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Hitleris Siūlo Platų Europos 
Taikos Planą

RUSŲ-JAPONŲ REI
KALAI AŠTRĖJA

Maskva. — Karo pavojus 
tarp Sovietų ūr Japonijos 
pasidarė didesnis kuomet 
gauta žinios kad Japonijos 
ir Mančukuo kareiviai tu
rėjo susirėmimą su kraštu
tinės Mongolijps kareiviais 
per 24 valandas Kovo pas-

HITLERIO ‘BALSAVI
MŲ’ KOMEDIJA

Berlinas. — Kovo 29 d. 
Vokietijoje buvo surengta 
“balsavimai” — užgynimui 
Hitlerio darbų kaip užgro
bimas Reinlando ir sulau
žymas Lokarno sutarties.

Balsavime Hitleris gavo 
44,389,140 “Ja” (už), o tik

Apie Kauno Potvini
BUVO APSEMTA 54 GATVĖS, 730 NAMŲ 
Nukentėjusiais Žmonėmis Rūpinasi Lietuvos Rau

donasis Kryžius ir šiaip Organizacijos 
NUOSTOLIAI LABAI DIDELI

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Automobilių gamyba per
eitą savaitę pakilo iki auk
što laipsnio, išleisdama į 
rinką 98,415 automobilių.

Taigi į mėnesį laiko iš
eitų apie 400,000 automobi
lių, kas yra tikrai daug.

1935 metais buvo trimis 
atvejais pagaminta po apie 
400,000 automobilių į mė
nesį.

SIULYMAI GERI, TIK 
AR VOKIEČIAI 
JŲ LAIKYSIS?

UŽMUŠTA 7,000
ETIOPŲ

d.
d.—
ap-

Bedarbių esą 12,500,000. 
Amerikos Darbo Federaci
ja skelbia savo apskaičiavi
mą šio tarpo bedarbių, ka
me tikrina kad Kovo mė
nesį bedarbių skaičius buvo 
12,500,000.

Sakoma kad bedarbę pa
didino panaikinimas NRA 
plano, nes kaip tik tas pla
nas atmesta tuoj pradėta 
atleidinėti dalį darbininkų 
ir įvesti ilgesnes darbo va
landas.

Clevelando dirbtuvės su
vartoja amatninkus darbi
ninkus šiuo tarpu 
normalio. Tokios 
nes buvo Kovo 
darbų judėjime.

iki 82% 
skaitli- 

mėnesio

Plieno darbai pakilo iki 
58 nuoš. normalio, kuomet 
išdirbystės norėjo pasku
binti išpildyti,pirmo bertai- 
nio užsakymus.

Pittsburgh© ir Wheeling 
srityse, kur buvo užklupę 
potviniai, plieno dirbtuvės 
greituoju apsivalė, apsitai
sė ir vėl pradėjo dirbti. Jos 
užsakymų turi tiek kad už
teks geram veikimui ištisą 
Balandžio mėnesį.

Angliakasyklos ginkluo
jasi? Tarp angliakasių ky
la neramumai ir pasipikti
nimas kuomet paaiškėjo po 
Senato tyrinėjimų, jog an
gliakasyklos taip pat kaip 
ir kitos didelės korporaci
jos apsirūpina savo įstaigas 
ginklais panaudojimui atsi
tikime darbininkų streiko.

Angliakasių unijos prezi
dentas Lewis tokį elgimąsi 
griežtai pasmerkė, pareikš
damas jog tas kelia darbi- 
nikų tarpe nerimą, neskai
tant kad tas jau ir nedora.

Berlinas, Balandžio 1 
Lyg pirmos Balandžio 
gavystę ar šposą, Vokieti
jos diktatorius Hitler šian
dien įteikė Anglijos užsie
nio reikalų sekretoriui An
thony Eden’ui savo pasiū
lymą naujų išlygų, kurios 
butų lyg nauja Lokarno su
tartis į vietą tik ką Vokie
čių sulaužytos sutarties.

Tarybų varymui siūlo 4 
mėnesių laiką, o bėgyje tų 
keturių mėnesių siūlo kad 
Vokietija, Belgija ir Pran
cūzija sutiktų pavesti savo 
rubežių kontrolę komisijai 
susidedančiai iš Anglijos, 
Italijos ir vienos neutralių 
šalių atstovų.

Tarp tų siūlymų yra vie
nas ypatingas — tai kad po 
visų tarybų ir jų sėkmingo 
užbaigimo, butų leista Vo
kietijos, Prancūzijos ir Bel
gijos žmonėms visuotinu 
balsavimu užgirti sutartis.

Toliau, Hitleris siūlo kad 
abi pusės — Vokietija, ku
ri įsiveržė j Reinlandą su
laužydama Lokarno sutar
tį, ir Belgija ir Prancūzija, 
kurios prieš tai protestuo
ja — liautųsi kurstę žmones 
vienos prieš kitą, ar spau
doje, ar kalbose ar kitaip.

. Ginklavimosi klausimu
Tarybas vedant, nei vie- 

ne pusė neprivalo didint sa- , 
vo kariumenių skaičių prie 
Reinlando rubežiaus, o kai 
tarybos butų baigtos, Hitle
ris siūlo sušaukti visuotiną , 
ginklavimosi apsiribavimo 
konferencij

Hitleris savo pasiūlymus , 
paskirstęs į 27 punktus, ku
rie apima Lokarno sutar- . 
ties garantorių valstybių , 
siūlymą nuginkluoto ruožto , 
Vokietijoje ir pavedimą so- < 
vietų-Prancuzų militariškos j 
sutarties spręsti pasauli
niam tribunolui.

Roma. — Balandžio 1 
pranešimai iš Etiopijos ka
ro lauko sako kad Italijos 
kariumenė sumušė Etiopi
jos paties imperatoriaus va
dovaujamą kariumenę, apie 
7,000 Etiopų 
lų nuostoliai

Mūšiai ėjo 
Ašangi.

Sudegino

išmušta, Ita- 
apie 1,000.
aplink ežerą

Etiopijos 
miestą

Kovo 29 d. Italijos kariš
ki lėktuvai, 37 skaičiuje, už
puolė antrą didžiausi Etio
pijos miestą Harar ir jį vi
siškai sunaikino, susprogdi
no ir sudegino. Miestas bu
vo neapginkluotas. Kadan
gi lėktuvai skraidė viršuje 
miesto pusę valandos pirm 
pradėjimo bombarduoti, gy
ventojams buvo laiko pasi
šalinti iš namų, tačiau tiki
ma kad užmušti! 
desėtkai.

Italų užpuolime 
subombardavime 
Jijiga, apie 55'žmonės už
mušta ir 140 kitų sužeista. 
Miestelis visas sunaikintas.

kutinę dieną. '
Sakoma kad Japonų ka

valerija buvo įsiveržus toli 
j Sovietų tolimų rytų teri
toriją ir susirėmimuose už
mušta trys užpuolikai.

Sovietų vyriausybė už
protestavo Japonijai prieš 
tai, nors Japonijos vyriau
sybė užsigina nežinanti nie
ko apie tai.

Tokie susirėmimai Japo- 
nijos-Mancukuo ir Rusijos 
parubežyje eina nuolatos, 
tų nesusipratimų išsprendi
mui Sovietai siūlė Japoni
jai sudaryti komisiją, bet 
Japonija tą siūlymą atmetė.

Rusai-Mongolai pasiuntė 
virš 10,000 savo kareivių į 
užpuolamą parubežį.

542,898 balsų prieš, bet šie 
visi priešingi balsai buvo 
paskaityta neteisėtais. . . .

Ant balsavimo lakštų ne
buvo vietos užrašyti prieš, 
tiktai “už”, ir ten reikėjo 
padėti kryžiukas.

Visi gyventojai buvo va
ru verčiami eiti ir balsuoti.

Miestuose buvo suorgani
zuota visokį triubavimai ir 
lermp darymai kad žmonės 
negalėtų ilgai miegoti ir ei-Į

bus keli

iš oro ir 
miestelio

Apie 90 nuošimčių Kini
jos 450,000,000 gyventojų 
priklauso prie biednų kla
sės, o tik 10 nuoš. yra tur
tingesni, kurių dalis yra 
labai turtinga.

ir

20 UŽMUŠTA
Meksikoj, Tultenango ge- 

U^inkelio stotyje sprogus 
dinamitui 20 žmonių už
mušta ir 60 kitų sužeista.

Nori “perorganizuoti 
Europą”

Toliau, Hitleris siūlo per
organizuoti Europą taikos 
pagrindais.

Jis siūlo sudaryti nepuo
limo sutartį su Prancūzija, 
Belgija ir Holandija, o tą 
sutartį sutinka pavesti An
glijai ir Italijai garantuoti.

Tas sutartis siūlo 25 me
tų laikui.

Prie to siūlo oro sutartis, 
nepuolimo sutartis su Aus
trija, Lenkija, Čekoslovaki
ja ir Lietuva, ir jeigu visos 
tarybos baigsis sėkmingai* 
tadą Vokietiją sutiksianti 
gryžti i Tautų Sąjungą.

KAIP VOKIEČIAI AT
SINEŠA Į LIETUVĄ?
• Vezelay, Prancūzija. — 
Kovo 29 d. čia kalbėdamas 
Prancūzijos užsienių reika
lų ministeris Flandin smer
kė Vokietijos “spėkos filo
sofiją”, reikalaudamas kad 
Hitleris susilaikytų agresi- 
viškumo kaipo sąlygos pa
imti svarstymui jo taikos 
siūlymų.

Flandin griežtai reikala
vo kad Hitleris atvirai pa
sakytų savo nusistatymą 
link Danzigo ir Lietuvos; 
nes jis gali kurią dieną pa
sijusti paneigiąs 
paniekinąs visus 
sutarties rubežių 
mus.

Toliau Flandin 
kad visada kuomet Hitleris 
paskleidžia savo taikos at
sišaukimą į pasaulį, nazių 
propaganda pasididina Au
strijoj, Danijos Šlesvige 
Lenkų Silezijoj ir net Vo
kiškoj Šveicarijoj.

viską ir 
Versalės 
nustaty-

pastebėjo

IŠSKRIDO NAUJAS 
ZEPPELIN AS

Kovo 31 d. iš Vokietijos 
išskrido į Pietų Ameriką 
naujas Vokiškas zeppelinas 
užvardintas Von Hinden
burg. Jis turėjo apsilenk
ti Prancūzijos, kuri nesu
tiko duoti leidimo skristi 
virš savo teritorijos.

Gegužės, mėnesį tas diri
žablis atskris į Suv. Vals
tijas.

HAUPTMANN DAR PA
LIKTAS GYVAS

Trenton, N. J. — Vokie
tis Hauptmann, kuris turė
jo būti nužudytas elektriš
koje kedėje Kovo 31 d., gu
bernatoriaus Hoffmano pa
tvarkymu paliktas 
dar porai dienų.

gyvas

$611,362,600 AMERIKOS 
KARIUMENEI

Washington. — S. V. Se
natas užtvirtino 53 balsais 
prieš 12, $611,362,400 sumą 
kariumenės reikalams. Tai 
yra didžiausia taikos laikų 
tam tikslui skiriama suma 
Kurie tam skyrimui buvo 
priešingi rėkė jog “tas rei
škia rengimąsi į karą”.

Upių ir uostų pataisymų 
ir gerinimų darbams pa
skirta viso $196,000,000.

30 UŽMUŠTA
Antioch, Syrija. — Trys 

desėtkai darbininkų 
šta griūnant sienai 
statomo nacionalio 
jaus.

užmu- 
naujai 
muze-

šeši užmušta. Meksiko
je, susikovime kariumenės 
su banditais šeši banditai 
nužudyta. Jų lavonai bu
vo išstatyti parodai Camo- 
ra mieste, pagrasinimui ki
tiems.

PRAŠO KARALIAUS ATI 
DUOTI MERGAITES 
Plačiai žinomų Kanados 

penkių mergaičių tėvas at
sikreipė į Anglijos karalių 
prašydamas kad jam ir jo 
žmonai butų grąžinta jo 
mergaitės, kurias penkias 
vienu kartu pagimdė jo 
žmona prieš metus laiko.

Valdžia tada mergaites 
paėmė į savo kontrolę, duo
dama visą užlaikymą.

Tėvai mano kad gavę jas 
į savo globą, jie galėtų da
bar daryti gerus pinigus, 
nes niekur pasaulyje nėra 
gyvų penkių Adenu kartu 
pagimdytų kūdikių.

Kaunas. — Kovo 13 d., pot
vynio pavojus tai jau tikrai 
sujudino visą Kauną. Vanduo 
iš ryto pradėjo naujai kilti ir 
kilo visą dieną. Apie sukirstus 
vandens pakilimo rekordus jau 
nereikia nė kalbėti. Aukščiau 
normalaus lygio vanduo pakilo 
per 7 metrus. Kai kuriose gat
vėse ’ vandens priėjo jau ir iki 
3, o kai kur ir iki dar daugiau 
metrų! Jau ir centrinėse (Kęs
tučio, Maironio ir kitose) mies

tų balsuoti; daugelį namų i to gatvėse susisiekti galima tik 
aplankė policija ir kareiviai Į valtimis. Pasakoja, kad 1931 

m. Maironio gatvėj vanduo daė- 
jęs ligi konservatorijos, o da
bar nuėjo jau ir toliau. Musų 
laikraščio (Vilties) spaustuvė 
taip pat iš visų pusių apsemta 
vandens. Netoli Kęstučio gat
vėje esančioje “Raidės” spau
stuvėje vandens yra jau ir ma
šinų skyriuje.

Vanduo yra apsėmęs visus 
Nemuno ir Neries pakraščius. 
Ties miesto centru vandenyje 
visas žiemos uostas. Vandens

ir išragino žmones eiti bal
suoti.

Kartu buvo rinkimas ir 
Vokietijos seimo atstovų, 
kurie pastatyta tik Hitle
riui ištikimi ir iš jų bus 
parinkta apie 700 atstovų.

IMA JAUNUOLIUS ORO 
LAIVYNAN

Roma. — Italijos vyriau
sybė paruošė įstatymą ku
ris reikalauja visTis"jMfhtto'- 
lius pasiduoti oro tarny
bai, kurie tik tinka kūniš
kai ir protiškai.

Tai bus pirmas priversti-1 
nas reikalavimas atlikti ka
rinę oro tarnybą.

DAUG ŽUVO ORO NE
LAIMĖSE

Kovo 26 d. vienos dienos 
laiku įvairiose šalyse užsi
mušė 25 asmenys lėktuvų 
nelaimėse:

Meksikoje užsimušė vie
nu lėktuvu nukritę 14 žm.

Lyndhurst, Anglijoj, už
simušė penki.

Phoenix, Ariz., užsimušė 
keturi,

Maskvoj, Rusijoj, užsi
mušė dvi moterys šokusios 
iš lėktuvo parašiutais.

ATSIDARO BAŽNYČIOS
Meksikoje pradėjo atsi

daryti tūkstančiai kataliki
škų bažnyčių, kurios kitos 
buvo uždarytos po metus ir 
daugiau.

Meksikos 29-se valstijo
se pravesta įstatymai apri
bojanti kunigų skaičių, o 
dviejose valstijose reikalau
jama kad kunigai butų ve
dę.

Meksikoje yra apie 5,000 
katalikiškų bažnyčių, iš ku
rių apie 4,000 buvo uždary
ta iš priežasties kivirčių ki
lusių su valdžia.

Devyni užmušta. Macon, 
Ga. — Traukiniui' užlėkus 
ant pasažierinio autobuso 
Kovo 30 d. užmušta 9 žmo
nės.

Šiaurrytinėj Rusijoj ap
sireiškė pavojus potvinių 
kuomet šiose dienose smar
kiai prisnigo ir sniego ten 
susirinko daugiau negu ka
da buvo per praeitus 25 
metus.

visur. Vakar buvo graži sau
lėta diena ir todėl susidarė 
tikra tragedija: viename gat
vės gale visiškai švaru, sausa, 
kaip gražiausią, vasaros dieną, 
kitame liūliuoja vanduo. Ban
guoja valtys. Jei dar ne taip 
gilu, tai per vandenį pliuškena 
ir vežikų arkliai. Ledai Nemu
ne ir Neryje labai suvirtę, su
simaišę su žemėmis, purvini. 
Prie vandens esančiose dar ne
apsemtose vietose prinešta daug . 
visokių šiukšlių.

Užėjęs dieną į redakciją iš 
vandenyjle paskendusios Mar
velės žmogelis pasakoja apie 
potvynio baisenybes, kartu ir 
labai dėkoja kad nukentėjusiais 
rūpindamasi. Sako, namus ap- 
sėmus, buvo sudarytas trijų aš
menių šalpos komitetas. Vieną 
dieną miesto savivaldybės lėšo
mis buvo išduota nukentėju- 
siems apie 500 porcijų pietų. 
Pietus išduoti iš 2-ro pulko vir
tuvių, kurios atvažiavo ties 
Marvele prie pradžios moky-

toli'-'ir už.- jor«~Liūdnas -vaizdai & 12?.*. /TQj£ jnQkjTkloje patalpin- 
Kęstučio gatvės dalyje ir kitur. 
Daukšos gatve ėjęs vanduo jau 
plauna ir Vilniaus gatvę, 
duo semia rotušės aikštės 
Vytauto bažnyčios vieno

1 langai žemai vandenyje.
turgavietėje prekybos budelių 
matyti tik viršūnės iš vandens. 
Jonavos gatvės rajone susida
ręs vaizdas žmogų net pakrato. 
Vandens aukščiau ištisos eilės 
trobesių langų. Apsemtas vie
tas prižiūri policija, kareiviai, 
skautai ir kiti. Kareiviai pio
nieriai potvinio vietose įsi
taisę kone dirbtuves. Nuolat 
remontuoja tvirtina įrengtuo
sius lieptus. Norinčiųjų jais 
praeiti labai daug, nes tai ko
ne vienintelė susisiekimo prie
monė su Vilijampole. Norint 
praeiti reikia laukti ilgos eilės. 
Kai kurie, ypač moterys, liep
tais eiti bijo. Tokius kareiviai 
pionieriai ir pavėdi. žmonės 
jų pasiauskojimo tikrai neuž
mirš. Valtimis leidžiama va
žiuoti tik tiems, kurie apsemto
se vietose gyvena. Malonomui 
dabar nevieta!

Vandenyje yra eilė gana di
delių dirbtuvių — fabrikų. Jo
navos gatvės rajone vanduo yra 
apsėmęs “Florance” parfumeri
jos ir muilo fabriką, Soloveiči- 
ko malūną ir lentpiuvę, Dauk
šos gatvėje rabinų sąjungos ar
chyvą, Vilijampolėje “Inkaro” 
kaliošų ir guminių dirbinių fab
riką, šukų dirbtuvę ir daug ki
tų. Karmelitų rajone vanduo 
arti “Paramos” duonos fabri
ko, Kęstučio gatvėje labai di
delis pavojus Amer. Lietuvių 
akcinės bendrovės mašinoms. 
Visi skaičiuoja didelius nuosto
lius.

Dėl tokio didelio neatmenamo 
potvynio judėjimas padidėjęs 
visame mieste. Matyti vieną 
po kito važiuojančius kariuo
menės autosunkvežimius pilnus 
kareivių ir reikiamos nukentė
jusiose vietose susisiekimui pa
laikyti medžiagos. Ant kojų 
visa policija. Palaiko tvarką, 
padeda nukentėjusiems išsikelti, 
įspėja pavojų. žmonių pilna

Van
dalą, 
galo 

žuvų

ta apie 200 šeimų. Kitą dieną 
buvo Įsteigtas Raudonojo Kry
žiaus punktas, kuris šelpimą ir 
sanitarinę priežiūrą perėmė. Bu
vo išduota taip pat apie 500 
porcijų pietų. Duodama mėsa 
ii- sriuba. Vaikams ligi 10 me
tų duodama pieno. Per dvi 
dienas jo išduota apie 300 litrų. 
Porcijos duodamos didelės, kad 

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

KOMUNISTAI PRISI- 
PAŽYSTA KURSTĘ 

ŪKININKUS
bu-
Su- 
bu-

Kaunas. —Spaudoje jau 
vo rašyta, kad aktingiausi 
valkijos neramumų kėlėjai 
vo komunistai. Tuo dabar
patys komunistai prisipažįsta. 
Štai, Amerikoje leidžiamas Lie
tuvių komunistų laikraštis 
“Laisvė” š. m. 41 nr. straips
nyje “Lietuvos komunistu par
tija ir valstiečių judėjimas” ra
šo, kad Lietuvos kor.i įleistų par
tijos centro komitetas jau seniai 
judinęs sukilti Lietuvos visuo
menę ir todėl nesą abejojimų 
kad komunistinis sąjūdis Su
valkų krašto ūkininkų bruzdė
jimui davęs “teigiamų rezul
tatų”. Komunistų šaukimas, 
kad reikia sudaryti valstiečių 
komitetai streikui, taip pat bu
vęs plačiai panaudotas Buvęs 

I išleistos atsišaukimas, kuris 
kvietęs įvairios profesijos žmo
nes ūkininkų bruzdėjimui pa
remti.

“Daugume valstiečių streiko 
apimtų vietų”, rašo tas laikraš
tis “komunistai buvo aktingais 
to streiko rėmėjais, jo organi
zatoriais ir dalyviais. Jie pla
tino atsišaukimus, jie dalyva
vo pikietuose, saugodami kelius, 
kad streiklaužiai nevežtn pro
duktų į miestą, jie dalvva > 
susirėmimuose su policija, 
plėtė valstiečių judgėjimą po 
visą Lietuvą”.

Po šito prisipažinimo, Lie
tuvos ūkininkai turėtų žinoti, 
su kuo turi reikalą, ir ateity- . 
je būti atsargesni, “L. A,’’



į PITTSBURGHO PADANGE

Ką Mažukna Sako Apie Bagočių
Jau pasirodė paskutiniai pur

vai socialistų-komųnistų “ben
dro fronto” prieš tautininkus 
ir jų kandidatus Į SLA. Pildo
mąją Tarybą. Pasakojama kaip 
tautininkai “nugyveno” Susi
vienijimą ir kaip socialistai “iš
gelbėjo”, “pastatė” ant gerų 
pagrindų, ir tt. ir tt.

Pažiūrėkime faktams i akis. 
Pirmiau Susivienijime buvo iš
mokama nariams pašalpos lai
ku ir nebuvo ekstra mokesčių. 
Iždai buvo pilni ir tvarkoje. 
Dabar, prie socialistų valdymo 
yra nusiskundimų kad pašalpų 
ligoniai negali sulaukti, o ir 
mokesčiai nariams padidinti.

Bagočius kalba buk jis su
tvarkęs SLA. bondsus. .Kaip 
jis juos sutvarkė?

Štai Pittsburghietis J. K. 
Mažukna, SLA. vice preziden
tas, parvažiavęs iš Pild. Tary
bos posėdžio raportavo savo 
kuopoje kad Bagočius norėjo 
gerus valdžios bondsus išmai
nyti ant prastų ir dar primo
kėti mainytojams arba agen
tams komiso. Mažukna sako 
tam griežtai pasipriešino.

Toliau, Mažukna sako Bago
čius norėjo gauti $1,000 kelio
nei i Pasaulio Lietuvių Kongre
są praeitą vasarą: Mažukna ap
siėmė važiuoti už $500, ir Ba
gočius baisiai užpykęs ant Ma- 
žuknos kad nedaleido geru bon- 
dsų išmainyti į prastus, už ku
riuos, sako, Bagočius turbūt 
galėjo gali gerą komisą, ir už 
nukirtimą kaštų pusiau kelionei 
j Lietuvą, Mažukna išvadinęs 
durnium ir pasakęs, “jeigu bu
tų dalinama medaliai durniams 
tai aš fau duočiau pirmiausia”!

PITTSBURGHAS IMA
SMARKIAI DIRBTI
Pittsburgho industrijos su

kruto smarkiai dirbti, kuomet 
dirbtuvės ir geležinkeliai nusi
valė paskutines žymes potvinio 
kuris buvo įsigavęs Į daugeli 
jų patalpų pora savaičių atgal.

Apžiurėjus plieno, ąlumino, 
stiklo išdirbystes ir gelžkelių 
dirbtuves matosi kad jos vėl 
dirba, ir dirba dvigubai tiek 
negu pirmiau. Nekurtos plieno 
išdirbystes, ypač pakraščiais 
Allegheny upės, buvo ypatin
gai žiauriai potvinio paliestos, 
bet visos šiandien jau veikia, 
priima užsakymus ir juos iš
pildo, lyg nieko nebūtų atsiti
kę. Atsigaivinimas pažymėti
nas ir parodo visos šios srities

Tai matot kaip tikrenybėje 
cialistai saugoja Susivieniji

mo turtą. Tačiau lapeliais ir 
savo laikraščiuose jie skelbiasi 
lyg kad nariams nereikės dau
giau nei mokesčių mokėti Jr vi
si gaus pomirtinę ir pašalpą.

Tai butų tokie “eudai” kaip 
Bagočiaus iš numirusių prisi
kėlimas.

Mažukna apie Bagočių tuos 
dalykus išsitarė ir dabar neuž
ginčys, nes visi Pittsburghiečiai 
Susivienijimo nariai tą girdėjo 
ir žino.

Pittsburghiečiams patartina 
saugotis tokių žmonių kurie už 
dolarį buna ir patriotais ir iš
davikais ir visokiais kitokiais.

Jie geros valios žmones, nie
kuo neprasikaltusius, šmeižia 
kiek galėdami, norėdami tais 
purvais ir riksmais paslėpti sa
vo juodus darbus.

P. Pivaronas.

Traukinio Nelaimėje 
Užmušta Du Vyrai

Kovo 27 d., 12:10 vai. nak
ties, Philadelphijos naktinis 
ekspresas užlėkė ant prekinio 
vagono pasilikusio ant bėgių, 
prie Manor, 23 mylios nuo 
Pittsburgho. Nelaimėj užmuš
ta du traukinio tarnautojai ir 
du kiti sužeista.

Nelaimė ištiko 35 minutes 
po to kai traukinis išvažiavo iš 
Pittsburgho stoties Philadelphi
jos linkui. Griūdami vagonai 
ir lokomotivai suardė keturias 
eiles gelžkelių bėgių. Pasažie- 
rinius vagonus traukė du stip
rus lokomotivai, kurie abu nu
virto nuo bėgių, su jais nuvir
to penki prekiniai vagonai bu
vę užpakalyje jų, bet šeši po 
jų pasažieriniai vagonai pasili
ko ant bėgių, tokiu budu kelei
viai nors sukrėsti bet nei vie
nas neužmušta.

Darbavimasi Lietuvių 
Kambario Naudai

Lietuvių Kambario Pitts
burgho Universitete Rengimo 
Komiteto ir draugijų atstovų 
susirinkimas Įvyko Pittsburgho 
Universiteto patalpoje, vado
vaujant Tautų Kambarių glo
bėjai poniai Mitchell. Iš ra
porto pasirodė kad Lietuvių

t • j 5 t . i . '■' ' i i !
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MOKSLIŠKAS MILINYS

Luckies yra mažiau rūgšžūs

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS!
Nesenai padaryti cheminiai bandymai 
parodo*, jog kiti populiarūs cigaretų 
išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo 
53% iki 100% daugiau negu Lucky Strike.

RūgJtumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių. Lyginant Su Lucky Strike 
Cigarctais

B RAN D B

BALANCE
LUCKY STRIKE

P BRAN D C

Tabako sumaišymas gauti reikalingam skoniui — vienodai, sezonas 
po sezono ir metai po metų — yra abu in menas ir mokslas.

Kiekvienas Lucky Strike tabako šviežias sumaišymas susidaro iš 
daugiau kaip 100 skirtingų rūšių, išaugintų tūkstančiuose skirtingų 
ūkių - ne tik Virginijoj, North ir South Carolinoj, Georgijoj, Ten
nessee, Kentucky, Marylande ir kitose Valstijose, bet tabako 
žemėse Makedonijoj ir Xanthijoj Graikijoj, Smyrnoj ir Samsoune 
Turkijoj-kur auginama puikiausias turkiškas tabakas.

Kiekvienas Užsitraukimas!

Mažiau Rūgštus

IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO 
TABAKO-"IT'S TOASTED"

Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrin4jirpo Grupių

IT S TOASTED — Jūsų gerklės apsauga —prieš knitėįimus 
— pries kosuli

he American Tobacco (’.inipnnr C

DETROIT
UŽTEKANTI SPORTO ŽVAI

GŽDĖ
Jau pereitą vasarą buvo pa

kviestas musų jaunuolis Pra
nas Mikulis (Frank Mekules) 
Detroito Tigrų (beisbolo klubo) 
vedėjo Frank Navino į beisbo
lo mokinių tarpą ir gavo už sa
vo darbą užmokestį. Musų jau-

f IĮ

L 
ih

žmonių pastangas.
Plieno dirbtuvės jau pradėjo 

dirbti 
mino 
tone 
dirbti 
dens 
reikalingos elektros jiegos.

BIZNIAI ATSISTEIGJA
Bizniai ir industrijos susimo-! 

bilizavo pilnam veikimui ir rū
pinasi gauti milijonus dolarių 
paskolų iš valdžios pagelbėti 
atsisteigti ir mažesniems biz
niams kurie beveik visiškai ta-! 
po potvinio sunaikinti.

Kurioms įstaigoms 
bankai nepajiegs duoti pasko
lų, tos atsisteigs su paskolomis 
iš federalės valdžios.

visoje pilnumoje. Alu- 
dirbtuvės New Kensing- 
negalėjo pilnai pradėti 
del to kad tuoj po vau-j 
nuslūgimo negavo gana

vietos!

Įstaigos 
kontro- 

dabarti- 
dėmesio

pavasario potvi-

RŪPINASI APSAUGA 
ATEITYJE

Federalės valdžios 
susirūpinusios potvinių 
liavimu visoje šalyje, 
niu laiku daugiausia 
kreipia Į šio
nių paliestas sritis.

Viešų darbų administratorius 
Harry L. Hopkins pranešė jog 
paskirta dar 10 milijonų dola
rių ir dabar viso jau yi 

. milijonai dolarių potvinių 
troliavimo darbams.

Vienas Pennsy Ivanijos 
torius, James J. Davis, 
kongrese biliųi reikalaujantį 
skirti 50 milijonų dolarių sko
linimui potviniuose nukentėj tį
siems atsisteigti.

Senato Komercijos Komite
tas pradeda svarstyti planą 
paskyrimui 295 milijonų dola
rių potvinių programų!, kame 
ineina skyrimas 55 milijonų 
dolarių vandens rezervuarams 
Vakarinėje Pennsylvanijoje.

kon-

sęna- 
įnešė

Kambariui jau sukelta $3200 
ir trūksta dar $1800. Tai rei
škia jau viršūnę kalno užlipom 
jr jau pradedam lipti žemyn, 
nes trūksta sulyginamai ne
daug.

Viskas ko reikia tai dar vi
siems biskutį pasidarbuoti ir 
turėsim atliktą darbą, kuris per 
gęntkartes garsins musų tau
tos vardą.

Universiteto rūmai iš lauko 
jau beveik pabaigti. Iš vidaus 
pilnai baigtas tik 18-tas aukš
tas. Tautų kambariai rasis 
žemutiniame aukšte, ir jie be 
abejo bus įrengti paskiausia, 
kada bus baigta visi reikalin
giausi įrengimai surišti su uni
versiteto darbais. Lietuviškas 
Kambaris bus greta didžiosios 
ineigos į Mokslo Katedrą.

Šiame susirinkime poni Mit
chell raportavo gavus laišką iš 
Lietuviško Kambario arkitekto 
iš Kauno, kuris praneša jog jau 
padarė reikalingus pakeitimus 
musų kambariui ir viską per
siunčia Universiteto žiniai.

i Taigi žinios geros, ir parodo 
1 kad Lietuvių Kambario darbas 
eina pirmyn.

1 Susirinkimas buvo su pro
gramų, Universiteto mergaičių 
choras sudainavo kelias dainas, 
kuomi dalyviai pasigerėjo.

Čia tapo išrinkta gana didelė 
Lietuvių komisija iš Pittsbur
gho apielįnkės Lietuvių draugi
jų kėlimui reikalingi) Lietuvių 
Kambariui pinigų. Komisija 
susideda iš 15 vyrų ir moterų, 

j Veikiančiame Komitete arba 
į Kambario Fondo valdyboje yra 
penki asmenys, taigi visas va
jus bus žinioje 20 žmonių, ku
rie be abejo ką gero sutųanys 
ir praves. J, Virbickas.

nuolis nors turi patraukimą į 
beisbolą, bet dalyvauja ir kito
se sporto šakose.

Dabar pakartotinai vietos 
Amerikonų spauda deda Piano 
paveikslus ir aprašymus kaipo 
pasižymėjusio vidurinių moky
klų basketbolo (krepšio) lošė
jo. Pranas Mikulis yra dar tik 
16 metų amžiaus, gražaus su
dėjimo vaidinas, 6 pėdų 2 colių 
aukščio, sveria 190 svarų, turi 
smagią ranką, todėl lošiant bo
le yra metėju-sviediku.

Labai gaila kad šiam jau
nuoliui tenka vystyti savo ta
lentą gana sunkiose ekonomi
nėse aplinkybėse: kadangi jo 
motina yra našlė, taigi Pranui 
liuosu nuo mokyklos laiku rei
kia j ieškoti šiokio-tokio darbo 
darytis pragyvenimui. Bet ma
tant šio jaunuolio tokį didelį 
pamėgimą beisbolo reikia tikė
ti kad ir sunkiausios gyvenimo 
aplinkybės nepalauš jo didžios 
energijos, ir už kelių metų jo 
vardas skambės Amerikos spau
doje kaip šiandien skamba kitų 
žymių beisbolo lošėjų.

PASEKMINGAS BIZNIERIUS
Laike depresijos, tūkstančiai 

biznierių bankrutavo, ypač ne- 
. judamo turto (real estate) la
bai nukentėjo. Bet Lietuvis 
tos rūšies biznierius, Povilas 
Molis ne tik kad išlaikė savo 
ofisą, bet tuo pačiu laiku savo 
biznį išvystė taip kad jau vie
nas neapsidirba ir šiomis die
nomis prie savo kasdien didė
jančio biznio pasikvietė pagel- 
bin.'.iku Ch. Martiną.

P. Molis yra Detroite viena
tinis Lietuvis notaras, nejuda
mo turto pardavėjas ir užlaiko 
apdraudos ir laivakorčių agen
tūra. Kaip p. Molis taip poni

vio kuris pasakytų kad p. Mo
lio patarnavimu buvo nepaten-' 
kintas. Reikia manyti kad ir 
biznio pasisekimas gludi sąži- 
niškume ir teisingume.

Ch. Martin ‘yra didelės ener
gijos žmogus, turi plačią pa
žintį Detroito Lietuvių tarpe, 
nes per keletą metų gyvai dar-, 
buojasi Lietuviškose draugijo-i 
se ir užima valdybose vietas. | 
Taigi susidėjus su p. Moliu,
galima tikėti kad jų biznis eis 
kaip ant mielių. Koresp.

DAYTON
CLEVELANDIEČIUS SU

PLIEKĖ
Kovo 29 d., čia įvyko basket

bolo loša Foresters salėje, tar
pe Oevelando Lietuvių šv. Jur
gio parapijos ir Daytono Vyčių 
komandų. Daytoniečiai padarė 
36, o Clevelandiečiai 26.

Taipgi, sekmadienio vakare, 
Lietuvių parapijos salėje įvyko 
SLRKA. 191 kuopos surengtos 
prakalbos. Įžanginę kalbą pa
sakė vietinis klebonas, Kun. L. 
Praspalius, ragindamas Lietu
vius vienybėje sugyventi ir 
dirbti Lietuviškus kulturiškus 
darbus. Po jo kalbėjo svečias 
iš Oevelando, Adv. P. V. čes- 
nulįs, kuris pasakė labai turi
ningą kalbą, įvertindamas se
niausių Lietuviškų organizaci
jų, abiejų Susivienijimų, atlik
tus Lietuvybei darbus, ir ragi
no visus rašytis į tas organi
zacijas. Kalbėtojas paneigė 
musų partijas, kuriose tik tą
symąsi teeina, kviesdamas dir
bti .kulturingus darbus musų 
tautos labui.

Tokios prakalbos naudingos 
ir pageidautinos.

Toliau, parapijos choras su
dainavo dvi dainas, p. Savic
kienė padeklamavo porą patrio
tiškų eilių. Svečias Clevelan- 
dietis Pranas Tulauskas pasvei
kino Daytoniečius, kaipo buvęs 
pirmiau Daytono gyventojas.

“D.” Rep.

AKRON
Senas “Dirvos” skaitytojas 

L Strakauskas gavo liūdną ži
nią iš Belle Valley, Ohio, jogei 
ten mirė Kovo 21 d. jo švoge- 
ris, Jonas Vaitekūnas. Liko du 
Simai, Edvardas, 17 metų, ir 
Arturas, 14 metų. Velionis pri
gulėjo prie SLA. vietos kuopos. 
Jo žmona mirė prieš porą me-

tos nesąmonės juokiasi, žmo
nės sako, “Dirvos” redaktorius 
po rusins ir urvus nelandžioja 
ten kur Neverauskas į Cleve- 
landą nuvažiavęs landžioja. Iš 
tų popiergalių tas “silkių at

tų, taigi vaikai liko našlaičiais. 
Strakauskas žada jais pasirū
pinti. Jis yra kilnios širdies 
ir geras Lietuvis.

Stella Balčiūnienė su šune
liu gydosi ligoninėje. Jos vy
ras Antanas irgi jaučiasi ne
kokioje sveikatoje. Linkėtina 
jiems pasveikti ir vėl maloniai 
gyventi. Kalnas.

P AJ IEŠKOKIM AS: J ieško

RAUDONUKŲ “ATBULO 
FRONTO” BARŠKALAI

Musų raudonukų “bendras 
frontas” lindo darbininkams į 
akis pardavinėdami tikietus po 
'25c., kviesdami į “silkių vaka
rienę”, kuri rengta salėje ant 
Raymond st. žmonėms suėjus 
Kovo 28 d. vakarieniauti, tos 
vakarienės turėjo ilgai laukti, 
žinodami kad to “atbulo fron
to” agitatorių kalbų niekas pu 
vakarienės neklausys, jie su
manė kalbas sakyti pirmiau, ir 
atsistojęs raudonukų štukorius 
ėmė aiškint kad dar “bulvės ne
išvirę, tai vakarienės laukdama 
publika paklausys kalbų”. Sa
kė kad jų koks ten atstovas iš- 
duosiąs raportą, ir tiek tekal
bėsiąs iki bulvės išvirs, tik ne- 
perstatė kam tą raportą išduos, 
bulvėms, silkėms, sienoms ai 
publikos pinigams; juk jų pi
nigai nerinko jokio atstovo, jie 
davė pinigus kad už juos gau
ti silkių, jr susirinkę to terei
kalauja. o ne koliio ten atstovo 
plepalų klausyti.

Atstovu (nežinia keno) pasi
rodė esąs V- Neverauskas, ku
ris pasidėjo didelį pluoštą po
piergalių, ėmė skaityti ir iš jų 
pasakoti kad jisai kada tai se
nai buvęs Clevelande, matęs 
daug žmonių, inėjęs kokion tai 
didelėn salėm kuri esanti tokia

bulą frontą”, nes raudonukų 
kiaurus kišenius reikia lopyti.

Be reikalo jus Lietuvių dar
bininkų išnaudotojai mums to-

Molienė-širvydaitė yra labaijma Stanislovas Laukšas (St>m- 
malonųs šmonės, visur dalv-|ley Lauksay), gyvenąs Seattle, 

Washvauia su Lietuviais o biznyje į • .KonsuUtas
pasižymi dideliu teisingumu,] 100 £. Bellevue Place
nes Detroitu nėra vieno Lietu-1 ' Chicago, Ill.

didelė kad be raštų jis jos dy
džio nepasakysiąs. Tarp tų 
žmonių jięškojęs “Dirvos” re
daktoriaus, visur išjieškojęs ir 
niekur jo neradęs. Publika iš

stovas” išdavė “raportą” kad 
reikia A. Smetoną Lietuvoje 
iš prezidentystės prašalinti ir 
antrą didelį priešą, “Dirvos” 
redaktorių, pasmerkti, neklau
syti “Dirvos” teisingų praneši
mų ir aprašymų, nes tas gadi
na raudonukams biznį. Toliau 
nukalbėjo apie įsigijimą šluotų 
ir ėjimą į gatves šluoti, tik ne
pasakė kas eis ir ką šluoti. 
Gal jam geriausia ir tiktų šla
viko rolė, nes jis netinka nei 
kalbėti nei darbininkus rimtai 
kur nors atstovauti.

Toliau jis apsiverkė krokodi- 
lio ašaromis, pareikšdamas kad 
Akrone randasi SLA. 364-ta 
kuopa, ji turi gerus viršinin
kus, visų narių mylimus pirmi
ninką L. Glinskį ir raštininką 
J. Ramošką, ir per juos raudo
nukai negali prieiti prie tos 
kuopos ir jos narius išnaudoti.

Dar toliau, užsiminė ir apie 
kitą “baisų priešą”, S. Roclavi- 
čių, kuris čia platina “Dirvą” 
ir atsilankydamas pas skaity
tojus, visada randa Akronie- 
čius gatavus “Dirvą” atsinau
jinti, kas raudonukams yra la
bai skaudu matyti. .. .

Ir taip Neverauskas plepėjo! 
visą valandą, ir galo nesimato, 
o čia jo draugai irgi nori kal
bėti. Į tarpą įlindo P. Jurge
lis kalbėti, jo kalba jiems ne
patiko. Tuoj pakeisdamas Ne- 
verauską B. Versiackas kalba, 
išbara Jurgelį už nepastovumą. 
Bet Neverauskas dar nebuvo 
baigęs savo “raportų”, jis vėl 
nori iš tų popierių skaityti, bet 
nieko neišskaito, nes ne jo pa
ties rašyta: buvęs koks ten nuo 
ko Įsakymas duotas. Tuomet 
p. Gaškienė persta to Trumpic- 
kienę kad toji raštą perskaity
tų. Neverauskas susimaišo, 
klausia šeimininkės ar jau bul
ves išvirė, nes jisai trečia va
landa plepąs ir norįs užbaigti. 
Publika taipgi nerimauja, šei
mininkė atsiliepė perdėjus bul
ves į kitą katilą ir jos dabar 
tikrai išvirsią. . . . Neveraus
kas užsinorėjęs silkių -ir bu-L 
viii gauti, baigė “kalbėti”, bet 
neužmiršo kviesti visus į “at-

kius dąlyku^ kalbat: .pažystam , . 
mes jus, žinom koki jus nepra
šyti “prieteliai” esat, žinom 1 
kokie jus išdavikai musų tau
tos ir kokie darbininkų išnau
dotojai. Išmokit patys gyven
ti, susitvarkykit tarp savęs, 
liaukitės darbininkus išnaudo
ję. Mes norim ramaus gyve
nimo, mes apsieisim bę jūsų 
akiplėšiškumo. Nemokinkit ki
tų patys akli būdami.

Silkės Galva.

SLA. RINKIMAI. Balandžio 
4 d., ateinantį sekmadienį, atsi
bus Akrono abiejų SLA. kuopų 
susirinkimai. Bus balsavimas 
SLA. centro valdybos. Eikim 
visi balsuoti, tėmykit ar kuo
pos valdyba visiems nariams 
davė žinoti kad sueitų į susi
rinkimą balsavimams. Kožno 
nario priderystė balsuoti už 
gerus Lietuvius tautininkus 
kandidatus, Adv. Rastenį, šal
ną, Viniką, Lopatto, Zalatorių, 
Mockų, Dr. MikoĮainį. Liet.

Žemaičių Plento 
Statyba

Kaunas. — šiomis dienomis 
kelių valdyboje įvyko trečiosios 
žemaičių plento distancijos Ai- 
rjogala-Ra&einiai (apie 26 kini.) 
konkursus, kurį laimėjo rango
vai Urbonas, Palavinskas ir 
Stungevičius.

Antrosios žemaičių plento 
distancijos Striūnos upęlis-Ai- 
riogala (.apie 26 kini.) konkur
są laimėjo llgovskis.

Plento imsimo darbai prasi
dės tuojau ir turės būti atlikti 
iki 1937 metų rudens.

Baigus darbus žemaičių plen
tas bus gatavas Kaunas-Rasei- 
niai-Kriškalnis, t. y. iki susi
kirtimo su Šiaulių - Tauragės 
plentu. Visas ilgis plento bus 
apie 52 kilometrai.

Su tiltais šis plento ilgis.-bus 
nutiestas kreditavimo budu 5 
metainš, kaštuos • 3,300,000 litų.

Sir jau dabar - baigtais -plento
' darbai s,-"■ žėmaicių; .- pl0ntąs.'.'PUp:' 
Kauno, iki .Kayžkąlpiio „turps 108,. 
kilometrus ilgio. “L.A.”



DIRVA 3

K. S. Karpius

“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

Kelionė Lietuvoje
IR KITOSE ŠALYSE

(Tęsinys iš pereito num.)

ŪKININKŲ STREIKO ATGARSIAI 
ALYTUJE

RUGPJŪČIO 29. — Anksti išbudęs, patė- 
mijau kad oras gražus, taigi rūpinausi keltis ir 
rengtis važiuoti toliau i pietų-rytų Lietuvą, kaip 
musų vakar buvo sutarta. Bet atsikėlęs iš p. 
Ajausko patyriau kad musų kelionė Į Varėną, 
Merkinę ir tas apielinkes neįvyks, ir štai del ko.

Jau ir Alytuje buvo žinių apie ūkininkų 
streiką, ypač daug pasakojo mums viena poni, 
kuri pas p. Ajauskus atsilankė nuo Daugininkų. 
Pasakojo kad viename Dzūkų miestelyje “strei- 
keriai”, visai nepanašus į ūkininkus, užpuolė ir 
užėmė paštą ir pridarė pasikėsinimų keliuose.

Šį rytą anksti iš Kun. Krasnicko atėjo ži
nia, ir pats p. Ajauskas buvo išėjęs į miestą ir 
patyrė kas dedasi: Alytus pilnas policijos,, ku
rie darbuojasi kovodami su kurstytojais ūkinin
kų streikuoti. Reiškia, tuose keliuose kur mes 
turėjom važiuoti, atsibuvo susirėmimų ūkininkų 
su policija, daug areštuota, atvaryta į Alytų. 
Jei mes važiuosim Alytaus automobiliu, Įžėlę 
streikėrių vadai gali pamanyti kad atvažiuoja 
kokie tardytojai, ir apdaužyti akmenais auto
mobilį ir mus.... Tuose keliuose didelė rete
nybė automobilių matyti, taigi ant rytojaus po 
muštynių mums važiuojant, streiko kurstyto
jais tikrai galėtų pamanyti kad čia kas ant jų 
galvų važiuoja. .. .

Taigi, p. Ajauskas, jau išsikalbėjęs su ki
tais savo draugais, gavo patarimą nevažiuoti, 
ir man patarė nevažiuoti, ir taip liko tas galas 
kelio nepervažiuotas ir pademarklinijis neaplan
kytas.

Pusryčių laukiant, klausau gatve eina kas 
tąi' gražiai dainuodami. Prieinu prie langų pa
žiūrėti, o p. Ajauskienė tuo tarpu man paaiški
na kad tai kalinių kuopa, vedama į darbą. Pro 
langą žiūrint, praėjo pro šalį baris kalinių, pil
kai, švariai aprengtų, po du eilėje eina dai
nuodami, juos veda vienas sargas, kuris, kaip 
matyt, jų nesibijo, ir kaliniai nieko nemano jam 
daryti. Dainuoti jie matyt mokinami, tam tik
ra tvarka, nes dainavo labai sutartinai, o ne kas 
sau rėkavo. Jų kalėjimas yra, kaip minėjau, 
netoli. kareivinių. Man pasakojo kad Alytuje, 
kaip ir visoje Lietuvoje, kaliniai gerai užlaiko
mi, turi labai lengvai, išleidžiami į darbus; pa
čiame kalėjime, maistą jiems duoda tik tokį ku
rį užtvirtirra komisija iš trijų asmenų, vienas iš 
tos komisijos, esti kalinių atstovas. Kurie ka
liniai tvarkiai užsilaiko tie išleidžiami dienos 
metu į miestą vieni, švara užlaikoma kalėjime, 
ir kaliniams yra pirtys, turi kiekvienas paskir
tu laiku eit maudytis. Susitikęs Lietuvos sun
kiųjų darbų kalėjimo kalinį pilkame švariame 
apvalkale, neapsipratęs su jais, nepažintum jog 
prieš tave eina prasižengėlis prieš viešą tvarką 
ir įstatymus.

Plačiau dairantis, toli kalnuose patėmijau 
anksti rytą darant savo pratimus ulonus, kurie 
raiti jodinėjo didelėse smiltinose tuštumose.

Kadangi negalėjau važiuoti toliau, buvau 
pasiryžęs šiandien, pat vykti atgal į Kauną, nes 
laiko mažai liko — tik apie 10 dienų .— Lietu
voje būti. Bet p. Ajauskai prikalbino dar vieną 
dieną svečiuotis su jais, ir negalėjau išvažiuoti, 
šią visą dieną sunaudojom lankydami platesnes 
Alytaus apielinkes.

Po pusryčių, iškeliavom lankyti Alytaus 
Įdomybių. P. Ajauskas vedė mane į gimnazi
ją, nes šiandien prasideda mokinių registracija, 
todėl susirinkę bus visi mokytojai ir mokiniai. 
Išėjom. P. Ajauskas nuvedė mane į naujai iš
statytą Alytaus pradžios mokyklą — puikų di
delį dviejų aukštų muro pastatą, iš lauko baltai 
nutinkuotą. Inėjom ir į mokyklą, kurią gavau 
progos apžiūrėti ir sulyginti su Amerikos mo
kyklomis. Ši visai moderniškai įrengta, nauja, 
dideliais, plačiais langais, elektros šviesa, ak
meniniais laiptais į viršų lipti; bėgančiu vande
niu; atskirta vaikams ir mergaitėms vietos, su 
skiepu turinčiu langus dienos šviesai. Viršuje 
įrengta auditorija mokiniams rengti savo per
statymus, deklamuoti ir pasilinksminti.

ši mokykla matyt niekam nepašvęsta — 
nei Vytautui nei kitam kokiam karžygiui — tai
gi jos pastogėje virš antrųjų langų išdėta tik 
šie du žodžiai labai didelėmis raidėmis:

“PRADŽIOS MOKYKLA”.
Toliau, praėjom pro žinomo poeto Ksavero 

Vanagėlio-Sakalausko namą. Ksaveras Vanagė
lis yrą mums geriausia žinomas savo daina «

“Kur Banguoja Nemunėlis”. Tame name gyve
na jo brolis, Alytaus notaras. Pats Ksaveras 
Vanagėlis, arti 75 metų amžiaus, gyvena Var
šuvoje, kur tarp tenaitinių Lietuvių darbuoja
si palaikymui musų tautos dvasios. Nors pro 
pat Alytų, kur stovi jo namas, tas pats Nemu
nėlis tebebanguoja ir dabar kaip bangavo prieš 
kelis desėtkus metų kada Ksaveras Vanagėlis tą 
dainą rašė, jis ir dabar toli nuo Nemunėlio gy
vena, ir kažin ar spės sugryžti numirt į tą kraš
tą, kuris “daug gražesnis, juoda duona daug 
gardesnė....”

Nuėjome Į Alytaus gimnaziją, kurioj užti
kom didelį gyvumą, mat, mokslas prasidės su 
Rugsėjo 1 diena, taigi mokinių registravimas ir 
kvotimai ėjo visu smarkumu. Ten susipažinau 
su gimnazijos direktorium p. Gustaičiu, vice di
rektorium Žakevičium, paišybos mokytoju p. 
Brazdžium, kuris taip pat yra specialistas kera
mikos darbuose (gražių išdirbinių iš molio). Su 
jais apžiurėjau gimnazijos įtalpą, užsiminiau 
kad renku įvairių daiktų Lietuvoje parvežti pa
rodai Amerikiečiams, tuoj p. Brazdžius nusivedė 
j savo skyrių ir davė išsirinkti geriausius per
eitų metų gimnazijos mokinių piešinius, kurių 
keliolika pasirinkau. Toliau, p. Brazdžius pasi
kvietė pas save į namus, kuriuos pažadėjom vė
liau aplankyti, nes ir jis ir mes buvom dabar 
užimti. Nusifotografavęs su šiais naujais pa
žystamais, Dzūkų krašto jaunimo mokytojais, 
su p. Ajausku ėjau toliau. Jų prašomas, suti
kau siųsti Alytaus gimnazijai “Dirvą”.

Mudu keliavom į Vilniaus krašto Alytų, ki
toje Nemuno pusėje, taigi reikėjo pereiti per 
miesto vidurį. Daėję didžiosios gatvės, pama-į 
tėm policiją atsivarant tris suimtus ūkininkų' 
streiko dalyvius — jie nei vienas neišrodė Į. ūki
ninkus, bet šiaip sau miesto peštukus. Prie po
licijos nuovados stovėjo pora autobusų, gatavų 
vežti policiją kur bus pareikalauta, ir vaikščio
jo miesto policijantai su šautuvais ir prie jų 
buvo parubežio policijos, taip pat šautuvais ant 
pečių.

Kalbantis su kitais žmonėmis apie ūkinin
kus ir jų keliamas riaušes, vieni kalbėjo vienaip, 
kiti kitaip. Vieni sakė kad ūkininkų kova nuo
širdi — ir apie tai aš neabejojau, nes kuomet' 
kaimietis dirbąs visą metą savo ukėje, laukuo
se, negauna už savo produktus nei tiek litų kad 
galėtų nusipirkti nors pačias būtiniausias reik
menis, reikia kad tik kas nors jam pasakytų 
jog streikuodamas laimėsi didesnes kainas, ir 
kaimietis patiki, o jeigu kas bando jį stabdyti 
ar nurodinėti tokio elgesio kenksmingumą, jis 
taip greit nepatiki, ir net policijai šoka į akį iš-' 
sitraukęs iš ratų rungą. .. . Na ir muštynė.

O kad prie ūkininkų keliuose atsirado tokių 
gerų “draugų” ir patarėjų kurie liepė net eiti 
užimti miesteliuose valdiškas įstaigas, tas pa
rodo jog valdžia jau susiduria su daugiau kuo 
negu paprastu pačių ūkininkų streiku. Pasiro
dė kad keliuose prie ūkininkų tuoj atsirado mie
stų komunistai agentai, kurie pasakė ukinin-j 
kams tokias prakalbas: “Vyrai! mes miestų dar
bininkai permatėm jūsų apverktiną padėtį ir 
stojam su jumis! Pirmiau mes kovojom prieš 
jus kaipo buržuazijos palaikytojus, turinčius sa
vo nuosavybę; dabar nusprendėm stoti jums į 
pagalbą! Miestų darbininkai stoja su jumis!” 
O kas tie miestų darbininkai? Visi miestų dar
bininkai dirba, tik komunistai padaužos visur 
atsiranda kur koks sumišimas apsireiškia.

Mieste sako buvę išlipyta komunistų pro- j 
klamacijos į ūkininkus, sakančios kad ir mies
tų darbininkai eina išvien su ūkininkais, komu
nistų vadai pažada miestų darbininkams maistą 
atimtą iš “nepaklusnių” ūkininkų....

Nelengva kurstytojus ir sukurstytus ūki
ninkus numalšinti, bet kas valdžiai lieka daryti j 
kaip gaudyti kurstytojus. Jie, neturėdami kai 
veikti, pakelėse sugulę laukia kada iš kur at-1 
važiuos koks ūkininkas vykstąs į miestą su sa- J 
vo paršeliu, avele, vištele ar rišuliu grudų, ir 
užpuola.

Ūkininkų streikas, ant kiek jis išgarsėjo, j 
nebuvo tai visų ūkininkų streikas, bet tik ma
žos dalelės, kuri, gavus į talką Vokietininkus, 
kaip Paprūsėje buvo, ii’ paskiau miestų komu- Į 
nistus agitatorius, pridarė daug trukšmo ir rė
kavo visų ūkininkų vardu.

ALYTAUS MIŠKŲ MOKYKLOJ
Ėjom į pakalnę, į tą seną medinį tiltą ve

dantį į kitą Nemuno pusę. Nedaėję dar tilto, 
susitikom buvusį Amerikietį, Igną Jagelevičių, 
kuris gyveną Alytuje II. Jis “Dirvai” bendra-Į

DARIAUS IR GIRĖNO VARDO MOKYKLA Kaune, Aleksote, prie Karo Aviacijos aerodromo. Jeigu 
tie lakūnai nebūtų žuvę prie Sold ino, jie butų nusileidę su Lituanicašiame aerodrome. — Ši mokykla 
yra viena iš daugybės to stiliaus mokyklų dabar statomų visoje Lietuvoje, didelių ir mažesnių.

darbiauja, taigi apie jį žinojau ir norėjau susi
pažinti. Susitikę, ėjom per tiltą, jis pasivadino 
pas save į svečius. Tiltu einant apžiurėjau tą 
vietą ir išstatytą ženklą atminčiai ant tilto nu
šautam Juozapavičiui, kuris dalyvavo kovose 
gindamas Alytų nuo bolševikų 1919 metais. 
Ant tilto, kairėje pusėje, iš medžio išdaryta 
Vytauto Kryžiaus garbės ženklas tam tėvynės 
gynėjui ir įtaisyta jo atvaizdas.

Perėjus tiltą, lipant j krantą, p. Jagelevi
čius, didelės energijos ir plačių pasiryžimų žmo
gus, rodė ir pasakojo apie per Alytų II vedamą 
plačią gatvę, kuri buvo dar tik taisoma, bet 
jau pavadinta Juozapavičiaus — to žuvusio ka
rininko — Prospektu, ir, Jagelevičius sakė, bus 
panaši į Kauno Laisvės Alėją, kai bus baig
ta. Jis labai suinteresuotas tuo projektu. Kai 
Juozapavičiaus Prospektas bus užbaigtas, tikrai 
pagražins Alytų II. Dabar gi tas kelias tik vie
nas smiltynas, kuriame įvažiavę ratai nuskęsta 
iki ąšių.

Užėjau keletui minutų į Jagelevičiaus na
mus. Jis turi namus prie pat to didžiojo Pros
pekto, beveik pačiame viršuje kranto, šiame 
Nemuno šone taip pat yra prisistačiusių naujų 
namų, bet daugiausia medihių. Jagelevičius tu
ri pašto agentūrą, krautuvėlę, ir darbuojasi 
miesto gražinimo projektuose. Pasakojo apie 
savo įvairius prietikius ir ginčus su nekurtais 
valdininkais, kuriems jis ant kulnų lipo del jų 
nesąžiningo elgimosi su visuomenės pinigais.

Jagelevičus Amerikoje gyveno nuo 1904 me
tų, Pittsburghe, Bostone, Westville, Mass., Bal- 
timoreje, Philadejphijoje. Bostone laike karo 
buvo vertėju kariumenės stovykloje. Lietuvon 
parvažiavo 1921 metais. Prieš išvažiavimą j 
Ameriką, dar jaunas būdamas darbavosi kaipo 
knygnešis.

Iš Jagelevičiaus, keliavom tolynį į Aukštes
niąją Miškų Mokyklą, ši mokykla įrengta an
trose buvusiose Rusų kareivinėse, kurių ir čia 
išstatyta didelių ir mūrinių. Čia susipažinau 
su Mokyklos direktorium A. Rukuiža ir Dr. S. 
Kripu, mokytoju ir terpetino ir kalifonijos dirb
tuvės vedėjas. P. Rukuiža išvedžiojo po visą 
mokyklą ir išrodė viską kas liečiasi su medžio 
žinojimo mokslu, parodė visokiausius pavyz
džius medžių augimo, medžių ligų, ir tt. ir tt. 
Turi iškimštų ir visokiausių Lietuvis miškų 
paukščių ir žvėrelių. Viskas tas ineina į moks
lą apie miškus. Parodė net ką genys veikia, 
ko aš iki šiol nežinojau ir ko ir kiti gal nežinot. 
Geniai labai mėgsta lesti pušų žalias sėklas. Jie 
turi kur nors aukštai medyje tarpušakyje ar 
šiaip patogioje vietoje, išsikalę duobukę tokio 
didumo kad telpa pušies skuja, ir tada renka 
sau dar neišnokusias skujas, atsineša į tą duo
bukę, įspraudžia, ir iš kiekvieno skujos tarpuko 
išsikala sau sėklą ir sulesa.... Rodė ir dalį me
džio su duobuke ir skuja, atneštą į mokyklą, ir 
tų išlestų skujų. Po medžiu, kurioj vietoj genys 
tą duobukę turi, visada randasi primestų tuš
čių, išaižytų skujų, šviežiai išlestos skujos yra 
visai žalios.

Paskiau Dr. Kripas vedėsi mus į savo di
delį pušyną žemyn panemunių, kur jis nusaki- 
na gyvas, bet jau paskirtas nukirtimui pušis. 
Tose pušyse yra įkirsta tam tikru padargu re- 
veliai, vienas revelis eina tiesiai žemyn, o kiti 
iš abiejų jo šalių įkirsti taip kad iš jų bėganti 
pušies sakai tekėtų tuo viduriniu reveliu žemyn. 
Apačioje padėta dėžutės, į kurias tie sakai te
ka. Kasdien išpjaunama po naujus du pastri- 
žus revelius, ir reveliai yra iš saulės pusės. Tų 
reveliu pripjaustyta nuo pat pažemio tiek kiek 
aukštyn žmogus lengvai gali pasiekti. Jaunos 
pušys neraižomos, nes tokis medis jau turi nu-| 
džiūti. Šymet Dr. Kripas nuleisdinėjo sakus iš I 
kelių desėtkų tūkstančių pušų, o kitą metą sa
ko trauks nuo kokių 200,000, Tie sakai turi aa-

vo vertę. Pirmiau kalifoniją Lietuva traukdavo 
iš kitur. Dr. Kripas pasakojo kaip jam buvo 
vargo Įrodyt Lietuvos valdžiai kad tas galima 
patiems pasigaminti, ir pagaliau valdžia sutiko 
leisti jam daryti bandymus, o dabar jau gauna 
iš valdžios tam reikalingus pinigus, įsteigė net 
kalifonijos dirbtuvę, ir tuoj tos medegos turės 
gana eksportavimui į kitas šalis. Darbo tuomi 
davė šimtams darbininkų, ir ateityje bus dar 
daugiau darbo, nes tokių pušynų Lietuvoje yra 
daug. Kalifonija naudojama varnišiuose ir tt.

Apvaikščiojus pušyno kelis desėtkus hek
tarų, Dr. Kripas Įsivedė mus įsavo butą pasil
sėti ir pavaišino. Paskui vedė aprodyti tą pu
šų sakų surinkimo ir terputino dirbtuvę, naujai 
įrengtą, kur yra ir tam reikalingų statinių dir- 
bykla.

Abu su p. Rukuiža paskiau aprodė pušų 
sėklų paruošimo įstaigą, ir davė man parsivež
ti į Ameriką saują pušų sėklų.... Visoki me
džiai, žemė ir sėklos udrausta į Ameriką par
vežti, bet gal smulkiai nekrės ir neužtiks....

Ir tuomi dar nebuvo viskas. Dar nusivedė 
ir į paprastą patalpą, kurioje tačiau buvo su
rinkta labai svarbių senoviškų Lietuvos nami
nių medžio darytų padargų, ir ūkio įrankių, iš 
kurių tiesiog stebėjaus. Tai p. Rukuižos globo
jamas muzejus, kuris kada nors, be abejo, atsi
durs Kaune, nes kitos šalys tokius savo žmonių 
senus praeitų amžių rankų padarus užlaiko la
bai atsargiai geruose muzejuose.

Atsisveikinęs su savo naujais pažystamais, 
buvau labai patenkintas gavęs progą aplankyti 
ir pamatyti tai ką ten mačiau.

Seka: Kapinės Kuriose Gyveno žmogus 
su savo Negyvėle žmona.

—Gera kritika padrąsina prie gerų darbų.
—žmonių didžiausias įsitikinimas yra į tai 

apie ką jie mažiausia žino.

MERUNAS

Rusnės Kunigas nužudo savo seserį, kuri norėjo išduoti 
priešams savo tėvų nenugalimą pilį.

ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada Žuvėdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmonės eina į Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Meruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemes, ir iš
muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba ir 
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti skai
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose. KAINA TIK $2.00

Reikalaukit “Dirvoje’’
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Į|B ALSA S, tai demokrati
jos laisvėse gyvenančio piliečio 
ginklas. Juo, jei nori, jis ga
li kovoti del savo asmens, savo 
organizacijos, savo luomo ge
rovės. Tas ginklas, Kovo ir 
Balandžio mėnesiais, įteiktas 
kiekvienam SLA. nariui. Lo
tynų patarlė sako: “Vox popu
li, Vox Dei” (žmonių balsas 
tai Dievo balsas). Duok, Pra
amžiau, kad šį sykį tas Vox 
Populi butų tikrai organizaci
jos ir tautos labui pasakytas!

tt

ĮDIENOS įvykiai nejučiomis 
pagamina liūdnai juokingų at
sitikimų. Londono “Times” 
Sausio 27 aprašo Lietuvių ir 
Lenkų delegacijų atvykimą į 
Anglijos karaliaus Jurgio V-jo 
laidotuves. Sako: “Jų laivui į 
Doverio uostą įplaukus, dele
gacijas pasveikino 19-kos ka- 
nuolių šūviai....” Kunigaikš
čio Jogailos dvasia gal butų 
pasidžiaugus tokiu oficialių 
Lietuvių ir Lenkų delegacijų 
oficialiu sugretinimu, bet ka
žin kaip jautėsi musų delega
cijos generolas Tallat-Kelpša ir 
kiti ? Anglų ceremonialus šū
viai pagerbė ir Lietuvius ir 
tuos kurie šiuos Lietuvius kru
vinai Vilniuje nuskriaudė!

V -V ▼
flVARšAVOJE įvyko įdomus 

streikas. Rabinai nutarė ka
poti sinagogų kantoriams al
gas pusiau. Kantoriai tai kaip 
pas mus vargoninkai. Jie at
kirto streiku — šabaso dieno
mis giedoti tik pusę tiek mal
dų kiek giedodavo kada pilną 
algą gaudavo. Kažin, tačiau, 
prieš ką jie streikavo: ar prieš 
Dievą, ar prieš rabinus?

▼ ▼ ▼

flBESIGINKLUOJ ANČIŲ ša
lių ginklai visuose pasaulio 
kampuose barška, bet mokslas 
savo bekraujas pergales laimi 
patylomis. Aną dieną, Vokie
tijoje atidaryta pirma “pavei- 
kslinio” telefono linija, tarp 
Berlino ir Leipzigo. žmogus, 
atsisėdęs telefono budelėje Ber- 
line kalbėti telefonu, galėjo 
tam tikrame 8 colių didumo 
langelyje matyti su kuo kalbė
josi Leipzige. Už pasikalbėji
mą trims minutoms kainuoja 
$1.40.

flKITĄ MOKSLO pergalę 
praneša Londono laikraščiai. 
Dvidešimts penki metai atgal 
gimė akla mergaitė. Paaugus, 
ji buvo pamokinta skaityti tam 
tikra sistema pirštais, vadina
ma Braille sistema, ir galėjo 
užsidirbti pragyvenimą tam 
tikru savo darbu. Gydytojai, 
tačiau, pradėjo ta mergaite do
mėtis, ir, galiau, ji pasidavė 
Bath akių ligoninei. Ten jai 
padaryta dešimts labai opių 
operacijų, ir sugrąžinta regė
jimas. Jauna moteris, pradė
jus viską matyt, pradžioje la
bai nuliūdo pamačius žmonių 
veidus. Ji pirmiau manė kad 
žmonių veidai tai kas nors la
bai, labai gražu. Bet ji jais 
apsivylė. Vieninteliai gražus 
dalykai, ji sako, tai gėlės.

▼ ▼ ▼

^LONDONO laikraščiai rodo 
kad Lietuvos prekybai neblogai 
sekasi, štai, Sausio 11, rašo: 
bekonų atvežta: Estijos 595 
šimtsvarių, Latvijos 281 štsv., 
Lietuvos 2,565, Lenkijos 2,866, 
Švedijos 1,153. Savaitė vėliau, 
Lietuvos bekonai vėl viršijo 
Latvių, Estų, ir švedų: Lietu
vos 2,075 štsv., Latvijos 271, 
Estijos 206, švedų 1,429. Ma
tyti Lietuvos ūkininkai gerai 
moka savo kiaules pašerti ir 
tiųjaHuai uodegaite* siusfiityti.
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VALDIŠKOS VAGYS
TĖS AMERIKOJE

Šiose dienose dviejuose 
didžiuosiuose Suv. Valstijų 
miestuose — Clevelande ir 
Detroite — užbaigta kelių

LATVIS LIETUVIŲ-LENKŲ TAIKINTOJAS?
•Iš Europos ateina žinios 

buk vienas Latvijos vyriau
sybės narys, nukeliavęs j 
Varšavą, kalbėjęs apie su
taikymų Lietuvos su Len
kija. Tas- Latvis taikinto
jas sako supranta kad Lie
tuva Vilniaus neišsižadės, 
bet taip pat turi mintyje ir 
tai kad Lietuvos-Lenkijos 
nedraugiškumas yra kenks
mingas visoms Pabaltijo 
šalims.

Tą žino ir Lietuva, ta
čiau Lietuva žino ir tai kad 
su grobikais, kurie vieną 
dieną duoda žodi, pasirašo 
sutartį, o antrą dieną ją su
laužo ir užgrobia savo kai
mynės valstybės žemes nė
ra galima turėti reikalų iki 
nebus atitaisyta skriauda 
ir duotas garbės žodis.

Lietuva moka gražiai su 
savo kaimynais sugyventi, 
tik lai kaimynai parodo ge
rų norų iš savo pusės.

Kada parodė gerus norus 
Sovietų Rusija, Lietuva su 
ja tuoj susitarė. To paties 
atsiekta su Latvija, Estija, 
ir net Vokietija, kuri laikui 
bėgant savo žodį vėl sulau
žė, o dabar vėl su Lietuva 
santikius atnaujina.

Nėra abejonės kad tas 
Latvis taikytojas, kuris į 
Varšavą vyko tik taip sau, 
o ne išimtinai Lietuvai tai
kyti su Lenkija, nedrys pa
sakyti Lietuvai kad ji išsi
žadėtų Vilniaus ir sutiktų 
pulti Lenkijai į draugišku- 
lųo glėbį, kuri tik to ir lau
kia, tik nenori kad Lietu
va užsimintų apie Vilnių...

HITLERIO TAIKOS 
SIŪLYMAS

Hitleris pasiūlė Anglijai 
savo platų Europos taikai 
nustatyti planą, ir kaip iš 
Londono pranešama, Ang
lijos vyriausybė su tuo su
tinka. Prancūzija gi reiš
kia griežto priešingumo.

Anglijos sutikimas paro
do priėmimą už gerą to ką 
Vokiečiai padarė įsiveržda- 
mi į Reinlandą, be jokių 
persergėjimų.

Vokiečiai turi ir kitus 
užsimojimus, ir jeigu taip 
lengvai jų pasielgimai bus 
priimami, jie kitą metą ga
li kėsintis vėl ką nors pa
sigrobti.

ISPANIJOJ UŽGROBIA
MA DVARAI

Ispanijoje neramumai ir 
žudystės plečiasi.

Suagituoti darbi ninkai 
užpuolė dvarus ir ūkius ir 
užgriebinėja juos, žinoma, 
plėšia ir naikina visą gerą. 
Socialistų ir komunistų va
dai tas dvarų žemes neva 
padalino žemės darbinin
kams, bet ką jie veiks be 
trobų? Tuomi tik keliama 
šalyje sumišimas.

ŠLA. VALDYBOS 
RINKIMAI

- S.L.A. nariai šiais savo 
organizacijos centro valdy
bos rinkimais turi būti at
sargesni negu kada nors 
buvo — turi žiūrėti už ką 
balsuoja — ir privalo bal
suoti tik už nuoširdžius 
Lietuvius, kurie kandida
tuoja prieš raudonųjų kli
kos kandidatus.

Tie gaivalai kurie per 
dėsėtkus metų j ieškojo bū
dų Susivienijimą sugriauti, 
dabar siūlosi organizacijai 
“vaduotojais”....

Tie gaivalai kurie po Chi- 
cagos seimo iš Susivieniji
mo išbėgo, jį keikdami ir 
pasmerkdami, dabar apsi
žiūrėjo kad čia dar liko pi
nigų, ir pasinaudodami so
cialistų desperatiška padė
timi atgryžta į Susivieniji
mą, neva socialistų talki
ninkais, musų organizaciją 
visai užsmaugti.

Nariai, pakelkit prieš 
tą kliką galingą savo gink
lą — balsavimo teisę, ir iš
rinki t savo organizacijos 
vadais šiuos:

Adv. N. Rastenį,
Adv. O. Šalną,
M. J. Viniką,
J. S. Lopatto,
J. Zalatorių,
S. Mockų,
Dr. M. Mikolainį.

KATALIKAI NESIDUO
DA MUILINT AKIŲ

Chicagos “Draugas”, ka
talikų dienraštis, rašo apie 
socialistų ir komunistų su
manytą šaukti Clevelande 
Amerikos Lietuvių suvažia
vimą “padėti Lietuvos žmo
nėms atsteigti demokrati
ją”, pastebėdamas sekan
čiai:

“Socialistų atsišaukimas 
gana gerai skamba. Tik 
vargu kas įtikės kad socia
listams rupi tikroji demo
kratija Lietuvoje. Kad 
jiems tai nerupi, aišku kad 
ir iš šių dviejų dalykų: pir
ma — socialistų spauda 
dažnai pasidžiaugia kad 
Lietuvoje katalikai yra per
sekiojami. Jie norėti! kad 
katalikai visiškai butų su
varžyti, o tik kairieji turė
tų laisvę veikti. Tai nėra 
demokratija, o tik ėjimas 
prie to prie ko yra priėjus 
Rusija. Antra — suvažia
vimas šaukiamas drauge su 
komunistais, kurie yra ar
šiausi demokratijos priešai. 
Jie nereikalauja panaikin
ti diktatūrą Rusijoj ir at
steigti demokratybę su re
ligijos, spaudos ir susirin
kimų laisve, bet tik kalba 
apie kovą su fašizmu, ku
ris jokiu budu nėra bloges
nis už bolševizmą.”

BIEDNOSE IR TAMSIO
SE ŠEIMOSE GEMA 

DAUGIAU
Washington, D. C. — Čia 

įvyko visuomeninio gyveni
mo ir santikių studijavimo 
lygos konferencija, kurioje 
pasiremiant surinktais da
viniais parodyta kad žmo
nės dauginasi labiausia to
se srityse kur kulturinis- 
intelektualinis laipsnis, yra 
žemesnis. Prie to, sako, ir 
mokslo gauna mažiau tie 
vaikai, kurie ateityje bus 
augintojais didelių šeimų.

Gimdomo amžiaus mote
rys sulaukia vaikų 63 nuoš. 
daugiau negu vidutiniai iš
skaičiuota, skurdžiose sri
tyse, o turtingose srityse 
tokio amžiaus moterys gim
do 25 nuoš. mažiau negu 
vidutiniai.

metų ilgumo bylos miestų- 
apskričių viršininkų už iš- 
aikvojimą šimtų tūkstančių 
dolarių visuomeniškų pini
gu-

Clevelande, buvęs apskri
ties iždininko padėjėjas A. 
Bernstein nuteistas nuo 1 
iki 20 metų kalėjimo už iš- 
aikvojimą $1,181,000 taksų 
pinigų.

Detroite, vienas miesto 
pinigų išaikvotojas, Harry 
M. Tyler, šiose dienose nu
sižudė, kuris buvo pripažin
tas kaltu pinigų suvogime, 
o jo kitas kaltininkas drau
gas sėdi kalėjime. Jiedu 
išaikvojo $349,000 miesto 
pinigų.

Turime tokių aikvotojų 
viešų pinigų ir prie musų 
didžiųjų organizacijų. Pa- 
veizdan, prieš kelioliką me
tų vienas bolševikėlis pabė
go su $15,000 vienos Lietu
vių organizacijos, Aukšč. 
Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoje.

Laikas nuo laiko ateina 
žinių ir iš sovietų rojaus 
apie susekimą ir sušaudy
mą valdžios pinigus išaik- 
vojusiu komisarų.

Bet musų komunistinė ir 
socialistinė spauda mėgsta 
daryti primetimus visai da
bartinei Lietuvos valdžiai 
už vieną-kitą susekamą pi
nigų išaikvojimą Lietuvoje.

GENEROLUI ŽUKAUSKUI 
(Jo 75 metų amžiaus proga)

ISTORIŠKA 
APYSAKA

Iš D. L. K. Gedimino 
Laikų

Vertė A. VĖGĖLĖ

Vilkų Lizdas

VELYKOS
BALANDŽIO 12

Dar vis kai kurie nežino 
kada šymet bus Velykos. 
Jų informacijai čia prime
name kad šymet Velykos 
išpuola sekmadienį, Balan
džio 12 dieną.

SIUSKIT PASIŽYMĖ
JUSIUS NARIUS

SLA. Jubilejinis Seimas 
šymet įvyksta Clevelande, 
Birželio 21—27 d.

Šiame seime jau nebus 
centro valdybos rinkimas, 
nes socialistai pereitame 
seime pervarė valdybos iš
linkimą pavesti visuotinam 
narių balsavimui.

Bet yra labai svarbių ki
tų organizacijos reikalų 
kuriuos seimas taria, todėl 
svarbu kad delegatais at
vyktų rimti, pasižymėję or
ganizacijai darbais žmonės, 
o ne kokie nusipolitikavę 
rėksniukai, kuriems nerupi 
organizacijos reikalai, bet 
tik patarnavimas siauriems 
savo partijos vadų tikslams.

Eleutherios Venizelos, 72 
m. amžiaus Graikijos bu- 
Vgg/premjeras ir skaitomas 
“tėvu Graikų respublikos”, 
mirė Paryžiuje pereitą sa
vaitę ir šiose dienose par
vežtas ir palaidotas savo 
šalyje. Jis turėjo apleisti! 
praikiją kai pereitą metą] 
Kovo mėnesį grąžinta Grai-i 
kijai karalius.

Garbingas, narsus musų Vade! 
Visur—kautynėse, parade 
Tu esi pavyzdžiu del mus, 
Ir sužavi savim visus — 
Mus, kaimynus ir priešus.

Ar Tu pėkščias, ar Tu raitas — 
Visur žvalus, visur greitas.
Kartais griežtas, bet teisingas, 
Visad nuoširdus, taktingas, 
Mandagus, narsus, karingas. 

Visų Tau gaila, visus Tu myli, 
Nors ir pabari, bet nutyli; 
Užtai bėdoj ar sunkiam varge, 
Ar įžeidžia kam garbę, 
Į Tave kreipiamės pavargę.

Gyvuoki mums ilgus metus, 
Buk sveikas, linksmas ir stiprus, 
Mokyki ginklą mus nešioti, 
Garbingai mirti, narsiai kovoti, 
Ir kaip stiprėti, progresuoti.

A. Panemunė. . . Kazys Polileika.

POETO KAIMAS
(Skiriu matininkui F. Strazdui) 

Prie vieškelio gero, kur kaimas Zubeliai, 
Gražaus ežerėlio, sidabro . bangų, 
Kur širdį vilioja sesučių darželiai, 
Švaistysis tik vėjas tuąčiuoju lauku. . . . 
Visur išsiblaško del ūkio gerovės, 
Lietuviškas kaimas išmėto namus, 
Sako, “Mes nenorim kultūros senovės, 
Pavieniui gyvensim ir krausim turtus!” 
Iš tolimo krašto parvykęs broleli, 
Nerasi bakūžės, močiutės senos;
Senatvė kapuosna paguldė tėvelį, 
Nerasi nei kaimo sodybos žalios! 
Nemyliu kultūrą kur prievartą daro, 
Nors paprastas kaimas, jisai man brangus, 
Ir tos bakūžėlės nekeisčiau į dvarą, 
Nekeisčiau- į miesto didžiausius namus! 
Praeis šimtas metų, ir kaimų šešėliai 
Lyg pasakų burtai žmonėse klaidžios, 
“Tai buvo.gražumas!.statom kajmus vėliai” 
Prašysis karaliaus, prašysis valdžios.

Viki, Tatarėlis,

(Tęsinys iš pereito nr.)

— Oi, oi! — sušuko tylėjus ikšiol mer
gaitė ir pašokus leidosi bėgti. Kitos dvi, 
pažiūrėjusios ton pusėn iš kur girdėjosi 
vaitojimas, ir pamačiusios kad iš žolių ky
šo purvina ir aplipytą lapais lyg žmogaus 
galva ir kaž kokios rankos, besistengian
čios sugriebti žolę, leidosi taip pat bėgti 
paskui pirmąją, šaukdamos Vokiškai:

— Perkūnas! Velnias! O, Dieve!
Ir buvo ko persigąsti. Siaurutis kle

jodamas kilnojosi nuo žemės norėdamas 
pakilti, Jonas gi, norėdamas jį sulaikyti, 
glebėsčiavosi su juo.

Pagaliau viskas nutilo. Niekas ne- 
dryso prisiartinti prie anų žolių tankumy
no; moterys pranešė visiems apie nalabo- 
jo vaitojimą paupyje; gaila joms buvo pa
liktų balĮtinių; tačiau nedryso sugryžti.

Temstant pro šitą pačią upę ėjo tyliai 
dainuodamas aklas Bernerdas; jo gaidą 
nešiojo vėjas aplinkui. Laikas nuo laiko 
girdėjosi:

“ Motina laukia tavęs! Motina laukia 
tavęs. ...”

Sujudo žolėje; mieguistas Siaurutis 
drebančiu balsu atkartojo: “Motina lau
kia tavęs....” Bernardas nutilo daina
vęs ir klausėsi paskutinių savo dainos žo
džių aido.

— Ak, tai tik aidas pritaria man, — 
prašnabždėjo Bernardas po valandėlės. — 
Aidas atnešė man dainą, kurią ten, ten 
kur tai dainuoja!. ...

Dar kartą atsiduso:
— Ak, kad nors suradus dar šituos 

vaikinus. O gal jau jie suspėjo pabėgti.
Žolėje vėl suvaitojo ir tai dar labiau 

užgirdo Bernardas. Jau beveik visai su
temo, Bernardui gi naktis buvo amžina.

— O gal jie čia kur slepiasi, o gal 
tai jų vaitojimas?....

Ir pradėjo giedoti šventą giesmę, tar
si duodamas tuo jiems ženklą; juk turėjo 
pažinti jo balsą. Bet nutilo giesmė, žolė
je nebesigirdėjo vaitojimo, lyg viskas jau 
butų rengęsis ilsėtis.

Ar jie ar kas kitas, visgi ten žmonių 
balsai; juk šitie vaitojimai visgi ką nors 
reiškia, gal reikalauja pagalbos....

Ir išsiėmęs iš odos maišelio duoną ir 
molinį puodelį, jieškojo vietos prie upės, 
ir atradęs drėgnus susuktus skudurius, 
padėjo prie jų visa tai, sakydamas:

— Taip, taip, čia matyt yra reikalau
jantis pagalbos žmogus; tegul gi duona 
ir gėrimas pastiprina jo jiegas.

Ištiesęs rankas, tyliai ėjo pirmyn. .. 
Ant dangaus gi mėlynės mirgėjo daugybė 
žvaigždučių, vienos kurių mirgėjo ir din
go, kitos vis dar tebemirgėjo ir spindėte 
spindėjo Vislos vandenyje. Pagaliau už
ėjo tirštas rūkas ir žvaigždės užgeso... .

Tarp to tatai tiršto ruko balnoja du 
einančiu žmogų.

— Arba manuosius! — dūsavo Siau
rutis.

Ir ėjo toliau.

VI.
Palei visą Nemuną, kaip matyti akia, 

visur matyti baisus sunaikinimas. Pilys 
išgriautos, vietoj gi seniau stovėjusių tur
tingų kaimų matyti tik degėsiai ir vie
tos kur stovėjo trobos. Išmindžioti lau
kai, besimėtanti ant žemės rūbų gabalai, 
sulaužytų ginklų dalys, atkirsta ranka ar 
koja, arba ir galva, bedegančios trobos ir 
puvenų smarvė, pripildanti orą, visa tai 
rodė jog čia nesenai buvo mušis. Sulau
žyti kardai, baltų apsiaustų su kryžiaus 
ženklu skudurai, liudijo kryžiuočių užpuo
limą. Nedovanojo jie niekam ką tik rado 
kelyje. Apgalėtojai paliko savo perėjimo 
pėdsakus. Ir nors jie vesdavosi belaisvius 
ir veždavosi užgriebtus turtus, tačiau ir 
savųjų nemažai palikdavo mūšio lauke; 
daug jų gyvų ir sužeistų patekdavo Lie
tuvių rankosna.

Girios gilumoje, netoli anos baisios 
vietos kurioje butą mūšio, gulėjo keturi 
surišti žmonės. Vienas jų, stipras ir pe
tingas; visas buvo sukapotas ir sužeistas, 
galva nusvirus prie žemės, lupos kraujais 
apkepusios, du gi jauni vaikinai gulėjo 
pusiau primerktom akim, matyti ir juose 
nedaug buvo gyvybės. Vienas atsigręžė 
galva prie žemės, lyg norėdamas žiūrėti Į 
saulę, kuri gal neužilgo turėjo užsileisti 
jam. Tik silpnas vaitojimas rodė kad jis 
dar gyvas. Kitas su surištom užkapalyje 
rankom, atspirtas ir pririštas prie me
džio, dairėsi aplinkui, lyg norėdamas ką 
sakyti, bet iš silpnumo negalėjo ištarti nei 
žodžio. Čia pat šalę jo gulėjo dar vienas 
vaikinas kelmo atspirtas. Už kelių šimtų 
žingsnių nuo jų stovėjo ąžuolas, geriau 
sakant didelio ąžuolo kelmas, prie kurio 
buvo prieinama per akmenis kaip laiptais, 
ant jo gi iškrypusios į visas puses augo 
šakos viršun dideliu kemuru. Šitas ąžuo
las ir tarpumiškis jau mums žinomi, kaip 
ir Tubingas, taip pat rimtai einantis kaip 
ir pirm kelių metų, o šalę jo Kronivas su 
perrišta galva ir parišta ranka. Paskui 
juos ėjo daugelis vyrų su kirviais ir ne
mažas moterų ir vaikų buris. Visi jie 
ėjo taip kaip seniau, kuomet mes matėm 
juos einančius tuomet pavasario pasvei
kinti. Tiktai jų akys rūsčiai dabar žiuri; 
nebėra to ramumo su kokiu tuomet ėjo; 
daugelyje aiškiai matyti tik ką pergyven
to mūšio ženklai, iš kai kurių krūtinių 
veržėsi skausmo vaitojimas. Tubingas at
sistojo ant vedančių prie švento ąžuolo 
kelmo akmeninių laiptų.

— Ugnies Perkūnui! — sušuko.
— Ugnies! — atkartojo visi.
Sugriežė dantimis Kronivas, sužibėjo 

jo akys, balsiau už kitus atkartojo:
— Ugnies! Ugnies! — beveik norėjo

Tai Siaurutis, pasirėmęs ant Jono. 
Jaunikaičio jaunystė, nakties tyrumas, o 
gal ir užgirsti prigimtos dainos žodžiai, 
pastiprino jį. Kiek blaškęsi, gaiiau davėsi 
pasilsiui. Šnibždėdamas žodžius: “Moti
na laukia tavęs”, Siaurutis greitai užmigo.

Auštant pradėjo čiulbėti paukšteliai 
ir prabudino Siaurutį. Prasitrynę jis akis. 
Jono knarkimas priminė jam draugą. Pa
judino kumštelėjimu ir jį pabudino.

— Kur esame? — paklausė Siaurutis.
— Bėgkime! — tarė Jonas. — Bėgki- 

i me kol dar žmonės nestibudę; esam be 
] rūbų.-

.— Taip, nuogi, alkani ir beginkliai, — 
pridėjo Siaurutis, — tačiau reikia bėgti.

Ir pakilo vaikinas, o nors drebėjo iš 
skausmo ir nuovargio, tačiau stengėsi iš
silaikyti ant kojų.

Palaikė jį prisikėlęs Jonas.
— Bėgkime, turime bėgti, — atkarto

jo Siaurutis.
— Plaukkim į aną pusę upės....
Ir abudu puolė vandenin. Likimas nu

vedė juos tenai kur moterys pametė skal
binius, o mielaširdinga Bernardo ranka 
padėjo duoną ir gėrimą.- Apsivilkę ir pa
sistiprinę ėjo abudu tolyn.

— Kad tik kuotoliau nuo kryžiuočių 
žemės! — kalbėjo Siaurutis. ■

—"Kad tik kuogreičiaū! Kad tik mes 
i pasiektume savuosius! —, pritarė Jonas.

bėgti, bet žaizdos ir kunigo sunaus garbė 
sulaikė jį vietoje. Davus Tubingui ženk
lą, dešimts žmonių puolė prie laukiančių 
mirties Vokiečių belaisvių. Nuolat užpul
dinėjamų ir žudomų Lietuvių kerštas no
rėjo užsiganėdinti nors keliomis likusio
mis jų rankose aukomis — belaisviais 
kryžiuočiais, ką gulėjo surišti. Atitemp
ta jie prie laužo, Tubingas sviedė akme
niu, kuris pataikė vyresniajam belaisviui 
galvon. Pakėlė senas kryžiuotis galvą au
kštyn, sukeikė Vokiškai ir, surėkęs: Ne- 
įmesit manęs gyvo laužan! — pasitampė, 
ir mesdamasis į šalyje stovintį aštrų ak
menį susidaužė sau galvą. Iš galvos išsi
vertė smegenys ir kraujas ir apšlakstė 
visus arčiau to akmens stovėjusius. Iš vi
sų aukotojų krūtinių išsiveržė riksmas, 
sudrebėjo gyslos kitų belaisvių, ilgaplau
kis gi nelaisvis, užsimerkdamas sušuko:

— Pasigailėk jo ir musų!
(Bus daugiau)SAPNININKAS

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

KAJNA Su- prišiuntimū 75?.
Reikalaukit “Dirvoj g”: <7
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Rašo V. Putinas-Mykolaitis.

Tautine Idėja Lietuviu Literatūroj
■ (Tęsinys iš pereito num.)

“AUŠROS” GADYNĖ
Tačiau aiškų demokratinį antspalvį tas 

liaudiškumas įgyja tik “Auršos” gadynės lite
ratūroj paskutiniais dviem 19-to amžiaus de
šimtmečiais. Įvyko tai del to kad jaunoji “Au
šros” gadynės inteligentija pati buvo kilus dau
giausia iš liaudies ir iš buvusių baudžiauninkų. 
Lengvai nusikratę dar tuomet mokyklose tebe- 
skleidžiamą Lenkiškumo ir Rusiškumo įtaką, 
jie aiškiai pasuko į liaudį, kuri visai teisingai 
dabar tampa viso kultūrinio tautinio atgimimo 
atrama. Tas demokratinis 19-to amžiaus pabai
goj kilęs liaudiškumas buvo toks stiprus kad jis 
įgaubė ir tautiškai susipratusios bajorijos dalį. 
Aušros ir poaušrio gadynėj visame musų kul
tūriniame veikime ir literatūroj turime nemaža 
bajorijos atstovų. Pakaks priminus Al. Fro- 
mą-Gužutį, Meč. Dovainą-Silvestravičių, žemai
tę, Mariją Pečkauskaitę, Sofiją ir Mariją Iva- 
nauskaites-Lazdynų Pelėdą, Gabrielę Petkevi
čaitę. Visi jie išsižadėjo savo bajoriškumo, o 
Kai kurie tapo aršus bajoriškų tradicijų priešai.

Tautinės demokratiškai liaudiškos idėjos 
šviesoje pagaliau išryškėja pati iki tol gana 
miglota Lietuvio sąvoka. Unijos su Lenkais 
įskiepyta Lenkiškai - Lietuviškos Rečpospolitos 
ideologija padarė tai kad galų gale buvo sunku 
atskirti kas Lietuvis, kas'Lenkas.

Tik dabar, “Aušros” ir ankstyvojo poaušrio 
metu, iškėlus etnines, liaudyje teberandamas 
Lietuvio charakterio savybes, priėmus Lietuvių 

' kalbą kaipo būtiną tautinio santikiavimo ir reiš
kimosi priemonę, pagaliau visą tautinio sąjū
džio programą atrėmus į liaudį, buvo aiškiai at
siribota nuo Lenkų, Rusų ir visų kitų kaimyni
nių tautų.

Bet čia jau mes susiduriame su politiniu 
tautinės idėjos 19-to amžaus antspalvu. Lie
tuvių literatūroj tas politinis atspalvis pirmą 
kartą ryškiau pasirodo Vysk. Antano Baranau
sko dainose, rašytose apie 1859 metus. Politi
nį antspalvį Baranausko dainoms duoda griež
tas pasipriešinimas Rusų valdžiai, kartais skam
bąs jau revoliuciniais tonais. Kam iš senesnė- 
sės kartos Lietuvių nėra žinomi šie posmai:

Anei rašto, anei druko mums turėt neduoda, 
Tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi ir juoda. 
Kad tu, gude, nesulauktum, nebus kaip tu nori, 
Bus kaip Dievas duos, ne tavo priesaikai nedori. 
Neįveiksi, sunau šiaurės, musų širdys tvirtos, 
Senai buvo išmėgintos, senai keptos, virtos. 
Nupuls kalnai, o slėneliai išsikels aukštybėn, 
Visos galybės ein dulkėn, silpnumas galybėn. 
Drebėk ir tu, sunau šiaurės, krūvon susitraukęs, 
Pats krisdamas pražuviman, musų neįtraukęs.

Tiesa, reikia pastebėti kad šitokius drąsius 
šūksnius Baranauskui kėlė daugiau jo religiniai 
negu tautiniai jausmai, vis del to jo dainų poli
tinis atspalvis derinasi su sąmonėjančios Lie
tuvių tautos troškimais, yra tos pačios idėjos 
reiškinys. Jis dar labiau stiprėja “Aušroje” ir 
smarkiai auga poaušrio literatūroje iki 1904-05 
metų. Visa to laiko literatūra kursto kovą su 
Rusų priespauda del spaudos ir kultūrinio vei
kimo laisvės. Minėtinos čia Vinco Kudirkos 
politinės satyros, K. Pakalniškio apysaka “Ob- 
rusiteliai” ir daugelis kitų prozos ir poezijos 
kurinių.

rie nutolę nuo liaudies, nuo savo tautos, apsi- 
krėtę svetima dvasia, neša jai svetimus dievus, 
poetas, senelio lupom, taip kalba ainiui: 

daug ašarų, kraujo, 
sutvarkymo naujo

mu-

Pamatysi
Iki metai
Iš saulėlydžio rausti pradės!
Iki amžiais supančioti žmonės 
Susilauks pageidautos malones 
Kaip Betlejaus Jokūbo žvaigždės.
1905 metų revoliucijos sukeltos viltys

literatūroje paliko dar vieną atgarsį, kurio 
negalima suminėti. Tai būtent Baltijos tau

tų : Lietuvių, Latvių ir Estų vienybės idėją. Šią 
idėją yra išreiškęs poetas Jonas Jonila-žilius sa
vo eilėraščių cikliuje “Raudoni Bijūnai”, rašy
tame 1905-6 metais. Jonas žilius, pats visuo
menininkas, diplomatas ir politikas, po didžiojo 
karo šioje srityje nemaža pasidarbavęs nepri
klausomoj Lietuvoj, jau tuomet, 1905 metais, 
suprato ir nuspėjo kad Pabaltės tautoms tėra 
vienas bendras į laisvę kelias — tai vienybės ir 
tarpusavinės paramos kelias. Viename to cik- 
liaus eilėraštyje, pavadintame “Dejonė del Tė
vynės”, atsispindi anų laikų Lietuvos ir Latvi
jos varginga buitis. Poetas karčiai prikaišioja 
tėvynei kad ji mums nederėjo, nors mes ją 
arėm-akėjom, laistėm ašaromis ir prakaitu, da-j 
binom muro bažnyčiomis ir rukinom smilkalais.

ji maitino musų priešus:
Lietuvos, Latvijos plotas 
Kaulais mus tėvų apklotas,

sų 
čia

0

Tu derėjai lenkų pėnarns, 
Rusams, vokiečių baronams;
Kad jie darė tau vien skriaudą, 
Iš tavęs traukė naudą, — 
Tavo priešai, piktadėjai, 
Priespaudos, tamsos skleidėjai —

Jiems tai tu derėjai.
de-Ką gi reikia daryti kad tėvynė mums 

retų. Karingai, revoliuciniai nusiteikęs poetas 
sušunka:

žeme, mus tėvų mieliausia, 
Ir mes kitaip veikt pradėsim: 
Kulkoms išarę, išrausę, 
Kardais tave apakėsim.
Kai pavirsi Į degėsi,
Kraujais musų aptekėsi, 

Mums gal užderėsi.?
(Bus daugiau)

IS PAGAIRIŲ
Rašo P. W. URBAN.

SPAUDOS ATGAVIMAS
‘1904 m. buvo grąžinta Lietuviams spauda, 

o 1905 metų revoliucija davė šiokių-tokių kul
tūrinio darbo lengvatų. Kultūros darbui ir li
teratūros kūrybai atsidaro naujų perspektivų. 
Revoliucijos įkarštyje imta kalbėti apie plačią 
Lietuvos autonomiją. To paties reikalauja ir 
didysis Lietuvių Seimas, sušauktas Vilniuje 
1905 metais, ši nauja reliativės politinės lais
vės idėja, skaisčiai švystelėjus 1905 metais ne
išnyksta iš Lietuvių tautos sąmonės ir prasidė
jusiais tuojau reakcijos laikais. Musų litera
tūroj ji garsiai skamba Maironio poezijoj, 
juodžiausiais priespaudos laikais Maironis 
našavo:

Dar 
p ra-

O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada, 
Ne veltui ji tiek daug iškentėjo. 
Kanklių balsą išgirs, 
Miegąs kraujas užvirs, 
Nes kryžius gyvatą žadėjo.

Maironio poemoj “Jaunoji Lietuva”,
to laiko Lietu- 
visų kultūrinių 
tikslui, — yra 
ir formos ar-

is kn
rios šis posmas paimtas, tautinė 
vių idėja — veržimasis į laisvę, 
pajiegų sukūrimas šiam vienam 
išreikšta su dideliu entuziazmu
tizniu. Dar pranašingesnių žodžių Maironis pa
sakė vėliau parašytoj poemoj, “Raseinių Mag
dė’. Šitoj satyrinėj poemoj, nukreiptoj prieš 
nutautusią Lietuvos bajoriją ir visus tuos ku-

į j ■ I B v " b* ** ir susikrovusių tarnybinių par-vEUsCrCaS wZOQVISiyS jeigu sistematinį mokslą nu- 
t-xz • ix i • • r-x v • a -v -• t (traukė, bet lankė įvairius kal- Kas Jis Yra ir Kokiais Darbais Atsižymėjo. Jo bu kursus ir mokėsi privatiš- 

Misija tarp Amerikos Lietuvių. |kai Prancūzų, Anglų ir Vokie
čių kalbų.

žurnalistinių studij ų reika
lais V. Uždavinys yra nemažai 
keliavęs 1930—1935 metų lai
kotarpyje. Gal nei vienas ki
tas Lietuvis Lietuvoje taip ne-' 
sunaudojo savo atostogų kaip 

m _. . jisai. Kasmet gaudamas poturto. Tačiau jaunam . _ . . ,... . vieną menesį atostogų vasaros
keliaudavo įvairiais 

Europą ir kiek kitus 
Be Europos, kurią 
visą, yra buvęs ant

ypač didžiojo karo mė
liai jis 1916-17 metais 
priverstas 18 mėnesių 
geležinkelyje, Alytaus-

Vaikystėje buvo Amerikoje, 
vėl gryžo Lietuvon

Vincas Uždavinys yra Dzū
kas, gimęs 1902 metais Gegu
žės 3 d. Mergažerio kaime, Va- 

i renos vai., Trakų aps. Kadan- 
| gi Mergažerio kaimas buvo mo
tinos tėviškė tai metrikuosna 
įrašė kad gimęs ne Mergaže- 

, rio bet Paručių kaime, tėvo tė
viškėje, kuri dabar yra Varė
nos valsčiuje Nepriklausomoje 

' Lietuvoje, o tikroji gimimo vie
ta, Mergažeris, yra tame pa
čiame valsčiuje Lenkų okupuo

ja-
Pusės amžiaus Vincuką mo

tina išsiveža Amerikon, į Oma
ha, Nebraska, kur jau anksčiau 
buvo nuvažiavęs jo tėvas dar
bininkas. Omahoje su tėvais 
išgyveno iki 1908 ar 1909 me
tų rudens, kol ''vėl gryžo Lietu
von, Varėnos valsčiun. Čia 
jaunam “Amerikonui” teko pa
tirti nemažai vargo, skurdo ir 
bado, 
tais, 
buvo 
dirbti
Varėnos ruožte, paprastu dar
bininku, be duonos, ir jaunose 
vaiko dienose dirbti suaugusio 
žmogaus sunkų darbą, dažnai 
dar Vokiečių mušamas ir nie
kinamas.

Pirmąjį mokslą jis gavo iš 
savo motinos ir senelio. 1911- 
13 metais lankė Rusų pradžios 
mokyklą Jokėnuose, Varėnos 
vai. Ištrukęs iš Vokiečių pri
verstinų darbų 1918 m. vasarą 
mokėsi privatiškai ir tų pat 
metų rudenį įstojo į Aukšta
dvario komercinės progimnazi
jos antrą klasę.

1919 metų pradžioje Aukšta
dvariu (Trakų apskr.) užėjo 
raudonarmiečiai, ėję čia kovos 
su Lietuviais, vėliau - užplūdo 
Lenkai, suėmė progimnazijos 
direktorių ir išvežė į Vilnių. 
Progimnazija buvo išvaikyta ir 
nebaigęs II klasės V. Uždavi- 
nis gryžo į Paručius, kur tuo 
metu siautė tikras badas, ypač 
mažažemių ir darbininkų šei
mose.

Apleidžia namus, išvyksta i 
Vilnių

Uždaviniai buvo priversti su 
savo didele šeima (viso V. Už
davinys turi 7 brolius ir 3 se-LIGOS UŽKARIAUJA KARO VADUS

Nesenai spaudoje buvo rašoma kad Pran-įser^s; 0 jisai pats vyriausias) 
euzija susirupinus Napoleono kareivių kapais, Į Pelį.ke^„. * 
kurių Lietuvoje esama daug.

Kokis pasibaisėtinai nuostolingas buvo Na-1 
poleono žygis galima įsiskaityt tūlo Hans Zinz- 
zer veikale “Rats, Lice and' History” 
Utėlės ir Istorija), kuris nepersenai 
spaudos. Ten rašoma:

“Kerckhovas aprašo tą apverktiną 
kuria Napoleonas susidūrė tuoj įkėlus koją į 
Lenkiją. Jis baisiai nustebo matydamas skur-i 
dą, nesveikatingumą ir nešvarumą žmonių Len- j 
kijoje, ir palyginęs matė jog čia aplinkybės ki
tokios nuo kitų kurių kraštų. Kaimai susidėjo 
iš vabalų užėstų lindynių; jo kariumenė buvo 
priversta ten laikinai apsistoti (bivoakuot).... 

“Šiltinė pradėjo plėstis tarpe jo kareivių 
beveik tame laike kai perėjo Nemuną, Birželio 
24 d. Gi Lietuvoje, dideli miškai ir blogi vieš-Į 
keliai susitikta; miesteliai ir kaimai buvo Ru
sų sudeginti; menka buvo pastogė Lietuvoje, o 
o dar menkiau buvo maistas randamas. Van- j 
duo buvo blogas, karštis įtemptas, ir liguistų 
kareivių skaičius pasidarė baisėtinas.

“Nors šiltinė (typhus) buvo viršijanti li
ga, disenterija ir plaučių uždegimas taipgi plito. 
Yra sakoma jog 15,000 vyrų sušalę kelionėje į 
Vilnių, ir kai pasieką šį miestą, Gruodžio 8 d. 
milžiniška kariumenė buvo mažesnė 20,000 Ii-' 
guistų ir silpnaširdžių kareivių.... Vilniuje ji-j 
goninės buvo pilnai prigrūstos, vyrai gulėjo ant i 
supuvusių šiaudų ir savo pačių išmatų, išalkę ir 
sušalę, neprižiūrimi, 
ei jos ir mito oda ir net žmogiena, 
šiltinė, plėtėsi pel
ine krašte. Vieną 
rie buvę evakuoti 
gino į 25,000. Su 
tik 3,000 iš tų išliko gyvais”. 

* * *

skritį, prie Kalvarijos, kur ga-

(žiurkės, 
išėjo iš :

būklę su ,

Jie buvo priėję despera- 
Ligos, ypač 

visus miestus ir kaimus ta- 
kartą, Gruodyje, ligonių ku- 
į Vilnių, skaitliumi pasidau- 
Birželio pabaiga, 1813 metų,

—Visada pasinaudbkit kiekviena maža pro-l
,ga ir nereikės laukti didelių progų.

PER ,TVORA
PASIŽVALGIUS

vo darbo viename Lenko dva
re. Vincas keletą mėnesių bu
vo dvarininko vežėju, važinė
davo į Seinus, Suvalkus ir ki
tus miestus, kur dvarininkas 
turėjo savo namus, vaistinę ir 
kitokio

v_. . .. .. , I V1UUQ U1UJvezejui visą laiką rūpėjo mok- ..
1O1O ™ D_____ m6CU J1Sjis 1919 m. Rugpjūčio 

palikęs tėvus, dvarą,
slas ir 
mėnesį, 
nieko niekam nesakydamas iš
ėjo pėkščias iš Kamičių dvaro 
(Kalvarijos vai.) į Lenkų tuo
met jau pavergtą Vilnių moks
lo jieškoti. čia jis susirado 
buvusį Aukštadvario progim
nazijos direktorių J. Grigonį, 
kuris čia buvo laikomas namų i Vincas Uždavinys pradėjo dir 
arešte, ir jo pagalba pateko į 
Lietuvių bendrabutį ir Vilniaus 
Vyrų (Ryto) Gimnazijos an- 
tron klasėn. Gimnazijos direk
torium buvo Prof. M. Biržiška, 
su kuriuo 
10 metų 
jungoje.

Vilniuje 
venimas buvo ne lengvas, 
kovoti su didelėmis bėdomis, 
nemažai vėl badauti, skursti ir 
neretai ligoninėje gulėti, ta
čiau mokslas jam labai gerai 
sekėsi ir 
7 klases 
Vilniaus 
Vytauto 
namą, gimnaziją.

Gryžta Lietuvon ir dirba 
Vilniaus reikalais

Nors faktinai, kaip jau mi
nėta, V. Uždavinys yra gimęs 
okupuotoje Lietuvoje, bet met
rikuosna buvo įrašytas Nepri
klausomoje Lietuvoje palikęs 
Paručių kaimas, tai jis buvo 
laikomas ne Vilniaus krašto pi
liečiu ir Lenkų pilietybė buvo 
jam atsakyta, todėl Vilniuje 
palikti jam buvo sunkoka, juo 
labiau kad teisme buvo iškel
ta prieš jį spaudos bylos, buvo 
laikomas Lenkų policijos prie
žiūroje ir, anksčiau ar vėliau, 
gręsė jam ištrėmimas, tai 1925 
m. vasarą atvyko į Nerpiklau- 
somą Lietuvą aplankyti savo 
tėvus ir tais pačiais metais ru
denį įstojo į Lietuvos Univer
siteto humanitarinių mokslų 
fakultetą, kuriame klausė tris 
metus. Del vis silpnos sveika
tos, gydytojo patariamas, me
tams mokslą buvo nutraukęs, o 
vėliau įstojo į to pat universi
teto teisių fakultetą, tačiau 
po kurio laiko del nesveikatos

APSUKTINIS

vėliau Vincas dirbo
Vilniui Vaduoti

gimtnazistiškas

Są-

gy- 
teko

per šešis metus išėjo 
ir 1925 metais baigė 
Lietuvių, dabar jau 
Didžiojo vardu vadi-

PASISTENGKIT ĮSIGYT ŠIĄ KNYGĄ!
ĮDOMI KNYGA APIE ŽINOMIAUSI ŽMOGŲ —

AUŠRININKAS

JONAS ŠLIUPAS
116 PUSL. KNYGA 

(didelio formato)
Knyga verta apie 81.00 

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

5c persiuntimo kaštams.
Priimama pašto ženklais.)

Štai įdomiausia Įmyga 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 lygiai žinomų senų musų veikėjų — J: O. Sir
vydo, V. K. Račkausko, dar kitas' straipsnis paties šliupo 
apie jo gyvenimą Lietuvoje, ir knygos paruošėjo Girdvai
nio pastabos. Skubėkit iki tų knygų

Kaina su prisiuntimu tik

6820 Superior Avenue

dar turime!

30 centų.

v - -

Cleveland, Ohio

Dovydaitis, štai, paleistas 
Pagal žinią vieną; , * 

Dovydaitis vėl sugryžo i 
Skelbia kita dieną.

y.

Bagočius “Tėvynėje”, vėl 
užsidėjęs “angeluko” spar
nus, rašo apie savo “nekal
tybes”, “cnatas”, “demo
kratiškumą”, “toleranciją”, 
“pakantą”, “plačias pažiū
ras” ir kitus žodžius kurie 
jam neprilimpa, nes yra ge
rų Įrodymų jo žiauraus ne
tolerantiškumo, š 1 y kštaus 
vienpusiškumo, kerdžišku 

Rašė taip pat straipsnius! koliojimųsi 11 kitų pelių 
Swiat liejimosi ir kitokių perlų 

iš jo “prezidentavimo”

budais po 
kraštus, 
apkeliavo
Madeiro ir Kanarių salų, šiau
rinėj Afrikoj: Tripoli, Tynise, 
Alžyre ir Morokoj.

Literatūros Darbai
Literatinį žurnalistinį darbą

į bti Vilniuje dar 1921 metais 
(šiais metais Lapkričio mėnesį

• mini 15 metų žurnalistinio dar-
• bo sukaktį), rašydamas 
'tristinius ir publicistinius
psnius Vilniaus Lietuvių 
naščiuose. Nuo 1923 iki 
m. vasaros buvo Vilniaus 
tuvių įvairiais vardais 
laikraščių redaktoriaus padėję 
ju. į . . 
ir Lenkiškam žurnalui 
i Prawda”. Nuo 1925 metų ra
šinėjo straipsnius Nepriklauso- SlVieniJimui. . . . 
mos Lietuvos laikraščiams Vil
niaus reikalais. Ne kartą tuo gočiaus, apsaugok H1US 
pat metu rašė ir Amerikos bei vare! Supa Garba.
Ško-tijos Lietuvių laikraščiams.. .
Nuo 1928 metų, kai tik buvo'

: įsteigtas iki šiol redagavo Vii- ,^*P a. . dabar yra pigiausias 
. . c • darbininko liuoslaikio draugas.;mui Vaduoti Sąjungos organą Platillkit ją tarp* savo draugų.

“TVTiiaii Vilnmc’ ' U

bele- 
stai- 
laik- 
1925 
Lie-

ė jusiu

Su-

Nuo maro, ugnies ir Ba- 
ait-

“Musų Vilnius”.
Taip pat yra visa eilė išleis

ta jo atskirų kurinių.
“Musų Vilniaus” redaktorium

Be literatūrinio žurnalistinio 
darbo, nuo 1925 m. Rugpjūčio 
mėnesio dirba tautinį politinį 
darbą, Vilniui Vaduoti Sąjun
gos Centre, kur jis buvo iškar
to reikalų vedėju, vėliau vyres
niuoju instruktorium, Centro 
Komiteto sekretorium, paskiau 
reikalų vedėju ir redaktorium. 
Steigdamas WS skyrius ir 
varydamas Vilniaus propagan
dą yra aplankęs žymesnes Lie
tuvos vietas, laikydamas jose^ 
per 1500 prakalbų ir paskaitų, 
įsteigdamas per 200 WS sky-Į 
rių. Pasižymėjo taip pat savo 
radio kalbomis, kurias jis skel
bė nuo 1927 metų Balandžio 
mėnesio iki šiol be pertraukos 
iš Kauno radiofono, pasakyda-j 
mas iš jo arti 750 radio kalbų.. 
Su prakalbomis yra lankęs ir j 
Anglijos bei Škotijos Lietuvius, j

Kaip teko patirti, jis džiau
giasi gaudamas progos apian-| 
kyti Amerikos Lietuvius.

V. Uždavinis yra pirmon ei
lėn Lietuvis ir niekuomet ne
priklausė nei kuriai partijai. 
Būdamas pats darbininko gau
singos šeimos sūnūs, daug var
go matęs, ir rūpesčių pergyve
nęs, yra tikriausias demokro- 
tas Lietuvis, kuriam rupi visi 
bendri Lietuviams reikalai ir 
ypač Vilniaus Lietuvių laisvė. 
Jis yra, be Vilniui Vaduoti Są
jungos, dar žurnalistų Sąjun
gos, Turizmo Sąjungos, Lietu
vos Foto Mėgėjų Sąjungos ir 
Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti narys. Šiaip prie kitų 
organizacijų nepriklauso.

MARGUČIO RADIO 
PROGRAMAI

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

NEBŪK ŽILAS H 
N

Stebuklingos gyduoles, kurios J 
panaikina žilintą, plauyu slinki-f 
m<i ir pleiskanas. šias gyduo
les privalėtų turėti kiekvienas 
"kuriam žyla, slenka arba pleis1- 
kanoja plaukai. Jos atitaiso ži
lus plaukus koki buvo, bet nėra 
dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki ' šiol išrasta. Specia
liai supažindinimui pasiūlom di
delį $2.00 pakelį už $1.00. Už
sisakyk šiandien ir sutaupyk do- 
larį. Jeigu nebusi pilnai pa
tenkintas, pinigai bus sugrąžin
ti. Reikalaujam agentų.
VALŲRTONE HERB CO. Dp. 9 
Box 305, Clinton, Indiana

Skaityk 
šita

RICHMAN
BROTHERS

PASIUVA 
GERESNIUS 

BUBUS

PAVASARINIAI
NAUJI i \

SUISTS
TOPCOATS

VISI ’

$2Ž-50
2-Kelinem

GRYNOS VILNOS

JUNIOR SUITS
$18’50
Mieros 16 iki 20

Richman Brothers
3 Parduotuvės Clevelande 

736 Euclid Avenue 
Prospect ir Ontario 

5716 Broadway \

f"'' PAIN: EĄPĖILER ^'li
JTiafc

f Nuo Reurnališkų Skausmu
Reikalaukit'visame pasauly ‘Ąj 

pagarsėjusio .

PAIN-EXPELLERFaJj 
ijniri' nuteikia greitą lę tikrąjg I 

p«longvinim%^įjį. “J
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IS SALIES ŽIŪRINT
.i ___________

EINA GARSAS nuo Chica- 
gos kad socialistų ir komunis
tų vadai jau kokusuoja kaip 
jiems užvaldyti SLA. seimą ir 
jame neužtvirtinti visuotinu na
rių balsavimu išrinktus tauti
ninkus į SLA. Pild. Tarybą, jei 
jie ir butų išrinkti. Labiausia 
raudonukai yra nusistatę prieš 
Adv. N. Rastenį ir Adv. J. S. 
Lopatto. Kažin ką tie kokusi- 
ninkai darys su šalna ir Moc
kum, jeigu jie bus išrinkti, už 
kuriuos pats Bagočius slapta 
agituoja?

GRIGAIČIO, socialistų papos, 
maršruto misija jau aiškėja. 
Tas demagogas po priedanga 
LSS. lankydamas Lietuvių ko
lonijas slaptuose draugučių pa
sitarimuose daro visokius pla
nus užvaldymui SLA. seimo ir 
paties Susivienijimo. Nęsiste- 
bėkit, tautininkai, jeigu socia
listai SLA. kuopose pareikalaus 
mandato pasižadėdami savo 
kaštais važiuoti į Seimą.

ATSAKYMAS P.
KIUI

Kaslink Jo Šmeižimo
Adv. N. Rastenio

PEČ

pra- 
Tas 
vei- 
buk

“VIENYBĖ” JAUNOSIOS GENTKARTĖS 
RANKOSE

Rašo JONAS VALAITIS, 
1928-33 m. pirmutinis Amerikoj gimęs “Vienybės” redaktorius 
(Šis straipsnis buvo duotas “Vienybės”' Jubilejiniam numeriui, bet netilpo.)

TŪLAS P. PECKYS, kokio 
Baltimorėje visai nėra, per so
cialistų “Naujienas” apjuodi
no Adv. N. Rastenį, prikišda
mas jam Budavojimo bendrovę, 
kurią Adv. Rastenis atstovavo. 
Dabar, kaip teko girdėti, šios 
bendrovės sekretorius Inž. A. 
G. Denbinas pasiuntė į “Nau
jienas” atsakymą, kur pažymi 
kad Adv. Rastenis toje bendro
vėje visu 100 nuošimčių yra 
O. K. ir kad Pečkio zaunos jam 
nelimpa.

BOSTONO “Darbininkas” ir
gi paminėjo Dr. Jono šliupo 75 
metų sukaktuves, tačiau jo tas 
paminėjimas garbingo jubilia
to aušrininko senelio Dr. Jono 
Šliupo yra taip neprielankus ir 
pilnas neapikantos, ko tikras 
katalikas, to straipsnio rašyto
jas K., jeigu jis yra kataliku, 
neturėtų dasileisti, nes nežmo
niškai peržengia prisakymą ar
timo meilės.

Tas rašytojas, K., užsidėjęs 
miglotus katalikiškus akinius 
niekur nemato Dr. J. šliupo 
nuveiktų naudingų darbų Lie
tuvių tautai.

Reikia pasakyti kad pakol 
tas K. rienusiims tuos savo mi
glotus katalikystės akinius tol 
jis niekur gero ir nematys, nes 
tie akiniai neleidžia jam maty
ti kitokio įsitikinimo Lietuvių 
nuveiktų darbų musų tautai.

Tokis katalikas kaip p. K. 
nėra doras Lietuvis, o tik ak
las Romos pavaldinis.

P. P. Jaras.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš
rašyki! ją jiems: $3 metams

“Naujienų”. 58-me nr. buvo 
daug pripliaukšta kokio tai P. 
Pečkio apie Adv. Rastenio 
eitą gyvenimą Baltimorėj. 
Pečkis užsimovęs sau ant 
do kaukę mėgina pasakyti
Adv. Rastenis betvarkydamas 
kokią tai bendrovę nelabai kaip 
nutvarkė.

Trumpai sutraukiant Adv.' N. 
Rastenio gyvenimą Baltimorėj 
nuo 1925 iki 1935 metų gal but 
aš galėsiu geriau pasakyti ne
gu tas P. Pečkis, kurio nei vie
nas Lietuvis Baltimorėje neži
no.

Adv. Rastenis apsigyvenęs 
Baltimorėje 1925 metais, gavo 
Maryland valstijos leidimą už
siimti advokatūra. Ne po ilgo 
laiko man teko su juo savo raš
tinę atidaryti antrašu 700 W. 
Lombard St. Netrukus tais pa
čiais metais, pasitariant su ge
rais draugais, Adv. Rastenis 
suorganizuoja Taupymo Ben
drovę. Reiškia, musų bendro
vė buvo ketvirta tarpe Lietu
vių, 
nis 
1926 metais, bendrovės biznis 
ėmė kilti; žmonės pradėjo vis 
daugyn ir daugyn atnešti dėti 
taupymui pinigų, ir per 1926 
metus paskolų buvo padaryta 
už $70,000.

Adv. Rasteniui išbuvus lega
liu patarėju musų bendrovėje 
iki 1933 metų, direktoriai, ku
rie ir šiandien bendrovėje tebe
dalyvauja, nesuranda kad Adv. 
Rastenis butų šią bendrovę nu
skriaudęs.

šiandien tie žmonės kurie 
turi pasidėję savo pinigus tau

pymui šioje bendrovėje, reiš
kia Adv. Rastenio suorganizuo
toje, džiaugiasi kad jų pinigai 
yra 100 nuošimčių saugus ir 
neša 4 nuoš. palūkanų, kuomet 
kitoą tokios bendrovės senai 
neišgali nuošimčių mokėti.

Jeigu tas P. Pečkis nori su
žinoti daugiau apie šią Taupy
mo Bendrovę tegul ateina pas 
jos viršininkus ir lai persitik
rina pats ar Adv. Rastenis yra 
kokią skriaudą padaręs.

Turiu prie užbaigos pasakyti 
kad Adv. Rastenio dar ir šian
dien Baltimorės Lietuviai pasi
genda kaipo gero ir sumanaus 
veikėjo.

Jeigu tas P. Pečkis lenda į 
Adv. Rastenio asmenišką gy
venimą ir rūpinasi kad jo žmo
na dirbti, tai kur čia jo logika? 
Kur laikraščio logika tai tal
pinti ?

Susipratę Lietuviai nesiduo- 
kTE-tokiems P. Pečkiams ir ki
tiems kurie save vadinasi “pa
žangiais” už nosių vedžioti.

Adv. N. Rastenis tinka būti 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje prezidentu.

S. Janusas.

Išpradžių bendrovės biz- 
ėjo silpnai. Prasidedant

Pusė šimtmečio — ne trum
pas laikas. Ir Lietuvių istori
joje nepaprastai reikšmingas. 
50 metų tai musų tautinio at
gimimo epochos pradžia. Ir į 
Ameriką Lietuviai didesnėmis 
grupėmis tepradėjo važiuoti tik 
prieš 50 metų. Nuo to laiko 
ir musų kolonijos pradėjo aug
ti. Bet tie pionieriai mums 
Amerikoje gyvenantiems Lie
tuviams kūrė gyvenimą gana 
praktiškais pagrindais, drauge 
nepamiršdami ruošti dirvą ir 
Lietuvą atvaduoti. Ir jie pa
liko savo gražius darbus mums, 
jiems mirus, dar ilgai mums 
jauniesiems negimusiems.

Steigdami draugijas, tie mu
sų pionieriai steigė ir laikraš
čius. Ir šiandien minime se
niausio pasaulyje tebeeinančio 
Lietuviško laikraščio jubilejų. 
Tas senukas laikraštis dau
giausia naudos suteikė trečda
liui musų tautos Naujajam pa
saulyje organaudamas, ir labai 
daug pagelbėdamas ir pačiai 
musų tėvynei, būdamas inspi
racija daugeliui musų ten gy
venančių 
kovotojų.
nierių, pirmutinių 
mes čia savo tarpe 
rime. ...

už tautos atgimimą 
Deja, nedaug tų pio- 

Vienybiečių 
dabar betu-

Vienybe”

per

Pirma pažintis su
Ką man “Vienybė” davė? Jei 

reikia į tokį klausimą atsaky
ti, turiu gryžti į prieš mano 
laikus. Nepamenu kiek tikrai 
metų buvau kai pirmuosius sa
vo vaikystės įspūdžius ly;
miglas atsimenu. Bet nuo ko
kių 6 ar 7 metų mano amžiaus, 
tarp kitų svarbių įvykių, labai 
ryškiai pamenu ir laikraštį, iš 
kurio mane mama mokė Lietu
viškai skaityti. Mokytis pra
dėjau Bostone, būdamas 5 me
tų amžiaus, žinoma, Angliškai. 
Ir pradžioje negalėjau supras
ti kodėl man mama duodavo 
laikraštį kurio įskaityti nega
lėjau. Pramokau. Ir tas di
dele antrašte laikraštis, ‘ 
nybė Lietuvninkų”, musų
muose visada būdavo ant sta
lo. Būdavo ir “Keleivis’ 
vyne”, ir atsimenu iš ‘krajaus’ 
Seinų “šaltinis” atkeliaudavo.

Mokytis Lietuviškai reikėjo, 
nes tėvas įkalbinėjo kad va
žiuosim kada nors į Lietuvą. 
Nors, kaip ir kiekvienam čia- 
gimui, man kasdieninė kalba 
lauke buvo Amerikoniška, bet 
“namų kalba” buvo Lietuviš
ka, ir. . . . iš “Vienybės 
tuvninku”....

V.’.Y.'.V.Y.’.Y.'.'.'.V.W.W.'.YZ.'.'.'.V.W.W.’.Y.V.'.’.V.'.'.Y.

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
N ir Apdraudos Agentūra

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729
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I I SAMAS JEWELRY į 
6704 Superior Avenue =

Rengiantiems apsivesti, dabar kada ž 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- S 
kti iš graždaikčių — deimantų ir z 
visokių kitokių papuošalų — pir- = 
miausi.a kreipkitės į musų krautuvę, = 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių = 
reikmenų. Taipgi esu specialistas E 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir = 
akinių. Viskas žemomis kainomis. =

= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI = 
: KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. =
jliiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
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| BELLA C. JAKITBS 1 
E (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
= Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų .

kambarius leidžiame dykai. =
E lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit J 

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

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

sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 |
5l!ilUIUllIliUUilliillUlUllUlllillUJUll!U2UllllUUl|Um!llimĮIIiUl|llllllllUUUUllUI?

SLA Narių Domesiuikrašto musų Lietuvai. Ir bū
damas Lietuvoj Jaunimo Sąjun
gos Centro reikalų vedėju ir 
“Jaunimo” redaktorium, .kurie 
jauneliai pamena, stengiausi 
palaikyti kuoglaudžiausią ryšį 
su Amerikoje gyvenančiu jau
nimu. Turėdamas tos dvasios 
bendradarbius: Kružintaitį, gi
musi Glasgowe, Škotijoj, gyve
nusį Anglijoj, Lietuvoj ir Ka
nadoj Klingą, jauną iš Lietu
vos atvykusį, skersai-išilgai pa
šysiantį Amerikos jaunimą ir 
jo reikalus, — turėjom puikią 
progą gražiai susitarti.

Balsuokit už šį Tautinį Kandidatų Sąrašą J Jidejas gerai pažinau tai Lietu
vos Nepriklausomybės laikais 
Lietuvoje. Ji Amerikos Lietu
vių gyvenimą gerai nušvietė, 
kas man, natūralu, buvo labai 
įdomu, nors labai domėjausi 
“Sandara”, kuri išeidavo mano 
gimtiniame mieste Bostone, ir 
jos steigėjų ir jos pirmtaku- 
nės “Ateities” steigėjų tarpe 
buvo mano tetėnas Naujokai
tis, pas kuri namuose visada, 
mažas būdamas, matydavau ‘Tė
vynę’, ir jisai daugiausia apie 
Lietuvišką veikimą kalbėdamas 
vis minėdavo tada man nežino
mą Susivienijimą.... Ir labai 
man buvo skaudu kada “San
darai” su “Vienybe” teko, man 
Lietuvoje būnant, susipešti....
Darbas “Vienybėje” — malo
niausias žurnalizmo karjeroj
Gryžęs iš Lietuvos į Bostoną, 

pradėjau dirbti “Sandaroje”. 
Perkeliavau Amerikos Lietuvių 
kolonijas. Natūralu, arčiau ir 
su “Vienybe” susipažinau “as
meniškai”. Jos dvasia man pa
tiko, bendradarbiauti buvo ma
lonu, gaunu pakvietimą dirbti 
“Vienybėje”. Tada Amžino 
Atilsio J. O. Sirvydas rengėsi 
važiuoti į Lietuvą. Padirbau 
su velioniu gana trumpai, dau
giau teko dirbti su jo sunum, 
Vytautu Sirvydu.

Ilgiausia prie “Vienybės” te
ko dirbti su'Klinga ir Kružin- 
taičiu, kurių talkos ir draugin
gumo niekad nepamiršiu! Tai 
buvo maloniausios laikraštinin- 
kystės karjeroj musų valandos! 
Bet mums ir teko dirbti svar
biais momentais: SLA. Chica- 
goj skilimo laiku, Dariaus-Gi
rėno skridimą ruošiant, tauti
nės dvasios atbudimo laiku, 
Lietuvos su Amerikos Lietu
viais artimesnio kontakto lai
ku, visuomenės atstovais pasi
keitimo laiku. Pasauliniam gy
venime beprasidedančios de
presijos, nervuoto’ įtempimo, 
tautos prieš tautą, partijos 
prieš partiją, valstybės prieš 
valstybę dantų griežimo lai
kais. Lietuvos, malonu prisi; 
minti, didelio progresu laiku. 
Ir radio klestėjimo laiku, kada 
“Vienybė” skatino ir Lietuviš
kus radio programus steigti ir 
palaikyti. Tie programai šian
dien ir musų spaudai labai sti
priai talkavoja, pasiekdami vi
sus tuos Lietuvius kurių spau
da negalėdavo pasiekti.

Ėjom Į jaunuosius 
Vienybininkus

Būdamas iš kūdikystės 
nybės” auklėtiniu, taip 
“Vienybės Lietuvninkų”
lėtinių tėvų sūnūs, iš jaunosios 
gentkartės būdamas pirmutinis 
čiagimis “Vienybės” redakto
rius, stengiausi ir musų visą 
jaunimą traukti į Lietuvybės 
darbą. Ypatingai buvo ir yra 
dar svarbiau musų jaunimą ar
tinti ir supažindinti su Lietu
vos jaunimu, kuris daug gali 
Lietuvybės dvasios mūsiškiams 
duoti, o mūsiškiai gali suteikti 
gerų patarimų iš moderniško

Prezidentu

Vice Prezidentu

Sekretorium

Iždininku

Iždo globėjais . .. .

Daktaru kvotėj u .

ADV. NADAS RASTENIS,

ADV. ANT. O. ŠALNA, , U

. ...M. J. VINIKAS (dabartinis) >.

... .ADV. J. S. LOPATTO, • ’
ST. MOCKUS, J. ZALATORIUS,
.... DR. MIKOLAINIS .. -

SLA. Sargybos Komitetas. -*
Norime ne pasivyti, bet 

pralenkti!
Steng-ėmės jaunimą 

Lietuviškos kalbos, . 
progą gyvent ta Lietuvybe per
sisunkusia dvasia kuria gyve
nome Lietuvoje kovų už Nepri
klausomybę laikais.

Mums atrodė tada, ir dabar nei 
kiek kitaip neatrodo, kad atvy
kę seniau Į šią šalį kai kurie 
garbingi Lietuvos veikėjai, už- kodėl, 
sikarščiavimo pagauti, pamirš
ta kad mes jau nekovojame padarysime gero, 
prieš Rusų carą, bet esam su- Sų jaunimui padarysime daug, 
kūrę valstybę, ją • stengiamės nes juos atbaidysime nuo Lie- 
padaryti pavyzdingiausia vals- tuvių. Tas jų nedomina, 
tvbėle pasaulyje! Ir 
Nepriklausomos Lietuvos trum- vienam jaunuoliui malonu, 
putelės kelių, metų istorijos ga-jgirsti — dar maloniau, 
minimo dalyviais, ir matydami 
tuos darbus kuriuos dabar ten mes esam ir perdideli. 
veikia, 
kad Lietuva bus tokia 
mes norime! Del to 
svarbu kuodaugiausia 
nos energijos ir patriotizmo!
. Patriotizmo gauname............

ir iš svetimų
Mes patriotizmą gauname ne 

vien savo veikime dalyvauda
mi. Kartais savo 
intrigomis musų 
mus net atgrąso. 
name, stebėtumėtės, 
svetimtaučiij veikimą, 
kultūringų Amerikonų 
tautų.

Mes įsitikinę kad, 
žurnalisto Griciaus 
tariant, mosikuoti kardu lau
kuose, kovos frontui toli nu
ėjus, nėra prasmės. Del to mes 
norime žiūrėti faktams į akis. 
Ir reikalaujam griežtos, smar
kios progresivės kovos už Lie
tuvos ir Lietuvių tautos teises, 
gražią ateitį ir ne tik pasivyti 
kitus bet pralenkti! Gali kiti, 
kodėl mes ne? Ir tas nusista
tymas taikomas tiek organiza- B 
cijoms, tiek spaudai, tiek biz
niui kuris itin reikėtų mums 
skatinti.

Kartais, būdavo, didžiausia 
širdgėla žiūrėdavom Į musų 
tautos priešų energingą veiki
mą. Kodėl, galvojame, mes to 
negalim padaryti ? Pamėginami 
ir padarom! Ir kartais dar ge-

. mokyti j yiau j iš to seka, musų tautai 
jam duoti reikia daugiau drąsos, pasiry

žimo!
Mums svarbu Lietuvių ir 

Lietuvos garbė
Kodėl mes Lietuvai nedikta

vome kaip valdytis, jei mes to
ki patriotai? Taip musų klaus
davo ir dabar klausia. štai 

Maišyti partijų purvus 
pas mus — Lietuvai nieko ne- 

o blogo mu-

Gra- 
budami žaus apie Lietuvą pasakyt kiek- 

o iš-

mokyti ? Patriotizmo kiti tu
ri daugiau savo tautoms ir val
stybėms, mes permažai — rei
kia ta spraga užlipti. To męš 
siekėm.

Tegul “Vienybės” jubilejuš 
suriša Amerikos Lietuvius -į 
patriotingą, gražų būrį ir le
mia mums gražų rytojų. Gar
bė pirmiesiems musų. laikraščio 
pionieriams; jų inspiracija mu
myse ilgai palaikys energiją 
dirbti savo tautos labui, nežiū
rint kaip toli nuo Lietuvos mes 
gyvensime. Bet atminkit — 
spauda yra taškas apie kuri 
visas musų veikimas sukasi. '

Sveikinu
skaitytojus sulaukus taip ma
lonaus musų laikraščio jubile- 
jaus! -

visus “Vienybės’
Demokratai iš prigimties

Koks 
nei kiek neabejojame tada tikslas demokratizmą dar

kokios i 
mums 
jauno-

Važiuosit
LIETUVON?

Pirmutine Ekskursija
švedų Amerikos Linijos Motorlaiviu

‘Te-

Lie-

jos

Ekskursijos i Lietuvą

Lietuvos 
žodžiais

‘Vie- 
na-

‘Vie- 
pat 

auk-

“Vienybės” reikšmė 
Lietuvoje

Bet tikrą “Vienybę” ir

I

25

16

ar kitų

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Per Gothenburgą, Švediją 
Išplaukia iš New Yorko 

GEGUŽĖS 29, 1936 M.
Modernišku motorlaiviu

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 Gotheiibtirį-Stockholm 

Ekskursiją vadovaus p. VI. Mučinskas, 
Švedų Amerikos Linijos centralinėje raš- 

’ tinčj New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. 
' Ekskursijas užgyrė Lietuvių Laivakor- 
' čių Agentu Sąjunga Amerikoje.

Kiti išplaukimai iš Nėw Yorko
Kungsholm .................... Balandžio
Grigsholm ........................ Gegužes
Drottningholm ............... Gegužes
Kungsholm ........................ Birželio
Platesnių žinių apie ekskursijas, bro
šiūrėlių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center, N. Y. City

RENKIMĖS Į LIETUVĄ
su

DIDŽIĄJĄ EKSKURSIJA
EKSPRESINIU MILšINIšKU LAIVU

BERENGARIA
BIRŽELIO JUNE 17 12 VAL. DIENĄ

Iš New Yorko Į Klaipėdą per Cherbourgą
Ekskursiją asmeniškai veda Cunard White Star Linijos valdininkas

STEPONAS BERGEN
Šią ekskursiją užgyrė 

LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA AMERIKOJE

Del laivakorčių ir vietų laive kreipkitės į musų 
Agentus arba Cunard White Star Linijos Biurą

CUNARD WHITE STAR Ltd.
1121 Euclid Ave. Cleveland, Ohio

G RIPS HOLM 
TIESIOG Į KLAIPĖDA be PERSĖDIMO', j* 

3-čia klase laivakortė ten ir atgal $172.00 z 
Turistine klase ten ir atg'al........  $232.00

KREIPKITĖS Į
ąįsi

AGENTŪRĄ
DIRVOS” AGENTŪRA aptarnauja vi 
sus vykstančius Į Lietuvą apsilankyti ar 
apsigyventi: išrūpina dokumentus,' su- * 
teikia informacijas, ir aprūpina laiva- 
kortėmis. >

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

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

Visada kreipkitės į savo Lietuvišką Įstai
gą, kuri jums sąžiningai patarnaus ir 

suteiks tikriausias informacijas 
apie kelionę ir reikmenis.

DIRVOS AGENTŪRA i
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
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1922-27 METAIS — PRIE KITŲ VALDŽIŲ 
LIETUVOJE BUVO DAUGIAU IŠAIKVO- 

MŲ VALDŽIOS ĮSTAIGOSE

KAUNO POTVINIO
ŽINIOS

DIRVA 7

LENGVAS UŽSIRU- 
KYMAS

Ilgo Tyrinėjimo Išdava
Kaunas. — Jei šiuo metu iš

kyla aikštėn vienas-kitas išaik- 
vojimas valdžios įstaigose ir 
kaltininkas atsiduria kaltina
mųjų suole, tai tam tikra spau
dos ir visuomenės dalis ima 
kalbėti kad anksčiau tokių nu- 
sikaltstamų darbų nėra buvę.

Kad nebūtume suklaidinti, 
pažiūrėkim į statistikos duome
nis. Peržiūrėję Kauno 
gardos Teismo, kuriam 
vojimų bylos daugiausia 
vo spręsti, 1922—1933 
arkivuose atitinkamas 
gauname šitokį 
vaizdą:

Per visą 14)22—1933 metų 
laikotarpį Kauno Apygardos 
Teismas išsprendė iki 70 atski
rų išaikvojimų bylų, kurių 
kiekvienos objektas sudarė ne
mažiau kaip 1,000 litų. Iš tų 
bylų aiškiai matyti kuriais me
tais ir kuriai sumai išaikvoji
mai buvo padaryti.

Pradedant lito įvedimu, me
tiniai išaikvojimai

Apy- 
išaik- 

tekda- 
metų 

bylas,
išaikvojimų

nėję 64,587 lt.
Antrame penkmetyje tokių 

stambių išaikvojimų jau žy
miai mažiau, čia išsiskiria tik 
byla del Marcinkevičiaus pada
rytų išaikvojimų apdraudimo 
draugijoj “Lietuva” 111,165 lt.

A. Sruogos išaikvojimas paš
tų valdyboje (susektas II penk
metyje) 2,860,200 litų toli pra
šoka visus kartu paimtus iš- 
aikvojimus. Tačiau tas 
daroma per ištisus 10 
pradedant 1923 metais, 
buvo išspausdinti ženklai, 
jo nusikaltimo objektu.
Sruoga kasmet išaikvodavo po 
maždaug 286,500 litų.

Prisimenant lašinių skutimo 
bylą, ūkininkų sąjungos bylą ir 
kitus ankstesnius šios 
nusikaltimus, galima 
tvirtinti 
kutiniais 
dėjo bet

“L.A.”

buvo 
metų, 
kada 
virtę 
Taigi

atrodo ši-!

rūšies 
drąsiai 

kad išaikvojimai pas
irietais ne tik nepadi- 
žymiai sumažėjo.

V. L S.

taip:
1922 m. išaikvota
1923 m.
1924 m.
1925 m.
1926 m.
1927 m. !•: ;
1928 m.
1929 m. j
1930 •m. 1: <
1931 m.
1932 m.
1933 m.

lt. 105,200 
266,200 
134,894 
107,360 
77,365 
33,275 
42,122 
64,370 
71,127 

128,304 
104,079 
128,448 

buvo išaik-

ZAPYŠKIS IRGI BU
VO SMARKIAI 
UŽKLUPTAS

Taigi, daugiausia 
vota 1923 Įn. — 266,266 litų, o 
mažiausia 1927 m. — 33,275 lt.

Visų šio laikotąrpio išaikvo
jimų bendra suma sudaro 
1,262,776 lt.

Patėmytina kad 
metais daugiausia 
aikvojama valdžios 
nuo to laiko išaikvojimai labiau

1922—1927 
būdavo iš- 
jstaigose, o

(Iš potvynio lauko)
Ledas ties Zapyškiu pasiju

dino Kovo 6 d. ir tepaėjo apie 
100 metrų. Didesnis pasijudi
nimas buvo Kovo 8 d. Ledas 
paėjo apie du kilometrus ir at
sirėmė į Papiškių ir Kulautu
vos krantus. Vanduo staiga 
paliko ir horizontas rodė 4 mtr. 
67 cmt., persimetė į miestelio 
laukus, lankas ir apsupo seną
ją bažnyčią, valdiškus medžių

Vėliau 12
bet naktį vėl pamažu 

Šis ledas atitrukęs 
atsi-
Ne-

cmt. nu-

nukrypsta S*Varyt°S-

sandėlius, 
krito, 
ėmė tvinti. 
nuo Kačerginės. Dalis
rėmė i Zapyškio salyną, 
muno krantai ir salos ledų kal-

vačias įstaigas.
(Dabartinė Lietuvos vyriausy

bė užėmė valdyti pačioje pa
baigoje 1926 metų arba tikriau 
su pradžia 1927 metų.—“D.”)

Gana ypatingas vaizdas duo
dasi suskirsčius šiuos išaikvoji- 
mus dviem penkmečiais: būtent 
1922—1927 m. (I penkmetis) 
ir 1927—1931 m. (II penkme
tis). Per pirmą penkmetį bu
vo išaikvota 691,05j. litų, o per 
antrą — 336,198 lt.

Nors antras penkmetis su
tampa su ekonominiu krizių ir 
valdininkų piedeginė būklė pa
sunkėjus, bet: per jį išaikvoji
mai sumažėję daugiau kaip per 
pusę. .

Iš stambesnių pirmojo penk
mečio bylų del išaikvojimo išsi
skiria Petrulio byla del išaik
vojimo Finaėsų Ministerijoje 
93,709 litų ^Volkovo ir Slavs- 
kio byla del? išaikvojimo Finan
sų Ministei’ijoje 86,507 lt.; Var- 
žaičio del išaikvojimo Finansų 
Ministerijoje 56,875 litų; Lau
rinaitienės —Užsienio Reikalų! 
Ministerijoje ,52,149 lt.; špoko| 
išaikvojimas Kauno m. ligoni-'

SLA. 14 Kp. Balsavimai
SLA. 14-tos kuopos susirin- 

į Rime Balandžio 1 d. centro val
dybos balsavimų pasekmės bu- 

■ vo tokios:
F. J. Bagočius
Nadas Rastenis
J.
A.
M.
P.
W.
K-
J.

1
E.
J.
K.
Dr. J. Stancslaw
Dr. M. Mikolainis
Dr. A. J. Valibus

K.
F.
J.
A.
J.

(Tęsinys nuo 1-mo pusi.) 
iš karto net neįstengiama su
valgyti. Lygios porcijos duo
damos ir vaikams, kurių kiek- 

i viena šeima turi po keletą. Tai 
duoda galimumo sudaryti “eko
nomijos” ne tik vakarienei, bet 
ir pusryčiams.

Potvynio nelaime susirūpinę ... ,. . „ . , , . . lyje buvo daugiau neguvisi. Vakar rytą pas burmis rą bnijonaij uip kad 1934 metu 
A. Merki įvykusiame eks-igamyba pra]enkta beveik devy. 
tra potvynio reikalu pasitarime, i nįajs bilijonais.
be savivaldybės atstovų, daly- Cigaretų naudojimo didėji- 
vavo karo technikos, artilerijos, i mas atspindi pareikalvimu len- 
pionieriu, karo aviacijos, vado^gvo užsirukymo. Lengvas Už- 
ir vidaus reikalu ministerims sirukymas, kaip tabako žinovai 

, _ / , : sako, negali būti pagamintasatstovai. Dar kartą svarsty- nyk§či0 taisyklės budais, ka
ta, ar nebūtų galima kaip nors dangi jis turi tūlų ypatybių 
dirbtinai ledus išjurinti. Lig- kurios padaro rūkymą įžymiu...... ... ............... ..
šioliniai bandymai rezultatų ne- Pavyzdžiui Lucky Strike Ci- įį jame vienas Dr. Jono Basa- 
davė (ledai buvo snrop-dinami 8are^11 išdirbę.)ų tyrinėjimo navičiaus biustas bus permaža. uave (ledai buvo spiogcnnami štabas dirbo dvidešimts penkis Riek žinoma vietos 'D1. vin. 
avi dienas). Nepaisant to, nu- metus pagaminimui apčiuopia- c0 Kudirkos vardo draugija su- 
tartu, clai pabandę ti ledus spi ()»• mai puikesnio ci^ereto — bu-1 sirupinus keliniu pinigu pasta- 

pavojinga. Kareiviai pionieriai žĮaųsia lakiųjų dalių su pags- jjrkps paminklo.
FliP'11 alronm ___ “l.cvno-vo i I«zci- i----------  ---- 1- rj.

stato save į didelį pavojų. Va-!„„ 
kar pat su dideliais sprogsta
mosios medžiagos kiekiais jie 
išvyko į Raudondvarį. Ten įsi
taisė telefoną ir radio stotį. 
Palaikys nuolatinį ryšį su Kau
nu, 
sprogdinimų rezultatai, kas nau
jo Kaune ir kt. Anksti rytą 
pienieriams pristatoma motor
laivis.

Vakar vakare primojo posė
džio susirinko ir užvakar vakarą 
miesto tarybos išrinktoji dėl 
potvynio nukentėjusiais rūpin
tis komisija, 
vo ir 
atstovų 
kąvo 
bui'm. 
nešta, 
licjęs 
gyvenamieji namai, 
statų pasemta 739. 
kentėjo žmonių , tuo tarpu 
sliau nežinoma. Tik aišku, 
daug žmonių liko be butų, 
gio ir rūbų. , Daug ko sunaikin
ta. Daug kas neteko pragy
venimo šaltinio, darbo, 
sija nutarė viešą didelę nuken- dojami gaminant Luckies, 
tėjusiems šelpti rinkliavą pra
vesti sekmadienį Kovo

Nukentėjusiems butais 
tis pavesta J. Vileišiui 
Goldbergui, informacijos 
spauda

Kas Jau Padaryta 
Lietuvių Darželyje

Clevelando Lietuvių Kulturi- 
nytose Valstijose buvo paga- niame Darželyje darbas gali- 
minta cigaretų daugiau negu .ma sakyt . J™. P^’, ... ta visi pagrindiniai darbai, da-
bent kuriais kitais paskirais |-)ar ]į]{0 įjRtai paviršutiniai ap
motais pirm to. Praeitais me-, murinimai ir akmens darbai 
tais cigaretų gamyba šioje ša- atlikti. Akmenys visiems dar- 

135 bams jau visi suvežti, tik turi 
būti sudėliojami į jiems paskir
tas vietas. Geriausia matosi 
jau atliktas darbas iš viršaus I 
žiūrint į apačią, į pakalnę.

Labiausia darbams trukdė 
šalta ir snieguota žiema. Da
bar jau galės greičiau dirbti.

Dr. Jono Basanavičiaus pa
minklas Darželyje stovi dar sa
vo senojoj vietoj viršūnėje vi
so Darželio. Kuomet Darželis 
bus paviršutinai baigtas įreng-

Sulyg United States Bureau 
of Internal Revenue surinktų 
skaitmenų, 1935 metais Suvie-

Sprogdinti labai sunku, tent eiga reto turinčio kuoma-■ tymui Darželyje Dr. Vinco Ku- 
’ ’ ’ _ . • Taipgi Ral-

hama apie įgijimą paminklo 
kunigo poeto Maironio.

Turint tų trijų musų tautos 
vyrų biustus, musų Darželis 
butų beveik pakankamai išpuo
štas paminklais.

Reikia atsiminti kad viduri
niame Darželio sluogsnyje bus 
išstatyta Gedimino stulpų pa
vidalas, o apatiniame sluogsny
je manoma išstatyti puikų Bi
rutės fontaną, kuriam pinigus 
rinkti vajus ’■ 1 ’’
mis dienomis.

žodis
Dabar kaip tik laikas prisi

dėti į Lietuvių Darželio Sąjun
gą su savo auka kiekvienam 
Clevelando Lietuviui. Atminkit 
gerai šitą: Darželis bus baig
tas ir jis bus amžinas musų 
tautai paminklas. Jis bus įren
gtas vistiek, ir tada tiems kurie 
nepasiskubins prisidėti, gali są
žinė neduoti ramybės kad tokį 
didelį, vienatinį pasaulyje daly
ką kiti Lietuviai padarė, be jū
sų prisidėjimo, 
nueiti Į Darželį 
Lietuviui kurio 
želio įrengimui 

K. S.

K.
O.
J.

Mažukna 
Šalna
Vinikas 

Jurgeliutė
J. Morris

iP. Gųgis 
S. Lopą t to
Mo'ckus 
Zalatorius 
Mikužiutė 
Miliauskas 
Preytis

17
48
22
40
45

3

45
42
38
16
16

33
28

2

Delegatais j seimą išrinkti 
sekanti:

Adv. N. Rastenis
S. Karpius,
Baranauskas,
G. Polteris,
Grigienė,
Brazauskas,

Dr. J. T. Vitkus.
Delegatų pavaduotojais: 

Vasiliauskas, F. J. žuris.
Taigi į delegatus pateko 

vienas secialistuojantis, Dr.
T. Vitkus, nors už jį nariai 
balsavo kaip už profesionalą, o 
ne socjalistą. Rep.

P.

tik
J.

REIKALINGAS VYRAS
patyręs prie ūkės darbų, turi 
mokėti dirbti mašinom, prižiū
rėt gyvulius ir melžt karves. 
Gera užmokestis ir užtikrinta 
gera vieta.

Klauskit “Dirvos” Adm.

Charles L. Richman Paliko $300,300 Labdarin
goms ir Religinėms Visokių Luomų 

Įstaigoms ‘r Organizacijoms
Charles L. Richman, buvęs prezi

dentas The Richman Brothers Com
pany, mire Los Angelas, California, 
Kovo 12, 1936.

Jo Palikimo rąšįas, padarytas 15 
Birželio, 19.34 m., tano įteiktas teis
mui užtvirtinti išdaliniiąą jo turto 
suvirs milijono ir pusės dolarių.

Palikimas nustąto fondą jo naš
le', Mrs. Minna D. Richman, iš ku
rio ji turės apie $37,000 ineigų per 
metus vieą jos amžių, su teise tas 
jos ineigas nadidinti.

Po specialių išdalinimų pinigų ir 
akcijų The Richman Brothers Com
pany. j° paties ir jo žmonos gimi-

Richman Foundation ...............................................
Mt. Sinai Hoapilnl ....................................................
St. John’s Hospital ..................................................
St. Alexis Hospital ....................................................
Charity Hospital .......................................................
Lakeside Hospital ....................... ...........................
Denver National Jewish Hospital.......................
Portsmouth General Hospital ..............................
Mercy Hospital ............................................................
Lutheran Hospital .......... .. .......................................
St. Ann’s Maternity Hospital ..............................
Fairview Park Hospital ......................... ..............
East 55th Street Hospital (Dr. Peskin)....
St. Joseph's Hospital .............................................
Leo N. Levi Hospital............... ................................
Jewish Orphan Home (Bellfair).........................
Orthodox Jewish Orphan Home .........................
Protestant Orphan Home ......................... ..
Parmadale Orphan Home.......................................
The Retreat .................................................................
Children’s Fresh Air Camp and Hospital. . . .
Rainbow Hospital for Crippled and Convalc;

cent Children . . . . ..................................................
Camp Wise Association..........................................
American Foundation for the Blind.................
Welfare Association for Jewish Children. . . .
The Temple ...................................................................

Hebrew Free Loan Association .........................
Cleveland Associated Charities .........................
Council Educational Alliance................. ...............
Women’s College of Western Reserve University
Western Reserve University ........................................
John Carroll University ................................................
Cleveland College ...............................................................
Case School of Applied Science................................
National Farm School ....................................................
Hebrew Union College ....................................................
Baldwin-Wallace College ......................... ..................
Tuskegee Normal and Industrial Institute..........
Cleveland Music School Settlement.........................
Boy’ Scouts of America—Cleveland Council. . . .
Gates Memorial Hospital .............................................
Phyllis Wheatley Association...................................
American Braille Press for Blind..............................
Nat. Home for Jewish Children. Denver. Col.. ..
Jewish Consumptive Relief Society.........................
Montcfiorc Home .....................................................*....
Orthodox Old Home .......................................................
Home for Aged Women ...............................................
Visiting Nurse Association ........................................
Salvation Army....................................................................
Neighborhood Association (Playhouse Settle

ment) ...................................................................................
Hiram House ............................................. ........................
Cleveland Hi mane Society ...........................................
Jones Home for Friendless Children.......................
Day Nursery Free Kindergarten Assn...................
Welfare Federation of Cleveland..............................
CathoBc Charities Corporation ................................
The Colored Churches of all denominations of

(To be distributed among such of these 
churches and in such proportions and 
amounts as my Executors may determine)

B'nai Abraham Temple ..................................................
(In memory of my parents)

Jewish Welfare Federation ...........................................
Bureau of Jewish Education . ...................................
The Prentiss Normal and Industrial Institute. .
Society for the Blind ....................................................
St. John Lutheran Church ...........................................

(In Memory of Mr. and Mrs. Charles Doha, 
Saginaw. Michigan)

Mayfield Cemetery Association ................................
(The income from which shall be u. <’<1 for 
the upkeep of our family lot and supply 
Howers on Memorial Days)

Children’s Fresh Air Camp ....................
Providence Heights Orphanage ..........
Convent of the Good Shepherd ............
Booth Memorial ..........................................
Association for Crippled and Disabled

Little Sisters of the Poor......................

Council of Jewish Women ......................
Jewish Big Brother Association ....
Jewish Dąy Nursery .................................
Piney Wood School ................................... . ...... . ... .....................
United Order of True Sisters (Cleveland No. JU) The Temple. Ansel Road,

nėms, biznio dalininkams ir drau
gams. likusis visas turtas ir viskas 
kas liks po mirties jo žmonos ati
duodama labdaringoms įstaigoms.

Ilgas sąrašas giminių ir draugų 
gauna virš 3,000 akcijų The Rich
man Brothers kompanijos ir virš 
$300,000 pinigais. ' Paskirto po 1,000 
akcijų iš tos kompanijos Richman’o 
anūkėms, kurios gaus iš to sau in
digas visam gyvenimui, o mirus pu
sė to palikimo eis jų vaikams, o ki
ta pusė turės būti atiduota Žydų 
Gerovės Federacijai Cleveland?.

Specialiai labdaringi 
yra sekanti:

. . . . Cleveland, Ohio....................

. . . . Cleveland, Ohio ....................

. . . . Cleveland, Ohio ....................

. . . . Cleveland. Ohio ....................

. . . . Cleveland, Ohio ....................

. . . . Cleveland. Ohio 

. . . . Denver. Colorado ...............
. . . Portsmouth. Ohio ...............
. . . . Portsmouth. Ohio ...............
. . . Cleveland. Ohio....................
. . . . Cleveland. Ohio....................
. . . . Cleveland, Ghio....................

. . . . Cleveland. Ohio ....................
. . . . Lorain. Ohio .........................

... Hoi Springs. Arkansas ■ • 
. . . . Cleveland, Ohio ....................

. . . . Cleveland, Ohio....................
leveland. Ohio ....................

. . . . Parma. Ohio .........................

. . . . Cleveland. 

. . . . Cleveland,

Cleveland. 
Cleveland. 
Nev.’ York _ . 
Cleveland, Ohio . 
1051b St. r.n l /...„J 2 
Cleveland. Ohio..........
Cleveland. Ohio..........
Cleveland. Ohio..........
Cleveland. Ohio..........
Cleveland. Ohio..........
Cleveland. Ohio..........
Cleveland. Ohio..........
Cleveland. Ohio..........
Cleveland. Ohio ..... 
Near -Philadelphia, I*a. 
Cincinnati.’ Ohio .... 
Be: Ohio ..................
Tuakescc. A'abuma 
Cleveland. Ohio..........
Cleveland. Ohio..........
Elyria Ohio..................
Cleveland. Ohio..........
New York City .... 
Denver, Colorado . . . 
Denver. Coloredo . 
Cleveland, Ohio..........
Cleveland. Ohio..........
Portsmouth. Ohio. . . 
Cleveland. Ohio..........
Cleveland, Ohio..........

Cleveland, Ohio 
Cleveland. Ohio 
Clevalai <1. Ohio 
Cleveland. Ohio 
Cleveland. Oh’o 
Cicvbland. Ohio 
Cleveland. Ohio 
Cleveland, Ohio

r įritu skoniu — “Lengvą Užsi
rukymą”. šių pastangų pasek
mė yra padarytas geresnis ci
gare tas iš turtingo, brandaus- 
kuno tabako, naujoviškas ciga- 
retas patenkinimui šių laikų 
skonio. Tyrinėjimo štabo atra
dimai per šiuos 25 metus buvo 

Reikės žiūrėti, koki bus panaudota praktiškai, pagami- 
■ nimui Lucky Strike lengvu ci- 

garetu.
Tabako augalas, kaip kiek

vienas ‘jį pašysiantis žino, la
bai jautrus žemės keitimams 
ir klimato sąlygoms. To delei 
tabakas labai nevienodas. To
dėl pirm negu tabakas yra per
kamas išdirbimui Luckies, pa
rinkti tabako pavyzdžiai patie
kiama chemijos išnagrinėjimui, 
persitikrinti ar tabakas atliks 
visus Luckies pareikalavimus.

Viena iš svarbiausių lengvo 
užsirukymo ypatybių tai rukš- 
ties-šarmų lygsvara. Tai yra 
skirtingų tabako rūšių išnagri
nėjimo pagrindas. Be to, yra 
patirta kad net to paties auga
lo lapai didžiai skiriasi nuo vie
nas kito. Viršutiniai lapai yra 
linkę duoti aiškiai šiurkštų šar- 

kad mišką skonį, o apatiniai lapai 
vai- linksta rukštumui. Tiktai vi- 
-■ j. dūriniai lapai prisiartiną rejka- 

1 lingos lengvam užsirukymui 
rukštiesj-šąrmų lygsvaros. To-j 

Komi- Jei tiktai viduriniai lapai nau-

Posėdyje dalyva- 
visuomenės organizacijų 

Posėdžiui pirminin- 
ir komisijai vadovauja 
A Merkys. Posėdyje pra- 

kad vanduo jau yra už.- 
54 gatves. Apsemti 

Viso 
Kiek

554 
pa- 
nu- 
tik-

paskyrimai

pradedamas šio-

visiems

Ar gražu bus 
ir žiūrėti tam 
nei cento Dar- 
nebus aukota? 
Karpius,

Liet. Kultūrinio Darželio seki-.

Ohio
Ghic

Ohio
Ohio
City -
Ci.ij...............
nd Ansel Rd.

Ledų didelis susikimšimas yra 
ties Riogliškiais, vietomis trys 
metrai. Čia jaučia baimę Skir- 
pstauja, Kulautuva ir Zapyš
kis. Mažesnis užsikimšimas 
ties Zapyškio salyno salomis: 
viduryje Nemuno ir Zapyškio 
pusėje. Vanduo pamažu ėriiė 
semti Kernavę, Palankius ir Ka
čerginę. Dar didelis ledų su
sikimšimas, tai ties šilelio (Rau
dondvario) sala, Pyplių kaimu, sanitarijos 
čia ledai užsikimšę nuo Va
sario 12 d., o dabar, pajudė
jus Kauno ledui, dar daugiau 
užsikimšo. šis ir Riogliškių 
užsikimšimai yra pavojingiau
si. Ypač didelis pavojus iš 
Riogliškių Zapyškiui, Kulautu
vai ir Skirpstaujai. Zapyškio 
kai kurie gyventojai jau iš bu
tų kraustosi.
'“L.A.” Jn. Vaidelys.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 
“Dirvą”, “Vienybę” 
tautinius laikraščiui, 
CONGRESS AVE.

Užrašo
kitus

130
WATERBURY. CONN.

ii

15 d. 
rupin- 
ir
ir

ad. 
su 

reikalai S. Digriui ir 
Kutkevičiui, medicinos ir sani
tarijos reikalai — medicinos ir 

Lietuvos 
padės 

sąj ungos 
ir Rau- 

Vaikais ru- 
pavesta atstovei Lietu-

skyriui. 
motinoms ir vaikams 
rūpintis organizacijų 
atstovas dr. Bliudzas 
donasis Kryžius, 
pintis 
vos motinoms ir vaikams glo
boti organizacijų s-gos p-lei Ne- 
mekštaitei. “L. A.”

Kiti pamatiniai dėsniai pa
laikymui Luckies rukšties-šar- 
mų lygsvarai apima taipgi tin
kamą sumaišymą ir pirm-kai- 
tinantį tabako apdirbimą .aukš
tesnėse temperatūrose.

Kaip pasekmingai imama dė
mesin šios lygsvaros Luckies 
cigaretuose galima persitikrin
ti iš vėliausių cheminių bandy
mų, kurie parodo jog kiti po
puliarus cigaretų išdirbiniai tu
ri rakšties perviršių nuo 53 iki 
ICO nuošimčių daugiau negu 
Lucky Strike.

Todėl ir nestebėtina kad rū
kytojai Luckies gauna lengvą 
užsirukymą iš turiningo, bran- 
daus-kuno tabako.

(Advertisement)

VIEŠA PADĖKA
I. ŠAMUI

Šiuomi viešai išreiškiu pa
dėką brangmenų pardavėjui L 
Šamui už labai geras namines 
reikmenis, kurių mes pirkome 
iš jo krautuvės keletą ir jos 
pasirodė labai geros rūšies už 
prieinamas kainas. Patartina 
visiems Lietuviams atsilankyti 
I. Šamo krautuvėje ir pirkti 
sau reikmenis už jo žemas kai
nas. Jos. Pečiulis.
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Kampas St. Clair ir Ontario 
Nainy KEnmore 4740-W.

PASKELBTAS KONKURSAS 
ALYTAUS TILTUI STATYTI

Kaunas. — Kelių valdyba pa
skelbė konkursą Alytaus ’til
tui statyti. Tilto darbai galu
tinai turi būti baigti ligi 1937 
m. Spalių 15 d. Tilto statybos 
projektas jau paruoštas, ta
čiau firmos konkurse galės da
lyvauti ir su savo projektais. 
Tilto statyba numatoma pra
dėti dar šiemet, 
apie 1 mil. litų.

Jis kainuo:
“L. A.’

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Tėlef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirĮiti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios ..apdrąudos-insurance reikaluose gausit ge
rinusį patarnavimą.

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

Turiu $2,000 sumoje Lietuvių banko knygelių pardavimui.

NAUJOS PAVASARINĖS

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

Specialiai 
parsiduoda 
tik po

VYRAMS IR VAIKINAMS

$2.95 Visų spalvų 
Visų pavyzdžių 

visų styiių

šilkiniai kaklaraikščiai, pavasarinių spalvų, 55c., 2 už $1.09 
Minkštos šyelnios apatinės trumpos kelnaitės 35c., 3 už $1.00

Vyriški Broadcloth gražus marškiniai 31.19
Vyriškos .kojinės, gražių spalvų 25c.

WįH t REICH CO.
7002 Superior Ave, ... Kampas Giddings Rd.

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
šioje vaistinėje užlaikėm 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 
tokių ligų.

C. Pakellis
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje

H1PPODROME
“ROAD GANG”!
Žiaurybes! Kankinimai! Tai vai

zdai naujo paveikslo. Jus paklau
sit: “Ar gali tokie dalykai kaip tas 
rastis moderniškoj Amerikoj ? Tai 
yra viduramžių baudimo budai mu
sų Suvienytose Valstijose”.

“ROAD GANG”, tai paveikslas iš
keliantis budus kokie vartojami ne- 
kuriuoee kalėjimuose dalyse šios ša
lie?; rodymas prasidės Hippodrome 
Theatre, šeštadieni Balandžio 4.

“ROAD GANG” turi nepaprastai 
Įspūdingus vaizdus. Yra tikro gy
venimo vaizdai, ir atsibųna dviejose 
vietose: pirmiausia kalėjime 
kankininio kąinbarįais, kur kaliniai 
pergyvena viduramžių 
budus; antra vieta 
Blackfoot kasyklos, kur kalipiai nu
siunčiami dirbti, ir ten ---- ~
iki išnešami grabuose.

Vadovaujant rolę labai 
šiai atlieka Donald Woods, 
vyrac, kuris pasiunčiamas 
mą suktu politikierių pastangomis; 
Carlyle Moore, įaip pat klastingai 
ikąlintaą; Kav LJnąker, Dųąąldo 
Woods mylimoji: Henry O’Neil, ku
ris vaidina Kay’s patėvį, suktų po- 
lit-’’-i-'tiu j- kiti.

Prie to ■ bus ■ rodoma komedija ir 
kitom trumpi vaizdai ir vėliausios 
žinios.

Yra tikro gy- 

su jo 

kankinimo 
vaizduojama 

pasiliekaJie

pavyku- 
įiekąltas 

į kaiėji-

TĖVAI CLEVELANDE
Pora savaičių atgal buvo ra

šyta kad vienas Cleveland ietis 
Lietuvis vaikinas nežinia kaip 
atsirado Kaune, kuris pasakojo 
kad jo tėvai gyvena Clevelan- 
de. Taigi tas viskas teisybė.

Adam Petkaski yra Adomas; 
Petukauskas, 23 metų amžiaus, 
gimęs 1913 metais, Rugpjūčio 
12 d., Lietuvoje, Stakliškėse, 
Alytaus apsk. Tėvas nuo 1916 
metų gyvena Clevelande, moti
na gi per karą maža vaiką iš
sivežė Rusijon, po karo .jiedu 
1923 metais .atvyko pas tėvą, 
į Clevelandą.

Vaikas čia Amerikoje paau
gęs ir prasimokinęs, jaunas! 
pradėjo važinėti ir pamėgo dar
bą ąnt laivų. 1935 metais su
ėjęs į pilnus metus gavo juri
ninko leidimą ir plačiai keliavo 
įvairiose tolimose šalyse. F 
tėvais susirašė dar šymet Sau
sio mėnesį, prieš pat išplau
kimą Europon.

Jo tėvai yra Adomas ir Ma
re (Petukauskai-Petkai.

Šiose dienose p. Petukauskie- 
nė gavo laišką nuo savo moti
nos, kuri praneša kad pas ją 
buvo atsilankęs jūreivis Ado
mas, kuris niatomai susirado 
savo gimtinę ir ten apsilankė.

Didžiausi paskiri tiesioginiai pa
likimai yra Mt. Sinai Ligoninei ir 
Richman Fundacijai, kurios gauna 
po $40,000. Pastaroji įstaiga suda
ryta paties Richman ir 'jo brolių, 
Nathano ir Henry, sušelpiami ser- 

o gančių, senų ir negalinčių dirbti 
k U Richman Brothers Čo. darbininkų. 

Originaliai šiam fondui Richman 
broliai paskyrė 6,000 savo kompa
nijos akcijų, paskiau miręs Henry 
Richman paskyrė dar 4,000 akcijų. 
Tą Fundaciją tvarko Richman kom
panijos atsakomingi darbininkai be 
jokio atlyginimo. Tos Fundacijos 
tikslas' yra ne tik palaikyti bet ir

ir visokių ki

Aptiekti
Cleveland,

ENd. 8534

Kas platina “Dirvą” - 
platina apšvieti}.

ti

tas

PAJIEŠKAU pusbrolius, Ka
zį Valaitį, gyveno ilgus laikus 
Brooklyne, N. Y., dabar neži
nau kur.

Taipgi Juozo Valaičio vaikus, 
gyvenančius Brooklyne. Juo
zas jau miręs. ą,

Kazys ir' Juozas Valaičiai 
buvo siuvėjai, turėjo rūbų siu
vyklą Brooklyne. Kilę ‘Kup- 
čiškių k., Šunskų par., Mari
jampolės ap.

Katrė. Valaitytč-Yilkaitienė. 
4210 Oak Park avenue

* Cleveland, .Ohio

nŪžauta policij antas
Kovo 31 d. naktį viename 

girtavimo pokilyje, kuriame da
lyvavo apie desėtkas Clevelan
do policijantų, tapo nušautas 
vienas policijantas, Joseph Ter- 
pansky, 37 m. amžiaus. Ve- • 
dama stropus tyrinėjimas. Jo > 
kunan buvo suvaryta penkios ! 
kulkos. Lavonas rastas kieme ; 
už gėryklos po antrašu 748 ; 
Eagle avėnue.

JIEŠKAU DARBO NAMUOSE
Kam reikalinga namų pri

žiūrėjimui moteris, prie ligo
nio ar šiaip šeimininkė, kreip
kitės Į mane. (12)

Elena Matulokienč
14115 Mayfair - av. E. . C leve.

Portsmouth, Ohio . .

Cleveland, Ohio . . . . 
Cleveland, Ohio .... 
Prentiss, Hiss............
Cleveland. Ohio ... 
Sas i naw, Mich............

Cleveland, Ohio

■ Portsmouth. Ohio ..................
• South Euclid.-Ohio...............
• Cleveland. Ohio .......................
• Euclid. Ohio..............................
■ East 55th Street. Cleveland,

Ohio .........................
■ East 22nd Street. n» 

Woodland, Cleveland,
• Cleveland. Ohio ....
• Cleveland, Ohio ....
• Cleveland. Ohio . . .
• Piney Wood. Miss. .

Ohio. .
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plėsti ir įamžinti tą labdaringą dar
bą varde trijų Richman brolių.

Prie to dar Richman palieka 60 
kompanijos akcijų Clevclainclo Mo
kyklų Tarybai, iš kurių ineigų bus 
aprūpinama pienu nedamaitinti vai
kai šių mokyklų, Sterling Schoo), 
Brownell School Mayflower School.

Didele dalis palikimų eina jo žmo
nai, kurio ineigomis ji naudosis iki 
gyvos galvos, o jai mirus visas tas 
turtas turi būti išdalintas lygiomis 
sekantiems: Katalikų Labdarybės
Korporacijai, Clevelando Gerovės 
Fęderacijai, Žydų Gerovės Federaci
jai ir Cleveland Foundation.

PAVASAKINĖ OPERA
PUBLIC HALL Balandžio 28, 29, 30

San Carlo OPERA Company
Rigoletto Bąl. 28 Cavallerio Rusticąna ir Pagliącci Bal. 29 

Aida Balandžio 30
Pelnas Tautinių Kultuiinių Darželių įrengimui Clevelande

Paštu užsakymai priimami dabar, Music Hall Box Office, Public Hali. 
Kainos $1, $1.50, $2. Taksų nebus.

WILKELIS FUNERAL HOME!
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

HEndersęn 9292”
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Dr. Jonas Šliupas Lan-I; BISKIS IŠ PRAEITIES

Youth’s Forum
kysis Clsvelando 

Seimuose
čalis Butkus, atvažiavęs į 

Ameriką, apsigyveno Shenan
doah, Pa., ir per kelis metus 
dirbo mainose. Kaip tais lai
kais buvo paprasta, jis gyveno 
ant burdo pas vedusius Lietu
vius žmones, iš savo parapijos.

Tie žmonės pas kur’uos jis 
gyveno, susilaukė dukrelės, ir 
auginosi ją. čalis tuo tarpu, 
užėjus prohibicijai, pradėjo da
ryti pinigus, o ta dukrelė augo, 
čalis visai nepagalvojo kad jis 
jau pasenėjo, ir kai ta mergai
tė suaugo į gražią panelę, ča
lis ją įsimylėjo.... Nusipirko 
net ir puikų deimantinį žiedą, 
ir prie tos panelės, kuri baigė 
mokytojos mokslą, laikydatnh- 
sis, girdamasi^ savo ' turtais, 

. . .pradėjo kalbint Onutę už jo
rūpinasi Sandaros seimo sųren-. teketi. Kai. ji dar ėjo mokslą 
girnų. SLA. seimą rengia vi- jr ]H1VO nęgatava, motina ir ji 
sos trys vietinės SLA. kuopos. pati atsakydavo čaliui kad dar 

_—Z—Z------  yra laiko- Bet kai paskiau jis
ištikro prikibo prie Onutės, ji 
su motina pereitą vasarą išva-

Cle-“Sandara” praneša kad
Amerikos Lietu- 
Sandaros dvime- 

kuriam laikas

velande įvyks 
vių Tautinės 
tinis Seimas, 
skiriamas dvi dienos pirm Su
sivienijimo 
je Seimo. 

Kaip jau 
pavasarį į 
plačiai žinomas buvęs 
kos Lietuvių veikėjas, Dr. Jo
nas šliupas. Jis dalyvaus San
daros ir Susivienijimo seimuo-

Lietuviu Ameriko-

buvo pranešta, ši 
Ameriką, atvažiuos 

Ameri-

Sandaros seimui paskirta 
Birželio 19 ir 23. SLA. sei
mas prasidės 22 d.

Vietos Sandaros 18-ia kuopa

LIETUVOS RABINAS
CLEVELANDE

šiose dienose Clevelande pas žiavo į Lietuvą, nesakydamos 
savo vientaučius žydus vieši čaliui kur važiuoja. Manė kad 
Slabados (dabar Vilijampolės) jis užmirš Onutę....
žydų seminarijos vyriausias | 
rabinas, J. Farber. ,T: ;
koja kad Lietuvoje žydams 
gyventi gerai, žydai turi tikrą 
prieglaudą po Lietuviais.

Jis Amerikoje renka aukas 
baigimui statyti Slabadoje žy
dų rabinų seminarijos. Slaba
dos rabinu seminarija yra se
niausia tokia įstaiga Europoje, 
sako rabinas Farber. Joje mo
kosi apie 400 studentų, ir iš 
tos seminarijos siuntinėjama i 
visą pasaulį žydams reikalingi 
rabinai.

Ir čalis sumanė išvažiuot pa- 
>, norėjo 

išvažiavo į
Jis sivažinėti, likęs vienas, 

ją užmiršti, ir jis 
Lietuvą pavasarot.

Na ir tikėsit ar 
vėl savo pamylėtą 
randa, pasįj tinta 
Lietuvos ore, ir vėl siūlo jai sa
vo žiedą. ...

Onutė tuo tarpu Kaune jau 
buvo susipažinus su savo am
žiui tinkamu vaikinu, Lietuvos

ne, jis ten 
Onytę su- 

romastingu

Editor—Peter Slinkas

LITHUANIAN
CULTURE

Phone: ENdicott 4486

DESIRE 
(TROŠKIMAS)

6820 Superior Ave. Cleveland, 0.

From a Reporter’s 
Notebook

THIS IS THE THIRD AND LAST 
1NSTSALLMENT IN THIS SERIES

ART
karininku, ir jis motinai pati
ko, taigi nei Č.iutė nei motina 
į Čalį nei žiūrėt nenori, o jis 
paskui sekioja ir siūlo Onutei 
žiedą. . . .

Tas viskas dedasi gražioje, 
juokingoje muzikalėje komedi-, 
joje, “Gegužinė Lietuvoje”, ku
rią, antrą po sugryžimo iš Lie-! 
tuvos, parašė “Dirvos” redak-1 
torius K. S. Karpius, šis vei- l,It,l,I.,blu,liUiy, 
kalas ruošiamas perstatymui! lured country in the 
Lietuvių salėje, po Velykų, Ba-| 
landžio 26 d.

Tas kas viršuj pasakyta apie 
čalį ir Onytę yra tik dalis to 
kas dedasi minėtame veikale, 
nes jame dar ineina prietikiai 
dviejų Amerikoje gimusių ir 
augusių vaikinų su Lietuvos 
Universiteto studentėmis, ir ki
tokį paįvairinimai, pamarginti 
širdžiai maloniomis Lietuviško
mis dainomis. Visas veikalas 
yra vieno veiksmo, 
vienos nakties laiku.

Ir Čalio prietikiai 
sibaigia 'tuo kas jau 
nes jis ten Gegužinėje susiran
da savo senutę motiną, kuri jį 
laikė jau mirusiu, ir savo mi
rusio brolio du našlaičiu, ir sa
vo jaunose dienose paliktą ir 
užmiršta Agnieškėlę, 
amželį jo laukė....

“Dirva” pasiryžus 
šį veikalą atmintinu, 
suvaidinimo pakvietė 
miausius vietos artistus ir 
tistes ir juokdarius.

Publikai kuri atsilankys 
duodama puikios brangios 
vanos prie įžangos tikieto.

BY MAČYS KĖKŠTAS

LITHUANIAN

PAGERBĖ KULTŪRINIŲ 
DARŽELIŲ SUMANYTOJĄ

Sekmadienio vakare, Kovo 
29, Allerton viešbutyje, Cleve
lando Kultūrinių Darželių Są
junga, Amerikos Lygybės Są
junga ir žydų organizacijos 
B’nai " 
surengė 
vietos žydų veikėjui ir žydiš
ko laikraščio redaktoriui, Leo 
Weidenthal, kuris yra Kulturi-, 
niu Darželių sumanytojAs. ' j

Bankete dalyvavo per 300! 
svečių, kurių tarpe buvo daug, 
įvairių tautų Kultūrinių Dar
želių atstovų, laikraščių atsto
vai ir veik visi šio apskrities 
ir miesto teisėjai. Principialiu

Fifteen nationality groups have 
raised a total of $128,000 toward 
nationality seminar rooms for the 
first floor of tRe University of 
Pittsburgh’s forty-two story Cathed
ra] of Learning, says a newt.' item 
in the New York Times. Among 
those nationalities, we are proud 
to say, are the Lithuanians. An 
energetic Committee in Pittsburgh, 
helped by intelligent enthusiasts all 
over the United States have already 
raised $3,200 of their $5,000 quota. 
Each room, the news item goes 
on to explain, will be constructed 
in the architecural style peculiar 
to the country represented, and 
appointments, furniture anti decora
tions will be in keeping with the 
national and racial characteristics, 
art and culture.

Monuments of our Lithuanian cul
ture and achievements are steadily 
increasing in the United States. Be
sides the Pittsburgh venture, we 
have the Lithuanian Cultural Garden 
in Cleveland, and the beautiful mon
ument to the memory 
Girėnas in Chicago.

Since you neglect me in the daylight, 
At least in dreams co me appear;

For each brief visit in a twilight
1’11 thank you thousandfold, my dear

The Lithuanian art grew side 
side with literature. ~ 
gloomy years, the 
popular art was in the form of 
ligious and decorative wood 
ing.

But today there are Lithuanian 
artists and sculptors of no less abili
ty and creative imagination as we 
find, proprotionally, in every cul- 

e world.
The greatest Lithuanian artist up 

o this fine, was Mykolas. Kastan
tas Čiurlinis, who died in 1911, at 
the age of 36. He was an original 
genius. Originally a musician and 
composer, he devoted but the last 
five years of his life to painting. 
Altho hampered by poverty he mas
tered the art of painting.

He became afflicted will ill health, 
but painted picture after picture. 
Of him, it can be truly said, that 
he was a national painter, inspir
ed only by folk art (in all 
forms) of his land and by 
own mystical soul. Caried by 
fantasy thru limitless worlds, 
embodied his visions in such 
forms that the Russian critic, Ivan
ov, called him “the truest realist”. 
He pictured that reality which ex
ists beyond that illusonarv cover
ing of material things. He tried 
to express the music of the universe 
in painting The eminent Russian 
critic, Čudovsky, said of 
Work of Čiurlionis is a 
velation of the world of 
harmony, of the eternal 
able life.”

A separate museum is 
ter this great artist, called 
Čiurlionis Art Gallery, in Kaunas, 
Lithuania.

The outstanding living Lithuanian ___ ___ ..... ..... ........... ..............
artists are: Varnas; Žmuidzinavi-1 with a couple of feet of snow; the 
čius, Kalpokas, Galdikas and Ši- ( roads and highways slicker than a 
monis; the sculptors are: Juozas greased pig; and the winds howl- 
Zikaras, and Petras Rimša who at 
present is touring the United States 
with hip exhibits.

Antanas Žmuidzinavičius, already 
mentioned, organized the Lithuanian 
Art Society and on .wo occasions 
visited the United States. He loves 
best to paint the scenes in his 
native land and portrays most fre
quently her lighter moods. — the 
quiet poetical scenes, the delicate 
coloring of her skies, hillsides and 
rivers, altho, American scenes he 
nainted just as beautifuly — I 
saw some of his paintings of Arizo
na.

A spacious, new National Art 
Museum — the largest in the Bal
tic States, a very impress ive struc
ture, erected in Kaunas, houses all 
lhe works of the Lithuanian artists. 
It is truly a National Museum, it 
contains no collection of any work 
of foreign artists.

This museum was dedicated dur
ing the first Lithuanian World Con
gress. last summer, of which I was 
a delegate.

LITHUANIAN DRAMA
Like in most of the European 

countries, in Lithuania they are 
state institutions, under the super
vision of the ministry of Education; 
.he actors and singers are govern
ment employees, receiving their an
nual salaries whether singing or 
acting once a week or more.

Where did Lithuania get its opera 
stars and actors? From Russia. 
But these actors and singers are 
all Lithuanians. Those opera stars 
:hat sang for the Russian Czar 
and nobility before the revolution 
■hat followed the World War, in 
Moscow and , Petrograd, returned to 
■heir native Lithuania and organiz- 

.— ... “4 the State Opera and Drams in
Pageidauja sekančių da- 1920. Now all operas are sung in 

Šar- the Lithuanian language.
T r.r.4- n««~

During 
expression

by 
the 
of

re-
carv- Do come tonight, when I shall slumber;

Give my vain dreams supernal boon;
Then I forever will remember

The blissful joys of honeymoon.

When I awake I find my 'ashes 
Bemoistened by a burning tear;

And yet I yearn in glowing ashes 
For that dew drop from year to year.

ir dedasi

dar nepa- 
apsakyta.

kuri visą

padaryti 
taigi prie 
visus įžy- 

ar-

bus 
do-

Kaip Galima Marginti Velykų Kiaušinius
“Dirva” kviečia savo skaity

tojus, vietinius ir iš kitų mies
tu. priduoti savo gražiai Lietu
viškai margintus Velykų kiau
šinius, kurie bus išstatyti “Dir
vos” administracijos lange pa
rodai. Butų gera gauti apie 
Verbas arba tą savaitę prieš 
Velykas — margučiai bus iš
statyti parodai dvi savaites 
ko.

Už gražiausi margutį 
suteikta gintaro špilka dovanų.

Čia yra keli pavyzdžiai pat- 
triotinių margučių, kurie gali 
būti sutalpinta du ar trys ant 
vieno kiaušinio. Bet pageidau- 

...............  ,................  jama marginti ir senoviškai, 
kalbėtoju buvo ’R. IL WHi'iamsJ iSenai Jums žinomais budais.

Dovana duosis už gražiausi 
darbą

ir žydų organizacijos 
B’rilh skyrius, bendrai;

testimonial! banketą!

Ohio Aukščiausio Teismo teisė-1 
jas. Kalbėjo miesto mayoras 
Burton, buvęs miesto manadže- 
ris W. R. Hopkins ir pats Leo 
Weidenthal. Ceremonijas ve
dė A. A. Woldman, B’nai B’rilh 
pirmininkas. Buvo ir muzikos.

VAIZBOS BUTO 
SUSIRINKIMAS

Ateinančio sekmadienio rytą, 
nuo 9:30 vai., P. P. Muliolio 
ofise bus laikomas Clevelando 
Lietuvių Vaizbos Buto susirin
kimas, 
lyvauti.

Visi nariai prašomi da- 
Vakl.

SAVININKŲNAMŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių mažų namų savi
ninkų susirinkimas įvyks Lie
tuviu salėje trečiadienį, Balan-1 
džio 8 d., nuo 8 vai. Visi na-, 
riai privalo susirinkti be jokio | 
pasiteisinimo, nes tiktai akti-j 
viai dalyvaudami kiekviename 
susirinkime parodysim savo at-l 
sparumą prieš kiekvieną pla
nuojamą apsunkinimą mažų na
mų savininkams.

Šiame susirinkime tikime iš
girsti raportą iš paskiausio 
musų organizacijos parengimo. 
Taipgi turėti) but patiekta tek
stas gaminamu knygučių nuo
moms rinkti, ir daugelis kitų 
svarbių reikalų kurie mums 
reikia vykdyti be atidėliojimo.

P. štaupienė, rašt.

iš- 
lai-

bus

Dvigubas Kryžius 
(Senoviškas ženklas)

ir gražiausius margini

Vytis

Gedimino Bokštas Vilniuje

Gedimino Stulpai

us.

šinį, tas bus laimėtojas, 
pamokinkit savo vaikučius 
čioti kiaušinius, visi turės 
rai gerą laiką.

Taigi 
rai
ti k-

DRAUGIJOS, PARIN KIT 
SAVO ŽENKLŲ 
MUZEJUI

Dr. Račkus iš 
kosi Amęrikoje 
tauto Didžiojo Muzejaus 
kalais. Jis atsikreipė į mane 
prašydamas prigelbėti parinkti 
Lietuvos Išeivių Muzejni Įvai
rių Amerikos Lietuvių gyveni
mo ir_draugijų ženklų ir lieka
nų, 
lykų: draugijų ženklelių, 
pų, Lietuvišku kareivių unifor- 

i mų, kardų, draugijų vėliavų, 
i senų užrašų knygų ir tam pa
našių dalykų.

Tą geriausia galėtų atlikti I 
draugijų valdybos, ir prašau jų 1 
pasirūpinti greitu laiku priduo-l 
ti man viską mano antrašu.

Pavienių veikėjų prašau pri
duoti man tokių Lietuviško gy
venimo daiktų kurie tinka mu- 
zejui ir primintų Amerikos 
Lietuviu išeiviją. Priduodami 
kokį dalyka, prirašykit prie jo 
pilną paaiškinimą. Prašau pa
skubėti pristatyti, nes laikas 
trumpas, tik iki Balandžio 15.

Daiktus prašau pristatyti j 
“Dirvos”

KAUNO

Lietuvos
Lietuvos

lan- 
Vy- 
rei-

administraciją' 'arba 
C. F. Petraitis, 
6702 Superior avė.

its 
his 
his 
he 

real

him: “The 
visual re- 
beauty, of 
and ilimit-

named af- 
the

& ART

Just as the nightingale’s long singing
Brings fragrant roses in the spring,

So my sincere desire and praying
A glimpse of you someday will bring.

Pray, come! Many a heartfelt sorrow
Will be relieved by your sweet gleams; 

And if no daytime you can borrow.
At least frequent me in my dreams.
TRANSLATED BY NADAS RASTENIS

DAINA - DEFINED

of- Darius and

student sues 
sport record.

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

SPRING 
would never 
around and

IS HERE. But 
know it when you 
see the ground covered

you 
look

ing and whistling about. But hare 
is something that is even stranger. 
I’ve been informed that there is a 
stork headed toward Akron. Now
I’ve heard of robins coming with 
the arrival of spring, but a stork— 
well, its got me wondering. I can 
remember when not so long ago 
a stork flew over a small Canadian 
town, 
rest.
way, but where he’s (if thev are 
he’s) 
know.

You undoubtedly know the 
Well, there’s one coming this

stopping Winchclliko to

THE SPRING a young man’s 
turns — maybe you know the 

But here is something

IN 
fancy 
rest, I don’t, 
that might fit in with the season. 
It’s 
So

not all mine but it’s still good, 
may 1 pass out ....

A WORD OF WARNING 
love herNever let on that you 

that’s tactics!
Else you’ll mark time 

alley-oops.
Caution and patiences 

prophylactics;
Girls who are sure of you jump 

you through hoops.

to the dames

are wise

Take her to dances — 
cheeck-to-cheeking.

Take her to shows — 
straight in the seat.

Parties? Okay — but no 
and beaking.

Taxis? No parks — but 
lighted street.

but no

but sit

cooing

a well

herNever let on that you love 
it’s wiser!
Sit on the sofa — but mind what 

you say;
Weather’s the

divisor.
Careful with

on “nay”.

trusty old common

/‘yes” and go heavy

hear 
note 
ti red

Another Lithuanian 
ceeds in breaking a 
He is John Mačionis, the brilliant 
sophomore swimming star from Yale. 
At the annual Intercollegiate Swim
ming Association championship meet 
in New York on March 19, our John 
clipped the previous record by C.G 
seconds for a 300 yard medley race. 
The record now is 3 minutes, 40.6 
seconds. The smiling picture of 
John appeared in nearly all the 
metropolitan papers1, 
fine luck!

Wo wish you

STEPHEN M. YOUNG 
NAIKINS TAKSUS

Dabartinis Ohio valstijos at
stovas Washingtone, Stephen 
M. Young kandidatuoja Į Ohio 
valstijos gubernatorius. Savo 
pasižadėjimuose jis tarp kitko 
sako stengsis panaikinti Ohio 
pardavimo taksus ant maisto, 
rūbų ir vaistu, be apdėjimo ki
tais taksais. Jis įtaria kad da
bartinis gubernatorius pridarė 
valstijos piliečiams $19.000,000 
daugiau taksų, kuriuos pini
gus šiaip išaikvojo. Young sa
ko būtinai reikalinga daryti 
tyrinėjimai skandalingai vėda
vo Ohio valstijos degtinės mo-l 
r.onolio.

Kaslink senatvės pensijos, jisl 
sako reikalinga padidinti vals-|ru Lietuvišku budu: kas prie 

. ' kito kiaušinio daris savo kiau-

šeštadienį po Velykų, Lietu
vių salėje, nuo 1 vai. po pietų, 
bus jaunimo margučių raičioji- 
mo žaislas, kurį rengia Jaunoji 
Birutė. Gali dalyvauti jaunuo
liai iki 15 metų amžiaus ir ne 
Birutės nariai. Visi suaugusie
ji italės ateiti pasižiūrėti.

Kiaušiniai bus raičiojami tik-

stijos senelių pensija.

DAINUOTI!
Choras antradienio

STOKIT
Dainos

vakare laikė pirmą pamoką, ku
ri buvo labai pasekminga, tik 
permažai atsilankė. Atminkit 
kad Dainos choras dalyvaus S. 
L. A. 50 metiniam Jubilejaus 
Seime, choro paveikslas tilps 
programe, ir jo pasidarbavi
mas bus atmintinas. Todėl kvie
čiam /visus pribūti į sekančią 
pamoką antradienio vakare, Ba- 
landžio-April 7 d., Lietuvių sa
lėje, nuo 8 vai.

Birutė žiurienė,
Direktorė.

TAKSAI JAU MOKAMI
šiose dienose visi namų 

kitokio nejudamo turto savi
ninkai gavo taksų sąskaitas. 
Jos turės būti sumokėta iki 2 
Gegužės. _ . . ............. -

ir

Last summer a performance of 
“Aida” was given for the Lithuanian 
World Congress delegates. Although 
I have heard this same opera sung 
in the United States on several oc
casions, I truthfully must admit that 
the Lithuanian rendition of this 
opera made a better impression on 
me. Foreign critics (from near 
and far) declare that the Lithuanian 
m-ra is the best in the Baltic States.

There are several Lithuanian na- 
‘ional operas, of which all were 
written in the present century. 
Time does not permit me to discuss 
them. They are based on mytholo
gical or historical themes.

The outstanding Lithuanian com
posers are: the already mentioned 
Čiurlionis, Juozas Naujalis, and Ces- 
loves Slasnausias, all three died 
during the past 20 years. Of the 
living composers, Mikas Petraus
kas, who spent most of his best 
vears in the United States; Stasys 
Šimkus, Juozas Karnavičius, Tal- 
lat-Kelpša, Juozas Gruodis, Antanas 
Račiūnas1, 
Žilevičius, 

latter 
States.

the 
ed

A. Kacenauskas, Juozas 
and Antanas Vanagaitis, 
two are now in the

(THE END)

Dainos Choir
newly formed Dainas

Unit-

The 
held their first practice last 
day evening at the Lithuanian Hall. 
The start was very good, now it’s 
up to all the Clevelanders to lend 
their supnort. Attend the next 
practice in larger numbers anti 
make it ą real success.

This Choir will participate in the 
S.L.A. 50th Jubilee Convention and 
will have their pictures in program.

Come all, on next Tuesday even
ing at the Lithuanian Hall.

Birute Zuris - Director.
FLASH! We note that Mr. John 

Urban joined up the Dainos Choir 
and agreed to sing several soloes. 
More power to your for Lithuanian 
affairs.

Choir
Tues-

moonlight you’ll feelSometimes in _ .
like relaxing,

Slipping an arm cross a sun-cop
pered back,

Feeling her breath, in its wanning 
and waxing,

Sweet on your cheek — and your 
heart off its track.

Then you’ll be feeling like talking 
hyperbole,

Lauding the lady and saying — 
she’s grand,

Stripping your soul like a nudist— 
but verbally

Gasping, “That day I just looked 
at you, and —”

Kissing and laughing and swear
ing its swell you

Both learned in time it was love, 
sure enough.

Planning and
wait till 1

NEVER . .. 
do your

I .... wait 
I tell you! 
. . Oh, hell! 
stuff.

there was no

brother,

Yippy-yi

By P. W. URBAN
It is extremely pleasant to 

Lithuanian songs and I must 
that I, for one, never become
listening to them. They are beauti
ful whether they are highly color
ed and full of mirth or deeply mel
ancholic.

The poet, Mickiewicz, who was 
Lithuanian but wrote in Polish, 
makes note of the “daina”: We 
must evidence a fact which is of 
greatest honor to the Lithuanians. 
In the collection of their national 
songs, which is very rich, there is 
not even one, I would not say ob
scene, but a little free and licen
tious. Trivial and ignoble words 
do not even exist in this language 
which has something sacred and 
sacerdotal in it. It rejects all too 
crude expressions1. When necessary 
a Lithuanian uses Slav words, which 
however, a truly Lithuanian family 
never uses!

Altho some particular folk-songs 
apear frightfully boring to some, 
yet I doubt if there exists any soul 
who does not find infinite delight 
in the colorful melodies interspersed 
with “vai du da, du da” and “Olia 
lia” and similar phonetic effects. 
“Music goes down and round” is 
an old tale to the Lithuanians when 
we bear in mind the “Olia lia” 
phonetic effects.

Accepting Tischler’s and Lissauer's 
assertions that the Lithuanians in 
the 1st and 2nd centuries used 
knives, scissors, iron scythes, buck
les, ear-rings, bronze and silver but
tons, amber and glass necklaces, etc 
we mav safely contend that along 
with all those there was also the 
Kankles. The Finnish “Kantele” 
is of Lithuanian origin. It is said 
that old Lithuanian minstrels1 stroll
ed about singing the Dainos with the 
accompaniment of the Kanklės.

Niemi states that many Lith
uanian Dainos and much folk-lore 
are still extant among the Finns 
and Esihonians, which all goes to 
prove that the peculiar Kantele of 
the Finns also originated in Lith
uania, just like the Finnish Rya 
(rug) is ascribed to Lithuania.

Last week 
Knoos, or don't you read it 
Well, anv “who” (it’s the Gracie 
in me), I have been informed that I 
during the week the editor has ■ 
been ' - - •
the newspaper) with more 
than 
water. __________ ____ ... ...
ters of congratulation, to the editor •!• 
for having gotten rid of me. But, T 
I’m back again, so how do you X 
like that? ’ .•!•

Knowsey 
anyway ?

another Lith* 
from Wiscon-

And on March 7th 
uanian. Anton Kishon 
sin, who goes to Bates College in 
Maine, regaled the Intercollegiate 
indoor track and field ehampion
ship meet with a flawless series of' 
performances in the 35-pound weight 
throw. The invigorating influence 
of the Wisconsin climate added to 
the natural inborn physique of 
the ancient Lithuanians made Anton 
the champion. He tossed the shot- 
put 56 feet, 8’A inches. Try it, boys.

Among the distinguished guests 
from Lithuania who at present are 
visiting us in the United States, 
we count the famous sculptor Rimša 
and the editor of “Musų Vilnius”, 
Vincas Uždavinis who is heart and 
soul for 
ital city 
sure, we

the return of the lost cap- 
of Lithuania, Vilnius. I am 
will give them a glad hand.

a lively exchange of cor- 
going on between

Quite 
respondence is „ „
groups of American Lithuanian school 
children and students and similar 
young scholars over the “pond". 
If you want to join, just write to 
the editor of “Dirva”, 
movement under wav 
leading spirits1 of the Lithuanian 
Alliance of America to 
exchange of college students between 
Lithuania and the United States. 
After the Golden Jubilee Convention 
with the expected fireworks blows 
over in Cleveland this year, it iš 
expected a basis will be laid to 
realize these plans. Everybody’s 
doing it; the Scandinavians. Italians, 
Germans, the Rhode." scholars, why 
not the Lithuanians?

Vyt. Sirvydas.

There is a 
among the

foster and

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališktis 

GĖRIMUS.

Progfa išmokti Rusiškai
Viešų Darbų WPA Mokslinis Pro

jektas rengia naujas klases Rusiš
kos kalbos pradiniams mokiniams 
sekančiose vietose: Glenville Libra
ry! E. 105th ir St. Cląir) ir Nathan 
Hale High School (East Boulevard). 
Pamokos tęsis per visą vasarą ir, 
už mokslą nieko nereiks mokėti.

Informacijų apie tai galima gauti 
Glenville knygyne pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 7 iki 9 vakare, 
ir Nathan Hale High School antra
dieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 
10 vakare.

6824 Superior Ave
Kas platina “Dirvą” — tas 

platina Apšvietą.

Sieninių Popierų
Luboms popieris 4c roliukas; Miegkambariui 5c roliukas 
Virtuvei — 5c rol.; Plastic 6c rol; Apvadai 1c ir aukšiau 

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

J. H. MILESTelef. ENdicott 3666 5724 Euclid Ave.
inundated (sure, it was in 

leters X 
with fthe Ohio valley was 

Incidentally they were let-

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Dąytone 

534 Michigan Ave. Dayton. O.

“Dirvos” Redakcija priima ir j į 
talpina pranešimus apie vietinį i¥ 
Lietuviu judėjimą, draugijų su-Į* 
sirinkimus, nemokamai. P ra - X 
nešimai reikia priduoti arba i į
paštu prisiųsti nevėliau antra 

I dienio popiečio.
J. J. STANKUS

GERA ANGLIS
Arco Lump (premium) .............    $8.95
(Mažiau negu 2 bušeliai pelenu iš tono)
Nordic Egg or Lump . $7.65
Majestic ................................  $5.95
Coke ............... !............................ $8.75

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio.


