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Ruošia Naują Gelbėjimo 
Planą

NRA ADMINISTRATORIUS SIŪLO TRUM-

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Toledo, Ohio. — Keturio
se automobiliams reikmenų 
išdirbyklose darbininkai bu
vo pasirengę streikuoti iš
gavimui savo reikalavimų. 
Kuomet darbininkai susi-

j TI DARBO VALANDAS, DIDINTI ALGAS

PLANAS PRADĖS
VEIKTI GEGUŽĖS

PRADŽIOJE
i ---------------------

Washington. — Preziden- 
' tas Roosevelt Vasario 28 d. 
pranešė apie ruošiamą nau-

rinko tartis apie streiką, iš ją planą gelbėjimui bedar- 
darbdavių atėjo pranešimas! bių, kuris užims vietą da- 
kad jų reikalavimai bus iš- bar baigiamo civilių darbų 
pildyti. Darbininkai suti- projekto. Tas naujas pla
ko dirbti, o jų atstovai už- nas tikima pradėti vykdyti 
baigs derybas su darbda- Gegužes 1 d.
viais. Tas paliečia 3,600j Prezidento naujas gelbė- 
darbininkų. "—

Tas naujas pla-

jimo planas bus maždaug 
tokis:

DOLLFUSS PRIEŠ SO
CIALISTUS IR KITUS 

TRUKŠMADARIUS

PRANCŪZIJOJ VIS 
NERAMU
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I ATAKUOJA ROOSE- 
VELTĄ UŽ LAKŪ

NŲ ŽUVIMĄ
Washington. — Prasidėjo 

' smarkus tardymas nužiurė- 
i tų kaltininkų kurie pavedė

Vienna. — Austrijos da
bartinė vyriausybė pasiry
žus išnaikinti šalyje visokį 
judėjimą ir trukšmo kėli
mą nazių, socialistų ar ko
munistu.

Valdžia gaudo ir perse
kioja Austru^ nazius kurie 
veikia išvien su Vokietijos 
Hitlerininkais.

Socialistai ir komunistai 
lermavoja daugiausia bau
gindami šalies žmones fa
šizmu.

750 lakūnų be darbo. Ka
dangi Suv. Valstijų pašto 
vyriausybė nutraukė sutar
tis su privatinėmis kompa
nijomis oro pašto vežioji
mui ir paštą paėmė vežioti 
kariški lakūnai, 750 pašto 
lakūnų liko be darbo.

Paleidžia tūkstančius iš 
viešų darbų. Visoje šalyje 
pradėta demobilizacija dar
bininkų kurie nuo Gruodžio 
15 dienos buvo imami Į vie
šus ir valdiškus darbus iš 
bedarbių eilių.

Šiose dienose paleidžiama 
visoje šalyje bendrai apie 
pusė milijono darbininkų.

Viso jų buvo pastatyti j 
darbus 4,120,000, dabar lie
ka dar virš 3 milijonai, bet 
jie palengva bus atleidinė- 
jami. Tuo tarpu Preziden
tas Roosevelt ruošia naują 
bedarbiams gelbėjimo pro
jektą.

Darbai industrijose šios 
žiemos bėgyje ėjo maždaug 
šiaip: Nuo Gruodžio iki šių 
metų Sausio mėn. iš darbų 
buvo paleista 921,000 darbi
ninkai, kadangi užsibaigė 
to metlaikio darbai.

Kitais metais tuo sezonu 
būdavo paleidžiama daug 
daugiau: pav. 1930-31 m. 
buvo paleista 1,619,000 dar
bininkų; 1931-32 m. buvo 
paleista 1,289,000 darb.

Glen Rogers, W. Va. — 
Raleigh Wybming anglia- 
kasykloje ištikus sprogimui 
užmušta 4 darbininkai.

Plieno gamyba Suv. Val
stijose šiuo laiku jau pusė
tinai pakilo: Pittsburgh; 
srityje dirbą 30 nuoš. nor
malioj Youngstowno — 54; 
Clevelande apie 60; Buffalo 
47; Chicagoj — 44 nuoš.

Pittsburgh. — Frick Co
ke Co. pradėjo sueiti Į su
tartis su United Mine Wor
kers unija. Iki šiol ta kom
panija savo kasyklose neno- 
. C 'o Įsileisti jokių unijų.

Reinsselaer, Ind. — Kilus 
- u'srui namuose, sudegė 3 
vaikai ir motina.

oro pašto vežiojimą tam ti
kroms oro linijoms su dide
liu išnaudojimu valdžios iž
do. Tarp pašauktų tardy
mui yra Walter F. Brown, 
kuris buvo Hoover’o admi
nistracijoje paštų viršinin
ku ir padarė tuos kontrak
tus.

Suvargusioms š e i m oms 
kaimuose ir mažuose mies
teliuose,

Bedarbiams gyventojams 
miestuose kur industrijos 
sustojo,

Bedarbiams dideli uose 
miestuose.

Prezidentas pareiškė kad 
nesenai paskirtų $950,000,- 
000 pinigų šelpimui užteks 
pravedimui naujo progra- 
mo iki sekančio pavasario.

Prezidentas Roosevelt sa
ko kad globojimas bedarbių 
šeimų kaimuose ir mažuo
se miesteliuose yra skirtin- 
gesnis nuo bedarbių kurie 
dirbo dirbtuvėse. Kaimie
čių pagalba reikia jungti su 
žemdirbyste. Juos reikia 
gelbėti taip kad jie galėtų 
dasidirbti iki patys galės iš
silaikyti.

Prezidento programas ap
ima ir pagalbą profesiona
lams bedarbiams, mokyto
jams, inžinieriams, arkitek- 
tams, artistams, slaugėms 
ir tt.

Republikonų partijos at
stovai Washingtone pradė
jo lermuoti prieš pavedimą 
oro pašto vežioti kariume- 
nės lėktuvams su kariais 
kaipo pilotais.

Pasitaikė kad kariams 
paėmus paštą vežioti tą pa
čią savaitę visoje šalyje už
ėjo smarkios pūgos ir šal
čiai ir keletas lakūnų užsi
mušė. Tas davė priežastį 
Republikonams rėkauti jog 
Prezidentas Įvedė “legali
zuotą žudymą”.

Nežiūrint baisaus Repub
likonų rėkavimo ir staugi
mo, Atstovų Bute netikėtas 
oro pašto bilius perleista 
248 balsais prieš 81.

.JAPONAI PROTESTUO
JA MASKVAI

Tokio. — Japonijos am
basadorius Maskvoje Įtei
kė sovietų vyriausybei aš
trų protestą, reikalaudamas 
kad Rusai, sulaikytų savo 
karišku lėktuvų skraidymą 
virš Maudžurijos ir Korė
jos, kurias valdo Japonija.

Japonų proteste pasako
ma kad “visada pavojinga 
vaikams žaisti su ugnimi”.

Tas pasakymas užduoda 
sovietams gerai per nosį.

SUDEGINO $15,000
Seattle, Wash. — Kathe

rine Pfeniger, 57 m., našlė 
iš Chicagos, matyt pamiši
mo apimta, paėmus sudegi
no $15,000 popierinių pini
gų ir paskui linksmai pasa
kė, ‘mano bėdos pasibaigė’.

23 UŽMUŠTA
Šios savaitės pradžioj pie

tinėse valstijose siautė di
delė audra, padarydama di
delius nuostolius, užmušta 
23 žmonės. Audra ėjo per 
Mississippi, Alabama ir Ge
orgia.

SANDINO NUŽUDYTAS
Managua, Nikaragua. — 

Pereitą savaitę susikirtime 
tarp valdžios kareivių ir su
kilėlių tapo nužudytas gar
sus Nikaraguos sukilėlių 
vadas Gen. Sandino; su juo 
žuvo jo brolis ir kiti du vy
rai. Šalies prezidentas iš
leido pareiškimą kad San
dino nužudymas nebuvo ve
lyta ir tas atsitiko per kar
eivių neatsargumą.

Paryžius. — Skandalas 
kilęs iš Staviskio nusižudy
mo kada susekta jo didelės 
apgavystės ir išaikvojimas 
daugybės žmonių milijonų 
dolarių, vis yra priekabe 
žmonėms kelti prieštaravi
mus ir kaltinti valdžią.

Vienas kuris žinojo Sta
viskio skandalo dalykus ta
no nužudytas. Spėja kad ji 
nužudė pasamdyti žudeikos 
tų kurie buvo kartu su Sta- 
viskiu Įvelti į tą skandalą.

Naujasis Prancūzijos val
džios galva, premjeras G. 
Doumergue, ėmėsi smarkiai 
tvarkyti reikalus: mažinti 
valdžios kaštus ir subalan
suoti biudžetą.

CUNARD. WHITE STAR 
LINIJOS SUSIJUNGĖ 
Londonas. — Anglija su

tiko pavelyti dviem didelėm 
garlaivių linijom, Cunard ir 
White Star, susivienyti. Jos 
veikia tarp Anglijos ir Suv. 
Valstijų ir gyvuoja jau la
bai senai.

V aidžia- žada paskolinti 
tom suvenytom linijom apie 
$47,000,000 susidrutinirrtui 
ir užbaigimui statydinti ju
rų milžiną, kurį Cunard li
nija pradėjo bet negalėjo 
baigti depresijai užėjus.

Nepersenai susijungė dvi 
Vokiškos linijos, Hamburg- 
American ir North German 
Lloyd.

Vilniaus Krašte Badas!
J _ t

Septyni Metai Išeilės Neužderėjo. — Lenkai gi Už
darinėja Lietuvių Mokyklas, Persekioja Kalbą

(Skaitykit šj atsišaukimą ir žiūrėkit 4-tą pusi.)

N R A PROGRAMAS
Vasario 27 d. NRA admi

nistratorius Gen. Hugh S. 
Johnson patiekė panaujintą 
savo NRA programa, kuris 
apima 12 punktų.

Tarp tų punktu ineina su
vienodinimas kainų ir dar
bininkams algų, tokiose in
dustrijose kur išdirbama to
kie patys dalykai, kad ne
būti? varoma smaugimosi 
kompeticija.

Johnson siūlo dar dau
giau trumpint darbo valan
das ir didint algas už valan
das.

Toliau, siūlo apsaugą nuo 
monopolizacijos ir slopini
mo mažų išdirbysčių, kad 
ir jos galėtų sau medegą 
gauti prieinama kaina ir 
neslopinami didžiųjų vers
tis savo šakoje.

MIRĖ 9 STUDENTAI
Hanover, N. H. — Dart

mouth kolegijos devyni stu
dentai mirė nuo smalkų sa
vo bendrabutyje, kuomet 
išsiliuosavo kamino blekinės 
dūdos ir dujos neišėjo ka
minam Studentai buvo iš 
paskirų Amerikos dalių.

SOVIETAI JIEŠKO 
PASKOLŲ

Sovietų Rusija Amerikos 
išdirbėjams prieš akis švai
sto užsakymus jų išdirbi
niams, kurie siekia milijo
nus dolarių. Išrodo viskas 
puikiausia, sovietai gatavi 
pradėti su Amerika žadėtą 
bizni.

Visa bėda tik tame kad 
sovietai neturi pinigų ir ne
turi kuo už tuos užsakymus 
moakėti.

Amerikai reikia sutverti 
kredito Įstaigas ir duoti so
vietams paskolas arba ki
tokiais visokiais budais su 
Rusija mainikautis išdirbi
niais, jeigu nori sovietų biz
ni gauti.

Kiek sovietai gaus Ame
rikoje kreditų už tiek darys 
čia biznio. Kitaip sakant, 
sovietų giesme trumpa — 
“Neduosit mums kreditų, 
negausit biznio”.

UŽMUŠTA 9 ŽIŪRĖTOJAI
Rosario, Argentina. — 

Automobilių lenktynėse vie
nam automobiliui smarkiai 
Įsilėkus ir netekus kontro
lės Įvažiavus į žiūrėtojus 
užmušta 9 žmonės.

SEPTYNI BILIJONAI DO
LARIŲ PALEISTA

Washington. — Dėdė Sa
mas paskleidė po visą šalį 
suvirs septynis bilijonus do
larių bandydamas visapu
siai gelbėti šalį iš depresi
jos.

Tie pinigai skirta bankų 
gelbėjimui, ūkių gelbėjimui, 
bedarbių šeimų šelpimui, 
viešiems darbams, kiaulių 
supirkimui ir tt.
ŽUVO 14 SU LĖKTUVAIS

Suv. Valstijose pereitą 
savaitę lėktuvų nelaimėse 
žuvo 14 žmonių.

Utah valstijoje vienu pa- 
sažieriniu lėktuvu patekę Į 
šalčio audrą nukrito ir žu
vo astuoni žmonės. Paski
rose dalyse užsimušė keli 
kiti pavieniai lakūnai, tūli 
jų pašto lakūnai.

Vokietija ruošiasi prie 
išjudinimo šalies padėties 
ir pasiryžus praleisti apie 
porą bilijonų dolarių atgai
vinimui darbų ir prekybos.

“GALVAS PADĖSIM UŽ 
HITLERIZMĄ”

Berlinas. — Vokietijoje 
visi viršininkai verčiami 
sudėti prisiekas kad jie gal
vas guldys už Hitlerizmą— 
visi rems Hitlerį, kurį lai
ko išvaduotoju šalies.

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
8207,000 Iš BANKO

Kansas City, Mo. — Vas. 
27 d. plėšikai užklupę gat
vėje neginkluotą banko pi
nigų nešėją jį nušovė, ir pa
grobę $207,000 pinigais ir 
vertybių popieriais pabėgo. 
Jo sargus kiti plėšikų drau
gai su kulkosvaidžiu laikė 
nuo gynimo pinigų.

Policija vėliau suėmė po
rą vyrų ir vieną moterį nu
žiūrėtus tame apiplėšime.

Popiežius viename susi
rinkime Vasario 24 d. savo 
pamoksle smarkiai kritika
vo Vokietijos Nazius.

Rusija Antra Kariško 
Orlaivyno Didumu

Sovietų Rusijos kariškas 
oro laivynas yra antras 
didžiausias pirmos rūšies 
lėktuvais. Jų turi sekan
čiai:

Prancūzija 1,650
Rusija 1,400
Suv. Valstijos 1,050
Italija 1,050
Anglija 850
Japonija 1,000
Be pirmos rūšies, dar vi

sos šalys turi po tūkstantį, 
du ir net tris (Prancūzija) 
kitų kariškų lėktuvų.

$50,000,000 MOKYTOJU 
ALGOMS

Washington. — Federalis 
šelpimo administrat orius 
pasiryžo duoti 50 milijonų 
dolarių pagelbėjimui išlai
kyti mažų miestelių ir kai
mų mokyklų. Viso tokių 
be pagalbos mokyklų šioje 
šalyje yra apie 2,000 su po
ra milijonų mokinių. Duos 
miesteliams su 5,000 gyven
tojų ar mažiau.

Kaunas, Sausio 29 d. — Vil
niaus krašte badas. Apie tai 
praneša laikraščiai ir asmenys 
atvykę iš Vilniaus "krašto. Tūk
stančiai alkanų žmonių skurs
ta neturėdami iš ko pramisti. 
Septyni metai išeilės neužderė
jo, o šymet nėra net bulvių.

Ypatingai yra sunki Lietu
vių liaudies būklė. Jie kenčia 
ne tik materialinį skurdą, bet 
kartu ir moralinę priespaudą. 
Lietuvių mokyklos uždaromos, 
Lietuvių kalba persekiojama. 
Jaunimas visaip viliojamas ir 
traukiamas Į Lenkiškas moky
klas, organizacijas, kur jie vi
su smarkumu nutautinami.

Vilniaus krašte Lietuvių mo
kyklų liko nedaug. Daugiau 
dar yra vaikų darželių. Bet iš
tikus sunkiems metams ir Lie
tuvius kaskart labiau Lenkams 
spaudžiant, daugelis tėvų ne
išsigali aprengti savo vaikų 
kad jie galėtų lankyti mokyk
las ai- darželius. Vaikai pri
versti skursti namuose, negau
dami šviesas, negirdėdami pa
sakojimų apie brangią tėvų že
mę — Lietuvą, Tenka tuos 
vaikučius sušelpti drabužiais ir1 
primaitinti, nes dažnai jie at
eina Į mokyklą ar darželį nepa
pusryčiavę.

Tų mažutėlių vaidu, kurie 
yra bejiegiai kreiptis ir prašy
ti jiems padėti, juos sušelpti, 
VVSC Moterų Sekcija kreipia
si į Jus, Broliai Amerikiečiai, 
padėkite jiems!

VVSC Moterų Sekcija prieš 
šventes renka aukas Lietuvoje 
ir surinkusias siunčia Vilniaus 
krašto Lietuvių darželiams.

Šymet prieš Kalėdas dovanų 
reikalu buvo kreiptasi į visas 
WS Apigardas Lietuvoje, kad 
jos tam reikalui parinktų au
kų. Reikalas buvo nuoširdžiai 
suprastas ir gausiai paremtas. 
Dovanėlės — drabužėliais buvo 
išsiųsta į Vilniją, kuriais buvo 
aprengti musų mažutėliai bro
leliai. Koks buvo jų džiaugs-; 
mas ir pasitenkinimas kad mes! 
juos at jautėme jų varge, rodo)

gauti graudingi jų padėkos lai
škai.

Musų surinktomis aukomis 
j toli gražu nebuvo visi reikalin- 
I gi pašalpos paremti. Daugelis 
i laukia kad ir jų neužmirštume, 
’ aprengtume ir primaitintume.

Artinasi Velykos, galvojame 
| kaip paguosti ir kuo padėti 
tiems kurie musų paramos ne
sulaukė.

VVSC Moterų Sekcija žino
dama kaip visada Broliai Ame
rikiečiai nuoširdžiai atjaučia, 
rūpinasi ir padeda reikale pa
galbos, prašo ir šiuo tarpu ne
atsisakyti sušelpti aukomis pa- 

1 vergtus brolius. Mes gerai ži
nome kad ekonominiai sunku
mai visus spaudžia, bet broliš
kai padėkime tiems kuriems už- 

I vis sunkiausia. Keletas centų 
ar menkas drabužėlis tikimės 
Jus perdaug neapsunkins. Tai
gi nuoširdžiai prašome (čia pa
minėta pirmininkas, nes šis at
sišaukimas siuntinėjamas pir
mininkams visokių organizaci
jų) parinkti ir kitus paragin
ti tam reikalui aukų — pini
gais, drabužiais, medega, ap
avu ir tt,. (drabužiai gali būti 
apnešioti, tik kad butų švarus.)

Surinktas aukas malonėkit 
siųsti antrašu:

VVSC MOTERŲ SEKCIJA 
Duonelaičio g. 9a 

Kaunas Lithuania,
Dovanėlės bus persiųstos bro
liams Vilniečiams Velykų šven
čių proga. Jūsų surinktos au
kos nušluostys ne vieną skaus
mo ašarą nuo vargšės motinos 
veiko ir ne vienam mažutėliui 
padės šviestis ir lavintis jo 
gimtoje Lietuvių kalboje. Pa
dėkime savo broliams kęsti jų 
priespaudą, lengvinkime jų 
skurdą!

Už JŪSŲ aukas visų mažu
tėlių vardu išanksto tariame 
nuoširdų ačiū.

BR. BIRŽIŠKIENĖ, 
VVSC Moterų Sekcijos

Pirmininkė,
F. GRIGONIENĖ,

Sekretorė.

LIETUVA IŠARDĖ VOKIETININKŲ LIZDĄ 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

Klaipėda. — Apie Dr. Neu- 
manno ir jo bendrininkų su
ėmimą žinia Kauną pasiekė an
ksti rytą ir tą pačią dieną pra
siplatino po visą miestą. Jau 
daugybė žinojo apie tai prieš 
laikraščių išėjimą. Lygiai bu
vo žinoma ir vyriausybės išlei
stas naujas įstatymas tautai ir 
valstybei apsaugoti.

Toks vyriausybės žygis visų 
sluogsnių ir politinių pažiūrų 
žmonių sutiktas dideliu prita
rimu.

Visi, net ir kitų šalių atsto
vai Kaune, vieningai užgiria 
Lietuvos vyrausybės organų 
veiksnius. Bendroj pareikštų 
nuomonių išvadoj yra: Lietu
va nori gerų su Vokietija san- 
tikių, bet tuos santikius drum
sčia Klaipėdos krašte esą prieš
valstybiniai gaivalai, kuriuos 
nuramdžius nebus kas kelia ne
rimą, provokavimą, šturmavoji- 
nią, ir greičiau Lietuva su Vo
kietija ras bendrą kalbą.

Pas Klaipėdos Vokiečius so
cialistus bei Hitlerininkus ras
ta Įvairių ginklų. Ryšyje su di
deliu ginklų kiekio atradimu 
sulaikytas ir Dumpių dvaro sa
vininkas Vokietis H. Hilgen- 
dorff.

IŠAIKVOJO 50,000 LITŲ
Lietuvos laikraščiai rašo kad 

Tauragės ligonių kasos direk
torius Eidukas išaikvojęs 50,- 
000 litų kasos pinigų. Veda
ma tardymas. “L.U.”

ŽUDYSTĖ VESTUVĖSE
Birštonas. — Sausio 31 d. 

Jeskonių kaime pas pil. Revuc- 
ką vestuvėse jaunimo tarpe ki
lo muštynės. Besitraukdamas 
iš muštynių Juozas Sadauskas 
iš šautuvo nušovė Praną Rad
vilą.

Jaunimas įniršęs puolė J. Sa
dauską ir jį plytomis ir gelež
galiais užmušė. “L.U.”
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9 UŽMUŠTA TRAU
KINIO NELAIMĖJE
Vasario 27 d. nakties laiku 

pasažierinis traukinis iš Akro- 
no, įvažiuodamas Į Pittsburghą, 
nušoko nuo bėgiu ir ištiko di
delė nelaimė: devyni pasažie- 
riai užmušta ir apie 50 kitų su
žeista.

LIETUVOS DIENA. Vasa
rio 18 d. čia išmilmingai minė
ta Lietuvos Nepriklausomybės 
16 metų sukaktuvės. Susirin
ko minia iš virš tūkstančio vi
sokių pažiūrų Lietuvių. Kal
bėtojais buvo miesto mayoras 
McNair, du miesto tarybos na
riai, ir šie Lietuviai: J. K. Ma- 
žiukna, A. Paleckis ir Kun. J. 
Misius. Muzikalj programų at
liko šv. Kazimiero parapijos 
choras, Vainausko orkestras ir 
pavieniai artistai: Kazičioniu- 
tės, Zeleniauskaitės, Rajauskai- 
tės, Paulekiutė, Kateliutė, Sa
dauskas, smuikininkas K. Sa
vickas, pianistė M. Virbickal- 
tė, ir pora svetimtaučių, kurie 
Lietuviškai dainavo, šv. Pran
ciškaus Akademijos mokinės, 
32 skaičiuje, sudainavo tris 
dainas, prie to dar pora jau
nuolių, bernaitis ir mergaitė, 
suvaidino ‘’Jonukas ir Marytė”. 
Artistai savo užduotis atliko 
gerai. Muzikalj programa va
dovavo Šv. Kazimiero parapi
jos vargoninkas M. X. Medonis.

Neprigulmybės šventės pa
minėjimo rengimo komisijos 
pirmininkas P. Pivaionas ati
darė programą ir toliau progra
mą vesti perdavė jaunuoliui A. 
Onaičiui.

Programas buvo labai geras 
bet ilgas, ir kuriems teko visą 
vakarą stovėti tie pusėtinai pa
vargo.

Rinkta aukos kaštų padengi
mui ir surinkta $39.11. , Iškas
ėki buvo $4.81, liko $34.30, kas 
paskirta Lietuvių Kambario 
fondui.

Salę nemokamai davė L. P. 
Draugija.

ATIDARYS BIZNĮ. K. Sa
vickas nusipirko dideli namą 
ant 5-tos Avenue ir mano ati
daryt naujos rūšies restauran- 
tą su visokiais alkoholiniais gė
limais. Geriausio pasisekimo.

ATIDARĖ AGENTŪRĄ. Su
sidėję trys jauni pamokyti vy
rukai, Vytautas Virbickas (sū
nūs Juozo Virbicko) ir du kita
taučiai, atidarė agentūrą ant
rašu 2214 5th Avenue, kur su
tartinai dirbdami teiks visokį 
patarnavimą pirkimuose ar par
davimuose, padarys visokius 
dokumentus ir tt. .1. Virbickas.

ŠVEDU 
AMERIKOS
/"Vr/Lr-, LINIJA
■ __A- Iš New Yorko

j KLAIPĖDĄ
■ ■ ^>er Gothenburg

greita
KELIONE 

j riETUVĄ per ŠVEDIJĄ

Velykine Ekskursija!
Rengia 

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

DROTTNINGHOLM
Išplaukia iš New Yorko 

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

p. K. LUKŠYS
■—■ Kiti Išplaukimai —

M. L. Kungsholm ........ Bal. 1
M. L. Gripsholm ......... Bal. 21 j
M. L. Kungsholm ........ Geg. 7
Norintieji kartu keliauti kreipkitės j 
LLASA narį, arba i bent kurį auto- 

torizuotą agentą.

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

) ALLEGHENY apskrityj per
eitą metą buvo 5,587 nelaimės 
su automobiliais, 553 daugiau1 
negu 1932 metais. Užmušta, 
257 žmonės, 16 mažiau negu 
1932 m.

PENN TOWNSHIPE nusižu
dė Harry E. Woodside, 50 m. 
amžiaus, bedarbis gelžkelietis. 
Palikime užrašė $1,100 savo 
turto globojimui jo dviejų šu
nų, kuriuos jis laikė bėgyje sa
vo ilgos ligos.

STIKLO DARBININKAI dir
banti Pittsburgh Glass Co. iš- 
dirbystėse Ford City ir Creigh- 
tone, iškovojo sau unijos pri
pažinimą. Tai kompanijai dir
ba viso 3,100 darbininkų.

FORDO automobilių išdirby- 
stė davė United Engineering & 
Foundry kompanijai didelį plie
no išdirbinių užsakymą, kuris 
siekia $5,000,000 sumą.

Pressed Steel Car Co. turi 
užsakymą padaryti vagonų už 
$4,000,000.

AMBRIDGE, PA.
N EPRIG ULM Y BĖS ŠVENTĖ

Mažai čia musų Lietuvių yra, 
dėlto kas nors veikti nėra kam 
nei kaip, nes jiegos mažos. Ta
čiau šymet ir mes nutarėm pa
sidžiaugti kad musų Močiutė 
Lietuva jau 16 metų gyvuoja 
savu nepriklausomu gyvenimu. 
Lietuva atsikėlė sunkiausiame 
laike, kada joje viskas buvo iš
naikinta, ir atsigaivino ir susi- 
stiprino pati. Ir dabar pasauli
nė spauda praneša kaip Lietu
va stovi ant tvirtų pamatų, kas 
mus Lietuvius labai džiugina.

Pas mus tautos šventė reng
ta sekmadieni, Vasario 18 d. 
su prakalbomis. Programą ve
dė J. Kinderis, paaiškindamas 
vakaro prasmę. Kalbėtojai bu
vo B. Gramba, J. Kinderis ir 
Amb, Milutis. Visi priminė 
smagius ir liūdnus musų tau
tos gyvenimo momentus, prisi
minė ir apie Lenkų pagrobtą 
Vilnių ir trečdali visos Lietu
vos, kur okupantai musų bro
lius kankina už Lietuvystę.

KITI DALYKAI. Čia gyvuo
ja APLA. 12 kuopa ir SLA. 169 
kuopa. SLA. kuopos komisija 
peržiūrėjimui naujo SLA. Kon
stitucijos projekto nutarė visai 
tą projektą atmesti, nes sako 
kad projektas duoda tiek galės 
Pild. Tarybai kad ji gali iš vi
sų narių atimti visas teises ir 
būti visiškais ponais ant visų. 
Prie naujos konstitucijos, SLA. 
centro ponai galės bausti narius 
ne tik nusikaltusius prieš orga
nizaciją, bet ir už neatidavimą 
garbės jiems; galės suspenduo
ti narius ir kuopas ir jų turtą 
konfiskuoti. O kaip dabar ma
tosi tai į SLA. centrą bando su- 
silyst tokie poneliai kurie no
ri iš visuomenės naudos gyven- 
i. O kai bus daugiau palaidų 

pinigų tai atsiras dar marges
ni] karjeristų negu buvo prieš 
kelis metus APLA. organiza- 
■ijoj.

DARBAI. Darbai čia eina! 
nepergeriausia, nors dirbtuvės 
dirba trimis pamainomis, bet j 
ne daugiau 36 valandų į savai
tę, Daug gavo padirbėt CWA ' 
darbuose, bet toli gražu ne vi-, 
si gavo darbus, ypatingai kurie | 
neturėjo pažinčių su politikie
riais, tie palikti dievulio malo
nei. Čia buvęs miestelio šei
mininkas pats liko be darbo ka
da atėjo valdžios inspektoriai 
tyrinėti CWA. darbų operaci
jas ir susekė politikas.

B. Gramba.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ii 
kitus tautinius laikraščiui,

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

SCRANTON. PA.
Vasario 18 d. L. K. T. Para

pija apvaikščiojo Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo pami
nėjimą. Tą viską suruošė pa
rapijos Jaunimo Draugija ir 
Birutės Choro draugija.

Iškilmių programą atidarė! 
Mykolas Balčius, Jaunimo dr- 
jos pirmininkas su trumpa kal
ba. Garbės prezidiumai! buvo 
pakviesta: Kun. V. Vaicekaus
kas, Kun. J. Brazys ir K. De- 
mikis, kurie visi pasakė atitin
kamas tai šventei kalbas. Kal
bų tarpais .Birutės choras, ve
damas p-lės Adelės Gustaitytės 
sudainavo kelias Lietuviškas, 
laisvės troškimu perpintas dai
nas. Po to p-lė Gataveckaitė 
padeklamavo graudžias eiles, 
“Prie Sūnaus Kapo”. Toliau 
sekė perstatymas vaizduojan
tis kenčiančią vergijos pančius 
Lietuvą ir Lietuvos visuome
nę, kaip ji reagavo kai Lietu
voje kilo mintis atgauti nepri
klausomybę. Kenčiančią Lie
tuvą vaizdavo Aldona Straigy- 
tė, kuri labai puikiai tą išreiš
kė; ji net iššaukė iš numiru
sių Vytauto dvasią, (vaidino 
Antanas Gustaitis), kuri griau
smingu balsu, išmetinėjančiais 
apsileidusiems Lietuviams, per
pintais tėvynės meile žodžiais 
drebino klausytojų širdis; grau
dus ir’ veriąs į širdį balsas ver
tė pagalvoti kiekvieną klausy
toją, ypač jaunimą, kas jis yra 
ir kiek jis yra kaltas savo tė
vynei Lietuvai.

Lietuvos inteligentiją, ruo- 
šiančiąsi atgauti Lietuvai lais
vę, vaizdavo mokytojas (Jonas 
Raulinaitis) ; kaimiečius vaizda
vo Juozas Karanausksas ir An
tanina Matukevičiutė; jaunimą 
vaizdavo Vladas Karanauskas 
ir Marijona Jastramskaitė. Šio 
spektaklio žodžius parašė ir de
koravo Kun. V. Vaicekauskas. 
Visas vaizdelis buvo papuoštas 
dainomis, kurias net keturiose 
vietose Birutės choras daina
vo, papildydamas vaizdelio min
tį, sustiprindamas prasmę.

Publikos buvo pilna salė. Ir 
visi patenkinti, su sustiprinta 
tėvynės meile, linksmi, pasibai
gus 11 vai. nakties, išsiskirstė 
namon. Jaunimo Dr-jos Kor.

SO. BOSTON, MASS.
N E P RIG UI>M Y BĖS DI E N A

šešiolikos metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvės čia 
minėta Vasario 18 d. Lietuvių 
Klubo salėje.

Per šešiolika metų man teko 
būti beveik kožną metą skir
tinguose miestuose ir matyti 
kaip musų broliai švenčia Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuves, bet nemačiau niekur taip 
prastai kaip So. Bostone. Salė 
nebuvo nei kiek papuošta, šu- 
sirinkus žmonėms vienas vyras 
atnešė porą purvinų vėliavų— į 
viena Amerikos, kita Lietuvos 
— ir jas šiaip taip prikalė prie i 
estrados. Tai buvo visas “ja- 
gražinimas”. Programas pradė
ta visa valanda vėliau negu 
garsinta.

Senai matytas Gabijos cho
ras pasirodė iš penkių mergai
čių ir keturių vyrų, pagiedojo 
Amerikos Himną ir dar kokiai 
Lietuvišką dainelę, Lietuvos! 
Himno negiedojo, nežinia keno 
nusistatymu. To garsaus cho
ro jau tik vardas likęs. . . .

Antras pasirodymas buvo ba
lalaikų ir smuikų orkestro, jie 
sugrojo trejetą dalykėlių. Vi
si jie rodos buvo iš Jamaica, 
Mass. Toje muzikoje nebuvo! 
nieko įspūdingo.

Piunas kalbėjo S. Mockus, j 
kuris trumpai perbėjo Lietuvos 
dalykų eigą nuo pasiliuosavimo 
iki šių laikų. Kalba buvo nuo-Į 
sekli ir visiems patiko.

Antras kalbėjo F. J. Bago- 
čius. Jis išpradžių kalbėjo rim-! 
tai, bet į pabaigą kaip visada, I

J. A. URBONAS • 
“Dirvos” Agentas Daytone

534 Michigan Aye. Dayton, 0.1

nukrypo į savo partivišką te
mą ir kaip koks pliuškis nukal
bėjo,. apie Lietuvos Prezidentą 
ir visą vyriausybę, net Rusų 
carą aukščiau pastatydamas už 
musų valstybės prezidentą.

Tai toks buvo minėjimas še
šiolikos metų Lietuvos nepri
klausomybės. Nemanau kad 
kitur kur galėjo būti taip pras
tai švęsta kaip čia. Koresp.

DETROIT
TAUTOS ŠVENTĖ. “Dirva” 

čia turi gana daug skaitytojų, 
bet matyt labai mažai kores
pondentų, na o skaitytojai irgi 
norėtų rasti žinių iš savo kolo
nijos “Dirvoje”. Čia rodos yra 
gana gabių rašytojų, bet ka
žin kodėl nieko neparašo, o ra
šymui medegos pas mus yra 
pilna: buna visokių parengimų 
kas savaitę.

Lietuvos nepriklausomybę čia 
apvaikščiojo visos trys parapi
jos; Šv. Jurgio parapija rengė 
iškilmingą vakarą Vasario 18 
d., dalyvavo ir Šv. Petro para
pijos choras ir Kun. Masevi- 
čius, iš Grand Rapids Kun. Lip- 
kus, iš Saginaw Kun. Kučas, 
ir pagaliau svečias, Vysk. Pr. 
Bučys. Perstatyti kalbėti, vi
si kunigai pasakė Įio kelis žo
džius, pareikšdami kad neužim
siu daug laiko, nes yra Vysku
pas Bučys, didelis Lietuvos pa
triotas, jis daug pasakysiąs.

Bet kuomet Vysk. Bučys iš
ėjo kalbėti, visai nieko nepasa
kė. Žmonės kurių buvo tiek 
skaitlingai susirinkę negavo jo
kio tautos šventės įspūdžio ir 
skirstėsi nepasitenkinę. Vysk. 
Bučys kaipo kalbėtojas yra la
bai silpnas.

Vietinis choras ir solistai pa
dainavo po keletą dainelių ir 
užbaigta su Lietuvos Himnu.

Daugelis musų katalikų labai 
abejoja apie Vysk. Bučio ka
talikystę, nes pora metų atgal 
jis čia Šv. Jurgio bažnyčioj lai
kė Rusiškai mišias Ukrainams 
ir į tripetį žegnojosi, giedoda
mas “Gospodi, pomilui”, todėl 
nekurie sako kad jis pametęs 
ne tik katalikystę bet ir Lietu
vystę. Milda.

Nuo Redakcijos: Vysk. Pra
nas Bučys yra Rytinių apeigų 
vyskupas, tų Slavų kurie pri
klauso Romai, bet nėra katali
kais. Vysk. Bučys priklauso 
Romai, bet patapęs vyskupu tu
rėjo išmokti visas Rytų katali
kų bažnyčios apeigas. Jis mo
ka ir katalikiškas mišias laiky
ti, kur reikalingos.

HARTFORD, CONN.
GRAŽIAI PAMINĖTA NEPRI

KLAUSOMYBĖS DIENA
Vasario 18 d. vietos Lietu

viai visi bendrai minėjo Lietu
vos nepriklausomybės 16-tas 
sukaktuves. Programas susi
dėjo iš kalbų, kurias pasakė 
miesto burmistro atstovas, al- 
dermonų tarybos pirmininkas 
Robert Fisher. V. M. Čekanau
skas, Kun. J. Ambotas, Kun. 
Ed. Gradeckis, ir Ukrainiečių 
atstovas Kun. Dr. F. Gulyn. 
Parapijos Šv. Cecilijos choras 
sudainavo himnus Lietuvos ir 
Amerikos ir porą dainų, taipgi 
vyrų choras gražiai dainavo, 
ir buvo dainų Lietuvių mokyk 
los vaikučių choro ir solisčių: 
Ona Katkauskaitė, Alice Šiman
skienė, Valerija Kaunietė; du
etus gražiai padainavo M, Kil
pas ir S. Zavadskas. Daininin
kams pianu akompanavo V. 
B u rd ui i s.

Kadangi nepriklausomybės 
šventės paminėjimas buvo su
rengtas iniciativa VVS sky
riaus bendrai su vietos visuo
mene tatai programą vedė VVS 
skyriaus pirmininkė E. Povilai
tytė. Publikos buvo pilnutė 
mokyklos salė. Publika pro
gramų buvo labai patenkinta.

Žodžiu, paminėjimas Lietu
vos nepriklausomybės sukaktu
vių buvo labai iškilmingas ir 
gražiai atliktas. “D.” Rep.

VALAIČIO UŽPUOLIKAI 
PALEISTI

Šiose dienose Bridge .Plaza 
teisme Brooklyne įvyko byla 
radio program© vedėjo Matu
sevičiaus ir jo draugo Kazlaus
ko. Jiedu buvo policijos areš
tuoti ir tardomi už sekantį da-/ 
lyką: Matusevičius kaltintas 
grąsinime ir spėkos pavartoji
me prieš kitą Lietuviškų radio 
programų vedėją, Joną Valai
tį. Kazlauskas kaltintas užpuo
lime ir mušime.

Kaip skundas ir liudininkų 
parodymai rodo, buvo taip: Va
sario 14 d., 1 vai. ryto, į Juozo 
Ginkaus saldainių palocių atėjo 
Matusevičius, su juo drauge 
Kazlauskas ir Krasnickas. Ma
tusevičius tuoj puolė Valaitį, 
reikalaudamas mesti radio pro
gramas vedus, netrukdyti jary 
biznio, arba jis negyvensiąs... 
Valaitis pasakęs: “Ką, mane 
gengsteriais grąsinat ? Tam y- 
ra policija ir teismas.”

Matusevičius vėl šokęs ir pa
sakęs: “Man nereikia nei geng- 
steriu, aš pats tau skūrą nu
lupsiu!” čia įsikišo Ginkus ir 
pasakė Matusevičiui kad savo 
įstaigoj tokių ginčų netoleruos. 
Matusevičius nutilo, užsakė sau 
ir savo draugams kavos, ir tuo 
ginčas baigėsi. Tą įvykį girdė
jo ir daugiau ten buvusių žmo
nių.

Po to įvykio,- kai kurie susi
rinkusių apleido įstaiga, netru- 
bus išėjo namon ir J. Valaitis.

Toliau, kaip pats Valaitis liu
dijo, ir užpuolikas prisipažino, 
Valaitį pasivijo minėtas Kaz
lauskas ir pradėjo mušti, saky
damas: “Mesk radio ir nekliu
dyk Matusevičiui”. Staiga ir 
netikėtai užkluptas, Valaitis sū

BROOKLYN© - N. Y. IR N. J. 
ŽINIOS

Bendras Nepriklausomy
bės Paminėjimas

Kaip senai tie galingi žodžiai 
į “vienybėje galybė” pasakyti 
niekas neatsimena. Bet kuo
met tam tikruose momentuose 
žmonės tų žodžių prasmę pa
naudoja praktikoje tada pasi
reiškia pasekmės.

Nors retai didžiojo New Yor
ko Lietuviai susijungia į ben
drą veikimą, bet šymet jie pa
rodė savo santaiką, ir ne tik 
patys įsitikino bet ir kitiems 
davė pavyzdį kad veikiant ben
drai galima dideli darbai leng
vai nuveikti.

Tautininkai ir katalikai Va
sario 18 dieną bendrai surengė 
paminėjimą Lietuvos nepriklau
somybės 16 metų sukaktuvių. 
(Social - sandariečiai nedalyva
vo. Jie rengia savo paskirai 
Vasario 25 d.)

Paminėjimo iškilmė įvyko 
Klasčiaus salėje, vienoje iš di
desniųjų kokia Lietuviams pri
einama. Salė kimštinai užsi- 
grūdo Lietuviais iš visų apie- 

j linkių. Dalyvavo arti dviejų 
I tūkstančių žmonių. Matėsi la
bai daug jaunimo, todėl ko ne 
visi' kalbėtojai didelę dalį savo 
kalbų jaunimui ir pašventė, 
tuomi apsireiškimu džiaugda- 
miesti ir pabrėždami kad be 
jaunųjų nebūtų galėjus ir Lie- 

■ tuva tapti neprigulminga. Nes 
jaunieji sudarė pulkus karei- 

I vių ir savo pasišventimu apgy- 
į nė šalį nuo grobikų antplūdžio. 
I Programas prasidėjo kiek po 
į 3 vai. po pietų. Pradėjo K. 
Krušinskas, pakviesdamas cho- 

i rus sudainuoti Lietuvos ir A- 
| merikos Himnus ir pasakė gra
žią patriotinę kalbą. Paskiau 

| pakvietė Dr. B. K. Vencių pa
vesdamas jam toliau vadovauti 
programą. Dr. Vencius užim
damas vietą pasakė jausmingą 
kalbą, pritaikytą momentui.

Chorai vedami pp. Jankaus ir 
Dulkės dainavo pritaikytas dai
nas, o kalbėtojai pasakė gra
žias kalbas. P. Paltanavčiutė- 
Minkienė skalbino pianu. Kal
bėtojai buvo: Vice-Konsulas P. 
Daužvardis, Kun. Balkunas, J. 
Valaitis, Kun. N. Pakalnis, Adv. 

j K. Jurgėla. Visi kalbėtojai ge- 
, rai pasirodė, bet Kun. Balku
nas pasirodė to vakaro mistru. 
Klausantis publikoje girdėjosi 
pastabos kad kalba tikras fa
šistas, dar patriotingiau.

Pabaigus kalbas buvo išneš
ta tam tikros rezoliucijos, ku
rias skaitė Klinga ir Vilniškis.

Baigiantis programui, vedė
jas perstatė Praną Rimkų, tik 
šeštadienį sugryžusį iš Lietu
vos, kuris pasakė apie pasku- 
tiniausius įvykius ir vaizdus 
Lietuvoje.

Programas užbaigta su dai
nomis abiejų chorų. Vėliau bu
vo šokiai surengti Jaunų Vyrų 
Draugijos ir Tautininkų Klubo.

J. Sagys.

šuko “Help, gangsters!” Gal rante, balių, 
del pro sali važavusio gatveka-
rio ir taksi, užpuolikas pabėgo.

Del to kilo byla prieš Valai
čio užpuolikus. Teisme Matu
sevičius prisipažino kad jis Va
laičiui grasinęs tik juokais, ne
turėdamas blogų norų. Kaz
lauskas irgi prisipažino kad jis 
Valaitį užpuolė ir mušė, tik sa
kėsi tai daręs del to kad supra
tęs Valaiti jį vadinant gengste- 
riu ir buvęs išsigėręs.

Išklausius bylą, kaltinamųjų 
advokatas prašė teismo kalti
namiems dovanoti ir panaikin
ti bylą. Teisėjas atsiklausė p. 
Valaičio ir prokuroro ką jiedu 
turi i tai sakyti. Valaitis su
tiko nereikalauti bausmės jei
gu tie vyrai pasižadės jo neuž
kabinėti. Tuo supratimu kal
tinamieji, teisėjo gerai pabar-

Reikia pasakyti kad Matuse
vičius savo radio programus 
veda išvien su “Tėvynės” ir 
“Vienybės” “demokratais” ir 
matyt pasimokinę anos garsios 
“Liepos 24-tos” demonstracija 
norėjo panaudoti smurtą prieš 
“fašistą”. Reporteris.

LIETUVIU RADIO 
VAKARAS

NEWARK, N. J.
Kitą sekmadienį, Kovo 11 d.. 

Lietuviu salėje, 180 New York 
avė., Įvyksta didelis Lietuvių 
radio teatras ir koncertas. Pra
džia 4 vai. po pietų.

Visas programas bus įvairus 
ir įdomus. Bus atvaizduota ra
dio stoties WHOM studijos vei
kimas, kaip perduodama Lietu
viški radio programai. Tai bus 
įdomus dalykas. Tą įdomybę 
matysit pirmą kartą.

Bus suvaidinta keturių aktų 
drama “Vergijos Griuvėsiuose”, 
atliks Brooklyno Meno Teatras.

Dainuos: Kearny’s Vyrų cho
ras; Bayonnės Merginų kvarte
tas; p-lė Viola Tamkiutė; V. 
Paltanavičiutė-Minkienė, M. Sa- 
daitytė, Pranė Vaičiūnienė.

Tikietai bus 45c., vaikams 25 
centai, rezervuotos vietos 75c.

Visas programas bus po va
dovyste radio programų tvar
kytojo J. Valaičio.

šiame parengime žada daly
vauti Lietuvių iš plačių apie- 
linkių. ir tikrai bus patenkinti, 
nes matys tuos artistus kuriuos 
girdi per radio, ir daug dau
giau. Kom.

NAU.1 AS PROFESIONALAS
Mykolas Akialis, Jr., sūnūs 

gerai žinomo Newarko grabo- 
riaus p. Akialio, 289 Lafayette 
st., Newarke, išlaikė kvotimus 
ir gavo leidimą praktikuoti lai
dojime mirusių.

Jaunasis Akialis baigė New 
York Kolegiją, geriausią tos rū
šies mokyklą Rytinėse Valsti
jose, ir praktikuos savo tėvo 
išdirbtame biznyje.

LIETUVIŠKAME radio pro- 
grame Vasario 28 d. iš WHOM 
stoties dainavo Kearny Lietuvių 
vyrų choras, vedamas p. Hode- 
lio.

Kovo 7 d. gros “Jazz Dukes” 
radio orkestras iš Kearny, ve
damas p. Mičiulio.

“BIRUTĖ”
Vasario 25 d. Brooklyno Ope

retės draugija vaidino Miko 
Petrausko operetę “Birutę”. Šis 
pare ilgimas buvo skirtas pami
nėjimui Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių. Del to prie 
operetės buvo ir kalbų bei dai
nų. Biznio atžvilgiu parengi
mas pavyko gerai, žmonių buvo 
pilna Labor Lyceum salė. Tu
riniu pavyko nepergeriausia.

Operetės perstatyme buvo 
daug silpnumo. Aktoriai nega
na tinkamai buvo parengti sa
vo rolėms ir kai kurie silpnai 
ir su stambiomis klaidomis sa
vo roles atliko. Ypatingai ga
dino persilpnas artistas Keis
tučio rolėj. Jis darė įspūdį pa- 
ptasto bernelio, ne kunigaikš
čio.

Gerą kalbą pasakė Lietuvos 
vice-konsulas p. Daužvardis. Jo 
publika ramiai klausėsi. “Tė
vynės” redaktoriaus p. Vitai- 
čio kalba ir asmeniu žmonės 
nesidomėjo ii- jį “nuplojo”.

Vaikų mokyklos choras darė 
gražaus įspūdžio. Vaikučiams 
kreditas ir už pasisekimą biz
nio žvilgsniu. Buvęs.

DARĖ OPERACIJĄ. Mies
to ligoninėje, Jersey City, N. J., 
padaryta pavojingai operacija 
Agotai Vyšniauskienei, 231 Se
cond st., "Dirvos” skaitytojo J. 
Vyšniausko žmonai.

LIETUVIŲ JAUNIMO BA
LIUS. Kovo 4 d. Brooklyno 
Lietuvių Ten Eyck Jaunimo 
Klubas rengia Hollywood Res- ’ 
taurante, Times Square, pui
kiausiame New Yorko i’ėštau-

Gros Rudy Vąllpė 
vedamas orkestras.

GRYŽO IŠ FLORIDOS. Pa
silsėję šiltoj Floridoj penkias 
savaites Jonas šlikas su žmona 
gryžo į Brųoklyną.

SUSIŽEIDĖ. Ilietuvių rad o 
programų vedėjas iš WHOM 
stoties, Jonas Valaitis, Newarke 
bebandydamas užsukti automo
bilį, susižeidė dešinę ranką. Gy
do Dr. Jonas Valukas Brook
lyne.

I KANADOS
| NAUJIENOS

t —— --,7---;^-,-,—>rnr,,

TORONTO, ONT.
LIETUVIŠKOS UŽGAVĖNĖS

Vasario 13 d. Lietuvių para
pijos salėje, Kultūros Draugija 
surengė Užgavėnių šokių vaka
rą su įvairiais pamarginimais 
ir Lietuviškais blynais. Publi
kos atsilankė nemažai ir visi 
linksmai praleido Užgavėnių va
karą šokdami vien Lietuviškus 
šokius. Kultūros Draugijai už 
tai galima suteikti kreditas, nes 
nors reikėjo už salę mokėti, bet 
Užgavėnių vakarą surengė be 
jokios įžangos, atsižvelgdami į 
bedarbės laikus. Taigi galėju 
atsilankyti ir vargšas be dar- 
bis ir be jokio cento susieiti su 
savo pažystamais ir kartu pra
leisti -vakarą.

Reikėtų parapijonims pasek
ti pavyzdį iš jų ir turint savo 
salę, padaryti tokių vakarėlių 
Lietuviams nemokamai. Kas iš 
to jei komisija pridaro daug ti- 
kietų, o jų nėra kam pirkti. Jei 
įžanga bus nemokamai tai pa
šalinių ineigų vistiek bus, tegul 
tik pilna salė žmonių sueina.

SLAPTAI VEDASI. Čia Lie
tuviai -į.\]ėd,ė fuądą vestis paslap- 
ta be kitų 'žinios. Jau kelintą 
jaunavedžių porą Kun. K. Ba
ronas surišo tai anksti rytą tai 
vakare. Kunigui, žinoma, tas 
pats atlyginimas, bet daugiau
sia yra taip kad merginos dar 
vis prisilaiko prie tikėjimo, o 
jų vaikinai jau atbukę nuo baž
nyčios tai nenori jokių užsakų 
ir kad juos kas matytų šliuba- 
vojantis pas kunigą, nes tada jų 
draugai bolševikėliai iš jų ima 
juokus krėsti.

Rodos vedybinis gyvenimas 
nėra koks prasižengimas ir ne
reikėtų bijotis viešumos. Lai 
slapstosi tie kurie vedasi su 
svetimtautėmis ir išsižada sa
vo tautos ir savo žmonių.

Žvangutis.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

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

Vletodą, kuris pagelbo- 

pasiųsim jums PILNĄ
Pakeli, 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 i ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, 111.

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)

MONTREAL CANADA
J. M. ROSENFELD

Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ

Notaras
20 St. James East

Tel. Harbour 3424
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
Įvairios Žinios

LIAUDIES TRIBŪNA VISOKIOS CHICAGOS 
ŽINIOS

E

Chicagos antrašas: 2137 W. 69 St. Tel. Grovehill 2242
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DONALD DAY JAU KJ. 
TAIP KALBA

PONAS TYSLIAVA NORI ATVIRUMO

Donald Day, kuris prieš ke
lis metus iš Rygos rašinėjo vi
sokias nesąmones prieš Lietu
vą, pataikaudamas Lenkams, 
dabar “Chicago Tribune” tal
pina šitokį pranešimą:

Kaunas, Vas. 25 d. — Bied- 
na bet turtinga. Tas nusako 
Lietuvos ekonominę padėtj.

Nors jos kultūriškas stovis 
laikomas žemiau negu jos šiau
rinių kaimynių — Latvijos ir 
Estonijos — Lietuva dabar yra 
geriausia štovinti iš trijų Bal
tijos šalių.

ši gerovė galima priskirti 
trims faktoriams. Pirmas, Lie
tuva buvo tinkamai ir teisingai 
valdoma diktatorišku budu nuo 
1926 metų kada Prezidentas 
Antanas Smetona ir Prof. Au
gustas Voldemaras paėmė val
džią į savo rankas ir paleido 
seimą. Antra, tai nuolatinis 
plaukimas pinigų iš Amerikos, 
kuris buvo tarp dviejų ir tri
jų milijonų dolarių per metus 
ir pasidaro $30,000,000 per de
šimts metų.

Dolariai yra antri pinigai šio
je šalyje. Dolarių sąskaitos 
bankuose beveik lyginasi litu

sąskaitoms ir daug kontraktų 
sudaroma dolariais. Gyvento
jai daugiausia slapsto dolarius, 
o litai buna apivartoja ir sti
muliuoja prekybą.

šalip siuntimo pinigų, tūks
tančiai Lietuvių gryžo iš Ame
rikos su pinigais ir pirkosi far
inas, bet jie parsivežė mažai 
Amerikoniško noro gyvent puo
šniai. Valdžia deda pastangas 
pakelti gyvenimo laipsnį, su 
tūlomis pasekmėmis. Taipgi, 
Amerikos konsularis štabas dir
ba sunkiai įsprausti į rinkas 
Amerikos produktus, ir geriau
sia sekasi su radio.

Keista bus sakyti kad daug 
Amerikos produktų parduoda
mų Lietuvoje nepaeina iš Ame
rikos. Siuvamos mašinos, ag
rikultūros mašinerijos ir auto
mobiliai ateina iš Amerikoniš
kų dirbtuvių įsteigtų Vokieti
joj, Anglijoj, Danijoj, taip kad 
nėra galima varyti kompeticija 
su Amerikoje išdirbtais daik
tais. Taipgi Rusija siunčia sa
vo siuvamas mašinas ir ūkiš
kus padargus išdirbtus Ameri
konų įsteigtose dirbtuvėse, ku
rias bolševikai nacionalizavo.

į Rašydamas apie socialistų 
dienraščio “Naujienų” 20 metų 
jubilejų, Tysliava “Vienybėje” 
sako kad “mes visi slaptai pri- 
pažystam didelius nuopelnus” 
Grigaičiui, bet “atvirai bijom 
to pasakyti”.

Jis drąsina atvirai sušukti 
“Valio Grigaitis ir jo socializ
mas”.

Ponas Tysliava tiesą parašė 
kad tūli pasivadinę save tauti
ninkais slapta simpatizuoja Gri-

I gaičiui ir jo viso amžiaus Mar-
kso g-arbei darbuotei. Bet to
kių yra nedaug tautininkų tar-

pe. Tačiau nežiūrint Tysliavos 
drąsinimo tie poneliai atvirai už 
Grigaitį ir socializmą valio ne
sušuks. Jie nėra taip žiopli 
kad save numaskuoti, kuomet 
ir per “tautines” maskas dau
gumas jų marksinį veidą mato. 
Priešingai, jie duos vėjo Tys- 
liavai už perdrąsų savo komu- 
nistiškai-keturvėjiško veido ro
dymą. Tas labai gadina tų po
nelių siekius, kuriuos jie labai 
atsargiai siekia, tautininkų ju
dėjimą iš vidaus sudemorali-

DIDELE SPORTO ŠVENTE
DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO NAUDAI
Dalyvaus Geriausi Amerikos Sportininkai

Sovietų mašinos yra dviejų 
ar trijų metų senumo modeliai, 
prasto darbo ir menkos mede- 
gos, bet pigiai parsiduoda. Ka
dangi sovietų mašinerijos nuo
lat genda; taisymui naudojama 
Amerikoje išdirbtos dalys, ku- 
i ių pardavimas plačiai išsivys
tė. Sovietai užėmė Lietuvos 
rinkas, kaip ir kitų Europos ša
lių, su daugybe įvairių produk
tų, jų tarpe kerosinu, gazolinu 
ii- petrolejaus produktais; gurno 
išdirbiniais, džiovintais ir švie
žiais vaisiais. Anglis parduo
dama pigiau negu kaštuoja at
vežimas iš kitų šalių.

zuoti.
Tysliava jau ne vieną sykį 

“poetiškai” išsišoko. Jei ir to
liau tą drąsumą rodys, jis jiems 
duos meškos patarnavimą. Jie 
to netoleruos. D. K.

STATYS “AUŠROS SŪNŪS”
Sekmadienį, Kovo 18 d., Chi

cagos Lietuviai turės progos 
pamatyti “Aušros Sūnūs”, gra- 
žų-įspudingą veikalą iš kovų 
už spaudos atgavimą. Veika
lą statys žinomi artistai, komp. 
A. Vanagaitis ir Juozas Olšau
skas su parinktais pagelbinin- 
kais.

Veikalas bus statomas 8th 
Street teatre, ant 8-th ir Wa
bash avė. Ren.

TIKTAI
VIDURINIAI LAPAI DEL

sekies
kadangi apatiniai if
kok^ės. Tie auga ai ^suomet

kW. " ! —

smėlėti.. —~

Sis paveikslas pasako geriau negu 
žodžiai apie jūsų Lucky Strike 
gerumą. Luckies naudoja tiktai 
vidurinius lapus. TSe viršutinius 
lupus, kadangi anie yra ncdasivystę 
— nenunokę. Ne apatinius lupus, 
kadangi tie yra žemesnės kokybės 
—jie auga arti prie žemės ir yra 
kieti, stambūs ir visuomet smėlėti. 
Viduriniai lapai yra lengviausi 
lapai, puikiausi kokybėje. Šie vi-

dūriniai lapai yra supjaustomi į 
ilgus, lygius pluoštus ir yra gerai 
sukemšami į kiekvieną Lucky — 
patiekiant jums cigaretą, kuris vi
suomet yra apvalus, kietas ir visai 
pripildytas—be liuosu galų. Taigi 
ar stebėtina, kad Luckies yra taip 
tikrai lengvi ir švelnūs? Ir prie to 
jūs žinote, kad “It’s toasted”—del 
gerklės apsaugos, del puikesnio 
skonio.

Lucfey S'rifce p,r. 
stoto .WetropoZif0ri 
Opera Compatl).

Šeštadieni. 1 ;50 
no piet. East._ 
Standard Laiku ~ n 
NBC Raudoną 
lyną radio tinLi1.e‘ 
LUCKY STRIK?? 
transliuos New y 
Metropolitan ko 
Company operoje, *Luc?a į' 

Lammermoor”

sr/tiKg
Slower A

Visuomet Puikiausias Tabakas ir tiktai Viduriniai Lapai

NE Vir’ ■
------ - 11 Upai_jie _

~vra Siurk5”’|n"1a.ivy>tt

Copyright, 1934, The American Tobacco Company.
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Chicago. — Didvyrių Dariaus 
ir Girėno Paminklo Fonde jau 
baigiama lipdyti penktas tūks
tantis dolarių. Aukos vis plau
kia iš visų kolonijų; paminklui 
aukoja ir organizacijos ir at
skiri asmenys. Tas užtikrina 
kad paminklas tikrai bus pa
statytas.

Nežiūrint kitų pagalbos, Pa
minklo statymo komitetas KO
VO 24 d. RENGIA DIDŽIULĘ 
SPORTO ŠVENTĘ (132nd In
fantry Armory, W. Madison ir 
Rockwell ave.). Ten yra net 
4100 sėdynių. Reikia tikėti 
kad jos visos bus užimtos, nes 
tikrai bus ko žiūrėti. Tikietai 
bus po 50c. ir 75c.

žais Lietuvaitės basketboli- 
ninkės su kitatautėmis.

Po to basketbolą žais Ameri
kos Sporto žvaigždės Lietuviai 
su geriausiais Chicagoje ir Va
karinėse valstijose basketboli- 
ninkais — Lifshultz Fast Grei- 
glits.

Iš Lietuvių dalyvaus žymiau
si basketbolininkai kurie taip 
pat yra žymus ir plačiai žino
mi Amerikos sporto pasaulyje, 
štai jie;

1. Filip Kriaučiūnas (Kraus) 
— De Paul Universiteto stu-

Lily Pons Dainuos “Lu
cia” šį Šeštadienį

DONIZETTI MUZIKALĖ DRAMA 
NUO METROPOLITAN OPEROS

ESTRADOS NEW YORKE 
ŠEŠT., KOVO 3. PO PIETŲ

LILY PONS SAKO:
Kuomet pereitą metą aš buvau Ro

moje, paklausiau didžio Italų kom
pozitoriaus, Maestro Giordano, kodėl 
jis neparašo operos del koloratūros 
soprano.

“Kur yra tie koloratūros sopra
nai?” jis paklausė.

Aš jam daviau savo geriausį ir 
giliausi trumpą atsakymą, po kurio, 
bučiuodamas mano ranką jis išsirei
škė:

“O, taip, Madame,- bet jūsų yra 
taip mažai. Kompozitoriai turi gy
venti ir kaip jie galės pragyventi 
jei nebus kam dainuoti operas ir 
duoti jiems dalį pelno už jų operos 
naudojimą?”

Ir tame yra vienintelis blogas su 
koloratūros sopranais, kadangi mu
sų taip mažai yra. Neabejotina jog 
visuomenė mėgsta tą musų dainavi
mą. Lai tik šios rūšies dainininkė 
įsigyja visuomenės pamėgimą, jos 
populiarumas ir atlyginimas bus di
delis. Ir kaip aš norėčiau dainuoti 
modernišką operą kurios vadovauja
ma rolė butų tokiam balsui kaip ma
no!

“Lucia” Pilna Malonių Melodijų
Paimkim pavyzdžiui Donizetti žy

mią operą “Lueia di Lammermoor”, 
kurią Metropolitan Opera Company 
šį šeštadienį po pietų duoda oru ir 
kurioje aš dainuoju vyriausią rolę. 
Nekurie kritikai sako jog ji yra duo
dama tik tam kad koloratūros so
pranas galėtų parodyti savo gabu
mus dainuojant “Pamišimo scenoje”. 
Tas tiesa, bet ši opera turi ir dau
giau epizodų, kur randasi daug pui
kai melodijų, ir taipgi “Sekstetas”, 
kuris yra garsus savo operatiniu 
grožiu.

Turinis “Geras Veikalas”
Operos apsakymas yra labai aiš

kus ir tinkamas “geram teatrui”. 
Neatsižvelgiant ilgų metų Lucijos ir 
Edgaro šeimų nesutikimų, jiedu įsi
myli vienas kitą ir kada Edgardas 
turi išvykti į Prancūziją, jiedu pasi
žada vienas kitą mylėti. Enrikas, 
Lucijos brolis, sužino apie tai, jis 
nori ją apvesdinti su Arturu, Škotu 
lordu. To atsiekimui, jis perima Ed
garo laiškus rašytus seserei ir įtiki
na ją jog jis nėra jai ištikimas.

“Lucia” turi daug įdomios ir gra
žios muzikos be paminėtų scenų.

Antro veiksmo pirmame vaizde aš 
dainuoju išreikšdama savo sielvartą 
del Edg rdo neištikimybės. Antras 
vaizdas to akto beveik išimtinai pa
vestas ‘ Pamišimo Scenai”.

Metropolitan paskirio šios rūšies 
operoms taip gerus vaidintojus kaip 
ir Wagncrio bei Verdi operoms. Ni
no Mart.'.ii, kuris yra žinomas radio 
dainininkas ir kuris pirmą kartą 
dalyvauja su Metropolitan, dainuos 
Edgardo rolę.

(lentas, antrus metus žaidžia 
basketbolą ir yra to universite
to futbolo ratelio kapitonas;

2. Ed Kriaučiūnas (Kraus) 
— žymiausias Amerikoje bas- 
ketbolininkas ir vienas iš žy
miausių Amerikos futbolinin
kų, Notre Dame Universiteto 
basketbolo ratelio kapitonas. 
Kadangi jis dar nebaigė uni
versiteto, komitetas prašo uni
versiteto kad leistų musų tau
tiečiui dalyvauti toje sporto 
šventėje;

3. Petras Barskis — 1934 m. 
laimėjęs aukščiausią skorą;

4. Antanas Lauraitis — bu
vęs De Paul Universiteto bas
ketbolo ratelio kapitonas 1933 
metais.

Be to, bus susižinota ir su 
kitais garsiais Lietuvių basket- 
bolininkais: Benny Budrikas, 
Eddy Jaselskis (Jassen), Juo
zas Kliučinskas, Jonas Tendžius 
(Tendzy) ir kt.

Ta nepaprasta sporto šventė 
rengiama Dariaus ir Girėno pa
gerbimui, todėl Lietuviai suda
rys ratelį kuris pavadinamas 
LITUANIKOS Basketball rate
lis. Tai bus Amerikos Lietu
vių pasididžiavimas ir garbė.

Mums Lietuviams bus tuo la
biau malonu kad tame rately
je susitelks ne tik Lietuvių bet 
ir visos Amerikos geriausi bas
ketbolo žaidėjai.

Tikimės kad Lituanikos bas
ketbolininkai garbingai pasiro
dys ir organizuotame Lietuvių 
būrelyje!

Visi aukščiau minėti ir kiti 
žymus Lietuvių sportininkai 
prašomi tuojau susižinoti su 
Lituanikos basketbolo ratelio 
organizatorium: F. Kriaučiunu- 
Kraus, 4614 So. Paulina street 
Chicago, Ill. (telefonas Yards 
1946) arba su paminklo staty
mo komiteto pirmininku: R. A. 
Vasalle, 134 N. La Salle street, 
Room 1308, tel. Randolph 0332.

Tą sporto šventę rengti ko
mitetas pavedė komisijai kurią 
sudaro pirm. Adv. R. A. Vasal
le, Konsulas A. Kalvaitis, Inž. 
V. Jesulaitis, A. Kumskis (spor
to instruktorius) ir studentas 
A. Stelmokas.

K-to sekr. P. Jurgėla.

MOTERŲ PARENGIMAS
Vasario 22 d. Lietuvių Mo

terų Dariaus-Girėno Amerikos 
Legiono skyrius surengė Yuš- 
kos salėje “bunco party” Da
riaus-Girėno paminklo naudai.

Kaip teko patirti, vakaras 
davė apie porą šimtų dolarių 
pelno. Moterims priklauso di
delis kreditas už tokį pasidar
bavimą. Publikos buvo prisi- 
grudus pilna salė kiek tik g". 
13jo tilpti.

Moterų skyriaus pirmininke 
vra poni Whichas, kuri pasau
liniame kare buvo slaugė.

DIDELĖ ŽIEMA
šios žiemos pradžioje buvo 

tikėta kad ši žiema bus nešal
ta, nes buvo oras įvairus ir pa
kenčiamas. Tačiau sulaukus 
Vasario mėnesio (nesupranta
ma kodėl jį Lietuviai pavadino 
taip vasara kvepiančiu) daly
kas pasikeitė. Dabar užstojo 
tikra žiema su šalčiais ir pusė
tinai sniego.

GAUDO AUTOMOBILISTUS
Apie 7000 automobilistų Chi

cagoje, kurie nesiskubino nusi
pirkti 1934 metų automobilių 
leidimus tapo areštuoti gatvė
se ir turėjo užsistatyti bondsus 
pinigais kad tuoj įsigys leidi
mus.

Kada jau buvo tūkstančiai 
areštuotų ir jie subėgo pirktis 
sau naujus leidimus, užsigru- 
’o leidimų gavimo įstaiga ne 
tik areštuotais bet ir tais kurie 
ištruko nuo arešto, visi skubė
jo išsiimti leidimus. Prie to
kių aplinkybių miesto mayoras 
Kellv sulaikė areštavimą auto
mobilistų savaitei laiko, duoda
mas progos visiems išsiimti lei
dimus, o kurie to nepadarys, 
bėda bus vėliau.

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
lurtuvų grumtynes, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje •

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSŲ!”
(GOD, HAVE MERCY ON US!)

Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 400 pusi. Gražus tvirti apdarai.

Pinigines perlaidas (money orderius) siųskite:

P. Jurgėla 6908 So. Artesian Ave. Chicago, Ill.

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. 248 Washington St. 130 North LaSalle St 
New York, N. Y. Boston, Mass. Chicago, III.



f Dienos Klausimais
VILNIAUS KRAŠTE BADAS!

O KĄ DAROME MES?

BADAS! Tai baisus žodis! VILNIAUS KRAŠTE 
BADAS! — skelbia atsišaukimas telpantis 1-me “Dir
vos” puslapyje. Tai yra Vilniui Vaduoti Sąjungos Cen
tro Komiteto Moterų Sekcijos atsišaukimas iš Kauno.

Vilniaus kraštas yra Kauno pašonėje, Kaime viską 
aiškiai, gerai žino, ir Didžiosios Lietuvos patriotams šir- i 
dis skaudina ta barsi žinia! Lietuva, nors suvargus kaip 
ir kitos šalys, deda visas pastangas gelbėti badaujančius 
brolius, jų alkanus vaikučius Lenkų pavergtoj Vilnijoj.

Kaune žino kad ir mes čia už jūrių gyveną turimi 
dideles Lietuviškas širdis, kad ir mums suskaudės širdį 
išgirdus apie Vilnijos Lietuvių nelaimę. Parodykime 
savo širdis!

Moterų Sekcijos valdyba prašo, šaukiasi musų pa
galbos. KĄ DARYSIM?' Ar perskaitę tą atsišaukimą 
tik kaipo dalį laikraščio užpildymo ir paliksim?

NE, Broliai ir Seserys Amerikiečiai! To mes ne
darysim! Mes privalom atsiliepti, privalom stoti į pa- 
galbą trečdaliui Lietuvos, gelbėti juos nuo bado ir reni t. 
kad ištautinimas, jeigu ne mirtis, jų nepasmaugtų!

Pradėkim darbą ištikrųjų! Vilniaus krašto Lietu 
vių gelbėjimas pas mus Amerikoje begėdiškai apleistas 

“Dirva” atsišaukimą gavus nuo savęs pradžiai au 
kauja penkis dolarius. KAS DAUGIAU?

Pradėkim Velykų Dovanų vajų dabar kad Švente 
atėjus musų dovanos badaujančius Vilniaus krašto žmo 
nes pasiektų.

Meskime j šalį visokius bereikalingus iš musų visuo 
menės pinigų viliojimus, nors kartą atkreipkime save 
akis į Vilniaus pavergtus, kankinamus brolius!

Meskim į šalį aviacijas, “antrus skridimus”, o gel
bėkime trečdalį savo visos tautos!

Kodėl gi musų tauta turi nešti tokią baisią-skaudžū 
ironiją, kad visos Amerikos Lietuviai turi būti ragina 
mi šokti į talką, vilioti iš žmonių pinigus kad pakėlus į- 
orą kokį ten niekuo Lietuvių tautoje nepasižymėjusį vy 
rūką, kuomet visam trečdaliui Lietuvos leidžiama BA 
DAUTI ir žūti Lenkizmo žabangose?!

Kas do garbė bus mums Amerikos Lietuviams jeigu 
už musų dvidešimts tūkstančių dolarių — tiek kaštuos 
išvengimas naujo lakūno skristi per Atlantiką — pakili 
j orą vienas vyras, ir kiek lėkęs-nelėkęs nukris, arba ii 
nulėks Į Lietuvą? Jis NEIŠGELBeS Vilniaus krašto 
nepagelbės badaujantiems, nenuramins ašarų nei vieni 
suvargusio Lenkų pavergto Lietuvio!

Lėkė du vyrai, jie atsižymėjo, atnešė tautai garbę 
ir to užtenka! Kodėl mes užsimanėm prievarta padary
ti vieną vyruką karžygiu, negalėdami duoti jam jokie 
užtikrinimo kad jis bent nuo žemės pasikels? Bet tikra 
žinom kad paaukaudami savo dolarį-kitą Vilniaus Lietu 
vių gelbėjimui tuomi išgelbėsime ne vieną bet tūkstan
čius Lietuvių iš vargo ir ištau tinimo!

Su apie 10 ar 15 tūkstančių dolarių, Broliai ir Se
serys, ir su iki šiol jau surinkta pagalba Lietuvoje ir ki
tose šalyse, beveik galima Indų atvaduoti Vilnių nuo pa 
grobikų, be apie tai visai nepagalvojam, o atsirado to 
kių kurie nori tuos tūkstančius iš musų visuomenės iš
melžti ir, lyg tyčiodamiesi iš trečdalio Lietuvos žmonių 
paleisti pinigus vėjais!

KAS MUMS vienas lakūnas, kad jis ir dešimts ker
tu perlėks, jeigu Vilnius PAVERGTAS? Kas iš ' iske 
jeigu mums nei miegoti neduoda graudus dejavimai mu
sų Vilniaus krašto pavergti! brolių, jų vaikučių?

Lenkai persekioja musų brolius už smulkiausius da
lykėlius, net už religiją, už kryžių statymą kaimuose, už 
mokymą vaikučių Lietuviškai, O KĄ DĖLEI TO DA
ROME MES? Prisispyrę norim sukrauti tūkstančius 
dolarių nupirkimui vienam vyrukui lėktuvo ir davimui 
jam gražaus, dyko pragyvenimo!

Prie to darbo sušoko ir redaktoriai, ir daktarai ir 
šiaip inteligentai! Jie lyg kurti negirdi Vilniaus Lietu
vių dejavimo, lyg akli nemato jų vargų, bet užsidegę 
dirba už kaprisą vieno laikraštininko kuris užsimanė 
sutverti naują karžygį. . . .

Musų katalikiški laikraščiai pirmuose puslapiuose 
didelėmis raidėmis rašo apie Vilnijos Lietuvių kančias 
po Lenkais, o beveik visi pasikinkė dirbti už “antrą skri
dimą” (pagelbėjimui socialistams atsikelti iš numirusių).

Tas naujas “karžygis” lakūnas, jeigu jis yra Lietu
vis, privalo pasakyti*: “Vyrai, Vilnija žūsta, gelbėkim ją, 
aš palauksiu!”

Chicagos Konsulas turėtų atsikreipti į vėjų entuzias
tus ir pasakyti: “Vyrai, palaukit su antru skridimu, Vil
nija žūsta, turim gelbėti ją!”

Skaudu buvo skaityti prieš tris savaites atgal laik-1 
naščiuose pranešimus kaip Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyriai Amerikoje pereitą metą darbavosi išsijuosę rink
dami aukas vienam skridimui, ir paskui vėl antram., nors 
jie tikrenybėje privalėjo darbuotis tiktai VILNIAUS 
reikalams. Koks malonumas Lietuvos ir Vilniaus Lietu
viams skaityti Amerikos Lietuvių laikraščiuose kaip' čia 
Vilniui Vaduoti Skyriai, nukrypę nuo savo tikslo, surin
ko šimtus dolarių visai ne tam kam jie susiorganizavo 
rinkti. Ir ne bi kokiam paprastam reikalui jie egzistuo
ja bet gelbėjimui Vilniaus iš priešų nagų! Kur yra su
pratimas ir patriotizmas jeigu Vilniui Vaduoti Skyriai 
su Vilniaus vadavimo vardu tik žaidžia?

Išrodo kad mes Amerikos Lietuviai Vilniaus jau 
kaip išsižadėjome. Lietuvos nepriklausomybės dienos 
aukos turėtų eiti tik Vilniui vaduoti, bet jos skirstomos 
visokiems naminiams reikalams!

Tam turi būti padaryta galas! Ateis ta valau la ka-

Karaliaus Laidotuves
Vasario 22 d. Belgijos so

stinėje Brusselyje tapo iš
kilmingai palaidotas Belgų 
karalius Albertas I, kuris 
prieš kelias dienas užsimu
šė belipinėdamas po kalnus.

Militariška procesija ir 
apeigos laidojimo dieną tę
sėsi 8 valandas dviejose ^baž- 
nyčiose..

Alberto sūnūs Leopoldas 
III užėmė tėvo sostą.

Laidotuvėse dalyvavo ke
letas likusių Europos kara
lių, bet ne visi.

Europoje jau beliko apie 
ištuonetas karalių sostuo
se ir pora ar trys dar gyvi 
iau nuo sostų atstatyti. Jų 
,arpe Vokietijos kaizeris 
Ispanijos karalius.

ir

D 1 R V A Kovo 2, 1934

Lietuvių yra visuose pa
saulio kampuose. Po Lietu
vos, antrą vietą užima Šiau
rinė Amerika, trečią Pietų 
Amerika. Pietų Amerikon 
daugumas išvažiavo apgau
ti, išvilioti agentų kurie bu
vo Lietuvoje paplitę tuoj po 
karo, iki valdžia juos išnai
kino.

Ką Lietuviai Pergyvena
Iš Lietuvos yra išvažia

vusių daug Lietuvių i Pie
šų Ameriką. Kaip jie ten 
iaučiasi ir kaip ten gamta 
Į juos atsiliepia nedaug jie 
įprašo, jei bent kuris kada 
oarašo kad Brazilijoje oras 
šiltas, ir viskas.

Tačiau ten viskas yra ki
taip: ten dabar yra vidur
vasaris, laukus kerta; ten 
Kalėdų laukdami Lietuviai 
rengia piknikus-gegužines; 
ten saulė šviečia iš kito šo
no ir šešėlis vidurdienį bu
na į pietus vietoj kaip pas 
mus Į šiaurę.

Butų gerai kad kas iš la
biau pažystančių gamtą ir 
geografiją “Dirvos” skai
tytojų tą skirtumą aprašy
tų smulkiau.

Ar Lenkai ir Vokiečiai 
“Susibroliaus”?

Žymus Lietuvos politikas 
rašytojas Vygandas “Tri
mite” šitaip sako pabaigoje 
savo straipsnio apie nesenai 
praskilbusį Vokiečių-Lenkų 
“susidraugavimą”:

“....Taigi šitą Vokiečių-i 
Lenkų susitarimą vargu ga
lima laikyti įvykiu kuris 
staiga, vienu parašu sutai
kė du senuosius priešus iri 
stabilizavo taiką Europos 
rytuose. Neapikanta tarp; 
Vokiečių ir Lenkų bus ir to-; 
liau, kova eis ir toliau. Lai
mės tas kas bus stipresnis 
ne tiek savo kumščiu kiek 
savo dvasia. ...”

“Kova tarp Vokiečių ir 
Lenkų yra pastovus daly
kas, tiktai tos kovos prie
monės keičiasi”.

Lietuvai todėl nereikia 
pulti į glėbį nei Rusijai, nei 
Lenkijai nei Vokietijai “iš
sigelbėjimui” iš Vokiečių- 
Lenkų “sutartinės”.

Lietuvos Skolos
Sausio 1 dienai Lietuvos 

valstybės vidaus ir užsienio 
skolos siekė 117,668,000 li
tų. Iš to sumos tik 1,709,- 
000 yra vidaus skolos, o li
kusi — užsieniams.

Tų skolų vienam Lietuvos 
gyventojui tenka apie 48 li
tus.

Aišku kad skola sulygi
namai nedidelė.

. JUS NEŽINOT!
Jus nežinot tos šalelės kur Šešupe teka.
Ir kaip tyliai su pakrantėms apie meilę šneka!
Jus nežinot to kampelio kur Sasna liūliuoja
Ir kaip meiliai ji pakrantes žaliąsias bučiuoja!

Jus nematėt toj šalelėj kaip saulelė teita, 
Negirdėjot kaip ten anksti broliai dalgius plaka. 
Jus nežinot kad ten dainos su aušra pakyla 
Ir skambėti nenustoja kad rasa nubyra.

Jus nežinot kaip seselės ten puikiai dainuoja 
Kuomet sausą žalią šieną laukuose doroja.
Ir nežinot kaip kiekvienam širdį suvilioja
Kaip jos tylią ir jausmingą dainelę dainuoja.

Nepaž.vstat mėlynakiu, skaisčiųjų seselių, 
Negirdėjot ir nemokat jų graqiu dainelių!
Jei bent tektų kam važiuoti plentu per tą šalį, 
Tas išgirsti tas daineles beveik visad gali.

Nes sesutės ten dainuoja dirbdamos darbelį, 
Einant gulti vakarėlį ir anksti rytelį.
Nuolat skamba jų dainelės, nuolat .jos linksmutes, 
Nors nuo sunkių jų darbelių pūslėtos rankutės.

Jos ten liūdesio nežino, nuolat linksmos yra, 
Ir upeliai ašarėlių veideliais nebyra.
Toj šalelėj, tas kampelis tai yr’ SASNAVeLe, 
Ten tai traukia ir vilioja mane širdužėlė.

Jonas Morkūnas.

LAKI JAUNATVĖ
Nieks nepalengs sparnų jaunatvės, 
Ir širdies rimų nieks neužčiaups.
Sužydę kloniai, betono gatvės
Tik iš jaunų širdžių saldų kvatojimą sulauks.
Kartais aitrus skausmai širdin užklysta, 
Ir jiegos tavo tuoj pabirs, apsilps. . . . 
Bet suplasnoja čia tavo žalia jaunysta. 
Ir lupose tuoj — šypsena pavasario išsirpę.
Jaunatvė pavogia ir lankstų siluetą, 
Ir į rausvus skruostus Įsiurbia lupas savo. 
Viena jaunastė nežabota randa tokią vietą 
Kur juodas vargas himnų dar niekad nedainavo.
Kartais jei užmiršta mylima, ir draugai prakeikia— 
Bėgi rūpesčius užsupti vienišas betono gatvėn.
Tata tiktai jaunon širdin užklyst sušukti reikia — 
Ir vėl nauju jiegu sparnais tau atplasnos laki jaunatvė.

Pajuostė, 20. L ’34. ‘ Vainis Dainoras.

LIETUVOS KAREIVIO DIENORAŠTIS 
(Ištraukos, vaizdeliai)

Penktadienis, Lapkričio L
Pradžioj taip nyku. Jau mes toli nuo 

savo namų. Toli nuo samanotų lūšnų. Iš 
vakarykštės kelionės taip buvom nuvargę, 
bet miegas kažkaip nesaldus. Tik ausis 
suvirpino gaili sirena. Per kūną perbėgo 
tartum kokia daina: “Kuopa, kelk!” taip 
rodos uždainavo. Kas per pavojus, už
klausom vienas kito. Seni kareiviai mus 
pradėjo raminti ir paaiškino kad ši “dai
na” kas rytą mums giedos. Tikėt tuo ne
sinorėjo, juk žaliame kaime tėvo lūšnoje 
mus keldavo taksanti plieno dalgiai ar lau-

da reikės Vilnius vaduoti — ką darysime: ar tada bus 
laikas aukų jieškoti? . . . .

Vilniui Vaduoti Sąjungos skyriai Amerikoje priva
lo sukrusti, rengti mass mitingus ir parinkti aukų kaip 
tas atsišaukimas iš Kauno nurodo.

kreipėm dėmesį į ties kareivinėmis vaikus. 
Medžių nuplikusios šakelės nudažytos šar
mo pūkais. Lygioj aikštėj, prie kareivi
nių sienų, kojytėm daužo suskurusią žemę 
keli vaikai. Kepurės nusuktos ant šonų, 
o pažasčiuose maišeliai paspausti. Jie su
pranta kad kareivių širdyse plezdena žmo
niškumo tvinksnys. Kareiviai artimui au
kotis moka. Jei savo dalios kuris nesuval
gė jis atiduoda mažyčiams alkaniems. Juk 
ir jie turi gyventi. Tikrai ir jie kada nors 
mokinsis ginti laisvę ir bus tokie pat ka
riai. O dar krūtinėj džiugiau buvo kaip 
maži su maišeliais bėgo į namus.

Pajuostis. V. Dainoras.

kan genama banda.
Atsikėlę būriais vyrukai tuoj ėmė ra

kinėti savo dėžutes. Pirmi pusryčiai taip 
nykus buvo, nors saulės spinduliai taip pat 
sveikino pro erdvius langus, nors kareivi
nių sienos išrodė gražios, lyg bažnyčios. 
Kaip keista buvo mums kada gavom ka
vos, kurią turėjom gerti iš bliudų....

Visi jaunų bernelių veidai dar dengė
si kokiu tai liūdnu ilgesiu. Mat, vienų au
syse skambėjo mamos žodžiai, o kitų šir
dis dar virpino mėlynakių paskutinis at
sisveikinimas, dar sesių lupos jiems tebe
kartojo: “Buk geras, nepamiršk manęs.” 

Greit mus visus vėl išrikiavo su dėžu
tėm lauke. Kiti manė kad grąžins atgal į 
namučius. Bet ištikro mes buvom atskir
ti į paskiras kuopas ir tvarkingai po bus
tus apgyvendinti.

Kai vakaras nykiom marškom ėmė 
Uostyt žemę ir didį rūmą apšvietė elektros 
žiburiai, tarpusavyje tyliai šnekėtis ėmėm, 
kartodami dažnai ten toli paliktus namus.

šeštadienis, Lapkričio 5.
Visi mes lygus. Kvailas ilgesys lyg 

ėmė nuo musų bėgti. Mes ėmėm jaustis 
iau drąsiai. Pietų metu visi gavom ka
reivio uniformas — vienodos spalvos, vie
nodai pasiutas, ir po kelių valandų pasi- 
jutoin daug artimesni. Tikrai lygumas 
.asai labai galingas. Pirmiau mes buvom 
labai skirtingi. Vienų krutinės dengė iš- 
dryžusios sermėgaitės ir kojos apautos ko
kiom nors klumpėm. Kiti dėvėjo švarkus 
juosvos gelumbės, o batai buvo lekeruoti. 
Tai lenktis turėjo vienas nuo kito, lyg su
lai skirtingų tautų.

Vakare mes buvom ypatingai nusitei
kę. Viršininkai mus sukvietė į erdvią 
klasę, atnešė patefoną, daug įvairių plok
štelių. Vienas užzurzino armoška. Ir 
nes pajutom savyje kupiną gyvenimą. Ki
ti sukibę po du net padūkusią polką trep
sėti ėmė. Supratom mes dabar kad ir ka
reiviai gyventi jaunatve gali. Gyventi 
taip linksmai kaip tik jauni gali.

Pirmadienis, Lapkričio 7. \
Ištikro gi dirbti susirinkom. Antros 

savaitės dienos mums priešakyje stojo. Gy
venimas kupinas naujybių ir įvairumų 
mus appratino tartum namie. Nuo ryto 
ousivalę, lyg tikri kariai, išėjom pirmam 
larbni. Pamoka buvo klasėj. Pirmosios 
žinios. Išeina kuopos vadas. Jo džiugios 
akys ir šypsantis veidas pradeda mus skir
ti naujiems žygiams. Papasakojo mums. 
kam mes jauni ir tvirčiausi vyrai susirin-, 
ko. Papasakojo mums apie tėvynės lais- Į 
vę, ir už laisvę piliečių pareigas jai. Ir, 
supratom tik dabar kad mes susirinkom' 

; ištikrųjų dirbti savo laisvei. O turėdami! 
laisvę, gyvenimą nešim sau ir visos tau
tos vaikams. Nuo kuopos vado nuoširdžių 
žodžių suliepsnojo musų širdyse ugnele 
meilės tėvų žemei. O krutinės pridengtos 
žalsva spalva lyg mūras atsparus kvėpuoti 
ėmė.

Taip diena praslinko pirma, pradėjus 
eiti jauno kareivio pareigas, pradėjus mo
kintis savo laisvę ginti.

Sekmadienis, Lapkričio 13.
Šiai dienai skirto ryto balzgana jau 

dvelkė aitriu žiemos vėju. Rausvi hori
zonte pažarai ir gaili sirena sukėlė mus 
gana pailsėjusius. Šį sekmadienio rytą at-

LIETUVOS EŽERAI
Lietuvos ežerai yra daugiausia vadi

namos moreninės kilmės, t. y. ledynų lai
kotarpio palikti. Tas ledynų laikotarpis 
yra palikęs taip pat ir didžiąsias pelkes. 
Senovėje Lietuvos ežerų plotas arba eže- 
itį skaičius buvo daug didesnis negu dabar. 
Bet girioms nykstant ėmė mažėti drėgmės 
kiekis, ir daugelis ežerų palengvėle apau
go žolėmis ir samanomis arba pavirto pel
kėmis. Tos pelkės išpradžių būdamos la
bai klampios, ilgainiu sukietėjo tiek kad 
jomis gali vaikščioti gyvuliai ir žmonės, o 
pačių pelkių dumblas išpuvęs ir sustingęs, 
pilnas visokių augalų šaknų, pavirto durp
žemiu, iš.kurio žmonės kasa durpes.

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

JUROS MERGA
^Parašė K. S. Karpius, “Meramo” autorius)

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

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

:ie užkariauja ir įsigyvena Palangos srity j. Apie 
tai išgirsta narsus kariauninkas Ramojus nuo 
Nemuno ir Dubysos, jis išvyksta gelbėti savo 
žmones nuo svetimųjų, bet pats įsimyli į tą už
kariautoją “juros mergą”. Pagaliau žūsta ta 
merga ir per ją pražūsta pats Ramojus. — Kny
ga didelė, 298 pusi. Kaina ........................ $1.00

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

I, I E T U V O S 
ŽEMU ABI AI 

30c
Kaina: vietiniams po 25c.

Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje” 

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohi<
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!• [ Apysaka iš Apuolės Laikų Rašo K. S. Karpius

Per TVORA fotografijomis visą “Tėvynę” 
užkimšti. Ar nori kas skaity- SENI AMERIKOS LIETUVIAI

Brolis ir Sesuo

(Tęsinys iš pereito num.) ■

I prieš dievus! — barė ja Balsys.
— Dievai iki šiolei mus apleidę buvo, 

apsieisim be jų ir toliau! Aš noriu kad 
j tu mylėtum mane....
j Diena švito labiau ir labiau. Saulė 

Aš tekėdama prašvietė i kamarą. Balsys, ma- 
Sy- ža temigęs, stengėsi išeiti į lauką ir pasi- 
sau tolinti nuo namų, palikti seserį vieną, bet

ti apie redaktorių mergas 
bobas ?

ar

MERUNO
PRENUMERATORIAI

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

Juos Nieko Negirdėjot.

— Astute! Astute! aš myliu tave! 
mylėsiu tave taip kaip tu nori! Mudu 
vensim sau, vienudu.... — kalbėjo jis 
vienas, ir rinko spėkas kurios nuneštų jį į jį j0 nepaleido.

— Jei tu išeisi, aš nusiskandysiu! Tu 
'nerasi manęs gyvos! Jeigu tau manęs ne- 
j reikia, aš negyvensiu! Galėsi nešti dievų 
prakeikimą vienas! — verkdama kalbėjo 
Astutė. — Jeigu netiki, aš tau parodysiu! 

j Tada bus po laiko! Galėsi eiti sau pas 
‘Ventelę! Tu ją myli, manęs nekenti! Aš 
tau tik sesuo, daugiau niekas. .. .

— Klausyk, sesute, krivė sakė pada
rys ir tave laiminga, ir tu džiaugsiesi kad 
gyveni! Sutiksi sau jaunikį, mylės jis ta
ve! Kas bus jeigu tu su manim nusidėsi, 
paskui rasi ką pamilsi, o jis sužinos apie 
tai?. . . . Juk nuo žmonių liežuvių nieko ne
paslėpsi !. . . .

— Vistiek žmonės pas mus neužeina, 
ir niekas musų nematys. Viekšniuose į 
mane nei vienas nepažiūri, ir aš nenoriu 
daugiau laukti. — Kalbėjo blaškydamas! 
mergaitė.

Gamta joje šaukte šaukė to kuo kiek
vieną vyrą ii' moterišką apteikė. Jos jau
na, karšta širdis reikalavo meilės, ir jai 
nebuvo skirtumo kam paves save.

Balsys griebęs savo apvalkalą, greitai 
užsimetęs ant pečių, žengė iš kamaros. Se
suo kaip įšėlus rėkdama sakė:

— Tu išeini?! Tu neklausai manęs?! 
Tu nenori kad aš gyvenčiau! Gerai! Aš 
pasiskandysiu!

Ir šoko bėgti pirma jo laukan, ir teki
na bėgo link pilaitės vartų ir link upės.

Balsys, nors daug už ją didesnis ir 
smarkesnis, negalėjo jos pavyti, ir tik ka-

prie jo miegančios sesers.
Pagaliau atsistojo. Patylomis atsidarė 

savo kamaros duris, ir šviesoje ugnelės ku
ri žėrėjo didžiajame kambaryje asloje, per
ėjo Į kitą namo pusę, link durų sesers ka
maros. Jo šešėlis, kuris nuo ugnies iš už
pakalio metėsi ant sienos ir durų, nuo ug
nelės krutėdamas, labai jį išgąsdino: rodėsI 
jį kas griebia sulaikyti, atplėšti nuo ėjimo.

Kaip vagis, nakties tamsumoje, išlėto, 
dviem pirštais, švelniai-švelniai stūmė du
ris, kurios atsidarė į vidų. Durys nesu- 
girgždėdamos, nors sunkiai, atsidarė.

Vėlai patekėjęs mėnulis švietė per sie
nos kiaurumą į Astutės kamarą. Balsys 
dabar dar labiau drebėjo ir durims atsida
rius sulaikė net savo alsavimą kad sesuo 
nepajustų. Po valandėlės, kadangi buvo 
visai tyku, jis pasirėmęs ant adverijų įki
šo galvą į kamarą pažiūrėti sesers. Jos 
kamaroje nebuvo: guolis buvo tuščias.

Nuoganda apėmė vaikiną: kas galėtų 
būti. .. . Gal ji pasiskandino?. ... Gal jo 
jieškoti išėjo kada ilgai nesulaukė, ir per
toji nuėjus žvėrims pateko?....

Visokios mintys bėgiojo po jo galvą. 
Tarp tų minčių perbėgo pasikalbėjimas su 
krive, ir pamatymas Ventelės; jos malo
nus žvilgsniai seniau nors ištolo jam mes
ti. . . Gal ji jį myli, tik dabar, staiga taip 
arti sutikta, būdama ne viena, turėjo nu
duoti kad jo nemato? Kodėl kitais atvejais 
taip gražiai ištolo, pasivogdama, žiūrėda
vo?. ... Jo mintys apie seserį išsiblaškė.

Bet kur sesuo? — rūpėjo vaikinui, ka-i
da piktos mintys jį apleido. Bėgo į menu-1 da Astutė pribėgus prie pat kranto sukliu- 
lio nušviestą paupį jieškoti, bet ką ten su- J vus pargriuvo jis ją dasivijo ir sugriebė, 
rastų, ką pažintų kuomet vanduo buvo vi
sai ramus....

Sėdęs ant kranto pradėjo svajoti vie
ną didelę svajonę: kai sugaus didelį briedį 
ir nuneš paaukauti dievams atsipirkimui 
nuo užkeikimo. Pagaus tokį didelį — di
džiausi kokį kada kas sugavo, ir tuomi nu
stebins visus net narsiausius 
rus. Matys jį ir Ventelė, ir 
kada dievų valios reiškėjas 
žmonėms apie nuėmimą nuo 
mo, Ventelė tikrai jį mylės. . . .

Aprimęs, mintims palengvėjus, Balsys 
nuėjo į savo kamarą. Jau rytas brėško, 
aušra maišėsi su mėnesiena, nes trumpa 
ankstyvos vasaros naktis greitai persiver
tė, ir artėjo naujos dienos rytas.

Sugirgždėjo jo kamaros durys, kurias 
vogtinai atidarė Astutė, ir išbudęs Balsys 
pamatė pas jį ineinančią savo seserį.... 
Išsyk rodėsi kad sapnuoja, bet Astutė drą
siai inėjo, pribėgo ir apkabino jį.

— Kur tu buvai?
— Kur tu buvai? — abu vienu kartu 

užklausė.
— Aš buvau kuore. . . . tavęs belauk

dama užsnūdau, tik dabar išbudau. . . . At
ėjau pas tave. . . . Tu turi mane mylėti, aš 
daugiau taip gyvent nenoriu.... — verk
dama ji kalbėjo ir kabinosi broliui aplink 
liemenį, klūpodama prieš jį, jau sėdintį ant 
savo guolio krašto.

— Astute, valdykis, taip nedora. Aš 
tau ką pasakysiu. Aš buvau Viešknių ži- 
nyčioje, — prakalbino ją Balsys, bandyda
mas nukreipti jos mintis Į kitą pusę.

— Turėsim visą dieną laiko, galėsi 
pripasakot ką norėsi. Dabar ne tam lai
kas, aš nenoriu kalbų klausyti, aš atėjau 
tavo meilės, — spausdamosi prie jo kalbė
jo mergaitė, nors jis visomis pastangomis, 
bet švelniai, gynėsi.

— Aš kalbėjau su krive, jis nuims die
vų prakeiksmą nuo musų, tada tu gausi 
sau gražų, narsų vaikiną, aš galėsiu vesti 
Ventelę. ...

— Prasmenga viskas! Tu nori mane 
perkalbėt, tu man niekus pasakoji.... Nė
ra kito gražesnio vyro už tave, ir aš tave 
pamilau.... Mudu gyvensim kaip vyras 
ir žmona. .. . Lai žmonės visą amžį musų 
lenkiasi, man vistiek. ...

•— Bet klausyk, sesute, tai nuodėmė

GERB. VON PUSTI “Margu
tyje” štai koki sumanymą pa
duoda:

“ ‘Dirvos’ asilą reikėtų išmai
nyt ant ‘Vienybės’ Tarkos. Ir 
kodėl Karpius nepaskelbia mai
nų ? Fašistams atšilo neįeik. 
Jis tinka geriau ‘Vienybės’ de
mokratams.”

Pasiklausiau gerb. “Dirvos” 
redaktoriaus ar jis kartais ne
pasinaudos tuo “Margučio” su
manymu ir ar nesudumos išmai
nyt mane ant demokratiško pa
daro ir nusiųs Į liesą “Vieny
bės” pievą.

Gerb. redaktorius atsakė, la
bai mandagiai, šitaip:

Nebijok, “Dirvai” daug ge
riau turėt asilą su ilga uodega 
negu karštą “demokratą” su 
trumpu razumu....

iš Hart- 
$1.50 už

Sudbury,
“Meruną” prisių

MIKOLAS STASYS A LYTA
63 metų amžiaus, gimęs Tri

laukiuose, Pajavonio p.. Suval
kijoje, sūnūs Prano. Gimė 1870 
m., Amerikoje gyvena 50 me
tų ; atvažiavo 1884 m.

Dabar gyvena Waterbury, 
Conn., jau 23 metai.

Iš Lietuvos važiavo per Vo
kietiją, 
plaukė
Y orke.
daki Į

Vedęs 1907 m. Shenandoah, 
Pa. žmonos vardas buvo Ona, 
duktė Aldona. Dabar vedęs 
antrą žmoną.

Amerikoje išlipus pirmą kar
tą pamatė juoduką-negrą ir iš
sigando, manė kad kipšukas.

Viekšnių vy- 
ji gėrėsis, ir 
krivė praneš 
jų prakeiks

Laikoma jo stipriose rankose, ji rėkė, dras
kėsi ir liepė paleisti. Matydamas kad se
suo pamišimo apimta, vaikinas neišmanė 
ką daugiau daryti kaip tik spėka suvaldy
ti. Surišo ją ir pasiryžo gabenti pas krivę 
atimti nuo jos prakeikimą, kuogreičiausia, 
o su savim paspės, nes dabar neturi kaip 
briedžio medžioti. Pasisodinęs seserį su
rištą ant arklio, abudu išjojo link Viekšnių.

Anksti rytą, paukščiams upės pakraš
čiais čiulbant, kurie mylinčioms širdims 
tik labiau meilę žadina, gabeno brolis savo 
meile užsidegusią seserį Į dievų žinyčių pa
galbos jieškoti. Jis tylėjo kaip žemė visu 
keliu, svajodamas apie briedį, apie atsiliuo-

AN TANAS M A RTIŠIUS
57 m. amžiaus, gimęs Birže

lio 13 d., 1877 m„ sūnūs Marti
no, iš Gringiškės miestelio ir 
parapijos, Kauno gub.

Amerikoje 43 metai, atva
žiavo 1891 m., kada preziden
tavo Harrison.

38 metai kaip gyvena Cleve- 
’ landė.

Iš Lietuvos važiavo per Til- 
į žę, sėdo i laivą Hamburge, ke
liavo 18 dienų, išlipo New Yor- 

, ke. Važiavo į Philadelphia, Pa., 
neturėdamas giminių nei drau
gų.

Vedė Clevelande 1899 met., 
žmonos vardas Marė, vaikai: 

' Antanas, Juozas, Agnė, Pet- 
1 ras, Bronius, Kazys.

Iš Philadelphijos buvo išva- 
! žiavęs Į Mahanoy City, Pa., ten 
j pažinojo “Saulės” leidėją. Tuo 
tarpu “Saulė” buvo virtus be
dieviška, leidėjas norėdamas iš
platinti “Saulę” dalino dykai, 

! bet geri katalikai Lietuviai bi- 
Forest, 111., prieglaudoje. Į'°’0 > iankas H iluti- 
laiką buvo nevedęs. | Clevelande pribuvęs rado ma- 

 ; žai Lietuvių, laikai buvo prasti.

sėdo j laivą Hamburge, 
12 dienų, išsėdo New 
Važiavo pas Vincą Juo- 
Shenandoah, Pa.

PONAS “Tėvynės” redakto
rius parašė puikų redaktorijalą 
priporydamas kad laikraščių 
skaitymas sumažėjo del to kad 
tūli laikraščiai pateko “į žaliu
kų vyrukų” lankas.

Turbut gerb. redaktorius no
rėjo pasakyti i žiliukų redakto
rių rankas.

Dėlto kad smarkiai nupuolė o() jjj
skaitymas “Tėvynės”, kurią re
daguoja žylantis Vitaitis, dik- 
čiai sumažėjo “Naujienų” skai
tytojai, del to 
ja žilabarzdis 
tis.

“Dirva” gi 
skaitytojais ir 
tuvis” gerai platinasi, 
dviejų laikraščių redaktoriai ne-1 
turi nei po vieną žilą plauką.

Kaip aną kartą sakiau, “žilė 
galvon, velnias uodegon”. Gri
gaitis kelintas metas tik jaunų 
mergaičių fotografijas savo lai
kraštyje talpina i 
renka, o 
vieną tų “gražuolių” iš Grigai
čio padangės gatavas jos vienos

kad jas redaguo- 
senukas Grigai-

Sekanti išsirašė “Meruną” 
prisiųsdami po $1.50:

S. Bulota iš. Silver Creek, Pa. 
atsiuntė $5: $1.50 už “Meru
ną” sau ir $3.50 už “Meruną” 
ir “Dirvą” A. Vabalo.

V. M. Čekanauskas 
ford. Conn., prisiuntė 
“Meruną”.

Jurgis Zelionis iš
Ont„ išsirašė 
sdamas $1.50.

Julė Čigaitė, vietinė, išsirašė 
Meruną nžsimokėdama $1.50.

B. Gramba iš Amridge, Pa., 
prisiuntė $1.50 už “Meruną”.

K. Stupin, iš Struthers, O., I t,,,.
, ., , . v- ANTANAS JURGELEVIČIUSatsilankęs Clevelande issirase Į

Meruną užsimokėdamas $1.50.1 84 metų amžiaus, gimęs
Petras Milius iš Wilkes Bar- m., Balandžio 17 d., sūnūs 

re, Pa., prisiuntė $2 už “Dir
vą” ir $1.50 už “Meruną”.

J. Vaitonis iš Detroit, Mich., 
prisiuntė Lietuvos bonų kupo
ną $2.50 vertės: $1.50 už Me
runą, $1 už “Dirvą” pusei m.

Pr. Juodelis iš Brooklyn, N.
Y., išsirašė “Dirvą” ir “Meru- 

prisiųsdamas $3.50.
Bancevičius, iš Buffalo, N.

prisiuntė $1.50 už “Meru-

1850
Pra-
Vai-no, iš Skiražemės kaimo, 

nutos par., Kauno gub.
Amerikon atvažiavo Gegužės 

mėn. 1896 m., 38 metai Ameri
koje. Važiavo pas Kazį Stul
gą, Į Chidagą.

Laivan sėdo Bremene, išlipo 
Baltimorėj, plaukė apie 20 die
nų.

Jau šeši metai kaip gyvena; 
Oak ~ ‘ ..............................
Visą

Y- 
ną

R. Valaikienė, vietinė, užsi
mokėjo $2 už “Dirvą” ir $1.50 
už “Meruną”.

Petras Butkevičius iš Chiea- 
išsirašė “Meruną” pri- 

siųsdamas $1.50.
E. Narušis iš Toronto, Kana

doj, rašo: Nors imu “Dirvą” 
ir sesu visą “Meruną”, bet ne
galiu apleisti neužsiprenumera
vęs Meruno, tat prisiunčiu už 
jį $1.50.

skubėkite:
Jau mažai liko laiko iki gali

ma įtalpinti jūsų vardas į kny
gą kaipo “Meruno” leidėjų. To
dėl pasiskubinkite prisiųsti sa
vo prenumeratą, $1.50, už “Me
ilūną”, ir jūsų užduotis bps pa
baigta.

Pinigus galit siųsti $1 popie
rinį ir 5O.c 2c pašto ženkleliais.

1 Adresuokit “DIRVAI”. Iręs).

ALVIRA JAKUBAUSKIENĖ i SIUSKIT S YVO
Po tėvais Staskevičiūtė, 66 ŠYMUS

metų amžiaus, gimus Birželio) Turime desėtkus 
6 d., 1868 m., duktė Juozo, iš jš plačios Amerikos 
Raudondvario, Kauno ap. I ateivių IL-L...L.,

Amerikoje -14 metai, atva-j kad jau užtenka, 
žiavo 1890 m. į Clevelanda ir i vn knmmnndenhi 
čia visą laiką gyvena, 
turėjo jokių giminių 
žiavo taip sau.

Važiavo iš Lietuvos
kieti ją, Į laivą sėdo Bremene.
plaukė 9 dienas, išlipo New Yor
ke.

Vedė Lietuvoje Vasario 
1890 m. ir tą patį metą 
žiavo Amerikon.

Clevelande gyvena jos
kai: dukterys Marė Bindokienė,

APRA-

aprašymų 
senų musų 

, ateivių Lietuvių, bet nereiškia 
metai, atva-iRad jau užtenka. Prašome sa- 

Į Clevelandą ir vo korespondentų sujieškoti sa- 
čia ne-|vo kolonijoje sęjius Lietuvius,

iu atva- kurie tik turi 70 metų amžiaus 
ar daugiau ir kurie išgyvenę 
Amerikoje 40 metų ar daugiau.

Aprašymus galit siųsti ant 
į paskiro lakšto, arba išpildyti 
nesenai “Dirvoje” tilpusius ku- 

6 d., ponus, arba reikalauti iš redak
cijos blankų, mielai bus prisių
stos.

Atminkit, du seniausieji gaus 
po $5.00 dovanų, o tokis kuris 

L. Wichorek, sunūs advokatas j prisius apie ką nors seniausį 
Jurgis, ir Adolfas (nesenai mi-1 gaus sau metams “Dirvą” do- 
... | vanų.

, ———————— ; Taiga, pasidarbuokite. Ne
gavimą nuo dievų bausmės, apie Ventelę, tačiau to jauno vyro pasiryžimo niekas I reikia kad butų “Dirvos” skai- 
ir apie nelaimingą savo seserį, manydamas pakeisti negalėjo: jis jos neklausė, nekalbė- tytojas, bi tik Lietuvis, vyras, 
ką ji turi brangiausio dievams paaukauti 
nuo savęs.
gražiai kalbino, viliojo, ir verkė, prašė pa-

1 liuosuoti nuo suveržimų, nes nedalaikys,

smarkiai pakilo 
“Amerikos Lie- 

O šių

ir gražuoles
Vitaitis pasigabenęs

per Vo-

išva-

vai-

jo su ja, tik giliai įsimąstęs, sekdamas pa- moteris, kunigas ar koks profe- 
Astutė ir keikė, ir barė, ir vėl upio krantu kelią, kuogreičiausia norėjo si°nalas. Visi priimami.

pasiekti žinyčių. | -Adresuokit:
Seka: Menino Pribuvimas. Lome • , j «6820 Superior Av. Cleveland, O.
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j APYSAKA EINA SMARKIAI PRIE PABAIGOS!
stai jau paskutinės dienos ir paskutinė proga pastoti MERUNO prenumeratoriais ir gauti tą didelę knygą už taip mažą 

kainą. Siųskit savo $1.50 dabar kad galėtume Įtalpinti jūsų vardą Į knygą kaipo leidėjo. Jums bus didelė atmintis.MERUNAS
ISTORIŠKA APYSAKA IŠ APUOLĖS IŠGRIOVIMO LAIKU - ŽUVĖDU KARALIUI OLAVUI VADOVAUJANT

KNYGA BUS 500 PUSL. DIDUMO
Išrašykit MERUNĄ savo 
ypač mokslus einančiam
Lietuvoje. Už šią didelę, puikią kny
gą jie bus jums dėkingi. K. S. Kar- 
piaus raštai yra mėgiami Lietuvoje, 
o ši knyga, apie vieną iš įdomiausių

giminėms, 
jaunimui,

judinimas jaunimo dvasios pažinti sa
vo tautos senovę, jos garbingumą ir 
musų bočių didžius žygius. MERU
NO kaina Į Lietuvą irgi ta pati—1.50. 

Pasiskubinkite išrašyti dabar!

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.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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- ŽVILGSNIS Iš BOSTONO Į SANDARIEČIŲ 
“SUK-AKTĮ”

Atviram voke gavome lapelį, 
kuriame ‘visuomenė’ buvo kvie
sta į “Sandaros” 20-ties metų 
sukaktuves - vakarienę, kurią 
rengė So. Bostono sandariečių 
kuopa, Sausio 28 d. šias su
kaktuves rengė, vadinasi, kuo
pa kuri buvo artimame kontak
te su organizacijos centru nuo 
pat organizacijos gyvenimo 
pradžios net iki tų laikų kada 
žydas maiše išsinešė “Sanda
ros” pagarsėjusias virvėmis su
raišiotas mašinas, o “Jos” nu
kamuotą “sielą“ savo krepšyje 
“kompozitorius” M. Biekša iš
sivežė Į Chicagą.

Iš lapelio nesimatė jokio su
kaktuvių programo njri neteko 
asmeniškai ką nors girdėti 
kad tai butų rengiama kas nors 
tokio rimto į ką reiktų domės 
kreipti. Nes ir šių žodžių au
torius yra dalyvavęs Sandaros 
gyvenime kaipo organizatorius, 
darbuotojas ir net šios pačios 
kuopos vienas pirmųjų dalyvių. 
O vienok apie tai nieko nesu
tarta.

Lapelį skaitant buvo aišku 
tas ypatingumas kad rengimo 
“komisionierium” su kitais pri
kergtais asmenimis buvo K. 
Paulauskas (Charles Paul)', a- 
pie kurį keliais atvejais teko 
patirti kaipo esantį Bagočiaus 
“pastumdėliu”. Apie tą patį 
laiką dar teko pastebėti “Ke
leivyje” redaktoriaus praneši
mas kad Chicago j e “Sandara” 
išleidus specialę laidą paminė
ti savo sukaktį, kurios vadovau
jamą straipsnį parašė,.... Ba- 
gočius!

— Na, argi eisime vakarie
niauti ? — paklausiau savo žmo
nelės, kuri irgi šiuo bei tuo 
yra prisidėjus Sandaros gyva
vimo “istorijoje”.

— Eik jau! — ji atsiliepė. 
Sako, — be abejojimo kad tai 
yra tik dar vienas iš tų suma
nymų kaip geros moterys san- 
darietės apsilanko pas Lietuvius 
mėsininkus išprašant dovanų 
Lietuviškų dešrų, ir jiems par
davus vakarienės bilietus pada
roma biznio, kurio dėka sanda- 
riečiams tenka visai pigiai ar
ba ir dykai pavakarieniauti.

Sulyg žmonos sprendimo tai 
turėjo būti Lietuviškų dešrų 
vakarienė.

Po tos “iškilmingos” sanda
riečių dešrų vakarienės, vienas 
iš dalyvių, senas artimas San
daros prietelis man pasakojo: 
“Buvau sandariečių jubilejaus 
vakarienėje. Jūsų ten nesima
tė. Nebuvo ir kitų seniau vei
kusių žmonių. Jūsų vietas už
ėmė socialistai. Svarbiausiu to 
vakaro kalbėtoju buvo Bago- 
čius. Kaip visuomet jis, kaip 
tuščia bačka, su priprasta ges
tikuliacija, savo žemaitiška tar
me rėkavo ir skerečiojosi, mi
nėdamas nuosavą jubilejų, iš
vesdamas kad tikros kultūros 
skelbimas buk yra Kun. Demb-

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

skio laisvamanybėje, kurios a- 
paštalu jis pretenduoja.”

Aha, sakau aš jam, tai nau
jasis Sandariečių vadas. Bago
čius, socialistas, kiu-is nepri
klauso Į socialistų partiją; re- 
publikonas, nes nuo estradų a- 
gituoja už republikonus kandi
datus Į valdžios vietas; Inger- 
soll’o ir Dembskio laisvaraany- 
bės apaštalas; tuo tarpu orga
nizatorius neprigulmingų para
pijų; rėmėjas Kubiliaus Meto
distų pavapi j os; su savo šeima 
priklausąs Miltone (Mass.) prie 
vienos protestoniškų parapijų; 
dabar Sandariečių vadas. Jau 
net ir Maikiotėvas neturi dau
giau “brostvų”.

Aiškinu toliau jam. Sakau, 
gal gi šiame ir gludi paslaptis 
del kurios mes Sandaros sukak
tuvėse nedalyvaujam. Mes bu
vom Sandaros idealistai kurie 
vedėm kovą prieš beprasmį va
salą ir tas vasalas nugalėjo 
mus. Tą reikia daleisti. Pa
sekėjai išspyrė mus, ir nusekė 
paskui vyrus kurių galutinas 
tikslas dešrų pavalgyti. Toki 
tai žmonių padėtis: daug sma
giau pilvan kimšti negu smege
nys miklinti. Mums kartu su 
jais sekti paskui tokius vyrus 
kaip Bagočius nėra ko, nes juo
se nėra jokio idealo ir pirmyn- 
žangos.

Sutikau ir kitą sandariečių 
dešrų vakarienės dalyvį. šis 
yra socialistas. Jis manęs pa
klausė kodėl aš nebuvau vaka
rieniauti. Sako, juk rodos se
niau ir tu buvai to medžio di
delė skuja.

Atsakiau kad šiandien sanda
riečių sukaktis jau rengia ne 
sandariečiai bet tokie donžua
nai kaip Bagočius. Galėjai pa
stebėti kad sandariečių vakarie
nę rengė socialistų pastumdėliai 
ir tokie patys ten dalyvavo.

Jis pripažino kad tai tiesa ir 
kad Bagočius savo kalboje dro
žė tai drožė, kaip iš tuščios bač
kos. Paklausiau, sako, Michel- 
sono kodėl jis nieko nekalbėjo. 
Atsakė, girdi, kad atsiprašęs 
kalbėti, nes kartais pasakytų 
tą ką mano, o tas gali kartais 
kam nepatikti....

“Keleivio” red. Michelsonas, 
dalyvavęs sandariečių vakarie
nėje, pasakė ką manąs. Seka
moje laidoje savo laikraščio ap
rašė vakarienę, pasakydamas 
kad “vakarienė buvo nekokia... 
Mėsa paduota šalta ir sausa, 
be jokių pridėčkų. Užbaigimui 
duota po bonką alaus. Nebuvo 
nei kavos, nei aiskrymo. Man 
rodos kad imant 75 centus ga
lima butų duoti daugiau įvai
rumų, nes maistas dabai’ ne
brangus.”

Toliau rašoma: “Socialistų 
matėsi beveik daugiau negu 
sandariečių, todėl sandariečiams 
buvo padarytas net ‘praktiškas 
pasiūlymas’ kad pelną jie pasi
dalintų pusiau su socialistais, 
žinoma, tas buvo padaryta juo
kais ir sandariečiai jį taip pri
ėmė. Jie atsakė kad dalybų 
jie nepripažysta, bet kai socia
listai suruoš savo vakarą tai 
visa Tautinė Sandara suvažiuos 
pas socialistus atsimokėt.”

Tie žodžiai yra iš “Keleivio”, 
ne korespondento išmistas.

Na ir laimingos kloties jiems 
vakarieniauti. Laimingai tai 
“visai Tautinei Sandarai” suva
žiuoti pas Michelsono “socialis
tus’ , kurių visai nėra, arba 
jei kokių likučių ir yra tai kaip 
bendras “Keleivio” gratis re
daktorius Bagočius: kaip čigo
nų kumelkos, del kiekvieno 
maino — kitokį.

(Pastaba: Vienur-kitur pa
stebėjau kad šios sukaktuvės 
yra minimos kaipo “sukaktis”. 
Turbut manoma esant kalbos 
naujenybe. Mano manymu sa
kinys butų savo vietoje jei bu
tų rašoma suk-aktis. Tas pil
nai apibudina “Sandaros” da
bartines pastangas, Sukimo Ak
tą iš savo senos tiesioginės va
gos į kelią kuris veda tiesiai Į 
GrigaičiorMichelsono-Bagočiaus 
varžą, kuria tie “magikai” rodo 
savo “šposus”). N. N.
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Greičiausia Kelione į Lietuvą
BREMEN • EUROPA
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 

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

HAMBURG - DEUTSCHLAND £ 
ALBERT BALLIN - NEW YORK ’ JS

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTES IŠC‘I’7H Cft 
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGALV * / V.«JV 

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

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

1119 Euclid Avenue Cleveland, Ohio

LONDONAS, Anglija
Su pradžia naujų pietų čia 

Londone įvyksta visų draugijų 
susirinkimai ir buna renkama 
valdybos šiems metams.

Sausio 28 d. buvo metinis 
Lietuvių Klubo susirinkimas. 
Iš atskaitų paaiškėjo kad nors 
klubas paskutinį bertainį buvo 
giliai įlindęs į skolą, iki galo 
metų lyg iš miego išbudęs pra
dėjo smarkiai judėti ir ne tik 
skolas veik visai atmokėjo, bet 
dar liko ant rankų apie 22 sv. 
sterlingų. Tai tikrai yra iš ko 
džiaugtis, šiam metui valdyba 
išrinkta: pirm. — Petras Bu- 
jauskas, rast. ■— J. Lingis, iž
dininkas P. Bulaitis.

Sporto Klubo susirinkimas 
įvyko Sausio 12 d. Iš to klubo 
nėra ko džiaugtis. Išrodo, kad 
nebūtų plaukimo sekcijos tai 
ir nebūtų klubas. Be to, klubo 
sekretorius buvo išrinktas An
glas, kaip niekad nuo pradžios 
klubo nėra buvę. Jis buvo iš
rinktas nežiūrint į tai kad klu
bo įstatai nurodo jog nariai 
privalo būti Lietuviai arba ka
talikai, o šis vyras neatsakė nei 
į vieną tų reikalavimų.

Kadangi Sporto Klubas taip 
silpnai gyvuoja, geriau butų 
prisijungti prie Lietuvių Klubo 
kaipo plaukimo sekcija. Tikrai 
apgailėtina yra kiek gabių Lie
tuvių sportininkų čia Londone 
yra, kurie visai neateina pas 
mus, matydami kaip netvar
kingai elgiamės.

Sausio 14 d. įvyko šv. Ka
zimiero Lietuvių parapijos su
sirinkimas. Viskas ėjo tvar
kingai. Nauja valdyba išrin
kta: pirm. — Juozas P. Baru- 
lis; rašt. — P. Kevalaitis; ižd. 
— A. Scinskas.

Nepriklausomybės paminėji
mas. Vasario 18 d. rengiama 
paminėti Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimas su gražiu 
programų. Bus suvaidinta Vy
dūno tautiška misterija iš Žal
girio laikų, ‘Musų Laimėjimas’. 
Be to dar bus kiti pamargini- 
mai ir manom kad malonės at
silankyti B. K. Balutis su ki
tais Lietuvos delegatais, kurie 
Londone veda derybas su An
glija.

Požėla laimėjo. Sausio 26 d. 
Lane’s London Klube įvyko im
tynės už Europos čampionatą 
tarp Karolio Požėlos ii’ Europos 

j čampiono Acholl Oakley, Ang
lijos čampiono. Požėla leng
vai laimėjo nugalėdamas Ang
lą į 29 minutas.

Po imtynių teko pasikalbėti 
su Požėla, jis dabar sako kad 
nei nemano važiuot į Ameriką 
iki pavasario, nes Londone už
ėjo labai didelis entuziazmas 
imtynėms ir Požėla kaipo Eu
ropos čampionas gaus geresnę 

: progą. Vasaros laiku čia ma
no padaryt daug imtynių atvi
rame lauke ii’ gal atvyks dau
giau imtikų iš Amerikos.

Lietuvių bažnyčioje buvo ap
silankęs Kun. Ladyga, vienas 
sugryžėlis iš Rusų nelaisvės. 
Jis čia užsuko pakeliu į Man
chester, kur mano išbūti kiek 
laiko. Lud,

DOES EDUCATION 
HELP CRIME?

Pick up the paper in the morn
ing and nine chances out of ten your 
eyes will catch the bold letters that 
are plastered across the page an
nouncing that a murder, kidnap
ing or robbery has been committed 
A thought that would flash thru 
your mind would be have they not 
acquired a remedy for it yet? But 
don’t think about the remedy, think, 
who is committing the crimes.

A committee appointed by the 
Senate in the spring of 1933 to in
vestigate certain forms of crime has 
made its report. The chairman of 
the committee, Senator Copeland, of 
New York presented the following 
facts: The hardened criminal of 
today is usually under twenty-five 
years of age, and often a mere boy. 
The largest age group of criminals 
is found at nineteen years, the next 
largest at eighteen, and the average 
age is twenty-three. The most dan
gerous criminal often is the man who 
has had the best education; the very 
education becomes an aid to him in 
the progress of his criminal career.

Yes, education does help crime in 
every way. But the remedy,, that 
is going to be used is to get those 
young men and women out of the 
streets and into some sort of a job. 
That and only that will solve the 
problem of crime.

“THE ROMANCE OF 
A PEOPLE”

A musical and dramatical spec
tacle, a display of talent depicting 
four thousand years of Jewish his
tory in words, dance, and action.

The Century of Progress Exposi
tion played host to 200,000 people 
viewing this magnificient show.

Cleveland, at the Public Hall, now 
has an equal opportunity to witness 
this extraordinary, stupendous and 
most beautiful display of the human! 
powers of art combined with elabor
ate scenery.

It will be presented in Cleveland 
from March 12th to the 18th with 
the last day to be known as all Na
tions Day. All people, Christian and 
Jewish are urged to take advantage 
of this charitable and educational 
enterprise by attending any of the 
performances. All performances are 
in the evening with the exception of 
Friday, and a matinee on All Nations 
Day March the 18.

This impressive vehicle will serve 
as a unique instrument for the 
furtherance of inter-racial good will.

A large assembled group of per
formers, 2500 in number, will take 
part with colorful scenes, ecstatic 
dancing routines, huge choruses of 
thousands assisted by selected solo
ists and a large symphony orchestra 
to cinch the program.

The human fortitude of the Jewish 
people, when cruelty and persecution 
sought to obliterate and bring about 
an extinction of these peoples is ful
ly woven into this pagent and shall 
remain ever in the hearts of those 
who see it. Tickets are one, two and 
three dollars. Sponsored by the 
Cleveland Plain Dealer, Cleveland 
Press and Cleveland News and by 
all the National Papers. Those 
wishing to secure tickets for any 
performance see Mr. Karpius or Mr. 
Peter Skukas at the Dirva, 6820 
Superior Ave.

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS

After an absence of some months, 
your scribe last week, acquired that 
archaic alumnistic urge to return to 
the familiar portals of his Alma 
Mater which conferred upon him the 
customary B.S. in M.E. (Biggest 
Sheep-skin for Making Ease).

It was there I learned the funda
mental arts of razzin’ rantin’ and 
relaxin’. My esteem was slightly 
shocked to see the great attachment 
and the industrious attitude of my 
former profs toward their work. Some 
of them looked grave. Others had 
a shallow face with a slight tint of 
despair. After a few inquires I 
found that the problem of the modern 
profs was not that of teaching but 
that of helping the new recruits to 
leave the institution and stay away. 
It was more a question of what to 
do with them after relaying all they 
possibly could to the boys. (It was 
uni-educational, and it wasn’t a sem
inary). Is this just another case of 
over-production or under-consump
tion? Which is it?

In order to facilitate things and to 
curb the demoralizing influence of un
employment, the college instituted an 
up-to-date employment bureau for 
the seniors and alumni. A long ap
plication blank had to be filled out 
which was then still incomplete. 
They wanted a picture of the appli
cant. It’s getting so that a person 
not only has to be intelligent but 
also look intelligent. Maybe the 
stenographers could expedite matters 
concerning that more clearly than I.

So I skidded downtown to have the 
matter straightened out. Walked 
directly into Kresges’ dime store and 
stopped at one of those new fangled 
picture taking machines. You just 
put your dime into a slot, pull that, 
press this, and you become fossilized 
on paper.

How marvelous!! I wondered how 
lucky, compared to Garbo, that it 
wasn’t necessary to talk into the in
animate box. Gone are those days 
when a whistle or a bell put on the 
ast touch just before the snap. How
ever nothing at all was lost because 
of this gasoline era. The music 
counter across the way took the place 
of the “birdie”. There was a piano 
being played. Strains of music re
lieved some tenseness of the machine. 
“Make pay while the depositor whines” 
would have been more appropriate 
for the occasion, particularily, when 
I dropped my dime into the slot. 
A couple of more cranks and shoves 
and out came the “head of clay”. It 
was a regular “design for the un
living”. Four pictures, every dang- 
busted one of them with the tie 
crooked and a bit of hair improperly, 
or rather imposingly sticking out. 
This couldn’t happen in the “birdie” 
age. “Could it?” Well, why bemoan 
of the fact? Just another dime could 
straighten things out. I wouldn’t 
miss the dime and Kresge for that 
matter wouldn’t miss it either, if 
he could help it.

The salesgirls (aren’t they the pip
pins for personality, to induce people 
to have their pictures taken, only to 
discourage them later for having done 
so) asked whether I wanted my pic
tures tinted or blended a little with 
color. “No”, I replied, “I’ll take mine 
straight”. Like a flash, I quickly 
reeled about (being unduly repulsed, 
fresh thing) and sauntered off while 
she looked on, seeing for the first 
time “a picture of a dreamer walk
ing”.

* * *

PETE’S BARNYARD PHILOSOPHY

As ye sew, so shall ye rip.

Bankers of a feather hock to
gether.

OUR RACIAL ORIGINS
By VYT. SIRVYDAS.

^HEALTH*

Est. Procul Hine Tellus
I watch’d the way-worn sun last nite 

Sink far within the rosy west....
Where amid lenghtening lakes of lite 

Float the calm islands of the blest

I saw and cried: ‘O love, I wait— 
Smooth is the sea. .the wind is fair 

We’ll sail toward yon golden gate...
And leave this desert of Despair!

The summer-time of life is gone;
The weary world is old and worn;

One effort,—and the land is won, 
Girt with the purple hills of Mom.

V.J.B.

X.
When the great ice sheet which, 

as we know covered the greater part 
of Germany, Poland and Lithuania 
up till about 15,000 years ago, with
drew and melted, it is easy to guess 
that the Pripet marsh region was 
left as some sort of an inland sea, 
or very boggy land, which, at the 
time the Aryans started to differen
tiate into thejr different branches 
(3000-1500 B.C.) might well have be
gun to develop into great swamps. 
The climate of Europe, as the geo
logists say, after the last ice age 
became more and more warm and 
dry. The Lithuanians have two words 
meaning sea—“marios” and “jura”. 
From the latter word (or vice versa) 
is derived “jaura”, meaning a very 
wet, or soggy field. The Finns 
have borrowed both these words in
to their language, in the form of 
“jarvi” (lake) and “meri” (sea). In 
an old High German dialect “meri” 
means a swamp. It is curious to 
note that of all the Aryans only 
the Lithuanians, Slavs, Germans, Celts 
and Italics derive theii’ word for sea 
from the root “marios”. The other 
Aryans (Greeks, Armenians, Indian 
Aryans and Iranians) got their words 
from other sources. The Greeks, 
probably, from Minoan Cretans 
(thalassos), the Aryans and Iranians 
from the similarity of a plowed field 
to the waves of a sea (“arimnos”).

From this homeland on the north
east of the Pripet marshes our an
cestors were driven westwards to
wards the Baltic sea by the inroads 
of the Slavs, who started their mi
gration movements sometime in the 
4th or 5th century A.D. Tribes rac
ially akin to us (Prussians, Curon- 
ians, Zemgalians) in all probability 
were already settled around the 
mouths of the Vistula and the Ne
munas, when our ancestors started 
to push in. Prof. Buga claims there 
is plenty of philological evidence to 
show by what routes the Lithuanians 
and Latvians moved into territories 
previously occupied by Lithu'ani.c 
Selians, Zemgalians, Curonians and 
others. The Latvians pushed out the

Finnic Lyva and Esthonians.
Since prof. Buga expressed an 

opinion on the theories of Dr. Basana
vičius which were already outlined 
here before, it might be well to add 
them to the present exposition of 
the views of prof. Buga. In a pre
face to his book “Kalba ir Senove” 
prof. Buga states that neither the 
Thracians nor the Phrygians were 
a branch of the Lithuanian race, 
though they do belong to the Aryan 
language group. In “Tauta ir 
Žodis” (Book 1, 1923, p. 417) he 
thinks that comparative philology 
“very clearly proves” that the Lith
uanian language is not a branch of 
any of the Balkan or Asia Minor 
tongues. He also negatives the 
claim of Dr. Basanavičius that the 
Thracian inscription of the Ezerovo 
gold ring should be read as the lat
ter wanted to read it. This nega
tion, though, was not made on any 
philological grounds, merely on the 
fact that the ancient kings, it seems, 
were not in the habit of inscribing 
their bridge building activities on 
golden rings, which were later put 
into their graves. Inscriptions of 
that sort, prof. Buga says, were 
generally put on the bridges them
selves. (“Tauta ir žodis”, Book 11, 
1924, p. 467).

(Conclusion)

K. of L. Members
Take Notce! Take Notice!

Sunday, March, 4th., the K. of 
L. Chapter 25, will receive Holy 
Communion in corpore at Our Lady 
of Perpetual Help Parish, 10:30 
Mass.

Immediately after mass a break
fast will be served to the members 
at the Salasavice residence.

Since this is St. Casimer’s Day, 
the patron of the Knights through
out, it is the duty of each and every 
member to fulfill the obligation of 
receiving with his fellow members.

A. S.

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

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

Original Pocahontas Lump....................................$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

By DR. A. J. KAZLAUCKAS

COLDS AND THEIR 
CONSEQUENCES 

(Continued)
The diagnosis is not very difficult 

but one must remember that there 
are other diseases that have colds 
at the beginning, such as, measles, 
diptheria, scarlet fever, pertursis and 
typhoid fever and later on they 
specific signs develop to determine 
the disease. Grippe and influenza 
must be considered as they are close
ly allied with the common cold. The 
degree of toxic substances absorbed 
from the respiritory tract is great, 
and only the severity of the symp
toms determine whether it is in
fluenza or the common cold.

Prophylactic measures to prevent 
colds are of various types. Probab
ly the most effective one is to les
sen contact with crows and infect
ed individuals. Spraying and gargl
ing with antiseptics help in some 
way but it is not always effective, 
Vaccines are not beneficial because 
people receiving these innouculations 
likewise acquire colds like those who 
do not receive them. Children have 
fewer colds after their tonsils and 
adenoids are removed and that might 
be classed as a face of infection. 
Exposure to chilling out of door 
hardships, morning cold baths, fresh 
air might harden an individual and 
increase their resistance to these dis
eases. But athletes as well as in
active people get colds. However 
it is known that ample clothing, dry 
warm shoes and moderate exercise 
helps prevent colds. The best for 
those individuals who acquire colds 
frequently is a change of climate to 
the warmer states during the winter 
months.

The treatment of colds consists 
mainly in relief of symptoms. Pa
tients should be in bed and must bo 
stressed especially if there is a rise 
in temperature. The body should 
be kept warm, ample fresh air, in
jections of fluids in liberal amounts 
helps diminish the poisons in the 
body. Any simple diet is suitable 
and a cathartic even though the 
bowels are active.

(.To Be Continued)

SONG
By HELEN BALTRUKONIS

Song! How sweet the sound! It 
is a melody to one’s ears! Song is 
an undying melody in our hearts, 
which will never fade. Great pas
sions for music may give us this 
quickened sense of life, ecstasy and 
sorrow of love, disinterested or other
wise, which comes naturally to many 
of us. The great songs of the world 
are the tone jewels of human feel
ings.

-The songs that all the world has 
sung and lived and still lives and 
sings are two kinds: folk-songs, 
songs that spring up like wild flowers 
among the peoplfe; and art songs, 
these born of the inspiration of a 
single mind. There are moments 
when the mind refuses to be satis
fied with evolution, and demands a 
guiding presentation of the sum of 
man’s experience.

There are songs, too, which have 
made history. A very familial; and 
well loved one is the Lithuanian an
them. It is to Dr. Vincas Kudirka 
to whom we are indebted for its 
composition. It not only inspires 
the older generation but also the 
youth. His life carried a note of 
world wideness which he introduced 
into his folk-songs.

Another feature of song is that 
its beauty like that of a picturesque 
stream has flowed freely through 
time, clearly and smoothly. “Music” 
so someone once has said, “Is the 
microscope of thought.” Surviving 
all the historic glories of the nations, 
empires it shows how a phrase of 
music can embalm in one a tradition 
that lasts. The romance of song is 
unending.
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I There’s a good reason 
why my dental office is bury. Business 
usually goes where it is invited and stays 
where it is well 
people have come 
tion and because 
they return and

treated. Hundreds of 
to my office by invita- 
they were 

bring or

service is good, 
service is good.

well treated
send their

My prices 
My price isMy dental 

right.

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

= Office hours 9 A. M. to 8 P. M.. Closed Wednesdays & Sundays.
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PALENGVINA ŪKI
NINKAMS SKOLAS

KLAIPĖDOS UOSTAS’LIETUVOJE TVARKO 
1933 METAIS I ADVOKATŪRAS

Klaipėda. — 1933 m. Klaipė-) Dabartiniu laiku Lietuvoje 
dos uoste buvo' įplaukę 1069 advokatų profesija yra pelnin- 
laivai (1932 m. — 1113 laivų). | giausia. Provincijos miestelyje 
Nors laivų skaičius kiek suma-) randasi kokie 10-15 advokatų 
žėjo, bet jų bendras tonažas) ir visi pelno į dieną nuo 20 iki 
padidėjo nuo 519,700 tonų 19321 100 litų, 
tonų 1932 m. iki 600,000 tonų 
1933 m. Tatai parodo kad Lie-1 
tuvos uoste lankosi didesni lai
vai.

Taip pat žymiai padidėjo iri 
ėjus per uostą prekių apivarta. 
Būtent, 1933 m. apivarta siekė 
956,000 tonų, o 1932 m. butą 
833,000 tonų 
tas siekė tik 620,000 tonų.

Per visus metus per Klaipė
dos uostą ėjo 696,000 tonų im
porto ir 269,000 tonų eksporto. 
Ir tie viršija 1932 metų impor
tą ir eksportą.

PaskirsČius judėjimą Klaipėdos 
uoste paskiromis valstybėmis, 
Anglijai tenka pirma vieta. Iš 
Anglijos daugiausia įvežta kie
tos anglies, cemento, trąšų, sil
kių, druskos ir tt. Išvežta j 
Angliją bekono, sviesto, apdir
btos miško medegos, celulozės. 
fanierų, kiaušinių ir tt.

Antra vieta 1933 metais Lie
tuvos prekių 
Rusijai. Trečia 
Vokietijai.

Amerikoin 1933 m. 
9,200 tonų celulozės, 1932 me
tais nieko neekspdrtuotaA

1931 m. apivar-

išvežimu 
vieta

tenka 
tenka

išvežta

girdisi

Gaisrai, Žudystes, 
Vagiliavimai

Dusetos (Zasarų ap.). — Du
setose arklį palikti vieną pasi
darė jau baisu. Kaž kokie pik
tadariai pradėjo arkliams pjau
styti uodegas.

Šimonių valsčiuje paskutiniu 
laiku patankėjo maisto produk
tų vagystės. Taip ir
kad vienam, išnešė tik ką pa
pjautą kiaulę, antram lašinius 
pro stogą ištraukė, trečiam iš
sėmė iš aruodo grūdus.

Apie Anykščius vienam ūki
ninkui pavogė net atvežtą į pri
ėmimo punktą bekoninį paršą.

žmogžudysčių girdisi taip pat 
nemažai. Miliūnų miške du 
broliai Deksniai (iš Vengerinės

Rokiškio vai.) kirto medžius 
susipyko. Jaunesnysis smo- 

! vyresniajam kirviu ir nudė- 
vietoje.

Šilalėje vietos policijos raš
tininkas Rėbžda girtas ar pa
mišęs nušovė Vištartą. Jis į- 
puolęs į vieną arbatinę suriko 
visiems “rankas aukštyn”! ir 
pradėjo iš revolverio šaudyti. 
Iš astuonių žuvių Vištartui te
ko keturi. Laimė kad tuo lai
ku arbatinėj nebuvo daug žmo
nių. “M.R.”

k. 
ir 
gė 
jo

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

Nuo Sustingusių Sąnariu*
• Niekas taip nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusiu?. skaudamus sąnarius, 
kaip giras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expcllcriu. ' įtrinkite 
užtenkamai Paiii-ExpHIrrio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain’-Expellcriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expcllcris yra labai persisun
kiančiu per odą ir -ju< galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
\ isosc vaistinėse kaina 35c. ir 70c. - 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

i o ROSEDALĖ 05 
Dry Cleaning Co.t

i +
C. F.PETRA1TIS, l’rop.
6702 Superior Ave.,* t

RESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršujė2’-— ;

Nežiūrint didelio pelno, pro- 
I vincijos advokatai labai yra 
naudingi valstybės žmonės.

Daug advokatų yra bemoks
iu, kurie dėka aukštų giminių 
ir aukštų asmenų rekomenda
cija pateko Į advokatus ir įsi
giję advokatų vadovėlius rašo 
iš jų prašymus. Prie Rusais 
buvęs koks nors sargas prie tei
smo, ar kalėjimo “nazaratelis” 
dabar advokatauja. Arba vėl. 
kai teisingumo ministerijos val
dininkas tampa nubaustas ir 
prašalintas iš tarnystės, jis 
gryžęs Į savo kampeli pradeda 
advokatauti.

Provincijos advokatai tiktai 
kiršina žmones vienus prieš ki
tus kad 
nyti. 
tints 
sau. 
ti! 
si

bylą atkel- 
byla tęsia- 
bylinėtojai 
kelnių.

alėjus iš jų pasipel- 
as vilkina ir pirmų

jų galvotumąs yra, “Pra- 
ponas teisėjau, 
Taigi paprasta

keletą metų iki 
netenka paskutinių

Dabar advokatų amatas to
bulinamas ir jie turės išeit' 
praktiką visose teisingumo mi
nisterijos įstaigose, būtent pas 
tardytoją, notarą ir teisme.

Šarlatanams ir Įvairiems kri
minalistams bus uždrausta ver
stis advokatūra. Advokatai bus 
teisingumo ministerijos žinioje 
ir jiems, žinoma, bus uždraus
ta apgaudinėti piliečiai ir vi
sokios kitos jų gudrybės nau
dotis. P. Kriukelis.

Kaunas. —Stiprėjant krizini, 
ekonominė ūkininkų būklė pas
tarais metais pablogėjo. Su
stiprinti pasunkėjusiai ekono
minei jo padėčiai įvairus kraš
tai imasi įvairių priemonių. Jei 
ūkininkas prieš ketveris metus 
pasiskolino 1000 litų, šiandien 
ta skolos našta 
dvigubai ar net trigubai sun
kesnė. Kreditorius, pinigo pli
kimo galiai padidėjus, visai ne
užtarnautai, tik pakitėjusios 
konjunktūros dėka, tiek išlošė 

skolininkas nustojo. Ne
to, kreditorius, matyda- 

finansinį ūkininko silpnė- 
dar smarkiau puola uki- 

ardo jo ūki,

pasidarė jam

mas 
įima, 
ninką-skolininką, 
tuo pačiu dar labiau silpninda
mas ekonomini ūkininko pajie- 
gumą. Organizuotas bankų kre
ditas ūkininkui nesudaro to pa
vojaus kuris jam gresia iš pri
vačių nekontroliuojamų kredi
torių pusės, ar tai už dalis ar 
tai už tiesiogines paskolas, už 
kurias jis moka dar ir dabar 
labai aukštas palūkanas ir ku
rias jis yra kai kada apdrau- 
:lęs dvigubomis garantijomis.

Lietuvos
ma 
mą 
.na 
1 d.

Dalis skolų galės būti sumo
kėta žemės Banko Įkaito lakš
tais, 
to

vyriausybė, 
ūkininkams skolų 
palengvinti, išleido 
kuris inėjo galėn

norėda- 
mokėji- 
įstaty- 

Vasario

nu 
tus

Sustabdoma ūkininkų tur- 
varžytinės, taipgi skolinto- 
galės pakeisti vekselius se- 
savo skolų į naujus išleis- 
vekselius.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje 
ir atnaujinkit jų “Dirvos” pre 
numeratą kuriems esat išrašę.

LIETUVADIDELĖ
EKSKURSIJA

Rengiama Vadovybėje

AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGI

PAGARSĖJUSIU GARLAIVI!.'

l iesus ir para

. ORKO

Rolterdanią.
Skaniausio maisto gausingam suteikime patarnauja mandagus ir pa

tyrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, įvairus 
žaislai, koncertai, judami paveikslai ir tt.

I'ATESMŲ INFORMACIJŲ KLAUSKITE PAS:, 
Ambraziejus J., 108 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Atlantic Travel Service " '

342 W. Broadway, So. 
Amerikos Lietuvis, 14 Vernon 
Bartkevičius P., 678 N. Main 
Dirva, 6820 Superior Avenue, 
Molis P., 1730 —_24th Street, 
Naujienos, 
Sekys J., 
Trečiokas, 
Varašius A 
Vienybe Travel Bureau, 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Washner C. .L, 2013 Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa. 
Žemantauskas J., 130 Congress Avenue, Waterbury, Conn.

Sidabras, Prop., 
Boston, Mass. 
St., Worcester, Mass. 
Street, MonteDo, Mass. 
Cleveland, Ohio. 
Detroit, Mich.

1739 So. Hal star Street, Chicago, 111.
433 Park Street. Hartford, Conn.
A. S.. 197 Adams Street, Newark, N. J. 

1200 Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.

$1.00
(už pusę metų)

Už naujas prenumeratas savo 
arba kitiems užrašant, mokant 
pilną metinę prenumeratą $2, 
po senovei duodame $2 vertes 
knygų dovanų. Kalbinkit sa
vo draugus užsiprenumeruoti 

“Dirvą”.

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

tuvos Pasiuntinybei už tokią 
gražią atmintį, ir pareiškė di
dį norą baigti savo amžių tar
naujant Lietuvai.

Svekinimus p. Nagornoskiui 
skaitė ponia Julė Rastenienė. 
Sveikinimai bei dovanos sene
liui dramaturgui buvo nuo At- 

saulėta Klubo, Mindaugo Draugys- 
Amerikos krašte, itės- Tautiško Knygyno, Moterų 

16-tų Lietuvos ne-į Piliečill Klubo, etc.
I Antru atvęju dainavo p-lė E. 
Mickunaitė: “Tyluma”; ariją iš 
“Sevilijos Kirpėjas” (Lietuviš
kai”; “Stasys” ir “Kur Bakūžė 
Samanota”.

Pažiūriu kad vietos poetas 
Svyrūnėlis ką tai rašo. Nagi:

BALTIMORE, MD
L lETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS MINĖJIMAS.
Nagornoskiui Ordinas

Šioje šaltoje ir snieguotoje 
žiemoje, dangus davė Vasario 
18-tą nešaltą, tyrą ir 
dieną šiame .
minėjimui 
priklausomybės sukaktuvių.

Nuo pat ryto tą dieną apie 
Lietuvių 
spiestis: 
kilmėms, 
veikia.

Buvo paskelbta kad 
mas prasidės 2 valandą, 
laiku pribuvau į salę, ir jau sa
lė buvo apipilnė žmonių. Gi iki 
pradžiai ceremonijų, 2:30 v. po 
pietų, jau salė buvo kupina pu
blikos ir jau daugiau žmonių 
negalėjo ineiti į vidų.

Orkestras užtraukia maršą, 
kalbėtojai eina link palaidos— 
salė tižia plojimais.

Išnaujo pasilieja orkestro 
d ai maršo tempu.
skautų trupa neša Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas link estrados. 
Visi sustoja, palenkia galvas, 
pagerbia vėliavas. Orkestras 
groja Amerikos Himną, iškelia
ma Amerikos vėliava, paskui 
Lietuvos Himną, iškeliama Lie
tuvos vėliava. Po to tos abi 
vėliavos pastatomos ant estra
dos šalę Baltimorės Miesto ir 
Maryland Valstijos vėliavų — 
tarp paimu.

Adv. Nadas Rastenis, pirmi
ninkas Baltimorės Lietuvių Dr- 
jų Tarybos, kuri šią iškilme 
rengė, pareiškė susirinkimo 
prasmę, ir pakvietė dainuoti 
keturinę: Oną Rutkienę, Eleo
norą Andreikienę, Kl. Andreikų 
ir Matų Rutkų.
porą dainų labai 
tarti nai.

Kl. Andreikas, 
gražų ir miklų balsą, 
liau sudainavo solo porą dainų.

Viešnia artistė, operos dai
nininkė, p-lč Emilija Mickunai
tė, iš Philadclphijos, jau tik 
savo pasirodymu sužavėjo pub
liką. Bet kai uždainavo “Ma
no Sieloj Šiandien šventė”, pu
blika pajuto savo sieloje tikrą 
šventę! Gi kai pradėjo “Kad 
Aš Našlaitėlė”, daugeliui ašarų 
iš akių ištraukė.... švelnus, 
tyras balsas, aiški tarmė, liue
sas dainavimas. . . . rodos klau
sytum ir klausytum. Tai an
gelo balsas pasakoja Lietuvai
tė vargus. . . . Man, senam ca
ro kareiviui, irgi akyse pasi
darė drėgna, o širdyje saldu. 
Po šios, ji sudainavo “Burtai”. 
Publika artistei už tokias gra
žias dainas plojimų nesigailėjo.

Dabar Adv. Rastenis perda
vė programo vedimą vietos ve
teranui veikėjui, Jonui čėsnai, 
kuris, padarė gražią įžanginę 
kalbą ir perstatė kalbėt Dr. Jo
ną A. Bučnį. Jis trumpai bet 
vaizdžiai pabrėžė savo įspūdžius 
savo pirmo Lietuvoje atsilan
kymo neilgas laikas atgal, kaip 
Amerikoje gimusį Lietuvį tėvų 
žemė nežinomais menais trau
kia prie savęs.

Adv. N. Rastenis kalbėdamas 
pabrėžė iškilmių didingumą, 
perbėgo ilgą ir nenuilstančią 
kovą už Lietuvos laisvę, sumi
nėjo Vilnijos Lietuvių kruvi
ną padėtį, atvaizdavo Dariaus- 
Girėno drąsų ir garbingą žygį, 
ir ragino sumesti aukų Vilnijos 
Kultūros Draugijai ir Dariaus-1 
Girėno paminklui. Po jo kal
bos buvo renkamos aukos 
surinkta $58.40.

Po aukų. rinkimo, Adv. Ras
tenis, įgaliotas Lietuvos Pa
siuntinybės Washingtone, pa
brėžė ilgų metų dramos kūry
bos nuopelnus Vinco Nagprnos- 
kio ir įteikė jam 
publikos, per jos 
Antaną Smetoną, 
dimino Ordiną.

; mas akivaizdoje 
publikos,/ ne'• tik

j kiui bet ir daug kam papuošė! 
akis džiaugsmo ašaromis. Sa
lė ūžė griausmingais plojimais. [

P. Nagornoskis giliai dėkojo 
I Lietuvai, jos Prezidentui ir Lie-

salę žmonės 
vieni prirengti 
kiti pasižiūrėti

pradėjo 
salę iš
kas ką

progra-
Tuo

ai-
Lietuviška

Jie sudainavo 
gražiai ir su-

tenoras, turi
Jis vė-

Lietuvos Res- 
Prezidentą, p.
D. L. K. Ge-
Dovanos Įtei- 

tukstautinės)
p. Nagornos-i

RICHMAN TURTAS EINA 
LABDARYBEI

Liko apie $1,500,000, Kurio Pusė Paskirta Pla
čiai Veikiančioms įstaigoms

pramo-
už-

la-

P-LEl E. M1CKLNA1TE1
Kai tu dainos aidus pasėji, 

Su pilna ugnies krutinę.
Tu vaidintuvę užžavėji. .. .

Tartum meldiesi už mane.
O, skinkie Lietuvos žolynus.

Ir imkie musų troškimus,
Ir juos į aidužius supynus

Daina i Vilnių veskie mus'
Toliau kalbėjo Dr. L B. Bro- 

nušas, Dr. J. G. Benešiunas 
Juozas Skorka ir Tamas Gra
jauskas. Kalbos buvo 
ir įdomios.

Dienos programas 
viršminėtos keturinės:

Henry C. Richman, vienas iš tri
jų Richman brolių, kuris mirė New 
Yorke Vasario 16 <1., paliko didelę 
dalį savo turto labdarybei.

Tas pažymus Clevelando
įlinkas suprato labdarybę kaipo 
dangalų kuris apdengia ir šildo 
sokius žmonijos reikalavimus ir 
šokių tikybų lygiai.

Jo pažiūros į filantrofiją buvo
bai plačios kuomet jis buvo gyvas, 
ir to neužmiršo ir apsirūpino kad jo 
troškimai butų kunijami ir po mir
ties. Jis padare savo palikimų tes
tamentų Rugp. 1 d., 1928 m., kurį 
dar dapildė Sausio 26 d., 1933 m.

Šis dokumentas išdalina jo turtų 
vertes suvirs $1,500,000 (labdarybės 
tikslams taip kaip tikriausia reika- 
inga. Iš to turto gauna giminės, 
Iraugai ir biznio nariai, 

labdaringos 
nežiūrint į 
spalvų,
pavienis paskyrimas 

š 4,000 Šerų jo turto Richman Bro
thers Co. tenka 
Fundacijai, kuria 
liąi įsteigė metas 
jimui sergančių,

šiai gauna ir 
liškos įstaigos 
na ar žmonių 

Didžiausias

bet gau- 
visuome- 

jų tikėji-

gražios

Richman Brothers 
trys Richman b ro
jai ko atgal gelbū

senų ir sveikatos

netekusių savo kompanijos darbi
ninkų. Tie trys Richman broliai iš
syk paskyrė tai fundacijai 6,000 Še
rų savo kompanijos, iš kurių visas 
pelnas turi eiti tam tikslui. Tos 
fundacijos globėjai yra atsakomin- 
gi tos pačios kompanijos darbinin
kai, ir jų visų yra tikslas ne tik pa
laikyti bet ir plėsti labdaringą dar- 

Ibą kurį Richman broliai pradėjo.
Iš savo skaičiaus Šerų kuriuos jis 

turėjo Richman Brothers Co. velio
nis 13,000 Šerų padalino savo biznio 
draugams, giminėms ir asmeniškiems 
draugams. O kita tiek šėrų išdalin
ta daugeliui religiškų, moksliškų ir 
labdaringų įstaigų.

Palikdamas savo Šerus savo gi
minėms velionis taip patvarkė kad 
po jų mirties tų Šerų niekas nesu
naudotų asmeniniai, bet kad jie nu
eitų į Žydų Gerovės Federacijos fon
dą Clevelande.

1,500 šėrų paskyrė Mt. Sinai ligo
ninei ir tiek pat Clevelando kolegi
jai.

Jo palikimas išpildyti pavesta jo 
dviem broliam ir giminiečiui, o glo
bėjais paskirta dar keli asmenys ir 
Cleveland Trust Co.

baigėsi 
pp. An

dreikų ir Rutkų dainomis. Bai
gė Lietuvos Himnu,

Visiems dainininkams akom
panavo muzikos mokytoja, p-lė 
Lelija Gelegiutė.

Orkestrą vedė A. Bistrickas. 
Po visų oficialių ceremonijų, 
tam pačiam orkestrui griežiant, 
apatinėje salėje buvo vaišina
masi ir linksminamasi iki 2 v. 
ryto.

Garbė priklauso Tarybos pir
mininkui Adv. Naciui Rasteniui 
už gražų suruošimą šių iškil
mių ir visko prižiūrėjimą bei 
tvarkymą, o kartu pačiai Ta
rybai ir jos nariams bei rėmė
jams, ir visiems kurie vienaip 
ar kitaip prisidėjo prie suren
gimo tokių iškilmių.

Ant. Kurčiaitis.

Lietuvos Produktų Išve
žimas 1933 Metais

Kaunas. — 1933 metais iš 
Lietuvos išvežta 379,706 žąsys 
už 2,349,200 litų. (1932 m. iš
vežta 476,077 žąsys už 3,349,- 
200 litų. 1931 m. 
žąsys už 2,784,000

Kiaušinių pernai 
išvežta 28,796,200
3,285,000 litų. (1932 m. buvo 
išvežta 45,789,800 št.; o 1931 
m. — 60,998,000 št.)

Arklių 1933 m. iš Lietuvos 
išvežta 16,774 už 4,276,400 lt. 
1932 m. išvežta tik 8,215 ark
lių už 2,248,700 lt. 1931 m. iš
vežta 10,306 arkliai.

— 322,357 
lt.)
iš Lietuvos
štukų už

gilini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii!iHiiiiiiii:iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriDiiiiiiiiiiiiitnt

| WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director Į

6522 Superior Avenue :
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

-j- Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok ; 
s. musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems : 
E lygus, be tsižvelgirno į kaštus. ;
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo E 
E derniškas.

HEnderson 9292
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ŠEŠTADIENIS

uz

MUSU IŠPARDAVIMO

PASKUTINE DIENA
Didžiausias pasirinkimas

RUBV - SKRYBĖLIŲ - REIKMENŲ 
žymiai nupigintas kainas — dabar yra laikas 

pirki ir taupyti sau pinigus.
Krautuvė atdara kas vąkaras.

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road
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= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) )
Lithuanian Funeral Home

E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
= kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- i 

tas ir geresnis, patarnavimas už kitų. Vežimai ligo-
= nių pervežimui Į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- Į
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
= sirinkimo. Reikale telel'onuokit. i
Ė 6621 Edna Avenue ENdicolt 1763 ;
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DIRVOS AGENTŪRA
Cleveland, OhioO Superior Avė

liau — apsilankyti ar apsigyventi — kreipkitės 1 
“Dirvos” Agentūrą laivakorčių, pasų ir kitų do
kumentų. — Laivakortės visomis linijomis 
plaukimai visais laikais — kelionė visais laivas. 
Per “Dirvos“ Agentūrą gali prisidėti prie viso
kių ekskursijų kokios tik i Lietuvą rengiamos.



j KAS GIRDĖT CLEVELANOE-APIELINKESE W |
f “DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486_ Atdara vakarais s
......................................................................... .

MASS M I T I N G
PAVERGTOS (VILNIJOS REIKALE

Dariaus-Girėno fondo komiteto pasitarime pereitą 
penktadieni, kur dalyvavo tautininkų ir katalikų veikė
jai, atsižvelgiant i baisias žinias ateinančias iš PAVER
GTO VILNIAUS KRAŠTO, kur Lenkai visu žiaurumu 
pradėjo kankinti Lietuvius ne tik už kalbą bet ir už ti
kybą, nutarta šaukti Clevelando ir apielinkių Lietuvių 
Protesto Mass Mitingas pareiškimui pasauliui kaip Lie
tuviai savo krašte, save tėvynėje, turi kentėti Lenkų 
despotizmą.

MASS MITINGAS Įvyks Lietuvių salėje, Sekmadie
ni, KOVO 18 d., nuo 2 vai, po pietų.

Apie tą Mass Mitingą prašome visus vietos Lietu
vius garsinti tarp savo draugų, organizacijų mitinguo
se skelbi, raginti visus dalyvauti!

Išneškime savo vieningą, galingą balsą prieš paver
gėjus trečdalio musų šalies!

Nei vienas Lietuvis šiame reikale neprivalo pasiro
dyti “SLAKERIU”!

AUKOS DARŽELIUI 
VASARIO 18 D.

UŽUOJAUTA. Reiškiu gilios 
užuojautos velionies Povilo Pa- 
' lionio šeimai, žiauri mirtis iš
plėšė iš jų tarpo brangų vyrą 
ir tėvą, žinau kaip .yra sunku 
netekti vieno iš savųjų. Jis bu
vo dar labai reikalingas jų tar
pe. Paliko joms sunkų ir at- 
sakomingą darbą.

Taip tikrai yra: mes gyven
dami ne tik sau gyvenam bet 
ir kitiems, ar mes to norime 
ar nenorime. Musų gyvenimas 
yra taip supintas su kitų žmo
nių gyvenimu kad mes turime 
gyventi žmonėms, o žmonės 
mums. Mes pamatom kiek žmo
gus mums buvo reikalingas tik 
kada jo netenkame. Tada tik 
sužinome kad jis ne sau bet ki
tiems gyveno.

Mes gyvenam pasaulyje kur 
viskas turi savo pasekmes. Mes 
ištariam žodį ir jį užmirštam, 
bet tas žodis ineina kam 
į širdį ir padaro ką nore 
ar blogo. Taigi jei žodis 
daug padaryti tai žmogaus 
bai dar daugiau.

Jus tėvai turite žinoti 
jus ne sau gyvenat bet
šeimai, savo vaikams. Laimin
gi tie tėvai kurie savo vaikus 
augina doroje ir meilėje į ki
tus žmones, nes toki vaikai sa
vo gražiu pavyzdžiu puoš tėvų 
garbę ir jų gyvenimo dienas.

Aš lyginu prie tų laimingųjų 
ir velionį Palilionį ir jo žmoną. 
Jie augino savo dukteris kad 
per jų dorą gyvenimą platintų- 
si tėvų garbė. Sutvėrė jie jo
se doringas širdis j visą gerą, 
apginklavo jų protą kad pra
ustųsi daryti tik tai kas rei
kalinga ir vengtų blogos drau
gystės.

Nėra žmogaus be ydų, gal jų 
neapsilenkė ir velionis Palilio- 
nis, bet gal jis buvo daugiau 
negeras sau negu kitiems. Jis 
norėjo kad visi butų laimingi 
visiems jis padėjo kiek jam jo 
darbas leido. Nelaikė save 
kštesniu už kitus žmones, 
vieno nepeikė; malonus jis 
vo net savo priešams.

Kaip jis buvo malonus
tiems tegul kiti buna malonus 
jo žmonai ir dukterims.

Ilsėkis ramybėje šaltoj žeme
lėj. J. Čigaitė.

nors 
gero

dar-

Vasario 18 d. Lietuvių salė
je surengtame Lietuvos Nepri-
klausomybės paminėjime aukų
Lietuviu Kultūriniam Darželiui
tobulinti sudėjo sekanti:

Aleksandras Banys $10.00
K. Stupinkevičius .50
P. Milašiunas .50
A. Bučinskas 1.00
J. Salasevičius 1.00
V. Brazauskas .50
J. Vaitkus .50
A. M. Praškevičius 1.00
Iz. Samas 1.00
Pr. Zubinas .50
P. Bindokas 1.00
K. Leimonas .50
J. Verbila .50
P. šarkauskas 1.00
V. žuvelis .50
M. Švarpa 1.00
J. Morkūnas .50
P. Mulevičius 1.00
W. Selickas 1.00
C. F. Petraitis 1.00
M. Kaminskienė . 50
J. Urbšaitis .1.00
J. Blaškevičius 1.00
P. Gudelevičius 1.00
P. Bridžuvienė .50
P. Hollish .50
K. S. Karpius 1.00

Vėliau pridavė šie:
Kun. A. Karužiškis 10.00
Ignas Hollish 1.00
Su smulkiomis aukomis

viso pasidaro $51.02
Nuo įžangos liko 21.33
Viso pelnas Darželiui $72.35
Už įžangą gauta $42.15
Išlaidos buvo: už salę $10;

spauda ir garsinimai $5.50; už
vainiką $5.00 ir 50c 
viso $21.00.

smulkių—

PADĖKOS ŽODIS. Moterų
Labdarybks Draugija taria ačiū 1
tiems kurie atsilankė į jos pa-
rengtą kortavimo vakarėlį Lie-
tuvių salėje Vasario 24 d.

Taipgi aąiu broliams Holli- 
šiams, iš Akrono, kurie atsilan
kę padovanojo puikų dalykėlį, 
kurį leidžiant išlaimėjimui pa
daryta keli dolariai pelno. To
liau, ačiū moterėlėms kurios 
irgi suteikė keletą gražių do
vanų.

Pirmininkė ir Vakaro Kom.

“The Romance of a 
People”

Kovo 12 d. miesto auditori
joj prasideda didelis perstaty
mas, “The Romance, of a Peo
ple”, kuris tęsis visą savaitę 
laiko”. Paįvairinimui to vis
ko, sukviesta ir dalyvaus tau
tinės grupės, savo tautiškuose 
kostiumuose sekmadienį, Kovo 
18 dieną. Tai bus “Visų Tau 
tų Diena”.

Salėje bus iškabinta vėliavos 
visų tautų kurios tik dalyvau. 
tame perstatyme.

“Romance of a People” kriti
kų vadinamas žymiausiu daly
ku tos rūšies, ką matė virš 600,- 
000 žmonių Čhicagoje, New 
Yorke ir Philadelphijoje. Už
sibaigus perstatymui Philadel
phijoje, visas tas perstatymas 
atkeliamas į Clevelandą ir čia 
bus dadėta vietinių artistų pa- 
gelbinėse rolėse. Clevelande tą 
spektaklį remia įvairios grupės, 
klubai, organizacijos, taipgi vi
si laikraščiai, Cleveland Plain 
Dealer, Cleveland Press ir Cle
veland News.

Nuo to kai čia buvo persta
tyta “The Miracle” Clevelande 
nieko nebuvo tokio didaus ir 
diamatingo kaip šis spektak
lis. To veikalo perstatymui bus 
panaudota 2,500 žmonių susi
dedančių iš visų rasių ir tiky
bų. Specialiai įrengta scena, 
didžiausia Amerikos teatrų is
torijoje, Bus naudojama Cleve
lando miesto auditorijoj. Ar
mija scenos ekspertų ir šviesos 
inžinierių operuos visokias ma
šinerijas sudarymui puikių ir 
reikalingų efektų.

Specialiai parašyta muzika ir ;
originališki kostiumai pirmąJcarėh ir vakarienę, 
kartą pasigirs ir pasirodys Cle- y.’Ū Šmitas asmenų, 
velande kuomet spektaklis at
sidarys Kovo 12 d.

Šis veikalas yra laisvas nuo 
visokio komercializmo, kas la
bai tankiai sugadina ir puikiau
si perstatymą, ir bus tik aukš
čiausios rūšies dramatiškas ir 
muzikališkas meno kurinis.

Visos ineigos iš šio perstaty
mo skiriama labdarybei, moks
lui ir kultūriškam darbui.
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KAS RADOTE? Per “Biru
tės” vaidinimą Lietuvių saleje 
pamečiau savo baltą šilkini kak- 
linį su juodais ir baitais ku
tais. 'Man jis svarbus kaipo do
vana. Kas rado teiksis priduo
ti “Dirvos” redakcijom Busiu 

I labai dėkingas. J. Dičmanas.

MOTERŲ KLUBAS Vasaroj 
25 d. Šv. Jurgio parapijos salė
je turėjo smagų kortavimo va- 

Dalyvavo 
Visi gra

žiai praleido vakarą.

DABAR LAIKAS PASIŲSTI 
Į Lietuvą saviškiams keletą do- 
iarių Velykų dovanų. Kreipki
tės i “Dirvos” agentūrą.

dirba 
darbu 
šiose

MALIAVOTOJAI kurie 
prie įvairių maliavojimo 
budavojimo industrijoje 
dienose iškovojo sau naują UŽ

TIKRA ŽIEMA. Clevelande 
šymet žiema ne juokais. Vi
sas šis mėnuo šaltas, su snie
gu, temperatūra vis arti 0, ir 
kaip katrą dieną nueina žemiau 
zero.

Clevelando apielinkėse Vasa
rio 27 d. temperatūra siekė iki 
13 ir 16 žemiau 0.

Kadangi viskas užsnigta, ra
ginama nepagailėti išmesti se
nos duonos ir trupinių paukš
čiams lesti, nes jie miršta ba-

DARBAI. Darbininkų sam
dymo biuro vedėjas skelbia kad 
šiuo laiku Clevelande pirmą sy
ki nuo 1929 metų, kada pradė
jo depresija užeiti, yra toks 
geras reikalavimas įvairių ru
sių mekanikų ir amatninkų į 
darbus.

Palengva amatninkų reikala
vimas didėjo jau per šešias 
staras savaites, sako biuro 
dejas Seiple.

pa- 
ve-

mokestį — po $1.20 į valandą, du.
Jie dirbs penkias dienas į sa- 
vaitę, septynias valandas į die-1 VIETINES žinias ar praneši
ną. Reiškia, dirbs 35 valandas mus rašant, darykit juos trum
pei- savaitę, gaus $42, ir ko pus. nes arba netilps arba bus 
daugiau jiems reikia! Redakcijos sutrumpinti.

DIVORSAI MAŽĖJA. Cleve
lande nuo 1929 metų, kaip tik 
pradėjo užeiti depresija, ėmė 
mažėti skaičius divorsų arba 
vedusių porų persiskyrimų.

1929 m. buvo paduota 5252 
aplikacijos ir duota 3424 persi
skyrimai.

1932 m. aplikacijų paduota 
3255 ir duota 2252 persiskyri
mai. 1933 metais dar rodėsi 
divorsų mažėjimo žymės.

Sakoma kad stoka pinigų su
laikė daugelį porų nuo smarka
vimo ir bėgimo į teismą jieš- 
koti atsiskyrimo.

DABAR GAVĖNIA
ir nepritinka linksmintis. Bet atminkit štai ką: kaip kiekvieną 

ietą taip ir šymet gavėnia pasibaigs ir tada visi sušuks:

LINKSMU VELYKŲ!
ir lyg tyčia, lyg ant juoko ir visų didesnio linksmumo, Velykos bus

BALANDŽIO-APRIL 1
KAIP JUS SUTIKSIT IR ŠVĘSIT ŠIAS VELYKAS?

(Tėmykit “Dirvą” — užtiksit ką nors naujo!)

'LIET. DEMOKRATŲ KLUBAS 
i NELAIKĖ SUSIRINKIMO

Vasario 22 d. išpuolė Lietu
vių Demokratų Klubo susirin- 

jkimas, bet tai buvo Jurgio Wa- 
j shingtono gimimo diena. Pas 
į Amerikonus priprasta nelaikyk 
| tą dieną jokių bizniškų susi
rinkimų.

Bet L. D. Klubo tūli nariai 
darė išmetinėjimus kad nege
rai padaryta susirinkimą ap
lenkiant, nes randasi daug svar
bių klausimų apkalbėjimui kas- 
link dabartinės miesto adminis
tracijos, kuri su mayoru Davis 
priešakyje Įsiklampojo savo 
pažaduose laike rinkimų ir da
bar nežino kaip išsikrapštyti. 
Jau patys Republikonai perma
to kad bloga su savo išrinktu 
mayoru ir pradėjo reikalauti 
kad Davis pąsitrauktų iš mayo- 
ro vietos arba atsistatydintų 
nuo jų partijos vadovavimo. 
Mat, Davis yra Republikonų or
ganizacijos pirmininkas šioje 
apskrityje.

Sunkiausi išpildymai priža
dų tai duoti darbus savo arti
miems pasakėjams ir rėmė
jams ir visiems miesto darbi
ninkams pakelti algas, ką jis 
prieš rinkimus žadėjo. Vietoj 
to prireikė darbininkų skaičių 
mažinti ir likusiems algas nu
kapoti. Jis gerai žinojo kad 
to negalės įvykdyti, todėl da
bar jo paties žodžiai atšoka at
gal.

Prie to mayoras Davis pri
žadėjo visiems miesto gyven
tojams sumažinti gatvekariais 
važinėjimo lėšas iki 5c. ir pada
rė visą eilę prižadų, ką dabar 
pamynė po kojų. Sekant vie
tos Amerikonišką spaudą kas
dien patėmysi pastabas apie p. 
mayoro sulaužymą savo paža
dų ne tik savo partijos darbuo
tojams bet ir visuomenei.

Mat, jau praėjo tie aukso lai
kai kuriuose p. Davis seniau 
mayoravo, ir tais laikais pilie
čiai mažai kreipė domės į po
litiką, buvo perdaug užsiėmę 
gerų laikų turėjimu, gi šiose 
dienose viskas atbulai. Jau vi
si žino kad politika tampriai 
sujungta su ekonomija, ir tik 
nuo gabaus ir sumanaus poli
cinio valdymo priklauso ekono
minio gyvenimo sutvarkymas. 
Tą aiškiai įrodė Demokratų val
dymas visos šalies priešakyje 
su visų musų mylimu preziden
tu Rooseveltu.

L. D. K. Korespondentas.

POLITIK1E RIA UI' APSIMO
KA. Trys savaites atgal mirė 
žymus Clevelando politikierius 
Fred Kohler. Jis buvo biednų 
Vokiečių tėvų vaikas ir tėvui 
mirus iš jaunų dienų turėjo 
sunkiai dirbti. Išaugęs, pasto
jo policistu, toliau dasigavo au
kščiau, ir pagaliau pateko net 
Clevelando mayoru ir apskri
ties viršininku dviem atvejais.

Tuoj po jo mirties paskelbta 
kad jis paliko turto tik $100,- 
000. Dabar gi vieno banko 
saugioje dėžutėje rasta jo lai
kyta dar $461,000 turto bond- 
sais ir bankinėse knygelėse pi
nigais.

Visi nusistebėjo iš kur jis ga
lėjo suauginti savo turtą suvirs 
puse milijono dolariu per apie 
30 metų?

Būdamas policijos viršininku 
nuo 1903 iki 1913 m. gavo po 
$3,000 į metus algos. Apskri
ties komisijonierium buvo du 
metu nuo 1918 iki 1920, gavo 
po $8,000 į metus. Būdamas 
miesto mayoru gavo $20,000 ir 
apskrities šerifo vietoje gavo 
$10,000. Policijanto pensijos 
ėmė po $62.50 į mėnesį.

Iš kur jo turtas išaugo į šim
tus tūkstančių dolariu ?

Nėra abejonės kad mokėjo 
gabiai imti kyšius ir dalintis 
pelnais su visokiais nelegališ- 
kais biznieriais, pavelydamas 
jiems laisvai visuomenę išnau
doti.

Valdžia šitą visą jo turtą ap- 
taksuoja ir išrinks $56,550 su
mą iš jo turto paveldėtojų.

JAUNAMEČIŲ VAKARĖLIS
Vasario 11 d. Jaunamečių Są- 

jungiečių vakarėlis naujos pa
rapijos salėje pasisekė gražiai. 
Programą pradedant, jauname- 
tės mergaitės, pasirengusios 
tautiškais rubais, sugiedojo Lie
tuves Himną ir paskiau sudai
navo kelias kitas dainas, porą 
dainelių Angliškai. Po to su
vaidino “Pletkerkos”.

Bene įdomiausia dalis buvo 
tai jaunųjų Lietuviški šokiai, 
“Noriu Miego” ir “Klumpako
jis”, ką mergaitės gerai išpil
dė.

Jaunametes mokino dainuoti 
ir šokti Alvina Salasevįčiutė. 
Už jos pasidarbavimą jauname
tes įteikė jai pluoštą gėlių.

Programą vedė pats klebo
nas Kun. A. Karužiškis. Pub
likos dalyvavo gana daug ii- Ii-

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

Skyrius X.
Nuo Kun. Mašioto iki Kun. Paukščio

Kun. Mašiotą atstačius iš Lietuvių parapi
jos, nežinia iš kur atsirado Kun. J. Jankauskas 
(Jankus). Jis elgėsi žmoniškiau ir panaikino 
iš parapijos gyvulius ir “buntaučikus”. Pradėjo 
traukti Lietuvius į vienybę, rinkt pinigus ir pra
dėjo darbą Lietuviškos bažnyčios budavojimo. 
Darbavosi bet ir pats sau gerai pasipelnė, nes 
nors buvo “grinorius” bet buvo gudrus vyras. 
Nežinau keno patariamas, sudarė bažnyčios sta
tymui sutartį, išrinko du ar tris vyrus kaipo in
spektorius kurie apie bndavojimą ir jo kontrak
tą mažai susprato. Prašė Davkino, prašė manęs 
perrašyti sutartis Lietuviškai. Atsisakiau su
vis nesikišti į jokius bažnyčios budavojimo rei
kalus. Tačiau perskaičiau tą kontraktą ir pa
aiškinau (aš pats dirbęs prie budavojimo). Kon
traktas padaryta atsakantis, bet darbas buvo 
daromas 'kaip jiems tiko. Na po metų laiko rei
kėjo bažnyčios stogas taisyti, toliau ir sienas. 
Nieko nepadarysi, po visam reikia tylėti ir vis
kas. Daugelis matė ir žinojo kas dėjosi, bet 
laikė burnas užsičiaupę kad kunigą neužrustint, 
nes tas gali bažnyčioje juos smarkiai išrėkti. 
Jis bandė prisikalbini mane padėti jam dirbti, 
ir man nepristojant norėjo mane ant pašaipos 
išstatyti. (Antras atsitikimas: bekalėdodamas 
pamatė kad aš turiu Anglišką bibliją, sako: Tau 
nevalia ją skaityti nei pas save laikyti. Kitą 
sykį atėjęs atimsiii! Aš atsakiau: Gerai, at
eik, pažiūrėsim katras pirma iš namų išeis, ar 
kunigas ar biblija. — Nes Vysk. Horstman bu
vo įsakęs klebonams apšaukti bažnyčiose kad 
kiekviena šeima pasirūpintų įsigyti bibliją.)

Nuėjęs pas vyskupą užsiminiau apie musų 
kleboną ir bibliją. Jis pasakė taip: Jeigu už
mokės už bibliją tai gali neštis, o aš tau duosiu 
naują už tuos pinigus. Aš apie tai paleidau 
gandą, ir Kun. Jankus dagirdęs nedryso dau
giau pas mane lankytis.

Kartą parapijos piknike jis užkabino mane 
už tą bibliją, gavęs mano atsakymą šoko mane 
mušti. Aš, nemenkas vyras, nesitraukiau nuo 
jo, ir tada kunigo draugai sulaikė jį. Nežinia 
kuris būtume čampionu likę, nes abu veik vie
nodo ūgio.

Antroms Kalėdoms atėjus, pasiuntė zakris
tijoną, Jurgį Cegliauską, pas mane paklaust ar 
gali ineit pašventint gryčią. Buvo viskas gerai 
ant toliau iki jis išvažiavo į Lietuvą, tik jokių 
draugiškumų neturėjom. Aš sutvėriau Lietu
višką Ekonomišką 'draugiją Šv. Petro 1903 me
rais, kuri ir šiandien gyvuoja. Kun. Jankus pa
vadino mane naujalenkiu ir užsakė nepristot nei 
vienam, bet netrukus buvo apmalšintas.

Kun. Jankus važiuodamas į Lietuvą paliko 
savo vietoj Kun. Plaušinaitį. Aš jo pamokslą 
sykį girdėjęs nuo to laiko nustojau eiti į tą baž
nyčią. Apie jį neturiu ką sakyti, nes neapsi
moka kalbėti ką nuo kitų apie jį girdėjau. Jis 
rodos neišbuvo pusę metų.

Jo vietą užėmė Protonotarius Apostolicus 
Victor Paukšto (tai buvo Kun. Paukštis). Tas 
į savo šviežią kleboniją inėjo per priešakines du
ris, o Kun. Plaušinaitis išėjo per užpakalines 
duris, nei nepasisveikinę ir nei neatsisveikinę.

Kun. Paukštis nuo jam prisigerinti norinčių

dagirdęs kad aš esąs kunigėdis, įsakė vienam 
komiteto nariui kai pamatys mane pasakyti kad 
pralotas nori mane matyti. Man apie tai buvo 
pranešta ir aš tuoj nuėjau pas pralotą Paukštį. 
Pasirodė jis’ toks svetingas ir prikalbus, užsipra
šė sugryžti į parapiją, sako jam reikalinga žmo
gus ką gali Angliškai sukalbėti. Prižadėjau, na 
ir antrą kartą pribuvęs tuoj daviau ant mišių 
ir $10 ant bažnyčios. (Toliau, parapijos sekre
toriui įmokėjau keturis dolarius ir pralotui ke
turis, bet po pral. Paukščio išvažiavimo sekre
toriaus knygose rasta įrašyta $1, o praloto kny
gose mano aukos visai nebuvo.)

Kun. Paukštis buvo linksmas ir smagus: 
nors “grinorius”, bet labai gudrus vyras. Sa
koma kad jis praloto herbą gavo kaip ten apga
vęs net popiežių! Amerikon atsivežė vieno ka
pitono žmoną kaipo savo seserį (aš turiu liudi
jimus to visko nuo jo paties Vyskupo Niedzial- 
kowskio, žitomire).

Stojęs Clevelando Lietuvių klebonu, pradė
jo gerai darbuotis. Pirmiausia pareikalavo sa
kyklos; manęs prašė užimti kaip jis sakė, “ple
nipotento” vietą. Prie jo susitvėrė vieną mote
rų draugija. Karčiamninkus jis pradėjo bausti, 
bet pataikė ant Stasio Vaišvilos, tas jam drąsiai 
atkirto: “Jeigu Kristus ateitų dabar ant svie
to, jus visus botagu iš bažnyčios išvytų!” Nuo 
to klebonas aptilo.

Rengė pirmutinį Lietuvišką bazarą parapi
jos naudai. Vėl mane įgaliojo rinkti aukas ir 
visą spaudą sutaisyti, žmonės net stebėjosi kas 
man pasidarė kad aš tokis prielankus klebonui 
(kad bučiau žinojęs ją klastas to nebūtų buvę). 
Reikia priminti jog Kun. Paukštis tik vienas ne
bijojo klieriko Vilkutaičio, gražiai jį užlaikė. 
Vilkutaitis laike atostogų net sudarė teatrališką 
kuopą ir katedros salėje surengė perstatymą ro
dos “Amerika Pirtyje”. Vieną kartą pasiuntė 
mane pas Vysk. Hortsmaną (nepamenu kokiu 
reikalu). Kada pasitikau vyskupą pasakiau 
jog pralotas mane siuntė. Vyskupas nustebo: 
Kas jį padarė pralotu? iš kur tu žinai? Aš jam 
sakiau kad jis tuos rubus nedėvėtų, o jeigu ne
klausys tai turėsiu jį prašalint. — Tai tik tas 
ir buvo su Kun. Paukščio prašalinimu. Jis sa
kėsi jog jį šaukia į Romą pats popiežius. Apsi
verkdamas apleido musų parapiją. Didelė mi
nia žmonių buvo susirinkus tą sekmadienį po 
pietų jį išlydėti, veik visi apsiverkė (nepamenu 
kiek karietų važiavo lydėdami jį į gelžkelio sto
tį — automobilių dar mažai buvo). Union sto
tyje suteikė man savo antrašą Romoje ir prašė 
rašyti. Jeigu žmonės manęs norės tai vėl galė
siu parvažiuot, pasakė.

Ir kas žinojo kad tas saldalupis tokį šposą 
iškirtęs taip gražiai atsiskyrė? Tik tada suži
nojom kada po naujo meto išrinkom naują ko
mitetą ir pradėjom knygas peržiūrėti. Su ku
nigu dingo ir jo sąskaitų knygos ir tas kas jo
se buvo įrašyta.

Po Kun. Paukščio išvažiavimo, pamaldas 
musų bažnyčioje sekmadieniais atlikdavo sve- 
tiktaučiai kunigai virš mėnesį laiko.

Gal nekurie nužvelgė kad Martišauskas su 
kunigu pasipelnė. Tačiau negavau nei už važi
nėjimus, tik užfundydavo gerti ir cigarų.

(Bus daugiau)

ko naujai parapijai gražaus 
pelno.

Prie suruošimo šio vakarėlio 
daug pasidarbavo jaunamečių 
globėjos: Urš. Šukienė, Liudv. 
Tvaskienė ir Katrė Magilienė.

Po programo, p. Šukienė iš
kėlė jaunametėms ir jų moky
tojai p-lei Salasevičiutei savo
namuose užkandį.

Gražia jaunųjų pradžia. To
liau lauksime daugiau.

Paulina štaupienė.

DARIAUS IR GIRĖNO FOTO
GRAFIJOS

Kurie norite įsigyti musų ne
laimingų karžygių lakūnų Da
riaus ir Girėno fotografiją su 
jų lėktuvu “Lituanica” pasisku- 
binkit iki jų dar Clevelando ko
mitetas turi. Kaina tik 50c., 
visi pinigai eina Dariaus-Girė
no paminklo statymui.

Galite gauti šiose vietose:
D. Jarienė, 8813 Empire avė.
C. F. Petraitis, 6702 Superior
“Dirva”, 6820 Superior Ave. 

(Iš kitų miestų norėdami įsigy
ti Dariaus-Girėno fotografijas 
kreipkitės į “Dirvą”, pridėdami 
po 5c už persiuntimą, nes visas 
50c už fotografiją eina į fon
dą. Galit susidėti keli mename 
mieste ir parsitraukti sau po 
fotografiją atminčiai.)

KORTAVIMO VAKARĖLIS
Moterų Sąjungos 36-ta kuo

pa rengia smagų kortavimo va
karėlį šeštadienio vak., Kovo 
10 d., nuo \7:30 vai., Babarskų 
namuose, 17818 Neff rd. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Komisija.

PALEIDINĖJA Iš DARBO. 
Pradėjus CWA . darbus, Cuya
hoga apskrityje buvo paimta 
dirbti apie 40,000 bedarbių. Pa
starose dienose juos pradėjus 
atleisti, viso paleista jau' arti 

, 9,000. Netekę darbų, dalis tų 
’žmonių pradėjo jieškoti mies
to pašalpos.

LENKAMS NEPASISEKĖ su 
savo generolu. Clevelando Len
kai patyrę kad atvažiuoja Ge
nerolas Haller, vienas iš jų žy
mių karo vadų, norėjo surengti 
iškilmę ir su to generolo pagal
ba padaryti savo Kultūrinio 
Darželio atidarymo iškilmes.

Tačiau Kultūrinių Darželių 
Sąjunga tam pasipriešino. Dar
želių idėja yra kultūrinis daly
kas, o Haller yra militariškas 
žmogus, jis kaip tik netinka 
maišyt Kultūrinių Darželių stei
gime.

Dabar Lenkams reikės laukti 
ko nors kito kas galės priduo
ti jų Darželio atidarymo iškil
mėms svarbą.

PARSIDUODA BIZNIS
Parsiduoda labai pigiai gerai 

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

Petras Vegas
Kampas 6802 St. Clair Ave.

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

delio pasitenkinimo iš jos.

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

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

NAMŲ SAVININKAMS 
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

Ofiso telefonas 
ENdicott 1378 

Namų
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave.

I; Valandos: 1—-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
dun 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 pU; 
čiau žinoti rašykit greit Lietuviškai 
šiuo antrašu: (9)

A. EASINAVIČIUS
Box 92 Karsruhe, N. Dak.


