 750,000 gyven
tojų ir daugiau, nurodo kad 
laikraščių darbininkai turi 
dirbti po penkias dienas j 
savaitę, viso 40 valandų.

Bizniai gerėja. Iš visų 
šalies kampų eina žinios kad 
bizniai eina geryn ir yra 
vilčių kad į pavasarį dar 
labiau sustiprės ir prasidės 
atgyti darbai.

Dabartiniu laiku visokios 
įmonės kyla, kuomet pernai 
šiuo laiku viskas ėjo žemyn.

Automobilių gamyba pa
kilo pusėtinai gerai ir jau 
padaryta dusyk tiek auto
mobilių nuo pradžios metų 
lyginant su to paties laiko 
gamyba pernai.

Taipgi žymiai pagerėjo 
minkštos anglies reikalavi
mai.
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SPORTO MYLĖTOJAS, NUSLYDO NUO KAL
NO IR UŽSIMUŠĖ. — KOMUNISTAI NORI 

ĮVESTI BELGIJOJE RESPUBLIKĄ.

SŪNŪS UŽIMA BEL- VOKIEČIAMS DRAU
GIJOS SOSTĄ DŽIA KIŠTIS I AUS

TRIJOS REIKALUS
Brusselis, Belgija. — Va

sario 17 d. kalnuose netoli 
Namuro užsimušė Belgijos 
karalius Albertas I, 59 metų 
amžiaus. Jis nuslydo nuo 
aukštai ir nukrito i skra- 
džią, kur po kelių valandų 
rastas negyvas.

Parvežtas i sostinę ir iš
kilmingai palaidotas.

Jis buvo darbštus valdo
vas, pats vadovavo kariu- 
menę prieš Vokiečius kada 
jie puolė Belgiją karo pra
džioje.

Šis Belgų karalius yra va
žinėjęs ir Amerikoje, lan
kėsi pas prezidentą Wilsona 
po karo. Buvęs prezidentas 
Hoover sako kad karalius 
Albertas vienu tarpu Kali
fornijoj dirbo ant traukinio 
pasidavęs kitu vardu.

Sostą užėmė jo sūnūs, 32 
meti; amžiaus, kuris apsi
vainikuoja Leopoldo IlI-čio 
vardu.

Belgijos komunistai, ka
raliui mirus, išleido į gy
ventojus atsišaukimą neda- 
leisti kitam karaliui užimti 
sostą, jie nori kad butų įs
teigta respublika.

25 ŽUVO PŪGOSE
New York. — Rytinėse 

valstijose Vasario 19 ir 20 
d. siautė smarki audra su 
pūgomis ir šalčiu. Sakoma 
kad ši audra buvus aršiau
sia nuo 1888 metų. Žuvo 
25 žmonės, padaryta kito
kių nuostolių, ir prisnigo 
tiek kad miestuose sniego 
nuvalymas ajtsiseina milijo
nus dolarių.

NUBALSAVO BONUS
Washington. — Atstovų 

bute pervaryta bilius siū
lantis atmokėti kareiviams 
bonus sumoje $2,400,000,000 
nelaukiant 1945 metų. Tas 
padaryta nežiūrint Prezi
dento Roosevelto priešini
mosi.

New Yorke rengiamasi 
su valdžios pinigais ir be
darbių pagalba užvesti tokį 
karą prieš žiurkes kokio 
niekad niekur nėra buvę. 
Bus pastatyta 1,800 vyrų, 
kurie stos į darbą su 67,000 
plieninių slastų ir su pora 
tūkstančių elektriškų žibu
rių. Darbas bus užvestas 
per 45 dienas ir tam tikslui 
paskirta $218,000.

St. Louis, Mo. — Nusižu-
džiusiam alaus išdirbėjui 
Busch laidotuvėms turtuo
liai draugai prisiuntė gėlių 
viso vertės $35,000.

j Londonas. — Austrijoje 
iškilus naminiam karui, Vo
kietijos Hitleristai pradėjo 
žiūrėti kaip įsiveržus į Au
striją ir su pagalba tenaiti- 
nių Hitleristų prijungus tą 
valstybę prie Vokietijos.

Prancūzija, Italija ir An
glija išleido Vokietijai per
sergėjimą nekišti savo na
gų prie Austrijos.

Austrija, kuri 1914 metais 
buvo karo priežastimi, be 
maža ko vėl netapo naujo 
karo priežastimi.

Austrijos socialistai, ku
rie revoliuciją pradėjo, ir 
Austrai Hitleristai dabar 
nusistatę, išvien prieš Doll- 
fusso vyriausybę ir nori jį 
išversti iš valdžios. Jie bi
jo kad Dollfuss neįvestų sa
vo fašizmo.

Vokietijon pabėgęs Aus
trijos Hitleristų vadas per 
radio kalbėjo pareikšdamas 
kad jis reikalauja susivie
nijimo su Vokietija ir duo
da Dollfuss’ui 8 dienas lai
ko tą padaryti. Paskui už- 
vesiąs karą.

Vasario 19 d. tapo pakar
ti aštuoni Austrai socialis
tai revoliucijos vadai.

Socialistai sako kad laike 
revoliucijos žuvo 2,500 as
menų ; Dollfuss tikrina kad 
žuvo 241.

KALBOS APIE RUSU- 
JAPONU KARĄ

Maskva. — Sovietų karo 
komisaras Vorošilov parei
škė kad sovietai yra pasi
rengę ginti savo rubežius.

Rusija smarkiai stiprina 
savo rubežių prie Mandžu- 
rijos sienos, ir sako ten bu
sią tiek kariškų lėktuvų kac 
jie viršys Japonų lėktuvų 
skaičių.

Komunistu vadai tikrina 
kad jų armija esanti tokia 
galinga jog sukratys kaip 
kurių kapitalistiškų šalių 
pamatus jeigu kas kėsinsis 
Rusiją užpulti.

Apie Japoniją Maskvos, 
carai platina sekančius gan
dus: Japonija smarkiai ren
giasi karui ir “gatava šok
ti į karą” bent kada.

Tolimoj Siberijoj sovietų 
vyriausybė turi 600 kariš
kų lėktuvų gatavų atmušti 
Rusijos užpuolikus.

Taipgi sovietai skubina 
baigti tiesti dviejų eilių ge
ležinkeli per Sibirą.

Japonija per pastarus du 
metus išstatė , 620 mylių 
naujų geležinkelių, kurių 
didesnė pusė nesanti reika
linga komercijos tikslams. 
Prie to, ištaisė 1,367 mylių 
vieškelių, ir Mukdeno .sri
tyje esą 50 slaptų aviacijos 
punktų.

NRA Atsižiuręs i Ma
žas Išdirbystės

Washington. — NRA ad
ministratorius Gen. John
son Įsteigė tarybą tėmyti 
mažų industrijų judėjimą 
po NRA kodais. Ta taryba 
rūpinsis apginti mažiukų 
žmonių reikalus. Bus iš
klausoma mažų įstaigų ra
portai ir skundai.

KONGRESO NARIAI 
DIDINA SAVO

ALGAS

Washington. — Vasario 
21 d. Senatas pervarė su
grąžinimą Kongreso atsto
vams, senų algų, nuo kurių 
pernai Prez. Roosevelt nu
mušė 15 nuoš. su tikslu su
taupyti valdžios iždą.

Kongresas jieško būdų 
pakelti piliečiams taksus, o 
sau algas didinasi.

UŽSIMUŠĖ 3 ORO 
PAŠTO LAKŪNAI
Pirmose dienose oro paš

to paėmimo vežti kariškais 
lėktuvais, trys lakūnai su
tiko mirtį.

Tas davė priekabę rėkti 
prieš tai tiems kurie patys 
neteko pašto vežimo kon
traktų. Sako, karo lakū
nai yra nepatyrę.

Kiti jiems atsakė: Jeigu 
kariumenės lakūnai tinka 
eiti i karo lauką ir skraidy
ti po priešų kulkomis nusė
tą orą tai jie tinka ir paštą 
vežioti.

Prez. Roosevelt išleido į- 
sakymą peržiūrėti taksų su
mokėjimo blankas už inei- 
gas visų orlaivių dirbdini- 
mo kompanijų kurios nuo 
1921 metų pristatinėjo lėk
tuvus Suv. Valstijų kariu- 
menei. >•

ČEKOSLOVAKIJA 
UŽSIGINA

Austrijoj kilus revoliuci
jai pasirodė kad socialistai 
gerai ginkluoti. Kilo kalti
nimai kad Čekoslovakija 
slaptai aprūpina revoliuci- 
jonierius ginklais. Bet Če
koslovakija tą užginčija.

SENI AMERIKOS LIETUVIAI
Štai Aprašymai Senų Amerikos Lietuvių, su ku-

riais gal ir Patys Atvažiavot Į Ameriką, bet 
iš Laivo Išėję, Persiskyrę, iki Šiol apie 

Juos Nieko Negirdėjot.

LINDBERGH PRALOBO
New York. — Valdžiai 

ėmus tyrinėti oro pašto ve
žiotoji) kompanijų skanda
lą, kuomet pasirodė kad bu
vęs pašto viršininkas pave
dė oro paštą privatinėms 
orlaivių linijoms su geru 
pelnu, Pulk. Lindbergh, ku
ris pragarsėjo perskridimu 
Atlantiko prisipažino kad 
trijose oro linijų kompani
jose padarė pelno $187,838.

GELŽKELIŲ NUOSTO
LIAI

Amerikos p’elžkeliai šiais 
laikais praveža tik pusę 
tiek pasažierių kiek vežda
vo 10 metų atgal. Paveiz- 
dan, 1924 metais per metus 
gelžkeliai pravežė 950,000,- 
800 pasažierių. Gi 1932 m. 
— tik 480 milijonų pasažie
rių. Nuo 1924 metų pasa
žierių pravežimas ėjo ma
žyn ir mažyn kas metai.

BANKAS PIRKLYBAI SU 
RUSIJA

Washingon. — Tapo įs
teigta bankas su $11,000,000 
suma finansavimui pirkly- 
bos tarp Amerikos ir Rusi
jos. Tas bankas duos so
vietams kreditus ir Rusija 
galės imti sau‘reikmenis su 
to banko pagalba.

Suomijoje prasidėjo byla 
28 špiegų-komunistų, kurie 
sakoma veikė sovietų pusei. 
Jie buvo areštuoti pereitą 
Spalių mėnesį.

CUKRAUS SUVARTO
JIMAS

Suv. Valstijose 1393 me
tais suvartota cukraus už 
$639,000,000. 1932 metais
suvartota už $606,000,000.

16 UŽMUŠTA
Roma. — Traukiniui ir 

autobusui susimušus žuvo 
16 žmonių.

New Yorke, namų gaisre 
sudegė 7 žmonės.

NUŽUDYTA 14 METŲ 
MERGAITĖ

Boston, Mass. — Netoli 
Kinu gyvenamos dalies at
rasta nužudyta 14 m. am
žiaus mergaitė. Ji buvo iš
gėdinta ir mušimu užmuš
ta.

12 prigėrė. Ispanijos pa
kraštyje dviem žuvininkų 
laivam susimušus prigėrė 
12 vyrų.

New Yorke sustreikavo 
apie 50,000 darbininkų dir
bančių rūbų valymo ir pro- 
sinimo įstaigose. Darbinin
kai protestuoja prieš laužy- 
..ią NRA patvarkymų.

MAŽINS KVIEČIŲ SĖJI
MO PLOTUS

Suv. Valstijos pasiryžu- 
sios prisitaikyt Londone su
barto 45,580,000 akrų kvie
čių auginimo ploto. Dabar 
esą užsėta 5,422,000 akim 
daugiau, kurį perviršį nori
ma užarti ir ūkininkams 
apmokėti nuostolius.

KANADA JIEŠKO RUSI
JOS PREKYBOS

Toronto, Ont. — Kanada 
pereitą metą nepadarė su 
Rusija nei dolario vertės 
oiznio. Dabar gi Kanados 
vyriausybė pradeda rūpin
tis užmegsti su sovietų Ru
sija kokius nors prekybinius 
ryšius.

TĖVAS UŽMUŠĖ SUNŲ
Rockford, Ill. — Tėvas, 

Charles Backus, norėdamas 
pamušti savo nesveiką 8 m. 
vaiką, smarkiai porą kar
tų užgavęs užmušė. Bijo
damas bausmės, išnešė la
voną ir įmetė į upę po ledu. 
Kada pasiekė žinia policiją, 
tėvas buvo areštuotas, bet 
ilgai neprisipažino kad jis 
vaiką užmušė ir lavona pa
slėpė. Pagaliau nuvedė po
liciją į upę ir parodė kur 
lavoną įmetė.

Vasario 16 d. Į New Yor- 
ką atvežta aukso už $100,- 
000,000. Atvežtas dviem 
laivais.

Japonijoj užsimušė 5 ka
riški lakūnai.

MYKOLAS KUBILIUS
Gyvena Clevelande 17 me

tų, atvažiavo 1917 metais iš 
Pennsylvanijos angliakasy- 
klų.

72 metų amžiaus, sūnūs 
Vinco, gimė 1862 m., Mol- 
upio kaime, Sasnavos par., 
Suvalkijoj.

Amerikon atvažiavo 44 
metai atgal, 1890 m., į Phi- 
ladelphiją. Ten neturėjo jo
kių giminių, važiavo taip 
sau.

Iš Lietuvos važiavo per 
Eitkūnus. Hamburge sėdo 
į laivą, išvažiavo į Škotiją, 
ir ten kiek pagyvenęs atva
žiavo į Ameriką. Per van
deni važiavo 9 dienas, išsė- 
do New Yorke.

Tada S. V. prezidentu bu
vo Harrison. Laikai buvo 
prasti. Daug važinėjo dar
bo jieškodamas. Iš Phila- 
delphijos išvažiavo į Maine, 
paskiau buvo Boston, Mass., 
toliau Brooklyne, kur apsi
vedė, pagaliau išvažiavo į 
angliakasyklas, ten dirbo 
apie 18 metų, ir iš kasyklų 
atvyko į Clevelandą.

Vedė Brooklyne, žmonos 
vardas Veronika; vaikai: 
Ona, Juozas, Katrė, Vincas, 
Antanas, Agnė, Elzė.

JONAS MACAITIS
Gyvena Racine, Wis., 4 

metai.
74 metų amžiaus, gimė 

Birželio 24 d., 1860 m., sū
nūs Jono, iš Bunikėlių k., 
Kaimelių parapijos, Suval
kijos.

Amerikoje 46 metai, at
važiavo Kovo 2 d. 1888 m., 
pas Sakaitį, į Big Rapids, 
Mich.

Laivan sėdo Rotterdame, 
Holandijoj, plaukė 17 die
nų, išlipo New Yorke ir iš
važiavo į Big Rapids, Mich.

ANT. EASENAVIČIUS
Gyvena Karlsruhe, N. D., 

23 metai. Amerikon atvy
ko Birželio 12 d., 1902 m.

74 metų amžiaus, gimęs 
1860 m., Sausio 25 d., sūnūs 
Prano, iš Jaunių k., Rokiš
kio par., Kauno gub.

Amerikon, važiavo per 
Antverpeną, važiavo 9 die
nas, išlipo New Yorke., iš 
ten nuvažiavo į Chicagą pas 
Eleną Sruską, bet Sruskų 
ten visaip egzaminavo. Ten 
išvažiavo į North Dakota 
valstiją, kur išgyveno 32 
metu ir 6 mėnesius. Paga
liau įsigyveno savo ūkė j e, 
Karlsruhe, N. Dak., ir ten 
gyvena 23 metai.

Iš Lietuvos ir per Vokie
tiją kelionę turėjo prastą, 
Vokiečiai vežė gyvulių va
gonuose iki Antverpeno, ir 
ten visasip egzaminavo. Ten 
susitiko daugiau Lietuvių, 
ir laivu kelionė buvo sma
gi. Nors su tais Lietuviais 
susidraugavo, bet iki šiol 
jų antrašų negalėjo išlai
kyti, o kiti kažin kur dabar 
randasi. Daugiausia jų pa
siliko New Yorke, kiti ki
tur, o pats turėjo gelžkelio 
tikietą į Chicagą tai ir va
žiavo.

JUOZAS JABLONSKIS
Gyvena Worcester, Mass, 

jau 40 metų.
Amžiaus turi 78 m., gimė 

Rugs. 7 d., 1856 m. Sūnūs 
Juozo, iš Maištų k.’, Mau- 
miesčio par., Suvalkijos.

Amerikon atvažiavo 1894 
metais, taigi jau 40 metų. 
Važiavo pas Praną Kava
liauską, New Yorke ir ne
trukus išvažiavo į Worces
ter, Mass.

Vedęs 45 metai atgal, 
Lietuvoje. Žmonos vardas 
Peronėlė.
ADOMAS PASLAUSKAS

Gyvena Cleveland, O., 33 
metai.

73 metų amžiaus, gimė 
Rugp. 24 d. 1860 m., taigi 
eina 74-tus metus amžiaus.

Paeina Pasvalio parapi
jos, Kauno gub.

Amerikoje 43 metai, at
važiavo Balandžio mėnesį, 
1901 m. Važiavo pas Pet
rą Vaišvilą, Conn, valstijo
je, ten dirbo ant farmų,. ir. 
vėliau pribuvo į Clevelan
dą (1901 m.).

Važiavo per Tilžę, į laivą 
sėdo Hamburge, išlipo New' 
Yorke. t ■ .

ATSILIEPKIT VISI!
Šiuomi kviečiame atsilie

pti visus senuolius, kurie 
tik išgyvenę Amerikoje 40 
metj arba daugiau, arba 
kurie turi 70 metų ar dau
giau amžiaus, o nėra išbu
vę Amerikoje 40 metų.

Kitame numeryje turėsi
me daugiau aprašymų, bet 
dar yra daug daugiau senų 
Amerikos gyventojų ateivių 
iš Lietuvos, ir yra daug am
žiumi senų, nors neišbuvę 
Amerikoje 40 metų.

“Dirvos” korespondentų 
ir skaitytojų prašome pasi
darbuoti, parinkti savo mie
ste ir apielinkėse esančių 
senų Lietuvių ir prisiųsti 
žinias apie juos “Dirvos” 
redakcijai.

DVI DOVANOS
Kuris vyras arba moteris 

iš mums snsiųstų informa
cijų bus vyriausias amžiumi 
gaus $5 dovanų. Taipgi $5 
gaus tas arba ta kuris bus 
daugiausia pragyvenęs šio
je šalyje.

Kuris “Dirvos” skaityto
jas arba šiaip Lietuvis pri
sius informaciją apie se- 
niausį Lietuvį pagal musų 
reikalavimo, gaus “Dirvą” 
visam metui dovanų.

Tikrai žinome kad Ame
rikoje yra Lietuvių po virš 
80 metų amžiaus ir pragy
venusių šioje šalyje virš 50 
metų.

Pasidarbuokit!

Rusija pirks iš Anglijos. 
Sovietų atstovai padarė su
tartį pirkti iš Anglijos pre
kių už tiek kiek Anglija no
rės pirkti reikmenų iš Ru
sijos.

Brockton, Mass. — Ava
lų dirbtuvių darbininkams 
pakelta algos 10 nuoš. Tas 
paliečia 11,000 darbininkų.



D I R V A Vasario 23, 1934

į PITTSBURGHO IR PENN.
ŽINIOS

KASLINK “VYRU” IR 
VYRUKU

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J. 
ŽINIOS

t ■■

KAIP MES VAŽIAVOM I 
YOUNGSTOWNĄ

Sekmadienį. Vasario 11 d., 
Youngstowno SLA. 157 kuopa 
surengė programą, kurin pa
kvietė Pittsburghieėius imti da- 
lyvumą. Taigi tą dieną, P. Pi
varonas ir J. K. Mažukna pa
siėmė šiuos artistus: P. Mas- 
teiką, sesutes Rajauskaites, se
sutes Plukiutes, p. Grinienę ir 
p-lė Mildą Virbickaitę, ir išva- 
žiąvom į tą musų kaimynišką 
miestą. Kelionė truko apie po
rą valandų, ir pl-ibuvom 3 vai. 
po pietų. Oras buvo gražus ir 
smagu buvo važiuoti.

Visi nuvažiavom pas pp. Lu
koševičius, kur visi buvom la
bai širdingai priimti, p. Luko
ševičienė visus pavaišino ska
niais pietumis. Netrukus atėjo 
ir 5 valanda ir buvo laikas vyk
ti į salę.

Apie programą tikiu 'parašys 
patys Youngstovvniečiai. Rei
kia tik pasakyti kad ir patys 
Youngstowno Lietuviai turi ta
lentingo jaunimo, kuris prisi
dėjo prie programo pagražini
mo.

Vakaras buvo labai linksmas. 
Youngstownieciai labai vaišin
gi ir draugiški žmonės, taigi iš- 
sivežėm gerus įspūdžius. Bu
vom dar užsukę pas kitus ge
rus Lietuvius, ir tada iškelia
vom atgal i Pittsburghą, kurį 
pasiekėm 4 vai. ryto.

P. Rajauskienė.

PEN NS Y L V AN IA vaisi i jo
je 1933 metais automobilių ne
laimėse užmušta 1,926 asme
nys, tiek pat kiek ir 1932 me
tais.

Pittsburghe pernai tose ne
laimėse žuvo 121, 1932 m. žuvo 
131, 1931 metais — 174; 1930 
metais — 198.

Pereitą metą automobilių už
mušta arčiausia pl’iė žemiausio 
rekordo, kuris buvo 1923 me
tais, kada žuvo 119 žmonių.

SUDEGĖ 10 MOTERŲ
Brookville, Pa. — Čia kilus 

gaisrui senų moterų name, su
degė 10 moterų, našlių ir duk
terų Civilinio Karo veteranų. 
Penkios kitos išgelbėta.

DEPORTUOJ A. Pittsburghe 
buvo surinkta 39 svetimšaliai 
deportavimui į jų tėvynę kaipo 
slapta jsigavę į šią šalį. Dvi
dešimts trys jų išvežta į New 
Yorką deportavimui, kiti 16 iš
gavo teismo leidimus pasilikti 
savo namuose iki bus plačiau 
ištirta apie jų legališką įvažia
vimą.

Tie ateiviai buvo surinkti iš 
Steubenville, O., Weirton, W 
Va., ir Aliquippa, Pa., geležinių 
dirbtuvių.

PITTSBURGHO DISTRIKTE 
desėtkas plieno išdirbysčių ga
vo Pennsylvania gelžkelio lini
jos užsakymus pagaminimui 
plieno reikalingo dirbdinimui 
7,000 prekinių vagonų. Užsa
kymai siekia $4,000,000 sumą.

Vagonai bus budavojami pa
čios gelžkelio kompanijos dirb
tuvėse Pitcairne, Altoonoj ir 
Harrisburge.

1934 METŲ BONŲ 
KUPONAI

“Dirva” priima Lietuvos 
bonų kuponus 1934 ir ank
stesnių metų už pilną jų 
vertę už knygas ir prenu
meratą.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland

.1. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

“DIRVO" AGENTAS 
PITTSBURGHE 

Prenumeratas priima Ameriko
je ir į Lietuvą

P. RAJAUSKIENĖ
135 So. 19th St. S. S. Į žemės.

YOUNGSTOWN, Or
Vasario 16 “Tėvynėj” tilpo 

nr. 2 redakcinis straipsnis už- 
vardžiu “Svarbus Reikalas”.

rius pradėjo tardyti SLA. Pild. 
Tarybos viršininkus, paskiau 
ims kuopos viršininkus.

Tai pasėka SLA. viršininkų 
darbų ir politikos.

“D.” Korėsp. M.

SLA. 157 KUOPOS VAKA
RAS. Vasario 11 d. SLA. 157 
kuopos jaunimas surengė gra-j 
žų vakarą su koncertu ir kalbo
mis ir pagaliau šokiais. Atsi
buvo Lietuvių Progresivio Kiti-j 
bo salėje, tęsėsi nuo 5 iki vė
lai nakties.

Kalbėtojai ir artistai buvo iš 
Pittsburgho, kuriuos atvežė sa
vo automobiliu geras tautietis 
veikėjas P. Pivaronas.

Talentingos sesutės Julė ir 
Zona Rajauskaites iš Pitts
burgho gražiai pagrojo įvairiais 
instrumentais ir padainavo vi
sokių dainų, kuo publika buvo 
labai patenkinta. Ypatingai vi
siems patiko jų “Turi Katinas 
Kačiuką”.

Toliau, Pittsburghietė M. Gri
nienė taipgi labai maloniai pa
dainavo “Plaukia Nemunėlis’ 
ir kitas dainas.

Dvi Plukiutes seserys ir Po
vilas Masteika sudainavo kelias 
dainas trio. Paskiau abi Plu
kiutes padainavo duetų ir Mas
teika dainavo solo. Milda Vir- 
bickaitė, žinoma Pittsburgho 
Lietuvaitė, visiems akompana
vo.

P. Pivaronas, Lietuvių Vaiz
bos Buto pirmininkas, pasakė 
gražią patriotinę kalbą, ragin
damas auklėti jaunimą Lietu
viškoje dvasioje, kviesdamas 
jaunuosius prie Lietuvybės, 
mylėti savo tautą ir plėsti Lie
tuvišką kultūrą. Priminė kad 
reikia paremti Lietuvių Kamba
rį Pittsburgho Universitete. Jo 
talba publikai patiko.

Kitas kalbėtojas buvo J. K. 
Mažukna, taipgi Pittsburghie- 
' is, jis palietė SLA. reikalus, 
'•agino jaunuolius rašytis į tą 
organizaciją ir kvietė jaunimą 
langiau dirbti išvien.

P-lė France Litkas iš Sharon, 
Pa., atliko kelis akrobatiškas 
šokius.

Toliau, Jean Lukas, šešių me
tų, padainavo “Sena Merga”, ir 
Darata Kudžiutė, septynių me
tų, padainavo “Senas Bernas”. 
Margarita Andrews, 4 metų, 
ladainavo “Aš Mergytė”. Pro- 
grame dalyvavo ir kiti jaunuo
liai, Berny Yurkunas ir Irena 
Mahony.

Iš vietinių dainavo Rože Lu- 
koševiciutė, gabi vietos daini
ninkė, kuri jau yra žinoma Cle- 
velando publikai ir taipgi dai
navus per radio. Jos skambus 

• balsas ir gražios dainos publi
kai patiko.

Programas baigėsi visai pub
likai sugiedojus Lietuvos Him
ną. Po programo tęsėsi šokiai.

Visas parengimas pilniausia 
pasisekė, už ką pagyrimas pri
klauso jaunimo komisijai, ku
rios pirmininku buvo Augustas 
Lukoševičius, padėjėjais Rožė 
Lukoševičiutė ir Vincas Dereš
kevičius ir kiti.

Programo vedėju buvo jau
nuolis Lukoševičius.

Ačiū Pittsburghiečiams už 
okį gausų prisidėjimą prie iš- 

•nldymo programo. Rep.

SAO PAULO, Brazilija
GAVO GALĄ. Iš nakties 

darbininkai rado ant elektros 
vielų kabantį jau negyvą komu
nistą. Mat, čia komunistai pa
prato iškabinėti savo raudonas
Vėliavas ant elektros vielų kur 
eina 40.000 voltų jiegos, ir kar
tais ten užtaisyta vėliava įš'ka- 
boja kelias dienas, nes sunku 
prisitaikyti ją nuimti.

Šiame atsitikime taip pat bu- 
Vo kėsintasi raudona vėliava
užtaisyti ant elektros vielų, bet 
vargšui nepasisekė: bėbandyda- 
mas skelbti laisvę kitiems pats 
liko kaboti ant elektros vielų, 
tarp kurių įkliuvo, o jo raudo- 

| na vėliava rasta nukritus ant

Tame rašinyje autorius įrodi
nėja kad Amerikos Lietuvių 
laikraščių skaitytojų eilės su
mažėjo del šių priežasčių: “kri
zės, sumažėjimas laikraščių pla
tintojų, ir žaliukų vyrukų pate
kimas į redaktorių pareigas, 
dėlto jų vedami laikraščiai vir
to pamazgų puodais.”

Paskutinis posmas, jei ne
klystu, yra taikomas į “Dirvą”, 
“Am. Lietuvį”, ir “Vienybę” 
kada ją redagavo J. Valaitis ir 
kiti.

Toliau “Tčv.” redaktorius ra
šo: “Kuomet du trys tokie ble
vyzgomis karingi laikraščiai į- 
simaišo į skaitlingą laikraščių 
šeimą, tai neišvengiamai įtrau
kia į polemikas ir kitus rimtes
nius laikraščius.” Prie šito dar 
reikėjo pridėti—Amen, tai jau 
butų tikra Šv. Barboros malda.

Matosi kad sulyg “Tėvynės” 
redaktoriaus galvojimo, “Dir
va”, “Am. Lietuvis” (ir pir
miau “Vienybė”), yra pamazgi
niai, o “Tėvynė”, “Laisvė”, da
bartinė “Vienybė”, “Keleivis”, 
“Naujienos” yra rimti. Na ir 
tie “padlos” trys sumaišė “ra- 
zunius” visiems aniems 1 Tai 
kokios galvos tų kitų laikraš
čių redaktorių? Reiškia, rei
kia jiems daktaro!

Be to “Tėv.” redaktorius jau 
apie trys metai, kas savaitė sa
vo editorialuose ką rašys, ką 
nė, o vis “vyrukai-žaliukai” ten 
mirga. O tai “pamazginių” re
daktoriai.

Kitus skaityti vyrukais, reiš
kia pats turi būti vyras. Na ir 
kas davė “Tev..” redaktoriui tei
sę skaityti save vyru ir ką tai 
reiškia? Jeigu jis skaitosi mo- 
eries vyru tai tas vietoje, bet 

kam tą mintį sprausti į savo 
editoriąlus? Gi jeigu jis skai
to savė vyru tautos vyrų eilė
se tai labai prasta taktika.

Mes skaitome tautos vyrais 
buvusius: Basanavičių, Kudir
ką, Jablonskį, Būgą ir k. Da
bar turime: Grinius, Biržiška. 
Mickevičius (Krėvė). Voldema
ras, Vydūnas ir daug kitų. Ii 
niekas nematė kad jie butų, ki
tų pažeminimui, vadinę juos 
vyrukais. Na o Shenandoahrio 
angliakasyklų “fakulteto” “aka
demikui” tik paduok!

Argi jau nebuvo galima tas 
“Svarbus Reikalas” gražiau pa
rašyti? Ar redaktoriui galėjo 
pristigti gražių žodžių, kad jų 
vietą užpildo pamazgomis-ble- 
vyzgomis? Ar tai taip teišgali 
pasirodyti kitų akyse “vyru”?

Plaušinis.

HARTFORD, CONN.
APSKŲSTI SLA. VIRŠININ

KAI. SLA. 124 kp. trys virši
ninkai asmeniško keršto ir po
litikos sumetimais bandė su
spenduoti p. Chase (Čekanau
ską, neva fašistą), buvusį kan
didatą į SLA. Pild. Tarybą, kad 
diskvalifikavus jo kandidatūrą, 
bet nepavyko.

Pagaliau, Birž. 11 d. 1933 m. 
konspirativišku budu, jam su
sirinkime nebūnant ir nežinant 
apie pasikėsinimą prieš jį, me
lagingais budais apkaltino ir be 
teismo, priešinga tvarka SLA. 
įstatams, suspendavo kad tuo 
budu atėmus jo narystės teises 
ir balsą, kartu ir galę tyrinėti 
J. Sekio, finansų sekretoriaus, 
papildytus kuopoje skandalus
sąryšyje su išmokėjimu pomir
tinės našlei Ivanauskienei ir pa
šalpos P. Pikturnai.

Nuskriaustas narys, neradęs 
kuopoje ii- Pildomoj Taryboje 
teisybės, atmetus jo apeliavi- 
mus kuopoje ir Pild. Taryboje,
pagaliau krėipėsi teisybės jieš- 
koti Conn, valstijos apdraudos 
departm’ente. Tenai prireiks į- 
ro’dyti SLA. viršininkų sauva
liavimus, įstatymų laužymus, 
nelegališkas transakcijas ir ki-

Koresp. tas niekšystes. Komisijonie-

BALTIMORE, MD.

NORI PAŠALINTI Iš
SLA. MIKALAUSKĄ

VISOKIOS ŽINUTĖS

Vasario 9 d. Lietuvių, salėje 
atsibudo pirmas Lietuviu Ame- 
rikdš ^olitiniti'NluBb, balius. Tą 
dieną oras pasitaikė būti labai 
šaltas tai publikos mažai atsi
lankė, tačiau klubas padarė ir 
pelno.

šis klubas dar tik pradeda
mas organizuoti, jo priešakyje 
stovi energingas teisių mokslei
vis J. Pilipauskas, Adv. N. Ras
tenis, Dr. Mačiukas ii- visa eilė 
kitų įžymių asmenų. Baltimo- 
rės Lietuviai iki šiol neturėjo 
stiprios politinės organizacijos, 
ii- galima tikėtis kad šis klubas 
gaus vietos Lietuvių stiprią pa
ramą, jeigu nenueis buvusių 
Rep’irblikonų ir Demokratų klu
bų keliais.

Vasario 11 d. Lietuvių salė
je D. L. K. Mindaugo pašalpi- 
nė draugija turėjo šaunią va
karienę. Svečių dalyvavo apie 
500. Liko gražaus pelno.

Vasario 12 d. vietos Lietu
viški komunistėliai buvo suren
gę savo komisarukui šalomskui 
prakalbas, į kurias publikos at
ėjo kaip tik 27 galvos. Naba
gas komisarukas turėjo prakai
tuoti per dvi valandas įtikini
mui tų 27 galvų kad visame 
pasaulyje yra pragaras, tik vie
noj sovietų Rusijoj esąs “dar
bininkų rojus”. Kadangi klau
sytojų buvo tiek “daug”, ir tai 
■i vs pašaliniai, lai apart tų tri
jų, kiti gal ir tikėjo jo kalbai.

Vasario 12 d., apie 10 vai. 
vakaro, ties Lietuvių sale, kur 
publikos pilna, trys piktadariai 
su revolveriais pastojo kelią 
Lietuviams adv. V. F. Laukai
čiui ir p. V. Lukoševičiui ir ap
krausiu kišeniųs pabėgo.

Balandėlis.

NEW HAVEN, CONN.
MIRTYS. Trumpu laiku čia 

pasimirė septyni Lietuviai: S. 
Savickas, K. Balčiūnas, J. Sta- 
konis, A. Simanauskas. A. Bal
sis, Jonas Marevičius.

Sausio 29 d. Rocky Hill, Ct., 
pasimirė Elzbieta BeržinskienS, 
paliko vyrą ir du sūnūs, abu 
jau vedę. Palaidota New Ha- 
vene su bažnytinėmis apeigo
mis. Mišias laikė trys kuni
gai. Palaidota Vasario 1 d. 
Šv. Laurino kapinėse.

Visi buvo dar ne seni žmonės. 
Lai buna jiems lengva ilsėtis 
šios šalies žemelėje.

DARBAI. Darbai čia eina 
prastai. C. W. A. dirba po tris 
dienas savaitėje, tik tie kurie 
buvo mieste šelpiami. O kurie 
apsiėjo be miesto pašalpos tie 
visai darbo negauna.

ŠALČIAI. Nuo Sausio 29 d. 
užpuolė smarkus šalčiai, taip 
kad per šalčius darbininkai ne
galėjo išdirbti ir tas tris die
nas atvirame ore. Prisnigo iki 
8 colių ir jau apie dvi savaites 
kaip laikosi vienodas oras.

NEVEIKLUMAS. New Ha- 
veno Lietuviai tautininkai ap
sileidę, nieko neveikia, gal kad 
prasti laikai. Vienok bolševi
kai nesnaudžia nepaisydami blo
gų laikų. Jų nors mažas būre
lis bet dirba kiek galėdami sa
vo Bimbiškai naudai. Butų gė
da tokiai didelei kolonijai kaip 
New Havena's snausti. Pasi
žiūrėkim į kitas mažesnes ko
lonijas, kaip jos dirba tautos 
labui.

Gal po Velykų musų Lietu
viai pradės ką nors veikti. Gir
dėjau klebonas žada sušaukti 
viešą susirinkimą nogėdamas 
sudaryti Vilniui Vaduoti komi
teto skyrių. Jau senai reikėjo 
to'kis darbas pradėti.

K. Blažaitis.

Savė iki nesenų laikų vadinė
si demokratais, miistj gyvenimo 
biurokratai Strumskis-Vįnįkas- 
Vitaitis ir Co. nešnaudžia. Jie 
veikia taip plačiai kiek tik jų 
vaizduotė ■ gali humatyti. Iš 
“Vienybės’’’, , iškrapštė po vieną 
Steponaitį, Valaitį. Klingą, Sa- 
gį, Ginkų, pažeminę Krušintai- 
tį, ir visas “Vienybės” vadžias 
pasiėmę į savo rankas, pasista
tė į priešakį musų gyvenimo ne
žinantį, į Ameriką iš Paryžiaus 
atvykusį pasišvaistyti Vilkaviš
kio ponelį Tysliavą, tie musų 
tautos veikėjų niekintojai ir 
veikimo naikintojai jau siekia 
ii' kitus tautininkų vadus sau 
iš kelio pašalinti. Ii’ ar galite 
įsivaizduoti kaip?

Ogi jau įsigeidė net Susivie
nijimo vice prezidentą Antaną 
Mikalauską iš SLA. pašalinti! 
Tas paaiškėjo SLA. 38-tos kuo
pos (Brooklyne) mėnesiniame 
susirinkime.

Mat, p. Mikalauskas yra 38- 
os kuopos narys, šiame susi
rinkime kuopos pirmininkas 
staiga ii' pirmutiniu klausimu 
praneša kad yra iš SLA. cen
tro laiškas. Klausom. Ogi S. 
L. A. Centro sekretorius Vini- 
kas rašo kuopai užklausimą ką 
kuopa mananti apie Mikalaus
ką. Esą Centre jie atradę kad 
keli metai atgal Mikalauskas 
buvęs suspenduotas, o nerandą 
kada ir kaip jis vėl buvęs į kuo
pą priimtas. . . .

Tik pagalvokite! Centro sek
retorius, pats buvęs suspenduo
tas ir įsiveržęs į valdybą prieš 
tvarką, dabai' j ieško priekabių 
T klausia kuopos apie organi
zacijos centro vice pirmininką!

Ii- visą tai buvo del to kad 
lėti m'etai atgal jau miręs kuo
jos sekretorius nebuvo pasiun
tęs laiku kuopos narių mokes
čių. O tokių buvo apie 30. Vi
ii kiti, tačiau, gerai, tik jiems 
tepatinkamam centro valdybos 
nariui j ieško ką nors primesti.

Tokiu centro sekretoriaus pa
sielgimu kuopos nariai labai pa
sipiktino ii- tuoj vienbalsiai nu
balsavo klausimą atmesti, nes 
visi gerai žino jog Mikalauskas 
visada buvo gerame stovyje 
kuopos snarys.

Mikalauską, kaipo darbštų S. 
L. A. veikėją, kuopa prieš tokį 
centro sekretoriaus užsipuoli
mą užtarė.

Strumskis, kuris pirmiau bu
vo kuopos pirmininkas, į šį su
sirinkimą visai neatsilankė. .. .

Ot ko susilaukėm ! Organiza
cijos/ ilgalaikis vice preziden
tas norimas atrasti suspenduo
tu ii' prašalintu iš organizacijos 
naujai ten įsilindusio sekreto
riaus! O ar tai vieno sekreto
riaus tame skymas? Pasakyki
te, vyrai, ai' ilgai taip Susivie
nijimas bus leidžiamas demora
lizuoti? SLA. Narys.

JURG1NĖS METINIS BALIUS
Vasario 10 d. Klasčiaus sa

lėje, Maspethe, įvyko tradiciji- 
nis metinis Šv. Jurgio draugi
jos balius, šios draugijos meti
niai bailiai yra savo rūšies New 
Yorko Lietuvių šventė. Visi 
Lietuviai žino Jurginę ir tūks
tančiais atsilanko Į jos paren
gimus. Kaip visada, ii- šiais 
metais, tūkstantinė minia lin
ksmai praleido metinę pramo
gą. Klasčiaus didžiulė salė bu
vo perpildyta žmonių.

Jaunimas kelintas metas iš- 
eilės jau perviršija senąją gent- 
kartę. Tai tikrai gražus regi
nys. Daugumoje aukšti, .tvir
ti jaunuoliai vyrai, gražiai nu
augusios Lietuvaitės. Kadangi 
Jurgine draugija jau gyvuoja 
puse amžiaus tai joje jau ran
dasi ii' trečios musų išeivijos 
gentkartės jaunuoliu. Draugi
ja turi per tūkstantį narių.

Šv. Jurgio draugijos valdy
ba 1934 m. seka: Prezidentas 
— J. Kairys; vice prez. — J. 
Ambrozaitis; fin. sekr. — A. 
Gužas; prot. sekr. — J. Drau
gelis; ižd. — J. Jankaitis; mar- 
šalkos — J. Vasiliauskas ir J. 
Pauliukonis.

Baliaus komitetas: S. Jac
kus, pirm.; K. Karaktinas, sek
retorius; J. Vaznys, J. Čirba ir 
J. Virkutis, nariai. Muzika bu
vo Retikevičiaus ir Levandos 
orkestro.

šv. Jurgio draugija šymet 
tūlės du pikniku: Birželio mė
nesį Dexter parke; Rugpjūčio 
mėnesį — Klasčiaus parke.

D, Klinga.

BAIGĖ MOKYKLAS. Va
sario pradžioje Brooklyno Eas
tern District High School bai
gė Lietuviai: Antanas K. Kai- 
ris, Nellie D. Markūnas, Alek
sandra Rogers, Marga M. Bui
vydas, Vincas Jakaitis, Jonas 
Sherry.

■ :-------- s—1  ■> • U
CLIFFSIDE. N. J.

Vasario 11 d. susivedė vietos 
Lietuvių veikėjas K. Grinius su 
p-le N. Grigaliute, kuri čia turi 
valgomų daiktų ir saldainių 
krautuvę. Bažnytinės ceremo
nijos atlikta Patersone, N. J., 
Lietuvių bažnyčioje, prie Kun. 
F. Stonio. Pokilis įvyko Ame
rican Legion salėj, Grantwood, 
N. J.

K. Grinius per ilgą laiką yra 
darbavęsis vietos Lietuvių tar
pe. Yra vienas iš organizato
rių vietos Amerikos Lietuvių 
piliečių klubo ir beveik yra vei
kęs prie kiekvienos vietinės 
draugijos.

Vestuvėse svečių buvo apie 
du šimtai. Vakarienės metu 
pasakyta kalbų. Muzika buvo 
Grabausko orkestro.

Ponams Grimams linkėtina 
ilgiausių ir laimingiausių me
tų vedybiniame gyvenime, ir 
kartu dirbti ir toliau Lietuvių 
labui. Dalyvis.

NEWARK, N. J.
Vasario 18 d. čia buvo gra

žiai paminėta Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvės Lietu
vių salėje. Susirinko publikos 
apie trys šimtai, kas reiškia la
bai mažai pagal tokią koloniją 
kaip Newarkas. Nesimatė bol- 
ševikuojančių Lietuvių ir taip 
vadinamų sociąlistiškų sanda- 
riečių. Nors jie į savo sueigas 
šaukia Lietuvius ir sakosi esą 
Lietuvybės mylėtojais, iš su
ėjusių žmonių renka pinigus 
internacionalizmui, bet kuomet 
ateina tautos reikalas ir tautos 
garbės palaikymas, musų rau
donųjų nei su lempa negali ras
ti. Reikia tikėti kad musų nu- 
klydėliai negalės visada musų 
žmones išnaudoti ir tyčiotis iš 
nelaimingų darbininkų.

Šventės progi'amas buvo pu
sėtinai platus. Kalbėtojai bu
vo: vietinis klebonas Kun. Kel
melis, Vincas Jankus ir “Vie
nybės” red. J. Tysliava. Šv. 
Cecilijos choras sugiedojo Lie
tuvos Himną ir kitas dainas.

Lietuvos Generalinis Konsu
las P. žadeikis buvo svarbiau
sias ‘ kalbėtojas, kuris plačiai 
apipasakojo apie įvairius mu
sų tautos ir šalies reikalus.

Gale p-lė Staniuliutė padek
lamavo įspūdingas tam tikrai 
pritaikytas eiles.

Pagaliau buvo priimta tam 
tikros rezoliucijos.

Po programo, svečiai kalbė
tojai ir valdyba turėjo užkan
dį su draugingais pasikalbėji
mais. Pirmutinis kalbėjo pil. 
Kralikas, antras duonkepyklos 
vedėjas A. Žiugžda, taipgi bu
vo iššaukta kalbėti keletas jau
nuolių, ir gerb. Konsulas Ža
deikis užbaigė kalbas gražiai 
atsiliepdamas apie jaunąją kar
tą ir padėkodamas už vaišes.

Vienas iš Valdybos.

HAMMOND, IND.
UŽSAKYMŲ NEGAVO. Bu

vo rašyta Angliškuose laikraš
čiuose ir paminėta “Dirvoje” 
kad dirbtuvės gauna tokius ir 
tokius didelius užsakymus, ta
čiau čia yra didelė dirbtuvė, 
Standard Steel Car Co., kuri 
buk turėjus gauti užsakymus 
padaryti gelžkeliams vagonų, 
ji jokių užsakymų negavo ir 
kaip stovėjo nuo 1930 metų 
taip ir stovi. Tiesa, joje dirba 
keli darbininkai. Aš pats esu 
tos dirbtuvės darbininkas nuo 
1909 metų.

Pirmiau ta dirbtuvė dirbo 
smarkiai ir užlaikė po 12,000 
darbininkų, o nuo 1930 metų 
pabaigos galima sakyti kad sto
vi uždaryta. Taip pat ’r aplin
kiniuose miesteliuose ta pati 
bedarbė.

Vietos Angliški laikraščiai 
praneša kad iš skelbtų didelių 
gelžkelio orderių nei vienas ne
pateko dirbtuvėms Hammonde, 
East Chicago) ir kitur šiojė 
srityje. J. Maksvitis,

PAJIEŠKAU MERGINOS arba 
našlės 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)

KARO KNYGOS PRE
NUMERATORIAMS
Karo knyga, “Dieve, Pasigai

lėk musų!” jau aptaisyta ir pa
rengta išsiuntinėti visiems ku
rie ją išanksto (prieš išleidžiant) 
užsiprenumeravo ir kurie da
bar nori ją įsigyti. Visi kurie 
prisidėjo prie šios knygos išlei
dimo j^aus ją (nemokamai) ir 
jų pavardės išspausdintos kny
goje. Kadangi kai kurių adre
sai gal pasikeitė tat jie prašo
mi atviruku pranešti dabartini 
savo adresą. Rašykite: P. Jur- 
gėla, 6908 So. Artesian Ave., 
Chicago, Ill.
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{KANADOS I
I NAUJIENOS |

TORONTO, ONT.
ŠIS TAS IŠ LIETUVIŲ 

GYVENIMO
Vasario 3 d. parapijos salėje 

buvo surengta parapijos nau
dai šokis. Bet šokis buvo labai 
mizernas, nes vos dvi merginos 
atsilankė ir keletas jaunesnių 
moterėlių su keletu vyrų. Vis
gi įdomu žinoti kur Lietuvių 
katalikų jaunimas eina į pasi
linksminimus; juk namie nei 
vienas nesėdi. Apgailėtina kad 
musų jaunimas ne tik svetim
taučių parengimus lankant nu
tausta, bet taip pat dar savo 
centais duoda paramą komunis
tams, nes tenka pastebėti kata
likišką jaunimą lankantis į ko
munistų šlykščius parengimus. 
Tarp musų katalikų yra daug 
nesusipratimų ir todėl tarp jų 
nėra sutarimo. Jau Kulturie- 
Čiai daugiau pažengę, senai ne
lanko ir neremia komunistiškų 
parengimų. Reiktų pasekti jų 
pavyzdžiu ir musų katalikams.

STREIKAS PASIBAIGĖ, šio 
miesto rubsiuvyklų darbininkai 
laimėjo streiką ir gavo daugiau 
atlyginimo už darbą. Taipgi 
sulyg unijų patvarkymo nedirbs 
daugiau kaip 8 valandas į die
ną. Tačiau visos siuvėjų uni
jos randasi žydų komunistų 
vadovybėje, todėl vargu ten ra
si teisybę: pirmiausia darbus 
gaus Žydai, o kiti kad ir gaus 
tai neilgai galės dirbti. Kur ko
munizmas ten ir neteisybė vei
kia. žvangutis.

“Tarmhauser” Oru
Vasario 24 d.

RADIO KLAUSYTOJAI GIRDĖS 
ĮŽYMIĄ AUSTRŲ SOPRANĄ 
A NTR A M E M ETRO POUIT A N 

OPEROJ PASIRODYME
Lottie Lehmann, garsi Austrų so

pranas, kuri nesenai pirmu savo pa
sirodymu Metropolitan operoje su
kėlė dideli sąjūdį dainininkų tarpe, 
turės “Ta'nnhauser” operoje vieną 
iš svarbiausių rolių. Ši populiariš- 
ka Wagner’o opera bus duodama oru 
šeštadienį, Vasario 24 d., 1:35 vai. 
po pietų (ĖST) per sujungtus NBC 
WEAF-WJZ radio tinklus, tiesiog 
nuo New Yorko Metropolitan Opera 
House estrados, dėka Lucky Strike 
eigaretų išdirbėjų.

“Tannhauser”, kaip ir nekurios ki
tos žymios Metropolitan statomos 
Operos, bits patiekta visoje savo pil 
numoję, klausytojams pirmą kartą 
radio istorijoje. Ji bus dainuojama 
Vokiečių kalboje garsių Wagner’o 
dainininkų-vaidintojų, į kurių tarpą 
inoina Lottie Lehmann, Mario OI- 
szewska, Lauritz Melchior ir Ludwig 
Hoffman. Operą vadovaus Arthur 
Bodansky.

Pilnas veikėjų sąstatas yra seka
mas:
Landgraf ............ Ludwig Hoffmann
Tannhauser ............ Lauritz Melchior
Wolfram ................. Friedrich Schorr
Walther ...................... Ilans Clemens
Biterolf .......................... Arnold Gabor
Heinrich .... Giordano Paltrinieri 
Reinman .......................... James Wolf
Elizabeth ................. Lottie Lehmann
Venus ...................... Maria Olszewska
Piemenė ................. Editha Fleitscher

TURINIS
“Tannhauser’’ opera yra paremta 

legenda ir liaudies pasakomis. Da
lykas einasi apie jauną keliaujantį 
dainių, kuris meiliškai gyvena su 
meilės dievaite Venus. Bet pagaliau 
jis jaučiasi kad jis veda nedorą gy
venimą ir nori pasitaisyti, ir su ki
tais pilgrimais kurie eina į Romą, 
jis kartu išeina ir ten gauna atpir
kimą nuo savo nuodėmių.



Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
Įvairios Žinios

LIAUDIES TRIBŪNAB
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KAIP DALYKAI STOVI SU
ANTRU SKRIDIMU

MUSU

PASTABOS

VISOKIOS CHICAGOS

Chicagos antrašas: 21.37 W. 69 St. Tel. Grovehill 2242

Socialistai jau atkando dantį — nori darbą užmes
ti katalikams ir išeiti “didvyriais”.

Chicagoj savu laiku daug kas 
kalbėjo, sielojosi kad socialis- 
tiškas “antro skridimo” komi
tetas sėkmingai skrisiąs “per 
Atlantiką” ateinantį pavasarį.

Tačiau tų ambicingų žmonių 
upas laai nupuolė. Mat visas 
biesas ir yra kad tų dolarių ne 
taip jau lengva sugauti. O ypa
tingai socialistų klikai, kada jie 
iš savųjų tarpo beveik nieko 
negali sukelti. Tarp katalikų 
ir tautininkų pasisukę iškaulijo 
apie $4,000, ir dalis kolonijų 
kol kas laiko pinigus pas save.

Dabar pasirodo kad James- 
Janušauskas nenori skristi pa
prastu lėktuvu, lėktuvas turi 
būti kaip Posto, kuris skrido 
aplink žemę.

Kaip reporteriui teko kabėti 
su vienu asmeniu žinančiu da
lykus, jis pareiškė kad 6 pasa- 
žierių senas lėktuvas mažiausia 
kainuoja apie $6,000. Pataisy
mas, įdėjimas tankų ir tt. apie 
$3,500; naujas motoras apie 
$5,000 (iš to prirokuoja $1,000 
už seną motorą, taigi tikrumo
je motoras kaštuos $4,000),

Toliau, instrumentai kurie 
būtinai reikalingi, irgi kaštuos

apie $3,000, mažiausia. Vidu
tiniai imant, Janušauskui lėk
tuvas išrengti apsieis $17,000. 
Pigesnio lėktuvo, kaip teko gir
dėti, Janušauskas nenorįs, ži
noma kad geras lėktuvas geriau 
negu koks prastas.

Prie tų viršminėtų išlaidų juk 
dar visuomenė turi mokėti 
nušauskui algą, o toliau 
prisideda draugų socialistų 
žinėjimas-kelionės, ir tt.

Prie tokių aplinkybių, 
tras skridimas” sudarė

tas
la-

be-

Ja- 
dar

j Nekalbant apie socialistiškus prie katalikų ir rankioja tarp VAKARIO 16-TOS MI- 
' kurinius, kurie beveik visi kaip jų sau dolarius.
i vienas mirė ta pačia liga, dar
i vis atsirasdavo kitokių visokių
prašmatnybių, kaip tai “spene
lių”, “didelių uždarbių”, “lai
mės pirkinių” ir tt. ir tt.

Visa bėda tam 
lyderiai 
riai”.

LIETUVIAI EINA Į BIZNIUS
Reporteriui teko pasikalbėti 

su vienu Chicagos miesto val
dininku, kuris pareiškė kad čia 
Lietuviai sulyg skaitliaus žmo
nių užima pirmą vietą svaigi
nančių gėrimų įstaigų biznyje. 
Sako, nei viena tauta neturi 
tiek aludžių kaip Lietuviai.

Kiek tame teisybės sunku 
patikrinti. Bet Lietuvių kolo
nijose visur randasi Lietuviškų 
karčiamų net po kelias.

kad katalikų Į NEJIMAS
yra “mieganti didvy-l šešiolikos metų Lietuvos ne- 

i priklausomybės minėjimas Chi
cagoj šymet buvo kiek menkes
nis. Paminėjimai buvo dau
giau lokalio pobūdžio, didelių 
susirinkimų beveik nebuvo.

Lietuviški radio programai 
paskyrė po keliolika minutų pa
minėjimui tos Tautos šventės.

AUTOMOBILISTUS.
policijos viršininkasTIESA KAIP Karpius, “Dir

vos” redaktorius, kartą pasakė, 
kad “čia suvažiavę kaimo mer
gos ir vyrai, nepažindami poli
tikierių gudrybių, buvo mulki- 

Iš Lie- 
, . su ge
rais norais, gera valia, ir kiek
vienam skymeriui davė dola- 
rius nepatyrinėdami jo teisin
gumo ir tikslų.

Daugybė tų dolarių pateko į 
nagus skymerių kurie neva dir
bo visuomenišką darbą, bet da
rė sau asmeniškus pelnus. Ir 
tų išnaudotojų buvo: vieni pri- 

Į sidengę idėjomis, kiti patriotiz- 
i mu, treti gabumu, ketvirti di
deliu mandagumu. Bet su lai
ku visų tikras kailįs pasirodė.

TARP TAM TIKRŲ asmenų 
Lietuvoje ir Chicagoje yra 
damas lyg koks špionažas ir 
špionažas pradeda rodytis 
bai aiškiai.

To špionažo tikslas rodos
ne bus kaip keno noras diskre
dituoti tautinių pažiūrų veikė
jus Chicagoje ir kitur. Tame 
špionaže ineina Plečkaitininkų i namj jr išnaudojaml- 
draugai ir Lietuvos valdžiai ar- tuyos atvyko visi beveik 
timi asmenys.

BAUS 
Chicagos 
išleido įsakymą kad nuo Vasa
rio 19 d. visi tie automobilistai 
kurie neturi 1934 metų laisnių
butų areštuojami. Kaip papra-' diduma paminėjimų buvo reng- 
stai, Chicagoje daugelis važi-! ta sekmadienį, Vasario 18 d. 
nėja iki Kovo mėnesio su pra-l Vasario 16 tą dieną tarp ki- 
ėjusių metų laisnais. Dabar tų, per Margučio radio stotį 
pinigų stoka tai miestas verčia 
automobilistus pirkti leidimus 
ir sumokėti duokles.

AUDRA. Chicagoj Vasario 
18 d. rytą pradėjo smarkiai 
snigti ir oras labai atšalo. Iki 
pirmadienio oras jau buvo atša
lęs iki žemiau zero. Vakarop 
vėl kiek atšilo.

pasakė pritaikytą kalbą Bro
nius F. Simons-Simokaitis.“TĖVYNĖS” redaktorius sa

vo viename editoriale verkia 
krakadiliaus ašaromis kad p. 
Čekanauskas apskundė kai ku
lius SLA. Pild. Tarybos narius 
į valdišką teismą. Jis užpuo
lamas buk jis neturėjęs teisės 
kreiptis j valdišką teismą.

Didžiausia nesąmonė butų ei
ti per kokį nors SLA. teismą ar 
skundų komisiją, nes tenai val
do vienpusiškai politiškas ne
teisėtumas. Jei kas nori gel
bėti SLA. nuo nelaimių kokias 
skymeriai ant organizacijos už
nešė tai vienintelis kelias peri

Kitaip sakant, | valdišką teismą. Patyrimas pa
rodė kad su akiplėšomis džen-Į 
telmoniškumo negalima turėti.

“an- 
kaip 

kam ir didelio nerimo, nes lai
kas bėga, o pinigų tėra apie 
$3,000. Ne veltui Chicagos so
cialistai, skridimo promoteriai, 
nosis nuleidę vaikščioja ir dū
sauja.

Teko patirti kad 
sumanė kaip nors 
to “antro skridimo” 
katalikus norėdami 
užmesti jiems, 
pervedę darbą katalikams, pa
tys palengva pabėgs iš komite
to, tuomi išgelbės Chicagoj ir 
kitur socialistišką kliką, o jei-; 
gu katalikai nepajiegs sukelti giau ir daugiau pradeda pažin- 
reikalingos sumos, tada katali- ti savo išnaudotojus. Per dau- 
kai bus apkaltinti kad “Įlindo gelį metų čia radosi jei ne vie- 
i komitetą ir socialistams pa- noki tai kitoki skymeriai kurie 
kenkė darbą baigti”. j kaulino iš žmonių dolarius.

ORO PAŠTAS. Kaip žinoma, 
Prez. Rooseveltas atėmė iš pri
vatinių, kompanijų oro pašto 
vežiojimą ir pavedė S. V. kariš
kiems lėktuvams paštą vežioti. 
Kariški lakūnai pradėjo 
iš vežiojimo darbą.

be-
C.

pašto

socialistai 
nusikratyti 
ir prisiima 
tą darbą

CHICAGO.) Lietuviai vis dau-

DABAR Chicagoje daugiau
sia išnaudojama katalikai, ku
rie yra geros širdies žmonės, 
gatavi aukauti kad ir paskuti
nį centą kokiam nors peršamam 
“gražiam r.eikalui”. Tačiau di
duma tų “reikalų” yra tik ant 
popiėros.

MIRĖ. Vasario 17 d. 
mirė S. Valentinavičius, 
S. V. kariumeilėj laike pasauli
nio karo. Mirė sulaukęs vos 41 
meto amžiaus. Velionis buvo 
kelis kartus kare sužeistas ir 
gavęs nuodingų dujų. Gyveno 
2455 W. 43 St. Buvo narys D.

pasi- 
buvęs

CWA DARBAI MAŽĖJA.
Taip vadinamas valdžios 

darbių gelbėjimo projektas 
W. A. Chicagoj veikė per porą
mėnesių, darbininkai dirbo ne
ilgas valandas ir gaudavo mo
kėti iki 90c Į valandą. Pasta
romis dienomis Chicagoj pra
dėta atleisti CWA darbų dar
bininkai ir su 
paliuosuoti.

Tikrų žinią 
valdžia skirs
viešiems darbams, bedarbių pa
gelbėjimui užsidirbti nors pra
gyvenimui. Jeigu daugiau pi
nigų neatsiras tai čia vėl žy
miai pakils bedarbė.

laiku jie visi bus

kol kas nėra ar 
daugiau pinigų

PASAULINĖ PARODA 1934 
METAIS

Visiems yra žinoma kad per
eitą vasarą Chicagoj buvo Pa
saulinė paroda, šymet ji žada 
būti daug didesnė ir įdomesnė. 
Parodos spaudos komisija nu
rodo kad sulyg dabar esamų 
naujų kontraktų, Paroda bus 
dukartus įdomesnė negu buvo 
pernai.

i i--  x-i-iry-u, i t . i’j klL. -UUVU Ucll y d .
Paprasti nuoširdus žmoneliai V. W. W. ir keletos Lietuviškų 

jau yra apvilti net kelis kartus | organizacijų. Paliko žmoną ir 
įvairiais budais. Keisčiausia daug giminių. Iš Lietuvos pa
tai kad cicilikai, politiškai nu- ėjo Panevėžio ap., Upytės par., 

! sibankrutiję, sugeba prilysti, Vaišvilčių kaimo. Rep.

PUIKAUS

Strike — lengviausi, delikalniausi

vMutinfai lapai—jie y a ncitašlvyiff'—jie

Visuomet Puikiausias Tabakas
ir tiktai Viduriniai Lapai

C«»7ri«ht, 1M4, Th» ▲marieti Tobtcco ę«wpMV*.

Turkijoj taipgi, liktai puikiausias 

tabakas yra išrenkamas del Lucky

taip kietu-—laisvu nuo liuosų galų. 

Štai kodėl Luckies turi geresnį,

NE apac iniai tapai—jie yra žemesnės knkybės 
■s/am b ū s Ir visuomet smėlėti!

švelnesnį skonį. “It’s toasted” — 

del gerkles apsaugos—del puikes

nio skonio.

kvapsniausi lapai. Lucky Strike 

yra pasaulio didžiausias puikaus 

turkiško tabako naudotojas. Tada

Nuo Metropolitan Opera House 
Diamond Horse-Shoe

šį šeštadieni. 1 :35 vai. po piet, Eastern 
Standard Laiku, per NBC Raudona ir 
Mėlyna radio tinklus, LUCKY STRIKE 
transliuos New Yorko Metropolitan 
Opera Company pilnoje operoje, 

■TANNHAUSER".

TURKIŠKO TABAKO

Velykinė Ekskursija Į 
Lietuvą

Lietuvių Laivakorčių Agentų Są
junga Amerikoje rengia Velykine 
Ekskursiją į Lietuvą populiariškv 
Švedų Amerikos Linijos garlaiviu 
“Drottningholm”. Iš New Yorko 
išplaukia Kovo 17 d. Ekskursantą 
atvykę į Goteburgą, Švedijos di
džiausi uostą, traukiniu pervežami į 
Kalmar (kelionė trunka apie 6 va
landas), iš čia Švedų Amerikos Li
nijos laivas “Borgholm” keleiviu? 
nuveš į Klaipėdos uostą, pakelėje 
niekur nesustodamas. šiuo 
važiuojant Lietuviai keleiviai 
puikią progą pažinti gražią

Švedijos vizos nereikia
peržiūrėjimo, . nėra eks-

I

70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kulai grąžinami j normai) gyvumą ir

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi. kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
perdidelio fizinio iŠMtempimo, gerai iš- 
i.itrynkite su Pain-Expelleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu

AIN-tXPtLttR

■f
O

keliu 
turės 

Svedi- 
turėti,

keliaujantiems tranzitu

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikij Me
todą nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnam šio 
laikraščio skaitytojui 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu- 

- rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa- 

Metodą, kuris pagelbėPigų

. . . viena priežastis, 
kodėl Luckies turi 
geresnį švelnesnį skonį

ją.
nėra muito
tra išlaidų, nėra trukdymo Lietuvos 
keleiviams 
per Švediją.

Norint parvykti į Lietuvą Vely
koms nepraleiskit šios progos.

Reikale šios ir kitų Švedų Ame
rikos Linijos ekskursijų į Lietuvą 
kreipkitės į arčiauss Lietuvių Lai
vakorčių Agentų Sąjungos Ameriko
je narį, arba į autorizuotą Lietuvių 
laivakorčių agentą arba j bent ku
rią švedų Amerikos Linijos įstaigą.

prasty, 
jo šimtams. 

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

pasiųsim jums PILNĄ

tie gležni, delikatni turkiški lapai 

yra tinkamai sumaišyti su rinktiniu 

tabaku iš mūsų paeiti pietų krašto

—padaryti jūsų Lucky Striko pilnai 

prikimštu cigaretu—taip apvaliu,

VELYKŲ EKSKURSIJA Į LIETUVA 
per Scandinavian-American Line 

asmeniškai vadovaujant 
JUOZUI BABRAVIČIUI 

gerai žinomam operos dainininkui, laivu

S. S. United States
Tiesiog- per Copenhagen, o iš ten tiesioginiu laivu j KLAIPĖDĄ. 

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

JUOZO BABRAVIČIAUS

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

27 Whitehall St. 218 Washington St. 130 North LaSalle St-
Boston, Mass. Chicago, Ill.

reiciausia Kelione i 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 LAIVAKORTĖS SIL
! NEW YORKO f KLAIPĖDĄ IR ATGAL V & * tJLvU

Derliaus Gi i etinė
‘Lengviausias, 

švelniausias tabakas”

ir daugiau 
Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabinimais 
laivais. Patogus gelžkeliu susisiekimas iš Bremeno arba 
Hamburgo. Informacijų klauskit pas vietini agentų arba 

HAMBURG-AMERICAN LINE
1119 Euclid Avenue Cleveland, Ohio



AR FAŠIZMO REIKIA BAUGINTIS? komunistų ir socialistų ir 
kitokių istų: kodėl ir jie

Pastarų dviejų savaičių 
laiku Europoje įvyko du di
deli sukilimai, vienas Pary
žiuje ir išdalies Prancūzijo
je, antras Austrijoje, kur 
naminis karas apėmė kelis 
miestus.

Kaip vienur taip ir kitur 
žymiausi riaušininkai buvo 
socialistai arba komunistai. 
Jų svarbiausias kovos tiks
las—užkirsti kelią gręsian
čiam fašizmui.

Kas tas fašizmas? Ko
dėl jo bijoma?

Paimkime Italijos fašiz
mą. Ten per kelis metus 
komunistai ir kitokie gaiva
lai ūžė, kėlė suirutes ir be
veik privedė prie revoliuci
jos. Mussolini paėmė val
džią į savo rankas ir pada
re visokiems trukšmams ga
lą. Šalyje ramu.

Lietuvoje per kelis metus 
ėjo “demokratiškos” parti
jų peštynės, kurios galėjo 
pražudyti šalį, bet paėmė 
šalies tvarką j savo rankas 
Antanas Smetona, ir Lietu
voje jau septyni metai kaip 
viskas eina tvarkoje.

Kaip Mussolini taip Sme
tona pastatė šalį ant valsty
bingumo pamatų, atmesda
mi partiviškus pamatus. Ir 
vienas ir kitas valdo savo 
valstybes vadodaudamasis 
tautiškumo idėja.

Taip ir reikia. Nuo tau
tiškumo nepabėgsi. Jeigu 
kur tik įsigali partivišku- 
mas ten amžinai tęsiasi su
irutės. Geriausi tam pavy
zdžiai Vokietija ir Prancū
zija. Ten valdžios mainosi 
kasdien, ir partijos žiuri tik 
savo reikalų, visai nepaisy
damos kas visuomenei rei
kalinga.

Vokietijoj įvesta socialis- 
tiškai-tautiškas fašizmas — 
(Naziai reiškia nacionališ 
k i socialistai, šiek tiek kito
kį už marksistus socialis
tus). Bet Vokiečiai, vado
vaujami Hitlerio, per save

Kad izmų šalininkams ru
pi tik jų partijų gerovė pa
rodo šis atsitikimas. Pra
sidėjus Austrijoje kovai už
kirtimui kelio fašistų įsiga
lėjimui, New Yorko socia
listai surengė demonstraci
ją užjautimui Austrijos so
cialistams.

Bet tuoj susiorganizavo 
New Yorko komunistai ir 
padarė užnuolimą ant socia
listų masinio mitingo. Ki
lo muštynė beveik panaši į 
Austrijos socialistų kovą su 
fašistais, tik visa laimė kad 
New Yorko socialistai ir 
komunistai neturi ginklų.

Ko jie susipešė? Juk abe
ji yra marksistai, abejų vė
liavos raudonos, abeji smer
kia kapitalizmą ir nori pa
saulinės revoliucijos. Abe- 
ii nepritaria įsigalėjimui fa
šistų Austrijoje.

Visa paslaptis to tai gry
na vadų ambicija, kurie no
ri būti valdovais ir nori sė
dėti žmonėms ant galvų. Ir 
komunistai ir socialistai pa
smerkia vieni antrų darbi
ninkų “gelbėjimo” pastan
gas, ir kožni sako kad jų 
‘gelbėjimas” geresnis.

Darbininke, pasvar s t y k 
kodėl už tave taip varžosi 
visokie dykaduoniai ir ko
dėl ant tavo sprando užsili
pę jie nori priversti tave 
padaryti revoliuciją.

Komunistai ir socialistai 
nuolat skelbdavo: jeigu ka-

gruda darbo žmogelį į pir
mas eiles ant ugnies?

Grigaitis Važinėja 
Visuomenės Pinigais

Prieš tūlą laiką p. Grigai
tis, atsakydamas į “Dirvos” 
prirodymą kad “Naujienos” 
daro savo vajų po priedan
ga “antro skridimo“, ir kad 
tuo reikalu po kolonijas va
žinėja to skridimo pinigais 
pats Grigaitis ir dar vienas 
“Naujienų’' agentas, Grigai
tis davė tokį atsakymą:
’’....Yra faktas kad tran- 
zatlantinio skridimo reika
lais buvo važinėta labai ma
žai.........ALTASS siuntė sa
vo atstovus tik į dvi koloni
jas....” (musų pabraukta. 
—“Dirvos” red.)

Aišku, “tranzatlantinio 
skridimo” reikalu važinėta 
labai mažai, bet labai daug 
važinėta “Naujienų” reika
lais po priedanga skridimo, 
ką parodo ir atskaitos.

Atskaitose matosi kad “į 
dvi kolonijas” iš “Naujienų” 
štabo labai tankiai važinėjo 
tik du asmenys, Grigaitis 
ir Vaivada, ir tam tikslui 
praleista (kelionėms, kaip 
atskaitos pasako) $149.26.

Šita suma praleista dar 
be aviacijos dienų surengi
mo, nes atskaitose kitoje 
vietoje pažymėta $250.06 iš
leistų surengimui aviacijos 
dienų Clevelande, ■ Detroite, 
ir kitur. (Juodomis randė-

gaitis ir už tai paėmė iš vi
suomenės sudėto iždo 149 
dol. ir 26c.)

Bet to neužtenka. Dabar 
vėl ]). Grigaitis leidžiasi į 
kelionę, “Naujienų” jubile- 
jaus reikalais, bet ir dabar 
savo kelionės tikslą slepia 
už “antro skridimo” reika
lų,. ir vėl paims iš visuome
nės sudėtų pinigų skridimo 
parėmimui apie $150.

Juk ne Grigaitis skris į 
Lietuvą (ar kur kitur), ko 
jis važinėja ir visuomenę iš
naudoja ir muilina akis?

Dariaus ir Girėno skridi
mo reikalais niekas nerei
kalingas nesibastė po kolo
nijas ir jokio privatiško biz
nio nekišo visuomenei.

Kaip matyt, Chicagoje ir 
katalikai prisidėjo remti 
“Naujienų” 20-ties metų su
kaktuvių vajų, gražiai pa
dengtą “antro skridimo” 
skraiste.

Sandariečiai prikėlė iš 
numirusių išnykusius socia
listus, dabar katalikai pa
gelbės jiems atsipenėti, ir 
už kokio pusmečio vėl Ame
rikoje paplis sena socialistų 
propaganda, “Katalikas ga
li būti socialistu bet socia
listas negali būti kataliku”.

APSIDAIRIUS

raliai nori karo lai jie patys mis pažymėta miestai kur 
stoja vienas prieš kitą. Ko- po kelis kartus važinėjo so
de! gi to nedaro “karaliai” cialistų agentas ir pats Gri-
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PILIAKALNIAI — LEITUVOS PRA- Į Iš KUR PAREINA “ĮKURTUVĖS”?
EITI ES VEIDRODIS

fašizmą tik nori išlieti savo 
pagiežą prieš visą pasauli 
už tai kad jie, po pralaimė
jimo karo, buvo taip sakant 
(jie taip jaučiasi) nuskriau
sti, apkarpyta jų teritori
jos ir uždėta karo atlygini
mų našta.

Dabar pažvelgtame į ki
tus istus, kurie pasigriebę 
ginklus, kaip Prancūzijoje 
taip Austrijoje, nori užkir
sti kelią fašizmui (tikram 
tautiškumui) įsigalėti. So
cialistai, komunistai ir ki
tokie istai nujaučia kad bus
jiems galas, bus išnaikintos

RUDUO
Jau atėjo rudenėlis 
Šaltas ir miglotas, 
Ir nuvyto gražios gėlės 
Šalnos išbučiuotos.

Ir nuvyto visos gėlės 
Darželyj gražiajam, 
Ii' bukieto nesuskinsiu 
Savo mylimajam.

Nesuskinsiu jam puokštelės 
Gėlelių gražiųjų, 
Tik suskinsiu vien rūtelių 
Amžinai žaliųjų.

Te žinos jaunas bernelis

Rašo Vyt. Sirvydas. i
_________

LAIKAS ATSIKVĖPTI 1
Buvęs Amerikos pasiun- 

tinis Čekoslovakijai, Lewis! 
Einstein, Anglijos žurnale 
“Spectator” nurodo kad Vo
kiečių pastangos praryti 
Austriją duos Rytų Euro
pai laiko atsikvėpti ir susi
tvarkyti apsiginti nuo Na- 
zių norimo kolonizavimosi 
Pabaltijoj ir Ukrainoj.

SOVIETU AI NE TIEK 
PAT

Anglijos laikraštis" “Man- [ 
Chester Guardian” cituoja 
Sovietų žurnalisto Radeko 
nareiškimą oficioze “Izvcs- 
ia” kad “Sovietaijai ne tiek 

■>at, ar jos kaimynai Pabal- 
ijoje yra nepriklausoma 

Lenkija, Lietuva, Latvija 
ir Estija, ar parastos Vo
kiečių kolonijos”. Tie žo
džiai rodo kad Radekas ga
na toli išmintyje nužings
niavo nuo 1918-19 metų ga
dynės, kada Pabaltijos val
stybes pravardžiavo “limi- 
trofais” ir vadino “bulvių 
laukais”, tinkamais raudo- 
nojai armijai užimti. Pa- 

i baltijo valstybėms reikia 
panašią sau pagarbą įvaryt 
Nazių žurnalistams — ta
da galėtų ramiai sau gy
venti.

Kad mano rūtelės
jų partijos, vardan šalies 
gerovės, kad negalėtų dur- 
navoti ir visuomenę kursty
ti kovojimui už jų interesus.

Partijų kova yra ne kas 
daugiau kai]) tik vadų pas
tangos atsistoti prie valsty
bės lovio, naudotis visuome

Nesibijo šiaurės vėjo, 
Nei rūsčios šalnelės.

Jonas Morkūnas.

Japonijai Reikia Karo
Japonijoj viešpatauja di- 

j lelis skurdas. Tą matyda- 
, šalies vadai nujaučia kad 
Japonijoje turės kilti revo
liucija, todėl nori nukreip- 

I ti žmonių atidą į šalį norė
dami ineiti Į karą Su Rusi
ja arba su Amerika.

nės sumokamais taksais ir, 
žinoma, lėbauti ir didžiuotis 
kad esi valdovas. Jokio ki-
kio tikslo jokie istai netu
ri. Jie visuomenei tik pa
žadų maišus dalina, nes tik 
su minių pagalba tegali ti
kėtis į valdžią įlipti. Pas
kui, lai prasmenga visuome
nė, ir nėra laiko jai dirbti, 
reikia drutintis kad kita 
partija neišverstu. Ir taip 
amžinai: vieną dieną, vieni 
valdo, kitą dieną kiti.

Kur tik įsigali kitokie is
tai negu tautiniai, ten eina 
kraujo praliejimas. Tam 
pavyzdis Rusija ir Ispanija. 
Kada komunistai buvo įsi
galėję Vengrijoje, ten ėjosi 
žmonių skerdynė.

UŽKLYSTANT Į S1ELĄ.SAVO
Užklysdami kartais į sielą savo 
Paklauskite jus ten dažnai, 
Ar daug jau sielvarto dainų dainavot, 
Ar rūpesčių jus audėt nemažai?
Paklauskite drauge ką jus širdies šventovė 
Paskyrė meilei begalinei.
Ties aukuru didžiu ar viską krovėt 
Kai jus liepsnodavo krūtinė?
Kada saldžiai muzika virpėjo
Ir broliai verkė sielvarte karčiam,
Ar viską siela tavo tuo kartu girdėjo, 
Ar nenorėjos but kaip muzikai, kaip 

sielvartui pačiam?
Ir jei užklysite į sielą savo . ’
Tai nebijokite su ja šnekėt.
Ji pasakys ar daug jus sielvarto dainų 

dainavot,
Ji išmokins šypsotis ir kentėt.

Pajuostė. Juozas Gaigalas.

Serga “Dirvos” Poetas
1 Gavome žinią iš Lietuvos 
kad smarkiai susirgo sme-

■ genų uždegimu “Dirvos” 
bendradarbis poetas Jonas 
Morkūnas. Provincijos gy
dytojams atsisakius toliau 
gydyti, p. Morkūnas išvež
tas į Kauną.

Kokia ]). Morkūno pade- 
, tis dabar nežinome. Linki
me jam greičiausio pas-vei-

Kiekvienas išeivis, gimęs ir augęs Lie
tuvoje, žino kad jo tėvynė yra piliakalnių 
kraštas. Net daugybe vietų, kainui ir mie
stelių turi pavadinimus kuris prasideda 
su Pilia — tai vis Lietuviški vietovardžiai, 
kokių kitos tautos neturi.

Piliakalnių gausumu Lietuva prane
ša visus savo kaimynus. Taip, Latvijoje, 
kur yra pravesta tiksli piliakalnių regis
tracija, jų yra 343 ir Estijoj — 147. Lie
tuvoj*' užregistruotų piliakalnių yra apie 
pusantro tūkstančio, bet tai dar ne viskas. 
Apie Lieuvos piliakalnius žinios teberen
kamos.

Piliakalniai yra didelis turtas musų 
krašto senovei pažinti. Anot mokslininkų, 
piliakalniai yra jura šaltinių, iš kurių ga
lima semti žinių apie garbingą ir turtingą 
Lietuvių tautos praeitį. Piliakalnių gau
sumas liudija Lietuvių praeitį buvus gar
binga.

Deja, del lėšų stokos ir kitų priežas
čių Lietuvos piliakalniai mokslininkų-ar- 
keologii kastuvo dar beveik nepaliesti. Iš 
viso iki šiol buvo kasinėta vos aštuoni Lie
tuvos piliakalniai, ir kiekvieną kartą buvo 
randama vis naujų dalykų, nušviečiančių 
musų senovę. Pavyzdžiui, daug įdomių se
niem] buvo rasta kasinėjant 1932 metais 
Apuolės piliakalnį, Mažeikių apsk., Latvi
jos pasienyje. Čia daug pasidarbavo ar- 
keologas Gen. V. Nagevičius.

Vienas iš žymiausių musų piliakalnių 
tyrinėtojų yra Pulk. Tarasenka. Jis su
linko žinias apie 1500 piliakalnių ii' susta
tė speciali] arkeologinį piliakalnių žemėla
pį, kuris buvo išleistas prieš keletą metų.

Perskaitęs “Musų Rytojuje” žinutę 
kad kaž kurioje Zarasų apskrities vietoje, 
ties piliakalniu randama įvairių senienų, 
Pulk. Tarasenka tuojau ryžosi jį ištirti. 
Gavęs vyriausybės paramą (tik 700 litų), 
lis su savo sūnum gimnazistu išvyko tyri
nėti tą vietą. Pradėjus kasinėjimus su 
trimis darbininkais ir gavęs neapmokamą 
padėjėją p. Visuomio-Šidl insko asmenyje. 
Pulk. Tarasenka Velykiškių piliakalnyje, 
Dusetų valse., užtiko tokių įdomių dąlykų 
kad j; u po poros dienų pasisamdė dar ke
letą darbininkų ir kasinėjimus “pagilino”, 
ir šitų Pulk. Tarasenkos pastangų vaisiai 
jisirodė nepaprastai dideli. Jis surado 
■šapą, kuriame I—III šimtmetyje po Kris- 
aus gimimo buvo deginami mirusių lavo

nai. Kape buvo rasta apdegusių kaulų 
įvairių anų laikų daiktų ir kitokių liekanų. 
Darbas buvo labai sunkus. Bekasinėjant 
užėjo smarki audra su lietum, kuri men
kai deginto molio kapą galėjo sunaikinti. 
Teko jį įvairiais budais gelbėti. Čia daug 
sumanumo ir pasišventimo parodė dalyva
vę kasinėjimuose darbininkai. Jie sermė
gomis ir net savo kūnais pridengė iškastą 
kapą, kad tik tą brangią musų senovės lie
kaną lietus nepagadintų. Ir išgelbėjo. Mo
linis kapas atsargiai buvo iškeltas ir pa
dėtas saugioj vietoj. Jis žymiai praturtins 
Vytauto Didžiojo muzejaus senovės sky
rių.

Taip tai su menkomis lėšomis daromi 
dideli dalykai. Pulk. Tarasenka tikisi gau
ti daugiau paramos iš vyriausybės ir yra 
pasisryžęs Lietuvos piliakalnių tyrinėjimą 
tęsti toliau. O darbo yra daug, jis dar vos 
pradėtas. Beknaisiojant piliakalnius, be 
abejo bus atidengta ne viena musų tautos 
garbingos praeities paslaptis. —Tsb. (

Pas Lietuvius yra ypatingas, mažai 
dabar reiškiantis žodis “įkurtuvės”, kuo
met žmonės pasistato namą arba persike
liu į kitą namą gyventi. Nesako “ineitu- 
vės”, ar tam panašiai, kas reikštų įsigyve
nimą naujoje pastogėje.

Šiais laikais įkurtuvės ištikro neda
roma, tik šiaip sau puota pakeliama kuo
met norima paminėti inėjimą j naujus na
mus, arba apsieinama ir be to. Lietuvoje 
pasikviečia kunigą namą pašventinti.

Bet “įkurtuvės” turėjo didelę reikšmę 
senovėje, kada dar Lietuviai buvo pago
nys ir kada ugnis buvo didelė brangenybe 
ir buvo laikoma šventa.

Pasistačius naują namą, į jį sueidami 
gyventi, naujakuriai rengdavo iškilmingas 
įkurtuves ugnies. Ugnis senovėje buvo de
ginama ne tik šventinyčiose bet ir namuo
se, viduryje aslos, ir niekad nebūdavo lei
džiama jai išgesti. Jeigu ugnis kuriai šei
mai užgesdavo, buvo laukiama didelės ne
laimės.

Į naujų namų židinį ugnis būdavo at
nešama iš kito namo ar net iš pačios šven- 
tinyčios. Tas reiškė didelę iškilmę, apei
gą, ir naujame name įkūrimas ugnies bū
davo įspūdingas. Namų ugnyje buvo de
ginama tam tikros aukos dievams.

Nors vėliau ugnis buvo galima įkurti 
kada tik norima, ir nereikėjo laikyti jos 
už šventą, prie to į namus inėjimas buvo 
rengiama kaipo tik paminėjimas apsigyve
nimo naujoje vietoje, tas senas pagoniškas 
žodis įkurtuvės pasiliko pas Lietuvius ir 
vartojamas po šiai dienai.

GĖLĖS IŠAUGA PER LEDĄ
Šveicarijos Alpuose yra gėlės, botaniš- 

kai vadinamos “Soldaha Alpina”, kurios 
auga tai]) mekaniškai kad augdamos išsi- 
gręžia per ledą skylę ir išlenda į viršų ir 
žydi. Išrodo kad tos gėlės išaugusios lede 
ir mėlynai nugražinusios baltą sniegą ar 
ledą.

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

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

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

rie užkariauja ir Įsigyvena Palangos srityj. Apie 
\ tai išgirsta 

Nemuno ir 
žmones nuo 
kariautoja “ 
merga ir per 
ga didelė,

iš

narsus kariauninkas Ramojus nuo 
Dubysos, jis išvyksta gelbėti savo 
svetimųjų, bet pats įsimyli į tą ūž
ti uros mergą”. Pagaliau žūsta ta 
r ją pražūsta pats Ramojus. — Kny- 

298 pusi. Kaina ..........................$1.00

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

Reikalaukit “Dirvoie”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

12 Bilijonų Kriminališkuose 
Darbuose

Suw. Valstijose krimina
listų. .v.eikįmu padaroma kas 
met nuostolių už 12 bilijonu 
dolarių, sako teisėjas Neil 
W. McGill. Jis ragina kad 
šalyje butų griežtai uždrau
sta platinimas šaunamų pa
dargų.

TRISDEŠIMTIES METU KARAS
Nuo 1618 iki 1648 Europoje buvo tai]) 

vadinamas Trisdešimties Metų Karas. Ka
ras kilo tarp Vokietijos katalikų ir pro- 
testonų ir prasiplėtė taip kad įtraukė ir 
kitas šalis. Tame kare buvo toks keistas 
dalykas kad Vokietis kunigaikštis Bern- 
hard vadovavo Prancūzų kariumenę prieš 
Vokietijos kariumenę, o Prancūzas gene
rolas de Mercy vadovavo Vokiečių" kariu
menę prieš Prancūzus.

S APNIK YK A S
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit Dirvoie”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohi(
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Apysaka iš Apuolės Laikų

JUODO 
r S i ITl Jrl KARŽYGIOS 1 SŪNŪS

Rašo K. S. Karpius

(Tęsinys iš.pereito num.)

Brolis ir Sesuo

Į bandė varžyti savo jausmus visomis galė- 
I mis, nes nors pats kaipo vyras ilgėjosi mo- 
I teriškos, vis jo mintyse stovėjo tas kad As- 
j tutė yra tik jo sesuo. Negalėdavo jau jos 
nei paglostyti nei apkabinti kaip sesers, 
kaip seniau darydavo, nes jo kožnas pasi
judinimas mergaitei tik labiau jausmus ža
dino.

Vieną dieną Balsys dingo iš pilaitės 
ir Astutė jo niekur negalėjo rasti. Jis ne
išėjo Į medžioklę, bet kur kitur išvyko. Jis 
išjojo į Viekšnių žinyčių pas krivę Maura- 
gį pasitarti apie savo ir savo sesers padė
ti, prašydamas kad krivė nuimtų tą pra
keiksmą nuo jų.

— Mano sesuo mane myli ir reikalau
ja mano meilės. Ji nori vyro, bet jos — 
kaip ir manęs — visi žmonės vengia. Da
ryk, tėve, ką tau dievai įsakę daryti, pa- 
liuosuok mus nuo to užkeikimo, kad mes 
galėtume būti lygus visiems žmonėms, — 
prašė nelaimingas vaikinas.

— Dievai jus baudžia už jūsų tėvų tė
vų nusidėjimus, — ilgai mąstęs, prakalbė
jo senas krivė.

— Už musų bočių nusidėjimus? Kuo 
mes kalti? Ar aš galėčiau dievams atsi
teisti už tuos nusidėjimus? — klausė Bal
sys.

— Tavo tėvų tėvai buvo labai šykštus: 
kada steigėm šią žinyčių, jie mažiausia au
kų atnešė. Tu gali atsiteisti su dievais pa
aukaudamas jiems didelį briedį, kurį pats 
turi sugauti. Sudeginę jį dievams, gausi
me atleidimą tavo bočių nusidėjimo, ir nu
kris nuo jūsų dievų užleista bausmė. Ta
vo tėvus dievai nubaudė irgi už tą patį jų 
tėvų nusidėjimą, paimdami juos mirtimi. 
Tavo sesuo turės paaukauti dievams tai 
ji laiko užvis brangiausiu ir su kuo 
blausia nenori skirtis.

— Gerai, tėve, mes tą padarysim! 
linksmas tarė Balsys, ir išsiskubino iš 
nyčios.

Žinodamas kad neužilgo nuo jo bus 
nuimtas prakeikimas, labai džiaugėsi ir 
karščiau užsisvajojo apie Ventelę. Bet na
bagas skaudžiai apsivylė: kur sutiko žmo
nes visi nuo jo šalinosi, ir nors pasitaikė 
arti prie Ventelės patekti ir ją matyti, ji 
nudavė į jį visai nežiūrinti: tiesiog nusi
suko kaip jo visai matyt nenorėtų. . . .

Toks jos pasielgimas vaikinui diegė 
giliai į širdį. Ta jo vienintelė viltis ir jo 
jausmų valdytoja nuo jo atsigręžia, nu- 
blokšdama visas jo gražias svajones į skra- 
džias!....

Nuskubo jis pas savo arklį, užsėdo, ir 
rustai, smarkiai jį paplakdamas, pasileido 
namų linkui. Skaudėjo vyrui širdį ir vi
sokios mintis jį kankino. Jis dabar net ne
norėjo atsipirkti nuo to užkeikimo, ir ap
sigaubęs piktomis mintimis galvojo ■ sau, 
gryžęs į namus, eiti pas savo seserį ir pil
dyti jos užgaidas... . Jeigu dievai rūs
tauja ant jo neprasikaltusio ir nepašalina 
apniaudos iš minčių tos vienos kurią jis 
myli, kuomet jau pažadėjo atnešti dievams 
savo auką, lai sau žinosi: nei jis gaudys 
briedį, nei jis daugiau- gryš pas krivę. .. .

Jau baigėsi diena, ėmė temti kai jis 
artinosi savo namų. Žinojo kur jo sesuo

ka
la-

ži

mus sukeldavo ir ji sulaukus jo sugryžu- 
sio, puldavo prie jo, rodydama pasiilgimą 
kokį rodo žmona savo vyrui. Apkabinda
vo jį, staiga prispausdavo prie savęs, nors 

Kalnuotos upės Virvytės krante, maž-! tuoj vėl paleisdavo. Kai jis nuleidęs ran- 
daug šių dienų Tryškių vietoje, stovėjo di- kas ir nepasijudindamas stovėdavo, ji ju
doka pilaitė, kurioje gyveno brolis ir sesuo.1 dindama jį klausinėdavo kas jam yra. Jis 
Jie vadinosi Balsys ir Astutė. Balsys bu
vo keletu metų vyresnis už savo seserį. 
Tėvų jie neturėjo, nes dar mažiems esant 
toje srityje siautė pikta liga, kuri išnaiki
no daug apielinkės žmonių, paėmė jų tėvus 
ir brolius ir seseris, liko tik jiedu vienudu. 
Aplink gyveno daugiau žmonių, bet ir tų 
šeimos buvo praretintos tos ligos. Liga 
prasidėjo toje pilyje ir praplito aplinkui, 
ii- kuomet pilyje visi išmirė ir liko tik tie
du brolis ir sesuo, nuo to laiko žmonės ku
rie tik apie tą marą ir tą pilį žinojo laikė 
tą vietą ir jos du gyventoju užkeiktais ir 
lenkėsi jų. Negalėjo jiedu nieko prisipra
šyti bei ateiti padėti apdirbti darbus nei 
jokios kitokios pagalbos suteikti, nei nie
kas nieko prisiėmė iš jų.

Kada išaugęs į vyrą Balsys ar medžio
damas ar žuvaudamas dasiekdavo kurią 
tolimesnę vietą prie Virvytės, tų vietų gy
ventojai jo bijodavo ir lenkdavosi, ir vaiki
nas kentė už tą gamtos užleistą piktą, ku
ris nieko bendro su jais neturėjo.

Kartu su savo sesute Balsys nujodavo 
į Viekšnių žinyčių, pašvęstą dievui Perkū
nui, kuri radosi netoli Viekšnių pilies, prie 
susibėgimo Virvytės su Venta, kur valdė 
kunigas Viekšnys. Aplinkiniai žmonės ten 
sueidavo pagarbinti dievus ir atiduoti sa
vo aukas.

Suėjusieji žmonės, vienas už kito, ro
dydavo į tuos jaunuolius ir visai nekaltai 
juos apkalbėjo esant laumių užburtais ir 
ligos perimtais ir vengė jų ištolo. Kur tik 
jiedu eidavo visur būdavo platus takas pa
daroma ir žmonės pasitraukdavo tolyn. 
Nusiminę ir susigraužę, net gailėdami kad 
ir jų mirtis nepaėmė, Balsys ir Astutė 
gryždavo Į namus.

Balsys, patogus ir stiprus vyras, įsi
žiūrėjo j Viekšnio dukterį, Ventelę, kuri jį 
irgi tėmydavo ir gėrėdavosi juomi, tik, gir
dėdama. žmones taip apie juodu kalbant, 
bijodavo kitaip kaip tik ištolo jo prisižiū
rėti. Jei ne tas Balsiui ir jo sesutei žmo
nių užmestas pasmerkimas, visi be abejo 
plačiai ir atvirai butų kalbėję kad Balsys 
bus Viekšnio žentu, nes toje plačioje apie- 
linkėjc nebuvo tinkamesnio, patogesnio ir 
narsesnio vyro už jį.

Tas tų nelaimingų brolio ir sesers nu- 
smerkimas siekė dar toliau. Astutė, su
augus į amžių ir ilgėdama vyro, — nes jos 
vengė ir visi jos amžiaus vaikinai. — pra
dėjo įgauti meilę prie savo brolio, kurią 
ne tik nevaržė bet dar labiau ugdė. Bal
sys, auklėdamas savyje kad ir beviltę mei
lę prie Ventelės, niekados nepamanė apie 
tai ką jo sesuo savyje slėpė, ii' ramiai gy
veno, leisdamas dieną po dienos, laukdamas 
nežinomo' rytojaus.

Toliau labiau Astutė buvo jausmų ir 
geismų spiriama, ir ji pradėjo, kuomet ar
ti brolio būdavo, į jį aštriai-giliai žiūrėti, 
rodos sakyte sakė kad nori jo meilės, bet 
jis po senovei nieko nenujautė ir nesupra
to. Leisdamas laiką medžioklėje, žuvau- 

. damas ir prižiūrėdamas savo pilaitę, visa
da turėjo kuo mintis užimti, o liuoslaikį 
sunaudodavo svajodamas apie Ventelę. Jo 
mintys skraidydavo ten aplink jos tėyo pi
lį, po romovę, kur Ventelę matydavo, ir 
mintyse pats ten vaikščiodavo, Ventele ge-j 
rėdavosi, nors vis tik ištolo....

Tame buvo jo išeitis iš to į ką buvo 
įpuolus jo sesuo. Ji neturėjo nieko kas jos 
mintis į kur nors nukreiptų, ir jos visi 
geismai susikaupė į brolį, kurio meilės la
byn ir labyn geidė. Nelaiminga mergaitė, 
būdama arti savo brolio, net drebėte dre
bėdavo, ir troško kad jis ją nors palytėtų, 
ir pati degė dideliu noru jį apkabinti, gla
monėtis.

Atėjo laikas kad Astutė pasiryžo at
virai prie brolio glaustis ir duoti jam su
prasti savo geismus. Balsys, tą patyręs, 
kiek galėjo stengėsi vengti jos; po jos per- 
aiškaus parodymo jam savo geismų, vyras 
anksti išeidavo iš namų, toli nuo sesers, 
palikdavo ją vieną, ir vėlai gryždavo, kad 
nesimaišius jos akyse ir nedrumstus jos 
jausmų. Bet tas Astutei tik labiau geis-

©

©Graži istorine apysaka iš Lietuvos Kuni
gaikščio Vytenio 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 Suv. Valstijų pašto ženkleliai).

Reikalaukit “Dirvoje”

5 '
miega, todėl palaukė iki užstos naktis, ir 
Įsisvajojo pargryžęs eiti tiesiog pas ją.... 
Jiedu gyvens kaip vyras ir žmona: lai ta
da žmonės sau vengia jų, kaip vengė iki 
tolei, lai dievai jų bočių bausmę dar nuke
lia ant jų vaikų....

Pargryžęs, Balsys vaikščiojo drebėda
mas. Jau buvo vėlyva naktis. Tikėjosi su
tikti savo seserį, kur nors, kaip paprastai 
sutikdavo jo belaukiančią, bet jos nesima
tė. Bijoj šaukti, nes piktos mintys jo bal
są užkirto. Jis nedryso ištarti jos vardo, 
tik patamse patylomis šian ir ten jos žiū
rinėjo. Manydamas kad ji miega, pirmiau
sia nuėjo i savo kamarą ir nusirengė, pa- 
sidėdamas kelionės rubus. Minčių perinai- 
nu kankinamas, nepajiegdamas iš savo ka
maros išeiti, krito kniūpsčias i savo guoli, 
bet nors blaškėsi ir vartėsi, užmigti nega
lėjo. Sesuo jį kankino: ji rodos glaudžia
si, kabinasi prie jo, glosto jo veidą, spaudo 
jo rankas. Jos kaitrios akys žėri jo akyse, 
ir jis labiau ir labiau jos geidžia. ... Geis
mai traukia jį į sesers kamarą, bet kojos 
atsisako nešti.... Širdis dreba, krutinėję 
daužosi, galvoje dunksi.

(Bus daugiau)

BROLIS, “Naujienų”- 
(ar Grigutis) džiau- 

čikagos

Aleksandras Dumas (Prancūzų rašy
tojas) sakydavo kad jam sunku gyventi 
linksmai su tūkstančiu dolarių Į savaitę.

—Svečias svečio neužkenčia, o šeiminin
kas abiejų.

—Šiandien raudonas—rytoj lavonas.

PAUKŠČIAI SIUVĖJAI PER T.VOK’A’
Burmoj ir Indijoj (Azijoj) yra tam 

tikra veislė paukščių, kurie moka puikiai 
siūti. Kuomet ateina perėjimo laikas tie 
paukščiai susiuva didelių lapų kraštus pa
darydami apvalą gilų kišenių, ir jame su
suka sau lizdą, deda 
vaikus.

Siuviniui naudoja 
ba kitokius siulinius 
paukščiai siuvimą 
matyti, bet matomai lapus sudeda Į krūvą 
savo kojikėm, o siuvimą atlieka snapu, per- 
durdami skylę ir perkišdami siūlą.

Tie paukščiai siuvėjai nedideli. Turi 
žalią kuprą ir rudą galvą, o gūžys baltas. 
Patinai skiriasi nuo patelkti tuo kad turi 
dvi ilgas plunksnas uodegoje.

kiaušinius ir peri

medvilnę, šilką ar- 
dalykus. Kaip tie 

atlieka niekas negali

TRUMPIAUSIA LIETUVOS 
ISTORIJA

Visų trumpiausią Lietuvos istoriją yra pa
rašęs buvęs “Vienybės” redaktorius, dabar
tinis Lietuvių radio progvamo vedėjas New 
Yorke, Jonas Valaitis. Ji išleista 1933 m. 
ir kaina tik 25c. Jos visai mažai beliko ne- 
išparduotos. Kiekvienas Lietuvis Įsigykite 
ją. Perskaitysit per pusvalandį. Ji labai 
aiškiai parašyta, per pusę valandos laiko pa
tirsi! svarbiausius Lietuvos Įvykius.

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

Reikalaukit “Dirvoje’’
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

MANO 
spirgutis 
giasi kad Čikagos katalikai 
nutarė remti Janušausko skri
dimo fondą.
' Ale tuoj spirgutis apsidžiaugs 
tokiu nutarimu, ba kaip kata
likai ineis į komitetą jie paža
bos spirgutį: neduos jam va
žinėti su “Naujienų” bizniu po 
Picburką ir kitur, lakūno fon- 
dan sudedamais visuomenės pi
nigais.

Jeigu katalikai pavelys lakū
no fondo pinigais cicilikų spir
gučiui važinėti, maža bus nau
da iš visu nutarimų kuriuos pa
darė Čikagoj suvažiavę sustip
rinti katalikų veikimą.

Kada kitų srovių veikėjai 
atmuš cicilikų nagus nuo fon
do tada visuomenė žinos kad 
remia skridimą, o ne “Naujie
nas” ir jos alkaną štabą.

APYSAKA EINA SMARKIAI PRIE PABAIGOS!
©
©
©
©
©
©

“MERUNAS” knygoje bus gatavas šią gavėnią, prieš Velykas, todėl ne
daug jau liko laiko jums tapti tos kuygos prenumeratoriais-leidejais. Pa
siskubinkite prisiųsti savo prenumeratą — $1.50 — tuojau, kad ir jūsų 
vardas patektų i knygą. Pagelbėsit knygą išleisti ir jums bus atmintis 
ilgiems laikams kad buvot vienas iš leidėjų šios didelės knygos, svarbios 
istorinės apysakos apie vieną iš Įdomiausių musų istorijos nuotikių.
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Apuolės griuvėsiuose — Lietuvos Pre. A. Smetona, Kan. P. Zadeilds ir kiti—1932 m.

©
©

©
©

©

©
©

©
©la

©
©
©
©
©
© MERUNAS
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JUODO KARŽYGIO SŪNŪS
“MERUNAS” yra istorinis romanas iš gilios Lietuvių senovės — iš suvirs 
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.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Kaip seni “Dirvos” skaitytojai taip ir nauji, pasistengkite Įsigyti šią 
įdomią knygą, ši didžiausi K. S. KARPI AUS veikalą iš visų jo kada nors 
parašytų. Daugybe turite kitas jo parašytas istorines apysakas, prie jų 
būtinai dadčkite ir “Meruna”.

KNYGA BUS 500 PUSL. DIDUMO
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 popierini 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.
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DAYTON
PLANUOJA NAMŲ STATY

BĄ. PWA daro planus dvie
juose Daytono kvartaluose nu
griauti senas lūšnas ir tose vie
tose pastatyti 1300 naujų mo
derniškų namų. Pastatymas at
sieis $4,500,000. Tie namai bu
tų išnuomojami po $15, $18 į 
mėnesi.

PWA (viešų darbų adminis
tracija) turi norą tokią staty
bą užvesti kad suteikus ke
liems šimtams tos rūšies darbi
ninkų darbus.

“Iš JŲ DARBŲ PAŽINSITE 
JUOS". Tai yra teisingas pa
sakymas. Čia turiu omenyje 
TMD. 8-tą moterų kuopa. Ran
dasi pas mus tūli blogos valios

MONTREAL CANADA
J. M. ROSENFELD

Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ 

Notaras
20 St. James East

Tel. Harbour 3424

žmonės kurie šmeižia ir bedie
vi na tą kuopą primesdami jai 
nebūtus dalykus. Bet rašytas 
laiškas iš Kauno kuopos iždi
ninkei Onai Gužauskienei (jau
najai) kaip tik atitinka viršmi- 
nėtam posakiui. Pasirodo kad 
TMD. 8-ta moterų kuopa pa
aukavo $5 Vaikelio Jėzaus dr- 
jai Kaune, kuri globoja betur
čius našlaičius. Ar daug tai 
našlaičių prieglaudai paaukavo 
tie kurie kitus “bedievina”?

BOLŠEVIKAI APSIVYLĖ. 
Pereitą sekmadienį Šv. Stepo
no salėje buvo rodoma sovietų 
Rusijos paveikslai, žmonių su
ėjo pilna salė, nes tikėjosi ką 
tokio gero ar blogo iš rojaus 
pamatyti. Parodė kacapus bar
zdom apžėlusius, utėlių nugrau
žtus, ir viskas. Ant galo paro
dė ir buržujišką filmą, Charley 
Chaplin komediją, tai nors iš 
jos žmonės gavo pakvatoti už 
savo pinigą.

Kitą sykį žmonių neapgaus. 
Ir gal išdalies tie sovietų ro
jaus paveikslai išgydys ne vie
ną nuo tikėjimo Į tą išgarsintą 
“darbininkišką rojų”, kurio vi
sai ten nėra ir filmose neparo-

1 dė. “D.” Rep.

AKRONO
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6820 Superior Ave. Cleveland, O. 
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PO IŠKILMIŲ CLEVELAN- 
DO LIETUVIŲ DARŽELYJE. 
Akrono Lietuvių Draugiškas 
Klubas turėjo sau už didelę gar
bę dalyvauti ceremonijose Cle- 
velando Lietuviu Kultūriniame 
Darželyje sekmadieni, Vasario 
18 dieną.

Tai buvo Lietuvos nepriklau
somybės šešiolikos metų sukak
tuvių paminėjimas, kurios ce
remonijų dalis buvo padėjimas 
vainikų prie paminklo Dr. Jono 
BasanavičiauSi musų brangios 
Lietuvos atgimimo tėvo.

Vainikas, išreiškiantis dva
sią ir patriotizmą Akrono Lie
tuvių jaunimo, buvo nešamas 
dviejų Akrono Lietuvaičių, Jie- 
vos Kazlauskaitės ir Bernicės 
Mažonaitės.

Apeigos Darželyje, nors ne
ilgos ir paprastos, buvo ištik- 
rųjų parodymas didelės meilės 
musų tėvų šalelei.

K. S. Karpius, savo kalboje, 
pagyrė Akrono Lietuvių Drau
giško Klubo narius už jų prisi
dėjimą prie šio atmintino ir 
iškilmingo nuotikio. J. T.
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Laikykit tą dal j 14 colių 
atstu nuo savo nosies. Ar

kias raides kad butų len 
gva skaityti.

JUST A GUESS
Usually, when a scientist finds 

some sort of a remedy for a cure 
he will just experiment with this 
cure on different animals to see 
what results it will bring and if 
harmful to use on human beings.

Mr. Hitler did the same with the 
remedy he is using in his “back 
pard”, that of sterilization an art 
that should have been “donated” to 
him first. A “great” man like Hitler 
would never start a remedy without 
research—that you and I know. His 
grounds for experimentation were 
that of Russia’s great livestock— 
there he desected to his heart’s con
tent. Who knows ?

So one day Mr. Stalin woke up 
and found ""out what “casualties” 
have happened to his country’s live
stock, but he put the blame on his 
peasants for wholesale slaughtering 
of cattle and forgot that Hitler is 
his neighbor.

In a four-hour speech to the All
Union Communist party Congress 
he revealed for the first time the 
following figures: horses have drop
ped from 34,000,000 in 1929 to 16- 
500,000 last year; cattle from '68- 
100,000 to 38,600,000; sheep and goats 
from 147,200,000 to 50,600,00, and 
pigs from 20,900,000 to 12,200,000.

Well! Who knows? Maybe Hitler 
wasn’t there. Maybe he was?

K. of E. Members
Please Take Notice!

Will all the members please try 
to attend our card-party next Satur
day, February 24th., at Evelyn Vitus’ 
home, 10906 Morison Ave., as there 
is quite an amount of business to 
be discussed which was not done at 
the last meeting.

Remember too, that the 4th, of 
March is St. Casimer’s Day the day 
on which all the members of the K. 
of L. throughout the country re
ceive Holy Communion in corpore.

If one is not capable of attending 
the card-party, but feels sure that 
he will receive communion with the 
club members and attend the break
fast after communion, please call 
HE. 3173 for full details concerning 
this event. Every one is advised to 
fulfill this duty, as results will nec
essarily have to be sent to the cen
tral offices and Rev. Fr. Valančius, 
Spiritual Advisor to the Knights.

Alvina Salasavice,
President.

WEAKENED BY WEEK-ENDS ‘HEALTH*
By PETER SKUKAS

Air Mail — Fan Mail—■ 
Mail Pouch

Ever since the days of the pony 
express, the mail system never com
manded any attention until recently 
when Roosevelt rescinded the air 
mail contracts.

Many people objected to this move 
allowing the army fliers to carry 
mail. Some believe that they haven’t 
the experience. (So would you if 
you had stock in an aircraft con
cern.) Can you imagine that? If 
they have flown through sizzling 
bullets during an air attack and 
these “air devils” escaped they cer
tainly are most qualified to carry 
mail where the only obstacles are 
the elements. Further, the army 
fliers have for years carried “Mail 
Pouch”. This alone entitles them 
to much consideration.

It seems that some of the “up-etty- 
ups” got together in a sociable way 
—even on the grounds of the govern
ment—and decided to slice the “pie 
of patronage” for air mail contracts. 
This in law is termed collusion. 
(And for the benefit of those “col
lege graduates” whose degrees haven’t 

meant a thing to them, except swel
led their heads, allow me to explain). 
It is a colloidal aggregation of am
algamated individuals who adjudicat
ed to themselves the right to partici
pate in the distribution of impor
tant, fat, juicy contracts for their 
own bellicose benevolence through the 
medium of a bestial alliance with 
the inmates of the White House I 
during the “hey-day” of bankrupt 
banks which remained open even 
though they were rotten to the core. 
In ordinary life, collusion is mere 
lying, in the courts perjury and in 
the churches a sin, only venial. I 
hope all is clear now. If not, look it 
up.

Ever since the air mail was in
augurated the term “fan. mail” was 
originated. Radio singers who could 
not sense the pulse of “their dear 
public”, could not wait without fal
tering before they received their re
ports and thus we get “fan mail” 
because the propeller of the areo- 
plane, fans aplenty during the course 
of its flight cooling some of the hot 
condemnations.

There is no telling what this man 
Roosevelt is going to do next. The 
White House has become a “hot

house” for some men; bankers, air 
mail men, industrialists and security 
dealers that dealt in gilt-edged blank 
faced stocks.

Roosevelt is giving the govern
ment back to the people. Who wants 
it? Why even the people don’t 
want it. Why not take it. We will 
get the bag in the end anyway. He 
is showing the “big shots” that this 
country is not, of the bankers, by 
the industrialists, and for the cap
italists.

The next step that Roosevelt should 
take is to form a NRA code for 
churces to regulate the overproduc
tion of ministers, gospels, and ser
vices. Competition is so keen be
tween them now, Ministers can’t 
even make an honest living plying 
their trades. After spending ten 
years in a seminary studying such 
dreary, unconnected subjects as: theo
logy, theosophy, teleology, theism, 
monotheism and the like which the 
people and even they themselves can
not understand what it has to do 
with burials, weddings, building 
churches, contracts, finance and pub
lic speaking. Some people allege 
that they would be more fit to their 
jobs if they studied banking. It 
would be more like following their 
careers.

Another angle to this man Roose
velt is his exposing our dear hero, 
Lindbergh, who seriously objected 
to the- President’s move in the air 
mail clash. It’s the first time the 
“boy wonder” came out with his 
thought since his heroic days. Would 
you keep still if you were given 250- 
000 shares of the XYZ stocks? Who 
says no ?

Every person, our constitution 
states, is born equal and has a per
fect right to enjoy the “pursuit” of. 
happiness. All of us are, indeed, 
having great fun pursuing happiness 
without being pursued by the tax 
collectors, gas men and thousands 
of others. Ain’t life Great? Eh! We 
also have a right to enjoy the peace
ful possession of our property and 
freedom from confiscation without 
the due process of law. We are con
fiscated of even our legal rights so 
how could we prevent the confisca
tion of our property. Does anyone 
own stock in corporations or banks? 
You ought to know. It’s a great 
thing that the White House can’t 
be moved. Some ingenious person 
would have swiped it long ago.

By DR. A. J. KAZLAUCKAS

THE ELECTRI
BUILDERS EXCHANGE BUILDING

CAL LEAGUE
• 18TH FLOOR • CHERRY 2535

PROSPECT NEAR ONTARIO • ONE BLOCK SOUTH OF PUBLIC SQUARE

ELECTRICRATE S I N CL E V El AND 
ARE THE LOWEST IN HISTORY

?..£ .......... - - -............... ... ..J. -----------------------—--------- --------------------------------------------------------------------——2 ■■

THE NEW YORKER
Gems of Thought

When self is conquered, there is 
no more victories to be won.

Ingratitude is the highest crime 
in humanity’s calendar.

The past is all in yesterday; the 
future lies in today.

To live is right and to gain know
ledge is no evil deed as has been 
taught.

Only those who have tasted death 
know life.

Deliver us from our common en
emy and preserve the good in all. 
Knowledge is power, Ignorance is 
weakness.

To stop worry, REASON.

Mental pleasures never cloy; un
like those of the body, they are in
creased by repetition, approved of 
by reflection, and strengthened by 
enjoyment.

Subtract from many modern poets, 
all that may be found in Shakespeare, 
and trash will remain.

Men will wrangle for religion; 
write for it; fight for it; die for 
it; anything but — live for it.

How weak it is to sin and how 
strong to forgive!

The noblest quality of man is 
mercy; the most godly quality of 
man is justice.

Judgment, hope’s cold critic.
V. J. B.

OUR RACIAL ORIGINS
IX.

By VYT. SIRVYDAS.
(Continued from Last Issue)

Prof. Buga enumerates about 60 
words which the ancestors of the 
various Finnic tribes borrowed from 
cur forefathers. These loan words 
establish the fact that our ancestors 
lived on comparatively high cultural 
level, living in houses, having gardens 
and domesticated animals. Among 
others, the Finns borrowed the word 
thunder “perkūnas”, which was the 
Zeus of our forefathers, like the 
thunder bearing Thor to the Scan
dinavians further west. The Es- 
thonians call thunder “pergel”; the 
Finns—“perkele”: the Mardvians— 
“pirgere”. Another borrowing was 
the. word “dievas” which in that deep 
antiquity had not as yet received its 
present meaning of “god”, but was 
the impersonal “sky”, and out of 
which later developed our word for 
“day” (diena). In Finnish sky is 
“taivas”, in Karelian “taivash”, in 
Esthonian “taewas”, in Lyvian “tow- 
as”. From the Goths, through the 
ancient Prussians, we got our word 
for beer—alus. From the Slavs we 
took over some commercial words, 
like “šilkas”, and others. But these 
came comparatively late—around the 
9th century A.D.

Having established who the near
est neighbors of our ancestors were 
prof. Buga goes on to discuss the 
question where can we find the re
gion in wichh the Lithuanians, Finns, 
Germans and Slavs dwelt and made 
all these borrowings? Can we iden
tify it? He thinks we can. In an 
article “Šis Tas Iš Lietuvių ir In
do-Europiečių Senovės” (“Tauta ir 
žodis”. Book II, 1924) prof. Buga 
places the region around the famous 
swamps of Pripet, situated between 
the upper courses of the Nemunas 
river and middle region of the river 
Dniepr. It is a notorious fact, often 
cited by distinguished scholars, that 
the Lithuanian language in its forms

and glossary, is probabaly the most 
archaic of all the Aryan tongues. 
This suggests that the Lithuanians 
are probably not very far from the 
original home of all the Aryans, 
Professor Bender of the Princeton 
University even published a little 
book where he marshalled quite an 
array of scientific facts to show 
Lithuania as a region where most 
likely the original home Aryans is 
to be placed. “The home of the 
Indo-Europeans,” 1922.

One of the latest writers, who 
treated the Aryan question quite 
fully from the archeological stand
point, Gordon V. Childe, (“The Ary
ans”, 1924 p. 116) is prone to be
lieve this, if only the region would 
be as thoroughly explored archeolo- 
gically as Greece, Crete, South Rus
sia, and other sites. Since the Lith
uanians, as far as we know, were 
always near the Nemunas River, it 
is easy to see that the surmise of 
prof. Buga in regard to the Pripet 
marshes as the original home of our 
ancestors has very strong grounds, 
for being true. It is to be noted, 
that the majority of schlars have 
abandoned the theory of the Asiastic 
home for the Aryans and direct their 
attention now to Europe, more par
ticularly to the northeastern part of 
it. Some place it in the plain of 
North Germany, some in South Rus
sia, some in the Hungarian plain. 
Prof. Buga puts it around the Pripet 
marshes.

(To Be Continued)'

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

COLDS AND THEIR 
CONSEQUENCES

The most common ailment in the 
temperate and frigid zone of this 
continent is the disease called the 
common cold.. It is a catarrahal in
flammation of the upper respiratory 
tract which results from infection by 
miqro-organisms and perhaps from 
other causes not yet definitely deter
mined. Terms such as “acute 
rhinitis”, “acute pharyngitits”, acute 
laryngitis or acute tracheritis, are 
often employed to designate the reg
ion chiefly affected by the disease.

The disease is infectious in nature 
and no bacterial organism can be at
tributed as specific in causing this 
disease. Many hypothesis have been 
presented but careful investigations 
have disproved them. Some men 
have stated that colds are caused by 
ultramicroscopic organisms or “filt- 
rable virus” and at the present time 
investigations are done along these 
lines. Normally in the nose, throat, 
tonsils are harbored various bacter
ial organisms and under suitable 
conditions these bacteria can invade 
the tissues, and give rise to catar- 
ral symptoms but their relationship 
to the cause of colds has not been 
satisfactorily determined.

Environmental factors such as chil
ling of the body, sudden cooling 
after exercise or any conditions in 
which the body is subjected to sud
den temperature changes, the wear
ing- of wet shoes and clothinp-. fatigue 
and irritants in the air, often nre- 
oinitate the onset of a cold. The 
'■hanges in the temperature of the 
body increases the susceptibility to 
infection esnec’ally of the nose and 
throat. This in turn distrubs the 
local resistance and renders it to 
bacterial invasion. Again deform
ities in the nose, enlarged adenoids 
and tonsils, chronic sinus trouble are 
factors in promoting the onset of 
the common cold.

Diseases of this type are often 
highly contagious and may spread 
readily* among the members of a 
household. At times, however the 
disease seems limited to a single 
individual, and others in contact 
with the patient do not contract it. 
Children and especially newborn in
fants are highly susceptible and 
must be segregated from those who 
have the disease. It is spread by 
those who are afflicted with it by 
sneezing, coughing expectoration and 
blowing the nose. They are num
erous in the autumn, winter, and 
late spring.

The onset of a cold is usually 
marked by sensations of burning 
or itching of the nose in about one 
third of the gases, the inflammation 
remains localized but in many in
stances further developement in the 
nose, throat, sinuses and chest begin. 
The patients are uncomfortable, eyes 
are red, the interior of the nose is 
stuffed or occluded and from it pours 
a waterv discharge which causes 
much sniffling and blowing of the 
nose. Headache and dull pain in 
the face and back of nose are com
mon. The sense of smell and taste 
and hearing are impaired. The voice 
becomes husky and muffled, and 
hoarseness indicates involvement of 
the iarynix. Swallowing and open
ing of the mouth may be difficult or 
painful especially when the throat 
and tonsils are inflammed and ton
sillitis developes. Coughing, dry in 
nature is most distressing, and when 
the trached or windpipe is involved 
a sensation of tightness and sore
ness appears behind the sternum. 
Tender swellings appear below the 
jaws and the neck. The patients 
have a fever and complain of pains 
and aching in the back and bones; 
constipation is common and in others 
abdominal cramps, lack of appetite, 
and even nausea occurs. These sym
ptoms may last a few days or many 
months. Of course if complications 
set in then the duration of the af
fection is prolonged.

(To Be Continued)

PERSONAL NOTICES

Please do not read unless this con
cerns you!!!!!

Accept my belated acknowledge
ment for your excellent communica
tion. Shall write you soon A. Stelmok 
of Chicago.

I hope you like it!! Rose L.
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KOMER WOOD & COAL CO.

1201 East 80th St. Phone GArfield 2921
LIETUVIS ANGLININKAS

Visokias geras Anglis ir Malkas Parduodam ir Pristatom į Namus.

Original Pocahontas Lump.................................. $8.00
(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

“Give me some of your 
I want 

who 
and

glad to hear 
a pacient say, 
cards to pass out to my friends.
them to know I have found a dentist 
is careful, — knows his business 
didn’t rob me when the time 
the bill.”

No wonder my office is 
work and fair prices always

came to pay

busy. Good 
win.

E
DR. RAY SMITH Dentist

_ East 74th and St. Clair Avenue
5 Office hours 9 A. M. to 8 P. M.. Closed Wednesdays & Sundays.
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ŠIAULIAI
TILŽIŠKIAI NEAPSI
EINA BE LIETUVOS 

PRODUKTU
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Šiaulių miestas gana kaičiai mirė, 
sparčiai auga ir didėja. At-: Ta pati liepa kur buvo 
sistato, keliasi iš griuvėsių, I pririšti ir nukankinti jau-į 
ir šiaip jau daug naujų na-, nikaičiai, turi savotišką is-Į 
mų budavojasi. Jau ne- toriją. Liepa yra pačiame 
daug griuvėsių belikę, ir už j viduryje kaimo, milžiniško 
trejeto metų gal ir tie griu- didumo ir storumo, 
vėsiai bus pašalinti, o jų 
vietoje išaugs dailus namai.

Vienas nemalonumas šia
me mieste tai su senais na
mais užsilikusiais nuo prieš
karinių laikų. Kadangi ta- __ . ,
da buvo gatvės ir šaligat- liudininke kryžiuočių ir vė- 
viai siauri, daba.’’ prireikė liau Švedų karo, nes 
gatves išplatint, na o tie na
mai palieka išsikišę ant ša- su mėgiamas karo laukas, 
ligatvių, kas sudaro nema
lonią išvaizdą. Bet tie na
mai bus pašalinti. Jau šy- 
met yra nurodyta daugelį 
senu namų prašalint, ir jie 
bus pradėtą nugriauti kai
po senos lūšnos, ir taip kas 
metai jos bus naikinamos, 
jų vietoje augs naujos ma
dos namai, ir už desėtko 
metų bus dailus miestas. 
Butų geras dalykas kad me
diniu namų savininkai, ku
rie išgali, nudažytų namus, 
tada butų ir namui sveikiau, 
nes neputų, ir išvaizda bu
tų gražesnė. Ne tik pačiam 
geriau išrodytų bet ir sve
timtaučiams atsilankius da
rytų gerą įspūdį. Nedažy
tas namas, pastovėjęs kelis 
metus, labai blogą išvaizdą 
įgauna, išrodo kad jau vi
sai laužas. Nudažius išro
do kaip naujas, nors butų 
jau ir senas. Vertėtų į tai 
atkreipti atidos. D. T.

Vasa
ros laike visa ji juoda nuo 
špokų, nes jos drevėse ran
da prieglaudą keli šimtai 
špokų.

Liepa atsiradus dvylikta
me šimtmetyje, kuri buvo

visa
Narkunų apielinkė buvo vi-

ką liudija kurganų lieka
nos. Liepa Lietuviams at
stojus gera žvalgybos vie
ta. Kryžiuočiai sugavę nar
sų kari Rageli pakorė toje 
liepoje. Lietuviai už tą at
simokėdami liepoje pakorė 
25 kryžiuočių kariumenės 
vadus.

Liepos liemėnyj esą daug 
nulužusių vilyčių galų, ku
rie dabar apaugę žieve ir 
apgarŲožėję.

P. Kriukelis.

NORI VIENO KIAUŠINIŲ 
EKSPORTO CENTRO

Kaunas. — Lietuvos naminių 
paukščių ir smulkių gyvulių 
augintojų draugija yra susiru- 
pinus išplėsti paukštienos eks
portą, o kiaušinių eksporto rei
kalu yra nusistačius jog Lie
tuvoje reikėtų sudaryti vieną 
kiaušinių eksporto centrą.

kaip

prod u k- 
nugalėję 
Kasdie- 

pasienic- 
mus dar 
Ant Pa-

Kaunas. — Vokiečiai, 
žinia, gerokai suvaržė vadina
mą mažąjį pasienio susisieki
mą. Žmonės, anksčiau galėję 
laisvai ateiti į Lietuvos pusę 
nusipirkti sau maisto 
tų, tuo tarpu beateina 
tik daugybę sunkumų, 
ninių reikalų spiriami, 
čiai tačiau veržiasi pas 
labiau negu prieš tai.
nemunės tilto susigrūdimas bu
na nepaprastai didelis, žmonės 
kol pereina per Vokiečių mui
tinę, eilėse turi išstovėti po 3 
ir 5 valandas. Nėra tos dienos 
kad del susigrūdimo neįvyktų 
nelaimių.

Kai kurie Tilžiečiai tvirtina 
kad pradėjus praktikuoti su
varžymus, judėjimas pasienyje 
padidėjo, žmonės nežiūri nie
ko, nes maisto produktai Lietu
vos pusėje yra keliariopai pi
gesni, o ekonominė pasienio Vo
kiečių būklė nekokia.

Kartu smarkiai prasidėjo 
kontrabanda maisto produktų, 
ypač sviesto. Sako, nėra tokios 
nakties kad nesigirdėtų pasie
nyje šaudymo. Daugelis kon
trabandininkų patenka Vokie
čių muitininkams, bet daugelis 
ir pasprunka. Nežiūrint per
sekiojimų, kontrabanda nema
žėja. “M.R.” i

“DIRVA” yra pigiausias dar-1 
bo žmogaus pasismaginimas 
kada kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

APŠAUDĖ UŽ PAČIOS VI
LIOJIMĄ. Vasario 16 d. Har
ry Smernov, palaukęs prie var
tų Fodo dirbtuvės išeinančio 
savo įnamio, Ralph Borremano, 
51 m. amžiaus, kurį laikė savo 
geru draugu, paleido į jį aštuo
nis šūvius ir sunkiai sužeidė. |

Smernov,

Tėvas 
irgi pabėgo, bet 
surastas ir areš-

Guardian Natio-
Commerce prade-

kai persigandę išbėgo.
po šaudymo 
vėliau buvo 
tuotas.

IŠMOKA.
nal Bank of
jo išmokėti savo depozitoriams 
kurie turėjo tame banke pini
gų mažiau $1,000.

VALDŽIA paskyrė Wayne 
valdybai viešiemsareštuotas, pasakė apskrities 

policijai kad Borremaną šaudė darbams - vesti dar $5,000,000.
prie Darbo užteks iki Kovo pabai-

prisigretinęs būda- “ai-
už paviliojimą jo žmonos, 
kurios jis
mas jų namuose kaipo Įnamis. 
Borreman pasimetė su savo 
žmona daugiau metas laiko.

Pavasariui ateinant pradės 
atleisti iš viešų darbų pirmiau-

BEDARBIAI GAUS DIRBTI Svarbiausi Apšvietimui
UKĖSE. Ruošiama planai pa
rūpinti žemės Tūkstančiui be
namių, kurie užlaikomi Fisher 
prieglaudoje. Pernai viena 
namių prieglauda panašiai 
statė savo įnamius dirbti ir 
toje paskirtoje žemėje per 
sąrą išaugino $18,000 vertės 
daržovių.

žinoma, ne visi tie benamiai 
nori ūkininkauti. Dalis jų yra 
taip vadinami Amerikoniški 
“tramps” (valkatos), kurie die
nos metu vaikščioja nuo durų 
prie durų ii’ prašo išmaldos, vis 
tik pinigų, ir susirinkę ant deg
tinės prageria, o nakvoti per
eina į prieglaudą, kur gauna ir 
užvalgyt. šita rūšis benamių 
labai bijo darbo.

Kambariai

šia kaimų žmones, nes jie gali I Miestų darbininkai ilgiau bus 
gryžti prie savo darbų ukėse. j palaikomi prie viešų darbų.

AMERIKIETE ŠEIMININKE NEGALI KAVOS GERTI
BE FRANCK’S CIKORIJOS

Bandė Vieną Dėžutę Praeitą Metą

be-
pa- 
jie

Trys

NUŠOVĖ PRIE STALO. Do
minic Tropiano, 52 m. amžiaus, 
nuo 13467 Maine avė., susivai
dijęs su savo žmona, griebęs 
revolveri pradėjo šaudyt į savo 

, žmoną vaikų akivaizdoje. Vai-

kambariai — virtuve, skal
bykla ir maudynė — vra logiškiausi 
pradėjimui įrengti tinkamas šviesas 
kada imi apšviesti namus, sako švie
sos ekspertai Elektriškoje Lygoje 

Visuose tuose kambariuose švie
sa reikalinga gera, bet retai aprū
pinti, net moderniškuose namuose.

Virtuvėje gera šviesa reikalinga 
ne tik dėlto kad tame kambaryje 
daugiausia atliekama namų ruošas 
darbų, bet ir dėlto kad ten daugiau
sia visa šeima sueina. Gera šviesa 
virtuvėje galima turėti įdėjus 100 
wattų lempa (bulb).

Skalbykloje gera šviesa reikalin
ga todėl kad tas kambarys papras
tai randasi skiepe kur negalima tu
rėti geros naturališkos šviesos.

Gera šviesa skalbykloje j 
turėti įdėjus 100-wattų tyro 
lempą arba 150-wattų dienos 
sos lempą virš skalbyklų.

Maudynės kambaris tankiai 
stas nors reikalinga gera šviesa vy
rams laike skutimose ir ten daugu
ma šeimos narių rengiasi ir mote
riškos taisosi sau plaukus.

Tinkamas didumas lempos yra 60- 
wattų abiem šonai veidrodžio.

The Electrical League noriai su
teiks kožnam patarimą dykai kaip 
įtaisyti namuose šviesas. Taipgi ap- 
silankykit Electrical League Exhibit 
ant 18-to aukšto. Builders’ Exchange 
Bldg. Ten nieko nesiūloma pirkti 
ir viskas paaiškinama nemokamai.

Geras kavos puodelis yra ge
riausia valgio dalis ir tai yra 
šeimininkės pasidi d ž i a v i m u 
kuomet ji gali pagaminti ska
nią ir priimnią kavą.

Bet tikra skanios kavos pa
gaminimo paslaptis yra tai j- 
maišymas mažiuko šaukštuko 
Franck’s Cikorijos į verdamos 
kavos puodą ar perkoliatorių. 
Cikorija turi nuosavą malonu 
kvepėjimą ir aromatą, kuriam 
susimaišius su kavos kvapsniu 
kavą padaroma tikrai skania. 
Ji taipgi užtikrina geresnę spal
vą ir tvirtesnę sudėtį.

Jeigu jus pabandysite cikori
ją vieną sykį — niekad kavos 
be jos nevirsite, štai ką atra
šė mums viena Amerikietė šei
mininkė :

“Aš gavau vieną dėžutę 
cikorijos, kurią jus man siun- 
tėte ir ji man labai patiko. 
Dabar aš negaliu kavos virti

ir gerti be cikorijos. Franck’s 
Cikorija suteikia kavai tik
rai gardų skonį.”

Nestebėtina todėl kad gores
niuose restaurantuose ir jūsų 
senoje tėvynėje kava visuomet 
verdama su cikorija. Pamoky
ki! savo dukterį kaip pagamin
ti kavą su Franck’s Cikorija.

Franck’s Cikorija geriausią 
kavą padaro dar gardesne.

Franck’s Cikorija parduoda
ma dėžutėse, lazdelių ir plys- 
kelių pavidale grosernėse ir ka
vos krautuvėse. Dėžutės kai
nuojančios 10c gali užtekti mė
nesiui ar dviem. Pasipirkite ci
korijos šiandien! Jeigu nega
lite jos gauti savo apielinkėje, 
atsiųskit mums 10c., o mes pa
siųsime jums vieną dėžutę. Ra-

HEINR. FRANCK & SONS.
FLUSHING, N. Y.

stiklo 
švie-

aplei-
WILKELIS FUNERAL HOME

Licensed Funeral Director
6522 Superior Avenue

NOKINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok 

musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo 
(lerniškas.

yniiiiitiiiiiii

NARKUNŲ ISTORINIS 
KRYŽIUS IR LIEPA

Dvylika kilometrų i pie
tus nuo Rokiškio randasi 
dvi Narkunų pilys, apie ku
rias jau Amerikos Lietuviai 
žino iš mano aprašymų, to
dėl dabar jų neliesiu.

Važiuojant iš Ragelių, 
prie pat kaimo ir vieškelio 
stovi didelis akmens kry
žius su pažymėjimu “1812 
R—”. Šis kryžius turi dvi 
istorines reikšmes. Kuni
gas A. Strazdelis tuo laiku 
gyveno Kamajuose ir jis 
buvo suspenduotas. Vienok 
žmonės to suspendavimo 
nepaisydavo ir Kun. Straz
deli, nors senutėli, pakvie
tė tą kryžių pašventinti. 
Kun. Strazdelis patėmijęs 
kad ant kryžiaus vietoje 
Lietuviško žodžio “metas” 
iškalta Lenkiškai “rok”, bu
vo atsisakęs kryžių šventin
ti. Jaunimui ir šiaip vi
siems žmonėms pasižadėjus 
kad žodis “rok” bus panai
kintas, kryžius buvo pa
šventintas. Vietos dvarpo
niai dažinoję tą pasižadėji
mą darė pastangas kad tas 
Lenkiškas žodis liktų amži
nai. Drąsuoliai Narkunas 
ir Lašas ištrynė dvi raides 
o ir k ir liko tik R., kuris 
iki šios dienos tebėra. Abu 
raidžių • ištrynėjus vietoje 
dvarponiai suėmė ir pririšę 
prie liepos nuogus apleido 
širšėmis. Po to abu jauni-

SVEIKSTA
Kaunas. — Ponia Z. Smeto

nienė buvo smarkiai susirgus 
plaučių uždegimu, bet dabar 
jau sveiksta.

Bedarbio Tragedija
Mariampole. — Prieš k1, 

laiką 
nugirdo 
nabalės 
darbo, 
tas ir 
Nuvykę 
sąlygos 
kad dauguma neįpratusių j miš-1 
ko darbus pabūgo. Be to, ne-1 
labai palankiai sutiko juos kiti; 
darbininkai, 
nešdami 
tiko tik 
tarpe ir 
ilgai jis 
tančio medžio buvo užmuštas

O ROSEDALE Of 
Dry Gleaning Go.t

t C. F. PETRAITIS, Prop. * 
t 6702 Superior Ave.,c t
4<

RESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

gėrimus
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —-

TAUPYKIT IKI GALIT!
Musų galutinas aptuštinimo Išpardavimas 

VYRAMS ir VAIKINAMS 

overkotu
Visi turi būti išparduoti neatsižiurint Į kaštus.

Krautuvė atdarą kas vakaras.

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings RoadICO ix _« L : 1

Mariampblės bedarbiu!
kad Sasnavos ir Var- ^iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiMtiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL  
miškuose galima gauti 
Susitaisė jų koks šim- 
išvyko kirsti medžių. !
į vietą nusivylė, darbo į 
pasirodė tokios sunkios I

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota. Laidotuvių Direktorė) j
Lithuanian Funeral Home i

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =
kambarius leidžiame dykai. :

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit E
.... _ teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- :

sodiečiai. Neper- į £as ,r gel-esnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- i
sunkumų, kiti gryžo, Į = nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
patys atkakliausi, jų-Ę gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- :

Naginonis. Tačiau ne- = siririkimo. Reikale telefonuokit. :
kirto, nes vieno virs-, i Edna Avenue ENdicott 1763 i
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100,000
Vyrų, Vaikų ir Moterų 

Sutaupo su Savaitiniais Pasais
Netoli 74,000 suaugusių ir apie 27,000 mokyklų 

vaikų, su $1.25 vertes savaitiniais pasais ir mokyklos 
pasais, važinėja gatvekariais ir motoriniis kočais už že
miausią kainą Cleveland© viešos transportacijos siste
mos istorijoje. Daugybės važinėjimas atsieina tiktai po 
3 centus kiekvieną kartą.

Niekur kitur Suvienytose Valstijose nerasit tokio 
pigaus važinėjimo. Tas buvo galima atsiekti su pagal
ba Miesto Tarybos kuri gelbėjo mums sumažinti musų 
veikimo kaštus.

Sulyg patarnavimo už kaštus plano, kaip mes da
bar operuojame, koks nors padidėjimas lėšų reikalaus 
padidinimo ineigų, arba apsunkinimo patarnavimo. Pa
didėjimas musų kaštų reikštų pavojų palaikymo dabar
tinių pasų privilegijos.

Mes išleidžiame ši persergėjimą nujausdami ne
kuriu grupių naujus pasikėsinimus gauti iš gatvekarių 
privilegijas važinėtojų kaštais.

The CLEVELAND RAILWAY Co.

: HEnderson 9292 =
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Kožnam Namui Reikia
Nor Vieno Gazinio

Dabar yra pats tas meto laikas didžiausiam Radiant- 
fire naudojimo reikalingumui.

1 aipgi geriausias laikas pirkti gazo Radiantfires už 
visiškai žemą kainą, nes mes norim išparduoti visus

Genuine Humphrey
Radiantfires Už

Visai Žemas Kainas
Nekurie jų rusių jau tapo išdirbėjų nutraukti ir dau

giau negamins. Nekuriu modelių turim likusius tik ke
letą. Bet visi yra to paties geriausios rūšies darbo ir 
taip pat mekaniškai veikia kuopuikiausia. Parsiduoda 
visai pigini iki jų išteksime.

THE EAST OHIO GAS CO
East 6th ir Rockwell MAin 6640
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| KAS GIRŪET CLEVELANOE-APIELINKESE > |
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ĖNdicott 4486—Atdara vakarais
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA noruoja.
APVAIKŠČIOTA GRAŽIAI IR

IŠKILMINGAI
“Gražiausia vienok est: akimis matyti 
Kad širdims ir žodžiams ir darbai atsako, 
Kad visi tie Lietuviai pilys, nevaryti, 
Savo Tėvynes garbei n -apželdino tako.”

; —Dr. Vincas Kudirka.

Šymet pirmą kartą musų tė
vynės Nepriklausomybės sukak
tuvės buvo apvaikščiotos kitaip 
negu penkiolika sukaktuvių pir
miau.

Sekmadieni, Vasario 18 d., 
apie 2 vai. po pietų prie Lietu
vių salės ir “Dirvos” redakci
jos pradėjo rinktis automobi
liai išrėdyti Amerikos ir Lietu
vos vėliavų spalvomis, kiti čiai 
pat atvažiavę išsipuošė. Visi’ 
rengėsi važiuoti i Lietuvių Dar-, 
želi prie Dr. Jono Basanavičiaus- 
— musų Tautos tėvo — pamin
klo, jam nusilenkti, padėti vai
nikus.

Na o tų vainikų buvo net še
ši, ir smagu paminėti kad šiose 
iškilmėse aktiviai prisidėjo Ak- 
rono Lietuvių Draugiškas Klu
bas atverdamas vainiką ir at
siųsdamas savo delegaciją i iš
kilmes.

Kiti vainikai buvo: Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjungos, 
Suvienytų Draugijų, kurios pa
minėjimą rengė, Kultūros Drau
gijos (šis vainikas buvo pui
kiausias, gyvų gėlių), ir pora 
vainikų buvo, nuo privatinių as
menų : J. Jaro ir K. S. Kurpiaus 
ir pagaliau nuo gėlininko Si- 
dabros ir jų visos šeimos.

Lietuviu automobilių demon
stracijai i Darželį vesti polici
jos viršininkas atsiuntė du mo- 
torciklinius policijantus ir vie
ną automobilyje. Taigi visu ke
liu buvo padaryta Lietuviams 
laisvas pravažiavimas.

Trylika Lietuvaičių, tautiš
kuose rūbuose pasipuošusios, 
poroje automobilių nuvežtos su 
tais vainikais į parką, ir jos 
ten, po dvi nešė _po vainiką, o 
viena kelią vedė.

Atvažiavus“; Darželį, jau ra
dosi minia iš apie septynių šim
tų žmonių sustojusių aplink Dr. 
Ba sa na v i či a u s paminklą.

Lietuvių laimei, nors dabar 
žiemos laikas ir pora savaičių 
kaip siautė ištisai dideli šalčiai, 
tą. dieną oras visai atšilo kad 
mergaitės galėjo nešti vainikus 
tiktai savo tautiškuose rūbuose, 
be ploščių, kas pridavė gražumą 
iškilmei. Po visų ceremonijų, 
į vakarą vėl atšalo ir pradėjo 
snigti.

Vainikus nešė: Marė, Elena 
ir Marcelė Beržinskaitės, Nata
lija Kazlauskaitė, Alvina ir Do
micėlė Salasevičiutės, Elena ir 
Alvina Baltrukoniutės, Adelė 
Sadauskaitė, A. Ošetskaitė, A. 
Rakauskaitė ir Akronietės: Jie- 
va Kazlauskaitė ir Bernice Ma
sonaitė.

Prie paminklo, iškilmių vedė
jas Jonas Jarus perstatė kalbė
ti Darželio Sąjungos pirminin
ką. Adv. P. V. česnulį ir paskiau 
“Dirvos” redaktorių K. S. Kar
pių, Darželio Sąjungos sekreto
rių. Abu pasakė gražias trum
pas patriotines kalbas. Cere
monija užbaigta Lietuvos Him
nu, kurį sugiedojo visa publika 
vadovaujant Akroniečiui Ignui 
Ho’i.šiui.

Minia' dar ilgiau pasiliko Dar
želyje, apžiūrinėjo vainikus ir 
džiaugdamasi tokia gražia tau
tine iškilme, tokiu musų Cleve- 
land'e’ių dirbimu ne tik neap- 
žei lir.ti Tėvynės garbei tako, 
kfin džiaugiasi Dr. Vincas Ku
dirka tose eilėse viršuje, bet 
dar išbudavojimui plačių vieš
iu lių musų Tėvynės garbei di
dinti. Musų Darželio idėja, Dr. 
J. Basanavičiaus paminklo pa
statymu Clevelando Lietuvių 
D-'želvi- nutiesta platus vieš
kelis tarp Clevelando ir Lietu
vos ir kitų Amerikos Lietuvių 
kolonijų, :.r štai viena kolonija 
po kitai, musų Clevelandiečių 
nutiestais Tėvynės Garbės vieš- 
ke’iais atvažiuoja į musų Dar
že! . atveža vainikus, ir didina 
musų Tėvynės Garbę šioje ša
lyje.

šiam Darželiui panašaus daly
ki l ietuviai neturi niekur ki
tur pasaulyje be pačios Lietu
ves.

Jeigu tik mes Clevelande lai- 
k\ simes tautiškos vienybės, šis 
D eželis metas po metų bus di- 
-1'':au išpuoštas, ir bus taip kad 
kožną metą iš visos Amerikos 
Lietuviai atsius savo vainikus 
ir prisidės prie musų Tėvynės 
Garbės kėlimo.

BANKETAS
Iš Darželio gryžo apie ketu

ri desėtkai Lietuvių, tarp jų ke
li Akroniečiai, į Lietuvių salę, 
kur buvo surengta banketas. 
Prie jo surengimo daugiausia 
pasidarbavo p. Darata Jarienė. 
čia irgi vienas kitas veikėjas 
pasakė po gražią kalbelę, pir
mininkaujant p. Jarui.

KONCERTAS IR KALBOS 
šeštą valandą vakare, viršu

tinėje didžiojoj salėj buvo su-i 
rengta didesnis Nepriklausomy-j 
bes. šventės programas. Nors, 
oras jau buVo susigadinęs, nors j 
Darželyje šimtai matė gražias! 
iškilmes ir tikėtasi kad salėje 
nebus tiek daug žmonių, tačiau) 
publikos priėjo pilna salė.

Programas pradėta su Lie
tuvos Himnu, scenoje suėjus vi
siems programo dalyviams; pia
nu vedė Domicėlė Salasevičiutė. 
Programą vadovavo Jonas .Ja
rus.

Patriotiškų dainų programą 
atliko: Adelaide Miliauskaitė, 
Nellie Kavaliauskienė, Akronie
čiai broliai Holišiai, Elena Gri- 
giv.tė, Domicėlė ir Alvina Sala
sevičiutės. Juozas ir Petras Lui- 
zai. Visi atliko labai gražiai, 
ir buvo iššaukti padainuoti dau
giau. ‘ ■

Kalbėtojai buvo; Adv. P. V. 
česnulis, P. J. žuvis, Kun. E. 
šteigmanas iš Youngstown, O., 
A. Banys iš Pittsburgho, K. S. 
Karpius ir Kun. A. Karužiškis.

Aukų surinkta $40.02, kurios 
eina į Darželio fondą. Atliks 
keliolika dolarių nuo įžangos ti- 
kietų, padengus lėšas, irgi Dar
želio fondui. Taipgi išplatinta 
apie 150 Vilniaus Pasų. >

Reikia pabaigoje pasakyt kąd 
ši didelė musų Tautos šventė 
išėjo visapusiai puikiai, be jo
kių trukumų: viskas išėjo kaip 
komiteto buVo iškalno nustaty
ta.

Prie surengimo dalyvavo C. 
Liet. Katalikiškų Draugijų Są
ryšio komisija ir tautinių drau
gijų atstovai.

PASVEIKINIMAS CLEVE- 
LANDIECIAMS

P. Žadeikis, Lietuvos Gene
ralinis Konsulas New Yorke, 
prisiuntė Clevelandiečiams se
kantį pasveikinimą sąryšyje su 
Lietuvos Nepriklausomybės iš
kilmėmis:

Teikitės pasveikinti visus su
sirinkusius aplink Lietuvos tau
tinio atgimimo vado Jono Ba
sanavičiaus stovylą tautiečius 
su Lietuvos 16-kos metų nepri
klausomybės sukaktuvėmis.

Lietuva kultūriškai ir ekono
miškai smarkiai pasivarė pir- 
nvn. Nelaimė betgi kad Vii- 

’ nūs Lietuvai dar nesngražin 
tas: tebėra Lenkų rankose. Bet
gi Lietuva nuo Vilniaus neatsi
sakys. Jus Clevelandiečiai esat 
reikalingi Vilniaus Lietuviams, 
tat stokite j talką Vilniui va
duoti: pirkite “Vilniaus pasus” 
ir ženklelius, tuomi palaikyda
mi Lietuvystės jiegas okupuo
toje Lietuvoje. Tegul šviesi 
Basanavičiaus atmintis įkvepia 
Jus eiti Lietuvos keliu.

(Kitame numeryje tilps au
kautoju vardai ir visos atskai. 
tos.)

TRUKUMAI
Prie visu gerumu, šios Tau

tos šventės apvaikščiojime bu
vo ir trukumų.

Musų nekurie profesionalai, 
nors mėgsta darbuotis viso
kiems svetimiems vėjams, bet 
tautos šventę ignoruoja, ir ne
prisideda nei su centu prie pa
rėmimo Darželio nei Vilniaus 
reikalų.

Nekurie reikalauja didelių 
prašymų dalyvauti, ir jeigu to 
nepadaroma, visai nedalyvauja. 
Tautos šventę švęsti nei vienas 
neturėtų būti raginamas, bet 
turėtų stengtis stoti ir išvien 
su visais dirbti.

Kitas keistas dalykas tai tas 
kad bažnytinis lapelis, kuris 
nei iš šio nei iš to garsina cici
likų prakalbas, tuo pačiu sykiu 
Lietuvos Nepriklausomybę ig-

Katalikai turėtų paklausti to Į 
lapelio leidėjo kodėl lapelyje ku-j 
ris turi-būti bažnytinis organas 
skelbiama cicilikų biznis, o ap
leidžiama musų tautos reikalai. 

Į Visuomenė turėtų apsižiūrėti 
ir su jokiais išgamomis reika
lų neturėti.

Taipgi geistina butų kad kle- 
'bonas Kun. Vilkutaitis, kuris
prakalbose atvirai skelbia Lie
tuvių vienybę, neleistų tą vie
nybę ardyti tokiems gaivalams 
kurie aplink bažnyčią sukinėja
si bet judošiškus darbus dirba.

SVEČIAI
Tautos šventės proga, Cleve

lande lankėsi svečių iš keleto 
aplinkinių miestų, tarp jų Ale- 

i kas Banys iš Pit tsburgro, bu- 
1 ves seniau uolus darbuotojas 
Ejevelande, taipgi K. Stupin iš 
Struthers, Ohio, abu “Dirvos” 
skaitytojai, ir Kun. E. šteig
manas iš Youngstown.

ŽMONIŲ SUVEDŽIOJIMAS. 
Chicagos cicilikų dienraščio re
daktorius sumanė pavažinėti vi
suomenės sudėtais neva, antram 
skridimui pinigais, po kolonijas 
padarymui biznio savo laikraš
čiui.

Didesniam vietinės visuome
nės apgavimui, rengdami cięili- 
kų kermošių, ant plakatų sudė
jo vardus tautininku ir katali
kų veikėjų ir artistų, patrauki
mui žmonių.

Plakatams pasirodžius, P. J. 
žuris prakalbose Vasario 18 d. 
viešai pareiškė kad jis griežtai 
atsisakė būti cicilikų vakare 
kalbėtoju.

Toliau, tą patį pasakė ir Ele
na Grigiutė. broliai Luizai, ir 
D. ir A. Salasevičiutės.

Ar vietos komitetas iš savo 
didelės “mandrybės” tą padarė 
ar pamokinti iš Chicagos taip 
pasielgti publikos suviliojimui, 
kad paskui galėtų žuvauti, bet 
čia paminėti asmenys tame pa- 
i engime nedalyvaus.

Tie vietiniai kurie darbuoja
si del svetimų reikalų, o aplei
džia, ignoruoja ir pajuokia sa
vo vietinius svarbius reikalus 
susilauks iš musų visuomenės 
jiems tinkamo atlyginimo: vi
suomenė pasakys jiems: kam 
lojat eikit pas tą ir lakti.

LAIŠKAS IŠ FLORIDOS
Franęe Virbickaitė, kuri su 

motina išvažiavo į šiltą Floridą 
pažiemavoti, rašo:

čia labai puiku ir smagu. Va
žiuojant į pietus, pradėjo būti 
šilčiau kada pasiekėm Jackson
ville, Fla. Kada davažiavom į 
Miami, čia pamatėm žmones dė
vint vasarinius rubus, ir ištik- 
ro čia jau karšta. Leidžiam 
laiką saulėje pajūryje, kur pil
na žmonių. Visi smarkiai ap
degę saule. Išrodo kad tikrai 
dabar vasaros laikas. Gėlės žy
di, orandžių medžiai pilni vai
sių, taipgi bananų ir kokonui 
medžiai apkibę vaisiais. Sun
ku net išaiškinti kaip gražiai 
išrodo, ir tik pats pamatęs ga
li tam tikėti.

Oras čia turi 80 laipsnių ši
lumos ir vanduo 74 laipsniai. 
’Tonos laiku pasidaro karšta, 
bet vakare atvėsta taip kad 
naktį reikia gerai apsikloti.

Toliau parašysiu daugiau.

“KARD-PARTĖ”
Gerbiami Clevelandiečiai: šir

dingai prašome nepamiršti at
silankyti į šį smagų vakarėlį, 
kuris atsibus šio šeštadienio va
kare, Vasario 24 d., Lietuviu 
salėje. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Savo atsilankymu parem
si! naują parapiją, kuriai visas 
pelnas ir skiriamas.

Bus dovanos ant kožno stalo, 
už “bunko”, už pinaklį, už “sik- 
stiką” ir už kitokius lošimus. 
Taipgi bus skaniu užkandžių. 
Ši vakarėli rengia Moterų Lab
darybės Draugija, kuri su ko
misija kviečia visus atsilankyti.

50 UŽMUŠTA. šymet nuo 
pradžios metų iki šios savaitės 
pradžios, per 50 dienu automo
bilių nelaimėse Clevelando sri
tyje užmušta 50 asmenų.

MIRĖ HENRY C. RICHMAN
Pereitą savaitę New Yorko 

po operacijos mirė vienas iš 
trijų Richman brolių, kurie tu
ri didelę vyriškų rūbų siuvyk
lą, plačiai žinomą visoje Ame
rikoje. Henry buvo1 jauniausias 
iš trijų. Laidoti parvežtas į 
Clevelandą. ‘ Palaidotas su žy
diškomis apeigomis.

MIRĖ POVILAS PALILIONIS
Vasario 18 d. netikėtai suti-į 

ko mirtį plačiai Clevelande ži
nomas Povilas .Palilionis. 56 m. Į 
amžiaus, nuo ’3348 E. 49th St. 
Jo mirtis paėjo nuo nokiirning • 
atsitikimo namuose, susižei- 
džiant. Liko dideliame nuliū
dime žmona Liudvika, ir duk- 
tciys Jean, Birutė, Emilė ir Ma
rijona. Taipgi jo brolis Sta
sys su žmona Elena, ir dukte
rimis Elena ir Aldona, gyve- 
lanti 1130 E. Ill St. Lietuvo
je liko sesuo Viktorija, Ramei- 
kių kaime, ir giminės. Jonas 
Plerpa, Lietuvoje,..seniau gyve
nęs Clevelande ir čia daug dar
bavęsis; taipgi Chicagoje gy- 
■'pna kiti giminaičiai.

Buvo pašarvotas savo namuo
se, palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis iš šv. Jurgio bažny
čios Vasario 22 d.

Velionis paėjo iš Rameikių 
kaimo, Vabalninko parapijos.

Atvažiavęs Amerikon, gyve
no devynis metus Chicagoje, 
vėliau atvažiavo i Clevelandą ir 
čia išgyveno 31 metą.

P. Palilionis turėjo čia daug 
draugų, kurie jį žinojo kaipo 
rimtą, teisingą ir širdingą žmo
gų. Jisai buvo biznyje, opera
vo rūbų siuvyklą, kurioje už
laikė darbininkus Lietuvius, 
siuvo moteriškus rubus.

Buvo “Dirvos" draugas ir 
skaitytojas, taipgi prenumera
vo “Dirvą” savo giminėms Lie
tuvoje., Priklausė prie Dr. Vin
co Kudirkos draugijos.

Laidotuvėmis rūpinosi Delia 
Jakubauskienė.

Lai buna lengva ilsėtis Ame
rikos žęmelėje šiam geram Lie
tuviui. Ręp.

MIRĖ. Vasario 17 d. mirė 
Antanas Praškevičius, nuo 545 
E. 123 St. Palaidotas Vasario 
20 d., iš Collinwood parapijos, 
Kalvarijos kapinėse. Liko žmo
na Marė ir trys maži vaikai, ir 
brolis Kazys gyvenantis Cleve
lande. Laidojo Della Jakubau
skienė.

NAMŲ SAVININKAMS. Na
mų savininkų susirinkimas bus 
laikomas penktadienį, Vasario 
23 d., 8 vai. vakare, Lietuvių 
salėje. Visų narių priedermė 
atsilankyti. Turėsime svarbių 
dalykų aptarimui, ir bus komi
sijų raportai kas yra veikiama 
ar nuveikta. Pakvieskit nau
jus narius į organizaciją.

K. štaupas, pirm.

BOLININKŲ LOŠIMAS
Andersono ir Tulausko bow

ling alleys einasi smarkus boli- 
ninkų lošimas už čampionatą. I

Vasario 19 d. lošė šie tymai 
ir kiek kuris laimėjo. (Lošia 
visi po tris kartus ir laimėtoju 
skaitosi tas tymas kuris laimi 
du iš trijų arba visus tris) :

šeštoko tymas 2
Andersono-Tulausko 1
Kubiliaus tymas 2
Brazio , 1
Kvedero tymas 0
Obelienio 3

Vasario 20 d. lošis:
“Dirvos” tymas 3
Marčulaičio . 0
Steve’s tymas 3
Addison Foods 0
Wilkelio tymas 2
Elyria Garage 1
Lošimai atsibuna kas vaka

ras ir kas vakaras lošia po še
šis tymus.

CLEVELANDO rubsiuvyklų 
knbininkai pasiryžę streikuo- 

Davė siuvyklų savininkams 
18 valandas laiko išpildyti dar
bininkų reikalavimus. !

MOKYTOJOS Clevelimdo au
kštesnėse mokyklose pradėjo 
organizuotis į Amerikos Darbo 
Federacijos mokytojų skyrių. 
Su Federacijos pagalba tiki iš
kovoti sau geresnio mokesnio.

VILNIAUS ŽENKLELIAI
“Dirvos” redakcijoje galit įsi

gyti Vilniaus ženklelius įsilipi- 
nimui į “Vilniaus Pasus”. Žen
kleliai yra nuo 5c aukštyn ir 
yra labai gražus. Visi jūsų pi
nigai eis Į Vilniaus Geležinį 
fondą. Kada turit atliekamą 
penktuką ar dešimtuką, įsigykit 
Vilniaus Pasą ir Vilniaus ženk
lelių.

SMAGI VAKARIENĖ. Lie
tuvių Moterų Klubas rengia 
smagų vakarėlį Šv. Jurgio pa
rapijos salėje šį sekmadienį, 
Vasario 25 d., nuo 3 v. po pie
tų. Kaip tik publika susirinks 
bus kortavimas už dovanas, o 
6 vai. vakare bus skani vaka
rienė. Po to vėl kortavimas. 
Tikietai tik po 35c. Kviečia vi
sus atsilankyti Komitetas.

MANO 49 M. GYVENIMO CLEVELĄNDE
Rašo N. E. Martišauskas, Vienas iš Pirmiausių šio miesto Lietuvių.

(Tęsinys iš pereito num.)
- Skyrius IX.

Persikėlimas į šv. Petro bažnyčią
Išrinktas komitetas nutarė sueiti kuovei- 

kiau ir padaryt tvarką kad butų galima veikti. 
Suėję apsvarstėm diocezijos įstatus, kuriuose 
pasakyta kad karčiamninkas negali būti para
pijos viršinihku. Tada Olšinskas, unaravas vy
ras, atstojo iš kasieriaus, likosis Abraitis. Na 
ir tuojau pradėjom rinkti pinigus ant bažnytinių 
rūbų ir tt. Per kelias dienas tapo surinkta 
$162.66. Tuoj su Kun. Dielininkaičiu nuėjom į 
krautuvę, išrinkom visus reikalingus rubus ir 
kitas reikmenis: du kieliku ir mistranciją. Ku
nigui nepatiko gyventi pas Pranciškonus. Taip
gi musų parapijom] daugiau apsigyveno apie 
St. Clair avė. Tada mes nuėjom pas šv. Petro 
parapijos kleboną (Superior avė. ir E. 17 st.) 
pasitarti apie leidimą mums laikyti pamaldas 
šv. Petro bažnyčioj. Tas mums užleido koply
čią, o savo klebonui parupinom keturis kamba
rius arti bažnyčios. Kun. Sutkaitis tankiai at- 
zažiuodamo pagelbėt Kun. Dielininkaičiui.

Netrukus nei metui laiko, musų grinorius 
kunigas pradėjo išdykaut ir saunoriai elgtis, iš 
ko kilo visokių nesmagumų tarp komiteto ir pa
rapijom). Priežodis sako: Koks pulkas avių 
nebus, vis atsiranda juoda avis. Taip ir para
pijoj. Povilas Skunskis, Antanas Abraitis, Juo
zas Danilevičius, Antanas Kazlauskas ir Silves
tras Orentas labai stojo už kunigą, ir nežiūrint 
ką kunigas pasakys tai jie vienas prie kito pa
tvirtina. Jeigu Martišauskas su Olšinsku no
rėdavo paaiškint dalyką, anie juos vadino prie
šais ir kunigėdžiais. (Olšinskas būdamas kar
čiamninkas, ir kadangi pas jį daug Lietuvių su
eidavo, perdaug nenorėdavo kištis. Taigi vis
kas buvo ant Martišausko.) Martišauskas para
šė net musų parapijos teatrą ir nusiuntė į “Vie
nybę”, bet ji atsisakė talpinti. Tada Baltimorės 
“Kardas” perleido,per savo laikraštį ir išspausdi
no knygutę su kitu dadėčku, po vardu “Svaras 
Juokų”.

Toliau, supirkom klebonijai ir baldus ir pa- 
samdėm kitą namą ant Davenport avė., toli nuo 
bažnyčios, kad Vokiečiai (šv. Petro parapijo- 
nys) nematytų musų “teatro”.

1896 m. P. Skunskis su Kun. Dielininkaičiu 
organizavo šv. Kazimiero draugiją, kuri susitvė
rė Rugpjūčio 30 d. 1896 metais.

Kun. Dielininkaitis užgyveno bėdos su savo 
šeimininke, jam pradėjo darytis neramu. Su 
patarimu Skunskio ir Abraičio jis išsirengė ) 
Pennsylvania, susirašęs su Kun. Mašiotu, nes 
tą Scrantone vyskupas Hobek buvo suspendavęs.

Niekam nieko nežinant, tik su savo sėbrais 
parvežė parapijos rakandus pas Skunskį, ir sek
madienį pasakė: “Šiandien aš jau apleidžiu jus, 
negaliu toliau dalaikyt Martišausko užsipuldinė
jimų.... Sudiev, daugiau manęs čia nematysit.”

Pasiėmė vieną ar du arnotus, 1 kopą, sako 
jam tą kas tai dovanų davę, vakare suėjo pas 
Skunskį su savo šalininkais, išdalino nekuriuos 
rakandus kitiems, o Skunskiui geriausius pado
vanojo, išduodamas ir raštus kaipo jo nuosavy
bės, kad nuo jo niekas neatimtų.

Apie 10 valandą vakare atėjo atsisveikint 
Olšinską na ir užtiko ten mane ir Miką Dau- 
gininką. Mes ten su kunigu gerai susirokavom, 
kunigas leidosi bėgti laukan, aš su Daugininku 
paskui. Kunigas kaip stirna per tvorą peršoko 
ir pabėgo, o mudu likom, nes tvora mums buvo 
peraukšta. Tada mudu abudu aplinkui nubėgom 
pas Skunskį, bet ten neįsileido iki kunigą neiš
lydėjo. Na tai tau! Tvirtumas ir vienybė pa
rapijom] sugriuvo.

VANAGAITIS IR OLŠAUS
KAS lankysis Clevelande tuoj 
po Velykų, Balandžio 12 d.

SMARKI KOMPETICIJA
Warner Brothers, kurie vai 

do Hippodrome, Lake, Variety, 
ir Uptown teatrus, patėmijo nu
puolimą biznio. Kadangi laikai 
prasti ir yra perdaug filmų ro
dymo įstaigų Clevelande, War
ner Brothers pasinaudojo Billy 
Rose idėja, kuris New Yorko 
teatruose išėmė sėdynes, įdėjo 
stalus ir grindis įrengė šokiams. 
Ta idėja yra nauja ir traukia 
publiką New Yorke. Todėl ti
kima kad trauks ir Clevelande 
į Hippodrome. Prie to bus ro
doma įvairus paveikslai ketu
riuose teatruose, Hippodrome, 
Variety, Lake ir Uptown.

TOM IRELAND NURODO 
REIKALINGUMĄ VANDENS

KELIO į NEW YORKĄ
Tom Ireland^ Clevelando ad

vokatas, savo knygoje, “The 
Great Lakes-St. Lawrence Wa
terway to the Sea”, išrodinėja 
kokią patogią kompeticiją tu
rėtų Amerika pasaulio rinkose 
jeigu turėtų vandens kelią iš 
vidur-vakarinių valstijų į už- 
rubežius.

Knyga gerai parašyta ir tal
kina įdomius prirodymus apie 
tą projektą.

Kun. Dielininkaitis užėmė Kun. Mošioto vie
tą Wanamie, P... Pats Kun. Mašiotas rašinėjo 
pas musų pabėgusio klebono draugus norėdamas 
sugryžti į Clevelandą. Vyskupas Hortsman at
sisakė jį priimti, sakydamas jog turi seminari- 

ijoje vieną klieriką, laukit iki padarysiu jums 
I kunigą, tada už savo kunigą vyskupas bus at- 
sakomingas. Tai buvo Jokimas Davkinas, klie
rikas, bet vyskupas neišdavė jo, sako: Jus ne
žinosi! iki jis nebus pašventintas kunigu, nes jus 
ir tą sugadinsit. Na ir vėl šventėms reikia jieš
koti iš svetur kunigo. Aš atsakiau, tegul tie 
rūpinasi kurie Kun. Dielininkaitį išleido “į sve
čius”.

Kun. Juozas Mašiotas vedė provą pas Apaš
tališką Delegatą Washingtone, įrodydamas kad 
jis yra šventintas Clevelande ir jis priguli toje 
diecezijoje, todėl turi gauti parapiją Clevelan
de. Jam nusisekė, ir likosi priimtu per Vysk. 
Horstmana. 1898 m. užėmė vadovauti musų pa
rapiją. Jisai tuoj pradėjo uždėti parapijonams 
aukštas mokestis ir ėmė rūpintis kuoveikiausia 
savą bažnyčią budavoti. Susirado sklypus že
mės netoli Woodland avė. už Woodhill road (ta
da ten dar tik ūkės buvo, kur ne kur budavojo- 
si daugiausia čekai, o Lietuviai labįau mieste 
gyveno). Ten bažnyčią budavoti dįcįuma nepri
stojo. Kun. Mašiotas žadėjo man (o gal ir ki
tiems) duoti du sklypu (lotu) sale klebonijos 
dykai, ir net padėti namą budavoti, kad tik ten 
žemę pirktame. Aš su tuo nesutikau ir dar la
biau priešinausi. Kunigas savo priešus pradėjo 
vadinti gyvuliais, ir visaip pravardžiavo vyskupą 
už nepavelijimą elgtis pagal savo norų. Vysku
pas gal nebūtų galėjęs atsikratyti Kun. Mašioto, 
kad ne jo šeimininkė, kuri buvo Airė ir turėjo 
tris kūdikius. Tas kunigui pakenkė, jis tapo su- 
spendotas ir nebuvo leidžiamas į bažnyčią. Ka
dangi pats turėjo apleisti parapiją tai ir kitam 
užkenkė: padavė vyskupui skundą buk jis ma
tęs, su kitais liudininkais, klieriką Dąvkiną gir
tą ir su moterimi voliojantis, o pats savo teisių 
vėl ėmė jieškoti per Apaštališką Delegatą. Bet 
jau ir tas jam atsakė: Jeigu nori užbaigti savo 
gyvenimą kunigu tai tik tiek galima tau duoti: 
eik į Buffalo, N. Y., vienuolyną užbaigti savo 
gyvenimą (skaičiau jo laiškus). Bet Kun. Ma
šiotas su tuo nesutiko, rašė pas popiežių, na ir 
vėl gavo atsakymą: Jeigu koks klebonas tave 
prisiims pagelbininku tai gali gaut vietą, ne ki
taip, nes vyskupas atsisako tau duoti vietą kle
bonauti.

Kun. Halaburda buvo prisiėmęs jį 1908 me
tais, sakydamas: tas tik mano bernas bus, o tuo
mi užkirs kelią klierikui V. G. Vilkutaičiui, ku
ris turėjo būti pašventintas kunigu, nes jį vys
kupas leido i kunigas savo kaštu ir jam žadėjo 
Lietuvių parapiją pavesti. Taip ir padaryta: 
abudu, Kun. Halaburda ir Mašiotas padavė vys
kupui skundą ant klieriko Vilkutaičib, buk jis 
esąs iš nedoros giminės, na ir nusisekė jį sulai
kyt nuo pašventinimo. Mirus Vysk. Horstmanui 
klierikas turėjo laukti iki naujas vyskupas -atvy- 
vo į Clevelandą, J. P. Farley, D.D.

Nusisekus tokiam darbui, Kun. Mašiotas 
pradėjo jieškoti priekabių prie Kun. Halabur- 
dos. Tas nelaukdamas tuoj atstatė jį, na ir 
Mašiotui galas. Jis išsikėlė gyventi į ūkę West 
Park, iš kur paskiau pradėjo vežioti į miestą 
bulves, tomates, vištas, ir prohibįcijos laikais 
namie dirbtą degtinę, už kurią buvo papuolęs 
po areštu porą kartų, ir liko uždarytas apskri
ties kalėjime, kur ir užbaigė savo kunigystę, pa
likdamas du vaikučiu dar ne metuose.

(Bus daugiau)

PAKĖLĖ ALGAS. Clevelan
do strytkarių darbininkai lai
mėjo algų pakėlimą po 8c į va
landą. Dabar jie gaus po 65c 
į valandą. Tas paliečia 2,950 
motormanų ir konduktorių.

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

delio pasitenkinimo iš jos.

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

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti 
trumpi ir tik apie patį dalyką.

PARSIDUODA BIZNIS
Parsiduoda labai pigiai gerai. 

išdirbtas biznis, priežastis par-, 
davimo, savininko nesveikata. 
Kreipkitės tuoj. (10) 1

Petras Vegas
Kampas 6802 St. Clair Ave. ‘

NAMŲ SAVININKAMS I 
Taisau ir sudedu furnasus.

Dengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R

DAILOS MUZEJŲ Clevelan
de pereitą metą aplankė 400,- 
648 žmonės.

> Ofiso telefonas
? ĖNdicott 1Š78 
j Namų j

CLearwater 1951-J
DR. A. J. KAZUUCKAS

I GYDYTOJAS IR
t CHIRURGAS 
j 6902 Superior Ave.
J Valandos: l-~3 ir 7—8 p. p. ;

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.
PARSIDUODA GERA ŪKĖ

Didelė ūkė, 440 akrų žemės, su 
gerom ganyklom ir pievom, per vi
durį lauko teka upė, 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 Lietuviška’ 
šiuo antrašu: 13’

A. EAS1NAVIČIUS
Box 92 Karsruhe, N. Dak.


