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Laivynu Sutartis
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Streikas pasibaigė. Ak- 
i on, O. — Penkių savaičių 
ilgumo Goodyear gumų iš- 
dirbystės streikas pasibai
gė, kuomet Kovo 21 d. uni- 
jistai nubalsavo taikytis su 
kompanija pasiūlytu taikos 
planu. 14,000 darbininkų 
pradėjo dirbti.

Detroit, Mich. — Auto
mobilių gamyba eina didyn 
ir didyn. Šiose dienose vėl 
pradeda pasiekti 100,000 į 
savaitę automobilių padir
bimo skaitlinę.

Automobilių išdirbėjai ti
kisi šymet padaryti viso į 
5,000,000 automobilių, kas 
reikštų antrą geriausi me
tą visoj automobilių indus
trijoj.

Amerikos Darbo Federa
cija ruošia planus suorga
nizavimui Amerikos plieno 
industrijos darbininkų. Ši 
industrija yra viena iš di
džiausių kurios darbininkai 
nėra organizuoti.

Boston, Mass. — Šilkinių 
moteriškų rūbų siuvyklų 
darbininkų streikas pasi
baigė ir virš 2,000 darbi
ninkų gryžo dirbti.

Dar liko streikuoti 1,000 
prastesnės medegos mote
riškei rūbų siuvėjų.
^ Coshocton, O. — Šio mie- 
što pirštinių siuvykloje ki- 
lo<streikas kuomet kompa
nija paskelbė jog numaži
na darbininkams algas.

Pratęsė sutartį. Nepriei
dami prie kitokios sutar
ties, angliakasių unijos ir 
kasyklų kompanijų atstovai 
konferencijoje New Yorke 
sutarė pratęsti dabar esan- 

> čia kietos anglies kasėjų 
Z sutartį iki Gegužės 1 die

nos. Dabartinė sutartis iš
sibaigia Kovo 31 d.

Harrisburg, Pa. — Viešų 
darbų siuvimo projektuose 
Pennsylvanijos valstijoj tu
rėjo darbo apie 10,000 mo
terų, kurios pirm to buvo 
bedarbių eilėse. Tokių siu
vyklų Kovo pradžioje buvo 
128 įvairiose valstijos da
lyse.

6 sudegė.
Plantacijos 
darbininkai 
nas sunkiai

Lenkijoj užmušta 8 
bininkai. Krakow. — 
sirėmime su policija aštuo- 
ni darbininkai užmušta ir 
daug sužeista, pasekmėj ki
lusio streiko ir protesto de
monstracijos del vieno fab
riko sumažinimo darbiniu-- 
kų skaičiaus.

SUSITARĖ ANGLIJA, 
SUV. VALSTIJOS 
IR PRANCŪZIJA

Londonas. — Kovo 25 d. 
Suvienytos Valstijos, Pran

Tokio, Japonija. — Nau-
Mussolinij jasis Japonijos premjeras

VOKIEČIAI ATSISA
KO APLEIST REIN- 

LANDĄ
Londonas. — Tautų Są

jungos tarybos reikalavimą 
euzija ir Didžioji Britanija apleisti Reinlandą Hitleris 
pasirašė naują tarptautinę atmetė, ir taryba išsiskirs- 
karo laivynų sutartį. Ši tė be jokio nutarimo, bet 
sutartis atmeta apribojimą su atviromis durimis toli- 
karo laivynų didumo, bet! mesnėms taryboms su Vo- 
Suv. Valstijos ir Did. Bri-j kiečiais Lokarno sutarties 
tanija, kurios turi didžiau-j sulaužymo klausimu, 
sius pasaulyje karo laivy
nus, paskirai sutarė palai
kyti savo laivynus vieno
do didumo.

Nors nauja sutartis nu
stato laivų ir jų kanuolių 
didumą, tačiau laivų skai
čių gali statydintis kokį tik 
nori. Sena sutartimi, kuri 
baigiasi Gruodžio 31, 1936 
m., ir laivų skaičius buvo 
apribotas.

Pasirašydamas šią laivų 
sutartį, Suv. Valstijų atsto
vas Norman H. Davis pa
reiškė jog Suv. Valstijos 
“prisidėjo prie pravedimo 
nekuriu pagrindinių prin- jo nepasiskubinimo su at- 
cipų karo laivynų apribavi-j sakymu į tarybos paduotus! 
me, kas, su gerais norais pasiūlymus.
iš kariškus laivynus turin- Taryba sutarė kitą posė-jir pagelbėjimui nuo potvi- 
čių valstybių pusės, pagel- dj laikyti Genevoje kada 
bės sulaikyti kariškų laivų matysis reikalas.
dauginimo lenktynę. . . .”

Visos trys valstybės su
tarė viena kitą informuoti 
apie savo dabar statomus 
karo laivus, ir ateityje apie 
busimus planus laivų sta
tymui. “Baimė ir nežinė bu-;

Iš Berlino pranešta kadį 
Vokiečiai ruošia naują pa
siūlymą atsakymui Į Angli
jos prašymą trauktis iš 
Reinlando. 
nelaukdami, 
gos tarybos atstovai aplei
do Londoną.

Tautų Sąjungos taryba 
išsiskirstė po keleto dienų tikrinimus žuvusiųjų 
laukimo atsakymo nuo Hit
lerio. Kada Hitlerio atsto
vas pribuvo, taryba jau ap
leido posėdį ir Vokiečių pa
siūlymo neėmė svarstyti.

Šitaip sako padaryta kai
po žygis prieš Hitlerį, del

trauktis
To atsakymo
Tautų Sąjun-

Roma. — Kovo 23 d. It 
lijos diktatorius T' 
panaikino Italijos seimo at-i Koki Hirota pareiškė kad| 
stovybę, ir kartu paėmė į j Japonija neišeis į karą tol! 
valdžios kontrolę visas in-Į kol jis bus premjeru, 
dustrijas kurios reikalingos j 
gamybai kokių nors reik-j 
menų sąryšyje su šalies ap
saugos klausimu. Mussoli
ni pasakė jog jis tai daro 
norėdamas visiškai priren
gti savo šalį atsitikime Eu
ropos karo.

Italijos seiiųo vietoje bus 
sudaryta taryba kurią val
do korporacijų ministerija:! 
i tą tarybą sueis atstovai: 
profesijų; industrijų — dar-' 
bininkų ir darbdavių — ūki
ninkų, bankierių ir komer
santų. Jie gamins šaliai 
reikalingus Įstatymus, tu- ' 
rėdami supratimą apie tik-

; rus reikalus, o ne 
šiolei tik siaurus 
uius interesus.

Bendromis Jiegomis Stokim Gelbėti Musu 
Organizaciją!

kaip iki 
parti j i-

POTVINIUOSE
172 ŽMONĖS

ŽUVO

Hirota buvo užsienių rei
kalų ministeriu ir jis per
nai buvo tą pati pareiškęs, 
kol jis bus užsieniu reikalų 
ministeriu.

Jis išreiškė pasitenkini
mo del šiose dienose sovie
tų komisarų tarybų pirmi
ninko Molotovo padaryto 
pareiškimo jog santikiail 
tarp Japonijos ir Rusijos 
gerėja.

Bolševikų ir socialistų elemento susidarius klika ir 
pasivadinus “SLA. Vakarų Komitetu” apvertė SLA. na
rius ir kuopas glėbiais savo išleistų lapelių SLA. Pildo
mosios Tarybos rinkimų agitacijai. Jie tą savo agitaci
ją paremia ne SLA. gerove, bet šmeižimu ir niekinimu 
visų tautiniai ir katalikiškai nusiteikusių SLA. narių ir 
Amerikos Lietuvių. Amerikos Lietuvių istorijoje dar 
niekas nedryso taip bjauriai šmeižti tautišką ir katali
kišką visuomenę kaip savo agitacija ją šmeižia šitie ra- 
clikališko elemento slapukai — bolševikų ir socialistų 
vadų sudaryta klika.

Jie primeta tautiškai ir katalikiškai visuomenei vi
sokias bendroves, tačiau užtyli apie savo organizuotas 
Kujolų ir Bingolų bei kitas bendroves, kurių pagalba

mužvoc I sugrobė dešimtis tūkstančių dolarių Amerikos Lietuvių
IKSKUb ŽUDO ŽUVIS pinigų. Jie užtyli ir apie šios klikos vadų kontroliuotą 
Vancouver, B. C. — Bri-jantrajj skridimą, kuriam surinkta virš $40,000 ir ikšiol 

tiškoj Kolumbijoj upėse ir ( įjeHvių visuomenė nematė galutinų ir smulkmeniškų 
ežeruose labai daug žuvies; atskaitų kuriems tikslams tie pinigai išleista. Kodėl jie 
išžudo juodosios meškos, j bijosi paskelbti smulkmeniškas atskaitas antram skridi- 
kurios mėgsta žuvauti ne[ mui surinktų pinigų? Jie užtyli savo cadų surinktas au
dei maisto bet taip sau žai- ’ ’ ” T'*'L ’’ ’■*=1
džiant su gyvais daiktais.

Tūkstančiai žuvų kasmet 
taip meškų išžudoma.

kas badaujančios šiaurinės Lietuvos pagalbai ir vėliau 
tų tūkstančių dolarių panaudojimą saviems tikslams, 
vietoje siųsti badaujantiems Lietuvos gyventojams.

Šitie Kujolų-Bingolų riteriai primeta tautininkam^ 
Sandaros sunaikinimą, kuomet Sandara su keliasdešimts 
kuopų ir šiandien naudingą Lietuviams darbą dirba ir 
leidžia savo organą “Sandarą”. Bet kodėl jie nieko ne
sako apie šios klikos sunaikintą Lietuvių Socialistų Są
jungą, Lietuvių Darbininkų Literatūros draugiją, kurių

HAUPTMANN BUS NU
ŽUDYTAS KOVO 31 

Trenton, N. J. — Po ke
lių atidėjimų įvykdymo mir- ]<e]iašdešimts tūkstančiu dolarių sutirpo, ju leidžiamas

, .. . . . . ties bausmės Hauptmannui, laikraštis “Kova” žuvo?'
kurie paliete viik tuziną ry- j apkaltintam nužudyme la- šitos slapukų klikos priešakyje stovi vienas Chica-
tinių valstijų, žuvusių skai-'kuno Lindbergho kūdikio, gos socialistų štabo žmogus, kuris paėmęs iš SLA. $7,000
čius nustatyta 172 žmones.) šjose dienose skelbiama kad paskolą, padarė Susivienijimui $7,284 nuostolių virš jam 

jis turės numirti elektriškoj duotos paskolos sumos. Jam buvo leista per kelis me- 
, ...j naudotis nuosavybe nemokant Susivienijimui nuo-

Padarius paskutinius pa-i 
laikei 

praeitos savaitės potvinių, i

Nuostoliai skaitliuojama’ ■ .............   J...
iki $o00,000,000. j kėdėj Kovo 31 d. Guberna-įtus.............................. ... .

Apie 4o0,000 žmonių bu- torius neturi dnu^inu ęules' simeiu ir miestui tnksu bei kitu nuosavybes islnidu ii 
vo likę be pastogės. j0 mirties bausmės įvykdy-

Valdžia mano paskirti ma atidėlioti.
$400,000,000 sumą šelpimui

Reinlando užėmimas ir 
Lokarno sutarties sulaužy
mo neatitaisymas pasilieka 
pačioms tos sutarties ga- 
rantorėms toliau jieškoti 
išeities.

Hitlerio griežtas atsisa-i 
vo rimtas nerimo dirksinis; kymas ištraukti kariumenę 
tarptautiniuose santikiuo- iš Reinlando ir atsisakymas 
se. 1 
nas rengiasi daryti sukelia Tribunolui sukėlė didesnį

nių nukentėjusiems ir įren
gimui didesnių apsaugų nuo 
potvinių ateityje.

Prancūzija Svarsto Im
tis Žygių Viena

Paryžius. — Prancūzija 
mano imtis viena visų gali
mų priemonių prieš Vokią- 

Baimė ką tavo kaimy-1 pavesti bylą Tarptautiniam tiją, jeigu Hitleris visai 
„ m.1----- i.h sisakys užsileisti Reino

ai
ti ž-

nepasitikėjimą ir nuožval- neaiškuma Europos padėty- grobimo klausime.

Prancūzija jaučiasi visai! raginti Lokarno sutarties
gą, kas gali ’privesti prie je. 
didesnio lenktyniavimo

1 ro laivų statyme.
mę ir nepasitikėjimą 
tikim prašalint atvirai 
na šalis kitai pasisakyda- 
mos ką manom daryti”, — 
sako Davis.

ka-
Prancūzija pasiryžus pa-

Tą bai- apvilta Anglijos tokiu šal- garantores, Angliją ir Ita-
mes 
vie-

tu atsinešimu Į 
pasielgimą.

Anglija Svarsto Vokie
čiu Pasielgimą

kuomet nuosavybę galutinai iščiulpė, jis ją primetė Su
sivienijimui. Ir toks gaivalas kuris ištraukė iš Susivie
nijimo $14,284, dabar vadovauja slaptos raudonųjų kli
kos tikslams užkariauti Susivienijimą ir begėdiškai 
šmeižia dorus Amerikos Lietuvius, kurie nepritaria šios 
klikos paslėptiems tikslams.

NEUŽSILEISKIM RAUDONUKAIS!
Ar reikia didesnės veidmainystės kaip skelbti bolše

vikus demokratijos gynėjais, kurie ir dabar garbina Ru
sijos bolševikų kruviną diktatūrą! Šita klika skelbė 
“Lietuvai nei cento” pačiu kritingiausiu Lietuvos gy- 

. .... ........ ___  venimo momentu. Šita klika vienval griovė Susivieni- 
gauti tarptautine paskolą! J\mą, skelbdama jį kaipo supuvusios buižuazijos pan- 
atsipirkimui atgal iš ju at- Ų.abar ta pati kuka jau dedasi Lietuvybės ii u- 
imtu Europoje plotu ir' ko-, Mv>ęn»jm>o gelbėtojais kad su .pagali į r1?™!’ 
. .: j ., 1 J________ , nystes užkariavus arti du milijonus dolarių SLA. turto.Dmjų kituoše kontmentuo-j ■ pejpįa pabrėžti kad šios slaptos klikos statomi kan- 
se, kurias jie valdė iki pa- (]įfĮa^aį vra vienatiniai atsakomingi už tuos begėdiškus 
saulinio karo. Amerikos Lietuvių visuomenės šmeižimus ir niekinimus,

HITLERIS KALBA
APIE ATPIRKIMĄ 

. KOLONIJŲ
su-
ku-

Paryžius. —Vokiečiai 
galvojo keistą dalyką, 
riuo nori išbandyti Europos 
valstybes. Jie sako nori

saulinio karo. Amerikos Lietuvių visuomenės šmeižimus ir niekinimus,
Paskolos prašymą remia nes jje savo vardais ir atvaizdais tą slaptą agitaciją pa

savo pasiryžimu atpirkti remia ir užgiria. Ypatingai, kuomet SLA. viršininkai 
Danzigo karidorių, Sileziją I leidžia savo vardais ir atvaizdais tokią begėdišką šmeiž- 
ir Klaipėdos kraštą, ir ki-j (Pabaiga ant 6-to pusi.)
tas teritorijas.

Šia savo kalba apie norą 
atpirkti tas prarastas teri
torijas yra Vokiečių noras 
įrodinėti kad jiems tos te
ritorijos labai reikalingos. 
Paskolos joms atpirkti ži
no niekas neduos. Taigi 
jie gali kėsintis ir jas 
grobti.

Ypatingai, kuomet SLA. viršininkai
Vokiečių! liją, pradėti Vokiečių spau

dimą. Jeigu Anglija, Bel
gija ir Italija atsisakys ei
ti išvien su Prancūzija, ji 
dirbs viena. Ji užves aš
trius finansinius varžymus, 
tarp tų ir Prancuzijos-Vo- 
kietijos biržos sutartį, kuri 
aprūpino V okiečius labai 
reikalingais užrubežio pini
gais. Prancūzijos ekonomi
stai tiki kad Vokietija to
kiu bildu gali būti pAklup- 
dyta trijų mėnesių bėgyje, 
kuomet negalės gauti užsie
nio pinigų reikalingų pirki
mui žalios medegos iš kitų 
šalių.

IMSIS PRIŽIŪRĖTI
LIETUVOS

TILTUS
SOVIETUOSE KARVES 

ŠERIA ADATOMIS
Maskva. — Valdžia suse

kė kad kaip kur geroms pie
ninėms karvėms į pašarą 
įmaišyta adatų ir vinių, ir 
pora karvių nuo to nudvė- 
sė. Gal tą kas padarė šiaip 

Bassett, Ark.jsau iš asmeninio keršto, bet 
šeši| valdžia tiki kad tai esąs 
vie- darbas nežinomų sabotažni- 

kų, kurie pasiryžę sutruk
dyti Stachanovcų judėjimą

sprogime 
sudegė ir 
sužeistas.

dar-
Su-

Londonas. — Kovo 25 d. 
Anglijos ministeriu kabine
tas svarstė Hitlerio užėmi
mą Reinlando ir ko Angli
ja turi laikytis toliau.

Anglija numato Prancū
ziją svyruojant tarp dviejų 
minčių: imtis ekonomiškų 
sankcijų prieš Vokietiją, ir 
pasitikėjimo Anglijos mili- 
tariškos pagalbos.

Italijos ilgas tęsimas ka- 
■ ro su Etiopija surūpino An- gauti kuodaugiausia pieno .. -.

• Ml • 1 1»V1 1 _ Elllcl. AUl 1 IciLllNld. 11 11(30 Uis karvių valdiškose ukese. , v- ,, ,__ - laukia Mussohmo pasiūly
mo Etiopijos karo baigimo 

Brazilijos prezidentas Ge- sąlygų.
tūlio Vargas Įvedė šalyje 
karo stovį,

uz-

ke-

Baigdama posėdi, taryba 
iš priežasties dar kartą išleido tiesiogini 

radikalų judėjimo prieš vy- prašymą Italijai ir Etiopi- 
riausybę. | jai baigti karą.

ŽYDAI RŪPINASI SA
VŲJŲ IŠGABENIMU 

Iš VOKIETIJOS
Anglijos Žydai pradėjo 

vajų sukėlimui milijono sv. 
sterlingų (apie 5 milijonus 
dolerių), kuriais pagelbės 
Vokietijos Žydams išsikel- 

i ti į Palestiną ar kur kitur.

Patvirtino, Ottawa.
Kanados atstovų butas 
tvirtino Kanados ir Suvie
nytų Valstijų savitarpinės 
prekybos sutartį.

Pakorė. Indianapolis. — 
Indiana valstijos kalėjime 
tapo nubaustas pakorimu 
tūlas Barrett, 55 metų am
žiaus, už pereitą rudenį nu
šovimą federalio valdžios 
agento. Šiam seniui pri- 
skaitoma nužudymas apie 
5 kitų žmonių jo kaimyniš
kuose vaiduose Kentucky 
kalnuose.

pa-

Kaunas. — Paskutiniais 
leriais metais buvo atsitikimų 
kad del blogos tiltų priežiūros 
buvo susisiekimo katastrofos.

Pereitais metais gamtos mo
kytojų ir profesorių ekskur
santai viename valsčiuje Įlūžo 
su visu autobusu. Ateityje to
kioms nelaimėms išvengti vi
daus reikalų ministerijos vy
riausi statybos ir sauskelių in
spekcija imsis visų galimų prie
monių.

Netrukus bus paskelbta tai
syklės ir jos bus 
dyti.

’ Pagal taisykles 
valdybių laikomų 
viešo naudojimo
tiltus turi prižiūrėti: apskričių 
savivaldybių laikomus tiltus— 
apskrities valdyba; pirmos ir

pradėta vyk-

visuose savi- 
sauskelių ir 
lauko kęlių

buti

nu
tiltų

antros eilės miestų tiltus —• 
burmistras; valsčių savivaldy
bių — viršaitis; ir viešo ųau- 
dojimo lauko kelius — seniū
nas.

Visi tiltai nemažiau kaip vie
ną kartą per metus turi 
patikrinti.

Tekninė tiltų priežiūra 
matyta tokia: metalinių
viršutinė dalis turi būti nuolat 
švariai užlaikoma. Ypač šva
riai turi būti užlaikoma santva- 
rinių metalinės konstrukcijos 
atraminiai mazgai ir tt. Surū
dijusios dalys turi tuojau būti 
nuvalomos ir nudažomos, o ap
naikintos dalys turi būti pakei
stos naujomis.

Mediniai tiltai per pirmus 5 
metus turi būti tikrinami kr. •- 
met. Nuo 5 iki 10 metų ir - 
žiaus — kas 6 mėnesiai; senes
ni kaip 10 metų tiltai nuolat.

Visuose ilgesniuose kaip 20 
metru tiltuose turi būti numa
toma priešgaisrinė apsauga.



rp - - - DIRVA 

pie Pittshurgho Tvaną
Korespondento 

Pranešimas
17 dieną Pittsburghą 
apsemti vanduo, nuo 

lijo per kelias die- 
kalnų subėgęs į upes

iižtvandino jąę. Vanduo apsė
di® . Pittsbifrghą taip kad mies- 
^įįbizniškftj i dalis buvo po 18 
pėdų vandeniu.

“dpriskaitoma 25 milijonai do
larių nuostolių, o kiek gyvasčių 
•ŽUVO pasirodys vėliau.
•"■’IKovo 20 d., šią žinią rašant, 
'Ipirusių žmonių jau buvo su- 
irasta. 44 ir 350 sužeistų. Ne

PO VARGŲ — UŽĖJO 
DARBYMETĖ

Pittsburghas ima atsikelti iš 
po savo skaudaus smūgio visu 
smarkumu. Visas darbas vir- 

' to iš naikinimo j atsištatydini-

‘tik vanduo daro nuostolius bet atsisteigti,

mą. Iš po to smūgio miestas 
ir jo apielinkės kyla virš nusi
minimo ir susigraužimo.

Tūkstančiai darbininkų stojo 
darban apvalymui griuvėsių ir 
vandens sunešto dumblo ir šiu
kšlių. Biznio įstaigos, nuo ma
žiausios iki didžiausios, ir in
dustrijos bei viešų reikmenų Įs
taigos visu smarkumu ėmėsi

apsivalyti. atsinau-
•hr’Ugnis, nes jau kelinta diena jinti ir užsipildyti naujomis 
klega Waverly Oil Works ir su- prekėmis, mašinomis ir reikme-
■degė šiaip namų, kurių gaisrai nimis, kad galėti) išnaujo pra- 
■pnėjo nuo potvinio. dėti savo judėjimą.

Pittsburghas buvo be elek-į Tūkstančiai ir tūkstančiai 
-bros šviesos per keletą dienų, bedarbių vyrų ir moterų gauna 
-krautuvėse ir namuose žmonės darbus, ir dirbs per daug sa- 
žv.ietėsi žvakėmis; per i porą vaičių ateityje.
avienų nėjo gatvekariai, nes ne- Milijonai dolarių valdžios šel- 
-buvo elektros. Elektros garnį- pjmo fondų suplaukia i šią sri- 
aiimo stotis buvo apsemta. i Q. Dirbtuvės ir Įmonės gaus 
■’• Kovo 20 d. gatvekariai pra- milžiniškus užsakymus nuo ma- 
IJi&jo vaikščioti ir ligonbučiai žiausių dalelių iki didžiausių 
-gavo elektros, kurios pasiskoli- reikmenų. Reikalinga bus dau
gio- iš neapsemtos apielinkės' gybe stiklo, medžio, cemento ir 
^elektros gamyklos. plieno ir Įvairių mašinerijų.
X.Vanduo taip staigai užklupo Pittsburghas ne tik pats at- 
4r iš abiejų upių užliejo miestą sistatys bet gaus užsakymų iš 
kari daugelis žmonių buvo su- visur kitur pristatyti reikmenų 

-laikyti aukštuose namuose, be atsistatymui išpo savo nelaimės.
{■maisto ir vandens. Pora žmo
nių prigėrė norėdami valtele 
■privažiuot gelbėt kitus arba iš-; 
■ liuosuot juos iš vandens.

’„y Pittsburghas atsirado be ra-j 
-lijo, be šviesos, be telefono ir 
.■•be laikraščių, nes ir tie nega
lėjo išeiti. Tik vienas Sun Te-’ 

^Jtęgraph dienraštis davė kelis 
..puslapius skaitymo, spausdina- 
.mas kaimyhiškame mieste, ir 
-j§;;to laikraščio Pittsburgh© gy- 
_ypntojai tegalėjo gauti žinias 
.apie savo baisią nelaimę.
n--Valdžios ir kitų miestų laik- 

,tą$čių lėktuvai skraidė virš ap- 
-Semto miesto ir fotografavo.
-t “Baišu ir Įsivaizduoti kiek 
tai buvo vandens ir kiek žmo
nių neteko kitas viso turto. 
r>->Tas keliu dienu lietus baimės 
Įvarė ir tiems kurie gyvena 
atl-kštai . kalnuose. Kelios Lie
tuvių šeimos, kaip Marmokai.l 
Rumšai, Petrauskai ir Mikeš-j 

“kiti gyvena Kirkpatrick kalne. 
Niio lietaus, pradėjo slinkti ir 

‘do'kalno šonai, kas padarė di-j 
"delės baimės ir daug nuostolių.’ 
tlšigu daugiau neslinks tai ga

ilės ten žmonės dar gyventi, 
“rfars ir reiks pridėti darbo nu- 
'si-valymui.

• Pittsburgho visi fabrikai 
vandenyje, tai visi žmonės ne- 

“dirba. Krautuvės irgi uždary- 
.T’<5's, tūkstančiai žmonių negali 
dir-bti. Prisibijoma kad epide- 

-_mija neužpultų nukentėjusio 
"•miesto jr žmonių, nes geriamo 
‘.Vatldens visai mažai teliko.

Tokie potviniai vienos savai
tės laiku Įvyko visose rytinėse 
valstijose — kas yra labai re
tas atsitikimas.

Visos dirbtuvės suėmė Į dar
bą visus savo darbininkus ir 
dar tūkstančius daugiau. Nuo 
1929 metų, darbuose nebuvo 
tiek darbininkų kiek dirba da
bar.

Nuo pasaulinio karo, dirbtu
vėse ir visur nebuvo tokio su
judimo dirbti kaip dabar.

SMULKIOS ŽINIOS IŠ 
POTVINIŲ

Pittsburghas netekęs elektros 
iš priežasties potvinio, atsidū
rė lyg tamsybės amžiuose, be 
visų patogumų kokius gali tu
rėti šiais civilizacijos laikais.

Potvinio vanduo pasitraukė 
iš miesto vidurio Kovo 19 d. 
vėlai naktį.

Plačioje Pittsburgho apielin- 
kėje kur potviniai siekė, desėt- 
kai žmonių liko be pastogės.

Kovo 21 d. padėti pasunkino 
ir žmonių vargą padidino snie
gas ir pradėjimas šalti.

Laike potvinio, Pittsburgho 
srityje gimė virš šimto kūdi
kių. Viena moteris netoli Bos
ton. Pa., pagimdė kūdikį valty
je, kuomet ji buvo išgelbėta iš 
apsemto namo. Kitos moterys 
turėjo ligoninėse lipti kelis 
aukštus laiptais, arba buvo už-

%'Kaip Pittsburghas stovi dar 
“tokio didelio potvinio nebuvo.

neštos, nes nebuvo elektros ir 
keltuvai neveikė.

1^P7 metais buvo didelis potvi- 
ir'vanduo buvo pakilęs 38 

pėdas, šio potvinio vanduo pa-

Gasolinas parsidavė po iki 
50c galionas, pieno kvorta po 
25c. ir duonos bakanėlis iki 30c.

kiįp iki arti 50 pėdų. Po ano 
-Pjoįvinio, upių krantai buvo i.š-i 
epilti dar 9 pėdas ir jau many- 

kad pavojaus nuo potvinio 
mėgalės būti. Bet štai, tik po
rą dienų lijo ir taip vanduo 
nuo Allegheny kalnų greit su
bėgo ir užtvąndino upes kad 
nrpės pakilo iki 46 pėdų ir mie
stas atsirado po 18 pėdų van
deniu.
- SMažai tegali ir traukiniai 
vaikščioti, taigi ar tik nepri
trūks maisto. Elektrds nėra 
tai, ir duonos mažai tėra, nes 
nėra kam mašinas ' sukti duo
nai maišyti, o rankom' nėpajie- 
gią tiek išminkyti.

-l'aš pats ir su gasolinu : pri
truko gasolino, ir tik retai ku
li gasolino stotis turi ranka su
kamus purtipus, kiti visi elek- 

varomi.“ Didžiausią bizni 
dąrp tie kurie turi gąsdino par
duoti, nes automobilistai eilė
mis laukią.

'Be'j-^io.Jr'Įjfektyos labai ny
ku,' nors mės ir nesam vande
nio apsemti. J. Virbickas.

Mieste tvarką prižiūrėjo ka- 
riumenė, saugodama apsemtas 
krautuves ir namus nuo vagi
lių.

Kaip greit vanduo nuslūgo, 
visos įstaigos ir įmonės pradė
jo apsivalyti ir atnaujinti biz
nius ir darbus.

Pennsylvanijos p o t v iniuose 
žuvo po vieną, du ir daugiau 
žmonių sekančiuose miestuose 
n- miesteliuose: Pittsburgh© ar
ti 50 žmonių, Johnstown, Brad
dock, McKees Rocks, Neville 
Island, Dashfield Dam, Daw
son, McKeesport, West Eliza
beth, Easton. Brookside, Tur
tle Creek, Granville, Vander
grift, Harrisburg, Pottsville, 
Rossiter, Sunbury, Milton, Pe
tersburg, Herndon, Clearfield, 
Hunting ton, Plains, Kingston, 
Eve ret .. Loretto, E. Freedom.

Nuo Pittsburgho, vanduo ke
liavo tolyn Ohio upe, užgriebda
mas lengviau ir gana žiauriai 
daugelį miestelių ir keletą di
desnių miestų abiem upės pa
kraščiais keliose valstijose.

- "IT’S TOASTED"

IŠ TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO

populiarūs cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daug’ 

negu Lucky Strike

Per dvidešimt penkerius metus The 
American Tobacco Kompanijos 
tyrinėjimų štabas nuolat darbavosi 
pagaminti apčiuopiamai puikesnį 
cigaretą- būtent.cigaretą turinti kuo 
mažiausiai išgaruojančiu sudėtiniu 
dalių, su pagerintu skonio turinin
gumu-“ LENGVA UŽSIRŪKYM/į."

Mes tikime, jog Lucky Strike C i ga
rduose yra įkūnyta skaičius tikrai 
pamatinių pagerinimų, ir jog visi 
tie pagerinimai susideda, kad paga
minti augėlesnės rūšies cigaretą - 
naujovišką cigaretą, cigaretą pada
rytą iš turiningo, branjaus-kūno 
tabako — Lengvą Užsirūkymą.

Copyright. 1936. The American Tobacco Company

Potviniai Pennsylvanijoje ki-l 
lo ne tik prie Allegheny ir Mo
nongahela upių, kurios susilie-, 
ja į Ohio upę,’bet ir prie kitų' 
upių.

Dideli potviniai ištiko ir cen- 
tralinėj Pennsylvanijoj, prie 
Susquehanna upės ir prie kitų 
upių. Ten padaryta taipgi mi
lijonai dolarių nuostolių ir žu
vo desėtkai žmonių.

Johnstown, Pa., aukščiau 
Pittsburgho, potvinyje kuris 
prasidėjo pirmiau negu Pitts- 
burghe, žuvo 15 žmonių, 5,000 
liko be namų.

LIETUVIAI TAIPGI 
NUKENTĖJO

Tarp sunkiai nukentėjusių 
nuo šio baisaus potvinio yra ir 
daug Lietuvių, ypač šiaurinė
je miesto dalyje.

Valdžia Gelbsti
Amerikos Raudonasis Kry-^ 

žius atsišaukė į visą šalį aukų ( 
gelbėjimui nukentėjusių. Prie 
to valdžia dalina maisto per-', 
viršį ir teikia kitokią pagalbą.

Nukentėjusiose srityse mais
to netrūksta, nes federalė vai-, 
džia turėjo jo surinkus milijo
nus svarų. Konservuotos mė
sos išdalinta nukentėjusioms 
vietoms 27,000,000 svarų.

Prezidentas Roosevelt pasky
rė $43,000,000 iš viešiems dar
bams turimų pinigų gelbėjimui 
nukentėjusių vietų atsistatyti 
ir pasitaisyti. |

Viešų darbų vedėjas tiki pa
statyti į nukentėjusias vietas 
250,000 viešų darbų darbinin
kų.

Daug Lietuvių biznierių, kaip^ 
tai J. šhimkets, Julius Šimkus, 
F. Dargis, J. Lukėnas, J. Ma- 
žukna, V. Wilkouskis, P. Ba
joras ir daug kitų šeimų pali
ko kritiškoje padėtyje. Dau
gumas nespėjo išsinešti nei rū
bų nei rakandų, kiti nesigelbė- 
jo nemanydami kad vanduo pa
kils taip aukštai.

McKees Rocks mieste, Pitts-1 
burgho kaimynystėje, taip pat1 
daug apsemta ir Lietuvių. Iš; 
biznierių Gudelis, J. Zabela. J.' 
Evanauskas, Pranckietis, Paiko-, 
tas, J. Dargis, Petraitis, Kai
rys, Paskas, Švagžda ir daug 
kitų.

Nekurie iš to potvinio norė
jo pasipinigauti: paėmė už iš
vežimą baldų iš namų po S400.; 
Valdžia tokius gaudo.

Nekurtos keptuvės ėmė 35cĮ 
už1 bulkelę duonos, o vienas Žy
delis norėjo 50c už vieną žva-i 
kūtę. Jis gavo nuo pirkėjo juo-' 
dą akį. Valdžia tokius pasi- 
naudotoius žmonių nelaime nu-,
baus.

Iš Lietuvių ikšiol negirdėti 
nuskendusių.

Lietuvių judėjimas sustojo, 
atidėta ir buvę ruošiami paren
gimai. Tuo tarpu čia lankėsi 
su Lietuvos paveikslais J. Ja
nuškevičius, bet jo paveikslų 
rodymas reikėjo atidėti.

P. Pivaronas.
J. A. URBONAS

“Dirvos” Agentas Daytone 
534 Michigan Ave. Dayton, O.

Potvinių Nuostoliai
Paviršutiniai apskaičiuojama 

kad šiame potvinyje žuvo apie 
2«00 žmonių tose valstijose ku
rias palietė potviniai.

Viso be namų atsidūrė apie 
260,000 žmonių.

Nuostoliai skaičiuojama ar
ti 300,000,000 dolarių.

NAUJOJOJ ANGLIJOJ pa
tvinus Connecticut upė apsėmė 
keliolika miestų. Mass, valsti
joj užtvino Springfield, North- 
amton ir kiti miestai. Conn, 
valstijoje labai apsemtas Hart
ford miestas, kur kariumenė 
pastatyta sargybai. Aptvino 
Manchester ir Middletown mie
steliai. Sustojo gelžkelių judė
jimas, nekurie miestai liko be 
elektros šviesos.

MASSACHUSETTS valstijoj 
Merrimack upės potvinis palie
tė miestus Lowell, Lawrence, 
Haverhill ir kitus.

Potviniai užklupo Maine ir 
New Hampshire valstijos šiau
rinėje Naujojoj Anglijoj.

OHIO VALSTIJOJE, potvi
niai užklupo Portsmouth, Ma
rietta, Cincinnati ir kitus mie
stus.

PIETINĖS VALSTIJOS irgi 
pajuto potvinius. North Caro
lina ir Georgia valstijose žuvo 
apie 20 žmonių.

POTOMAC upė savo vande
nimis buvo apsėmus kelis mie
stus savo pakelyje, Maryland 
valstijoje.

Kiekvienas Užsitraukimas Mažiau Rūgštūs

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS

Jūsų gerklės apsauga - 

prieš kni+ėjimus - pries kosuli

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

BAIA.NC5
| L U C K Y STRIKE

Pittsburghe Potvinio 
Pasėkos

Viso miesto gyventojai pra
dėjo gauti geriamo vandens be 
jokio trukdymo.

Miesto ir parapijinės mokyk
los savaitės pradžioje dar bu
vo uždarytos, bet apie 90 nuo
šimčių apskrities mokyklų pra
dėjo veikti.

Miestas turi 160 įvairių mo
kyklų įstaigų, kuriose ne viso
se dar gaunama vandens ir 
šviesos.

Taupymui elektros jiegos pa
tiems reikalingiausioms daly
kams, miesto valdyba pareika
lavo kad teatrai butų laikomi 
uždaryti, taipgi kad nebūtų de
ginama elektriškos iškabos ir 
skelbimai.

Elektra svarbiausia reikalin
ga ligoninėms, vandens pumpa- 
vimo stotims, policijos ir ug
niagesių signalams, pieninėms, 
keptuvėms ir tam panašioms 
viešų reikmenų įstaigoms.

SUNAIKINTA 29 TILTAI
Šių potvinių laiku Pennsyl

vanijos valstijoje sunaikinta 
29 didieji tiltai ir kiti šeši taip 
apgadinti kad be pataisymo 
negalės būti naudojami.

Vandens išplauta 38,000 my
lių vieškelių, kurie turės būti 
taisomi.

Vokiečiai Uždarė Tilžės 
Lietuvių Laikraštį

Pagėgiai. — Tilžėje pasitei
ravus sužinota kad vienintelis 
Prūsų Lietuvių laikraštis “Nau
jasis Tilžės Keleivis” tikrai jau 
antra savaitė negali išeit, ka
dangi ikšiolinei jo redaktorei 
O. Vilmantienei atimta teisė 
laikraštį redaguoti, o kitas re
daktorius kol kas dar nepatvir
tintas. Matyt tam tikros įs
taigos tyčia prisikabino prie 
prie Prūsų Lietuvių laikraščio, 
tik .kad jis daugiau negalėtų pa
sirodyti. Laikraščio užgniau
žimas yra vienas skaudžiausių 
smūgių kuris Prūsų Lietuvius 
iki šiol ištiko.

Paryžiaus laikraštis “Temps” 
stebisi kad, girdi, nepaisant 
Vokietijos-Lietuvos s a n t i kių 
pagerėjimo, suduotas Rytprūsių 
Lietuviams toks skaudus smū
gis, sustabdžius paskutinį jų 
spaudos organą. “L.A.”J

DAYTON
PRAKALBOS IR PROGRA

MAS
Kovo 29 d., šeštadienio va

kare, čia įvyks prakalbos ir 
programas kurį rengia SLRKA. 
191 kuopa, parapijos salėje. 
Kalbės Clevelandiečiai, Adv. P. 
V. česnulis ir kiti, ir vietinis 
klebonas. Dainų programą iš
pildys parapijos choras. Ver
ta visiems Lietuviams atsilan
kyti, nes čia retai pasitaiko ge
rų kalbėtojų girdėti. “D.” Rep.

PASARGA LIETUVIAMS 
KOMUNISTAMS

Aš žemiau pasirašęs, noriu! 
persergėti savo brolius Lietu-! 
vius komunistinės idėjos, ma-Į 
nančius važiuoti į sovietų rojų 
apsigyvenimui. štai kas atsi
tiko su mano įsisvajotu važia
vimu. Kadangi aš esu buvęs 
per visą laiką komunizmo idė
jos sekėjas, kaip yra ir daug 
tokių Lietuvių čia Amerikoje, 
tai man užėjo noras važiuoti į 
tą giriamą darbininkišką rojų, 
ir tenai laimingai gyventi.

Pradėjau rengtis važiavimui 
jau 1934 metais, čia atsirado 
bolševikas Rusas, kuris atliko 
susirašinėjimus su konsulatu, 
už ką užmokėjau 5 dolarius. 
Bet jisai rado išeitį mane nu
skriausti ant 20 dolarių, paim
damas už vizą $29.70, o už vi
zą mokėjo tik $9.70. Mat, bol
ševikų agitatorių yra toks už
siėmimas skriausti ir išnaudo
ti savo idėjos draugus.

Gavęs visus dokumentus, nu
sipirkau laivakortę čia Dayto
ne. Nuvažiavau į Nevv Yorką 
Sausio 21 d. š. m., o 23 d. jau 
reikėjo sėsti į laivą važiuoti į 
rojų. Bet čia sovietų konsu
las pareiškė kad aš negaliu va
žiuoti apsigyvenimui, nes nesu 
Rusijos sovietų pilietis. Jei
gu noriu apsilankyt, galiu va
žiuoti pasidairyti porą savaičių 
kaipo turistas.

Aš tokio pasiūlymo nepriė
miau ir sugryžau atgal į Day
tona. Tas viskas man kašta
vo du šimtai dolarių.

Taigi, broliai darbininkai, 
bukit atsargus, neklausykit ko
munistų agitatorių nei jų laik
raščių apie jų peršamą rojų, 
nes apsigausit kaip aš esu ap
gautas. Musų agitatoriams tas

rojus reikalingas girti tik tiek 
kiek jie gali iš musų naudotis, 
ir bolševikiški agitatoriai su sa
vo giriamu rojum mus vargšus 
darbininkus išnaudoja daugiau 
negu kapitalistai.

Laikraštis “Dirva” visados 
teisingai rašė ir teberašo apie 
komunistų vadų-agitatorių blo
gas puses ir jų tą skelbiamą ge
rybių pilną rojų. Bet mes, ko
munistų sumulkinti darbinin
kai, netikini iki patys negau
nam persitikrinti ir skaudžiai 
nukentėti, kaip tas “nevienas 
Tamošius”. Komunistiški va
dai nuolat “Dirvą” pakolioja 
už jos teisingus aprašymus, ir 
daugelis darbininkų jų klauso.

Andrius Matusevičius.

AKRON
STREIKAS BAIGĖSI

Akrone šios savaitės pradžio
je paplito smagios kalbos ir 
žmonės jautėsi nepaprastai ge
rai, nes pasibaigė didžiulės 
Goodyear gumų dirbtuvės dar
bininkų streikas, kuris tęsėsi 
penkias savaites. Streikas la
bai skaudžiai atsiliepė ant visų 
darbininkų ir biznierių, nes ap- 
skaitliuota kad per tą laiką tie 
streikavusieji darbininkai ne
gavo algų trijų milijonų dola
rių sumoje, taigi tiek pinigu 
buvo mažiau apivartoje.

Streikai! buvo išėję apie 15 
tūkstančių darbininkų. Pagal 
tokią minią streikas buvo ga
na ramus. Dirbtuvės vartai 
buvo uždaryti ir saugojami — 
niekas negalėjo lysti dirbti, 
kaip buna kitose dirbtuvėse 
per streikus, žinoma, keli dar
bininkai gavo gerai ir apdau
žyti streiko bėgiu, bet per savo 
kaltę, na ir porai Lietuvių te
ko.

Streikeriai iškovojo šiokias- 
tokias geresnes sąlygas ir ti
kisi geresnės ateities.

Ilganosis.

ANSWERS TO QUERIES ON 
PAGE 8.

BEATRICE PALUB. stenographer, 
efficient for the Ohio Bell Telephone.

MR. K. S. KARPIUS, was the 
culprit, whom thru haute or inability 
slipped.

YOU GUESS.
Little daughter of MR. ARTHUR 

KRAUSE. She attends St. Aloysis 
parochial school.
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IR KITOSE ŠALYSE

(Tęsinys iš pereito num.)

GRAŽIOSE ALYTAUS APIELINKĖSE
RUGP. 28. — Kelionėje iš Marijampolės j 

Alytų, autobusas pravažiavo dar pro sekančias 
vietas:

SIMNAS. Simnas, nedidelis miestelis, bet 
didele, gelsva trumpais bokštais. oažnyčia. Mie
stelyje žmonių kaip ir nebuvo, tik matėsi pulke
liai žydų. Miestelyje tačiau matėsi kaip kas ir 
naujo, čia stovėjom kelioliką minutų, inėjau 
vienon alinėn ir išsigėriau kvaso. Paskui toliau 
važiavom. Simnas stovi prie ežero. Laukuose 
nuo ežero matėsi gervių pulkai, kurios matomai 
jau apleidinėjo Lietuvą ir skrido i šiltus kraš
tus. Laukų plotai matosi visai be medžių.

Paskui dar privažiavom Santaiką, bažnyt
kaimį su maža medinuke bažnytėle. Matosi dau
giau ežerų. Už Santaikos buvo Linksnėnai, ir 
paskui jau pasimatė gražios kalnuotos Alytaus 
apielinkės, Nemuno krantai su pušynais.

Iš Marijampolės į Alytų atvažiuoti truko 
porą valandų su keletu minutų, taigi tuoj po 10 
valandos ryto jau buvau Alytuje.

Iš Marijampolės, telegramų buvau pranešęs 
savo draugui Mikui Buturlovui kad važiuoju i 
Alytų tiesiog, nors buvom taręsi abu važiuoti 
iš Kauno, pas jo seserį ir švogerį Marę ir Anta
ną Ajauskus. Buturlovas jiems pranešė apie 
mano važiavimą pas juos, taigi pp. Ajauskai ėjo 
į autobusų stotį mane pasitikti- Jie ėjo per ži
nomą artimą kiemą tiesiog nuo savo namų, o aš 
nežinodamas kad manęs kas lauks, ėjau miesto 
link į Lietuvos Banko skyrių Alytuje, kur žino
jau p. Ajauskas tarnauja kaipo buhalteris. Ten 
nuėjus, patyriau kad p. Ajauskas dabar atosto
gauja ir banke nesiranda. Beeinant gatve, gir- 
mane siuntė į jų namus. Beeinant gatve, gir
džiu mane kas tai iš užpakalio šaukia. Nesiti
kėdamas kad kas Alytuje mane pažinotų, einu 
sau neatsigryždamas, iki šaukimas pasidarė vi
sai aiškus, ii- atsigryžęs pamačiau kad tai man 
reikalingi žmonės, kurie jau pažino mane, nors 
nebuvo niekad matę. Pažino todėl kad toje gat
vėje nebuvo jokio žmogaus, tik jiems pažysta
ma banko tarnaitė, ir todėl kad buvau aiškiai 
iš paviršiaus nepanašus į Alytaus gyventoją.

Taigi, gatvėje su pp. Ajauskais susisveiki- 
nom. Ponią Ajauskienę, kuomet dar buvo mer
gaitė, pažinojau iš Vilkijos, nes ten su jos bro
liu Miku Jankėm mokyklą ir draugavom.

Parėjom į jų namus, ir turėjom visokių 
kalbų iš 25 metų atgal, ir man buvo Įdomu pa
tirti kaip p. Ajauskienė, kaip ir visa Buturlovų 
šeima, Rusai, kurie buvo išvykę į Rusiją, išliko 
gyvi per tą didįjį karą ir bolševikų revoliuciją.

Mikas Buturlovas galėjo į Lietuvą sugryžti 
del to kad su mumis Vilkijoje, jaunas būdamas, 
išmoko Lietuviškai ne tik kalbėt bet ir rašyt, 
nežiūrint jo tėvo didelio prieštaravimo, kuris 
net pašiepdavo musų Lietuvišką kalbą, nes buvo 
caro valdžios atsiųstas, gal but Lietuvių Rusini
mo tikslu, į Vilkiją degtinės monopolio vedėju. 
Du jų vyresni vaikai, sūnūs ir duktė, Rusijoj ir 
liko, bet Mikui ir Marei, jauniems, kurie abu 
gerai mokėjo Lietuvių kalbą, buvo laimė išsi
krapštyti iš komunistų “rojaus” ir sugryžti į 
Lietuvą, nes Lietuvoje gimę, Lietuvišką kalbą 
moka, ir niekas negalėjo juos įtarti svetimais 
atbėgėliais. Marė Buturlova ištekėjo už p. An
tano Ajausko Rusijoje ir kartu parvaqiavo kai 
gryžo į Lietuvą. Jis pats išbuvo Rusų kariu me
nėje kelioliką metų; per karą buvo įvairiuose 
frontuose; su Vokiečiais karia -o pirmame mū
šyje; paskui buvo išsiųsti į Karpatų kalnus. 
Pasakojo kaip labai daug išvargo, visko išken
tėjo, bet išliko gyvas ir pagaliau gavo sugryž
ti į savo gimtinį kraštą.

Kadangi p. Ajauskui esant atostogose nebu
vo kas veikti, tokio svečio kai p aš pasipainioji
mas davė progos gerai laiką suaikvoti, nes man 
rūpėjo viskas Alytaus srityje matyti, o jis vis
ką žinojo ir visur galėjo prieiti.

Alytus, kaip man papasakojo, ir kaip dau
geliui to krašto išeivių yra žinoma, susideda iš 
dviejų miestų: vienas Alytus 'yra Suvalkų Ne
muno pusėje, antras Vilniaus pusėje. Per mie
stą eina sraunus Nemunas, mietas guli ant Ne
muno aukštų krantų, per Nemuną gi guli senas, 
senas medinis tiltas. Visas beveik Alytaus biz
nis yra Suvalkų pusėje, kur miestas gerokai 
padidėjęs, išsistatęs puikių mūrinių namų • po 
porą' aukštų. Apielinkėse yra gražių medinių 
gyvenamų namų. Ant kiek seniau Alytus galė
jo būti menkas miestelis sprendžiau iš senos

Tai
Bet

ug-
Ajauskais, priėjom 
dienos laiku vienas 
mokė juos tikėji- 
yra ir senos kapi-

sukrypusios jo bažnyčios ir senų medinių 
mų aplink bažnyčią, netvarkiai sustatytų, 
buvo ir visas Alytus šioje Nemuno pusėje, 
po karo, Alytus tapo apskrities miestas, 
atsidarė valdžios įstaigos, ir miestas cuiėjo 
ti. Besi vaikščiodami su pp. 
prie senos bažnyčios, kurioje 
kunigas, susivadinęs vaikus, 
mo. Ten pat prie bažnyčios
nes, kuriose parodė man du svarbius kapus: pir
mutinio Lietuvos karininko, Juozapavičiaus, ku
ris buvo bolševikų nušautas ant tilto per Nemu
ną, laike Lietuvių kovų už laisvę. Ant to tilto 
taip pat yra išstatytas paminėjimo ir pažymėji
mo ženklas. Antrą kapą rodė Lietuvos šaulio 
mokytojo, Juozo Bloznelio, kuris buvo Lenkų 
nužudytas 1923 metais ir pakištas po ledu; jo 
kūnas buvo sugautas ties Alytum ir palaidotas 
šiose kapinėse.

Alytus stovi smėlyne, Nemuno krantai nu
augę gražiais pušynais, kuriuose dygsta vienas 
po kitam įvairių Alytaus valdininkų ir profesio
nalų moderniški gyvenami namai, nekurie net 
perdideli, bet matyt jų kišenini išneša tokius 
namus statyti. Kadangi tuose smėlynuose ir 
pušynuose yra vietos užtektinai, daugel tų namų 
turi pusėtinus plotus žemės aplink save. Toje 
žemėje auga daržovės ir vaismedžiai, taigi že
mė ne visai bevertis smiltynas. ,

Alytus turi gražų parką, prie kurio stovi 
mediniai gimnazijos trobesiai, sustatyti iš bu
vusių kareivinių, atneštų iš anos Nemuno pusės. 
Parku tačiau galima vadinti visus miesto plote 
pušynus, nes visur gražu, malonu pasivaikščioti, 
yra kur liuoslaikis praleisti, ir oras labai svei
kas. Visas tas gražias vietas stengėmės su p.

BIRŽŲ APSKRITIES Savivaldybės įstaigos; nauji rūmai. Tokius puikius rumus Lietuvoje statosi ir 
kitos Savivaldybės, kurioms reikalinga. Statyba Lietuvoje dabar graži, su skoniu.

muzejėlį, kur esąs koks tai istoriškas dokumen
tas, ant kurio esąs uždėtas vyties (žirgvaikio) 
ženklas-antspauda. Kunigas tikėjo jog tai esąs 
pirmutinis dokumentas ant kurio tokis ženklas 
panaudotas, bet kai paminėjo to dokumento am
žių, kuris ten įrašytas, žinojau kad vyties ženk
las Lietuvos didžių kunigaikščių buvo vartoja
mas jau daug pirmiau. Apkalbėję apie rytojaus 
kelionę į Dzūkijos istoriškas vietas, su p. Ajau- 
sku gryžome pietų.

Po pietų, vėl ėjom į Alytaus apieiinkes. 
Ajauskas norėjo man parodyti nugriautą tiltą 
per Nemuną aukščiau nuo Alytaus, kur Rusų 
laikais ėjo gelžkelis į Vilnių, ir kitą tiltą dar 
aukščiau už Alytaus, per kurį eina susisiekimas 
su kitais miestais rytinėj Lietuvoj.

Eidami pagelžkeliu, kuris vedė nuo miesto 
į Nemuną, priėjom diktoką fabriką. Kadangi 
tai buvo Amerikiečio fabrikas, p. Ajauskas no
rėjo kad aš užeičiau susipažinti su savininku. 
Tai buvo lentpjūvė, malūnas ir baldų dirbtuvė. 
Tas fabrikas vadinasi Alytaus Lietuvių Preky
bos ir Pramonės bendrovė “Dzūkija”. Jos da
bartiniu savininku ir vedėju yra Pranas Dymša,

Ajausku apeiti, ir aš tikrai gėrėjaus Alytaus ]{urjs ten apsibuvo nuo 1920 metų, Amerikoje 
gamtos grožiu.

Pasivaikščiodami, ėjom link Alytaus Lais
vės paminklo, kuris išstatytas tarp parko ir pu
šyno pravestoje plačioje alėjoje, didelėje aikštė
je. Bet ištolo paminklą pamačius pasirodė kas 
tai ne taip kaip reikia. Mano vedžiotojas pra
dėjo aiškint kad to paminklo viršūnė tapo per- paskelbčiau “Dirvoje' 
kūno nutrenkta, ir prie jo apačios, ant pat pa- nį gap kreiptis į Praną Dymšą viršminėtos ben- 
matų, guli nublošktas moteriškas pavidalas, ku- drovūs vardu. Fabrikas didelis ir turi visas 
ris išdidžiai stovėjo viršuje aukšto pedestalo.' reikalingas mašinas ii' medžio apdirbimui ir mil- 
Paminklas toks gražus ir aukštas kad buvo iy- tų malimui; buvom užlipę ant kelinto aukšto 
gus su aukštomis tos vietos pušimis.. Mačiau apžiūrėti ir net išsimiltavau. Malti tuo tarpu 
ir atvaizdą to paties paminklo kaip jis išrodo1 nieko neturėjo, bet baldų skyriuje mačiau pa- 
čielybėje. Tiesiog didingas ir gražus. Ant la- 'daryta keletą puikių padargų, ir kitame skyriu- 
bai aukšto pedestato stovi angelas ir pučia tri- je buvo baigiama daryti naujas viršus dideliam 
mitą. Stulpas keturkampis cementinis, jo vienu pasažieriniam autobusui, 
šonu matosi didelis pavidalas kardo, su smailga- 
liu žemyn, 
lyg kryžių.

pušyne, mūrinius gra- 
buvo Rusų karo ligoni- 
Lietuvos kariai sveika-

Į LATVIJĄ GALĖS’ 
VYKTI 2,000 DAR

BININKŲ

gyveno Homestead, Pa. Pasakojo kad jam vie
nas likęs gali daryti pragyvenimą, tik reikalin
ga, daugiau pinigų, ir sako norėtų gauti partne
rį su pinigais, kuris apie tokį biznį nusimano. 
Užsiminė kad reiktų apie 6,000 dolarių kapitalo 
pastatyti tą biznį ant gerų kojų. Prašė kad 

jei kas nori dėtis į tą biz-

Išėjom toliau, ir ėjom gelžkelio bėgiais ar- 
aukštytinė dalis sudaro ir rankeną ;r tyn Nemuno. Kadangi gelžkeliui reikia tiesaus 

žemutinėje paminklo pedestalo da-į kelio tai jis ir buvo nutiestas aukštu tiesiu 
lyje iš visų keturių šonų įdėta bronzinės lentos1 piltu pilimu, kuris aukštesnis už apačioje
su tam tikrais išrašais. Prie tų išrašų iš visų gančius medžius. Artyn Nemuno einant, 
keturių pusių nuo plačiojo pamato padaryta pri- pilimas darosi dar aukštesnis, nes pakrantė 
lipti laiptai, iš to paties cemento-betono nulieti, tyn upės eina žemyn ir žemyn. Daėjus iki 
Tiesiog malonu matyti įvairiuose Lietuvos mie- kraščio upės, gelžkelio bėgiai pasibaigia,
stuose tokius didingus paminklus, kaip jau mi-Įper Nemuną tiltas nugriautas, net nukirsta ar 
nėjau milžinišką Dr. Vinco Kudirkos stovylą nupjaustyta į vandenį buvę sukišti poliai ant 
Vilkaviškyje, ir Alytuje šitą didingą Laisvės Pa- kurių gulėjo tiltas, 
minklą.
virtainis plotas žolynų ir gėlynų, ir aptverta ap- šynais, gražus, 
linkui žema geležine tvorele.

Nuostabu kodėl perkūnas pasirinko trenk
ti į Alytaus Laisvės paminklą, kurio viršy j e sto
vėjo ne kokio smertelnas žmogelio pavidalas, bet 
angelo!. .. .

sri
au
tas 
ar- 
pa- 
nes

Iš to aukšto pilimo žiūrint, 
Aplink šį paminklą įrengta didelis ket- Nemuno krantai matosi toli, ir visi nuaugę pu- 

Nemunas nėra jau toks platus 
kaip ties Kaunu, bet užtektinai platus ir srau
nus.

AMERIKIEČIAI ALYTUJE
eina į 
artyn

Daugus, 
prie de-

krantu praėjom 
geležinį

Palikę šią vietą, ėjom Nemuno šlaitu aukš
tyn prieš vandenį, prie kito tilto, kuris perveda 
į kitą Nemuno pusę ir plentas 
Varėną, Merkinę ir kitur, jau

Pasakysiu kur ėjom; Ponas Ajauskas, suži-i marklinijos.
nojęs apie mano atvažiavimą į Alytų, norėjo Per tankius krumus, šiuo 
aprodyt man ir kitas Dzūkijos įdomias ir isto- gal porą kilometrų, iki pasiekėm aną 
riškas vietas, ir mano paties tikslas buvo per' tiltą. Tiltas kaip tik buvo uždarytas, nes taiso-
Alytų važiuoti į Varėną ir kitur, apsilankyti pa-l mas — Lietuvoje dabar smarkiai taisomi, geri- 
demarklinijo vietose, kur Lenkai užgrobę Lie- narni ir keliai ii- tiltai. Tiltas geležinis, bet rie
tuvių žemes. Taigi p. Ajausko buvo kalbėta su aukštas ir nelabai ilgas. Tame tilte p. Ajauskas 
vienu Alytaus gyventoju, kuris turi automobilį, išrodinėjo man visas karo žymes kur Rusų ir 
ir jis sutiko mus pavažinėti, užmokant tik už Vokiečių šaudytasi: per storoką plieną kulkom 
gasoliną (benziną, kaip Lietuvoj sako). Tas išvarstyta skylių skylės. Aš net stebėjausi kaip 
gyventojas tai Amerikos Lietuviams gerai žino- kulkos gali permušt tokio storumo tilto rėmus, 
mas Kun. J. Krasnickas, kuris gryžęs 
kos po karo įsitaisė Alytuje puikius 
baigia savo senatvę. Kun. Krasnicko 
jau, tik tiek prisiminiau kad jis apie
atgal turėjo kokią tai bylą su So. Bostono “Ke-iš p. Ajausko girdėjau, tuoj išsiėmęs iš kiše- 
leiviu”. Kun. Krasnickas pasirodė dar energin-j niaus knygelę ir paišelį, rašausi. 
gas, kalbus vyras.

Kun. Krasnickas, 
skais, sužinojęs apie 
mano norą aplankyti 
mielai sutiko pavėžėti, ir norėjo dar nuvežti ma
ne į neįsitėmijau kokio ten miestelio kokį tai Į šiame visame kelių kilometrų kelyje nuo Nemu-

iš Ameri- Tilto visas medinis nutiesimas buvo nuimtas, 
namus ir dėjo naują, taigi tiltu nebuvo galima nei eiti, 
nepažino- Darbininkai dirbo aname gale tilto.
25 metai Nenorėdamas užmiršti nekuriu dalyku ką

Ajauskas tuoj 
pastebėjo, ir aš pats dasiprotėjau, kad Lietuviai 

geras kaimynas su Ajau- dirbanti ant tilto, pamatę mane rašant, nepalai- 
mano keliavimo tikslą irįkytų už kokį Lenkij šnipą, tiltus “mieruojantį”, 
istoriškas Lietuvos vietas, nes juk čia nepertoli nuo Lenkų užgrobikų.

Kadangi tiltas buvo taisomas ir uždarytas,

murinės kareivinės, vis

no ir Alytaus nebuvo jokios gyvos dūšios: nie
kas nėjo ir nevažiavo. Plentas eina per mišką. 
Tik štai nežinia iš kur prieš mus atsiranda ant 
plento didelis vyras, kuris jau ištolo pasirodė 
ne koks darbininkas ir ne ponaitis, bet įtaria
mas nepasitikėtinas asmuo, apie kurį p. Ajaus
kas ir pastebėjo, sakydamas kad tokiose vieto
se su tokiu tipu nelabai saugu susitikti. Bet aš, 
dar niekad gyvenime niekeno neužkabintas, vi
sai nejutau jokios baimės. Jis ėjo ir praėjo, ko
ją už kojos vilkdamas, matyt neturėjo kur eiti 
ir ką veikti.

Kairėje plento pusėje yra senos Rusų kapi
nės, kurių tik vartai tėra, viskas kitas sunykę 
ir užleista. Kapinėse iš seniau yra prilaidota 
ir pažymesnių Rusų, bet karo laiku jose sugul
dyta tūkstančiai Rusų kareivių. Niekas tų ka
pinių neužžiuri, gal tik tie aukšti medžiai jas 
globoja nuo visiško sunykimo....

Artyn Alytaus, priėjom tame pačiame šone 
kur kapinės, gražiame 
žius didelius namus, tai 
nė, dabar čia atvažiuoja 
tai sustiprinti.

Toliau sekė didelės
apgaubtos pušyne, ir aplink kareivines matyt 
labai gražiai ir švariai užlaikoma, tiesiog reikia 
grožėtis. Kad neužmirščiau ką matau ir ką man 
pasakoja, aš vėl išsitraukiu knygelę ir paišelį ir 
dairydamasis aplinkui užsirašinėju. .. . O čia 
kieme vaikšto ir karininkai, kiti per langus ga
li matyt. . . . Man vėl užėjo mintis kad matan
tieji gali palaikyti mane už kokį svetimą žval
gą, ir norėdami gali prisikabyti. .. . Bet kai ne
turėjau blogų norų, sakau, jeigu kas atėjęs už
klaustų ką čia rašinėju, lengvai pasiaiškinčiau. 
Praeik tu Vokietijoj, Lenkijoj ar Rusijoj pro 
kareivines ir rašyk ką j savo knygelę.... gali 
patekti karo teismui. Ten tave ir pamato, ir 
sugauna, o Lietuviai tokie sferos širdies, nelin
ki kitam blogo, ir tiki kad jiems kiti nedarys 
blogo. Mano vietėj galėjo eiti ir padaryti viso
kius užrašus kokis išdavikas.

Netoli kareivinių susitikom pareinant kuopą 
kareivėlių, kurie matyt gryžo į kareivines. Jie 
eina ir dainuoja. Vienas pirma jų eidamas, jų 
vyresnysis, veda dainą, o jauni kareivėliai dai
nuoja paskui jį, savo stipriais kaimietiškais bal
sais. Nugirdau pro šalį praeinančius dainuo
jant šiuos žodžius:

“Savo mielai mergužėlei
Sudiev pasakysiu!. ...”

Toliau vėl, toje pačioje kareivinių eilėje, 
Ajauskas parodė Alytaus kalėjimą >— vie-

Ji yra ka-

nusileidus, 
radio pro-

P- 
nas senų Rusų kareivinių didelis namas užim
ta kalėjimu, čia jau ir gali pažinti kad tam 
vieta, nes langai apkalti sukryžiavotomis gele
žimis.

Dešiniame šone prieš kareivines ir kalėji
mą yra labai didelė, lygi smėlinga aikštė, kur 
kareiviai raiti ir pėksti atlieka mankštas, čia 
arčiau į miesto pusę, aikštės kampe stovi baž
nyčia, seniau buvusų Rusų cerkvė, 
reivių bažnyčia. •

Parėjom pagaliau namon, saulei 
Vakarieniaujant, klausėmės Kauno
gramo. Kadangi šiuo laiku atsibuna ūkininkų 
streikai, tikėjausi kad kas nors iš aukštesnės 
valdžios žmonių pasakys kokią gražią kalbą, pa
aiškins žmonėms, prašys jų nesidėti prie riau
šių, bendrai nurodys pavojų ir blogą del to, ar
ba išpasakos kad tai yra tautos priešų darbas, 
nes per tokias kalbas valdžia susiartintų su sa
vo žmonėmis, pasidarytų jų draugais. Bet to 
negirdėjau. Kitose šalyse, radio išnaudojama 
visokiausiai propagandai, kuri tik naudinga sa
vo kraštui. Lietuvoje dar prie to nepriaugę ir 
neturi sumanių radio stoties vedėjų. Paskaitė, 
papasakojo paprastas žinutes, vyriškas ir mo
teriškas balsas, ir viskas.
Bus: Vilniaus pusės Alytus; Miško Mokykla;

Areštuoti “ūkininkai”; Neišvažiavimas
i Pademarklinijį. Alytaus Gimnazija,

Kaunas. — Latvijos žemės 
ūkio rūmai per Lietuvos konsu
latą Rygoje kreipėsi į. musų ati
tinkamas įstaigas siūlydami ir 
šiemet samdyti iš Lietuvos apie 
6—8,000 sezoninių darbininkų 
lauko darbams. Latviai nori 
pradėti darbininkams samdyti 
jau kovo mėn. Sakytieji rūmai 
pasižada, kad pereitais metais 
samdant Latvijai musų darbi
ninkus pasitaikę 
ir nesusipratimai 
Jie pasirūpinsią, 
kai butų vežami 
musų įstaigomis 
ka.
Lietuvos darbininkus, busią 
taip sutvarkyti reikalai, kad 
nekiltų nesusipratimų dėl dar
bininkų išlaikymo ir atlygini
mo. Busiąs gerai sutvarkytas 
ir darbininkų grįžimas į Lietu
vą. Su visais darbininkais bu
siančios surašytos sutartys.

Vidaus reikalų ministerijoje 
tas klausimas aiškinamas. Da
bar renkamos žinios apie esa
mus musų laisvus lauko darbi
ninkus. Kai kurios įstaigos es
ančios neigiamai nusistačiusios 
dėl darbininkų išleidimo į Lat
viją. Girdi, lauko darbininkų 
vasarą stinga musų pačių ūki
ninkams. Tačiau daugumas yra 
kitokios nuomonės, nes musų 
ūkininkai dažniausia naudojasi 
visiems metams samdomais dar
bininkais. Jie pasamdomi me
tų pradžioje. Miestelių gi dar
bininkai ir mažažemių šeimos 
nariai bernauti ar mergauti re
tai eina. Jie gyvena iš atsitik
tinų uždarbių. Vasaros metu 
jie kartais eina dirbti pas ūki
ninkus padieniai, bet daug to
kių darbininkų yra laisvi. Dėl 
to manoma, kad musų ūkinin
kai dėl išvykstančių į Latviją 
darbininkų negalį nukentėti, nes 
tie darbininkai, kurie su ūkinin
kais yra sudarę sutartis visiems 
metams, į Latviją nevyksta. Ti
kimasi, kad ir šiemet neatsiras 
didesnių kliūčių musų darbinin
kams vykti į Latviją, šiomis 
dienomis klausimas bus galuti
nai išspręstas. “L.A.”

nesklandumai 
bus pašalinti, 
kad darbiu in- 
iš anksto su 
sutarta tvar-

Vietose, kur nori samdytis 
darbininkus,

Lietuvos Iždo Pajamos 
Plaukia Geriau negu

Pemai į
Kaunas. — Pirmutiniai duo

menys apie šių metų valstybės 
pajamų plaukimą rodo žymų 
pagerėjimą, šiais metais per 
Sausio mėnesį ir pirmas dvi sa
vaites Vasario mėnesio įplaukė 
24,890,000 litų. Tuo tarpu per
nai per tą patį laikotarpį paja
mų buvo gauta tik 22,670,000 
litų.

Vien tik iš svarbesnių paja
mų pozicijų: žemės mokesčio, 
darbo pajamų mokesčio, mui
tų, monopolio ir miškų šymet 
Sausio mėn. įplaukė 8,760,000 
litų. Pernai buvo gauta 7,600,- 
000 litų. “L.A.”-

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

“Dirvos” knygynas turi nau
dingą knygelę tiems kurie nori 
apsipažinti su Amerikos pilie
tybės klausimais kurie reika-, 
lingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai.
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland, O.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negąunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

"Dirvos" Admin.

“Dirva” kasmet duoda keliu 
dolarių knygų vertės įdomių 
apysakų — ji niekad nenusi
bosta skaityti —- $2 metams
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SLA. RINKIMAI
Kovo mėnesį prasidėję, Balandžio mėnesio bėgyje 

baigsis SLA. Pildomosios Tarybos rinkimai. Diduma 
kuopų savo balsavimus atliks Balandžio mėnesį.

Ką šie SLA. rinkimai reiškia? Jie reiškia arba 
musų raudonukų, komunistų-socialistų klikos, pasigro- 
bimą šios 50 metų senumo Tautinės organizacijos į sa
vo rankas ant visados, arba tautininkų paėmimą jos j 
savo kontrolę, kaip per virš 45 metus buvo.

Tautininkai ir katalikai SLA. nariai balsuos į savo 
organizacijos valdybą tik už prakilnius, patriotinius 
Lietuvius kandidatus, bet socialistų ir komunistų suklai
dinti žmoneliai, reikia apgailėti, deda pastangas užsidė
ti sau ant sprando tuos gaivalus kurių visas malonumas 
per eiles metų buvo Susivienijimą griauti.

Prie tų, reikia su apgaila pasakyti, randasi vilčių 
nustojusių ir tautininkų veikėjų, kurie savo atšalimu 
nuo Susivienijimo reikalų socialistams-komunistams dik- 
čiai pasitarnauja. Šiems.broliams reikia pasakyti: Jeigu 
jus neinat su mumis, tai einat prieš mus: jus einat :>u 
raudonaisiais musų tautos priešais!

Jeigu kas del asmeniškumų negali pažiūrėti į rei
kalą ant kurio remiasi visa Amerikos Lietuvių tautinės 
srovės garbė, kuomi jie nori būti vadinami?

H: ❖ *

Dabartinis SLA. prezidentas Bagočius pereitame 
seime pirktais delegatais įsigavo Į Susivienijimo vado
vybę. Kada jam šitas prikišama, jis paleidžia visus per
kūnus prieš tautininkus ir tą faktą žinančius. Jis gal 
■bandys ateinančiuame seime už tai visus tą faktą kelian
čius net išmesti iš Susivienijimo. Tačiau po ranka turi
me fotografiją jo laiško, rašyto Balandžio 4 d., 1934 m., 
prieš 1934 metų seimą Detroite, kame pats Bagočius pa
sirašo po sekančiomis savo instrukcijomis:

MALONUS LIETU
VOS SVEČIAI

Vos kelios dienos kaip iš
lydėtas garbingas Lietuvos 
svečias, Vyskupas Matulio
nis. Šiuo tarpu Amerikos 
Lietuviai jau yra susilaukę 
ne vieno bet keletas įžymių 
svečių iš Lietuvos, kurie čia 
atvyko ne kaipo turistai 
vien del “good time”, bet 
kaipo Lietuvos gyvenimo 
įvairių sričių reprezentan
tai.

Štai gerb. Kan. F. Kemė
šis, Žemės Ūkio Akademi
jos profesorius, kuris Ame
rikon atvyko kiek anksčiau 
Lietuviškam mokslui mede- 
gos pasirinkti.

Štai Lietuviško meno dai- 
montas, visų gerbiamas ir 
mylimas skulptorius Petras 
Rimša; atvykdamas Ameri
kon jis atsivežė nemenką 
rinkinį savo kurinių, kurie 
daro garbės Lietuvių tau
tai kuriais didžiuotųsi kiek
viena tauta. Skulptorius 
P. Rimša yra pareiškęs no
rą surengti kelias savo ku
rinių parodas. Pirmutinė 
paroda berods turi įvykti 
New Yorke. Jo parodų pa
sisekimu turėtų būti užin- 
teresuotas kožnas Lietuvis.

gi Lietuvio kam Vilniaus i 
reikalai nerūpėtų, — tat šio 
svečio atsilankymas, šalę 
Kan. F. Kemėšio, Vilniaus 
Geležinio Fondo įsteigėjo, 
yra be abejo vertas geriau
sio pasisekimo.

Štai Dr. Jonas Leimonas, 
Lietuvių Pasaulinės Sąjun
gos sekretorius, jaunas bet 
jau žinomas visuomeninin
kas ir kultūros darbuoto
jas, Pavasarininkų pirmi
ninkas.

Gerbiami svečiai, ne tik 
kaipo svečiai, einant tradi
ciniu Lietuvių svetingumu, 
bet ir kaipo visuomenės 
darbininkai ir Amerikos 
Lietuvių kultūrinio darbo 
talkininkai, be abejo užsi
tarnauja būti sutikti broliš
kai, nuoširdžiai. Broliškas 
nuoširdumas paprastai ven
gia formališkumų ir malo
nius svetmylystės žodžius 
jungia su darbais. Linki
me svečiams malonių pažin
čių ir Įspūdžių ir geriausio 
pasisekimo u ž s i b rėžtame 
darbe.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius, 
Washington, D. C.

KAIP GALIMA PRARAS- 
, TI AUKSO PINIGUS

Pittsburghe vienas vaiki
nas nuėjo į viešą vietą pir
kti degtinės paduodamas 
$20 auksinį. Paklaustas ai
tas $20 yra jo, jis bijoda
mas bausmės už prilaiky
mą aukso negrąžinto val-

ISTORIŠKA
APYSAKA

Iš D. L. K. Gedimino 
Laikų

Vertė A. VĖGĖGĖ

Vilkų Lizdas

“1. Kad Jūsų kuopa jei dar nebalsavo, kad balsuo
tų už pažangiosius kandidatus, ir kad nė vienas balsas 
nebūt praleistas. Tas reikalinga mums kaipo moralė 
pergalė seime.

“2. Neatbūtinai išrinkit tiek delegatų kiek Jųsij 
kuopai galima, reiškia pilną kvotą. Pragyvenimo klau
simas Detroite bus pilnai aprūpintas, o jei su nuvažiavi
mu turėsite sunkumus, tai praneškit broliui Julius Mic
kevičius, 3653 So. Halsted St., Chicago, Ill., ir man, li
mes kaip nors rasime būdą sutvarkyti jų nuvažiavimą ir 
pragyvenimą.”-

Tai tik pora ištraukų iš Bagočiaus ilgo laiško (su 
jo gramatiškomis klaidomis).

Iš kur jie ėmė pinigus užtikrinimui pragyvenimo de- 
sėtkams delegatų Detroite visą savaitę ir jų atvežimui 
i seimą? Spręskit patys.

Sulaikymui tokio negražaus darbo musų broliškoje 
organizacijoje, privalome balsuoti už tautininkus kan
didatus į Susivienijimo Lietuvių Amerikoje valdybą.

Štai gerb. Vincas Uždavi- 
nis, “Musų Vilniaus” laik
raščio redaktorius, jaunas 
bet pasiryžęs visuomenės 
veikėjas, nepailstamas ko
votojas del Vilniaus grąži
nimo Lietuvai, gabus rašy
tojas ir didelis Vilnečių 
draugas. Jo atvykimo tik
slas: geriau sužapindinti 
Amerikos Lietuvius su Vil
niaus klausimu ir su Vil
niečių Lietuvių padėtimi 
Lenkų okupacijoje. Nėra

džiai, sakė kad jam koks 
tai žmogus davęs ir prašęs 
nupirkti degtinės. Valdžia 
už tai iš jo tą $20 atėmė. 
Jei butų pasakęs kad jo, 
butų buvęs nuvestas į ban
ką ir butų gavęs už tai $20 
popieriniais pinigais.

Kurie turit auksinių pi
nigų galit juos ir dabar iš
keisti į popierinius. Bau
džiama tik tie kurie suse
kama auksą slepiant.

TOLERANTIŠKUMO 
PAMOKA

Amerikos Lietuviams ka
talikų redaktoriams ir vei
kėjams patartina Įsidėmėti 
šitą:
- Štai atvyko iš Lietuvos 
svečiai, Vilniaus reikalais 
darbuotojas, Vincas Užda
vinys, ir Pasaulio Lietuvių 
■Sąjungos Sekretorius Dr. 
Juozas Leimonas.

Vinco Uždavinio atsilan
kymas ir jo atstovaujama 
misija yra kiek kitokesnė 
negu Dr. Leimono.

Dr. Leimonas skelbiamas 
dar ir kaipo Pavasarininkų
— grynai partiviškos kata
likų organizacijos — pirmi
ninkas.

Jis, tačiau, atvyksta dau
giau visuomeniniais reika
lais, o ne vien pas katali
kus.
, Ar Amerikos Lietuviai 
tautininkai rėkia ir reika
lauja kad jis parodytų Lie
tuvos kokių nors tautinin
kų organizacijų liudymus ir 
įgaliojimus?

“Dirva” sveikina šį sve
čią jo misijoje, Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos reikale, 
nors jis turi tikslo ir savo 
atstovaujamos Pavasarinin
kų organizacijos reikalais 
daug ko dirbti ar kalbėti.

“Dirva taipgi prašo sa
vo skaitytojų atsinešti į 
Lietuvos veikėjus svečius 
kaip į vertus pagerbimo 
žmones, ir tiki kad kiti tau
tinės srovės laikraščiai taip 
į juos atsineš.

Tuomi mes privalom pa
rodyt pavyzdį musų netolc- 
rantingiems broliams kata
likams, kurie pereitą metą 
labai garsiai rėkė ir bolše-

vika.vo Adv. R. Skipitį, ku
ris atvažiavo į Ameriką tos 
pačios Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos ir pirmo Pasaulio 
Lietuvių Kongreso reikalu.

Adv. R. Skipitis būdamas 
laive ant vandens, neturėjo 
kaip parodyt musų katali
kams savo įgaliojimų iš jų 
idėjinių organizacijų, ir jie 
nelaukę iki jis išlips iš laivo 
paleido visas batarejas 
prieš jį.

Nors Lietuva susideda iš 
visokių partijų ir pažiūrų 
žmonių, ir ten jie vieni ki
tus toleruoja, išsitelpa, bet 
kaii) tik pasijudina kas iš 
Lietuvos į Ameriką važiuo
ti, musų katalikai Čia įsi
vaizduoja kad niekam ki
tam nevalia į Ameriką at
važiuoti kaip tik kunigui 
arba jų partijos žmogui.

Tas turėtų baigtis, musų 
katalikai turėtu, būti tole
rantingi ir atsižiūrėti ko
kiame amžiuje gyvena. Jie 
garsiai kalba apie demokra
tines laisves Lietuvai, bet 
patvs Čia Amerikoje . nori 
būti diktatoriais kiekvieno 
visuomeninio judėjimo.

Tokie yra ir musų socia
listai'ir komunistai, bet lai 
jie sau pasilieka nuošaliai,- 
su jais jokios kalbos nėra.

TĖVIŠKĘ APLEIDUS
Mergaitė nubudus
Pas langą sėdėjo,
Rankose gitara
Gailiai suskambėjo, 
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Žiuriu per langelį
Rytas, vakarėlis,
Negaliu išvysti
Brangios tėviškėlės.....

Tiktai per sapnelį
Aš tave regiu,
Dainas iš svajonių
Aš tik tau pinu....

Ak kaip ilgu, ilgu 
Visuomet vienai, 
Širdį man taip spaudžia 
Kad aš ne tenai....

Jos užgautos stygos
Gailiai suaidėjo, i
Per josios veidelį 
Ašaros riedėjo. .. .

Marė Butkus.

Vokietijoj jau' atlikta pa
sekmingi bandymai kalbėji
mo telefonu, vadinamu “te
levizija”, kur kartu matosi 
ir kalbanti asmenys, ’nors- 
pasikalbėjimas buvo iš dvie
jų miestų, Berlino ir Leip- 
zigo. Badymas pasisekė, 
nors kalbanti asmenys bu- 

Ivo matyti gana prastokai.

TU SUGRYŠI
Tau iąeinant tėvas sakė;
“Sunau, neužmiršk namus. .. . ”
Tu skridai lyg ta plaštakė 
Ten Į užmarių kraštus.

Nuskridai toli, ten toli, 
Ten kur saulė naktį teka.; f
Laimę radęs* betgi, broli 
Gryžk-i ten kur tėvas sakė.

Tik nelauki kol jaunatvė
Pasakys: “Džiaugtis gana....”
Gryžki. broli, į Tėvynę, 
Ta*vęs laukia ji senai. . . .

Salos* . - Vytautas Gurklys*

(Tęsinys iš pereito nr.)

V.
Kryžiuočių rūmo rusis buvo suvestas 

kanalais, kurie tęsėsi net iki Vislos upės. 
Į tuos kanalus buvo metama visokios šiuk
šlės ir taipgi lavonai tų kuriuos kerštingi 
kryžiuočiai nužudydavo. Tačiau kad kai 
kuriuose kiemo vietose geležiniais krotais 
užkaltuose kanaluose oras nuo stovinčio 
vandens nesukeltų smarvės, vėl buvo pra
vesta rynos, kuriomis nuolat bėgo vanduo 
iš Vislos. Tasai vanduo, krisdamas iš vir
šaus, plaudė viską upėn.

Taigi ir kuomet Siaurutis, o paskui jį 
ir Jonas, įšoko anon skylėn, pagriebė juos 
vanduo ir nežinia kaip ilgai nešė juos to
lyn. Vargšai vaikinai, norėdami gelbėtis, 
instinktiviai rankom ir kojom judėjo, kas 
apsaugojo juos nuo nuskendimo. Vandens 
nešamas Siaurutis pirmutinis priplaukė 
ant kaž kokio akmens ir įsitvėrė jo ran
kom. Nuvargęs tačiau jis buvo taip kad 
negalėjo valdyti rankų, lyg butų jau pas
kutinė jo gyvenimo valanda atėjusi.

Neužilgo tačiau atsipeikėjo ir pradė
jo graibytis rankom aplinkui. Vanduo čia 
mažai jau siekė; atsisėdo todėl ant akmens 
ir ilsėjosi/ Staiga pajuto kad pro nukar
tas vandenin jo kojas praplaukė lyg žmo
gaus kūnas.

— Jonai! — sušuko Siaurutis dreban
čiu balsu ir, nieko nemanydamas, nusilei
do žemyn nuo akmens.

Vandens tolyn stumiami, plaukė jie 
kanalu, ir kokiu budu atsidūrė tarp au
gančių upės pakraštyje žolių, ir kaip ilgai 
ten gulėjo, nei patys nežinojo. Kuomet 
atsipeikėjo Siaurutis, vis girdėjosi jam 
vandens užimąs, toli kalbančių žmonių bal
sai, nežinojo tačiau kur jis randasi, kas 
aplinkui jį dedasi. Tik švietė jam saulės 
spinduliai, putė ramus lauko vėjelis, o ten 
tarp žolių, paukštelių balsai skelbė jam 
kad aplinkui jį yra gyvybė. Prasitrynę 
vaikinas akis, apsidairė ir staiga užgirdo 
vaitojimą. Visomis jiegomis pakilo ir pa
sirėmė alkūne. Netoli jo gulėjo visas pur
vinas ir sužeistas Jonas. . . .

— Jonai! — sušuko Siaurutis. — Jo
nai! — dar kartą šuktelėjo, norėdamas 
persitikrinti ar gyvas ir ar ištikrųjų mato 
tai kas jam akyse rodosi.

— Ką? — atsiliepė balsas iš artimų 
krūmų.

Sudrebėjo širdis Siauručio krutinėję, 
pakėlė galvą ir klausėsi kaip kiškis, norė
damas persitikrinti iš kurios pusės grasi
na pavojus. Ėmė jį miegas, bet nepasida
vė jam.

— Ką? — atkartojo balsas iš krūmų, 
— kas mane šaukia ? ....

Prasiblaivė Siaurutis užgirdęs tą bal
są ir šliaužte nušliaužė ton pusėn iš kur 
girdėjosi balsas.

Krūmuose prie pas upės krašto, dar 
vandenyje, gulėjo purvinas, be rūbų, ap
kepęs kraujais, Jonas, gulėjo jis primerk
tom akim ir vis kalbėjo sau:

— Ką? ką?. . . .
Siaurutis uždėjo jam ant galvos ran

ką ir tarė:
— Jonai! tai aš, pažiūrėk.... abudu 

esava gryname ore. .. . saulutė šviečia. . . . 
paukščiai gieda...... Kaip tai atsitiko?

— Kaip tai atsitiko? — atkartojo Jo
nas, atmerkė akis, apsidairė, bet iš visko 
matėsi kad jis nieko nesuprato.

— Kaip mes nenumirėm?. . . . — ai
manavo Siaurutis, ir apsidairęs tik dabar 
pastebėjo kad ir jis taip pat kaip ir Jonas, 
be rūbų, kad kraujas teka iš apnuogintos 
jo krutinės, o visas gi purvinas.

— Tai pasidarėm. ... — tarė jis pus
balsiai. — Brrr! kaip man visur skauda.

Čia pastebėjo tyrą upės vandenį. Ne
manydamas nieko, įbrido vandenin, o nors 
ir skaudėjo žaizdos, nardėsi jame kaip žu
vis, apsiprausė ir, išbridęs iš vandens, at
sigulė pakrantėje pagulėti. Valandėlei lai
ko praslinkus, kiek geriau jam pasidarė, 
bet alkis kaskart vis labiau pradėjo kan
kinti jį.

— Na, o kad taip Joną nuplovus van
deniu, jis taipgi atgytų! dviese smagiau 
mulus butų. Jonai! Jonai! — sušuko pri
ėjęs prie jo ir judindamas kalbino draugą,

bet tas tik sukrutino lupas, tačiau neat- 
sibudino.

— Kaip matyt, brolau, reiks man ta
ve nešti į vandenį.... — Ir po valandėlės, 
norėdamas pakelti Joną nuo žemės, tarė:— 
Ir sunkumas gi!. . . .

Atsisėdo pečiais į draugą, uždėjo jo 
rankas sau ant kaklo ir bandė drauge su 
juo pasikelti. Bet ir tai veltui, neš Jonas 
ne tik pats nepadėjo keltis, bet dar visa 
savo sunkuma traukė prie žemės Siaurutį.

— Ei, tai tu, brolau, manai kad aš lei
siu tau taip gulėti purvyne ir drauge ba
dausiu su tavim? Ne, aš rasiu būdą, ir 
taip tave nuplausiu kaip pats nusiploviau.

Matydamas kad nešte nenuneš Joną 
vandenin, Siaurutis pakėlė jo galvą, pasi
dėjo ją sau ant kelių, paskiau, paėmęs jį 
už pažasčių, traukė į upę. Atsilsėjęs va
landėlę, įbrido vandenin, prisisėmę pilnas 
rieškučias, ir taip plaudė draugo veidą, 
paskiau atsargiai pritraukė jį prie pat 
vandens, pasodino ir, laikydamas jo galvą 
sau ant krutinės, plovė jį, bet staiga, nu
stojo lygsvaros ir abudu nuvirto vandenin.

Siaurutis tačiau neapleido pavojuje 
savo draugo, norėdamas kartu su juo išsi
gelbėti iš vandens, ir labai pradžiugo kai 
Jonas nuo vandens atsigaiveliojo ir pra
dėjo judinti rankas. Urnai jie išlipo ant 
sausumos, ir pamatę kad gyvi išliko, pra
dėjo glamonėtis. Vanduo atgaivino su
muštą ir sužeistą Joną.

— Iš kur gi tu atsiradai? — užklau
sė Jonas,

— Ar aš žinau. . . . ? •— atsakė užklau- 
stasai. — Kaip tu jautiesi?... .

Ir ištikrųjų abudu nežinojo kokiu bu
du, įkritę į tamsų kanalą, jie atsidūrė ty
rame ore, ir štai dabar gali kalbėtis ir bū
ti sau vieni. Gerai jautė tai jog yra gyvi, 
nes alkis kaskart labiau juos kankino, bet 
būdami nuogi nedryso lysti iš žolių. Stai
ga užsigirdo žmonių balsai: paupin ėjo 
linksmai kalbėdamosi moterys rūbų plau
sti.

Pastebėję prisiartinančias į paupį mo
teris, vaikinai prigulė prie žemės. Siauru
tis vos tik dūsavo ir tik su Jono pagalba 
galėjo tolyn šliaužti. Jis nuo žaizdų ap
silpo.

— Kad taip mums rubai kur gavus, — 
tyliai prabilo Jonas, žiūrėdamas į nuogą 
ir sužeistą savo draugo kūną.

Pažiūrėję Siaurutis į jį, bet nieko ne
atsakė.

—Ai!.... — aiktelėjo po valandėlės 
Siaurutis.

— Tylėk. ... — šnibždėjo jam Jonas, 
— dar pamatys kas mus ir išduos....

Nieko tačiau nepadėjo tylus kalbėji
mas; vaitojo Siaurutis laikas nuo laiko, 
nuo savo didelių žaizdų ir alkio, raičiojosi 
į visas puses, aštrios gi žolės dar labiau 
žeidė jo kūną. Jonas, kaip tik galėdamas, 
stengėsi nuraminti draugą, rovė iš van
dens lapus ir klojo jais Siauručio žaizdas. 
Nežiūrint to, tačiau, moterys užgirdo vai
tojimą.

— Oi, o kas čia.?! — sušuko persigan- 
dusios, prisiartindamos ir žegnodamosi.

— Tai nelabasai vaitoja, — tarė pati 
jauniausi.

— Tylėk! —■ pertraukė jos kalbą vy
resnėj!, — jei nelabasai vaitoja, tegul sau 
vaitoja.

Ir padarė koja kryžiaus ženklą ant 
vandens, tris kartus užpakalin savęs nu
sispjaudama.

Žolėje vėl pasigirdo vaitojimas, ir dar 
labiau sulingavo žolė.

(Bus daugiau)

KLAJŪNAS

Klajūnas—istoriškas romanas iš laikų Algirdo-Keis- 
tucio, apie jaunuolį kurs norėjo gelbėti Gedimino 
įpėdinį Jaunutį nuo brolių . ir . pats turėjo likti be 
tėvynes.- 223 pusi. .............. ..............   .,..1.00

Reikalaukit “Dirvoje” _
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Rašo V. Putinas-Mykolaitis.

Tautine Idėja Lietuviu Literatūroj
(Tęsinys iš pereito num.)

IŠTAUTĖJIMAS IR LIAUDIS
Deja, diduomenės nutautimas ėjo 

Lietuviška liaudis, baudžiavos slegiama, 
darius savyje mito savo pačios kūryba — pasa
komis bei dainomis ir negausiais religiniais raš
tais. Tačiau netrukus svetimybių pavojus ėmė 
grėsti ir liaudžiai. Bažnyčia, klebonija, dvaras 
ir mokykla skleidė svetimą kalbą ir kultūrą. Di
džiojoj Lietuvoj nutautę aukštesnieji visuome
nės sluogsniai bent kilme buvo savi. Bet Ma
žojoj Prūsų Lietuvoj jie buvo svetimi visu kuo: 
ir kalba, ir kultūra ir kilme. Ten nesulaikomai 
ėmė plisti Germanizacija, Vokiečių valdžios pa
laikoma. Ir niekur kitur kaip čia tautinio sąmo- 
ninimo idėja pakrypo į liaudį ir gavo demokra
tinį atspalvį Kristijono Duonelaičio kūryboj 18- 
to amžiaus viduryje.

Kas pažysta šio poeto raštus, galėtų pasa
kyti kad jo raštuose iš viso jokios tautinės idė
jos nėra, kad jis apie tėvynės meilę visai nera
šė ir patriotizmo nežadino, nes jam rūpėjo vien 
didaktiniai doroviniai tikslai. Reikia pripažinti 
kad ištiesų Duonelaitis apie tėvynės meilę ne
kalbėjo, 
idėja jo 
minkime 
ninkams,
nimai mylėti tėvynę butų buvę tušti abstrak
tiški žodžiai. Duonelaitis tautinę idėją reiškė 
liaudžiai suprantamu budu: saugokis svetimos 
kalbos ir papročių, kalbėk Lietuviškai, elgkis 
kaip tavo -tėvai elgėsi, tai busi geras ir doras. 
Šios mintys raudona gija eina per visą garsią 
Duonelaičio poemą “Metai”. Visoki blogumai — 
ištvirkimas, ligos,- keiksmai einą iš ponų-atėjLi
nų. Poetas džiaugiasi kad Lietuviai yra kitokį:

Mes lietuvninkai, vyžoti, m<?s nabagėliai, 
Ponams ir tarnams jų rods prilygti negalim, 
Bet ir poniškas ligas kentėt neprivalom.
Ponams papeikti ir pajuokti jis randa aš

trių ir sąmoningų žodžių. Vokietis jam yra 
blogo elgesio pavyzdis. Kai jis nori pabarti, su
niekinti negražų Lietuvių elgesį, jis lygina juos 
su Vokiečiais:

toliau.
užsi-

bet vis dėlto tautinės individualybės 
kūryboj spindi visu ryškumu. Atsi- 
kad Duonelaitis rašė burams-baudžiau- 
kuriems tėvynės meilei ir visoki skati

Tarp lietuvninkų daug syk tuls randasi smirdas, 
Kurs, kaip tikras vokietys, mums gėdą padaro. 
Daug tarp mus yra kurie durnai prisiriję,
Vokiškas dainas dainuot ir keikt pasipratin, 
Ir kaip vokiečiai kasdien j karčiamą bėga. 
Ak, kur dirigot jus, lietuviškos gadynėlės, 
Kai dar prusai vokiškai kalbėt nemokėjo!

Daugelyje dar vietų musų poetas bara Lie
tuvius kam jie plakasi prie svetimųjų, ir peikia 
Vokiečius bei kitokius atėjūnus del jų ponišku
mo ir nedoro gyvenimo. Bet Duonelaitis nori ne 
tik atgrasinti savo Lietuvninkus nuo visokių 
svetimybių, jis dar žadina ir jų pačių tautinę 
ambiciją, kelia savigarbą. Jis parodo kad net 
ir svetimieji burus-lietuvninkus gerbia:
Rods tarė Seimas, nei vienam klastuot nepareitis, 
O lietuvninkams dar juo daugiau nepritinka, 
žinot jus visi kaip kožnas Lietuvą giria,
Ir kaip daug svetimi] žmonių kad mus pamatytų, 
Iš visų kampų šio svieto jau susibėgo.
Ne tik vokiečiai visi mus pažiūrėti, 
Bet ir daug prancūzų mus mylėt susirinko.

Tokiu budu matome kad juodžiaus’anie 
musų istorijos laikotarpyje atsiranda ne tik 
stiprus talentas, davęs mums didelį vertingą ku
rinį, bet ir stiprus tautinės idėjos reiškėjas, 
liaudies tautiškumo saugotojas.

TAUTIŠKUMO ATBUDIMAS. 
DR. VINCAS KUDIRKA

Devyniolikto amžiaus pradžioje tautinis kul
tūrinis sąjūdis stiprėja. Vilniaus universitetas 
istorinėmis studijomis praskleidžia garbingos 
senovės Lietuvos vaizdą. Visa eilė Lenkiškai 
rašiusių, bet Lietuvių kilmės rašytojų savo kū
rybai panaudoja ne vieną kilnų tos praeities epi
zodą. Nepavykę 1831 ir 1863 metų sukilimai 
brandina politinę sąmonę ir ruošia tradicinės 
Lenkiškai-Lietuviškos politinės ideologijos kri
zę. Rusų varžymai, Lietuvių spaudos uždraudi
mas ir baudžiavos panaikinimas gimdo visą eilę 
naujų visuomeninių, politinių bei kultūrinių vei
ksiu. Jų veikiama tautinė musų idėja auga, kom
plikuojasi, bręsta. Tautinis sąmoningumas, gim
tosios kalbos ir tautiškumo propaganda vis dar 
•tebelieka vyriausiu reikalu. Bet dabar Į tauti
nio darbo areni], išeina jau ir bajorijos atstovai. 
Tautinė sąmonė praturtėja iš istorikų studijų 
garbingos ateities prisiminimais. Tautinės gar
bės jausmas čia randa neišsenkamą naujų pa- 
jiegų ir pasiryžimų šaltinį.

Romantiškas senovės idealizavimas ir gar- 
binimas, prasidėjęs 19-to amžiaus pradžioj Bau-

IDr. Šliupas Atsilankys Clevelando Seimuose
Iškilmingas Minėjimas 75 Metų Sukaktuvių. Apdovanotas Gedimino I 

Laipsnio Ordinu. Jubilejaus Komitetas Duoda Kelionę j Ameriką

PER tvora;

Kaunas. — Kovo 4 d., Vals
tybės Teatre buvo iškilmingas 
minėjimas Dr. Jono šliupo 75 
metų amžiaus sukaktuvių. Į 
iškilmes atvyko ministeris pir
mininkas Juozas Tūbelis, švie
timo ministeris Prof. Tonkū

tos
Li-

i

žo, Poškos, Valiūno, Stanevičiaus raštuose, tę
siamas Daukanto istorijoj ir Baranausko daino
se. Savo apogėjaus jis pasiekia “Aušros” ga
dynėj, o tobuliausią poetinį išreiškimą randa 
Maironio poezijoj jau 20-to amžiaus angoje. Ne- 
sileisdamas čia į garbingos senovės motyvais 
ataustos patriotinės musų literatūros nagrinė
jimą, priminsiu vien kad ir tautinis musų re- nas, teisingumo ministeris St. 
nesausas buvo atremtas į savo tautos praeities šilingas, Vytauto D. Universi- 
aukštinimą. teto' rektorius Roemeris, daug

Dabarties vergovei ir sumenkėjimui 19-to profesorių, žurnalistų, visuo- 
amžiaus patriotai kaip antitezę ir idealą rodė-menės veikėjų, studentų, etc. Į 
praeities laisvę ir karžygiškumą. ši antitezė; šias iškilmes patekti norinčių 
pavergtai tautai turėjo nepaprastos dvasinės ga-;buvo tiek daug jog bilietų jau 
lios. Net pozįtivistas VINCAS KUDIRKA nu- prieš porą dienų buvo pritru- 
silenkė tai galiai ir į tautinį himną įrašė ikšiol i kę. 
tebegiedamus žodžius:

Ir praeities tavo sūnus 
Te stiprybę semia.

atžvilgio, tautinė

Pirmą iškilmių dalį sudarė 
Vyt. D. Universiteto Dr. šliu
pui pagerbti skirta akademija.

1 Prof. Roemeris, pradėdamas 
musU i akademiją, iškėlė esmingus ju-šalia patriotinio

idėja 19-tame amžiuje įgijo dar visuomeninį ir binato’asmenybės bruožam“jo 
politinį atžvilgį. Visuomeniniu atžvilgiu 19-tas didžius nuopelnus musu tautai 
amžius jau turėjo, būriškas liaudiškas tradicijas h. mokslui Po to> švietimo mi. 
iš Duonelaičio kūrybos. Bet Duonelaitis buvo nisteris prof Tonkunas, jubi- 
liaudiŠkas savaime. 19-to amžiaus pradžios liata pasveikinęs tautinės vy- 
poetų bajoių liaudiškumas yia sąmoningas, pio- j.jausybės vardu, pranešė kad 
graminis, del to ir mažiau nuoširdus. Liaudiš- j g Valstybės Prezidentas A. 
kos tendencijos, užuojautą baudžiauninkams tuo Smetona už didžius nuopelnus 
metu sklido iš Vakarų Euiopos per Vilniaus musų tautai jubiliatą Dr. Joną 
universitetą. Bet be šito programinio, bent- šliupą apdovanojo D -L .K. Ge- 
kiek abstraktiško liaudiškumo, kurio tipiška iš- dimino I-mo laipsnio ordinu. Vi- 
raiška yra Dionizo Poškos ne visai originalus sam teatrui didžiausias ovaci- 
“Lietuvos ir žemaičių Mužikas”, jau tuo pačiu jas keliant, ministeris tą ordi- 
metu reiškiasi ir nuoširdus demokratiškas liau- ną čia pat jubiliatui įteikė. Po 
diškumas Antano Strazdo ir K. Aleknavičiaus to buvo sugiedotą tautos him- 
poezijoj.

(Bus daugiau)

l \ACi -V I I\ I į
Rašo P. W. URBAN.

nas.
Prof. Biržiška skaitė pa^kai- 

i tą apie Dr. J. Šliupą kaip musų 
tautos žadintoją. Jis savo pa
skaitoje ilgiausia sustojo ties 
Dr. šliupo kaip aušrininko ir 
Amerikos Lietuvių veikėjo dar- 

i bais.
Prof. P. Avižonis savo kalbo-

gimsta, gyvena irt je išdėstė Dr. J. šliupo nuopel-
KALBOS BIOGRAFIJAI 
gyvas daiktas:

Vienok reikia stebėtis iš Lietuvių kai- nūs medicinos mokslai; už tuos

LIETUVIŲ
Kalba 

miršta.
bos išlikimo per tuos 500 metų, kada Lenkai, nuopelnus jam medicinos fa-
Rusai ir Vokiečiai visaip kankino ir niekino Lie-. kultetas yra suteikęs medicinos 
tuvius. garbės daktaro laipsnį.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais, 
kada Lietuvos valdovai galėjo rūpintis savo kal
bos likimu, visai nesirūpino. Valstybės kalba 
buvo Baltgudžių kalba. Tais laikais nerirado 
jokio žmogaus kuris matė kad verta savo kalba 
rašyti. Užtai mums šiandien prisieina jieškoti 
ir žiūrėti ką kitos tautos rašė apie Lietuvius.

Lietuvių kalbą gentkartė iš gertkartės gar
siai viešpatavo tik kaime. Užtai 14-tos laidos 
Enciklopedijoj Britannikoj ir nukalba: “Dainos 
rodo Lietuvių kalbos išreiškimo kokybes”. Dai
na dar ne viskas.

Istorijoje, rodos, ir liksis vien spėjimai apie j 
Lietuvių kalbą ir jos kilmę. Tai iš šio, tai iš 
to kamieno kilus. Jau buvo prirodyta kad mu
sų kalba atšaukia Sanskritą, panaši Graikų ir 
Lotynų kalbai. Buvo tikėta kad ji esanti sudar
kyta Lotynų kalba; kad ji kilus iš Hebrėjų kal
bos. Tų teorijų daugybė buvo ir bus. Filolo
gai dabar sako kad Lietuvių kalba yra Baito-j 
Slaviška. Bet tas nėra galutinis žodis. Už pen
kių metų bus Įeitas spėliojimas.

Kaslink Trakiškos teorijos, kuri prirodo kad 
Lietuviai iš Trakijos atėję, tam kalbamokslis 
priešinasi, t. y. atskelia- Aisčius nuo. Trakų. 
Reikia pasakyti kad tokis atskėlimas yra antra- 
rankis, nes Trakai raštų nepaliko, o tik kelis iš
mėtytus žodžius. Kazio Bugo atskėlimas Fry- 
gų nuo Lietuvių taipgi antrarankis darbas. 
Frygų žodis “men”—mėnuo, kuris Lietuvių ta
riamas ir “mėn”.

Kaslink Basanavičiaus ir Šliupo prirodymų 
iš kur Lietuviai kilę, tiek galima pasakyti kad 
niekas nepatvirtina tuos prirodymus, tik nunei
gia. Bandymas pririšti Lietuvius per Trakus 
su Hititais yra tuščias šios dienos mokslo švie
soje. Hititai nebuvo Indo-Europiečiai. Tačiau 
Yale Universiteto profesorius Sturtevant priro
do kad jie persiėmę žodžių iš Indo-Europiečių. 
Klausimas dabar iš ko Hititai ėmėsi žodžius? 
Iš Frygų ?. . . .

Viennos profesorius Joki, kai kuriuose sa
vo raštuose pažymi šiokį-tokį ryšį tarpe Trakų 
ir Lietuvių. Gi ir Trakų karaliaus žiedo raštas 
priskiriamas Lietuvių kalbai.

—Šiose dienose nereikia jieškoti bėdų — 
jos pačios atsiranda.

—Perdideli prižadai tankiausia baigiasi ma-| 
žais išpildymais. * _

Antroje iškilmių dalyje apie 
jubiliatą kalbėjo Dr. K. Grinius 
ir Gen. J. Bulota. Po to jubi
liatą sveikino komitetas iškil
mėms ruošti, Kauno miesto bur
mistras ir visa eilė organizaci
jų-

Daugumas sveikintojų Įtei
kė gražius adresus, o kai kurie 
ir dovanų. Komitetas pažadėjo 
jam su šeima nemokamą kelio-

nę į Ameriką ir atgal; prie 
dovanos prisideda ir švedų 
nija.

Jubiliatas, atsakydamas
sveikinimus, tarp kitko pabrė
žė kad nors jį jaunystėje ir ža
vėjęs socializmas bei revoliuci
nis judėjimas ir net buvęs prie 
jo prisidėjęs, tačiau, madyda- 
mas kad socializmas ir revo
liucija nieko gero Lietuvai ne
gali duoti, pasirinko tautinės 
kultūros kelią ir jai buvo visą 
amžių ištikimas. Tik nuolat 
kulturėdama, kurdama 
tautines vertybes, tauta 
lėja. . . “L.A.” A.

savo 
tobė- 
D-tis.

Dr. Jono Šliupo Pirmos 
Dienos Amerikoje 

(JO 75 METŲ AMŽIAUS SU
KAKTUVIŲ PROGA) 

pasi-
šliupu)

(Lietuvos laikraštininko 
kalbėjimas su Dr. J.

reikalau- 
visa taip

iš manęs
Juk tai
Aš nežinau kaip

— O, jus 
jas pasakų ? 
senai buvo, 
ir kalbėti šių dienų žmonėms,
bijau kad manęs nesupras, ■— 
sako Daktaras J. Šliupas.

Kokia buvo jo pirma diena 
Amerikoje? Jis šypsosi. Ben
drai iš šio jau pagyvenusio as
mens tryška tiek energijos, tiek 
linksmumo, kad ne vienas jau
niklis turi pavydėti. Kores
pondento pasikalbėjimas su 
Amerikos Lietuvių žadintoju, 
užsitarnavusiu aušrininku bu
vo panašus- į labai linksmą pa
šnekesį. Jei kas nors už sie
nos butų klausęs, negirdėdamas 
atskirų žodžių, butų, turbut, 
spėjęs kad čia pasakojamos la
bai linksmos istorijos. O buvo 
sakoma štai kas.

Aš važiavau ne taip kaip šių 
dienų emigrantai važiuoja į
Ameriką. Mane išvijo. Man 
nieko kito neliko kaip tik irtis 
per okeaną. Arba vykti į ka
lėjimą ar Sibirą. Aš jokių sal
džių pyragų nesitikėjau. Bet 
tai ką radau, ir mane išpradžni 
nustebino. Mane nuvežė Į Ame
riką senas, jau senai pabaigęs 
savo dienas laivas “Polinezia”. 
Išlipęs iš jo 1884 metais atsi
dūriau ant Amerikos žemės

PASISTENGKIT ĮSIGYT ŠIĄ KNYGĄ!
ĮDOMI KNYGA APIE ŽINOMIAUSI ŽMOGŲ —

' AUŠRININKAS

JONAS ŠLIUPAS
116 PUSL. KNYGA 

(didelio formato)
Knyga verta apie $1.00 — 

Atiduodama už 25c
(Iš kitų miestų reikalaudami 
pridėkit viso 30c, įskaitant 

5c persiuntimo kaštams.
Priimama pašto ženklais.)

štai įdomiausia knyga apie 
vieną labiausia Amerikoj ži
nomų Lietuvių veikėjų, ku
ris per kelis desėtkus metų 
darbavosi ir daug nuveikė 
atbudinimui Amerikos Lie
tuvių. Knyga parašyta la
bai aiškia kalba, ir aiškios
stambios raidės, lengva skaityti ir suprasti, ši knyga apie 
Dr. JONĄ ŠLIUPĄ išleista tik metas laiko atgal, sąryšyje 
su jo 70 metų amžiaus sukaktuvėmis. “Dirvos” redakto
rius parsivežė jų iš Lietuvos pusėtiną skaičių ir dabar jos 
paleidžiama į visuomenę. Įsigykit sau vieną!

Be paties Dr. šliupo rašto, knygoj telpa straipsniai apie 
šliupą kitų lybiai žinomų senų musų veikėjų .-m J.. Q. Sir
vydo, V. K. Račkausko, "dar kitas sti’aipšpis-/.paties • šliupo 
apie jo gyvenimą Lietuvoje, ir knygos paruošėjo Girdvai
nio pastabos. Skubėkit iki tų knygų dar turime! t

Kaina su prisiuntimu tik 30 centų. 4 >

“D I R V A”
6820 Superior Avenue 4 * Cleveland, Olūoi

priduria

SLA. JUBILEJAUS METAI 
(1886—1936)

Rašo Vyt. Sirvydas. gi

Susivienijime norim 
Tik ramybės ir tvarkos, 
Todėl ir Tarybon rinkim 
Vyrus vertus pagarbos.

vienas, be kalbos, be draugų ir 
pažystamų. O, be to, dar ir pi
nigų neturėjau! 
Dr. J. šliupas ir čia pat nusi
juokia. — Jokio amato nemo
ku. Kur dingti? Nuėjau į 
kontorą kuri teikė darbo atei
viams. Tenai pasiūlė važiuot 
į “farmą”. Tuojau sutikau! 
Pasitaikė pradėt dirbt Liepos'
karščių metu. Nepratęs sun- Tautininkai daug kovojo, f 
kiai dirbti, vargstu. To dar Ir pakėlė daug vargų, 
maža. Mane pristatė karvių1 Bet Susivienijims sulaukė * 
milžti. Amerikoje 'karves sa- šių metų garbingų.
votiškai melžia: visa sauja. Aš, Reiškia penkiosdešimts metų 
žinoma, to darbo nempkėjau Mug, <.Respubiika>’ suiaukė; ' 
Todėl man davė dirbti -su lope-j Cleve]andas gaukia Seimai 
ta. Ir .netrukus savo delne su-į yisų -irdys tenai traukia 
skaičiau 24 pūsles. To paka
ko. Pirmą pasitaikiusį švėnta- Todėl rinkim delegatais 
dienį vykau į New Yorką. Ir Tyrus Lietuvius tiktai, 
radęs Lietuvių susirinkimėlį, Į Kurie, žinome, tarnauja 
pasakiau jiems prakalbą. TaiiMums ir tautai nuoširdžiai! 
padarė į juos nepaprastą įspū
dį. '

žinot kokie tada buvo laikai? 
Tada jei į mbsų žmogų kreip
davosi -kas klausdamas iš kur
jis kilęs, atsakydavo: Iš Polš- Pirmoj vietoj stov’ Rastenis, 
čios! Kas tai yra Lietuva, Lie- Advokatas ir poetas, 
tuvis, Amerikon atvykę daugu- Karštas Lietuvis veikėjas, 
moję prasti žmoneliai visai ne- Vadas kaip nulietas, 
žinojo. Visai dar nebuvo Lie-, 
tuviškos dvasios.

Ir pradeda Dr. J. šliupas pa
sakot tokius dalykus kuriuos 
dabar mes galim palaikyt pa
prastais anekdotais.

Lenkai turėję į Lietuvius di
džiausios įtakos. Ypač daug 
skriaudos darydavę Lietuviams 
Lenkų kunigai bažnyčiose. Ir 
štai mes matom Dr. J. šliupą 
pirmutiniu Lietuvių (atskiros 
nuo Lenkų) parapijos organiza-i Niekas 
torium. Dr. J. šliupas rūpino
si nauja parapija, bažnyčios Kaip atidavėm Čikagai, 
statymu ir panašiais reikalais. į Turtas ėmė džiūti, 
Jis eina į draugijas, kurių dau- Ir nariai pradėjo šaukti: ' 
guma buvo bažnytinio pobu- “Taip negali būti!”

Girtis Bostonas nenori 
Su Bagočium savo, 
Užtai Šalną jis ir Mockų 
Kandidatais davė.

5

% '
Viens veikėjas, advokatas, 
Myli tėvų šalį;
Kits taip moka knygas vesti, 
Nieks prigaut negali.
Pennsylvanijos Paukštis .' 
Puikiu iždininku buvo;
Kaip ant mielių turtas augo,,-.
_____ > nepražuvo.

’ L

džio.
Ypač keista dar ta aplinky-. 

bė kad draugijų Įstatymai bu
vę parašyti Lenkiškai, Lietu
vių susirinkimų protokolai irgi 
Lenkiški!

Dr. J. šliupas prisideda prie 
esamo laikraštėlio vardu “Uni
ja”. Pats vardas parodo to 
laikraštėlio kryptį. Išpradžių 
buvę manyta kad pavyks toli
moje Amerikoje su Lenkais su
sikalbėti: Buvo dar ir “Lietu
viška Gazieta” — laikraštis 
toks! Bet graži su Lenkais 
bendradarbiavimo idilija greit 
pasibaigė. Lenkai pamatę kad 
Dr. J. šliupas pradėjo atskiras 
Lietuvių parapijas kurti ir tuo 
pačiu Lenkiškų parapijų paja
mas mažinti, jį iš savo tarpo 
išmetė. Išmetė stačiai į gatvę.

— O kišeniuje tada tik pen
kis centus turėjau! — sako Dr. 
J. šliupas ir taip linksmai kva
tojasi tarytum patį linksmiau-' 
sį savo gyvenimo epizodą pa
sakoja.

Bet Lietuviai pradėjo susi-, 
prasti. Ir kada pats vienas Dr. į 
J. Šliupas išleido savo “Lietu-i 
vių Balsą” (1885 metais) jam] 
jau pusėtinai sekėsi. Savotiš
kas tai buvo darbas. Vienas 
ir tas pats asmuo buvo redak
torius, raidžių rinkėjas, admi
nistratorius ir viskas. Jis pats 
rinkdavęs prenumeratą, pats 
laikraštį pristatydavęs.

— Gyvenau tuo metu, -— sa-Į 
ko Dr. J. šliupas, — labai skur
džiai. Miegojau ant grindų, j 
užsiklodavau tuo pačiu švarke
liu kurį dieną vilkėjau.

Bet dar ne visi .Lietuviai taip 
galvojo kaip šliupas. Kai ku
rie dar palaikė santikius su 
Lenkais ir jucjs tuo metu va
dindavę “naujalėnkiais”.

i Dr. šliupas pats: mokinęs sa
vo skaitytojus skaityti ir rašy
ti. Ir ikšiol jis atsimenąs vie-

Kai dabar žiuri į iždą, 
Narius šiurpas krato,
Tai visi balsuos kaip vienas -į 
Už Pennsylvanijos Lopatto! jį 
Musų morgičiams Čikagoj ! Į 
Reikia forklozoriaus, — . šį 
Musų turtą ten apsaugos *’ 
Vienas Zalatorius. < *
Kai kuriems musų žmoneliams 
Liežuviai taip niežti,
Daktarą Stanislovaitį ,r r ' 
Bagočiniu piešti. 'T ” T
Tarp Lietuvių jis pirmiausias 
Nervų specialistas,
Tvirts čia-gimęs Lietuvis, 
O ne socialistas.
Ėjo pareigas kaip reikia, 
Vertas pagyrimo, Ąjį
Ir j Daktarus-Kvotėjus \ 
Ii- vėl išrinkimo.

na pagyvenusį (kokių 60 me
tų) žmogelį, kurį jis ir mokęs 
rašyti ir kuris jį visados labai 
garbindavęs. Mat, jau pats ga
lėjęs parašyti laišką į Lietuvą!

— O, dabar tai kas kita! Da
bar jau daug yra gerų Lietu
vių. Dabar yra ir inteligentų 
ir menininkų. O tada mes il
gai ruošėm Lietuvišką spektak
lį ir nesuruošėm. Medega dar 
buvo mažai išdirbta, — šypso
josi jis. i

Dabar visai kitos sąlygos. 
Dabar mes matom jau plačią 
Lietuvių spaudą Amerikoje. Ir 
kad dabar mes visi širdingai 
sutinkame karštai savo kraštą 
mylinčius Amerikiečius Lietu
vius, turim atsiminti kad čia 
yra daug Dr. J. ^šliupo nuopel
nų. Jis išmokė 'juose rūpintis 
savo krašto reikalais, jis suža
dino norą Lietuvai dirbti. Daug 
vargo padėta. Bet be to var
go daug mūsiškių butų dingę 
svetimšalių tarpe. ,
“N. žodis”, . . | j ffyvfaį
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Į ka- 
1931

Mirė Amerikiečiu Draugas
MAJORAS ALEKSANDRAS ARDICKAS

Kaunas, Kovo 6 d. — Po už-Į 
sisenėjusio apendicito operači-l 
cijos Karo ligoninėje mirė ad
min. Majoras Aleksandras Ar
dickas. Aleksandras Ardickas 
gimė 1892 metų Rugsėjo 3 d. 
Sintautuose, šakių apsk. 1919 
metų Sausio 13 d. savanoriu 
įstojo į Lietuvos kariumenę ir 
pradėjo tarnauti 1-me pėsti
ninkų pulke. Tais metais, nuo 
Sausio 28 iki Liepos 24 daly
vavo Lietuvos nepriklausomy
bės kovose. Iš 1-mo pėst. pul
ko buvo perkeltas į generalinį 
štabą, o vėliau, 1922 m. 
riumenės intendantūrą,
metais buvo perkeltas į kariu- 
menės tiekimo valdybą, kurio
je dirbo iki paskutinių dienų.

Mjr. A. Ardickas uoliai daly
vavo įvairiose Lietuvių visuo
meninėse organizacijose, būda
mas tų organizacijų nariu ir 
dirbdamas organizacijų vado
vybėje. Jis dirbo Vytauto Di
džiojo 500 metų sukaktuvių ko
miteto iždo sekcijoje, Lietuvai 
Pagražinti Draugijoje, Lietu
vių-Latvių Vienybės Draugijo
je, Lietuvių-Estų Vienybės dr- 
joje, Lietuvos-Ukrainiečių dr- 
joje, apie pusantrų metų buvo 
lengvosios atletikos sąjungos 
pirmininkas, dirbo futbolo ly
goje, ir kt.

Už nuopelnus Lietuvai buvo 
apdovanotas Vytauto Didžiojo 
ordinu V laipsnio, savanorio- 
kurėjo medaliu, Lietuvos Ne
priklausomybės medaliu, Latvi
jos Trijų žvaigždžių ordino IV 
laipsnio, Latvijos Nepriklauso
mybės medaliu, Latvijos Rau
donojo Kryžiaus ordinu, Latvi
jos juros šaulių sąjungos gar
bės ženklu, ir tt.

Mjr. A. Ardickas daug nusi
pelnęs ugniagesybai, nes ugnia- 
gesyboje pradėjo dirbti nuo 
1912 metų, dar Kudirkos Nau
miestyje (buv. Vladislavove).

Karįumenėje išpradžių ėjo 
kariumenės intendantūros įmo
nių brandmajoro pareigas, vė
liau Kauno įgulos ugniagesių 
rajono vado ir ugniagesių in
spektoriaus pavaduotojo. At
stovavo kariumenę Lietuvos ug
niagesių organizacijų sąjungo
je. Už nuopelnus ugniagesybai 
apdovanotas: Artimui Pagalbon 
III L, Latvijos ugniagesių kry
žium, Estų ugniagesių. kryžium 
ir Latvijos ugniagesių medaliu. 
Mjr. A. Ardickas atstovavo Lie
tuvą įvairiuose tarptautiniuose 
ugniagesių suvažiavimuose.

Plačiai ir nuoširdžiai dirbda
mas visuomeninį darbą, Mjr. 
A. Ardickas buvo visų savo 
bendradarbių mylimas ir ger-

tr Majoras A. Ardickas 

biamas. Jis buvo draugiško, 
malonaus buvo ir reikale kiek
vienam padėdavo.

Ypač yra dideli Mjr. A. Ar-į 
dicko nuopelnai Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos tautų susiarti
nimo darbuose, kuriuos jis iki 
pat paskutinių savo gyvenimo 
dienų dirbo su nenuilstama 
energiją ir jaunolišku užside
gimu. “L.A.”

Su juo susirašius po sugry- 
I žimo iš Lietuvos 1928 metais, 
jis buvo vienas iš tų asmenų 
kurie sulaikė Amerikiečių iš
naudojimą atvažiuojant į Lie
tuvą per Klaipėdą.

Iki 1928 metų, Amerikos Lie
tuviai parvažiuodami Į Lietuvą, 
Klaipėdos uoste būdavo sutin
kami Klaipėdiečių biznierių ir 
išnaudojami. Pats parvažia
vęs Į Lietuvą tais metais ir ge
rai prisižiūrėjęs kas Klaipėdo
je su Amerikiečiais daroma,

! kuomet susipažinau Kaune su
Mjr. Ardicku, sugryžęs į Ame- _ „ ....
riką parašiau jam savo pasta- su bolševikais ir socialistais už SLA. išlaikymą.

' bas, nurodydamas Į tai kas da- atmenate buvusi Susivienijime bolševikų terorą prieš 
romą su Lietuviais Amerikie- Chicagos Seimą. Jei norite tokį terorą grąžinti atgal 

■čiais Klaipėdoje. Tą mano laiš-Įl Susivienijimą, balsuokit už tos slaptos klikos brukamus 
! ką jis ne tik perspausdino “Lie-: kandidatus. Bet jei norit kad Susivienijimas pasiliktų
tuvos Aide”, bet ėmėsi darbo, ir toliau Amerikos Lietuvių nepartine apdraudos ir pa- 

: ir be abejo tai buvo jo nuopel- šalpos organizacija, toleruojančia visokius jo narių Įsi- 
Inas kad su sekančiais 1929 me- tikinimus ir einančia tobulėjimo keliu, tai atsakykit sla-
tais jau Amerikiečius pradėjo pūkų klikai išrinkdami SLA. viršininkais dorus, sąži- 

1 pasitikti Klaipėdoje Lietuvos ningus ir garbės vertus Lietuvius, kurie pajiegia tole- 
šaulių Sąjungos atstovai, ku- ruoti kiekvieno žmogaus Įsitikinimus. Nuo šių rinki
ne ne tik sulaikė išnaudojimą, mų prigulės Susivienijimo ateitis: ar jis paliks siauros 
bet ir suteikė visokį patarna- ir slaptos bolševikų-socialistų klikos įrankiu, arba visų 
vimą nemokamai. Neužteko^ Amerikos Lietuvių organizacija. Šiuose rinkimuose S.

1 to, Amerikiečių pasitikimas bti-Į L. A. nariai turės pasirinkti vieną iš šių dviejų.
Tat visi dori SLA. nariai tautininkai ir katalikai ei

kite Į kuopų susirinkimus ir atiduokite savo balsus už 
žemiau išvardintus kandidatus. Jų nei vienas nieko 
bendro neturėjo ir neturi su jokių bendrovių organiza-, 
vimu ir jų bankrutavimu.

Taipgi reikia išrinkti Susivienijimo tikslams ir rei
kalams ištikimus gryno Lietuviško nusistatymo nariusĮ 
ateinančio Seimo delegatais, kurie netarnauja jokioms

S. L, A. NARIŲ DĖMESIUI

tų kampaniją varyti prieš Amerikos Lietuviu tautišką 
ir katalikišką visuomenę tai jie nėra verti doru Lietuvių 
pasitikėjimo ir jie netinka vadovauti ir valdyti beparty1 
yj Susivienijimą, kurio narių nemažą nuošimti sudaro 
ir katalikai. Užtai, be jokių išėmimų, geri Lietuviai 
privalo balsuoti tik už tautinius kandidatus Į SLA. va
dovybę!

Čia perstatyta esama padėtis ir dabar SLA. nariai 
pasirinkite ką norite: socialistus-bolševikus su skelbia
mu jau dabar jų teroru tautiškai ir katalikiškai visuo
menei, a-r tautinių idėjų žmones, kurių pirmtakunai su
organizavo ir išauklėjo Susivienijimą, nuolat kovodami 

Visi

AKIŲ APSAUGA
YRA MOKSLO

PAGALBA
VISIEMS

Mokslas šiandien gelbsti medicinai 
nukreipiant savo pastangas i apsau
gojimą ž 
regėjimo, 
daugybę 
ir dabar 
sos kuri 
įtempimo

Yra

Mjr. A. Ardicką 
Prisiminus

Ne vienas Amerikos Lietuv 
kuris lankėsi Lietuvoje, viešėjo 
Kaune, nulius paskaitęs žinią 
apie mirtį Majoro A. Ardicko.

Jį matydavo Kaune įvairiose 
apeigose ir vaišėse ir pažino 
jį gerai, nes viena, jis buvo 
didelis, 
vyras, 
lankus 
nam.

Maj. Aleksandrą Ardicką pa
žinau atsilankęs į Lietuvą 1928 
metais, ir nuo to laiko su juo 
turėjau įvairių susirašinėjimų. 
Pereitą vasarą nuvažiavęs į 
Pasaulio Lietuvių Kongresą, vėl 
buvau jo sutiktas ir praleidau 
daug liuosų valandų jo draugi
joje.

Nuo 1928 metų mano su juo 
pažinties, su jo pagalba atlikom 
porą labai svarbių Lietuviška
me gyvenime darbų. Jis sura
do arkitektą kuris paruošė Cle- Rokiškio ap. 
velando Lietuvių Kultūriniam 
Darželiui planus ir jis daug pa
gelbėjo man gauti iš Lietuvos 
valdžios Dr. Jono Basanavi
čiaus biustą tam darželiui (1933 
metais), pats apsirūpindamas, 
ir biusto išsiuntimu per Klaipė
dą į Ameriką.

vaišėse
nes viena, 

virš šešių pėdų aukščio- 
o antra, jis buvo prie
it- draugiškas kiekvie-

vo pavesta šaulių skyriui ir 
Kybartų gelžkelio stotyje.

Tiedu čia suminėti pavyz
džiai parodo kaip Mar. Ardic
kas buvo darbštus ir kaip su 
juo visur visi skaitydavosi. Ne 
veltui jis buvo apdovanotas vi
sais tais garbės ženklais kaip 
paminėta čia pat telpančioje ži-j slaptoms klikoms, 
nioje iš Kauno. Jis buvo žmo- Sekantis Jubilejinis SLA. Seimas turi pertaisyti S. 
gus veikmės, darbo, ir jo viso- L. A. konstituciją taip kad daugiau negalėtų pasikarto
ki numatyti visuomeniški nau- ti tokios šmeižtų kampanijos Susivienijime, kokios yra 

| dingi darbai buvo įkūnijami, ir vedamos šiais Pildomosios Tarybos rinkimais. Jei tas 
jis tą atlikdavo kaipo savo dar-! nebus padaryta tai musų Susivienijimas bus sudrasky- 
bo dalį, be jokio pasididžiavi- tas. Taip pasitaisyti konstituciją pajiegs tik tokie de

gino, be troškimo garbės. Gar- legatai kuriems širdingai rupi Susivienijimo išlaiky- 
bę, tačiau, jam atiduodavo tie'mas.
kurie matė jo nuveiktus dar-| Susivienijimo ir jo narių gerovė reikalauja kad S. 
bus. L. A. viršininkais butų išrinkti sekanti kandidatai:

ADV. NADAS RASTENIS,šiose dienose užvedžiau su i 
Mrj. A. Ardicku koresponden
ciją del Įgijimo Clevelando Lie-] 

j tuvių Darželiui Dr. Vinco Ku
dirkos ir Poeto Maironio bius
tų. Tuo tarpu tas geras, veik
lus talkininkas tapo mirties pa
kirstas.... Kas užims jo vie
tą, kas kitas bus toks darbštus 
ir prielankus pasitarnauti vi-, 
suomeniškuose darbuose?... .

Viskas kas liko pasakyti ši
tam geram ir veikliam Lietu-: 
vos sunui: Ilsėkis ramybėje...

K. S. Karpius.
“Dirvos” Red. ;

Prezidentu

Vice Prezidentu ADV. ANT. O. ŠALNA,

..M. J. VINIKAS (dabartinis) 

..ADV. J. S. LOPATTO,

Iždo globėjais ........... ST. MOCKUS, J. ZALATORIUS,

Daktaru- kvotėju .............  . DR. MIKOLAINIS
1 SLA. Sargybos Komitetas.

Sekretorium

Iždininku

LIETUVIAI, DĖME
SIO!

Lietuvių Coughlino Unijos 
skyriaus narių susirinkimas 

PAJIEŠKAU Joną šveplėną, įvyks penktadienį, Kovo 27 d., 
Liepėnu vienk., Pandėlio par.J^ yal. vakare, Lietuvių salėj e. 
- ..... .. . 1929 m. gyveno Visų prašoma būtinai ateiti, ir
Argentinoje, Buenos Airese — atsinešti naujų narių išpildytas 
Avillaneda. Pajieško sesuo Ka-i k9rteles, nes P® ®*ouslĮs’rPklJP° 
zė Mazanskienė. 1.™._______
sišaukti, arba kas apie jį žino 
prašomi pranešti.' 
Lietuvių laikraščiai prašomi šį 
pajieškojimą pakartoti. Antra-.

Iį REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS 5
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 5 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- £ 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- J 
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonųs).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate į 
\ ir Apdraudos Agentūra S

P. P. MUL1OLIS ž
■“ 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 «„
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monių energijos ir žmonių 
Tas; atsiekta suteikiant 

įvairių elektriškų padargų 
ištobulinimu dirbtinos švie- 
pagelbti mums matyti be 
akių.

žinomas faktas kad nusilp
nintos akys gali žymiai sumažinti 
žmogaus energiją ir todėl tai pirmu
tinė atida kreipiama į atsakančią 
šviesą ir paskui į energiją taupan
čius elektriškus padargus.

Mes dabartinės' gentkartės žmo
nės daug galim pasigclbčti sumažin
ti akių įtempimą kokį buvom uždėję 
joms per tuzinus metų, tačiau musų 
pareiga yra aprūpinti musų jaunuo
lius tinkama šviesa iš pat jų jauny
stes. Kuomet mažas vaikas ar mer
gaite jau pradeda žiūrėti į paveiks-

lūs knygose, jie privalo tai atlikti 
prie lempos kuri pritaikyta akių ap
saugojimui.

Šių akis-' apsaugojančių lempų yra 
visokiausiam reikalavimui ir padirb
tų taip patogių kad gali pritikti vi
sokioms vietoms ir visokiems na
mams, ir galima naudoti kiekviena-, 
me reikale.

Patirsit kad vaikai mažiau rodys 
susierzinimo kuomet skaitys arba 
atliks mokyklos uždavinius po lem
pa kuri suteiks jo akims reikalingą 
šviesą.

REIKALINGA SENYVAS 
LIETUVIS

dirbti Lietuvių farmoje, gera 
vieta ir sąlygos tokiam kuris 
neturi kur gyventi. Kreipkite^ 
į “Dirvos” Administraciją.

Važiuosit
LIETUVON?

Užtat organizųokimes! Rn- 
šykimes į National Union for 
Social Justice, kuri tikrai yra 
žmonių partija. Mes Lietuviai 
parodykim kitataučiams kad 
mes ne tik ką valgom šios ša
lies duoną ir naudojamės jos 
laisve ir patogumais, bet .mesi 
taipgi pasiryžę stoti petis Į pe-l 
ti su visais šalies piliečiais šio
je kritiškoje valandoje išrinkti 
atsakomingus valdininkus, ku
rie sureguliuotų ekonominę sis
temą taip kad visiems butų ga-l 
Įima žmoniškai gyventi.

Tik tada Amerika žiūrės į 
mus kaipo pavyzdingus pilie
čius ir gyventojus kada mes 
savo darbais, veikimu ir asme
nišku susidomėjimu šalies rei
kalais pasirodysim viešumoje. 1

M. Žitkus. :

KREIPKITĖS I
“ N X T < X ■ft r »

Malonėk at- visu nariu kortos bus siunčia- 
• ~ , mos i centreline raštinę galuti- 

Argentinos i nam užregistravimui.
šiandien kiekvienam 'susipra

tusiam Lietuviui žinoma 
(šas- " * i Republikonų ir Demokratų

K. Mazanskienė yra kontroliuojamos
i 722 E. 127 St. Cleveland, O. kier?.V ir, turtuolių. Tos 
i U. S. America. ?aF^?s koznai_s. metais , r
I _________________ ______ , tuščiais prižadėjimais, ar dy-

. _ . ' 'kai alaus dalinimu ir kitokio-
Ekskursijos I Lietuvą mis priemonėmis ir gudrybė- 

J " j mis mėgina kaip nors žmones
i suvedžioti ir išgauti jų balsus 
i per rinkimus. Todėl nežiūrint 
kuri partija rinkimus laimėda
vo, visuomenė visada pralai- 

’ mėjo, nes niekuomet tinkamai 
i nebuvo susiorganizavus ir nie- 
I kuomet organizuotai neveikė ir 
nekovojo už savo teises, gyve
nimo reikalavimus, ir užtikrin
tą metinę algą, idant išlaikyti 
savo namus, šeimyną, vistio-

I menines Įstaigas ir kitas atsa- 
I komybes.

AGENTŪRA
kad 
par- 
ban- 

abi 
savo

Per Gothenburgą, Švediją 
Išplaukia iš New Yorko 

GEGUŽĖS 29, 1936 M. 
Modernišku motorlaiviu

= \ 6704 Superior Avenue =
= Rengiantiems apsivesti, dabar kada =

ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- = 
kti iš graždaikčių — deimantų ir = 
visokių kitokių papuošalų — pir- s 
miausia kreipkitės j musų krautuvę, E 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių H 
reikmenų. Taipgi esu specialistas ~ 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir ŽE

— akinių. Viskas žemomis kainomis. —
= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI =
= ■ KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. =
~;IIIIIIIIIIIIH!llllillllllllllllllllllllHIIIIIHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII~
-uiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

| DEIEA C. 'JAKUBS Į 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
= Lithuanian Funeral Home =
= ’ Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų = . .. ,
= kambarius leidžiame dykai. =
= lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturesit = Kungsholm ..

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

niu pervežimui Į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- = i Platesniu žinių apie ekskursijas, _bro-
= gos. žemiausia kaina už palaidoj ima, sulyg jūsų pa- = šiurėlių ir laivakorčių kreipkitės į
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. Ę v,etin' laivakorcl'! agentų, arba
—• o a U1 NT i nn f f 1S' SWEDISH AMERICAN LINE= 66-.1 Edna Avenue ENdicott 1763. = 636 Fjfth Ave and 4 w 51st street
5miililllllllllllllllilllillliiilllllllUiHIUiBllllIilil|iiill|illllllllllllllllllllllllUUllllllli? I Rockefeller Center, N. Y. City

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Laivo nemainant

Šią ekskursiją vadovaus p. Pr. Zaborskis 
Švedų Amerikos Linijos, Klaipėdos 

skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija išplauks

LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ
Per Gothenburg-Stockholm

Ekskursiją vadovaus p. VI. Mučinskas, 
Švedų Amerikos Linijos ccntralinėje raš- j 
fine j New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. '

; Ekskursijas užgyre Lietuviu Laivakor- 
j čių Agentų Sąjunga Amerikoje.

. Balandžio 9
Balandžio 25 

. . Gegužes 5 
. Gegužes 16

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

Artėjant pavasariui, kiekvieną Lietuvi ap
ima viena didžiausia mintis — važiuoti Į 
Lietuvą, aplankyti savo gimtini kraštą... 
Ir kiekvieno Lietuvio pareiga, kuriam tik 
sąlygos leidžia, yra nuvažiuoti i savo nau
jai atgimusią valstybę, pamatyti ją, pa
žinti.... Dabar Lietuva visai kita negu 
ją palikot.... nejaugi norėtumėt palikti 
jos nematę?.... Kitiems jau taip lemta 
kad turėsit likti Amerikoje ant visados— 
taigi pasistengkit nors apsilankyti savo 
gimtiniame krašte....

7DIENOS | LIETUVĄ

laivais

EUROPA 
Kauną.

Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 
Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į

Arba keliaukite pouliariais ekspresiniais

C OLUMBUS 
HANSA ~ DEUTSCHLAND 
HAMBURG - NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 
ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agenta arba

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
1130 Euclid Avenue Cleveland, Ohio

“DIRVOS” AGENTŪRA aptarnauja vi
sus vykstančius Į Lietuvą apsilankyti ar 
apsigyventi: išrūpina dokumentus, 1 su
teikia informacijas, ir aprūpina laiva
kortėmis.

LAIVAKORTĖS gaunamos visais laivais, 
visomis linijomis, visais laikais kada tik 
kam patogiausia keliauti — su Ekskur
sijomis arba paskirai.

PARTRAUKTAM iš Lietuvos Amerikoje 
gimusius vaikinus ir merginas, taipgi 
visus kurie sulyg Lietuvių kvotos gali i 
Ameriką Įvažiuoti.

Visada kreipkitės j savo Lietuvišką įstai
gą, kuri jums sąžiningai patarnaus ir 

suteiks tikriausias informacijas 
apie kelionę ir reikmenis.

DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio



LIETUVA SUSIRADO NAU
JAS RINKAS

Vokiečių Pastangos Lietuvius Spausti Ūkišku Ka
ru Išvedė Lietuvius i Platesnį Pasaulį

VOKIETIJOS ŪKIŠKAS KA
RAS PRIEŠ LIETUVĄ 

SUSMUKO
Kaunas. — Prieš dvejus me

tus Vokietija paskelbė taip va
dinamą ūkišką karą prieš Lie
tuvą, ir daug kas manė kad 
Lietuva jau bus sugniuždyta ir 
ūkiškai visai suspausta. Bet, 
kaip sakoma, nėra to blogo kad 
neišeitų i gerą. Taip buvo ir 
su Vokietijos paskelbtu ukišku 
karu.

Lietuva, nustojus stambios 
Vokietijos rinkos savo žemės 
ūkio gaminiams išleisti, tuojau 
pradėjo jieškoti rinkų kituose 
kraštuose. Palyginti trumpu 
laiku Lietuva sudarė keliolika 
prekybinių susitarimų su Įvai
riomis valstybėmis. Vadinasi, 
Vokietija siekdama Lietuvą pa
blokšti ekonomiškai, tuo pačiu 
ją paragino susirasti naujų 
rinkų savo gaminiams.

Anksčiau Lietuvos ūkininkai 
ir prekybininkai daugiausia ži
nojo tik vieną Vokietijos rin
ką. Dabar Vokietijos vardas 
jau išnyko iš jų lupų. Kad taip 
yra ir norint turėti vaizdą kaip

Lietuva užkariauja naujas rin
kas. čia patiekiame visą eilę 
pernykštės Lietuvos užsienių 
prekybos davinių.

Per visą 1935 metą Lietuvos 
išvežimas i užsienius pasiekė 
137 milijonus litų, tuo tarpu 
kai užsienių prekių įvežimas su
darė tik 117 milijonų litų. Tai
gi užsienio prekyba davė 20 
milijonu litų gryno pelno.

Lietuvos išvežimas žymiai 
padidėjo Į Angliją. 1934 m. jis 
siekė 47 milijonus litų, o 1935 
m. pašoko iki 64 milijonų litų.

Taip pat išvežimas padidėjo 
ir j Sovietu Rusiją; 1934 m. 
ten išvežta už 6 milijonus litų, 
o 1935 m. — už 12 milijonų lt.

Dvigubai daugiau Lietuva 
išvežė į Prancuzjią, Belgiją, .ir 
Holandiją. Gana žymiai Lietu
vos išvežimas padidėjo ir i Da
niją, Italiją, Šveicariją, Švediją, 
Estiją, Suomiją, Norvegiją, Če
koslovakiją ir Palestiną.

Užsienio prekių įvežime per 
nurodytą laikotarpį Lietuva ir
gi pakeitė savo kryptį. 1934 
m. iš Anglijos buvo įvežta pre
kių už 32 milijonus litų; 1935

m. už 43 mil. litų. Dvigubai 
padidėjo įvežimas iš Rusijos, 
didesnis įvežimas buvo iš Ho- 
landijos, Danijos, Šveicarijos 
ir kitų šalių.

Dabar pažiūrėkim koki buvo 
1935 metais Lietuvos-Vokieti- 
jos prekybiniai santikiai.

1934 m. Lietuva į Vokietiją 
išvežė įvairių prekių už 31 mi
lijoną litų. 1935 metais išve
žė tik už 5 milijonus litų. Va
dinasi, Lietuvos prekių pernai 
buvo išvežta šešis kartus ma
žiau negu 1934 metais. Lygiai
tiek pat mažiau įvežta prekių
iš Vokietijos.

Tačiau, kaip pirmiau buvo
nurodyta, 1935 metais vietoje
Vokietijos rinkos Lietuva susi
rado visą eilę naujų rinkų. DeL 
to pasidarė daug pelningesnė 
Lietuvos užsienių prekyba.

Taigi Vokietijos ūkiškos pa
stangos perblokšti Lietuvą nu
ėjo niekais. Tsb.

ATVYKSTA Iš LIE
TUVOS PRANAS 

ZABORSKIS
ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS 

KLAIPĖDOS SKYRIAUS 
VEDĖJAS

____ APYSKAITA STOVIO
SOCIETY FOR SAVINGS (N THE CITY OF 

CLEVELAND KOVO 4, 1936
TĮJRTAŠ

Pinigai Rankose ir iKtuose Bankuose........... $ 12,367,297
United States Valdžios Bondsai. iiesioginai 

ir pilnai garantuoti.................................
Kitokį Investment!..........................................
Pirmo Mortgage Paskolos nt Namų....
Paskolo: ant Už. tatų.......................................
Banko Namas r Žemė.....................................
Kitoks Turimas Nejudamas Turtas...........
Suėję Nuošimčiai 'r Kitokios (neigos 

(Priskaitant Depozitą Federal Deposit 
Insurance Corp’n).....................................

31,184,687.50
37,696,827.90
29,521,767.29

2,247,688.80
1,200,900.90
1,361,402.90

1,260,651.63

<»

Viso .........................................................
PASTABA: Turtas nurodyta pilnai, sulyg

$117,840,322.76 
Rezervų

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo Notos ............... $3,900,900.00

(Užtikrinančios depozitus 
r kitokį Society mrta)

Perviršis ................................. 4,000,000.00

DIDELIS LATVIJOS 
ŪKININKŲ SUVA

ŽIAVIMAS
Ryga (Elta). — Kovo 6 ir 7 

d. Rygoje įvyko didelis ūkinin
kų suvažiavimas, didžiausias 
koks kada iki šiol Latvijoje yra 
buvęs. Suvažiavime dalyvavo 
visų Latvijos sričių ir visų že
mės ūkio šakų atstovai, visi že
mės ūkio rūmų ir jiems pri
klausančių organizacijų nariai, 
visų savivaldybių valdybos, vi
sų ūkio sąjungų vadai ir agro
nomai. Suvažiavimo posėdžiai 
vyko keturiose didžiausiose Ry
gos salėse.

Prieš prasidedant suvažiavi
mui. jau Kovo 5 d. Rygoje įvy
ko agronomų suvažiavimas, per 
kurį pasakė kalbas žemės ūkio 
ministeris ir kiti. Ministeris! 
pareiškė kad’ viena iš svarbiau
sių problemų yra ūkio darbi
ninkų klausimas. Numatyta 
šiais metais sumažinti 2,000 iš 
užsienių įvažiuojančių i Latvi
ją žemės ūkio darbams dirbti 
darbininkų skaičių.

Ministeris nurodė kad Lietu
voje vyriausybės sluogsniai ir 
viešoji nuomonė nereiškia pa
lankumo žemės ūkio darbinin
kų iškeliavimui Į Latviją, nes 
ir pačioje Lietuvoje pradedama 
jausti žemės ūkio darbininkų 
atsargos mažėjimą. Nurodė į 
nepatogų darbininkų gavimą iš 
Lenkijos ir sakė kad reikia 
kreipti daugiau dėmesio į že
mės ūkio sumekanizavimą.

“L.A.”
Perviršio Fondai

Nepadalinti Pelnai ............................................
Rezervas Taksams, Nuošimčiui Kapitalo

Notų ir Kitoms Lėtoms...............................
Rezervas Dividendams.....................................
Taunymų Depozitai................................. .
Kitokia atsakomybė (įskaitant 

nepaskirstytus Rtz-rvus).... i................

$ 7,000,900.90
788,129.49

416,251.57
375,945.14

108,700,842.26

559,154.30

Viso $117,840,322.76

Narys Federal Deposit Insurance Corporation 
Incorporated 1849

in the City of Cleveland

Dėkit
PUBLIC SQUA 

savo taupymus j taupymų banką

ŽUVO DEL LAPĖS
Džiaugėnų kaimo, Šilalės vai., 

gyventojas G. su savo kaimynu 
privatiniame miškelyje beme
džiodami užtiko lapę, kurią šuo 
įvarė į urvą. Kadangi šuo la
pės iš urvo greit neišvarė, me
džiotojai pradėjo kastis į urvą. 
Įsikasąs apie 3 metrus, griūda
ma žemė užgriuvo G., o kai
mynas suspėjo laiku išsigelbėt. 
Sukvietus aplinkinius gyvento
jus, G. po trijų valandų buvo 
atkastas negyvas. “L.A.”

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit go
riausi patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas del pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Turiu $2,000 sumoje Lietuvių banko knygelių pardavimui.

NAUJOS PAVASARINĖS

VYRAMS IR VAIKINAMS
Specialiai Visų spalvų
parsiduoda SZ.95 Visų pavyzdžių
tik po • vjSų styiių

šilkiniai kaklaraikščiai, pavasarinių spalvų, 55c., 2 už SI.00 
Minkštos švelnios apatinės trumpos kelnaitės 35c., 3 už $1.00

Vyriški Broadcloth gražus marškiniai SI.19 
Vyriškos kojinės, gražių spalvų 25c.

THE KRAMER & REICH CO.
70.02 Superior Ave........Kampas Giddings Rd,. ;

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.) 
šioje vaistinėje užlaikom 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 visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje

MARGUČIO RADIOd
PROGRAMAI

Klausykit jų sekmadieniais 
nuo 2 vai. po pietų 
iš stoties WIND 
Gary, Indiana

Pranas Zaborskis
Gimęs 1891 m. Kaune. Iki 

didžiojo karo gyveno Kaune ir 
Rusijoj įvairiuose miestuose. 
Didžiajam karui prasidėjus, iš 
pirmų dienų buvo paimtas į Ru
sų kariumenę,- kur ištarnavo 
fronte iki 1918 m. Kovo mėne
sio. Lietuvon iš Rusijos g'ryžo 
1918 m. Birželio mėnesį. Bū
damas didelis Lietuvos patrio
tas, permatė kritišką valandą 
Lietuvos gyvenime, ir 1919 m. 
Vasario mėnesį įstojo į Lietu
vos kariumenę, kaipo adminis
tracijos karininkas savanoriu. 
Gi jau 1922 m. pradžioje buvo 
paskirtas ant Lietuvos-Vokie- 
čių rubežiaus Virbalio stoties 
komendantu, kur išbuvo iki 
1925 m. Rugpjūčio 30 d. Nuo 
1925 m. Spalių mėn. iki 1927 
m. Balandžio mėn. buvo Lietu
vos Pasiuntinybės Maskvoje 
konsularinio skyriaus sekreto
rium. Yra taipgi tarnavęs už
sienio reikalų ministerijoje.

Nuo 1927 m. Birželio mėn. 
p. Zaborskis apsigyveno Klai
pėdoje, kur ispradžios tarnavo 
Lietuvos valstybinėje pasienio 
policijoje. Nuo pat pradžios 
Švedų Amerikos Linijos Klai
pėdoje skyriaus įkūrimo iki šiai 
dienai yra minėto skyriaus ve
dėjas. Jo pastangomis Švedi
joje padaryta geroka propa
ganda apie Lietuvą ir jos pa
jūrį. Dėka p. Zaborskio su
manytai - propagandai švedai 
skaitlingai pradėjo lankyti Lie
tuvos pajūrį.

Šalia švedų Amerikos Lini
jos reikalų vedimo, Zaborskis 
įsteigė Lietuvišką ekspedicijos 
kontorą Švyturys. Jam teko 
susitikti su rimtu ir gerai or
ganizuotu konkurentu, kuris 
ypatingai pradedančiam Lietu
viui ėmėsi visokiariopos kon
kurencijos. Tatai visai su
prantama tam kas žino Klai
pėdos sąlygas. Vienok p. Za- 
borskiui pavyko sėkmingai at
sispirti ir šiandien švyturys 
puikiai atlieka savo darbus.

Pranas Zaborskis Gegužės 2 
d. išplaukia iš Gothenburgo į 
New Yorką, ir atplauks Gegu
žės 11 d. laivu Drottningholm. 
Jo kelionės tikslas, kaipo šve
dų Amerikos Linijos Klaipėdos 
skyriaus vedėjo, pasimatyti ir 
susipažinti su autorizuotais 
švedų Amerikos linijos Lietu
viais laivakorčių agentais, su
sipažinti ir bendrai užmegsti 
glaudesnius ryšius.

Jis gryš atgal Gegužės 29 d. 
laivu Gripsholm, vadovaudamas 
didelę Lietuvių ekskursiją tie
siog į Klaipėda. Ta ekskursi
ja yra užgirta Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungos Ame
rikoje.

Liepos 1 d. išplauks antra 
Lietuvių ekskursija švedu Am. 
Linija, tuo pačiu motorlaiviu, 
vadovaujama VI. P. Mučinsko, 
Švedu Amerikos Linijos Lietu
vių skyriaus vedėjo New Yor- 
ko ofise.

Organizatorius.

Draugijos ir Kuopos, 
Nesiduokit Apgauti!
Socialistai ir komunistai ne

gali kitaip prieiti prie katalikų 
kaip tik savo sumanymais ko
voti už “demokratijos teises” 
ir prieš dabartinę Lietuvos vy- 

i riausybę, nes žino kad Ameri
kos katalikų vadų dalis nepri
taria Smetonos valdžiai.

Dabar musų komunistai ir 
cicilikai sumanė vėl kreiptis Į 
katalikiškas draugijas (kreipsis; 
ir į tautines) kviesdami siųsti 
delegatus į jų rengiamą kokį 
tai suvažiavimą Clevelande, kur 
jie nori “atsteigti Lietuvos 
žmonėms demokratiją”.... Tai 
tik komedija, daugiau nieko.

Už tos komedijos tuno musų 
raudonukų svajonė prisiplakti 
kaip nors prie katalikų liaudies 
ir patraukti ją Į savo pusę — 
duoti pinigų jų agitatoriams 
padaužoms ir jų spaudai išlai
kyti.

Kaip tautinės taip ir katali
kiškos draugijos ir kuopos pa
tariamos be jokių diskusijų at
mesti komunistų ir cicijikų at
siųstus kvietimus arba per at
ėjusius į susirinkimą atstovų 
raginimus prisidėti prie jų su
manytos raudonos konferenci
jos.

Latviai Susidės su Lietu
viais Clevelando

Parodoje?
“Dirvos” redaktorius gavo 

pakvietimą nuo vietinio Latvi
jos konsulo, Malvern E. Schultz 
reikale Clevelande ruošiamos 
Didžiųjų Ežerų Parodos šią va
sarą. Ponas konsulas teirau
jasi ar Lietuviai negalėtų kaip 
nors su Latviais susibendrinę 
dalyvauti toje Parodoje.

Kaip tik bus progos pasitar
ti su p. konsulu, ir jeigu bus 
prieita kokių nors išvadų, pra
nešime “Dirvoje”.

MIRĖ MJR. A. ARDICKAS
Ant 6-to pusi, telpa platesnis 

padavimas apie mirtį Lietuvos 
kariumenės Majoro Aleksandro 
Ardicko. Apie jį ypač daug 
girdėjo per praeitus penkis me
tus Lietuvių Kultūrinio Darže
lio darbuotojai, nes jo pasi
darbavimu gauta musų Darže
liui planai ir jis daugiausia pa
dėjo truso gavimui Dr. Jono 
Basanavičiaus paminklo, kuris 
stovi Darželyje Rockefeller 
parke.

Gaila kad toks jaunas žmo
gus turėjo taip staiga persi
skirti su šiuo pasauliu.

SLA. SEIMO CHORO 
REIKALU

Apleidus p. Olšauskui Cleve- 
landą, SLA. Seimo Rengimo 
komisija paskyrė mane vesti ir' 
rengti chorą, o p. Wilkelienę 
už pagelbininkę. šiuomi kvie-| 
čiu visus ir visas kurie mėgsta 
dainavimą, atsilankyti į prak
tikai kuri įvyks antradienį, Ko
vo 31 d., nuo 8 vai. vak., Lie
tuvių salėje. Prašau pribūti 
kuoskaitlingiausia ir atsivesti 
savo draugus ir drauges. Dar 
yra trukumas dainininkių ir 
dainininkų.

Stokim į darbą išvien ir pa
rodykim Amerikos Lietuviams 
kad Clevelandiečiai turi talen
to, gabumų, ištvermės ir vie
nybės atlikti pagirtiną darbą.

Birutė žiurienė, direktorė.

DARŽELIO NAUDAI 
VAKARAS

štai ir atėjo — Kovo 29-ta, 
tas smagus vakaras, kuriame 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjunga rengia korta vimo ir 
pasimatymo vakarą, kurio pel
nas eis Lietuvių Darželio nau
dai. Dabar reikia visokių pi
nigų Darželio baigimui, taigi 
ir dirbama visomis pusėmis su
kelti dolarį-kitą Darželį baig
ti. Įžanga tą vakarą bus 25c, 
ir bus įvairiu dovanu laimėto
jams. Pradžia apie 8 vai.

Taipgi įsitėmykit Darželio vi
si komisijų nariai ir moterys 
veikėjos kad Birutės Fontano 
reikalu kitas posėdis įvyks Ba
landžio 2 d., ketvirtadienį, nuo 
8 vai., Lietuvių salėje. Sekr.
Kas platina “Dirvą” — tas 

platina Apšvietą.

SLA. 14 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 1 d., Lietuvių sa
lėje, įvyksta svarbus SLA. 14 
kuopos susirinkimas, nes bus 
balsavimas už Pildomąją Tary
bą ir rinkimas delegatų į sei
mą.

Taip pat bus kitų svarbių 
kuopos reikalų aptarimui.

J. G. Polteris.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame i stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINĘ IR VALGYKLĄ
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

ATVYKO Iš LIETUVOS
Kovo 20 d. sugryžo iš Lietu

vos į savo farmą Marė Žakienė 
su dukrele, kurios Lietuvoj iš-, 
gyveno virš porą metą.

Gryžimo dokumentus ir visą! 
keliavimą jom išrūpino “Dir
vos” agentūra.

Parvažiavo švedų Amerikos 
Linijos laivu Gripsholm ir pa
sakoja kad turėjo labai gerą 
kelionę ir mandagią priežiūrą 
ir patarnavimą visu keliu nuo 
Klaipėdos iki New Yorko.

JAUNOJI BIRUTĖ
Pageidauja daugiau į savo 

narius bernaičių. Mergaičių 
šiame jaunamečių chore randa
si dikčiai, bet bernaičių maža.

Tėvai kurie turit vaikus iki 
15 metų amžiaus prašomi atsių
sti juos į Lietuvių salę šešta
dienį po pietų, nuo 1 vai., pa
mokoms. Birutiečiąi rengiasi 
prie naujo programo.

šeštadienį po Velykų, Jauno
ji Birutė rengia kiaušinių riti
mo kontestą. Jame galės daly
vauti ir nenariai.

fWKlEjSFlJNERALHOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok
I musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
J be atsižvelgimo į kaštui:.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
! moderniškas.

HEnderson 9292

Ką Biblija Sako apie 
Bažnyčias

Skaitykite šventame Rašte, 
Apaštalų Darbai, 17 per. 24 e., 
kur taip kalbama: “Dievas ku
ris sutvėrė pasaulį ir viską kas 
jame yra. būdamas dangaus ir 
žemės viešpats negyvena baž
nyčiose, rankom darytose”, ir 
25 e.: “O jis ir ne žmonių ran
kom prikavojamas arba nešio
jamas dėželėj, kaip kad jis ko 
reikalaujas, kadangi jis pats 
kožnam duoda gyvastį ir kvapą 
ir vislab”.

Prašau, brangus prieteliai, 
i ieškokit Dievo ir Jo melskitės. 
Skaitykit švl Raštą/ (Škelb.)

Wm. Shimkus, 
Wm. Shimkus, SBSD. 

1150 E. 76 St. Cleveland, O.

RADIO PASKAITA PAVYKO
Kovo 19 d., iš radio stoties| 

WJAY buvo duodama paskaita 
Angliškoje kalboje apie Lietu
vos kulturinį gyvenimą. Skai
tė “Dirvos” redaktorius.

Dainų dalį išpildė artistas J. 
Olšauskas su kanklėmis, ir p- 
lės Sofia Kane ir Bronė Rasi- 
liutė. Jodvi padainavo ir solo 
ir porą duetų. Ačiū joms už 
tokį pasitarnavimą, nes turėjo 
išlikti iš darbo tam tikslui, bet 
neatsisakė tai padaryti.

Pianu prie dainų akompana
vo Aldona Wilkeliene, persta- 
tytojas buvo Iinž. Petras Sku- 
kas. * i.

OLŠAUSKAS IŠVYKO
Į AMSTERDAM

Artistas Juozas Olšauskas il
gai Clevelande nepagyvenęs, ta
po iškviestas už vargoninką į 
Amsterdam, N. Y., pas savo ge
rą pažystamą Kun. židanavičių.

Clevelandiečiai apgailauja jo, 
tačiau linki jam gero pasiseki
mo naujoje didelėje Lietuvių 
parapijoje. Čia jam ta vieta 
kurią turėjo buvo permenka.

Gaila kad taip greitai nauja 
vieta atsirado.

Olšauskas žada vėl atlanky
ti Clevelandiečius, kada nors 
su Vanagaičiu!

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- 
rašykit.ją. jiems: ?3 metams

MIRĖ
Kovo 24 d., mirė Uršulė Be- 

reikienė, 54 m. amžiaus, nuo 
1220 E. 74 St. Laidojama Ko
vo 28 d., 10 vai. ryto, iš Šv. 
Jurgio bažnyčios. Liko vienas 
sūnūs įr dvi dukterys.

“Mamyte, 
Aš negaliu velpaveluot 
į mokyklą šia savaitę”

‘ Mamyte, panelė Wilson sakė aš neprivalau ir vėl 
pavėluoti i mokyklą. Aš turiu bėgti!” 
Skubinimas pusryčiauti, ir tekinai bėgimas i mo
kyklą nėra sveika mažiems—ir niekam kitam— 
pradėti dieną.
Buvimas laiku visuomet—mokykloj, darbe, arba 
žaidimuose—reiškia žinojimą tikro laiko.

Isigykit Elektriška Laikrodi ir turėkit

TEISINGĄ LAIKĄ VISADOS
Elektriškas laikrodis prikels jus laiku ryte, pra
dės jūsų dieną normaliu žingsniu.
Pamatykit naujus Elektriškus Laikrodžius pas 
savo pardavėjus. Jų yra visokių stilių. Juos len
gva Įsidėti—tik sujungiant su srove ir turė
sit tikrą laiką visados.

TRYS SVARBUS FAKTAI Al>lE[|e|(tfiJ|(Į|S LglkfOdŽlUS

Kiekvienas Elektriškas 
turi rodyti tikrų laikų. 
Elektriškas Laikrodis 
ketinąs kaip elektros
Elektra operuoja Elektriškų Laikrodį už ma
žiau negu 6 centus į menesį.

Laikrodis kuris veikia 

yra lygiai taip uasiti- 
šviesa.

1 THE ELECTRICAL LEAGUE
Midland Building 18 Aukštas Prospect arti Ontario Cherry 25§5
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DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

PIRMUTINIS ŠIO PAVASARIO “PIKNIKAS 
BUS BALANDŽIO 26 D.

EKSTRA! Pirmutinis šio pa
vasario piknikas bus Lietuvių 
Salėje! Stebuklas ar ne?

Nesistebėkit, tai bus persta
tymas K. S. Karpiaus naujos 
Lietuviškos komiškos operetės, 
“Gegužinė Lietuvoje”. Geguži
nė tai Lietuviškai piknikas. .. .

Desėtkai jaunimo, gražiais 
tautiškais rubais, švaistysis di
delėje scenoje, vaidindami Lie
tuvos jaunimą ir atliks Įvai
rų dainavimą ir vaidinimą su 
savo svečiais Amerikiečiais.

Šiame savo veikale Karpius 
atvaizduoja Amerikiečių prieti
kius Lietuvoje, atsilankius į di
delę Gegužinę, kuri tęsiasi vi
są trumpą Lietuviška naktį.

Viskas šiam veikalui jau su
ruošta, ir vaidins geriausi vie
tos scenos mėgėjai ir daininin
kai, tik dar trūksta tikrų Lie-., 
tuviškų muzikantų, kurių pra
šoma atsišaukti Į “Dirvos” ad
ministraciją. Kurie vyrai Lie
tuvoje skripkuodavot, mažom ar 
didelėm skripkom ar kitokiais 
muzikaliais instrumentais, at- 
sišaukit, jums taipgi bus duo
ta vietos šioje Gegužinėje.

Veikale ineina Lietuvos mo
kyklos jaunamečių mokinių bu
ris su jų mokytoja.; ineina Lie
tuvos karininkas, Lietuvos uni
versiteto studentai, kaimo jau
nimas, ir viena didelė asmeny
bė, Poni Ministerienė.

Iš Amerikiečių, dalyvauja ir 
pirmą kartą į Lietuvą nuvažia
vę apsilankyti jaunuoliai, ir 
jų mamos, iš Lietuvos kilusios, 
ir vienas senbernis, kuris labai 
gudriu vedasi, bet kuris įsimy
lėjęs į jauną merginą, kurią 
jis pamilo del to kad pas jos 
tėvus gyveno tada dar kai ji 
gimė, ir net Lietuvoje ją susi
tikęs kalbina tekėti už jo. . . .

Veikale ineis naujos, senai 
girdėtos Lietuviškos dainos ir 
Įvairių smagių juokų.

Gegužinėje bus sukurta lau
žas, kas paprastai Lietuvoje 
jaunimo daroma gegužinėse.

Perstatymas bus Lietuvių 
salėje sekmadieni, Balandžio 26 
d. Tėmykit “Dirvą”, tuoj pra
nešime ką daugiau naujo tame 
vakare Člevelando Lietuviams 
turėsime.

RICHMAN BROTHERS
FINE, -c cat HĖS M A Kt RS S f N Č E? 1 87 9

GAUNAT DAUGIAU NEGU MOKAMOS KAINOS
Jus tankiai girdėjot pareiškimą, “Jus gaunat tą už ką mokat.” 
Gaila kad ne visada tas teisybė. Tankiai jus gaunat mažiau ne
gu užmokat. Tik kaip kada gaunat daugiau.
Richman Brothers Rubai yra geras pavyzdis tikrai gavimo dau
giau negu kad mokama. Medegos yra puikesnės negu daugely
je kitų rūbų kurie parduodami už brangiau; ir tas pats tinka 
pasakyti apie stilių, pritaikymą ir dėvėjimą.
Rūbų prekyboje, tas yra gerai žinomu ir tankiai minimu faktu. 
Mes ji suminim čia, nes mes tikim kad jus. .. .rūbų pirkėjas.. . . 
turit teisę tą žinoti, ir kodėl mes galim taip daryti.
Mes esam siuvėjai ir patys pardavėjai. Jus sutaupot tarpinin
ko pelną. Mes specializuojant rūbuose vienos rūšies, vienos 
kainos, ir turim užpakalyje saves 57 metų patyrimą. Mes ne
turim urmininko pardavimo kaštų, neturim kredito ir nuosto
lių kaštų. Nepriskaitom paslėptų nuošimčių kaštų, ir neturim 
virš visko lokių pristatymo ar išvežiojimo kaštų.

Jus gaunat daugiau už jūsų pinigus iš Richman’s, 
ir tą patikrina musų rubai. Ateikit ir persitikrinkit.

ANY SUIT 0050 ' 
or TOPCOAT XX“

PASKIROS KELINES GALIMA GAUTI $2.1 5 Iki $6 
VILNONIAI 2 KELINĖM AUGESNIEMS MOKINIAMS SIUTAI $18.50 

MIEROS 16 IKI 20

RICHMAN BROTHERS
TRYS CLEVELAND© PARDUOTUVĖS 

PROSPECT, kampas Ontario 736 EUCLID AVE. 5716 BROADWAY 
Breadway Parduotuvė atdara iki 8 Antrad. ir Ketvirtad. šeštadienį iki 9 vakaro. 

PARDUOTUVĖS KITUOSE OHIO MIESTUOSE
Akron Canton Lorain Marion Ashtabula Mansfield Youngstown

Editor—Peter Skukas

LITHUANIAN
CULTURE

is the second of a series' of 
installments to appear herein, 
are taken from the Radio Dis-

three
They
course presented by Mr. K. S. Kar

pius, on Thursday, March 19th.

Phone: ENdicott 4486

U N C E N S O R E D SIDE-GLANCES
BY K. J. M.?

WELL it certainly is a 
to be back 
haven’t been on a vacation 
thing . .

LITHUANIAN LITERATURE

An attempt of Lithuanians 
delve into literature is noticed 
the first part of the 16th century, 
iust before the final union with 
Poland. After the union came into 
existence, attempt, were again made I 
to tear away Lithuania from Poland,' 
and : ome of the early writers point-' 
ed out the folly of the Lithuanian' 
nobility giving in to other cultures; I 
th- peasants were praised for their 
stubborn love of their native lan
guage. The early Lithuanian pub
lications were str’ctly of utilitarian 
character, for the benefit of the com
mon people.
The great Lithuanian classical poet 

of the 18th century was Kristijonas 
Duonelaitis, born in Prussian Lith
uania. Duonelaitis seemed to point 
the way for the future develope- 

. ment of Lithuanian national litera
ture. During the Russian oppres- 

j sion, the intellectuals were educated 
in foreign languages and many of 

i them wrote either in Polish, Rus
sian or German. This sort of litera- 

, ture did not appeal to the poas- 
They could not grasp it.

had their

to 
in

pleasure 
No, I 

or any- 
just didn’t want'you 

or anyone else to get the Idea that 
up until I discontinued my eolumn- 
ing a month ago, 1 was trying co 
hog the show.

Whether or not it’s the chivalry 
in me, or the fact that 1 didn’t have 

1 leave up to 
Anyway any of my pals who 

were desirous of taking .advantage 
of the large amount of space, cer
tainly had their 
take it???

A negative 
is immaterial 
that its time 
and start in 
remarks .

again folks.

anything to write, 
you.

chance. Did they

affirmative answer 
me.

cut

or
to 

to
with a

Al! I know is 
chatter short 
few pertinent

6820 Superior Ave. Clevehlnd, 0.

DO YOU REALIZE—

I antry.
But the peasants still 
wealth of folk poetry, folklore and 

j ledgends of the heroic past. The 
very small group of Lithuanian 
scholars and writers who firmly be
lieved in the future of their coun- 

| try. remained faithful to the old 
Lithuanian tradition. They taught 

į the peasantry to keep the spark of 
national spirit burning.
among them was the historian 

i teacher, Simanas Daukantas, 
died in 1864.

The two outstanding poets in 
beginning of the 19th century, were 
Antanas Strazdas, a Catholic priest 
and Dionizas Poška, a Lithuanian 
nobelman, in sympathy with the 
peasantry.

Then follows a generation of even 
greater writers.—Note that this all 
happens during the very years ofi 
Russian oppression. They were:—| 
Bishop Motiejus Valančius, and the' 
noets, Ivinskas, Stronskis, Jasaitis, 
Vaičaitis, and Bishop Barnauskas; 
of the historians, Dr. Jonas Basana
vičius, Dr. Jonas Šliupas, Dr. Vincas 
Kudirkli; philosopher Vydūnas; 
Antanas Smetona, the present Presi
dent of Lithuanian.

The Russian suppression and new 
opportunities in America, were the 
causes for the Lithuanians to lighten 
their burden and they emigrated to 
the United States by thousands 
every year. And 1 must remark— 
this emmigration was a coincident 

. for the common good of Lithuania. 
Here in America they found freedom 
of the press and speech, and most 
of the works of the above mentioned 
writers1 were published in the United 
States by American 
or by their raised funds in Prus- 

' sia, and smuggled into Lithuania 
for them to read.

i two Lithuanian newspapers and some 
I books, were printed in Last Prus- 
' sia and distributed in Lithuania. For 
this, not only the smugglers, but 
the readers as well, were prosecut
ed, imprisoned, or exiled to Siberia. 
Many active Lithuanians had to flee 
to America to escape this punish- 

' ment. for reading in their native 
I tongue.
I Then came the . Russian-Japanese 
I War and the Lithuanians regained 
! their press rights.
I Newspapers sprung up in the lar
ger cities, and publications of books 
began to spread. A new field open
ed. and in that period we find many 
noteworthy writers', who outlived the 
Russian oppression. They were, 
Jonas Žilius, Ksaveras Vanagėlis, 
Jurigs Baltrušaitis, Maironis. Vaiž
gantas', Dr. Vincas Pietaris, Vin
cas Krėvė-Mickevičius, 
Šliupas, 
writers: 
Šatrijos 
lowed by innumerable present day 

| writers, men and women.
Special mention is deserving of 

Dr. Vincas Kudirka. Kudirka was a 
many-sided genius—talented publish- 

' er, poet, fiction writer, critic, trans
lator and composer. He is the au
thor of the words and music of the 
Lithuanian national anthem now ac
cepted ar-1 the official hymn of the 
Lithuanian Republic. Dr. Kudirka 
was one of the staunchest fighters 
against the Russians and worked to 
bring on the resurrection of Lith
uania — but he died five years 
nrior to the re-establishment of 
Lithuanian press rights' and 19 years 

I before. Lithuania’s resurrection. He 
was only 41 years of age when he, 
died.

(To be continued)

Chiefly 
and 
who

the

Lithuanians

Simultaneously,

Pietaris,
, Liudas Gira, 

Basanavičius; the women 
Žemaitė, Lazdynų Pelėda, 
Ragana. They were fol-

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
TELPA ANT 7-TO PUSL.

‘TIS SPRING—
Signs of Spring are 

this year very devastating and ap- 
paling ones. There is very little 
need trying to write anything of 
flood conditions, when the daily 
newspapers have been dishing it up 
for a week and a half straight. But 
another very significant sign is the 
blossoming of romances. First on 
my list is Cupid’s dart, the dart 
that struck the Skukas family again, 

wait just a 
no my notes are 

marriage

floods

This time its Peter, 
second 
little mixed, its the 
Stevie Skukas to Johnny August.

Secondly, the engagement of Vic
toria Citavice to Tony........... (can’t
discern the last name. Thirdly, 
Jean Petraitis’ (temporary) engage
ment to Mickey Prankaitis. I don’t 
know whether these last two kids 
should be spanked or congratulated. 
Anyway, let. the spanking up to 
proper authorities', and we’ll 
congratulate the entire gang.

a 
of

the 
just

PIPE THIS—
Saturday night if known as 

owl nite for the huge majority of 
folks, but not so for Vic Green. 
Several weeks ago it was mv plea
sure to drop into the Green Tavern. 
It was early, only about 10:30, and 
upon making inquiries as to Vic’s 
whereabouts, I received the petrify
ing answer — in bed about an hour 
ago! Oh me

nite

UNIQUE—
Everyone of us have throughout 

our school life and even later, come 
across a great many and a great 
variety of styles of handwriting. 
But never in all my four years of 
schooling have I seen such an ex
quisite, individualistic, inexplicable, 
intriguing, intangible, inimitable, oh’ 
iust swell penmanship as Emma Zu- 
line possesses. How do I know? I 

now that would be fellin’, 
all I can say. is if that gal ever, 
wrote me a letter of proposal, I 
fear for myself. E’en if she couldn’t.! 
write coherently that back-hand 
slant would entice the best of would- 
be-bachelors.

THAT, ‘Toots’ Šuky? is receiving 
popular acclaim for his verv excel
lent artistic ability? The boy has 
very great possibilities in this en
deavor. Here’s hoping that some 
dav we will find his drawings or I 
paintings alongside the immortals. I

THAT, Joe Blaskevicius is already 
selling ticket:; for a nicnic to be 
held in June? 
den affair, 
to 1 the draw 
early start.

THAT, Mr. Peter Muliolis has 
very smooth looking daughters? 
you guys do, well do you know their 
names? «I didn’t think so, they’re 
not in the habit of giving them to 
strangers. They are Rosemary and 
Marg-. Two very studious girls, so 
say Miss, mister.

THAT, I 
and found 
spends her dateless 
sitting and half lying on the sofa. 
Slinpers have already hit the floor, 
and there she is, almost reading the 
newspaper.

THAT, Florence Alekna is in a 
play at St, George? She virtually 
eats, sleeps, moans and groans play, 
play, play. To think of all this un
tiring effort snent, just for an hour 
or two, affording someone else en
tertainment 
stand she doesn’t mind it.

THAT, Pete Luiza is leaving town, 
nerhaps for good ? Going to To
ledo to make his bread and butter. 
He’s 
only he has. to spread the 
fullv thin, 
jury Petras,

THAT. John DeRighter 
other election is in 
Yea man, I bet he goes home with .1 
glass arm from all the handshaking 
he’s exhibiting these days. Wait till 
you see him, bet

THAT, yours 
nulling his hair 
two cents worth 
ly? Gloryoskv, 
when you 
going i _ 
My paradise . . . picnics, 
ties, plays, — anything but 
confounded inactivity.

for a
It’s a Cultural Gar- 

Joe is beating the others 
anRetting

two
Oh

went window peeking 
that Millie Zidzuanis 

evenings, half

but I under

making it here in

You’re the 
but we will

CHAMP—
To Mary Zuoca goes the distinc

tion and laurels of champion Coca 
Cola guzzler. She puts away this 
beverage the way Popeye downs his' 
sninach. You 
Popeye is . . 
Rose Lucas of 
make the same 
get or got what I mean.

don’t savvy whom 
. wHl you know 

hot dog fame, wa! 
comnarison and you

Hippodrome Theatre
Ar atmenat Robert Donat’s rolę 

kurią jis vaidino Grafo Monte Kris
lo veikale “The Count of Monte 
Cristo”? Tai buvo vienas iš pui
kiausių vaidinimų filmų istorijoje.

Dabar—Robert Donat sugryžta 
rolėje kurioje jis pats save viršija. 
Jis dabar vaidina komiškoj miste
rijoj “The Ghost Goes West”, kuri 
bus rodoma Hippodrome 
šeštadienio. Kovo 28 d. 
ker ir Eugene Pallette 
juo pagalbinėse rolėse.

Veikalas paimtas iš
Sherwood apysakos tilpusios Londo
no “Punch”, pritaikė vaidinimui 
Eric Keown, ir “The Ghost Goes 
West“ yra pirma produkcija Angliš
koje kalboje vadovystėje Rene 
garsaus Prancūzų direktoriaus, 
vadovavo praskilbusį veikalą 
Les Toits de Paris” ir kitus.

Veikalo turinis eina apie juokin
gus prietikius sąryšyje su Amerikie
čio turtuolio nupirkimu senoviškos 
Škotų pilies rūmų, kuriuose vaidi
nasi ir tas Amerikietis sumano tą 
visą savo pirkinį pergabenti į Ame
riką.

Prie to paveikslo Hippodrome ro
do ir kitus įdomius paveikslus juo
kų, trumpų dalykų ir žinių.

Teatre nuo 
Jean Pa r- 
vaidina e-j

Roberto E

Clair,

“Sous1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXZX.XXXXXXXXXTXXXnc

ANGUS IR MALKOS
' Petras Komeras parduoda ir pristato 

kios rūšies anglį ir malkas
OHIO LUMP ................................................ tonas
HOT FIRE LUMP .......................................... ”
ĮVEST VIRGINIA LUMP ............................. ”

KENTUCKY LUMP ....................................
STANDARD POCAHONTAS . ..'................... ”
ORIGINAL POCAHONTAS ......................... ”

(Tik 1 bušelis pelnų iš tono)
KOMER WOOD & COAL

1201 EAST 80TH ST. Telef. GArf.
xxxxxxx

VISO-

$5.95
6.25
6.75

7.80
8.25
8.95

2921
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Latest and last of the former staff 
to marry and establish a fine home 
are Mr. and Mrs. 
697 E. 97th street.
the former Helen Palub. 
members of the Forum

Other members now 
the original staff are Mrs. Alvina 
Luiza and Mr. Tony Chipie. In
cidentally, the only remaining mem
ber of the original group is the 
present editor.

A pride it is because of the sub
stantial people reflected by their 
present constructive living. While 
the Forum may not have had much 
influence upon their lives, it may 
be said that it did profit from 
thėir experiences and intelligence.

Walter Krause,
Mrs. Krause is

Both were
staff.
married of

GARDEN CARD PARTY

The Lithuanian Cultural Garden 
will hold a Card Party in the Lith
uanian Hall. Saturday, March 28, 
at 8:00 P. M.

Proceeds will go toward further
ing the work now in the process of 
construction for materials, the Fed
eral Government is advancing the 
labor.

OUR GIRLS
the

Cleveland, 
butter aw- 
judge and 
miss you. 
senses an- 

the offing?

he cays hello, first, 
exasperatingly, is 
trying to get his 
in this paper late- 
but I’ll be happy 

you and you and you start 
places and doing things again, 

paradise par- 
this

AMONGST OUR / !\
LITHUANIANS

OLŠAUSKAS LEAVES
CLEVELAND

Mr. Joseph Olšauskas left Cleve
land this week for Amsterdam, N.Y. 
where he will take up his residence 
and assume the duties of an or
ganist at a Lithuanian Catholic Par
ish there.

In his short but brief stay here, 
Mr. Olšauskas won the admiration 
of many more people through his 
work as organist of the church, Our 
Lady of Perpetual Help, and thru 
his work on the stage and 

Many will miss him, but 
hope that success will be 
in the new city.

radio, 
let 

all
us

his

LUIZA GOES TO TOLEDO

In
Thursday radio program last, and 
did not clearly get the names of 
the possessors of the good voices 
that sang and didn’t get credit on 
account of the type of address, they 
were the Misses Sofia Kane and 
Bernice Russell. Kind enough they 
were to leave their work to partici
pate in the program. Mrs. Wilkelis, 
pianist for the group also went un
named for the same reason. We 
feel that excellent work was done 
by these mentioned coupled by the 
very amiable announcing done by 
Mr. Skukas.

A speech by Mr. Karpius took 
up most of the time, but the material 
covered was of high value and very 
interesting. From numerous reports 
received from many listeners, we 
feel satisfied to say, well done.

event you listened to the 
radio program last, and

CHORUS TO CONTINUE

The Chorus which Mr. Olšauskas 
had undertaken to teach for the 
coming SLA convention to be held 
in the summer here, is now in charge 
of Mrs. Biruta Zuris with the as
sistance of Aldona Wilkelis, and 
will continue nractices on Tuesday 
evenings at the Lithuanian Hall, 
6835 Superior Ave. Under the ba
tons of these competent musicians, 
the chorus should achieve excellent 
results.

It is expressly requested that per
sons who are interested in this work 
and want to appear before the con
vention delegates, please come to 
the next regular practice to be held 
Tuesday. March 31ft, 8:00 P. M. at 
the Lithuanian Hall.

WHO IS IT?
THAT reads the exclusive, mens 

magazine, “Esquire”, fifty cents per 
copy, and belongs to the fems of 
this city?

THAT made that terrible error 
making Avocation into Advocation 
in the title of the cameraman’s per
sonals last week?

THAT thought a carrying charge 
was charge made upon furniture 
carried into a home?

THAT makes the highest grades 
in an Irish parochial school and is 
a Lithuanian?
(Answers will be found on page 2.)

Mr. Peter Luiza, better known 
through his work in drama and a 
comedian acclaimed, goes to Toledo 
n»xt Sunday for a few weeks' stay. 
There he will become acquainted 
with duties in a different corpora
tion making paper boxes. Mr. Luiza 
is a die maker, for paper boxes.

Should plans turn out so that 
Mr. Luiza establishes his home in 
Tol-do permanently, then Cleveland 
will lose one of the most active 
young Lithuanians here. But, as 
he himself states, his future is im
portant therefore let the future a- 
bound with success.

FORMER MEMBERS OF STAFF
The Forum points with pride to 

the well established hemes which 
the former associate editors of this 
page have established.

DUE TO LACK OF SPACE - 
Mr. Urban’s and Akron’s contribu
tions will receive publication in the 
next edition.

Sunaikinimui Persalimo
Krutinėję 

reikalaukit visame pasaulf 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
turis suteikia greitą ir tikrą 

| palengvinimą j

RUB IT IN

Sieninių Popierų
IŠPARDAVIMAS

Luboms popietis 4c roliukas; Miegkambariui 5c roliukas
Virtuvei — 5c rol.; Plastic 6c rol; Apvadai 1c ir iukšiau 

Gera namams maliava $1.19 gal., Valentine Varnish 1.69 gal.
Valentine vieno, tepimo enamel $2.59; Auto enamel 1.59'qt.

Šepečiai 10c ir aukštyn
Telef. ENdicott 3666 J. H. MILES 5724 Euclid Ave.

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
J. J. STANKUS

(Mažiau negu 2 bušeliai pelenų iš tono)
Nordic Egg or Lump ............... $7.65
Majestic ................................. $5.95
Coke .............................................. $8.75

16201 SARANAC ROAD
GLenville 5787 Cleveland, Ohio.


