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PRATĘSĖ SUTARTIS 
SU LIETUVA, LAT

VIJA, ESTIJA
Maskva. — Palaikymui 

vyriausybę pasiūlė Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai atnaujin
ti buvusias taikos sutartis 
dar dešimčiai metų. Tos 
valstybės pasiūlymą priėmė 
ir pasirašė sutarčių panau- 
jinimą.

Visa Lietuva Gelbsti Vilniečius

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

KUR DĖS CWA DARBI
NINKUS

Washington. — Valdžia 
susiduria su klausimu kas 
reiks daryti su Viešų Darbų 
(CWA) darbininkais, kurie 
su Balandžio mėnesio pra
džia bus paleisti beveik vi
si. Prieš 1933 metų pabai
gą visoje šalyje Į darbus pa
imta apie 4,000,000 bedar
bių kurie buvo labdarybės 
šelpiami. Padirbę per žie
mą, kad turėtų iš ko gyven
ti, jie dabar vėl lieka be dar
bo. Tiesa, ne visi palieka 
bedarbiais, nes kiti jau su- 
gryžo Į savo senus darbus 
dirbtuvėse.

Iš Roosevelto pirmutinės 
bedarbių armijos, kurios 
buvo i pusė milijono vyrų, 
kas mėnuo pasitraukė po 
7,500 gryždami j savo dar
bus. Jie visi buvo paleisti 
kaip tik davė Įrodymus kad 
gauna darbus.

Dabar bus paimta apie 
100,000 jaunų vyrų daugiau 
Į CCC darbininkų eiles.

ANGLIAKASIAI DIRBS
7 VALANDAS Į DIENĄ
Washington. — Minkštos 

anglies kasyklų darbininkai 
Obio ir Pennsylvanijoj nuo 
dabar dirbs 5 dienas j sa
vaitę po 7 valandas Į dieną. 
Užmokestis už darbą bus 
$5 Į dieną. Tas paliečia ar
ti 300,000 angliakasių, ku
rie dirbo po 48 valandas 
iki pereito rudenio ir po 40 
valandų nuo Įvedimo ang
lies kodo.

Derybos už šitas sąlygas 
vesta tarp valdžios, unijos 
ir kasyklų atstovų per še
šias savaites. U. M. of A. 
prezidentas Lewis pagaliau 
pareiškė: “Tai yra pirmu- 
nis Įvedimas septynių va
landų darbo dienos didesnės 
svarbos industrijoje. Aš ti
kiu kad tas išeis Į didelę 
naudą.”

Prie šitos sutarties nepri
sidėjo W. Virginia kasyklų 
savininkai. Ten be abejo 
turės kovoti.

Plieno industrija taipgi 
sutiko didint algas 10 nuo
šimčių su Balandžio 1 die
na. Tas apima 350,000 tos 
industrijos darbininkų.

Apskaitliuojama kad tas 
algų pakėlimas apima apie 
.$40,000,000 sumą daugiau 
algų per metus, jeigu dar
bai eis normaliai.

Plieno industrija tačiau
prieštarauja sutrumpinimui] 
darbo valandų žemiau 40. •

UŽDRAUDŽIA AMERIKOS PILIEČIAMS FI
NANSUOTI SKOLINGAS VALSTYBES

Washington. — Balan
džio 4 d. Kongresas nubal
savo uždaryti kelius davi
mui kreditų šioje šalyje vi
soms toms valstbėms ku
rios turėdamos mokėti Su
vienytoms Valstijoms karo 
skolas ir nuošimčius, atsi
sako tą daryti.

Bilius perduotas prezi
dentui užtvirtinti ir tikima 
kad Roosevelt tą padarys 
trumpu laiku.

Bilius uždeda bausmę net 
$10,Q00 ir penkis metus ka
lėjimo jeigu kas Amerikoje 
darys paskolas valstybėms 
nemokančioms karo skolų.

Iš šito patvarkymo išlen
kiama tik Rusija, su kuria 
dar neužbaigta karo skolų 
ir atlyginimų nustatymas.

$250,000,000 GALVI
JU FONDUI

S. Valstijos paskyrė fon
dą iš $250,000,000, kuris bus 
naudojamas subalansavimui 
galvijų ūkio, sumažinant jų 
auginimą, reguliuot parda
vimą, naikinti pieninių kar
vių ligas, ir tt.

JAPONAI IR RUSAI 
VAIDIJASI

Maskva. — Sovietų kon
sulas Harbine griežtai pa
reikalavo kad Japonų žan
darai Mančukuo ribose pa
liautų persekioję ir avesta-' 
vę Rusijos piliečius.

Japonai sako tą darą to
dėl kad sovietų pavaldiniai 
gyvenanti Mančukuoj, tar
naujanti prie Tolimų Rytų 
gelžkelio, užsiima platinimu 
komunistinės propagandos 
tarp Azijatų.

SULAIKĖ IMPORTUS
Berlinas. — Vokietija su

laikė septynių savaičių lai
kui importavimą iš Ameri
kos vatos, vilnos ir kitų au
dimui žalių medegų. Per
eitą metą Vokietija impor
tavo vatos ir kitų tokių me
degų už $80,000,000, ir vis
ką didumoje iš Amerikos, 
taigi šiuomi užduota Ame
rikos eksportui smūgis.

SUMIŠIMAI ISPANIJOJE
Madridas. — Pereitos sa

vaitės rengtų streikų debe
sys nors išsklaidyti, bet ša
lyje pasiliko neramu. Nors 
daug vadų suimta, tačiau 
jų pasekėjai kelia suirutes 
ir valdžiai reikia nuolat rū
pintis kas rytoj nutiks.

Malaga mieste, pietinėje 
šalies dalyje, iškilo revoliu
cinis streikas, daug kovo
tojų tapo areštuota.

RENGIA DIDINTI KA
RIŠKĄ LAIVYNĄ

Washington. — Kadangi 
Kongresas perleido kariško 
laivyno didinimo bilių, Suv. 
Valstijos ruošiasi prie bu- 
davojimo 100 naujų kariš
kų laivų ir 1000 lėktuvų.

Tam tikslui bus reikalin
ga arti $750,000,000.

11 PRIGĖRĖ SU TROKU
Las Palmas, Argentina. 

— Gryžtant pilnam trokui 
su vestuvninkais j namus, 
važiuojant per tiltą trokas 
Įvirto į upę ir vienuolika 
asmenų prigėrė. Jaunave
džiai ir keturi kiti išsigel
bėjo.

šeši prigėrė. Jaunimui 
vykstant Į vakaruškas Ve
lykų vakare, automobiliui 
smarkiai lekiant ir nepatai
kius tilto viduriu, nukrito i 
upelį ir prigėrė šeši asme
nys.

$5,169 KATĖMS
New York. — Čia prieš 

porą metų mirusios senės 
palikime užtikta paskyri
mas $5,169 globojimui jos 
ir jos sesers kačių. Savo 
pusseserei paliko tik $2,000 
iš $34,267 turto.

SUGAUTAS ŽYMUS KRI
MINALISTAS

Somerset, Ky. — Per tris 
mėnesius gaudomas pabė
gęs iš Ohio valstijinio kalė
jimo ligoninės kriminalistas 
Neal Bowman tapo sugau
tas čia Kovo 30 d.

Jis suimtas su savo drau
gu, su kuriuo atlikinėjo vi
sokius plėšimus ir buvo po
licijos gaudomas. Užklup
tą ji policijantai gerai ap
šaudė, pataikė į ranką ir’i 
galvą.

UŽSIMUŠĖ 12-TAS
De Witt, la. — Kovo 30 

čia užsimušė 12-tas pašto 
lakūnas nuo to kai. pavesta 
oro pašto vežiojimas kariš
kiems lakūnams pora mė
nesių atgal.
INFLUENZA LONDONE

Londonas. — Surinktos 
statistikos apie influenza 
Anglijoje pereitą metą, pa
rodo kad 1933 metais mirė 
Londone ir kituose miestuo
se Anglijoje nuo influenzos 
11,434 žm. 1932 met. mir
čių nuo tos ligos buvo 5,732.

General Electric Co. irgi 
padidino algas savo apie 30 
tūkstančių darbininkų 10 
nuošimčių.

NAUJAS ŠVENTASIS
Roma. — Per Velykas, 

suėjus vietiniams ir atkelia
vusiems pilgrimams iš toli, 
ir net iš kitų kraštų, popie
žius Pijus padarė dar vieną 
šventąjį. Tai buvo hiednas, 
prastas kunigas, Don Gio
vanni Bosco, iš Turino.

Žmonių buvo suėję virš 
200,000 i Šv. Petro baziliką. 
Popiežiui išeinant laiminti 
tą milžinišką minią, pradė
jo žaibuoti ir griauti, ir ne
užilgo pradėjo lyti. Visi 
atvirame lauke buvę žmo
nės peršlapo kiaurai.

NUŽUDYTA 6 ŽMONĖS
Bremerton, Wash. — Ne

toli čia namuose rasta nu
žudyti keturi vyrai ir dvi 
moterys. Jie buvo suraišio- 
':i virvėmis ir užrištom bur
nom. Tas žiaurus darbas 
itlikta plėšikų.

ŽMOGŽUDIS DILLINGER 
PABĖGO

St. Paul, Minn. — Žmog- 
žudis John Dillinger, kuris 
pabėgo iš Indianos kalėji
mo panaudodamas medini 
revolverį, Kovo 31 d. čia 
buvo užkluptas policijos už
statytuose slastuose, bet iš
truko. Jis turėjo rankose 
mažą kulkosvaidį, kuriuo- 
mi gynėsi. Policija spėja 
kad sužeidė su juo buvusią 
moterišką. Jie buvo triese.

(Chicagoj kaip kurie pla
tina kalbas jog Dillinger 
esąs Lietuvis. Nebūtų nie
ko naujo, nes Amerikoje 
laikas nuo laiko pasitaiko 
tokių “smarkių” Lietuvių. 
Ne tik kulturiškuose dar
buose bet ir kriminališkuo- 
se Lietuviai proporcionaliai 
prisideda prie padarymo 
Amerikos tokia kokia ji 
yra.)

LINDBERGH BUS ORO 
LINIJOS GALVA

Washington. — Valdžia 
rengiasi pradėti išduoti oro 
pašto vežiojimą privati
nėms oro linijoms.

Tos linijos kurios pirmiau 
vežiojo paštą, iš kurių bu
vo atimta kontraktai kuo
met pasirodė kad jos visos 
buvo susitarusios už vieno
dą aukštą kainą oro paštą 
vežioti, dabar persiorgani
zuoja kitais vardais ir kai
po naujos kompanijos duos 
valdžiai savo išlygas pašto 
vežiojimui.

Viena tokia linija pasi
kvietė lakūną pulk. Lind- 
berghą Į kompanijos prezi
dentus.
Kalhinkit savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

Kaunas. — Koto 15 d., že
mės Ūkio Rūmų salėje, daly
vaujant keliai dešimčiai atstovų 
nuo įvairių ekonominių, kultū
rinių ir kitų nepolitinių orga
nizacijų, buvo sudaryta vyriau
sias komitetas Vilniaus krašto 
badaujantiems šelpti.

Komiteto tikslas visoje Ne
priklausomoje Lietuvoje rinkti 
aukas pinigais, maistu, sėklo-į 
mis, drabužiais ir kitais reika
lingais padėti daiktais ir juos 
perduoti Vilniaus krašto labda
ringoms organizacijoms, kurios 
sušelps bado ištiktus vietų gy
ventojus.

Lenkų vyriausybė principia- 
liai su pagalbos teikimu suti
ko, todėl susidaręs komitetas 
tuojau griebėsi darbo rinkti au-1 
kas kad dar prieš Velykas gali
ma butų ar pinigais, ar maistu [ 
sušelpti bent reikalingiausiems, 
bado prispaustiems, Vilniaus 
krašto gyventojams.

Komitetas steigia savo sky
rius visoje Nepriklausomoje
Lietuvoje.

Suimti Vokiečių Vadai
Klaipėda. — Kovo 15 d. Neu- 

manno ir Sasso organizacijų 
bylos tardymą vedąs teismo 
tardytojas buvo iškvietęs tar
dyti von Sassą ir valstybės gy
nėją von der Roppą. Ištardęs 
paskelbė kad jie abu tuojau pat 
suimami. '

Tą pat vakarą 10 vai. Sassas 
ir Roppas išsiųsti į Bajorų ka
lėjimą. Jie abu įteikė prašy
mus paleisti juos iki teismo už 
tam tikrą turto užstatą.

Iki šiol daromi tardymai pa
rodė kad prie dviejų Vokiškų 
partijų veikusių prieš Lietuvą 
Klaipėdos krašte priklausė 21 
Klaipėdos krašto autonominės 
policijos tarnautojas. ‘'L.A.”

Plėšikai Veikia
Pabėgę Bajorų (Klaipėdos 

krašto) kalėjimo prižiūrėtojas 
Kazlauskas ir ten buvęs kalina
mas kalinys Balsys dar nesu
gauti ir nepabėgę Latvijon, 
kaip anksčiau buvo spėta, bet 
“tebeveikia” Žemaitijoje. Prieš 
kelias dienas jiedu apiplėšė Ša
teikių kleboną, o į Kovo 17 nak
tį apiplėšė Lieplaukės kleboną.

Vakare, pusiau devintą valan
dą, klebonijon atėjo Balsys ir 
Kazlauskas ir pareikalavo pi
nigų. Klebonas davė 50 litų ir' 
sakė daugiau neturįs, nes kiti 
pinigai esą banke. Plėšikai ne
tikėdami, padarė klebonijoje 
smulkią kratą ir paėmė daug 
brangesnių dalykų ir išsinešė.

“L.A.”

LAUKIA SENSECIJOS VIL
NIAUS KAUSIMU

Kaunas. — Rygos “Pėdėj e 
Bridi” rašo kad Rygos kompe- 
tetinguose sluogsniuose kalba
ma apie užsienio politikos sen
saciją, kuri neva ruošiama.

Būtent, Lenkija nutarus su
sitarti su Lietuva, sutvarkant 
Vilniaus klausimą Lietuvai pri
imtina dvasia. Atatinkamas 
politinis “pasisukimas” įvyk- 
siąs jau artimiausioje ateityje.

“L.A.”

Komiteto garbės pirmininkei 
maloniai sutiko būti ponia J. 
Tubelienė ir garbės vice-pirmi- 
ninke ponia Br. Biržiškienė.

Komitetą sudaro: prof. Zig
mas žemaitis — pirm.; Kun. | 
VI. Mironas ir Prof. M. Roeme-1 
ris — vice-pirmininkai; Z. To
liušis — iždininkas; Z. Starkus 
— sekretorius.

Be to, prie orgnizacinės, pro-' 
pagandos ir aukų rinkimo komi
sijų dirbti išrinkti keliolika ži
nomų visuomenės veikėjų.

Tą pačią dieną Vyriausias ko
mitetas išleido j visą Lietuvą 
atsišaukimą;

“GELBĖKIME VILNIAUS
KRAŠTO BADAUJANČIUS”.

i
Tarp kitų tame atsišaukime 

aiškinimų, randama tokių:
“Kiekvieno doro žmogaus 

šventa pareiga yra gelbėti sa
vo artimą nelaimėje. . . .

“Visiems mums brangus Vil
niaus kraštas, kur gyvena mu
sų broliai ir seserys.... Pra-

nelaimingam kraštui visų bai
siausi ....

“Lenkų oficialinė statistika 
neslepia kad badauja ne ma
žiau kaip 90,000 žmonių, dau
giausia Lietuviškuose valsčiuo
se. .. .

“Žinios ateina iš Vilniaus 
krašto tiek baisios kad vietos 
priemonės yra nepakankamos.

“Visa Lietuva sukruto gra
žiu pasiryžimu gelbėti nuken
tėjusius. kas pinigais, kas mai
stu. kas sėklomis....

“Skubiai dėkime savo centus 
musų badaujančių brolių pagal
bai ....

“NEPRIKAUSOMOS LIETU
VOS SŪNUS IR DUKTERYS!

“Visi kas tik galime patys ir 
su savo šeimomis nesivaržyda
mi valgyti kasdieną duonos kąs
nelį. antrą kąsneli neatidėlioda- 
nii aukokime iki naujo derliaus 
musų badaujantiems Vilniaus 
krašte broliams ir jų alkaniems 
vaikams.

“GELBĖKIME JUOS NUO
i ėjusieji 1933 metai buvo tam BADO MIRTIES!”

KAS YRA SENIAUSIAS 
AMERIKOS LIETUVIS?

“Dirvos” Kontestas Suradimui Dviejų Seniau
sių Amerikos Lietuvių: Seniausio Amžiumi 

ir Ilgiausia Amerikoje Pragyvenusio

Priimami nuo 70 metų amžiaus ir daugiau, ir 
išgyvenę Amerikoje 40 metų arba daugiau
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» PITTSBURGHO IR PENN. 
ŽINIOS

LAUKIA KAMBARIO 
PLANŲ

Darbas prie Pittsburgho Uni
versiteto varomas visu smarku
mu ir norima baigti kaip greit 
galima.

Kaip jau visuomene žino, ta
me Mokslo name bus Įrengta 
Įvairių tautų kultūriški kamba
riai. Lietuviai neatsiliko nuo 
kitų, gavo sau kambario pasky
rimą, pradėjo rinkti aukas rei
kalingas įmokėjimui Į universi
teto iždą, ir reikalingą sumą 
jau Įmokėjo. Peretą rudenį pa
siųsta Į Kauną kambario pla
nas, kad ten padarytų kamba
rio išrengimo projektą, kaip jis 
turi būti Lietuvišku stilium iš
taisytas.

Kambarį Lietuviai gavo la
bai gražioje vietoje.

Lietuvių komitetas čia su ne
kantrumu laukia Lietuviško 
Kambario piešinių.

šiuo tarpu aukos Kambario 
fondan plaukti sumažėjo, bet 
vietos komitetas vis rūpinasi 
kad kur nors kiek nors daugiau 
pinigų gavus.

Su Universiteto budinko bai
gimu palengva baigsis ir tau
tų kambarių vidaus ištaisymai. 
Paskui reikės griebtis sulyg iš 
Lietuvos gautų piešinių išpuoš
ti kambario vidų. Vietinis,

je srityje rengiasi pradėti dir
bti šiose dienose.

VAIKAS VIRSTA Į KAULĄ
Wilkes-Barre, Pa. — Čia gy

dytojai susidūrė su keistu da
lyku kokis retai medicinos is
torijoje pasitaiko. Ligoninėn 
tapo paimtas septynių metų 
vaikas, Benjamin Hendrick, ku
rio kūnas kietėja ir virsta kau
lu. Visi jo raumenys išlėto: bet 
tikrai kietėja ir jokia daktarų 
pagalba negali nuo to sulaikyti.

Jam nei motina nei daktarai 
apie tai nieko neužsimena, nors 
vaikutis klausia kodėl jis nega
li pajudint savo rankų ir kojų.

Tarp vaikų tokis atsitikimas 
dar nežinomas, nors suaugusių 
žmonių, kaip kur randasi taip 
sukietėjusių. Kad ta padėtis 
atsileistų nėra dar buvę.

LONDONAS, Anglija
TAUTOS ŠVENTĖ

Vasario 25 d. Rūtos Draugi
ja čia suruošė paminėjimą Lie
tuvos nepriklausomybės 16-kos 
metų sukaktuvių. Buvo suvai
dinta Dr. Vydūno tautiška mis
terija, “Musų Laimėjimas”.

Svarbiausias roles užėmė A. 
Degesiutė, K. Valaitis ir J. 
Scenkiutė. Vakaro vedėjas bu-

VELYKOS Pittsburghe pra
ėjo ramiai. Lietuvių bažnyčio
se buvo atlikta pamaldos pri
taikytos tai šventei. Gražiai 
Velykos buvo sutiktos tautiš
koje šv. Jurgio bažnyčioje.

Po Velykų prasideda Įvairus 
parengimai.

Vienas iš įdomesnių paren
gimų bus tai sekmadienį, Balan
džio 29 d., Liet. Piliečių Klubo 
salėje, ant Jane Street, S. S. 
Tai bus koncertas naudai dvie
jų jaunų talentingų artisčių, 
Julės ir Zonos Rajauskaičių, 
parėmimui jų tolimesniame stu
dijavime muzikos.

Programą sudarys pačios Ra- 
jauskaitės, keletas vietinių jų 
draugių ir draugų, ir tikimasi' 
svečių artistų iš kaimyninių 
miestų.

Pradžia bus apie 3 vai. po 
pietų, kad galėtų atsilankyti 
publika ir iš toliau ir turėtų 
gana laiko anksti vakare gryž- 
ti namon.

MIRČIŲ nuo pneumonijos’ 
(plaučių uždegimo) Pittsburghe 
pereitą metą buvo proporciona- 
liai daugiau negu kituose tokio 
didumo miestuose šioje šalyje. 

■ Sulyg autentiškų raportų už 
1932 metus, Pittsburghe nuo 
tos ligos mirė 1,142 žmonės.

Ant 100,000 gyventojų tokiu 
budu išpuolė: Pittsburghe po 
175; Bostone po 149; Baltinio-1 
rėj po 127; Buffaloj po 92; St. 
Louis po 82; San Francisco po 
62; Milwaukee po 61.

DU UŽMUŠTA
M ilkes-Barre, Pa. — Dorran

ce kasykloj ištikus sprogimui 
1000 pėdų gilumoje, kur dirbo 
60 darbininkų, du darbininkai ' 
užmušta ir keli kiti sužeista.

vo P. Bulaitis.
Tarp svečių buvo atsilankę 

ir Lietuvos delegacija, kuri čia 
buvo atvykus del prekybos su
tarčių su Anglija. Ponas B. K. 
Balutis, delegacijos pirminin
kas, pasakė gražią prakalbą, 
ragindamas visus Lietuvius iš
laikyti savo tautiškumą, ir pa
lygino tuos Lietuvius kurie ne
prisideda tautiškumo darbui o 
tik moka kritikuoti, į senas ož
kas, iš kurių nei vilnų nei pie
no, tik smarvė.

Po programo buvo šokis vir
šutinėje salėje, ir visi gerai pa
silinksmino.

Sportininkų susirinkimas.
Kovo 4 d. Lietuvių salėje bu

vo sušaukta nepaprastas visuo
tinis sportininkų susirinkimas. 
Tarp kitų dalykų buvo atsisa
kymas komiteto ir rinkimas 
naujos valdybos. Pirmininkas 
liko vėl tas pats: V. Degėsis. 
Sekretorium išrinktas J. Liu- 
džius; kasierius Stasys Mikjo- 
zis, o plaukimo sekretorius J. 
Dobrovalskis. Lud.

HUNTSBURG, O.

BALTIMORE. MD.

SUGRYŽO DIRBTI
Washington, Pa. — Marian

na ir Ellsworth kasyklos pra
dėjo dirbti ir pašaukė į darbą 
apie tūkstantį darbininkų.

Keturios kitos kasyklos šio-

Ūkininkai organizuojasi. Šio
je apielinkėje gyvenanti Lietu
viai ūkininkai pradėjo organi
zuotis. Pastarose dienose su
tvėrė savo klubą, kuris užva- 
dinta Lietuvių Ūkininkų Drau
giškas Klubas. Ant pradžios 
įstojo gražus būrelis ūkininkų 
ir toliau žada daugiau prisira
šyti.

Balandžio 7 d. Klubas laikys 
savo antrą susirinkimą šlažų 
ukėje, vakare. Kas norėtų da
lyvauti prašomi pribūti.

Išrinkta klubo valdyba susi- 
kda iš šių: pirmininkas — J- 
Višniauskas; padėjėjas — P' 
Stanipnis; užrašų raštininkas— 
J. Karalius; finansų rast. — 
R. Butas; iždininkas — K. Kai
raitis; iždo globėjai — J- Sta- 
nionis, Ona Karaliuke. J. K.

{VAIRIOS žinios

Jau buvo rašyta kad Kovo 4 
d. prasidėjo ir tęsėsi iki Kovo 
18 d. Lietuvių Tautinio Namo 
B-vės septynių dienų pramoga.

Čia noriu pabrėžti apie poros 
paskutinių dienų įvykius, apie 
kuriuos dar nebuvo rašyta.

Kovo 13 d. buvo koncertas 
ir šokiai, rengė komunistuojan
čios L. D. Klubas ir ALDLD 
25 kuopa.

Rašant apie jų pasidarbavi
mą prisimena senas Lietuvių 
posakis: “šeškas vis šešku pa
silieka; kur jį nedėsi jis vis 
dvoks”. Taip ir musų komu
nistai. Tos dvi raudonukų or
ganizacijos, kaip ir kitos vietos 
draugijos, buvo pasižadėjusios 
išpildyti vieno vakaro programą 
salės naudai, žinoma ir išpil
dė. Patys vieni neturėdami už
tektinai spėkų pasikvietė Ru
sus komunistus, su kuriais su
darė programą ir vakarą atlai
kė grynai komunistišką. Pra
dėjo su komunistų internacio
nalu ir komunistiškomis kalbo
mis. Choras gana vykusiai su
dainavo keletą Lietuviškų ir 
Rusiškų dainelių. Buvo sceno
je ir šokių, ir gimnastikos ir 
deklamacijų, ir net magiškų 
šposų. Nieko Lietuviško nebu
vo. Tiesa, komunistė Košaus- 
kaitė deklamavo eiles kuriose 
atspindi komunistiškas žiauru
mas kokį tie gaivalai parodytų 
jeigu jie užgrobtų Lietuvą. Rei
škia, musų komunistėliai, gavę 
nemokamai salę, vietoj pada
ryti naudos salės bendrovei, va
rė grynai komunistinės propa
gandos Biznį, platino visokią at
siprašant komunistinę literatū
rą, garsino savo kitas pramo
gas kurios rengta tomis pačio
mis dienomis su salės bendro
vės pramogomis, ir dar iš salės 
bendrovės išreikalavo $25 atly
ginimo muzikantams. Salei iš 
to viso raudonukų “meškiško 
pasitarnavimo” liko $7....

Tai kaip komunistai moka 
naudotis progomis. Nors pra
mogų rengimo komisijoj buvo 
ir sumanių vyrų, tačiau jie ne
galėjo iškalno permatyti komu
nistų “magijos” ir pralošė.

Kovo 15 d. Lietuvių Ameri
kos Atletų Klubas davė puikų 
atletikos programą, kuris at
nešė salei kokią šimtinę pelno.

Kovo 18 d., paskutinį vaka- 
l rą, atsibuvo vakarienė. Publi
kos atsilankė apie 400. Laike 
vakarienės buvo pasakyta eilė 

i kalbų; p. Levonavičienė padai
navo keletą dainelių, akompa
nuojant p-lei Geležiutei; p-lė 

Į Rakauskaitė su Amerikonu vai
kinu vikriai pašoko keletą kla- 

1 siškų šokių.
PERSIORGANIZUOJA. Ko

vo 24 d. Dainos Draugija atlai
kė savo taip sakant persiorga
nizavimo susirinkimą, išrinko 
naują iš pačių choristų valdybą 
ir visi pasižadėjo atgaivinti 
chorą, kuris buvo lyg apsnūdęs, 
ir nutarė pradžioje Gegužės su
rengti koncertą su vaidinimu.

Taigi ir vėl Dainos Draugijos 
choras, vadovystėje gabios mu
zikės p-lės L. Geležiutės pradės 
mus linksminti gražiomis daine
lėmis. Po susirinkimo pp. Le- 
vonavičius ir Butkus savo kaš
tais puikiai pavaišino visus na
rius. Dalyvis.

REMIA LETUVIŲ KAMBA
RĮ. šeštadienio vakare, Balan
džio 14 d., Lietuvių salėje, Bal-

timorės Liet. Draugijų taryba 
rengįa smagų kortų lošimo va
karą, kurio pelną skiria Pitts
burgh© Universiteto Lietuvių 
kambariui. Pasitikima padary
ti daug pelno, nes dovanos bus 
suaukautos, o įžanga į vakarą 
35c. Baltimoriečiai tikrai pri- 
jaus tam tikslui. Rep.

TMD. KUOPOMS IR 
JŲ VALDYBOMS

Neturėdamas T.M.D. kuopų 
valdybų naujų antrašų ir nega
lėdamas laiškais kreiptis į kuo
pas bei j ii valdybas, priverstas 
esu per spaudą tai padaryti.

Visiems T.M.D. nariams ir 
kuopti valdyboms žinotina kad 
per pastarus kelis metus, iš 
priežasties kai kurių centro val
dybos narių, TMD. reikalai pa
teko apgailėtinon būklėm Del 
tos priežasties daugelis kuopi] 
nesiunčia centran narių surink
tus mokesčius ir laiko juos pas 
kuopų' iždininkus, šitaip daly
kams esant, centras negali ži
noti kurios kuopos pilnai užsi
mokėję ir esą gerame stovyje. 
Kad tai sužinojus, kreipiuosi į 
visas kuopų valdybas ir narius, 
o ypatingai iždininkus ir pra
šau visų tų kuopų iždininkų 
pas kuriuos tik randasi narių 
sumokėtų mokesčių, prisiųsti 
juos centran greičiausia gali
mu laiku, nes to reikalauja or
ganizacijos tvarka. Taipgi pra
šau visų kuopų valdybų ir pa
vienių narių susidomėti šiuo 
svarbiu reikalu ir raginti savo 
kuopų iždininkus kuogreičiau- 
sia tai padaryti. Negalima da- 
leisti kad pavieniai asmenys 
pasinaudotų švietimo reikalams 
sudėtais pinigais, nes .tai butų 
didelė skriauda tiems kurie 
tuos pinigus sumokėjo.

Baigdamas prašau visų kuo
pų valdybas susidomėti kultū
rinės organizacijos reikalais ir 
imtis rimto ir konstruktivio 
darbo. Užmirškime praeities 
betvarkę, del kurios apsnūdo ir 
kai kurios kuopos. Dabar at
ėjo darbo laikas! Taigi kuopi] 
valdybos ir nariai, visi imkimės 
darbo—TMD. atgaivinimui! Pa
rodykime Lietuviškam pasauliui 
kad mes Amerikiečiai esam ap
sišvietę žmonės ir mokam palai
kyti kulturines-švietimo orga
nizacijas !

Čekius ar money orderius ra
šykite iždininko vardu: A. B. 
Strimaitis, ir siųskite sekreto
riaus vardu sekamu antrašu:

M. L. VASIL, 
307 W. 30 St. New York, N.Y.

JONAS MORKŪNAS
PASVEIKO

“Dirvos” poetas Jonas Mor
kūnas iš Lietuvos, kurs prieš 
kelias savaites buvo smarkiai 
susirgęs, dabar jau pasveiko ir 
apie tai pranešęs mums, pridė
jo dar sekantį atsišaukimą į 
“Dirvos” skaitytojus:

Jau eilė metų kaip aš bend
radarbiauju jūsų mylimam laik
raštyje “Dirvoj” ir daug dai- 
nų-dainelių esu parašęs jums, 
sesės ir broliai, tikėdamasis ju
myse surasti sau bičiulių ir 
draugų. Tačiau, deja, mano 
troškimai neišsipildė, aš jumy
se neradau nei simpatijos nei 
draugų, nes kada išleidęs savo 
knygą “Nežinomo Kareivio Ka
pas” (apysaką) pasiunčiau į 
“Dirvą”, mažai kas iš jūsų ją 
pirko ir mažai kas mane jauną 
rašytoją palaikė.

Dabar dar kartą kreipiuos į 
jus, kad visi, visi, seni ir jau
ni, kas mane palaikot, kam pa
tinka mano eilės, kas esat ma
no bičiuliais ir draugais, ir kas 
norit kad aš ir ateityje savo 
eilėmis paįvairinčiau jūsų gyve
nimo pilkas dienas, išsirašykit 
per “Dirvą” mano išleistą gra
žią ir iki ašarų virkdančią apy
saką, “Nežinomo Kareivio Ka
pas”. Siųsdami $1 už knygą, 
nepamirškit parašyti ir man 
trumpą laiškelį nurodydami sa
vo adresą. Pinigus ii' Jūsų Jai- 
škus prisius man “Dirvos” re
daktorius p. Karpius į Lietuvą, 
o aš jums visiems nurodytais 
adresais prisiųsiu po knygą ir 
laišką. Kad perdaug neapsun
kinus p. “Dirvos” redaktoriaus, 
gali kokie trys ar keturi kny
gos pirkėjai susidėję po vieną 
dolarį siųsti man tiesiai į Lie
tuvą pinigus ir laiškus šiuo ad
resu :

Jonas Morkūnas
Skėmiai Baisogala

Lithuania.

Tik pinigus siųskit ne laiške, 
bet pašto perlaida. Kas surinks 
6 knygos prenumeratorius tas 
kaipo talkininkas vieną knygą 
gaus dovanai atminimui su už
rašu. Tat, mieli broliai ir se
sės, parodykit savo gerus no
rus ir nieko nelaukdami per
skaitę šį mano straipsnį tuoj 
atskirkit vieną dolarį, parašykit 
nors trumpą laiškelį ir siųskite 
“Dirvai”. O kad ne tai susi- 
dėki^e, kaip jau anksčiau minė
jau, kokie trys ar keturi po 
vieną dolarį ir siųskit man tie
siai į Lietuvą, o aš jums pri
siųsiu knygas. Laukiu!

Su tikra pagarba
Jonas Morkūnas.

Balandžio 6, 1934

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J.
ŽINIOS

KAS TAS JANUŠKAITIS?
“Vienybėje” tilpo p. Jaro iš 

Baltimorės straipsnis, kuriuo 
jis teisingai nurodo p. Bukšnai- 
čiui ir visiems dabartiniams 
“Vienybės” ponams kad iššla- 
vimas iš “Vienybės” jiems ne- 
negeistinų tautininkų ir ji] idė
jos, reiškia ir faktiną pačios 
“Vienybės” nušlavimą.

Ponas Jaras tą teisingai te
oretiškai sprendžia. Vietiniai 
žino iš praktikos.

Kadangi p. Jaro teisybė buvo 
jiems perkarti nuryti, jie sale 
jo padėjo kokio ten Januškai- 
čio straipsnį, kuris miglota min
timi bara “Vienybę” už pakry
pimą į “juodąjį internacionaliz
mą” .... reiškia į klerikalizmą. 
Jei ištikro atsirastų kokis ten 
žmogus Januškaitis, kuris tik
rai tokį absurdą “Vienybėje” 
dar įžiūrėtų tai jį reikėtų ap
dovanoti pirma dovana už ab
surdiškumą.

Tačiau redaktorius Tysliava 
savo prieraše ii- p. Jarą prie 
paskutinio absurdo prilygino ir 
jiem abiem pasakė kad “Vieny
bė” nėra nei socialistiška nei 
klerikališka. Reiškia, tie kurie 
su p. Tysliavos keturvėjine li
nija nesutinka, nežino ko jie no
ri.... Tas, žinoma, ypatingai 
taikyta p. Jaro ir visų tautinin
kų adresu.

Dabar aš p. Tysliavos paklau
siu rimto klausimo: kas yra 
tas Januškaitis, kur jis gyve
na (pilnas antrašas) ? Tokio 
bendradarbio ir korespondento, 
kiek man žinoma, “Vienybė” 
neturėjo. Kaip visuomeniškas 
toks žmogus taip pat negirdė
tas. Tai iš kur jis atsirado?

Jei p. Tysliava gali jį paro
dyti tai bus tvarkoj, bet jis tu
ri urnai parodyti. To jam ne
padarius, visuomenė pasidarys 
teisingą išvadą kad tas “Januš
kaitis” yra pats Tysliava, kuris 
vartoja klastingai išmislytus 
“asmenis” tikslu diskredituoti 
gerai žinomą ir rimtą visuome
nininką, p, Jarą, kuris žino ką 
jis kalba pasakydamas tiesos 
žodį “Vienybės” šlavikams. Ta
da visuomenė pamatys kokios 
žemos demagogijos griebiasi 
musų maskuotieji raudonieji 
Lietuvių visuomenę mulkinti. 
Taigi atsakyk, p. Tysliava.

D. Klinga.

APIPLĖŠĖ

MIRĖ
Balandžio 2 d. palaidotas p. 

Butkus, 67 m. amžiaus, kuris 
mirė gyvendamas Manhattan 
Beach. Jis buvo pirmutinis 
Lietuvis graborius Brooklyne. 
Laidojo jį graborius Levandau- 
skas.

GRAŽIOS VELYKOS
Brooklyno, Long Island ir 

New Jersey Lietuviai šiomis 
Velykomis nepaprastai džiau
gėsi. Buvo gražus oras, taigi 
veik visi buvo kur nors išvažia
vę. New Yorke nuotaika buvo 
tikrai pavasariška: visi pava
sariškai išsipuošę.

Biznieriai, sakoma, šiomis 
Velykomis padarę daugiau biz
nio negu kuriomis kitomis pas
taromis Velykomis. Ir tai šeš
tadienis buvo labai lietingas, 
tai dar sutrukdė. Bet nežiū
rint to, pasirodo, šio pavasario 
biznis šioj apielinkėj pakilo.

NAUJOS SALĖS ATIDARY
MAS GREAT NECK’E

Velykų pirmą dieną M. Sa- 
bienka, “Dirvos” ir tautininkų 
rėmėjas, atidarė vietos Lietu
viams gražią salę po antrašu 
91 Steamboat rd., Great Neck, 
L. L Atidaryme dalyvavo virš 
200 svečių. Vakaru vadovavo 
Taut. Klubo vice pirm. D. Klin
ga, iš Brooklyno. Grojo p. Le
vandos radio orkestras iš 
Brooklyno. Nuotaika buvo labai 
maloni. Vakaro programą iš
pildė Kar. Angelų choro vedė
jas p. Dulkė su grupe choristų 
ir solistų. Dainavo Petrauskai
tė, Janavičiūtė, Lašaitė, Truba
dūrų kvarteto nariai Morkus 
ir Kriaučiūnas.

Naktį į Kovo 30 d. plėšikai 
įsigavo į p-lės Pelagijos Am- 
brozaitės muzikos krautuvę, 
560 Grand St., Brooklyne, išne
šė kelis radio aparatus, smui
kas, armonikėlius. Išnešta ii 
kiek iš kasos smulkių pinigų. 
Nuostolių padaryta už $256.

Apipėšta matomai krautuvę 
žinančio, įsigauta per užpakali
nes duris.

P-lė Ambrozaitytė yra “Dir
vos” skaitytoja.

NEWARK, N. J.
Balandžio 8 d., Lietuvių sa

lėje, 180 New York avenue, čia 
rengiama programas ir vaka
rienė. Balius prasidės nuo 3 v. 
po pietų, vakarienė nuo 6 vai. 
Pelnas skiriamas parėmimui la
kūno p. Janušausko skridimui 
iš New Yorko į Kauną.

Prie to tik reikia pridėti kad 
vakaras yra rengiamas Da
riaus-Girėno obalsiu. Dariaus 
Girėno pastovus centro komi- 
tas šioj valstijoj nepersiorga
nizavo, kaip buvo anksčiau ra
šyta, tik darinkta komisija rū
pintis antro skridimo reikalu. 
Taip sakant, Newarko komite
to skyrius, kurioj komisijoj in- 
eina ir ypatų iš Newarko apie- 
linkės, kaip Hillside, Kearny ir 
kt.

Laike vakarienės bus gražus 
programas iš kalbų ir dainų.

GERAS LIETUVIŲ 
ORKESTRAS
p. Mičiulio vedamas Jazz Dū
li. Mičiulio vedamas Jazz Du
kes orkestras. Tačiau jis pra
dėjo būti ne tik žinomas bet ir 
pragarsėjo ne vien jau Kear
ny bet ir plačioj apielinkėj, nuo 
to laiko kaip pradėjo girdėtis 
laike Jono Valaičio vedamų ra
dio programų iš stoties WHOM.

Šis orkestras dabar pradėjo 
groti ir Amerikonų programuo- 
se, ir tas reiškia kad Mičiulis 
su savo Jazz Dukes kyla ge
rai.

Norintieji prie orkestro pri
sidėti galėtų susižinoti su p. 
Mičiuliu, Kearny, N. J.

Balandžio 15 d., Liet. Poli
tiško Klubo salėje, 134 Schuy
ler avė., Kearny, rengiama ra
dio šokiai, kuriems gros tas pa
sižymėjęs Jazz Dukes orkes
tras. Rengkitės visi!

PAJIEŠKOMI
Apželtas Stepas. Iš Darbėnų vai., 

Kretingos aps. Gyvenąs Chicagoje
Bružas Stasys, iš Žarėnų v., Tel

šių ap., gyvenąs Chicagoje.
Glušauskas Jonas, iš Ūdrijos vai., 

Alytaus ap.
Jančevskis Karolis, seniau gyveno 

Geneseo, N. Dakota.
Kesminas, Juozas, iš Mažeikių ap. 

Gyvenąs Racine, Wis.
Klikunas Juozas, iš Panevėžio m 

Gyvenąs Chicagoje.
Kopūstai, Aleksas ir Vincas, kilę 

iš Pabaisko vai., Ukmergės apskr. 
Kitados gyveno Centralia, Ill.

Kulikauskas Jonas, iš Pašvintinio 
parap., Šiaulių ap.

Laučiunas-Puslėnas Jonas, iš Pan
dėlio vai., Rokiškio aps. Gyvenąs 
Chicagoje.

Lilionis Ignas, iš Aluntos valse., 
Utenos ap. Gyvanąs Chicagoje.

Maškauskas Simonas, gyvenąs Cht- 
' cagoje.

Miliūnas Stasys, buvęs Amerikos 
kariumenėje. Kitados gyveno Brook
lyn, N. Y.

Pinkauskas Kazys, iš Pašvintinio 
pąr., Šiaulių aps.

Sadauskas Juozas, iki 1925 metų 
tarnavo U. S. A. kariumenėj.

Stučinskas Izidorius, gyvenąs ant 
fanuos netoli Philadelphia, Pa.

Tyla Jonas. Kitados gyveno Chi
cago] 10155 So. State St.

Urbonavičius Povilas, kilęs iš Ro
kiškio ap. Gyvenąs Cleveland, O.

Vienys Petras, iš Airiogalos mie
sto. Kitados gyveno Akron, O.

Aukščiau išvardyti asmenys yra 
prašomi atsiliepti ir kiekvienas kas1 
ką nors apie juos žinotų yra prašo
mi suteikti žinių. Bent kokia žinia 
bus brangiai įvertinta.

LI ET U VOS K ONSUL ATA S 
100 East Bellevue Place 

Chicago, Illinois

kų kurie trukdo darbo pradėji
mą ir jie bandoma išlyginti.

Atstovas pasakė: “Valdžia 
paskyrė Detroitu! tam tikslui 
pinigus ir mes norim darbą pra
dėti.

Kaip kituose miestuose taip 
ir čia susitinka su keblumu ga
vimo tų žemių ant kurių seni 
namai stovi. Daugelis savinin
kų nori pasinaudoti ir atsisako 
savo lūšną užleisti. Žemė ma
žai gali būti verta, bet jis kar
tu įskaito ir savo lūšnos vertę 
kuri nieko neverta, ir atsisako 
leisti ją griauti.

AUTOMOBILIŲ industrijos 
darbininkų santikių nustatymui 
su tos industrijos vedėjais pri
buvo iš Washingtono valdžios 
atstovas, kuris pradėjo darbą 
tarpininkavimo tarp darbinin
kų ir darbdavių, privedimui 
reikalų prie pat gražaus galo.

Darbininkai sutiko nestrei
kuoti kuomet jų atstovų prašė 
Prezidentas Roosevelt ir išrei
kalavo iš darbdavių darbinin
kams teisių ir neliečiamybės 
prigulėti unijose.

Taryba, kuri sudaryta čia 
pat vietoje automobilių indus
trijos santikiams tvarkyti, su 
pagalba atstovo iš Washingto
no pirmiausia imasi išklausyti 
darbininkų pusės nusiskundi
mų prieš kompanijas, nes pasi
rodė kad kompanijos griebėsi 
persekioti tuos darbininkus ku
rie norėjo įsirašyti į unijas.

Michigan valstijoje veikia 13 
paskirų automobilių industri
jos darbininkų unijų, kurių at
stovai prižiūri savo narių rei
kalus.

PRANEŠIMAS
TIESIOGINE EKSKURSIJA į KLAIPĖDĄ

Be persėdimo Į kitą laivą.

Rengiama Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje 
Išplaukia iš New Yorko modernišku, baltu motorlaiviu

Laivu GRIPSHOLM — Gegužės 28 d., 3 vai. po pietų
Švedų Amerikos Linija yra gerai žinoma Lietuviams keleiviams savo 

patogumu kelionėje j Lietuvą. Nuo 1930 metų Birželio 27 d. tuo pačiu 
motorlaiviu buvo atidarytas nuolatinis ir patogus susisiekimas į Klaipėdą 
per Gothenburgą, Švediją. Nuo tada Lietuviai keleiviai kelionei Į Lietuvą 
ar Ameriką ir naudojasi Švedų Amerikos Linija, keliaudami per vienintelį 
savo uostą Klaipėdą. Kiekveną metą šia linija Lietuvių keleivių skaičius 
didėja, kaip įrodymas kad keliaudami minėta linija keleiviai visapusiškai 
yra patenkinti.

Didesniam Lietuvių keleivių patenkinimui, Švedų Amerikos Linija ir 
šiais metais leis savo didelį, modernišką baltą motorlaivį TIESIOG KLAI
PĖDOS'. Iš New Yorko išplaukia Gegužės 28 d., Klaipėdą pasiekia Birže
lio 9 d. ryte, čia Lietuviai keleiviai bus nukelti į krantą.

Motorlaivis “Gripsholm” yra didžiausias laivas iš plaukusių i Klaipė
dą tiesiog, taip pat yra didžiausias plaukiantis ir šiais metais, švedų pa
tarnavimas. neatsižvelgiant kurioje klasėje keleivis keliautų, visada rūpi
namasi kad butų savo kelione patenkinti, švedų virtuve, valgių racionališ- 
kumu ir gausumu yra išgarsėjus pasaulyje. Kas gali būti malonesnio ke
lionėj kaip Įlipus i laivą New Yorke ar Halifaxe, išlipti Klaipėdoje.

Platesnių informacijų ir laivakorčių kreipkitės į arčiausi autorizuotą 
agentą, arba tiesiog Į Swedish American Line, 21 Slate St. New York, N.Y.
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M.L. Gripsholm 
M.L. Kungsholni 
S.S. Drottninghohn 
M.L. Kungsholm.

IŠ 
NEW YORKO

Bei. 21 
Geg. 

G eg. 
Birž.

kiformaciiu ir laivakorčių kreipkitės i vietinius agentus arba i 

SWEDISH AMERICAN LINE 
BOSTON, IO5TATESTR.-NEV YORK, 2I5TATE STR._Ch.CAGO,181 NO..MICHiqAN AVĖ 
Brošiūrėlė apie ekskurnjas Tamstai bus suteikta veltu, ant pareikalavimo.—

Kiti

Amerikos
** DIDELĖS EKSKURSIJOS

I LIETUVAĮ LIETUVĄ
Rengiamos Liet. L ai v. Agentų 

Sąjungos Amerikoje
ModerniškuoĮu, baltu Motorlaiviu 
"GRIPSHOLM 
Gegužės 28 
Liepos 3,š.m.
I KLAIPĖDĄ 
PER GOTHENBURC^.-S'*'^

PRADĖS STATYBĄ. Pribu
vo į Detroitą valdžios atstovas 
galutinai sutvarkyti pradėjimą 
darbo griovimo senų miesto da
lių ir tų lūšnų vietoje statymo 
naujų moderniškų gyvenimui 
namų. Yra dar keletas daly-
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2 d. palaidotas p. 
m. amžiaus, kuris 

'damas Manhattan 
buvo pirmutinis 

abortus Brooklyne. 
raborius Levandau-

E 
i 
E i 
I 

E

Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 

Chicanos Lietuvių Judėjimas ir 
Įvairios Žinios

1.1AUDIES TRIBŪNA£
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VISOKIOS CHICAGOS

Chicagos

ELYKOS

Long Island ir 
Lietuviai šiomis 

epaprastai džiau- 
gražus oras, taigi 
kur nors išvažia- 

ke nuotaika buvo 
•iška: visi para- 
ošę.
sakoma, šiomis 
arę daugiau te
mis kitomis pas 
mis. Ir tai šeš- 

labai lietingas, 
;dė. Bet nežili- 
io, šio pavasario 
elinkėj pakilo.

S AT1DARY- 
NECK’E 
ą dieną JI. Sa- 

ir tautininką 
■ė vietos Lietu- 
salę po antrašu 
'd., Great Neck, 
ie dalyvavo virš 
akaru vadovavo 
? pirm. D. Kliu- 
i. Grojo p. Le- 

orkestras iš 
taika buvo laimi 
> programą iš- 
du choro vedė- 
grupe choristą 
ivo Petrauskai- 
jašaitė, Truba- 
nariai Morkų.

, Lietuviu sa
rk avenue, čia 
mas ir raka- 
sides nuo 3 v, 
nė nuo 6 vai. 
parėmimui la
iko skridimui 
iauną.
a pridėti kad 
įgiamSs Da 
u. Dariaus 
'ntro komi- 
epersiorga- 
nksčiau ra- 
mmisija rū
mo reikalu. 
,rko komite- 
komisijoj in- 
ewarko apie- 
le, Kearny ir

s bus gražus 
u ir dainų.

įas Jazz 
įas Jazz 
tčiau jis pra- 
inomas bet ir 
■n jau Kear- 
pielinkėj, 
įdėjo girdėtis 
o vedamu ra- 
oties WHOM, 
labar prade) 
u programine 

kad Mičiulis 
tkes kyla ge

Du-
Du-

orkestro pri- į 
ižinoti su p. i 
N. J.

L, Liet. Poli- 
134 Schuy-i 

rengiama ra- 
i gros tas pi- 
Dukes orkes 
Įsi!

UPEDĄ

> Amerikoje 
laivių

po pietų 
keleiviams sw 

17 d. tuo p® 

mas j Klaipė!1 

litinei j Lietuvą 

ii per vieuitul 

releivių skait® 

iai visapusišia

rikos Linija “ 

IESIOG mi- 

pasiekia Birže

®ią i Klaipė 

is. Švedų pa- 

, visada rupi- 

fiu racionali*- 

laimesnio ke 

ipėdoje.

ii autorizuoti 

w York, NX

‘Dirvos’ Vajus Chicagoj
Visi “Dirvos” skaitytojui ir rėmėjai Chicagoje prašomi pasidarbuoti praplatinimui “Dirvos” Chicagoje, 
Illinois valstijoje, ir išrašydami į Lietuvą. Gausit DOVANAS (žiūrėkit kitame puslapyje). Chicagoje 
vajaus reikalais kreipkitės^i “LIAUDIES TRIBŪNĄ" šiuo antrašu: 1624 South Western Avenue.

TAUTINIS ATBUDIMAS
KADA Chicagoje prasidėjo, 

tautinis atbudimas apie penke
tas metų atgal, atrodė kad čia . 
niekados nebus galima sugrai
byti tautiškos minties žmonių, 
sudaryti kokia organizacija. 

Tačiau tautinė dvasia ir min-
. tis Chicagoj atgimė ir dabar \ iai. budėkime, rūpinkimės at- 

jau gausiai plinta tarp Lietu- sisakyti prieš išsigimėlius, čia 
vių, kurie pradeda suprasti kad musu tautiškumo niekas sveti- 
tie pirmiausioj vietoj yra LIE- ! mas neslopina — tą darbą varo 
TUVIAI. musų pačių,1 savi išsigimėliai

Jau tautiškos minties veikėjų 1 arba partiviški apakėliai.
^Chicagoje yra gražus būrelis ir, • Chicagoj jų turime nemažai: 

komu- 
Jie visi stovi ant kelio 

--------- Tą kelią pa- 
reikalinga tokių kurie 

>s garbei 
Yra Chi- 

kraštutinių katalikų 
kurie mano kad tautystė turi 
būti nustumta į užpakalį. .Jie 
turėtų suprasti kad tik iš Lie
tui ių tikro prisirišimo prie sa
vo tautystės jie gyvenimą da-

sunku įjudinti, nes 
. visokį išsigimėliai

visokie

les metų slogino, ir neigė nei 
kada buvo atgauta nepriklauso- 

j m y bū.
Taip ir mes Chicagos Lietu-

Taipgi reikia nepamiršti kad 
per paskutinius kelis metus iš 
Lietuvos Amerikos vis atvyk
davo ir tokių kurie arde Ame
rikos Lietuvių gyvenimą ir pul- 
dė Lietuvių dvasią, bernaudami 

is išgamoms. Musų 
dvasią sustiprinti, Lie- 
pakelti atsilanką labai

visą Ameriką ir įgyvendinti di
delę tautinę organizaciją, ne- 
žiurint kie,k priešų tam darbiu 
bus.

tautinę

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO FONDE 
JAU YRA $4,773.38

Atskaitos iki Kovo 22, 1 934

Pajamos
Bendrai įvairių aukų $1,320.51 
Gauta už parduotus 
Už “Margutį” 
Iš aviacijos dienos 
Iš rinkliavos dienos 
Nuošimčių 
Viso
Gauta apmokėti premijai 
už paminklo projektą:
a) Adv. Kai Tax 

warrant
b) Adv. Olis 
Viso pajamų

pav. 328.78
27.50

860.93
2,833.34

13.26
$5,384.32

City National Bank 1,522.25 
Pas Globėjų sekretorių:
a) Tax Warrant 100.00
b) Grynais pin. 25.00 
Balansas

COOK COUNTY LIE
TUVIU ŽINIAI

Lietuvyste pradeda imti viršų, tai musu socialistai i 
ant politikų. Kaip tik veikė-j nistai. .” ’ ’
jai geriau, tampriau susiriš ir! tautiniam darbui, 
dar uoliau ims dirbti, tautystei i liuosuoti i " ” 
turės palenkti galvą tie kurio! pasišventę savo 
iki šiol ją mindė. , ir |nri gerus norus.

Chicagoje, kada įsigalėjo “is-jcagoįe i 
tiški” gaivalai ir tautiškumas ' 
buvo pamintas, išnaujo tautiš-j 
kas darbas pradėjo plėstis pa
mažu. Juk net ir pačioj Lietu
voj tautiškas veikimas buvo la-

throat

Pajutę kad tokia kon- 
šaukiama, Chicagos 

draugai socia- 
negavo belaks- 

pakenkus tai

štai pereitais metais Chica
goj įvyko Tautinė Konferenci
ja, kur dalyvavo gražus buris 
veikėjų iš įvairių Amerikos ko- 
lonių.
ferencija
Plečkaiti ninku 
listai ko dieglio 
tydami kad tik 
konferencijai.

Jų pastangos, 
jiems jokių 
konferencija 
mist: tyta 
pirmyn

Bu.; daroma visos galimos 
pastangos darbas praplėsti

TURKIJOS valdžia sulaikė į 
Turkijos pakraštį atplaukusį iš 
Graikijos išvykusį garsų Chica
gos kapitalistą Samuel Instill. 
Paėmę savo globon, Turkai pa
siryžo atiduoti jį Amerikai, kad 
butų galima paimti teismui.

Taigi jis gali būti pargaben
tas Chicagon.

CHICAGOS socialistų “N-ų” 
visa klika pradėjo agituoti už 
Strumskį į SLA. prezidentus. 
Mat, jie mano kad Bagočius ne
bus jiems ištikimas. Su Strum- 
skiu jie tiki galės žaisti kaip su 
demokratiška “beibe”. čia nie- 

I ko nauja, tuos cicilikų skymus 
visi žino.

KOVO 31 d. Chicagoj įvyko 
didelė CWA darbininkų demon
stracija. Darbininkai, kurie 
buvo gavę per žiemą padirbti, 
dabai- pradedami atleidinėti iš 

, komunistų su- 
i agituoti, surengė demonstraci
ją reikalaudami kad CWA dar- 

P°'l>ai butų tęsiami ir toliau.

tačiau, nedavė
vaisių. Tautininkų
buvo sėkminga ir

darbai kurie varomi '
visoje Amerikoje. | valdž.os darbų, 
daroma

rABAKO

Pagal atskaitą N)-. I 
aukų buvo surinkta

Naujos aukos
Viso

100.00
25.00 125.00

$5,509.32

331.75

251.00

Išlaidos
Išlaidos aviacijos dienai
Išlaidos rinkliavos
Už atspausdinimą

paveikslų
P. Jurgėlai už pašt. ženk. 11.04
Bankui už čekius
Viso
Adv. Vasalle avansas
Sporto

Viso
šventės reik, 
išlaidų

pajamųViso
Atmetus išlaidas
Lieka

.40
$645.94

90.00
$735.94

$5.509.32
735.94

$4,773.38

Pinigai randasi:
Metropolitan State
Bank ein. sąskaitoj $3,126.13

AUGALO ŠIRDĮ

Viduriniai Lapai—Lengviausi

Kaip jūs galite iš šio paveikslo matyti 
—Luckies puiki, švelni kokybe nėra 
tiktai atsitiktina—kadangi mes naudo
jame tiktai, vidurinius lapus! Ne 
viršutinius lapus, kadangi anie yra 
nedasivystę—nenunokę. Ne apatinius 
lapus, kadangi tie yra prastesni koky
bėje — auga arti prie, žemės ir yra 
purvini, stambūs, smėlėti. Mes išren- 
kame tiktai vidurinius lapus — už 
kuriuos ūkininkams mokama aukStea-

“It’s toasted”
Luckies visuomet ;>■ •-----------------visais utzyilgiais yra malonūs jūsų gerkiei

Tiktai Viduriniai Lapai—-Šie Yra Lengviausi Lapai
Cop^Ubt. 1034. Tb. impact

Strike Širdis
nes kainos—kadangi viduriniai lapai 
yra lengviausi lapai—jie turi geresnį 
skonį — be to, — “It’s toasted” — del 
gerklės apsaugos. Ir kiekvienas Lucky 
yra pilnai prikimštas su šiuo rinktiniu 
tabaku—padarytas apvalus ir kietas— 
laisvas nuo liuosų galu — štai kodėl 
Luckies neišdžiūsta. Luckies visuomet 
ir visais atvejais yra malonūs jūsų 
gerklei.

NE viršutiniai lapai—yru mia/lvjrttę

Jfu» turi geresni skoni

Lietuvių prietelius ir geras 
draugas, William J. Cooney, da
bartinis Wright mokyklos prin- 
cipalo padėjėjas išpildė pe- 

j ticiją nominacijoms į Cook Ap- 
‘ * I Mokyklų Superinten-

i tarnystą, kandidatuoda- 
Demokratų partijos tikie- 
Nominacijos įvyks Balan

džio 10 d.
William J. Cooney mokslus 

ėjo Chicagos Normai mokykloj 
ir Chicagos Universitete, baig
damas su Ph.B. laipsniu. Per 
dvidešimts pastarų metų tar
naudamas viršininku Chicagos 
viešųjų mokyklų, jis įgijo daug 
patyrimo. Jis parodė daug ga
bumų ir sumanumo pradinėse 
mokyklose ir aukštesniųjų mo
kyklų tvarkymo darbe. Dabar 
jis yra principalo padėjėju vie
noje 
kyklų — Wright School, 
metų eiles jis būdamas moky
klų tarnybos valdininku Chica
gos sistemoje, savo gabumais ir 
prityrimu plačiai paliko žino
mas šiose mokyklose: Arnold, 
Armour, Chopin, Dante, Dow- 
ey, Fallon, Farragut, Graham, 
Goodrich, Hancock, Hendricks, 
Hayes, Holden, Jungman, Mc
Clellan, Monroe, Nobel, Peabo
dy, Sullivan, Smyth., Washbur- 
ne, ir Wright.

Jis buvo prezidentu per tris 
metus Jaunuolių Aukštesniųjų 
Mokyklų Mokytojų Klubo; bu
vo nariu Mokytojų ir Principal^ 
sekcijos, Mokyklų Superinten
dento Patarėjų Tarybos. Da
bar yra nariu Superintendentų 
Apšvietus Klubo Illinois Valsti
jos Mokytojų Susivienijimo ir 
Nacionalės Apšvietos Associa- 
cijos. Buvo prezidentu Stayms 
Club of Austin, ir vyriausiu 
vice-komandicrium Jas G. Bro
phy, Post 195, Amerikos Legio
no.

William J. Cooney per dau
gelį metų eidamas mokyklų val
dininko pareigas ir būdamas na
riu reikšmingų organizacijų pa
darė daug gero ir Lietuviams, 
su kuriais draugavo, užtai užsi
pelno ir Lietuvių paramos.

Lietuviai prašomi paremti p. 
Cooney savo balsais, balsuoda
mi už jį Balandžio 10 d. Mums 
reikalinga užtarėjas mokyklų 
sistemoje.

skrilies 
denio

I mas
•tu.

$4,480.75]
$556.74 I

$5,509.32
Fondo Globėjų Komitetas.

Chicago, 111.
Kovo 22, 1934.

GRYŽĘS Iš LIETUVOS so- 
cialistuojantis žmogelis, K. šai- 

kad Lietuvoje 
čia tai jau vi- 
Kitos tautos 

pas jas vaikų 
o

Lietuvoje

kus, verkšlena 
esą daug vaikų, 
sai komedija, 
skundžiasi kad
gimimas mažėja, 
socialistai 
vaikui mato.

Kam čia verkšlenti 
kus. Lietuvai iš to 
nėra

Lietuviški
perdaug

m odernjškūa u s ių mo-
Per

apie vai- 
nuostolių 

tauta taip sakant stiprė- 
Lietuviai myli vaikus, juos

augina. Skurde užaugę vaikai 
yra gabesni negu tie kurie iš
auga pertekliuose. Todėl nėra 
reikalo kad Lietuvoj vaikai 
tų auginami klėtkose.

bn-

“PELLEAS IR MELI- 
SANDE” PER RADIO 

IŠ BOSTONO

BORI IR JOHNSON DAINUOS VA
DOVAUJAMAS ROLES MF.TRO-

OPEROJ

“Pelleas ir Melisande”, popuria- 
riška Prancūziška opera, bus duoda
ma oru per radio visoje pilnumoje 
šeštadienį po pietų, Balandžio 7 d., 
nuo 1:50 va). (ĖST) tiesiog nuo sce
nos Boston Opera House, kur Met
ropolitan Opera Company išpildys 
savo-posezoninį užkvietimą. Progra
mas bus duodamas per .sujungtus 
NBC WEAF-W.IZ tinklus su para
ma išdirbejų Lucky Strike vigaretų.

Lucrezia Bori, garsi sopranas, ir 
I Edward Johnson, tenoras, dainuos 
vadovaujamose rolėse. Opera bus 
dainuojama Prancūziškai ir po vado
vyste Louis Hasselmans.

National Broadcasting Company 
inžinieriai surengė taip kad ši opera 
bus girdima taip pat gerai kaip bu
vo girdima kitos operos duodamos 
šeštadienio popiečiais iš Metropoli
tan Opera House New Yorke.

Tekstas operai “Pelleas ir Meli
sande” parašytas Macterlinc'k’o, o 
muzika parašė Claude DeBussy. Ji 
pirmų kartą buvo pastatyta Pary
žiuje Balandžio mėnesį 1902 metais.

Pilnas sąstatas vaidintojų yra se
kantis: 
Melisa nde 
Genevieve 
Yniold 
Pelleas . . . 
Golaud

. Lucrezia Bori
Ina Bourskaya
Ellen Dalossy 

Edward Johnson
Ezio Pinza 

. Leon Rothier

S,

VELYKOS Chicagoj buvo vi
sai šlapios, nes per visą dieną 
lijo, kas sukliudė naujais ru
bais pasipuošusiems dalyvauti 
neoficialėje Velykų dėmonstraz 
cijoje.

“BIRUTĖS” Choras pagerbs 
komp. Miką Petrauską. Bal. 
8 d. Chicagos Lietuvių audito
rijoj tuo tikslu statoma Miko 
Petrausko opera “Eglė žalčiu 
Karalienė”.

Visa Kelionė Juromis
Jūsų Tautinę Klaipėdą

(per Copenhageną) 
IŠPLAUKIMAI Iš NEW

FREDERIK VIII
UNITED STATES . .
FREDERIK VIII .............
UNITED STATES ...........
FREDERIK VIII .............

'DIDELĖ EKSKURSIJA
‘o priežiūra Lietuviui Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATES”
iš New' Yorko Gegužės 12 d.

YORKO
Balandžio 21

Gegužės 12
Gegužes 2o
Birželio 15
Birželio 30

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA 
ypališkai Vadovaujama Juozo Janusli'ii. Jr. 

laivu “FREDERIK VIII” 
iš New Yorko Birželio 30 <1.

Platesnių,, informacijų kreipkitės pas vietos 
autorizuotus agentus arba i

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
27 Whitehall St. 248 Washington St. 130 N. LaSalle St.
New' York, N. Y. Boston, Mass. Chicago, III.

pas kilus
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Dienos Klausimais
hanoy City apsiverkęs, nes 
komunistai ir socialistai ne
duos niekam ištarti gero 
žodžio apie pasitraukiantį 
SLA. prezidentą. . . .
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LIETUVA GELBSTI VILNIEČIUS

Visa Lietuva sukruto gel
bėti Vilniaus krašto badau
jančius Lietuvius. Kovo 15 
d. Kaune susitvėrė vyriau- 
sis komitetas iš visų srovių 
atstovų rūpintis rinkimu 
aukų. Kovo 16 ir 17 dieną 
tą žinią išplatino po visa 
Lietuvą ir išleido atsišauki
mą kad imtųsi aukų rinki
mo visuose miestuose, mies
teliuose.

Kovo 18 dieną Kaune bu
vo rinkliava gatvėse ir stu
dentai pilnose savo unifor
mose lanko aukas po na
mus.

O ką darome mes?
Musų spauda Amerikoje, 

patalpinus po vieną ar porą 
straipsnių apie Vilniaus Lie
tuvių katastrofą, stengėsi 
žymiose vietose patalpinti 
ir kitus straipsnius, buk 
Lenkai atsisaką priimti pa
galbą iš Lietuvos.

Visas Amerikos Lietuvių 
aukas tie “tėvynės meile 
deganti” laikraštininkai ir 
veikėjai rūpinasi pasukti j 

-“antro skridimo” fondą, kad 
greičiau vienas vyrukas pa
sikeltų Į orą (Vilniaus kra
što badautojai tegul palau
kia kada pasibaigs Ameri
koje depresija. . . .)

Broliai Lietuviai, jeigu ir 
Lietuva sukruto tai reiškia 
kad bado katastrofa didelė 
ir kad “Dirvos” raginimai 
pirmiau pagelbėti badaujan
čius pavergtos Lietuvos da
lies brolius nėra tuščias bal
sas.

Šiame atsitikime, gerbia
mieji, negelbės komunistiš
ka graži teorija: “Leiskit 
jiems badauti, greičiau su
kils ir atsikratys savo pa
vergėjų”. Kurie Lietuviai 
šitokia teorija remdamiesi 
atsisako gelbėti Vilniečius 
tie yra tikri išgamos.

Jeigu Lenkai, neapsikęs
dami badu mirštančiais su
rankioję kokių puvenų ir iš 
gelbėtų kitų gyvybes, kaip 
Vilniečiai turėtų žiūrėti į 
Lietuvos ir Ąmerikos Lietu
vius? Kur jus buvot kada 
mes badavom? — paklaus
tų jeigu mums reiktų gauti 
jų pagalba Vilnių atsiimti.

Reikia žinoti kad alkano 
papenėjimas, slegiamo pa
guodimas turi didelę svar
bą tokiuose atvejuose.

Neduokim Lenkams gau
ti įranki prieš mus kad jie, 
ne mes, gelbėjo kada varg
šai badavo 1

Užtai Lietuva gelbsti vi
somis išgalėmis. Turėtum; 
parodyti ir mes Amerikoje 
kad turim nors kiek dau
giau žmoniškumo ir patrio
tizmo negu parodome.

Didžiausia gėda Ameri
kos Lietuviams kad nusekė 
paskui du asmeniu (kurie 
biznio išrokavimais sugal
vojo rengti neva antrą skri
dimą) ir visi užsidegė neva 
tautos garbę kelti, kuomet, 
trečdalis tautos badauja!

Ar Gegužis Išeis 
“su Garbe”?

Gaila kad žmogus pradė
jęs ką nors nežino kada su
stoti.

Pavyzdžiai labai papras
ti: perilga daina, perilga 
muzika, perilga kalba klau
sytojams nusibosta nežiū
rint kaip Įmiki išsykio pasi
rodo.

Perilgai laikąsi vietose 
organizacijų viršininkai ir
gi dasiėda.

SLA. prezidentas Gegu
žis jau buvo nusibodęs na
riams keletas metų atgal. 
Dešimts metų jo preziden
tystės Susivienijimui buvo 
perdaug. Bet jis ir perei
tais rinkimais (ir seime) 
visokiais budais kovojo dar 
kad butų paliktas preziden
tauti 17-tus ir 18-tus metus!

Tiek Susivienijimui dir
bęs, gaila, p. Gegužis nesu
siprato kada laikas su gar
be pasitraukti...

Kaip jį pagerbs šių metų 
SLA. seimas Detroite, kuris 
turi būti jo prezidentavimo 
pabaigtuvės?

Sunku pranašauti kad so
cialistai jam pasakys gra
žesnį žodį negu “bu-u-u!”

Jeigu kokios, gali išeiti 
taip kad p. Gegužiui nebus 
luotą vietos S.L.A. organe 
nei pasakyti paskutinį atsi
sveikinimą. .. . (Taip pasi-

jelgta su p-le Jurgeliute, su 
žinia paties Gegužio.)

O kokį žodį jam galės pa
sakyti tautininkai? Ką jis 
padarė tautininkams gero, 
kaip atsižymėjo jų akyse, 
ypač pastarais laikais kada 
susidėjo su socialistais savo 
ir jų pozicijas gelbėti?

Net už tai kad tautinin
kai gelbėjo jį išrinkti perei
tame seime, Į). Gegužis “at
sidėkojo” jiems išmesdamas 
iš sekretoriaus vietos tau
tininkų remtą kandidatą, p. 
Jurgeliutę, ir atmesdamas 
antrą tautininkų kandidatą 
į sekretorius, p. Čekanaus
ką, o varu įgrūdo Viniką, 
varydamas savo tautininkų 
neigimo darbą iki paskuti- 
niausios! Tai neužmirštini 
dalykai, kurie šaukte šau
kia prieš p. Gegužį.

Viskas kas lieka tai da
bar, anksti prieš seimą, as
meniniams Į). Gegužio drau
gams. pasirūpinti tuo daly
ku ii- atvežti į seimą prezi
dentui kokią nors atmintį.

Ir ta atsisveikinimo cere
monija gal tiks geriau at
likti tik jo pritarėjų būrely
je, ne viešumoje....

Jeigu seime prezidentu 
liktų Bagočius, tik tada p. 
Gegužis išeitų “garbingai”, 
nes tas žmogus nepagailė
tų savo tuščių žodžių, už
šokęs ant scenos^ Gegužio 
išgarbinimui. . . . Jeigu gi 
prezidentystė teks Strums- 
skiui, Gegužis sugryš į Ma

ži EMOS BURTAI

Tautininkai Privalo Turėti 
Konferenciją

Detroite, sąryšyje su S. 
L. A. seimu, šymet galima 
bus atlaikyti Tautininkų 
konferencija. Be SLA. de
legatų, nustatytu laiku ga
lėtų į konferenciją atsilan
kyti veikėjai iš aplinkinių 
kolonijų: Daytono, Chica- 
gos, Clevelando, Grand Ra
pids, Pittsburgho, na ir pa
ties Detroito tautininkai.

Pagalvokite, gerbiamieji. 
Mus laukia dideli darbai.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

STIPRIAI IR GERAI
PASAKe

Kovo 27 d. New Yorkoj

Mirė Kun. Tanias 
Žilinskas

Kovo 14 dieną Rietavo 
miestelyje, Žemaitijoje, mi
rė Kun. Tarnas Žilinskas, 
plačiai žinomas Amerikoje, 
kuris prieš kelis metus iš
važiavo Lietuvon senatvei 
baigti. Buvo 67 m. amž.

Jis kilęs iš Suvalkijos.

Nekvėpuoja žalias šilas, 
Medžiai vata apsupti. x 
Širdis stebi — visur tylus 
Dengia patalai balti.

Šėlsta puges, kuliais vartos 
Kloniuos sniego viesulai.
Virpa himnai žiemos burtų 
Tartum aimanos gailiai.

Užu šilo — kaimas miręs.
Vėtrai rudis: “Au-au-au . . . .”
Kokis džiaugsmas kai paklydęs
Žiburį kur pamatau. ,

Lūšnos tyli. Snaigės klostes. 
Šviesa siurbias iš langų.
Viduj gera save guotų 
Klausant pasakų saldžių.

O už kaimo — žiemos burtai 
Snaiges nešasi keliais.
Ir mano dalia taip yr’ sukurta 
Kad smagus klajočiau jais.

Šiapus šilo — kelių vingiais.... 
Štai, jau miesto žiburiai!
Gatvėse veidai laimingi, 
Juokias šypsenos saldžiai.

Žiemos burtai girdo miestą, 
' Girdo svaiguliu širdies.

Snaigės gavėmis nušviestom 
Audžia pasakas nakties.

Gatvėj moterys lankstutės.
Gatvėj vienišas ir aš,
Kol pavogs man’ jų akutės, 
Ar gal vėtra nusineš. . . .

Ir norėtum, lyg sniegules,
' Lupas mylimos sugaut.

Bet — čia vėtra vartos kuliais....
Vielos himnus ima staugt.

Klausos poros žiemos burtų, ’ 
Krentant snaigėm—vėl tyliai....
O man vienišam — už vartų 
Rangos, lyg žalčiai, keliai. . . .

Pajuostė. 18-1’34. Vainis Dainoras.

“Times” dienraštyje įdėta 
V. F. Jankausko laiškas, 
kuris stipriai, nuosakiai ir 
teisingai paantrina visos 
Lietuvių tautos nusistatymą 
Vilniaus klausiniu. Laišką 
iššaukė Lenkų užsienio mi- 
nisterio, pulk. Becko, parei
škimai, kuriuos “Times” į- 
dėjo Kovo 23 d., Lietuva, 
esą, “Lenkų vyriausybę me
lų vaju išniekinus” ir buk 
Pilsudskis “Voldemarą ver
čiau per langą išmesiąs ne
gu derybas vesiąs” (kalba 
ėjo apie 1927 metais prie
varta iš Lietuvių išgautą 
prisipažinimą jog karo tarp 
Lietuvos ir Lenkijos nėra).

V. F. Jankauskas, savo 
laiške nurodęs kad tokie 
pareiškimai terodo fanatiš
ką Lenkų pyktį prieš Lietu
vius, kurių sostinę Vilnių 
ir tredalį žemių jie okupuo
ja nuo to laiko kada, keliom 
dienom “brolišką” Suvalkų 
sutartį (1920 metais) pasi
rašę, ją sulaužė, — siūlo 
“teisybę mylinčioms” Euro
pos valstybėms kaip: Rusi
ja, Anglija, Švedija, Italija 
ir Čekoslovakija, įsikišti ir 
paskirti tarptautinę komisi
ją, kuri dalyką tuojau iš
rištų, nes Tautų Sąjunga 
pasirodė nenorinti ar nega
linti teisėtą padėtį atstatyti.

Kas aukomis, kas straips
niais, į kovą už Vilnių ir 
Lenkų pavergtus Lietuvius!

PASEKA LIETUVA
New Yorko “Times” pra

neša kad Belgija išleisianti 
du nauju pašto ženkluku 
atminčiai mirusio karaliaus 
Alberto. Ženklukai atsižy
mėsią juodu rėmeliu. Laik
raštis nurodo kad Lietuva 
buvo pirmutinė valstybė ku
ri juodus • gedulo rėmukus 
pašto ženklukuose pavarto
jo. Tai buvo 1927 metais, 
<ada išleido keturis ženklu- 
kus paminėti mirtį tautos 
tėvo Dr. J. Basanavičiaus, 
kuris, sako, visą gyvenimą 
pašventęs kovai už tautos 
reikalus.

ŠVENTRAŠTIS LIETU
VOS ČIGONAMS

Londono “Times” prane
ša kad Lietuvos, Latvijos 
ir Lenkijos čigonams išleis
ta čigonų kalba biblijos ver
timas (tik evangelijos).

Vertimą pagamino Ang
lų bibliška draugija, kuri 
užsiima bibliją spausdinimu 
ir platinimu .visame pasau
lyje ir visomis kalbomis.

Sakoma esą apie 5,000 či
gonų kurie šia evangelijų 

, laida naudosis.
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LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI 
15 METŲ

Sąjunga Kūrėsi Amerikiečių Lietuvių 
pinigais.

Šymet Lietuvos Šaulių Sąjunga šven
čia 15 metų savo veikimo sukaktį. Ta su
kaktis oficialiai sueina Rugpjūčio 8 d., ka
da prieš 15 metų buvo surašytas pirmas 
centro valdybos protokolas. Bet organi
zacinis darbas prasidėjo anksčiau.

Šaulių Sąjungos idėja gimė sunkiau
siais Lietuvos laikais, būtent 1919 metais, 
kada atgimstančios Lietuvos valstybės jau
na neskaitlinga kariumenė grūmėsi su iš 
visų pusių puolančiais priešais. Partizani-
uis judėjimas, prasidėjęs Biržų - Pasvalio 

j rajone kovose su Bermontininkais, o Kau
ne su slapta Lenkų kariška organizacija 
P. O. W. (Polska Organiacija Wojskowa) 
ir davė pradžią Šaulių Sąjungai.

Jos įkūrėjas, Vladas Putvinskas, ska
tindamas tą judėjimą, galvojo apie tai kaip 

j pi iti aukti prie kovų del nepriklausomybės 
į visą Lietuvių tautą. 1919 metais Gegužės 
: ir Birželio mėnesiais ėjo gyvi pasitarimai, 
i kuriuose, be Vlado Putvinsko, aktiviai da- 
' iyvavo A. Vienuolis-Žukauskas, Matas.Žvi
ronas, Matas Šalčius ir kiti. O jau Liepos 
neneši Kaune, Vytauto parke, prasidėjo 
kariškos mankštos, kurioms pradžioje va
dovavo prof. K uodaitis, Špilmanaitis, o vė
liau — aktivios tarnybos karininkai.

Visas Šaulių Sąjungos organizacinis 
darbas ėjo VI. Putvinskio bute, Duonelai
čio g. 12. Vėliau Sąjungos centras persi
kėlė į erdvesnes patalpas, Laisvės Alėjoj, 
24 nr., o 1927 m. Sąjunga Kaune įsigijo 
nuosavus namus, Laisvės Alėja 20.

Organizacinis Šaulių Sąjungos darbas 
vyko labai greitai. Jau 1919 m. rudenį bu
vo suorganizuota kelios dešimtys burių, o 
šimtai šaulių dalyvavo kovose su Bermon
tininkais ir Lenkais. Dalys šaulių, stojo 
greta kariumenės, kita dalis kovojo parti
zanų eilėse, o trečia dalis ėjo įvairias par
ūgas krašto viduje.

Tat pirmutiniai šaulių sąjungos dar
bai pasireiškė kovų laukuose.

1920 metais jau pradeda galvoti apie 
kultūrinį darbą, kad tuo budu auklėti vi
sus Lietuvius prie krašto gynimo pareigų. 
Tais pat metais Gegužės men. išleidžiamas 
pirmas Šaulių Sąjungos organo “Trimito” 
numeris.

Karinio parengimo sritin ineina: ka
rinis šaulių paruošimas, sportas, pirmoji 
pagalba bei sanitarija, prieš-cheminė ap
sauga ir ugniagęsyba. Šį darbą vykdant, 
ruošiama rikiuotės pamokas, šaudymo run
gtynes, manevrus, sporto rungtynes ir 
sporto šventes, prieš-cheminės apsaugos ir 
sanitarijos kursus, steigia ugniagesių ko
mandas, ir tt.

Šaulių tautinis auklėjimas bei visuo
meninis darbas sudaro antrą veikimo sri
tį, kurią plėsdami šaulių būriai organizuo
ja chorus ii' orkestrus, steigia knygynus, 
teatrus, suaugusiems kursus, įvairius rank
darbių ir ruošos kursus, steigia liaudies 
universitetus, organizuoja tautines, valsty
bines šventes ir įvairius minėjimus, tvar
ko ir prižiūri žuvusių karių šaulių ir šiaip 
mirusių kapus, istorines vietas, piliakal
nius ir kt., veda plačią propagandą per 
“Trimitą”, radio ir kitokiais budais.

Tų abiejų sričių veikimo svarbiausias 
yra tikslas — ruoštis ir ginti Lietuvos ne
priklausomybę. Tas obalsis yra įrašytas 
visose Šaulių Sąjungos vėliavose.

Klaipėdos atvadavimas
Pažymėtini Šaulių sąjungai 1923 me

tai, kada. įvyko Klaipėdos atvadavimas. 
Daug šaulių aktingai jame dalyvavo. An
tras žymėtinas momentas — 1929 metais 
Šaulių Sąjungos dešimtmečio šventė. Tais 
metais Birželio 23 ir 24 d. Kaune buvo 
šaulių sulėkinias, kuriame dalyvavo apie 
10,000 uniformuotų šaulių. Tame skaičiu
je apie-2,000 Lietuvaičių. Tuomet buvęs 
šaulių paradas, sporto ir dainų šventė pa
darė didelį įspūdį.

Iš skaudžių momentų pažymėtini 1929 
metų Kovo 5 d., kada netikėtai mirė Sau 
lių Sąjungos įkūrėjas Vladas Putvinskas.

Šymet Birželio 23 ir 24 d. Šaulių Są 
junga minės savo 15 metų sukaktį. Šven 
tės minėjimas bus rinktinių ir kuopų rajo 
nuošė, kur šauliai organizuotai ir skaitlin
gai pasirodys. Tų sukaktuvių proga bus 
stiprinami šaulių ideologiniai pagrindai, 
auklėjamas šaulio-riterio tipas, apie kurį 
ypatingu rupestingumu galvojo Vladas 
Putvinskas. Šaulių būriai ir toliau kreips 
daug dėmesio į šaulių namų statymą, nes 
tai yra pagrindas viso tautinio bei kultū
rinio darbo. Kitaip sakant, šaulių namai 
— tautos namai.

Pirmutiniais heleriais savo gyvavimo 
metais, kūrimosi sunkiausiu laiku, Šauliu 
Sąjunga rėmėsi daugiausia Amerikos Lie
tuvių suaukotais pinigais. Be tų auką 
Šaulių, sąjunga nebūtų taip greįt ir su to
kiais tvirtais pagrindais įsisteigus, nes ta
da iš vyriausybės didesnės paramos nebu
vo galima gauti, ne ji pati buvo silpnutė ir 
biedna.—Tsb.

(Nito Redakcijos: Šaulių Sąjungos 
atstovas, dailininkas A. Žmuidzinavičius, 
lankėsi Amerikoje 1920 metais.)

UPĖ VENTA
Vęnta upė, išteka iš Vėnėš-'-ež^i^ (ne

toli Biržulio ir Lukšto ežerų)’. Teka iš- 
pradžių į rytus pro Užventį, Šaukėnus; 
paskui pasuka į šiaurę pro Kuršėnus, Pa
pilę ; maždaug nuo Papilės ji teka į piet
vakarius pro Dabikinę, Viekšnius, Mažei
kius, Leckavą. Toliau teka Latvijos teri
torija, kur labiau išsitiesia j šiaurę ir teka 
į Baltijos jurą ties Ventpile, kur sudaj. 
savo žiotyse puikią stovyklą juros laivams, 
nes žiemos metu Ventpilės uostas neužša- 
la. Be to, per du kilometru nuo žiočių Ven
ta turi 8 metrus gilumo, taigi gali įplauk
ti dideli laivai. Venta turi apie 300 kilo
metrų ilgumo.

S A PN 1 N Y KAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

DU BROLIAI

Graži istorine, apysaka iš Lietuvos Kuni
gaikščio Vytenio laiku, 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”

ir Namų Prižiūrėjimas 
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
.gaminti visokius, valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokiliu. 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai. mėsos, ir tt. Kuri šeimininke turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo Įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

6820 Superior arc. Cleveland, O'
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l Apysaka iš Apuolės Laikų Rašo K. S. Karpius

PER TVORA

Apuolės Atvadavimas

(Tęsinys iš pereito num.)
Lietuvių vadas tuoj Įsakė dirbdinti iš 

visli pusių priėjimą prie pilies, ir tas tuoj 
buvo padaryta. Smarkus vyrai milžinai 
paėmė storiausius rąstus, kuriais Įsibėgė
ję vienu trenksmu išlauš pilies vartus. Ki
tos Lietuvių dalys rengė puolimus visų pi
lies sienų, išskirstymui gynėjų po mažus 
burius ir atitraukimui didesnio skaičiaus 
nuo gynimo vartų. Paskirus sienos puoli
kų burius vadovavo Meruno padėjėjai, o 
pats vadas raitas lakstė aplink pili prižiū
rėdamas visus.

Kad iš sienų viršaus metami rąstai 
mažiau Lietuviams kenktų, šiame kare bu
vo pirmą kartą panaudota dvikojai “ožiai”, 
iškirsti iš šakotų medžių, kurių vieną galą 
kėlė aukštyn dvi kojos, o kitas galas buvo 
statomas į kalną. Paleistas iš sienos rąs
tas, prisiritęs prie tų “ožių” nušoka per 
viršų tolyn, o po “ožiais” suguldami vyrai 
išlieka sveiki. Tų “ožių” aplink kalną sta
tė, nešė daugybę, ir kaip tik rąstas per vir
šų nuriedėdavo, “ožiai” būdavo nešami ar- 
tyn-aukštyn, ir taip’sienos iš visų pusių 
buvo Lietuvių apgultos, ir maži gynėjų 
būreliai negalėjo nieko kito daryti kaip tik 
nedaleisti jų koptis i sienos viršų.

Sveinas pagalbos nesulaukia — pilis 
turi pasiduoti. Jis įsako pilį padegti. Iš 
vakarų pučiantis vėjas nešė durnus į rytus, 
ir tame šone kur buvo pilies vartai esanti 
Lietuviai suprato kad pilis padegama.

— Žuvėdai pasiduoda! —7 sušuko ga
lingu balsu Merunas. — Tuoj paimkim pi
lį, kad nesudegtų!

Lietuviai dar smarkiau puola. Vartų 
laužimui paruošti vyrai-mdžinai pradeda 
smarkų bėgimą į vartus.

. Padegamos pilies durnai linko ir gulė 
ant rytinės pilies sienos dalies ir ant var
tų, kuriuos Žuvėdai norėjo ilgiausia išlai
kyti, kad užpuolikai pervėlai vartus išlau
žę, nespėtų pilies ir sienų nuo ugnies išgel
bėti. Iš vidaus, vartai paskendo durnuose.

Laike didžiausio Žuvėdų darbavimosi 
pilies vartus ginti, pilyje buvę Žemaičiai, 
kaip Masio buvo sutvarkyta, pradėjo ug
nis gesinti ir ant laužų pilama žemė darė 
(lai1 daugiau durnų. Durnais apgaubti var
tai davė progą Masini ir Ormui prisitai
kius nuversti nuo vagių vartus laikančius 
skersinius ir tuo laiku kaip-Lietuviai, pro 
durnus matydami tik vartų pačią apačią, 
pribėgę davė rąstais į vartus, vartai leng-

I likti nebūtų galėję; daugybė butų išvargę 
į ir nuo šalčio ir ligų išmirę; per ilgą žiemą 
maisto nebūtų ištekę, ir Žuvėdai, užpuolę 

■juos nusilpusius, butų galėję lengvai apsi
dirbti, ir prašalinti sau visas kliūtis plėšti 

1 visą tą kraštą.
Bet dabar, naujai atėję, nepervargę, 

mažai tenukentėję pilies apgulime, gerai 
susitvarkę ir prisirengę liko laukti Olavo 
su jo jurų vilkais, parengdami įvairių pin
klių, kuriomis tikėjosi juos pagauti. To
liau pamatysime kaip tas jiems seksis.

Kelinta diena vėjai putė iš vakarų, ir 
Lietuvių vadas Merunas nujautė kad jie 
ką atneš. Nekėlė jis jokios pergalės puo
tos, nes iki pergalės dar toli, tikrasis mušis 
dar nebaigtas. Nei vienos dienos negai
šuodami pradėjo rengtis tam didžiajam 
mušiu i.

Visoje pilyje virė darbas: vieni stipri
no sienas, kiti vartus, kiti kirto girioje ii' 
nešė į vidų rąstus; kiti rinko akmenis, ki
ti valė upėse užverstus perėjimus, kiti da
rė ginklus.

Žuvėdai, kuomet pili paimant buvo žu
domi, keikdami minėjo kad Lietuviai tuoj 
pažins Olavo stiprią ranką! Olavas atvyks 
su keturiais ar penkiais tūkstančiais vyrų. 
Tą Merunas žinojo. Tiek kiek Lietuvių 
buvo atėję — dar laukta pribunant ir Klai
pėdos Darni — atėjusį Olavą lengvai pa- 
jiegs nuvyti į jurą. Ne to Merunas norė
jo: jis norėjo kad Olavas, jeigu pats ir pa
bėgs, kad liktų be savo smarkiųjų plėšikų, 
nes pabėgęs su jais, eis kitur plėšti. Rei
kėjo jį pasitikti taip kad jis daugiau ne
norėtų Į Lietuvių žemes lysti jeigu ir gy
vas liks!

PASIDAIRIUS

EI. JUS TEN .LIETUVOJE! 
Rodos pernai skelbei visuose 
laikraščiuose kad nuo Naujų 
Metų pradėsit Lietuvinti pavar
des ir karpyti Lenkiškas uode
gas nuo pavardžių.

Dabar tuose pačiuose laikraš
čiuose matome pavardes žmo
nių su Lenkiškomis uodegomis 
po senovei.

Kame dalykas ?

“MUSŲ RYTOJAUS“ redak
torius A. Bružas (Kaunietis) 
pasiskelbė kad jis norėtų atva
žiuoti i Čikagą ir skristi su an
tru lakūnu iš Amerikos Į Kau
ną. Gerb. Bružas nujaučia kad 
ir naujame lėktuve bus dvi 
vietos.

Gerb. Bružas toliau prašo 
gerb. koinp. A. Vanagaitį tar
pininkauti rezervavimui jam tos 
antros sėdynės antrame lėktu
ve.

Tą žinią gavus, “Jaunienų” 
redaktoriui net plaukai pasisto
jo (barzdoje, jis ant galvos 
plaukų neturi). Kaip tai, fa
šistas pirmo sorto, Bružas, no
ri skristi socialistų ruošiamu 
lėktuvu! Ir dar per Vanagaitį 
nori rezervuoti antrą ,vietą ša
lę lakūno!

lėktuvu tai tik Pijušas Balbo II, 
o kas nori ką nors apie tą skri- 

■ dimą žinoti turi kreiptis tik pas 
1 Pijušą.

NAGI BEJE O KAIP su tom 
SLA. vargonų “Tėvynės” spau
stuvės mašinomis, kurios jau 
pereitą rudenį buvo negeros, 
sulūžusios ir jau buvo skubus 

į reikalas duoti “Tėvynę” spaus- 
1 dinti į “Vienybės” spaustuvę?

Juk rodos buvo Pildtarybos 
posėdis, kuriam palikta “Tėvy
nės” spausdinimas pavesti “Vie
nybės” spaustuvei. Ar jau pa
daryta tas, ar tik tos pačios 

i “sulūžusios” mašinos pasidarė 
vėl geros iki seimo, kur paaiš
kės kas lieka SLA. prezidentu?

Gerb. Bružui ir kitiems prą- GERB. ASILE: Sveikinu ir 
nešu kad jeigu kas skris antru vinčiavoju tave su tavo jubile .

Didysis Mušis

— Olavas! — pasklido šiurpu drebi
nantis gandas visu Pabaltijį! nuo Ventpi- 
lės, kur Venta išteka i jurą, iki Apuolės.

Olavas atplaukė’su apie penkiais tūks
tančiais vyrų, rytinį Baltijos kraštą plėšti. 
Toliau šiaurėje, už Ventos, Rygos įlankoje, 
siautė kitas Žuvėdų karalius, Erikas iš Up
salos, su ketvertu tūkstančių vikingų.

Olavas, pasiekęs Gruobyną, kurs buvo 
jo paliktų vietininkų globoje, neilgai tru
kęs išsirengė plėšimui Kuršių ir Žemaičių 
krašto. Kuršių gyventojai, nespėję gauti 
gando apie atvadavimą Apuolės, baimėje 
slapstėsi palikę savo namelius, nenujaus
dami ar kur yrą tokia spėka kuri Olavui

pradės krašto plėšimą. Kas sulaikys ma
ne! — galvojo sau išdidus karalius, kurs 
vasara pirmiau taip lengvai Apuolę pamu
še.

Bet tie kas jį sulaikys radosi, ir buvo 
gerai prisiruošę.

Štai kaip Merunas dalykus sutvarkė: 
visus senesnius kunigus, ✓patyrusius iš vi
daus pilis ginti, paliko Apuolėje. Ten už
sidarė jo tėvas Ardys, Brutenis, Viekšnys, 
Vydūnas ir daugelis kitų Nemuno krašto 
kunigų. Prie jų, pilyje paliko apie tūks
tantį vyrų, kad pilis be vargo galėtų ilgą 
laiką priešus atmušti, nes svarbu buvo jų 
kuodaugiausia išžudyti. Pilies gynimui ne
truko nuo mažiausio iki didžiausio daikto. 
Be to, pilyje paliko aplinkinių gyventojų 
moterys ir vaikai, kurie turėjo dalyvauti 
pilies gynime, kad Žuvėdams išrūdytų jog 
nauji pilies valdovai yra silpni.

Geriausiam mūšio eigos matymui, pi
lyje liko ir garsus Nemuno krašto dainius, 
vaidyla Geluonis, kuriam rūpėjo išnešioti 
apsakymus apie tą muši po visus Lietuvių 
žemių kampus.

Merunas su savim ėmė pačius .smar
kiausius ir atkakliausius karius, visus savo 
ir Bjorno vikingus, galinčius kautis atvi
rame lauke.

Penketas tūkstančių Lietuvių ir Klai
pėdos Danų — kurių dasidėjo apie trejetas 
šimtų — pasišalino toli Į rytus už pusės 
dienos kelio, kad Žuvėdai jų nei nesuuos
tų. Meruno padėjėjais buvo šie: Šarkis, 
Gaižys, Bjornas, Borkus, Masys, Marma, 
Stukas, Balsys, Jovaras, Gužas, keturi bro
liai nuo Merkinės: Kastytis, Merkis, Pik- 
šris, Gaustas; Zubrys, Krakas, Vainys, Vi- 
grys, Giedrius, Raižys, Gurklys, Girėnas. 
Rainis, Parojus, Tauras, Digrys, Dorulis, 
Genys, Žilius, Daujotas, Vaišnoras, Algis, 
Šarūnas. Aplink save jie turėjo savo drau-

są Sveinui kad nuleistų tiltą. Iš pilies nie
kas neatsiliepė ir neskubėjo tilto nuleisti. 
Olavas dar garsiau sugaudė ragu reikalau
damas atidarymo kelio į pilį. Vietoje ko 
kito, iš pilies sienų vaikai ir moterys palei
do į Žuvėdus vilyčias.

Skydais dengdamiesi, jie pasitraukė 
tolyn. Olavas stikeikė pamanęs kad Svei
nas jau įsigalėjo ir savo vardu pilį užval
dė. Kiti Žuvėdai aplink pilį sukinėdamie- 
si pradėjo rasti lavonų savo žmonių ir apie 
tai pranešė karaliui. Olavas priėjo išvados 
kad aplinkiniai gyventojai kokiu nors bil
du pilies įgulą apgavo, Įsiveržė į pilį ir vi
sus išžudė patys užvaldė. ’

Pilies sienos viršuje prie moterų ir vai
kų pradėjo pasirodyti ir keliolika vyrų, ku
rie rodydami išgąstį tokios Žuvėdų daugy
bės atėjimu, svaidė iš kilpinių akmenukus, 
leido vilyčias ir laikas nuo laiko paleido di
desnių akmenų vydami atėjimus tolyn.

Karalius perpykęs įsakė savo vyrams 
tą žaislą užbaigti — pilį paimti.

Visu smarkumu Žuvėdai šoko į darbą, 
pasidaryti perėjimus per vandenį ir vienu 
puolimu iš visų pusių pilį staiga paimti. 
Bet atsikirto kaip į akmenį, nes visos pu
sės dienos apgulimas nedavė Olavui pasek
mių, aplink liko klaksoti jo vyrų lavonų.

Atsargai, Olavas pasiuntė į Gruobyną 
gandą kad ateitų Į pagalbą ten likę jo vy
rai, ir pasiuntė prašymą karaliui Erikui 
kad eitų i talką Žemaičių kraštą grobti.

Antrą rytą nedaręs puolimo, po pietų 
vėl staiga šoko j darbą, tikėdamas gynėjus 
užklupti neprisirengusius. Bet vėl paklo
jo daug savo vyrų, nes pilyje likę tokie su
manus kariauninkai nei valandėlei nepra- 
žiurėjo priešų judesių. Puolimui pasilio
vus, iš sieaų vėl iš jų ėmė vaikai tyčiotis.

Žuvėdai negalėjo patirti kiek pilyje 
yra vyrų, bet spėjo kad nebus daug, nes

jum, nors ir nežinau kada iš
puola tavo už tvoros stovėjimo 
20 metų jubilejum? Bet mes 
pasidarėme išvadą kad tau tvo
ra labai reikalinga, nes j eigų 
neturėtum tvoros tai visokį asi- 
lukai su galvom ir be galvų vai
kščiotų po tavo dirvą ir viską 
nutremptų, kaip pasitaikė pas 
mus.

Nors' nežinom kada tavo 20 
metų jubilejus pripuola, bet pa- 
sveikinam ir patariant kad ne
užmirštum apsižiūrėti ir tvorą’ 
per sukaktuves, nes ne tik kaip 
kurių smegenys bet ir tvoros 
per arti 20 metų pusėtinai ap
dyla. Tautiškas Demokratas*

Acakymas. Nemislyk, gerb* 
Demokrate, kad mano gaspa- 
dorius toks nesumanus kaip 
kiti gaspadoriai, pas kuriuos 
tvoros kiauros ir visokie gai
valai landžioja ir knaisioja po 
tvora, arba kaklus ištiesę per 
tvoros viršų gali kandžioti. Ma
no tvora gerai prižiūrima ir 
užtai nėra pavojaus kad per ją 
kas pralystu. Supa Garba*

Tuos gali apgauti kurie 
tau pasitiki

Teisėjas: — Kaip tu gali ap
gaudinėti tuos žmones kurie 
tau taip labai pasitiki?

Nusikaltėlis: — Ponas teisė
jau, tik tuos žmones tik ir ga
lima apgauti.

šU
Neis Jievos pėdomis

Motina: — Maryte, duok ir 
broliukui pusę to obuolio.

Marytė: — Ne aš! Tai bus 
tas pats kaip ir Jievai kuri da
vė Adomui, žiūrėkit kaip ją’ 
ir iki šiolei kritikuojam.

Kodėl Žvėrys Nesuėda 
savo mokytojų

— Ką? Tu toks mažiukas 
pipiras, sakaisi gali butus su
valdyti ?

— Taip. Mano mažume ir 
gludi visa paslaptis. Mane pa
matę, pikčiausi liūtai pasižiūri 
vienas į kitą ir pasisako: “Ne
lieskim e jo dabar, tegul dides
nis užauga!”

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.
vai atsidarė.

Vartams taip atsidarius, Lietuviai su
silaikė bėgę Į vidų, pamanydami gal kokia 
klasta surengta. Bet tuoj pamatė iš durnų 
išbėgantį Masį, kuris šaukė:

— Skubėkit, reikia pilį gesinti! Jų čia 
nedaug yra, tuoj išžudysim!

Lietuviai susivertė į pilį ir tuoj ten 
Įjojo Merunas su savo padėjėjais, ir įsakė 
Lietuviams su priešais padaryti tai ką ki
tados su Danais bastydamas! svetimose ša
lyse darydavo, užpuldami nekaltus savo 
lizdo ir mantos gynėjus. Išžudyti Žuvėdai 
buvo išmesti už pilies sienų, kitų lavonai 
pateko i upes ir nunešti juros linkui. Nuo 
ugnies pilis mažai tenuketėjo, ypač sienos 
liko visame stiprume, ugnies nenusilpnin
tos.

Taigi, Masio patekimas Žuvėdų nelais
vėn pagelbėjo greičiau ir su mažais nuo
stoliais Apuolę atimti. Lietuviai ją vistiek 
butų paėmę, bet butų žuvę daug daugiau 
vyrų. Dabargi, vos apie pora šimtų buvo 
užmuštų ir sužeistų. Tarp žuvusių buvo 
šie kunigai: Brazdys nuo Skirsnemunės, 
Vykintas nuo Rambyno, Darėjus nuo Sei
nų ; Sarpiaus sūnūs Riauba nuo Dovaino- 
nių; Viržys iš Daugupių ir keletas kitų 
šiaip pažymesnių vyrų.

Merunas netikėtai suradęs Masį sveiką 
ir gyvą labai nudžiugo, ir iš to džiaugėsi 
visi jo draugai, nes nekurie jau laikė jį žu
vusiu kada iš žvalgybos negryžo.* «•

Apuolę Lietuviai butų paėmę ir rude
nį pirmiau, jeigu butų atskubėję kaip tik 
Daugupius pasiekė pirmas gandas apie jos 
patekimą užjūrio priešams. Bet butų tu
rėję gryžti vėl atgal į savo namus, palik
dami tik mažą skaičių savųjų pilį valdyti. 
Pavasarį sugryžęs, Olavas butų juos iš
žudęs ir pilį atėmęs. Visi Lietuviai ten

pasipriešintų.
Meruno žvalgai parjoję nuo Gruobyno 

pranešė apie to atkaklaus priešo atėjimą. 
Šiuo tarpu pribuvo į Apuolę Bjornas su sa
vo Danais nuo Klaipėdos, ir pasimatęs su 
Meninu pasakė kad jam svarbiau išvyti 
iš šio krašto užjūrio priešus, ne leisti jiems 
įsigalėti, todėl stoja Lietuviams i pagalbą.

Aptvarkęs Gruobyne reikalus, palikęs 
laivus Liepojos ežere, dali laivų pasiuntęs 
upe Bartuva link Apuolės, surinkti grobį, 
Olavas tiesiu keliu traukė į Apuolę, iš kur

gus ir savo smarkesnius vyrus.
Pilies gynėjai palikta savaitei laiko jų 

pačių likimui — ir kuosmarkiauąia priešų 
žudymui — kad jie laikytų pilį prieš už
puolančius Žuvėdus, kurie dės pastangas 
pilį atsiimti. Per savaitę laiko apmažinus 
Olavo vyrų eiles, atėjus paskirtai dienai, 
staiga užpuls iš užpakalio paslėpta Lietu
vių kariumęnė ir Žuvėdai paklius į tokias 
pinkles kokiose gal dar niekad nebuvo pa
kliuvę. '

Atėjo Olavas pas pili ir davė ragu gar-

gynime ir atsimušime dalyvavo moterys ir 
vaikai.

— Neteks maisto, patys pasiduos! — 
prabilo karalius, prisimindamas kaip pilį 
paėmė metas pirmiau.

Trečią dieną Olavas darė puolimą iš 
toli, laidydamas vilyčias, norėdamas išvilio
ti į sieną visus pilies vyrus, kad jie išsvai
dytų savo smulkius ginklus. Gynėjų vadai 
tą supratę, sustatė sienose retai vyrų ir 
prie jų moteris ir vaikus.

(Bus daugiau)

MONTREAL CANADA
J. M. ROSENFELD

Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ

Notaras
20 St. James East

Tel. Harbour 3424
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ISTORIŠKA APYSAKA ĮŠ APUOLĖS 1ŠGRIOVIMO LAIKU — ŽUVĖDU KARALIUI OLAVUI VADOVAUJANT

KNYGA BUS 500 PUSL. DIDUMO KAINA DABAR TIKTAI $1.50

A

V

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

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

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

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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« SENI AMERIKONAI GAU
SIAI ATSILIEPIA

PASTABA: Kadangi susius
ią daugybė šių atsiliepimų, to
dėl prašome tų kurių aprašymai 
greitesniu laiku netilps palūkė
ti, nes nei vienas aprašymas 
nebus aplenktas, tilps kaip tik 
ateis jo eilė.

Visus kitus kurie dar neatsi
liepė prašome išpildyti šiame 
numeryje telpanti lakštą, arba 
išrašyti ant paskiro popieros 
lakšto ir prisiųsti.

Nereikia kad butų “Dirvos” 
skaitytojai, priimami visi kas 
tik yra virš 70 metų amžiaus 
ir virš 40 metų Amerikoje.

AUG. VENGENTNERYS 
Brooklyn, N. Y.

74 metų amžiaus, gimęs 2 
d. Lapk., 1859 m., sūnūs Alek
sandro ir Onos (Rederiutės), iš 
Balbieriškio, Mariampolės aps., 
Suvalkijos.

Amerikon atvažiavo Lapk. 3 
d., 1881 m., pas Vladą Volskj, 
j Brooklyną. Visą laiką gyveno 
Brooklyne. Dirbo 14 metų cu
kraus fabrike. Tais laikais už 
valandą darbo mokėdavo po 13 
centų, reikėdavo Zlirbti po 12 
valandų Į dieną. Toliau dirbo 
prie laivų krovimo, 3 metus, 
gaudavo Į valandą po 20c., dir
bo po 10 valandų į dieną. Vė
liau dirbo šiaip kitokius dar
būs. Dar jaučiasi gerai, tik tu
ri skilvio negerumą.

Atsimena gerai kaip 1888 
metais buvo Brooklyno apielin- 
kėse labai daug sniego, pradė
jo snigti Kovo 12 d. 5 vai. ryto 
ir snigo iki Kovo 13 vakaro; 
vietomis sniego buvo iki 14 pė

dų gilumo, vietomis skersai gat
vę pereiti buvo padaryta po 
sniegu tuneliai. Kovo 15 d. už
ėjo saulė ir sniegui tirpstant 
užtvino namų skiepai; prasidė
jo potviniai. Pačiam Vengent- 
neriui prisiėjo daug dirbti prie 
to sniego kasimo. Tada mies
tas mokėjo už nakties darbą 
prie sniego kasimo po .$4 ir po 
$3 už dienos darbą. Dirbti tu
rėjo kiekvienas kas tik pajiegė, 
ir gavo prie darbo valgį. Poli- 
ci j antai irgi turėjo dirbt, gau
davo dvi valandas pasilsėti ir 
vėl turėjo stoti prie darbo. — 
Taip pasakojo senukas Augus
tas Vengentnerys, užrašė Juo
zas Ambraziejus, 168 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

JURGIS ŽEMAITIS 
Waterbury, Conn.

Amerikoje 42 metai. Am
žiaus 60 metų, gimęs Sausio 6 
d., 1874 m., sūnūs Motiejaus, iš 
Jodegonių k., Lekėčių vai., ša
kių apsk.

Amerikon atvažiavo Bal. 10 
d., 1892 m., į Shenandoah, Pa. 
Dirbo farmose apie 5 met.. New 
Jersey ir Mass, valstijose. Po 
tam gyveno Naugatuck, Conn., 
apie 7 metus, o iš čibn atvyko 
į Waterbury, kur gyvena jau 29 
metai. Turi savo namą, 576 
Highland avė., ir užlaiko avalų 
krautuvę 829 Bank St.

Amerikon važiavo per Eitkū
nus; j laivą sėdo Hamburge, 

i plaukė 14 dienų. Išlipo Balti
more, Md.

Vedęs Amerikoje Sausio 8 d., 
1908 m. žmonos vardas Kat
rė. Vaikai: Juozas ir Ona.

Mariampolės apsk.
Amerikon atvažiavo 1889 m., 

Rugp. mėn. Važiavo pas dėdę, 
Antaną Vasiliauską, Į Water
bury. Dabar gyvena arti Wa- 
terburio, Oakville miestelyje, 
jau 16 metų, kui' turi nuosavą 
namą.

Waterburyje užlaiko laikro
džių ir visokių juvilerinių daik
tų krautuvę ii’ taiso laikrodė
lius, po antrašu 814 Bank st.

Amerikon važiavo per Eitkū
nus, laivan sėdo Hamburge, 
plaukė 12 dienų. Iš laivo išli
po New Yorke.

Vedęs Lietuvoje 1901 met. 
žmonos vardas Marė. Vaikai: 
Alena, Alfonsas, Vytautas, Ju
lė, Anastazija, Leonardas ir 
Rūta.

JONAS BRUŽAS 
Scranton, Pa.

Atvažiavo j Ameriką Kovo 
15 d., 1884 m., taigi jau 50 me
tų. Turi 74 m. amžiaus, gimęs 
1860 m. Paeina iš Rimšų kai
mo., Eržvilko parap., Tauragės 
apsk., Kauno gub.

JUOZAS PETRIKYS 
Scranton, Pa.

Atvažiavo iš Lietuvos 1888 
m., bus 46 metai kaip Ameri
koje.

Amžiaus 73 m., gimęs 1861 
m., paeina iš Bačių kaimo, Erž
vilko vals., Tauragės apsk.

ONA JUCEVIČIENĖ 
Pittsburgh, Pa.

45 metai Amerikoje, atvažia
vo Spalių mėn, 1891 m.

62 metų amžiaus, duktė Ka
zio Janulevičiaus, iš Apidienio 
k., Lubavo par., Suvalkijos.

Amerikon važiavo per Vokie
tiją, į laivą sėdo Hamburge,

o ROSEDALE o: 
Dry Cleaning Co.:

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

Business Manager—Albina Salaseviciute Typist,—Helen Palub Phone: ENdicott 44S6

THE GOLDEN
GATE BRIDGE

By IKE GULT
San Francisco’s connections with 

the north side of San Francisco Bay 
and Sausalito is by ferry. The 
fastest service for a person using 
the auto ferries is over a half hour 
in either direction. During a Sun
day or holiday rush he has to wait 
for hours. Also adding to the de
lay at times are storms and foggy 
weather. The ferry traffic is di- 
rėctly across the steamer lanes which 
are continually busy with oceon traf
fic. That the dangers of the cross
ing are always present is clearly 
seen by the collision of the steamer 
Newport with the ferry-boat Golden 
City on April 24, 1927. The New
port cut the ferry-boat Golden City 
in two, the two sections floating 
out to sea and sinking.. Luckily 
there were but six auto aboard the 
ferry, the Golden City was return
ing to take aboard 90 machines!

To lessen this danger, to save 
time, to increase it population and 
to expand on the north side of the 
bay, San Francisco is building the 
Golden Gate bridge.

This monumental project ■will take 
four years to complete and will cost 
about $35,000,000. The cost will 
be covered by bonds which will be 
paid by the toll and income result
ing from the use of the bridge over 
a period of forty year. The bridge 
will cross the Golden Gate between 
Old Lort Point on the Presidio re
servation, San Francisco, and Line 
Point in Marin County on the op
posite shore, a distance of over a 
mile, 5,357 feet to be exact. The 
sites of both approaches are occupied 
by military reservations, 'which re
quired the permission of the War 
Department for use of the land.

The Golden Gate Bridge will be

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS

After attending a party with some 
of the former classmates, your Scrib
ner hailed off wally-eyed at four 
“Arly Morn” towards town stop
ping at Euclid and East 105th St., 
the livest part of Cleveland in the 
wėe hours of the mornin’ to inbibe 
an eye-opener (coffee).

Restaurants at this nocturnal per
iod lose all their frigid formality and 
all customers take on the airs of a 
a chaerio there, buddy, and so bn.... 
Most everyone looked bleary-eyed, 
a strenuous pastime was betrayed 
by the drooping lids. Fully ninety 
percent that came in were slightly 
plastered; ladies, young and old, 
huddled close to their companions 
whispering sweet nothings in their 
ears while ' sipping the pipping hot 
coffee and awkwardly gazing about, 
even laughing at those who were 
less fortunate in maintaining their 
balance. S’funny how they try to 
outdo one another. At times swarms 
of ruffians would burst in with en
livening patter that caused the wait
resses t"o look and gape with a 
reserved laughter.

Then for a long wait on the cor
ner for a trolley downtown to St. 
John's to attend early services. 
Cars were still frequent so a short 
walk from the. square absorbed the 
fleeting moments off Easter morn. 
As luck would have it, a panhandlei'

appeared from nowhere and started 
his woeful tale. His soles, persuading 
me to look, were holy, his breath 
had an aroma of legal spirits and 
his gait was a bit uncertain, yet 
he rattled off his salestalk as never 
and nearly had me handing out all 
my valuables, so proficient was his 
sales tactics against my sales resis
tance. But on second thought I re
nigged and decided to try a sob 
story and watch the results. After 
telling him that we had a large 
family, all out of work for years 
and that I had spent several thousand 
educating myself, adding that I 
would gladly give till it hurt if I 
were able. The poor lad listened un
perturbed, then with a faltering 
voice sympathised with my predica
ment vowing that things were tough 
and if he could give any assistance 
he would do so. “How much do ya 
need?” he inquired. There I was 
shocked to the gills. Could he mean it? 
Was he joking? But my doubts 
were soon allayed when he jerked 
out a half-dollar piece and asked 
whether that would pull me thru 
the day. The tinkle of coin reveal
ed other tokens in his vest pocket, 
probably amounting to several dol
lars. After thanking him kindly 
for his gracious assistance off I 
walked to church feeling fine for 
not falling for the sob-stuff of his. 
O’Henry’s The Ransom of Red Chief, 
was recalled to me after this in
cident.

O.

NAUJOJI ROMUVA
A LITERARY LITHUANIAN I 

JOURNAL »
---------------- I

Kazys V. Baltramaitis.

(Continued From Last Issue) 
ILLUSTRATIONS

Photographic art, like the other 
arts takes a prominent part in the 
contents of “Naujoji Romuva”. This 
individualistic living art, so vividly 
adding an assured taste to the pub
lication, could be divided into two 
different classes—photographs of 
scenery and portraits, and reproduc
tions of art.

The first class is ably represented 
by works of Lithuanian photographers 
including: J. Rūkas, M. Smečechaus- 
kas, J. Dovydaitis, K. Dineika, B. 
Buračas, S. Gibas and A. Šulcas. 
Their work include Lithuanian scen
ery, native life, portraits, stage 
deęorations, scenes of plays, and 
other instances of life among Lith
uanians.

Speaking of the cover, every is
sue is distinctly sperate from each 
other. L. Truikys, a young Lith
uanian artist, is represented twice 
by two of his productions. One en
titled “The Three Kings” and another 
a stage decoration for the opera 
“Lakme”., A. Valeška is also rep
resented by his “In the Orchard” 
on, one of the covers. The fourth 
number of January 28th carries on 
the cover a reproduction of the pro
ject for a Darius-Giręnas Memorial 
by the architect-engineer, Landsber-
gis. It is a modernistic sort with a 
high stone-tower with airplane wings 
projecting from a point midway of 
the base. Atop the base two figures 
representing Darius and Girėnas 
stand erect. Not only are these art 
reproductions worthy the attention 
of all loving the ‘ art but the cuts 
themselves really do justice in their 
clearness and distinctability.

Montreal-South Shore Bridge across 
the St. Lawerence River for the 
Canadian government. Mr. Strauss 
was in charge of design and con
struction of the Columbia River 
Longview Bridge, Longview, Wash
ington; Illinois River Bridge, Peoria, 
Illinois; Mississippi River Bridge, 
Quincy, Illinois; Independence-Lib
erty Bridge, Independence, Missouri; 
Outer Drive Bridge, Chicago, Ill. 
He was consuling engineer to the 
Arlington Memorial Bridge Commis
sion on Arlington Memorial Bridge 
Washington, D.C. and for the Port 
of New York authority on the Hud
son River Bridge at 179 Street, N.Y. 
City; and Bayonne Arch, Bayonne, 
New Jersey. He has served as con
sulting engineer to the Republic of 
Panama Higway Bridges and to gov
ernments of San Domingo, Norway, 
Denmark, also Egyptian State Rail
ways and others too numerous to 
set forth here.

Construction has already been 
started on this mamouth project 
across San Francisco Bay’s Golden 
Gate.

Lithuanian Sugar 
Imports

The joint-stock company “Lietuvos 
Cukrus” (Lithuanian Sugar) having 
obtained a license from the Foreign 
Trade Commission, has purchased in 
England 30,000 bags of sugar. The 
first consignment has already been 
loaded and shipped to Klaipeda. The 
sugar has been bought from com
mercial considerations, because it is 
easy to see that the country’s own 
sugar output will hardly suffice to 
meet the demand. The purchased 
sugar has been allocated to Klaipeda 
territory and Northern Lithuania, 
and the home-made sugar will be 
sold in the Marijampolė and other 
regions nearer the sugar factory.

It is further reported that during 
the first eleven months of 1933, the 
total sugar imports were 2,574.3 
tons for Lits 863,700. For the same 
period of 1932, the sugar imports 
totalled 14,617.2 for Lits 4,327,100; 
and in 1931, 24,686.6 tons for Lits 
9,542,600. Thus last year the sugar 
imports were only about a seventh 
of the quantity imported in 1932.

“Lietuvos Cukrus” has received 
applications to grow sugar-beet this 
year from 2,600 farmers. In all they 
have undertaken to grow 105,000 
tons. In 1933, the farmers under
took to grow 82,000 tons. ' There 
are about a thousand new applicants. 
About 900 declined to cultivate sugar 
beet, these were mostly in Šiauliai, 
Kėdainiai, Marijampolė and Vilkavi
škis district.

plaukė 17 dienų, išlipo Baltimo
re, Md. **"*•

Važiavo pas broli Janulevičių 
Pittsburgh, Pa,

a single deck suspension bridge 6,- 
400 feet in length, (about 114 miles) 
from end to end and 8,943 feet 
(about 1% miles) between ap
proaches. Its two towers are to 
be 744 feet above low water and 
4,200 feet apart. This channel span 
will clear the high water by about 
220 feet. The side spans are to be 

| symmetrical and 1,100 feet in length, 
| the span on the San Francisco side 
j will be entirely over water while 
the San Martin side will be over 
land, for the San Marin span shall 
rest on a shelf of rock just off 
shore. The two cables which will 
support the bridge proper, that is, 
the roadway and sidewalks will be 
3614 inches in diameter and will 
be 7,700 feet long measured from 

. anchorage to anchorage. Each cable Shenandoah, Pa. lada Lietu-! ... , , ... , ,. v . ! will be built up of 27,600 steel wires
vili mažai buvo. I laid parallel and encased in gal-

Apsivedė SU Silvestru Aidu-1 vanized steel wire strapped -around 
kevičium, šliubą davė Kun. A. j the cable. The cables will weigh 

’ . The weight of 
the steel in the bridge in addition to 
the cables will be 75,000 tons and 
the volume of concrete in the piers 
and 
cubic yards.

The architectural treatment of the 
bridge, its approaches and plazas 
is to be carried out on modernistic

JUOZAS VASILIAUSKAS 
Oakville, Conn.

Amerikoje jau arti 45 metai. 
Amžiaus 61 m., gimęs Kovo 15 
<1., 1873 m., sunus Jono, iš Gluš- 
kabudžio kaimo, Sasnavos vai.,

I ________
| 6702 Superior Ave,* ♦

4»****f ********

ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
= Neu) Zip for all motors!

C. F. PETRAITIS, Prop.

kaus Veikimo
Motoro

4. Daugiau 
lių

My-

New Zip for all motoru!
-,e‘ ^orit Grci'

pE|įĮg|ZIP 5 , s
resnio Įsibėgi- ■

_ <_ mo :
S The Motor - Matched Gasoline
| NAUDOK IT N AUJĄ GREEN ETHYL GAS
= Visose Pennzoil Stotyse

= The Columbia Refining Company į
TllllllllllllHIIIIIHIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllIllilllllllllllllllllllllHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIh!
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ALENA AIDUKAITIENĖ 
Hillside, N. J,

Amerikoje 61 metas. Am
žiaus 76 metų. Gimus 1858 m., 
mergiška pavardė Vaitunaičiu- 
tė. Būdama 15 m. amžiaus su 
tėvais atvažiavo į Ameriką 1873 
m. Sėdo į laivą Hamburge, va
žiavo į Angliją, ir iš ten kitu 
laivu plaukė 12 dienų, 
vo į New Yorką.

Važiavo pas Joną Račkų į j 
Tada Lietu-

Pribu-

tatement of Condition

Pinigai

* Strupinskas, kataliku Vokiečiu 143’7;,0’00° Pounds-
bažnyčioje Shenandoahryje.

Daugiausia gyveno Mahanoy 
City, Pa. Turėjo 9 vaikus ir 
4 mergaites; šeši sunai gyvi ir 
dvi dukterys gyvena.

Lapk. 16 d. 1924 m. Newarke, 
N. J., į’1- ""’-- 
bažnyčioje prie Kun. Igno Kel
melio apvaikščiojo 50 metų ve
dybų sukaktuves.

Alena, vyriausia duktė savo 
šeimoje, tą pačią dieną šventė 
50 metų vedybų sukaktuves, o 
jos sesuo, Marijona Kralikaus- 
kienė, jauniausia, toj pat baž
nyčioje šventė 25 metų vedy
bų sukaktuves.

anchorages will total 110,000

Hydro-Electric Project
“Lietuvos Aidas’’ states that of 

late certain English firms have shown 
keen interest in the project to erect 
a hydro-electric power station near 
Kaunas, and in the relevant organs 
have even received from such firms 
assurances that credits for the pur
pose could be advanced if necessary.

LIVE!
Strike out! Be bold and live!

Be independent and the man you are! 
What is this bowing to conformity 

But loss of self, vitality and power?

Society, that habinger of shams, 
Discourager of truth-of growth di

vine—
Why worship such a noisome empti

ness
And waste in fruitless effort pre

cious time?

Society scorns earnestness of thought 
’ With heartlessness it treats divin- 

est joys;
Man’s individuality, true worth.

All sacred things it holds as mer
est toys.

Surrender not to custom’s changing 
law

Of what is right, what wrong, the 
grand reality

Of life’s pure truth which knowledge 
of

Makes one a master of eternity!
V. J. B.

, 0 | lo vv v u i i '/uv tail it ivuv i i uuiv

Lietuvių SV. 11 ejvbes jines jn ųeepįnĮr with the monumental

$

Subatoj, Baland.-April 1 w
Dieną Pildoma ■* 7 1 Pirkimuose

character of the bridge and elabor
ate lighting will enhance the gen
eral effect at night. The roadway 
will be of six traffic lanes with 
a daily two-way capacity of 260,000 
vehicles; provision will be made for 
handling of light electric interurban 
trains and two sidewalks shall take 
care of the pedestrians. The San 
Francisco Tower will be equipped 
with elevators and a glass enclosed 
observation tower for sightseers.

The comparison between the Gol
den Gate Bridge and other famous 
bridges discloses some interesting 
facts. The Brooklyn Bridge is 1,500 
feet between towers and clears the 
water by 133 feet. The Philadelphia 
Camden Bridge is 1,68/1 feet between 
towers and is but 135 feet above 
the water. The Hudson River Bridge 
is 3,500 feet in the main span and 
clears the water by about 213 
So it is seen that the Golden 

j Bridge is larger with its 4,200 
AlllS and 220 foot clearance.

The chief engineer on this project 
Joseph B. Strauss, famous as 

designer and builder of over 400 
bridges. He was co-designer of the

MAY DAY
The May Company

C L E V E L A N D

BRIGHTON LUNCH 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

1769 East 55th St. 
Netoli Lexington Ave. 

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

19,488,104.56 
13,235,617.09 
39,439,856.82
33,104,379.79
3,201,270.39 
1,250,000.00 
1.407.540.49

in the City of Cleveland 
MARCH 31, 1931 

TURTAS 
Rankose ir kit. Bankuose . 
States Government Bondsai

Miesto. Valstijos ir kiti Bondsai 
Pirmo Mortgage Paskolos ant Nam 
Paskolos už Užstatus .....................
Real Estate, Banko Namas .............
Kitos Real Estate Nuosavybės .. . 
Suėję Nuošimčiai ir kitas Turtas, tarp to 
Depozitas Federal Deposit Ins. Corp..._

......... ................................... $112.280,492750 
ATSAKOMYBĖ

...... ...........$3,000,000.00 
depozitai ir

Real Estate

1,153,723.36

t Už tikrinimui 
kitokio turto

Per vi r 4.000,000.00

Nepal! a 1 i n

Rezervas
Taupymų

šio Fondas
,i Pelnai 
Dividendams 
Taksams . •

7,000,000.09
824,423.26
764,232.26
350,261.42

103,332,880.65
9,094.91

$112,280,492.50
1'ncor7K>r-a^r& J&49

Society tor
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
Put your savings in a savings bank

| NAUJA
Lietuviška Valgykla
Kampas Wade Park Ave. 

J Visokį užkandžiai, geras j 

I ir kiti gėrimai. Kainos žemos.
Lietuviai užeikit,

Wm. Molzan, Savin.
1398 East 66th St.

patogi vieta. is

feet. I
Gate j 
span |
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= WILKELIS FUNERAL HOME
== Licensed Funeral Director

j = 6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

— Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok 
X musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 

I = lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
I H Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- 
~ derniškas.
= HEnderson 9292 =
:aniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii£

Musu 24ta May Day
Wf DO OUR FART , , , _ .. .Amerikos Didžiausias Išpardavimų Nuotikis

SPECIALIS PRANEŠIMAS
Jeigu kurie musu skelbianti MAY DAY da
lykai kitur butu paskelbti pigiau, tuos dai
ktus čia gausit dar pigiau nežiūrint nieko

Eagle Stamps bus 
Išmainomi kitos 
savaitės bėgyje 

bent dieną

PENKTADIENĮ 
yra 

Prielankumo Diena 
Daugelis May Day da
lykų galima bus gauti 
May Day kainomis 

PENKTADIENI

Ši yra tai vienatinė ir originale MAY DIENA. Ji 
pripažinta visoj Amerikoj kaipo žymiausia išpar
davimu diena—ir Clevelando žmones priima ją kai
po didelę pusmetinę Pirkimo Šventę. Kasmet mes 
bandom perviršyt pirmesnius metus, ir šiai MA1 
DIENAI, 1934 metų Pavasariui, musų prekybiniai 
atsiekimai yra didesni negu kada nors pirmiau. 
Šios didelės organizacijos visi šaltiniai panaudoja
mi pritraukimui žmonių iš Šiaurinės Ohio kad jie 
galėtų įsigyti sau reikmenų už žemiausia galimas 
kainas. Supirkta daugybe įvairių prekių—kurios 
bus atiduodamos už kainas kurios jums tikrai bus

vertos įsigyti reikmenų visam sezonui.
Pirkimas ir pardavimas dideliu saiku yra tikras 
prisidėjimas prie pagelbėjimo šalies gaivinimo. Tas 
pagelbės visiems ir visur. Pagelbės industrijai; 
pagelbės darbininkams; pagelbės NRA atsiekti 
jos ekonominio tikslo.
Mes busim gatavi dideliam pardavimui Penktadie
nį—Prielankumo Dieną; ir busim prisirengę aptar
nauti visus kurie pribusit šeštadienį—MAY DAY. 
Naudokitės MAY DAY apsirūpinimui visko reika
lingo namams sau ir savo šeiniai. Tokios progos 
kaip ši gal niekad daugiau nebus.

Krautuvė atdara PENKTADIENĮ nuo 9 ryto iki 6 vak. ŠEŠTADIENĮ nuo 9 r. iki 6 v.
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MARIJAMPOLĖ SKERDYKLĄ 
TIKRAI STATYS

Marijampolė. — Veterinari
jos departmentas žada uždaryti 
dabartinę Marijampolės sker
dyklą ir siūlo savivaldybei dar 
šymet pasistatyti naują, mo
dernišką skerdyklą* Burmis
tras p. Maurukas Kovo 1 d. ši 
reikalą iškėlė miesto tarybos 
posėdyje. Taryba, nors ir prie 
didelių finansinių sunkumų, nu-, 
tarė išpildyti šj reikalavimą ir 
nutarė dar šymet Marijampolė 
je pastatyti didelę modernišką 
skerdyklą. Skerdykla
tomą už miesto, tiėk 
kaimo laukais.

Kovo j 16 d. piktadariai mė
gino apiplėšti Betygalos paštą. 
Jie buvo grąžtu vienas duris 
pragęžę, antras gręžiant pajuto 
pašto viršininkas su laiškane
šiu ir piktadarius pravijo.

LITVINOVAS VYKS KAU
NAN?

Iš Berlino ir kartu iš Varša- 
vos platinama gandai kad so
vietų užrubežinių reikalų ko
misaras Litvinov gali atsilan
kyti Kaune.

Kalbama kad esą noras tar
pininkauti Lietuvių-Lenkų gin- levs muito karą ir prieš Lietu- 
če del Vilniaus ir norima kaip va. Lietuva varžo pirkimą is 
nors tas abi šalis sutaikyti. ■ Vokietijos prekių.

bus sta
ll. gličių

“Suv.”

DERYBOS DEL SPIRITO 
VEŽIMO AMERIKON

Lietuvos degtindarių sąjun
ga pradėjo derybas su atitin
kamomis Amerikos įstaigomis 
del spirito ir degtinės įvežimo 
Amerikon. Deryboms tarpi
ninkaują ir konsulai. Norima 
gauti leidimas iš Lietuvos iš
vežti į Ameriką 120,000 litrų 
spirito ir degtinės.

Pati žudys,te Įvykdy-

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ
Biržai. — Kovo 8 d. Biržų 

policijoj paaiškėjo žiauri žmog
žudystė.
ta buvo daugiau kaip prieš sa
vaitę pirm to.

Paaiškėjo kad Jurgis Gar- 
bauskas, 24 m., Vasario 27 d. 
anksti rytą kirviu sukapojo 
Užušilių k. (Biržų vai.) ūkinin
ką Adomą Kutrą, 70 m. amž., 
ir jo tarnaitę A. Kiselytę, apie 
40 m. amžiaus.

■ žmogžudis tą darbą atlikęs 
lavonus užkasė A. Kutros kluo
ne žemėje.

Jurgis Garbauskas yra tar
navęs pas Kutrą ir kilęs iš Va
balninko vals., Bartkunų k.

“L.U.“

SOVIETAI PADIDINS UŽPIR
KIMUS LIETUVOJE

Kaunas. — Iš prekybininkų 
skiogsnių teko sužinoti kad so
vietai esą pasirengę padidinti 
žemės ūkio gaminių užpirki
mus Lietuvoje. Tuo reikalu ne
trukus Lietuvon važiuosianti 
sovietų prekybininkų grupė už
pirkimų galimumus ištirti.

“L.U.”

LIETUVOJE šiose dienose iš
leidžiama pilnai sutvarkytas įs
tatymas gyvuliams globoti ir 
prižiūrėti kad nebūtų bereika
lingai kankinami. Tokį įstaty
mą Lietuva jau turėjo iš se
niau, bet jis nebuvo tikslus ir 
policijos organams sunku buvo 
nustatyti kada gyvulis yra kan- j 
kinamas. Dabar tas dalykas j 
galutinai sutvarkomas ir už na
minių gyvulių kankinimą nusi
žengusieji bus baudžiami iki 1 
mėnesio kalėjimo arba pinigais Į 
iki 1000 litų.

PLĖŠIKAI ŠAUDO ŽMONES
Paskutiniu laiku Lietuvoje 

padaugėjo plėšikų skaičius. Už
puolimai daroma ne tik kaimuo
se bet ir miestų centruose.

Kovo 7 d. Trakų apsk. už
klupti plėšikai nušovė net du 
policijos valdininkus.

Kovo 3 d. vakare Ramanavo 
kaime (Krosnos vai. Marijamp. 
ap.) du jauni plėšikai įsilaužė 
pro langą į butą ir radę tik 50c 
pinigų nušovė seną ūkininką 

'Silvestrą Paserbskį.
Kovo 2 d. naktį Veisėjų mie

stelyje ginkluotas plėšikas ban
dė apiplėšti dvi moteris, bet jį 
policija sučiupo. “S.”

■■■■aonranKnaBB
Nuo Sustingusių Sąnarių® 

*#Nickas taip nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expclleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellcrio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expcllcriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

, Pajn-Expcllcris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

no
il la

KELIA MUITUS
Tilžės pasienio muitinė, 

rėdama visiškai sustabdyti 
žąji pasienio susisiekimą,
dėjo dar labiau kelti muįtus už 
iš Lietuvos įsigabenamus mais
to dalykus.

Vokiečiai nori muitą už Lie
tuvos produktus taip pakelti 
kad sviestas, suris, kiaušiniai 
ir kiti dalykai kaštuotų parsi
nešti tiek kiek kaštuoja pačios 
Tilžės rinkose.

Tokį pat muitų karą turėjo 
Vokiečiai su Lenkais, bet nuo 
Kovo 15 d. Vokiečiai tą savo 
užsispyrimą sulaikė.

Gal kiek padurnavoję sulai-

SUTRAUKTA ATSKAITA STOVIO IŠ
KOVO 5, 1934

Che
Cleveland

Crust Company
Randasi prie Euclid 
Skyriai Didžiajame

Avenue ir East 9th Street ir 59 
Clevelande ir Artimoj Apielinkej

Turtas
United States Valdžios Bandsai ir Cer-
Pinigai Rankose ir Bankuose...............  <

tifikatai ................................................./
Valstijos, Miesto ir Kiti Bondsai ir

Kiti Investmentai, kaip tai Akcijos
Federal Reserve Bank, be Rezervų

Paskolos, Diskontai be Rezervų....
Banko Namai ir Kita Nuosavybė. . . .

ir Uždarbis ir Kitos In- 
Depozitų Apdraudimas. .

Duoklės už Paimtus atlikti 
šiam Bankui ...................

$ 49,884,670.25
25,883,659.87

25,021.585.92
163,528,677.83

Nuošimčigai 
eigos, ir

Kostumeriai 
Palikimus -18,630.50

Viso . . . .$280,908,159.50

Atsakomybe
Capital Notes ................$15,000,090.00

Perviršis ir Nepadalinti
Pelnai .........................

13,800,000.00

6,648,873.54

Rezervas Taksams, Nuošimčiui, etc...
DEPOZITAI

. . . .$ 92,793,224.09
Ilglaikiniai ............... 141,832,013.03
Pinigų Balansas Paliki
mų ir Corporate Trust 
Departmental (Prefer
red) ........................... 8.258,2134)5

Pareikalavimui

Kitokia Atsakomybė ...........................
Pavedimai Atlikti Kosturtieriams. .. .

Viso

Member Cleveland
Clearing House Association

$35,4 18,873.54
1,798,548.81

$242,883,480.17
728,626.48
48,630.50

$280,908,159.50

Member

Vyrams ir Vaikinams
NAUJI $1t

PAVASARINIAI ir
SIUTAI $jg

VAIKAMS PREP SIUTAI 
su 2 Ilgom kelinėm 
$10 ir $12.50

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

VERTYBĖS
Kurioms lygių nerasite 

niekur kitur

VAIKAMS MĖLYNI CHEV1U 
: dviem porom Knicker Siutą

$6.95

DELLA C. JAKLBS
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų

E kambarius leidžiame dykai.
= Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi! 

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.

d 6621 Edna Avenue ENdicott 1763
?tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik. ’iiiiirnniuiiiiiHiiiiii

Tiktai per Balandžio Menesį

GA U K IT *1>I EVAI’ VI ENĄ 
NA U.JA SKAITYTOJĄ!

PASTABA: Šias knygas gaus — dviejų do Šarki vertes — kiekvienas kuris dar “Dirvos” 
neskaito ir pataps NAUJU skaitytoju, prisiūdamas už visą metą $2.00. Taipgi visi se
ni “Dirvos” skaityojai kurie KITAM išrašys “Dirvą” visam metui (naujam skaitytojui). 
Dovanos duosis tik išsirašantiems per BE LA 4DŽIO mėnesi, todėl kitų, skaitytojų, kurie 
išsirašei pirm to laiko, prašome nereikalauti mūrų sulaižyti tas taisykles, nes negalima.

Kada ir Kokiu Budu Svietas Susitvėrė
Būtinai susipaži likit su žemes atsiradimu '— neužtenka tikėli kad 
“Dievas sutverė’’. 140 pusi..................................................................... $1.00

Kada ir Kokiu Budu Svietas Gali Pasibaigt
Taipgi nelaukit “sūdrios dienos”- bet paskaitę šia knygą gausit su
sipažinti koks ištikro bus žemės galas. 135 pusi.............................$1.00

Kun. Vladislavas Dembskis
Aprašymai apie tą garsų buvusį ‘bedievį kunigą’, ir rašytoją, Dr. 
Šliupo buvusį draugą. Su jų paveikslais. Knyga 164 pusi. . .50c

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje
Svarbus veikalas Lietuvos istorijos tyrėjams, kaip Lenkai pradėjo 
kišti katalikybę į Lietuvą ir kodėl. 264 pusi......................................1.00

Jaunieji Skrauja!
Linksmas romanas iš poną ir prasčiokų gyvenimo Lietuvoje. Iri
dėje 308 pus), knyga ................................................................................. $1.00

Marija Bočkareva
Labai įdomus aprašymas iš karo laikų apie moterį kuri tarnavo ka 
riumeneje kaip vyras. 295 pusi................................................................ 1.00

Kandidas
Garsaus l-’rancuzo, filosofo Voltaire romanas apie vieną jaunikaiti1 
kurs pasaulyje jješkojo gero, o rado tik blogą. 170 pusi........ $1.00

Taul'os Vainikas — Eilių Knyga
Gražus Įvairią dainą rinkinis įvairią autorių. Susideda 'iš dviejų 
lomų. Viso apie 300 pušį, (už abu tomu tik) ..........  ...50c

Pažvelgus Atgal
Gražus socialogiškas romanas apie busintj ideališką žmonijos gy
venimą, labai naudinga knyga. 356 pusi.........................................$l.xk>

Filosofijos Straipsniai
Labai užimantis 'rinkinis filosofų straipsnių, iš kurią susipažinsit 
su filosofija. Gaukit šią knygą. 232 pusi...................................... $1.0'0

Sveikata — Svarbi Sveikatos Knyga 
arba tiesus ir trumpas kelias j sveikatą — su daugeliu paveiks
lą vyrų ir moterų kūno sėdėjimo ii" abelnai naudingos žinios is 
sveikatos ir hygienes. 339 pusi.......................................................... $2.00

Pūsčios Dvasia
Puikus apsakymas ir Amerikoniškų miškų gyvenimo, baltųjų ko
vų su ’ Indijonais. 324 pusi.......................................................................... L.00

Meile ir Daile
Žingeidi knyga apie meiliškus dalykus, su 19 paveikslų. Naudin-' 
ga turėti kiekvienam. 206 pusi...................................■........................$1.00

Sidabrinis Kryželis
Arba Dailydė iš Nazareto — graži apysaka iš laikų Kristaus kan
kinimo. , Kiekvienam patiks. 169 pusi. ............................................... 75c

Vienuolyno Slaptybės
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.
Labai įdomus skaitymas. 15-1 pus....................................................... 50c

Šešėliai — ir Maupassanto Raštai
Mėgstantiems gražiąją literatūrą, apysakas iš gyvenimo, ši knyga 
bus tikras malonumas. 160 pusi...........................................................$1.00

Žmoni jos Istorija
Paveiksluota, didelė 600 pusi, knyga, supažindina su atsiradimu 
žmogaus ant žemės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Se
niau parsidavė net po $1. ........... ......................................... .... ...$2.00

RAISTAS (JUNGLE)
Apsakymas iš Lietuvių gyvenimo Chieagoje, dirbant skerdyklose.
Parašė Upton Sinclair. 355 pusi.............................................................. $1.50

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Kas buvo garsiausi senovės pasaulio padariniai ? Šioje knygoje 
jie visi septyni aprašoma. Su paveikslais. 184 pusi................ $1.00

Kankintojai ir Kankiniai už Mokslą
Aprašymas kaip tamsiuose amžiuose mokslingi žmones buvo per
sekiojami už mokslą ir kas juos persekiojo. 183 pusi................ $1.00

“DIRVOS" ATSTOVAI
Kolonijose kurie užrašines “Dirvą“ 

laike šio vajaus:

“LIAUDIES TRIBŪNOS” RED, 
(“Dirvos” Chicago Skyriuš)

1624 So. Western Ave. Chicago, 111.

JONAS VALAITIS 
(Lietuvių Radio Programų Vedėjas)

676 Driggs Ave- Brooklyn, N. Y.

K. BLAŽAFTIS
209 Chapel Street New Haven, Conn.

J. ALEKNAVIČIUS
301 S. Fremont St. Baltimore, Md.

J. KRASAUSKAS
206 Claremont St. Toronto, Canada

A. RAPALEVIČIENĖ
199 Adams Street Newark, N. J.

M. PALTON
332 W. Broadway So- Boston, Mass.

...........AD. SLAVINSKAS
37 Long Hill Ave. Shelton, Conn.

P. A. KRY, Jr.
8 Auburn Si. Paterson, N. J.

K. B. KRAUČIUNAS
104-14 — 115 St. Richmond Hill, N. Y.

J. A. URBONAS
531 Michigan Ave. . Dayton, Ohio

JUOZAS KAZAKEVIČIUS 
Pittston, Pa,

JONAS TARE1LA
526 Bank Street Waterbury, Conn.

■ JONAS ŽEMANTAUSKAS
130 Congress Ave. Waterbury, Conn.

P. RAJAUSKIENĖ
135 So. 19th Street Pittsburgh, Pa.

KAROLYN WILKITAS
205 E. Jefferson St. Olyphant, Pa.

Patarimai: Išrašant “Dirvą” reikia pri
siųsti pilną antrašą to kam laikraštis turi 
eiti. — Skaitytojas turi būti naujas ir vi
sam metui (nes pusmetiniams skaitytojams 
dovanų duoti negalima). — Pinigus gali
ma prisiųsti ir laiške, bet turi būti ant vo

ko pilnas siuntėjo antrašas.

(Kurie nori Į Vajų prisidėti iš tų kolonijų 
kuriose atstovų dar nei urinie, prašomi 

tuoj atsišaukti.)

“Dirvos” pilno antrašo rašyti nereikia — 
jūsų laiškai visada ateis, tik parašykit:

I) IR VA ”
CLEVELAND, OHIO

'A

c ’ PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPONUS UŽ PILNĄ VERTŲ

Siųskit $2.00 už ‘ Dirvą” ir parašykit aiškiai antrašą ant voko ir laiško viduje kam “Dir
vą siųsti. Pinigus galima prisiųsti ir paprastame laiške, niekad neprapuola.
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KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKĖSE
H “DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais =
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Kaunas ir Clevelandas 
tą pačią dieną rinko 

badaujantiems aukas 
tą pačią 

geros'pirmas šio meto perkūnijos ap-

Audra Nuvertė Lietuvių 
Salės Kaminą

Antradienio vakare Clevelan- 
dą užklupo smarki audra su le- 

idais, žaibais ir perkūnija. Tai

Mire Ant. Martišauskas
Kovo 31, 12:45 vai. ryto, mi

rė Antanas Martišauskas, 68 m. 
amžiaus. Palaidotas Balandžio 
3 d. Kalvarijos kapinėse, su 
bažnytinėmis apeigomis iš nau
jos parapijos bažnyčios.

.alę reiškė protestą prieš laužyta daug krautuvių lan-. Velionis paėjo iš Pervaznikų 
gų, sutraukyta vielų, nugriauta kaimo, Sudargo parapijos, Ša- 
kaminų. .... . kių aps. Buvo sūnūs Baltra- 

Lietuvių salės kaminą irgi niiejaus ir Agnioškos Martišau- 
nugriovė. Kaminas griūdamas sku. Atvažiavo j Amerika ir 
pramušė stogą, plylos sukrito į clevelanda 1892 m.

Iš čia 1896 m. buvo išvažia- 
ivęs i Pennsylvaniją, dirbo ang- 
į liakasyklose, ir kasyklose jį bu- 

krutinę 
užprašė 
į New 
kompa- 

Teismuos;- 
Tie-

Kovo 18 dieną 
dieną kada (levJande 
valios Lietuviai susirinkę i Lie- j sireiškimas. ir gana žiaurus. I.š-

Lietuvišką kalbą. Net maloniu 
klausyti.

Akompanistės buvo p-lės Bi- 
i uta Vaitkevičiūtė ir Elena Viš- 
niauskaitė.

Svečių buvo iš Akrono ir su' 
p.-le Lukoševičiute atsilankė jos 
sesutė ir jų draugė.

Iš Pittsburgho buvo atsilan
kęs Alekas Banys. Svečiavosi 
pas savo gimines ir užsuko į 
’“Dirvos” vakarą.

Darbininkams kurie pagelbė
jo tame vakare: A. Grigienei, 
K. Traškevičiui, M. Karpuškai, 
Izabelei Jtirgilienei, A. Pongo- 
nini ir kitiems širdingai ačiū.

Balandžio 6. 1934

arba
įminus pavasari, aplankykit musų dvi krautuves

5522 Euclid Avenue arba 7812 Broadway^
IT įminsiąs rinkinis miniu ir gražiu 1931 melu sieninių pepierų už girias kainas 

ISBANDAKIT MUSU PILNAI GARANTUOTUS U. S. Brand DAŽUS- MA LI AVAS 
mes kada turėjom per 30 metų.

JUSU NAMAMS REIKIA SIENINĖS POPIEROS, MALI/.VOS

Lenkus ir rinko aukas badą ken- 
činntie ns Vilniečiams — Kau
no miesto gatvėse buvo rink
liava Vilniaus krašto badaujan
tiems šelpti. Kauno laikraš
čiai ragino visuomenę nepasi- 
šykštėti aukauti.

Tas parodo kad Vilniečių ne
laimė yra didelė.

Po namus vaikščiojo unifor- 
su aukų lapais, 
iš tų kurie gal 

į gatvę, 
puslapio telpa

m imti studentėli 
rinkdami aukas

(Ant pirmo
ištraukos iš Kauno komiteto at
sišaukimų.)

SLA. 14 Kuopoj Dele
gatu Rinkimas ir Cen
tro Vakl. Balsavimai

Balandžio 4 d. SLA. 14-tos 
.kuopos susirinkime išrinkta į 
Detroito seimą šie delegatai: 
J. G. Pokeris,' K. S. Karpius, 
Ona Karpienė, Dr. J. T. Vitkus, 
J. Verbila, J. Vilčinskas, F. J. 
Žuris — viso septyni.

Centro valdybos balsavimai 
Ant prezidento 

J. Bagočius 
Strum skis 

Gataveckas
Ant vice prezidento 
Mikalauskas .
S. Trečiokas
Mažukna

Ant sekretoriaus 
J. Vi nikas 

Miliauskas
A. Raginskas

Ant iždininko

F.

J.

A.
A.
J.

M.
J.
M.

K.

J.

J.
B.
R.

S. Lopatto
Mažeika

Ant iždo globėjų
Mockus
Jau uškevičius

Šlikas
Bučinskas 
žolynas 
Mikužiutė
Ant daktaro kvotėjo

i )r. J. Staneslow
Dr. L B. Bronušas
Dr. A L. Graičunas

LIET. KULTŪROS

sukrito ;
Tuo laiku apa-1 

tiniuose kambariuose buvo žmo-; 
nių, visus išgąsdino.

Pataisymai kaštuos arti'šim
to dolarių.

BEN A. BRAZIS
Popieri uoto jas ir Maliavotojas;

Namų iš vidaus ir iš lituko. . 
Ištaiso namų grindis. Popie-j 
riuoja sienas. Popieros rolių-; žemiausios kainos

MARGUČIŲ VAKARAS
Sekmadienį, Balandžio 8 

naujos parapijos salėje Moterų 
Sąaugos 36-ta kuopa rengia sa
vo pirmą povelykinį programą, 
vardu “Margučių Vakaras”.

Programas susidės iš kome
dijos “Dūšelės”, vaidins geriau
si šios apielinkės artistai, prie 
to bus kitokių pamarginimų.

Po programo bus išdalinta 
dovanos už gažiausią, stipriau
sią, ir mažiausią kiaušinius, ir 
tada prasidės šokiai. Gros Jo
no Apanaičio orkestras. Taigi 
nepamirškit sekmadienio, Bal. 
8 d., 5 vai. vakare. Įžanga 25c.

Komisija.

d.,

LIET. VYČIŲ 25-ta KUOPA 
rengiasi prie jaunimo 
Vakaro, kuris įvyksTalento ..........„, ......... ....—

Lietuvių salėje Balandžio 22 d 
Toliau bus pranešta plačiau.

vo užgriuvę, sutrynė 
1912 m. Acjv. Jankus 
jį atvažiuoti pas save 
Yorką, žadėjo išgauti iš 
nijos atlyginimą, 
byla tęsėsi penkis melu 
sa, laimėta, bet tik gavo advo
katas, klientui nieko neliko, ka
dangi advokato kaistai buvo di
deli.

1922 m. Antanas sugryžo į 
Clevelanda ir dabar gyveno po 
antrašu 1206 E. 769 St

Paliko varge jo žmona, vie
nas sūnūs, Pranas, ir dvi duk
terys,. ištekėjusios, Ona gyvena 

‘New Yorke, Agota buna prie 
tėvų. Taip pat paliko du bro
lius, Nikodemą ir Praną, abu 
gyvena Cleveląnde. Taip pat 
turėjo čia daugiau giminių.

Buvo nuolatinis “Dirvos” 
skaitytojas ir rėmėjas.

Amžinį atilsį. Lai buna jam 
lengva žemelė šioje svetimoje 

I šalyje. N. F. Martišauskas.

6009 WHITE AV
HEnderson 2136

NAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.

Dengiu ir taisau slogus ir line

I lome

W.
Myron

(>wners 
Roofing 
GRAFF

ir nebrangus.
Furnace & 
Co.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave. 
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4633—

Antanas Meishakas
6S02 St.' Clair Ave.

Užlaiko visokius valgius, j 
nūs, rūkymus ir tt. Geras pa
tarnavimas, žemos kainos. Lie
tuviai ateikit pas savatauti.

gėri- j

EgJgiM M SPECIALIAI SIENINĖS POPIEROS
paagnlt 1 Virtuvei. Mi ‘gkambariams ir Salėms

t J nekurios nei lik po 5c roll
*7 NEKI NTAMOS POPIEROS

n nekurios liktai po 8c roll
DYKA)

MALIAVOS SPECIAL
■1 valandų HiGloss Enamel

(iEROS RI

APSKAIČIAVIMAI
KIETOMS GRINDIMS 
ir Kiel medžiui Varnish 

$1.35 Galionas
MALIAVA DEL GRINDŲ

Avė. THE U. S. WALLPAPER & PAINT CO.

NAMŲ

Pl ASTER POPIERIAI 
po 12c ir 15c roll

ŠKAI UŽBAIGIMAS 1933 METŲ 
PAVYZDŽIU

Pigiau negu urmo kainomis.
M ALIAVO.IIMO DARBUI.

NAMUI MALIAVA
2 Rūšių

GarantuotaPilnai 
GALIONAS

Ofiso telefonas *
ENdicott. 1378 

Namų 
CLeaiwater 1951 -J

OR. A. J. KAZLMJGKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1-—3 ir 7—8 p. iP- >

Greičiausia Kelione į Lietuvę
BREMEN - EUROPA

MARGUČIU BALIUS IR CARD 
PARTY

Mdterų Ratelis rengia gražų 
ir smagų vakarą Lietuvių salė
je, šį šeštadienį, Balandžio 7 d. 
Prasidės nuo 7:30 vai. Nesie
kite namie nei vienas, atsineš
kite visi po gražiausi margu
tį. Už penkis gražiausius mar
gučius bus duota dovanos. Ir 
kortų lošėjai gaus dovanas prie 

1 kiekvieno stalo. Orkestras gros 
Lietuviškus ir Angliškus šokius 
taigi galit būti tikri kad bus 
progos atsišokii įvalias. At
minkit, kada moterys ką suren- 

i gia tai šokikių netrūksta.
Kviečia visus Kotu.

DRAU
GIJA šį sekmadienį turės įvai
rų programą. Stato scenoje 
dvi komedijas, “Pasaulis be Mo
tei ų” ir “Ūpo Žmonės”. Pra
džia 5 vai. vakare. Po prpgra-
mo šokiai.

SI.A. I l-TA KUOPA rengia 
šokiu ir kortavimo vakarą Ba
landžio 29 d. Lietuvių salėje. 
Veikalas “Gudri Močiutė”, ku
ris buvo manyta tą dieną sta
tyti, nebus statomas.

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

DEPOZITAI MĖTOS BAN- 
‘ KITOSE DIDĖJA

Depozitai dideliuose Clevelan- 
j do bankuose padaugėjo $24,- 
000,000 nuo Sausio 1 d., kuo
met valdiška apdrauda už pa
dėlius iki $2500 inėjo galėn.

Tas paaiškėjo iš atskaitų Ko
vo 5 dienos, kurios buvo išleis
tos. Atskaitos taipgi parode 
:ad bankai padaugino pinigus 
'r valdiški) bondsų skilčių.

Dabar išduotos bankų atskai
tos yra pirmutinės nuo įvedi
mo depozitų apdraudos.

Atskaitos Cleveland Trust 
Co. parodo kad jų visas turtas 
pakilo nuo $266,951.040 iki 
$280,908,159 nuo pradžios metų.

Central United Banko turtas 
dabar yra $102,263,911, buvo 
$99.864,623 metų pradžioje.

National City Bank turtas 
f siekia $97,157,874, kuomet me
tų pradžioje buvo $89,078,383.

Society for Savings praneša 
kad taupymai pakilo iki netoli 
pusės' milijono. Metų pradžio
je turėjo $103,500,000.

,Į SEKMADIENĮ

Teatras ir Balius
Juokingiausios komedijos pasaulyje - 

“PASAULIS BE MOTERŲ” ir 
“ŪPO ŽMONES”

Velykinis Balius Buvo 
Smagus

“Dirvos” Velykinis koncertas 
ir balius nusisekė gana gra
žiai. Kadangi tokia šventė ir 
kadangi per Velykas dar niekas 
čia nebandė vakarų rengti tai 
publika ir nebuvo įpratinta lan
kytis, todėl atsilankė neperdau- 
giausia, šiek tiek virš poros 
šimtų išviso.

Koncerto programas tęsėsi | 
virš valandą laiko, su juokais 
ir gražiomis dainomis. Progra-; 
mą užpildė šie: Svečiai: Rožė | 
Lukoševičiute iš Youngs! owno, 
kuri maloniai padainavo keletą 
solo ir buvo publikos gausiai 
apdovanota plojimais. Broliai 
Hollišiai iš Akrono, kurie su 
vietinėmis, Elena Grigiute ir 
Adelaide Miliauskaite sudarė 
labai nusidavusį kvartetą; rei
kia tiesiog pasakyti kad retai 
pasitaiko girdėti tokis puikus 
Lietuviškas kvartetas.

Jie savo programą pradėjo 
taip kad publika buvo “apgau- i 
ta”: pirmiausia dainavo solo 
A. Miliauskaitė. Po tos dainos 
ji rengiasi dainuoti antrą, štai į 
scenon užeina Hollišiai ir pra-| 
neša kad dabar jie turėjo dai-j 
nuoti, ne ji.... Prasideda “'ar
gumentas”, įsimaišo įirogramo 
vedėjas (Jonas Jarus) ir Elena 
Grigiu.tė, ir šiek tiek “apsibarę” 
sutaria dainuoti kvartetą!

Kiti programe buvo: Alvina 
Salasevičiutė, Įcuri dainavo su 
Petru Luiza ir vėliau solo. Iš I 
p-lės Salasevičiutės ■ kiekvieno! 
pasirodymo scenoje kaipo solis-i 
tės kas kartas matosi 
pažingėjimas pirmyn, 
kis, Alvina!

Petras Luiza, Jurgis 
ir Jonas Kazlauskas, Trys Gry
bai, dviem atvejais pakrėtė sa
vo šposų ir padainavo. Jie pa
baigoje, kuomet buvo vaizduo
jama “Lietuviška veselija 6(1 
metų atgal”, buvo tie neprašy
ti svečiai. (“Veselijoj” jauną
ją vaizdino Ignas Hollišius.)

Ir tai dar ne viskas, šiame 
programe turėjome du naujus 
jaunuolius — tik ką pradedan
čius lavintis dainoje ir muziko
je. Albertas Jarus, 9 metų am
žiaus, debiutavo kaipo pianis
tas, ir pasirodė labai gerai.

Florence Alekna, 13 metų 
amžiaus, debiutavo kaipo dai
nininkė ir deklamatorė. Labai 
gražiai išėjo dainelė, o dekla
macijoje matėsi kaip ta jau
nuolė gražiai, aiškiai vartoja

ALBINA’S BEAUTY SHOPPE
(LIETUVĖ SAVININKĖ) 
SPECIALIAI ŠĮ MĖNESĮ

Permanent Wave — $2.00 — $3.50 — $4.50
Finger Wave — 25c Shampoo, Rinse. Set — 50c

Henna Pack and Set — $1.00
White Henna Pack and Set — $1.00

Manicure •— 25c Eyebrow Arch — 25c
Renlove freckles and liver spots.

- J' Please call for appointments — HEnd. 06 1!)
1330 GIDDINGS ROAD

Trečia klesti iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal ’$ 186.00 
EKSPRESINIS TRAUKINYS ’

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

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK '

Tnčia klesa iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal $170.50 
kabininiais 
atgal $167. 
Hamburgo, 
arba

laukia prie laivo Bremer-

T.-.ipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais 
laivais. Trečia kl?sa iš New Yorko i Klaipėdą ir 
Patogus susisiekimas gelžkeliais iš Bremeno ar

Informacijų klauskite pas vietinį agentą

HAMBURG-AMERICAN
NORTH GERMAN LLOYD

1119 Encl d Avenue Cleveland, Ohio —.,

LINE

MARGUČIO MARŠRUTAS Bus šiose vietose: BALANDŽIO 7 — GRAND RAPIDS, MICH. 
PAL. 8 - DETROITE BAL. 12 - CLEVELĄNDE BAL. 13 - DAYTON, OHIO

A. VANAGAITISESU H

Su savo “DZIMDZ1-DRIMDZI” lankysis Cleveląnde kitą ketvirtadieni, BALANDŽIO-APRIL 12, 
ir tai yra ju retas; atsilankymas — gal vėl per du metu jų nesulauksim. 1 odei kiekvienas stengki- 
tes dalyvauti. Su Vanagaičiu vyksta J. Oišuaskas ir keletas kitu, ypač jauni MARGUČIAI.

Ket. Balandžio-April 12 d
žymus j 
Lavin -

Lukas

6835 Superior Ave

o Salėj e
Pradžia 8 vai

Stato scenon
Lietuviu Kultūros Draugija

Nedelioj, Balandžio-April 8 d
Lietuvių Salėj e
vai. Įžanga 35c. Šokiams 25c.

Po programo šokiai.

RESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Duodame Į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.
— Apačioje ir viršuje —

ĮŽANGA (su taksais) 40c. Programas bus 
| MARGUČIAI iš Chicagos. . e apie porą valandų, paskui šokiai, kuriems gros Jauni 

Pasistęngkit atsilan kyti ir pasikvieskit savo draugus ateiti kartu.


