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po $5 Dienai
PLIENO INDUSTRIJA KALBA APIE TRUM

PINIMĄ DARBO VALANDŲ
IR DARBININKŲ ŽINIOS

KITI SVARSTO VA-
šešios valandos darbo ge-i LANDŲ TRUMPINI- 

ležinkeliečiams. Amerikos; 
geležinkelių darbininkų uni
jų taryba Washingtone rei
kalauja visiems gelžkelių 
darbininkams šešių valandų

• darbo dienos ir penkias die
nas į savaitę. Tuomi budu 
butų patiekta darbo dar del 
800,000 nedirbančių gelžke- 
!i.j tarnautojų.

Dabar esama 800,000 gel- 
žk iečių visai be darbo ir

.000 dirbančių dalį laiko.
Cleveiande, Kovo 14 d. 

apie 1,500 darbininkų Jo- 
L- ph and Feiss rubsiuvyk- 
los išėjo į streiką.

Plieno darbai palengva 
gerinasi. Šymet per pirmus 
du mėnesiu plieno paga
minta 717,277 tonų prieš 
1933 metų . 561,067 tonus.

Sheboygan, Wis. — Su- 
gryžo į darbus 250 avalų 
dirbtuvės darbininkų kurie 
sustreikavo už algų pakėli
mą. Gavo 5 nuoš. daugiau.

Penki užmušta. Wheat
croft, Ky. — Kasyklos gai
sre netoli čia žuvo penki 
angliakasiai.

Susitaikė. Birminhgam, 
Alą. — Čia buvo kilęs smar
kus streikas 
dalyvavo apie 
ninku. Šiose 
susitaikyta.

Toledo, O.
verland automobilių išdir- 
bystei teismas pavelija imti 
į darbą dar 1,500 darbinin
kų gapiinimui tų populiariš- 
kų automobilių. Nors kom
panija pasidavė bankrutui, 
bet dirbtuvė neuždaroma ir 
gamyba bandoma palaiky
ti iki dalykas pereis per tei
smo rankas.

Oklahoma City, Okla. — 
D "arbininkai užmušta už
griuvus požeminių nuobėgų 
kanalų žemei užmušta du 
darbininkai.

Kenvil, N. J. — Parako 
dirbtuvės sprogime užmuš
ta keturi darbininkai.

Ispanijoj, valdžia kovoda
ma prieš darbininkų agita
torius kurstančius: streikuo
ti pereitą savaitę areštavo 
£06 radikalius agitatorius.

Tačiau daugelyje darbo 
šakų Streikai tęsiasi, kaip 
tai spaustuvėse -laikraščių 
ir knygų ir kituose darbuo
se.

Kuboje streikai kartoja- 
■ i su įvairiomis pasekmė
mis. Kaip kur įvyksta su- 
j ii ėmimų su kariumene. 

. Prezidentas Mendieta de
dą pastangas padaryti šaly
je tvarką be kraujo pralie
jimo. •

angliakasių, 
10,000 darbi- 
dienose tapo

— Willys-O-

MĄ IKI 36

Detroit. — Fordo auto-

ĮLEIS LAISVAI DEG
TINĖ IŠ KITUR

Washington. — Valdžia 
pasiryžo dėti pastangas nu
mažinimui kainul o. vi vvuBvv j mažinimui kčiiiilj

; mobilių išdirbyste praneša nįl} gėrimų, kuri;
■ kad dabar dirbantiems tos
■ išdirbystės darbininkams 

pakelia mokestį vėl iki $5 į 
dieną. Tą .naują mokestį 
pradės gauti 47,000

’ ninku kurie dirba 
dirbtuvėse. -

Fordui šis algų 
mas kaštuos per metus še
šis milijonus dolarių.

Washingtone susivažiąvę 
automobilių industrijos va
dai kurie veikia paskirai

I nuo Fordo, irgi paskelbė 
dąrbiųinkams darbo valan
dų sutrumpinimą iki 36 va
landų į savaitę, su pritaiky
tu padidintu mokesčiu.

Autombilių išdirbėjai tik 
labai nepageidauja kad jų 
dirbtuvėse veistųsi darbi
ninkų unijos. Ar jie tą ga
lės sulaikyti nežinia.

Jeigu automobilių indus
trijoje prieis prie tvarkos, 
apie 185,000 darbininkų tu
rės geresnes sąlygas.

Taipgi sakoma kad plie
no industrija pasiryžus pa
sekti Prez. Roosevelto pa
tarimą didinti algas, trum
pinti darbo valandas.

darbi-
Fordo

pakėli-

SUMAŽINO ORO PAŠTO 
VEŽIOJIMĄ

Washington. — Kadangi 
trumpu laiku nuo valdžios 
panaikinimo privatinių oro 
pašto sutarčių ir pavedimo 
pašto vežiojimui kariškiems 
lakūnams, žuvo net 10 la
kūnų, Prez. Roosevelt įsa
kė sumažinti oro pašto ve
žiojimo tinklą.

Prezidentas Roosevelt pa
siryžo grąžinti oro pašto 
išvežiojimą į privačių oro 
linijų rankas. Pirmiausia 
ištyrinės kiek ištikro kaš
tuoja oro pašto vežiojimas 
ir paskiau pradės duoti su
tartis trijų metų laikui to
kioms orlaivių linijoms ku
rių. kainos bus prięinamiau- 
sios.

ŽUVO DAUG JAPONŲ
Tokio. — Japonija išleido 
juras naujausis savo tor

pedinį laivą išbandymams. 
Jame buvo perdaug ginklų 
ir daug vyrų. Laivas ap
virto. Bet nenuskendo, tai
gi pradėta gelbėt viduje bu
vusius vyrus. Per šonus 
deginta skylės išėmimui iš 
vidaus karininkų, jų dauge- 
liss spėtas išgelbėti, bet ne 
visi.

Į

alkoholi- 
šioje ša- 
atmetus,lyje, prohibiciją 

pradėjo parsiduoti, bet per- 
brangųs.

Prezidentas Roosevelt iš
leido patvarkymą įleisti iš 
kitų šalių įvežti Amerikon 
dkohclinius gėrimus lais

vai per vieną ar du mėne
siu. Publika, gaudama už 
aukštesnę kainą tikrai gerų 
importuotų gėrimų, mažiau 
pirks pabrangintų vietinių 
gėrimų ir tada Amerikoje 
gaminama degtinė turės bū
ti atpiginta.

Stengiasi Išgauti “Prita
ria Organizuotis

Washington. — Darbo 
organizacijų vadai susirin
kę sostinėje pradėjo smar
kų vajų gavimui valdžios 
paramos laimėjimui darbi
ninkams teisės organizuotis 
ir kovoti už lygybę ir tari- 
mąsi su darbdaviais darbo 
klausimais.

Nacionalinės Darbo Ta
rybos posėdyje, kur svars
toma išvengimas visuotino 
Amerikos automobilių dar
bininkų streiko, Darbo Fe
deracijos atstovai reikalau
ja pripažinimo automobilių 
darbininkų unijos.

NEREMIA PREZ. ROOSE- 
VELTO DARBUS

Washington. — Kongre
so atstovai, senatas ir že
mesnysis butas, dirba prie
šingai prezidentui. Sena
tą atsisakė užtvirtinti St. 
Lawrence vandens kelio su
tarties su Kanada, ką prezi
dentas norėjo pravesti.

Atstovų butas pervarė 
valdžios darbininkų algų 
pakėlimą, reiškia ir atstovų 
algų. Taipgi nori grąžinti 
veteranams pirmiau nusta
tytus atlyginimus, kuriuos 
prezidentas užimdamas val
džią sumažino, nes valdžios 
iždas buvo tuščias.

Ateina ruduo, bus atsto
vų rinkimai, todėl atstovai 
darbuojasi didindami algas 
visų valdžios tarnautojų no
rėdami gauti jų balsus, ir 
kovoja už veteranų reikalus 
norėdami jiems prisigerint.

$3,500,000 GAISRAS
Birmingham, Ala. — Čia 

išdegė didelė dalis vidur- 
miesčio; padaryta nuosto
lių už apie $3,500,000.

SVARBI KONFEREN
CIJA ROMOJE

Roma. — Čia šios^ dieno
se suvažiavo trijų centrali- 
nės Europos valstybių gal
vos svarbiam pasitarimui.

Dalyvauja Italijos prem
jeras Mussolini, Austrijos 
kancleris Dollfuss ir Veng
rijos premjeras Goemboes.

Tarybose iškelta klausi
mas palengvinimo Austri
jos ir Vengrijos ekonominės 
padėties ir užtikrinimo pil
nų teisių Austrijai ir Ven
grijai būti nepriklausomo
mis.

Paskiausios žinios iš Ro
mos sako kad tarp tų trijų 
šalių — Austrijos, Italijos 
ir Vengrijos — užsimezgė 
nauji draugingumo santi- 
kiai. Italija pažadėjo gel
bėti tų šalių nepriklauso
mybę.

Iki didžiojo karo Austri
ją ir Vengriją valdė vienas 
karalius. Po karo tos val
stybės persiskyrė. Dabar 
Vokiečiai nori prisitraukti 
Austriją, nes Austrai ir Vo
kiečiai vartoja tą pačią kal
bą.

UŽMUŠTA 150 ŽM.
La Liberaa,'Salvador res

publikoj, Centralinėj Ame
rikoj, Kovo 14 d. ištiko di
lelis sprogimas, kuris su
naikino didelę dalį to uos
to. Sprogime užmušta 150 
žmonių ir daug sužeista.

Po sprogimo kilo gaisras 
ir padarė daug nuostolių.

biau Ginkluotis
Paryžius. — Prancūzijos 

vyriausybė prašo kad par- 
liamentas užtvirtintų $195,- 
000,000 sumą paskolos pa
didinimui savo oro, žemės 
ir vandens spėkų.

Prancūzija tikrina 
Vokietija ginkluojasi, 
ir ji nori neužsilikti.
jau ir taip ginkluota nuo 
kojų iki dantų.

Prancūzija pastarose die
nose pradėję pirkti dujų 
kaukes ir dirbti naujus ka
riškus lėktuvus.

kad 
todėl 
nors

ESTON UOS SUKILIMAS 
NUSLOPINTAS

Ryga. — Pranešimai sa
ko kad Estonijoj fašistai 
norėjo išversti dabartinę 
vyriausybę, tačiau valdžia 
spėjo sukilimą suardyti.

NORĖJO IŠSPROGDINT 
KALĖJIMĄ

Columbus, O. — Surasta 
slapto rašto laiškas kuriuo 
susekta kad dviejų krimi
nalistų, Bowmano ir Fil- 
kowskio draugai rengėsi iš
sprogdinti valstijos kalėji
mo sieną ir išliuosuoti iš 
ten savo draugus.

Valstijos kalėjime laiko
mų kulkosvaidžių dalis įsa
kyta išimti ir paslėpti kad 
desperatai dasigavę iki tų 
ginklų jų nepanaudotų.

15 užmušta. Beyrut, Sy- 
rija. — Sugriuvus sen?m 
koteliui užmušta 15 žm.

Badas Vilniaus Krašte! Amerikiečiai, ar
Ilgai Snausine?!

Vilnius, Vasario 23. Elta, ra tikslus, kadangi badau- 
—“Dz. Wilenski” praneša jaučių statistika dar nesu- 
sniulkmenų apie Vilniaus daryta, 
krašte siaučiantį badąkrašte siaučiantį badą. E- Ar šiaip ar taip, galima 
są, Breslaujos, Dysnos, Pa-j tikėtis kad badaujančiųjų 
stovų, Švenčionių ir Vilei-, skaičius dar žymiai padidės 
kos apskrityse pernykštis j pavasarį. ELIL Y 
derlius buvo toks menkas 
kad tų apskričių gyventojai 
jau senai neturi kuo maitin
tis, jau nekalbant apie at
sargas sėjai. Jau praėju
sių metų Lapkričio mėnesį 
5uvo pakelta pirmas aliar
mas, bet į jį rimtai nepažiū
rėta. Tik Gruodžio mėnesį, 
kada badas virto katastro
fa, patikėta ir susirūpinta. 
Išpradžių su badu kovojo 
tiktai vietinė valdžia. Ta
čiau greit paaiškėjo kad ji 
viena neapsidirbs. Sausio na„itikome tautos 
mėn. padžioje paaiškėjo kad | .
vis daugiau kaimiečių lįekaj ‘V,’ lėštas nllo Lietu. 
be duonos, bulvių n- kitų j ‘ orga’įmo, Vii- 
būtiniausių produktų. _ | h vyriausiu musų

Badaujančių skaičius eme „vaionill ir ūkiniu tikslu
nepaprastai didėti. Badas j 

yra apėmęs šiaurines aps
kritis.

Vietinės valdžios, ūkio or
ganizacijų ir savivaldybių 
pristatytomis žiniomis, teks 
maitinti 20,000 šeinių. Kiek
viena iš tų šeimų, vidutiniš
kai imant, susideda iš 4 na
rių. Išeina kad badauja 
daugiau kaip 80,000 kaimie
čių. Tačiau tas skaičius ne

privedė prie 
mijos, kuri 
plečiasi.

Lietuvos žmonės ir Rau
donasis Kryžius rūpinasi 
suteikt Vilniaus Lietuviams 

kaimiečiai ku- pagalbą.
riems pritruko maisto at- Amerikiečiai, pasijudinki- 
sargų, gyvena baisiomis są- me, ištieskime bado kanki- 
lygomis. Jau ne vienas yra namiems savo pagalbos ran- 
miręs badu. Be to, badas ką!

šiltinės epide- 
vis smarkiau

“L.A.”

200 prigėrė. Kantonas, 
Kinija. — Apvirtus upėje 
laivui prigėrė 200 Kinų.

AMERIKOS KARIUME- 
NĖS BUS 130,750

Washington. — Suv. Val
stijų pastovi kariumenė nu
statyta iš 130,750 vyrų, iš 
kurių 12,000 yra karininkai 
(oficieriai), o 118,750 pa
prasti kareiviai.

Kariumenės palaikymui 
skirta $279,541,000.

LINDBERGH PRIEŠTA
RAUJA ROOSEVELTUI
New York. — S. V. karo 

sekretorius užkvietė lakūną 
Pulk. Lindberghą ineiti j 
komisiją ištyrinėjimui ka- 
riumenės lėktuvais vežioji
mo oro pašto. Pulk. Lind
bergh atsisakė, pareikšda
mas kad jis nepritaria pre
zidento pasielgimui, atėmi
mui oro pašto iš privačių 
orlaivių linijų rankų. Sako, 
tas prezidento pasielgimas 
daug pakenkė aviacijai.

Kodėl ne, juk pats Lind- 
begh gaudavo šimtus tūks
tančių dolarių iš oro pašto 
linijų tik už “patarimus”.

Praregėjo po 22 metų. 
New Yorke vienas senukas, 
89 metų, per 22 metu buvęs 
apakęs, vėl atgavo regėji
mą.

NAUJI PERSEKIOJIMAI
I -----

Kaunas. — Musų sena so
stinė yra kiekvienam Lie
tuviui šventovių šventove. 
Vilnius mus sieja su žila se
nove; Vilniuje kėlėmės iš _____
amžių vergovės; Vilniuje Suimti Lietuvių skaityklų 

laisvės! vedėjai: J. Vinčiunas, Ant.
■ Ulozas ir J. Gulbinas.

Vilniaus-Trakų apskrity
se suimti mokytojai: Vyt. 
Borisevičius, Alf. Beinoris, 
Mik. Luneckas ir Pet. Vai- 
tulionis.

Suėmimai eina ir kitur, 
tik dar nėra tikslesnių ži
nių. -

Okupantų policija elgiasi 
................ , visur viešai 

prisipažindama kad tai ker
štas už neva Lenkų perse
kiojimus Kaune.

Vasario 17 dieną okupan
tai laikraštį “Vilniaus Ry
tojus” konfiskavo. Kitą die
ną “Vilniaus Rytojus” iš
ėjo, bet su baltu pirmu pus
lapiu, nes okupantai nieko 
neleido rašyti apie suėmi
mus.

Visa okupuota Lietuva 
nerami. Tautos šventės die
ną, nors visur buvo pasiren
gta, tačiau Lietuviai niekur 
su iškilmėmis neminėjo.

Žmonės laukia kažin ko
kių atmainų, įsitikinę kad 
okupantai ne prieš gera 
taip pradėjo šėlti.

Tos liūdnos žinios iš oku
puoto krašto skausmingu 
aidu atsiliepė laisvoje Lie
tuvoje.

Visur rengiama protesto 
mitingai, prašoma vyriau
sybė uždaryt Lenkų mokyk
las Kaune ir kitur, suimti 
Lęnkų veikėjus dirbančius 
Lietuvos nenaudai už Var- 
šavos pinigus. “Tr.”

narys; Justinas Grybauskas 
“Ryto” mokyklų inspekto
rius; mokytojai: H. Misiū
nas, J. Garbauskas, K. Pra- 
šmutas ir Peliksas Garla.

štai vėl gavome žinių iš 
Vilniaus krašto apie naujus 
Lietuvių persekiojimus ir 
kankinimą. Visame krašte 
okupantų žandarai verčia labai žiauriai, 
palėpes, krato, gąsdina vai
kus. Trisdešimts du Lietu
vius veikėjus suėmė... . Vi
si sugrusti kalėjimai! ir jų 
likimą kol kas gaubia 
laptinga skraistė, nes 
ko neprileidžiama....

pas- 
nie-

Vil- 
pra-

Kaunas. — “Musli 
nius” ekstra telegramų 
neša apie naują Lenkų te
rorą' prieš Lietuvius oku
puotoje Lietuvoje. Vilniaus 
Lietuviai dabar gyvena ne
paprastai sunkius ir nera
mius laikus. Eina, nuolati
nės kratos ir suėmimai Vil
niaus, Švenčionių, Trakų, 
Gardino, Lydos ir Suvalkų 
apskrityse. Kratomi ir su
iminėjami Lietuviai inteli
gentai ir ūkininkai.

Daugumas okupantų po
licijos yra išvykę Lietuvių 
kratyti ir suiminėti.

Švenčionių mieste tvar
kos dąboja nebe polivinin- 
kai bet ugniagesiai. Iki šiol 
pavyko sužinoti kad Šven
čionyse suimta: Vladas Ma- 
minskas, “Ryto” valdybos

Dirbkime Atvadavimui Vilniaus ir Pavergtos 
Lietuvos Dalies!

Kiekvienas Įsigykite VILNIAUS PASĄ ir Vilniaus ženklelių!
VILNIAUS PASAS (graži maža knygelė) ..........................  10c

I VILNIAUS PASUS LAIKAS NUO LAIKO ĮLIPYKIT ŽENKLELIUS 
kuriuos gausite "Dirvos" Redakcijoje prisiųsdami pagal ji} vertės:

VYTAUTAS DIDYSIS .................  $1.00
VYTAUTO PRISIEKA ....................................................................................... 50c
VILNIAUS UNIVERSITETAS .......................... 20c
AUŠROS VARTAI ................................................................................................20c
D. I.. K. GEDIMINAS .......................................................................................10c
GEDIMINO PILIS .........................................................................10c •
GRAŽI ŠV. ONOS BAŽNYČIA ....................................................................... 05c

Ženkleliai yra gražus, kožnas kitokios spalvos, o patys Pasai yra 
irgi nedideli, su vaizdais iš Vilniaus. • Kiekvienas įsigykite jų.

SVARBI PASTABA: Kadangi visa suma už Pasus ir už ženklelius ein* 
i Vilniaus Geležinį Fondų todėl būtinai prisiųskite priedo 3c pašto ženk
lelį persiuntimui jums Paso ir ženklelių. Visą sumą galit siųsti pašto žen
kleliais ir aiškiai įrašykit pilną savo vardą ir adresą laiške ir ant voko.

“Dirva” — 6820 Superior Ave. — Cleveland, Ohio
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Liet. šv. Jurgio parapijos salėje, 105 So. 19th St.
Pavergto Vilniaus Krašto Lietuvių Reikalu
Kiti svečiai kalbėtojai: Kun. M. Valadka ir 

Kun. V. Vaicekauskas.

[KANADOS
II NAUJIENOS

MONTREAL
PROTESTO REZOLIUCIJA

Mes, Montrealo Lietuviai su
sirinkę Vasario 18 d. 1934 m. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje

Pittsburgh© Lietuviai 
bus Pirmutiniai su

Pagalba Vilniui
Pasinaudojant Liet. Tautos 

Katalikų Bažnyčios Šv. Jurgio 
parapijos misijomis, kurios bu
vo šios savaitės pradžioje, ir 
prakalbomis kurios rengta per 
tris dienas savaitės pradžioje. 
Pittsburgho kolonijos Lietuviai 
bus pirmutiniai pakėlę balsą už Į 
Vilniaus reikalus ir prisidėję su 
pagalba badaujančių Vilniaus 
krašto Lietuvių.

Nors plačiai Amerikos Lie-j 
tuvių laikraščiai apie Vilniaus 
krašto nelaimę kalba, bet nie
kas nesiima jokio darbo parū
pinti nors kokią pagalbą.

Paskutinės prakalbos įvyks
ta šio penktadienio vakare, Ko
vo 16 dieną, nuo 7:30 vai., Šv. 
Jurgio parapijos salėje, 105 So. 
19th street, netoli Carson avė.

Kalbės vietiniai kalbėtojai P. 
Pivaronas, Kun. Žukauskas, ir 
svečiai kunigai Valatka, Vaice
kauskas, ir iš Cleveland© “Dir
vos” redaktorius K. S. Karpius.

Prakalbose visiems Įžanga 
nemokamai.

Priimkit, dalyvaukit visi, iš- 
neškime visi išvien galingą bal
są prieš Lenkus persekiotojus 
musų brolių Vilniaus krašte, ir 
kas galėsime ištieskime pagal
bos ranką nelaimingesniems už 
mus Vilniaus krašto Lietu
viams. Viet.

je buvo didžiausias, iki šių me
tų Kovo mėnesio apie 600,000 
žmonių gavo vienokius ar kito
kius darbus.

šių metų Sausio mėnesi be
darbių skaičius, imant nuo ano 
meto Kovo men., sumažėjo de
šimtą kartą. . 1

Iš visų Pennsylvanijos dar-Į 
bininkų dabar nedirba penkta! 
dalis, arba apie *741,000.

Bet ir tai yra didelė bedarbių 
skaitlinė.

SAKO. NEPILDO NRA
Philadelphia, Pa. — Pennsyl

vanijos vals. gubernatoriaus! 
žmona, Mrs. Cornelia Bryce 
Pinchott, atsilankius Philadel-j 
phijoje padarė aiškų pareiški-l 
mą NRA administratoriui kadį 
NRA nėra įvykdyta beveik nie-1 
kur, prašo įvardyti bent ku-į 
rį miestą Pennsylvanijoje kur 
v ra 12 dirbtuvių, kur darbda
viai nelaužo NRA'patvarkymus.

Ji priveda kad gen. Johnsono 
metodai vykdyti NRA yra ne
tinkami, kad po jo sistema di
deliems bizniams gelbstima, o 
mažiukai bizniai spaudžiama ir 
neapsaugojama.

REIKIA DAR $2,600,000
Baigimui Pittsburgho Mokslo 

Katedros budavoti reikalinga 
dar $2,600,000. Tam tikslui 
užvesta vajus ir norima sukel
ti $2,600,000 suma. $950,000 
skiria valdžia iš viešų darbų 
fondo, o $1.650,000 reikia sukel
ti iš visuomenės.

PELNAI Iš DEGTINĖS
Pennsylvanijos iždas jau su

rinko iš degtinės taksų dideles 
sumas, šiose dienose jau pra
dėta dalinti priklausančios su
mos miestams, sulyg iš tų mie
stų suplaukusių taksų ir mo
kesčių už leidimus degtinės 
bizniui.

BALTIMORE, MD.
seniausia ir Gal Turtingiausia 

Draugija Amerikoje
D. L. K. Kęstučio pašalpinė 

draugija įsteigta Sausio 16 d., 
1898 metais. šiandien sulau
kus 36 metų gyvavimo gali pa
sidžiaugti ne tik savo amželiu 
bet ii' turteliu, kokio ne bi kam 
pasiseka užgyventi.

Ši draugija turi narių 347, o 
turto $48,237, kuris dalinasi 
šiaip: paskola ant pirmo mor- 
gečio $23,000; Lietuvos Laisvės 
bonai $3,100; Amerikos Lais
vės bonas $100; Lietuvių Salės 
Bendrovės Šerai $6,000; gry
nais pinigais bankuose $16,037.

Tai yra graži suma pinigų, 
kuo draugija gali pasididžiuoti 
prieš visas kitas draugijas A- 
merikoje. Vargu kita lokalė! 
Lietuvių pašalpinė draugija ra
sis turinti tokį turtą.

Draugija turi tris pašalpos
Paveizdan, Pittsburgh gaus 

$186,900 sumą. Philadelphia — 
$670,520.

Tuoj miestai galės pradėti 
padengti savo tam tikras išlai
das kaip greit degtinės pinigai 
pradės suplaukti atgal.

PITTSBURGHO MIESTO ta
ryba savo susirinkime aptarė 
taupymą miesto pinigų, nes iž
das ir taip tuščias. Nutarė nu
mažinti algas visų kitų miesto 
darbininkų ir tarnautojų, bet

skyrius ir nariai moka po 75c 
į mėnesį į kožną skyrių, į kiek 
skyrių narys priklauso.

Draugija moka pašaipos li
goje po $6 į savaitę už kiek
vieną skyrių, per 15 savaičių į 
metus. Narys išėmęs $150, 
gauna tik po $3. į savaitę per 
15 savaičių iki išbaigia imti ki
tus $450, reiškia viso $900.

Pomirtinės moka už pirmą 
skyrių $125, o už kitus, jeigu 
narys priklauso į kelis, moka

paminėti 16 metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių die
ną, džiaugiamės atgauta laisve, 
siunčiame gilius sveikinimus 
pavergtiems broliams Vilnie
čiams ir linkime jiems darbuo
tis nežiurins sunkios aro naš
tos ir žiauraus kraugerio Len
ko, musų tintos priešo, prie
spaudos.

Mes visi Montrealo Lietuviai 
protestuojame prieš Lenkų at- 
plėšimą trečdalio musų šalies 
teritorijos su musų sostine Vil
nium, šaukiame viso pasaulio 
akyse ir šauks visi musų tau
tiečiai nenųtilstsančiu balsu tol 
kol musų Sostinė Vilnius nebus 
grąžinta Lietuvai ir kol nebus 
musų trispalvė vėliavą iškelta 
Gedimino pilies bokšte.

Parašai:
Klebonas Kun. Jonas Bobi- 

nas, V. Bačys, K. žižiunas, O. 
Bandžiutė, M. Arlauskaitė, F. 
•Jasiulis, K. Ambrasas, M. Biu- 

i džius, V. Matulaitis, J. Mika
lauskas, A. Sakalas, J. Juška, 

. J. Arlauskas, O. Arlauskienė, 
A. Plaužius, M. Narušis, R. Ka- 

I ralevičius, B. Šalčiunas, O. Si- 
monavičius, A. Marozas, J. Ri

tmas, J. Vizbarą, A. Kajokas, J. 
Višniauskas, A. Vidmontas, J. 
Danisevičius, P. Jurkštas, M. 
Kontautas, A. Dagilis, J. Vasi
liauskas, A. Puidžius, J. Džir- 
va, B. Smigimas, V. Fredavi- 
čius, A. Ambrasaitė, K. Au
gustus, L. Maksimavičius, V. 
Nomeika, J. Rodis. M. Bas
kam, J. Dereškevičiutė, A. Pau
lauskaitė, J. Barsauskas, A. Sa
mas, G. Račis, J. Brazdžius, J. 
Girdauskas, K. šereiva, V. Bu
tėnas. L. šimonėlis, J. Lubis, 
K. Bendoraitis, J. šyvokas, B. 
Bandžius,,S. Mozuraitis, A. Mi
leris, M. Jonavičiųs, D. Norke- 
liunas, J. žinaitis, J. Katinas, 
P. Bakanas, B. Klemka, A. Ka- 
tinavičius, K. Klemka, M. Nor
gėla, A. Naginė, V. Rimdeika, 
V. Kajackas, J. Bagdoniutė, O. 
Bubniutė, O. Leketaitė, P. Ru- 
gieniutė, A. Ruzgaitis, S. ši
mutis, V. Bobelis, L. šimonėlis, 
P. žižiunas, J. Vaškas.

Protestą perskaitė ir surin
ko parĄšus Antanas Navickas.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė Montrealo Lietuvių bu-

KALBOS APIE KONSULĄ. 
Gauta žinių iš Lietuvos užsie
nių reikalų ministerijos kad 
šiais metais Lietuvos valdžia 
žadanti paskirti Kanadoje Lie
tuvių Garbės Konsulą. Kaip 
greit tas bus nėra žinios ir ne
žinia kur tokį konsulą skirs, 
Montreale ar Torontoj.

PABRANGO. Kanadoje ne
mažu nuošimčiu pabrango mai
sto produktai, ypač kiauliena 
mėsa. Produktų pabrangimas

vo paminėta gražiai, su pritai
kytu programų, sudainuota ke
letas gražių dainų, kurias atli
ko parapijos choras. Taipgi ke
li kalbėtojai pasakė tinkamas 
kalbas apie Lietuvos laisvės at
gavimą. Publikos atsilankė ga
na daug. Ant. Navickas.

TORONTO, ONT.
N E K U1 /r U RIN GI P APROč IAI.

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J

savo algų nenumažino. ... Ant 
ko turi galią tuos ir spaudžia

Miestas bendrai turi 5,500 
Įvairių klesti darbininkų.

MAŽIAU NUOSTOLIŲ. Iš 
priežasties streikų pereitą ru
deni nuo Liepos iki Spalių mė
nesio Pittsburgh Coal Co. tu
rėjo nuostolių $2,868,240 sumą.

BEDARBIAI APMAŽĖJO
Harrisburg, Pa. — Nuo 1932 

metų Kovo mėnesio, kada be
darbių skaičius Penn. valstijo-

MONTREAL CANADA

J. M. ROSENFELD
Lietuvis -Advokatas
BEN GERSOVITZ

Notaras
20 Si. James East

Tel. Harbour 3424

I lik po $100.
Draugijos valdybą sudaro šie 

lariai: prezidentas P. P. Jaras;
ice prez. J. Šilanskas ;9 turto 

rast., J. Minkevičius; kasierius
J. Kiškis; užrašų rast. K. Bal
trušaitis; maršalka-F. Brazau
skas; daktaras kvotėjas Dr. J. 
Benešiunas; iždo globėjai: Adv. 
N. Rastenis, M. Radavičius, M. 
Akelaitis ir J. Geležėlė.

Yra dar ir kita didelė ir tur
inga pašalpinė draugija, D. L.
K. Mindaugo, prie jos priklauso 
vyrai ir moterys. Narių turi 
virš 500 ir kapitalo apie $30,-

[000. Valdybą sudaro: prez. J.
Alyta; vice-prez. J. Kalinaus
kas; turto rast. V. Lušokevi- 
čius; kasierius J. Milunaitis;

I užrašų rast. M. Lukoševičius; 
i maršalka A. Dumša; daktaras 
i kvotėjas Dr. J. G. Laukaitis. 
! Kasos globėjai neteko sužinoti. 
[Ši draugija valdosi per direk-l 
’ torius, kurių yra dvylika.

Narys Keistutinis,

Nors sunkus laikai, bedarbėj 
| spaudžia žmonelius, bet neko- [ 
I rie Lietuviai veda tamsų gyve- I 
nimą. vis pulruimiųs neaplei-[ 
į džia. Kaip tik Žydas atidaro į 
[duris tai Lietuviai ir užima sta-Į 
lūs, lyg prie kokio svarbaus 

1 darbo. Kitų tautų mažas nuo- i 
| šimtis ten lankosi, daugiausia! 
Lietuviai. Negana kad pašvin
kusiame kambaryje per dienas 
rūgsta, boles stumdydami, bet 
dar savo paskutinius centus 
atiduoda ir patys paskiau de- 
juoda kad neturi iš ko pavalgy
ti.

Taip pat Lietuvių susidarė 
tam tikri būriai, kurie per nak
tis privatiškuese namuose lošia 
iŠ pinigų, kur ne vienas, kaip 
teko girdėti, prakišęs, viską net 
savo rubus turėjo užstatyti. I

Apgailėtina kad dar taip že-| 
muose papračiuose musų vien-: 
tauriai gyvena. Laikas butu! 
prasiblaivyti ir initi skaityti 
laikraščius.

NEWARK, N. J.
Vasario 28 d. veikėjai turė

jo susirinkimą pasitarimui apie 
rėmimą antro skridimo. Ap-. 
kalbėjos, 'visi dalyviai- prita’rė-

Lietuviškas Radio Vaka- darbuotis parėmimui pinigiškai 
ras Newarke Pavyko Janušausko skridimą.4

au-
reikalu. Valdyba 
šių: J. Kralikaus-

skaudžiai atsiliepė į bedarbių 
žmonių pragyvenimą.

DRAUGIJA UŽMIGO.- Jau-j 
nimo kuopa švyturis, metai at- j 
gal dar gražiai gyvavus ir vei
kus, jau* nepasirodo jokiame 
veikime. * Galima sakyti kad 
organizuotas jaunimas išsiskir
stė ir nerodo savo bendrų jiegų 
darbo. Niekas nesirūpina gai
vinimu jaunimo organizacijos.

Tas atsitiko ir su Moterų Al
toriaus draugija. Visi metai 
laiko kaip jau jokio gyvavimo 
negirdėti.

Bedarbė paveikė Į draugijų! 
iširimą, o antra gal vadų sto-Į 
ka, trečia gi pats klebonas ne-] 
nori kad parapijoje gyvuotų! 
katalikiškos draugijos.' Taip 
viskas ir nuėjo savais keliais.

žvangutis.1
--------------------------

HARTFORD, CONN.

PAVYZDINGI VGF RĖMĖ
JAI. Gražiai ir labai praktiš
kai remia Vilniui Vaduoti Są-! 
jungos veiklą ir Vilniaus Gele-i 
žinį Fondą, šiais rėmėjais yra Į 
prakilni Januškevičių šeima, ku- į 
ri aktualiai prisideda prie pa-Į 
rėmimo Vilniui vaduoti akcijos* 
nuo pat įsteigimo VVS sky
riaus Harftorde. 1933 m. V. 
G. F. \ajuje dalyvavo p-lės Ma
rytė ir Sofija Januškevičiūtės 
platindamos Vilniaus pasus ir 
ženklelius, labai daug pasidar
bavo. Jų tėvelis, p. Januške
vičius, aktingai^veikia VVS 
skyriui atstovaudanias jame S. 
L. A. 124 kuopą, o jo sūnūs J. 
Januškevičius nemažai prisidė
jo populiarizavime Vilniui va
duoti idėjos savo toli siekian
čiu žodžiu per spaudą po apsi
lankymo Vilniuj^' 1932 ir 1933 
metais. Taipgi, rodydamas sa
vo filmas Vilniaus miesto ir 
pavergto Vilniaus krašto Ame
rikoje, prisideda su reklama 
musų sostinės Vilniaus vadavi
mo idėjai. Dėka šios šeimos 
nariams, ypatingai p. Januš
kevičienei, kuri valiojo išauklė
ti tokią pavyzdingą Lietuvišką 
šeimą, Vilniaus vadavimo idėją 
rado didelę paramą pas Januš
kevičius.

“WHIST" IR VAIŠĖS. Vas. 
10 d. vakare susirinkus būre
liui svečių p. Januškevičių na
muose pasilinksminti ir korto-Į 
mis palošti, p. Januškevičienėj 
su dukrelėmis bevaišindamos 
svečius _ paaiškino, parengime Į 
tikslą, kad joms! rupi paremti, 
Vilniaus Geležinį Fondą. Jų to
kį gražų tikslą Svečiai parėmė j 
suteikdami po mažą auką —! 
nusipirkdami Vilniaus ženkle
lius. ši pramogėlė davė pelno 
$6.50.

štai kame gražus pavyzdis.: 
Daleiskime jeigu rastųsi Ame-: 
rikoje Lietuvių kolonijose bent 
po keletą tokių Vilnietiškų pa- ! 
vyzdingų šeimų, jei parengtų 
tokias mažas, draugiškas pra
mogėles, sukeltų labai didelį! 
kapitalą VGF.

Pinigai perduoti VGF vajaus į 
komisijos nariui, p. S. Piktur
nai.

Rašančiam žinos žodžius te
ko tankiai girdėt nusiskundimų 
kad blogi laikai ir blogos aplin-j 
kybės sudaro kliūtis parėmimui * 
musų sostinės Vilnimis vadavi
mo darbo. Tačiau kas tik turi 
norus tas randa ir budus rė-: 
mimui to didelio musų tautos | 
reikalo. Reikia tik norų ir ini- 
ciativąą. . “D.” Koresp. M.,

“DIRVO” AGENTAS 
PITTSBURGHE

Prenumeratas priima Ameriko- 
... .je ir L Lietuvą 
P. RAJAUSKIENĖ 

135, So. 19th St. S. S.

PERSIORGANIZAVO. Kovo 
d. Newarke sudarytas naujas 

New Jersey valstijos Lietuvių 
Komitetas Dariaus-Girėno 
kų rinkimo 
susideda iš
kas, pirm.; Kun. Ig. Kelmelis,
1 vice pirm.; Prof. J. Žilevičius,
2 vice pirm.; S. F. Gudinas ir 
Kun. S. Stonis, iždininkai; A. 
S. Trečiokas, sekr. Antrašas: 
197 Adams sts., Newark, N. J.

Tokiu budu paminklo darbą 
žymiai pastūmės pirmyn, nes 
šią vasarą paminklas bus stato
mas.

VIENI ŠVENČIA, KITI BIZNĮ 
DARO

Lietuvos Nepriklausomy bes 
diena tai didžiausia ir rimčiau
si šventė. Patriotingai su
sipratę Lietuviai ją tinkamai 
pagerbia; šiaip gi kiti išnaudo
ja tą dieną savo bizniui ir šven
tę subjaurioja savo nešvaria 
politika.

Brooklyne šymet taip Įvyko.
Tautininkai sekdami savo se

ną tradiciją, pakvietė visas Lie
tuvių grupes bendrai paminėti 
Lietuvos nepriklausomybę. Tą 
parėmė eilė tautiniai susipra
tusių pavienių, organizacijų ir 
Liet. Katalikų Federacija su sa-
vo 32 organizacijomis. Socia- 
listuojančių sandariečių grupė 
kvietimą ignoravo ir įtraukę 
Operetės draugiją su Matuse
vičiaus radio, rengė atskirai. 
Tikriau sakant, Operetės senai 
ruošiamą vaidinti “Birutę” Va
sario 25 dieną pavertė Lietuvos 
Nepriklausomybės “minėjimu”.

Socialistai-sandariečiai dar ir 
savo spaudą (“Vienybę” ir “Tė
vynę”) panaudojo iš tų pami
nėjimų pasidaryti sau politinio 
kapitalo. Negražiai atsiliepė 
apie tautininkų-katalikų pramo
gą. Aprašydami “Birutės” per
statymą, ypatingai “Vienybėj”, 
nepakentė nekandžioję tautinin
kų ir katalikų rengto bendro pa
minėjimo ir be ribų gyrėsi savo 
grupės “nuopelnais”. Išnaudo
ti tokią didelę tautos šventę 
tuštiems pasigyrimams, savo 
politinio kromelio kėlimams ga
li tik didžiausis tautinis profa
nas.

Nors katalikai ir tautininkai 
politiniai yra tolesni negu san- 
dariečiai ir tautininkai, tačiau 
sandariečiai atsisakė nuo ben
dro ir pritinkamu laiku minėji
mo tautos šventės. Pasekmės 
buvo begalo geros. Sutraukta 
per 1500 žmonių, nežiūrint salės 
atstumo ir šalto oro. Pasaky
ta atitinkamos kalbos, pagerbta 
žuvusieji už Lietuvos laisvę, 
parduota Vilniaus pasų ir žen
klų. Priimta organizuotos vi
suomenės keleto dešimčių or
ganizacijų vardu rezoliucijos 
Vilniaus klausimu. Vilniaus ge
ležiniam fondui nusiųsta per 
$100, ir“ Dariaus-Girėr.o fondui 
$44.50. Tai darbas tautos la
bui, tai, pasiaukojima:!

Socialistuojančių sandariečių 
parengime to viso truko. Var
du Tautos šventės jie sutrau
kė publiką ir kiek iš to pelno 
buvo pasidalino rengėjai, Ope
retės draugija ir Matusevičius. 
Lietuva, Vilniaus Geležinis Fon
das — nei cento negavo!

Rodos jie turėtų gėdytis ir 
kalbėti, bet jų akis geros. . . .

Tas parodo gaivalus kurie 
“tautininkais” maskuojasi.

D. K Ii nga.

VYKSTA LIETUVON. Kovo 
17 d. išvyksta Lietuvon Brook
lyno veikėjos ponios Sinušienės 
sūnūs, drauge su filmuotoji! 
Lukšiu. Vyksta filmuoti dau
giau Lietuvos vaizdų.

AVIACIJOS VAKARAS.
Newarko Lietuvių organiza

cijos rengia sekmadienį. Balan
džio 8 d., Dariaus-Girėno pa
minklo fondui vakarą. Jeigu 
Janušauskas pasirodytu ruošia
si skristi ir nebūtų surištas su 
socialistais tada Newarkieciai 
pelno dalį skirs n- jam. Pini
gai, žinoma, bus laikoma čia 
pat ižde, iki tas paaiškės.

Išrinkta pastovi valdyba ' iš‘ 
jaunuolių ir patyrusių senųjų.

ii Akelis; , f-J 
jaunuolis, pirmininkas^ sęijrs r 

Vihčeiit.
, vice-pirm.; užr. raš- 

Žmo- tininku, Alseika; turtų rašti- 
prikimšta j ninku j Jasaitis; kasierium —

Jono Valaičio vedamo Lietu
vių radio programo i" 
WHOM vakaras sekmadienį, 
Kovo 11 d., visais ‘atžvilgiais _. 
kuosekmingiausia pavyko. if! veikėjas vetvi anas 
taip pavyko kaip niekas išanks-! Ambrose, 
to negalėjo numatyti! Žmo- tininku, 
nių buvo kimštinai j .......... ______
didžiulė Newarko Lietuvių sa-l 
ie. Artistai ir dainininkai sa-' 
vo užduotis puikidi atliko, o ra- Į 
dio stoties atmosfera visą virš 
keturių valandų ilgo ir įdomaus1 Janušauskas, 
progiamo laiką žmones žavėte 
žavėjo.

Programo pertraukomis ir 
prieš bei po programo, grota 
Lietuviškos gražios elektriškos 
transkripcijos. Tai pirmas at
sitikimas' ir naujenybė šios di
delės apielinkės Lietuvių gyve
nime.

Vaidinta puikus, iš Lietuvių 
gyvenimo veikalas, “Vergijos 
Griuvėsiuose”. Jį pastatė sce
noje Brooklyno Lietuvių Meno 
Teatras. Artistai: Viktoras 
Raudonaitis. V. Minkienė-Palta- 
navičiutė, P. Starkiutė, A. Alek
na, V’. IČlingaitė,. K. B. 
čiunas, S. Jurevičiūtė, A. Man- 
kiutė, Vyt. Raudonaitis, 
nas Gronskis, Bernardas 
donaitis ir Antanas Raudonai- 

Roles visi atliko puikiai, 
buvo K.

Vikt.

iš stoties Valdybon išrinkta: M

Balandžio 8 d. rengiama vr- 
karienė ir šokiai; dalyvaus pąts 

šis pokilis turės 
sukelti žymią sumą, pinigu. Čia
buvo sukelta virš $1,000 Da
riaus-Girėno skridimo parėmi
mui. A. Žiugžda.

Krau-

Anta-
Ra li

tis.
Vaidinimo režisierius 
B. Kraučiunas, padėjėjas 
Raudonaitis.

Dainavo Kearnės Vyrų Cho
ras, vedamas p. Modelio. Pa
dainavo tikrai gražiai.

Savo muzikalius ir dainos 
gabumus puikiai parodė Violeta 
Tamkiutė su broliu Albertu.

Aleksandros Pareigiutės Ba- 
yonnės Merginų kvartetas (Pr. Į 
Seselskiųtė, Ona Aidukaitė, Sta-I 
sė Zitlauskiutė ir Aleksandrai 
Pareigiutė) labai gražiai sudai
navo kelias dainas.

Dvi jaunutės, vos po 10 me
tų amžiauste turinčios, M. Sa- 
daitvtė iš Jersey City paskam-J 
bino pianu ir p-lės P. Vaičiūnai
tė iš .Brooklyno pašoko ir atli
ko įdomų juokų aktą. Taj jau
niausios radio artistės.

Visus puikiai palinksmino p. 
K. B. Kraučiunas savo komiš
komis dainomis, kurių pats pa
ruošęs turi daugybę. Jo nuo 
scenos paleisti publika nenorė
jo.

Radio stoties teknišką įrengi-' 
ma atliko Walter Mardosa, o [ 
kalbas ir pęrstatinėjimus atli
ko pats radio vedėjas Jonas 
Valaitis. z

Po pi'ogramo buvo artistams 
patiekta vakarienė, kurią su
rengti padėjo Newarko biznie
riai Pranas Bernotą ii' Aleksan-

PAGERBIMO VAKARIENĖ
Biznieriai, kaip Stasys But

kus, J. J. Kralikąuskas ir span- 
stuvninkas A. 'Laukžemis su 
Elizabetho profesionalais su
rengė Elizabethe pokilį gabiam 
užsitarnavusiatn Lietuviui. Mi
kčiui Salikliui, kuris tapo p:- 
skirtas miesto tarybos kpmisi- 
jonierium. Vakarienė buvo pui
ki, su programų, šokiais ir .dai
nomis. Kalbėjo ir eilė svetim
taučių valdininkų. Lictuviii 
kalbėtojai buvo iš Ncivarko, pir
mininkas Vaizbos Buto, J. Kr:-'
likauskas, Lietuvos Vice Kon
sulas P. Daužvardis, Kun. S - 
monaitis, Elizabetho ki-bon:.- 
ir kiti. Vakaro vedėju bin o 
Dr. J. J. Kralikauskas. Pa'al
goje M. Saliklis pasakė padėlio; 
žodį vakaro vedėjui ir visi aus 
kas. prisidėjo prįe tokio vali - 
rėlio surengimo ir sukviet'.m > 
daug publikos. Buvęs.

Y ■-------J-—

IŠ TOLIAU GENIAU
MATO

AArgentinos Žinios" rašo:
“Seniau v. Amerikos Lietuvi.: 

savaitiaštis ‘Vienybė, pakeltus 
savo pirmykštę liniją vėl pra
dėjo eiti du kartu į savaitę. Ji 
dar nedrąsiai bet aiškiai žergia 
musų ožiškiniii pseudo sociale- 
tų keliu.”

Net iš tolimos Pietų Ameri
kos mato kad “Vienybe” “ne
drąsiai bet aiškiai žengia pseu
do socialistų keliu.” (Paskuti
ni u laiku jau visai drąsiai jr at
virai pseudo socialistų keliu ei-

dras Milevičius; Kearny biznie
riai: Kulikauskas, Grivertas, 
Žiurinskas ir Bezgėla; Eliza
betho — Putino ir Kaminsko 
kepykla.

Bendrai, vakaras buvo nepa
prastai įdomus ir gyvas. To
kiu vakarų kiekviena kolonija 
gali pavydėti New Jersey Lie
tuviams. Daugiau jų! Buvęs.

na). Tačiau tūli neva; t?ut’- 
ninkai net Brooklyne to dar ne
ri ato ir dar girią , Štrmnškį-Vi- 

, niką-Vitrifi ir kitus kurie pri
sidėjo suškymuodami iš tauti
ninku šėrininkų “Vienybę” at
imti ii' pavesti pseudo-socilis- 
tams. Ar tie neva tautininkai 
yra tokie akli ar yra tautinin-
kais apsimaskavę pseudo-socia- 
listai. Tik vienas iš dviejų 
tegali būti. I).

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

5i34 Michigan Ave. Dayton, O.

HORANDAMERiCĄ
I LIETUVADIDELE

EKSKURSIJA

AMERIKOS

RotU-rdama.

Rengiama Vadovybėje

LAIVAKORČIŲ AGI
YORKO

P AG A RSĖ J US IU G ARL AI V1U

koncertai, judami . paveikslai i

Gram! Street, Brooklyn, 
ice, K. Sidabras, Prop., 

~ Boston, Mass.
St.. Worcester. M? 
Street. Montello 
Cleveland. Ohio 
Detroit. Mich.

342 W. Broadway, So. 
Amerikos Lietuvis, 11 Vernon 
Bartkevičius P . 378 N. Main 
Dirva, 6820 Superior Avenue, 
Molis P.. 1730 — 24th Street, 
Naujienos, 1739 So. Halsler Street, 
Sekis J.. 433 Park Street, Hartford 
Tieeiokas, A. S., 197 Adams Street, 
Varašius A..- 1200 Garson-St., .S. S.. 
Vienybe Travel Bureau, 193 Grand Street. 
Washner C 2013 Carson St., S. S.. P;: 

130 Conerėss

Conn

Pit-tsburi’tim+'a
, Brooklyn. 

Pittsburgh. F 
, Waterbury,
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MAJ. PYRAGIUS ANTRO
SKRIDIMO KLAUSIMU

Kaunas — (“Tėvų žemė”).— 
Antras Lietuvių transatlantinis 
skridimas duotų Lietuvių tau
tai tiek kiek išviso kiekvienas 
pasaulinio masto žygis kuriai 
nors tautai gali duoti, šiuo at- j 
veju, jis bebūtų tik antras, bet 
ne pirmas, taigi ir jo reikšmė 
tik kaipo pakartoto žygio.

Kitas klausimas, ar šiuo mo
mentu jis yra būtinai reikalin
gas? Lietuvių tautos sūnus Da
rius su Girėnu Atlantą perskri
do ir nusipelnė tautos didvyrių 
vardą. Laikyti jų žygį nebai
gtu ir ruoštis jį baigti, butų ly
gu nepripažinti paties perskri- 
dimo fakto, o tai aiški nesąmo
nė.

Laikyti antrą skridimą "gy
vu paminklu” didvyriams Da
riui ir Girėnui nedera. Kaip, 
paveizdan, atrodytų jei koks 
nors Italas lakūnas, norėdamas ; 
"įamžinti” gen. Balbo žygį, ryž
tųsi tą žygį pakartoti 1

Taip pat negalima antro 
transatlantinio skridimo laikyti 
Amerikos Lietuvių garbės rei
kalu (“truks-plyš, nuskristi be 
nusileidimo iš Amerikos Lietu-

_Įvon”), nes jei taip butų, Ame- 
| rikos Lietuvių nusistatymai 

" i šiuo klausimu nebūtų griežtai 
vienas 
dabar

kitam priešingi, kaip kad 
yra.
labiausia užinteresuotas
skridimo suorganizavi-

i Kas 
antro 
mu? Masės? Partijos? Spau
da? Paskiri asmens? Kas ži
no.

Ar. be to skridimo., kol kas, 
apsieiti negalima? Atrodo —■ 
taip. Tuo tarpu kad ir aviaci
jos srityje yra daug skubesnių 
ir svarbesnių uždavinių.

Ateitis neaiški. Galima lau
kti visokių netikėtinumų. Prieš
lėktuvinis krašto saugumas rei
kalauja stiprinimo, 
miausias 
nys.

Taigi, 
atidėti 
skridimo 
todėl kad 
suomenės 
jo vieton

“Stiprinkime savo oro pajie- 
gas, -nes tauta be aviacijos — 
tauta be ateities”.

Tik galingus sparnus turėda-

Štai arti-
visų Lietuvių uždavi-

ar neverčiat! laikinai 
antro transatlantinio 
organizavimą (dar ir 
jis gali įvykti tik vi- 
sudėtais pinigais), o

i vaduotis obalsiu:

mi galėsime vykdyti Dariaus ir 
Girėno testamentą!

Mjr. Pyragius.
Nuo Redakcijos: štai nuo

monė antro Lietuvos žymaus 
militario vyro — Lietuvos ka- 
riumenės majoro — apie antro 
skridimo "reikalingumą”.

Jis aiškiai pasako kad išme- 
mas į vandenį desėtkų tūkstan
čių dolarių Lietuvių visuome
nės pinigų visai nereikalingas.

Yra cjaug didesnių tautos rei
kalų šaukiančius! musų visų 
subendrintų pastangų darbo.

Lietuvos žymesni žmonės 
taip pat permato kad tas “an
tras skridimas” nėra visos A- 
merikos visuomenės reikalas, 
bet vieno laikraštininko užgai
da padaryti sau bizni vieno la
kūno rizikavimu savo gyvasties.

(Kitame numeryje bus dau
giau Lietuvos žymių žmonių 
pareikštų minčių apie antrąjį 
skridimą.)

MUSŲ j aplinkiniais keliais musų “gal-
D A CTT A O/'AQ | vočiai” sudūmojo prašyti pagai
li Au 1 1 bos iš Lietuvos Aero Klubo!

Kiek žinoma, Liet. Aero Klu
bas turi daug svarbesnių rei
kalų negu “antras skridimas”.

DARIAUS-GIRĖNO PAMINK 
LO REIKALE

RADIO
Specialis Dariaus-Girėno 
paminklo komiteto radio 

programas iš W.IJD (1130 
klc.) sekmad. Kovo 18, 3 v. 

po pietų (4 vai. rytuose)

MIRUS Belgijos karaliui, ko
munistų “yilnis” pasakė 
Belgijos komunistai nenori 
giau karaliaus, reikalauja 
Belgija butų respublika.

Vadinasi, 
respublikonus. Respublikonai iš 
respublikos dygsta.

SOCIALISTŲ “Naujienos” po 
20 metų demagogijos, pradėjo 
skelbti savo 20 metų jubilejų. 
Garsino prašmatniausia kaip 
tik galima save išgirsti.

Tačiau po tokio didelio garsi
nimosi vargais-negalais, su ar
tistais ir. darbininkais, sutrau
kė nepilnai du tūkstančiu žmo
nių. Iš didelio debesio mažas 
lietus.

kad 
dau- 
kad TYSLIAVA “Vienybėje” pa

sigyrė esąs koks tai nepapras- 
komunistai virs į tas asmuo: “Aš — ‘Naujienų’

bendradarbis iš mažų dienų.” 
Gaila kad p. Tysliava anks

čiau negimė, butų 
imti Mozės rolę ir 
cialistus kur nors 
nuvedė Grigaitis.

Vadinasi, Tysliava, “tautiš
kas” cicilikas, redaguoja “tau
tišką” laikraštį “Vienybę”. Ir 
norėk tu ko....

galėjęs už- 
nuvesti so- 
kitur negu

Sporto Vakaras Kovo 24 d. — Dalyvaus Lakuna;
Jimmy Mattern ir kiti Žymus Asmenys

LIETUVOS visuomenės žmo
nės pradėjo daryti savo išvadas 
del “antro skridimo”, 
permatyti kad tas darbas
užvesta grynai asmeniškai 
dai.

Kurie pasireiškia prieš

Pradėjo 
buvo 
nau-

“SANDAROS” Vaidyla irgi 
prisipažino kad jis tik iš vir
šaus skiriasi nuo cicilikų, o vi
duje tai pilnai raudonas, 
vyzdžiui jis 
paviršutinių 
džiaugtis kad 
vuoja”!

Iš to aišku
ra visaip naikinama, nes socia- 

pistų spauda ir reikalai jiems 
skridimas jau patiems arčiau prie širdies.

Pa- 
sako: “Nepaisant 
skirtumų reikia 
musų spauda gy-

kodėl Sandara, y-skri
dimą, labai rimtas išvadas pa
daro.

Tas
sumanytojams pasirodė neįvyk-j Ne visi sandariečiai tos nuo- 
domas ir kiek patiriama, buk i monės.

Dl DŽIAUSI A VIENODUMĄ
IR KOKYBE

60 TIKRINIMO ĮRANKIU
C c

IR 1 7 BUDRIU MOKSLININKU UŽTIKRINA

Chicago, 1'11. — Kito šešta
dienio vakare, Kovo 24, įvyks 
pirmas ir nepaprastas Lietuvių 
vakaras 132-nd Regiment Ar
mory (Madison ir Rockwell g.). 
Tai bus pirmas atsitikimas kad 
žymiausi Lietuviai sportinin
kai, kurie yra žinomi po visą 
Ameriką, sudarė savo jauktą 
(tymą) LITUANICA vardu ir 
loš basketbolą su vienu iš ge
riausių jauktų vakarinėse vals
tijose, Lifschultz Fast Freights.

Reikia paminėti kad nieka
dos pirmiau Chicagos Ameriko
niškoje spaudoje nebuvo matyt 
tiek daug pranešimi] kaip da
bar apie šį sporto vakarą, kuris 
rengiamas Dariaus-Girėno pa
minklo naudai.

Chicagos laikraščių sporto 
rašytojai skelbia kad tai bus 
nepaprastas basketbolo vaka
ras. Taipgi didelė sensacija 
spaudoje keliama kad Lif
schultz Fast Freights savo jau- 
kte turi du labai žymius spor
tininkus Lietuvius. Dabar lai
kraščiai kelia klausimą ar tie 
Lietuviai loš viršminėtam jau- 
kte prieš LITUANICOS jauk
tą.

Abelnai, tenka pastebėti kad 
ne tik Lietuviai labai suintere
suoti tuo sporto vakaru, bet ir 
svetimtaučiai, kaip čekai, Da
nai, Norvegai, Vokiečiai, šve
dai ir abelna Chicagos publika.

karas bus pilnai įdomus ir pa
sekmingas.

Lietuviai prašomi atsilankyti 
iš plačių apielinkių, nes ištikro 
bus kas matyti. Tai bus ne tik 
sporto žaislo vakaras, bet ir pa
minėjimas tų musų pragarsėju
sių karžygių.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĘ minint, Kapt. P. Jurgč- 
la buvo pakviestas kalbėti Va
sario 16 d. Ciceroje (šv. Anta- 
ni parapijoje) ir Vasario 18 d,. 
Bridgeporte (šv. Jurgio para
pijoje). Salės buvo pilnos žmo
nių kuriems rūpėjo patriotiška 
šventė paminėti. šv. Antano 
bažnyčios didysis altorius buvo 
papuoštas tautinėmis vėliavo
mis ir tautinių spalvų lemputė
mis. Tai rodo klebono Kun. H. 
Vaičiūno patriotiškumą.

DALYVAUS LAKŪNAS 
JIMMY MATTERN

Kovo 12 d. Chicagos spaudoj 
plačiai buvo rašoma kad šiame 
sporto vakare, rengiamame Da
riaus-Girėno Paminklo Fondo 
naudai dalyvaus garsus pasau
linis lakūnas Jimmy Mattern, 
kuris apskrido visą žemę. Jis 
yra asmeninis draugas musų 
žuvusių lakūnų Dariaus ir Gi
rėno, nes jie visi pereitų metų 
pavasarį kartu rengėsi į savo 
keliones tame pačiame aerodro
me, Bennett Field.

žada į tą vakarą atsilankyti 
ir nekurie žymus Chicagos val
dininkai. žodžiu sakant, atro
do kad Kovo 24-tos sporto va-

aip apvalūs, taip prikimšti

Ze liuosu aalu
Ant kiekvieno puikaus tabako 
augalo randasi tik keletas lapų, 
kuriuos mes perkame dėl Lucky 
Strike. Ne viršutinius lapus—ka
dangi jie yra ne pilnai išvystyti. Ne 
apatinius lapus—kadangi-anie yra 
žemesnės kokybės. Mes išrenkame 
tik vidurinius lapus—kadangi vi
duriniai lapai yra lengviausi ir 
pilnai išnokę puikiam rūkymui.

Tik viduriniai lapai naudojami 
išdirbime Luckies—taip apvalių, 
taip kietų, taip pilnai prikimštų— 
laisvų nuo liuosų galų, kurie išbyra 
lauk, arba prilimpa prie lūpų. Taigi 
ar stebėtina, kad Luckies lengvi ir 
švelnūs? Ir atsiminkite, “It’s 
toasted”—dėl gerklės apsaugos— 
dėl puikesnio skonio.

Luekr Strike pentato 
Metropolitan Opera Company

. Šeltadieni, l;50 vai. po piel, Eastern Standard La&ti, per 
MB C Raudoną ir Mėlyną radio tinklus, LUCKY STRIKE 
transliuos New Yorko Metropolitan Opera Company pilnoje 

operoje, “Peter Ibbetson”.

Visuomet Puikiausias Tabakas

“PETER IBBETSON” 
KOVO 17 DIENĄ

EDWARD JOHNSON DAINUOS 
VADOVAUJAMA ROLĘ 

DEEMS TAYLOR OPEROJE
Edward Johnson, garsus Amerikos 

tenoras, daihuos vadovaujamoje ro
lėje kuomet “Peter Ibbetson”, žym' 
opera parašyta Deems Taylor’o, bus 
duodama oru nuo Metropolitan Ope
ra House scenos New Yorke, šešta
dienį, Kovo 17 d., nuo 1:50 vai. po 
pietų (ĖST) per sujungtus NBC 
WEAF-WJZ tinklus, su pagalba 
Lucky Strike Cigaretų išdirbėjų.

Kartu su Johnsonu, bus girdima 
eidė kitų garsių Metropolitan Operos 
žvaigždžių, tarp jų Lawrence Tib- 
bett, Lucrezia Bori, Gladys Swart- 
hout, Angelo Bada ir Leon Rothier. 
‘“Peter Ibbetson” bus dainuojama 
Angliškoj kalboj ir po vadovyste 
Tullio Serafin. Bus trijuose aktuo
se ir astuoniose scenose.

Milton J. Cross apsakys klausyto
jams veikalo turini ir, kaip papi'as- 
tai, praneš kas seka operoje pirm 
pradėjimo kito akto. John B. Ken
nedy, žymus NBC skelbėjas, apsakys 
šiaip dalykus surištus su programų, 
apipasaskos apie operų, jos kompo
zitorių ir perstatymą.

Sekanti asmenvs dalyvauja atvai- 
dinime “Peter Ibbetson”:

Peter Ibbetson . . Edward Johnsosn 
Pulk. Ibettson .. Lawrence Tibbett 
Mary ............................. Lucrezia Bori
Poni Dean ........... Gladys Swarthout
Poni Glyn ............... Ina Bourskaya
Achille .................... '. . Angelo Bada
Major Duquesnois .... Leon Rothier' 
Kalėjimo Kunigas . . Louis D’Angelo 
Charlie Plunkett .... G. Paltrinieri 
Guy Mainwaring ........... Millo Pico
Sargas ........................ Max Altglass
Diana Vavish ........... Phradie Wells
Magde Plunkett .... Grace Divine 
Victorine .................... Philine Falco
Gailestinga Sesuo .... Elda Vettori 
Pritarnautojas . 
Kalėjimo virš. .
Raktų

BRONES DARLYS 
DEBIUTAS

Kovo 11 d. Chicagos Women’s 
Club Teatre Bronė Drangelienė 
padarė nepaprastai gerą debiu
tą kaipo dainininkė. Publikos 
dalyvavo apie 500. Abelna opi
nija ■ Chicagoje kad ji yra vie
na iš- pirmaeilių dainininkių.

Dainuoja labai lengvai ir ma
loniu balsu, žodžius ištaria la
bai aiškiai visose kalbose ku
riose dainavo. Jos akompanis- 
tė irgi nepaprastai gabi, Helen 
Heizer.

Sudainavo sekančias dainas: 
“Kaip Raiba Paukštelė”, 
tis Svajonėms Papuošta’ 
kružėlė”, “Mamytė”, 
Sau Laivelis’ 
guonėlės”, “Aš Bijau Pasakyt”, 
Anglų kalboje ir kitose sudai
navo “Secrecy1 
press in Song”

Taipgi gražiai sudainavo ke
letą arijų iš operų, kurios labai 
vykusiai išėjo. Galima sakyti 
kad Bronė Darlys (Drangelie
nė) dainuoja geriausia ką' iš 
Lietuviškų moterų yra dainavę. 
Neveltui Chicagos inteligentai 
sako: “Nors viena Lietuvė dai
nininkė atsirado Chicagoj”.

žinoma, yra Lietuvių daini
ninkių čia ir daugiau, tačiau ar 
yra tokių kurtos l 
ginti šiai 
gždei ?

Reikia 
rengiant 
salėje kaip Chicago Orchestra 
Hali, kur ne tik Lietuviai galės 
pasigerėti . jos gražiu balseliu 
bet ir Amerikos žmonė mylin
ti dainą. Rep.

, “Nak- 
”, “Du- 
Plaukia 

‘Klajonės”, “A-

, “Could I Ex- 
ir “Serenadą”.

naujai

J 1 Cl Lt, LCIUICIU <11 
galėtų pasily- 

iškilusiai žvai-

kada nors su-tikėtis
jai koncerto tokioje

“AUŠROS SŪNUS” SCENOJE 
šį sekmadienį, Kovo 18 d., 

Street Teatre, nuo 2:45 v. 
pietų, bus perstatyta dra- 
“Aušros Sunųą”, Čiurlionie- 
drama iš Lietuvių kovų už

ir tiktai'Viduriniai Lapai

8th 
po 
ma 
nės
spaudą.

Veikalas labai įdomus, apima 
knygnešių veikimą ir Rusų po
licijos persekiojimą.

Kadangi komp. A. Vanagai
tis ir artistas Juozas Olšauskas 
yra to veikalo perstatymo va
dovai tai nėra abejonės kad pa
statymas bus pilnoje prasmėje 
atsakantis. Kiti prie jų vei
kianti artistai yra gabus, taip 
kad atsilankiusieji turės progą 
pamatyti tikrą artistišką vaidi
nimą.

Kiekvienas geros valios Lie
tuvis ir Lietuvė turėtų nepra
leisti šios progos — pamatyti 
tokį vertingą veikalą kaip “Au- 

i cičijuici . . uuiumca ritAcii * o »,
Madame Scraskier .. Helen Gleason slos bunųs . S.
De la 
Marie

Alfredo Gandolfi 
. G. Cehanovsky 

Sargas . . Alfredo Gandolfi 
Sapne dalyvaujantieji: 
Mariere .... G. Cechanovsky 
Pasquier . . Dorothea Flexerj 

Rolon Glpncnn'
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KUR DARBAS?
 A---------- ------ —-------------------------------------------------

Prieš porą savaičių mu
sų laikraščiuose tilpo atsi
šaukimas iš VVSC Moterų 
Sekcijos iš Kauno apie BA
DĄ Vilniaus krašte.

Kur akcija? Kur žmo
niškas užjautimas ir noras 
pagelbėti badaujantiems?

To musų laikraščiuose vi
sai nematyt.

Kiek žinoma, tūli laikraš
čiai tą atsišaukimą įdėjo 
tik todėl kad ten yra ponios 
Biržiškienės parašas, kiti 
gi Įdėjo todėl kad jiems rei
kėjo raštų, o čia geras, tai- 
sykliškai parašytas šmote
lis, nereikia padėti darbo 
rašto taisymui....

Atsišaukimas tilpo ir už
mirštas. Redaktoriai po se
novei varo savo politikas:

“Draugas” Turėtų Tylėti
Katalikų “Draugas” Ko

vo 12 d. savo editoriale pa
daro visai neapgalvotą pri
metimą tautininkams, kurį 
užvadina “ ‘Nežaliežninkų’, 
Tautininkų ir Socialistų Li
nija”.

Neapsimoka kartoti “Dr- 
go” žodžių, kurie visi su
puola Į tai kad “Dirvos” re
daktorius K. S. Karpius va
žiuoja Į Pittsburghą kalbė
ti Vilniaus reikale. Prakal
bos, pasitaiko, rengiamos tą 
vakarą tautiškos parapijos 
salėje.

“Draugas” prie tautinin-

I kų ir “nežaliežninkų” dade- 
I da ir socialistus.... Mat, 
i Pittsburgho žiniose socialis
tų laikraštyje paminėta tos 
pačios prakalbos pas “neza- 
liežninkus”, kur “Dirvos” 
redaktorius kalbės.

“Dirvos” redaktorius, ga
vęs žinią apie tragingą Lie
tuvių padėtį po Lenkais — 
kur Lietuviai kenčia ne tik 
už savo tautybę, ne tik ba
du miršta, bet persekiojami 
ir už religiškas apeigas, — 
panaudoja progą Vilniečius 
pagelbėti.

Pagretu rengiama dvejos 
prakalbos — Pittsburghe ir 

: Clevelande (tose kolonijose 
I Vilniaus klausimas buvo už- 
1 leistas, kadangi vienoje dir-

vieni rūpinasi rinkimus lai
mėti, kiti “jubilejus” “švęs
ti”, kiti kitokiais menknie
kiais užsiima, bet jums, ba
do kankinami Vilniečiai, už
tenka tuščių žodžių.

Vasario 16-tą minint, tie 
patys redaktoriai (jie už
ima svarbias vietas visuo
menės veikėjų tarpe) prieš 
publiką atsistoję, iškilmin
gai mėto tuščias frazes apie 
Vilnių, apie po Lenkais pa
vergtą trečdalį Lietuves, a- 
pie ten vargstančius musų 
brolius. Sugryžę į savo re
dakcijas gražiai apie savo 
pasakytą prakalbą parašo, 
ii' vėl tęsia savo siaurą po
litikos arba dolarių gaudy
mo darbą.

Kur jų tautos meilė? kur 
jų supratimas ką reiškia 
netekimas Vilniaus ir Lie
tuvių vargas po Lenkais?

Teisybė yra kad tik ser
mėgiai išlaikė- Lietuvišką 
kalbą nuo išnykimo Lietu
voje prispaudimo metais.

Teisybė yra kad tik pa
prasti Amerikos Lietuviai 
darbininkai sudėjo šimtus 
tūkstančių savo sunkiai už
dirbtų dolarių Lietuvai gel
bėti, ii- dabar ta darbo kle- 
sa tą pati daro: nors sun
kiais laikais, visokiuose mi
linguose, iš suėjusios minios 
tie kurie skaito save visuo
menes vadais, prašo, renka 
aukų, patys labai retai au
kauja, savo “auka” jie pa
skaito savo “darbą”, kad at
ėjo ir malonėjo pakalbėti. . .

Ne taip dirbo Kudirka, 
Basanavičius ‘ir kiti musų 
tautos didvyriai: jie nesi
skaitė visuomenės vadovais 
bet tautos darbininkais, ir 
jie didelius darbus nudirbo.

Šioje sunkioje Vilniaus 
krašto Lietuvių valandoje 
laikraščiai privalėtų paro
dyti savo žmoniškumą, jei 
ne pasišventimą, turėtų pa- 
akstinti nors tuos pačius 
darbo žmonelius stoti į dar
bą, paremti nors dešimtuku 
alkaną savo tautos dalį.

Turėtų laikinai padėti į 
šalį kitus savo projektus 
kurie paruošti ištraukimui 
iš musų darbo žmonelių de-l 
sėtkų tūkstančių dolarių.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyriai, jų vadai, turėtų 
kaip kareiviai, išgirdę tri
mito balsą, stoti į darbą. I

Sukruskite, dabar pats 
laikas. Per Balandžio mė
nesį turit nrogos suruošti Į 
didelių visuotinų mitingi.}! Į

LAUKIANTIS VADAS

Vytautas Didysis

NAKTIS GEDIMINO PILYJE
Kiekvieną naktį mėnesienoj 
Pakyla vadas iš pilies, 
Su juo kareivių visas pulkas 
Lenkų pavergtos šalies.

Pakyla vadas ir sustoja
Ir žiuri vakarui šalin:
Laisvieji broliai ar nejoja 
Pavergton žemėn ir pilin?

Jo veidas šviečia taip galingai 
Kad, rodos, kerštu užsidegs, 
Sakys kareiviams trumpą žodį 
Ir greitai pulką mušin ves.

Ir klausos vadas atsisėdęs, 
Kareiviai klausos taip rimtai, 
Tarytum girdi brolius .jojant, 
Tarytum mato jau. . . . antai. . . .

Ir jų ginklai kaip auksas žiba 
Čia mėnesienos spinduliuos, 
Visi tik laukia vieno garso — 
Kada į kovą trimituos!

Pažiūri vadas susimąstęs, 
Jau žvanga vakarų šalyj, 
Ir broliai jau balnoja žirgus, 
Jau sesė verkia nerami. . . .

Pažiūri vadas į kareivius,
Į laisvės trokštančias akis-------
Mėnuo nukritęs jau vakaruose, 
Ir baigsis tuoj šita naktis.

Ir suskamba komandos žodis, 
Tuščioj pilyj vidur nakties, 
Kareiviai gryžta, pasiryžę 
Pakilti laikas kai ateis. . . .

O vadas stovi dar minutę,
Pakolei mėnuo temt pradės, 
Ir klausos ar laisvoj tėvynėj 
Komandos žodžius kas girdės.

Ir gi'yžta vadas vėl į pilį. 
Palaukti vėl kitos nakties, 
O bokštas vėliavą trispalvę 
Savoj viršūnėj greit išties.

•1934 metais Suv. Valsti
jose bus palikta pūdymais 
40 milijonų akrų išdirbtos 
žemės, nes tiek apskaitliuo- 
jama esant perviršio, kurį 
užsėjus ir užsodinus ūki
ninkai neša tik nuostolius. 
Perviršį kokis pasidaro nė
ra kur padėti.

Ir.taip kiekvieną šviesią naktį 
Pakyla vadas iš pilies, 
Su juo kareivių visas pulkas 
Lenkų pavergtos šalies.

Ir laukia jie kiekvieną kartą
Kada trimitas ženklą duos, 
Kada laisvos tėvynės broliai 
Juos iš nelaisvės išvaduos.

“Jaunoji Karta”. ' J. Saiga.

, D I R V A

bama Darželiui, kitoje Uni
versiteto kambariui).

Tose dviejose kolonijose 
“Dirvos” redaktorius pasi
ryžo išjudinti Lietuvius pa
sirūpinti su kokia nors pa
galba Vilniui.

“Dirvos” redaktoriui vi
sai neapeina ar Pittsburghe 
prakalbas rengia “nezaliež- 
ninkai”, ar Clevelande ka
talikai — Vilniaus Lietuvių 
badas stovi pirmiausia.

Dabar, lai “Draugo” re
daktoriai pasižiūri kas de
dasi jų pastogėje:

Nors “Draugas” juodom 
raidėm rėkia had “Vilniaus 
krašte badauja 80,000 Lie
tuvių”, bet vietoj imti jiems 
gelbėti — pasiėmė prikelti 
iš numirusių socialistus.

O kas daugiau blogo pa
darė Lietuvių katalikų tar
pe Amerikoje jeigu ne so
cialistai prieš keliolika me
tų? Ar ne socialistai grio
vė tikėjimą, šaukė kunigus 
į diskusijas, ir juos dergė?

Susidedam] remti sočia-’ 
listo laikraštininko išgalvo
tą pasigarsinimo projektą, 
katalikų laikraščiai visoje 
Amerikoje stumia katalikus 
veikėjus į Grigaičio glėbį.

Taigi, “Draugas”, pats 
padaręs katalikams kenks
mingą žingsnį, pats tylėda
mas apie Vilniečių gelbėji
mą, o susibičiuliaudamas su 
socialistais vėjų projektui, 
kiro daugiau blogo ir kata
likybei ir sau.

APSIDAIRIUS 1 --- ( 
Rašo Vyt. Sirvydas.

LIETUVIO VARGAI
New Yorko “Telegram” 

praneša apie vargus Elijo- 
šiaus Sujotos, kuris savo 
Tyvenime, matyti, daug ma
tęs. Iš Lietuvos nuvyko j 
Braziliją ir ten pametęs sa
vo Lietuvišką pasą. Norė
damas iš Brazilijos išva
žiuoti, kai]) ten nusipirko 
Portugalijos pilietybę ir ga
vo Portugalų pasą. Atvy
kęs į Haiti salą, Port a u 
Prince mieste susidėjęs su 
Holandijos piliete Elz. Gold- 
ring atidarė grožės palocių 
ir moteriškų rūbų siuvyklą. 
Biznis, matyti, pavyko, nes 
abu nutarė pasidaryti ato
stogų, paplaukioti iki Co- 
'umbia respublikos tam tik
ru ekskursiniu laivu. At
vykus į Columbia, tačiau, 
prasidėjo bėdos. Valdinin
kai paklausė kodėl jie, va-, 
lindami save vyru ir žmo
na, turi du pasu: viena Ho
landijos, kitas Portugali- 
os? Sujeta aiškino, jiedu 

norėję vedybas užlaikyti 
slaptoje, nes, sako, tas pa
kenktų jų bizniui. Colum- 
)ijos valdininkai neleido 

iiems išlipti. Neišleido nei 
kitoje prieplaukoje, Carta- 
genoj. S. Valstijų valdi
ninkai neleido išlipti Kana
lo Zonoje. Anglu valdinin
kai Jamaica saloje leido 
kiek pakrantėje pavaikščio
ti, bet pridabojo kad ve! 
laivan sugryžtų.

Laivui parplaukus j Port 
au Prince, ir čia valdinin
kai neįleido poros sugryžti 
į namus ir prie biznio. Lai
vas atvežė Sujetą į New 
Yorką, ir dabar vėl veža ir 
Haiti. Laivo ■ viršininkai 
prašo Haiti valdžios, arba 
-leisti Sujetai sugryžti į na
mus, arba įsakyti deportuo
ti, nes visa amžių nemano j 
jų laive laikyti.

NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ 
APŽVALGA

15 melų sukaktuvių proga.

1918 metais, Vasario 16-tą, Lietuviai 
Vilniuje paskelbė Lietuvą niekam nepri
klausoma valstybe, nors tada buvo po Vo
kiečių okupacija ir Vokiečiai galėjo, lai
mėję karą, pasilaikyti Lietuvą po savim 
su autonomijos teisėmis. Vokiečiai prie 
to ir ėjo, ii' užtai plito kalbos apie Lietu
vos karalius, ir net buvo- manoma kad ka
ralių reiks imti kokį Vokietuką. . . .

Vokiečiai buvo sumušti ir galutinai 
pasidavė Aliantams tik Lapkričio 11 d. tą 
patį metą, po devynių mėnesių po Lietu
vių drąsaus žygio apsišaukti laisvais, ne
žinant dar kai]) tarptautinė padėtis nu
kryps. Atsidavė Lietuvos veikėjai taip 
sakant likimui.

Atėjo Lapkričio 11-ta, 1918 metų, ir 
Vokiečiai, nors buvo sumušę Rusus ir su
mažinę savo frontą, turėjo Aliantams pa
siduoti. .

Lietuviai iš visų pusių griebėsi tvar
kyti savo valstybę.

Bet Lietuvoje buvo likę Vokiečių pul
kai, ir prie to, Vokiečiams pralaimėjus, at- 
kiuto veikti ir Rusijos komunistų kariu
menė aplinkinėse šalyse.

Nuo to, su pradžia 1919 metų — 15 
metų atgal — prasidėjo tikros Lietuvių 
kovos už nepriklausomybę.

Štai kai]) 1919 metais Lietuviams, dar 
nespėjusiems suorganizuoti savo kariume- 
nę, prisiėjo su priešais kautis:

Sausio mėnesį Rusai užėmė Vilnių ir 
Šiaulius.

Vasario mėnesio pradžioje Lietuvos 
kariumenė kartu su Vokiečiais pradėjo 
veikti prieš Rusus. Paskui veikė vieni Lie
tuviai.

Po atkaklių kautynių ties Panevėžiu, 
Zarasais ir kitur' tais metais Liepos mėne
sio pabaigoje Lietuvių kariumenė išvijo iš 
krašto Rusų kariumenę ii- pasiekė net upę 
Dauguvą. Išrodė kad jau bus ramu, bet— 

Tuo pat metu į Lietuvą pradėjo verž
tis Bermonto vadovaujama kariumenė, ku
rie neturėdami kur dėtis norėjo užsika
riauti Lietuvą ir joje liktis. Spalių mėne- 
•į užėmė Šiaulius ir Biržus, o netrukus ir 
Ąsą žiemių Lietuvą nuo Sostų iki Jurbar
ko. Lietuvos kariumenė, atgabenta iš Ru
jų fronto, Lapkričio 21-22 dienomis ties 
Radviliškiu sutriuškino Bermontininkus ir 
Gruodžio 15 d. galutinai juos išvijo iš Lie
tuvos.

Tais pat 1919 metais susigriebė užval
dyti Lietuvą ir Lenkai: Vasario mėnesį jie 
užėmė Gardiną, išmušė bolševikus iš Vil
niaus, užėmė Vilnių ir ėjo gilyn į Lietuvą.

Taigi šymet Lietuvai yra svarbių su
kaktuvių metas, nes jeigu ne didelis pasi
šventimas musų likusių gyvų jaunuolių ir 
ne pargryžusių iš Rusijos vadų sugabu- 
mas, Lietuviai, trimis frontais gerai gin
kluotų priešų užpulti, butų galėję pralai
mėti tai]) kad 1918 metais Vasario 16 die
ną Vilniuje padarytas nepriklausomybės 
paskelbimas butų likęs tik bevertis popie- 
ros šmotelis. Dabar, ačiū musų Lietuvo
je tuo laiku buvusių brolių-seserų pasišven
timui. tas raštas liko svarbus musų tautos 
istorijoje dokumentas.

Daugelis Lietuvos miestų ir miestelių 
kurie buvo mūšio frontais ir priešus nu
galėjo iškilmingai tą pergalę mintės.

Antra kova su Lenkais
Lietuviams gabiai apsigynus 1919 me

tų priešų, 1920 metais Rusai pradėjo puo
limą ant Lenkijos ii' dasivarė Lenkus iki 
Varšavos. , Išrodė kad Varšava pateks bol
ševikams ir po Lenkijos. Prancūzai šoko 
Lenkams į pagalbą, Rusus išvijo, ir Len
kai, nesustodami visu smarkumu pradėjo 
pulti Lietuvą. Lietuviai turėjo atkaklias 
kovas su Lenkais ir Spalių 7 d., dar vieto
mis mūšiams einant, suvažiavę Suvalkuo
se pasirašė taikos sutartį. Toje sutartyje 
pripažino Vilnių Lietuvai.

109,000 vaikų mikčioja.] 
Suv. Valstijose mokyklose 
yra apie 100,000 vaikų ku
rie mikčioja kalboje ir apie 
trys milijonai tokių vaikų 
kurie kurti'arba dalinai no1 
prigirdi.

Kovo 16, 1934

Bet Spalių 9 d. sulaužė tą sutartį iš 
pasalų užpuldami ir paimdami Vilnių.

Lietuviai stojo į karą prieš Lenkus ir 
po kelių savaičių kovų. Lapkričio 21 dieną, 
smarkiai Lenkus sumušė po Giedraičiais ir 
Širvintais. Jau tik pora dienų truko. iki 
Vilniaus atėmimo. Tačiau jsirnaišė Tautų 
Sąjunga, prašė kad Lietuva sulaikytų mū
šį, Lietuviai paklausė, sustabdė karą, ir nuo 
tada liko dabartinė padėtis su Vilniumi: 
Lenkai atsisako ramiu budu atiduoti, per
sekioja Vilniaus krašto gyventojus’ kaipo 
savo vergus, Lenkina juos ii- skuba atgra
sinti nuo Lietuvybės.

Nuo Spalių 9 d. 1920 metų tarp Lie
tuvos ir Lenkijos eina smarkus karas, tik 
be ginklų, už Vilnių ir Vilniaus ir Suval
kijos. dalies kraštą.

Lietuviai nenurims iki nebus laimėto
jais. Lietuvos Sūnūs.

LIŪDNOS SUKAKTUVĖS
1933 metais Gruodžio 18 d. suėjo 15 

metų kai Dūkštų miestelyje įvyko šiurpu
lingas nuotikis. Dūkstai gražus miestelis 
ir pro jį eina didysis Vilniaus gelžkelis.

1918 metais Vokiečiai šį miestelį pa
vertė tvirtove: pridirbo betoninių rusių, 
sukrovė į juos įvairią sprogstamą mede- 
gą. Į rusins įvedė elektrines laidas kad lai
kui priėjus galėtų elektros pagalba tuos 
šovinius uždegti.

1918 m. Gruodžio 18 d. Vokiečiai pra
dėjo miestelį apleisti, nes visi gryžo į Vo
kietiją, karui pasibaigus.

Šovinius ir kitokį geležinį laužą paliko 
Dūkštų rusyse. Ūkininkai per karą būda
vo geležies net ir plūgams neturėjo iš ko 
pasitaisyti. Taigi iš plačios apielinkės ūki
ninkai pradėjo traukti į Dūkštas ir krauti 
geležinį laužą į savo vežimus.

Tą baisią dieną, apie 1 vai. buvo suva
žiavę apie 800 arklių ir beveik tiek žmo
nių. Tuo sykiu įvyko baisus trenksmas: 
išvažiuojanti Vokiečiai paleido pakastas 
minas. Po minutes vėl antras trenksmas, 
dar baisesnis. Sykiu su žemėmis į padan
gę išlėkė arkliai, žmonės ir'vežimai. Žu
vo ir tie kurie jau pakelyje važiavo su lau
žais į namus. Po 20 pūdų geležys skrido 
kaip plunksnos net iki 5 kilometrų. Žuvo 
apie 700 žmonių ir apie tiek arklių. Visur 
buvo laidotuvės, verksmas, aimanavimas, 
nes nebuvo tokio kaimo kad nebūtų žuvę 
penki, dešimts asmenų.

Sekančią dieną Dūkštas užpuolė išalkę 
bolševikai ir vėl pasipylė plėšimai ir žudy
mai. Žmonės su mirtimi apsiprato.

Dabar Dūkštas gniaužia Lenkų oku
pacija. P- Kriukelis.

L I E T U V O S
Į ŽEMI. A PI AI

30c
Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ii- ežerus; taip kad tu
rėdami ši žemlapi galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitu šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Su persiuntimu j kitus miestus — 30c.Ji, * ❖ *

Kaina: vietiniams po 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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.
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Meilino Pribuvimas

JUODOrunas kiscs'°
Rašo K. S. Karpius

(Tęsinys iš pereito nunu)

Susirinkus į šventą .elką didelėms mi
nioms žmonių, buvo matyti didelis laužas, 
ant kurio, vainikais aprėdytas, gulėjo už
verstas didelis briedis. Krivė apsakė miniai 
apeigų priežastį, apsakė Balsio ir Astutės 
dievų uždėtą bausmę, kurios jie dabar at
sikratys ir turės būti visų laikomi lygiais 
ir gerais. Didžiūnai, tarp jįj ii' Daugupių 
vadai, stovėjo priešakyje, arčiausia auku
ro. Jie visą aiškiai girdėjo ir gražiai ma
tė tą narsų vyrą, Balsį, kuriuomi gėrėjosi, 
ir gražią, su puikiais plaukais Astutę, ku
ri ne vienam jaunikaičiui aki traukė, šir
dį kuteno.

Laužas pakurta. Užsiliepsnojo sausos 
malkos, durnai ir liepsnos apgaubė guvulį, 
kurs spirgėjo karštyje ir nyko su nykstan
čiu lauku.

Vaidilutės gavo ženklą kirpti Astutei 
plaukus ir mesti į ugnį, ir mergaitė pradė
jo karčiai verkti. Minia nutilo, sužiuro į 
merginą, matydama kad ji nenori prarasti 
to savo branginamiausio daikto. Brolis su
sirūpino kas bus, nes nors ir jis jos plaukų 
gailėjo, vis tik geidė kad ir tuo budu ati
tolinti dievų bausmę nuo savo namų. Šven- 
tinyčios tarnai ir pats krivė apspito mer
giną ir ragino netrukdyti plaukų paauka- 
vimą ant to paties laužo. Astutė nualpo 
ir suklupo ant žemės. Už rankų du vyrai 
laikė ją iškryžiuotą ir vyriausia vaidilutė 
ėmė jos plaukus ir rengėsi kirpti.

Iš minios iššoko vyras, pribėgo prie 
Astutės ir vaidilučių ir sušuko:

— Jeigu dievai reikalauja didelės au
kos, aš parnešiu ką tik pakepsit: taurą ari 
briedį, ir sudėsiu ant naujo laužo, tik pa- j 
likit jai jos plaukus! As ją paimsiu sau už . 
žmoną!

Tas drąsus jaunas vyras buvo iš at
ėjimų, vienas iš Daugupėnų, taigi vietiniai 
jam nesipriešino, ir krivė sulaikė plaukų 
kirpimą.

— Tavo drąsus žygis, sunau, paliuo- 
suoja ją nuo dievų bausmės! Tą butų ga
lėję padaryti ir kiti vyrai, ir ją išgelbėti, 
bet jie bijojo! Astutę aš tau atiduodu! — 
pasakė krivė Mauragis.

Tas drąsus vyras buvo Digrys, Vydū
no sūnūs, kurs jau buvo suaugęs į stiprų 
didelį vaikiną; jis kartu su Daugupėnais 
keliavo į Apuolę. Krivės pareiškimas kad 
dievai pasitenkina tokiu vaikino pasiauka- 
vimu ir paliuosuoja mergaitę nuo bausmės, 
visus žmones patenkino ir išnyko juose 
mintys apie buvusį ant jos ir brolio užkei
kimą. Astutė išgelbėjo savo dorą ir savo 
plaukus ir gavo sau vyrą, o kiti vyrai ku
rie nesumanė kad taip butų galima pada
ryti, arba stebėjosi arba Digriui pavydėjo. į

Balsys, labai linksmas pasekmingu at
sikratymu “prakeiksmo”, kartu su visais 
rengėsi eiti vaduoti Apuolę, ir, kaipo vie
nas tos srities kunigų, dalyvavo seime, ku
ris atsibuvo ’Viekšnio pilyje aptarimui apie 
priešų išvijimą. Seime dalyvavo ir Marma 
nuo Sėdos, Raginis su sunum Algiu nuo 
Gaurelių, Biržys nuo Telšių, ir pagaliau 
atvyko narsus Danas Krakas iš Platelių ' 
ežero salos.

Šiame seime nebuvo kalbų ar eiti ar 
neiti kariauti — tik kaip pasekmingiau j 
ant visados išvijus Žuvėdus vikingus, ku- l 
rie, Apuolę paėmę, karaliaus vardu visoje 
srityje renka iš silpnų gyventojų duokles.

Kurie Apuolės kaimynai iki šiolei bau- 
ginosi juros plėšikų ir noriai jiems davė 
duokles, dabar pamatę kokia galybė pribu
vo pagalbon, tapo drąsus ir su dideliu už
sidegimu ruošėsi savo žemę iš priešų va
duoti.

Ir Viekšnių seimas užgyrė Meniną vy
riausiu vadu, nes visi suprato kad tik jis 
geriausia žino juros plėšikų kovų budus ir 
geriausia galės pravesti karą jų nugalėji- j 
mui.

Aplinkiniai kunigai greitomis išsiskir- ■ 
stė į -savo namus sutvarkyti savo reikalus j 
ir surinkus vyrus eiti į karą.

Keletui dienų praėjus, Viekšniuose su-j 
gūžėjo dar daugiau kariauninkų, ir Apuo-' 
lės vaduotojų pulkai pasidarė tikrai mil-1 
žiniški!

Seimas nustatė kelius kuriais eis prieš

I Apuolės pagrobikus, po ko per keletą die- 
, nų visi su Daugupėnais atėję kariauninkai 
'perėjo per Ventą į kairiąją upės pusę.

Atėjo diena visam tam žmonių debe
siui traukti vakarų link, juros link, Apuo- 

i lės link. Perkūno šventinyčioje buvo su
rengta didžiausias aukavimas kokį kada 
ta ar kita šventinyčia iki to matė: didžiau
sias laužas degė, apkrautas aukomis, liep
snos kilo iki debesų, o durnai lyg kokiu ste
buklu iš aukštumos linko, skleidėsi Apuo
lės pusėn, ir leidosi ant miškų. Krivė Mau- 

' ragis garsiai skelbė kariauninkams dievų 
; valią: šaukė, ragino eiti ten linkui kur 
priešai Įsigyvenę, kariauti, laimėti!

Geluonis ir kiti vaidylos, kurie apie 
Apuolės nelaimę žinojo, sudėjo graudžias, 
įspūdingas dainas apie tenaitinius karžy
gius, apie jų mirtiną kovą, ir raginančias 
visus kas tik gyvas, kas gali pakelti gink
lą, eiti priešus išvyti.

Sugaudė šimtai trimitų, vienas po ki
tam. kuomet Merunas su savo padėjėjais 
davė gandą pradėti ėjimą. Su juo dabar 
jojo Viekšnys ir keli aplinkiniai kunigai, 
kurie kelius žinojo, nes reikėjo tuos tūks
tančius kariauninkų išvesti be vargo Į rei
kiamą vietą.

Prieš pat išjojimą, Balsys pamatė kad 
kas tai prie jo atsiskubina. Tai buvo Ven- 
telė, kuri jį buvo pamilus. Ji dabar bu
vo drąsesnė, nes žinojo kad “prakeiksmas” 
atimtas, atėjo atsisveikinti su juo, ir pa
sakė labai graudžiai, su ašarom akyse, kad
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MERUNO
PRENUMERATORIAI

M. Yuraitis iš Weston, Ont.. 
Kanados, rašo: Siunčiu $2.50, 
iš kurių $1 už "Dirvą” ir $1.50 
už Meruną.

A. Urbanavičius, iš Toronto, 
Ont., Kanadoj, prisiuntė $1.50 
už Meruną.

N. N., Detroit, Mich., išsira- 
rašė Meruną, prisiuntė $1.50.

Jonas Jotautas iš Scranton. 
Pa., rašo: Siunčiu $1.50 kaipo 
prenumeratą už knygą Merunas 
ir prašau mane Įrašyti knygos 
leidėjų eiles.

Mikas Vizgirda, iš Brooklyn, 
N. Y„ prisiuntė už Meruną 
$1.50 pašto ženkleliais.

1. Petruška, iš Springhill, N. 
S., Kanadoj, rašo: žinomi ir aš 
noriu tapti Meruno prenume
ratorium, nes jis man patinka 
skaityti, taigi siunčiu $1.50 ir 
prašau prisiųsti kada knyga 
bus gatava.

V. Stankevičius, iš Wellsburg, 
W. Va., prisiuntė $1.50 už Me
runą, $1 už Juros Mergą ir 18c

už Du •Broliu.
Petras Šimonis, So. Lawren

ce, Mass., prisiuntė $1.50 už

SVARBUS NUOTIKIS LIETUVOS DARBO 
ŽMONIŲ GYVENIME

lauks jo sugryžtančio....
Dangus prašvito vaikinui tą patyrus: 

Ventelė jį myli, visada mylėjo! Ne veltui 
jis ją savo širdyje ugdė, nešiojo, ne veltui 
mylėjo ir kentėjo! Ji jo, tikrai jo buvo! 
Užmiršo jis kad į karą joja, ir prislėgimas 
ūpo koks per kelias dienas viešpatavo jam 
besirūpinant apie kovas ir priešus, visai 
išnyko, nes ji gavo pamatyti tą savo išsva
jotą mergelę, kuri jam atnešė savo meilę. 
Gavo išgirsti jos meilų žodelį, pažiūrėti jai 
i akeles!. ...

Meruną ir $2 už “Dirvą”.
M. Vailokus, iš Chicago, 111., 

pristojo į Meruno prenumera
torius prisiųsdamas $1.50.

Ant. Juodišius iš Brooklyn, 
N. Y., prisiuntė $1 už "Dirvą’’ 
ir $1.50 už Meruną.

P. Andriušis, Detroit, Mich., 
prisiuntė $2.50 bono kuponą, iš 
to $1.50 už Meruną ir $1 už 
"Dirvą”.

DAR PRIIMAME
Kurie norite tapti Meruno 

prenumeratoriais tuoj prisiųs- 
kit $1.50 ir jūsų vardas bus į- 
spausdintas knygoje. Taipgi 
dabar gausit knygą už $1.50, o 
paskui bus brangesnė.

Priimam ir pašto ženkleliais 
po 2c arba 3c., taigi neturėsit 
bėdos jieškojimu pirkti perlai
dų (money orderių).

Adresuoki! “Dirvai” ir para
šykit savo aiškų antrašą laiš
ke ir ant voko.

"DIRVA”
6820 Superior A v. Cleveland, O.—4---- -- - -----

Kelios die 
vimo ir rupesč 
čių tą mergelę 
atsineš po “pi 
nebuvo laiko a

Kaunas. — Vasario 18 Lie
tuvos darbininkijos gyvenime 
Įvyko reikšmingas Įvykis. Tą 
dieną Kaune buvo pirmutinė 
Lietuvos darbininkų atstovų 
konferencija, kurioje dalyvavo 
įvairių pramonės šakų darbi
ninkų išrinktų atstovų, išviso 
daugiau kaip 100 žmonių, atsto
vavusių apie 20,000 darbinin
kų. Darbininkų atstovai buvo 
ne tiktai iš Kauno bet ir iš vi
sos eilės provincijos vietų.

Konferencija vadovavo Kau
no darbo inspektorius Liuter- 
nioza. Savo kalboje insp. Liu- 
termoza nurodė kad per šešio
lika nepriklausomo gyvenimo 
metų tokia darbininkijos at
stovų konferencija Įvyksta tik 
pirmą kartą. Konferencija su
šaukta tikslu kad Lietuvos dar
bininkai susivienytų ir kad vi
si bendromis jiegomis galėtų 
jieškoti priemonių darbininkų 
gyvenimui gerinti, šalinti skur
dui, kur jis del sunkių ūkiškų 
sąlygų atsirado. *
tos didelio sujudimo, seimą- 
ų buvo išėmę Balsiui iš mili
nes jis nežinojo kaip ii į ji 

akeiksmo” nuėmimo, ir jau, 
pie tai svajoti, .reikėjo reng-

tis į karą. Dabar ji pati Įvykdė jo pirmes
nes svajones, ir vaikihas išjojo Įkvėptas 
naujos drąsos, daugiau jiegų, karštesnio

| šioje konferencijoje Įsteigta 
! generalinė atstovybė, kuri bus 
! nuolatinis krašto darbininkų 
'atstovaujamas organas. Jį su- 
j daro pirmininkas ir 18 narių ir 
tiek pat kandidatų. Narius ren
ka krašto gamyklų ir šiaip dar
bininkų (tarnautojų) atstovų 
konferencijos. Generalinės at
stovybės pirmininką skiria dar
bo inspekcijos organai. Jis tu
ri būti ne jaunesnis kaip 30 
metų, nusimanąs apie ekono
minius ir socialius reikalus ir 
kaip reikia susipažinęs tiek su 
darbininkų padėjimu, tiek su 
tų gamybų šakomis kur darbi
ninkai dirba.

Visiems darbininkams vieny
ti ir turėti su .jais kasdieninių 
ryšių generalinė atstovybė stei
gia Lietuvos darbininkų susi
vienijimo organizaciją..

Šita žinia iš Kauno parodo 
kad Lietuvos darbininkams or
ganizuotis padeda pati Lietu
vos vyriausybė, kuri rūpinsis 
užtarti darbininkus prieš darb
davių išnaudojimą, žinoma, ne
prikiš į vadovus visokių radi
kalų trukšmui kelti.

Darbininkams reikia tik pa
galbos nuo išnaudojimo, o tą 
pagalbą labai laiku ir tinkamu
budu parūpina Lietuvos vyriau-
sybė.

noro priešus išnaikinus gryžti pas savo šir- "Dirvos” Redakcija priima ir 
dies" parinktąja ! Įtalpina pranešimus apie vietinį

| Lietuvių judėjimą, nemokamai, 
i Pranešimai turi būti parašyti 

Bus : Apuolės Apgulimas 1 trumpi ir tik apie patį dalyką.

APYSAKA EINA SMARKIAI PRIE PABAIGOS!
Štai jau paskutines dienos ir paskutine proga pastoti MERUNO prenumeratoriais ir gauti tą didelę knygą už taip mažą 

kainą. Siųskit savo $1.50 dabar kad galėtume Įtalpinti jūsų vardą i knygą kaipo leidėjo. Jums bus didelė atmintis.
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ISTORIŠKA APYSAKA Įš APUOLĖS IŠGRIOVIMO LAIKU — ŽUVĖDŲ KARALIUI OLAVUI VADOVAUJANT

KNYGA BUS 500 PUSL. DIDUMO KAINA DABAR TIKTAI $1.50
ŠTAI “MERUNO” TURINIS — AR ATSIMENAT KĄ SKAITĖT?

Įžanga.
1— Juodo Karžygio Įpėdiniai
2— Merunas. Jo Pradingimas.
3— Lamžino Netekimas

41— Kelione Nevėžiu ir Dubysa
42— Mušis po Gardinu

5— Apie Vaidylą Geluonį
6— Girdutė ir Daujotas

x 7—Žentai iš Juros
8— Neištikima Sesuo
9— Zubrys

10— Keturi broliai
11— Kelionė į Mozūrus
.12—Netikėtas Atradimas
13— Graži Valdovė
14— Kerštinga Moteris
15— Vaidilutės Meilė
16— Baltas Karžygis
17— “Borkus”
18— Karžygis iš Juros
19— Neištikima Žmona
20— Kaip Merunas Dingo
21— Meruno Jieškojimas
22— Alina pas Vikingus
23— Alina Danijoje
24— Žiauriuose Naguose
25— Merunas Danuose
26— Du Vikingai
27— Meruno Prietikiai
28— Merunas pas Arabus
29— Arabų Sostinėje
30— Alina Susitinka su Šarkiu
31— Meruno Sugryžimas
32— Motina ir Sūnūs

35— Juodas Karžygis ir Simus
36— Merunas ir Gaižys
37— Alpio Mirtis
38— Vaišės Daugupiuose
39— Gaižys ir Domutė
40— Kelionės Upėmis

44— Algis ir Giedrutė
45— Baisus Gandai
46— Apuolės Paėmimas
47— Brolis ir Sesuo
48— Meruno Pribuvimas
49— Apuolės Apgulimas
50— Apuolės Atvadavimas
51— Baisus Mušis
53—Merunas Apuolės Valdovas
53— Meruno Mylimoji
54— Meruno Vedybos
55— Autoriaus Žodis.
PASTABA: Visuose šiuose gražiuose 

straipsniuose, kurie yra apysakos savai- 
mi, ineina net 186 vardais suminėti asme
nys, vyrai ir moterys, ir daugybė tų vardų 
yra pačių “Dirvos” skaitytojų ar šiaip žy
mių Lietuvių vardai, kurie tik galima bu
vo pritaikinti ir kurie išrodė kad yra tik
rai Lietuviški, paprasti, kokie galėjo būti 
anose senose dienose — 1080 metų atgal.

Veikale dalybai dedasi paskirose Lie
tuvos vietose, šiandieniniais vardais žino
mose, taip kad kiekvienas Lietuvis skaity
damas MERUNĄ ras knygoje sau žino
mas vietas ne tik vieną bet net kelias.

kuoplačiausia, 
buvo galima. 

Daugelyje aprašomų vietų yra arba atras
ta ir imta tyrinėti piliakalniai, kuriuos au
toriui berašant šį veikalą, Lietuvos moks
lininkai tyrinėjo, kasinėjo, ir po jais atra
do anų amžių Lietuvių gyvenimą, kuris 
supuola su MERUNO autoriaus privedžio- 
jimais kad tose senose dienose Lietuvoje 
ėjosi didelis, judrus, karingas gyvenimas, 
ką pasako ir svetimų tautų istorijos ir pri- 
rodo Lietuvos senovės tyrinėtojų atkasi- 
mai.

MERUNAS tokiu budu svarbus dviem 
atžvilgiais: kaipo pirmas tos rūšies veika
las Lietuvių literatūroje ir -kaipo tikriau
sia pritaikytas prie musų gilios senovės 
istorijos ir Lietuvių gyvenimo, kokis su
randama buvus, tuos piliakalnius kasinė
jant.

Užtai ši knyga svarbu Įsigyti kiekvie
nam, nes bus brangi atmintis tų didelių 
Lietuvos senovės tyrinėjimo laikų.

Istoriški faktai šioje apysakoje yra 
visiškai tikri ant kiek juos buvo galima su
rinkti iš vėliausia išleistų Vikingų Tautų 
Istorijos.

Rašyba knygoje labai lengva, kožnas 
apysakos skirsnis per save Įdomus ir gra
žus skaitymas, todėl kožnam patartina Įsi
gyti knygą iki yra proga gauti tik už $1.50.

Vietos apimti bandyta 
Įtraukta visa Lietuva kiek
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Kurie išsirašys knygą dabar ir prisius $1.50, tų vardai bus Įtalpinti knygoje ir 
jie gaus knygą pigesne kaina negu reikės mokėti vėliau, nes MERUNAS paskiau 
parsiduos po $2.00. (Pinigus galit siųsti $1 popierinį ir 50c pašto ženkleliais po 2c.)

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

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

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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DIRVA Kovo 16, 1934

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

Kaip Lietuviai Elgėsi 
nuo 1885 metų

Būdavo sueinam pas Andrių 
Juodišių. Ten susirinkdavo ta
da taip vadinamos Paliokės 
(Lenkaitės) mergos, su jomis 
pašokdavom subatvakariais ir 
nedėldieniais. Kartais sueida- 
vom pas kokį kitą Lietuvį ku
ris turėdavo vietos pašokti. Su- 
sidėdavom ant bačkutės alaus, 
ir taip praleisdavom laiką.

Toliau atsisrado daugiau Lie
tuviškų karčiAmų.

Namuose tik fruptruimiuose 
karpetus (patiesalus) turėda
vo. Lovos būdavo medinės if 
tik kulis šiaudų užtiestas pa
klode. Kaip kur pasitaikydavo 
vienoj lovoj gulėti po tris. Aš 
pats pas Vokietį buvau įnamiu 
Saginaw, Mich., gulėjom trys 
vienoj'e lovoje: du Sakšai ir aš.

Taipgi Clevelande, Jonas Vil- 
kutaitis, Jonas Martišius ir aš 
gulėjom vienoj lovoj pas Vo
kietį and Hurd st.. West Side.

Namai buvo be gazo, be elek
tros ir kitokių patogumų 
iriuos turime šiandien.

kil

APIE VESTUVES
Vestuvės būdavo prasideda 

sekmadienio vakare. Pirmadie
nį šliubas iš ryto'; vakare apie 
9 valandą svočia su piršliu iš
keldavo vakarienę. Pirm susė- 
dimo prie stalo pirmiausia 
čia su piršliu pašokdavo 
kartų, po tam pašokdina 
navedžius. Jaunavedžiai
šokdydavo pamerges ir pabro
lius. Svočia pašokus užima 
vietą už stalo ir įmeta pinigų į 
lėkštę (torielką).

Jaunavedžiai pašokę sėda už 
stalo, o pamergės ir pabroliai 
tada šokdydavo kitus ir vesda
vo prie stalo kad 
jaunavedžius. Metę 
nigą pabučiuodavo 
džius.

svo- 
porą 
jau- 
pa-

apdovanotų 
į lėkštę pi- 

jaunave-

Kaip prasidėjo 
daužymas

Padykesni vyrai, eidami į 
vestuves, išsimainydavo popie
rinius dolarius į sidabrinius, 
kurių būdavo daugybė (tada 
sidabriniai buvo labai vartoja
mi). Sidabrinį dolarį i 
taip “pakibdavo” į lėkštę 
lėkštė sutrukdavo.

Lėkštę sumušti jauniems 
seliotojams būdavo garbė;

lėkščių

delnu 
: kad

ve-
ki-

o ROSEDALE 
Dry Gleaning Go.i

f C. F. PETRAITIS, Prop. 5 
j > 6702 Superior Ave.,* t

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

SENI AMERIKOS LIETUVIAI
Managing Editor—Peter Skukas City Editor—Walter Krause

Business Manager—Albina Salaseviciute Typist—Helen Palub
Įggp>820 Superior Ave. Cleveland, O. 

Phone: ENdicott 4486

----------------------------------------- * 
tas po kelis kartus su pamergė
mis šokdavo ir po kiekvieno pa
šokimo tėkšdavo į lėkštę sida
brinį dolarį.

Ta mada inėjo, ir paskiau 
vestuvių dalyviai pradėjo muš
ti lėkštes dėdami ir popierinį 
dolarį, ir tankiai susikruvinda
vo rankas.

Svočios tada pripirkdavo pi
gių lėkščių daugybę kad ištek
tų daužymui, o šukių užsipil- 
dydavo visas kambaris.

Po pašokinimų, sustodavo ap
dainuoti svočią. Ta duodavo 
vyno ar degtinės stikliuką ir 
riekę karvojaus (vestuvių py
rago). Po tam jaunavedžius 
apdainuoja iki išsidera nupir
kti vainiką iš jaunosios, o mtl- 
čę uždeda (padaro ją jau mo
terimi).

Panašiai vestuves keldavo ir 
kitos tautos, kaip Lenkai ir ki
ti, su mažais įvairumais. Nuo 
to musų vestuvės ir pasiliko 
tokios kokias dabar Clevelande 
matome, nors dalinai ir pasi
keitė. Dabar kaip kurie vestu
ves kelia salėse kad daugiau 
žmonių galėtų sutilpti, nes tu
ri daug giminių, draugų.

Kitą dieną (antradienį) ne- 
kurie padykę Jaunieji anksti 
keldavo ir eidavo vestuvninkų 
batus, kurpes vogti. Iš tų juo
kų būdavo 
perka savo 
vėl sukti, 
užbaigdavo
tų kitą rytą eiti į darbą.

ir piktumo iki atsi- 
avalinę kad galėtų 
Tą dieną vestuves 
anksčiau kad galė-

Peštynės ir tt.
Jau apie 1890 metus į Cleve- 

landą buvo privažiavusių viso
kių Kapsų, Zanavykų, Dzūkų, 
žemaičių, Jonvaikių ir tt. Vie
ni kitus pradėjo pravardžiuoti 
ir pašiepti: tai Kiauliniai, tai 
Velniniai, tai Kalakutai, tai Su- 
valkioti. Tada tai jau ne tik 
balius bet ir vestuvės be poli- 
cijanto neapsiėjo: partijomis 
susimetę kaudavosi katrie kat
ruos apgalės.

Vienose Lietuvio vestuvėse 
ant Ambler gatvės, ir mudviem 
su Romanu Freimonu teko.

Kaip pradėjo kautis, polici- 
jantas šoko skirti. Tada ne- 
kurie šoko ant policijanto. Bet 
tas buvo jaunas, smarkus vy
ras,. jis savo lazda išblaškė vi- 

Mudu su Freimonu eina-
va prie policijanto pakalbėti, 
nes jį gerai pažinojom. Tas gi 
niekam nepasitikėdamas, įdū
kęs kaip perkūnas trenkė mum 
abiem įkrutines ir mudu su
smukom į kampą. Vos atsi- 
prašėm kad daugiau nemuštų. 
Prisakė mums nesikelti iš vie
tos, na ir užbaigtas kriukis.

Bet po tam kartu su tuo po- 
licijantu ėjom namon.

SUS.

Bus: LAIDOTUVĖS.
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| DEI.EA C. JAKUBS | 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) E 

= Lithuanian Funeral Home |
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =

kambarius leidžiame dykai.
= Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

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

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 

E sirinkimo. Reikale telefonuokit.
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
£aniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiruiiiiiiiiiiiiimiiui£

SKRYBĖLĖS Jau gatavos

NAUJOS PAVASARIO SPALVOS
VYRAMS IR VAIKINAMS

Speciales At Visokių pavidalų
Kainos po Ir stylių

šilkiniai Kaklaraiščiai 25c
Gražios Kojinės .... 19c

Apatiniai kilinės ir marškiniai 35c.
Krautuve atdara kas vakaras.

Naujos Pavasarines Kepures 69c.
Broadcloth Marškiniai .... 79c

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

5
Gr.
Ta-
Ai-

JONAS KURKULONIS 
Jackson, Mich.

78 metų amžiaus, gimė
d., 1856 metais, sūnūs

mošiaus, iš Vižonių kaimo, 
šiškės parapijos, Vilniaus gub.

48 metai Amerikoje, dabar 
gyvena Jackson, Mich., 12 me
tų.

Amerikon važiavo per Vokie
tiją, laivan sėdo Bremene, ke
liavo 12 
ke.

Vedė 
mirus,
ir Juozas.

dienų, Išlipo New Yor-

Lietuvoje, žmona jau 
Vaikų vardai; Karolis

Lie-
Au-

Ber-

PETRAS KAZUČONIS 
Homestead, Pa.

79 metų amžiaus, gimęs 
pos 14 d., 1858 m., sūnūs 
gusto, iš Akmenių, kaimo,
žniko parapijos, Suvalkų gub.

Amerikoje 53 metai. Atva
žiavo į Buffalo, N. Y., nors ne
turėjo jokių giminių. Dabar
tiniame mieste gyvena 51 me
tus.

Važiavo per Vokietiją, laivan 
sėdo Bremene, plaukė 20 dienų, 
išlipo New Yorke.

Vedęs Lietuvoje 1880 met. 
žmonos vardas Jieva; vaikai: 
Jonas, Kazys, Marė ir Juzė.

Amerikon atvažiavęs Lietu
vių jokių pažystamų neturėjo, 
gyveno prie Lenkų. Kada at
važiavo į Homestead, Pa., rado 
vieną Lietuvį, Petruševičių, ku
ris jau miręs.

MARTINAS TAMULEVIČIUS 
Scranton, Pa.

84 metų amžiaus, gimęs Lap
kričio mėnesį, 1850 metais, sū
nūs Juozo, iš Pilonių, Pakuonio 
parapijos, Suvalkų gub.

42 metai Amerikoje, atvažia
vo 1892 metais, neturėdamas 
nei giminių nei draugų.

Scrantone gyvena 24 metai.
Amerikon važiavo per Ham

burgą, plaukė 12 dienų, išlipo 
New Yorke.

Vedė Lietuvoje 1884 metais, 
žmonos vardas Juzė; vaikai: 
Ona, Stasė, Julė, Simanas 
Pranas.

ir

JONAS MISLERIS 
Eynon, Pa.

m. amžiaus, gimęs 
sūnūs Simano, iš Slavikų

187261
m., 
miestelio ir parapijos, Suvalkų 
gub.

42 metai Amerikoje, atvažia
vo pas Totoraitį Į Forest City, 
Pa., ir tą patį metą apsigyve
no Eynon, Pa., kur gyvena 42 
metai.

Amerikon važiavo per Ham
burgą, plaukė 12 dienų, išsėdo 
New Yorke.

Vedė Amerikoje 1897 met., 
žmonos vardas Rozalija.

Atvažiavęs pradėjo dirbti an
gliakasy klose, o vėliau užsidėjo 
valgomų daiktų krautuvę, ku
rią ir dabar laiko.

BE PREPARED
FOR

DIRVA’S ANNUAL EASTER BALL
Fun and frolic for the old and 

the young. Music, singing and com
edy that will please everybody. After 
the program dancing will follow with 
mostly the good old Lithuanian music 
to accompany the hoofers.

THE DATE—Sunday, April 1st.
THE PLACE—Lithuanian Hall.
THE TIME—5:00 P.M.

Thoes who have attended one of 
these affairs will not have to be 
coaxed to come again but others who 
have not availed themselves of the 
opportunity should make it their point 
to come 
the real

Dirva’s 
and the
this vicinity, 
to spend an enjoyable evening Easter 
Sunday is to come to the Lithuanian 
Hall, Come one come all, your all 
WELCOME.

and enjoy themselves in 
Lithuanian manner.
doings attract the largest
most amiable crowds in

The only way for you

K. of E. NEWS
Recently vicarious and miscon

strued propaganda has been openly 
flaunted about concerning the wel
fare and the well being of the 25th 
chapter.

Inasmuch as the 25th „chapter has 
enjoyed increased prosperity during 
these trying years with decreased 
funds they have, never the less, 
maintained all operations in tact 
and without the accrual of additional 
indebtedness.

Upon the resignation of Mr. Kuzas 
former treasurer a man who had 
preformed ably and diligently in his 
elected office, requested the return 
of his rightly posted bond which was 
deposited in a loan company now on 
a limited or restricted withdrawal 
basis. At this time Mr. Kuzas was 
custodian of monies belonging to 
the club in the sum of 39 dollars. 
Likewise the club owed monies to the 
extent of some 35 dollars.

Whereas, these were all the monies 
which the club possessed and being 
pressed to settle the cash bond of 
the former treasurer and to pay off 
the obligation incurred years ago 
in the most amicable and business 
like manner, necessitated the sale 
of the passbook.

Refuting malicious remarks that 
the club is subsisting on profits ac
crued in former times let them take 
notice of the following: There are 
sufficient funds on hand to pay off 
current expenses as has been explain
ed in the above, but the crux of the 
problem was to pay back the cash 
bond left as surety for the club’s 
funds and the faithful performance 
of the treasurer. Our money now 
frozen in the loan company which 
included the hundred dollar cash 
bond could not be withdrawn so that 
the selling of the passbook cannot 
in any way be construed as the 
gradual step towards bankruptcy.

Woman have been brought up as 
a parasitic race....and you don’t 
get fine thoughts from a parasitic 
race.

STONIS
ESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

R

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

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

Original Pocahontas Lump..................................$8.00
(Geriausia anglis—vienas bušelis pelenų iš tono anglies.)

No. 3 Pocahontas ...
Standard Pocahontas
Sunday Creek .........
Hot Fire Lump .......
West Virginia Lump

$7.50 
$6.95 
$6.25 
$5.25 
$5.50

iiiiiiiiintiiniimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiimnHiiuiiimiiHittt

WILKELIS FUNERAL’ HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. Į 

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok £
■ musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems s
: lygus, be tsižvelgimo į kaštus. s
■ Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E
: derniškas. -

= HEnderson 9292 =
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WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS

DAWN BEGINS

was one of those cold 
of March. Dawn was still 
upward and the church

biting

ing waifs....all eyes become brigh
ter they pull themselves out of a 
lethargy... .feet are marshalled into 
an upright position... .they wait.... 
like modest Iambs for his pointed 
finger adding the holy password 
“and you”. Slavery blocks a la 1934 
before your eyes. The few chosen 
briskly follow into the holy sacristy 
while the illgotten relax, breath a 
deep sigh and silently butter: “Bet
ter luck next time.”

Gradual relenting of activity pro
claims the nearness to noon-time. 
Five endless long hours begin to 
tell on their faces. .. .limbs are in-

HER CROWN
Tonight... .while I still remember 

That beauty is not for long....
That May’s half-way to December, 

I’ll weave you a gown of song.
It 

mornings 
creeping 
bells began to chime ■serenely with
the clamoring notes wending lazily 
through the morning mist. Most 
of this portion of the world was still 
in slumber. The peaceful calm of 
the night was unbroken save for a 
solitary thud, here and there, of feet 
clumping and the Lion-like March 
wind rustling- through the dried leaves 
of yester-year adding a touch of 1 
bustle to the stilled, slumber-shroud- į active. .. .faces present fatigue.... 

! and the morale is low.
Fortunately there are a few who 

can still purchase a bite to 
then to repeat the action 
morning in its entirety.

Restaurants of industrial 
breath an atmosphere peculiar to 
themselves. A superficial 
guinity flourishes about the 
ers. To a certain extent 
fly-by-night constellation, a 
day for the morrow may 
come attitude, born out of necessity. 
Rooming houses, furnished rooms and 
other customarily unused space pro
vide 
this 
tion.

It 
rooted established homes together 
with the humanistic urges tends only 
to loosen the threadbare morals that 
may perchance have permeated these 
peoples into a gambling, vice-ridden 
makeshift existance.

Ladies of easy virtue with the come 
thither look in their eyes walk de- 
fiently about these centers which 
most likely will evolve their counter
parts. Possibly they are not at 
fault. There is no need to defend 
them nor further incarcerate deeper 
blemishes upon an already scarred 
life. Perhaps counties^ hundreds would 
go the way of all flesh if they were 
not shielded by strong domestic ties. 
Virtue untried is false vanity. The 
ways of the world are cruel and when 
all else fails even virtue must turn- 

unfathomable 
darkness. Vir- 
by its powers 
by its ability

ed world. These thumping's of re
created feet once more embarked 
upon the lap of a cruel world, seek
ing to eke out an existance... .to go 
on, confident with renewed ’vigor. ... 
to gain a place.... a foothold. .. .a 
grip upon this man-made chaotic, 
squandered world. Their desires 
were normal... .their hands were 
willing, even eager... .their hearts 
were filled with remorse.. .but their 
faith lingered on holding the loosed 
morsels of hope from separating in
to particles of disintegrated person
ality. All they wanted was a job., 
only a job. Just a job! What pos
sibilities? What a fulfillment of 
urgent necessities? Yes! So simple 
and yet....so hard.

This is the true fictionless—yet 
more real than life itself—picture 
that transpired before one of the 
largest factories in Cleveland.

These individuals, 
others with distant

of having seen better days 
a lawyer whose just pride 
to be amassed, nay herded 
a milling crowd, swaying

some uncouth, 
a remihder re-

eat 
of

and
the

centers

consan- 
custom- 
it is a 
live to

never

amply for sleeping quarters for 
more or less transient popula-

is easy to see that with no deep

mini seen t 
and even 
was hurt 
amongst
a little to keep the lead-like blood 
in circulation thereby preventing a 
further chilling of new feet already 
tiring. All standing before the gates 
not unlike the fictionalized heaven., 
hoping upon hope that these be the 
last obstacles opening into the inner 
sanctum wherein resides the high 
priest, the temporal ruler, flesh and 
blood like himself, in whom is con
secrated the divine right of dis
pensing the bits of “loaves and 
fishes” unto the over-thronged group 
of job seekers.

The guardian of this angelic-in
dustrial sanctum whose recompense 
awarded is directly proportional to 
his cubical content, paces to and 
fro, sentry-minded, keeping order 
within the militiant crowd. They 
call him “Hank”. Stalwart, tall and 
lumbering are his course features. 
Fortunately, the routine hasn’t hard
ened the ways of this patriarch whose 
word is law. He treats his wards 
with a semi-dignified respect. A 
few transgressors of the unwritten 
law of crowds are heralded back to 
the end of the line. First come first 
serve is tantamount even in this 
souless space of mass production.

At sporadic moments the “high 
priest” ventures amongst the gruel-

ble into unhallowed, 
depths of the Stygian 
tue should be judged 
of resistance and not
to abstain within a closely guarded 
veil of pleasant home surroundings 
free from economic distress and the 
constant watch of parents who just 
add that needed touch without which 
may have meant the crossing of 
that narrow wavering line.

This word picture, my dear friends, 
is what actually was seen by the 
author during one of those hectic 
days. Little wonder why a job is 
the basis of all things under the. 
present economic system and when 
it fails many other things slide down
ward toward a complete wreck of 
civilization.

BARNYARD PHILOSOPHY
AH that glitters is not gold and 

all that shines is not serge.

1’11 pluck you a wreath of roses
From the rare old garden of rhyme 

I’ll gather a garland of posies
That will last to the end of time.

And there, on your dainty fingers, 
I’ll place some couplets of rings, 

which the melody lingers
That is heard when a poet sings.

In

sprikle your hair with kisses
That are jewels expressed in words 

I’ll clasp round your neck the blisses
That are found in the songs of birds.

1’11

And your little feet on the fender 
I’ll put in a metre divine;

For I am your love, so tender, 
And you are that wife of mine.

V. J. B.

Lithuanian-Danish' 
Agreement

The Lithuanian Minister of the 
Scandinavian States recently con 
eluded with Denmark a compensatory 
commercial agreement which will 
regulate Lithuanian-Danish commer 
cial relations for 1934. Lithuania 
has obtained the right to export 
to Denmark 2,500 horses, and from 
Denmark will admit 12,500 tons of 
cement, 250 tons of refined coconut 
and palm oil, 65 tons of dried fish, 
fats, etc.

Reciprocity in Official Purchases
The cabinet has issued instruc- 

to all official establishments 
should necessity arise to pur- 

anything abroad, 
be given to those
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Lithuanian Sound Film
On January 11 last the Lithuanian 

teacher Rastenis, one of the mem
bers of the recently formed film 
company “Pupils’ World”, , left for 
Paris, where it has entered into an 
agreement with an educational film 
company which works for the entire 
world and is now producing the 
first educational sound film for Lith
uania. The film will depict a jour
ney around the world, and in it will 
be employed the languages of all 
the countries 
explanations 
and will be 
tenis. At 
film 
will 
flag

illustrated, but all sound 
will be in Lithuanian 
furnished by Mr. Ras- 
the beginning of the 

the Lithuanian National Hymn 
be played and the Lithuanian 
displayed.

Among the Broadway steppers of 
today woman is still puritanical.... 
until she becomes pervert in habits.

V elykų Koncertas
ir Vakaruškos

Balandžio-April 1
Lietuvių Salele

Cleyelandiečių pasilinksminimui ir smagiam praleidimui Velykų “Dirva” 

rengia šį gražų koncertą su puikiomis dainomis ir juokais ir su perstaty
mu “LIETUVIŠKOS VESEILIĄ” kaip Lietuviai ženydavosi Clevelande 

60 metų atgal! Atvaizdins TRYS GRYBAI IR CO.
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SIESIKAI
Lietuvos Miestu ir Miesteliu Aprašymai

i Jų iškovota spaudą ir kak 
' bą po kojų miname.

Nevertas Lietuvio vardo 
I tas kurs negerbia savo gim- 
i tosios kalbos.

P. Sinkevičius.
Antias — platesnis aprašy

mas apie Siesikus.
Nuo Ukmergės Į vaka

rus, pavažiavus 18 kilomet
rų, randasi Siesikų mieste
lis. Siesikai yra Ukmergės 
apskrities. Miestelis stovi 
ant kalnuko gražioje vieto
je. Miestelio apielinkės ap
augusios miškais: eglynais, 
beržynais.

Miestelio visos gatvės 
grystos akmenimis. Jame 
randasi šios gatvės: Smeto
nos gatvė; Bažnyčios gat
vė ; bet užvis gražiausia tai 
Alėjos gatvė, kuri išsodin
ta medeliais. Šia. gatve yra 
uždrausta varyti gyvuliai. 
Be to dar yra draudžiama 
miestuko gatvėse stovėti 
važiuotam, nes pamačius tą 
policija sustato protokolą.

Miestelyje yra šios Įstai
gos : valsčiaus savivaldybė, 
pradžios mokykla su šešiais 
skyriais, policijos nuovada, 
rajono agronomas, veteri
narijos feldšeris, Lietuvos 
apdraudos agentas, paštas, 
telefono, telegrafo Įstaiga, 
grietinės nugriebimo punk
tas ir Siesikų miškų girinin
kija.

Prekyba Siesikuose irgi 
pusėtinai gyvuoja. Randa
si šios prekių parduotuvės: 
žemės ūkio koperativas — 
“Rūta”, arbatinė, alinė, val
stybės degtinės parduotuvė, 
penkios 
krautuvės

Iš visų 
krautuvių 
so Žydams ir keturios Lie
tuviams.

Prie to visko .yra ūkinin
kų smulkaus kredito 
kas, garo malūnas su lent
pjūve ir cementinių šuli
niams rentiniu, dirbtuvė.

Didžiausi miestelio na
mai mediniai dviejų aukš
tų. Siesikų bažnyčia mūri
nė. Seniau ji buvus Liute
ronų kirkė. Gyvenusios, sa
ko, kada tai trys Liutero
nas seserys, kurios ir pasta
čiusios tris kirkes, būtent, 
vieną Siesikuose, antrą Del
tuvoje, o trečią Lyduokiuo
se. Šios bažnyčios 
nuo kitos matosi.

Liduokių kirkę iš šonų 
dastatė kokia tai 
ponia, pašventino ir dabar 
ją vadina bažnyčia, 
vos Liuteronų kirkė tebėra 
apleista ir niekeno nenau
dojama. O Siesikų tik pa
šventino i katalikų bažny
čią. Šios bažnyčios švento
riuje yra Šv, Marijos sto- 
vyla. Prie muro1 sienos yra 
ant cementinio paminklo 
žuvusioms už Lietuvos lai
svę parašyta šie žodžiai:

“Garbė žuvusiems už 
v Tėvynę”.

Prie bažnyčios yra pasta
tytas paminklas žuvusioms

smulkių prekių 
ir vaistinė.

miestelyje esamų 
penkios priklau-

ban-

viena

turtinga

Deltu-

Kalbinkit savo draugus skaity-1 
ti “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

su- 
po- 
bu-

DIDELIS PAVASARINIS DIRVOS VAJUS
STOKIT TALKON VISI!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Tiktai per Balandžio Menesį
VIENA PAPJOVĖ, ANTRAS 

PASIKORĖ
Rokiškis.— Sausio 22 d. Ro

kiškio miesto rinkoje akivaiz
doje kelių šimtų žmonių pil. 

j Kučinskas duonriekiu peiliu 
Į žiauriai subadė savo žmoną, ku- 
I ri nuvežta į ligoninę mirė. Vy- 
i ras atlikęs žiaurų darbą pats 
į įbėgo j policijos nuovadą ir pa
sidavė policijai.

Kučinskas buvo vedęs tiktai 
keturi metai ir buvo persisky- 
ręs su žmona. Jis pragėrė žmo
nos turtą, už ką jį žmona ir pa
metė. Moteris romansavo su 
kitais vyrais.

Tą pačią dieną arklių rinkoj 
vienas vyriškis ant j ienos bu
vo pasikoręs, bet žmonės pa- 
tėmiję pakaruoklį greit paliuo- 
savo ir sulaikė duselę kūne. Tai 
priežastys girtuoklystės.

Po naujų metų Rokiškyje įsi
steigė naujas traktierius, kuris 
turi didelį pasisekimą. Nors 
kaimą spaudžia krizis, bet gir
tuokliavimas pašoko gerą žin
gsnį pirmyn.

Piliečiai pardavę gyvulius ir 
užėję užgerti magaryčias gryž- 
ta tik trečią dieną. Pasigėrę pa
kelia skandalą, priešinasi poli
cijai ir tt. Tokie piliečiai apart 
pragėrimo esti nubaudžiami pi- 

ir kalėjimu. Tai ženk- 
Lietuvos ūkininkams 

susipratimo.
P. Kriukelis.

už tėvynę. Ant paminklo 
užrašyta šie žodžiai:

“1914—1928
Laiminga Tauta kurios

Viešpats yra jos Dievas” .
Kitame šone gatvės yra 

turgavietė, i kurią penkta
dieniais atvažiuoja žmonės 
su savo prekėm. Siesikuo- 

! se esti Škapliernos ir Šv. 
Baltramiejaus atlaidai, į ku
riuos suvažiuoja nemažai 
žmonių.

Siesikų jaunimas yra 
siorganizavęs i Įvairaus 
budžiu organizacijas,
tent: Šaulių būrys, Pavasa
rininkų kuopa, Angelo Sar
go vaikų kuopa, Jaunų Ūki
ninkų ratelis, ir Kat. 
rų draugija.

v Per karą Siesikai 
nukentėjo.

Siesikų miestukas 
ant trijų kelių, vienas ke
lias eina. Į Pagirius, antras Į 
Panoterius, o trečias į Uk
mergę.

Kadangi ši apielinkė yra 
labai šlapia todėl čia smar
kiai yra varoma melioraci
jos darbas. Apielinkėj ran
dasi keturi ežerai, iš kurių 
vienas prieina prie pat mie
stelio ir turi du suvirs kilo- nigajs 
metrų ilgio. Paskiau eina I Ias kacJ 
Klišių ežeras, Šinkūnų h'j trūksta 
K ritas.

Siesikų kraštas smarkiai ! 
sulenkėjęs. Beveik visi šios -----
apielinkės žmonės kalba l 
Lenkiškai ir skaito Lenkis-' 
kus laikraščius. Daugiau-; 
šia Lenkiškai kalba buvę I 
dvarų nuomininkai, kurie 
Lietuvos valdžios dėka ta
pę žemių savininkais dabar 
vadina save “šlėktomis” ir j 
sako kad Lietuviškai kalbė-| 
ti “sarmata”. O kurie kal
ba Lietuviškai tuos vadina 
“chamais”. Tų “šlėktų” jau
nimas irgi nedraugauja su 
“chamų” jaunimu, sako sar
mata su tokiais susidėti ku
rie Lenkiškai nemoka....

Nors čia ir yra šaulių bū
rys, bet ir šauliai tinkamo 
pavyzdžio neparodo. 1

Pagaliau susipraskim, juk! ^["aps^pa: 
esam Lietuviai, taigi ir tu-1 
rim Lietuviškai kalbėti. Mu- Į Luj<7 
su gimtoji kalba yra Lietu-j 
vių kalba, o ne kokia kita. ■ su^jur§ta jų bagažas 
Kiek darbo, vargo, sveika-j tokis .patarnavimas_i. 
tos padėjo garbingi tautos, 
vyrai del Lietuvos laisvės, i 
del spaudos ir Lietuviškos^ 
kalbos. Daugeliui prisiėjo kus prieš pabaigą ji dirbdinti. 
baigti savo amžių šaltame ,.baiv.as b?s ,75>00(’ t°nM> ta>£> 
Sibire. O mes ką darom! džiausius laivus.

Mote-

mažai

stovi

DVI EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

$2 Vertės Knygų Dovanai

Geresnes Kavos

Ar jus gaminate savo maistą 
be druskos ir pipirų? Aiškus” 
dalykas kad ne. Kodėl tat ka
vą virti be maistingiausio ir 
svarbiausio prieskonio — Ci
korijos?

Cikorija yra daržovė. Joje 
nėra kafeirio. Chicory yra A- 
merikos Med įkalės Asosiacijos

KRISTAUS ĮPĖDINIS PRAS
TAI ELGIASI. Musų klebonas 
jau kas sekmadienį iš sakyklos 
pradėjo atakuoti “Dirvą”. Jei 
teisybė kaip žmonės šneka, tai 
klebonui “Dirva” esanti “neko- 
šer” užtai kad “Dirva” labiau
sia gina Lietuvybės idėją, o 
musų klebonui Lietuvybė • tai 
svetimas, nereikalingas pada
ras. Kaip ten nebūtų, bet kle- 

OIIIM'n.'H U.-l z-1” 4-zj

sumina Kristaus mokslą, kuri 
apsiėmė skelbti. Kristus liepė 
mylėti artimą, net neprieteliui 
geru atsimokėti, o musų klebo
nas jei galėtų šaukšte prigir
dytų savo tautos brolius, 
turime daug tokių faktų, 
bus vėliau pranešta.

Dar turiu pažymėti kad
timi valdovai per šimtmečius 
neįstengė išnaikint Lietuvybės, 
tas dar vargiau pavyks musų 
klebonui atsiekti, šiandien Lie
tuvis blaivai protaujantis, ne
žiūrint kokių pažiūrų nebūtų, 
neatsižadės Lietuvybės ir skai-

Mes
tas

s ve

rašeius, ant kurių vyskupo ant- 
spaudos nėra?

Prie to, kaip iš “Dirvos” ma
tyt, Clevelando Lietuviai kuni- 

su “Dirvos” redaktorium 
draugingai sugyvena ir 

nesako kad “Dirva” “tref- 
Jie turbut geriau žino 

musų klebonas. Nugi Aš.

gai 
labai
visai

ri e gu

Lakūnų Fotografijos
Kurie norite įsigyti musų ne

laimingų karžygių lakūnų Da
riaus ir Girėno fotografiją su 
jų lėktuvu “Lituanica” pasisku- 
binkit iki jų dar Clevelando ko-j 
mitetas turi. Kaina tik 50č., 
viši pinigai eina Dariaus-Girė-! 
no paminklo statymui.

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

(Iš kitų miestų norėdami įsigy
ti Dariaus-Girėno fotografijas j 
kreipkitės į “Dirvą”, pridėdami- 
po 5c už persiuntimą, nes visas 
50c už fotografiją eina į fon-1 
dą. Galit susidėti keli viename 
mieste ir parsitraukti sau po 
fotografiją atminčiai.)

užtvirtinta kaipo geras priede-' bonas turėtų suprasti kad® to
Pagarsej ęs gy-1 t0]<s pasielgimas yra nelegališ- tys tokius laikraščius kaip ‘Dir 

užtikrina cikoriją kai-j ]fas jr g-a]į papulti į bėdą. Jau 
Vo-.Tr.c ne vjenas musų kunigėlis pa

kliuvo už neapgalvotą kišimą 
nosies į svetimą biznį. TaipI tai kodėl patys kunigai ir visi 
pat turėtų prisiminti kad jis, katalikai skaito Angliškus laik-

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per- 

šaliiho k t utinėje, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain-Expellertu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, Sito- 
kis gydymasis paliuosuoja susikimšimą 
krutinėjo visokią glitumu ir skreplių.

Neapleiš’kite peršalimus krutinėję, nes 
da/nai jie priveda prie pavojingu ligą, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite l’ain- 
Expellcriu. Visose vaistinėse kaina 3Sc. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.

lis prie kavos, 
dytojai t....
po sveiką priedėlį prie kavos.

Suvienytų Valstijų iir Nacio- 
nalė vaistinyčia (dlšpensato- 
ry), kaipo visų gydytojų ir 
vaistininkų pripažintas autori
tetas, sako kad “cikorija yra 
sveikas priedėlis prie kavos ir 
tikima jog padidina apetitą, 
paskatina maisto virškinimą ir 
kepenų veiklumą.

Pabandykit cikoriją šiandien. 
Įsitėmykite, Franck’s Chicory 
yra pigi, sveika ir skani.

Ką druska reiškia maistui, 
tą patį kavai reiškia Franck’s 
Chicory.

Franck’s Chicory pardavinė
jama visur pakeliuose, lazdučių 
ar plyskeliu pavidale. Dešim
ties centų pakelis suteiks jums 
šešiems-aštuoniems puodeliams 
kavos kasdien per ištisą mėne
sį. Jeigu jus negalit Franck’s 
Chicory gauti savo apielinkėje, 
prisiųskit mums už 10c pašto 
ženklelį, o mes jums tuojau 
prisiusime dėžutę cikorijos.

HEINR. FRANCK & SONS
FLUSHING, N. Y.

va’. Jeigu katalikams nevalia 
skaityti tokių laikraščių ant 
kurių nėra vyskupo antspaudos PAIN-EXPELLEE

“Here’s
rengia 

viena iš-

Now”

i

NRĄ

THE OHIO BELL TELEPHONE CO

Darbas
Home

These 
are 

NIGHT 
RATĘS.Furnace & 

Co.
(Lietuvis)

GArf. 9269-R
J. w.

7313 Myron av.

Del informacijų kreipkitės j:
COSMOPOLITAN TRAVEL

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS

163 Grand St., Brooklyn, N. Y.
A. S. TREČIOKAS

197 Adams St., Newark, N. J.
JOHN SEKYS

433 Park St., Hartford, Conn.
VIENYBE TRAVEL BUREAU

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
G. A. KYBA

AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worcester, Mass.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.

342 W. B’way, So. Boston, Mass.

HAMBURG - AMERICAN LIME
NORTH GERMAN LLOYD

35
04

BERGEN
Cunard Linija šymet vėl 

dvi ekskursijas į Lietuvą, 
plauks Gegužes 3 d. asmeniniai va
dovaujama P. Bukšnaičio, patyrusio 
kelionių vado, o antra išplauks lai
vu Berengaria Birželio 1G d. po va- 

5 dovyste S. Bergeno, Cunard Linijos 
' Abu šie vadai yra ge- 

_  apsipažinę su palydėjimu musų 
vientaučių kelionėse aplankyti Lie-

Keleiviams bus suruošta visokių 
pasilinksminimų laive ir bus prižiū
rima kad jie butų pasitenkinę. Bus 

s ir suteikta ki- 
3 patarnavimas ir pagalba.

VARDAS DAR NEPASKIRTAS
Cunard Linija budavoja naują mil

žiną laivą, kuris neužilgo bus baig
ias, bet vardas tam laikui dar nepa
skirtas ir bus paskirtas tik netru-

DIDEEE EKSKURSIJA

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje
Populiariu Kabinimu Garlaiviu

“STUTTGA RT“
Išplauks iš Mew Yorko

LIEPOS 12 d.„ HJJLl m.
# tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS;

Iš New Yorko į Klaipėdą
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal

Pridedant Jung. Vaisi. Taksus

č 97.50
>167-°°

PETER BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

MR. PAUL MOLIS
1730—24th St., Detroit, Mich. 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St., Chicago, HI. 
OHIO LITHUANIAN PUBLISH

ING CO. DIRVA
K. S. KARPIUS
6820 Superior Ave., Cleveland, O

MR. C. J. WOSHNER
2013 Carson St., Pittsburgh, Pa.

MR. A. VAR AS I US
206 All Nations Bank Building

1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

Ofiso telefonas
ENdicott 1378

Namų
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Avc. 

Valandos: 1-— 3 ir 7—8 p.

s i

J
r

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

Kreipkitės
F. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

NAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.

Dengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgiį rynas. 
geras ir nebrangus.
Owners 
Roofing 
GRAFF

DAYTON COLUMIUX

AXIOM YOUMOJTOWN

354
ITlVMNVILLI

j ALE tos ilgos,z ilgos dienos at
eina tas magiškas momentas 

kuomet Tėvelis pašaukia namus. 
Jo mažutei mergaitei jisai išrodo 
visai arti—beveik taip arti kad gali 
ją apkabinti. Jam, mylių tolumas 
pranyksta kuomet jis girdi jos bal
są. Taip yra lengva priartinti prie 
savęs tuos kuriuos myli su telefonu. 
Naktinės kainos po 8:30 valš sutau
po 40' < šaukiant numeriais.
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KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKESE GYRIMĄ Ič ČEKIUS 
TAKSU MOKĖTOJU

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

MASS MITINGAS Dar Yra Proga Matyti
John J. Boyle, Cuyahoga apskrities

PAVERGTOS VILNIJOS REIKALE
Kovo 12 d. miesto auditori

joje prasidėjo ypatingas spek
taklis, kuris baigsis Kovo 18

Atlikim Savo Būtiną Tautinę Pareiga!
Šį sekmadienį, Kovo 18 die

ną — lygiai už mėnesio laiko 
nuo iškilmingo Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimo — iš
kilo būtinas reikalas Clevelando 
Lietuviams vėl susirinkti Į vie
ną vietą ir tarti žodį už savu 
tautos reikalus — protestuoti 
prieš Lenku žiaurumus su Lie
tuviais Vilniaus krašte ir pa
gelbėti kas kiek išgalime bado 
užkluptus savo brolius.

Visi Lietuvos laikraščiai, visi 
Vilniaus Lenkų laikraščiai ir 
visi Amerikos Lietuvių laikraš
čiai pilni širdį veriančių žinių 
apie Vilnijos Lietuvių apgailė
tiną padėtį.

Ar kitos musų kolonijos ką 
darys pagelbėjimui ar ne, bet 
mes Clevelandiečiai pasirodyki- 
mę kad suprantame savo parei
gą kaipo Lietuvos sūnus ir duk
terys!

Mass mitingas Lietuvių salė
je prasidės 4 vai. po pietų ir 
tęsis apie porą valandų. Bus 
kalbos, protesto rezoliucijos ir 
dainuos vietos mylimas jauni
mas.

Atsilankyti privalo kiekvie

nas kas tik jaučiasi Lietuviu! 
Ypač turi pribūti j šį mitingą 
biznieriai ir profesionalai, kurie 
iš musų visuomenės gyvena. Ir 
jie turi prisidėti gelbėti trečda
lį Lietuvos, Lenkų pavergtos, 
nuo bado! Jeigu neprisidės, 
nedalyvaus, visuomenė privalo 
juos atsiminti! Jeigu iš Lietu
vių gyvena, jie neturi teisės pa
likti tautos reikalų rėmimą pa
prastiems darbo žmoneliams, 
kurie bedarbės varginami.

Kurie negalėsit aukauti, ku
rie nedirbat, iš jūsų to nepa
geidaujama, bet ateikit visi iš
nešimui galingo protesto prieš 
Lenkus už kankinimą musų 
brolių!

šį susirinkimą nutarė rengti 
Dariaus-Girėno fondo komite
tas, kuris susideda iš katalikų 
ir tautininkų veikėjų, kada pa
sirodė baisios žinios iš Vilniaus 
krašto. Susirinkimas yra ne- 
partiviškas bet visuomeniškas.

TAUTOS REIKALAS MUS 
ŠAUKIA — NEPASIRODY- 
K1M “SLEKERIAIS”.

Įžanga lėšų padengimui 10c.
Komsija.

d. Tai yra pragarsėjęs vaidi
nimas iš žydų istorijos tūkstan
čių metų atgal iki šių dienų— 
“Romance of a People”.

Atvaizduojama visi žinomi iš 
biblijos vaizdai ir atsitikimai.

Kovo 18 d. bus vakaras visų 
tautų kurios prisidėjo prie per
statymo. Tai bus tautų paro
dymas geros valios ir prijauti
mo Žydams kurie kenčia perse
kiojimą del nesusipratimų.

Veikalas vertas pamatyti ne 
tik del jo milžiniškumo, bet ir 
simbolizmo tautų vienybės ant 
žemės.

APIE DARBUS 
CLEVELANDE

C. L. K. DRAUGIJŲ BEI KUO
PŲ SĄRYŠIO METINIS 

SUSIRINKIMAS

VAŽIUOJA LIETUVON, ži
nomas vietos biznierius Juozas 
šeštokas rengiasi šį pavasarį 
važiuoti į Lietuvą apsilankyti 
ir jau įsirašė į “Dirvos” eks
kursiją.

Kurie manote važiuoti apsi
lankyti, prisidėkit prie Lietu
viškų ekskursijų kurias rengia 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 
organizacija. “Dirva” yra tos 
organizacijos narys, taigi per 
“Dirvą” apsirūpindami doku
mentus ir laivakortes turėsit, 
smagią kelionę su visos Ameri
kos Lietuviais kurie bendrai ke
liaus aplankyti savo tėvynę ar
ba ten apsigyventi.

Dideliame mieste Clevelande, 
su šimtais Įvairiausių industri
jų, darbininkų judėjimą ir dar
bus sunku susekti. Prie to, nė
ra galima pasakyti kad darbai 
arba pagerėjo arba pablogėjo 
tuo laiku kaip jau dalykai šiek 
tiek pasitaisė, nes padėtis noo- 
lat keičiasi.

Buna taip kad labai didelė 
dirbtuvė gauna užsakymų ir 
paima daug darbininkų į darbą. 
Kitur iš kelių mažų dirbtuvių, 
pabaigus užsakymą, paleidžia. 
Taigi vieni eina dirbti, kiti pa
leidžiami. Taipgi tam tikrose 
darbo šakose eina nuolatiniai 
kivirčiai ir streikai. Tas ypač 
nuolat . dedasi rūbų siuvyklose.

Kurie gauna dirbti tie džiau
giasi, kurie gi paleidžiami tie 
mano kad visame mieste darbi
ninkai paleisti, nes jie netekę 
darbo savo dirbtuvėse eina ki
tin’ j ieškoti darbo, bet ten nu
ėję randa šimtus darbininkų 
belaukiančių darbo.

Nesenai buvo pranešta kad 
gatvekarių darbininkams kelia
ma mokestis. Tarybos apie tą 
klausimą ėjo taip ilgai ir buvo 
tokios didelės kad kaštavo net 
833,000. Dalis tos sumos bus 
apmokėta iš darbininkų unijos 
iždo, dalis iš gatvekarių kom
panijos iždo.

Šiose dienose sustreikavo di
delės skrybėlių dirbtuvės dar
bininkai, 1270 Ontario st., pra
sidėjo piketavimas ir net apsi- 
mėtymas kiaušiniais.

Kepyklų išvežiotojai kovoja 
už padidinimą algų. Jų yra į 
600 ir priklauso prie unijos.

Rengtasis streikuoti maliavų 
išdirbyklų darbininkai reikalau
dami didesnių algų.

Dedama pastangos suorgani
zuoti moteris darbininkes dir
bančias skalbyklose.

Rūbų valymo ištaigų darbi
ninkai kovoja už didesnes algas 
ir žada streikuoti.

Organizuojama darbininkai 
dirbanti Willard Storage Bat
tery Co.

Organizatoriai rūpinasi pri- 
' traukti į unijas plieno ir gele
žies dirbtuvių darbininkus.

Joseph & Feiss rubsiuvyklos 
I darbininkai nutarė steikuoti.

Po visą miestą eina judėji
mas suorganizuoti visu darbo 
šakų darbininkus Į uniją. Vie
na iš tokių šakų, saldainių iš
dirbinio industrija, taipgi ban
doma suorganizuoti j uniją.

Daugiausia darbuosi Ameri
kos Darbo Federacijos skyrius, 
bet taipgi dirba ir kitokie viso
kie organizatoriai. Daugelyje 
vietų j organizavimo darbą len
da komunistai, nes jeigu jie re
voliucijos ir nepakels tai visgi 
gaus kokią nors vietą darbinin
kų organizacijoje ir nereiks ei
ti Į dirbtuvę dirbti.

’ Neužtenka kad darbininkai 
organizuojasi. Pasirodė žinios 
kad organizuojasi ir advokatai 
ir nori nustatyti $2 užmokestį 
už atėjimą pas juos pasitarti 
paprastais reikalais.

Sąryšio metiniame susirinki
me posėdį atidarė pirmininkas 
Ad. Padegimas. Atstovai da
lyvavo dar ne visų draugijų. 
Geistina kad visos vietos drau
gijos pasirūpintų laiku prisiųs
ti savo atstovus, tada ir Sąry
šis galėtų .laiku išrinkti valdy
bą.

Moterų Labdarybės draugija 
iš naujos parapijos matyt pra
dėjo pažangą daryti, nes pri
siuntė Į Sąryši dvi atstoves.

Tarp kitų dalykų, Lietuvos 
Nepriklausomybės ap vaikščioji
mo rengimo komisija išdavė 
pranešimą, iš kurio pasirodė 
kad rengimas visapusiai pavy
ko, padaryta gražaus pelno Lie
tuvių Darželiui ir buvo sudėta 
daug vainikų prie Dr. Basana
vičiaus paminklo, iš ko matyti 
kad Clevelando Lietuviuose ir 
organizacijose tebegyvuoja tau
tos. meilė ir susipratimas.

Kilo svarstymas kaslink pa
gamintos rezoliucijos prieš vie
tini lapeli, kuris savo netaktiš-i 
kurnu daug prasižengė prieš vi
suomenę, taipgi ir prieš nelei
dimą dalinti katalikiškų drau
gijų savo rengimus skelbian
čių plakatų. Tas sukėlė tarp 
atstovų karštų diskusijų. Pa
sirodo kad ne visi atstovai pri- 
pažvsta sau žmoniškas teises. 
Laikas jau butų kitaip supras
ti.

Nauja Sąryšio valdyba 1934 
metams: pirmininkas F. Sauke- 
vičius; vice pirm. P. P. Muliolis, 
nutarimų rast. J. Keidis, fin. 
rast. J. Sadauskas; iždininkas 
J. Urbšaitis.

Daug tikimasi iš šių melų 
valdybos, o ypač iš pirmininko 
F. Saukevičiaus, nes tai ener
gingas žmogus, turintis pasiti
kėjimą Lietuvių tarpe. Geisti
na daugiau tokių tėvynainių, 
tada nebūtų kitiems progos šios 
kolonijos Lietuvius demorali
zuoti ir jaunimą tąsyti iš vie
tos i vietą.

NAUJI REIKALAI
Sąryšis rado reikalingu pa

remti masinį mitinga rengiamą 
Kovo 18 d. prieš Lenkų žiauru
mus su Lietuviais Vilniaus 
krašte. Visi vietos Lietuviai 
privalo tą vakarą dalyvauti.

Prie naujų darbu nutarta su
ruošti piknikas sekančią vasa
rą naujos parapijos darže ir iš
rinkta tam darbui komisija iš 
atsakančių asmenų.

.Buvus N. R., P. štaupienė.

DAUG PALEISTA. Miesto 
iždui ištuštėjus, pastaru laiku 
miesto darbuose liko mažiau- 
.sias darbininkų skaičius negu 
kada buvo bėgyje 15 metų.

Mayoras Davis atleido 1,362 
iš darbų ir apmažino algas.

JONAS ir JUOZAS STRA
VINSKAI, Icurie rodos gyvena 
Clevelande, prašomi atsišaukti 
į “Dirvos” redakciją, nes yra 
laiškas iš Konsulato. Žinantie
ji apie juos prašome pranešti. 
Jieško jų brolis Antanas Stra
vinskas iš Lietuvos.

VAŽIUOJA Į PITTSBURGHĄ
Šį penktadienį važiuoja į 

Pittsburghą su prakalba Vil
niaus reikalais “Dirvos” redak
torius K. S. Karpius; inžinie
rius Petras Skukas, jaunimo 
skyriaus redaktorius, vyksta 
kartu susipažint su Pittsburgho 
aukštus mokslus lankančiu jau
nimu. Juos pavežėją savo au
tomobiliu Povilas Vasiliauskas, 
kuris turi Pittsburghe reikalų.

BOL1NINKŲ LOŠIS
Kovo 12 d. Andersono ir Tu- 

lausko bowling alleys Įvyko bo- 
iių ritimo' lošis tarp šių tymų 
(laimėtojai skaitosi du iš trijų 
arba tris lošius laimėję) :

Steve’s tymas 2
Brazis 1
Kubilius 3
Addison Foods 0
šeštokas 2
O’Bells 1

Kovo 12 dieną:
“Dirvos” tymas 1
Elyria Garage 2
Kvedero tymas l
Wilkelio . 2
Marčulaičio 1
Andersono 2
Sekanti savaitė yra paskuti

nė, ir bus lošimas už čampiona- 
tą. Lošimai buna šiokių dienų 
vakarais. • Sprts.

DARŽELIŲ PARODA
Nuo Kovo 10 iki Balandžio 

7 d., Clevelandiečiai darželių 
mėgėjai turės progos pasigerė
ti pirma pavasarine darželių 
paroda, kuri bus surengta pil
nai elektriška, su pritaikytomis 
šviesomis žolėse ir gėlynuose. 
Rengia Garden Club of Ohio, 
su pagalba Electrical League of 
Cleveland. Paroda bus išreng
ta perdirbtoje tam tikslui au
ditorijoje Builders’ Exchange 
Buildinge.

Ši ypatinga gėlų ir elektros 
šviesų sutaikymo darželių pa
roda atsidarė Kovo 10 d., bet 
yra progos visiems ją aplanky
ti, kadangi tęsis dar tris savai
tes.

WARNER BROTHERS savo 
teatruose rodo įdomius paveik
slus, kurie visiems patiks. Hip
podrome rodomi paveikslai nuo
lat eina geryn. Taipgi nuolat 
rodoma puikios filmos sekan
čiuose Warner Brother teatruo
se Clevelande: Lake, Variety 
ir Uptown. Rodoma puikios ir 
įdomius romansus ir dramas. 
Warner Brothers turi labai žy
mius aktorius, tarp jų ir ge
riausius komedijų vaidintojus.

DARBUOJASI. Moterų Są
jungos 36-tos kuopos jauname- 
čių būrelis gyvuoja energingai: 
p-lės A. Salasevičiutės lavina
mos, darbuojasi, jau ruošia iš- 
eilės. trečią vakarėlį, jis įvyks 
Kovo 17 d., 18616 St. Clair av., 
Salasevičių krautuvės kamba
riuose. Jaunametės kviečia vi
sus jaunus ir suaugusius, o vi
si bus patenkinti. Pelnas nau-* 
jai parapijai.

Koresp. P. štaupienė.

iždininkas, kovojo metas laiko at
gal už tas reformas kokios dabarti
niuose taksų mokėjimo Įstatymuose 
inkorporuojama į Douglas Bilių.

Boyle visada norėjo laipsniško pa
baudų mokėjimo išvengimui netei
singo nustatymo tiesiog dešimto nuo
šimčio, kas iki šiol buvo uždedama 
tuoj kaip tik užsidaro taksų rinki
mui paskirtos knygos. Tokis laips
niškas būdas bus įvestas kuomet 
Douglas BiTius taps įstatymu. Jis 
norėjo laikyti taksų priėmimo ofisą 
atdarų ištisą metą ir priimti taksus 
dalimis, po kiek kas kada išgali mo
kėti, planu kurį jis praktikavo net 
be laipsniško pabaudų nustatymo, 
kuris ineis galėn. Jis skelbė pakei
timą taksų mokėjimo laiko kad ne- 
supultų su Kalėdų sezonu ir vasa
riniu sezonu.

Ir dabar, akyvaizdoje jo vadovy
bės, kokie kaltinimai prieš jį?

. Apskrities iždininkas apkaltina
mas apsileidimu—NE VAGYSTE— 
jį visaip taršo laikraščių reporte
riai kurie pasiėmę ant savęs Redak
torių pareigas išreiškimui savo pa
neigimų tame klausime savo straip
sniuose.

Boyle nustato mokėjimo užsibai- 
gimo laiką ir to prisilaiko. Kad jis 
negalėjo uždėti pabaudų ant taksų 
sumokėtų tą savaitę po Spalių 21 
dienos aišku kiekvienam kuris ži
no koks didelis darbas yra surengti 
knygas gatavai po taksų rinkimo 
kad knygų peržiūrėtojas (auditor) 
galėtų pereiti per jas ir uždėti pa
baudas. Auditorius, NE iždininkas, 
uždeda pabaudas! Kad Ohio Tax 
Commission matė tinkamu prailgin
ti laiką nusistebėjo pats Mr. Boyle 
labiau negu publika; jis net nežino
jo apie jų tokį pasiryžimą iki nepa
skaitė apie tai laikraščuose.

Kad nesuprasti klaidingai, Apskri
ties Iždininkas Boyle atsisakė už
vesti bylas išrinkimui taksų- iš inei- 
gas nešančių nuosavybių paklausant 
laikraščių reikalavimų. Su General 
Code aiškiai nustatančia auditoriui 
ir prosekutoriui- apribojančias teises 
priversti iškolektavimą iš real es
tate, ir su advokatais visur nusi
stačiusiais kad tokios bylos negali
ma iškelti ir išvesti iki pasekmingo 
galo iki pats įstatymas nebus pakei
stas, Mr. Boyle butų tik pasistatęs 
save pajuokai jeigu butų paklausęs 
Press ir Plain Dealer patarimo.

Jis pilnai pritaria naujam įstaty 
mui imtis griežtumo. Tuo gi laiku 
jis tik naudojasi budais kokie yra 
jo galėję. Sausio, pirmą jis paėmė 
šešis kolektorius kuriems buvo pa
duota sąskaitos tų kurie nemokėję 
taksų po tūkstantį dolarių ir dau
giau. Tie kolektoriai parnešė šim
tus tukstsančių dolarių užvilktų tak
sų—priešingai negu laikraščiai pata
rė. Daug firmų pasirašė su Whitte
more Aktu pirm nustatyto laiko, pri- 
siimdamos mokėti ketvirtą nuošim
tį kaštų, kadangi jos suprato Aps
krities reikalą ir jautė kad su jo
mis apsieinama mandagiai ir pro
tingai iš pusės iždininko atstovų.

Tie kurie jieško medegos kritikai 
iždininko ofise kurį veda John Boyle 
bandė išpusti jo pasamdymą daugiau 
pagalbos išsiuntimui šimto ir sep
tynių dešimtų tūkstančių užsivilku
sių ASMENIŠKŲ (personas) taksų 
sąskaitų Gruodžio mėnesį. Tos są
skaitos pelėjo lentynose per daug 
metų pražiūrėtos pirmesnių apskri
ties iždininkų, kurios paliko vienu 
laiku sužiūrėti dabartiniam iždinin
kui, kuris surinko apskrities iždan 
$268,766.07 tuo pasidarbavimu.

Po REAL ESTATE knygų užda
rymo Lapkričio 14 dieną, trys savai
tės pirm nustatyto laiko Tax Com- 
misssion laiko, kad auditorius galė
tų paruošti naujas sąskaitas, buvo 
surinkta dar $3,236,913.88—ir dide
lė diduma tų pinigų buvo užsivilkę 
taksai.

Laikraščiai atsisakė paskelbti lai
škus piliečių kurie protestavo prieš 
tokį klaidingą perstatymą taksų pa
dėties. Kad Boyle stovi prie darbo 
dieną ir naktį, kad jo padėjėjai man
dagus ip atsidavę darbui, ir kad jis 
patiekia pirmą teisingai suvestą iž
do stovį per daugelį metų, tas laik
raščiams neturi reikšmės.

Jie matė dideles suktybes ir pa
tys surambėjo; jie išjaudinami iki 
verksmo ir aimanavimų del “silpnu
mo” apskrities iždininko, kuris ap
sižiūri pirmiau negu kur šoka.

▼ ▼ ▼

DeQiuncey manė krečiąs juokus 
kada jis parašė ŽMOGŽUDYSTĖ yra 
MENAS ir ironiškai patemijo kad 
“žmogus kartą palinksta prie žudvs- 
tčs tuoj jis pradeda mažai manyti 
apie vagystę; o nuo vagystės jis 
nueina prie girtavimo ir neprisilai- 
kymo šventadienių. O nuo to prie 
nemandagumo ir atidėliojimo.”

Dauguma žmonių mano kad De- 
Quincey užsiėmė satyra, bet skaity
tojai Press ir Plain Dealer tokiu pat 
budu ironiškai bovijami po priedan
ga literatinės teisybės ir mes neži
nom kaip patirti ar patys redakto
riai supranta tą juoką.

Mes turime apskrities iždininko 
vietoje žmogų kuris pasirodė teisin
gas, plačių pažiūrų iždininkas per
eitais laikais, kuris nelaukė užimti 
vietą pirm pradėjimo savo kovos už 
naujus taksų įstatymus ir kuris 
šiandien plakamas reguliariai ir su 
visu žiaurumu Clevelando laikraščių 
lyg jis butų nuteistas vagis; lyg ta 
puse milijono dolarių kurie buvo iš- 
aikvoti pirmiau tapo staiga atrasti 
jo kišeniuje.

CHESTER G. ZURIS,
Deputy Treas.

Pavergtas Vilnius
šaukiasi į mus! I

Clevelando Lietuviai — katalikai ir tautininkai — bendrai rengia MASINĮ 
SUSIRINKIMĄ išnešimui galingo protesto prieš Lenkų žiaurumus su mu
sų broliais-seserimis, su jų vaikučiais, ir už persekiojimą, areštus ir kan
kinimą Lietuvių net už jų tikėjimiškus žygius, aršiau negu buvo prie caro.

Sekmai KOVO 18, nuo 4 vai,
I. I ET UVI Ų S A L E.TE

Bus žymesni vietos kalbėtojai, kurie pasakys daug įdomių žinių iš musų 
pavergto krašto brolių gyvenimo ir Lenkų begėdiškų darbų. Bus padai
nuota pritaikytų dainų mylimų vietos solisčių is solistų ir dainuos choras.

ĮŽANGA LĖŠŲ PADENGIMUJ, — 10c.

DETROIT
NAUDA Iš DEGTINĖS. Val

stijos iždas pradėjo mokėti mie
stams jų dalis pinigų inėjusių 
už degtinės taksus ir leidimus. 
Detroitas gauna $400,000, tu
rės iš ko apmokėti mokytojoms 
algas.

TAI TAU “PASIŽYMĖJĘ” 
LENKAI! Hamtramck, Mich. 
Pereitą savaitę šioje Lenkais 
užgyventoje Detroito teritori
jos dalyje Įvyko nominacijos į 
miesto mayoro vietą. Lenkai 
matyt smarkiai už savo brolius 
kovoja neatsižiurėdami į jų di
deles visuomeniškas klaidas ar 
net prasižengimus.

Du kandidatai, Jezewski ir 
Dr. Tenerowicz, jau buvę net 
mayoro Vietose, turėjo bylas 
teisme. Vienas sėdėjo federa- 
raliam kalėjime už varymą biz
nio su degtinės šmugelninkais 
belaikant mayoro vietą, antras 
dabar eina į kalėjimą už leidi
mą mieste laikyti paleistuvys
tės įstaigų bemayoraująnt.

Bet Yra Lengva’ 

Prie To Prieiti — 

Su Gazo Automa

tišku Vandens 
Šildytoju

Kandidatai buvo keturi, pir-i nors pusėtinai balsų gavo ir 
mą vietą laimėjo Lewandowski,) tie prasikaltę vyrai.

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos 'griat 
amai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašų 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanot^ 
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. Jnrgėla ,6998 So. Artesian Ave. Chicago, Ill.

Ilgas Kelias 
Nuo šitų 
Dalykų 

Iki

..GAZO..
VANDENS 
ŠILDYMO

MODERNIŠKAS AUTOMATIŠKAS VANDENS 
ŠIYDLTOJAS yra tikrai nuostabus patogumas— 
jis palaiko tanką pilną * vandens visu laiku, be 
jokio rūpinimosi, ir užsuka gazą, automatiškai, 
kada daugiau šilumos nereikia. Galonas prieš 
loną, šis būdas yra ekonomiškas operavimui, nes 
kaštuoja mažiau negu dabartiniai rankom ope
ruojami šildytojai.

Jūsų plumberis noriai išaiškins jums visus pato
gumus ir sąlygas turėjimo karšto vandens na
muose, arba ir mes tą galim padaryti.

E. 6th and Rockwell Phone M Ain 6640
♦

THE EAST OHIO GAS CO.


