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Kongresas Pasiprie 
šiuo Prezidentui

-------------- ------------------------*

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Detroit. — Automobilių 
išdirbysčių darbininkai ėjo 
i darbus persitikrinę kad 
atsiekė didžiausio laimėji
mo automobilių industrijo
je, kuomet Prezidento Roo
sevelto tarpininkavimu pri
eita prie susitaikymo ir su
teikta darbininkams teisė 
priklausyti unijoje ir vesti 
derybas su darbdaviais per 
unijos atstovus.

Darbdaviai iš savo pusės 
dėjo pastangas neįsileisti į 
savo dirbtuves unijos ir net 
griebėsi pakeldinėti darbi
ninkams algas kad tik jie 
nelinktų prie unijos.

Automobilių industrijoje 
iš apie 75,000 dirbančiųjų 
jau įsirašė į uniją apie 50,- 
000 darbininkų.

Su kita savaite automo
bilių darbuose pradės dirb
ti po 36 valandas į savaitę.

Akron, Ohio. — Čia pra
sidėjo bruzdėjimas tarp gu
rno apdirbimo mašinų dar
bininkų.

Barbertone streikuoja 800 
darbininkų Diamond degtu
kai dirbtuvėje, reikalaudami 
didesnių algų.

Toledo, O. — Sustreikavo 
apie 1,000 darbininkų ketu
riose metalo dirbtuvėse.

Washington. — Kovo 28 
d. Senatas 63 balsais prieš 
27, atmetė Prezidento Roo- 
velto pastangas taupyti ša
lies valdymo kaštus. Prieš 
kelias-dienas ir Atstovų Bu
te 310 balsais prieš 72 Pre
zidento pastangos sumuš
tos. Šis Kongreso pasiprie
šinimas prezidentui užduo
da Rooseveltui skaudų smū
gį, kas kitam, mažiau pasi
tikėjimo žmonėse turinčiam 
prezidentui, išeitų į blogą.

Kongresas šiuomi pakelia 
algas visų valdiškų tarnau
tojų (kartu ir savo) 10 nuo
šimčių ir sugrąžina pensi
jas dešėtkams tūkstančių 
karo veteranų kuriems ta
po pensijos atimtos, kaipo 
ne būtinai reikalingos.

Kadangi šymet bus rin
kimai dalięs Kongreso na
rių tai jie,s norėdami turėti 
daugiau pinigų vajui, pasi
kėlė ir sau algas 10 nuoš.

Veteranams gerindamiesi, 
kad gavus jų balsus rudenį 
per rinkimus, Kongreso na
riai pasiryžo grąžinti prezi
dento sulaikytas pensijas.

Tas viskas atsieis šalies 
gyventojams $228,000,000 į 
metus.

Washington. — Eina de
rybos tarp angliakasių ir 
kasyklų savininkų už su
tvarkymą darbo sąlygų ir 
naujų algų minkštos anglies 
kasyklų darbininkų. Nori
ma įvesta 35 valandų darbo 
savaitę.

Dover, O. — Pradėjo dir
bti Greer Steel Co., kuri su
laikė darbus tikėdamasi au
tomobilių darbininkų strei
ko. Gryžo 250 darbininkai.

Lorain, O. — National 
Tube Co. pradės taip dirbti 
kaip pastaru laiku nedirbo.

Meksikoje, kasyklos spro
gime pereitą savaitę užmuš
ta 6 darbininkai.

Lenkijoje yra 404,000 be
darbių.

14 UŽMUŠTA
Havre, Prancūzija. — Iš

tikus sprogimui ant petro- 
leumo laivo užmušta 14 
žmonių.

PRIGĖRĖ 800 KINŲ
Šanghai. — Užėjus aud

rai, vandenuose apversta 
keli šimtai Kinų žuvininkų 
valtelių ir prigėrė apie 800 
žmonių.

PASIRAŠĖ FILIPINŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĘ
Washington. — Preziden

tas Roosevelt pasirašė Fili
pinų salų nepriklausomybės 
bilių. Tą žinią Filipinų gy
ventojai sutiko su dideliau- 
siu džiaugsmu.

Filipinų salos yra tolimos 
Azijos kaimynystėje. Ame
rika jas atėmė nuo Ispanų 
laike 1898 metų karo. Bet 
kad Japonai ten neužpona- 
votų, Suv. Valstijos per ke
letą metu palaikys savo va
dovybę, kad Filipinai galėtų 
patys atsistoti ant kojų.

RŪPINASI TAUTŲ 
SĄJUNGA

Paryžius. — Rusija, bijo
dama visiško suirimo nusi
ginklavimo konferencijos, 
pradėjo rūpintis Tautų Są
jungos likimu. Sovietai siū
lo kad į Sąjungą įstotų Su
vienytos Valstijos ir Rusi
ja.

ISPANIJOS SUKILIMAS 
SUARDYTAS

Ispanijoj šiose dienose dė
ta pastangos surengti revo
liuciją, su pagalba genera- 
lių streikų. Valdžia spėjo 
sukilėlius persergėti ir dar
bininkai atsisakė streikuoti.

SENATAS IR ATSTOVŲ BUTAS SUARDĖ 
ROOSEVELTO EKONOMIJOS PLANUS

VETERANAMS GRĄ
ŽINTA PENSIJOS

SULAIKĖ AUTOMO
BILIU STREIKĄ

Washington. — Preziden
to Roosevelto pastangomis 
Kovo 25 d. pavyko sutaiky
ti automobilių industrijos 
vadus su darbininkais ii 
gręsiantis streikas neįvyko.

Abi pusės sutiko ant pre
zidento pasiūlymo. Darbi
ninkams duodama teisė pri
gulėti j unijas ir turėti savo 
atstovus deryboms su darb
daviais. Detroite, automo
bilių industrijos centre, su
daryta taryba, kuri išris 
visus darbininkų reikalus su 
darbdaviais.

Deroite pradėta rengtis 
įvedimui 36 valandų darbo 
savaitės automobilių indus
trijoje. Taip pat savo bus 
padidinta algos 10 nuošim
čių, kad sutrumpinus darbo 
valandas darbininkų uždar
bis butų maždaug toks pat 
kaip gavo ikišiol.

UŽ APDRAUDĄ BE
DARBIAMS

Washington. — Paduota 
bilius įvedimui visoje šaly
je apdraudos darbininkams 
nuo bedarbės. Prezidentas 
Roosevelt tam pritaria, ir 
sakoma kad tą bilių prave- 
dus, bėgyje dviejų metų įsi
galės ir susidarys fondas 
kuris pajiegs aprūpinti be
darbės paliestus darbinin
kus. Tą fondą sudarytų pi
nigai surenkami iš darbda
vių ir tam tikra dalis at
skaitoma iš dirbančiųjų al
gų.

JAPONIJOJ ŽUVO 1,556
Tokio. — Pereitos savai

tės Hakodate miesto gaisre 
žuvusių skaičius pasiekė 
1,556 žm.

PRAGYVENIMAS 
PABRANGO

S. Valstijose šymet pra
gyvenimas jau yra apie 25 
nuoš. brangesnis negu bu
vo šiuo laiku pernai.

Nesusitaiko. Berline ėjo 
Vokiečių derybos su sovie
tų agentais gavimui penkių 
metų kredito, prekybai su 
Rusija, kuri nori gauti Vo
kietijoje dirbtų mašinerijų. 
O sovietai žadėjo pirkti ma
šinas iš Amerikos kaip tik 
gaus pripažinimą. . . .

Nukirto galvas. — Dues- 
seldorf, Vokietija. — Na- 
zių teismo nuosprendžiu, 
nukirsta galvos trims ko
munistams už nužudymą 
Naziu kareivio.

PENKTADIENIS, KOVO-MARŲH 30. 1934 Vol. XIX (19-ti Metai). KAINA 5c.

Atsišaukimas Į Amerikos Lietuvius
GELBĖKIM PAVERGTUS BROLIUS. — PADVIGUBINKIM VILNIUI 

VADUOTI AKCIJĄ AMERIKOJE.

SAKO NORĖTA ĮVES
TI KOMUNIZMAS
Washington. — Atstovų 

Buto komisijoje iškelta ga
na ypatingas dalykas. Dr. 
Wirt iš Gary, Ind., parašė 
laišką iškeldamas aikštėn 
kad Prezįdento Roosevelto 
surinktų patarėjų (“smege
nų trusto”?) tarpe buvo no
rima dalykus perversti taip
kad Amerikoje įvedus ko
munizmą.

Tas “smegenų trustas”, 
sako skundėjas, norėjo pa
naudoti Rooseveltą tik kai
po priedangą savo revoliu
cijai, panašiai kaip Rusijo
je buvo Kerenskis, o tuoj po 
jo atsirado Leninas.

Jie planavo Rooseveltą 
pastumti į šalį, laikui at
ėjus, ir pasodyti į jo vietą 

ą nors panašaus į Staliną.

PRANCŪZIJOS 
BĖDOS

Paryžius. — Prancūzija 
palengva krypta link mili- 
tariškos diktatūros, bijoda
ma Vokietijos; prie to šalis 
varginama naminiais nera
mumais, žudynėmis, politiš
komis intrigomis, prie ku
rių privedė Staviskio fir
mos bankrvtavimas ir jo 
nusižudymas.

Prancūzijai pritruko pi
nigų ir valdžia turėjo už
traukti paskolą.

ĮIEŠKO PRIPAŽINIMO
Washington; — Japonija 

užvedė tiesiogines derybas 
su Suv. Valstijų vyriausy
be gavimui Amerikos pri
pažinimo Mančukuo valsty
bei, kurią Japonija padarė 
iš Mandžurijos.

NIEKO PANAŠAUS!
Varšava. — Gandams kad 

tuoj Lietuva susitaikys su 
Lenkija padaryta galas ka
da užrubežinių reikalų mi
nisteris Beckas išleido už- 
ginčijimą kad net nebuvo 
jokių derybų tarp tų dviejų 
šalių užvesta.

Lynchburg, Va. — Kilus 
gaisrui viešbutyje, 16 sve
čių sudegė, 85 kitų sužeista.

PANAMA IR AUKSAS 1
Suv. Valstijos už naudo

jimą Panamos kanalo susi
siekimui tarp Atlantiko ir 
Pacifiko sutarė mokėti Pa
namos respublikai po $250,- 
000 į metus auksu. Dabar 
gi, Suv. Valstijoms išėmus 
auksą iš pinigų pagrindo, 
Panama vistiek reikalauja 
aukso. Roosevelto patvar
kymu nuo pereitų metų pa
daryta uždraudimas aukso 
mokėjimo, o Panama atsi
sako prmiiti Suv. Valstijų 
čekį už tą sumą. \

HITLER TAPO ‘PIRŠLIU’
Munich. — Hitleris pasi

ryžo papiršliauti Vokietijos 
senmergėms ir šiaip bied- 
noms mergaitėms, duoda
mas iš valdžios iždo pase
gą, kad jos galėtų ištekėti. 
Žada skirti net 60 milijonų 
dolarių, kurie bus duodami 
del 200,000 mergų.

Amerikos Lietuviai, gelbėkim 
pavergtos rytų Lietuvos Lietu
vius nuo bado. Pagalba būti
nai reikalinga. Badas ir maras 
siaučia Vilniaus krašte. Mu
sų broliai ir seserys smaugiami 
skurdo, vargo ir bado šmėklos. 
Tenai plėtojasi karštinės epi
demija, miršta seni ir jauni Lie
tuviai. Badas ir karštinės epi
demija talkininkauja okupan
tams Lenkams išnaikinimui Lie
tuvių.

Mes Amerikos Lietuviai ma
tydami tragišką pavergtų Lie
tuvių likimą, negalim su ramia 
sąžine žiūrėti į musų viengen
čių trągingą padėtį. Priešingai, 
privalom daryti rodą Vilniečių 
gelbėjimui, privalom ištiesti 
savo pagalbos ranką.

Amerikos Liet. R.-K. Federa
cija išleisdama savo atsišauki
mą į Amerikos Lietuvius pra
šo ištiesti pagalbos ranką Vil
niaus krašto badaujantiems 
Lietuviams. Musų spaudoje: 
“Dirvos” nr. JI ir 12, “Tėvy
nės” nr. 12, “Amerikos Lietu
vio” nr. 11 ir 12, taipgi, pasta
ruose numeriuose “Draugas”, 
“Garsas” ir “Darbininkas” pa
duoda baisias žinias apie badą 
Vilnijoje.

“Vilniaus Rytojus” ir “Vil
niaus Žodis”' ir nepriklausomos 
Lietuvos spauda praneša apie 
tragišką likimą rytų Lietuvos 
pavergtų Lietuvių. Tos baisios 
žinios verste verčia mus kuo- 
greičiausia rimtai susidomėti ir 
mtis ūmios akcijos gelbėjimui 
badaujančius Vilniaus krašto 
Lietuvius!

Todėl, suprasdamas tragingą 
padėtį pavergtų Lietuvių, atsi
šaukiu į visus Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrius Amerikoje, 
kartu į visus Amerikos Lietu
vius, ir prašau visus nevilki
nančiai daryti rodą pagalbos 
teikimui Vilniaus krašto Lietu
viams. Labai pageidauju kad 
Vilniui Vaduoti Sąjungos sky
rių komitetai pasirūpintų, kur 
galima, sušaukti visuomeniškus

DERYBOS SU ANGLI
JA PERTRAUKTA
Kaunas. — Kovo 9 d., Lietu

vos delegacijos pirmininkas Lie- 
tu vos-Anglijos prekybos dery
boms, ministeris B. K. Balutis, 
kuris sugryžo iš Londono, “Lie
tuvos Aido” redakcijos atstovą 
plačiai painformavo apie dery
bų eigą.

Ministeris pastebėjo kad vi
sos derybos nebūna lengvos. 
Kiekvienas derybose jau pri
gimties budu siekia kuodau- 
giausia gauti ir kuomažiausia 
duoti. Sunkumai pašalinami 
tomet kai viena pusė įsigilina ir 
gerai supranta kitos pusės pa
dėti ; kai tarpusavyje atsisako
ma nuo tų reikalavimų, kurių 
negalima patenkinti, derybose 
pasiekiama kulminacinis punk
tas. To punkto prieita ir Lie
tu vos-Anglijos derybose. Lie
tuvos delegacija jau yra deta
liai susipažinus su Anglų rei
kalavimais, o Anglai su musų 
pageidavimais, 

masinius susirinkimus, kad to
kiuose visuomeniškuose susirin
kimuose butų daroma rinklia
va gelbėjimui Vilniaus krašto 
badaujančių Lietuvių; taipgi, 
pageidaujama kad visose Lie
tuvių kolonijose butų daromos 
rinkliavos Lietuvių draugijose, 
klubuose ir kuopose, kad šia
me veikime ir darbe butų ben
dras nesrovinis visų Lietuvių 
veikimas, ypatingai pageidau
jama kad butų įsteigta visuo
meniški komitetai.

PARODYKIM VIENINGĄ 
AKCIJĄ

Patartina kad visi Amerikos 
Lietuviai imtųsi bendros akci
jos, pavyzdin kaip tas daroma 
Clevelando ir Hartfordo Lietu
vių, kurie jau įsteigė bendrą 
visuomenišką komitetą ir po 
vadovybe VVS skyriaus bend
rai veikia. Tokia vieninga ak
cija pageidaujama visose Lie
tuvių kolonijose kuogreičiausia

Gelbėjimui badaujančių Vil
niečių, vadavimui Vilniaus kra
što ir sostinės Vilniaus, būti
nai reikalinga visos Lietuvių 
tautos vieninga akcija. Tiktai 
vieningame bendradarbiavime, 
vieningose Lietuvių pastangose 
bus galima rasti reikalinga pa
galba išgelbėjimui badaujančių 
nuo bado mirties ir ligų, tei- 
kint reikalingą maistą, medika- 
lę pagalbą, kartu ir dvasinį pa
stiprinimą — viltį Vilniaus kra
što Lietuviams kovoje su Len
kų okupacija, bado maru ir vi
sose jų nelaimėse.

Prie tokio labdaringo, neap
sakomai labai svarbaus musų 
tautai uždavinio ir darbo ragi
na mus Vilniui Vaduoti Sąjun
ga, prašo mus Amerikiečius tal
kininkauti. Ar mes atsisaky
sim gelbėti nuo bado pavergtus 
Lietuvius? NE! negalim atsi
sakyti, priešingai, privalom ben
dradarbiauti su VVS ir remti 
nelaimingus savo viengenčius, 
skurdo ir bado nelaimių pri
spaustus pavergtame Vilniaus

Ne tik susipažinę, bet ir vie
ni kitus supratę, nors visi sun
kumai dar nėra nugalėti.

Iš Lietuvos pusės sunkumas 
tas kad Lietuva negali paten
kinti visų Anglų reikalavimų, 
kol nėra paaiškėję kiek ji galės 
Anglijoje savo gaminių par
duoti.

Daugiausia mes eksportuoja
me j Angliją bekono, kuris su
daro 60 procentų viso išvežimo 
Į tą kraštą, o išvežėme Angli- 
jon pernai už 71 milijoną litų. 
Tuo tarpu bekono importo klau
simas Anglijon dar nėra paaiš- 
kėjęs. Jame ir gludi derybų 
sunkumas iš Anglų pusės. An
glai, norėdami paskatinti savo 
bekonų gamybą, įvedė impor-. 
tuojamam iš kitų kraštų beko
nui aprubežiavimą. Tokių ša
lių kurios Įveža bekoną yra 11, 
tarp jų ir Lietuva. Kiekviena 
iš tų valstybių reikalauja An
glijoje gauti sau teisę įvežti 
tam tikrą kiekį bekono.

Be to, sunkumų yra klausi
me kiek bekonų gali pristatyti 

krašte.
Todėl, vardan visų Ameriko

je VVS skyrių, atsišaukiu ir 
prašau visų Amerikos Lietu
vių imtis kuogreičiausia rimtos 
akcijos gelbėjimui rytų Lietu
vos pavergtus brolius nuo ba
do. Prašau šaukti masinius 
susirinkimus, sudaryti visuo
meniškus komitetus, daryti rin
kliavas visose Lietuvių koloni
jose, surinktus pinigus urnai 
siųsti WSCK Moterų Sekcijos 
pirmininkei poniai M. Biržiš
kienei Kaune (Duonelaičio gat« 
9a).

Vilniui Vaduoti S-gos Centro 
Centro K-to Moterų Sekcija rū
pinasi badaujančių Vilniečių 
šelpimo reikalais. Ji veikia po 
vadovybe VVS Centro Komite
to, rūpinasi teikti Vilniečiams 
pagalbą maistu, drabužiais, gy
duolėmis ir gydytojų patarna
vimu. Vilniaus badaujančių 
šelpimo reikalais, taipgi visais 
veikimo organizaciniais reika
lais rūpinasi VYS skyrių įstei? 
gtas Organizacinis Informacijų 
Komitetas Amerikoje, norin
tieji informacijų prašomi krei
ptis pas šio komiteto sekretorę, 

Miss E. Povilaitytė,
427 Zion St. Hartford, Conn, 
arba pas pirmininką

W. W. Chase (Čekanauską) 
Keney Tower Hotel,

Hartford, Conn, 
arba pas šio komiteto narį, 

A. S. Trečiokas
197 Adams St. Newark, N. J. 
Komiteto nariai asmeniškai ir 
raštu aprūpins visus reikalin
gomis informacijomis, VVS C. 
K. narių Kaune antrašais, nu
rodys veikimo budus, ir tt.

Laukdamas Amerikos Lietu
vių vieningos greitos akcijos 
gelbėjimui Vilniečių nuo bado, 
taipgi laukdamas ūmios akcijos 
steigimui visuomeniškų komi
tetų ir Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyrių, pasilieku,

W. M. Chase, '
VVS Sk. Am. Org. Inf. K-to 

Pirmininkas.

Anglų farmeriai. Kol tai nėra 
paaiškėję, Anglų vyriausybė 
negali daryti jokių žygių, nes 
farmerių bekono gamybai di
dėjant turi būti mažinama be
kono importas iš užsienio, ir 
atvirkščiai.

Baigdamas pasikalbėjimą p. 
Balutis pareiškė vilties kad ge
rai valiai esant susitarimo bus 
pasiekta. Nenugalimų kliūčių 
derybose nėra.

Ministeris ypač pabrėžė kad 
Anglijos oficialiuose sluogsniuo- 
se Lietuva sutinka ypatingo 
palankumo. Anglai mus gerai 
supranta ir kaipo didžiausiai 
Baltijos bekonų gamintojai jie 
norėtų Lietuvai suteikt net tam 
tikrų pirmenybių, ypač jei pa
sirodytų kad Anglai farmeriai 
negali pristatyti tiek bekonų 
kiek reikalinga.

PALEIDO SUIMTUOSIUS
Lietuvos laikraščiai pažymi 

pranešimus iš Berlino buk Len
kai paleido eilę suimtų Lietu
vių Vilniaus krašte.



D I R V A

» PITTSBURGHO IR PENN.
ŽINIOS

RENGIA KONCERTĄ PA
RĖMIMUI R A J A U SKAIČIŲ. 
[Balandžio 29 d. Pittsburghe 
rengiama koncertas parėmimui 
jaunų artisčių, Zon'os ir Julės 
Rajauskaičių, kurios labai daug 
darbuojasi pasitarnaudamos šio 
miesto Lietuviams išpildyme 
programų. Jodvi dar lanko 
mokyklą ir kartu ima muzikos 
pamokas, taigi kad neturėtų 
nutraukti šio savo mokslo, ir 
galėtų pasekmingai tęsti to
liau, susidėjo būrelis gerų Lie
tuvių surengimui joms koncer
to. štai kurie Įvertina tas jau
nas Lietuvaites scenos žvaigž
dutes ir linki joms gero pasi
sekimo bei sutinka pasidarbuo- 
,ti joms koncerto surengimui: 
Kun. X. M. Žukauskas, Dr. J. 
Baltrušaitienė, Edvardas Bal
trušaitis, p. Liaukevičienė, p. 
Kildušienė, A. Gilienė, P. Ba
džius, p. Bernotaitis, Petras 
Paulionis, Juozas Gilius ir kiti.

Koncerte dalyvaus vietiniai 
scenos mėgėjai ir kaip kas iš 
kitų kaimyninių miestų, taip 
kad Pittsburgho publika turės 
labai gražų programą.

Atsibus Lietuvių Piliečių Kl. 
salėje, 1721 Jane St., S. S.

Svarbu yra paremti musų 
jaunimas, kuriems sunkesnės 
gyvenimo aplinkybės neleidžia 
prasisiekti patiems. Mums da
bar jau reikia jaunų jiegų, o 
ateityje reikės dar labiau, mu
sų kulturiškus darbus dirbti, 
todėl visi be skirtumo privalo 
tą koncertą paremti. Savas.

PRANEŠIMAS
C. Lukšys, išvažiuodamas į; 

Lietuvą, paliko man rodyti vi- i 
sas jo filmas. Jisai Lietuvoje 
darys ir parveš naujų kalbamų 
filmų. Kas norėtų matyti Da
riaus-Girėno, Chicagos Lietu
vių Dienos ir kitokias Amerikos 
Lietuviškų kolonijų filmas at- 
sikreipkit pas mane.

Bronius Nekrašas. 
537 Linden St. Scranton, Pa.

LAUKIA DZ1MDZIŲ. Ba
landžio 11 d. čia lankysis kom
pozitorius A. Vanagaitis, artis
tas J. Olšauskas ir keli Chica
gos jaunuoliai su koncertu.

WILKES BARRE, PA.
Wyoming klonies Lietuviai 

apie 60 delegatų nuo įvairių or
ganizacijų, suvažiavo aptarti 
rengimą aviacijos dienos, kuri 
čia nutarta daryti Birželio 3 d.

Komitetą sudaro šie: pirmi
ninkas Adv. J. S. Lopatto; vi
ce pirmininkai A. Galinskas ir 
Petras Stravinskas; užrašų raš
tininkas A. Ambrozaitis; finan
sų raštin. Deltuva; iždininkas 
Leo šeporaitis; iždo globėjai 
L Veckys, šalčiutė ir Banelie- 
nė. Spaudos komisija: Matas 
Zujus, K. Demikis, K. Žukaus
kas. »

NIAGARA FALLS, 
N. Y.

STREIKAS. William Penn 
viešbučio tarnautojai sustrei
kavo del to kad viešbučio val
dytojai nors turėjo išsidėję N 
R A ženklus, visai nepildė val
džios patvarkymų ir darbinin
kus spaudė ir mažai algos mo
kėjo. Kada ir gauta iš senato 
darbo komisijos patvarkymas 
kad viešbučio ponai turi pildy
ti NRA išlygas, jie ir tada prie 
jų neprisitaikė ir darbininkai 
turėjo sustreikuoti.

ŽUDO PAPŪGAS. Pittsbur
ghe susekta papūgų (paukščių) 
liga ir mesto sveikatos virši
ninkai pradėjo linkti iš namų 
papūgas ir žudyti kad liga ne
prasiplatintų. Iki pereitos sa
vaitės visame mieste paimta 
ir nužudyta tų paukščių 180.

GYVENO IKI ATKASĖ, TADA 
MIRĖ

Johnstown, Pa. — Kasyklo
je užgriuvo iš viršaus akmenys 
jauną darbininką, Louis Wei
land, 22 m. amžiaus. Darbinin
kai greitai ėmė jį gelbėti ir ka
da nuvertė nuo jo tonus akme
nų, vaikinas pasakė: “Aš gy
vas!” ir tuoj mirė.

PRADĖS DIRBTI. Union
town, Pa. — Naomi kasykla 
prie Fayette City pradės dirbti 
Balandžio 2 d. Gryš dirbti 300 
darbininkų.

MUSŲ GYVENIMAS
Jau senai kaip niekas nepa 

rašo į laikraštį apie musų Lie
tuvišką koloniją, esančią šalę 
to garsaus pasaulyje Niagaros 
krioklio. Nors mes gyvuojant 
neblogiau palyginus musų skai
čių su kitomis kolonijomis, ir 
galim' pasigirti kad turim nau
ją bažnyčią ir keletą draugijų, 
k. t. Šv. Jurgio ir net visų- tri
jų Susivienijimų kuopas, betgi 
kaslink Lietuvybės tai mes sto 
vim labai žemai. Kitos koloni
jos apvaikštinėjo Vasario 16-tą 
skirdamos aukas Vilniaus rei
kalams ar kitiems tautiškiems 
tikslams, o mes visai nieko ne- 
surengėm. Kada buna parapi
jos naudai reikalas tai mes ir 
Airių patroną Patriką su iškil
mėmis apvaikščiojant.

Taip, Kovo 17 d. surengėm 
vakarienę, po vakarienei buvo 
muzika ir šokis, nes, mat. sako, 
šv. Patriko dienoje, nors ir ga
vėnios laike, galima šokti, jeigu 
tik parapijos naudai....

Musų jaunimas pradėjo ju
dėti, sutvėrė bažnytinį chorą, 
kurį vadovauja Edvardas Lau
žius; choras pamaldų laike jau 
gražiai mums Lietuviškai pa
gieda. Garbė p. Laučiui, var- 
goninkui, ir jo chorui. Jau se
nai kaip negirdėjom Lietuviš
kos giesmės. Per keletą metų 
Lietuviškoje bažnyčioje vargo- 
ninkavo mergina Indijonų tau-

Visa Kelionė Juromis
J Jūsų Tautinę Klaipėdą 

(per Copenhagen^) 
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

S. S. UNITED STATES ............... Balandžio 7
S. S. FREDERIK MII .............. Balandžio 21
S. S. UNITED STATES .............. Gegužės 12
S. S. FREDERIK VIII .\............... Gegužės-26
S. S. I NITED STATES ................. Birželio 16
S. S. FREDERIK MII .................. Birželio 30

DIDELĖ EKSKURSIJA
*o priežiūra Lietinių Agentų Draugijos

New Yorko Gegužės 12 d.

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA 
ypatiškni Vadovaujama Juozo Janush’o. Jr. 

laivu “FREDERIK VIII” 
iš New Yorko Birželio 30 d.

Platesnių informacijų kreipkitės pas vietos arba pas kitus 
autorizuotus agentus arba i

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
27 Whitehall
New York, N

2-18 Washington -St.
Boston, May.

130 N. LaSalle St. 
Chicago, III.

OLŠAUSKAS IR VANAGAITIS SURENGĖ 
TRUMPĄ MARŠRUTĄ

Komu. Vanagaitis, Juozas Olšauskas ir “Margučio“ Armo
nikų orkestras lankysią antrą savaitę po Velykų šiose kolo
nijose: Balandžio 11 — Pittsburghe; Balandžio 12 — Cle- 

velande; Balandžio 13 — Daytone.

Los, ji nemokėjo Lietuviškai, 
taigi mišias atgrodavo ir atsa
kydavo tiktai Lotyniškai. Už 
tai galima butų primesti kaltė 
parapijos valdybai ir musų kle
bonui Kun. F. Gelumbini. Da
bar musų bažnyčioje skamba 
Lietuviškos giesmės.

Tiek tik nesmagu kad meš 
kaipo Lietuviai apvaikščiojom 
Airių šventąjį su šokiais, o sa
vo Tautos šventę visai užmir
šom .... žemaitis.

DAYTON
LANKYSIS “DZIMDZI-DRIM- 

DZI”
Lietuviai gerai žino sekan

čius žodžius: “Oi, dainos, dai
nelės, jus mano patieka, kai aš 
jumis dainuoju širdies skaus
mai palieka”. k 1 *

štai penktadiepio vakare, Ba
landžio 13 d., Barney Commu
nity salėje dainuos musų myli
mi artistai - dainininkai - links
mintojai kompozitorius 'A. Va
nagaitis, J. Olšauskas, ir pui
kiai pagros “Margučio” orkes
tras susidedantis iš akordeonų.

Todėl visi Lietuviai Dayto- 
no, ^Springfield, Columbus ir 
Cincinnati esat kviečiami atsi
lankyti į tą smaginusį “Mar
gučio” parengimą. Tai yra 
vienatinė jums proga pamatyti 
tuos WJJD radio artistus ir pa
dėkoti jiems už suteikimą tokių 
puikių programų.

Dar žodis Lietuviškam jauni
mui. Ir musų jaunimas bus 
sužavėtas gražia Lietuviška 
daina, muzika. Pagaliau, prie 
pabaigos bus šokiai, kuriems 
gros paties “Margučio” orkes
tras, kartu atvažiavęs iš Chi
cagos.

Daina yra musų tautos stul
pas, meilės, broliškumo ugnieš 
skleidėja ir pakėlimas dvasios: 
Neužmirškit “Margučio“ kon
certo Balandžio 13 dieną!

“Kaunas yra Slaunas”. Lie
tuviška užeiga “Kaunas”, pO 
antrašu 519 Valley st., yra la
bai patogi ir smagi Lietuviams 
užeiti liuoslaikiu. Savininkai 
A. Eretikas ir P. Račkevičius, 
geri, linksmo budo Lietuviai, 
visada maloniai jus pasitiks..

“D." Rep.

NEW HAVEN, CONN.
Pavasario jau laikas, vienok 

orai nėra šilti. Darbai pas mus 
dirbtuvėse taip sumažėję kad 
rodos visai šiame mieste dirb
tuvių nėra. Daugybė žmonių 
be darbo, visi vaikščioja nusi
minę.

Viešų darbų, taip vadinamų 
CWA, dar iki šiol dirbta po 3 
dienas, bet pradėta atleidinėti 
ir iš tų darbų. Nuo 1 dienos 
Balandžio girdėti bus atleista 
visi iš viešų darbų. Kaip to
liau bus sunku atspėti.

Pragyvenimo reikmenys pa
brango ko ne pusiau tiek kiek 
buvo seniau.

Viskas eina silpnai, ir musų 
draugijos nieko nesiima dirbti, 
viskas apmirę.

Gal po Velykų darbai - kiek 
pagerės. K. Blažaitis.

J. A. URBONAS . . ■■■ 
“Dirvos” Agentas- Daytone 

531 Michigan Ave. Dayton, O,

HARTFORD, CONN.
Rengia massniitingą. Vietos 

VVS skyriaus nariai nutarė 
rengti masinį protesto mitingą 
prieš Lenkus, išnešti protesto 
rezoliucijas pasmerkimui Len
kų persekiojimus pavergtų Lie
tuvių Vilniui ir visoj rytų pa
vergtoj Lietuvoj. Taipgi, pra
dėtas vajus rinkliavos šelpimui 
badaujančių Vilniečių. Pradžia 
jau padaryta. SLA. 124 kp. 
nariai, savo susirinkime sume
ti auką virš $5.

Lietuviai pralaimėjo. Lietu
vos Vyčių kuopos basketbolo 
jauktas šią žiemą nugalėjo vi
sus kitus Hartforde basketbolo 
jauktus, bet pralaimėjo Rhy
mers’ jauktai 33 punktais prieš 
37, tokiu bildu neteko progos 
būti kandidatu į šio miesto bas- 
ketbolininkų čampionatą. Ta
čiau ateitis Lietuvių sportinin
kams daug žada, nes tai vienas 
iš geriausių jauktų, stovi tre
čioje eilėje.

Varduvės. Tėvas ir sūnūs 
Januškevičiai, abudu Juozai, 
varduvių dienoje turėjo malo
nų siurprizą. Juk draugai su
rengė jiem varduvių pokilį. Fil- 
mininkas Januškevičius vos su- 
gryžęs iš Penn. valstijos filmų 
maršruto, pateko į jam suren
gtą varduvių paminėjimui ban
ketą ir turėjo malonų laiką.

Vyksta Lietuvon. “Dirvos" 
korespondentui teko pasikalbėti 
su Juozu Januškevičium, vienin
teliu musų jaunu filmininku, 
kalbamųjų kinomotografo fil
mų tekniku, kuris painformavo 
mane kad Birželio 30 d. išva
žiuoja su ekskursija į Lietuvą, 
tiesiog į Klaipėdą be persėdimo, 
Skandinavų Amerikos Linijos 
laivu “Frederik VIII”.

Pasikalbėjus patyriau kad p. 
Januškevičius Jr. filmuos savo 
bendrakeleivius ekskursą n t u s 
laive del kronikos judamų pa
veikslų, kurie bus rodomi Lie
tuvos teatruose ir Amerikoje 
kaipo kronikos žinios. Tai pir
mas tokis įvykis Lietuviškų 
ekskursijų istorijoj. Kitais žo
džiais sakant, keliauninkai p. 
Januškevičiaus ekskursijoj pa
teks į judamus paveikslus nebū
dami Hollywood© artistais.

Januškevičius Jr. pageidauja 
kuodaugiau savo ekskursijoje 
matyti Lietuvių,, ypatingai ar
tistų, dainininkų, komikų, ku
rie, jo nuomone, jam vadovau
jant galėtų sudaryti keletą 
programų del kronikos paveiks
lų. Patartina tiems Amerikos 
Lietuviams kurie mano važiuo
ti į Lietuvą, pasinaudoti proga 
ir važiuoti su p. Januškevičiaus 
vadovaujama ekskursija tiesiog 
į Klaipėdą. Pateksit j filmą, o 
sugryžę Amerikon kitą žiemą 
patys save matysite kuomet p. 
Januškevičius apsilankys pas 
jus tas .filmas rodyti.

“D.” Koresp. M.

PAJIEŠKAU Kasparą Sakalauską, 
paeina nuo šaulių. Gyveno Clevelan- 
de, per jį išsirašiau “Dirvą”. Buvo 
pas mus N. Dakotoj, išvažiavo Kana- 
don.

Toliau, jiėškau Praną, Kostaiitą ir 
Juozą Dilesnius, visi buvo Chicagoje. 
Juozas turėjo karčiamą ir Michigan 
valstijoj ūkį. Paeina iš, Rokiškio vai.. 
Jiciūnų kaimo. Turiu svarbų - reikalą, 

Taipgi jioriu susižinoti su Kaziu 
Dauniu, Rokiškio par.,. Bajorų kaimo. 
Vėliausia rodos dirbo Detroite.

Žiriahtieji apie- juos arba jie patys 
prašomi atsišaukti-

A. ETasinevičius
Box !)?-' Karlsruhe. N. Dak.

i

Kovo 30, 1934

BROOKLYN© - N. Y. IR N. J. 
ŽINIOS

VILKĄ Iš GIRIOS ŠAUKIA
“Tėvynės” reporteris prane

ša kad nauji “Vienybės” šėri- 
ninkai-direktoriai bėdavoja jog 
ne tik vietiniai bet ir iš kitų 
kolonijų žmonės įžiūri jog da
bar “Vienybė” virto socialistų 
laikraščiu. Už tai esą kalti bu
vę “Vienybės” redaktoriai, to
dėl “Vienybė” patalpino Bukš- 
naičio ilgą tiradą-editorialą, ku
riuo labai piktai tuos buvusius 
redaktorius iškolioja.

Iš šalies žiūrint atrodo kad 
tėvyniečiai-vienybiečiai taip ne
gailestingai kandžiodami ir ko- 
liodami nuskriaustus darbinin
kus, kuriems nei už darbą ne
užmokėjo, šaukia vilką iš gi
rios. Jo nereikėtų šaukti. Kar
tais jis pats ateina.

Tie buvę redaktoriai (Valai
tis ir Klinga) tikrenybėje buvo 
perdaug nuolaidus ir nieko ne
pasakojo ir neveikė save ir sa
vo idėjas nuo tų puolikų ap
ginti.

Iš kitos pusės, tautininkų 
maskomis apsidengusių raudo
nukų toks puolimas nesiginan- 
čių ir neturinčių priemonių gin
tis, yra labai nesportiškas ir 
juokingas.

KALBĖK AIŠKIAI
“Vienybė“ vis kalba kad kaž 

kokie priešai jį valdžiai skun- 
dę. Tame yra kas tokio neaiš
kaus, ko Tysliava nenori pasa
kyti. Atrodo jis įieško sau 
“kankinio vainiko”. Skųsti ką 
nors valdžiai už skriaudas ar 
įstatymų laužymą nėra’ prasi
žengimas. Tam valstybės už
laiko teismus.

Negeras darbas gali būti tik 
tada jei skundikas ką neteisin
gai skundžia ir padaro skriau
dą. Jei kokie jo ar “Vienybės” 
priešai ištikro juos’kame netei
singai apskundė ir padarė ko
kią skriaudą tai kodėl tokių 
skundikų kad visuomenė žino
tų kas jie yra. Dabar išrodo 
kad Tysliava “skundikais” no
ri padaryti visus kas tik yra 
jų ambicijų priešais. Taigi, p. 
Tysliava, kalbėk aiškiau.

RADIO PROGRAMAI 10:30 
vai. rytais. Naujas Lietuviškas 
radio programas iš stoties WM 
BQ duodama rytais 10:30 vai. 
Vadovauja Juozas Tarnas. Pa
tartina “Dirvos” skaitytojams 
Didžiajam New Yorke užsisukti 
savo radio 10:30 vai. ryto ant 

1500 kyloeicles.

BALIUS. Jaunų Vyrų Me
tinis Velykų Balius bus sek
madienį, Balandžio 1 d., nuo 
7:30 vai. vakare, Grand Para
dise salėje (Havemeyer Grand 
sts.). Grieš du orkestrai Lie
tuviškus ir Amerikoniškus šo
kius. Įžanga vyrams 75c., mo
terims 50c.

BROOKLYNO BĖDOS
Vienas iš vargingiausių žmo

nelių Brooklyne dabar tai po
nas Strumskis. Jis dabar klūp
čioja ir tupinėja prieš Vitaičių 
dinastiją. Vežioja juos taxi ir 
daro visokius nuolankavimus. 
Vasario 25 d. statė operetę “Bi
rutę”, bet ne p. Strumskienė, 
o Zosė Vitaitienė gavo Birutės 
rolę. Brooklyno žvaigždė p. 
Strumskienė turėjo vaidinti pa
prastos choristės rolę. Viso to 
pažeminimo priežastis tai p. 
Strumskio didelis noras gauti 
Vitaičio paramą tapti SLA. pre
zidentu. Reikia tik įsivaizduo
ti kas atsitiks kada Strumskis 
to savo troškimo neatsieks.

Ir “jo didybei” Vitaičiui ne 
kaip sekasi. Atsiranda “maiš
tininkų” kurie drysta jo “ma
jestotą“ pažeminti.

Tą pačią savaitę įvyko SLA. 
5-tb Apskričio konvencija. Da
lyvavo nelaiminga skaitlinė de- 
legatų—13. Vitaitis savo svei
kinimo kalboj iškilmingai pasi
žadėjo “su padidinta energija” 
dirbti SLA. 5-to apskričio la

BALTIMORE, MD.

kui ir padaryti apskritį gyvu 
ir veikliu bunu. Pasirodė, “jo 
didybė” siekė daugiau titulų — 
jis norėjo likti apskričio pirmi
ninku. Bet čia kaip tik atsi
rasta “nepaklusnių” asmenų — 
prieš Vitaitį kandidatavo A. S. 
Trečiokas ir liko išrinktas! Vi
taitis labai įsižeidė ir jau į jo
kias komisijas ir jokio darbo 
apskrityje nepriėmė. Visi su
prato kad jo pažadas padidin
ta energija dirbti buvo tik bal
sų gaudymo priemonė. Trečio
kas be abejo nukentės nuo “jo 
didenybės” už neklupčiojimą, 
kaip daro Strumskis: jis net 
savo žmoną priverčia pasiže
minti iki tokio laipsnio iki ko
kio ji niekad nėra dasileidus.

žvalgybininkas.

UŽMUŠĖ LIETUVĮ
Kovo 25 naktį (Brooklyne), 

Lankaus alinėje, ant Grand st., 
įvyko netikėta žmogžudystė.

Svetys Babrauskas susiginči
jo su darbininku. Ginčas pa
siekė muštynių. Babrauskas 
buk griebęs peilį smogti, dar
bininkas sako gindamasis smo
gęs Babrauskus į galvą ir tas 
parvirtęs. Manydamas kad Ba
brauskas tik apsvaigo, darbi
ninkas jį pakėlė ir pasodino 
ant kėdės, ir uždaręs įstaigą 
paliko jį iki ryto išsimiegoti. 
Kitą rytą atjęs pradjo Babrau- 
ską žadinti, bet patyrė kad jis 
užmigęs amžinu miegu....

Policija sulaikė darbininką 
ir kelis kitus asmenis kaipo liu
dininkus ir tardo. Rep.

VAKARIENĖ IR BALIUS
Newarke. Balandžio 8 d. ren

giama iškilminga vakarienė ir 
balius, kurio pelnas skiriamas 
antram skridimui paremti. Tas 
parengimas bus Lietuvių salė
je, prasidės nuo 3 vai. po pie
tų. Vakarienė nuo 6 vai., lai
ke kurios tikima gerų kalbėto
jų. Prie šio darbo daugiausia 
prisidėję jaunesniųjų veikėjų, 
kurie su pasišventimu dirba pa
rėmimui antro lakūno, Janu
šausko, kuris pasiryžęs šią va- 
carą skristi į Lietuvą.

LIETUVIO KARČIAMOJ 
UŽMUŠTA LIETUVIS

Kovo 25 d. naktį Laukaus ir 
Misiūno alinėj jo darbininkas 
Siubrinskas, kaip policija sako, 
užmušė svetį Panoskį. Užmuš
tasis ir kaltinamasis abu seni, 
po virš 60 metų amžiaus. At
sitiko sekančiai: Subrinskas 
buk užmynęs Panoskui “korną” 
ir iš to prasidėjo tarp jų vai
dai. Vaidai pasiekė muštynių. 
Sako Panoskis griebęs peilio, 
o darbininkas Subrinskas smo
gęs lazda j galvą ir svetys nu
krito. Tada darbininkas jį pa
guldė į lovą, buk manydamas 
kad jis atsipeikės. Užradė įs
taigą ir išėjo. Pirmadienio ry
tą savininkas Laukus, išgirdęs1 
apie įvykį, nuėjo svetį prikelti 
ir rado-negyvą. Pašaukta poli
cija pradėjo tyrinėjimą ir tar
dymą. Paimta klausinėjimui 
apie desėtkas žmonių. Rep.

SUSIŽEIDĖ. “Dirvos” skai
tytoja, uolous rėmėjo Vinco Sa- 
daičio žmona, Stasė, 34 m. am
žiaus, Kovo 27 d. labai sunkiai 
susižeidė.

Ponai Sadaičiai turi biznį 
143 Henderson st., Jersey City. 
Namo antram aukšte jie gyve
na. Poni Sadaitienė išėjus j 
leduotą kiemą staiga paslydo 
ir ant geležų puolus išsilaužė 
koją. Ligonė tuoj nuvežta į 
Jersey City miesto ligoninę.

Norintieji aplankyti ras ją 
ligoninėje .

DARBŠTUS VYRAS. New
arke vėliausiu laiku smarkiai 
Lietuvybės darbus pradėjo dir
bti p. Dutkus. Bravo! Užra- 
šinėk, p. Dutkau, ir “Dirvą”!

NAUJA SALĖ GREAT NECKE 
“Dirvos” skaitytojas ir rė

mėjas, p. Mikas Sabienka, 91 
Steamboat rd., Great Neck, L. 
I., Velykų pirmą dieną atidaro 
savo puikią salę.

“Dirva" dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugų.

Iš BAET. LIET. DRAUGIJŲ 
TARYBOS VEIKIMO

Vasario 23 d. ši taryba laikė 
savo susirinkimą Lietuvių sa
lėje. Iš komisijos raporto, ku
ri rengė Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimą, Vasario 18 
d., paaiškėjo sekanti dalykai.

Didžioje salėje aukų surink
ta $58.40. Iž biznio apatinėje 
salėje pribuvo $240.45, viso in- 
ėjo $298.85. Išlaidų buvo $211.- 
54, pelno liko $87.31.

Stambesnes aukas davė šie: 
K. Stuikis $2; po $1: S. Levo- 
navičius, P. Weizingoff, V. Bie- 
lis, P. Mockevičius, J. Galinai- 
tis, A. Venskaitis, p. Venskai- 
tienė, A. Janušis, M. Karalius, 
A. Brazis, V. Pledas, K. Akelai
tis.

Aukos tapo padalinta šiaip: 
Vilniaus Lietuvių Kultūros dr- 
jai $30; Vilniaus Vadavimo Są
jungai $25; Dariaus-Girėno pa
minklui $25. Be to nutarta 
užprenumeruoti į Tautinį kny
gyną “Musų Vilnių” ir “Vil
niaus žodį”. Tas parodo kad 
Baltimorės Lietuviai su Taryba 
priešakyje ne tik kad šauniai 
paminėjo Lietuvos nepriklauso
mybę bet dar nemaža auka pri
sidėjo kaip prie Vilniaus vada
vimo taip ir pagerbimo tragin-. 
gai žuvusių savo tautos didvy
rių Dariaus ir Girėno.

Atlikus šį kilnų darbą, Tary
ba nenuleidžia rankų, imasi vei
kai ir toliau tautinėje dirvoje.-

Štai dabar, Balandžio 14 die
ną, rengia didelį pasikortavimo 
vakarą, kurio pelnas skiriamas 
Pittsburgho Universiteto Lie
tuvių kambariui.

Tikimasi kad vietos Lietuviai 
ir čia prisidės su savo parama. 
Tam reikalui jau yra paauka
vusios po penkinę SLA. 64 kp., 
D. L. K. Mindaugio dr-ja ir 
L. A. A. Klubas.

Prieš trejetą metų Tarybos 
j iniciativa, sumanymu gerų tau
tiečių S. Levonavičiaus, S, But
kaus ir Adv. N. Rastenio tapo 
suorganizuota “Dainos” draugi
ja, kuri turėjo ir puikų savo 
chorą, jį vadovavo p-lė L. Ge- 
ležiutė. Tačiau atsirado asmuo 
kuris pamėgdžiodamas Musso
lini norėjo tapti draugijos dik
tatorium, įvarė draugijai džio
vą, ir šymet per Tautos šventę 
choras jau nedainavo, buvo tik 
dvi poros, Andreikai ir Rutkai, 
reiškia du duetai, vienas kvar
tetas.

Tarpe choristų eina kalbos 
atgaivinti draugiją, diktatorių 
paliekant nuošaliai. Laimingo 
pasisekimo. Balandėlis.

WATERBURY, CT.

DIDELĖ ŠEIMA. Dienraštis 
“Waterbury American“ Kovo 15 
d. patalpino fotografiją didžiau
sios šio miesto Lietuvių šeimos 
kokia iki šiol žinoma. Tai yra 
Mikolo Miklinevičiaus šeima, 
nuo 147 Allen st. Tėvai abu 
dar yra neseni, ypač poni Mik- 
linevičienė išrodo jauna. Vai
kų (ir mergaičių) jie turi vie
nuolika. Keturi jau suauges
ni — du dideli vyrai ir dvi 
merginos, kiti septyni dar vai
kai.

Laikraštis duoda užklausimą 
ar ištikro ta Lietuvių šeima yra 
didžiausia šiame mieste, ir sa
ko, jeigu yra kita Lietuviška 
šeima didesnė už tą lai atsi
šaukia, jų fotografija bus pa
talpinta. Rep.

1934 METU BONU 
KUPONAI

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

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Administracijai 
kokius paklausimus visada 
įdėkite 3c pašto ženklelį.
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KAPT. DARIAUS MOTINOS PADĖKA 
LIETUVOS PREZIDENTUI

Chicago.— “Lituanikai” stai
ga žuvus visai netoli skridimo 
tikslo, visa Lietuvių tauta gi
liai nulindo. Lietuvos Prezi
dentas A. Smetona pirmas at
siuntė lakūnų giminėms užuo
jautos telegramą, kuri Įteikė 
Įgaliotas pasiuntinis Ameriko
je, B. K. Balutis. Tai buvo pir
mutinė užuojauta daugiausia 
nuliudusiems lakūnų giminėms. 
Ji buvo pareikšta visos Tėvynės 
vardu, štai ką Kapt. S. Da
riaus motina atsakė Lietuvos 
Prezidentui:

“Tu, brangusis Lietuvių Tau
tos Vade, pirmas atspėjai visos 
tautos mintį; aukštai įvertinai 
lakūnų Kapt. Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno žygį — Atlan- 
tiko vandenyno perskridimą ir 
tragišką žuvimą — ir Tėvynės 
Lietuvos vardu paskelbei juos 
abu tautos didvyriais, apdova
nodamas juos aukštuoju karžy
gių ordinu — Vyties Kryžium. 
Ir visa musų tauta juos Vebe- 
laiko ir, atrodo, dar ilgai lai
kys, tautiniais didvyriais. Be 
to, Tu, garbingasis Lietuvos 
Vadove, pirmas teikeis atsiųsti 
per Savo Įgaliotinį p. B. K. Ba
lutį malonią užuojautą man ir 
visiems abiejų žuvusių lakūnų 
giminėms. Po to mums užuo
jautą reiškė garbinga Lietuvos 
kariumenė, Lietuvos Aeroklu

bas, įvairios Lietuvių organiza
cijos, atskiri asmenys ir net ki
tos tautos. Aš ir kiti žuvusių
jų lakūnų artimieji nesijautėm 
užmiršti ir tuo budu tartum 
pelnijom dalį tos didžios gar-Į 
bės, kuri teko drąsiems ‘Litua-j 
nikos’ valdytojams.

“Tokis tautos ir jos vado el
gesys reiškia aukščiausią pa
garbą pirmutiniams Atlantiko 
nugalėtojams ir atlyginimą už 
nekaltą auką Soldino pamiškėj. 
Tas verčia mane didžiuotis kad 
išauginau ir išauklėjau Lietu
vai didį patriotą-didvyrį. Te
gul tai bus pavyzdis visiems 
Lietuvos išeiviams kad niekad 
neišsižadėtų Lietuvybės, gim
tosios kalbos, ir visada jaustų 
savo priklausymą senai garbin
gai Lietuvių tautai, kurios da
bartinis Vadas veda ją šviesion, 
gražion ateitin.

Teikkis, garbingasai Tautos 
Vade, priimti mano dukterų, 
sūnų ir mano nuoširdžią padė
ką už pareikštą mums didžią 
užuojautą. Kartu reiškiame 
linkėjimus garbingai vadovauti 
drąsių Lietuvių tautai ir sava
norių aukomis bei Tavo pastan
gomis atgaivintai Lietuvos val
stybei.”

Tikrai, ši senutė gali didžiuo
tis savo sunum, kuris parodė 
didį patriotiškumo pavyzdį. Vi-1

NAUJAS ANTRAŠAS IR KVIETIMAS RUO
ŠTIS PRIE TAUTINĖS SPAUDOS 

VAJAUS
Šiose dienose “Dirva”-“Liau- 

dies Tribūna” atidarys savo ofi
są naujoj vietoj. Chicagos Lie
tuvi joj.

Taipgi svarbu pranešti kad 
su Balandžio 1 diena Chicago- 
je prasideda tautinės spaudos 
platinimo vajus.

Kalbėti apie tautinės spau
dos svarbą Chicagiečiams nėra 
reikalo, nes visi žino kad Chi- 
cagoj Lietuvių kultūriniai dar
bai yra apleidžiami daugeliu at
vejų tik todėl kad tautinė spau
da čia dar nėra tinkamai išsi
plėtojus (po jos paskutinio nu
puolimo).

Todėl gavusieji pranešimus, 
pakvietimus nepamirškit stoti į 
talką ir per balandžio mėnesį 
pasidarbuokite. Visi geros va
lios Lietuviai šioje didelėje ko
lonijoje mažu užsimojimu gali 
labai daug padaryti.

Kada Chicagoj tautinė spau
da buvo galinga, kada Lietuviai 
buvo auklėjami tautiškoje dva
sioje tada viskas kitaip čia bu
vo. Dirbkime už tai ir dabar!

Tie kurie per Balandžio mė
nesį NAUJAI išsirašys “Dir
vą”-“Liaudies Tribūną” užsi
mokėdami paprastą metinę mo
kestį $2.00, gaus dideles nau
dingas dovanas knygomis.

Todėl tėmykite kitus prane
šimus ir padėkite mums pra
vesti tą naudingą darbą, ypač 
patiems Chicagiečiams.

RASTA K. MIKUTĖNO KŪNAS MICHIGAN 
EŽERE

sos motinos turėtų tai prisi
minti. O Lietuvių jaunuoliai tu
ri iš to žygio pasimokyti kaip 
reikia Tėvynė mylėti ir savo 
tautai tarnauti. Visa gi Ame
rikos Lietuvių visuomenė turi 
greičiau baigt statyti pamink
lą šiems didvyriams Chicagoje. 
Gyviau pajuskim tą savo parei
gą! P. Jurgėla.

DARBAI CHICAGOJE
Chicagoj darbai šį mėnesį žy

miai pagerėjo. Firmos didu
moje dirba pilną- laiką. Tiesa, 
naujų darbininkų nepriima, 
nes nuo pirmesnių laikų turi 
savo darbininkus ir juos dau
giausia šaukia dirbti.

Plieno pramonė labai baimi
nosi kad automobilių streikas 
galės pakenkti dabartiniam biz
niui. Tačiau kaip atrodo, au
tomobiliu industrijoje nesusi
pratimai baigiasi tvarkiai. Jei
gu nekils didesnių nesusiprati
mų automobilių industrijoje tai 
ir plieno industrijoj darbai dar 
daugiau pagerės.

Sekmadienį, Kovo 25 d., Chi
cagos policija atrado Michigan 
ežere Kazio Mikutėno kūną. K. 
Mikutėnas- buvo prapuolęs Ko
vo 15 d. ir buvo jieškomas po
licijos per spaudą ir radio. Ke
lios dienos atgal surastas Miku
tėno fondas prie 54-tos gatvės. 
Tą f ordą pastebėjo tūli bedar
biai. Fordą suradus, policija 
per tūlą laiką atsargiai tėmi- 
jo, bet nieko nesulaukė.

štai pereitą sekmadienį išsi
ris© paslaptis kuomet Mikutė
no kūnas atrastas 2 vai. po pie
tų. Ežere buvo pastebėta tarp 
ledų kas tai juoduojant, ir ka
da pasiekė pasirodė kad pluko 
žmogaus lavonas visuose rū
buose.

Kovo 26 d. lavoną apžiurėjo 
miesto daktaras (coroner), ir 
šiuos žodžius rašant dar nebu
vo žinoma jo nuosprendis.

Per eilę metų Mikutėnas gy
veno ir užlaikė alinę po antra
šu 3307 Lituanica Av. Jo žmo
na yra savininkė “Birutės” 
Daržo Justice Park, Ill.

Jis apleido namus Kovo 15 
d. po pietų pasakęs išvažiuoja 

I su reikalais ir tuoj gryšiąs. Bet 
daugiau negryžo, ir tik jo su
šalęs lavonas atrasta. Ar pats 
nusižudė ar kas nužudė tuo 
tarpu dar nepaaiškėjo. Rep.

AMERIKOS LIETU
VIU RAŠYTOJAMS

Atvykęs su tikslu pažinti 
Amerikos kultūrą (spaudą, te
atrą, visokį meną), ir gyveni
mą, taip pat matydamas ir 
skaitlingos Lietuvių išeivijos 
kultūrinį gyvenimą, atsiminiau 
vieną spragą Lietuvos spaudo
je: Lietuvoje dar nėra išleista 
Amerikos Lietuvių rašytojų 
(rašančių, rašiusių ir gal raštų 
dar nerodančių) antologijos- 
knygos kuri vaizduotų visų A- 
merikos Lietuvių darbą ir su
pažindintų su jais Lietuvos 
skaitančiąją visuomenę.

Lietuvoje išleisti tokią kny
gą reikia, ir — pradėdamas šį 
sumanymą vykinti — visų A- 
merikos Lietuvių rašytojų pra
šau atsiųsti man po keletą sa
vo rašinių, kuriuos patys laiko
te geriausiais, kad galėčiau pa
sirinkdamas suredaguoti kny
gą. Prie rašinių pridėkite ir 
savo gyvenimo aprašymą su 
pasirašytu atvaizdu.

Lietuvoje išleidus tokią kny
gą bus atliktas žymus kultūri
nis darbas.

Tokioje rinktinėje knygoje, 
kaip paprastai, turi būti atsto
vaujami visi rašytojai, nes an
tologija, kaip enciklopedija, tu
ri būti išsami.

IŠ SPORTO VAKARO
Kovo 24 d. Chicagoj, 132nd 

Regiment Armory salėj įvyko 
sporto vakaras Dariaus-Girėno 
paminklo naudai. Rengtas šeš
tadienį, dėlto kad nebuvo gali
ma gauti salės kitą vakarą, o 
Chicagiečiai šeštadieniais ne
pratę į parengimus eiti. Bet 
publikos atsilankė vidutiniai į 
didžiulę salę.

Atsilankė Dariaus ir Girėno 
draugas, pasaulinis lakūnas 
Jimmy Mattern. Jis kalbėjo 
per garsiakalbius, pareikšda
mas savo įvertinimą Dariaus ir 
Girėno, tų įžymių Lietuvių la
kūnų.

Kadangi to vakaro surengi
mas kainavo nemažai tai kolei 
kas negalima buvo sužinoti pa
sekmių. Tačiau pelnas bus ne 
koks, nes publikos neatsilankė 
kiek tikėtasi. Mat, basketbolo 
sportas Chicagos Lietuviams y- 
ra naujas dalykas ir senesnieji 
Lietuviai apie jį visai nesupran
ta ir neatsilankė. Dalyvavusieji 
vienok žiurėjo su įdomumu ir 
tuoj suprato kame dalykas.

Chicagos Plečkaitininkų laik
raštis (“Naujienos”) nei puse 
žodžio nepaminėjo apie tą pa
rengimą. Mat, visiškai boiko
tavo ir nenorėjo kad publika 
žinotų. Musų cicilikėliai yra 
godus ant dolarių, todėl iš ku
rių Lietuviškų reikalų jie ne
gauna dolarių tie reikalai jiems 
svetimi. Rep.
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iktai Viduriniai Lapai ... Jie fYra Lengviausi Lapai

uckies Visuomet yra malonūs jūsų gerklei

Arėjas Vitkauskas,
4348 So. Sacramento Ave.

Chicago, Ill.

“MANON” OPERA 
KOVO 31 D.

BORI IR CROOKS TURI VADO 
VAUJAMAS ROLES POPULIA- 

RĖJ MASSENET OPEROJ

“Manon”, populiariška Prancūziš
ka opera, kurią parašė Jules Mas
senet, paremta ant Abbe Prevost’s 
garsios novelės, bus perstatyta vi
soje pilnumoje tiesiog nuo scenos 
iš Metropolitan Opera House New 
Yorke, šeštadienį po pietų, Kovo 31 
d., nuo 1:50 vai. dienos (ĖST), per 
sujungtą tinklą NBC WEAF-WJZ, 
su pagalba Lucky Strike cigaretų 
išdirbėjų.

Lucrezia Bori, tarptautiniai garsi 
soprano, dainuos vadovaujamoje ro
lėje, o Richard Crooks, tenoras, dai
nuos jos mylimojo, Des Grieux ro
lę. Kiti žymus Metropolitan žvaig
ždės bus Angelo Bada, Leon Rothier 
ir Giuseppe DeLuca.

Louis Hasselmans bus kondukto-

ŠALTA ŽIEMUŽĖ! Kovo 26 
dieną Chicagoj vėl pradėjo pil
nai snigti ir oras atšalo.

HAMMODN, Ind. — Kovo 
25 d. čia (netoli Chicagos) vie
na moteris peršovė savo vyrą 
kad jis nesiplovė rankų prieš 
valgant pusryčius. Bet sužei
stas vyras paskui atėmė iš jos 
revolverį ir ją gal mirtinai pa
šovė.

rius. Opera dainuojama Prancūzų 
kalboje. Pilnas artistų sąstatas yra 
sekantis:

Manon Lescaut ..........Lucrezia Bori
Poussette ................... Pearl Besuner
Javotte ......... i. . Philine Falco 
Rosette ................... Dorothea Flexer
Des Crieux ........... Richard Crooks
Guillot ............................ Angelo Bada
De Bretigny . . George Cehanovsky 
Karčiamninkas .... Paolo Ananian 
Sargybiniai ............... Max Altglass

Arthur Anderson
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K LR tiktai puikiausias tabakas auga —Jung
tinių Valstijų pietuose, Turkijoj, Graikijoj —— 

visame pasaulyje, mes surenkame del Lucky Strike 
pačią tabako derliaus grietinę. Ir tai reiškia tiktai 
vidurinius lapus. Ne viršutinius lapus—kadangi 
anie yra nedasivystę—utenunokę. Ne apatinius lapus 
—kadangi anie yra prastesni kokybėje—jie auga 
arti prie žemės, yra stambūs, purvini, smėlėti. Vi
duriniai lapai yra lengviausi lapai — turi geresni

“It’s toasted”

skonį ir ūkininkams mokama aukštesnės kainos už 
juos. Tie viduriniai lapai yra vieninteliai naudo
jami išdirbime Luckies. Be to, “It’s toasted”—del 
gerklės apsaugos. Ir kiekvienas Lucky yra pilnai 
prikimštas šiuo rinktiniu tabaku—padarytas apva
lus ir kietas, laisvas nuo liuosų galų—štai kodėl 
Luckies neišdžiūeta. Suprantama, Luckies visuomet 
ir visais atvejais yra malonūs jūsų gerklei.

Viršininkas ............... Paolo Ananian
šaulys ............... George Cehanovsky
Tarnaitė ........................... Gina Gola

DIDELE EKSKURSI.IA

$ r
TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko į Klaipėdą 
į abi pusi

Išplauks iš New Yorko 

LIEPOS 12 18., 1934 na 
tiesiai be persėdimo j Klaipėdą

į Klaipėdą ir . jei
Pridedant Jung. Vatst. Taksus

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Luckies visuomet yra malonūs justi gerklei

Redak- 
įtrącijai 

visada 
ienkielį-

Tiktai Viduriniai Lapai—Šie Yra Lengviausi Lapai
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Dienos Klausimais
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KROKODILIAUS AŠAROS

Tas pasakymas tinka da
bartiniu laiku mušu laik
raščiams, kurie patalpinę 
atsišaukimą iš Kauno apie ' 
badą Vilniaus krašte, nuti
lo ir norėjo, išviję iš savo 
špaltų (ir galvų) tą baisią ; 
žinią, tęsti toliau agitaciją i 
už “skridimą”.

Taip praėjo viena, kita ir 
trečia savaitė.

Tačiau tie redaktoriai y- 
ra Lietuviai (ne Žydai, ne 
Lenkai ir nenori būti vadi
nami išgamomis). Apsižiū
ri kad po Kauniečių mote
rų atsišaukimo ateina ir ki
tos žinios apie baisenybes 
kokias Vilniaus krašto pa
verti musų broliai pragyve
na.

Pereitos savaitės laikraš
čiuose jau pasirodė ir ko
mentarai apie Vilniečių ne
laimę. Nekurie redaktoriai 
pradėjo daryti pastabas del 
Lenkų žiaurumų ir apie ba- 

• do baisumą.
Bet apie aukavimą, kaip 

ponios Biržiškienė ir Grigo- 
nienė šaukiasi, nei vienas 
redaktorius nei gu-gu.

Jie — visi musei redakto
riai — užsidegę, lyg maži 
vaikai, pamatyti kuogrei- 
čiausia vieną vyruką, už iš 
visuomenės išmelžtus dvi
dešimts tūkstančių dolarių, 
pasikeliant į orą! Tai jų 
visas patriotizmas, visa tau
tos garbė — ir VISAS GY
VENIMO IR ŽMONIŠKU
MO SUPRATIMAS!

Burbulus leisti į orą — 
tai musų “patriotų” visas 
tikslas kuomet t r c č d a lis 
Lietuvos žūsta!

Patys nedrysta pasakyti 
kad aukų Amerikoje rinkti 
nereikia, tik perspausdina 
pastabas kad Lenkai atsi
saką priimti Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus siūlomą 
pagalbą!

Jie, mat, mano kad pa
reiškus kelis tuščius žo
džius prieš Lenkus, paaima
navus kad Lenkai atsisako 
priimti Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus pagalbą, tuo ir 
pasibaigs jų visas “rūpes
tis” apie pavergtą Vilniaus 
kraštą....

Kartu su tuo, jų špaltos 
užpildytos 
beti siųsti 
mui”.

“Dirvai” 
“bereikalingai” ragina rem
ti Vilniečius jie nedrysta, 
nes iš Lietuvos eina vis bai
sesnės žinios apie Lietuvių 
padėtį po Lenkais.

Jeigu jie — tie musų laik
raštininkai — yra Lietuviai, 
jeigu ne tuščiai svaido žo
džius prakalbose (kaip po
terius išmokę) kad Lietu
viai be Vilniaus NENU
RIMS, kodėl nepašventė po
ros numerių paagitavimui 
už gelbėjimą savo nelaimin
gų brolių? Kodėl nesutiko 
paskelbti kad vieną menesį 
laiko pašvęsti vajui VIL
NIEČIAMS GELBĖTI?

“Skridimas” neprapuls, 
gales ir vienu mėnesiu vė
liau atsibūti.

Bet to nereikia, 
no kad pabadavę, 
navę, pasikankinę, 
čiai Lietuviai vieni 
NURIMS, kitus “nuramins” 
Lenkai kalėjimais, kiti ki-

i-------- -------------------------- ! pana j

taip “nurims” ir bus atlik-1 ^entu, 
tas kriukis....

KUR VILNIUI VADUO
TI SĄJUNGOS SKYRIAI? 
Kur jie dės savo surinktas 
aukas šymet? Kodėl jie ne- 
sukrunta dirbti kada išgir
do tą šauksmą kuris turėjo 
būti jų vadovu?

I tams” tarnauti už pažadą 
“padaryti” 

, i1’ 
kitados tą 
mą norėjo 

“Dirva” 
už šiuos kandidatus: 

Vice prezidentu:
A. MIKALAUSKAS 

Sekretorium
M. A. RAGINSKAS 

Iždininku
J. S. LOPATTO 

Iždo Globėjais 
JANUŠKEVIČIUS .

J. ŠLIKAS 
Daktaru Kvotėju

DR. J. S. STANESLOW

tik

J.

jį SLA. prezi- 
Bagočius, kuris 
patį Susivieniji- 
sugriauti.
pataria balsuoti

didelius pinigus, preziden
tas, kurs tankiausia kontro
liuoja akcijas, ima tiek kiek 
tik jam patinka, nepaisyda
mas kad spekuliacijomis vi
sų kitų pinigai gali būti pra
žudyti.

Valdžia dabar tyrinėja jų 
darbus ir algas.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Jr.
Remtini SLA. Kandidatai

Šiuo tarpu SLA. kuopose 
eina balsavimai SLA. Pil
domosios Tarybos narių.

Kaip dabar SLA. padėtis 
stovi, į Pild. Tarybą ineiti
ambicingam, su gerais no- Bankų Gaivu Algos / 
rais žmogui butų jau sun-| genatui ir Federali„ Ee.

, a1'YD) nes senoji zerv0 tarybai patiektos ži- 
Pild. Taryba organizaciją nios parodo kad dešimts 
privedė prie tokio laipsnio Amerikos didžiųjų bankų 
kaip Hoover buvo privedęs galvų paėmė algos'už 1933 
visą šią šalį. Į fiskalį metą nuo $100,000

Bet j Pild. Tarybą vistiek iki $165,000 į metus.
taikosi kandidatu, kurie ti-1 
kiši, į valdybą patekę, pasi- ’ 
tarnauti savo partijai ir 
‘užganapadaryti” savo tuš-! 
čia geismą garbės ii- gal dar 
geros naudos (sau, ne or
ganizacijai).

Tokie kandidatai yra du. pas ngra vertas> tačiau 
btrumskis, vėjo lankstomas kada bankas daro milžiniš- 
žmogus, nuėjęs “demokra- kas spekuliacijas ir uždirba

1 Daugiausia gavo prezi-
1 dentas Union Trust Com
pany, Pittsburghe, <$165,000.

Chase National Bankas 
New Yorke savo preziden
tui mokėjo $151,744.

i Ir taip panašiai.
Visi žino kad tų vyrų dar-

VOKIETUKO PLANAI
Šiomis dienomis Anglijo

je išėjo iš spaudos vertimas 
Vokiečio profesoriaus E- 
waldo Banse knygos, “Ger
many, Prepare for War!” 
(“Vokietija, Ruoškis Ka
rui!”). Hitleris labai ne
norėjo kad ta knyga pasi
rodytų Anglijoje, nes joje 
kalbama kaip Vokiečiai tu
ri pasiruošti Anglus pulti.

Prof. Banše dėsto geog
rafiją vienoje aukštųjų mo
kyklų. Jis savo knygoje 
nubrėžia rubežius tam Tre
čiam Reichui, kurį Hitleris 
lipdo. Pasirodo kad į tą 
Reichą (valstybę) profeso
rius norėtų paimti “Vokiš
ką” Klaipėdą (bet ne visą 
Lietuvą, kaip kiti nazių va
dai nori), dalį Lenkijos ir 
Čekoslovakijos. Tačiau to 
“Reicho” Vokiečiai, sako 
nesulipdyr be kraujo ir ka
ro.

LIETUVOS ŽVĖRYS, PAUKŠČIAI, 
AUGALAI IR JŲ APSAUGA

šauksmais sku-
pinigus “skridi-

primesti kad ji

Jie ži- 
paaima- 

Vilnie- 
amžinai

KO VERTAS KAUNAS?

PARUGĖS TAKAS
Pušis palinkusi galine
Svyruoja, gaudžia pakelėje, 
Kaip seniau, kai užkaltynio 
Laukuose klykdavom išėję.

Dar tvenkinyj karosai plauko,
Ir antys maudos vandenyje....
Ten su mergaitėm šviesiaplaukėm 
Lietus prašniokšdamas išlijo.
. Laukai su pievom susiėjo

Ir javas javui laišką tiesė.
Tada sraunaus vandens tekinėje 
Maniau kaip daina išsiliesiu.

Oi buvo linksma mum ir gera
Arkliais naktigonėn išjoti
Ir pasapnuot šilkinės skaros,
Darželiai mylimos mergiotės.

O jos, ar jos kada pamąstė,
Ar jos atspėjo musų mintį,
Kad tik del jų mum mielos brastos
Ir takas paruge.pramintas?

Gal tiktai tu, pušie galine,
Mus supratai neabejingai,
Ir vakarai, pakvipę kmynais,
Gal nuo budėjimo sustingot?

O vis dėlto taip gera, gera
Sapnė naktigonėn išjoti
Ir pasapnuot šilkinės skaros, 
Žiedai, išdykėlės mergiotės. . . .

“Trimitas”. Stp. Zobarskas.

PILSUDSKIO DRAUGAS 
NELAIMĖJE

New Yorko “Times” tal
pina iš Berlino žinią kad 
ten areštuota Lenkas baro
nas von Sosnowski, kuris 
1920 metais pasižymėjo tuo 
kad buvo būryje tų Pilsud
skio generolų kurie su Že- 
ligowskiu grobė iš Lietuvių 
Vilnių. Tas baronas areš
tuotas už šnipinėjimą.

Įdomu ir tas kad sykiu 
pateko ir.punus karo metu 
pagarsėjusio Vokiečių ge
nerolo Falkenhayno.

LENKAI VAIDIJASI 
SU ČEKAIS

Prieš savaitę atgal Ne v. 
Yorko dienraščiai buvo pil
ni žinių apie kįlančius vai
dus tarp Lenkų ir Čekų. 
Yra nužvelgiama kad dum
tuves pučia Vokiečiai, ku
rie bando Lenkiją atšaldy
ti nuo Prancūzijos ir jos 
talkių, turbut tikslu vėliau 
su ja geriau apsidirbti.

Lenkai kelia trukšmą del 
taip vadinamos Tesseno sri
ties, kur gyvena keletas 
Lenkų, kuriuos Čekoslova- 
kai, esą, persekioja.

“Broliai” Lenkai verčiau 
. tepasižiuri ką jų dešinėji 
ranka daro Vilniuje su Lie
tuviais, pirm negu jieškoti 
priekabių svetur.

Senovėje Lietuva buvo garsi savo di
džiuliais neįžengiamais miškais, kuriuose 
veisdavosi galybės visokių žvėrių-žvėrelių, 
paukščių, ir augdavo įvairių augalų.

Amžiams bėgant, miškai retėjo, o žvė
rys, paukščiai ir augali nyko, niekeno ne
saugojami, o visų žudomi ir naikinami.

Lietuvos žemėse buvo didžiausias Eu
ropoje miškas, Baltavėžio giria, kurios plo
tas buvo daugiau kaip tūkstantis ketvir
tainių kilometrų. Tai buvo vienintelis Eu
ropoje miškas kurio nebuvo palietus žmo
gaus ranka. Dabar tas miškas priklauso 
Lenkijai. Baltavėžio giria buvo garsi tuo 
kad ten veisėsi laisvėj Stumbriai, kurie ki
tur jau buvo senai išnykę. Prieš pasauli
nį karą Stumbrių ten buvo apie 700 štukų,. 
karo metu buvo žymiai apnaikinti, o per 
bolševikų ir Lenkų karą 1920 metais galu
tinai buvo visi išžudyti.

Nepriklausomoj Lietuvoj didžiausios 
girios yra Kazlų Rudos miškai ir Žalioji 
giria Panevėžio apskrityje, o Lenkų oku- 
kuotam Vilniaus krašte — Rūdninkų miš
kai, vadinami Gudų šilu.

Nepriklausomos Lietuvos miškuose dar 
pasitaiko įvairių retesnių žvėrių, paukščių 
ir augalų. Kuršių kopose, Klaipėdos Kraš
te, ii- keliose kitose vietose dar yra brie
džių, kurių medžioklė yra uždrausta. Api- 
tikriai, briedžių Lietuvoje dar yra apie 100 
štukų. Stirnų pasitaiko labai dažnai. Jų 
-rali būti keli tūkstančiai. Medžioti galima 
tiktai patinus ir tai tik labai trumpą lai
ką. Yra dar elnių ir danielių, nors nedaug.

Paskutinis lokis Lietuvoje buvo už
muštas 1910 metais ties Druskininkais.

Paskutinė lūšis buvo nušauta 1920 m. 
ties Jonava, o paskutinis bebras — 1922 m. 
Dubysos žiotyse, prie Nemuno.

Gana daug dar yra šernų, barsukų ir 
kitų smulkių žvėrelių. Pokariniais laikais 
priviso gana apsčiai vilkų, kurie yra nai
kinami kiek tik galima. Lapių yra ne
maža, lygiai kaip kiškių ir kurapkų.

Iš retesnių paukščių pasitaiko tetervi
nų, kurtinių, erelių, sakalų. Iš kitų lauki
mų paukščių daugiausia peri Lietuvoj an
čių, tuo tarpu kai žąsys ir gervės Lietuvoj 
peri tik labai retose vietose.

Gulbės niekur neperi.
Žvėrims ir paukščiams apsaugoti ke

lios vietos yra paskelbtos rezervatais, kur 
medžioklė visiškai uždrausta. Vienas re
zervatas yra Žavintos ežeras su apielinkė- 
nis, Marijampolės apskr., o kitas — miš
kuose netoli Kauno, kur laikomi keli brie
džiai.

Iš retesnių augalų Lietuvoje dar visai 
nesenai augo, visoj Europoj jau išnykęs, 
agaro riešutas — vandeninis augalas. Da
bar jo jau nėra, nors jo vaisių-riešutų dar 
randama ežeruose.

Saugesnėse miškų vietose pasitaiko ir 
laukinių vynuogių, nors šiaip vynuogės 
Lietuvoje neauga. —Tsb.

Kad atsakyti i klausimą ko vertas yra 
Kaunas, reikia bent trumpai peržvelgti 
kas tame Kaune yra.

Negalima pasakyti kad Kaune butų 
daug policijos. ' Kauniečiai ramus žmonės 
ir jei kur ir pasitaiko koks Įvykis tai daž
nai apsieina be policijos — patys likviduo
ja visą reikalą.

Visame Kaune su priemiesčiais yra 
devynios policijos nuovados. Be to, vie
na, dešimta nuovada, tvarko visą judėji
mą. Yra dar policijos rezervas (raitoji 
policija) ir valstybės saugumo policija. 
Krūvon sudėjus — viršininkus, valdinin
kus, policininkus ir tt. — Kauną saugo apie 
500 policijos tarnautojų. Kaune yra apie 
120,000 gyventojų, tai vienas policininkas 
saugoja apie 240 Kauniečių.

Kauniečius teisia septyni apielinkės 
teisėjai, gi visokias sutartis daro ir vekse
lius protestuoja penki eiliniai notarai ir 
šeštas vyrausiąs, šešetas teismo antstolių 
turi užtektinai darbo....

Kaune yra 21 užsienių valstybių pa
siuntinybes bei konsulatai,, 7, ekspedicijos 
kontoros, 9 emigracijos biurai, 4 piršliai, 
32 fotografai, 54 siuvyklos, 67 laikrodinin
kai, 38 inžinieriai, 13 vaistinių, apie 2000 
visokių prekybos įmonių, ir tt.

Dvasininkų -yra apie 500. Gydytojų 
įvairių rūšių apie-200, bet atskirai savo 
vardu praktikuojančių tik a]H6 60.

Prostitučių registruotų apie 600!!
Kaune išeina apie 130 įvairių laikraš

čių ir žurnalų. Kaune yra tik apie 5000 
telefono abonentų.

Yra 4 ugniagesių komandos su 23 I 
ugniagesių ir 14 gaisrui gesinti mašinų ir 
kitais įrankiais.

Kaune yra virš 6400 namų. Privačių 
piliečių namai kainuoja apie 300 milijonų I 
litų. Valdiški namai ir bažnytiniai namai I 
taip pat apie 300 milijonų litų.

O kiek jame puikybės, prabangos, gė- I 
rybių ir. . . . skurdo, galima pamatyti tik I 
į jį atvykus. —Tsb.

SAP\ I.NYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų. išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

DU BR

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

Reikalaukit “Dirvoje”

Graži istorinė apysaka

NE MAN 
ne man krūtinėj plakė 
mylinti širdis, 
aistra gelmių krutinės

Ne man,
Vylingai
Ne man
Ir meile deganti ugnis. . . .

Ne man, ne man jos žalsvos akys 
Liepsnojo meile ir viltim, 
Mane jos skausmais persekiojo, 
Vienatvėj, rudenio naktim.

Ir aš prakeikęs savo dalį
Mintim ‘klajojau praeityj, 
Ir taip jai baisų prakeikimą 
Užantspaudavau sau širdyj.

Ir neberas niekad ramumo,
Mano šešėlis persekios, 
Ir su tuo baisiu prakeikimu 
Jis šmėklom kelią jai pastos. . . .

Jonas Morkūnas.

Sovietai .įieško Dolarių
Maskva rengiasi siųsti į 

Suv. Valstijas misiją paty
rinėjimui galimybių padidi- 
nimo prekybos tarp Rusi
jos ir Amerikos. Sovietai 
nori išsistoroti Amerikojei metų amžiaus. <’ 
daugiau dolarių, arba kre-. nėjo Amerikoje.' 
ditų, kad galėtų iš Ameri- į pačios. . . 
kos imti reikmenis. Į *

Seniausias Pasaulyje Žmogus
Seniausias pasaulyje žmogus yra Tur

kas, Zaro Agha, dabar turintis apie 160 
Jis prieš kelis metus važi- 

Dabar jis j ieško 14-tos

Alkoholiniai gėrimai užvis labiausia 
Žinomi yra atsitiki

mai kuomet ‘vaiko pasigėrimas baigdavosi 
...„„...1. Vaikei vaišinimas alkoholiniais

| Japonų pasodintas Man-
džurijos sostan imperato- kenkia vaikų kunui. 
rius, buvusio Kinų impera- ;__ " "
toriaus sūnūs, po Kinų re- mirtimi.
voliucijos 1912 metais likęs. gėralais- yra nusižengimas.
paprastu piliečiu ir vadinę-1

• sis‘Henry Pu Ji, dabar bus
Japonai jam davė sostą AU;ohohnia> geista sveikam žmogui 

Iii- davė Vandą kokį Japonai-nepadidina noro valgyti; kas jaučia relka- 
! parinko. Japonai ir valdys gerti del apetito tuomi parodo kad jis 

. Mandžuriją, kurią pervar-Jyra nesveikas: turi pilvo slogą ar jau be- 
'dįjo Mančukuo. • .pradedantį įsivyrauti alkoholizmą.

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 krautuvėj!, pas dak- 
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” 
6820 Superior avė. Cleveland, 0.
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Tėviškė!
Kas atsitiko su Mastu?
Šis narsus vyras, jodamas Šventosios 

upės krantu patyrinėti, tolyn vykdamas 
pradėjo pamatyti tai kas jį labiau ir labiau 
traukė sparčiau joti į vieną vietą, nes ten 
ką tik matė viskas rodėsi pažystama. Taip, 
tai buvo jo tėviškė, jo gimtinė vieta. Ir 
medžiai, ir krūmai, ir krantai, ir takai ir 
duobės buvo jam pažystama. Tik namelis 
stovėjo kitas ir kiek kitoje vietoje, nes jo 
tėvo namas buvo vikingų sudegintas. To 
užpuolimo laiku jis, septynių metų amžiaus 
vaikutis, buvo pagrobtas ir išvežtas į už- 
jun-

Dabar, visai netikėtai, Apuolę gelbėti 
atėjęs, atrado savo gimtinį kampelį! Toje 
vietoje gyveno kiti žmonės, Danų-Žemaičių 
šeima, šeimininkas buvo Danas, vardu 
Ormas, jo žmona buvo Žemaitė, vardu Eg
lė. Jie jau turėjo keturis paaugėjusius 
vaikus.

Pamatę svetimą raitelį—nes Masys dė
vėjo vikingo rubus ir ginklus — gyvento
jai nusigando; išsyk išrodė kad juos už
klumpa svetimi neprašyti svečiai, nešini 
ugnį ir mirtį. Masys paskubino juos nu
raminti, pasisakė apie save, primindamas 
kad atrado savo tėviškę po daugelio metų. 
Namiškių baimė apmažėjo ir Ormas su 
žmona svečią vaišino ir klausėsi jo apsaky
mų kaip jis, iš savo gimtinio lizdo išvež
tas, svetur užaugintas, prisilaiko prie Klai
pėdos Danų. Apie save visko neišsidavė 
nežinodamas pas kokius žmones pateko; 
savo prisilaikymą Klaipėdoje tyčiomis pri
minė norėdamas patirti ką šie ir aplinki
niai gyventojai mano apie Žuvėdus.

Šeimininkas matydamas kad pavojaus 
nėra, drąsiau apsakė svečiui Apuolės ne
laimę ir kaip juos spaudžia Olavo palikti 
vietininkai. Masini tas labai rūpėjo patir
ti ir jis suprato kad gyventojai Žuvėdų ne
apkenčia ir jiems negelbės.

— Kodėl nesipriešinai, kodėl visi ne
sakykit prieš Olavo vyrus? — kalbėjo Ma
sys.

— Kiek čia musų yra ? Mes silpni 
prieš juos, — atsake Ormas.

— Bet galėtumėt nors kitiems pagel
bėt ir visi išvien stoję Žuvėdus išvytumet. 
Aš čia nieko neturiu, bet jei tik butų už
puolimas aš su jumis eičiau, nes čia mano 
tėviškė! — padrąsinėjo Masys.

Ormo dvasia sustiprėjo. Bet Eglė, į 
juos abejingai pažvelgus, tarė:

— Ką judu ar desėtkai tokių kaip ju
du reiškiat prieš Žuvėdų galybę? Geriau 
ir tylėkit kad jums Žuvėdai negeri, galit 
būti nubausti....

— Bet vis reikia kovoti, gyvi nepasi
duoti kad kailį luptų! Jeigu Klaipėdiškiai 
pultų Apuolę atimti, mes turėtume gelbėt, 
— kalbėjo Masys, patirdamas kur Ormas 
linksta.

— Visados! — atsakė Ormas.
— Nei jie puls nei judu kalbėtit apie 

karą! Juk ir sienos girdi! Pajus Žuvėdai 
apie jūsų kalbas, mus išžudys! ’— rėkė Eg
lė ant jų.

— Mes nieko nedarom, šeimininke, tik 
kalbam kad geriau butų jeigu Apuolėje Žu
vėdų neturėtume. Juk karalius Olavas sa
ko vėl atplauks šią vasarą ir eis plėšti vi
są kraštą. ■ *1 -

— O ar jus atsilaikysit prieš jį? — at
kirto moteris.

— Jeigu stotų visi Lietuviai, Kuršiai 
ir žemaičiai, dar dasidėtų Klaipėdiškiai, 
galėtų ne tik atsilaikyti bet ir išmušti Žu
vėdus, — tvirtino Masys.

— Tegul dievai tuos karus! Perkęsim 
savo trumpą amželį ir po Žuvedais.... — 
numojo Eglė.

Vyrai daugiau su ja nekalbėjo ir iš
ėjo laukan.

Tuo tarpu parbėgo persigandę Ormo 
vaikai ir pranešė kad ateina Žuvėdai.

Masys norėjo paskubėti prie savo ark
lio, šokti ir bėgti, bet buvo pervėlu. Bėgs, 
Žuvėdai paleis paskui vilyčias; jeigu ir pa
bėgtų, šeimininkai atsidurtų pavojuje: Žu
vėdai nužvelgtų kad Ormas su kuo nors 
daro suokalbį prieš juos, ir visą šeimą nu
žudytų,

! Masini neliko nieko kito kaip tik nu- j duoti nepavojingą keleivį ir pasivesti liki
mui.

Penketas Žuvėdų iš Apuolės atėjo iš
rinkti iš Ormo duoklę. Pamatę svetimą 
ginkluotą vyrą, dar su arkliu, jie puolė jį 
suimti.

Meruno žvalgas Masys pateko į Žuvė
dų nagus!

— Kas esi?! — suriko Žuvėdų vadas.
— Žemaitis gimimu, bet Danuose au

gęs, ir dabar iš jų pabėgęs, jieškau savo tė
viškės, bet joje kiti gyvena, — atsakė Ma
sys. Jo mokėjimas Daniškai ir Lietuviš
kai nedavė Žuvėdams abejoti kad jis tei
sybę kalba.

— Tau čia nebus kas veikti! Einam 
su mumis! — įsakė vadas.

— Man vistiek, jeigu tik duosit man 
tinkamą užsiėmimą! — atsakė Masys.

Nors nudavė nepaisąs patekimo Žuvė
dams, bet labai susirūpino kas bus: ar jis 
patekęs į Apuolę Žuvėdų nelaisviu galės 
saviems pagelbėt ar turės prieš savus ka
riauti.

Šeimininkas džiaugėsi kad taip lengvai 
pats išsisuko nuo Žuvėdų, o ar tą savo sve
čią kada matys nežinojo.

Masys atsidūrė Apuolėje, negalėjo su- 
gryžti pas Meniną nei jam duoti kokį gan
dą, ir Ormas nežinojo kur kam apie jį pra
nešti ir ar kam nors apie jį rūpės.

— Matai, ar aš nesakiau kad tylėtu
mei prieš Žuvėdus. Ir pats vos nepakliu- 
vai, — barėsi Eglė kada Žuvėdai su jų sve
čiu

“VILNIAUS KRAŠTE BADU 
MIRŠTA 100,000 LIETUVIŲ— 
Aukaukit ‘antram skridimui’— 
tai šių dienų obalsis visų ma
no broliukų.

KAS SU KUO “BUČIUOJASI”
Kaip aš matau ir mano ra- 

zumas išneša tai garsus obal
sis “Kas ne su mumis tai prieš 
mus” niekad nenustoja funkci- 
javęs.

Tas pats 
raštininkų 
gu katras
čiuoja to tai tam išrodo kad 
jis bučiuoja kurį kitą.

“Laisvė” ir “Vilnis” paskel
bė kad “Dirva” pasibučiavo su 
“Naujaja Gadyne”.

išeina ir apie laik- 
“bučiavimąsi”: jei- 
redaktorius nebu-

buvo tolokai nuėję.

Apuolės Atvadavimas

Apuolėje palikti Olavo vietininkai, su 
vyriausiu vadu jarlu Sveinu, veikė kaip 
duokliarinkiai ir kartu žvalgai, jie savo ži
nioje turėjo viso Apuolės krašto padėti ir 
žinojo Žemaičių judėjimą. Viskas išrodė 
tvarkoje ir nieko nužvelgtino per visą me
tą nesimatė.

Bet štai upe Luoba, tekančia pro pili, 
nelauktai pasirodė vandens atnešamų viso
kių dalykų, kurių pirmiau nesimatė. Svei- 
nas ir jo padėjėjai patyrinėję suprato kad 
aukščiau paupiu turi būti susirinkusių ko
kių nors žmonių, ir paleido žvalgus apžiū
rėti.

Žvalgai tuoj parnešė žinių kad rytuo
se, prie Luobos, visai netoli pilies, atsirado 
ginkluotų žmonių buris. Sveinui pasirodė 
kad juos rengiasi užpulti susibūrę tos apie- 
linkės gyventojai. Juos reikia suvaldyti! 
Skubiai paleido burius vikingų Į aplinkines 
sodybas suvaryti jų vyrus Į pili, kad ir jie 
neprisidėtų, ir kad pagelbėtų pilį ginti.

Žvalgai aplakstę užtiko namie vyrų la
bai mažai, ir juos visus suvarė pilin.

— Šunsnukiai! — suriko Sveinas, su
pratęs kad kiti visi nuėjo Į užpuolikų ei
les. — Išžudyti juos iki vienam!

Gerai žinodamas kad tarp vietos gy-

“Naujoji Gadynė” praneša 
kad vilniniai ir laišviniai pabu
čiavo Grigui j apspjaudytą bar
zdą.

"Draugas” rašo kad “Dirva” 
pasibučiavo su “Naujienomis”, 
o “Naujienos” rašo kad Picbur- 
ke “Dirva” pasibučiavo su “ne- 
zaležnikais”.

Ir taip
Kažin 

galvočiai 
lupų.... 
vių), gal

neatsitinka eudų, b Bagočiaus 
giriamoj “bedieviškoj Ameri
koj” aną metą atsitiko: Picbur- 
ke 
VOTĮ 
ręs
kėlė ?

Aš tuos klausimus jam salė
je padariau, ale tas garsus utė- 

, lių 
du

tūlas Fortūnatus Ivanovič 
del* Bagočevski buvo numi- 
ir vėl iš numirusių prisi-

-Vienas politikierius Pran- 
sakoma, buvo minis- 
devyniuose kabinetuo- 
sugriuvo. Turbut vy- 
gumini užpakalį kad 

devynis

elizijoje, 
teinu net 
se, kurie 
ras turi
nesusimušė 
griūdamas.

toliau ir be galo.
kas butų kad musų 
redaktoriai neturėtų! 
(ar gal geriau, liežu- 
tada niekų nezauny

tų ir niekų nepliaukštų.

aną
ku-atsilankė Bagočius, 

š numirusių atsibudus 
19-ta kuopa surengė 

Bagočius savo kal- 
kad Lietuva tai utė- 

davatkų ir ku-
Tai man kyla klau-

Atidaryta Gromata gerb. Asilui 
iš Bruklyno

Gerb. Asilei i:—Pas mus 
dieną 
riam
socialistų 
prakalbas, 
boję sake 
lių, škaplierių, 
nigų šalis.
simas ar ne pats Bagočius už
krėtė Lietuvą utėlėmis kuomet 
aną metą ten buvo nuvažiavęs?

Antras klausimas, kodėl Lie
tuvoj, kaip tokioj šventoj šalyj,

ventojų nesiranda jokios rimtos atsparos 
jiems pasipriešinti, Sveinas pamanė, viskas 
ko reikia tai paleisti ant jų kokį šimtą ge
rai ginkluotų vikingų ir maištininkai bus 
išmušti.

Pilies įgulės dalis išsileido “nenuora
mas” nubausti ir puolė juos visu žiaurumu. 
Žemaičiai, mažai tesipriešinę leidosi bėgti, 
nebandydami nei laikytis.

Tas Žuvėdų buris į pilį daugiau negry- 
žo: Apuolę pasiekė tik jų kraujas ir keli 
lavonai vandens nunešti.

Žemaičiai, vikingų vejami, bėgo atgal 
— ten kur abiem pusėm upės pastatęs po 
diktoką būrį smarkiausių savo kariaunin
kų, laukė jų Meninas. Žuvėdai įbėgo į 
Lietuvių tarpą ir iš abiejų pusių prie upės 
suspausti žuvo iki vienam.

Tokia tai buvo Meruno klasta išvilioti 
dalį smarkiausių Žuvėdų ir apsilpninti pi
lies gynėjus. Pati didžioji Lietuvių dalis 
buvo dar toliau rytuose, kad kartais koks 
ištrukęs Žuvėdas parbėgęs į Apuolę nepa
sakytų ką matė ir kad Žuvėdai, gavę, tik
ras žinias apie pavojų, pilį sudeginę nepa
bėgtų. Merunui rūpėjo paimti pilį čiely- 
beje.

Sveinas, vis dar nežinodamas tikros 
padėties, ir manydamas kad kova eina tik 
su vietos sukilėliais, skubiai pasiuntė gan
dą į Gruobyną šaukdamas pagalbos, norė
damas pilį išlaikyti iki pribus Olavas.

Meninas gi po šio mūšio skubiai užtie
sė žvalgų tinklą visame krašte nuo Apuo
lės iki Gruobyno ir pajūrio, ir su visa sa
vo kariumene ėjo paimti pilį. Jo žvalgai 
sugavo Sveino pasiuntinius bėgusius Gruo
byno linkui, ir taipgi išžudė Žuvėdus einan
čius sargybas tarp juros ir Apuolės prie 
Bartuvos ir Šventosios upių, ir pastatė sa
vo žvalgus laukti Olavo pribuvimo, z

Sveinui nelauktai, prie pilies pasirodė 
debesys Lietuvių! Vikingai persigando ne-

generolas 
ir nuėjo.

eme nuo pagrin-
Taut. Dem.

KEPURĖS

sykius

Motto:
Kolei pasaulyje bus mulkių tol 
turi būti ir mulkintojų.

GERB. GRIGAIČIO

Iš PO
—Nauji metai, nauji lapai: 

1933 metais nevalia buvo turė
ti degtinės, o 1934 m. nevalia 
turėti aukso.

—New Yorke susiorganizavo 
kairiasparnių prie stalų patar
nautojų unija. Jos vienu pa
grindinių principų, turbut, yra 
nenešti prie stalo dešiniųjų viš
tos sparnų, tik kairiuosius?

—Moterims patinka kad jų 
vyrai butų liūto smarkumo, o 
avino kantrumo.

—Vokietijoj, sakoma, išras
ta stiklai kurie padidina 400,000 
kartų. Ir per tokius žiūrint, 
tačiau, musų socialistuose ne
pamatytum nei krislelio meilės 
Lietuvai.

MAINOSI LAIKAI. Seniau 
gerb. Grigaitis važinėdavo su 
prakalbomis pridavimui stimu
liacijos savo socializmui, dabar 
jau vežiojasi panelę pridavimui 
stimuliacijos sau.

MERUNO ’
PRENUMERATORIAI

girdėtai dideliu užpuolikų skaičiumi, bet 
tikėdami tuoj sulaukti pagalbos iš Gruo- 
byno ir laukdami neužilgo pribunant paties 
Olavo su tūkstančiais naujų vyrų, pasiry
žo pilyje laikytis.

Pilies sveikos atiduoti Olavo vietinin
kai nemanė. Kartu su laukimu pagalbos 
įsakė daliai įgulos surengti visišką pilies 
sunaikinimą jeigu jie turėtų pasiduoti.

Apie pora šimtų Žuvėdų likusių pily
je galėjo ilgai laikytis, ir galėjo, jeigu iš
eities nebus, visą pilį paleisti liepsnomis, 
kad Lietuviams liktų tik plikas kalnas. Po 
to gi, jeigu tuoj pribūtų Olavas, jis atvira
me lauke sutikęs Lietuvius, galėtų daug jų 
išžudyti.

Matys, kurs buvo pilyje, tą matydamas 
labai graužėsi. Gailėjo pilies, nes ji bus 
labai reikalinga. Visą pilį naujai atstaty
ti nespės iki Olavo pribuvimo. Taigi jis 
ėmėsi darbo. Jis pilyje buvo žinomas kai
po Danas vikingas ir gerai pasitarnaująs 
gynėjams, todėl turėjo laisvę. Ja naudo
damasis, primokino ten suvarytus kelioli
ka Žemaičių ir Ormą, kurs irgi buvo į pili 
atvarytas, kad jie visi trukdytų pilies pa
degimą. Kur tiktai galima, užpildinėti že
mėmis sukrautus pakurimui samanų ir sau
sų šakų laužus, kad greitai neįsidegtų. Su 
Ormu sutarė, kaip tik bus proga, kad ir 
gyvastį aukojant, atidaryti Lietuviams pi
lies vartus, kad su mažais nuostoliais galė
tų pilį sveiką paimti.

Aplink pilį buvo suėję arti šeši tūks
tančiai Lietuvių ir Žemaičių!

Meninas pareikalavo Sveino tuoj ati
duoti pilį, bet vikingų vadas, pasiryžęs ko
voti iki paskutinio vyro, pasakė: Pasiim
kit! Jis gerai žinojo kad pasidavus vistiek 
jų gyvų niekas nepaliks, todėl pasiryžo žū
ti kartu su pilimi, jeigu pagalba nespėtų 
ateiti.

šie nauji “Meruno” prenume- 
! ratoriai stojo Į šios apysakos 
leidėjų eiles:

I A. Bender, iš Brooklyn, N. 
. Y., prisiuntė $1.50 už Meruną.
I Aleksandras Cimakauskas iš 
. Pittston, Pa., prisiuntė $1.50 
už Meruną ir 50c už Lietuvos 
žemlapi ir knygelę Du Broliai.

J. L. Senulis iš Pittsburgh, 
Pa., prisiuntė $1.50 už Meruną.

Jonas šeinauskas iš Oakburn, 
i Man., Kanados, prisiuntė $1.50.

Charles H. Laukaitis, iš Bal
timore, Md., prisiuntė $1.50.

Andrius Senkus, vietinis, už
simokėjo $1.50.

B. Gečauskas, iš St. Cathe
rine, Ont., Kanadoj, prisiuntė 
$4: iš jų $2.50 už “Dirvą” ir 
$1.50 už Meruną.

J. M. Navickas, iš Scranton, 
Pa., prisiuntė $1.50.

Vincas Kietis, vietinis, užsi
mokėjo $1.50 už Meruną.

Marcelė Janutienė, iš Irving
ton, N. J., prisiuntė $1.50 už 
Meruną.

Jonas šukaitis iš New Bri
tain, Conn., prisiuntė $2.00 už 
“Dirvą” ir $1.50 už Meruną.

Frances Kondrat, iš Pater
son, N. J., prisiuntė $1.50.

Gabrielius Wiggins iš Water
bury, Conn., prisiuntė $2 už 
“Dirvą” ir $1.50 už Meruną.

PASKUTINĖS DIENOS
Apysaka “Meninas” laikraš

tyje skubiai baigiasi ir tuoj ji 
bus užbaigta spausdinti kny
goje.
visų didžiųjų K. S. Karpiaus 
veikalų. Jums bus malonu to
kią knygą turėti, arba kam pa
dovanoti, todėl kviečiame stoti 
į “Meruno” leidėjus dabar, kad 
jūsų vardas butų įspausdintas 
knygoje kaipo leidėjo.

Siųskit $1.50 tuojau ir jums 
bus viena knyga paskirta. Po 
išleidimo kaštuos $2.00.

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

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

Knyga bus didžiausia iš

(Bus daugiau)

©©©©©@©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©@@©(§)MERUNAS ©

ISTORIŠKA APYSAKA Iš APUOLĖS IŠGRIOVIMO LAIKŲ - ŽUVĖDŲ KARALIUI OLAVUI VADOVAUJANT

KNYGA BUS 500 PUSL DIDUMO KAINA DABAR TIKTAI $1.50

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

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

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

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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SENI AMERIKONAI GAU 
’ ŠIAI ATSILIEPIA

Jau
tsiliepė — Aprašymai apie Juos Tilps
Per Visą Vasarą — Tėmykit, Rasit Savo

Senai Pamestus, Užmirštus Draugus.

JUOZAS GREBL1UNAS 
Cleveland. Ohio

metų amžiaus, gimęs Ko
ri., 1867 m., sunus Motie- 
ir Rožės, iš žebrėnų kai-

67 
vo 3 
jaus 
mo, Metelių par., Suvalkų gub.

42 metai Amerikoje, atva
žiavo 1892 metais, pas Vincą 
Margeli, i Clevelandą, ir čia gy
vena visą laiką.

Amerikon 
burgą, laivu 
išsėdo New

Vedė 1901
Clevelande, žmonos vardas Jie- 
va; vaikai: Jonas, Juozas, Bro
nė.

važiavo per 
keliavo 18 

Yorke.
m. Birželio

Ham- 
dienu,

25 cl.

MAT.IOŠIUS KLIMAS 
Ansonia, Conn.

metų amžiaus, gimęs Šau
ti., 1867 m., sūnūs Motie- 
Puskelnių k., Mariampo- 

, Suvalkų gub.
metai Amerikoje,

KODĖL’ TURIM RINK
TI JONĄ S. LOPATĄ 

SLA. IŽDININKU

laikai kad visuose rei- 
turime griebtis taupu- 
draug ir Susivienijime.

Youth’s Forum
Managing Editor—Peter Skukas City Editor—Walter Krause
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6820 Superior Ave. Cleveland, O. 

Phone: ENdicott 4486

ANUPRAS A. BRANAITIS 
Cleveland, Ohio

78 metu amžiaus, gimęs Bir
želio mėn. 1855 m., sūnūs Jur
gio, iš Klebiškio gm., Naujaso
džio k., Prienų parapijos, Su
valkų gub.

46 metai Amerikoje, atvažia
vo Birželio 23, 1888 m. Cleve
lande gyvena 34 metai.

Atvažiavo pas M. Jankauską 
į Hazelton, Pa.

Lietuvą apleido slapta, išei
damas pėkščias Į Stalupėnus, 
paskui traukiniu i Hamburgą, 
kur sėdo j laivą. Plaukė 12 die
nų ir išlipo New Yorke.

Su pirmutine žmona, 
vedė Lietuvoj 1887 m. 
rus.
vardas Elzbieta Ramanauskai
tė. Jos amžius irgi 78 m. Pa
eina iš Garlevos parapijos.

Mare, 
Ji mi- 

Antrą vedė Clevelande,

67 
šio 6 
jaus, 
lės par.

44 metai Amerikoje, atva
žiavo Gegužės 8 d., 1887 met. 
Ansonijoj gyvena 39 metai.

Važiavo pas Juozą Simana
vičių į Pittston, Pa.

Amerikon važiavo iš Ham
burgo į Angliją, ir paskiau iš 
Liverpoolio Į New Yorką. Lai
vu plaukte 12 dienų.

Vedė Amerikoje 1892 metais, 
žmonos vardas Magdė; vaikai: 
Magdė, Motiejus, Aleksandras, 
Viktorija, Juozas, Agota, Zu
zana.

ve-

atsiradus reikalui

išlipo

pir- 
žmo- 
bijo-

visą

JONAS MESLENKEVIČIUS 
Homestead, Pa.

80 metų amžiaus, gimęs 16 
d. Sausio, 1853 m., sunus Ka
zio, iš Genčionių kaimo, Alytaus-- 
par., Suvalkų g.

52 metai Amerikoje, atvažia
vo 1882 m., pas Klemensą Ežin- 
ską, į Pittsburgh, Pa., ir
laiką gyvena Homestead, Pa.

Važiavo per Hamburgą, lai
vu plaukė 14 dienų, išlipo New 
Y orke.

Vedė Amerikoje, 1883 me
tais. žmonos vardas Veroni
ka.

save:
1902 

j Ro-

RĘSTA U RAN
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA ' 
Duodame Į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legaliskus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS 

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

JUOZAS RIMAVIČIUS 
Brooklyn, N. Y.

61 metų amžiaus, gimęs Ba
landžio 16, 1873 m., sunus Pra
no, iš Strazdų kaimo, Rudami
nos par., Suvalkų gub.

4G metai Amerikoje, atvažia
vo 1888 m., pas seserį j Brook- 
lyną.

Laivan sėdo Antverpene, Bel
gijoj, plaukė 8 dienas, 
New Yorke.

1893 metais pamatėm 
mą elektrišką gatvekarį, 
nes žiurėjo kaip į dyvus,
jo lipti, girdi nesugryš, bet po
licija lipo važiuoti ir sugryžo, 
tąsyk lipo ir žmonės.

Jis parašo plačiau apie 
Brooklyne gyvenau iki

metų, paskiau išvažiavau 
Chester, N. Y., ten 1903 m. ap
sivedžiau ir gyvenom iki 1912 
metų. Paskiau išvažiavau į To
ronto, Kanadą, kur mačiau kei
stą dalyką. Išvažiavom į gi
rią grybauti, priėjom siaurą ra- 
vuką, peršokom ir eisim į kal
ną. bet negali, visas pažlugęs, 
klimpsta. Mes patraukėm ap
link kalną ir užlipom viršun. 
Ten pamatėm kad vanduo ver- 

1 žiasi į viršų ir be jokio ravo 
j bėga į Ontario ežerą. Sakau 

* ; savo draugams: matot kaip čia 
vanduo prieš kalnelį bėga.

Toliau, pradėjau ten atskir
ti Lietuvius nuo Lenkų, bet 
nebuvo galima gauti leidimo be 
Lenkų organizaciją tverti, tu
rėjau imti nuo Lenkų ir sutvė
riau SLA. kuopą. Buvau jos 
sekretorium.

1914 m. gryžau į Rochester, 
gyvenau iki 1926 m., paskui nu
važiavau į Detroit, Mich, 
buvaua keturis mėnesius ir su- 

( gryžau į Brooklyną 29Ž6 m. ir 
1 dabar gyvenu.

“Dirva’s” Easter Ball
Everybody is going to Dirva’s 

Annual Easter Ball. You too, should 
make immediate arrangements to 
attend this GRAND AFFAIR.

There will be comedy skits, songs 
and dancing for all. From Youngs
town, Rose Lucas, comes to enter
tain with her pleasing voice, from 
Cleveland comes Alvina Salasevice, 
Peter Luiza, Lithuanian comic of 
the stage in song and skit, also his 
two partners, John Kazlauskas and 
George Lukas; Adelaide Miliauskas, 

and 
Bros

but 
kad

Adv. Joną S. Lo- 
gyvena Pennsylva- 
SLA. centro. Iš- 
Lopatto, SLA. na- 

organizaci- 
Gana

Pa-
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= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =
| 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
nių pervežimui Į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- = 

= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
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WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS

is inclined to 
in retrospect and take 

of his works. We the 
contributors, do likewise 

in for a spring-cleaning

their
self- 

there 
times

John

Helen Grigas, Albert Jarus 
Florence Alekna; and Hollish 
from Akron.

DATE — Easter Sunday.
PLACE — Lithuanian Hall.
TIME — 5:00 P.M.
Music will be furnished by 

Apanaitis orchestra.
Admission is the usual price plus 

the State tax now imposed on such 
amusements. Therefore, for the con
cert and dancing the total admis
sion is forty cents and for dancing 
only, twenty-eight cents.

Lithuanian Women’s 
Circle Holds Margučių 

Balius
The annual Dance and Card Party 

held by the Lithuanian Women’s 
Circle will take place at the Lithuan
ian Hall, Saturday evening, April 
7th, in the form of a “Margučių 
Balius.”

Prizes donated by the Club mem
bers will be given for card games 
and the five prettiest colored Easter 
eggs. The decorative art of egg 
coloring is an amusing and interest
ing one and the club members are 
hoping that guests will make the 
competition a keen one as they and 
their immediate families cannot par
ticipate in the contest. The judges 
will be selected from the guests.

The general committee in charge is 
composed of Mrs. Zubin, Mrs. Pet
raitis and Mrs. Vilchinskas. Tickets 
may be purchased through them or 
any of the club members. They are 
28c at the door and 25c in advance.

Remember the time — Saturday, 
April 
Hall; 
result

Periodically man 
rest back 
inventory 
staff and 
and are
seeking the enervating appeal of a 
charted course, an even keel, to 
guide us through the rocky and per
ilous routes of writing.

Newspapers, like man, have 
moments, therefore, without 
affaeement, we admit that 
have been let-downs, and at
surges of ambition and interest which 
even then, perhaps, did not produce 
astonishing or less commonplace re
sults.

Writing for English sections of 
Lithuanian papers present no small 
amount of difficulties. Geographical 
conditions are one of them. Since 
many of the Lithuanian papers are 
wide in their scope of distribution, 
this necessitates the need for aptly 
balancing articles of local interest, 
Usually a large number of subscribers 
concentrated in the publisher’s home 
town, and those articles of wide
spread interest where the readers 
are greater in numbers but in smaller 
and less concentrated groups at dis
tant parts of the country. Further, 
geographical conditions change the 
interest of the Lithuanian- English 
readers materially. Out in the East, 
seemingly more attention is paid to 
purely Lithuanian articles while in 
the central west where the readers 
are basically Lithuanian spirited, 
yet, generally prefer articles which 

material 
not only 
but any 
original-

NAUJOJI ROMUVA
A LITERARY LITHUANIAN 

JOURNAL
---------------- 4

Kazys V. Batramaitis.

(Continued from Last Issue) 
Klaipeda

A. Daumantas, Klaipėda and 
Lithuanian Politics; Dr. J. Grinius, 
The Establishment of Cultural In
stitutions in Klaipeda; Pr. Samu- 
lionis, The Battle for the Klaipėda 
District; V. Statkus, Funds for the 
Culturization of Klaipėda.

Law
J. Meškauskis, Children’s Courts; 

J. žagrkakalys, The Safeguarding of 
Authors’ Rights.

Literature
A. Aleškevičius, Works of Faus

tas Kirša; V. Mykolaitis-Putinas, Re
view of Vydūnas’ “Gaisras”; J. Kel- 
iuotis, Review of J. Kossu-Aleksan- 
dravičius’ Anthology “Imago Mor
tis”; Fr. F. M. šaulys, O.P., Dante’s 
“Divine Comedy”; Vetusius, Review 
of G. Pappini’s “Dante Vivo”, Re
view of G. Pappini’s The Actuality 
of Dante.

in the

at all
funda-

7th; the place — Lithuanian 
the event—Margučių contest;
— an enjoyable evening.

A. B.

Atėjo 
kaluose 
mo. Po

Atskaitos mums parodo kad
iš SLA. lėšų fondo kasmet iš
leidžiama daugiau negu Įplau
kia. Taigi taip reikalus 
dant lėšų fondas ištuštės ir tu
rėsime mokėti asesmentus.

Per metus Centro išlaikymui 
išleidžiama milžiniška $50,000 
suma pinigų. Tai yra Pildomo
sios Tarybos bei komisijų algų 
bei kelionių apmokėjimai ir tt.

Dabar brangiausia apsieina 
Susivienijimui jo iždininkas, 
nes jis toliausia gyvena nuo 
organizacijos centro raštinės.

Kadangi seimo tarimu, pato
gumo delei, renkama Finansų 
ir Kontrolės korriisijos toje pa
čioje vietoje iš kur išrenkama 
iždininkas taigi dabar turime 
visus juos Chicagoje, ir jų nu
sprendimu
visi važiuoja iš Chicagos į New 
Yorką, tūkstantį mailių kelio, 
ir tokioms kelionėms per du me
tu tų asmenų tarnybos, išlei
džiama tūkstančiai dolarių.

Kadangi Susivienijimas inkor
poruotas Pennsylvanijoje todėl 
ir organizacijos pinigai yra lai
komi Pennsylvanijos valstijos 
bankuose, čia vėl, kaip tik pri
sieina reikalingas knygas pa
tikrinti ar prinokusius kuponus 
už bonus nuplėšti, ir vėl važiuo
ja iždininkas, važiuoja komisi
jos, ir vėl tas pats: šimtai do
larių išlaidų. Nauda yra tiktai 
gelžkeliams ir važinėtoj ai pa
ima už ilgesni sugaištą laiką, 
bet kokia nauda Susivienijimui 
iš tų kelionių ir sugaištim pra
leidžiamų pinigų? Kokia nau
da iš to SLA. nariams?

Pagalvok, broli, ir gal 
drauge su manim pasakysi
sekančiu Susivienijimo iždinin
ku rinksime 
patto, kuris 
nijoj, netoli 
rinkdami p.
riai sutaupys savo 
jai tuksančius dolarių. 
jau partijas vaikytis, žiūrėkim 
savo reikalų.

Apart to, SLA. nariai netu
rėtų rinkti p. Gugio SLA. iždi
ninku ir del šių prasikaltimų:

1) p. Gugis pereitame seime 
: žadėjo greitai atsisakyti nuo 
: antros algos kurią ima iš SLA.

neva sekretoriaus 
bet iki šiol tą algą

2) Seimo tarimu 
n ink u i yra pavelyta

’ rankų $10,000, bet 
laiko po $70,000 ir

3) Kuomet p. Gugį rinkom 
. iždininku daugelis tvirtino kad

Gugis kaipo advokatas geriau 
nusimanys apie

: bet praktikoje ne 
; naši, nes kiek p.
■ goję investmentų 
i no SLA. pinigų) 
i ko ne visi už tas 
i žiną p. Gugiui savo nuosavybes, 
i Reiškia investmentai nenusise- 
; kė. Pagalios, p. Gugis ir tam 
: reikalui (investmentams dary-
■ ti) .jau pasisamdė patarėją ir 
: net Į New Yorką važiuodamas 
: į Piki. Tarybos suvažiavimus

tą patarėją vežasi.
r Nejaugi to viso Susivieniji

mo nariai negalėtų matyti?
Jaunas Narys.

užlaikymui, 
ima;
SLA iždi- 
laikyti ant 
iždininkas 

daugiau;

investmentus, 
visai taip ei- 
Gugis Chica- 
darė (skoli- 
dabar regis 

paskolas grą-

Rengkites Velykoms!
Marškiniai .......... 79c up Skrybėlės . .......... $1.95 up
Kaklaraiščiai .......... 25c up Kepurės . . ............ 69c up
Kojinės . . . . .......... 19c up Kelinės . . . . ...... $1.69 up
Diržai .......... .......... 50c up Sveteriai . . ............... $1 up
Pajamas . . . .... $1.00 up Petnešos . . ............. 50c up

VYRAMS IR VAIKINAMS Vaikams dviem Kelinėm
S I U T A 1 BLUE CHEVIOT SKITAI

Specialiai po $15 ir $18. Mieros 8 iki 15 metų $6.95

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

LOVE’S ENTRANCING WAYS
Love and Spring came in together 

with a bang for Joe Luiza and Dom- 
icella Salasevice, Cleveland’s Lithua
nian Radio Hour Artists and widely 
Radio Hour Artists and widely 
known hereabouts as orchestra lea
der and pianist respectively when 
they dashed off for better or for 
worse.

Their where-abouts are still un
known at the time of this writing, 
only a single five-worded telegram 
“Don’t worry, mother, we’re mprried”, 

remain as a clue and addressed from 
Sharon, Pa.

Domicella, incidentally is the sis
ter of 
of the

Alvina, of the editorial 
YOUTH’S FORUM.

staff

ser-

Acknowledgment 
Omitted

Through the courtesy of Elta
vice, a bureau in England which 
compiles interesting facts and infor
mation of Lithuanian 
hereby acredit the Elta 
lowing articles published 
tion recently. They are: 
Danish 
mercial 
1933.

wcaffairs, 
for the fol
in this sec
Lithuanian

Agreement, Lithuania’s Com- 
and Industrial Position in

WISHES
wish I had a thousand tongues 

To sing my lady’s praise;
I wish I had a thousand eyes 
To see her winning ways;
I wish I had a thousand banks, 
With all their legal tender— 
A thousand banks that I might buy 
Rich presents for to send her;
I wish I had a thousand hearts 
To squander love upon her;
And I wish I had a thousand swords 
To kill the man who won her.

V. J. B.

i
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WILKELIS FUNERAL HOME 

Licensed Funeral Director 
6522 Superior Avenue 

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
• Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
■ musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumae yra visiems 
: lygus, be tsiivelgimo j kaštus.
: Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- 
: berniškas.

= HEnderson 9292
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entail a wider scope of 
whose inclusion consists of 
Lithuanian articles purely 
contribution with merit and
ity written by Lithuanians. Primarily 
it was with the latter intention 
that this page was promulgated and 
embarked upon its career. The very 
fact that a Lithuanian paper is in 
the hands of a reader denotes to a 
no small degree of a Lithuanian spirit 
therefore readers would not lose 
much of this spirit reading articles 
on other-than-Lithuanian topics. In 
fact, it ought to increase his interest 
because those contributors are broad
ening- rather than narrowing their 
interests in life. Usually these will 
be found to possess a more informed 
group than the others on Lithuanian 
doings. Students who take part in 
extra-curricular subjects show more 
interest on the average and do finer 
work in required subjects than those 
who do not enlarge their sphere of

activities. With the same reasoning 
we apply this to newsppers of this 
type. Moreover, psychology, politics, 
religion, banking and so on are prac
tically the same the world over in 
whatever language we write or 
speak, historical material excepted.

Personally, any original or in- 
genious thought, I believe, should 
be most welcome in these section 
because of their stimulating' influences 
on the mind irrespective of the sub
ject matter. Writing, on even the 
most common-place material brings 
the reader a style or an angle dif
ferent from others which are im
portant in the cultural sense. Li
braries the world over are constantly 
being filled with books duplicating, 
basically, many themes, but the 
powers of expression are totally dif
ferent. There is nothing new under 
the sun is verily true, only the in
terpretation is different. Last year’s 
hat presents an entirely new crea
tion in so far as appearance is con
cerned but fundamentally the hat 
still maintains a domic effect of a 
headpiece. Motor cars, furniture 
and the like are included 
same category.

If any race is to succeed 
it must be informed in the
mentals of life, socially, morally and 
materially. Sociological topics as 
banking, finance, business,, philosophy, 

law, religion and so on reflect great
ly on the degree of culture of any 
race. Just as the tribes were pre
pared to ward off invaders and in
truders, so today, we have plunder
ers on the avenues of sociology 
mentioned and to protect oneself, 
one must have a working knowledge 
of each of these.

It should be borne in mind that 
the above is only a single humble 
opinion. We have received numer
ous letters from our readers expres
sing both extremes and we welcome 
them, for only by their expressed 
opinions can we strike a proper 
balance.

May I suggest that any reader 
having recommendation, critisims, or 
contribution—and you need not be 
detered by fearing tq offend anyone 
by your honest contentions or view
points—simply a card or a short 
letter will do addressed to the author 
and it will be given proper considera
tion. If they arc short enough they 
may be published. We reserve the 
right to censor all or part thereof.

Address all correspondence to Peter 
Skukas, DIRVA. 6820 Superior Ave, 
Cleveland, Ohio.

Music
Kipras Petrauskas at the La Scala, 

interview; J. Žilevičius, Music of 
the American-Lithuanians (serial).

Travel and Description
Br. Biržiškienė, The Valley of 

Jordan, The Dead Sea, Bethelem, 
Nazareth; Dr. T. H. van Peusem, 
Present-day Holland.

Miscellany
M. Jonaitis, Sadism; Pr.’ Saulionis, 

Religious Rearing; P. Slavėnas, The 
Problem of the Almighty; Prof. P. 
B. Sivickis, Two Kinds of Water.

POETRY
In the poetic field we also find the 

products of the outstanding con
temporary poets, among whom we 
find J. Liauda, Magda Mikolaitytė, 
P. Rapsevičius, R. Rutkauskas, P. 
Vaičiūnas, and Kazys Zupka.

SHORT STORIES
The work of Lithuanian novelists 

and short story writers has been 
recognized not only by the Lithuan
ians themselves but also by other 
nationalities. “Naujoji Romuva” takes 
great pleasure in this field with 
its selection of the finest works of 
Lithuanian men and women. In the 
review we might mention the works 
of: B. Buivydaitė, Kazys Jankaus
kas, J. Misevičius, and A. Vaitkus.

Like all other literary journals 
“Naujoji Romuva1
ber of distinctive sections, each pre
senting in review form the progress 
of the arts and science in Lithuania 
and abroad. Among the sections are: 
ART, reviewing the fine arts 
hibitions and commenting on 
news; BIBLIOGRAPHY, a list of 
cent publikations; BOOKS, like 
section Literature, represents
section taking in the scope of book 
reviews; EDUCATION, news of ed
ucational movements and other mat
ter of importance concerned with 
education; FACTS and IDEALS, this 
is the foremost section of “Naujoji 
Romuva” and its scope includes 
short news items on general sub
jects not included in other sections 
or feature articles; Cinematic Art, a 
review of the newest motion picutre 
productions and news of the cinema 
world; THEATRE, a section al
most devoted unlimitedly to reports 
of activities in the State Theatre 
and covering the drama, ballet, opera 
and other muscial activities.

TO Be Continued

has also a num

The Etymology of
Lithuania

By CHARLES H. LAUKAITIS

The Etymology of Lithuania is 
uncertain and conjectural with the 
history of the Country. Hartnoch de
duces the name from “Lituo”, a 
Prince of the Alani, who settled in 
this Country and obtained the so
vereignty. He gave it the appella
tion of “Lituo-Alania”, which, by 
easy transposition came to be known 
as ‘Lithuania”, “Litwa” or “Lietuva”.

The Etymon proposed by Guagnini 
seems to be unnatural. He states 
that Palaemon, an Italian nobleman, 
driven from his native land by the 
then ruling Prince, had settled in 
the Country after a tedious voyage 
to the Baltic coast. Palaemon is 
to have obtained the sovereignty 
gave the Country the name of 
Italia”, which, by mixing with 
vernacular 
the course

DAN CUPID TAKES AIM
Cupid has taunted his bow string 

and is spotting the hearts of some 
half-dozen Lithuanian maidens in 
Cleveland, planning to let the swish 
of the arrow go this summer, ac
cording to our official snooper. Let’s 
hope they patronize the home bus
iness.

ex
art 
re- 
the 
the

YOUTH’S FORUM wishes all 
readers a pleasant Easter and

The 
of it’s 
may the day be bright and shiney 
so that you may strut off with those 
darby clothes, suits and whatnot in 
the annual Easter parade.

said 
and 
“La 
the 

inidiom, degenerated 
of time to “Lithuania”.

II Duce, 
philosophic 
“women are beautiful creatures with 
which to pass away the time if one 
has time to pass away time”, and 
further he asserts, “that women 
should never be taken seriously for 
they are never serious themselves”.

Mussolini, in one of his 
moments stated that

As any psychologist will tell you, 
the worst possible thing you can do 
to a woman is to deprive her of a 
grievance.

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

LIETUVIS ANGLININKAS
ir Malkas Parduodam ir Pristatom į Namus.

$8.00
Visokias geras Anglis

Original Pocahontas Lump....... . .............. .
(Geriausia anglis—vienas bušelis pelenu iš tono anglie

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

)
$7.50
$6.95
$6.25
$5.25
$5.50

Amerikos
** DIDELĖS EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
Rengiamos Liet. Lai v. Agentų 

Sąjungos Amerikoje
Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu 
"GRIPSHOLM 
Gegužės 28 
Liepos 3,š.m.

I KLAIPĖDĄ 
per Gothenburg

Kiti
Išplaukimai

Bel. 21
Geg. 7

Geg. 12
Birž. 4

M.L. Gripshohn 
M.L. Kungsholm 
S.S. Drottningholm 
M.L. Kungsholm

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės Į vietinius agentus arba į

SWEDISH AMERICAN LINE
Boston, io state str.-nev YORK, 21 state str.- Chicago, IBI no. Michigan avė.
Brošiūrėlė apie ekskursijas Tamstai bus suteikta veltui ant pareikalavimo.
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ŽIAURUS KAIMYNU 
DARBAS

Kovo 7 d. vakare Viltrakių 
k., žvirgždaičių v., šakių aps., 
gyventojai pastebėjo Vilčinsko 
ūkyje gaisrą. Subėgę į gaisro 
vietą rado kambaryje sužeis
tus ir nužudytus Vilčinskų šei
mos narius. Kaimynai sužeis
tus ir užmuštus iš degančio na
mo išnešė. Sudegė visi Vilčin
skų namai ir gyvuliai, išskyrus 
vieną arklį ir kelis paukščius.

Gavus apie tai žinią policija 
pribus ištyrinėjo ir nustatė kad 
Kovo 7 d., 
kus atėjo 
Barzdaitis, 
gyventojas
vals. Barzdaitis su Vilčinsku 
kalbėjosi ūkio reikalais. Kurį 
laiką Barzdaičių! pas Vilčins
ką pabuvus, pasigirdo šūvis ir 
Vilčinskui peršauta ranka. Pa
tyrus kad šauta iš lauko, seimo 
tuoj užgesino šviesą ir pasi
slėpė už pečiaus. Tuo tarpu 
Barzdaitis išbėgo laukan.

Po poros miliutų į Vilčinsko 
namą inėjo du ar trys vyrai, 
užsidegė šviesą. Susiradę pa
sislėpusius šeimininkus, vienas

vakare pas Vilčins- 
kaimynas Motiej us 
apie 40 metų amž., 
žardelių k., Barzdų

BRIGHTON LUNCH
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

1769 East 55th St. 
Netoli Lexington Ave.

Užlaikom visokius valgius, ska
nų senovišką alų ir kitus gėri
mus. Lietuviai kviečiami užei
ti. Kalbam Lietuviškai.

Grosernė, Bučernė
Užlaikom visokius groserius 

ir mėsas. Kainos žemos, geras 
patarnavimas. Nepamirškit 
lykas. Linkini sveikiems 

laukti šventu Velykų!
J. P. KWEDAR 

1394 East 66th St. 
Arti Wade Park Ave.

Ve-
s ti

REIKALAUJAM LIETUVIO
PA RD A VĖJO-S A LES M A N 

Pardavinėti Elektriškus padar
gus, Grunow’s Electric Refrige- 
ratoriun. Gali uždirbti gerus pi
nigus, Kreipkitės pas:
QUALITY FURNITURE CO.

4967 Woodland Ave.

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

Nuo Reumatiškų Skausmų
Rcumatiškt; skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain* 
Expelleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo
jau* jausite malonių šiluma, kas liudys, 
kad Pain-Expelleris dirba savo darbų.

Ncsikankinkite, kuomet Pain-Expel- 
Icris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER
MONTREAL CANADA

J. M. ROSENFELD
Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ

Notaras
20 St. James East

Tel. Harbour 3424

vyras pristatęs revolverį Vil- 
činskienci prie galvos pareika
lavo 2,000 litų. Vilčinskienė 
sakėsi pinigų neturinti. Plėši
kas paleido jai šūvį į galvą ir 
nušovė; po to pradėjo šaudyti 
į kitus šeimos narius. Paleido 
vieną šūvį stačiai į burną jau 
anksčiau sužeistam Vilčinskui, 
bet tik dantis išmušė ir Vilčin
skas liko gyvas. Plėšikai pa
leido eilę šūvių ir įsitikinę kad 

j Vilčinsko šeima visa išžudyta 
Idar norėjo pribaigti ir pradėjo 
kapoti kastuvais ir kitais daik
tais. Paskiau paėmę iš lovų 
šiaudų nuėjo į antrą namo galą 
ir padegė, norėdami kad lavo
nai sudegtų ir neliktų kaltės 
žymių.

žudymo metu stebuklingai 
išliko nesužeista pas Vilčinskus 
gyvenus jų giminaitė, Jadvyga 
Kėvelaitytė, 17 m. amžiaus, ši 
mergina pajutus kad antrame 
namo gale jau dega, iššoko pro 
langą ir kaimynų pagalba išne
šė lavonus ir sunkiai sužeistus, 
tačiau trobos, visas inventorius 
ir gyvuliai sudegė.

Juozas Vilčinskas sekančią 
naktį mirė.

Kriminalinė policija Vilčins
kų šeimos žudikus išaiškino. 
Tai padarė kaimynai, Motiejus 
Morkeliunas (Pranckabudžio li
mo) ir Motiejus Barzdaitis.

Barzdaitis, suimtas, prisipa
žino kad jiedu su Morkeliunu 
išžudė Vilčinskų šeimą ir sude
gino trobas.

žudikas Morkeliunas, maty
damas kad bus suimtas, nuo 
policijos valdininkų < pabėgo lau
kan ir nusišovė. “L.A.”

BEN A. BRAZIS
Popieriuotojas ir Maliavotojas

Namų iš vidaus ir iš lauko.
Ištaiso namų 
riuoja 
kas

grindis. Popie- 
sienas. Popieros roliu- 

nuo 6c aukštyn.
6909 WHITE AVE.

HEnderson 2136.

Ofiso telefonas
ENdicott 1378 

Namų 
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1--3 ir 7—8 p. jp-

O ROSEDALE ©i 
Dry Cleaning Go.J

C. F. PETRAITIS, Prop.
6702 Superior Ave.’

VOKIEČIAMS PARŲ 
PO BALTIJOS 

SĄJUNGA

Aido”

są,jungos
Prancuzi-

sąjungos

reik-

kiek
me-

Kaunas. — “Lietuvos 
korespondentas iš Berlino rašo 
kad Vokiečiams labai rupi Bal
tijos valstybių sąjungos klau
simas ir ką prie tos 
turi ar galėtų turėti 
ja.

Baltijos valstybių
klausimas virsta Europos rei
kalu, o Vokietija yra didžiau
sia Baltijos valstybė, taigi jai 
tas klausinius turi didelės 
šmės.

Vokiečiams rupi ar ir 
Prancūzijos prisigretinimo
ginimai Baltijoje — ypatingai 
Lietuvoje — pasisekė.

Išrodė kad Vokiečiams atsi
sukant prieš Lietuvą viskas eis 
blogyn, bet palengva prie Lie
tuvos ima gerintis Prancūzija. 
Tas Vokiečiams nemažai rupi.

Gal but kalbos apie Pilsuds
kio norą taikytis su Lietuva 
yra Prancūzijos darbaš.

HANNA THEATRE
Hanna Teatras, kuris davė per

statymus žymiausių veikalų kokie 
tik scenos istorijoje žinomi, atidarys 
savo duris Velykų vakare, Balandžio 
1 d., su įdomiu veikalu, kurį persta
tys Saul D. Haller su New Yorko 
artistais pirmą kartą Clevelando— 
“Men in White”.

“Men in White” turėjo -didelį pa
sisekimą New Yorke teatralių sezo
nu. Pradėtas statyti pereitą rude
nį, tęsėsi ištisą žiemą. Kritikai i> 
teatrų lankytojai pareiškė didelio 
pagyrimo tam veikalui.

Vakariniai perstatymai prasidės 
nuo 8:40 vai., o popietiniai, trečia
dienį, ketvirtadiejiį ir šeštadienį, nui 
2:30 vai. Kainos vakarais 25, 50 
75c ir vienas dolaris, po pietinės sė
dynės visos po 25 ir 50 centų, ir 
taksai.

Antanas Melsbakas
6802 St. Clair Ave.

Užlaiko visokius valgius, gėri
mus, rūkymus ir lt. Geras pa
tarnavimas, žemos kainos. Lie
tuviai ateikit pas savatautį.

JAMES H. RIEMAN
Geriausia Vaistine

Wade Park avė. cor. E. 66 St. 
Successor to

H. M. ACKERMANN

NAUJA
Lietuviška Valgykla 

1398 East 66,th St. 
Kampas Wade Park Ave.

Visokį užkandžiai, geras Alus 
ir kiti gėrimai. Kainos žemos 
Lietuviai užeikit, patogi vieta.

Win. Molzan, Savin.
VAŽIUOSIT LIETUVON ?— 

treipkitės į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior av. Cleveland, O

ŠTAI VELYKOMS MĖSA
NAMIE RŪKYTOS DEŠROS ..................... svaras 19c
NAMIE RŪKYTI KUMPIAI ......................... 14c
GERIAUSI RŪKYTI KUMPIAI ................. ” 18c
SKANI VERŠIENA KEPIMUI ..................... ” 11c

Linksmų Velykų Visiems.

PENKO’S MEAT MARKET
6700 Superior Avenue

Pirkit visokią mėsą už prieinamas kainas
RUDY’S MEAT MARKET

Mes turim šimtus patenkintų kostumerių; tarp jų daug 
ir Lietuvių.

UŽLAIKOM RŪKYTUS KUMPIUS IR KITOKIAS 
RŪKYTAS MĖSAS

RUDY’S MEAT MARKET
1508 Superior Avenue (14)

2 DIDELES EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
3 d.

16 d.BERENG ARIA
Gegužės

Puikiausiais ekspresiniais laivais 
Išplaukia iš New Yorko 

per Southam ploną

3 <1. ekskursija asmeniškai
vadovaus Pijus Bukšnaitis, o Birže
lio 16 <1. ekskursiją — S. Bergas. 
Abu patyrę ekskursijų vadovai ir 
Cunard Linijos tarnautojai. Kelei
viai iš Southamptono traukiniu vyks 
į Londoną, o iš ten tiesioginiu laivu 
i Klaipėda. Ekskursijų vadai pasi-

CUNARD LINE

keliones

su savo
kelionę.

Gegužes (May) 
Birželio (June)

rupius keleivių patogumu ir 
reikalais.
Tai išimtina proga keliauti 
tautiečiais ir turėt smagią
Labai geri kambariai ir puikus, ge
rai žinomas Cunard Linijos maistas. 
Mandagus patarnavimas.

Informacijų kreipkitės 
agentus arba

į vietinius

1022 Chester
Cleveland, Ohio

Avė.

Tiktai per Balandžio Menesį
DIDELIS PAVASARINIS DIRVOS VAJUS

- STOKIT TALKON VISI!

$2 Vertės Knygų Dovanai
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Velykines Gėlės Elek
triško Darželio Parodoj

OHIO THEATRE
Pradedant šeštadieniu ir per visą 

kitą saaitę Ohio Theatre bus rodo
ma garsi filmą “THE HOUSE OF 
ROTSCHILD”, kuri dabar rodoma 
Europoje. Tikifetų kainos nito 09c 
iki $1.00. su taksais. Šis veikalas 

vienas iš žymiausių Arliss fil- 
kadangi šia filmą George Ar- 
atsiekia savo didžiausio artis- 

Pavcikslas praside-

yra 
mų, 
liss 
tiško gabumo.
da Vokietijos mieste Frankfort ant 
Main, Žydijoj, paskui persikelia į- 
Angliją, kur Napoleono I agentai 
pribuna pas Rotschildą prašydami 
finansuoti Napoleono žygius. Vei
kale yra ir meile įpinta.

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

The Ohio Theatre----------- E. 13th ir Euclid
' perstato

George Arliss in the HOUSE OF ROTHSCHILD
Istoriškas paveikslas. Puikus kostiumai. Gražios scenos. 

Nepaprastas dalykas kalbamuose paveiksluose. Rodoma dieno
mis ir vakaras. Kainos 60c ir aukščiau.

Šventų Velykų 
visiems dalininkams

THE LITHUANIAN SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION

105,000
League Audįto- 
Velykinių gėlių 
išpuošimais ir 
tinka Velykų

Nudging nature by forcing growth of 
plants under ordinary electric light. 
Pradedant Balandžio 2 d. pirmuti

nėje Pasaulyje Elektriškų Darželių 
Parodoje, Electrical 
rijoje, bus išstatyta 
paroda su visokiais 
pagražinimais kurie 
laikui.

Kurie įdomaujasi darželių augini
mu ir nori pasimokyti daugelio da
lykų kurių dar nežino, taipgi patir
ti kaip su pagalba elektros apšildo- 
doma žemė apie gėles, kaip su elek
tra auginama sėklos ir gėlynai, prie 
to pamatyti kaip puikiai, šviesos pri
taikomos darželiuose vakarais, dar
želių pagražinimui nakties laiku, at
silankę į

Paroda 
šiokiomis

šią parodą daug ko patirs, 
buna atdara nuo 9 iki 9 
dienomis.

Miestas be Pinigų
Su Kovo 27 diena- Clevelando 

miesto valdyba pradėjo atleidi
nėti 673 miesto tarnautojus iš 
įvairių skyrių, sumažinimui iš
laidų, nes miestas visai neturi 
pinigu.

Apie 1,000 kitų miesto Įstai
gų tarnautojų dirbs tik pusę 
laiko.

Gatvėse sumažinama šviesos 
naktį, kas antra lempa nedegs.

Miesto maudykles uždaryta 
ir veiks tik penktadieniais ir 
šeštadieniais.

Prie šitokios ekonomijos pri
eita po visos dienos miesto ta
rybos posėdžiavimo su mayoru 
ii kitais viršininkais.

Darbuose pasiliks tik patys 
smarkiausi politikieriai 
binirikai, kurie laikė 
sušilę bėgiojo.

Miestui reikia apie 
000 pasistoti ant kojų, 
sumos iš niekur nesimato.

ir dar- 
rinkimų

$5,000,- 
o tokios

NAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasuš.' 

Dengiu ir taisau stogus ir nuo-
į bėgį] rynas.

Darbas' geras ir nebrangus.
Home Owners

Roofing
J. W. GRAFF 

7313 Myron av;

Furnace & 
Co. 
(Lietuvis).

GArf. 9269-R

Vyru, Motery ir Vaiky
Taupo su Savaitiniu Pasu

Netoli 79,000 suaugusių ir netoli 27,000 mokyklų vaikų, su sa
vaitiniu $1.25 pasu ir mokyklos pasu, važinėja gatvekariais ir 
motoriniais kočais už pigiausią kainą Clevelando transportacijos 
sistemos istorijoje. Daugybei važinėjimas atsieina tiktai po 3c 
už važiavimą šiuo budu.

Niekur kitus Šioje Šalyje nerasite tokios pigios transportacijos. 
Tas buvo galima įvykdyti su kooperacija Miesto Tarybos, kuri 
pagelbėjo mums palaikyti žemesnes musų lėšas.

Sulyg patarnavimo už kaštus plano, tekio kaip mes .operuojame, 
bent koks padidinimas išlaidų reikalauja padidinimo ineigų, ar
ba pakenkimo patarnavimui. Padidinimas lėšų šiuo laiku išsta
tytų pavojun pasų palaikymo privilegiją.

Mes išleidžiame šj persergėjimą nujausdami tam tikrų grupių no
rą panaujinti pastangas iškovoti iš gatvekarių sau nekurias pri
vilegijas karų važinėtojų kaštais. ,

The CLEVELAND RAILWAY Co
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SMAGUS “DIRVOS” VELYKINIS BALIUS Darbai Clevelande

“ELOPINO”. Koto 23 d. ap
leido Clevelandą ir išvažiavę į 
Sharon, Pa., apsivedė žinomas 
muzikantas ir dainininkas Juo
zas Luiza ir Domicėlė Salasevi- 
č’i’tč, jaunesnėj) iš dviejų sese
rų km ios tankiai dalyvavo Lie
tuviškuose programuose salėse 
ir per radio.

Tuo tarpu dar jie į Clevelan
dą ncgryžo. Rep.

Kovo 30, 1934

JUS v NAMAMS REIKIA SIENINĖS POPIEROS, MALIAVOS

šį sekmadienį, Velykų vak t- 
re (Balandžio 1 d.) Lietuviu s, 
lėie “Dirva” rengia dideli 
juokingą vakarą.

Programo dalyviai
Pi ©gramą sp įvairiomis dai- 

j nomis, juokais ir pamargini- 
| mais išpildys šie:

Rožė Lukoševičiutė, 
Alvina Salasevičiutė. 
Adelaide Miliauskaitė, 
Elena Grigiutė, 
Albertas Jarus, 
Florence Alekna, 
Broliai Hollišiai, 
Petras Luiza, 
Jonas Kazlauskas.
Jurgis Lukas (Trys Grybai) 
Gerb. Spragilas bus Veselijos 

Svotas.
Akompanistės — Aldona Wil

kelis, Biruta Vaitkevičiūtė.
LIETUVIŠKI ŠOKIAI

Programas bus nuo 6 iki 8. 
Po programo visą vakarą bus 
tik Lietuviški šokiai. Orkes
tras bus Jono Apanaičio.

Įžanga į programą bus 40c. 
(36c įžanga ir 4c Ohio taksų).

Šokikams po programo įžan
ga 25c ir

Visų prašome atminti

Koks bus tas “Dirvos” “Ap
ril Fool” koncertas ir visas va
karas ?

Aha! To tai pasakyti nega
lima, nes jeigu norit būti gerai 
ir širdingai “sufulyti”, prijuo
kinti, turit ateiti patys ir pa
matyti.

Visi prie to "April Fool” pro-j 
gramo smarkiai ruošiasi. Visi 
artistai turės ką nors netikėto,1 
nelaukto, o publika tą viską su-l 
žinos tik tada kada'po apsižiu-, 
įėjimo visi pradės, juoktis.

Programe dalyvaus vietos ži
nomi ir mylimi dainininkės ir 
dainininkai, taipgi Akroniečiai 
ir Youngstownieciai, o prie to 
bus perstatyta kaip Clevelan
de Lietuviai ŽENYDAVOSI 60 
METŲ ATGAL!

Visas vakaras bus smagių 
pavasarinių dainelių, gražių ir . 
ašaras išspaudžiančių juokų ir vakaro. Salė bus atdara 
šposų. j.5 vai. 

. ‘ -—Plieno dirbtuvėse 
’ landė pradėta 
darbininkams algų 
kaip pradėta daryti

; šalį.
Corrigan-McKinney 

dirby stė pirmutinė

Cleve- 
pakeldinėjimas 

10 .nuoš., 
per visą

3c taksu, viso 28c.
' ‘ kad 

programas prasidės lygiai 6 v.
nuo

VILNIEČIU ŠELPIMUII Gera Naujiena Clevelan- 
CLEVELANDE 
SUDĖTA $66.50

Ckvelandiečių duoanumas 
' rėmimui Vilniaus krašto badau-1

" ’ Lietuviu pasirodė gra- , ....... . ,
nežiūrint to kad nekurie I <0,1celU 11 ‘ S'

visam darbui trukdyti ’V v,s,ems ,eln“ . °1’v0^ sk
ietams senuoliams kurie dalyva- 
j vo Naujų Metu sutikimo vaka- 

Už!i;’ sen‘aus'u Clevelando Lietu
viu gyventojų konteste.

Nuo dabar, “Dirvos” redak
cija turi už garbę pranešti, vi
si tie Naujų Metų vakaro sve-

■ čiai-kontestantai gaus dykai į- 
d. vietos komiteto žan^ j visus “Dirvos” paren- 

P. P. Muliolis pa- gimus, iki jie bus gyvi.
taigi, prašome ir kviečiame 

juos visus -y tuos 27 seniau
sius Clavelandiečius Lietuvius, 
—, naudotis ta proga. Kurie tik 
norės dalyvauti bent kuriame 
“Dirvos” parengime lai 
kreipia į redakciją pirm 
dienos, ir jiems bus išduota 
kietai nemokamai.

pa- i

j ančių 
žus, 
norėjo 
tik todėl kad jų nepasiklausta 
ar pavelys gelbėti nelaimingus; v 
V'lniaus krašto Lietuvius.
tokį jų pasielgimą jiems gėda*, 
o visuomenei ir biznieriams ku- 
rie aukavo, bus amžina padėka 
iš tų kurie bus išgelbėti nuo ba
do mirties.

Kovo 26 
iždininkas 
siuntė čekį per Generalinį Lie-' . 
tuvos Konsulatą New Yorke su
moje $66.00 ir po to dar dasi- 
dėjo 50c., 
rai.

Aukavo
“Dirva”
Alekas

iš Pittsburgh©) 
Dr. J. T. Vitkus 
Nikodemas Wilkelis 
Dr. S. T. Tamošaitis 
Chas. Stonis 
Della C. Jakubauskienė 
F. Tulauskas ir 

V. Andersonas
Po $1.00: Elena Grigiutė, 

Chester G. Zuris, John T. De- 
Rightcr, Juozas Urbšaitis, C. 
F. Petraitis, K. Obelienis, J. P. 
Kv.deras, Pat Jonilienė, P. Ku- 
bil’us, A. Ivinskas, M. Vaizbo- 
nienė, Lietuvių Draugas, S. G. 
Laučis, Jonas Brazauskas, Juo- 
ząs Pukys, Juozas Blaškevičius, 
Juozas Pečiulis, A. M. Praške
vičius, Juozas Pečiulis, Juozas 
Vilčinskas, Iz. Samas, K. šutris, 

' J. Miliauskas, P. Kamarauskas, 
P. J. žuris, V. J. Markelionis, 
Jonas Jarus ir J. A. Urbonas 
(auka iš Day tono).

Po 50c: 
keltis,

kur-ie pasiusti

Banys (auka

paski-

$5.00

5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

2.00

Klem žvinis, C. Pa- 
Benis Leškys, Juoz. Gil- 
šeštokas, P. V. česnulis, 
Verbila, And. Urbšaitis, 
Debesis, Ant. Montville,

Jonas
Jonas
Dr. A. J. Kazlauskas, Justinas 
Miščikas, Barbora Jackienė, A. 
Anetčienė, P. Smalevičius. 
Zubinas.

Su smulkiomis aukomis 
pasidarė $66.50 ir iš aukų 
vienas centas nepaimta jokioms 
išlaidoms, 
niečiu

Pr.

viso 
nei

viskas pasiųsta Vil- 
gelbėjimui.

V. KUDIRKOS susirin- 
ivyks penktadienio vaka- 
mdžio 6 d., J 
Nariai kurie

do Senuoliams
Įžanga dykai visiems “Dirvcs” 

Naujų Metu halinio buvu
siems Senuoliams Svečiams.
Į “Dirvos” rengiamą Velykų

atsi- 
tos 
ti-

suKOMP. A. VANAGAITIS
J. Olšausku ir keliais “margu
čiais” lankysis Clevelande tuoj 
po Velykų. Kitame numeryje 
tilps platus pranešimas apie 
tai.

rengia 
salėje 

Tai 
“margučių balius” ir pasi- 

tięms kurie norės, 
už penkis gra- 

nuspalvuotus Velykų 
Pradžia 7:30 vai. 

gros Apanaičio orkes-

MOTERŲ RATELIS 
smagų vakarą Lietuvių 
šeštadienį, Balandžio 7 d. 
bus ’ "■ " '
korta vimas

Bus dovanos 
žiausia 
margučius. 
Šokiams 
tras.

11-tos kuopos svarbusSLA.
susirinkimas bus laikomas tre
čiadienį, Balandžio. 4 d., nuo 7 
v. vakare, Lietuvių salėje. Bus 
balsavimas ant SLA. Pild. Ta
rybos ir gal bus rinkimas de
legatų j seimą.

Prie progos reikia 
kad SLA. 14-ta kuopa 
prie puikaus vakaro, 
perstatymą komedijos 
Močiutė”. Tai bus Lietuvių sa
lėje- Balandžio 29 d. Vald.

plieno iš- 
tą padaro 

šiame mieste ir nuo Balandžio 
1 d. mokės 10 nuoš. daugiau.

šiai kompanijai dirba apie 
4.500 darbininkų. Clevelande 
plieno-g rležies darbuose dirba 
virš 12,000 darbininkų.

—Sherwin-Williams Co. ma
liavų išdirbystėje streikas pa
rbaigė. 500 darbininkų gry- 
žo dirbti iškovodami 5 nuoš. al
gos daugiau. Vyrams mini
mum alga bus 50c į balandą.

—Pereitą savaite sustreikavo 
X dd re s sograph ■ M altigraph dar- 
bininkai.

—‘Cleveland Worsted Mills 
Co. darbininkai sustreikavo už 
pripažinimą audėjų unijos. Iš
kilo keli smarkus susirėmimai 
su policija. Ypač vienas susirė
mimas buvo smarkus, panaudo
ta ašarų bombos ir kitokį pa
būklai. Streikuoja apie 850 
darbininkų.

—Clevelande 
darbuose trūksta darbininkų ži
nančių tą darbą, ir sako trūks
ta tarnaičių darbams namuose. 
Bet tas nereiškia kad šiame 
mieste darbai taip pradėjo eiti 
jog bedarbių nebūtų.

Prie tam tikrų mašinų dar
bininkų pritrukus, nemokančių 
to darbo neima, taigi tos šakos 
darbininkų ir buna trumpa.

Tarnaičių į namus algos pa
kelta iki $5 į savaitę ir dau
giau. Iki šiol per pora metų 
mokėdavo tik po $2 ir $3.

—Clevelando pašto tarnauto
jai pakėlė smarkų balsą paštų 
viršininkui, sakydami kad paš
to darbininkai daugiausia ken
čia skurdą negu kuri kita dar
bininkų klesa šiame mieste.

Clevelande pašto tarnyboje 
yra 2,500 įvairių rūšių tarnau
tojų, kuriems algos labai nu
mažinta (tas daroma ir kituo
se miestuose, vykdant federa
linės valdžios ekonomiją). Ne
senai iš darbo atleista 335 pa
dėjėjų, kurie nors šiek tiek už-’ 
dirbdavo pavaduodami kitus.

Valdžia nori sutaupyti pašto 
departmente $100,000,000, o iš 
tos sumos $80,000,000 bus iš 
pašto darbininkų algų.

—Fisher Body Co. darbinin
kai kovoja už savo algų padidi
nimą ir kitokius pagerinimus 
išvien su Detroito automobilių 
darbų darbininkais. Fisher Bo
dy darbininkai buvo besirengią 
streikuoti, bet kadangi sulaiky
ta streikas visų automobilių in
dustrijos darbininkų Detroite 
ir čia nutarta palaukti ir pažiū
rėti ką gaus Detroitiškiai.

—Atleidžiant iš CWA darbų 
darbininkus, vėl daug šeimų 
atsidurs šelpiamu šeimų sąra
še. Spėjama kad Cuyahoga 
apskrityje turgs būti šelpiama 
40,000 šeimų iki kurių, duon
daviai pradės gauti kur kokius 
kitus darbus.

—Hupp automobilių dirbtu
vė atsidarys kitos savaitės pra
džioje ir bus paimta į darbą 
350 ar iki 500 darbininkų.

tam tikruose

priminti 
rengiasi 

rengia 
“Gudri

DR. 
kimas 
re, BžLrdž'o 6 d., Lietuvių sa
lėje. Nariai kurie dar nesat 
atsilyginę savo užvilktų duok
lių, kaip į pašalpos skyrių ir 
pomirtinių, padarykit tai šiame 
susirinkime. Nėra jokio išro- 
kavimo prikl: u.-.yti pr:.' draugi
jos ir Luti suspenduotu. Ne
žinot ką rytojus jums atneš, 
o į nelaimę patekus bus pervė- 
lu atsilyginti. Laikai žymiai pa
gerėjo, bandykim naujais na- 
i iais draugiją sustiprint.

A. M. Praškevičius, 
Turto Rast.

CL. LIET. VAIZBOS BUTO 
planuojamas radio programas, 
kuris turėjo prasidėti Velykų 
dieną, neįvyks. Priežastis — 
pavasario artėjimas ir kitos ap- 
linkybės. Rep.

FEDER ALIS teismas pripa
žino kaltais tris Guardian Ban
ko viršininkus daryme visokių 
mekliorysčių. Guardian Ban
kas yra vienas iš didžiųjų šio 
miesto bankų užsidariusių per
eitą pavasarį.

VELYKŲ biznis, mieste 
rodo geras. Krautuvės sako 
met daro velykinio biznio dau
giau negu darė kada nųrs 
praėjusius tris ar keturis 
tus.

Iš LIET. DEMOKRATŲ KLU
BO SUSIRINKIMO

L.- D. Klubas laikė savo mė
nesinį susirinkimą Kovo 23 d., 
kuris buvo gana gyvas. Po po
ros mėnesių “atostogų”, nariai 
vėl pradeda gyvai politika do
mėtis. Daug buvo pareikšta 
įvairių nepasitenkinimų dabar
tine miesto valdžia.

Bukite kantrus, palaukit kas 
dėsis toliau, kaip šiomis dieno
mis sumažins per pusę visą 
miesto viešą patarnavimą.

Nors skaudi bet gera šiau
diniams demokratams pamoka, 
kurie padėjo išrinkti Davį. Jei

Per į linkimus butų laimėję demokra- 
nle-, tai, tai visos šalies demokratai 

butų gelbėję inkstą išbristi iš 
skolų, o dabartiniam may or ui 
nepasitiki žinodami jo puikią 
praeitį.

Klubo
i engiasi 
vakaro, 
žės 6 d. naujos parapijos salė
je. Taip pat sužinota kad bas
ketball tymas turi gerus laimė- 

padaro nepaprasto 
atsilankiusiems. 
Įdubo susirinkimai 
nuolatinai kas pas- 

mėnesio, 
Įsitėmykit.

Koresp.

sy-

LIET. KUTURINIO DARŽE
LIO valdybos ir veikiančios ko-1 
misijos svarbus .susirinkimas 
bus laikomas ketvirtadienio va
kare, Balandžio-April 5 d., nuo 
8 vai., P. P. Muliolio ofise, 6606 
Superior avė.

Visa valdyba ir komisijos 
nariai prašomi pribūti, nes jau 
laikas rengtis prie metinių iš
kilmių ir prie parengimo kuris 
bus Lietuvių salėje Gegužės 
pabaigoje. Atsineškit nauju su
manymų, nes mums komisijai 
pavesta viskas surengti, todėl 
privalome pasirūpinti kad at
liktume kuogeriausia. -

Sekretorius. '

CLEVEI.ANDO Bankuose pi
nigu padėtu taupymui randasi 
$516,506,553, arba $48.000.000 
daugiau negu buvo Biržulio m. 
pereitą metą.

P rm novu pradėsit puošti savo namus pavasari 

5522 Ettelid Avenue arba
mausiąs rinkinis n.iujų ir gražių 193 ! melą 

IŠBANIT KIT MUSU PILNAI GARANTUOTUS 
Gęiiaus'a medega ir žemiausios kainos kokias 

SPECIALIAI SIENINĖS POPIEROS ; 
Virtuvei, Mi ‘gkambariams ir Salėms j 

nekuries net tik po 5c roll 
NEJUNTAMOS POPIEROS 
nckurios tiktai po 8c roll 

DYKAI APSKAIČIAVIMAI 
MALIAVOS SPECIAL Į KIETOMS

4 valandų, HiGloss Enamel j ir Kietmei
$1.85 Galionas

------ GEROS RŪŠIES MALI \VA DEL GRINDŲ

5522Efe«dM Avė. THE U. S. WALLPAPER & PAINT CO. 7812XX

NAMŲ 
GRINDIMS 
iu< Varnish 

S 1.35 Galionas

aplankykit musų dvi krautuves

7812 Broadway 
sieninių pepierų už girias kainas 
U. S. Brand DAŽUS-MALIAVAS’ 

mes kada turėjom per 30 metų.
PLASTER POPIERIAI 

pc 12c ir 15c
X ISIšKAI UŽBAIGIMAS 

PA VYZDŽIŲ' 
l'lffiau negu urmo

MALIAVOJ IMO

1933 METŲ 

kainomis. 
DARBUI. 

MALIAVA 
Rūšių 

Garant nota 
GALIONAS ——$1.65

2

KAIP LIETUVIAI ŽENYDAVOSI CLEVELANDE 60 M
ATGAL (Puikiausia komedija kokią kada savo gyvenime norėjot matyti)

Rožė Lukoševičiutė
Youngstowno žvaigždutė,' 

kuri atveža Clevelan- 
diečiams Velykoms 

gražių dainelių

akaruškos

SEKMADIENIO VAKARE

Balandžio-April 1
Pirma diena Apriliaus — ta juokų diena — kaip tik šymet užbaigia gavė
nią — ir lodei “Dirva” surengia linksmą vakarą Lietuvių Salėje, kad Cle* 
velandiečiaiTr aplinkinių miestelių Lietuvai suėję ir suvažiavę galėtų U 
vakarą tarp savęs smagiai praleisti. Pirmiausia bus gražus koncertas su 
prilaikytais juokelis ir dainomis, prie ko artistai visu smarkumu ruošiasi 
Artistai bus vietiniai ir taipgi svečiai iš Youngstowno ir iš Akrono. TRYS 
GRYBAI suvaldęs “LIETUVIŠKĄ VESELUĄ” kaip Clevelando Lietu
viai vartydavęs’ 60 metų atgal. Po v so p.’ogramo prasidės vieni LIETU* 
VJŠKi ŠOKLAL kad musų suaugusieji g-aJetų Įvalias atsilinksminti.

pri-ŽIEMA. ClevelaniĮiečiai 
simindami gražias, linksmas, 
šiltas Velykas Lietuvoje, dabar 
vaikščioja ir dūsauja. Atėjo 
Vėrini diena, o tokia šalta kad 
visi turėjo kailinius dėvėti.

Pirmas tris dienas šios sa
vaitės oras pablogėjo: pradėjo 
lyti, šalti ir vėl snigti, ir Ve
lykų laukia su rogutėmis.

Gal oras dar persikeis iki Ve
lykos pasirodys pavasariško^, 
bet gali būti ir šaltos.

Velykų daug yra buvusių su 
sniegu.

komisija pranešė kad 
prie kokio tai smagaus 
kuris rengiamas Gegu-

j imtis, ir 
žingeidumo

Ateityje 
bus laikomi 
kutinį ketvirtadienį 
Lietuvių salėje. 1

Broliai Hollišiai iš Akrono
Tie nenuilstanti darbuotojai 

, scenos srityje: komedijantai, 
daininkai ir viskas kas tik 

reikia. Jie atveža Clb- 
velandiečiams smagų 

“April Fool”

Lietuvių Salele
SALĖ ATSIDARYS NUO 5 VAL., PROGRAMAS BUS NUO 6 IKI &

APANAIČIO ORKESTRAS ŠOKIAI 8 VAL
Dabar i balius ir teatrus einant reikia mokėti Ohio taksų. Taigi Įžanga 
programą bus tik 36c ir 4c taksų — viso 40c. Šokikams su taksais 28c-


