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Hitlerio įtekme Vokietijoje
Smunka

D A R B AI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Detroit. — Balandžio 9 d. 
sustreikavo Motor Products 
turėjo užsidaryti Hudson 
automobilių dirbtuvė nega
lėdama gauti reikalingų da
lių savo darbams iš priežas
ties streiko Motor Products 
Co. dirbtuvės.

Bal. 9 d. Motor Products 
Co. darbininkų streikas pa
sibaigė.

New York. — Vasario 
mėnesio bėgiu apie 10,000 
daugiau darbininkų paimta 
i plieno ir geležies darbus. 
Sausio mėn. dirbo 355,292, 
Vasario m. — 365,305 dar
bininkai 219 plieno dirbtu
vėse visoje šalyje.

Plieno darbai Kovo mėne
sį pakilo žymiai, nes Vasa
rio mėn. buvo išleista plie
no gaminių 385,000 tonų, o 
Kovo mėn. 588,209 tonai. 
Kovo mėn. 1933 m. buvo 
išleista 256.793 tonai.

Washington. — Automo
biliu eksportas padidėjo ga
na žymiai. 1933 m. Vasario 
mėnesį išvežta. į kitas šalis 
automobilių už $6,520,379, 
šymet per Vasario mėn. iš
vežta už $13,539,690.

Minneapolis, Minn. — Čia 
Bal. 6 d. įvyko didelės be
darbių riaušės, kuomet ko
munistų suagituoti CWA 
darbininkai atėjo į miesto 
rotušę reikalauti darbo.

Fairmont, W. Va. — Apie 
15,000 angliakasių šioje sri
tyje pametė dirbę laukda
mi iki bus susitaikyta uni
jos vadų su kasyklų savi
ninkais už algas. Nors pa
tvarkymai yra, bet kasyklų 
salininkai jų nepildo.

Indianapolis, Ind. — Ke
li tūkstančiai kojinių darbi
ninkų trijose mezgyklose 
sustreikavo reikalai! darni 
algų pakėlimo.

Kenosha, Wis.—Nash au
tomobilių dirbtuvėje strei
kas pasibaigė.

Maskvoje norima baigti 
kasti tuneliai įtaisymui po
žeminių traukinių. Projek
tas toks didelis kad prie jo 
pastatyta apie 200,000 dar
bininkų. Bet to negana, 
šiose dienose išleista atsi
šaukimas kad eitų dirbti ir 
liuosnoriai, nes tuneliai ne
bus baigti iki Lapkričio 7. 
Mat, nori turėti dideles iš
kilmes minėjimui revoliuci
jos, todėl tuo budu paska
tina darbininkus smarkiau 
dirbti. Valdžia apsižiūrėjo 
kad tuneliai nebus baigti 
iki tam laikui be liuosnorių 
pagalbos.

šeši sudegė. Bowman, 
Man., Kanada. — Bandant 
užkurti ugnį su kerosimi, 
užsidegė namas ir sudegė 
motina ir penki vaikai.

NEIŠTESĖTI PRIŽADAI IR ŽYDŲ PERSEKIO
JIMAS ATSILIEPIA I JO POLITIKĄ

PREKYBA SU RUSIJA
VISAI NUPUOLĖ

Beilinas. — Kancleris A- 
dolfas Hitler bėgyje kelių 

i savaičių ateityje susidurs 
i su pačiu sunkiausiu savo 
i bandymu ir tada paaiškės 
! ar jis bus toks populiariš- 
kas ir ar yra toks sumanus 
ir galingas valstybės vairo 

i vadas kokiu jis nori būti.
Tą kalba atvirai bankų, 

bizniu, industrijų ii- jurų 
prekybos centruose, kur vi- 

' si nustoję vilties sulaukimo 
ko gero iš Hitlerio valdy
mo, nors jis daug žadėjo.

Ekonominiai ir finansi
niai pagrindai po Hitlerio 
kojų gali tuoj sutrupėti.

Vokietijoje auksas visas 
veik išsibaigė, tik 5 nuošim
tis aukso teliko užgaranta- 
vimui Vokietijos pinigų.

Žymiai padidėjo cirkulia
cija popierinių pinigų ir si
dabrinių.

Žymiai atsiliepė į šalies 
padėtį boikotavimas Vokie
tijos išdirbinių visose šaly
se, pakilęs iš persekiojimo 
Vokietijos Žydų.

Del persekiojimo komu
nistų, Vokietijos prekyba su 
Rusija taipgi žymiai nupuo
lė. Be to dar, pigesni An
glijos ir Amerikos pinigai 
atitraukė daug prekybos iš 
Vokietijos ir eksportai dar 
labiau nukrito.

Žalios medegos Vokieti
joje taip pat trūksta, ir pa
dėtis liks desperatiška jei
gu negaus kreditų Ameri
koje arba kitur.

Tas viskas sunkiai atsilie
pia ne tik į visą šalį bet ir 
į Hitlerio galybę ir sumanu
mą kaipo valdovo.

Vokietija laukia permai
nų. Hitleristų taktika da
lykus pablogino, ne pataisė. 
Hitleriui užstojus į valdžią 
ir jo pasekėjams viską pa
ėmus į savo rankas, dalykai 
pradėjo eiti žemyn, ne kil
ti, nežiūrint visų jų pastan
gų kaltint kitus už visas 
Vokietijos bėdas, tik re sa
ve.

NEKIBO ANT TOKIOS 
“MEŠKERES”

Topeka, Kan. — Čia plė
šikai gatvėse pradėjo per
daug ištraukti moterims iš 
rankų jų pinigines mašnas. 
Balandžio 10 d. penki poli- 
cijantai apsirengę moteriš
kai išėjo į gatves tokių plė
šikų meškerioti ir visaip 
neatsargiai mašnas nešiojo, 
bet nei vienam niekas ne
bandė ištraukti.

Į ROMOJE PRASIDĖJO 
KVIEČIU AUGINTO

JU TARYBOS 
i

Roma. — Bal. 5 d. prasi
dėjo pasaulinė grudų augi
nimo sureguliavimo konfe
rencija. Atvyko atstovai iš 
<-ų šalių kurios augina kvie
čius pasaulinei duonai.

Konferenciją atidarė Su
vienytų Valstijų ministeris 
Lietuvai, Estonijai ii- Lat
vijai. John Van A. MacMur- 
ray.

“JAUNIKIS” NUŠOVĖ 
TĖVĄ

Wabash, Ind. — Du ūki
ninkai,. abu po 60 metų, su
sišaudė už tai kad prie vie
no jų dukters, 38 m. amž. 
perdaug lindo antras. “Jau
nikis” mergos tėvą nušovė.

'EKSPORTAS RUSIJON 
PADIDĖJO

Washington. — Po sovie
tai Rusijos pripažinimo pa
didėjo išvežimas Amerikos 
išdirbinių į sovietų Rusiją, 
sako Komercijos viršinin
kai. Sausio mėn. buvo iš
vežta už $321,735, Vasario 
mėnesį — už $1,486,459.

20 PRIGĖRĖ
Seoul, Korėja. — Apie 20 

žmonių prigėrė apsivertus 
keltuvui su 60 kaimiečių, 
kurie kėlėsi per vandenį į 
kitą kaimą iškilmėms.

PRALEIDO PENKIS BI
LIJONUS

Federalė valdžia praleis 
per fiskalį metą iki Birželio 
30 d. šių metų penkis bilijo
nus dolarių. Iš tos sumos 
arti trys bilijonai dolarių 
išleidžiama įvairiems šalies 
gelbėjimo iš bedarbės rei
kalams.

“BIEDNA SENĖ” PALI
KO $240,000

Owatonna, Minn. — Čia 
paprastoj bakūžėlėj per 28 
metus gyvenus senutė, Kat
rė Pike, 80 m. amžiaus, šio
se dienose mirė. Atėjus į 
jos namus valdžios ir banko 
atstovams, rasta tarp po- 
pierų suvyniota desėtkai 
tūkstančių dolarių pinigų, 
rasta šiaip brangmenų ir 
įrodymų apie investmentus, 
kas viskas sudarė jos turtą 
apie $240,000.

Ji kitados gyveno New 
Yorke turtuolių tarpe. Po 
antro vyro mirties persikė
lė į šį mažą miestelį ir gy
veno prastai. Žmonės tan
kiai atnešdavo jai maisto 
manydami kad visai biedna.

NORI SULAIKYT VO
KIEČIU GINKLAVI

MĄSI
Londonas. — Kilo susirū

pinimas del Vokietijos pasi
ryžimo ginkluotis neatsižiu- 
rint į visas suvaržymo su
tartis. Anglija įsakė pra
dėti tyrinėjimus kiek daug 
Vokiečiai pasiryžę apsigin
kluoti.

Spėjama kad Vokiečiai 
pasiryžę atvirai atsikratyti 
Europos, valstybių uždėto 
draudimo ginkluotis ir va
ryti savo kariško prisiruoši
mo darbą visomis išgalėmis.

Tautų sąjungos atstovy
bėje eina plačios kalbos a- 
pie Japonijos ir Rusijos da
lykus ir sakoma jog Rusija 
sutiktų nusiginkluoti jeigu 
Japonija parodytų noro su
laikyti savo smarkų ginkla
vimąsi.

Brazilija Naikina Kavą
Brazilijoje 1933 metų ka

vos derlius buvo 30,000,000 
maišų. Valdžia nutarė pa
imti ir sunaikinti 12,000,000 
maišų kavos grudų, nes vi
sai kavai rinkos pasaulyje 
nesi ras, o jeigu jos bus taip 
perdaug tai ji turės būti la
bai pigi.

IŠŽUDĖ VISĄ ŠEIMĄ
Minneapolis, Minn. —Su- 

sigraužęs del finansinių ne- 
dateklių, vienas apdraudos 
agentas nužudė savo žmo
ną, jos motiną, tris savo vai
kus, ii' pats nusišovė.

PERSERGSTI LAKŪNUS
Washington. — Pradėjo 

važiuoti į Pietų Amerikos 
respubliką Kolumbiją Ame
rikos lakūnai, nekurie net 
S. V. kariumenės rezervo 
karininkai. Jie ten įstoja 
į karišką tarnybą su bran
giu apmokėjimu, esą moka
ma $500 į mėnesį ir duoda
ma visas užlaikymas. Ko
lumbija kivirčijasi su kai
mynine respublika Peru.

Amerikos valdžia perser- 
gti savo lakūnus nuo kiši
mosi į tokį karą.

TERORAS ISPANIJOJ
Zaragosa, Ispanija. —Te

rorizmas ir sabotažas vei
kia plačiu mastu. Teroris
tai naudoja bombas, sprog
dina įstaigas, kursto prie 
streikų. Su policija buna 
susišaudymų.

PERSEKIOS NRA TAISY
KLIŲ LAUŽYTOJUS 
Washington. — Genero

las Johnson, NRA tvarkyto* 
jas, išleido pranešimą kad 
pradės persekioti NRA pa
tvarkymų laužytojus.

Oklahomoje upių potvi- 
niuose pereitą savaitę žuvo 
desėtkas žmonių. Nuostolių 
padaryta už $1,000,000.
SOCIALIZMAS AUSTRI

JOJE IŠVYTAS
Bregenz, Austrija. — Vi

ce kancleris Emil Fey kal
bėdamas čia masiniame su
sirinkime pasakė jog “rau
dona gėda” socializmo tapo 
iš Austrijos istotijos ištrin
ta.

KARAI IR NERAMU
MAI VISOSE ŽEMĖS 

DALYSE
Visame pasaulyje šiuomi 

laiku eina tai vienoki tai ki
tokį neramumai, kaip kur 
atviri karai.

Pietų Amerikoj, Ispanijoj, 
Belgijoj, Kuboj, Kinijoj ir 
Morokkoj atsibuna atviros 
kautynės.

Vienur peštynė eina na
mie tarp savų žmonių, ki
tur kaimyniškų šalių karas.

PREZIDENTAS GRYŽTA 
Iš ATOSTOGŲ

Miami, Fla. — Preziden
tas Roosevelto šioje srityje 
vandenuose praleido tris 
savaites laiko. Bal. 11 d. 
išsiskubino atgal į Washin- 
gtoną žiūrėti ką Kongresas 
daro, nes gavo žinių kad 
nekurie atstovai bando pra
varyti prezidentui netinka
mus sumanymus.

Čia. 1932 m. buvo pasikė
sinimas Rooseveltą nužudy
ti ir tapo peršautas Chica- 
gos may o ras Cermak.

ŽUVO 40 ŽMONIŲ
Oslo, Norvegija. — Sta

taus aukšto kranto daliai 
nukritus į vandenį, padary
ta toks vandens sujudimas 
jog užlieta kitoje pusėje bū
vės kaimelis ir prigėrė 40 
žmonių.

SKOLŲ “ŠVENTĖ”
Havana, Kuba. — Kuba 

apšaukė dviejų metų “sko
lų šventę” ir per du metu 
nemokės savo $50,000,000 
skolų Su v. Valstijų ir Ang
lijos bankieriams.

INSULL GRĄŽINAMAS
Istambul, Turkija. — Iš 

Chicagos pabėgęs kapitalis
tas Samuel Insull šiose die
nose iš Smyrnos išvežamas 
laivu po areštu į New Yor- 
ką ir bus atiduotas valdžiai.

ŽUVO 120 BOLIVIEČIŲ
Lima, Peru. — Žinios sa

ko kad Bolivijos sostinėje 
La Paz buvo kilęs kariškų 
kadetų maištas, kame apie 
120 karių nušauta ir daug 
sužeista. 1

Tik Vienas Liko Gyvas
Cali, Kolumbia. — Perei

tą savaitę Indijonai užtiko 
pelkynuose nukritusį lėktu
vą, kuriame rado vieną dar 
gyvą žmogų, o penki buvo 
negyvi. Lėktuvas buvo nu
kritęs Kovo 10 d. Gyvas 
likęs lakūnas maitinosi uo
gomis ir kitais girių auga
lais. Gyvasis yra Ameriko
nas iš Milwaukee. Jis su 
kitais vyrais gabeno lėktu
vu auksą.

ŠTAI KAIP GYVENA 
SOVIETU AMBASA

DORIUS
Washington. — Sovietų 

ambasadorius Trojanovsky 
apsigyveno senam caro lai
kais pirktame Rusijos am
basadai palociuje, kuris tu
ri net 80 kambarių! Na
mas puikiausia atnaujinta, 
išpuošimui jo atsiųsta dau
gybė brangiausių carų lai
kų likusių gražmenų.

Atvyksta VGF Atstovai
_______________, I

V. V. S. Skyriai Privalo Ruošis Juos Priimti
“Dirvos” redakcija gavo 

žinią kad neužilgo pribus į 
Ameriką trys žymus sve
čiai iš Lietuvos: Vilniaus 
Geležinio Fondo pirminin
kas Prof. Kun. F. Kemėšis, 
Amerikos Lietuviams pla
čiai žinomas veikėjas, kuris 
dabar profesoriauja Dotnu
vos žemės Ūkio Akademi
joje.

Kartu su juo atvyks ag
ronomas Balys Vitkus, Ž. 
U. Akademijos profesorius, 
žymus* visuomenės veikėjas 
ir kalbėtojas, ir Petras Ba
bickas, rašytojas ir p tetas 
didelis patriotas, nepartiš-j 
kas, bet pilnai lojalus vi
siems kilniems Lietuvos ide
alams. Visi gabus ii' žymus 
Lietuvoje žmonės, geri kal
bėtojai.

Štai kai]) P,rof. F. Kemė
šis apie savo apsilankymo 
tikslą rašo:

“Mes pasiryžome ta pro
ga nuvykę pareikšti musų 
išeivijai širdingą padėką už 
visą jos Lietuvai paramą; 
nušviesti musų broliai is iš
eiviams teisingai ir tu šališ
kai tikrą Lietuvos būklę ir 
užmegsti artimesnių su iš
eivija, ypač su jos jaunimu, 
ryšių (ir p. Vitkus ir P. Ba
bickas dar jauni žmonės).

“Kad nieko neužgauti ir 
nesuerzinti, savo kalbose 
nemanome liesti politiškų 
bei partiškų klausimų.

“Nemanome rinkti jokių 
aukų. Tačiau, kadangi visi 
trys esam nepinigingi žmo
nės tat ir drystume prašyti 
brolius Amerikiečius pa
remti musų žygį šitokiu, gal 
ir nesunkiu, budu: norėtu
me gauti nakvynėms pasto
gę, maistą ir pervežimą au
tomobiliais iš kolonijos į 
koloniją.

“Ketiname išvykti Balan
džio pabaigoje ir atlikti vi
są maršrutą nuo Gegužės 
pradžios iki Birželio 20 d. 
Norėtume aplankyti apie 
20 žymesnių kolonijų, už
trukdami kiekvienoj bent 
vieną dieną, kai kur tris 
dienas, o Chicagoj bent sa
vaitę. P. Babickas turės 
naujai pagamintą filmą, 
kuri ryškiai atvaizduos Lie
tuvą . dabartiniu metu.”

Kun. F. Kemėšis gryžo į 
Lietuvą 1924 m. Ten pa
reiškė mintį kad Amerikos 
Lietuviai sutiktų remti vie
ną bendrą didžiulę Vilniui 
vaduoti organizaciją. To
kia organizacija — Vilniui 
Vaduoti Sąjunga — susi
kūrė 1925 m. Jos valdybo
je jis visą laiką ir dirbt.

1931 m. rudenį prie Vil
niui Vaduoti Sąjungos bu
vo įsteigtas Vilniaus Gele
žinis fondas, kurs dar tik 
trečius metus veikdamas, 
jau tačiau suspietė arti tris 
šimtus tūkstančių narių rė
mėjų, kurių tarpe jau' yra 
gana gražus buris ir musų 
brolių Amerikiečių. ,

Fondas skiriamas pasku- 

tiniems kovos bimėjimams, 
o atgavus Vilnių, kultūri
niam Vilniaus krašto atga
vimui. Tai kraunasi didžio
ji tautos atsarga didžiajam 
jos reikalui. Prof. Kemėšis 
buvo iniciatorium to fondo 
ir visą laiką jam pirminin
kauja. To fondo reikalais 
jis ir nori atsilankyt' Ame
rikoje, ne aukų rinkti, bet 
nušviesti išeivijai to fondo 
reikalą ir padėti tuo tikslu 
susiorganizuoti.

LIETUVIAI TEBESU- 
IMAMI IR TEBESO-

DINAMI KALĖJI
MUOSE

Kaunas. — Varšuvos radio 
Kovo 13 d. paskelbė kad Vil
niaus krašte iš kalėjimu išleis
ti visi kalinami Lietuviai, kurie 
buvo suimami atsakymui Į Len
kų nubaudimus Lietuvoje.

Tačiau “Vilniaus , Rytojus” 
Kovo 17 d. sako kad nei Vilniu
je nei Švenčionyse apie Lietu
vių paleidimą iš kalė jimo niekas 
iš Lietuviij nieko negirdėjo.

Kovo 19 d. Kaune sužinota iš 
Vilniaus kad Kovo 12 d. Lenkai 
padarė kratas Ryto draugijos 
keliose skaityklose. Tą pačią 
dieną suėmė dar septynis Lie
tuvius. Visi suimtieji policijos 
buvo nuvaryti Į Brasl.ivės ka- 
Ijimą. Sumėimo priežastys ne- 
lėjimą. Suėmimo priežastys ne
žinomos. “L.A.”

LIETUVA PASIUNTĖ 
VILNIEČIAMS AU

KŲ 50,000 LITŲ
Kaunas. — Kovo 19 d. Įvyko 

Vilniaus badaujantiems šelpti 
vyriausio komiteto susirinki
mas. Posėdyje Prof. Roemeris 
priminė kad Vilniaus krašto ne
derlius palietė ypač Breslavės, 
Disnos ir Švenčionių apskritis. 
Pačių Lenkų laikraščiai oficia
liai skelbia kad badaujančių 
skaičius dabar (Kovo viduryje) 
siekia 80—90,000, gi iki naujos 
duonos badaujančių skaičių žy
miai padidės.

Lietuvių vyriausia komitetas 
yra nusistatęs padėti badaujan
tiems, nežiūrint kuria kalba jie 
kalbėtų ar kurios tikybos bebū
tų. Prof. Roemeris pažymėjo 
kad, jei galės, pats Lietuvos ko
mitetas per savo atstovus da
lyvaus ten aukų paskirstyme, o 
jei negalės tai aukos' bus siun
čiamos Vilniaus Lietuvių ko
mitetui.

Kaune ir Klaipėdoje pradėjo 
veikti komitetai ir jų skyriai 
steigiami visoje Lietuvoje.

Komitetas numato kad svar
biausios aukos badaujantiems 
šelpti bus pinigai ii- grudai.

Jau pereitą savaitę (prieš 18 
Kovo) komitetas išsiuntė ba
daujantiems Vilniečiams apie 
50,000 litų. Jei javų ir kitokių 
produktų Lenkai neleis įvežti Į 
Vilniaus kraštą tai juos Lietu
voje pardavus komitetas galės 
nusiųsti pinigais.

Aukų rinkimo ir badaujančių 
Vilniečių šelpimo propaganda 
varoma per spaudą ir iš Kauno 
per radiofoną ir organizacijas.

“L.A.”
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» PITTSBURGH© IR PENN.
ŽINIOS

Balandžio 29 d. Pittsburghe, S. S., įvyks didelis 
koncertas su svečiais artistais iš kitų miestų

APGAILĖTINI S. L. A. 
DALYKAI

“Naujienose” ir kituose laik
raščiuose Bagočius taip toli 
nuėjo su savo straipsniais kad 
net inkriminuoja Joną S. Lopat-

DAYTON

S ES U T ĖS K A J A U SK A IT ĖS, 
kurių naudai rengiama koncertas 
Balandžio 29 d. Liet. Pi). Klubo 
salėje ant Jane St., SS.

ADELAIDE MILIAUSKAITĖ 
Clįavelandietė, kuri dalyvaut kon
certe Balandžio 29 d. Pittsburghe.

Į to. už ką gali atsidurti net teis- 
i me. Bagočius prirašo nebūtų 
dalyku, kad tik suklaidinus S.

' L. A. narius ir užkenkus Adv. 
Lopattos kandidatūrai į SLA. 
iždininko vietą.

SLA. centre yra diktatorius 
ir visas bosas Vitaitis. Jis da
lyvauja SLA. Pild. Tarybos po
sėdžiuose ir sekretoriauja, už- 

j rašydamas į protokolus tik tą 
kas jam patinka.

Jis dabar atstatė iš darbo 
j “Tėvynės” spaustuvėje M. L. 
I Vasilj, o pasikvietė į jo vietą 
j K. J. Paulauską iš Bostono.

Vasilj atstatė be jokios prie- 
. žasties, tik keršydamas kam 
į tas nerėmė jo smurto ir kad 
Jurgeliutės byloje su jo žmona 
pasakė teisybę.

KONCERTAS JAU TIK Už
POROS SAVAIČIŲ

VĖL STREIKUOJA
Uniontown, Pa. — Smock

Grindstone kasyklų darbininkai 
sustreikavo Balandžio 7 d., ir

Vitaičio patarėjas Vinikas 
; gyvena šimtas mailių nuo cen- 

iritro ir kasdien važinėja į rašti-

$10 VILNIAUS BADAUTO- 
JAMS. SLA. 105-ta kuopa sa
vo susirinkime nutarė ištiesti 
pagalbos ranką broliams Vilnie
čiams baduoliams ir iš iždo nu
tarė aukauti $10. Tai krikščio
niškas kuopos darbas, atsiliepi
mas į badaujančiųjų šauksmą.

DZIM I)Z I - DRIMDZI. Balan
džio 13 d. čia lankysis mylimas 
kompozitorius ir dainininkas A. 
Vanagaitis su Dzimdzi-Drimdzi. 
Koncertuos Barney Community 
salėje. Pasistengkite kiekvie
nas atsilankyti, nes gal negreit 
vėl jie pas mus užsuks.

SUSIRGO. P-lė Ce'cilia Me- 
lą.šiutė, žymi muzikantė-armo- 
nistė, susirgo ir turėjo atsidur
ti ligoninėje, kur jai padaryta 
operacija. Dabar taisosi.

Taip pat rimtai serga K. Juk
nevičius, kuris nuo susižeidimo 
rankos gavo kraujo užnuodiji- 
mą. “D.” Rep.

BROOKLYN© - N. Y. IR N. J. 
ŽINIOS

RADIO KONCERTAS IR 
ŠOKIS KEARNY

Sekmadienį, Bal. 15 d., Lie
tuvių Politiško Klubo salėj, 134 
Schuyler avė., Kearny, įvyksta

nę, už ką iš SLA. prie savo al
gos dar ima $25 kelionės lėšų

tuoj su streiku prasidėjo muš- kas trys mėnesiai; tačiau tą

WATERBURY. CT.

radio koncertas ir šokiai, ką 
rengia Lietuvių radio progra
mų vedėjas J. Valaitis.

Dainuos Bayonnės Merginų 
Kvartetas, vardvaujamas muzi
kos mokytojos A. Pareigiutės, 
Kearny Vyrų Choras, vedamas 
p. Hodelio, M. Sadaitytė iš Jer
sey City, ir komikas B. K. 
Kraučiunas iš Brooklyno. Gros 
garsus Jazz Dukes radio orkes
tras vadovaujamas p. Mičiulio. 
Bus ir daugiau radio stebuklų.

Šokiai rengiama patenkinti 
norinčius šokti, o nedalyvavu
siems Newarko radio vakare 
pageidaujant, rengiama didelis 
koncertas. Įžanga tik 35c vi
siems. Koresp.

VINIKAS AGITUOJA UŽ 
SOCIALISTŲ TIKIETĄ 

i SLA. sekretorius Vinikas nuo 
rinkimų paskelbimo įvairiose 

j sueigose ir pasitarimuose pra- 
! dėjo perdrąsiai ir atvirai agi
tuoti už visus socialistų sąrašo 
kandidatus į SLA. valdybą. Tas 
išaiškino kodėl Grigaičio politi
nė mašina ir spauda taip šir
dingai remia Viniką.

Bet toks atviras Viniko išėji
mas už socialistus nepatiko ir 

' tiems Brgoklyno silpnos orien
tacijos tautininkams kurie Vi- 

I niką laiko “geru, ištikimu” tau- 
I tininkų. Ir žinoma tūli iš jų ge
rokai Viniką išbarė kam jis sve
timos internacionalistų idėjos 
žmones bruka i tautinės orga
nizacijos vadovybę. Jie mat 
vargšai nežino kad Vinikui so- 

! cialistai yra daug savesni ir 
artimesni.

Vinikas, žinoma, iš tokių pa
sijuokė, bet dabar pasidarė at
sargesnis. Tačiau slapta tebe
dirba socialistų naudai. Ir dir
ba labai gudriai. Svarbiausiu 
SLA. viršininku prezideritu so
cialistą Bagočivi jis išrinko dar 
pirmiau negu rinkimai prasidė
jo, pasalinės klikos pagalba iš
stumdamas Bagočiui oponentu 
visai netinkamą tai vietai žmo
gų. Strumskį. Kadangi sulyg 
konstitucijos seimas turi prezi
dentu išrinkti tik iš referendu
mu nubalsuotų trijų kandida
tų, taigi, nesant kvalifikuoto 
kandidato seimas noromis ne
noromis turės rinkti Bagočių. 
To dar negana.

Strumskio iškišimu jis ne tik 
Bagočių prezidentu užtikrino, 
bet ir “Vienybę” į socialistų 
liendrą frontii prieš tautinin
kus įgavo. Mat, Strumskį iš
kišo užtikrintai prižadėdamas 
jam SLA. prezidentystę su .są
lyga kad jis “Vienybę” paimtų 
ir į internacionalistų bendrą 

: frontą pastatytų. Dėka Vini- 
' ko pasidarbavimui socialistai 
rezultatus jau turi. Nuo perei
tos vasaros “Vienybė” jau ke
lia socialistų susmukusią politi
ką. Paskutiniu laiku jau atvi
rai “Vienybė” šaukia valio už 
Grigaitį ir jo marksizmą, už tai 
kad jis psr 20 metų tautybės 
idealą purvino ir dergė, tautinį 
susipratimą liga vadino, visaip 
dergė viską kas tik Lietuviška, 
įsteigė savo tezę “Lietuvai nei 

i centro”, ir išperėjo bolševizmą.
Panašiu budu kaip Bagočiui, 

Vinikas. per Gegužį norėjo ir 
socialistui Gugiui iždininko vie
tą užtikrinti pirma rinkimų.

1 Jie stengėsi labai stiprų opo
nentą, advokatą Lopatto, “nu
sukti į šalį” įkalbant jam kan
didatuoti į prezidentus. Slapta 
butų dirbę už Strumskį, ir Lo
patto butų jokios kandidatūros 
negavęs. Bet Lopatto turėjo 
daugiau smegenų n?gu tūli 
Brooklyno neva ‘'tautininkai” 
ir jis ant socialistų meškerės 
nekibo. Dėlto dabar Viniko, 
Strumskio, Vitaičio ir kitų 
maskuoti] ponelių klika slapta 
•išsijuosus dirba už Gugį, visą 
energiją koncentruoja kad tik 
jį pravedus.

Slaptuose pasikalbėjimuose il
gai suko galvas kaip išeiti iž
dininko klausimu. Išeiti atvi
rai už Gugį nebuvo galimą. Tuo 
mat Viniko, Strumskio, Gegu
žio, Vitaičio klika butų nusi- 
maskavus, arba silpnos orienta
cijos tautininkams akis atida
rius, kad ta klika yra ne kas 
daugiau kaip Grigaičio agentai. 
Dėlto nominacijų metu ant agi
tacinių lapelių, kuriuos išsiun
tinėjo j kuopas, buvo pažymėję 
Gugį ir Lopatto. Tas žingsnis

jų pasekėjai juos gerokai už tą 
sviravimą išbarė. Del to ruoš-' 
šiamame agitacijos cirkulioryje 
šį kartą nutarė tik Lopatto var-| 
dą uždėti, parodymui kad jie 
tautininkus “remia”, bet slap
ta nutarta ir toliau visomis pa
stangomis stengtis Gugį pra
vesti. Ta klika bijo Lopattos 
kaip ugnies. Mat, jis yra tau
tininkas ir perteisingas žmo
gus. žvalgybininkas.

NEWARK, N. J.
Pakliuvo Lietuvis advokatas. 

Lietuvis advokatas Antanas V. 
Vaškevičius pakliuvo kalėjimai! 
ir laikomas po aukštu $45,000 
užstatu iki teismui. Vaškevičiui 
prokuroras primeta padarytas 
dideles suktybes, kreivą prisie
itą ir pasisavinimą svetimų pi
nigų. Jis, kaip kaltinimo aktas 
sako, pasisavino pinigus Onos 
Raudonienės $600, Felikso Ge- 
čiaus $443.

Vaškevičiaus brolis keli mė
nesiai atgal buvo areštuotas ir
gi už panašų darbą, pasisavini
mą svetimų pinigų iš banko. Jis 
laukia teismo.

Vaškevičiai yra Amerikoje 
gimę ir augę ir seniau plačiai 
darbavosi katalikų tarpe.

Reporteris.

T A UTĮ N IN K AI LAI MĖ.I () 
SLA. 38-TOJ KUOPOJ 

BROOKLYNE
Pereitą savaitę įvyko svarbus 

SLA. 38 kuopos susirinkimas. 
Balsuota centro valdybos nariai 
ir išrinkta delegatai į Detroito 
seimą. Centro valdybos balsa
vimų išdavos sekančios:

Į prezidentus: Bagočius 37 
balsus; Strumskis 32; Gatavec- 
kas 2.

Vice prez.:—Mikalauskas 43 
bals.; Trečiokas 7; Mažukna 22.

Sekr.: Vinikas 41; Miliauskas 
5; Raginskas 28.

Ižd.: Gugis 31; Lopatto 38; 
Mažeika 3.
. Daktaru: Dr. Stanislovaitis 
39; Dr. Bronušas 24; Dr. Grai
čunas 4.

Iždo globėjais: Šlikas 37, Ja
nuškevičius 32, Bučinskas 26, 
Mockus 20, Mikužaitė 18, žoly
nas 3.

Kaip matot, tautininkų kan
didatai Mikalauskas, Lopatto, 
Stanislovaitis, šlikas ir Januš
kevičius gavo daugiausia balsų. 
Prezidento vietai Bagočius ga
vo daugiau balsų, nes tautinin
kai neturėdami savo kandidato 
buvo neutralus. Sekretoriaus 
vietai tautininkų remiamas kan
didatas Raginskas antroj vietoj 
del to kad jis negana populia
rus.

Delegatais išrinkti sekanti: 
Tautininkai J. Valaitis ir Šau
lys gavo po 45 balsus; socialis
tas Tiškevičius gavo 39 b., ir 
taut, socialistas Šnyras — 35 b.

Strumskiniai nors atėjo gerai 
organizuoti ir turėję kelettj. ko- 
kusų prteš susirinkimą, nepajie- 
gė nei vieno delegato praves
ti. Taigi, Strumskis ir jo kli
ka iš savo kuopos neturės pa
ramos seime. Pats Strumskis 
negavo nei nominacijos ir ne
bus delegatu. Tai didelis smū
gis prezidentiniam kandidatui 
neturėti savo kuopos mandato 
seime. Tos gėdos dalinai išven
gti jis organizuojasi naują kuo
pą ir veikiausia tikisi naujoje 
kuopoje pasidaryti delegatu.

Išrinkti delegatai, paklausi
nėti, pasisakė kad jie stovi už 
teisėtumą Susivienijime ir nu- 
sistatę prieš įsivyravusią kliką, 
kuri dabar labai netikusiai ir 
sauyališkai Susi vieni j imą val
do. Rep.

SLA. BALSAVIMAI
tynęs ir net susišaudymai.

Bombos sprogo prie< namų 
UMW unijos viršininkų kurie 
darbuojasi tarp angliakasių or
ganizuodami juos.

Streikeriai visur buvo užpul
dinėjami ginkluotų vyrų, kurie 
yra kompanijos nusamdyti per
sekioti streikuojančius darbi
ninkus.

šitas viskas kilo prieš nusta
tytą dieną kuomet turėjo pri
būti gubernatoriaus paskirta 
komisija tyrinėjimui kompanijų 
naudojamos privatinės policijos 
nesusipratimuose su darbinin
kais, vietoj to kad ta policija 
turi lik prižiūrėti kompanijų 
nuosavybę.

Didelis koncertas rengiamas 
paramai jaunų Lietuvaičių se
sučių Julės ir Zonos Rajauskai- 
čių jų muzikos ir scenos moks
le, įvyks jau už poros savaičių. 
Programas bus Liet. Piliečių 
Klubo salėje, 1721 Jane St., S. 
S., nuo 3 vai. po pietų, 
dieni, Balandžio 29 d.

Koncertas bus tuo 
kad dalyvaus ne tik vietinės ir! 
vietiniai mėgiami artistai, 'bet1 
ir pasižymėję dainininkės kai
myniškų miestų. Youngstowno 
ir Clevelando.

Prie programo tvarkymo dar
buojasi Šv. Jurgio tautiškos pa
rapijos vargoninkas J. L. Senu
lis, uolus muzikas ir veikėjas 
musų plačioje kolonijoje. Vie
tinių bus solo, duetų ir kvarte
tų.

Koncertas daromas po pietų 
kad galėtų pribūti ir tolimesnių' 
Pittsburgho apielinkių Lietuviai 
ir galėtų sugryžti anksti vaka
re.

žada atsilankyti iš Clevelan- 1'ėmis pastangomis ----o— (
Šv. Cerilijos parapijinis cho-do “Dirvos” redaktorių 

Karpius, Jonas Jarus 
svečiai.

sekma-

Įdomus

K. S. 
ir kiti

Kum,

10.000 GRYŽTA PRIE
Apie 10,000 bedarbių pradė

jo dirbti prie valdiškų darbų 
Allegheny apskrityje.

Daugelis viešų darbų kuriuos 
CWA nutraukė, bus atnaujinti 
ir pastatyta dirbti tie bedar
biai kurie maitinami apskrities 
lėšomis.

DARBŲ

600 STREIKUOJA 
Nanty-Glo, Pa. — Virš 

angliakasių sustreikavo 
Jaudami atlyginimo už 
sulyg naujo patvarkymo.

600 
reika- 
darbą

NUSIŠOVĖ NĖŠČIA MOTERIS 
Philadelphia, 

džio 5 d. 
amžiaus, 
gimstant, 
nusišovė, 
bijanti kad kūdikis į 
vas, ir tos minties 
pasiryžo nusižudyti, 
gimė po jos nusišovimo, 
bet vėliau mirė.

Pa. — Balan- 
Cecile Meyers, 26 m. 

laukdama kūdikio už- 
pasiėmus 
Ji vyrui

revolverį 
s kalbįjo

graužiama
Kūdikis

Dirya dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas.
I latinkit ją tarp savo draugų, j

HARTFORD, CONN.
DAINŲ DIENA, OPERETĖS 

“ST E F A NA” V AIDIM MAS
Vietos Lietuviai laukia nepa

prasto programo, kurį su elide-' 
rengia vie-

as bendrai su Waterburio ir 
Bridgeport!) chorais. Trijų di
delių chorų koncertas bus bene 
pirmu kartu musų kolonijoje; 
taipgi bus suvaidinta operetė 
‘Stefana”, 
juiio Lietuvių parapijos choras 
po vadovyste komp. Aleksio.

“Dirvos”
ko pasikalbėti su vietos choris
to

atskaitose nepažymi.
SLA. atskaitos “Tėvynėje” 

nesutinka su atskaitomis kurias į 
išduoda valstijos departmental,! 
net poros tūkstančių dolarių v 
suma, mat, valstijos apdraudos 
departmental turi būti prista
tyta pilnos atskaitos, o organe 
gali dėti kaip kam norisi.

Kaip 
paaiškės 
barlines 
gal but

“Vienybė” ir 
SLA. morgečiais 
kad ims daug laiko ir kaštų iki1 
tas dalykas bus išrapaliotas. 1

Bagočius deda pastangų kadi 
SLA. neatimtų L. A. Bendrovės 
namo, nes jis yra bendrovėje 
direktorius ir turi ten savo ke-, 
lėtą draugų.

Bagočius su. savo 
grūdo “Vienybei” 
mat skęstantiems 
penkinė pinigas.

dalykai ištikro stovi j 
seime, ir nekurie da-l 
Pild. Tarybos nariai 

turės atsidurti teisme.
Strumskis su 

taip surišti

penkine už- 
gerklę, nes | 
i skolas ir t

PRASIDEDA GYVUMAS. Be 
judėjimo kokis čia einasi dar-

kurią atliks Water- bininkų tarpe — kovos už uni-
jas ir tt. — tarp Lietuvių ap
sireiškė gyvumas iš tos pusės

SLA. 11-toje kuopoje už cen
tro valdybą balsų paduota se
kančiai :

Ant prezidento
Bagočius
Strumskis
J. Gataveckas

Ant vice prezidento 
MikalauskasA.

Trečiokas
J. Mažiukna

Ant sekretoriaus 
Vinikas 
•J. Miliauskas 
M. A. Raginskas

Ant iždininko
G ūgis
Lopatto
Mažeika

Ant Iždo globėjų 
Mockus
J. Januškevičius 
šlikas
Bučinskas
Žolynas
Mikužiutė

Ant daktaro kvotėjo 
Dr. J. Staneslow 
Dr. Bronušas

, Dr. Graičunas

BALTIMORE, MD

ELIZABETH, N. J.
. .Naujas Vyrų klubas. Kovo 
26 d. Elder’s restaurante, Eli
zabeth, įvyko puota naujai su
organizuoto Lithuanian Club’o. 
Šis klubas tai pirmas čia gimu
sio jaunimo, kurie matydami ir 
giliai suprasdami reikalą turėti 
nors vieną gerą organizaciją 
kuri rūpintųsi Lietuvybės rei
kalais Elizabethe, susiorganiza
vo ii- stoja dirbti. Tarp narių 
randasi įvairių profesionalų, 
krautuvninkų, amatninkų ir ki
tų. Mintis sukūrimo šio Lithua
nian Club’o gimė laike pagerbi
mo vietiniam advokatui, Jonui 
L. Patrick’ui. Nuo to laiko bu
vo du susirinkimai ir ši puota.

Puotoje, po valgio buvo pasa
kyta įvairių kalbų klubo narių 
ir svečiu. Pirmininkas Adv.-
Patrick perstatė J. Patalkį va
karo vedėju. Jisai pasveikino 
dalyvius ir patėmijo kad klubo 
tvėrimosi tikslai dar neskaity
ti ir kvietė pirmininką tą pada
ryti.

Pirmas kalbėtojas buvo klu
bo konstitucijos narys, Frank 
Roden, kuris trumpai ir aiškiai 
išdėstė klubo tikslą ir įvardino 
numatytus vardus klubui vie
ton laikino nardo, Lithuanian 
Club.

Daugiau kalbėjo P. Gulbin, 
irgi konstitucijos komiteto na
rys. Jisai savo kalba klausyto
jus sujaudino, ypatingai jo iš
sireiškimas kad mes turėtume 
laikyti kiekvienas už garbę jog 
esam Lietuviais ir remti vie
nas kitą.

Toliau kalbėjo S. Monkus, B.1 
Maskevich, Dr. J. Butėnas. S. 
Martis, Ed Mack, Kazys V. Bal- 
tramaitis, K. Bokenko, S. Bur- 
kauskas-Burke, P. Waitkevich, 
F. Kanzler, A. Brazaitis, ir K. 
Aklonis. Visų vienas tikslas 
buvo kad Elizabetho Lietuviai 
užlaikytų tvirtą Lietuvišką dva
sią, Lietuvybę.

Po puotos beveik visi daly
viai nuėjo žaisti prie “bowling 
alleys”, kur linksmai ir pasiry
žusiai sportavo iki vėlumai.

Lithuanian Club’o organiza
torius ir narius reikia pasvei
kinti ir palinkėti viso pasiseki
mo. Tegul jų gražus, patrio- 
tingas darbas buna sekamas ir 
kitur. K. V. B.

Kambario
Lietuvių 

su pagalba 
komiteto su-

Baltimorės
Taryba, 
vietinio

rėmimui steigimo Lie-
Kambario

korespondentui te-1 kad Birželio mėnesį čia įvyks 
į SLA. seimas. Seimo rengimo 
komisija palengva ruošiasi su- 

I tikti apie porą šimtų delegatų 
. ir svečių iš plačios Amerikos.

Kartu su SLA. seimu čia bus 
keletas konferencijų: jas laikys 

' sandariečiai, tautininkai, socia
listai ir komunistai. Prie 
gal bus ir TMD. seimas.

Taigi visą savaitę bus viso-! 
kio bruzdėjimo, politikavimų ir 
norų vieni kitus nugalėti, lai
mėti. Vietinis.!

galiu pareikšti 
chorų bendrai 
programa: 
vaidinimai
pe nepaprasto 
T uomi 
lonijų 
kvmai

komisijos narėmis, panelė- 
II. Watkins ir T. Comson. 

Jų patiektomis informacijomis 
kad šis trijų 
ir paskyrium

taipgi ir operetės 
sukėlė Lietuvių tar- 

susidomėjimo. 
domisi ir aplinkinių ko- 
Lietuviai. Bilietų užsa- 
ateina ir iš kitų koloni-

Garbė priklauso vietiniam šv. 
Cecilijos chorui iškėlusiam ini- 
ciativą surengti Lietuvišką dai
lų dieną Hartforde. Meno pa
rengimai labai geistini, nes pa
staru laiku Amerikos Lietuvių 
kolonijose mažėjant meno dar
bams, apsnūdime merdėja mu
sų liaudis. Daina gi gaivina, 
sustiprina juos tautiškai, 'to
kie parengimai pageidaujami.

“D.” Reporteris.

A PS 1N UODI NO. M ich igan
valstijos kalėjimo tikėję kali
niai išsileidę iš automobilio ra
diatoriaus alkoholį pradėjo ger
ti ir desėtkas jaunų vyrų apsi- 
nuodino. Du mirė pasikankinę 
kelias dienas, vienas apako ir 
merdėja, o kiti šiaip sunkiai 
susirgo. Tarp sergančių yra ir 
Detroito Lietuvis, Ralph Matai
tis ir pora Lenkų iš Detroito. '

Pittsburgho

Amerikos
** DIDELĖS EKSKURSIJOSr A

NEWYORKO

^M.I

M.I

^^Informaciiu ir laivakorčių kreipkitės Į vietinius agentus arba Į

SWEDISH AMERICAN LINE
• 71 CTATF STIS - CHICAGO IBI NO. MICHIGAN AVE.

Į LIETUVĄ
Bengiamos Liet. Laiv. Agentų 

Sąjungos Amerikoje
Modemiškuoju, baltu Motorlaiviu
CRIPSHOLM"
Gegužės 28
Liepos 3,š.m.
Į KLAIPĖDĄ
PER GOTHLNBVRCR^

^,T!
Išplaukimai

Gripsholin Bal. 21
Kiuigsholm Geg. 7

Drottningholm Geg. 12
Kungsholm Birž. 4

Vakaras Lietuvių 
naudai. 
Draugijų 
originalio 
sikurusio 
tuvių
Universitete, rengia didelį kor- 
tavimo vakarą šeštadienį. Ba
landžio 14 d., nuo 8 

to're, Lietuvių salėje.
i parengimo pelnas 
j Lietuvių Kambariui 
gho Universiteto Mokslo Kated- 

i roję.
Atsilankiusiems bus daug vi- 

, šokių dovanų, gražių ir vertin
gų laimėjimui. Apart to, vie
nas iš visų laimės dovaną kuri 
duosis už įžangos tikietus. 
kietai tik po 35c.

Tikslas svarbus ir vertas vi
sų paramos. Tūkstančiai metų 
atgal tautos aukavusi karuose į 
bei kuąyboje įbrėžimui savo( 
vardo bei nuotikių j akmenio 

. ^notą. kad ateinančios gentkar- 
tės galėtų ką nors apie jas ži
noti.

Amerikos Lietuviams yra I 
auksinė proga įamžinti šioje' 
Katedroje savo istoriją, maža, 
kaina, įrengiant minimą Kam
barį, jei tik Lietuviai prisidės 

j su savo duokle.
Baltimoriečiai 1 Dalyvaukime 

šiame parengime, padarysime 
dvigubą naudą: ne tik kad su- 

i teiksime paramą tam prakil
niam tikslui bet h- patys ture-’ 

‘ sime malonumo savųjų tarpe 
linksmai vakarą praleisti.

A. Kurelaitis.

vai. vaka- 
Visas šio 
skiriamas
Pittsbur-

Ti-

pasirodė dar perdrąsus ii' neat
sargus. Mat, Lopatto turi ge
resnes kvalifikacijas negu Gu
gis • ir jis yra aiškus tautinės 
idėjos, SLA. idėjos žmogus.

MOTERŲ VAKARAS. Šv. 
Ražančiauš moterų dr-jos va
karas Newarke Bal. 7 d. gražiai 
pavyko. Buvo gražaus jauni
mo. Grojo Jazz Dukes radio

Dėlto ir silpnieji tautininkai pa oi kestras.

Už $3 metuose pralinksininsit1 
visą kaimą — išrašykit saviš- 

i kiams j Lietuvą “Dirvą”. |

matė kad jų valiai — Vi nikai, 
Gegužiai, Strumskiai, Vitaičiai 
—nepateisinamai svyruoja tarp 
tautininko ii' socialisto. Tūli

NAUJAS BEAUTY PARLOR
Kęstutis Vilkas įsteigė mo

dernišką Beauty Parlor 300 
Broadway, Brooklyne.

GARNYS. Pas jaunavedžius 
Alfredą ir Eleną Kulbokus pir
mą kart atsilankė garsus svetys 
ponas Garnys ir paliko gražią 
dukrelę, kuriai duota motinos 
vardas, Elena. Jauna motina 
Kulbokienė yra gerai žinomų 
patriotingų ir pavyzdingų Lie
tuvių Vizų vyresnėji duktė.

Kulbokai taip pat yra patrio- 
tingi ir darbštus Lietuviai.

Ši jauna pora yra Amerikoj 
gimę ii' augę, Lietuvos nematę, 
bet stiprus Liettiviai. Uoliai 
darbuojasi Lietuvių naudai ir 
garbei. Ypatingai p. Kulbokie- 
nė-Viziutė labai daug pasidar
bavus rengimais įvairių Lietu
viškų dailės ir išdirbinių paro
dų tarpe aukštesnės Ameriko
nų klasės. Naujai dukrelei Ele
nytei linkini sveikai augti ii’ 
pasekti tėvų ir tėvukų Lietuviš
kais pavyzdingais keliais.

PERSTATYM AS. Brooklyno 
Meno Ratelis rengia Bal. 14 d., 
Piliečių Klubo salėje,, 800 Union 
avė., Brooklyne, gražų persta
tymą ir koncertą.

GREAT NECKE Bal. 7 d. Sa- 
bienkos salėje buvo šokių va
karas, kurį rengė LRKSA. 51 
kuopa.

■JST 3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redak
ciją! arba Administracijai 
kokius paklausimus visada 
įdėkite 3c pašto ženklelį.
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — |
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai =

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir =
Įvairios Žinios |

IAUDIES TRIBŪNA i VISOKIOS CHICAGOS i
I ŽINIOS______ I
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CHICAGAI BŪTINAI REIKALINGA TAUTI
NĖS SPAUDOS PRAPLATINIMAS

Tiesa kad Chicagoj visi ge- neapsimoka veršio laukti”. To
ros valios Lietuviai jaučia 
supranta jog čia yra < 
trukumas tautinės sąmonės. į pas ntus Chicagoje gerai ži- 

Tiesa kad Chicagoj yra daug:nonia kaip tie internacionaliz- 
geros valios tautiečių norinčių i mų kupčiai moka prie Lietuvių ■ 
dirbti tautinį darbą. ..................... . . . •

Tačiau kada Chicagoj tauti- išnaudoti. I
nė spauda dar nėra pasiekus į sitaikė Chicagoje kad 
plačiosios visuomenės, o tik tam j to lygintojai” padarė 

to-1 tūkstančių dolarių 
Lietuviams tverdami 
kias ten korporacijas 
dėdami minioms kokių tai 
paprastų dalykų. Bet kaip 
pinigai pateko j jų rankas taip 
ir sutirpo. Tie pelnagaudos, 
skymeriai visada moka prilysti 
ten kur visuomenės pinigai de
dami.

Tokių dalykų Chicagiečiai y- 
ra patyrę pastarų 20 metų bė
ryje.

Tautos labui tie visi pelna
gaudos nieko nedarė, piršto ne
pajudino.

Tautinis darbas atgis, pakils 
tik kuomet visuomenė seks tik
rą tautinę spaudą, skaitys, pla
tins “Dirvą”-“Liaudies Tribū
ną” ir dirbs išvien tautinius- 
kulturinius darbus, palikdami 
pelnagaudas nuošaliai.

Skaitydami “Dirvą” - “Liau-

Demokratai Laimėjo
Balandžio 10 d. Illinois vals

tijoje buvo nominacijos įvairių 
valstijos ii- apskričių valdinin
kų ir Kongreso atstovų. Viso-

tikras kolonijas, veikėjus, 
kioms aplinkybėms esant tau
tinis kultūrinis darbas yra sun
koka dirbti.

Tiesa, Chicagoj yra laikraš
čių įvairių pažiūrų, kurie labai 
tankiai prisidengia tautiškumu 
kad pasekmingiau galėtų išnau
doti Lietuvius. Yra ir tokių 
kurie nepripažysta tautybės ri
bų, niekiųa, šmeižia tuos kurie 
yra tautinių pažiūrų žmonės,

i ir kie tik yra ir musų internacio-j je valstijoje už Demokratų kan- 
didelis nalistai kaslink tautos reikalų. J didatus paduota balsų daugiau 

į negu už Republikonų.
Demokratai šiose nominaci

jose sutraukė 525,000 balsuoto
jų Cook apskrityje, Chicagoje, 
- . - - i gi apie 250,000. 
Jie du metai atgal gavo 559.000 
balsų.

Kongreso narys, Atstovų Bu
to kalbėtojas Rainey lengvai 
laimėjo nominacijas savo dis- 
trikte prieš kitą Demokratą 
kandidatą.

| prisigretinti ir,savo labui juos i Republikonai 
Kelis kartus jau pa-j 
--------- i._.į fje-“svje_ 

desėtkus 
nuostolių 
savo 
ii- vis

ko- 
ža- 
ne- 
tik ATPIGO PIENAS. Baland. 

2 d. Chicagoj atpigo pienas 1c 
nuo kvortos. Pirmiau buvo 9c. 
dabar parsiduoda po 8c. Pra
sidėjo pieno pardavėjų konku
rencija.

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

SVARBI ŽINIA NAMU 
SAVININKAMS

Nuo Vasario 1 d. inėjo galen 
įstatymas kuris uždeda atsako
mybę lygiai ant namų savinin
kų kurie išnuomoja savo namus 
karinamoms, kaip ir ant pačių 
nuomininkų už visokius nege
rumus kokie galėtų karinamose 
atsitiki i.

Pa v., 
muštynė 
kad

VIRŠ 1,000 MATĖ 
OPERĄ “EGLĘ”

kurie darbuojasi tautos gerovei1: 
ir jos vardo kėlimui, vyrai ir! 
moterys. Tačiau jie, tie “svie
to gelbėtojai”, kurie kupčiavoja 
visokiais internacionalizm a i s , 
neina niekur kitur dolarių žve
joti kaip tik tarp savo žmonių, j

Tie kurie tik dolarių iš Lie
tuvių nori jie niekados musų 
tautos likimu ir kilimu nesirū
pino ir nesirūpina. Anot tos. 
patarlės, “iš bergždžios karvės

dies Tribūną” rasite čia atviras 
mintis, naudingas visiems Lie
tuviams ne tik .Chicagos bet ir 
viso pasaulio.

Todėl, Chicagiečiai, stokite į 
eilę skaityti ir platinti šį laik
raštį, iš to turėsit sau naudą: 
naujai išsirašantieji gausit po 
knygą $2 vertės dovanų, ir tu
rėsit laikraštį kuris aprūpins 
jus naudingu skaitymu, kuris 
atvirai kovoja už Lietuvystę ir 
nurodo kas yra musų tautos 
priešai ir skriaudikai.

jeigu
, kas 

ir iš kitur 
pasigertų

kur .muštynė ir 
tiko, kaip namų savininkas taip 
ir karčiamninkas gali būti' pa
traukiami atsakomybėn.

Namų savininkams patartina 
apdrausti savo namą nuo ne
laimingų atsitikimų. Apdrau- 
dą turėdamas namo savininkas 
išvengs visokių prie jo prisika
binimų ir jieškojimo atlygini
mų, nes tokių gali pasitaikyt, 
kuomet toks patogus įstatymas 
pravesta.

O:
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Visuomet yra malonūs jūsų

“It’s toasted”

karčiamoje kyla 
nors sužeistas, 

atėjęs girtas ar
toje karčiamoje 

sužeidimas i.š-

gerklei

taip apvalūs, taip kieti, taip pilnai

Mes mėgstame papasakoti apie 
puikesnį tabaką Luckies—rinkti- 
niausį turkiška ir naminį, ir tiktai 
lengvus, švarius vidurinius lapus 
—jie turi geresnį skonį—be to, 
“It’s toasted”—del garklės apsau
gos. Bet mes lygiai taip pat

didžiuojamės ir kaip Luckies yra 
padalomi. Jie yra taip apvalūs ir 
kieti, taip laisvi nuo liuosų galu. 
Štai kodėl Luckies visuomet užsi
laiko gerai—neišdžiūsta. Luckies
visuomet—visais atžv 
malonūs justi gerklei

>/ Luckies visuomet yra malonūs jūsų gerklei

Copyright, 1934. The AiatrlcM TobMeo Couipanyv

Tiktai Viduriniai Lapai — Šie Yra Lengviausi Lapai Jie turi geresni skonį

------- \.. sutii.i.u lapai jie yra nedasivystę— 
J*c yra šiurkštūs!

— laPa‘ - )i« yra žemini.
4 kokybe,. stamba, ir smilJU,

Balandžio 8 d. “Birutės” cho
ras Chicagos Lietuvių Audito
rijoj pirmą kartą statė scenoje 
Miko Petrausko operą, “Eglė 
žalčių Karalienė”, ši jo didele 
opera buvo statyta pagerbimtii 
Miko Petrausko 60 metų sukak
tuvėse. Komp. Petrauskas da
bar gyvena Lietuvoje.

Opera “Eglė žalčių Karalie
ne” yra šešių aktų. “Birutės” 
choras statė ją po vadovyste 
Jono Byansko, su nemažai pa
stangų ir sunkiose aplinkybėse. 
Talentą matomai ėmė tokį ko
kį galėjo gauti. Kadangi Lie
tuviškoj ar kitokioj operoj rei
kalinga artistų profesionalų ir 
net specialistų tai “Birutės” 
choro vedėjams nelengva buvo 
tą visą padaryti.

Prie to pati scena Lietuvių 
auditorijoj nėra tinkama ope
rai, labai maža. Scenerijas pie
šė dailininkas Mikas J. Šileikis, 
ir reikia pasakyti scenerija bu
vo labai gerai pritaikyta, kurie 
dalyvavo operos perstatyme la
bai stebėjosi tokia naujenybe.

Apie artistus ir artistes gali
ma pasakyti kad visi dėjo vi
sas galimas pastangas atlikti 
savo užduotis kuogeriausia. Iš 
jų niekas ir nereikalavo kad 
atliktų taip kaip atlieka 
tai Chicago Civic operoj 
Kauno operoj.

Publikos dalyvavo virš
tantis. Taip sėkmingai pavyko 
paminėti kompozitoriaus Miko 
Petrausko 60 metų amžiaus su
kaktuves. Gerb. Petrauskas ki
tados buvo “Birutės” choro ve
dėjas, 
antros 
chorist ų

PASAULINĖS PARODOS 
LAUKIANT

šymet Pasaulinė Paroda Chi
cagoj prasidės Gegužės 26 d.

Ant kiek publika įdomaujasi 
paroda matyti iš pirkimo įžan
gos tikietų anksti iškalno.

Iki Balandžio 6 d. tikietų 
jau buvo nupirkta 2,344,805.

1933 metais tuo pat laiku 
buvo nupirkta 40,000 tikėtų 
mažiau, nors paroda buvo visai 
naujas dalykas. Mat, 
buvo labai sunkus.

DZIMDZIAI IŠVAŽIAVO
Kemp. A. Vanagaitis, J. Ol

šauskas ir kiti Dzimdzi-Drimdzi 
išvažiavo pereitos savaitės pa
baigoje pamaršrutuoti savaitei 
laiko po aplinkines kolonijas. 
Pirmiausia atsilankė Grand Ra
pids, Mich., paskiau Detroite, 
o Balandžio 12 d. koncertavo 
Clevelande, iš ten išvažiavo į 
Daytona.

laikai PAJIEŠKOMA

artis- 
ai'ba

tuks-

13 METŲ VAIKAS PAGROBĖ 
2 METŲ MERGAITĘ

Jurgis Rogalski, 13 metų am
žiaus, Balandžio 10 d. prisipa
žino kad prieš porą dienų jis 
pagrobė 2 metų mergaitę, Do- 
rette Zeitlow, iš namų ir pa
slėpė užleistame ledo dirbimo 
budinke ant aukšto. Ten ji su
rasta nuoga ir pusiau sušalus. 
Daktaras ištyrinėjęs mergaitę 
nerado su ja nieko blogo pada
ryta, tik ji 
šalus. Jos 
pavojum

Mergaitę 
kiti vaikai, 
darni 
pranešė 
Tėvai pašaukę policiją nuvyko 
į tą užleistą ledaunę ir mergai
tę užtiko. Pradėjus tyrinėti 
kas ją ten uždarė, Rogalskių 
vaikas prisipažino prie kaltės.

Jis aiškinosi neturėjęs jokio 
motivo mergaitę pagrobdamas, 
taip sau pagrobė ir paslėpė, ir 

nedavė valgyt nei apvalka- 
Ta mergaitė buvo prilaiko- 
pas jos bobutę, pusė mailės 
tos ledaunės. Jos motina

Balčiūnas Antanas, kitados gyveno 
Akron, Ohio.

Balčiūnas Povilas, kilęs iš Pabiržės 
San Fran- 
S. A. ka-

Amerikoje
Kilęs iš

ap., gyve-

buvo alkana ir su- 
gyvastis išstatyta

netyčia užtiko du 
kurie pro šalį eida- 

girdėjo aimanavimą ir 
savo tėvams apie tai.

Chicagoje.
gyv. Brock-

sūnūs Jeronl-

žinoma ne dabartinių 
ir trečios gentkartės 

Rep.

MOKSLAS IR 
APSAUGA 

svarbiau- 
apsauga. 

ranką vi- 
ir pienas

net
1U.
ma 
nuo
randasi protiškų ligų ligoninėje 
Dunning, 111., o tėvas išvažia
vęs į Michigan darbo j ieškoti.

šių laikų civilizacijoj, 
sias mokslo vaidmuo tai 
Jis ištiesia apsaugojančią 
siems. Pavyzdžiui, net 
šiandien, del didesnes švaros ir gry- ■ 
numo, remiasi mokslu. Pieno pas- 
teurizavimas yra vienas iš didžiau- ■ 
šių mokslo išvystymų, gi jo panau- , 
dėjimas pieno reikaluose suteikė di- •, 
dėlės naudos milijonams žmonių vi- 
same pasaulyje.

Mokslas ne tik yra žmonių sar
gas bet daugelyje atvejų ir jų ąura- 
mintojas. Cigaretųl išdirbimas pa
tiekia įdomų pavyzdį kaip mokslas 
prisideda apsaugai ir patenkinimui 
rūkytojų. Išdirbimui puikesnių ir 
geresnių cigaretų, Lucky Strike ei
ga retų išdirbėjai irgi panaudoja mo
kslą. Jie įvedė spraginimo procesą 
apsaugojimui gerklės ir geresniam 
skoniui. Daugelis nešvarumų kurie 
randasi kiekviename tabako lape 
spraginimui yra prašalinami, kas 
taipgi priduoda Luckies skonį, ko
kio lepus rūkytojai reikalauja.

Išdirbime Luckies tiktai viduriniai 
puikiausio tabako lapai yra naudo
jami.' Šis tabakas yra rūpestingai 
žinovų išrenkamas. Tiktai rinkti- 
niausias Turkiškas ir naminis taba
kas superkamas ir iš jo dar geriau
sias tabakas parenkamas. Tiesą pa
sakius, beveik 86 nuošimčiai ištiso 
tabako augalo yra atmetama, ka
dangi nei prastos kokybės, stambus 
ir smėlėti apatiniai lapai, nei neda
sivystę, šiurkštus viršutiniai Japai 
Luckies cigaretuose nenaudojama. 
Vien tik lengviausi viduriniai lapai 
tenai dujami. šie viduriniai lapai 

į yra veninteliai naudojami išdirbime 
?s, tai gamtos dovana šiam po- 
iškam c i gare tu i.
to, “It’s toasted”. Spraginimo 
įas yra išimtinai išrastas Lucky 
- cigaretams. Tai mokslo do- 
Lueky cigaretams. Tai ir ne 

stebi liną jog “Luckies visuomet yra 
malonus jūsų gerklei”.

(Advertisement) j

SAUGOKITĖS. Chicagoj at
sirado sukčių kurie platina šim
tines tikrindami kad jos esą ne
va paremtos auksu. Dabar tu
rėti šimtą dolarių yra reteny
bė ir darbininkams gal nepasi
taikys jų gauti, tačiau patarti
na apsisaugoti kad vienaip ar 
kitaip tokia klastuota šimtine 
nebuttimet apgauti.

vai., Biržų aps., gyvenęs 
cisco, Cal Tarnavęs- U. 
riumenėj.

Boganskis, Leonardas, 
vadinasi Louis Borden. 
Baisogalos vai., Kėdainių 
nąs Cleveland, O.

Budreika Juozas, kilęs iš Debeikių 
vai., Utenos aps. Kitados gyveno 
Rock Island, 111.

Butkus Dominikas, iš Alsėdžių v., 
Telšių apsk, Gyvenąs

Gedvilas Jeronimas, 
ton, Mass.

Gedvilas Kasparas,
mo, gyvenąs Chicagoje.

Kaminskas Antanas, gyvenąs Chi
cagoje.

Kuizinas Jonas, kitados gyvenęs 
ant Ingleside avė., Chicagoje.

Lopačius Ksaveras. Kilęs iš Pa
nevėžio miesto.

Racevičius Vladas. Buvęs Ameri
kos kareivis. 1920 m. gyveno Chi
cagoje.

Stanaitis Antanas, kilęs iš Ūdrijos, 
Alytaus apsk. Gyvenąs San Fran
cisco, Cal.

Tamošaitis Izidorius, gyvenąs Ci
cero, III.

Vismantas Kazys, kilęs iš Vainu
to vai., Tauragės apsk. K-tados gy
veno Chi -agoje.

Zarąnka Antanas, kilęs iš Al In
tos vai., Utenos apsk., gyveno East 
St-. Louis, Mo.

Aukščiau išvardyti asmenys yra 
prašomi atsiliepti 
ką nors apie juos 
mi suteikti žinių, 
bus

ir kiekvienas kas 
žinotų, yra prašo- 
Bent kokia žinia

ivertinta.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 East Bellevue Place 

Chicago, Ill.

dienraštis Daily 
plaukimo kontes- 
11-14 d. Tame 
vardas Lietuvai-

Luck 
pili i:

B. 
proc 
Stri!

CHICAGOS
News rengia 
tą Balandžio 
konteste yra 
tės, Emma Shemaitis, kuri yra 
žinoma Chicagoje kaipo gabi 
plaukikė.

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

Nuo Sustingusių Sąnarių^ 
<g> Niekas taip nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas sd 
ANCHOR Pain Expelleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellerio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

. Pain-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. ■ 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— n 
skirtingo didumo bdnkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj. ■

Visa Kelionė Juromis

s,

s.

21
12
26
16
30

S,
S.

130 N. LaSalle St. 
Chicago, II).

Balandžio
. . . Gegužės
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ypatiškni Vadovaujama Juozo Janush'o, Jr 

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

DIDELĖ EKSKURSIJA 
*o priežiūra Lietuvių Agentu Draugijos 
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iš New Yorko Gegužės 12 d.

27 Whitehall St.
New York, N. Y.

Platesnių infonnaoijii kreipkitės pas vietos arba pas kit 
autorizuotus agentus arba i
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sai to nematė. . . “Dirvai”,
suprantama, nebuvo reikale

AR DAR NEPAŽYSTAT LENKŲ?

Dalis musų spaudos Ame
rikoje labai nori rodyti 
džiaugsmo, tik dar nedrys- 
ta, del daįiar plintančių gan
dų apie Pilsudskio norą su
sitaikyti su Lietuva.

Musų laikraštininkai, ku
rie per keliolika metų skel
bė “kupčystes” Vilniaus ir 
kaltino tai vienos tai kitos 
Lietuvos partijos žmones 
V i 1 n iaus “pardavinėjime” 
Lenkams, užmiršta kad nuo 
Jogailos laikų .Lenkai su 
Lietuviais “taikosi” — tai
kosi ką nors užgrobti, ir 
jiems vis pasiseka. Mat, 
Lietuviai greitai Lenkams 
patiki kaip tik Lenkai ką 
nors pažada.

Paskiausias Lenkų “tai
kymąsi” buvo Suvalkuose 
Spalių 7-8, 1920 m., ir jie 
sekančią dieną užgrobė Vil
nių.

Todėl ir dabar, paplitus 
“taikymosi” gandams, vie
toje džiaugtis turėtume žiū
rėti ką dabar kruvinas Len
kas taikosi iš Lietuvio už
grobti.

Lietuviai su Lenkais su
sitaikys, kada nors, bet tik 
po didesnio mūšio negu bu
vo po Širvintais ir Giedrai
čiais.

nedaro, kad nors vienas cen
tas butų paaukautas badau
jantiems Vilniaus krašto 
Lietuviams.”

Žinoma, šitą jo pareiški
mą paskaitęs kožnas “Dir
vos” skaitytojas nusikva
tos. Kas tam žmogui yra? 
paklaus kiekvienas.

Juk “Dirva” (jos redak
torius Karpius) pirmutinė 
Amerikoje paaukavo penias

girtis kad tai “Dirvos” ar 
jos redaktoriaus pastangos, 
bet kokiom akim Tysliavo 
žiurėjo Į “paskutini ‘Dirvos'
puslapi”, kuriame matė to 
velykinio koncerto skelbi
mą, o nematė aukų sąrašo 
badaujantiems Vilniečiams? 
Jeigu buvo neblaivas kuo
met tokį primetimą “Dir
vos” redaktoriui darė, p. 
Tysliava atsiprašys, nes to-

dolarius Vilniečiams kaip kis jo išsišokimas pastato 
tik pasiekė Ameriką žinia ji kaipo redaktorių žemiau 
apie badą. zero.)

Karpius apsilankė Pitts-
burghe, ten surinko 
tikslui $16.50.

tam
Klausimas SLA. Ponams

5. Ar teisybė kad Vitai-j 
tis talpina “Tėvynėje” tik 
tas dalis Pild. Tarybos pro
tokolo kurios jam patinka, 
o kurios ne braukia lauk?

Atsakymus prašoma pa
talpinti SLA. organe.APSIDAIRIUS

Rašo Vyt. Sirvydas.
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Vokiečiai vis Kitais
Rūpinasi

Vokiečiai vargsta su Žy
dais, vietoj stengtis tvarky
ti šalį ir žiūrėti gerovės.

Vokietijoj susitvėrė orga
nizacija kurios tikslas bus 
prirodinėti pasauliui kad 
Rusiją valdo Žydai komu
nistai. Tą visi gerai žino.

Tame pačiame num. “Dir
vos”, kuriame buvo rašyta 
apie “krokodiliaus ašaras”, 
pagarsinta kad Clevelande 
surinkta $66.50- badaujan
tiems Vilniečiams.

Iš tų $66.50, $34 buvo su
rinkta paties Karpiaus, tai
gi sudėjus $34 ir $16.50 pa
sidaro Karpiaus pasidarba
vimu surinktų $50.50 Į sa
vaitę laiko. Bendrai “Dir
vos” paraginimu surinkta 
Vilniaus krašto badaujan
tiems Lietuviams gelbėti 
$83.00 10 dienų bėgyje.

Visos aukos — ir Pitts- 
burgho ir Clevelando — pa
siųsta Gen. Konsului P. Ža
deikių! prieš tą “Dirvos” 
vakarą, kuris iššaukė pono 
Tysliavos isteriją prieš “D.’ 
redaktorių.

(Tos visos aukos buvo pa
žymėta ‘“Dirvoje” per porą 
numerių, bet p. Tysliava vi-

, Štai keletas paklausimų 
SLA. vyriausiems ponams:

1. Ar teisybė kad Vinikas 
• buvo per 22 savaites moki
namas sekretoriauti Susi
vienijimui, už SLA. pinigus, 
kas kaštavo $900? (Jeigu 
taip tai SLA. nariai supras 
iš kur išdygo tas stebuklin
gas sekretorius, apie kurį 
Vitaitis taip išdidžiai “Tė- 
nėje” rašė.)

2. Ar teisybė kad Vitai
tis ir Vinikas ima iš SLA. 
iždo po $25 kas trys mėne
siai savo kelionėms į darbą 
ir iš darbo?

3. Kodėl Vitaitis, kuo
met buvo SLA. sekretorium 
ėmė dvi algas: redaktoriaus 
ir sekretoriaus?

4. Ar kiti Pild. Tarybos 
nariai leido jam dvi algas 
mti, ir kas sutiko mokėti 
Vinikui algą ir už mokymą 
si sekretoriauti?

Kas p. Tysliavai Yra? '
“Vienybė” Balandžio 6 d. 

num. dviem šūviais šauna 
į. “Dirvą”. Vienas suvis už 
nerėmimą Strumskio į SLA. 
prezidentus, kur redakto
rius (juomi yra p. Tyslia- 
va) nukalba (tą jis nuola
tos kartoja) apie demokra
tiją ir “gatvės paleistuvę”.

Antru, ilgu straipsniu re
daktorius šauna i “Dirvos” 
redaktorių Karpių už priki
šimą kitiems musų laikraš
čiams tylėjimo apie Vil
niaus krašto badaujančius 
Lietuvius ir dirbimo rėmi
mui “antro skridimo”, ku
ris galėtų palaukti, kuomet 
iškilo tokia tautos trečdalio 
katastrofa ir šaukiasi mu
sų visų pagalbos.

Ant kiek p. Tysliava (jis 
kalba i Karpių,, mes kalbė
sim i Tysliava) atsilikęs 
nuo dalykų parodo jo pa
reiškimas apačioje to strai
psnio, kur jis primena kad 
“Dirvai” nereikia “pasiduo
ti isterikai”, nes Lietuvos 
spauda to nedaranti. Tuo 
gi tarpu Lietuvos spauda 
pilna žinių apie8 Vilniečių 
badą, visa Lietuva sukruto, 
sutvėrė komitetą ir per vi
są kraštą renka aukas ba
daujantiems Vilniečiams.

Nieko stebėtino kad jis 
nemato Lietuvos spaudos, 
nes jis , nemato ir “Dirvos” 
pranešimų apie Vilniečiams 
teikiamą pagalbą.

Tysliava primeta “Dir
vos” redaktoriui rengimą 
velykinio koncerto ir štai 
kaip bara Karpių:

“Pats tik isteriškai kolio- 
jasi, bet absoliučiai nieko

SKAUSMUOSE
As skausmuose gimęs, augęs, 
Laimės, džiaugsmo nepažinęs, 
Tik svajonėm aš jų žiedus 
į vainikus esu pynęs. . . .

Aš žinojau kad yr’ laimė,
Kad jos taurę geria žmonės, 
Tik vargų naštos palaužtas 
Nemačiau aš jos malonės.

Tik kaip skausmai spaudė širdį
Ir man ašaros riedėjo,
Tai džiaugsmai, svajota, laimė
Lyg sapne mane lydėjo. . . .

Ir kas vakarą žvaigždėtą, 
Kada dainos gamtą supo, „ 
Aš paėmęs šventą kryžių 
Verkdams glausdavau prie lupų. . . .

Ir kalbėdavau: “O, Dieve!
Kam man laimės pagailėjai, 
Ir kam juodą, aštrų skausmą 
Man krutinėję pasėjai? . . . . ”

Jonas Morkūnas.

NEVERKIT PAS KAPĄ. ..
(Perspausdinta prašant)

Neverkit pas kapą narsiųjų draugų:
Kas krito kovoj, tie didvyriai.
Kiekviena kova reikalinga aukų —
Laimingi už laisvę numirę.

Nelaistykit kapo gailiaja rauda,
Bet tęskit pradėtą jų žygį:
Pasiektas jo tikslas minės visada.

’ Paguldžiusį galvą karžygį.
Minėkit ne pragaištį, mirtį, kapus,

Bet kovą, vien kovą be galo:
Geresnio paminklo didvyriams nebus 
Kaip vykdymas jų idealo.

—J. Janonis. i

POLITIKA TARP 
MOKINIŲ

Lietuviai tautininkai vi
sados prisilaikė principo 
kad moksleivių ir kariume- 
nės nereikia į politiką vel
ti. To principo sveikumą 
įrodo atsitikimas kurį ap
rašo “Jaunakas Zinas” Ry
goje. Gatve ėjo 13 metų 
Vokietukas moksleivis, ku
ris švilpė Vokiškus kariš
kus maršus ir, sakoma, lai
kas nuo laiko šūkteldavo 
Nazių pasveikinimą, “Heil, 
Hitler”. Jam kelią pasto
jo būrelis gatvėje žaidžiusių 
Latviukų moksleivių, kurių 
vienas, 10 metų, taip įsikar
ščiavo kad dūrė Vokietukui 
aštriu daiktu. Tas vaikas, 
ligoninėn nuvežtas, mirė.

Nei tėvams, nei tautai, 
nei valstybei iš šio įvykio, 
aišku, jokios naudos nėra.

------------- I
TAI VESTUVĖS! |

Iš Vengrijos pranešama 
kad Kebany kaime buvo ve
stuvės; kur svečiai suvalgė 
du jautuku, penkis veršiu
kus, penkias kiaules, 200 
vištų, ir tūkstantį kiauši
nių, tą viską aplaistydami 
15-ka tūkstančių kvortų vy
no ! Ųinksmybės tęsėsi be 
paliovos 5 dienas ir 5 nak
tis, o muziką parūpino po
ra dūdų orkestrų, kurie 
grojo pasimainydami.

Kažin Lietuvoje ar kada 
nors kas prilygo, ar prašo
ko šitokias vestuves? Jei 
“Dirvos” skaitytojai žino 
panašių prašmatnių vestu
vių Lietuvoje, praneškite 
spaudai.

LIETUVIS KURIS

PAGARSĖS
Beisbole tai Amerikonų 

mylimiausias žaidimas. Di
džiuose jauktuose (tymuo
se) dažnai pasitaiko čiagi- 
mių Lietuvių. Šymet, spė
jama, gerokai pasigarsins 
Vito (Vytautas) Tamulis, 
kairiarankis sviedėjas, ku
rį nusisamdę Yankees. Jis 
gimęs New Jersey. Linki
me gero pasisekimo!

GAMTA IR ŽMOGUS I
Žmogus išsiaugina vištą, I 

kuri padeda kiaušinį 3—5c 
vertės. Gamta pagamina 
pusės kiaušinio didumo dei-, 
mantą, už kurį žmonės tur-l 
tuoliai mielai išmeta $300,- 
000.

Iš New Yorko su Kaunu 
Kalbėjo per Radio

Kaunas. — Dabartinė Kauno
radio stotis yra ilgų bangų ir 
nelabai stipri. Ja toli žinių 
negalima perduoti ir susikalbė
ti. Tačiau trumpomis bango-j 
mis vienas Kauno radio mėgę-, 
jas Kovo 16 d. kalbėjo su New
Yorko radio mėgėju “W2AHC”. i 
Kaunietis buvo nustebintas kai į 
Amerikietis jį prakalbino Lie-i 
tuviškai: “Gerą dieną, pirmą 
Lietuvi radio mėgėją girdžiu” 
ir tt. Šis radio mėgėjų pasi
kalbėjimas tarp Kauno ir New 
Yorko truko apie 15 minutų. 
Tai buvo pirmutinis transat
lantinis radio mėgėjų pasikal
bėjimas Lietuviškai. Abu kal
bėjusieji radio mėgėjai pasiža
dėjo parašyti laiškus ir dažniau 
“susitikti”.—Tsb.

DOVANA TAUTOS VADUI ANTANUI 
SMETONAI

Daugelyje kraštų ypatingai nusipelniu
siems valstybės vyrams tauta ką nors žy
maus dovanoja. Lietuvių tauta savo Pre
zidentui Antanui Smetonai, pačiam gimu
siam ūkininko šeimoje, jo 60 metų amžiaus 
sukaktuvių proga, nori padovanoti didelį 
ūkį jo gimtinėje — Užulėlio kaime, Ukmer
gės apsk. Dovanai įteikti jau sudarytas 
komitetas, kuris išleidžia 20,000 bonų, 
kiekvieną po 5 litus. Tuo budu bus suda
ryta 100,000 litų kapitalas, už kurį Užulė
nio kaime, prie gražaus Lėno ežero, bus 
Antanui Smetonai nupirktas ūkis.

Ūkis Lietuvių Tautos Vado gimtinė
je perkama todėl kad Antanas Smetona la
bai mėgsta, savo gimtąjį kaimą, kuriame 
jis augo, gyveno, jaunystės dienas pralei
do, kuriame dar yra gyvų jo jaunatvės 
draugų, su kuriais jau anuo laiku Anta
nas Smetona drauge dirbo Lietuvos išsi
laisvinimo darbą. Svarbiausia dar todėl 
kad Antanas Smetona turėtų kur senatvę 
baigti.—Tsb.

LIETUVOS MOKYKLŲ REFORMA
Iki šiol Lietuvos pradžios mokyklose 

mokslas būdavo išeinamas per keturis me
tus. Jose žmogus gaudavo šiokį-tokį ben
drą išsilavinimą ir eidavo ūkininkauti ar
ba stodavo gimnazijon tęsti mokslo toliau. 
Laikui slenkant paaiškėjo kad nei pradžios 
mokyklos nei gimnazijos nėra pritaikytos 
Lietuvos gyvenimo sąlygoms. Su tuo iški
lo reikalas mokyklas reformuoti ir prieš 
kurį laiką buvo pradėta patys numatytos 
reformos paruošiamieji darbai.

Mokyklų reformai pravesti prie Švie
timo ministerijos dabar dirba speciali ko
misija, sudaryta iš žinovų toje srityje. Ji 
ruošia pradžios mokykloms ir gimnazijoms 
naują programą. Numatoma yra, pradžios 
mokyklose mokymosi laiką prailginti dar 
dvejais metais. Be bendrų dalykų, jose 
bus pradėta mokyti ii- žemdirbystės. Mo
kyklose kurias lanko miestelėnų vaikai, 
vietoje žemdirbystės bus mokoma darži
ninkystės, sodininkystės ir įvairių amatų. 
Tuo norima suteikti galimybės žmonėms 
įgauti žinių reikalingų tolimesniame gy
venime, žemės tikiu besiverčiant, kurių iki 
šiol pradžios mokyklose mokinys negauda
vo. Gimnazijų kursus manoma sutrum
pinti kad galima butų gimnaziją išeiti per 
šešeris metus.

Mokytojams paruošti, vietoj dabarti
nių seminarijų, projektuojama steigti mo
kytojų institutas. Institute be pedagogi
kos ir kitų dalykų mokytojai turės mokin
tis amatų ir žemdirbystės kad paskui ga
lėtų sėkmingai dirbti pradžios mokyklose.

Šalia šių reformų, yra sumanymas dar 
pristeigti visą eilę specialių mokyklų ruoš
ti prekybininkams. Amatų mokyklų ke
letas bus įsteigta jau šį rudenį. Šį patį 
rudenį dalinai bus pradėta ir pati bendro 
lavinimosi mokyklų reforma.—Tsb.

KAIP VOKIETINAMA PRŪSŲ 
LIETUVA

Šio meto pradžioje ii- ypatingai po' di
džiojo karo Vokiečiai pradėjo dėti daug 
pastangų galutinai suvokietinti Rytprū
sius, kad ši, toliausia į rytus išsikišus Vo
kietijos provincija, po didžiojo karo nuo 
“Reicio” atskirta Lenkų (Danzigo) korido
rium, pataptų Vokiečių “Drang nach Os- 
ten” (veržimosi į rytus) avanpostu. Tą 
“Drangą” paskelbė dar praėjusio šimtme
čio viduryje “geležinis kancleris” Bismar
kas, o paskutiniu laiku jį ypatingai sten
giasi įgyvendinti Hitleris.

Dar apie pereito šimtmečio vidurį Vo
kiečiai Rytprūsiuose gyvenantiems Lietu
viams ir Mozūrams buvo gana tolerantin
gi. Lietuvių kalba turėjo teisių ir bažny
čioje, ir mokyldose, ir net kai kuriose įs
taigose. Kiek smarkesnis Rytprūsių gy
ventojų Vokietinimas prasidėjo po 1870-71

metų Vokietijos karo su Prancūzija. Jau 
1877 metais prasidėjo ir Rytprūsių seno
viškų vietovardžių keitimas į Vokiškus. 
Pirmai pradžiai buvo perkrikštyta 14 kai
mų Neidenburgo apskrityje, Rytprūsių pie
tuose.

Ilgainiu Vokietinimas ėjo vis smarkyn. 
Lietuvių kalba, pradėta šalinti iš įstaigų, o 
vėliau ir iš mokyklų. Ji pasiliko tik bažny
čiose. Mat, Vokiečiai nedryso atimti Lie
tuviams teisę garbinti Dievą savo prigim
ta kalba. Bet ir iš bažnyčių Lietuvių kal
ba buvo nuolat ujama. Iki pokarinių lai
kų Prūsų Lietuvių Vokietinimas jau tiek 
buvo pažengęs pirmyn kad Lietuviškos pa
maldos užsiliko tik Lietuviškiausių para
pijų bažnyčiose.

Ir štai, paėmus Vokietijoj valdžią na
cionalsocialistams (Naziai), Vokiečiai ėmė
si galutinai išnaikinti likusius Rytprūsiuo
se Lietuvybės pėdsakus. Prieita net prie 
to kad Lietuviams uždrausta bažnyčiose 
giedoti Lietuviškai. Didesnio akiplėšišku
mo iš Vokiečių jau, turbut negalima nei 
laukti.

Sparčiai žengia pirmyn ir Rytprūsių 
vietovardžių Vokietinimas. Mat, nuo se
nų laikų užsilikę Lietuviški, Vokiečiams 
svetimi, vietovardžiai, atėjūnams nuo Rei
no ir Dunojaus labai rėžia ausį. Nuo 1919 
metų iki pereitų metų pabaigos Rytprū
siuose buvo suvokietinta apie 300 vietovar
džių, nekalbant apie tuos kyi’ięj.^uvd su
vokietinti anksčiau.

Hitlerininkams įsigalėjus, vietovar
džių Vokietinimas pradėtas dar smarkes
niu tempu. Vokiečių spaudoje jau girdisi 
balsų kad vietų vardus ir gyventoji! pavar
des reikią Vokietinti net prievarta, neatsi- 

’žvelgiant į žmonių norą.
Štai ką neša Vokiečių kultūrtregeriai 

savo “Drange” į rytus.—Tsb.

DIDŽIAUSIAS IŠGAMA
Anglai vadina didžiausiu savo tautos 

išgama Houstoną Stewart Chamberlain, 
kuris yra sūnūs Britiško kariško laivyno 
admirolo ir sūnėnas Britų karo maršalo. 
Chamberlain apsivedė su garsaus Vokie
čių kompozitoriaus Wagner’o dukteria, lai
ke karo palaikė Vokietijos pusę ir pareiš
kė, “Aš turiu tik vieną neapikantą ir tik 
prieš Angliją!”

LIETUVOS
Ž EM LAPIAI 

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Su persiuntimu i kitus miestus — 30c. 

Kaina: vietiniams po 25c.
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

VALGIŲ 
GAMINIMAS

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK S1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki 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 avė. Cleveland, O.
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* ik A JUODOAf Meninas kiss°
[S Į Apysaka iš Apuolės Laikų Rašo K. S. Karpius

Didysis Mušis

(Tęsinys iš pereito num.)

(priglaudęs ir išaugino, ir mylėjo už jo nar
sumą. Rastys gavęs progą Borkų smar
kiai unbare už puldymą savųjų dvasios. 
Nuo to Borkus daugiau tik save saugojo 

Šeštą dieną, pribuvus Gruobyno Žuvę- įr gynė, todėl Rastys pats ėmė slavo vyrus
dams, Olavas norėdamas įgąsdinti pilį kad vadovauti kad nebūtų išžudyti, 
greičiau pasiduotų, didžiais šauksmais sa
vo pagelbininkus pasitiko ir staiga suren
gė naują puolimą. Mušis ėjo visą dieną 
iki vėlumai, Žuvėdų lavonais išnaujo nusi
klojo piliakalnio šonai, bet pilis stovėjo ne
pajudinama. Olavas paguldė trejetą šim
tų savo vyrų, be daugybės sužeistų, bet pi
lies sienose vis švaistėsi moterys ir vaikai j noj'o. 
tarp reto skaičiaus vyrų.

— Neilgai jie tęsės! — ūžė Olavas.
Nusprendė jis puolimą pertraukti po- juos kas labiau nutėmytų už kitus vyrus, 

rai dienų, laukdamas pribunant Eriko su Vienas jų buvo Talksnis, Kalnio sūnūs, nuo 
, Nevėžio, antras buvo Vingėla, tas nelai- 

• mingas vyras, kurio taip sunkiai laimėtą 
! jauną, gražią vaidilutę-žmoną Liudytę Tal-
■ ksnis Nevėžyje prigirdė. Po to liūdno prie-
■ tikio, Vingėla su savo šuneliu apleido Kal

nio pilį, ir dingo iš Daugupių apielinkės. 
Jo sūnelis neilgai gyvenęs nuėjo pas die
vus. Talksnis gi, sąžinės graužiamas, nors 
niekas apie jo piktą darbą nežinojo, irgi 
vieną dieną išjojo iš namų ir nuo to apie 
jį niekas nežinojo.

Jiedu kariavo prie Apuolės, paskirų 
vadų būriuose, su kuriais atėjo. Būdami 
kariauninkų minioje jiedu vengė sueiti sa
vo pažystamus, šalindamiesi nuo tų kurie 
galėtų juos pažinti, ir taip niekas į juos 
ypatingos domės nekreipė.

Vienoje vietoje smarkiai susikovė bu
ris Lietuvių su Žuvėdais. Tame būryje at
kakliai kovėsi Talksnis su užpuolikais. Jam 
į pagalbą prišoko kitas pulkelis Lietuvių-ir 
Žuvėdai pabėgo. Bet Talksnis buvo sužei
stas. Prie jo priklaupė kitas vyras pagel-- 
bėti — ir jame Talksnis pažino Vingėla! 
Persigando lyg priešo su ginklu užkluptas. 
Bet Vingėla, kurs nieko apie Talksnio pik
tą darbą nenumanė, stengėsi jam pagelbė
ti, nunešė jį į nuošalesnę vietą ir skubėjo 
surišti perkirstą galvą. Talksnį labai su- 
skaudino kad Vingėla visai apie jo pasi
elgimą su Liudyte nežino. Tokį niekadėją 
suėjęs žmogus pats nužudytų, o šis jį gelb
sti....

— Nenueik nuo manęs, aš mirsiu.... 
— suaimanavo Talksnis, kurio žaizdos bai
gė gyvybę. — Tu gelbsti man, bet nužudy
tum jeigu žinotum kad per mane Liudyto 
Nevėžyje prigėrė.... Atleisk man arba 
greičiau pribaigk mane. . . .

Baisiai išverstos Talksnio akys žiurė
jo į Vingeles akis. Šis vyras verkė maty- 

' damas savo pažystamąjį kraujuose pasriu- 
' vusį mirštant, iš kurio patyrė skaudų sa

vo gyvenimo prietikį....
— Atleidžiu, buk ramus. . . . Lai tau 

dievai atleidžia. ... — neilgai mąstęs pra
bilo Vingėla, ir pajuto kaip Talksnis sun
kiai suspaudė jo ranką ir pastiro....

Talksnis mirė. Vingėla su panaujinta 
savo širdyje žaizda, bet su pastiprinta dva
sia, nes priešai nužudė jo pažystamąjį, lei
dosi vėl į mūšį. Nešėsi kaip audra prie vie
no būrio kur Žuvėdai buvo apipuolę Lietu-

sj: ❖ *

Tarp tūkstančių Apuolę gynusių Lie
tuvių kariauninkų buvo du vyrai apie ku
riuos seniau žinojome, bet per daug metų 
jų vardai nebuvo minėti. Kuomet kiti ėjo 
Apuolę vaduoti, su paskirais būriais atėjo 
ir jiedu, nors vienas apie kitą nieko neži- 

. Jiedu buvo smarkus vyrai ir daug 
pasižymėjo mūšyje kitus gindami, bet nie
kad nesiveržė į priešakį, nenorėdami kad

ketvertu tūkstančių vyrų.
Menino žvalgai žinojo viską apie ka

ro eigą, tik nežinojo nei Meninas nei pilies 
gynėjai kad kur nors arti randasi dar ke
li tūkstančiai Žuvėdų, kuriuos Olavas kvie
čia, žadėdamas didelius grobius Žemaičių 
krašte.

Lietuvių laimė tačiau buvo tame kad 
išsibaigė nustatytas septynių dienų lauki
mo laikas ir visa Lietuvių galybė pradėjo 
ėjimą prie Apuolės, pirm negu Erikas spė
tų pribūti. Palikę arklius savo stovyklo
je, visi pėksti, ramiai, tyliai atslinkę, — ta 
galybė kurios Olavas visai nesitikėjo, — 
tūkstančiai smarkiausių, atkakliausių ka
riauninkų metėsi ant jų žudyti, mušti.

Priprastu budu, Žuvėdai visi susispie
tė aplink savo karalių, gelbėdami jo gyvy
bę. Visi ginklai buvo nukreipti Į Menino 
pusę, bet dabar jau Olavas suprato kame 
dalykas, ir Įsakė saviems būti prisirengu
siais sutikti priešus iš pilies. Olavui buvo 
svarbu palaikyti Lietuvius perskirtus, kad 
naujai pribuvusieji ir pilies gynėjai nesu
jungtų. Žuvėdai radosi vidaus pusėje upių 
ir perkaso, gaubiančių pilį, ir Merunui pa
siekti juos reikėjo užimti jų suverstus per
ėjimus ii' pasidaryti naujus, kad galėtų už
pulti iš arti.

Tuoj išsiveržė iš pilies ten buvę Lietu
viai ir puolė priešus iš vakarinio šono. Žu
vėdai susimetė Į šiaurę ii' prie Luobos pa
kraščio sudarę atsparą, neprileisdami Lie
tuviu iš tos pusės, darė užpuolimus atkir
timui Lietuvių nuo užpildymo perkaso, o 
kita dalis bandė pulti pilies gynėjus, net 
norėdami dasiveržti iki pilies vartų, Lietu
vius nustumiant į upę Bruki pietų šone.

Meninas suprato kad pilies gynėjai 
peranksti išėjo, nes daėjimas prie Žuvėdų 
iš rytų pusės buvo keblus ir pagalba nebu
vo galima tinkamai priduoti. Užtai tame 
susikirtime žuvo daug pilies vyrų, nors pi
li apsaugojo nuo paėmimo, ir tuo tarpu pa
vyko Menino vyrams pramušti kelius per 
perkasą ir padaryti spaudimą prieš Žuvė
jus, kurie, su dideliais nuostoliais atmušti, 
vėl susimetė šiaurėje prie Luobos.

Lietuviai, nors prastesniais ginklais, 
savo šalies gynimo dvasios vadovaujami, 
sudarė priešams tokį užpuolimą kokio iki 
to laiko nei patys Lietuviai ne Žuvėdai ne
buvo patyrę. Vikingai tik kovojo už gy
vastį kaip žvėrys. Kur tik pasidarė mažes
nis būrelius Lietuvių, priešai puldavo juos 
kapoti, ir tik kiti būriai Lietuvių pribėgę 
savus apgindavo.

Lietuvių tačiau atkaklumas buvo toks 
didelis kad ant vieno Lietuvio krito keli 
Žuvėdai ir jų eilės smarkiai nyko. Olavas 
ragino savus tik atlaikyti puolimą ir lauk
ti pribunant Eriko pagalbos. Tuomi jis 
stiprino savųjų dvasią ir jie smarkiai prieš 
Lietuvius kovėsi.

Tarp Lietuvių paplinta gandai kad Žu- 
vėdams ateina pagalba ir kad Lietuviai ne
atlaikysią!. ... Tą gandą visomis pusėmis 
leido kerštingas Borkus-Nergis! Jis norė
jo kad Merunui nepasisektų laimėti, ven
gė arti Menino būti kad nereiktų jam gel
bėti, ir troško kad Lietuvių vadas žūtų.... 
Tada pats Borkus, svajojo jis sau, šoks vi
su smarkumu vadovauti ir paliks Apuolės 
karžygiu! ■*

Net ir sunkiausioje savo šalies likimo 
valandoje tas vyras nemokėjo sulaikyti sa
vo keršto, ir mirties darbą varydamas ne
užmiršo to savo neapikantos žaislo, kuris, 
reikia pasakyti, tą užvydų vyrą ir pražudė!

Apie Borkaus gando skleidimą patyrė 
kunigas Bastys, kuris Borkų pas savo buvo

vius, ir savo smarkumu kelis priešus nu
bloškė, keletas pabėgo, ir tame būryje iš
gelbėjo savo tėvą! Netikėjo jis tėvą su
eiti, bijojo jo, po ano šventvagiško darbo, 
kada išvedė iš šventyklos vaidilutę. Bet 
Bružas labai nudžiugo sūnų pamatęs, ką 
patyręs Vingėla, trumpai su tėvu tekalbė
jęs, šalę su tėvu kariavo, nuo jo nepasi
traukdamas. Bružui buvo labai smagu už
tikti savo sūnų toje vietoje kur suėjo pa
tys narsiausi Lietuviai didžiausiam savo 
šalies darbui, kad neatsiliko nuo kitų.

Kitoje vietoje smarkiame mūšyje Mar
ma išgelbėjo Algį iš tikros mirties.
Algis kovėsi kaip žvėris, bet buvo patekęs 
tarp didelio būrio priešų tik su keliais sa
vo vyrais, ir jau butų visi žuvę, bet prišo
kęs Marinos būrelis priešus išblaškė.

Algis kariavo ir svajojo apie Giedrutę.
— Giedrute, Giedrute, ar tu žinai kai]) 

aš sunkiai kariauju, kaip vargstu, tik todėl 
kad tu mane išsiuntei į tą baisų karą?.... 
— manė sau vaikinas ir mintimis karčiai 
rūgo jo Marinos žmonai už išstūmimą jo 
ton baision kovon. Nesvarbu jam buvo kas 
ta Apuolė, ir savųjų likimas, jo visos min
tys buvo apie tą moterišką, ir tik jai karia-: 
vo, del jos priešus žudė. . . . Kaip kada pa
imdavo jį mintys kad Marma žūtų, ir mąs
tė ką darytų jeigu matytų Marflią pavojin
gai priešų apsuptą. .. .

Vienoje vietoje susikovė Lietuvių bu
ris su Žuvėdais, kur Žuvėdų buvo daugiau. 
Užpultas buvo Borkus. Jis kelis užpuoli
kus nudėjo, bet neilgai butų laikęs, kaip 
štai pagalbon prišoko Meninas* su savo ke
letu narsuolių-vikingų; šie Menino vyrai, 
naudodami kirvius prieš Žuvėdų kirvius, 
priešus apkapojo, nuvijo ir Borkų išgel
bėjo.

Kitoje vietoje tarp priešų pateko Kro
kas; jam į pagalbą spėjo pribėgti tik vie
nas jo sūnus, Putinas, ir tėvą išgelbėjo, bet 
nespėjus kitiems Lietuviams prišokti su di
desne pagalba, pats Putinas krito po prie
šų ginklais. . . .

Viename susitikime su priešais, Žuvė
dai metėsi ant Menino, ką pamatė ir Bor
kus, bet jis laiku spėjo nuduoti nematąs ir 
surikęs savo vyrams, šoko į priešingą pu
sę, kur kitas būrelis Lietuvių buvo priešų 
užpuolamas. Borkaus vyrai, labiau sekda
mi Meniną, nematė kas dėjosi jų užpaka
lyje ir šoko į pagalbą Lietuvių vadui. Su 
tais ir savo vyrais Meninas greitai atsiko
rė ir keletą priešų paguldė. Borkus gi pa
kliuvo tarp didelio būrio priešų vienas be 
savo vyru, ir nors panaudojo visą savo nar
sumą ir atkaklumą, nors daug vikingų nu-

Balsys vadovavo Viekšnio vyrų pulke- pER m VORLĄ! 
lį, ir narsiai kariavo turėdamas savo širdy- ®
je ir mintyse Ventelę, kuri jam įkvėpė ne-Į p ASIDAIRIUSJV 11 T V11LV1V, A JIUH ,

paprastą narsumą, parodydama savo mei-1 
lę kada jis į karą jojo.

Marma su keletu vyrų pateko tarp 
priešų ir ilgai kovėsi, bet Algis, kartą ne- 
pertoli buvęs, nudavė jo nematąs; nors jo 
sąžinė vertė jį gelbėti savo kaimyną, bet 
jo piktos mintys, del meilės Giedrutei, lai
kė jį nuo to. Balsys smarkiai metęsis į už
puolikus Marmą išgelbėjo, o Algis įsivėlęs 
į priešų būrį, kuriems dar daugiau pagal- 

Norsjbos pribuvo, iš užpakalio kirviu kirstas į 
galvą sukrito. Taip tas meile gyvenęs vy
ras, kraujuose pasriuvęs, šaukdamas Gied
rutę, bet niekeno negirdimas per visų rik
smus, mirė....

Kas ėjosi pilies gynėjų pusėje, kurie 
tokiu pat atkaklumu kariavo, Meninas tik 
per priešų galvas tematė, nes Olavas viso
mis galėmis bandė nesuleisti jų į krūvą, 
užtai Lietuviams daug sunkiau? ėjosi negu 
Meninas tikėjo. Pilies gynėjų pusėje irgi 
krito vienas po kitam žymių vyrų ir kuni
gų, tik tuo tarpu dar nežinoma kurie.

Žuvėdų saugesnė vieta davė jiems pro-' 
gos ilgiau laikytis negu Menino buvo nu
matyta, tačiau vakarui artėjant ir Žuvėdų 
eilėms smalkiai nykstant, Olavas pradėjo q šeštoj vietoj, kuomet jis 
tartis su savo padėjėjais apie bėgimą. Da- bus keno nors pakviestas kai- 
siprotėjo kad tokiam smarkiam mūšiui ei- bėti apie Vilniaus badaujančius 
nant netesės prieš Lietuvius keleto dienu atsistojęs pasigirs koks jis yra 
ir Erikas nespės ateiti, taigi paleido per i karštas patriotas, su ginklu 

kariavęs Vilnių vaduojant nuo 
Lenku, ir kad kiekvieno Lietu
vio pareiga Amerikoje yra rū
pintis Vilniaus krašto po Len
kais-pavergtais, bado slegiamais 
broliais!

Taigi, toks yra brolis Tyslia
va — tik jis pats to nežino.

Dabar, kada ciciliku mintys 
ir protai skrenda iš Čikagos i 
Kauną, stok j ardų jenerolas la
bai susirūpino išgirdęs badau
jančių Vilniečių šauksmus pa
galbos. Ugi gali sutrukti “skri
dimo” biznis. Jenerolui nebu
vo kas daryt. Paleist išnaujo 
savo obalsį “Vilniaus badaujan
tiems nei cento! skridimas nu
kentės!” sąžine nepavelijo.

Ale jam į pagalbą atbėjo jo 
“fetfėbelis” Tysliava. Jis su
šuko:

“Pati Lietuva apsirūpins ba
daujančiais!” ir šaukia Ameri
kiečius nesikišti Į tai, tik rū
pintis rinkimu aukų “jenerolo” 
skridimui....

Bravo, fetfėbel! 
išdrysai sušukti:

“Badaujantiems 
nei cento!” 1

TYSLIAVA “Vienybėje” vie
noj vietoj apgailauja kad jis ne
gali remti kartu ir Bagočių ir 
Strumskį Į ASLŲ prezidentus, 
kitoj vietoj bara “Dirvą” kam 
neremia Trečioko, kuris niekad 
su Bagočiaus mintimis nesuti
ko. Trečioj vietoj bara Kar
pių kam “nei vieno cento” ne
davė Vilniaus badaujantiems, o 
ketvirtoj vietoj — pagrąsina 
kad nereikia apie Vilniaus ba
daujančius rūpintis čia Ameri
koje, tuo apsirūpins Lietuva.

Penktoj vietoj nušneka kad 
, tuo reikalu apsirūpins Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyriai Ame
rikoje.

savo vyrus gandą trauktis atbuliems šiau- 
rėn ir perėjus Luobą bėgti.

Meninas tą tuoj pajuto ir sutrimitavo 
pilies gynėjams daryti smarkiausi puolimą 
bėgimo sutramdymui ir didesniam priešų 
išžudymui. Traukimosi įsakymas Žuvėdų 
dvasią nusilpnino, o Lietuvių pakelė.

Karaliui su dalimi žymesnių Žuvėdų 
traukiantis per Luobą, priešakinė dalis vi
somis pastangomis užkirsdinėjo Lietuviams 
kelią vytis. Žuvėdai krito po Lietuvių gin
klais dideliais skaičiais, bet jie turėjo lai
kyti Lietuvius ir duoti progą karaliui pa
bėgti.- Tas dar labiau spyrė Lietuvius verž
tis pirmyn. Dabar jau Lietuvių abi dalys 
galėjo susieiti ir visi išvien puolė pirmyn. 
Žuvėdai griebėsi paskutinį kartą sutram
dyti Lietuvius prie upės, kad nepereitų per 
Luobą iki karalius nepabėgs toli.

— Nepaleiskim jų nei vieno gyvo! — 
nuskambėjo Menino balsas nuo vieno galo 
Lietuvių eilių iki kito, paupyje susispietu
sių ir naikinančių kelią pastojančius prie-

Luobos krante įvyko paskutinė dalis 
Lietuviai tik Žuvėdų ir sa

vųjų lavonais teperėjo Luobą vytis Olavą, 
kurs jau buvo tolokai nubėgęs. Prie upes 
liko paskutiniai užjūrio plėšikai kurių spė
kų buvo gana prieš ką nors laikytis ir 
su kuriais Olavas galėjo kariauti. Pabė-

sus.
! baisiojo mūšio, 

dėjo ar sužeidė, bet jų buvo perdaug, ir 
Borkus, keleto kirvių sukapotas, sukrito 
negyvas.

Bjornas prišoko prie Borkaus, bet per-
vėlai. Meninas ir Gaižys, pamatę Borkų £>Ll AUiidid gciicjv naiicuiii. x ciuc“
kritusį pribėgo prie jo norėdami pagelbė- go nedidelis buris, kurie laikydami karalių 
ti, bet Borkus jau buvo lavonas....

Kaipo pasižymėjusį vyrą, kurį mylėjo nuo Apuolės.
už jo narsumą, Meninas ir Gaižys nunešė daug lengviau negu dideliam skaičiui vy- 
jo lavoną į šalį, ir abu apsiašarojo netekę j tis, todėl Žuvėdai, darydami visokias kliu- 
tokio galingo kariauninko. -Mirtis paėmė į tis ir atsparas priešakinei daliai besivejan- 
Borkų ir paliko Meniną ir Gaiži — Daug- Į čių Lietuvių, nors patys žudami, leido ka
upiu įpėdinius — nesužinojusius apie klas-j raliui su keliais desėtkais vyrų pabėgti — 
tas kokias per daug metų šis kritęs vyras; ir tik keli desėtkai iš penketo tūkstančio 
prieš juos vartojo. ... (juros plėšikų iš šio baisaus mūšio savo gal-

Su Gaižiu neperskiriamai laikėsi Dau- j vas išnešė — ir tik todėl kad nakčiai už
jotas, Zubrys ir Digrys su keletu kitų vy
rų, ir jie perkūnišku smarkumu siautė vi
sur kur tik matėsi reikalas savus gelbėti, 
ir daug priešų išžudė.

priešakyje savęs, bego tankiu mišku tolyn 
Bėgti mažam burini mišku

ėjus Lietuviai- nenorėjo toli nuo Apuolės 
nusitolinti, ir Menino Įsakyti gryžo.

Seka: Meninas Apuolės Valdovas

Pirmutinis

Vilniečiams

MONTREAL CANADA
J. M. ROSENFELD

Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ

Notaras

20 St. James East
Tel. Harbour 3424

VAŽIUOSIT LIETUVON?—* 
creipkitės Į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

“Dirvos” Agentūra 1 
6820 Superior av. Cleveland, O(MERU© ©

ISTORIŠKA APYSAKA Iš APUOLĖS IŠGRIOVIMO LAIKŲ - ŽUVĖDŲ KARALIUI OLAVUI VADOVAUJANT

KNYGA BUS 500 PUSL

EKSTRA!

16-TA BUS PASKUTINĖBALANDŽIO 
DIENA IŠSIRAŠYMUI MERUNO!
Siųskit savo prenumeratą šiandien!

DIDUMO KAINA DABAR TIKTAI $1.50

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

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

Adresuoki! sekančiai, ir laiške ir ant voko parašykit pilną savo antrašą. x

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Balandžio 13, 1934

SENI AMERIKOS LIETUVIAI
Štai Aprašymai Senų Amerikos Lietuvių, su ku

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

Juos Nieko Negirdėjot.

AKRONO
ŽINIOS

Youth’s Forum
Nuo Redakcijos: Neuž

ilgo turėsime skaitytojams 
pranešti gana svarbių ži
nių apie šio kontesto davi
nius.

Kontesto laikas baigsis 1 
d. Gegužės. Iki to laiko bus 
priimami aprašymai apie 
senus Amerikos Lietuvius, 
amžiumi ir ilgumu pragy
venimo Amerikoje.

Atminkit sekanti: kas tik 
gyvena 40 metų ar daugiau 
Amerikoje gali prisiųsti ap
rašymą apie save, arba ki
ti gali tą už juos padaryti.

Taipgi kas turi 70 metų 
amžiaus ar daugiau (nors 
neišbuvę 40 metų Ameriko
je) gali siųsti apie save ap
rašymą.

Aprašymai priimami vi
sų, nereikia kad butų “Dir
vos” skaitytojas.

(Išpildykit blanką kuri 
tilpo pereitame num. ant j 
pusi., arba i tuos klausimus 
galit atsakyti ant šiaip po- 
pieros lakšto. Siųskit “Dir
vos” Redakcijai.)

Dar vėliau susitvėrė Lietuvių 
Namo Bendrovė, nupirko labai 
gražią vietelę. 243 Front street, 
prie plačios upės, išrodo tikrai 
kaip ant Nemuno kranto. Tapo 
Įrengta daili salė, talpinanti 400 
žmonių.

Rodos nedaug laiko prabėgo 
man New Havene gyvenant, bet 
pasidarė labai daug atmainų: 
pats miestas persikeitė, pagra
žėjo. ir gerai atrodo.

Lietuvių čia randasi tail) 4 
ir 5 tūkstančių. Nėra nei vie
no Lietuvio daktaro nei advo
kato. Dabartiniu laiku viskas 
butų gerai kad tik darbų butų.

DARIUS-GIRĖNAS FILMO- 
SE. Sekmadienį, Balandžio 15 
d., čia bus rodomi Dariaus-Gi
rėno paveikslai — tų lakūnų 
kurie pereitą vasarą išskrido 
Į Lietuvą ir žuvo. Bus parody
ta jie prieš išlėkimą, gyvi, ir 
paskui jų iškilmingos laidotu
vės Kaune. Prie to bus daug 
kitokių gražų filmų iš visos 
Lietuvos ir pirmą kartą maty
site Vilnių, Lietuvos sostinę.

Rodymas bus salėj 1414 East 
Avenue, pradžia 7:30 vakare. 
Įžanga 35c., vaikams 15c. 
dys J. Januškevičius.

Ro-
J. S.

Managing Editor—Peter Skukas City Editor—Walter ■ Krause
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MONEY AND THE 
LAW

The

of Wall 
original 
low by 
revised

the Senate’s investiga- 
Street’s high finance, 
bill was decried high 
the moneyed interests, 
bill is also extremely

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS

the 
into

d. 
ir

Society of 
magazine 

exhibit of 
to be held

The

cesses, or, the desire for ease and 
luxury and many of the . countless 
number of human seeking elements.

Aimless existence is also doomed 
for failure. ^Vithout a determination, 
life usually results into a chaos, a 
pandenomium of undirected forces 
of which the resutant accomplishes 
little. To pursue a medium policy

Writers, Attention
The Lithuanian Youth 

Chicago is publishing a 
in conjunction with its 
art work. This exhibit is
in the latter part of June, 
magazine will strictly be a literary 
affair, representative of the creative 
work that you contribute. We will 
appreciate much receipt of short 
stories, essays, poetry, historical

FLEETING THOUGHTS
Many flee the dullness and 

drab of reality only to stumble 
the bright lustre of the glorious
future. The mind, the body all bound 
up in the hopes of only glamour and 
ease, casting aside ugly and trying 
scenes of the present reality. Truly, 
all beings inspired by such thoughts 
are facing the real but denying, 
the same. Further, ordeals which 
represent life of luxury, lose their 
bright lustre and in the end tarnish, 
like brass, into the real. In order 
for any object to remain bright, it’s 
needs polishing, but who is to bol
ster those who already think in 
terms of pinnacles. For those we 
have little hope but a return to the 
common path and all it’s unpleasant
ness with gaiety and frivolty, re
mote and infrequent.

Life, like chemicals, is composed 
of many and varying elements. The 
possible combinations indeed are 
seemingly infinite. But unlike chem
icals, no formula can be advanced by right, 
for all cases; each and every case is , midst of his days, 
individualistic: 
plication of a different formula.

Our thoughts, our actions, are 
partly attributed to mental reaction 
and much to emotional impulse. Can į your absolute heart and soul; but see 
anyone deny eating; the struggle for | that it is g-ood business”.
existence is a product of mental pro- John Ruskin

By IKE GULT
'Fletcher- Rayburn bill is an 

outgrowth of 
tion 
The 
and 
This
objectional to them.

The bill, among other provisions, 
prohibits manipulation, fictitious tran
sactions and pools. These provisions 
remain intact. The proposed amend
ments, designed by opponents of the 
original bill, are those pertaining to 
less stringent margin requirements, 
also that corporations listed on the 
stock exchange be relieved from 
making frequent financial statements, 
brokers to be allowed to deal on their 
own account in odd lots, 
ists to 
brokers

Wall 
ulatory 
able to

indeed seems valid but where is that | sketch;s an(f ;ranslated folk lore 
guiding star that will steer us be giyen for the b(?gt
straight in any adventure. Even - . x > mu-„ z. i x of each type of work. This magazineRoosevelt, in his frequent chats with ... , ‘ . . ... • T. ..., will be placed in libraries. It willhis constiuents, opines that he is f ,. . so serve the purpose of showingexperimenting and therefore cannot! . ,.2 • . .... x, the literary contribution that ouroffer a positive result. We there- . r ..., -2- youth is capable of. Deadline isfore must keep on experimenting. ‘ . .. ,. , . . , i June 1. Also, if you have any sug-ur.til we approach the practicle_ .... i gestions or questions or even artperfect in lite. .work, we will gladly accept. May 

■ we suggest that woodcuts will be 
manuscripts will be 

work will be returned 
Address to:

Finedar Baliajus

OR-

and special-
operate as

toward reg
well 
that

“Those friends thou hast, and their į excellent, 
adoption tried;

Grapple them to thy soul with
hoops of steel.”

No 
returned. Art 
upon request.

Vytautas
3259 So. Halstead St. 

Chicago, Illinois
Shakespeare

be permitted to 
or dealers.
Street's attitude 
legislation is that it is
care for itself and also 

it/ is above any and all interference 
in it its affair. No single state in 
the Union can very well regulate 
the Stock Exchange and the other 
moneyed interests. The Federal gov- 

j eminent is the only government able 
J to cope with this condition.

In September 1933, New York 
City needed $30,000,000 to pay its 
school teachers and to care for hun
dreds of thousands of starving and 
suffering humans. The city had ex
hausted its powers to borrow money, 
and was on the brink of bankruptcy. 
After due considerations, it decided 
that part 
by a tax 
upon the 
traded in
Exchange; the money to be collected 

I by the brokers from the customers, 
' and turned over to the city. The 
' bill was passed and it was sent to 
the mayor for his signature.

Į The masters of the Stock Exchange 
' at once aroused themselves to action.

not 
the 
end

“He that getteth riches, 
shall leave them 

į iiuuau mi Ličius, and at 
each needs the ap-i shall be a fool.”

and 
in

his

KAZIMIERA SKODIENĖ 
Cleveland, Ohio

73 metų amžiaus, gimus 4 
Kovo. 1861 m., duktė Jono
Teodoros Silickų, iš Aluntos 
Rudaminos dvaro, Vadoklių p., 
Kauno gub.

43 metai Amerikoje, atvažia
vo Spalių mėn. 1891 m., pas sa
vo vyrą. Juozą, Į Baltimore, 
Md. Ten pragyvenę keliolika 
metų atvažiavo su vyru i Cle- 
velandą, čia gyvena 26 metai.

Amerikon važiavo per Tilžę, 
lai van sėdo Bremene, plaukė 14 
dienų, išlipo New Yorke. -

Vedė Lietuvoje 1880 metais. 
Vaikų vardai Jonas ir Ona.

Baltimorėn
tik 
kai

Jeremiah 17; 11

“Mind your own business with

An Explanation
the March 23d. issue of the

' AUGUSTAS KRULIS 
New Haven, Conn. •

69 metų amžiaus, gimęs 
28 d., 1865 m., 
iš Skirsnemunės

Amerikoje 
vo 1891 m. 
rį į Ferpile, 

Amerikon 
meną, laivu plaukė 12 dienų, iš
lipo New Yorke.

šitaip apipasakoja apie New 
Haveną, kuriame išgyveno 39 
metus: New Havene radau 
jau keletą Lietuvių, ir jau ra
dosi susitvėrus šv. Pranciškaus 
■pašalpinė draugija, narių turė
jo netoli 20. Lietuviškų kar- 
čiamų tuo tarpu dar niekas ne
turėjo. \

Radau šiuos Lietuvius: Pra- vyko Amerikon ir už kelių me
ną Gumelių, jau miręs; Praną, nešiu tą 
Lyrą, Andrukaitį, Jurgį Trival- pas save 
skį, Borkertą, Kenkei; (jau mi- ra.
ręs) ; Manamaitį ir Antaną Ra-j Laikai 
dzivį.
ti daugiau Lietuvių, kolonija 
didėjo, ir pradėjo steigtis Lietu
viški bizniai, žinoma, pirmiau
sia karčiamos. 1902 met. kai 
pradėjo vielų dirbtuvė dirbti, 
privažiavo vielų verpėjų, dau
giausia iš Worcester, Mass., ir j 
Lietuvių skaičius padaugėjo, 
prasidėjo veikimas. 1903 m.
12 d. Liepos susitvėrė D. L. K. vo 17 d., 1871 m 
Vytauto draugija iš 31 nario.! 
pasidarbavimu K. Blažaičio. ši1 
draugija labai puikiai -gyvuoja 
ir šiandien. Nors narių pasi
traukė, kiti išmirė, bet dar turi 
200 gerai stovinčių narių ir ka
pitalo apie $9,000.

Už meto kito po susitvėrimo 
ta draugija pirmininko K. Bla
žaičio pasidarbavimu prisirašė 
prie SLA., nepamenu tik koks 
buvo duota kuopai numeris. Tik 
neilgai prigulėta prie SLA., nes 
daugumu balsų 
mesti. Tada K. 
organizavo SLA. kuopą paski
rai ir gavo numerį 142. Ta kuo
pa gyvuoja ir po šiai dienai.

Vėliau susitvėrė parapija Šv. 
Kazimiero vardu, kurioje dabar 
klebonauja Kun. Karkąuskas.

Dar vėliau buvo susitvėrę du 
Lietuviški klubai, bet kadangi 
nariai nyko ir naujų nesirado, 
tie klubai prisijungė prie D. L. 
K. Vytauto draugijos.

sunus Augusto, 
s, Kauno gub.

43 metai, atvažia- 
Keliavo bas švoge- 
Conn.
važiavo per Bre-

atvažiavus
12 Lietuviškų šeimų, 
buvo blogi.

rado

JUOZAS SKODIS
84 m. amžiaus, gimęs

18. 1850 m., sunus Petro, iš 
Nekrošių, Panevėžio parapijos.

43 metai Amerikoje, atvažia
vo Gegužės. 4 d., 1891 m., pas 
brolį, į Baltimore, M d.

Iš Lietuvos važiavo per Bre
meną, plaukė 13 dienų, išlipo 
iš laivo Baltimorėj.

Vedė Lietuvoje 1880 m., al

Kovo

patį metą parsitraukė 
savo žmoną, Kazimie-

buvo prasti. Tada bu- 
Toliau pradėjo atsiras- vo tik ką įsisteigus Lietuviška

parapija, klebonavo Kun. Pau- 
tienius. Paskiau buvo įšventin
tas jaunas kunigas, Juozas 
tuvninkas. kuris dabar toj 
rupijoj klebonauja.

Lie-
pa-

ki-

tu- 
ku- of the need should be met 

of four cents on a share 
transfer of stocks to be 
on the New York Stock

LITHUANIAN BRICK OUTPUT

nutarta atsi-
Blažaitis su-

JONAS GIRKONIS 
Waterbury, Conn.

63 metų amžiaus, gimęs Ko
simus Vinco, 

iš Siručių k., šidlavos vai., Ra
seinių ap„ Kauno g.

48 metai Amerikoje, atva
žiavo 1886 m., į Hudson, N. Y.

Amerikon važiavo per Sma
lininkus, Tilžę, 
į laivą, plaukė

Hamburge sėdo 
13 dienų, išlipo’

gyvena 40 me- 
vedė Sausio m., 

1907 m., Watei’buryje. Pirmos 
žmonos vardas buvo Emilija 
Budviečiutė, vaikai: Vincas ir 
Agota. Antros žmonos vardas 
Katrina Senkiutė, dukterys: O- 
na. Magdė ir Katrė.

Dabar užlaiko smulkių valgo
mų daiktų krautuvę po num. 4 
Poplar st.

Waterburyje 
tų. Antru syk

GUMO DARBININKAI
GANIZUOJASI. Gumo darbi
ninkai organizuodamiesi į savo 
uniją, žada ištraukti pačią gu
rno industriją iš prastos padė
ties kokioje ji atsidūrė iš prie
žasties gurno produktų išdirbė- 
jų savitarpinio karo.

Darbininkų vadai pasiryžo 
kovoti už didesnį atlyginimą 
už darbą darbinikams, pareikš- 
dami kad išdirbėjai savo kovai 
vieni su kitais negali imti pi
nigus iš darbininkų uždarbio. 
Kaip dabar yra. jie mažina dar
bininkams algas ir pigina savo 
produktus, norėdami vieni 
tiems užbėgti už akių.

Gurno darbininkai .Akrone 
ri savo unijos 15 skyrių,
riuose priklauso keliolika tūks
tančių narių.

Goodrich dirbtuvėse yra jau 
virš 7,000 darbininkų priklau- 
lančių unijoje; Goodyear — virš 
6.000, ir Firestone — apie 5,000! 
darbininkų. India, Mohawk ir. 
ir pustuzinyje kitų mažesnių 
gurno išdirbysčių j uniją susi- The brokers fearing the tax would 
rašę visi darbininkai. reduce the volume of their business

,r , .. Ji bv having a tendency to restrict theMekamkai gurno darbuose •, . , .. , ... . . . unlimited speculation, manipulation
Xia beįeik lįsi SUOI ganizuoti, anj gambling by the pools, selected 
Sako linijos vadai. Richard Whitney, president of the

! Stock Exchange, to fight the tax. 
‘ Whitney delivered his ultimatum to 
the mayor; he declared if the mayor 
did not veto the bill, the New York 
Stock Exchange would be removed 
to New Jersey. The Exchange meant 
business as it always does. The 
mayor after looking over the situa
tion, found that this most powerful 
aggregation of capital in the world, 
had leased the necessary ground, 
and was ready to erect another 
temple to Mammon in New Jersey 
to replace the stock Exchange in 
Manhattan—and thus reduce lower 
Manhattan to a deserted village. 
The mayor, though invested with 
all the power of New York State, 
concluded that he was not equipped 
to cope with the power of money, 
and so reluctantly vetoed the bill. 
Thus money proclaimed to the people 
of America that at least no single 
state, not even the Empire State of 
New York, was able to cope the 
financial powers.

Now that the nation’s government 
is about to regulate the money 
powers, you may be assured that 

masters of money will use 
power to interfere with Con- 
You, nor 1, will see the strings 

they will pull, nor the hands that 
will pull them. Congress will face 
its most powerful lobby, a lobby 
which will make use of every device 
to escape regulation, — money, in
fluence, fear, favor.

Propaganda will taint every chan
nel of expression. The press, ad
vertising, motion pictures, the radio, 
even the political parties will attack 
the able representatives of the people 
who shall support 
ing Capital. Nor 
yield except after

MIRĖ. Nors suvėluotai rei
kia paminėti kad mirė senas 
Akrono gyventojas, Aidukas 
(Aidukevičius). Prieš keletą 
metų mirė jo moteris. Jis liko 
su buriu suaugusių vaikų. Ve
lionis Aidukas buvo taupus ir 
pasiturintis žmogus, turėjb ke
letą nuosavų namų, pats ilgai 
dirbo pieno pardavykloje. Už- 
ėj us bedarbei, vedė kitą žmo
ną iš Chicagos. Namus išmai
nė ant ūkės. Pradėjo sirginė
ti, neįstengė pasitaisyti, ir per
eitą mėnesį mirė.

PAKLIUVO. Iš Clevelande 
atvykę federates valdžios agen
tai areštavo Akrone keturias 
ypatas už pardavinėjimą nar
kotikų. Jų teismas bus Cleve
lande.

LAIMĖJO. Moteris Kockler 
teisme laimėjo iš savo parapi- 
jonkos, Lenos Larkin, $5,500. 
Mat, Lena Larkin važiuodama 
automobiliu 1930 m. užgavo ir 
sužeidė Koclderienę, ji iškėlė 
teisme bylą reikalaudama at
lyginimo $25,000. Teismas jai 
priteisė $5,500. Nors teismo 
nuosprendžio reikėjo laukti tris 
ir pusę metus bet dabar links
ma bus gavus pinigus.

these 
their

work 
oper
about 
could

There were last year operating 
in Lithuania Major about twenty- 
five large industrial brickyards equip
ped with Hoffmann stoves. About 
five of these are not working, be
cause on the present basis of brick
consumption there has been no 
for them. The brickyards in 
ation manufacture (annually) 
20,000,000 bricks, although they
expand their production up to 25- 
000,000 or 30,000.000. About half 
the total output was used on the 
Kaunas market. Compared with 
1932, brick production has decreased 
very little, and brick consumption 
on the Kaunas market has not de
creased or lessened at all, because 
Kaunas building last year was not 
inconsiderable. For rural purposes 
somewhat fewer bricks were used. 
Nevertheless that decrease applies 
to brickyards of industrial produc
tion, whereas the production of rural 
brickyards and the consumption of 
their bricks are growing. According 
to the reckoning of the brick syn
dicate, brick consumption has lessen
ed compared with last year, perhaps 
some 10 per cent. Of last year’s 
output there will remain about three 
million bricks unconsumed. An ap
proximately similar reserve of bricks 
remains every year.

The price of bricks perhaps cheap
ened more in 1932, up io 30-40 per
cent on the rural market, compared 
with 1931, whereas in 1933 brick 
prices of first quality cost about 
Lts. 90; in 1931 about Lts. 130. 
According to quality, the following 
quantities of bricks were used: 1st 
quality about 75 per cent; 2nd quality 
about 20 per cent; and 3rd quality, 
about 5 per cent. Of late years the 
consumption of the higher quality 
of bricks has somewhat increased. 
Moreover, for Kaunas construction

NAMŲ SAVININKAMS 
Taisau ir sudedu furnasus. 

Dengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų lynas, 
geras ir nebrangus. 
Owners Furnace & 
Roofing Co. 
GRAFF (Lietuvis) 

av. GArf. 9269-R

Darbas
Home

J. w.
313 Myron

400,000

In
Youth's Forum. I wrote up an article 
under the heading, “Oh, this Awful 
Modern Generation”, inserting into 
it my ideas on the question of elop
ing. As a strange co-incidence, my 
sister eloped on the same day that 
the paper was issued, and now every
where I go I am accused of having 
known everything that was about to 
happen, since I wrote the article at

foreign i about the same time. To these people 
bricks); I who are always referring to this 

roofing tiles, about j article as someway connected
my sister’s case, I wish to say that 
I knew nothing of what was about 
to happen, and had I known it, I 
would have done everything in my 
power to try and prevent it. The 
article was not written iri such a 
way as to direct instructions to my 
sister on that matter, as I would 
lever honestly recommend such action ' 
regardless of these modern times.

Alvina Salasavice

used mostly the

On

with

there have been uyed about 
white bricks, about 200,000 
heat-resistant bricks (fire 
about 400,000
300,00 hollow bricks for covering I 
ceilings and for partitioning walls. ! 
Today there i 
“Marcelle” type of tile, of which
fifteen' go to the square metre, 
the whole the use bf tiles for cover
ing roofs has increased, perhaps be
cause their price last year consider-1 
ably cheapened.

The brickyards which, owing to 
convenient transport, can deliver their i 
bricks to’ the Kaunas market, have ’ 
formed a special 
cate, a so-called 
and distribution 
brickyards have 
office,
dicate is 
A fresh board is elected every month.

(Courtesy of ELTA SERVICE)

company or syndi 
office for 

of bricks.
now

orders 
Seven 

entered this 
It is learnt that the syn-

operating quite amicably.

o ROSEDALE O 
Dry Cleaning Co.

* C. F. PETRAITIS, Prop. +
| 6702 Superior Ave.,* |

DIDELE EKSKURSIJA

Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje
Populiariu Kabininiu Garlaiviu

44 STVTTGA tlT"
Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 12 «S.. 1034 m.,
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

TRECIOS KLESOS KAINOS:

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

Pridedant Jung. Vai ft. Taksus

s 97.50
>16700

J IEŠKO ATLYGINIMO. Do
ris Prilliaman iškėlė teisme by
lą prieš Firestone gumų išdir-i 
bystę jieškodama $75.000 atly
ginimo už sužeidimą. Ant jos 
pereitą metą užvažiavo tos kom
panijos trokas ir 
dė.

ĮĄIIIIIIllIlillllIllilinilIlllliiiiililliiiiiiiiitiiiiiiiiiiiilllllillilIllIlIlIllIlIllIlIIIIIIIIiilliir^l MIRĖ. šiose 
įžymus Akrono 
J. Rockwell. Jis buvo pragar
sėjęs kriminališkų bylų vedime 
ir už savo darbą brangiai im
davo. Jis skaitėsi vienu iš žy
miausių Akrono advokatų.

IŠVAŽIAVO. Akroniečiams 
žinomas Prano Martinkaus su
nus Pranas, gabus vaikinas, iš
važiavo į Baltimore, Md., kur 
gavo darbą. Milda.

(RUS DAUGIAU)

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

ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS

3. Jei Norit Ty
kaus Veikimo 
Motoro

Daugiau 
liij

New Tip forNew Tip for all motors.

PEO.ZIP tesnio Pradeji 
mo

Jei Norit Ge- 
resnio Įsibėgi 
mo

= Th© Motor - Matched Gasoline
NAUDOKIT NAUJĄ GREEN ETHYL GAS Į

Visose Pennzoil Stotyse

5 The Columbia Refining Company
aniiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiihi

sunkiai sužei-

dienose mirė 
advokatas, F.

bills for regulat- 
will the brokers 
a gigantic strug-

be successful in 
huge part, prob-

Should Congress 
abolishing pools, a 
ably nine tenths, of all the business 
of the New York Stock Exchange 
would automatically vanish. The gol
den era for unscrupulous lucre, that 
plundered billions of dollars annually 
from the public, would then have 
forever passed.

Ofiso telefonas ,
ENdicott 1378

Namų '
CLearwater 1951-J j

DR. A. J. KAZLAUCKAS :
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
6902 Superior Ave. j

Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p« J

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

COSMOPOLITAN TRAVEL
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St., Newark, N. J.

JOHN SEKYS
43 3 Park St., Hartford, Conn. 

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBA
AMI-RI KOS LIETUVIS

14 Vernon St., W orcester, Mass- 
ATLANTIC TRAVEL SERVICE

K. SIDABRAS, Prop.
342 VC' . B'way, So. Boston, Mass.

Del informacijų kreipkitės j:
PETER BARTKEVIČIUS

678 N. Main St.. Montello, Maae.
MR. PAUL MOLIS 

1730—24th St., Detroit, ..licit,
LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
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2 DIDELES EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
ais Gegužės (May) 

Birželio (June)BERENGARIA
Puikiausiais ekspresiniais laiv: 

Išplaukia iš New Yorko 
per Southampton^

3 d
16 d.

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

CUNARD LINE

kelionės

su savo 
kelionę.

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

agentus arba į

1022 Chester Ave.
Cleveland, Ohio
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Šalina Vokiečius
Klaipėda. — Kovo 16 d. Klai

pėdos krašto gubernatorius at
kreipė direktorijos pirmininko, 
Dr. Šreiberio, ypatingų dėmesį

Protestas Vokietijai
Kaunas. — Lietuvos pasiun

tinybė Berline įteikė Vokietijos 
užsienių reikalų ministerijai
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NUŠAUTAS PLĖŠI
KAS ARMONAS

Kovo 18 d. apie 13 vai., ban
ditai Armonas 
pastebbėti prie 
šeinių apsk., ir 
šaudymas tarp
policijos, bet banditai paspruko) 
į netoli esantį mišką. Policija 
ir šauliai miške apsupo bandi
tus ir po poros valandų Milinis 
buvo suimtas, o Armonas 
šautas vietoje.

Kaip jau buvo rašyta, du 
rai buvo pasikėsinę apiplėšt 
tygalos paštą, bet tarnautojų i tą faktą kad Klaipėdos kiaš- 
pastebėti pasišalino. Diena pir
ma to du nepažystami vyrai 
nakvojo pas ūkininką pora ki- politinėms organizacijoms, 
lometrų nuo Betygalos. Tas 
ūkininkas pastebėjo vieną jų 
turint ginklą. Policija iš tų 
žymių nustatė kad tie du vyrai 
yra jieškomi plėšikai, Armonas 
ir Milinis. Sekančią dieną iš.au- 
lių apygardos viršininkas ap
linkui informavo policiją ir už
statė kelią banditams pasprukti.

Kovo 17 d. vakare prie Šilu
vos policija ir Šiauliai jau susi
dūrė su banditais. Banditai at
sišaudydami, tamsoje paspruko.

Kovo 18 d. apie 1 vai. prie 
Tytuvėnų banditai susidūrė su 
Tytuvėnų policijos viršininku 
ir gana iš arti į nuovados virši
ninką paleidę apie 10 šūvių pa
spruko. Bet čia banditai jau 
iš policijos ir šaulių akių nebu
vo pamėgti ir iš visų pusių ap
supti. Po vieno susišaudymo 
banditai persiskyrė paskirai po 
vieną. Po kurio laiko Milinis 
atsišaudydamas 
ko į laukus ir 
besivejančius, 
buvo suimtas.

Armonas visą laiką atkakliai 
gynėsi ir vienoje vietoje miške 
susidūrė akis į akį su krimina
linės policijos Raseinių rajono 
viršininku. Armonas besišau- 
dant net sužeidė kriminalinės 
policijos rajono viršininko piš- 
talietą. Pagaliau Armonas bu
vo mirtinai nukautas.

Abu plėšikai turėjo po kelis 
ginklus, nes jiedu nesenai buvo 
Raseiniuose išplėšę Muskato 
ginklų krautuvę.

Miliniui bešaudąnt ir kulkas
umaišiųs. jo šautuvas ušsprin- grįcžtą protestą prieš Vokiečių 

go, tada jis norėjo pabėgti, bet spaudos šmeižtus ir prasimany- 
vienas šaulys jį pasivijo ir iš mus apįe Lietuvą. Pasiuntiny- 
užpakalio užsikabinęs ant kak- ■ - 
lo sulaikė.

šiedu plėšikai Žasliuose yra 
nušovę du policijos viršininku.

“L.A.”

bė prašė Vokiečių vyriausybės 
imtis priemonių kad Vokiečių 
spaudos šmeižtai, kuriais nie
kinama Lietuvių tauta ir Lie
tuvos valdžios įstaigos, paga
liau butų sustabdyta. “M.R

Tiktai per Balandžio Menesį

I to autonomines policijos 21 tar- 
1 nautojas priklauso Vokiškoms .... . ... D. 

lektorius tačiau del to nieko ne- 
sidarė, tat gubernatorius Kovo 
20 d. pareikavalo iš direkto
riaus iki Kovo 23 d. atleisti iš 
pareigų tuos autonominių įs
taigų valdininkus kuriems yra 
iškelta baudžiamos bylos, 
tuos policijos tarnautojus ku
ri? priklauso Vokiečių anti-lie 
tuviškose organizacijose. Viso 
įsakyta atleisti 29 Vokiečius.

ZAPYŠKIS NUKENTĖJO
Kaunas. — Kovo viduryje, 

paskutinį karta susikimšus Ne
muno ledams ties Vilkija, van
duo buvo užliejęs Zapyškio mie
stelį, kitoj Nemuno pusėj, ke
liolika 
kijos. 
tvinis 
nunešė 
išvertė 
pų.

kilometrų aukščiau Vil- 
Miestdis nukentėjo. Po- 
sugriovė keletą trobų, 
daug miško medegos ir 
keliolika telefono stul- 

Gyventoj ų dauguma buvo 
pi įversta kraustytis į palėpes. 
Nukentėjo apie 200 žmonių.

Ištikus potviniui buvo pa
jausta maisto produktų truku
mas. Kovo 19 d. jiems pasiųs
ta iš Kauno 500 klg. duonos, 
kiek mažiau cukraus, miltų ir 

“L.A.” | kitų produktų. ‘‘M.R.’

Skrybėlės
Visose naujausiose madose ir pavyzdžiuose

SPECIALIAI Pasirinkit sau Skrybėlę
PARSIDUODA p M *1 iki dar pas mus yra

PO fcaUU Pilniausias Riųkinis

Gražus marškiniai .... $1.00Puikųs šilko kaklaraikš.
Puikios kojinės ............... 25c Broadcloth apatiniai . . .

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

VYRAMS IR 
VAIKINAMS

= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
= Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
= kambarius leidžiame dykai.
E Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi t 

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

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

sirinkimo. Reikale telefonuokit.
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763
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$2 Vertės Knygų Dovanai
PASTABA: Šias knygas gaus — dviejų dolarių vertės — kiekvienas kuris dar “Dirvos 
neskaito ir pataps NAUJU skaitytoju, prisiųsdamas už visą metą $2.00. Taipgi visi se- 

metui (naujam skaitytojui), 
todėl kitų skaitytojų, kurie 
tas taisykles, nes negalima.

m "Dirvos” skaityojai kurie KITAM išrašys “Dirvą” visam 
Dovanos duosis tik išsirašantiems per BELĄ NDŽIO mėnesį, 
išsirašėt pirm to laiko, prašome nereikalauti musų sulaižyti

Kada ir Kokiu Budu Svietas Susitvėrė
Būtinai susipažinkit su žemės atsiradimu — neužtenka tikėli kad 
"Dievas sutvėrė”. 140 pusi..................................................................... $1.00

Kada ir Kokiu Budu Svietas Gali Pasibaigt
Taipgi nelaukit “sudnos dienos" bet paskaitę šią knygą gausit su
sipažinti koks ištikro bus žemės galas. 135 pusi.............................$1.00

Kum. 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 pus)...................................... 1.00

Jauųieji Skrauja!
Linksmas romanas iš ponų ir prasčiokų gyvenimo Lietuvoje. Di
delė 308 pusi, knyga ................................................................................. $1.00

Marija Bočkareva
Labai įdomus aprašymas iš karo laikų apie moterį kuri tarnavo 'lp- 
riumenėje kaip vyras. 295 pusi. ............... ,.......................................... 1.00

Kandidas
Garsaus bruneuzo filosofo Voltaire romanas apie vieną jaunikaitį 
kurs pasaulyje jieškojo gero, o rado tik blogą. 170 pusi.. . . .$1.00

Tautos Vainikas — Eilių Knyga
Gražus įvairių dainų rinkinis įvairių autorių. Susideda iš dviejų 
tomų. Viso apie 300 pusi, (už abu tomu tik) ..................................50c

Pažvelgus Atgal
Gražus socialogiškas romanas apie bųsintį ideališką žmonijos gy
venimą, labai naudinga knyga. 356 pusi................................ ....$1.25

Filosofijos Straipsniai
Labai užimantis rinkinis filosofų straipsnių, iš kurių ‘susipažinsit 
su filosofija. Gaukit šią knygą. 232 pusi...................................... $1.00

Sveikata — Svarbi Sveikatos Knyga 
arba tiesus ir trumpas keliąs į sveikatą — su daugeliu paveiks
lų vyrų ir moterų kūno sudėjimo ir abelnai naudingos žinios iš 
sveikatos ir bygienos. 339 pusi.......................................................... $2.00

Pūsčios Dvasia
Puikus apsakymas ir Amerikoniškų miškų gyvenimo, baltųjų ko
vų su Indijonais. 324 pusi..........................................................................1.00

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

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

Vienuoįyno Slaptybes
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.
Labai įdomus skaitymas. 154 pus....................................................... 50c

Šešėliai — ir Maupassanto Raštai
Mėgstantiems gražiąją literatūrą, apysakas iš gyveninio, ši knyga 
bus tikras malonumas. 1Q0 pusi...........................................................$1.00

Žmonijos Istorija
Paveiksluota, didęlė 600 pusi, knyga, supažindina su atsiradimu 
žmogaus ant žemės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Se
niau parsidavė net po $4............................................................... ....$2.00

RAISTAS (JUNGLE)
Apsakymas iš Lietuvių gyvenimo Chicagoje, 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 Skyrius)

1624 So. Western Ave. Chicago, III.

676

JONAS VALAITIS 
(Lietuvių Radio Prograi.no Vedėjas) 

Driggs Ave- Brooklyn, N. Y.

209

301

206

199

332

K. BLAŽAITIS
Chapel Street New Haven, Conn.

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

J. KRASAUSKAS
Claremont St. Toronto, Canada

A. RAPALEVIČIENĖ
Adams Street Newark, N. J.

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

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

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

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

531

526

1:30

135

205

J. A, URBONAS
Michigan Ave. Dayton, Ohio

JUOZAS KAZAKEVIČIUS 
Pittston, Pa.

JONAS TAREILA
Bank Street Waterbury, Conn.

JONAS ŽEMANTAUSKAS
Congress Ave. Waterbury, Conn.

P. RAJAUSKIENE
So. 19th Street Pittsburgh, Pa.

KAROLYN WILKITAS
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 pihias siuntėjo antrašas.

(Kurie nori j Vajų prisidėti iš tų kolonijų 
kuriose atstovų dar neturime, prašomi 

tuoj atsišaukti.)

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

CLEVELAND; OHIO

PRIIMAM LIETUVOS BONU KUPONUS UŽ PILNĄ VERTĘ.

ir parašykit aiškiai antrašą ant voko ir laiško viduje kam “Dir- 
siųsti. Pinigus galima prisiųsti ir paprastame laiške, niekad neprapuola.

Prograi.no
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Darbai Clevelande JŪSŲ NAMAMS REIKIA SIENINĖS POPIEROS, MALIAVOS

Vanagaitis ir Olšauskas ir jų Jaunuoliai Margučiai 
koncertuoja Lietuvių Salėje šiandien, ketvir

tadienio vakare — 8 vai. Atsilankykit!

AUKA VILNIEČIAMS. Ka- 
i zys Braciška, vietinis, paauka
vo 50c Vilniaus krašto badau- 

1 jančių Lietuvių šelpimui. Vi
so iki šiol iš Clevelando aukų 
tam tikslui pasidaro $67.00.

AUKA VILNIAUS BADAU
JANTIEMS. Alekas Banys, at
silankęs Clevelande per Vely- 

! kas, pasižadėjo padovanoti de- 
| šimts dolarių pinigais, jeigu 
| Clevelandiečiai sutiks pasidar- 
I buoti išleisti tą dešimtinę iš- 
| laimėjimui, sukėlimui didesnės 
sumos pinigų Vilniaus krašto 
badaujančių Lietuvių gelbėji
mui. Kadangi čia buvo kalba, 
apie sudarymą Vilniui Vaduo
ti Sąjungos skyriaus, butų ge
rai kad veikėjai pasiimtų tą 
skyrių sudaryti ir panaudoti tą 
dešimtinę savo darbo pradžiai.

A. Banys yra uolus Lietuvos 
reikalų rėmėjas ir geras pat
riotas. Jis apsilankęs Clevelan
de Lietuvių Dienos apvaikščio- 
jime Vasario 18, paaukavo $10 
Lietuvių Darželio fondan ir Ko
vo 18 d. prisiuntė $5 Vilniaus 
badaujančių šelpimui.

SKANDALAS DEL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ
Ohio valstijoje alkoholinių 

gėrimų sugrąžinimas iš pat pir
mų dienų padaryta politikierių 
biznio ir pasipelnijimo įmone, 
o ne vieša reikmenimi. Vieto
je leisti laisvai prekiauti alko
holiniais gėrimais, tiems žmo
nėms kurie išgali ta bizni užsi-l 
dėti ir moka jį vesti (kaip bu
vo pirmiau prieš prohibiciją). 
politikieriai pamato kad svaiga
lų biznyje bus daug politiškų 
darbų, ir visomis galėmis kovo
jo už pravedimą įstatymo kad 
degtinė butų pardavinėjama tik 
valstijos krautuvėse.

Tas padaryta valstijos seime, 
Columbus, po ilgų tąsynių.

Dar nei vienai valstijos krau
tuvei neįsisteigus jau pradėjo 
kilti skandalai kad tie kurie tu
ri bendro su degtinės leidimais 
ir krautuvių steigimais jau iš 
to naudojasi. Ir be abejonės 
jie naudojasi, darydami sutar
tis su tais krautuvių savinin
kais kurie jiems duoda kyšių, 
ir tt. ir tt.

Neužilgo viskas išeis aiktėn 
ir pasirodys kad paėmimas al
koholinių gėrimų valstijos kon
trolei! yra biznis keleto asmenų 
gavusių valdiškus darbus prie 
to, o ne visų piliečių gerovės 
reikalas ir įimtas kontroliavi
mas svaigalų.

Iki valstijos krautuvės atsi
darys, degtinę parduoti pavelijo 
toms vaistinėms kurios norės 
išsiimti specialius leidimus tri
jų mėnesių laikui. Vaistinės 
užsimokėjo už leidimus, ne vi
sos išrinko savo pinigus, o da
bar joms uždrausta išparduoti 
ant rankų likusius alkoholinius 
gėrimus ir nevalia laikyti....

Dar tas ne viskas.
Iki šiol hoteliai ir restauran- 

tai galėjo pirkti degtinę iš san
dėlių kurie turėjo leidimus deg
tinę pristatinėti. Dabar tas už
drausta. Kožnas restauranto, 
hotelio ar klubo savininkas, kur 
degtinė valia parduoti tik stik
leliais vietoje išgerti, turi siųs
ti prašymą į aukščiausi komisa
rą į Columbus kad duotų leidi
mą, pirkti iš sandėlio degtinę, ir 
tai tik iš tokio sandėlio kurį 
nurodys.... čia irgi dvejopas 
biznis: uždirbs tas sandėlis ku
ris su politikieriais draugaus, o 
užeigų savininkai negalės iš ša

lies parduot nei bonkos niekam, 
kad negadinus biznio valstiji- 
nei krautuvei.

Kotelių ir restaurantų savi
ninkai lyg kokie prasižengėliai 
padėti po $1,500 užstato, ,be to 
ką užmoka kelis šimtus už lei
dimus tuos gėrimus parduoti 
stiklais.

Sekmadieniais uždrausta ir 
stiklelis degtinės parduoti, kad 
žmonės nenusigertų, tuo gi tar
pu namon parsinešęs iš valsti- 
jinės krautuvės gali sekmadie
nį pasigerti tiek kad papildytom 
didžiausius nusižengimus.

Degtinė ir vynas ir alus ap
krauta visokiais taksais, ir ant 
to'užkrauta dar ekstra duoklė 
nežinia kam.

Columbus (sostinėje) pradė
ta šitie visokie svaiginančių gė
rimų biznio skandalai tyrinėti 
dar valstijai nepradėjus valyti 
biznio. Kas toliau bus aišku.

Šitaip dalykams esant, mato
mai rifdenį reikės balsuoti už 
tokius atstovus į valstijos sei
mą kurie pasižadės padaryti 
degtinės biznį, lygų visiems biz
niams ir kiekvienam piliečiui 
pripažins teisę tą biznį užsidė
ti sulyg noro, o ne laikyti už 
gerklės sugriebus ir bandyti iš
kratyti visą naudą tiktai gru
pei gerai organizuotų politikie
rių. ' Rep.

MOTERŲ RATELIS šešta
dienio vakare. Balandžio 7 d., 
Lietuvių salėje turėjo smagų 
draugišką vakarėlį, kur vieni 
šokdami linksminosi, kiti kor
tavo už dovanas.

Sekmadienį, Lietuvių salėje 
įvyko Kultūros Draugijos vaka
ras, programas nusisekė vidu
tiniškai. Publikos buvo neper- 
daugiausia.

Tą pačią dieną naujos para
pijos salėje buvo Moterų Sąjun
gos 36-tos kuopos vakaras, iš
ėjo su geromis pasekmėmis.

Tą pačią dieną Šv. Jurgio pa
rapijos salėje buvo surengtas 
šeimyniškas vakaras ir vaka
rienė Amžino Ražančiaus drau
gijos.

85 UŽMUŠTA. Nuo pradžios 
šių metų Clevelando srityje au
tomobiliais suvažinėta arba pa
čių automobilistų užsimušta, iki 
Balandžio 10 d. 85 asmenys.

Pasirodo kad dabar daug su- 
važinėja girti automobilistai.

Policija imasi naujų priemo
nių persekiot automobilistus už 
neatsargumą. Dabar, del sto
kos miesto ižde pinigų, pradė
jo daugiau areštuoti už neat
sargų važinėjimą, ar girtas ar 
ne, ir visi tie bus baudžiami 
pirmą sykį pinigine pabauda 
$10 ir teismo kaštus.

Patartina Lietuviams būti at
sargiais su automobiliais gatvė
se. verčiau atsargiau ir lėčiau 
važinėti negu pakliūti į polici
jos rankas. Jegu kur reikia 
laiku paspėti, išvažiuokit anks
čiau. Kurie gi bus neatsargus 
ir laužys policijos nustatytas 
važinėjimo taisykles, pakliuvę 
lai niekam ir nesiskundžia ir 
nejieško advokatų pagalbos, nes 
neišgelbės, turės užsimokėti 
pabaudą, o didesni prasižengė
liai atsidurs ir belangėje.

Sekmadienį, Bal. 8 d., Ohio 
valstijoje automobilių nelaimė
se žuvo 7 žmonės.

ATMESTA. Columbus. O.— 
Valstijos atstovų bute tapo at
mesta gubernatoriaus siūlymas 
įvesti pardavimo taksus sukėli
mui valstijos iždui daugiau pi
nigų nekurioms skylėms užlo
pyti. Daugiausia šie taksai bu
tų buvę skirti mokyklų vedimui.

Šis yra trečias kartas kaip 
tas gubernatoriaus taksų pla
nas atmetamas.

LIET. KULTŪRINIO Darže
lio Są-ga rengia pikniką Birže
lio 10 dieną, metinėse sukaktu
vėse Darželio atidarymo. Kitų 
organizacijų prašoma tą dieną 
nieko nerengti.

CL. LIET. KATALIKIŠKŲ 
DRAUGIJŲ Sąryšio susirinki
mas bus laikomas trečiadienio 
vakare, Balandžio 25 d., nuo 8 
vai..’ Lietuvių salėje. Kviečia
mi visi draugijų bei kuopų at
stovai dalyvauti.

J. A. Kiedis, rast. 
7312 Dellenbaugh av.

ŽUDYSTĖS. Clevelande nuo 
pradžios šių metų nušauta jau 
12 žmonių.

MIESTO Valdyba, del lėšų 
stokos, atsisako surinkti nuo 
namų visokias išmatas (garba
ge). Kiemuose visur užversta 
išmatų. Moterys pradeda kel
ti trukšmą ir sako pradės iš
matas versti į gatvę, lai tada 
ateina valytojai ir surenka.

Ir miesto tarybos nekurie 
nariai del to kelia trukšmą, nes 
toks užleidimas yra pavojingas 
sveikatai.

Gegužės 15 d. bus balsavi
mas už prailginimą senų mies
to skolų atmokėjimo, kad sko
lų mokėjimui renkami pinigai 
butų galima panaudoti miesto 
lėšoms. Už tai smarkiai varo
si miesto mayoras Davis, kuris 
prieš rinkimus viską žadėjo pa
daryti, o dabar nieko nedaro, 
net viską pablogino, tik parūpi
no kelis brangius darbus savo 
sėbrams. •

—Iš CWA darbų paleista vi
si 43.000 darbininkų, kurie bu
vo paimti iš bedarbių eilių. Da
bar valdžios pagalba bus palai
koma tik 6,000. kurie užbaigs 
darbus kuriuos CWA’ darbinin
kai nebaigė.

—White Motor Co. Kovo mė
nesį pardavė 800 troku į visus 
šalies kampus.

—Fisher Body Co. Clevelan
de šiose dienose pripažino au
tomobilių darbininkų uniją, ku
ri čia turi skyrių No. 18,614. 
Per 10 mėnesių ėjo tąsynės 
tarp kompanijos ir unijos vir
šininkų, pagaliau kompanija su
tiko užsileisti unijai ir darbi
ninkai galės priklausyti unijoje 
kompanijos netrukdomi.

—Clevelando gatvekarių dar
bininkai subruzdo kuomet šio
se dienose kompanija paskelbė 
norinti įvesti po vieną žmogų 
valdomus gatvekarius ant šešių 
linijų: Fulton, Harvard-Deni
son, Fairfield, E. 79 St., Scovill 
ir Central. Tas reiškia kad ke
li desėtkai konduktorių neteks 
darbo.

—Po trijų savaičių streiko 
pagaliau- Addressograph-Multi- 
graph Corp, dirbtuvė susitaikė 
su darbininkais ir streikas už
baigta. Streikavo virš 400 dar
bininkų. Darbininkams sutei
kiama laisvė priklausyti unijo
je, bet kompanija pasilieka tei
sę imti ir ne-unijistus į darbą 
kada bus reikalas.

—2,200 vežimų ir trokų val
dytojų iškovojo 15 nuoš. algų 
pakėlimą.

—Laikraščių spaustuvių dar
bininkams pakeliama algos.

—Bal. 10 d. susteikavo tele
gramų išvežiotojai reikalauda
mi daugiau užmokesnio. Jie 
reikalauja mažiausia $15 algos 
į savaitę ir 8 valandų darbo į 
dieną. Dabar uždirba apie $6 
į savaitę.

—Cleveland Worsted Mills 
audinyčios darbininkai vėl tu
rėjo riaušes ir muštynes. Strei
kas tęsiasi.

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS 

(iliOG Superior Ave.

GA VO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvų” šios 

ypatos:
“Musų Rytojus”, $2.00
Juozas Gaigalas 5.00
Katrė Šlapkauskiene 5.00
Ona Kairukštienė 10.00
Jieva Baliukinienė ’ 10.00
Marijona Tiškienė 10.00
Petras Jaučiulis 15.00
Antosė Klimkienė 5.00
Juozas Vaičiūnas 10.00

Kreipkitės vėl:
“DIRVA”

6820 Superior Ave. Cleveland

C. Pakeltis Pharmacy
(LIETUVIŠKA VAISTINĖ)

1117 E. 79th Street
(Kampas Pulaski Ave.)

Pranešu savo tautiečiams kad 
mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue į naują vieta, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokiu ki
tokių ligų. (18)

C. PAKELTIS APTIEKA 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.
(Ypatiškai mane galit matyt nuo 

9—12 ryto ir 5—11 vakare)

stonis
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

-— Apačioje ir viršuje — *

Prm —?u pradėsit puošti savo namus pavasari, aplankykit musų dvi krautuves

5522 Euclid Avenue arba 7812 Broadway
!’>'i iruis'ns rinkinis naujų ir gražių 19.31 melų sieninių pcpicrų už girias kainas 

1ŠB\ND' K’T. MUSU PILNAI GARANTUOTUS U. $. Brand DAŽUS-MALIAVAS 
Geriausia in'eilrea ir žemiausios kainos kokias mes kada turėjom per .30 metų.

SPECIALI .1 SIENINĖS POPIEROS PLASTER POPIERIAI
Virtuvei, 111 iogkainbariams ir Salėms po 12c ir 15c roll

nekurios net tik po 5c roll VISIŠKAI UŽBAIGIMAS 19.33 METV
NF.šlNT AMDS POPIEROS PAVYZDŽIU
nekurios tiktai po 8c roll Pigiau negu urmo kainomis.

DYK \l
MALIAVOS SPECIAL 

-I valandų HiGloss Enamel 
S 1.85 Galionas

A PS K A Ič: IA VIM AI NA M U 
KIETOMS GRINDIMS 
ir Kieimedžiui Varnish 

$1.35 Galionas *

MALIAVO.TIMO DARBUI.
NAMUI MALIAVA

2 Rūšių 
Pilnai Garantuota

------ GEROS RŪŠIES MALIAVA DEL GRINDŲ $1.65 GALIONAS ------

Avė. THE' U. S. WALLPAPER & PAINT CO. 7(,I2^,.X

UŽPUOLIKO GALAS
Newark, O. — Tūlas Paul 

Burkholtz, 30 m. amžiaus, už
ėjęs pas kaimynę, netoli kurios 
pirmiau gyveno, užklausė jos 
ar neduos degtuko, ji atnešė 
degtukų, bet jis tada matyt no
rėjo ineiti pas ją į namus, o ji 
nesutiko įleisti. Perširdęs jis 
tą . moterį peršovė, nes buvo at
ėjęs su šautuvu.

Po šovimo jisai pabėgo, bet 
kaimynai girdėdami šūvį ir ma
tydami kas jis toks yra, greitai 
susišaukė į krūvą ir leidosi nie- 
kadėjo jieškoti. Kartu pašau
kė ir policiją ir po laukus pra
dėjo jį gaudyti. Nabagas ma
tyt buvo baimės perimtas kad 
bėgdamas vis klupo ir kėlėsi ir

PARSIDUODA
3236 W. 33 st., netoli Meyer 

avė., pelninga saldainių, cigarų 
ir delikatesų krautuvė, nėra jo
kios kompeticijos. Prie krau
tuvės yra' gyvenimui kambariai, 
nuoma $25 į mėnesį. Smulk
menas gausite pas Zimerman, 
1233 E. 131 St., 1 iki 3 po p.

vėl klupo. Kada buvo gana ar
ti, vienas gaudytojų atstatė į 
jį šautuvą ir įsakė sustoti, bet 
Burkholtz nesustojo, bėgo tolyn 
ir tuo pat laiku kai jam paleis

ta žuvis jis suklupo, kulkos pra
ėjo pro viršų. Bet jis daugiau 
neatsikėlė, matydamas kad ne
ištrūks pats savo šautuvu pa
taikė sau į galvą ir nusišovė.

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
Remove freckles and liver spots.

’ Please call for appointments — HEnd. 9619
1330 GIDDINGS ROAD __________

hliii mu iii n ii i n i limn i limit < tti 111111 n iii n i iiiiiiiiintiiiiiii mini i HiirixtiHiiitttiiui^

WILKELIS FUNERAL HOME
| Licensed Funeral Director
2 6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
— Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vigd 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visia* 
= lygus, be tsižvelgimo į kaštus. ą
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- 
~ derniškas.
= HEnderson 9292
?miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiič

Telefonas jūsų 
namuose atsiel 
na tik 9 centą 

j diena

0 
ŠTAI viena proga kuomet jus no-' 
riai duosite savo kaimynei naudo-! 
(i justi telefoną—kuomet ji ateis' 
norėdama pašaukti telefono kom
paniją ir užsisakyti kad įvestų 
atgal jos telefoną.

Mrs. Smith yra gera kaimynė ir’ 
jus ją mėgstat. (odei nedrysot jaii 
pasakyti kokį nepatogumą ji su
daro jums kiekvieną kartą kada; 
reikia bėgti ją pašaukti prie te-į 
lefono kada jai kas telefonuoja. j 

Bet dabar kuomet dalykai pradė-( 
jo virsti į gerą pusę, Mrs. Smith 
ir daugybė kitų šeimų kurios ži-j 
no kaip nepatogu yra skolinti sa
vo kaimynų telefono pradeda su-* 

sivesti savo telefoną at-.
• gal. Užsakymai telefo-' 

nuojami į musų Business 
Office gaus greitą ati-


