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“DIRVA” (THE FIELD) 
Lithuanian Weekly 

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly in Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

In the United States ........................... $2.00
Canada and Mexico ........................... 2.50
Lithuania and other countries ........... 3.00

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

No. 10

IR DARBININKŲ ŽINIOS

AR NORI STREIKO?
Su Kovo 1 diena automo

bilių industrijoje Amerikos 
Darbo Federacijos skyriai 
pavedė darbininkams apsi- 
balsuoti ar nori streikuoti 
ar ne. Pritarimas streikui 
sako dar nereikštų kad tuoj 
streikas ir bus apšauktas, 
tik Darbo Federacijos va
dai nori patirti darbininkų 
atsinešimą į streiką."

Balsavimas pravesti ims 
porą savaičių laiko. Reika
linga trijų ketvirtdalių bal
sų užgyrimui streiko.

Dabartiniu laiku automo
bilių industrijoje Detroito 
srityje dirba apie 80,000 
darbininkų, bet prie unijų 
priklauso labai mažas skai
čius.

Viso automobilių ir f- 
jais surištose industrijose 
dirba j 200,000 žmonių.

Minkštos anglies unijos 
atstovų ir kasyklų operato
rių darybos už naują algų 
sutartį nutraukta iki Kovo 
11 d., iki Kongresas nuspręs 
kokių kelių imsis sutvarky
ti minkštos anglies indus
triją.

Kasyklų operatoriai nori 
kad butų palikta dabartinė 
35 valandų darbo savaitė su 
pagrindiniu $5 mokesniu už 
dieną. Unija nori 30 valan-
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PRIDĖTA SUMŲ PASKIRSTYMO PRIEDAS.
DARBAI NUMATYTA AŠTUONIMIS SRI

TIMIS, IR BILIUS GRYŠ SENATAN

Tikisi Dabar bus Perlei
stas

ANGLIJA IRGI GIN
KLUOSIS

HITLERININKŲ BY
LOS EIGA KAUNE

JAPONIJA IR KINIJA 
SUSITAIKĖ

Šanghai. — Kovo 1 d. Ki
nija ir Japonija sako pasie
kusios susipratimo, kuriuo 
remiantis ir bendraujant 
bus palengvinti Įtempti di
plomatiniai ir ekonominiai 
santikiai tolimuose rytuose.

Gen. Kai Šek, kuris pa
darė galą komunistų sovie
tams Kinijoje, padarė tą 
sutartį su Japonija.

Japonija gelbės Kinijai 
kreditais ir kituose reika
luose.

Vienas iš jų sutarties 
punktų reikalauja baigimą 
Kinijoje skleisti neapikan- 
tos prieš Japoniją, vietoje 
to pradėti aiškinti naudin
gumą tom dviem šalim ben
dradarbiaujant.

Ši sutartis surūpino An
gliją, Ameriką ir Rusiją.

Kitos šalys nori susidėti 
ir užtikrinti Kinijai pasko
lų, kad tik Kinija nepatek
tų Japonijos kontrolėm

HITLER BUS NUŽUDY
TAS IKI BALANDŽIO 
Londonas. — Čia sudary

ta lažybos kad Vokietijos 
diktatoriui Hitleriui busią 
padaryta galas iki Kovo 21.

Vienas Londono pirklys 
važiuodamas keliu į Hull, 
sutiko čigonę, kurią pavė
žėjo. Čigonė pasakė jam: 
“Tavo automobilyje bus ne
gyvas žmogus iki šį vakarą 
pasieksi savo kelionės galą, 
taip tikrai kaip Hitler bus 
negyvas pirm negu šis mė
nuo pasibaigs.”

Pavakare, tas pirklys ra
do prie kelio automobilio 
sužeistą žmogų, kuris mirė 
jo automobilyje vežant į li
goninę. Tas pirklys taip 
tikėjo čigonei jog sugryžęs 

j Londoną padarė lažybas 
sumoje $50,000 už Hitlerio 
mirtĮ.

SIAMO KARALIUS PASI
TRAUKĖ

Cranleigh, Anglija. —!čia 
apsigyvenęs Siamo, valsty
bės (Azijoje) karalius Pra- 
jadhipok pareiškė jog atsi
sako savo sosto. Siame ėjo 
bruzdėjimas prieš monarką 
jau ilgas laikas. ■

Karalium tapo apšauktas 
Krajadhipoko brolio sūnūs, 
11 metų vaikas.

Prancūzijoje moterys lai
mėjo pirmą kovą už savo 
balsavimo teisęs. Atstovi} 
bute 453 balsais prieš 124 
nutarta suteikti moterims 
balsavimą.

Londonas. — Did. Brita
nija Kovo 4 d. paskelbė pa
sauliui jog, kitoms valsty
bėms tęsiant savo apsigin
klavimą smarkiu šuoliu, ir 
Did. Britanija mato reika
lingu tuojau imtis stiprin
ti savo karo laivyną, žemės 
ir oro spėkas.

Anglija per pastarus ke
lis metus dėjo pastangas 
prikalbinti visas didžiąsias 
valstybes apsirubežiuoti ka
ro spėkose, nusileisti ir ne- 
sišiaušti viena jirieš kitą, 
tačiau nieko tuomi neatsie
kus, pareiškė, “jeigu jus 
rengiatės karui, mes reng
simės apsiginti.”

Anglijos valstybės vadai 
nurodo pasauliui kaip gin
kluojasi Rusija, Japonija, 
Vokietija ir Suv. Valstijos, 
todėl, sako, negali sudėję 
rankas sėdėti ir žiūrėti.

Liudininkams Hitleri
ninkai Grąsina Mirties 

Bausme
Kaunas. — Per tolimesni liu

dininkų apklausinėjimą valsty
bės išdavimo byloje Lietuvos 
kariumenės teisme buvo nušvie
sta bendra Klaipėdos krašto 
politinė būklė. Liudininkai pa
rodė kad Klaipėdos krašte yra 
ir visiškai lojalių Lietuvos val
stybei Vokiečių, bet jie yra už
guiti ir žymesnio vaidmens ne
vaidina. Tuo tarpu plačiai yra 
įsigalėję Vokietininkai, Vokieti
jos palaikomi ir remiami. Jie 
krašte pradėjo veikti 1925 me
tais, kai buvo įsteigta Vokiškos 
partijos. Joms Vokietijos kon
sulatas Klaipėdos krašte duoda
vo nurodymų kaip reikia veik
ti, ir iš Vokietijos buvo siun
čiami jiems pinigai. Klaipėdos 
krašto ūkininkai per tas parti
jas yra gavę apie 40 milijonų 
litų paskolų, o pats Klaipėdos 
miestas — du milijonu litų. 
Taip pat pasižymėjusiems Vo
kiška veikla valdininkams buvo 
duodama “beprocentinės pasko
los”, kurios buvo politinis pa
pirkinėjimas. Vokietija “bepro- 
centines paskolas” taip mėgi
no aiškinti lyg tai butų galuti
nis atsiskaitymas su buvusiais 
Prūsijos valdininkais, kad jie 
paskui iš Vokietijos nereikalau
tų pensijų. Bet pasirodo kad 
tokias atsiskaitymo sumas yra 
gavę ir toki krašto valdininkai 
kurie niekad nebuvo nei Vokie
tijos nei Prūsijos valdininkais, 
tuo tarpu kai tikrai buvę Prū
sijos valdininkai, bet nepasižy
mėję Vokiška veikla, paskolų 
negavo. Toks pinigų pilimas 
iš Vokietijos į Klaipėdos kraš
tą sudaręs patogias sąlygas na- 
cionalsocialistiškam veikimui.

Be to, teisme galutinai išaiš
kinta iš Vokietijos mokėtų 
Klaipėdos krašto mokytojams 
ir valdininkams “priedų” k au
simas ir apskritai švietimo bū
klė Klaipėdos krašte. Klaipė
dos krašte aukštesnėsės moky
klose iki 1925 metų Lietuvių 
kalba visai nebuvo dėstoma. 
Klaipėdos mokytojų seminari
ja buvo virtus politinės kovos 
arena. Tik Reizgio ir dabarti
nė Bruvelaičio direktorijos pa
galiau jau aptvarkė ir seminar 
rijos mokslą. : Klaipėdos kraš
to mokytojų rūmuose šeiminin
kavo Vokiška mokytojų sąjun
ga, per kurią buvo mokamos 
Klaipėdos krašto mokytojams 
“beprocentinės paskolos” iš 
Vokietijos. Mokytojai kurie 
Vokietinime nedalyvavo tų pa
skolų negaudavo. Mokama bu
vo po 100—500 litų kas mėnuo, 
atsižvelgiant į nuopelnus.

Teisme nemažą susidomėji
mą sukėlė liudininko Juozo 
Obėraičio pareiškimas. Pradė
damas liudyti jis pasakė: “Už 
neteisingą parodymą po prie
saika man gręsia sunkių darbų 
kalėjimas, o už teisybės paro
dymą mano gyvybei gręsia pa
vojus iš Neumanninkų”. Ne
kartą Neumanninkai jam gra
sinę kad jeigu Oberaitis pra
neš policijai jų darbelius tai 
busiąs nužudytas. Vis del to 
teisme Oberaitis papasakojo vi
są teisybę apie Neumanninkų 
ruošimąsi ginkluotam sukili
mui.

Teismas liudininkus dar klau
sinės iki Kovo 21 dienai. Pas
kui prasidės prokurorų ir gy
nėjų kalbos, kurios užtruks apie

savaitę. Tuo budu, teismo nuo
sprendžio valstybės išdavimo 
byloje galima laukti Kovo pa
baigoje ar Balandžio pradžio
je. Tsb.

LIETUVOS BANKO 
VEIKIMAS 1934 

METAIS
LITAS NEBUS PIGINAMAS

Kaunas. — Didžiausia kre
dito įstaiga Lietuvoje yra Lie
tuvos bankas. Jis įsteigtas 
1923 metais, kai Lietuva išlei
do dabartinius savo pinigus li
tus. Lietuvos bankas yra ak
cinis bankas. Kiekvienas Lie
tuvos pilietis gali nusipirkti ak
cijų ir būti to banko nariu. Di- * • 
džiausią Lietuvos Banko akci
jų dalį yra nusipirkus Lietuvos 
vyriausybė. Tokiu budu, Lie
tuvos Bankas yra pusiau val
diška, pusiau privatinę įstaiga. 
Visus banko valdomus organus 
renka metinis akcininįkų susi
rinkimas. Bet vyriausią Ban
ko valdytoją skiria Preziden
tas. Dabar Lietuvos Banko 
valdytoju yra senas Lietuvybės 
veikėjas Adv. Vladas Stašins
kas, o jo pavaduotoju — paty
ręs finansistas J. Kaupas.

Vasario 9 d. Kaune buvo Lie
tuvos Bdnko akcininkų metinis 
susirinkimas. J ante paaiškėjo 
visas praeitų metų bankų vei
kimas, Lietuvos iždo stovis ir 
dabartinė Lietuvos finansinė 
padėtis. Pasirodo kad! praeitų 
metų Lietuvos Banko 'balansas 
siekia 176,620,000 litų. Iš pra
nešimų paaiškėjo kad praėju
siais metais kai kurių sričių fi
nansinė apivarta padidėjo 9 mi
lijonais litų. Iš žymesnių ban
ko apivartos pasikeitimų pami
nėtina: aukso fondas padidėjo 
140,000 litų, išduotos paskolos 
padidėjo 17,340,000 litų, bank
notų api vartoj a padidėjo 600,- 
000 litų, indėlių einamosiose są
skaitose padidėjo 6,1.70,000 li
tų. Šie pasikeitimai atsirado 
todėl kad Lietuvoje jau mažė
ja ekonominė krizė ir visas 
ūkiškas gyvenimas eina page
rėjimo linkme.

Pats. svarbiausia^ Lietuvos 
Banko, veikimas pasireiškia ’‘ta
me kad jis teikia gana' didele® 
sumas kreditų įvairioms' žemė® 
ūkio šakoms. Jeigu stalėti-' vi-' 
sas ūkiškas paskolas ku’riaą 
Lietuvos Bankas pernai! išdavė 
gausime 41 milijoną lity. Taip 
pat padidinti kreditai pramonei, 
prekybai ir namų savininkarps. 
Be to gana dąug paskoloj išduo
ta Klaipėdos krašto kredito įs
taigoms, kad jos daugiau nau
dotųsi vietinėmis, o ne užsie
nio paskolomis,. Dabar kiek
vienas api vartoj e esantis litas 
yra padengtas auksu1 ir sveti
momis valiutomis net 6B.6%. 
Palyginus su kitais kraštais tai 
yra labai didelis padengimas. 
Todėl apie lito nuvertinimą tuo 
tarpu niekas ir negalvoja. Li
tas yra tvirtas ir mielai ima
mas visose pasaulinėse pinigų 
biržose. 1 Tsbj

* , *
Washington, D. C., Kovo 2.—ą 

Vienur-kitur spaudoje pasirodė? 
žinių esį Lietuvos vyriausybė 
svarstanti lito vertės sumažini-* 
mo klausimą, šiuo reikalu Pa« 
siuntinybė yra įgaliota pareik
šti kad tos žinios yra Lietuvoj 
priešų grynas prasimanymas.

Lietuvos Pasiuntinybė
.Washingtone, j

PREZ. ROOSEVELT 
NORI KAINŲ KILIMO

Washington. — Kovo 6 
d. Prezidentas* Roosevelt 
turėjo spaudos konferenci
ją, kurioje pareiškė kad gy
venimo reikmenų kainos — 
maisto ir rūbų — dar nėra 
gana aukštos. Jos turi pa
brangti daugiau. Tuo tar
pu dar nėra galima nusta
tyti reikmenų kainų, pasa
kė prezidentas.

Ir vėl prezidentas ne
pasisakė ar jis turi minty
je mažinimą dolario vertės, 
kaip vengė apie tai prasi
tarti ir praeitais kartais, tik

Washington. — Senato 
komitetas kuriam buvo pa- 

i duota pereitą savaitę Sena
to sugrąžintas Prezidento

■ Roosevelto viešų darbų
■ liūs, dabar vėl tą bilių, 

dirbę, atmetę prijungtą 
nato priedą, ir pritaikę 
tą priedą, siunčia atgal i 
Senatą nubalsavimui.

Naujas priedas prie Roo
sevelto $4,880,000,000 viešų 
darbų biliaus paskirsto tą 
sumą numatytiems darbams 
kurie turėtų būti tais pini
gais dirbami. Prezidento -------  v------------------ , ....
reikalavimas buvo tik skir-f pasakė kad skolų našta nė- 

; ti pinigus be jokio nurody
mu | mo kokie darbais tais pini-

bi-
ap- 
Se- 
ki-

GRAIKIJOJ KILO NA
MINIS KARAS

Atėnai. — Graikijoje kilo 
revoliucija prieš dabartinę 
vyriausybę. Keli kariški 
laivai ir submarinai pasi
traukė iš savo bazės ir iš- 

_____ _ . plaukė Į jurą 'pareikšdami 
dar j gaila numažinta, pasipriešinimą vyriausybei.

gaiš bus daroma.
Yra numatyta duoti dar

bų del 3,500,000 žmonių, ir 
darbai paskirstyta į aštuo- 
nias grupes, kurioms ta ke
turių bilijonų dolarių suma 
bus išdalinta.

Tie darbai bus: vieškelių, 
gatvių tiesimui ir Įrengimui 
per gelžkelių bėgius saugių 
pravažiavimų; ūkių atgai
vinimui ir ūkininkų šelpi
mui sausros nualintose da
lyse; kaimų ir miestelių 
elektrifikavimui; namų sta-

ra ~ 
nors dikčiai numažinta.

Atbalsiu i prezidento pa
reiškimą tuoj pakilo kvie
čių kaina ir pabrango An
glijos sterlingai.

du savaitės ir 50c daugiau tymui: gelbėjimui profesio-
mokesčio j dieną.

Kongresas dabar svarsto
nalams bedarbiams; miškų 
užžiurėjimui; viešiems val-

TIKISI BONAI BUS PER
LEISTA

Washington. — Karei
viams bonų atmokėjimo rė
mėjai senate ir atstovų bu
te sako kad bonų bilius pil
nai praeis abiejose Įstaigo
se su reikalaujamu dviejų 
trečdalių balsų skaičium, o 
tada jau Prez. Roosevelt 
negalės atmesti, nors yra 
priešingas bonų mokėjimui.

Valdžiai ištikimi pasiliko 
kariški lėktuvai, kurie išlė
kė paskui karo laivus ir iš 
oro pradėjo juos bombar
duoti.

Senas Graikų diplamatas 
Venizelos prisidėjo prie su
kilėlių. Jo gyvenamą vietą 
ant Kreto salos lėktuvai ap
šaudė.

Kovo 6 d. valdžios karei
viai užklupo sukilėlių kar
eivius Salonike ir ten juos 
suvarė Į kampą. Sukilėlių 
užpakalyje guli jura.

30 valandų darbo savaitę, stijų ir mįestų darbams;
anglies kontroles bilių, ir 
nuodugnu pertvarkymą N. 
R. A.

Kartu Atstovų Bute ir 
Senate ruošiama svarsty
mas Wagner-Connery bi- 
liaus, kuris reikalauja už
drausti kompanijoms turė
ti savo dirbtuvėse privati
nes unijas.

LaGrange, Ga. — šiame 
mieste ir Manchesteryje su
streikavo '1,069 audėjai, ku
rie energingai kovoja su 
streiklaužiais. Audinyčios 
atsikvietė sau net valstijos 
kariumenę prieš streike- 
rius.

Vatos audinyčių darbi
ninkai Suv. Valstijose dar 
vis pigiausia apmokami, pa
aiškėjo iš Darbo Biuro ra
porto, kuris surinko statis
tikas. To delei, sako, gali
ma tikėtis kito didelio au
dėjų streiko jeigu algos ne
bus pakelta.

miškų užveisimui, apsaugo
jimui nuo potvinių ir tt.

Tikima kad Senatas da- 
bas tą bilių priims.

MAŽIEJI BONDSAI
Suv. Valstijų iždas išlei

do mažuosius bondsus (“ba
by bonds”), kurie parsiduo
da visoje šalyje. Jie eina 
nuo $25 iki $1,000, ir gali 
pirkti kiekvienas kas tik 
turi pinigų ir bijo laikyti 
bankuose, arba nori pagel
bėti valdžiai. Už 10 metų 
valdžia tuos bondsus atims 
mokėdama pilną kainą, gi 
dabar pirkėjas moka tris 
ketvirtdalius pažymėtos su
mos (pav. $1,000 vertės 
$750).

NORI PANAIKINT NRA
Washington.— Senate ei

na judėjimas už perdirbimą 
arba visišką panaikinimą 
NRA (šalies gaivinimo ad
ministracijos). Vienas se
natorius, po apsilankymo ir 
pasimatymo su prezidentu, 
pareiškė kad tuo atžvilgiu 
kas nors bus padaryta.

už

New Yorke kas metai 
sokjose gembleriavimo 
taigose žmonės pražudo 
8150,000,000.

MIRĖ TEISĖJAS OLIVER 
WENDELL HOLMES 
Washington. — Kovo 6 

d. mirė buvęs Suv. Valstijų 
aukščiausio teismo teisėjas 
Holmes, apie 94 metų am
žiaus. Jis nuo pareigų pa
sitraukė tik 1932 metais.

Kadangi buvo . Amerikos 
Civilio Karo veteranas, jis 
laidojamas kariškomis cere
monijomis. j ,

KUN. COUGHLIN KEDE
NA ROOSEVELTĄ

Detroit. — Kun. Cough
lin, kuris savo gražia iškal
ba per radio nori vadovau
ti Amerikos žmonėmis, bub- 
nydamas Į opiausius šiais 
laikais klausimus, praeitą 
sekmadieni kritikavo Pre
zidento Roosevelto dviejų 
metų nuveikimus ir priro
dinėjo kad prezidentas re
mia tik “didelius biznius” 
ir “didelius finansierius”.

“Tik dideli bizniai ir di
dieji finansai vienatiniai ką 
turėjo naudos iš Naujos Da
lybos”, sako Kun. Coughlin, 
ir reikalauja kad butų pa
imta “nauja kortų kaladė” 
naujai dalybai vykdyti.

vi-
■js- 
iki

Prancūzijoje bedarbių ei
lės pasiekė pusę milijono 
skaičiaus,, ir valdžia labai 
susirupinus kas bus su jų 
šelpimu, nes iki šiol tam 
tikslui reikėjo išleisti po 
virš $100,000,000 į metus.

Nužudyta mergaitė. Hen
derson, N. C. — Krūmuose 
rasta lavonas 14 metų mer
gaitės, kuri buvo kirviu su
kapota.

Remia sterilizaciją. Dar 
šešios valstijos pareiškė pri
tarimo sterilizavimui silp
nadvasių ir kitokių nesvei
kų žmonių, sulaikymui jų 
nuo veisimo vaikų. Bus jau 
29 valstijos kurios tam pri
taria.

Ispanijoj siaučia influen
za, Influeza, kuri karo lai
ku buvo praminta “Ispaniš
ka influenza”, šiuo laiku 
smarkiai siaučia Madride, 
Ispanijos ’ sostinėje, ir ki
tuose miestuose. Šimtais i nys ir 200 sužeista. Bi 
miršta, tūkstančiai serga., j numesta 2,500 bonbų. >

28 išžudyta. Havana. — 
Kuboje, nuo 1934 metų pra
džios iki dabar politiškais 
siekiais nužudytą 28 asme- 

Buvp

Gelbsti Hauptmannui. Vo- 
•kiečiai plačioje New Yor- 
ko srityje suaukavo tūks
tančius dolarių gynimui sa
vo vientaučio Hauptmanno, 
nuteisto mirti elektriškoje 

p kedėje už nužudymą Lind- 
. jbergho vaiko.

IŠSTOJO Iš TAUTŲ 
SĄJUNGOS

Paraguajus, Pietų Ame
rikos respublika, pranešė 
Tautų Sąjungai jog išstoja 
iš sąjungos. Tai buvo Pa- 
raguajaus atsakymas į T. 
Sąjungos pareika 1 a v i m ą 
baigti karą su Bolivia.

Jau “velnias apsėdo”. P. 
Grigaitis, pamišęs senukas, 
turis prieš savaitę laiko 
sakėsi jog esąs “Dievas”, 
dabar laikomas New Yor- 
be proto ligų skyriuje, sa
kosi kad jį ‘velnias apsėdo’.
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'AJLEJS DAUG APSKRITIES 
j daręjninkv

PADANGE
AMĘRIDGE, PA.

mą, padėkodamas publikai už 
tokį gausų atsilankymą ir vie
ningai paminėjimą musų tautos 
šventės. Koresp.

VILNIAUS AKCIJOS
I

KOMITETAMS
BROOKLYN© - N. Y. IR 

NEW JERSEY ŽINIOS
Rittsburghe- ir bendrai Alle

gheny apskrityje suvirs 15,000 
•darbininkų dirbančių prie įvai
rių apskrities'projektų turės 
būti atleisti iš darbo bėgyje 
sekančių kelių savaičių.

Tie darbipinkai yra dalis vaL 
stijps lėšomis palaikomų be
darbių, kuriems buvo duota 
padirbėti vietoje teikimo tie
sioginės pašalpos iš valstijos.

Viso Penn. valstijoje yra į 
50,000 bedarbių dirbančių val
stijos patiektuose darbuose, iš 
jų apie 24,000 viename Alle
gheny apskrityje. Taigi šio 
apskrities darbininkų apie 15 j

GRAŽUS DARBAS. S.L.A. 
169 kuopos rupesniu surengta 
paminėjimas Vasario 16, tiks
lu padaryti kiek pinigų Vilniaus 
geležiniam fondui. Nors čia 
mes esam nedaugei, apie 20 šeii

tūkstančių bus paleista iš vie
šų darbų ir sugrąžinta j pašal
pą imančių eiles, nes sakoma 
tiesioginę pašalpą duoti atsiei
na pigiau negu duoti darbus.

Philadelphijos srityje tokių 
darbininkų yra 13,500.

Beveik visi Penn. valstijoje 
dabar užvesti viešų darbų pro
jektai susiduria su nutraukimu 
iš priežasties Suv. Valstijų se
ną^ atmetimo Prezidento Roo- 
seyelto viešų darbų biliaus.

MIRĖ ADV. BAGOCIAUS 
UOŠVĖ

Vasario 25. d. netikėta mir
tinai mirė Ona Kazlauskienė, 59 
metų amžiaus, SLA. preziden
to F. J. Bagočiaus žmonos mo
tina. Kazlauskienė gyveno su 
šeima ūkyje apie 20 mailių nuo 
■Pittsburgho. Nelaimė atsitiko 
senutei einant laiptais su pei
liu rankoj: ji nugriuvo ir peiliu 
save mirtinai susižeidė. Nu
vežta į ligoninę ten ir mirė.

Laidotuvėms pribuvo duktė 
ir Adv. Bagočius iš Bostono.

mynų, o ir iš tų pačių turime 
keletą dar ir paklydusių, kurie 
bando niekint kas tik Lietuviš
ka, tąčiau iš geros valios Lie
tuvių padaryta nors maža au
ka, $4, ii- pasiųsta į centralinį 
komitetą. Vakarėlis buvo lin
ksmas, su šokiais.

Vakarėlio surengime ir pra
vedame pasidarbavo: M. Rauli- 
naitienė, Motiejus Kiškis, Ona
Evalgienė, K. Gegužis su žmo
na. Laike šokių pertraukos 
mažą programėlį atliko A. Mi
lutis, B. Gramba ir J. Kinderis.

Taipgi SLA. kuopos susirin
kime Ona Triska (Varsevičiu- 
tė), čia gimus Lietuvaitė, pa
ėmus kepurę parinko aukų at
naujinimui prenumeratos už 
“Musų Vilnių”, surinko porą 
dolarių, ir kartu $6 pasiunčiam 
Prof. M. Biržiškos vardu į Kau
ną. Šiuomi tariame Vilnietiš
kų ačiū visiems darbuotojams 
ir dalyviams musų parengime.

RENGIA ŠOKĮ. Ambridge 
jaunuoliai bolininkai rengia šo
kį šio šeštadienio vakare. Ko
vo 2 d. Šie jaunuoliai geriau
sia išgarsino Lietuvių vardą 
savo geru pasižymėjimu. Jie 
verti paremti kiek išgalint.

Darbai pas mus pastaru lai
ku vėl sumažėjo. B. Gramba.

SPROGIME UŽMUŠTA 
KETURI

Edwardsville, Pa. — Kovo 1 
d. gazo sprogime sugriauta trys 
biznio gatvėje namai, užmušta 
keturi asmenys ir keliolika ki
tų sužeista.

Tarp užmuštų yra vienas kū
dikis gimęs diena prieš tai, ir 
sužeista, jo motina ir tėvas 
šeipokai.

Sprogimas ištiko sename Lie
tuvių Paukščio name ant Hill
side avenue, viduryje mieste
lio.

YOUNGSTOWN. O.
RADO NUŽUDYTĄ. šiose 

dienose Cohasset ežere, Mill 
Creek parke, rasta lavonas 13 
metų vaiko, Frank Suhoveekio, 
kuris buvo dingęs Vasario 18 
d. Vaiko galva buvo perskel
ta nuo viršūnės iki kaklo, lyg 
smarkiu kirvio kirčiu. Viena 
akis buvo juoda.

Atr, dimas pavyko kuomet 
miesto slaptoji policija atkrei
pė savo akis į tą vietą kur ne
žinomas asmuo laišku nurodė, 
parašydamas nužudytojo vyres
niam broliui ir pasakydamas 
kur lavoną gali rasti. Rep.

AMSTERDAM, N. Y.

DAYJON
LIETUVOS P A V E IKSLAI. 

Kovo 1 d. Lietuvių parapijos 
salėje J. Januškevičia Jr. rodė 
naujausias savo filmas Lietu-, 
vos, ir Klaipėdos bei Vilniaus 
kraštų, su vaizdais iš paties j 
pavergto Vilniaus. Didelis ma-: 
lonumaš matyti kaip Lietuva 
visapusiai progresuoja. Tačiau 
gaila yra kai musų broliai pa-; 
vergti Lenkų, ne vien dvasinę 
priespaudą kenčia, bet sykiu ir 
ekonominiai labai skursta.

RANKDARBIŲ PARODA, 
šeštadienį, Kovo 2 d., po pietų, 
Rike Kumbler krautuvėje, ant 
ketvirto aukšto, įvyko atida
rymas Lietuvos ir Estijos rank
darbių parodos. Salė buvo iš
puošta Amerikos, Lietuvos ir 
Estijos vėliavomis, žymus as
menys pasakė atitinkamas pra
kalbas, kaip tai Ohio valstijos 
sekretprius George Myers, mie
sto mąyoras Charles Brennen 
ir kiti. Visų kalbos buvo prie-, 
lankios, ypač sekretoriaus po
nd Myers, kuris pareiškė kad 
pažysta Clevelando Lietuvius, 
ir tulus paminėjo vardais.

•Publikos dalyvavo penki šim
tai, nemažas skaičius buvo ir 
Lietuvių. Svetimtaučiai labai 
gėrėjosi tokiais Lietuvos ir Es-i 
tijos artistiškais išdirbiniais, o 
vietos Angliški laikraščiai pla
čiai parodą aprašė.

. “D.” Rep.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

NEPRIKLAUSOMYBĖS PA
MINĖJIMAS. Iš čia buvo su
rengta paminėjimas Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių 
sekmadienį, Vasario 17 dieną, 
A. L. C. salėje, kame dalyvavo 
daug Lietuvių, kaip vietos taip 
ir iš Schenectady, Albany ir 
Utica miestų.

V. V. S. skyriaus pirminin
kas piadėdamas programą pa
aiškino to parengimo tikslą, ir 
paskui tęsė programą.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vedamas vargoninko Nie
kaus, atidarė programą sugie- 
dant Amerikos ir Lietuvos him
nus, po to sudainavo keletą pa
triotiškų ir liaudies dainų..'

Marė Sargaliutė, talentinga 
soliste, padainavo eilę maišy
tų dainų. Po jos dainavo Bro
nė Aleksandravičiūtė. Abiem 
akompanavo Veronika Mateu- 
naitė.

Pi) mas kalbėtojas, vietos kle
bonas Kun. J. Židanavičius pa
sakė gražią kalbą primindamas 
Lietuvių praeitį ir kovas už iš
silaikymą.

Sekantis kalbėjo Juozas Šid
lauskas, kuris apsakė savo ne
senai apsilankymą ir patyrimus 
Lietuvoje.

Po io kalbėjo Juozą Tyslia- 
va. “Vienybės” redaktorius iš 
Brooklyno. Jis nurodė kokius 
laimėjimus Lietuviai atsiekė 
per 17 metų nepriklausomo gy
venimo. Pabaigęs savo kalba, 
p. Tysliava pasakė eiles.

Keliolika mergaičių iš para
pijinės mokyklos perstatė ma
lonų paveikslą.

NEW HAVEN, CONN.
TURBUT MIEGA. Musų ko

lonijoje Lietuviai turbut snau
džia ir neapsidairo kas pasau
lyje dedasi. Daugelis palinkę į 
komunistų pusę ir ko tai lau
kia. Nors kolonija nėra taip 
maža, vienok nieko neveikiama 
tautos labui. Jokiame laikraš
tyje apie New Haveno Lietu
vius nieko nesimato. Išrodytų 
kaip čia visi jau išmirę. Tiesa, 
per praeitus du ar tris metus 
išmirė gana gražus būrelis Lie
tuvių, kaip vyrų taip ir moterų, 
gal but apie 20 išviso. Vienok 
dar daug daugiau liko. Reiktų 
kas kas nors imtų nors kiek 
darbuotis Lietuvystei, nes pra
leidžiama tokios patriotinės iš
kilmės kaip Vasario 16-ta, Spa
lių 9-ta ir kitos.

Labai negražu musų koloni
jai taip apsnūsti. Gal bedar
bė atėmė'norą dirbti. Negali
ma sakyti kad čia nėra gabių 
Lietuvių, yra keletas ir gerai 
apsišvietusių.

DARBAI. Kaslink darbų tai 
čia visai prastai, bedarbių dau
gybė, miestas maitina bedar
bius, šeimai iš dviejų asmenų 
duoda kas savaitė po čekį $3. 
Didesnė šeima gauna daugiau. 
Pavieniai bedarbiai turi vieną 
dieną kas savaitę dirbti ir gau
na $3.

MIRĖ. Nesenai čia vėl pa
simirė trys Lietuviai: Sausio 
14 d. mirė Jurgis Pocius, pali
ko žmoną ir apie tris vaikučius 
dideliame nuliudime. Palaido
tas Sausio 17. Velionis iš Lie
tuvos paėjo iš Jurbarko para
pijos, Pantvardžių kaimo. Mo
tina jo girdėjau esanti Ameri
koje, vardu Pranciška.

Julius Kvieselis pasimirė ir
gi 14 d. Sausio nuo sužeidimo 
automobiliu. Paliko nuliudime 
žmoną ir porą posūnių; jo du 
broliai gyvena girdėjau New 
Britain, Conn. Palaidotas lais
vai Sausio 17.

Vasario 7 d. pasimirė An
drius Skepenaitis iš priežasties 
sumušimo, o antra, užsigėrė 
amoni jos, nuvežtas ligonbutin 
pasimirė. Palaidotas Vasario 
9 d. Liko nubudus žmona, sū
nūs ir dvi dukterys. Taipgi li
ko du broliai ir sesuo. Iš Lie
tuvos paėjo nuo Jurbarko, Dai
nių kaimo.

Visi trys prigulėjo prie D. L. 
K. Vytauto draugijos. Ilsėki
tės, draugai, šios šalies laisvoje 
žemelėje. K. Blažaitis.

Iš Amerikos Lietuvių spau
dos pranešimo apie Vilniaus 
akcijos vystymąsi 1934 metais 
matosi kad Amerikos Lietuvių 
tarpe veikia 51 komitetas, ku
riuos galima pavadinti skyriais 
Vilniui Vaduoti Sąjungos, ku
rios centras yra Kaune.

Reikia tikėti kad V. V. S. 
skyrių Amerikoje dar šiais me
tais atsiras daugiau ir, laikui 
bėgant, prieisime prie 100. Te
gul tik tos kolonijos kur dar 
nėra Vilniaus akcijos, pasijudi
na, ir beregint susilauksime 
naujų skyrių, naujų talkinin
kų. Jau ir 50 dabar veikian
čių Vilniaus akcijos komitetų 
gali nuveikti milžinišką darbą: 
Vilniaus pasų galėtų umiu lai
ku išplatinti iki 10,000.

Kad mūsiškių Vilniaus akci
jos darbas butų sklandesnis, 
gyvesnis ir vaisingesnis, man 
rodos yra reikalinga keletas da
lykų :

a) Patys komitetai privalo 
daugiau žinoti apie Vilniečių 
reikalus ir Vilniaus didžiąją by-

lą; tam tikslui komitetai turė
tų skaityti “Musų Vilnių”, ku
rį leidžia V. V. Sąjunga Kaune;

b) Komitetai gali gauti sau 
“Musų Vilnių” nemokamai; jie 
tiktai turi parašyti Kaunan 
laiškelį ir nurodyti kokiu adre
su “Musų Vilnius” turi būti 
siuntinėjamas. Redakcijos ad
resas yra: “Musų Vilnius”; 
Duonelaičio gat. 9-A, Kaunas, 
Lithuania.

c) čionykščiai Vilniaus ak
cijos komitetai, kaipo V. V. Są
jungos skyriai, turėtų užmegs- 
ti ir palaikyti artimesnius san- 
tikius su savo vyriausiu cent
ru, su Vilniui Vaduoti Sąjun
ga, kurios adresas yra:

Vilniui Vaduoti Sąjunga 
Duonelaičio g. 9-A 

Kaunas, Lithuania.
Centrui ypač svarbu kasmet 

apturėti adresus kiekvieno sky
riaus valdybos narių. Taigi ne
atidėliojant parašykite Kaunan 
ne tiktai apie komiteto adresus 
bet ir apie komiteto veikimą.

Lietuvos žmogus.

Suorganizuota Brooklyn© Tautinių Draugijų 
Centras

Pagaliau, V. V. S. pirminin
kas Petras Lalas baigė progra-

DETROIT
SLA 352 KUOPOS BALIUS. 

Vasario 24 d., Lietuvių salėje, 
buvo surengtas SLA. 352 kuo
pos balius, kurio pelno pusė 
skirta Lietuvių kambario įtai
symui Pittsburgho Universitete. 
Laike programo žmonių buvo 
nedaug, bet į šokius prisirinko 
pilna salė. Koncertinę dalį pil
dė Detroito Lietuvių Dailės 
Choras, to choro kvartetas ir 
šie solistai: p. Zigmantienė, p. 
Petkienė, Jonas Valiukas, trys 
broliai Vasiliauskai. Vasiliaus
kų šeima galima sakyti daini
ninkų šeima: tris jų jau Det- 
roitiečiams teko girdėti ir visi 
turi nepaprastai didelius ii' gra
žius balsus; sakoma jie turi dar 
du brolius kurie taipgi turi ge
rus balsus, tik dar esą jauni. 
Vasiliauskų gimtinė yra Sagi
naw, Mich., tik rvienas Juozas 
apsigyveno Detroite. Pagei
dautume kad jie visi čia apsi
gyventų.

Visą programą vedė jaunuo
lis Detroito Dailūs Choro moky
tojas Vytautas Dermaitis. Pro
gramas buvo neilgas bet turi
ningas, apsilankiusieji pilna’ 
patenkinti. Korespondentas.

K. BLAŽAITIS
“Dirvos” agentas 

209 Chapel Street
NEW HAVEN, CONN.

BALTIMORE. MD.
SIUVĖJŲ JUDĖJIMAS. Va

sario 20 d. Lietuvių salėje at
sibuvo Amalgamated rubsiuvių 
unijos 218-to Lietuvių skyriaus 
specialiai šauktas susirinkimas 
nominavimui biznio agento. Su
sirinkimas buvo pusėtinai skai
tlingas, kas Baltimorėje yra re
tenybė. Po apkalbėjimo bėgan
čių reikalų buvo eita prie no
minacijos. Pirmiausia buvo ap
kalbama kaip nominuoti, slap
tu ar viešu balsavimu. Disku- 
suojant šį klausimą, kairieji, 
kurie yra labai nepatenkinti 
dabartiniu unijos biznio agen
tu, K. Matuliausku, ir nori no
minuoti savo plauko žmogų, 
parodė visą savo-"sugedimą. Tie
sa. patys vadai užsilaikė neblo
giausia, tačiau jų du sekėjai 
kurie dirbo sulyg ukazo, ko ne
plyšo berėkdami: rėkė ant visų 
ii- prieš viską. Tie du gyvūnė
liai bandė suniekinti jungtinę 
tarybą, kuri patvarkė taip kad 
pati taryba prižiūrės rinkimus 
ir jų teisingą eigą. Niekino ii' 
tuos kurie pasisakė už slaptą 
nominaciją, ir galiaus ’ gvoltu 
šaukė kad nieko neklausyti o 
daryti taip kaip tie rėksniai 
nori.

Viešu balsavimu tapo nutar
ta agentą nominuoti slaptai, ir 
nežiūrint kad jau nominacijos 
ėjo, tiedu gaivalai dar vis kaip 
už liežuvio pakarti rėkė gvoltu 
buk norima jiems ką blogo pa
daryti.

Pagaliau kuomet buvo su
skaityta nominacijų balsai ir 
pasirodė kad kairiųjų kandida
tas gavo kelis balsus daugiau, 
rėksniai aprimo manydami kad 
rinkimuose jie laimės. Bet čia 
tuoj pašoka jų kandidatas ir 
drožia kalbą prieš jungtinės 
tarybos patvarkymus, ir šaukia 
kad skyrius nepasiduotų tiems 
patvarkymams. Tam rėksniui 
apsiraminus, paėmė balsą da
bartinis biznio agentas K. Ma- 
tuliauskas, kuris pirmiausia pa
darė pastabą savo konkurentui 
karštagalviui kad jis pats bū
damas jungtinės tarybos nariu 
neprivalo taip strakčioti prieš 
jos patvarkymus, su kuriais 
sutiko būdamas tarybos susi
rinkime. Paskiau pasakė rimtą 
kalbą unijos reikaluose, . nuro
dydamas kaip nelengvos yra 
biznio agento pareigos ir kad 
biznio agentas, koks nebus iš
rinktas, niekad visiems neįtiko 
ir neįtiks. Tuo susirinkimas ir 
užsibaigė.

Dabar laukiama kada bus 
rinkimai ir katras kandidatas 
laimės, tačiau nereikia būti di
deliu prąnašu pasakyti kad se
nasis unijos agentas bus išrin
ktas, nes jo konkurentas toli 
gražu nėra tinkamas tai vietai, 
o senasis agentas yra rimtas 
ir gerai apsipažinęs su unijos 
reikalais žmogus, už jį unijis- 
tai ir atiduos savo balsus.

Unijistas.

BAYONNE, N. J.
PAVYZDINGAS MINĖJIMAS 

TAUTOS ŠVENTĖS
Vasario 24 d. čia buvo su

rengta paminėjimas Lietuvos 
nepriklausomybės. Aštuntą va
landą vakaro, kimštinai pilna 
salė žmonių laukė programo, o 
nekantrieji jau plojo ir kojom 
trypė duodami ■ ženklą jog lai
kas pradėti. Uždangai pasikė
lus matėsi gražiai išpuošta es
trada (gėlininko,, Mandži'nskio 
pasidarbavimu). Programo ve
dėjas Brundza išėjęs pranešė 
publikai kad dainininkai pasi
vėlavo, ir prašo biskį kantry
bės, bet tuo laiku ineina ir mo
kytoja Pareigiutė su savo kvar
tetu, tai programas tuoj ir pra
sidėjo.

Programas buvo sekantis:
Sugiedota. Lietuvos ir Ame

rikos himnai; kalbėjo Kalanta 
reikale Vilniaus pasų ir ženkle
lių; kalbėjo p. Daužvardis val
stybės klausimu; vėl Pareigiu
tė su savo duetu padainavo ke
letą patriotiškų dainelių; kal
bėjo čėsna; kalbėjo Rugis; 
naudingoj temoj kalbėjo Adv. 
Paulauskas, išbardamas čia gi
musį jaunimą už neskaitlingą 
lankymąsi Lietuviškuose paren
gimuose, o ypač tokios brangios 
šventės apvaikščiojime; per
traukoje pardavinėta Vilniaus 
pasai ir Vilniaus ženkleliai; D. 
Milvidukė padeklamavo ir pa
dainavo; kalbėjo “Amerikos” 
redaktorius Vilniškis; kalbėjo 
“Vienybės” redaktorius Tyslia
va apie musų tautos pergyven
tus laikotarpius; Adv. Paulau
skas perskaitė rezoliuciją Vil
niaus klausime, kuri pasiųsta 
Tautų Sąjungai. Tuo progra
mas baigėsi ir prasidėjo šo
kiai.

Pavyzdingas minėjimas Lie
tuvos nepriklausomybės 17 me
tų sukaktuvių buvo ne tik del 
to kad gražiai buvo išpuošta 
salė ir įdomus programas, bet 
dėlto kad visos kolonijos Lie
tuviai be skirtumo pažiūrų 
bendrai šventė.

Jonas Albertaitis.

REIKALINGA PA R D A V Ė J AI
Pardavimui Punchboards pc 

krautuves. Wholesale kainos 
didelis komisas, gerai parsiduo
dantis dalykas, sezonas neapsi- 
stoja. Kreipkitės į: (10
McMasters, Box 275, Erie, Pa.

ĮGALIOJIMAI
į reikalingi Lietuvoje pirki-
> mui, pardavimui, valdymui
< žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
; Rašykit laiškais arba atsi

lankyki! ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

Brooklyn, N. Y. — Iš Lietu
vos į Ameriką išeivijai jau apie 
70 metų amžiaus. Tiesa, išpra- 
džių į šią šalį Lietuvių Yiedaug 
atplaukdavo, bet ilgainiui atei- 
vybė tiek prasiplėtė kad Lietu
vių tautai ir neskaitlingai 
esant, musų skaičius Ameriko
je pasidarė žymiai didelis.

Atkeliavusieji į svetimą šalį 
Lietuviai neturėjo savo tarpe 
prirengtų dvasinių jiegų kad 
galėtų be Sunkumų sekti nau
jo pasaulio gyvenimą; jie buvo 
priversti kurti savotišką tauti
nį veikimą: steigė laikraščius, 
organizavo draugijas, ir kiek 
tik sugebėjo tiek įnešė savo 
kultūros.

Laikui bėgant ir Lietuvių iš
eivijai vis didėjant, prasiplėtė 
Lietuvių veikimas, organizaci
jos augo narių skaitliumi ir 
kapitalu, atsirado įvairių poli
tinių pažiūrų partijų, prasidėjo 
politikavimas ir varžytinės už 
pasekėjus. Kai kurie vadukai 
stengėsi sudaryti sau šiltesnes 
vietas ir gyventi dykai, iš savo 
vientaučių truso. Ilgainiui, y- 
pač gi vėliausiu laiku, musų 
tarpe atsirado daug oportunis
tų, neva “veikėjų”, ir visas jų 
veikimas pasireiškia tame kad 
kaip nors išsilaikyti prie ko
kios nors organizacijos apmo
kamoje vietoje. Taip veikiant, 
Lietuvių išeivijai, ypatingai už
draudus ateivybę, Amerikos 
Lietuvybei pradėjo gręsti pa
vojus. Atsidūrėme ištautėjimo 
likime. Senesnėsės laidos kai 
kurie musų veikėjai viešą gy
venimą taip nupolitikavo, ap
leisdami gryną tautinį kultū
ros darbą, kuris tik vienas te
gali išlaikyti Lietuvybę Ame
rikoje, kad daugiau tas nebe
pakenčiama.

Kaip visur ir visados, taip 
ir dabar išeivijai į pagalbą at
ėjo pats gyvenimas. Lietuvos 
nepriklausofnybės idėja, dabar
tinis Lietuvos gyvenimas pri- 
auklėjo mums kitą laidą, jauną 
visuomenės veikėjų laidą. Di
delė jų dalis tai Amerikoje gi
mę, parvežti į Lietuvą jauni 
vaikai, Lietuvoje išauklėti, už
augę iki 20 metų vaikinai ir 
merginos, išauklėti ir užgrū
dinti tautybės idėja, vėl pas 
mus į Ameriką sugryžę, dabar 
susijungę su Amerikoje augu
siu ir išsiauklėjusiu jaunimu ir 
jų vadais pradeda paimti veiki
mo vairą į savo rankas. Prie 
jų prisideda senesnieji idealis
tai veikėjai. Oportunistai nu
bloškiami į šoną, ir prasideda 
grynas tautinis kultūrinis judė
jimas sujungtomis bendromis 
spėkomis. Siauras tarp drau
gijų politikavimas juose netu
ri vietos. Į tai jie žiuri kaip į 
kokį gaišinantį kitiems darbą. 
Aukščiau nurodytas veikimas 
aiškiai pasireiškia visoje Ame
rikoje, tik ne suvis vienokioje 
formoje.

Jaunuoliai yra susiorganiza
vę į įvairias organizacijas: dai
lės, kultūros, sporto. Visos yra 
kultūrinio pobūdžio ir švariai 
veikia Lietuvybės naudai: sta
te veikalus, rengia paskaitas, 
koncertus, ir kelia sportą. Tik 
jų veikime, taip kaip dabar yra, 
matoma viena yda: tai perdide- 
lis išsiblaškymas. Tą ydą no
rėdamas panaikinti, Tautininkų 
Klubas Brooklyne numatė rei
kalingu jaunuolių organizacijas 
jungti, ir į bendrą veikimą su
gretinti, pasiūlė gražų planą— 
suorganizuoti bendrą centrą ir 
veikti subendrintomis jiegomis 
nei vienai organizacijai nenu
stojant savo savistovumo.

Subendrintas veikimas bus 
padrąsinimu į daug našesnį ir 
visuomenei naudingesnį darbą. 
Veikėjams suteiks daug dau
giau dirvos veikti, klubams ar 
draugijoms suteiks didesnę me- 
deginę naudą.

Mes kurie tokius darbus vei
kiame per eilę metų, iš patyri
mo žinome kad pasiskirstęs 
veikimas daug apsunkina veikė
jus, sumažina veikimo vertę, 
darbuotojai negauna atitinkamo 
pasitenkinimo, remiančios Lie
tuvių veikimą organizacijos 
dažnai nukenčia medeginiai, il
gainiui buna priverstos nustoti 
veikti, veikėjai netekę ūpo pra
deda kaltinti už nerėmimą vi
suomenę, o visuomenė neremia 
dažniausia del to kad veikėjai 
nepajiegia tinkamai visuomenę 
patenkinti del jiegų ir darbuo
toju išsiblaškymo.

Numatydamas tai, Brookly- 
no Tautininkų Klubas, kurio 
tikslas ir yra kultūrą Lietu
viuose skleisti, sumanė ir su
šaukė Brooklyno jaunuolių še
šias organizacijas, pasiūlydamas 
tam veikiančiam jaunimui su

bendrinti savo veikimą.
Kada organizacijos bus riša

mos vieno bendro centro tada 
bus nustatoma tvarka ateities 
darbams. Viena grupė nuo ki
tos galės pasiskolinti reikalin
gus specialistus savo progra- 
mams geriausia atlikti.

Iki šių dienų dagyvenom net 
to kad organizacijos norėda
mos išsilaikyti pataikauja pa
laidai publikai, jai vergauja, 
kad tik įtikti, o auklėti, visuo
menę vesti neišdrysta. Taip 
yra todėl kad neturime bendro 
sutarimo. Jaunimas iš senes
niųjų veikėjų tikisi nurodymų, 
laukia tėviškų pamokinimų, 
praktiškų pavyzdžių, ir kaip 
skaudžiai nusivylia kai paste
bi vietoje auklėtojo — suve
džiotoją, vietoje mokytojo — 
oportunistą, vietoje vado — iš
naudotoją! Todėl ir buvo bū
tinas reikalas, sėkmingam vei
kimui, visoms jaunuolių orga
nizacijoms sudaryti bendras 
centras, iš kurio sems: sutar
ties, pasimokymo, vieningumo, 
broliškumo ir pažangos pavyz
dį, ir tuo keliu ves visuomenę.

Ir štai, Sausio 17 d., Lietu
vių Piliečių Kluob salėje, Tau
tininkų Klubo iniciativa, įvyko 
bendras darbščių, visuomenę 
mylinčių, Lietuvybei pasišven- 
tuvių organizacijų posėdis. Da
lyvavo :

Amerikos Lietuvių Tautinin
kų Klubas,

Lietuvos Daina, 
Brooklyn Liths, 
Dramos Ratelis Vairas, 
Lietuvių Meno Teatras, 
Dariaus-Girėno L i t u a n i c a 

Klubas,
Lietuvių Meno ir Dailės Dr- 

ja.
Visos tos organizacijos re

prezentuoja apie tris šimtus 
organizuoto gražaus jaunimo ir 
suaugesnių. Tokia veikiančių 
žmonių jiega susiorganizavo į 
vieną Tautinių Organizacijų 
Centrą, paskirdami iš kiekvie
nos draugijos po du atstovus, 
kurie -sudaro, tarybą. Ta tary
ba pirmame savo posėdyje iš
sirinko savo valdybą, ir reikia 
tikėti pradės, naują kryptį Lie
tuvių gyvenime.’

Niekad Amerikos Lietuviai 
viešame savo gyvenime tiek 
daug nenukentėjo kaip vėliau
siais laikais. Musų įsteigtos ir 
išaugintos organizacijos, taiky 
tos visuomenę vesti bendru kul
tūrinių keliu, liko nustumtos į 
kraštutines vagas ir liko išnau
dotojų įnagiais.

Darbai kurie kitados buvo 
atliekami, kaip tai auklėjanti 
spauda, kultūrinis teatras, pa
skaitos, konstruktivės prakal
bos ir visos kitos auklėjančios 
pramogos šiandien pamirštos. 
Pavieniai žmonės viską sten
giasi paversti savo naudai.

Ar pavyks ėautininkų Klubui 
aukščiau išdėstytą planą įgy
vendinti ? Tai pareis nuo ben
drai susitelkusių viršminėtų 
organizacijų noro, jų vadų pa
sišventimo.

Jie žino kokį prieš save dar
bą turi. Pirmiausia turės ap
sisaugoti nuo pavienių veikėjų, 
oportunistų, kurie norės pasi
naudoti ta organizacija. Or
ganizacija neprivalo pataikauti 
jokiam pavieniam asmeniui ir 
nepaisyti jo karjeros, bet dirb
ti visai tautai, visai išeivijai 
būtiną darbą. Privalo pasiti
kėti kultūringos musų visuome
nės parama, joje ras tą mede- 
gą kuri pastūmės žengimą į 
gražų rytojų. J. Sagys.

DĖKOJAME
Brooklyno katalikiškų ir tau

tinių draugijų Lietuvos Nepri
klausomybės 17 metams minėti 
komitetas taria nuoširdų dėkų 
visiems kalbėtojams, daininin
kams, chorams ir visiems taip 
paminėjimui, taip vakarienei 
pasidarbavusiems asmenims, ir 
Vilniui Vaduoti Sąjungos vei
kėjams už pardavinėjimą Vil
niaus pasų ir ženklelių.

Dėkų, gerbiamai visuomenei 
supratusiai Dienos svarbumą ir 
taip gausiai atsilankiusiai.

Tikime, sekančiais metais, 
visiems kooperuojant, dar iškil
mingiau paminėsime ir išveng
sime trukumų kurie pasitaikė 
šiais metais.

Bendro Komiteto valdyba: 
J. Sagys, Pirmininkas, 
J. Antanavičius, Sekret. 
J, TumaSonis, Iždininkas.
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
Įvairios Žinios Chicagos antrašas 1621 So. WbAtbrii AveJ
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Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

DARSŪNIŠKIS
Mažas miestelis, buvęs se

nais laikais pilnateisis 
miestas

PAPILYS
Miestelis iš kurio apielinkės 

paėjo garsusis kovotojas
Jonašas Radvila

S. surengė biznišką 
Vakaras buvo gana 
o kalbėtojai nesigai- 
dumus ten susirinku-

dieną

Trakų apskrityje, deši
niame Nemuno krante, gra
žioje lygumoje, yra senas, 
gana jaukus Darsūniškio 
miestelis. Nors šio mies
telio praeitis ir nėra tiks
liai žinoma bet jį senu va
dinti pagrindas yra todėl 
kad jis turi net savo herbą: 
Šv. Kazimieras dešinėj ran
koj laiko trijų žiedų leliją, 
o kairėje — kryžių. Iš to 
galima daryti išvadą kad 
Darsūniškis 
svarbus ir 
teises.

Darsūniškį 
švelnios išvaizdos kad ir 
nedidelė akmens muro baž
nyčia, statyta 1820 metais. 
Ties didžiosiomis durimis 
yra senos Lietuvių rašybos 
sekanti užrašai: “Eikite pas 
Mani visi kurie vargstate 
ir apsunkinti. O asz atgai- 
visiu. X. 28....” “Szitai 
pribuvimas Dievo su žmo
nėmis..?.” “Ir nuszluos- 
tis Dievas visas aszaras nuo 
akių jų — 217”. “Nenoriu 
atleisti juos alkanus, kad 
jiems netruktu sylos ant ke
lio. Mat. XV. 32.” “Namaj 
Dievo — Namaj maldos — 
Praszykite o apturėsite — 
Vieszpats padetoju 
p. 3”.

Bažnyčios vidus 
jaukus. Žmones visi Lietu
viai. Miestelį sudaro trys 
atskiros gatvės. Viena iš 
jų Kruonio link, yra apie 1 
kilometras ilgumo, tiesi, iš 
abiejų pusių apsodinta kle
vais, liepomis ir kitais la
puočiais medžiais. Gatvės 
gale yra senai statyti ant 
keturių mūrinių stulpų var
tai, kurių viršuje po stoge
liu yra Šv. Agotas statula. 
Kita gatvė — Jezno link, 
vadinama “Slampinė”, ku
rios gale yra tokie pat var
tai su Šv. Jurgio paveikslu. 
Trečios gatvės gale, į Birš
toną, yra tokie pat vartai 
su šv. Kazimiero statula. 
Visi šie vartai ypatingai 
gražiai puošia miestelį.

J. J.

senovėje buvo 
turėjo miesto

puošia daili,

mano,

gana

1934 METU BONU 
KUPONAI

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

I =

Papilys yra nedidelis val
sčiaus miestelis Biržų ap- 
skrityj. Miestelis stovi gra
žioje vietoje ant kalniuko, 
kurio pašlaite pietinėje pu
sėje teka Rovėjos upelis. Į 
Papilį sueina keliai nuo- 
Kvietkų, Pandėlio, Vabal
ninko ir Biržų miestų. .

Miestelį puošia dvi, Rymo 
Katalikų ir Evangelikų Re
formatų bažnyčios. Senoji 
katalikų bažnyčia buvo me
dinė, ir taip nuseno kad 
reikėjo statyti nauja, kuri 
yra mūrinė, tik ką baigta 
statyti. Abi bažnyčios ap
mūrytos akmenų švento
riais ir paskendusios milži
niškų, šimtamečių lapuočių 
medžių vainikuose.

Miestelis neišgrystas, 
del pavasarį ir rudeni 
na šlapias.

Papilyje randasi šios
taigos: valsčiaus valdyba, 
pašto, telegrafo ir telefono 
įstaiga. Dvi pradžios mo
kyklos. Taip pat yra žemės 
ūkio kooperativas “Rovė
ja”, keletas Lietuviškų, Zy- 
diškų krautuvių, vaistinė ir 
veterinarijos gydytojas.

Iš organizacijų paminėti
nos: “Pavasario
kuopa, Lietuvos Jaunimo 
Sąjungos skyrius, Lietuvių 
Tautinio Jaunimo Sąjungc-s 
“Jaunoji Lietuva” skyrius, 
“Radvilos” draugijos sky
rius; Evangelikų moterų 
sąjungos skyrius, ir šaulių 
buris.

Pietinėje Papilio pusėje 
stovi didelis Papilio dvaras, 
senovėje jis priklausė gar
siems didikams Radvilams. 
Jame 1612 metais gimė di
dis už Lietuvybę kovotojas 
Jonušas Radvila.
Lenkų 
Pilyje, 
ras su 
miškų 
Suazelio.

Arčiausi prie Papilio kai
mai šie: Gudeliai, Kiliškiai, 
Garšvos, Kubilia, Bakškiai 
ir Sližiai. Kidronėlis.

to- 
ga-

js-

Vasario 17 d. Chicagos so- 
cialfašistai po priedanga A. L. 
T. A. S.
vakarą, 
mizernas, 
Įėjo leisti
siems į akis.

Vyriausi kalbėtojai buvo so- 
cialfašistų organo redaktorius 
ir jam ištikimas konsulas. Abu 
jie savo kalbas taikė į “antro 
skridimo” biznelį. Nieko keis
to jei Grigaitis pučia savo biz
nį, tačiau atrodė labai keista 
kuomet Lietuvos konsulas rėkė 
už cicilikišką biznį.

Ponas konsulas kalbėdamas 
gal but ir nepasijuto kai pasa
kė ir teisybės žodžius, ar bent 
dalinai, sakydamas, “Antrasis 
sklidimas Lietuviams didžiau
sia gėda!”

čia reikia pastebėti p. kon
sului kad musų socialistai jau 
daugelį panašių gėdų Lietuvių 
tautai užtraukė.

Mums visai negaila kad p. 
konsulas pasidarė 
socialistų didelis 
atviras jų agitatorius, 
mes tautininkai 
tikrinti kad jis 
si jus apsivylęs 
savo draugais, 
nekurie SLA. ponai.

šis editorijalas?
todėl kad jį rašo 

skridimo” promoteris.
lyg tai yra jo iškalno

Dar 
pats

skolos “nežinojo”, ir “nežinoda
mi” mokėjo taksus už tą pa
skolą. $500 socialistu “antram 
skridimui” aukavo, $100 socia
listui jomarkui davė, na ir da
bar tie besarmačiai SLA. nariai 
pyksta kad jiems pakėlė mo
kesčius. . . . Gėdytųsi bent.

JAUNI LIETUVIAI. LIETUVIŠKI RADIO • 
SUIMTI UŽ ŽMOG

ŽUDYSTĘ
PROGRAMAI

Hitleriškų 
užtarėjas ir 

Tačiau 
galime drąsiai 
kada nors pa

tais “dideliais” 
kaip apsivylė

jama kiekvieną valandą, 
ir naktį.” ’

Kam 
labiau 
“antro 
Išrodo
priminimas aukotojams $32,000 
sumos “antram skridimui” kad 
jie tikėtųsi ką nors pripilant 
pliene druožlių ir smyrio dulkių 
“į tokį pat” lėktuvą “Lituani
ca II”, kad “antras skridimas” 
tuo ir baigtųsi....

* Paskaičius '“Naujienas”, kur 
šaukiama daugiau aukų “an
tram skridimui baigti”, ir tame 
pačiame numeryje tokį perser
gėjimą visuomenės apie “pavy
džius lakūnus” ir “plieno druož- 
les ir smyrio dulkes” reikia ti
kėtis pranešimo kad “Lituani- 
cai II” skrendant “dideliajin žy- 
gin” — iš Wisconsino į Chica
gą, Vaitkus parašiutu iššoks iš 
lėktuvo, lėktuvas sau leptels ir 
susimuš, ir bus po visko. ... O 
kaltė bus “pavydžių, neįvardin
tų lakūnų” ir “plieno druožlių 
ir smyrio dulkių”....

JUS SLA. nariai turit klau
syti savo ponų, nes jų įsaky
mai paeina “nuo dievo” — nuo 
asabų kurios iš 'numirusių pri
sikėlė. .. . 
ir netylėsite 
mokratiško 
busit tokie 
sandariečiai 
darbavosi ir 
ralystę” už

Jeigu neklausysite 
tai negausite “de- 
palaiminimo”, ne
laimingi kaip tie 
kurie socialistams 
kone “dangaus ka- 
tai užsipelnė....

tas 
kad
ne- 

ide-

Kovo 2 d. Chicagos policija 
suėmė keturis jaunuolius, tris 
iš jų Lietuvius, Juozą žvirbli, 
17 metų amžiaus, Jurgį žvirb
lį, 15 metų, Petrą Sinkų, 20 m., 
ir Raymond Halverston, 15 m. 
Jurgis žvirblis laikomas tiktai 
kaipo liudininkas. Jie uždary
ti Maxwell gatvės policijos nuo
vadoje ir tuoj bus perduoti ap
skrities prokurorui.

Trys vyresnieji vyrukai pri
sipažino surengę daugelį plėši
mų ir praeitų nauju metų nak
tį nužudė moterį krautuvnin- 
kę ant 7745 So. Halsted st.

Jurgis žvirblis sakė policijai 
jog patyręs apie savo brolio 
plėšikiškus darbus paslėpė jo 
šautuvą norėdamas sulaikyti jį 
nuo tolimesnių plėšikavimų, bet 
jau buvo pervėlu.

---------- i U.il'.J
Lietuvių kolonija'1” - 
turtinga Lietuvis-1*1 
programais, taipgi

SLA. PONAI “finansų žino- 
novai” kitados buvo labai “ge
ros širdies”, skolino SLA. pi
nigus visiems tiems kas tik su
tiko būti “finansų žinovų’

kurie 
sulyg

KAI KURIE musų tautinin
kai pas pečių labai drąsus, bet 
kada viešai kalba tai kaip 
čigonas visa burna šaukia 
“visos partijos negeros ir 
reikalingos, aš prie jokios
jos (partijos) nepriklausau.”

Tokis žmogus kuris veidmai
niškai keičia savo žodžius yra 
paprastas silpnos dvasios mek- 
leris arba parazitas. Tokie nei 
sau nei kitiems niekame gero 
nepadarys, jei bent dolariuką 
šian ir ten pasigaus.

n en vi

sa-

sąjungos

Jis mirė 
apsuptas Tykocino 
Dabar minėtas dva- 
daugeliu apielinkės 

valdomas Prancūzo

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei
kimo apžvalga. Skridimas per Atlantiką. Soldi
no miško paslaptis. Žygio atgarsiai pasaulyje. 
Dariaus ir Girėno nuopelnai aviacijai ir musų tau
tai. Poezija apie “Lituaniią”. Skridimo rėmėjai 

ir rėmąjų komitetai.
384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

La
ban- 
New

VERČIA PAGALVOTI, 
kūnas Wiley Post nesenai 
dė skristi iš Kalifornijos į 
Yorką, bet kas tai atsitiko su
jo lėktuvu. Ant tos intencijos 
Chicagos socialfašistų organas 
parašė editorijalą -f Įsitėmykit, 
editorijalą. Tas editorijalas ver
čia pagalvoti, nes rašoma tame 
pačiame numeryje kuriame pa
skelbė jog “antras skridimas” 
“gatavas išlėkti”.

štai kaip “antro skridimo” 
promoteris apie tai nurašo:

i “. .. . Koks tai priešas, Ritas 
lakūnas (kurio Post kolkas dar 
neįvardina), įbėręs (ar pasam
dęs kitą asmenį kad įbertų) 
plieno druožlių ir smyrio dul
kių į Posto lėktuvo motorą, taip 
kad motoras ėmė gesti ir la
kūnas vos išsigelbėjo nuo ka
tastrofos.

“. .. .Jeigu lakūnas nebūtų 
greitai pajutęs kad motoras 
neina kaip reikiant, tai var
giai jisai bebūtų turėjęs laiko 
nutūpti ant lygios žemės.

“Wiley Posto motoras yra to
kios pat rūšies kaip ‘Lituanicos 
II’... . tokio pat darbo kaip 
‘Lituanica II’.... turi taip pat 
ir ‘supercharger’.... kuris pa
didina motoro jėgą, skrendant 
didelėje aukštumoje.

“Tą sabotažo darbą, kuriuo 
buvo pastatyta į pavojų Posto 
gyvastis, atliko veikiausia kas 
nors iš pavydo. Tarp lakūnų 
yra labai daug pavydo kits ki
tam, — apie ką gana gerai ži
no jau ir Lietuviai. Paprastai 
mažiau gabus lakūnas pavydi 
gabesniam. Kuomet ‘Lituani
ca II’ atvyks j Chicagą ir pas
kui leisis linkui Atlantiko krane 
to, ruošdamosi savo didžiam- 
jam žygiui, ji turės but saugo-

ir tiems 
balsuoti

žinovai” 
dolariu

šim- 
vertės

liniukais, davė 
sutiko seime 
“ukazo”.

Tie “finansų 
tų tūkstančių
bondsų pirko (komišino nega
vo), kelionės ir sugaiščių ne
padarė; Ažunario.-Devenio pa-

SLA. NARIAI bent kartą su
laukė “didelio patarnavimo” iš 
SLA. ponų, kurie dabar labai 
susirūpinę “taupymu”. Pavyz
džiui, jei nori gauti SLA. orga
ne nemokamą asmeninį pagar
sinimą, pranešk savo kuopos 
sekretoriui kad sergi, ir tavo 
vardas tuoj bus paskelbta “Tė
vynėje”.

per

kad
pa- 

apie 
val
tį li

KAIP AMERIKONAI KARIAVO PASAULI- 
LINIAME KARE

SMfeNUOTI 
LKTUMM

tlį

lh' gmms

1917 metais Amerika įsivė
lė į didįjį karą, kuris pražudė 
kelioliką milijonų gyvybių, o 
tarp jų daugiau kaip 100,000 ksmus žiuri labai objektiviai. 
Lietuvių. Kodėl ir už ką? — ■
į tą klausimą dar niekas tiks
liai ir įtikinamai neatsakė.

Keleriems metams praėjus, 
eilė knygų vaizdavo tą karą li
jo baisybes, kurios dar iki šiol 
neužmirštamos. Nežiūrint to. 
kai kurios valstybės Europoje 
tebežvangina ginklais ir verčia 
nedideles tautas susirūpinti sa
vo saugumu.

Ne visi patyrė didžiojo karo 
žiaurumą ir baisybes. Užtat 
visuomenei pravartu nors ir iš 
įdomių karo aprašymų pažinti 
tą blogybę kuri gali vėl ištikti 
kai kurias tautas arba ir visą 
.žmoniją. Amerikonas W. T. 
Scanlon bene geriausia ir labai 
vaizdžiai aprašė tą karą savo 
knygoje, “God, Have Mercy on 
Us!” (“Dieve, Pasigailėk Mu
sų!”). šią knygą Petras ir Kas
tas Jurgėlos išvertė Lietuvių 
kalbon. Lietuvos ir Amerikos 
Lietuvių spauda šį veikalą tin
kamai įvertino. Be to, rašy
tojas J. Žukauskas “Vaire” ra
šė :

“Šis veikalas yra išleistas U. 
S. A. ir savo populiarumu pri
lygsta knygai “Vakarų Fronte 
Nieko Naujo”, 
pats dalyvavo didžiajam kare, 
kaip U. S. A. armijos vyresny
sis puskarininkis ir, gerai su
pratęs kautynių psichologiją, 
sukūrė iš savo Įspūdžių minima 
veikalą. Tai yra tikras, kauty
nių psichologija pagrystas ka
ro vaizdų ciklas—ugninio fron
to gyvenimas. Aprašomų fak
tų tikrumą patvirtina vienas iš 
žymiesnių USA armijos vadų, 
Generolas J. G. Harbor. Mary- 
nai kovojo ir žuvo 
malda lupose: Dieve, 
musų!

Autorius pasakoja 
fronto gyvenimą, 
viliško gyvenimo 
banalaus pasakojimo kaip ka-

reiviai išsiilgsta namų, moterų. 
Viskas yra pagrysta kariška 
nuotaika. Autorius į karo vei-

AR TIKRAI GAUS 
LEIDIMUS?

Chicagos “Naujienos” 
stcdamos bubnija kad Vaitkus
gavo, gauna ar gaus leidimus 
skristi, ir net per kur — 
Grenladinją!

Dabar reikia prisiminti 
ir pereitą visą vasarą tos 
čios “Naujienos” bubnijo 
“gautus” leidimus, apie 
džios pripažinimus lėktuvo
karnų ir tt., ir tais pranešimais 
pamatuodami ALTASS. ponai 
rengė “skridimo” “išleistuves”, 
kurias sutrukdė iš Europos at
ėjęs “blogas oras”....

Gal butų galima tikėti kad 
leidimai duoti ar bus duodami 
jeigu kas sykis nebūtų prašo
ma daugiau aukų. Išeina kad 
tie visi kyščiojimai “gautų lei
dimų” yra tik viliojimui iš vi
suomenės daugiau pinigų. Pa
matysime. $25.00.

W. T. Scanlon

su karšta 
pasigailėk

išimtinai
Čia nėra ci- 
sentimentų,

Matyt jis karą laiko neišven
giama blogybe, su kuria reikia 
skaitytis kaip su gyvenimo dės
niu. Kraštutiniausius fronto 
Įvykius pasakodamas jis yra 
gana šaltas, paprastas. Visa 
tai neatrodo jam baisybės, ir 
moralais jis ta proga žmonijos 
nedilgina. Pačiu fronto gyve
nimu jis nesiskundžia kaip kiti 
tos rūšies romanų rašytojai. 
Autorius netraktuoja kareivius 
kautynėse kaip sužvėrėjusius 
gyvius, bet kaip paprastus, tuos 
pačius žmones. Scanlon’o ka
riaujantieji žmonės neapanka 
mirties baimės gaivališkume. .. 
Vietomis jie yra jaudinančiai 
humaniški.

Nors fronto 
vaizduota visu 
tačiau veikalas 
čio įspud^o. 
objektivumo nuopelnas, 
riui terūpėjo meniškai atvaiz
duoti karas, o visos kitos ten
dencijos jam yra svetimos. To
kiu budu veikalas neužgauna 
nacionalinių jausmų, nes kiek
viena nepriklausomybė yra iš
kovojama karu, o jos išlaiky
mas taip pat remiasi karo san
kcija. Patys vertėjai savo į- 
žangoje pasako: ‘Labai svarbu 
kad Lietuvių visuomenei butų 
teikiama tokios karo apysakos, 
kurios nedrumstų musų tautie
čių pasiryžimo ginti Lietuvos 
nepriklausomybę’. Ir ištikro, 
vertėjai 
kurį gali 
Lietuvis 
moralinės

Veikalo
Vykusiai išlaikytas stiliaus pa
prastumas ir sklandumas lei
džia knygą skaityti su pasige
rėjimu.”

Šį vertimą (400 pusi.), gra
žiais tvirtais viršeliais, skaity
tojas gali įsigyti “Dirvos” ad
ministracijoje tik už vieną do- 
larį (su persiuntimu).

TEISME NUŽUDĖ POLICIJOS 
KAPITONĄ

Chicagoje, Kovo 5 d., Moterų 
Teisme, kilus negrų riaušėms, 
policijos kapitonas Joseph Pol- 
czynski, 63 metų amžiaus, bu
vo parmuštas ant grindų ir su
mindžiotas mirtinai, ir vienas 
teismo tarnautojas sužeistas šū
vio j krutinę. Kiti du polici- 
jantai taipgi tapo sužeisti.

TŪKSTANČIAI Lietuvių Chi- 
cagoj per pastarus 
dėjo savo uždirbtus 
visokiems šmugeliams,
tančiai žmonelių likosi 
lyti”, 
yra ir 
gauti.
rie po senovei šmugelninkams 
geriausia tiki ir savo pinigus 
duoda.

gyvenimas at- 
100 nuošimčių, 
nedaro slegian- 

Tai yra autoriaus 
Auto-

Ir
patiekė tokį veikalą 

skaityti kiekvienas 
patriotas be jokios 
sau skriaudos.
vertimas gana geras.

20 metų 
dolarius 

Tuks- 
“apva-

Todel šiandien nelengva 
geram

Tačiau yra žmonių ku-
tikslui paramą

Chicagos 
šiuo kartu 
kais radio 
kad per savaitę buna iš įvairių*
stočių duodama septyni progra- '■*'■ ”!i 
mai, taigi lyg kasdien po vie- 'A'- * 
ną, jei butų jie duodami vienas' '• 
kasdien. ■‘0,677.

“Margutis’’ turi programus 
po 45 miliutas laiko kasdien: 
šiokiomis dienomis nuo 9:45 ’ 
vakarais, sekmadienį nuo 12:15 ‘
vidurdienio. ■

J. Budnikas duoda gražius ‘ “
programus su dainomis ir mu- "M- 
zika, sekmadieniais nuo 1 iki 
2 po pietų ir ketvirtadieniais -<;u 
nuo 8 iki 8:45 vakare.

Peoples Furniture (rakandų 
krautuvė) firma duoda labai 
gražius dainų ir muzikos pro- ' i 
gramus antradieniais, nuo 7 iki 
8 vakare.

Progress rakandų firma duo
da ■ pusvalandžio programą dai
nų ir muzikos sekmadieniais 
nuo 11 iki 11:30.

Dienraštis “Draugas” ' radio 
progranlus duoda trečiadienio 
vakarais nuo 4 iki 5; pirmuti
nis “Draugo” programas pra- 
skąmbėjo Vasario 13 d., buvo 
muzikos, dainų ir prakalbų. Dai
navimas labai prastas.

Dienraštis “Naujienos” . savo 
radio programus duoda trečia
dieniais nuo 9 iki 9:30 vakare. n ' 
Programas tai tikras šlamštas;-1 11 
iš programo vedėjo Adv. Kleo- 
fo Jurgelionio reikėtų tikėtis 
ko geresnio negu “kūmučių” 
blevyzgos.

Paskiausia pradėjo duoti ra
dio programus šeštadienio va
karais ir komunistai “Vilnies” 
vardų. Jų programai yra su
lyg JU plauko-

Retkarčiais pasigirsta ir kiti 
Lietuviški radio programėliai, 
tai biblistų, tai “liekarstvų” 
garsintojų, tai šiaip keno. Ne
žinau kodėl Lenkų tūluose lai
kraščiuose vis garsinama “Li
thuanian hour” šeštadienio va
karo 6 valanda, bet niekad tos 
valandos programo nesigirdi.

Viršminėti visi radio progra
mai duodami iš mažų vietinių 
Chicagos stočių ir niekur to
liau nesigirdi. Serpeta.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa

naikina žilintą, Plauki) Slinkimą ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Kreipkitės neatidėliodami ilgiau. 
Ka na $2. Jeigu nebūsit pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti.

J. SKINDER
357 W. 63 St.

Dept. C
Chicago, Ill.

Rašydami “Dirvos” Redakcijai 
arba Administracijai kokius pa
klausimus visada įdekite 3c paš
to ženklelį atsakymui.

Nedaugelis likusių knygų su; gražiais tvirtais 
apdarais nupiginta: su persiuntimu $1.00.

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”

z
r£*i.-v

-

..V!

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašo.vimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SGANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje,

“Dirva” 6820 Superior Ave Cleveland, O
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DIRVA

KAM RENGIAMA PA
SAULINIS LIETUVIŲ 

KONGRESAS

Kaip dabar Amerikoje 
dalykai eina, nesiras dviejų 
asmenų kurie sutiks nors 
viename punkte ginčuose 
kas atsitiks sekančiais dve
jetu metų Roosevelto prezi
dentavimo, — sako Rodney 
Dutcher, vienas iš Washin- 
gtono korespondentų Ame
rikos laikraščių.

Washingtone, sako jis 
galima girdėti pranašystes 
panašiai: Užeina nuolatinė 
gerovė. Karas. Sugriuvi
mas. Laipsniškas, bet tik
ras kilimas gerovėm Ir tt.

Ar Roosevelt turi bent 
koki aiškų numatyftią savo 
ateities programo? Ar jau 
baigiasi jo priemonės? Ar 
administracija visą savo pa
stangą remia tik ant kokio 
netikėto atsitikimo ? Ar 
suirutė jos tarpe yra dau
giau kas negu tik laikinos 
reikšmės ?

Tie klausimai stoja prieš 
akis kiekvienam.

Naujos Dalybos rėmėjai, i 
persergėdami visus nedėti j 
perdaug vilties Į dabartini 
apsireiškusi biznio pakili
mą, trokšta kad prasidėtų 
laipsniškas kilimas j geres
nę pusę, troškta kad pradė
tų kilti šalies ineigos, kad 
butų kas nors pasiekiama 
dabartinėmis pastangomis 
šąli gaivinti, ir nori padi
dintos federalės kontrolės 
and industrijų ir finansų.

Gerovę grąžinti per vieną 
naktį mintis dingo jau virš 
metai laiko atgal.

Prezidentas ir jo vyriau
sybė daug vilčių deda Į ke
turių bilijonų viešų darbų 
programą. Prezidentas pa
siryžo aprūpinti darbu kož- 
ną asmenį kuris tik gali ką 
dirbti ir nori dirbti, o ki
tus atimti nuo šelpimo są
rašų pagalba senatvės pen
sijų ir apdraudimu nuo be
darbės.

Greitu laiku paleidžiant 
į apivartą keturi bilijonus 
dolarių prezidentas mano 
suteikti bizniui ilgai laukia
mą pastumėjimą, kuris pa
statys ant kelio į šalies at
gaivinimą. Bus bandoma 
tas pradėti šią vasarą, per
kant reikmenis ir užve
dant galimus pradėti dar
bus.

Administracija tiki kad 
prie tų keturių bilijonų do
larių ir privatinė industrija 
papils bilijoną dolarių ar 
daugiau, ir turės pasidary
ti geriau negu yra dabar.

Pagyvensime — pamaty
sime.

Na tai jau Reiškia 
“Skrisime”!

ALTASS (“antro skridi
mo”) komitetas be jokios 
gėdos talpina Chicagos so- 
cialfašistų laikraštyje dide
lį, brangiai apmokamą atsi
šaukimą į visuomenę pra
šydamas visuomenės dau
giau pinigų, nesą “antras 
skridimas” pasiryžęs “pa
kilti į orą”....

Gražiausia to atsišauki
mo dalis štai kaip skamba:

“... . mes turime sukrus
ti visu smarkumu, jeigu 
norime kad per tas kelias 
savaites butų pabaigtos mo
kėti visos išlaidos. Aišku 
kad sąskaitos turi būti ap
mokėtos, ‘pirma negu ateis 
skridimo diena”.

Kokios “išlaidos”, kokios 
“sąskaitos”? Juk “antras 
skridimas” jau pereitą ru
denį, Rugpjūčio 26 d. buvo 
visai gatavas išlėkti ir bu
vo visos sąskaitos užmokė
ta iš tos milžiniškos $32,000 
sumos.

Jeigu tai butų sąskaitos 
socialfašistams už skelbimą 
laikraštyje “antro skridi

mo” išlėkimo, tai kam to
kias išlaidas daryti: juk iš
lėkti gali ir be to.

Šiuomi “Dirva“ reikalau
ja “antro skridimo” komi
teto parodyti visuomenei 
kokias naujas išlaidas jie 
padarė, kam ir kiek pinigų 
reikia? Nejaugi vėl visuo
menė bus mulkinama pra
šymais aukų, kuomet “an
tram skridimui” išrengti 
pilniausia turėjo pakakti 
apie $17,000, nekalbant jau 
apie $32,000.

Iš Chicagos gandai eina 
kad ALTASS komitetas no
ri kųogreičiausia atsikraty
ti “antro skridimo” ir išva
ryti jį į New Yorką, tegul 
tenaitiniai patriotai mato 
ten tupintį lėktuvą ir tiki 
jog jis lėksiąs, ir lai duoda 
daugiau aukų.

Bet didžiausia bėda tik 
tame kad be “sąskaitų ap
mokėjimo” negali iš Chica
gos išlėkit. .. .

Tas reiškia kad $32,000 
pateko į keno nors paslap
tingas rankas ir buvo taip 
sučiupinėti kad neužteko 
apmokėti sąskaitų lėktuvo, 
kurio išrengimas turėjo at
sieiti nedaugiau $20,000.

SNAIGĖS
Sukas snaigės pirmutinės,
Skraido kaip plaštakės, 
O jas seka mano mintys 
Ir ugningos akys.

Snaigės žaidžia, mintys bėga, 
Žvilgsnis tolyn slysta 
Ir ten erdvėj sidabrinėj 
Tarp snaigių paklysta.

Ei, jus, snaigės sidabrinės,
Jus mane viliojat,
Ir senai užmirštu jausmu
Širdį glamonėjat.. . .

Myliu vasarą saulėtą,
Rudenį miglotą,
Bet myliu ii- šaltą žiemą 
Snaigėm sidabruotą.

Žaiskit, snaigės sidabrinės,
Čia prie mano lango, 
Ir iššaukit kūdikystės 
Atminimą brangų!

Jonas Morkūnas.

“Atglaikina” Vaidus
Lietuvoje eina atlietuvini- 

mas pavardžių ir vietovar
džių.

Dabar štai Graikijoje at- 
graikinta sostinės vardas ir 
iš Athens padaryta Athinsi. 
Iš Piraeus — Pireefs; iš 
Pątras — Patrai.

Daugelis Graikiškų pa- 
džių yra labai Lietuviškos: 
Kondylis, Struma, Gialys- 
tras, Papas, Demistrakas, 
Kondouriotis ir tt.

Ar nepradės Graikai rėk
li kad jų pavardės yra Lie
tuviškumu užterštos ir turi 
būti atgraikintos? !. . . .

Kovo 4 d. suėjo du metai 
kai Prezidentas Roosevelt 
užėmė savo vieta.

IŠEIVIO NORAS
Mano norai kaip tų paukščių: 
Debesėliais paskrajoti, 
Po beribį dangaus aukštį 
Svajonėlėm paklajoti.
Vai sparnus kad aš turėčiau, 
Skrisčiau, lėkčiau į gimtinę, 
Pas matulę seną, mielą, 
Pas tėvelį sengalvėlį.
Ten brolelis artojėlis
Plačiam lauke vagą verčia.
Ten seselė mėlynakė 
Ploną lino siūlą verpia.
Ten prie miško,’žalio šilo, 
Prie upelio čiurlionėlio, 
Mano jaunos dienos kilo, 
Mano jaunos' ten prašėlo. . . .
Būdavo vėlu, vėlu jau,
Jau rytuos’ rausvumas bunda, 
O mus kiemelyj jaunimas, 
Ir daina kai]) kaž kas skamba.
Ak, kam tai, o jus, Svajonės!
Kam beprimenat jaunystę!
Nebėr jau jos, tik vien dejonės....
Kaip gėlė, ji greit nuvysta.
Toli šalis ta, tėviškėlė, 
Toli, toli, kaip mano laimė.
Gal but neteks, o taip norėčiau 
Sugryžt į mano gimtą kaimą. ...

Mažeikiai. Pauliu Gaubys,

Kaunas. — “Lietuvos Aidas” 
atspausdino platų pasikalbėji
mą su Draugijos Užsienio Lie
tuviams Remti pirmininku. Adv. 
R. Skipičiu. Apibudinęs drau
gijos veikimo įvairias sritis, 
p. Skipitis palietė Lietuvių že
mės ūkio kolonijas ir numaty
to sušaukti Kaune pasaulio Lie
tuvių kongreso klausimus, šiais 
klausimais pasisakė taip:

— Jau nuo seniau yra kelia
mas specialios Lietuvos žemės 
ūkio kolonijos klausimas. Viso 
tam minimos keturios valsty
bės: Pietų Amerikoje, Brazili
ja ir Argentina, ir Afrikoje— 
Angola ir Tanganiko. Pietų 
Amerikoje turime dideles Lie
tuvių kolonijas, o Afrikoje rei
kėtų sukurti. Tačiau Afriko
je, pasak Prof. K. Pakšto, esą 
žymiai panašesnės i Lietuvos 
gyvenimą klimatinės, ekonomi
nės ir kitos sąlygos. Iš teore
tinio šiuo klausimu aiškinimosi 
tuo tarpu dar neišeita. Tačiau 
pats klausimas vis darosi aktu- 
lesnis, ir nesenai Įvykęs drau
gijos atstovų visuotinis suva
žiavimas pabrėžė esant reikalą 
šį klausimą pradėti vykdyti. 
Konkretus žingsnis, draugija 
mano, šiuo klausimu bus pada
rytas po viso pasaulio Lietuvių 
kongreso, kuris šiais metais 
šaukiamas Kaune.

— Kongreso programas, kaip 
ir tiksli data, tuo tarpu dar ne
nustatyta. Atrodo kad geriau
sia gal butų jį šaukti Liepos ar 
Rugpjūčio pirmomis dienomis. 
Jame svarstyti, atrodo, reikės 
viso pasaulio Lietuvių organi
zacijos klausimą, žemės ūkio 
kolonijos klausimą, ir eilę iš
imtinai kultūrinių klausimų, 
kaip išeivijoje turėjimo savo 
Lietuviškos mokyklos, savos 
spaudos ir kt. Kongreso metu 
numatoma ir viso pasaulio Lie
tuvių meno paroda ir sporto 
olimpiada.

— Lietuvių tauta turi di
džiausią procentą gyvenančių 
užsienyje savo tautos sūnų iš 
visų kitų Europos tautų — ne
mažiau kaip 35 nuošimtį, o gal 
visą 40 nuošimtį, j

— Itin užsienyj gyvenančiais 
Lietuviais reikia susirupint dar 
ir todėl kad esame maža tauta 
ir, be to, Lietuviai užsienyje 
yra labai išbarstyti, kas viskas 
sudaro Lietuviams dar žymiai 
didesnį negu kitų tautų išei
viams pavojų išnykti. Apla
mai, nėra nei vienos valstybės 
kurioje Lietuvių nebūtų. Jų 
rasi ir Palestinoje, ir Persijoje, 
kur Lietuvis yra arti- patarėjo 
šachu. Draugija gauna laiškų 
ir iš Indo-Kinijos, ir iš Afrikos, 
Lietuvių draugijos yra Barce- 
Icnoje (Ispanijoje), ir Sidnėju
je (Australijoje), kur Lietuviai 
švenčia Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Didesnės ar ma
žesnės Lietuvių kolonijos yra 
net 15-koje valstybių.

— Užsienio Lietuviams Rem
ti draugija nori kad Lietuviai 
ir užsienyje paliktų Lietuviais; 
kad jie ir būdami svetur turėtų 
nors minimales sąlygas jaustis 
Lietuviškoje kultūroje: turėtų 
savo kalbą, mokyklą, bažnyčią, 
spaudą; kad Lietuvio gabumas, 
patyrimas bei išsilavinimas ir 
svetur galėtų kiek galima dau
giau pasireikšti. Tai yra pa
grindiniai draugijos principai 
kurių ji siekia. Pasaulėžiūros, 
įsitikinimo klausimų draugija 
visai neliečia.

— Iš šių principų išeidama, 
draugija mano kad Lietuvai 
reikia specialės žemės ūkio ko
lonijos, kur galėtų rasti dau
giau negu ikšiol, nuvykus į Rio 
de Janeiro ar kur kitur, nei 
vietos nežinodama nei kalbos 
nemokėdama, patikrintą ateitį 
Lietuvos prieauglio dalis, kur 
galėtų pritaikinti savo jiegą ir 
net dalis 'muki] inteligentijos. 
Iš šių principų išeidama, drau
gija šaukia ir viso pasaulio 
Lietuvių pirmutinį kongresą, 
kuris turi praeiti dvasinio, kul
tūrinio ir ekonominio susiarti
nimo obalsiu. Tsb.

DARBININKAMS MOKINIAMS SAM
DOS TAISYKLĖS LIETUVOJE

Jomis bus pašalinta daug iki šiol įmonėse 
buvusių nenormalumų.

Lietuvoje iki šiol įvairių šakų pramo
nės įmonės, priimdamos darbininkus mo
kinius, kiekviena elgdavosi savaip. Rakei 
tus pramonės darbininkų samdos įstaty
mą, darbininkų mokinių priėmimas juo 
tapo visai aiškiai nustatytas.

Taisyklėse numatoma kad darbininku 
mokiniu vadinamas tas asmuo kuris įsto
ja įmonėn išmokti tos įmonės darbo ar 
kurios specialybės. Darbininkais moki
niais gali būti priimami ne jaunesni kaip 
14 metų amžiaus. Atskirose įmonėse dar
bininkų mokinių amžius gali būti darbo 
inspektoriaus pakeltas.

Mokinius priimti negalės kiekviena 
įmonė; bus leidžiamą priimti tik tokioms 
įmonėms kurios gaus leidimus mokiniams 
priimti. Leidimus priimti mokiniams iš
duos vietos darbo inspektoriai, atsižvelg
dami į tos darbo srities specialistų reika
lingumą ir darbo sąlygas įmonėje. Tuo 
pačiu bus apsisaugojama nuo kai kurių 
specialybių darbininkų perviršio. Paveiz- 
dan, šiuo metu jaučiama aiški spaustuvės 
darbininkų perprodukcija, beveik visos 
spaustuvės gi yra priėmusios ir priima 
naujus kandidatus į spaustuvninkus. Dau
gelyje spaustuvių mokinių priimta visai 
neproporcingai esamų darbininkų kiekiui. 
Panašiai yra ir kitų darbo sričių įmonėse.

Mokinių priėmimo sureguliavimas ap
saugos ne tik nuo kai kurių specialybiij 
darbininkų perviršio, bet ir bedarbių gau
sėjimo. Jaunuomenė, nepatekdama į vie
nos specialybės mokymąsi, galės stoti mo
kytis kitos specialybės, kurioje darbinin
kų dar trūksta, o musų įmonėms dar trūk
sta daugelio sričių specialistų. Toks vy
riausybės žygis, be abejo, bus visų sveiki
namas.

Kas bus priimami mokytis
Darbininkais mokiniais bus priimami 

tik pakankamai moką valstybinę kalbą ir 
pristatę valdžios gydytojo pažymėjimą 
apie sveikatą, ir įrodymus kad kandida
tas yra baigęs pradžios mokyklą ar žemes
nę amatų mokyklą. Mokiniai galės būti 
priimami įmonėn ne ilgesniam kaip trejų 
meti] laikui." Esant reikalui, darbo in
spektorius galės atskiriems asmenims šį 
terminą pratęsti. Iki šiol kai kurios įmo
nės priimtus darbininkus laikydavo moki
niais daug ilgiau, nes darbininkus laikant 
mokiniais mokėta žymiai mažesnis atlygi
nimas. Dabar nustatoma kad įmonės sa
vininkas, mažindamas darbininkų skaičių, 
galės atleisti nuo darbo tik tokį mokinių 
nuošimtį koks nuošimtis atleidžiama dar
bininkų. Jei mokinys išbuvęs vienoje įmo
nėje apmokymui nustatyto laiko dalį, per
eis kiton tos pat rūšies įmonėn dirbti, tai 
anksčiau jo išbūtas laikas bus įskaitomas 
į nustatytą apmokymo laiką.

Priimtiems įmonėn darbininkams moki
niams turės būti išduota vyriausiojo dar
bo inspektoriaus nustatytos formos atsi
skaitymo knygelė, kuri atstos sutartis. 
Samdytojas ir darbininkas mokinys turės 
vykdyti visas samdos sutarties nustaty
tas sąlygas ir taisyklių reikalavimus. Su
tarties vykdymui garantuoti įmonės savi
ninkui draudžiama imti iš darbininko už
statas.

Kiekvienam mokiniui bus nustatoma 
keturių savaičių bandomasis darbo laikas; 
tame laikotarpyje sutartis galės būti nu
traukta vienos ar kitos besitariančių šalių.

Samdytojas, priėmęs mokinį, turės 
rūpintis jo tinkamu mokymu, neužimda
mas jo kitiems pašaliniams darbams. Mo
kinius turės mokyti ir prižiūrėti kvalifi
kuoti instruktoriai, pakankamai moką val
stybinę kalbą. Reikia pažymėti kati dabar 
yra eilė įmonių kuriose meisteriai specia
listai yra svetimšaliai nemoką Lietuvių 
kalbos. Jie negali su mokiniais susikalbė
ti ir mokyti.

Mokiniai turės teisę gauti už savo dar
bą sutartą atlyginimą. Darbo inspekto

rius, duodamas leidimą priimti įmonėn 
mokinius, galės statyti darbininkų moki
nių atlyginimo sąlygas.

Kiti mokinio santikiai su samdytoju, 
nenustatyti taisyklėmis, bus tvarkomi pa
gal pramonės darbininkų įstatymo samdos 
nustatymą. “L. A.”

KAIP RUOŠIASI PERTVARKYTI 
LIETUVOS MOKYKLAS

Jau kuris laikras Lietuvoje ruošiama 
tam tikras mokyklų pertvarkymas. Šis 
pertvarkymas pagrindinai pakeis ligšioli
nę mokyklų sistemą ir mokymo dalis.

Dabar pradžios mokslas Lietuvoje yra 
privalomas. Kiekvienas vaikas sulaukęs 
7 metų amžiaus, privalo lankyti pradžios 
mokyklą. Joje mokslas išeinamas per 4 
metus. Pertvarkius pradžios mokyklas, 
jose mokslas tęsis 6 metus. Aukštesnėse 
mokyklosė-gimnazijose mokslas bus 7 me
tų. Už tai bus panaikinta dabartinės vi
durinės mokyklos, kurios yra lyg tiltas 
iš pradžios mokyklų į gimnazijų aukštes
nes klases. Dalis dabartinių gimnazijų 
mokslo bus išeinama pradžios mokyklose.

Visoms mokykloms ir mokytojai bus 
atitinkamai paruošti. Dabar jie ruošiami 
dešimtyje mokytojų seminarijų. Netru
kus šios seminarijos bus panaikintos, o jų 
vietoje bus įsteigta mokytojų institutai. 
Dabartinių vidurinių mokyklų mokytojai, 
panaikinus jas, eis dirbti į pradžios šešia
metes mokyklas. Del to.išpradžių moky
tojų trukumo nebus.

Greta to dar svarstoma amatų mokyk
lų plėtimo klausimas. Manoma miestuo
se ir didesniuose miesteliuose steigti že
mesnes amatų mokyklas. Jos taip pat bus 
derinamos prie šešiametės pradžios moky
klos. Plečiant šių mokyklų tinklą, reikės 
nemažai ir pinigų. Mat, dabar tokių mo
kyklų ir mokymo įrankių Lietuvoje yra 
mažiausia. Užtaigi amatų mokyklų plė
timas bus netoks spartus kaip reikalinga.

Šios mokyklų reformos Lietuvoje da
romos keliais sumetimais. Norima kad 
pradžios mokyklas išėjusieji butų daugiau 
apsišvietę. Juk pradžios mokslas Lietu
voje nieko nekaštuoja. Iki šiol baigusie
ji gimnazijas jokios specialybės dar ne
gaudavo. Jų šimtai likdavo be darbo, nes 
aukštąsias mokyklas eiti ne visi turėdavo 
pinigų, šiuo mokyklų pertvarkymu dar 
norima kad Lietuviai daugiau domėtųsi 
amatais ir ateityje jais plačiau verstųsi.

Tsb.

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI 

30c
Su persiuntimu į kitus miestus — 30c. 

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Reikalaukit “Dirvoje”

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susįpažinsit su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių 
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun- 
timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”

SAPNLNYKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

KAINA Su prisiuntimu 75c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave.Cleveland, Ohio



DIRVA

UŽBURTAS KALNAS
(Tęsinys iš pereito num.)

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Nors ir skubiai gryžo Raivedys, bet 
pavijo ji Lenkai: kaip ruja vilkų vijo ji. 
Ne kartą jam ir kelią mėgino pastoti, bet 
kaip viesulas praeidavo, prasimušdavo pro 
juos Raivedys.... Tik juo toliau, juo dau
giau buvo priešininkų.... Ir pagaliau pik
ta gadynė atėjo Dainaviečiams: apstojo 
iš visų pusių Lenkai, kaip marška laukus 
nuklojo. Kur vienas Dainavietis buvo, ten 
šimtai Lenkų stovėjo. Tik nenuliudo ber
nai ir pradėjo skinti sau kelią. Ilgai sky
nė, kol prasiskynė, bet liko ir gausios im- 
tuvės, liko ir jauna Raivedžio mergelė... .

Nenorėjo be jos gryžti Raivedys ir 
paliko visus ir vienų vienas nujojo į Len
kus. ’Suėmė jj priešininkai ir nuvedė prie 
didžiojo savo vado, kurs žilas buvo kaip 
sena obelis.

Ir prakalbėjo i ji Raivedys:
— O jus, Lenkai, visi kurie čia susi

rinkę esate, kunigaikščiai, bajorai ir šiaip 
kareiviai, klausykte ką aš jums pasaky
siu.... Jus daugel čia, o aš vienas Į jus 
atėjau ir nepabijojau jūsų, nors ir daugel 
pikta jums, kaip priešininkas, padariau.

— Mes ne stabmeldžiai, kaip jus, mes 
pikta nedarom kas Į mus pats ateina-, bet 
priešininkams sunkiai keršyti mokame, — 
atsakė Lenkų vadas.

— Žinau. Bet jus matėt kad aš pra- 
skyniau sau kelią per jūsų minias ir bu
tai! prasimušęs kad tris kart tiek jūsų 
butų buvę ne kaip dabar yra....

Sumurmėjo Lenkai, sutaršė kaip bi
tės avilyje, išgirdę jo kalbą, bet piktai pa
žiurėjo i juos senas karvedys, suraukė 
kaktą, ir tuojau visi nutilo.

— Daugel pikta aiš jums padariau ir 
dar daugiau padarysiu jei neklausysit ma
no kalbos.

— Negrąsyk mums kol musų rankose 
esi.... — pasakė Lenkas.

Išaukšto dirstelėjo kunigaikštis Į Len
ką ir puikiai atsakė:

— Nebijau aš jūsų ir nebijosiu niekuo
met. Kitaip aš tau atsakytai!, bet dabar 
— dabar atėjau kad draugu, ne priešinin
ku, jums butau.

Jūsų rankosna Įpuolė mano vergė, ku
rią aš pamylėjau kaip širdį savo. Atiduo
kit ją man! Jei neatiduosit, aš kardu jos 
pas jus jieškosiu, kol nesurasiu, ar galo 
sau negausiu....

Girdit, Lenkai! Ar vergę man atiduo
kit, ir busiu jūsų draugai, o jei ne — tai 
tokius gaisrus sukursiu jums kokių ne
pamena jūsų tėvai!....

Nutilo kunigaikštis.... Ilgai rymavo, 
rankom pasirėmęs, senas Lenkų karvedys 
kol žodi prabilo.

— Nebaidyk karu, kunigaikšti, mes 
nebijom; visa yra rankoje Dievo.... O 
kad draugu mums liktai, ne priešininku, 
kad veltui nelietai krikščionių kraujo, gei
džiu iš visos širdies. Bet aš tau štai ką 
pasakysiu: kaip panorės toji tavo buvusi 
vergė taip ir bus, o dabar buki, kol kas. 
svečiu musų, o jei panorėsi bėgti, vergu 
liksi....

Ir tuo skyrėsi.
Džiaugėsi Lenkai kad rankosna savo 

gavo baisiausi iš Lietuvos kunigaikščių, 
kad dar draugu jų tapo...: ir nuvedė ji 
butan kur gyveno karvedys, davė jam di
džių dovanų ir gerbė ji kaip gerbė savo 
valdovus.

O kai gryžo karvedys namo, su juo ir 
Liškevos kunigas ir jaunoji mergė, kuriai 
patiko Raivedys kad gražus buvo ant bu
do ir stogo, nors šiurkštus kalba ir apsi
ėjimu.

O kad ir nepasidabojus butų, tai gi
minė ir visi žmonės tos šalieš* meldė jos 
kad sutiktų.... Ir sutiko mergelė, gar
saus Lenko bajoro duktė. Tik ji norėjo 
kad Raivedys išsižadėtų savo dievų ir ga
lingo Perkūno, o gerbtų tą Dievą kurį ji 
gerbia. Ir siuntė į jį kas vieną dieną sa
vo šalies krivį kad įkalbėtų jam jog nė
ra geresnio dievo kaip tas kurį Lenkai 
gerbia.

Klausė kantriai Raivedys jo kalbų, 
nes taip norėjo daili jo mergelė, bet širdis

dažnai virė kaip niekino jo dievus sveti
mos šalies krivis.

Kentė kentė, bet neiškentė ir taip į jį 
prakalbėjo:

— Klausyk, krivi, kokis tavo dievas 
kad jis nuo žmonių neapsigynė kurie jį 
kankino? Ir dievas jis kokis tai menkas. 
Ne kareivių dievas jisai, tik moterų, ku
rios bailios. Argi musų Perkūnas tokis? 
Kai jis prakalba tai žemė dreba, ir žmo
nės ir dievai jo bijo. Kad aš, jo išsigynęs, 
tavo dievą tik gerbtai!, išjuoktų mane visi 
musų šalies žmonės. Jie myli Perkūną, 
kurs graudžia kai jie eina kovon....-

Ir daugiau klausyti Raivedys nenorė
jo. Nors ir verkė, nors ir prašė gražiai 
jauna bajoraitė, bet atsakė jai Raivedys 
kad gerbtų ji sau savo dievą, kuriam ir jis 
duos gausių aukų kad palankus jam butų, 
bet savo dievų neišsižadės ir kaip gerbė 
juos taip ir gerbs.

Penkis mėnesius viešėjo ten Raivedys, 
o šeštame pradėjo namon rengtis, kad su 
močiute pakalbėjus, kad vestu veins prisi- 
ruošus.

. Ii' gryžo Raivedys namon, o jį nuly
dėjo du broliu jaunosios mergelės....

Linksmios, laimės pilnos, bėgo jauno 
kunigaikščio dienos aukštoje jo pilyje. Ir 
saulė jam skaisčiau leidos ir tekėjo, ir ža
li sodai linksmiau šlamėjo, siausdami su 
vėjeliu.

Laimėje gyveno Raivedys su savo jau
na žmona.

Ilgam laikui atidėjo kerštą kaimy
nams kurie jį niekino, užmiršo karą ir 
medžiokles, giliosna mergelės akysna be
žiūrėdamas, ten laimės sau bejieškodamas.

Gyveno taip metus, antrus, o kai tre
ti praėjo tai ir neapsižiurėjo: vistiek kaip 
viena vasaros diena, kaip šilta vasarėlė 
trumpa.

Ir gerbė jis savo dievus ir gausiai 
jiems aukavo, kad laimės kelią jam dievai 
klotų.

O jauna kunigaikštienė tai gerbė tik 
savo Dievą. Didžiausioje menėje įtaisė 
gabiją, kurioje rytą ir vakarą svetimos 
šalies krivis aukas jam dėjo. Ir juo toliau 
juo daugiau ateidavo žmonių naujo Dievo 
gerbti su jauna kunigaikštiene. Tik vie
nas Raivedys ten neužeidavo, svetimo die
vo negarbindavo, nors jam ir gausiai au
kodavo. Veltui verkė, veltui meldė jauna 
jo žmona kad savo dievus pamestų, kad 
jos Dievą pamylėtų.... Veltui svetimos 
šalies krivis jam įkalbinėdavo, veltui kerš
tu naujo Dievo grąsindavo.... Tik juo
kėsi Raivedys.

— Ova, ar Perkūnas silpnesnis negu 
jūsų Dievas, kurs tinka tik'moterims ?.... 
Tegerbia ji savo dievą, o aš savo.... Aš 
nenoriu kad žaibais Perkūnas pilį man su
griautų: su juo maži juokai.

(Bus daugiau)

PAŠAIPA
Už gaspadoriaus sveikatą 
Gersim alų su akvata;
Už sveikatą gaspadinės 
Ištuštinsim tris stiklines!
Gaspadinė jauna, greita, 
Neša sūrį, kojas raito; 
Gaspadorių turim gerą, 
Pila alaus mierą gerą!
Kas kam rupi kas kamaroj, 
Bile yra viso gero.
Gerkim, gerkim, uliavokim, 
Gaspadoriam dėkavokim!
Smuikos šriubus suktum, 

temptum,
Kiškas tiestum, kojas 

lenktum,
Kaip tik kojas ištaisysiu, 
Tuoj suktinį padarysiu!

Ge-lis.

šypsenos
— Ko tu vis žiuri mote

rims į dantis kada su jom 
kalbi ?

— Žioply, kaip nežiūrė
jęs į dantis atspėsi moters 
senumą? Juk čigonas no
rėdamas ištirti kumelės se
numą visuomet pažiūri į 
dantis.......

Sakoma, kad jaunas žino
tų, o senas galėtų — viena 
linksmybė butų!

Lengva ant bačkos užsili
pus pamokslus sakyti, bet 
ne lengva juos gyvenime 
įvykdyti.

Mineralai Lietuvoje. Lietuvoje neka- 
sama nei anglies, nei metalų: geležies, auk
so, sidabro ir kt. Tačiau negalima sakyti 
kad Lietuvos žemės gelmėse nėra naudin
gų mineralų. Lietuvos mineralai dar nė
ra pakankamai ištirti ir, antra vertus, nė- 
•ra plačiau kasami ar naudojami net ir tie 
mineralai kurie yra žinomi. Trumpai kal
bant, Lietuvoje yrą gipso, klinties, durpių, 
molio, geležies rūdynų, mineralinių šalti
nių ir kt.

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.

KAINA su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

“LAISVOJI MINAIS”
Vienintelis laisvos minties mėnesinis žurnalas Lie
tuvoje, Lietuvos Laisvamanių Etinės Kultūros Or
ios organas. Aiškina racionalizmų principus, ko
voja su prietaringumu, skelbia etikos dėsnius, ben
drai atlieka sunkų darbų Lietuvoje, kur dirva nuo 
senai užleista.

ATSIŲSKIT 1 DOLARI LAIŠKO PERLAIDA, 
ARBA APDRAUSTU LAIŠKU, GAUSITE 
•‘LAISVĄJĄ MINTJ” Už VISUS 1934 M.

Adresas:
“LAISVOJI MINTIS”

Aguonų gatvė Ni>. 8 Kaunas Lithuania.

O kas tada bus? Ameri
kos bolševikai džiaugiasi ir 
giriasi kad Rusijoj maistas 
nupigo po 15 iki 40 nuošim
čių!

Tai gerai iš vienos pusės, 
bet kai maistas nupigs dar 
daugiau, ar tada ir ten ne
bus tas pats kaip Ameriko
je: maisto perdaug, bet jis 
toks pigus kad neapsimoka 
į rinką vežti, geriau išmes
ti....

Išlaidi Žmona
— Kad žinotum, brolyti, 

kokią aš išlaidžią žmoną 
gavau: ji prašo iš manęs 
pinigų nuo ryto iki vakaro.

— Ir ką gi ji su tiek 
daug pinigų veikia?

— Nežinau, brolau, aš jai 
jų visai neduodu.-...

Advokatų Baliuje Čikagoje
— Žiūrėk, ir tie cicilikų 

pakalikai kelia taurę už fa
šistišką Smetonos valdžią 
Lietuvoje. Kas čia pasida
rė ?....

■— Konzulis pakėlė tai ir 
jie kelia. Cicilikai turi jo 
klausyti. Sako kad Grigai
čiui pažadėję teisingumo 
ministerio portfelį.

— Ką?! Kas pažadėjo?
— Ministeris Pirminin

kas.
— Tūbelis?
— Visai ne. Busintis mi

nisteris pirmininkas....
_  ???....

Pataikė
— Žinai, Onyte, Antanas 

man pareiškė kad mylįs ma
ne ir norįs mane vesti....

— Na ir ką: ar sutinki?
— Ne. Pasakiau, pasi- 

jieškok kvailesnės....
— O ką jis į tai?
— Jis puolė ant kelių ir 

apkabinęs sušuko: Tu vie
nintelė!

Idijotai
Pranas: — Žmonės vis 

kalba apie kaž kokius idi- 
jotus. Kas tai per vieni?

— Nagi jie tokie pat 
žmonės kaip aš arba tams
ta....

Iš Kauno j Kaišedorius
Ponia vežasi traukinyje 

šuniuką. Konduktorius sa
ko:

— Už šunį tamsta irgi 
privalai sumokėti bilietą.

Ponia užmoka pinigus ir 
sodina šunį ant suolo. Kon
duktorius reikalauja laikyti 
šuniuką ant grindų. Ponia 
atsako:

— Jei aš už šuniuko ve
žimą užmokėjau tai jis gali 
užimti sėdimą vietą....

Konduktorius purto gal
vą:

— Perskaityk tamsta už
rašą viršuje: “Draudžiama 
kojas dėti ant suolo”.

KANADOS 
NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

MINĖJO VASARIO 16. Va
sario 16-tą, Lietuvių parapijos 
salėje buvo surengta paminėji
mas Lietuvos nepriklausomy- 
mybės. Programą surengė šv. 
Jono draugija. Buvo suvaidin
ta veikalas “šventadarbiai”, at
likta patenkintinai. Deklama
vo J. Bernatonis ir J. Grubevi- 
čius. Toliau sekė jaunų vaiku
čių muzikos mandolinų orkes
tras, vedant S. Balčiūnui. Jų 
gabus griežimas iššaukė publi
koje didelio pasitenkinimo.

Toliau sekė Lietuvos didvy
rių Atlantiko nugalėtojų Da
riaus ir Girėno pagerbimas: 
tam tikroj tvarkoj dvi jaunos 
mergaitės uždėjo vainiką ant 
jų didelio paveikslo. Tame pa
sidarbavo p. O. Kalinauskienė. 
Eiles pasakė V. Dervinytė ir 
Vilkelytė. Po to sekė šokiai. 
Publikos buvo pilnutėlė salė.

Kaslink vakaro tvarkos tai 
jos buvo mažai. Tai buvo ren
gimo komisijos kaltė. Tokius 
paminėjimus reikia daugiau 
paįvairinti, ypač kalbomis, dai
nomis.

MIRĖ JAUNI VYRAI. Va
sario 18 d, mirė Jurgis Milke- 
raitis, 32 m. amžiaus. Paėjo 
iš Lietuvos Tauragės ap. ir v., 
Pažerėnų kaimo. - Atvažiavo į 
Kanadą 1927 metais, taip pat 
laimės jieškoti, kaip visi kiti 
Lietuvos darbo žmonės. Dau
giausia dirbo sunkius darbus. 
Pastaru laiku buvo išvažiavęs 
Į kitą mietelį, Gwalf, Ont., kur 
gavo lengvesnį darbą. Paskiau 
pradėjo nesveikuoti, bet kentė 
ir nesilankė pas daktarą. Va
sario 12 d. turėjo atsigulti li
goninėn. Gydytojai pripažino 
kad liga nepagydoma, tik gali 
būti vilties padarant operaciją. 
Padarius operaciją tačiau ligo
nis nedalaikė ir užbaigė savo 
gyvenimą šioje vargų šalyje.

Velionis buvo pavienis, link
smo budo, geras Lietuvis, ir 
buvo visų Toronto Lietuvių •my
limas. Giminių jis čia neturė
jo ir prie pašalpinių draugijų 
pastaru laiku neprigulėjo. Lai-

dotuvėmis rūpinosi St. Lauri- 
navičius. Velionis buvo Evan- 
gelikų tikybos, palaidotas vie
tos Evangelikų kapinėse. Da
lyvavo nemažas skaičius drau
gų ir pažystamų, suteikdami 
paskutinį patarnavimą. Ilsėkis 
amžinai šaltoje žemelėje.

IŠVAŽIAVO LIETUVON. IS 
Edmontono vykstąs atgal Į Lie
tuvą, Toronte buvo sustojęs ke
letui dienų paviešėti pas E. Na- 
rūšį, Mečislavas Narušis, kuris 
pasinaudojo proga plačiau pa
žinti Kanadiečių Lietuvių gyve
nimą. Savaitę praleido, aplan
kė nekurias žymesnes vietas ir 
savo pažystamus. Sakė dide
lis skirtumas yra tarp miestų 
ir žmonių išvaizdos Toronto ir 
Edmontono. Toronte visi ge
rai atrodo, apsitaisę, ir neai
manuoja apie darbus kaip Ed- 
montone: ten didžiausia bedar
bė, nuo kurios kenčia ir Lie
tuviai.

Išleidžiant svečią, E. Narušis 
iškėlė išleistuves, kuriose da
lyvavo gražus būrelis svečių.

Gryždamas į tėvynę Lietuvą,; 
M. Narušis užsiprenumeravo 
“Dirvą”, sako kad tai vienin
telis Suv. Valstijose letdžiamas—7— 
laikraštis kuris jam patinka.

M. Narušis yra geras Lietu
vis patriotas ir gabus vyras. 
Tarnaudamas Lietuvos kariu- 
menėje baigė feldšerio kursą, 
ir jam labai sekėsi toje srityje 
darbuotis. Dalyvavo Klaipėdos 
atvadavime, ir priklausė kelio
se organizacijose. Buvo Bal
ninkų Pavasario kuopos valdy
boje, ir jo pastangomis kuopą 
daug atliko darbų.

Linkiu jam laimingo gyveni- g 
mo Lietuvoje. E. N.; •?

PAIN:EXPEUER^^j i
Visokiems muskulų ||| 

skausmams palengvinti 
naudokite

ANCHOR P
PAIN-EXPELLERI
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmusjgŽ

KILLS| PAĮN^^^^ J

Senoji Tėvynė
Jus Laukia

Aplankykit savo gimtinį kraštų
▼

Greičiausia kelionė į Lietuvą

Ęremen - Europa
Ekspresinis traukinys laukia prie 
laivo Bremerhavene ir užtikrina 
patogų nuvykimų į KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgo.
Informacijų klauskit pas vietinį 

agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
1119 Euclid Ave. Cleveland

JONAS NAUJOKAITIS 
“Dirvos” agentas Londone. 
Pas jį galima gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir 
užsirašyti metams. Adr.:
3 White’s Gardens,

Planet Street,
Commercial Rd. E. 1, London

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius! 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furnasus.

Rengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis)’ 

7313 Myron av. GArf. 9269-R

Kurie manot važiuoti į Lietuvą dabar tuoj. ar vė
liau — apsilankyti ar apsigyventi — kreipkitės į 
“Dirvos” Agentūrą laivakorčių, pasų ir kitų do
kumentų. — Laivakortės visomis linijomis — iš
plaukimai visais laikais — kelionė visais laivais. 
Per “Dirvos” Agentūrą gali prisidėti prie viso

kių ekskursijų kokios tik į Lietuvą rengiarųos.

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kas Norit Skolinti ant 
1-mo Mortgage

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

Kreipkitės
F. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.
**•**■* ****** *♦**■*•*■♦■*•***♦■••♦*•■*■•*♦'•*♦**♦**'*■**•*  *♦**♦*****!'**■♦**■***♦• *•‘•*5* 

.•J* &
❖ Atsilankykit pas mus pasi-g

rinkti sau geriausį ?
FONOGRAFĄ t 

| už $10.00 Š 
X Mes turime’ išleisti visus? 
't kokių tiki'yrai geriausių ži- X 
•j- n,omų . iš'dirbysčių. ! T
|KOLLIE’S MUSIC HOUSER 
? 9738 Lorain Avenue *
? Atdara vakarais iki 8 vai. ? 
4 Matysit tikrai puikių pirki-
❖ . nių. ‘ X
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PROPELERI MEŠKOS 
NUSINEŠĖ I JUROS

• GELMES
Bet Lietuvos Konsulas Is

landijoje Suteikė Neįkai
nuojamą Pagalbą.

Štai tolesnis musų oro 
karžygio gerb. Spragilo ap
sakymas iš jo istoriškos ke
liones su sustojimais iš 
Klyvlando Į Kauną, kaip 
užrašė “Dirvos” reporteris 
tupėdamas prie radio, ku
lis susisiekia su gerb. Spra
gilu:

Vasario 27 d: Gerą ry
tą, gerbiamieji. Jau pas 
mus dešimta valanda ir'jau 
švinta, ba Islandija yra ar
čiau j pietus nuo šiaurinio 
ašigalio tai čia ir diena il
gesnė negu buvo Grenlan
dijoj toj vietoj kur “Meteo
ras” buvo atsidūręs.

Atidžiausi musų jieško- 
jimai pamesto propelerio ir 
moksliškų šriubų nuvedė 
mudu su gerb. Robotu Į ry
tini šios musų lydies kraš
tą ir pamatėm toli, toli kaip 
tik musų žiūronas siekia, tą 
musų kelionės punktą Is
landiją! Laimė, mes esam 
netoli Islandijos, taigi jei
gu nesurasim propelerio ir 
moksliškų šriubų tai vistiek 
nežūsim, ba gal mus užtiks 
arba Islandijos žvejai vyk
dami gaudyt bangžuvių, ar
ba užplauks vėjo Į šąli nu
neštas Danijos pačto laivas, 
kuris veža paštą Į Islandi
ją syki Į tris mėnesius. Is
landija mat priklauso Dani
jai.

Valio! mes išgelbėti! Už
tikom propeleri! Anava, 
dvi baltos meškos Įsikandu- 
sios jį už galų tąsosi — gal 
mislina kad Įšalus žuvis — 
tuoj atimsim, ir viskas bus 
vėl tvarkoje. Jeigu nera
sim moksliškų šriubų, gerb. 
Robotui teks nustoti poros 
savo pirštų, ba gal kaip 
nors galėsim propelerį pri
taisyti !

Gerbiamieji, mes vejamės 
tas dvi meškas atimti pro
pelerį! Pertoli nuo oropla- 
no nuėjom, nėra kada gryžt 
pasiimt šautuvų, ale tiki
mės jos atkąs dantis į pro
peleri ir pames jį.

Gelbėkit! Help! O kad 
jos kur prilaktų, nedaver- 
kos, bėgo, bėgo ir su pro
peleriu nušoko į vandenį! 
Propelerį paleido, jis nu
garmėjo į gelmes, o meškos 
nuplaukė sau ant kitos le
do lydies! Kad jas kur per
kūnai išmuštų! Ką mes da
bar darysim ? . ... Sustok! 
nebūk žioplas!.... Atsipra
šau, gerbiamieji, turėjau 
suburt gerb. Robotą — jis 
įsibėgėjęs norėjo šokt į van
denį ir pasinėręs išgelbėt 
propelerį. Durnas geležies 
šmotas — butų nugarmėjęs 
į šaltų jurų dugną ant vi
sados, ir butų dingę penki 
tūkstančiai dolarių visuo
menės suaukautų už jį už
mokėtų pinigų....

Jau vėl sutemo, jau ket
virta valanda po pietų, ir 
musų visos dienos j ieškoji
mas ir pastangos atgauti

propelerį nuėjo margini ant 
uodegos....

Vasario 28: Švinta, ne
kantriai laukiu vienuoliktos 
valandos ryto, bandysiu su- 
sisiekt su Lietuvos konsulu 
Islandijoje. Gal gausiu pa
galbą. Nenoriu anksti jį 
budint.

— Alo, alo! Ponas konsu
las? Čia kalba gerb. Spra
gilas, — sakau aš.

— O, tai tamsta, musų 
tautos oro karžygis? Kur 
tamsta randiesi? — sako 
jis-

— Randuosi keblioje pa
dėtyje, ponas konsule. Bū
tinai reikalinga pagalba, — 
sakau aš.

— O! labai apgailėtina! 
Sakyk, gerb. Spragile, ko
kios pagalbos reikia, dary
siu viską savo galėję. Kur 
tamsta randiesi? — sako 
jis.

— Mano moksliški instru
mentai rodo kad randuo
si 63 laipsniai skersumos ir 
15 minutų ir 49 sekundų il
gumos. Skubėk, ponas kon
sule, su pagalba. Mes nusi
leidom ant ledo lydies, pro
peleris nuskendo,. moksliš
ki šriubai dingo, — sakau 
aš.

— Tuoj telegrafuosiu Į 
Kauną* kad musų vyriausy
bė paprašytų Danijos vy
riausybės pavelijimą siųsti 
tamstai pagalbą. Tas truks 
kelias valandas. Prašau ne
nusiminti, — sako jis.

Ačiū dievams.... atsidu
sau ramiau, gerbiamieji.

Vėl klausau Kauno radio 
programų, kurie daug ge
riau girdėt, ba mes esam 
koks tūkstantis mailių ar
čiau Kauno.

Kovo 1: Laukiam pagal
bos, gal atveš naują prope
lerį ir moksliškus šriubus, 
galėsim tęst kelionę toliau.

Alo Čikaga! Pas jus vė
lyva naktis, klausomės jū
sų radio programų. Malo
nu girdėt kad buvo sureng
ta sabotažas Wiley Posto 
skridimui pakenkti — kad 
į motorą pripilta plieno 
druožlių ir smyrio dulkių. 
Tai gera mintis “antram 
skridimui” išissukti iš ka
lėjimo. Ba Posto oroplano 
motoras toks pat kaip “an
tro skridimo” motoras, tai 
“norintieji pakenkti pavy
duoliai” žinos kur pripilti 
plieno druožlių ir dulkių, 
ir kai “antras skridimas” 
pakils į orą, galės parašiu
tu iššokti, o kur jo moto
ras susimuš tai bus meke
no biznis...-.

Mano “Meteoro” motoras 
tai bent motoras! kiek pri
birėjo į jį ledo druožlių, o 
jam nei blogiau nei geriau!

Kovo 2: Jau visai neto
li užgavėnes. Mano viltis 
per užgavėnias baliavoti 
Lietuvoje vėjais nuėjo. Pa
galba dar nepribuna, nors 
nežinau ko laukti ir kas 
pribus. Gal jie lauks kolei 
užeis dar baisesni šalčiai ir 
užšals vanduo, o tik tada 
šunų rogėmis atvažiuos.

Brrr! užėjo smai’ki šiau
rės pūga. Juros vanduo 

pertyška per visą musų ly
dį ir “Meteorą” labai aptaš
kė, ir apšalo. Mes susi
traukę tupim po oroplano 
sparnais. Iš vakarų pusės 
jau užaugo ledo siena. Jei
gu gelbėtojai išplaukė lai
vu, juos vėjas kažin kur nu
neš, gali ir nuskandinti.

Kovo 3: Per naktį bai
siai taškėsi jura. “Meteo
ras” aplietas ir apšalęs lyg 
ledo kupra. Kaip mes jį iš- 
krapštysim kada reikės iš
lėkti, kai propelerį atveš.

Kovo 4: Valio šventas 
Kazimieras! Valio “Dir
vos” redaktorius jo vardu
vių dienoje! Rytoj užga
vėnes, o aš blynų nei pauos
tyt negausiu.... Tai liki
mas tautai pasišventusio 
karžygio! Kažin ar Lietu
vos gaspadinėlės žino. kad 
aš čia vargstu, jos ant ma
no intencijos nors nurytų 
po kelis blynelius daugiau.

Audra visai apsistojo — 
dirbam su gerb. Robotu ka
podami ledus nuo oroplano.

Valio! ten kas atplaukia! 
Matosi ledo 'kupeta,^ale ar
tėja linkui musų! Išgelbė
ti mes! Tai išgelbėtojai at
plaukia ledais apšalusiu lai
vu. Atveža propelerį ir 
moksliškus šriubus. Galė
sim skristi į Islandijos did
miestį Reykjaviką, aplan
kyti Lietuvos konsulą ir iš 
ten leisimės tolyn kelionėn. 
Jokia kliūtis nesulaikyt ma
no pasiryžimą pasiekti Sla
badą, nors nežinau kada...

JAU! Štai jau pripuške- 
no prie ledų krašto moto
rinis laivas ir pro ledus pra- 
sikirtę skylę lenda iš laivo 
vyrai.

—4 Sveiki, musų išgelbėto
jai! Ar atvežėt propelerį 
ir moksliškus šriubus? — 
sakau aš.

Nustebau: prieš save pa
mačiau patį Lietuvos kon
sulą su savo visu štabu, jų 
tarpe buvo ir nepabėganti 
sekretorė. Gerb. konsulas, 
didis aviacijos entuziastas 
ir mano skridimo rėmėjas, 
nuoširdžiai pasveikino ma
ne, net pabučiuodamas iš 
didelio džiaugsmo, ba la
bai įvertina tautos garbei 
atsidavusius žmones, ypač 
oro karžygius.

— Gerb. Spragile, prope
lerio neatvežėm, nes neži
nom kokio išdirbinio tam
stos lėktuvas, — sako jis.

Išgelbėtojus pamatęs nu
džiugau, kaip saulė prašvi
to, ypač gavus progą susi
tikt su pirmu civilizuotu 
Lietuviu po išskridimo iš 
Klyvlando Grabnyčių dieną.

— Tai kaip dabar bus, 
ponas konsule: kaip aš ga
lėsiu skrist? — sakau aš.

— Mes vešim “Meteorą” 
laivu į Reykjaviką ir ten 
gausim naują propelerį, — 
sako jis.

Nusivedė mane ant laivo 
ir užfundijo šviežios Islan- 
diškos degtinėlės, ba Islan
dijoj tik per Grabnyčias bu
vo panaikinta prohibicija!

Kovo 5: Na tai ir užga
vėnes! Pernakvojom naktį 
ant laivo ir šiandien visi

DIRVA

skubiai kraunam mano gar
sų mokslišką oroplaną ant 
laivo ir vešim į Reykjavi
ką. Ten paduosiu į geriau
si oroplanų fabriką, pridės 
gerinusį propelerį ir galė
siu keliaut toliau.

Važiuojam!
Dar prieš sutemą laivas 

pasiekė Reykjaviko uostą, 
kiek jo buvo galima pasiekt, 
ba nuo krašto toli įšalę.

Valio! lai gyvuoja Reyk- 
javikas! Lai gyvuoja Is
landija, pirmutinė pasaulio 
demokratijos dalis! Tūks
tantis ir 7 metai atgal čia 
įsisteigė pirmutinis pasau
lyje seimas, nuo ko Islandi
ja paliko istorijoje garsi sa
vo demokratija. Garbė Is
landijos prabočiams kurie 
suvirš tūkstantis metų at
gal jau suprato demokrati
ją ir atbėgę čionai iš Nor
vegijos visokie žmogžudžiai 
i r. vagys ir revoliucijonie- 
riai įsteigė savo, respubliką 
ir pasidarė sau demokratiš
kiausi seimą: tie kurie bu
vo galingesni ir smarkes
ni demokratai, kirvių pakė
limu nubalsavo kad silpnes
ni, arba ta pusė kurioje pa
kelta mažiau kirvių, turi 
pasiduot didumos demokra
tiškiems principams, jei ne 
tai po nakčiai ras savo na
melį tik pelenų krūva, jei
gu spės iš jo išbėgti!

Jau 8 valanda vakaro. 
Gerb. konsulas užkvietė ma
ne ant Užgavėnių vakarie
nės! Na tai pagalios, ger
biamieji, turėsiu tikras Lie
tuviškas užgavėnias! Va
lio Lietuvos.konsulas Islan
dijoje! valio jo gabi gaspa- 
dinė! Jau kvepia bulviniai 
ir kitoki blynai!

Kad pavyduoliai ir prie
šai mano skridimo nesuren
gtų sabotažo ir keršydami 
ir norėdami sutrukdyti ma
no pasekmingą nuskridimą, 
nepripiltų į motorą, plieno 
druožlių ir smyrio dulkių, 
pastačiau gerb. Robotą ser
gėti “Meteorą” ištisą naktį 
ir nieko artyn neprileisti.

Kovo 6: Alo, gerbiamie
ji! Štai pelenų diena. Man 
po Užgavėnių galvą skauda, 
ale ne nuo blynų. Gerb. 
konsulas ir jo visas štabas 
labai vaišingi žmonės: per 
visą naktį vaišinomės, gė
rėm Lietuvišką valstybinę 
ir kitus gerb. konsulo im
portuotus gėrimus.

Ale kad pareiga šaukia, 
paklausiau gerb. konsulo 
kurį oroplanų fabriką jis 
man rekomenduotų užsaky
mui propelerio. Gerb. kon
sulas nusijuokė:

— Gerb. Spragile, Reyk- 
javikas nėra jokis miestas, 
tik žuvininkų kaimas, ir ge
riausią fabriką ką rasi tai 
vienatinis kalvis, kuris gale 
kaimo gyvena. Ir propele
rio kitaip neužsakysi kaip 
tik nugabenant visą lėktu
vą pas jo kalvę....

Ką darysi. Gabenam ant 
rogių sudėję “Meteorą” pas 
kalvį kad padarytų prope
lerį ir naujus šriubus.

Kaip tik užbaigsim pro
pelerį daryti, gerb. konsulas 
užsiprašė mane ir gerb. Ro
botą padaryti ore. mirties 
kilpų.

Pabėdavojau kad neturė
siu pinigų už propelerį ir 
šriubus užmokėti, tai gerb. 
konsulas tuoj nusivedė ma
ne pas Vilniui Vaduoti Są
jungos skyriaus valdybą ir 
patarė atiduoti visas Vil
niui vaduoti aukas, pasaky
damas valdybai karštą pra
kalbą, kokia Lietuviams bu
tų gėda jeigu gerb. Spragi
lo skridimas iš Klyvlando 
į Kauną nebūtų užbaigtas. 
Toliau priminė kaip visas 
pasaulis garbins Lietuvą ir 
mane už skridimo įvykdy
mą, ir netrukus Reykjavi
ko kalviui už projelerio ii’ 
šriubų padirbimą buvo ati
duota visi skyriaus pinigai, 
$342. Širdingai ačiū komi
tetui už jų supratimą ir at

jautimą svarbiems tautos 
reikalams.

Šiuomi ir baigėsi gerb. 
Spragilo apsakymas apie jo 
kelionę iki Reykjaviko. Jie 
pradėjo klausyt Kauno ra
dio programo. Kitame nu
meryje . jūsų reporteris pa
tieks daugiau gerb. Spragi
lo apsakymų, užrašytų per 
tą savaitę.

ALHAMBRA
Alhambra Theatre, Euclid ir 

E. 105th St., pradedant penkta
dieniu, Kovo 8, pradedama ro
dyti puiki muzikalė filmą var
du “EVENSONG”, su Evelyn 
Laye, kuri šiame veikale pasi
rodo visame savo puikume ir 
žavėtinume. Ji yra puiki dai
nininkė ir tame veikale dainuo
ja nekurias žymiausias žino
mas operų arijas. Veikalas pa
remtas ant gyvenimo vienos iš 
žymios operos dainininkės, se
kančiai: Kuomet graži Maggie 
O’Neil, pasipriešinus tėvams, 
pabėga j Paryžių, su laiku ran
da atsakymą savo svajonėms: 
progą patapti operos žvaigžde. 
Persergėta jog turi pasirinkti 
tarp meilės ir karjeros, ji pa
sirenka būti operos žvaigžde ir 
atsigręžia nuo meilės. Su lai
ku ateina jai ir meilė, ją myli 
daugybė prakilnių vyrų, ir t a rp 
jų jaupas puikus Austrijos ku
nigaikštis, kuris ją visur se
kioja. Bet štai užeina pasau
linis karas — vyrai šaukiami 
prie ginklo — ir visos viltys 
žūsta. Veikalo turinis labai 
įdomus ir žavėjantis. Evelyn 
Laye vaidina Irelos rolę, kiti 
svarbesni veikėjai yra: Fritz 
Kortner, Alice Delysia, Con
chita Supervia, Carl Esmond, 
Emlyn Williams, Muriel Aked, 
Frederick Leister, Arthur Sin
clair.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

Jonas Tareila
826 Bank St. Waterbury, Conn.
W.'.Y.VA’.VAV.’AY.'AT.'AV 

J DABAR LAIKAS S 
į PARDUOTI į

SAVO BANKINES 4 
KNYGELES -J 

tos niekad nebuvo au- ■! 
snės. Mes mokam pi- į 
is už sekančias:

LITHUANIAN į 
UNION TRUST į 

GUARDIAN TRUST ;! 
ir kitas.

ntz-Newton & Co.!;
6 Hippodrome Bldg. ;•Pros. 1016 ■!

Naujausia ir didžiausia “Dirvos” redaktoriaus K. S. Karpiaus knyga:

Meninas JUODO KARŽYGIO
SŪNŪS

544 puslapių didumo—didžiausias šiais laikais išleistas Lietuviškas istoriškas romą' 
nas apie įdomiausi tolimos senovės Lietuvių-Žemaičių nuotikį — pilies Apuolės pa 
tekimą Žuvėdams, ir paskiau jos išvadavimą. Stebinanti istoriški faktai, žavėjan
čiai supinta apysaka — malonus skaitym

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

PASTABA: Pasirinkit šių knygų $2 vertės (arba vieną Meruną) ir mokėdami sy
kiu su metine “Dirvos” prenumerata gausit tas knygas už $1.00. Viso siųsti $3.00.
PINIGUS SIŲSKITE SEKANČIAI: įdėkit į laišką popieriniais (aj-ba pašto ženkleliais žemiau dolario) ir už
rašę ant voko ir laiške savo pilną antrašą pasiųskite. Visada reikia pažymėti už ką pinigai siunčiama ir kiek.

DIRVA
6820 SUPERIOR AVENUE .... . CLEVELAND, OHIO

Hippodrome Theatre
šeštadienį, Kovo 9 d., Hippodrome 

Theatre prasidės rodymas labai pa
traukiančios ir žavėjančios filmos 
‘ROBERTA’, kame vadovaujamas ro
les turi pragarsėję artistai Fred 
Astaire ir Ginger Rogers.

‘Roberta' yra smagus romansas 
paremtas ant Jerome Kern’s pasek
mingo muzikalio scenos veikalo tuo 
pačiu vardu ir einasi apie meilę vie
noje Paryžiaus Suknių parduotuvė
je. Randolph Scott, kitas žvaigždė 
tame veikale, yra savininkas tos 
parduotuvės, o Irene Dunne (su jos 
kerėjančiū balsu) yra toje parduo
tuvėje patarnautoja.

Vienas iš sensacingiausių vaizdų 
šiame veikale yra neapsakomai pui
ki moteriškų rūbų paroda.

Prie to, Hippodrome Theatre bus 
parodyta kiti populiariški paveiks

DIDELES IMTYNES

CENTRAL ARMORY
E. 6th ir Lakeside Ave. Prasideda 8:15 vai.

Kovo-March 13, 1935
Smagiausia laiką praleisti imtynėse — sueina 
šimtai vyrų ir moterų — visi turi malonumo!
DALYVAUJA ŽYMIAUSI PASAULINIAI

IMTIKAI

Karolis Požėla, promoter. Jonas Jarus, Asst. Promoter.
^ūiiiiiiiitDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiMinniHHMifmHmū 

i WILKELIS FUNERAL HOME|
Licensed Funeral Director =

6522 Superior Avenue =
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

= Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok — 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems B
E lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E 
E derniškas. E

HEnderson 9292 =
QMMiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiK:

s. Tvirtuose viršeliuose, kaina tik $2.00.
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 žemės, 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.

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pus}.____________ 1.00

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—aprašymas seno
vės amžių didžių kultūros darbų. Su paveikslais. 
Vertimas iš Edgar J. Banks. 184 pusi________ 1.00

Trimitas—rinkinis Karpavičiaus įvairių patriotiškų, 
romantiškų ir šiaip eilių. 144 pusi. ___________50

Tautos Vainikas—šioje knygoje telpa eilės Karpavi
čiaus ir keleto kitų autorių. 172 pusi. ________ 50

Užtekanti Saulė—patriotizmo, meilės ir mokslo pa
veikslėliai. Žingeidus ir pamokinanti. 94 pusi-35

0
Mohameto Kelionė į Dangų—aprašymas apie Moha- 

metą ir jo tikybą. Taipgi telpa keli kiti populia
riški mokslo straipsniai. ' 125 pusi. _____________ 50

lai iš serijos Dumbell Letters ir 
technikolor juokai ir žinios.

JONAS G. POLTER
LIETUVIS

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

Darbas pirmos rūšies — at
liekamas greitai ir prieina

momis kainomis.
Dabar laikas pradėti popie
ti popieriuoti kambarius ar
ba maliavoti iš vidaus ir iš 
lauko. Reikale telefonuokit 
ar parašykit atvirutę, o aš 
pribusiu ir duosiu apkaina- 
vimą. Antrašas:

966 IDA STREET
’ Telef: ENd. 0981
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LIETUVOJE BRAZILIJOJE

Atstovybes T. Sąjungoj
Reikalauja Platesnės
Kaunas. — Pabaltijo valsty

bės — Lietuva, Latvija ir Es
tija — ikšiol Tautų Sąjungos

mokyklų steigimą. Iš tų as
menų 150 buvo nubausta kalė
jimu ir piniginėmis baudomis. 
Vilniaus apskrityje už Lietu
viškų mokyklų steigimą buvo 
nubausta 200 žmonių. Tsb.

ALKOHOLIO AUKA
SAO PAULO. — Sausio pra

džioje, čia įvyko tragedija, ku
rioje žuvo Lietuvis Adomas Ne
krašas. Atsitikimas buvo toks. 
Trys broliai Nekrašai, tą vaka-

fviETlis zfoF]
DRAUGĖ MAŽEIKIENĖ pi

nigaująs!. Clevelande jos pra
kalbų niekas neklauso, bet ji 
lankosi po kitas kolonijas savo 
neva prakalbomis, ir • iš darbi
ninkų renka dolarius. Rep.

organuose buvo nepakankamai 
atstovaujamos. Kitos valsty
bės, kurios Tautų Sąjungai mo
ka žymiai mažesnius mokes
nius, atstovavimo žvilgsniu bu
vo daug geresnėje padėtyje. 
Kai kuriose Tautų Sąjungos 
komisijose Pabaltijo valstybių 
atstovų nebuvo.

Šį klausimą apsvarstė pernai 
Lapkričio mėnesį Taline buvusi 
pirmutinė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos užsienių reikalų minis
terijų konferencija. Ji rado 
kad išfiesų Pabaltijo valstybės 
turi būti plačiau atstovaujamos 
ir kad su jomis Tautų Sąjun
gos organai turi daugiau skai
tytis. šiais sumetimais Lietu
va, Latvija ir Estija kreipėsi į 
Tautų Sąjungos generalinį sek
retorių, nurodant kad ikšiolinė 
nenormali padėtis reikia patai
syti. Manoma' kad šis Pabal
tijo valstybių reikalavimas bus 
patenkintas, ypač dabar kai pa
sirašyta Pabaltijo valstybių su
tartis ir kai Pabaltijo blokas 
Rytų Europoje vaidina žymų 
vaidmenį. Tsb.

Persekioja Lietuvius
Kaunas. — Pereitais metais 

Vilniaus krašte, Švenčionių ap
skrityje, buvo patraukta tie- 
son 366 Lietuviai už Lietuviškų

Nuo Valdovo Daug kas 
Priklauso

Rokiškis. — Kai kas nušne
ka buk esą nesvarbu kas pa
klius į valdžios viršūnę ar į vir
šininkus. Sako, vienas nieko 
nepadarysi. Tai didelė klaida. 
Nuo vieno žmogaus daug, daug 
kas priklauso.

štai pavyzdis. Pirmiau Ro
kiškio apskrities ,prieglaudos 
buvo užlaikomos nepavydėtinai. 
Mokyklų klausimas buvo už
mestas už pečiaus. Jaunimo 
organizavimas buvo negyvas ir 
ne ton kryptim

štai bus tik metai laiko kaip 
Į Rokiškį atkėlė dabartinį Ro
kiškio apskrities viršininką p. 
Rozmaną. Ir štai per metus 
viskas pasikeitė. Prieglaudų 
seneliai džiaugiasi gyvenimu. 
Reikalingiausiose vietose pasta
tyta puikios pradžios mokyk
los, nes p. Rozmanas yra dide
lis šviesos mylėtojas.

Apskrityje vaikai ir jauni
mas susirašė 'į skautus ir yra 
auklėjami vienybėje ir padoru
me. Ponas Rozmanas ir jo vi
sa šeima yra dideli skautų vei
kėjai ir visur ir visuomet sten
giasi dirbti labdaringus dar
bus. P. Kriukelis.

rą gerokai įsigėrę, pradėjo tar
pusavyje peštis. A. Nekrašo 
žmona nubėgo pašaukti polici
ją. Peštynių vieton atėjo du 
policijantai, bet jiem įsikišus 
į peštynes visi trys broliai puo
lė policijantus. Kada negalėjo 
apsiginti, vienas policininkas 
šovė du kartu į viršų, o trečiu 
kartu turėjo šauti į užpuolikus 
ir A. Nekrašui teko šūvis į kru
tinę. Jis sukrito ir tuoj mirė.

Ištremia Lietuvius. Patvir
tinta dekretas ištrėmimui pen
kių Lietuvių kaipo kenksmingų 
Brazilijos šalies tvarkai. Jie 
yra: Liudvikas Jurkus, Juozas 
Neikauskas, Stepas Aleksandra
vičius, Liudvikas Puodžius ir 
Antanas Neninskas.

Nenori išvažiuoti. Apie Ba
landžio mėnesio pabaigą turi iš
važiuoti iš Brazilijos dabartinis 
Lietuvos konsulas Petras Ma
čiulis, į kurio vietą tuo laiku at
vyks naujas konsulas. Petras 
Mačiulis labai nepatenkintas 
kad turės apleisti Braziliją. Bet 
ką padarysi jeigu jau vyriau
sybė šaukia Lietuvon atiduoti 
jai atskaitą tai reikia jos ir 
klausyti.

Lietuvių mokyklos. Brazili
joje yra įsteigta Lietuvių mo
kyklos, kurios turi didelio pa-

PADĖKA. šiuomi širdingai 
dėkojame rengėjams musų si- 
labrinių vestuvių sukaktuvių 
pokilio: mano seselėms Antu
anai Sumakarięnei ir Julei Ki- 
oeikienei, taipgi ir švogeriams; 
toliau, musų sunui Juozui ii' 
dukrelei Onutei, musų tėve- 
iams Pašaveckams. Ačiū P. 
P. Mulioliui už gražią kalbą ir 
riūzikantams už muziką. Ačiū 
šeimininkėms už pasidarbavi- 
ną pagaminti skanius valgius. 
Podraug dėkojam visiems savo 
giminėms, draugams ir pažys
tamiems kurie atsilankė šiame 
musų pokilyje.
Kazys ir Viktorija Stankevičiai

915 E. 130 St.

SWEENEY PRIEŠ TAKSUS. 
Clevelando Kongresmanas Mar
tin L. Sweeney parvažiavęs į 
Clevelandą pereitą sekmadienį 
dviejose vietose laikė kalbas, 
kuriose pareiškė reikalavimus 
kad Ohio valstijoje butų pada
ryta uždraudimas uždėti kokius 
nors pardavimo taksus ant vi
sokio maisto, ne tik duonos ir 
pieno.

ŠILTA! Kovo 5 d. Clevelan
de oras buvo atšilęs iki vasa
riško laipsnio. Bet tai tik vie
ną dieną. Kovo 6 d. pradėjo 
šaltėti.

ši visa žiema tokia: padie
niu ir atšyla ir vėl staiga at
žala.

DR. HUGHES
DENTIST

Seniau buvęs ant St. Clair

dabar randasi

43rd ir Superior Ave.
Geriausias darbas už pri
einamas kainas. Jeigu tik 
yra Dentisterijos darbas, 
aš ją atlieku.
Mielai suteiksiu savo drau
gams Lietuviams ir jų 
draugams gerą išegzami- 
navimą ir patarimą.

DR. HUGHES 
4303 Superior Ave.

. VALANDOS
Nuo 9 ryto iki 8 vak.

(Išskyrus sekmadienius)

Įsigijo Malūnsparnį 
Lėktuvą

Kaunas. — Ikšiol Lietuvoje 
| malunsparninių (autogyrinių) 
j lėktuvų nebuvo. Gi dabar tokį 
I lėktuvą jau įsigijo Lietuvos 
i Aero Klubas už 40,000 litų.

Lėktuvas dar yrg Londone, 
nes Lietuvoje juo dar niekas 
nemoka skraidyti. Užtai Vasa- 

I rio viduryje iš Kauno į Londo
ną išvyko atsargos aviacijos 
majoras, Garolis, kuris tam tik
roje mokykloje mokysis skrai
dyti malunsparniniu lėktuvu.

Ats. majoras Garolis yra vie
nas geriausių Lietuvos civili
nės aviacijos* lakūnų. Jis turi 
daugiau 1500 valandų skraidy
mo ore. Kai pabaigs autogyrų 
mokyklą, Garolis tuo pirktu 
malūnsparniu lėktuvu atskris 
iš Londono į Kauną. Pats la
kūnas mano kad jei neatsitiks 
nenumatytų kliūčių tai jis šių 

! metų Kovo - Balandžio mėnesį 
Į jau skris į Kauną. Kelionė — 
į 17C0 kilometrų — tęstųsi apie 
1 10—12 valandų. Kadangi tok
sai lėktuvas gali nusileisti ma
žoje vietoje tai, atskridęs iš 
Londono Garolis galės nusileisti 
bent kurioje didesnėje Kauno 
aikštėje. 1 Tsb.

sisekimo ne tik savos visuome
nės tarpe bet ir svetimtaučiuo
se. Tiek Brazilai tiek ir kita
taučiai prašo jų vaikus priimti.

Išeina iš mados. Kaip visur 
taip ir Brazilijoje yra įvairių 
“svieto lygintojų”. Jie vis agi
tuoja ir kursto žmones prieš 
valdžią. Visus j u šmeižtoi ir 
demagogijos darbus Lietuviai 
pradeda pagaliau smerkti. Tik
rieji Maskvos Joškių gizeliai 
ir socialfašistai pas mus kaip 
sena skranda išeina iš mados. 
Nebetoli laikas kada šitas gai
valas turės pasitraukti iš Lie
tuviško kelio.

Sportas. Lietuviai Brazilijo
je užsiima ir sportu. Sausio 6 
d. Lietuvių futbolo komanda 
lošė su Brazilais ir Lietuviai 
Brazilus nugalėjo.

Lietuvių komanda nesenai 
nustojo tragingai žuvusio sa
vo nario, taigi žaidė su gedulo 
ženklu.

MILIJONAS DOLARIŲ PO
LITIKIERIAMS. Ohio valsti
jos pardavimo taksus įvedus, 
politikieriai kurie kontroliuoja 
tą visą mašineriją susilaukė 
naujų darbų sumoje milijono 
lolarių. Taksų mašinerijai suk
ti susidaro 465 asmenų perso
nalas, kuriuos pasiskyrė politi
kieriai, pasirinkdami < savo ge
rus draugus. r jr '

Lietuviai Clevelande, nor,s 
•aike rinkimų daug darbavosi 
už Demokratus ir tikėjosi ko 
nors gauti, iki šiol dar negavo 
jokios vietelės jokiam Lietu
viui.

____________ _Į9 I

FISHER BROS, skelbia kad 
pakėlė savo valgomų daiktų 
krautuvių tarnautoji )ns algas 
10 nuošimčių. Apie 1400 dar
bininkų gaus bendrai $72,000 
į metus daugiau. Krautuvių 
perdėtiniai šiuo kartu algų pa
didinimo negauna.

Atvaizduos Amerikos Kon
stitucijos Gaminimą

VYRAMS REIKMENYS
UŽ KAINAS KURIOS SUTAUPYS JUMS 

PUSĖTINAI PINIGU
PUIKUS ŠILKINIAI 

KAKLARAICŠIAI
Wilnoniu pamušalu, rankų dar
bo, daugybė gražiu pavyzdžių 

pasirinkimui po
50c

Gražios Kojinės ............. 15c
Vyriškos Skrybėlės .... $2.45

Vyriški Broadcloth 
’ MARŠKINIAI

Tikrai geri, stiprių spalvų, pa
marginti arba grynai balti 

visokiu mieru
$1.00

Broadcloth kelnaitės ........ 35c
Šveteriai ........................... 98c

McM ASTE R R EZIGN A VO 
Policijos inspektoriaus padėjė
jas William A. McMaster atsi
statydino iš policijos tarnybos 
kaip tik buvo, paskirtas kovoti 
su mieste siaučiančiu vandaliz
mu. McMaster išbuvo polici
jos tarnyboje apie 30 metu.

McMaster yra žinomas kaipo 
švarus ir atkaklus policijos val
dymo narys, ir aukštoje pagar
boje visu miesto organizacijų 
ir laikraščių. Spėjama kad da
bartinis miesto mayoras Davis 
paskyrė jį tokioms pareigoms 
tikslu pažeminti' ji visuomenės 
akyse, nes visa miesto nolicija 
lyg trukdoma nuo kovojimo su 
vandalais ir gembleriais, ii- iei 
McMaster išėjęs kaipo paski
ras asmuo į kovą jiems nieko 
nepadarytų, jo priešai imtų ro
dyti į jį kaipo į netikusį val
dininką.

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

| DELLA C. JAKUBS Į
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =
= Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =
= kambarius leidžiame dykai. E

lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs aplurėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-

= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- E 
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-

= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
E sirinkimo. Reikale telefonuokit. E
= 6621 Edną Avenue . : . ENdicott 1763 =

MRS. MARY KETTĖLMAN

Clevelando advokatų ir teisėjų ‘pa
stangomis rengiama dramatiškas 
atvaizdinimas patriotinio istorinio 
veikalo, ‘The Making of the Consti
tution” (Suv. Valstijų Konstitucijos 

] Pagaminimas). Perstatymas atsibus 
Kovo 29 ir 30, miesto auditorijos Mu- 
zikalėje salėje.

Veikale bus vaizduojama žymus 
Amerikos istorijos asmenys, prade
dant su Jurgiu Washington!!, Ben
jaminu Franklinu ir kitais kurie pri
sidėjo prie ąukurimo šios šalies ro.š-' 
publikos ir pagamino konstitucijų.

Prie advokatų draugijos priside
da moterų organizacija, Dukterys 
Amerikos Revoliucijos, kurios atliks 
moteriškas roles. Tarp jų bus Mrs. 
Mary Kettelman.

Veikalui daroma specialiai kostiu
mai ir ruošiama, stygų orkestrus ir 
baleto'' šokikės '

? GERA NAUJIENA ¥ 
:i: VISIEMS *
¥ Kas norit pirkt namą dvie- ¥ 

jų arba ;vienos šeimynos su į!
¥ Lietuviško Banko tąupy- į 
¥ mų knygele, tą galit pada- ¥ 
¥ ’ ryti dabar. Gatavų pini- ¥ 
¥ gų nereikia pridėt, o galit ¥ 
¥ nupirkt taip pigiai kaip už ¥ 
¥ gatavus pinigus. Taip pat ¥ 
¥ kas nori įdėti ant 1-mo ¥ 

mortgage sąvo banko kny- ¥ 
gėlę, yra geras investmen- ¥ 
tas. Męs turime pirkiką ¥ 

į; kurs daugiau moka už Lie- ¥ 
£ tuvišką knygutę pegu kiti. ¥ 

-Kreipkitės pas .

¥ C. G. Obelienį ?
1266 EAST 71ST ST. ¥ 

¥ ■ . |lEnd. 8726 "• ¥
*v'i'''." r-b-į*-b

Elektriškas Laikrodis Ge
riausias ir Pigus

Vienas iš? prasčiausių būdų prade- : 
ti dieną netikusiai yra tai pramigti 
dėlto kad kas nors užmiršo išvakaro 
užsukti laikrodi.

Tada nežiūrint visų skubinimų, ir 
su tuo ištinkančių nelaimių vistiek 
pavėluoji į darbą.

Kiekvienas kas tai pergyveno nuo
širdžiai dėkoja tam kuris pirmiiiusia 
sugalvojo padaryti elektrišką laik
rodį. Viskas ką jis. padarė tai pa
naudojo elektrą, kuri duoda mums 
šviesą, sukti laikrodį. Jis išdirbo 
paprastą mažytį motorėlį kuris su
ka laikrodžio rodykles.

Tą padarydamas jis panaikino rei
kalą užsukti laikrodį, ir jis išdirbo 
laikrodį kuris rodo laiką neabejoti
nu tikrumu.

Daug padaryta pagerinimų nuo I 
įvedimo pirmutinio elektriško laik- į 
rodžio, ir dabar prieita prie to kad 
elektriški laikrodžiai yra tikriausias [ 
laiko rodytojai. Pritaikyta ir var
peliai prikelti miegantį ryte.

Moderniški namų užlaikytojai da
bar turi savo namuose elektriškus 
laikrodžius, nes jie yra pasitikėtini 
ir kaštuoja visai mažai elektra juos 
varyti — už penkias dienas tik vie- Į 
nas centas. i

c L O% S

Nieko nėra taip sumaišančio kaip pavėlavimas pribūti j vie
tą suvėluotai kur turėjai pribūti laiku. Jei tiktai suvėluoji, 
tai ir maišaisi, ir skubini ir bėgioji ir visaip kitaip elgiesi. 
Pagaliaus gi reikia ir teisintis ir atsiprašinėti — pasiteisi
nimai ir atsiprašinėjimai tačiau yra beverčiai, kadangi kiti 
žmonės labai nemėgsta jeigu tu pavėluoji.

KAD PRIBŪTI LAIKU, 
ALINGA ŽINOTI LAIKAS!

Elektriškas Laikrodis
\

RODO TIKRA LAIKA VISADOS
Senas pasiteisinimas, “Laikrodis vėluoja”, yra nudėvėtas. Laikro
džiai kurie vėluoja arba skubina, laikrodžiai kuriuos reikia užsuki- 
n.ėti yra nereikalingi taip kaip jaučiu traukiamas vežimas pasaulyje 
kuris keliauja automobiliais ir lėktuvais ir laiką matuoja sekundų 
dalimis . . . Eiti žingsnin su laiku . . . būti nepasitikusiam nuo 
kitu . . . išvengimui nemalonumų ir nesusipratimų kurie iškyla del 
pavėlavimo . . . jums reikia įsigyti Elektriškas Laikrodis.

DOVANOKI T
ELEKTRIŠKĄ 

LAIKRODĮ

Elektriškas Laikrodis yra 
maloni dovana. Yra jų to
kių kurie atitiks kiekvieno 

skoniui ir kišenini.

TRYS FAKTAI APIE ELEKTRIŠKUS LAIKRODŽIUS
1. Visi Elektriški Laikrodžiai ką eina turi rodyt tikrą laiką.
2. Elektriškas Laikrodis PATIKIMAS kaip Elektros šviesa.
3. Elektra operuoti Laikrodį atsiena Vienas centas už 5 dienas

THE ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE BUILDING • 18TH FLOOR • PROSPECT NEAR ONTARIO

ADMISSION FREE • NOTHING FOR SALE • OPEN WEEKDAYS 9 TO S 
’ į



CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Lietuvis Dainuoja Ope-; Gubernatorius Davey ir 
roję ‘Sevilijos Kirpėjas’ Ohio Bedarbių Šelpimas

Cleveland Orchestra, pažymi 
muzikos organizacija Clevelan
de, kurios buveinė yra milijoni
nė Severance Hall, laikas nuo 
laiko duoda operatiškus per
statymus. Šią savaitę du va
karu stato garsią komišką ope
rą, “Sevilijos Kirpėjas” (The j 
Barber of Seville). Pirmas pa
statymas buvo Kovo 7. antras I 
bus Kovo 9 d.

Tarp astuonių veikiančių as
menų toje operoje dainuoja ir 
musų vietinis plačiai žinontas 
dainininkas, Norbertas Skir- 
bantas. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Tikietai: $1.50, $2, $2.50, $3, 
ir $5.00.

LANKYSIS DZIMDZIAI. Ii 
vėl linksma žinia Clevelandie- 
čiams: Po Velykų, sekmadieni, 
Gegužės 5 dieną, Lietuvių salė
je duos puikų koncertą Chica- 
gos artistai Dzimdziai su savo 
muzikantais ir viskuo.

MUSŲ LIETUVA. J. Januš
kevičiaus paveikslai parodyti 
Vasario 28 d. Lietuvių salėje 
įjaro malonų Įspūdi: matyti di
delis Lietuvos kulturėjimas ir 
visapusis kilimas. Gražios ap
eigos Klaipėdoje Juros šventė
je, iškilmingi paradai dalyvių 
tiesiog parodo kaip musų žmo
nės gražiai išsilavinę, jaunimas 
organizuotas, sugrupuotas.

O Lietuvos kariumenė! Tie
siog reikia gėrėtis žiūrint į pui
kius, inteligentiškus, jaunus 
vyrus — ir tai vis musų, savi 
vyrai, tėvynės gynėjai.

PADĖKA. Lietuvių Kultūri
nio Darželio Sąjunga savo susi
rinkime Kovo 1 d. nutarė išrei
kšti padėką Lietuvių Katalikiš
kų Draugijų Sąryšiui ir tauti
nėms draugijoms rengusioms 
paminėjimą Lietuvos nepriklau
somybės, iš kurio parengimo 
suteikta Darželiui pusė pelno, 
viso $35. Valdyba.

ŽINOMI PARENGIMAI
Šie parengimai yra nustatyti 

ir prašoma kitų tose dienose 
nerengti:

Kovo 17 d. — Demokratų 
Klubo kortavimo ir šokių vaka
ras — “St. Patrick Day” — 
Lietuvių salėje.

Kovo 31 — Lietuvių salės 
naudai Pinaklio turnamentas.

Gegužės 4 d. — Republiko- 
nų klubo balius.

Gegužės 5 d. — Lietuvių sa
lėje, “Dzimdzių” programas.

Gegužės 19 — Lietuvių Dar
želio koncertas.

Birželio 9 — Lietuvių Dar
želio piknikas.

Birželio 23 — “Dirvos” Jo
ninių piknikas.

Liepos 17 — Dr. Vinco Ku
dirkos dr-jos piknikas.

Juozas Pečiulis
Užlaiko Gražią Alinę ir 
r Valgyklą

Užlaiko geriausį Stiprų 
Alų, geriausios rūšies Vy
nų ir skanius valgius ir 
užkandžius.^Užprašo visus Clevelan- 
do Lietuvius atlankyti jo 
įstaigą, busit maloniai Lie

tuviškai priimti, o gėrimų ir užkan
džių kožnas gaus pagal savo skonio. 

Taipgi, kada prireikia alaus f na
mus, visada čia jo galit gauti.

1248 East 79th Street
Netoli Superior Avenue

SMAGUS VAKARAS
(ST. PATRICK’S DAY DANCE) 

Kortavimas ir Draugiškas Pasivaišinimas 
R.mgia LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBAS

Sekmadienio vakare

KOVO-MARCH 17
LIETUVIŲ SALEJE

68317 Superior Avenue Pradžia 7:30 vak.
Įžanga 25 centai. Dovanos.

CAFE IR RESTAURANTAS
A. WIRB1CKAS

užlaiko gražia užeigą

ALINU IR VALGYKLA 
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies. 

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

Naujasis Ohio valstijos gu
bernatorius Davey kodėl tai 
pradėjo maišyti Ohio valstijoje 
bedarbių šelpimo reikalus iki 
daėjo to kad iškėlęs rankas su
riko jog valstija daugiau nega
li šelpimu apsirūpinti ir atiduo
da visą šelpimo reikalą federa
tes valdžios bedarbių šelpimo 
administratoriui. Federalis šel
pimo administratorius supran
tama to neprisiėmė ir atmetė 
atgal, sakydamas kad guberna
torius nesirūpina šelpimu bet 
švaistosi po valstiją darydamas 
sau politiškus draugus ir dau
gindamas sau balsus.

Ohio valstija gauna iš fede
rates valdžios bedarbių aprūpi
nimui aštuonis milijonus dola- 
rių j mėnesį ir valstija turi da- 
dėti pati porą milijonų dolarių 
tam tikslui. Gubernatorius sa
ko kad valstija neturės iš ko 
pinigų dadėti, nors tik dabar 
uždėjo gyventojams taksus ku
rie atneš po apie 8 milijonus 
dolarių Į mėnesį.

Net Demokratų partijos laik
raščiai už tai kritikuoja guber
natorių, sakydami kad jis per
daug .atvirai lošia politiką: jis 
nori šelpimo darbą paversti po
litišku ir Į visas šelpimo dar
bą prižiūrinčių jų žmonių vietas 
pastatyti savo draugus, kad jie 
gautų geras algas, o dabarti
niai darbuotojai butų prašalin
ti. Kuomet del to kilo truku
mas gubernatorius griebėsi at
sikratyti šelpimo darbo iš val
stijos žinios ir pavesti viską 
federalei valdžiai.

Ohio valstijoje šiuo laiku šel
pimo reikalams padaroma 120 
milijonų dolarių apivartos per 
metus, taigi paėmus tą reikalą 
Į politikierių rankas butų daug 
riebių algų partijos draugams.

Gubernatorius Davey skelbia 
kad Ohio turės dar kur nors 
gauti $20,000,000 naujų taksų 
pavidale, jeigu nebus galima 
sumažinti valstijos reikalų ve
dimo kaštų.

MIRĖ. Kovo 4 d. mirė Pra
nė šerkšnienė, nuo Stevenson 
Rd. Laidojama penktadienį, 
su bažnytinėmis apeigomis iš 
naujos parapijos. Buvo viena 
iš naujos parapijos veikėjų.

12 UŽMUŠTA. Pereitą sek
madienį Ohio valstijoje auto
mobiliu nehiimėse žuvo 12 žmo
nių. Vienoje vietoje automo-. 
biliui nukritus į upę žuvo jame 
keturi antsyk.

Clevelando srityje iki šios sa
vaitės pradžios automobilių ne
laimėse jau žuvo nuo Sausio 1 
.d. 33 žmonės.

CLEVELANDIECIAI KITUR. 
Kovo 1 d. išvažiavo į Floridą 
pas savo žmoną ir šeimą che
mikas P. J. Žuris. Kartu su 
iuo išvažiavo ir Ona Karpienė. 
Poni žiurienė jau antras mė
nuo gyvena Melbourne Beach 
Fla. Ją parsivežti nuvažiavu
sieji praleis ten apie savaitę 
laiko ir paskui gryš į Cleve- 
landą.

Alvina Baltrukoniutė išva
žiavo keletui dienų į Baltimore 
pas savo seserį Julę ir Adv. N. 
Rastenius.

L A N K ĖSI CLEVELANDE 
Kun. E. šteigmanas ir K. Stu- 
pinkevičius iš Youngstowno.

Jiedu apsilankė ir “Dirvos” 
redakcijoje.

DALYKŲ EIGA OHIO
LEGISLATUROJE

Rašo JAMES METZENBAUM 
State Senator

MOKYKLOS TURI BADAUTI
Pastarose dienose, Ohio Valstijos 

Legislaturoje buvo pakelta klausi
mų kurie paliečia kiekvieno poliečio 
namus.

Paveizdan, Sales Tax (įvesti per
eitą Gruodžio menesį, pirm negu 
mes pastojome Senato nariais), bu
vo nustatyta kad dalis tų pinigų 
butų sunaudojama tam tikriems ki
tiems reikalams, o kad 60 nuošim
tis visų tų pinigų butų sunaudota 
palaikymui mokyklų.

Kaip dabar pasirodė, valstijos vir
šininkai išsiaiškina tą įstatymą taip 
kad visi kiti rekalai (apie 17 mili
jonų dolarių) sužymėti pirmiau tų 
.60 nuošimčių mokyklų reikalams, bu
tų pirmiausia pilnai padengti, ir iki 
ta suma nebus surinkta mokyklų 
palaikymui negali būti skirta nieko. 
Tas reiškia kad mokyklos negautų 
jokių pinigų iki Liepos mėnesio.

Mokytojos ir visi sujungti su mo
kyklomis turėtų per tą visą laukti 
ir sau pirštus čiulpti.

Senato Mokyklų Komitetas dabar 
sutiko kad trys iš musų butų pa
skirti išdirbti planą sulyg kurio 
mokykloms butų atiduodama joms 
priklausanti Sales Taksų dalis kiek
vieną mėnesį, vietoje laukti iki visi 
kiti reikalai bus aprūpinti pilnai.

Beveik kiekvienas pirkimo taksų 
mokėtojas žino kad jų centai eina 
mokyklų užlaikymui ir kitokis išaiš
kinimas sukeltų žmonių pasipiktini
mą.

GELBeS taupymo ir pasko
los DRAUGIJAS

Daytone, Ohio, kur taupymo ir 
paskolos draugijos turi savo globoje 
virš 134 milijonus dolarių, Valstijos 
Senato Bankų Komitetas gamina la
bai gerą programą kuris gal galės 
paliuosuoti daugelį tų užšalusių pi
nigų.

Bankų Komitetas autorizavo tuo 
reikalu darbuotis ir Clevelande ir 
prašė kad aš kalbėčiau tuo klausi
mu nuo Senato. Mano norai, yra 
neleisti jokių pinigų, neužvesti ko
kių išlaidų ir aš negausiu už tai jo
kio užmokesčio.

Mano troškimas yra kad mes ga
lėtume pagelbėt ątgrąžinti depozito- 
riams ir šėrininkams tokių taupymo 
ir paskolos kompanijų kurios dabar 
yra po valstijos priežiūra, nors dalį 
jų dabar negalimų paimti pinigų.

NESIMATO GREITO SUMAŽINI
MO GĖRIMŲ TAKSŲ

Pastangos nekuriu iškovoti numa
žinimą taksų nuo svaiginančių gėri
mų ir alaus neparodė tokių greitų 
vaisių kaip jie tikėjosi, nes Senato 
Gėrimų Kontroles Komitetas nuta
rė atidėti tą klausimą iki <ol kada 
visi svaiginančių gėrimų klausimai 
bus galima paimti svarstyti vienu 
kartu.

Kasdien mes turime tiek daug vi
siems svarbių klausimų ir tiek daug 
reikalavimų kad tik tokioje vietoje 
būdamas žmogus gali suprasti koks 
didelis yra ‘visuomenės biznis’. ,

SENATAS NESNAUDŽIA
Po vadovyste Clevelandiečio se

natoriaus John R. Davis, bus išdir
bta naujas ir geresnis svaiginančių 
gėrimų kontroliavimo būdas.

Senatas priėmė automobilių važi- 
nėtojų bilių (Drivers’ License Bill). 
Tas patvarkymas, sudėjus su kitais 
toje linkmėje sumanymais, daug pa
sitarnaus apsaugoti visuomenę nuo 
neatsargių važinėtųjų ir tokių kurie 
nieko už kitus nesidavė, žinodami 
kad iš jų nieko negalima gauti.

Senatorius Bernard J. McCluskey 
(iš Clevelando) patiekė pasiūlymą 
atimti Sales Taksus ne tik nuo pie
no ir duonos (kaip yra dabar) bet 
ir nuo visų valgomų dalykų. Dau
gybė tam pritars, nors nekurie tik
rina kad jeigu maistui taksus atme
si, nebus iš ko mokėti Senatvės Pen
sijų, dalies biednųjų šelpimo ir mo
kyklų palaikymo.

Clevelando atstovai be jokio ša
liškumo greitai atmetė sumanymą 
užlaikyti valstijoje tris kalbėtojus

UNCENSORED 
SIDE GLANCES

By K. J. M?

For want of diversity and original
ity, I have not played the role of 
a “Peepin’ Tom” this week, but in
stead am going to disclose some 
hitherto unknow facts about some 
of cur more-or-less prominent Lith
uanians who come within my swope 
or shall I say scope.

Before proceeding I would like 
to say: Innocent Bystander, altho 
my eyes are not yet crossed as you 
would be wont to believe, from my 
writing the “Uncensored Side Glan
ces”, my legs are beginning to be
come bowed from running down gos
sip and scandal. In any event see
ing that I have been re-christened 
a woman, by the Super-Snooper, my 
dress will not hide this defective 
shortcoming as well as a pair of 
pants. Therefore, I am just digging 
up a few notes from my old dust
laden scrap and note book, in 
order to maintain shanely limbs. As 
the dust settles I read...........

o o o

WOULD YOU BELIEVE?
THAT Joe “Bull” Komar the Her

culean wrestler actually puts away 
two to two and a halp pounds of 
steak at one meal, besides the rest 
of his full course lunch? Just a 
snack.

? ? ?
THAT Mrs. Dorothy Jarus is 

such a wrestling fan she wouldn’t 
and hasn’t missed a match for the 
past fifteen weeks or so. So her 
husband, the assistant promoter, fin
ally made his wife see things his 
way. ? ? ?

THAT Mr. Joseph Skukas, father 
of the editor, has never attended a 
talking picture in his life? Perhaps' 
his daughters make up for the de
ficiency.

? ? ?
THAT Walter Krauss has never 

danced a step in his life? A man 
who doesn’t desire having his un
derstanding stepped upon.

? ? ?
THAT Victor Lucas of Youngs

town barely missed entering the naval 
academy by the sight of his one eye 
being slightly under par? No, that’s 
not just an alibi.? 7 ?

THAT Mr. K. S. Karpius actually 
will sit upright and in the same 
position for three or four hours at 
a time, whilst writing a new story? 
Far be it from me to call him an 
“old stiff.” ? ? ?

THAT Beatrice Palub with all her 
years of schooling, still attends ses
sions at Fenn College studying sta
tistics. Just a higher education gal.? 7 ?

THAT Mr. V. Vaitinas the hillbilly 
vocalist, is also a very expert auto 
mechanic? When one fails the other 
comes in handy.

? ? ?
THAT Joe Blaskevicius, old-time 

grocer, donates very very liberally 
to any Lithuanian cause that may 
call for assistance? One of the un
sung good-doers.? 7 ?

THAT a very very ancient Lith
uanian proverb states: The home 
may be a hell, but without a home 
it is worse? Proving that they had 
domestic troubles as early as the 
third century. ? 7 ?

THAT there are people who act- 
ually think that this wasted column 
is the work of the editor, Peter 
Skukas? You don’t see any big 
words in this column do you? But 
as Pete would say: “that’s irony, 
raillery, satire, only I had to page 
the dictionary to find these.

So, until I am discovered, and 
see St. Peter- and Satan flipping a 
coin for my leavin’s I beg to re
main, the run in you stocking or 
the gravy spot on your tie.

WRESTLING
MARCH 7 - CENTRAL ARMORY

Ernie Dusek and Sandor Szabo, 
match, discontinued after both were 
floored by chairs thrown in by the 
spectators.

Jack Donovan defeated Sailor Bil
lings—10 min. Winters pinned Cliff 
McCloud —■ 15 min. Ernie Zeller 
and Ed Meske tangled to a draw. 
Vic Tanski threw Roscoe Capulo— 
14 . min.

kurie važinėtų aiškindami visuome
nei reikalingumą mokėti Sales Tak
sus, nes tai buvo keno nors suma
nymas duoti tris darbus valstijos 
pinigais savo geriems draugams.

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

i Lithuanian Hali
Benefit Concert

By PETER SKUKAS

PROCEEDS from this benefit 
amounting to about one-hun

dred and twenty-five dollars held on 
February 24th, will go towards re
modeling the lower hall.

The Lithuanian Akron Social Club 
with more than twenty strong par
ticipated in the event by putting 
across better than ever the play a 
“World Without Women” for- the 
third time in three successive week
ends in three different towns. It 
has almost begun to be a road show 
if this keeps up. Never-the-Iess the 
five member actors in the forms of 
Messrs: Rockus, Yenicky, Jocis, Da
rulis and Hank Hollish received 
much applause for the excellent. per
formance being well liked byj the 
audience. And thanks to the rest 
for their hearty support.

Miss Florence Alekna, a new up
rising songster for her smooth-toned 
rendition of several songs gets a 
wide acclaim from listeners. Again 
the Four Mushrooms came . forth 
with their hilarious burlesquing of 
all good things amused the audience, 
particularly in the close of their 
skit when much flour was sprinkled 
upon the first row onlookers.

Then under the careful guidance 
of Mr. Julius Krasnickas, the Dailės 
Chorus, gave the audience a treat 
with the favorite songs of our Lith
uanian people. Mr. Vincent Vaitinas, 
accordionist, guitarist, mouth organ
ist and what-not, with several se
lected song-groups and always a 
welcome number, pleased everyone 
present.

The special committee composed 
of Mrs. Ramanauskas, Mrs. Staupas, 
Mr. Karpius, Mrs. Mary Baranaus
kas and Mr. Baranauskas, want to 
express their sincere thanks to the 
supporting public with the directors 
of the hall, in helping them make 
such a sucčess of this concert.

Business men who so cheerfully 
donated for this occasion are thank
ed for their invaluable aid in making 
this a profitable. event. They are 
Messrs. Blaskevicius, Obei, Šeštokas. 
Brass. Debesis, Kvederas, Muliolis, 
Wilkclis, “Dirva” and to Mrs. Kun
dot. Mrs. Karpius and Mrs. Baran
auskas for their private donations.

The entire public who felt the need 
for this occasion is gratefully credit
ed for their active participation and 
thanked whole heartedly by the 
management.

On the side—did anyone perchance, 
see that insidious K.J.M. at this 
affair? Their were a score or more 
looking for this creeper. No luck.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

TORONTO BOY MAKES GOOD
We lamp in the Toronto Star 

Weekly that Peter Jotkus, best line
man in Canadian football, is con
sidering these days about playing 
hockey professionally. He is reput
ed to be a star defense man in the 
Montreal amateur league and more 
than one National League is in
terested in him.

Wonder if there are any other 
Lithuanian hockey players around the 
country.

o o o 
TO LIVE HERE

From the small town of Wilmer- 
ton, Penn., not far from Pitts
burgh, comes pretty Mis G e n e- 
vieve Danelavich, who intends to 
make Cleveland her home from now 
on. She is staying with her cousins.

o o o
VISITING

Coming from Dayton to Cleveland 
for the week-end, Miss Betty August, 
Mr. William Chapel and Mr. Victor 
August spent an enviable short per
iod here visiting at the homes of: 
Miss Betty Lucas, Miss Lillian Bra
zis’ and Miss Nellie Green’s.

They are ail members of the 
Dayton K. of L. For all we know 
orange pop for Miss Lucas and Mr. 
August may have other significance.

o o o
SINGS WITH CLEVELAND 

ORCHESTRA
Mr. Norbert Skerbant, a Lithuan

ian who has aided much in the pro
duction of singing-dramas here, is 
slated as one of the principals in 

Xthe presentation of the Barber of 
Seville, according to a 'large daily 
newspaper’s announcement.

This will take place March 7 and 
9 th, at Severance Hall, Cleveland, 
the original home of the Cleveland 
Orchestra.

PRIVATE PARTY
A party, an annual affair, above 

Stonis’ restaurant, was tremendous
ly enjoyed by a group of thirty or 
more people from Cleveland and 
nearby towns.

Cards, dancing and refreshments 
were in the line-up and before all 
knew it, it was dawn nearly when 
yawns began to bespeak the time 
of the day.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
graži, daranti gerą biznį mėsos 
parduotuvė, Lietuvių apgyven- 
toj srityje, ineigos į savaitę iki 
$500. Naudokitės proga, kreip
kitės pas agentą, Zimerman — 
4164 E. 131 Street.

f 5c & 10c ŠTORĖ"^'? 
| 8813 SUPERIOR AVE. į 
į Parduoda puikiausios rūšies^ 
? vyriškas ir moteriškas koji-* 
j-nes, reikmenis, maliavas ir? 
Ž virtuvės padargus už pigiau? 
J negu kitur kur. į

LITHUANIAN TALKING MOVIES 
HERE

Last Thursday, February 28, Mr. 
Joseph Januskevicius Jr. made his 
annual visit to Cleveland with mov
ing pictures taken in Lithuania and 
shown at the Lithuanian Hall.

For the first time in the history 
of the Lithuanian Hall has it wit
nessed talking movies within the 
bounds of the four walls and with 
President Smetona, of Lithuania, 
giving an address before a large au
dience.

Many interesting scenes were dis
played with excellent musical ac- 
companyment plus the well- timed 
remarks of Mr. Januskevicius thru 
the loud speaking arrangement dur
ing broad scenes. Perhaps the most 
significant feature of the Lithuan
ian towns is the fact that the churches 
are the vital center of life. 
These churches, as a rule, are more 
beautiful than ours in America, most 
of them being an absolute white 
in appearancč.

MOTHER OF GOD SOCIETY 
HOLDS DANCE

The Ausros Vartų Society of St. 
George’s Parish held a Masque Ball 
at the Lithuanian Hall Saturday, 
March 2, where a large group of 
people gathered for a final pre- 
lenten dance.

Prizes were given for the four 
best costumes present and were a- 
warded to Mrs. Dumbrauskas; Mrs. 
Jarus: young Mr. Bindock and little 
Miss Palauskas, a pupil of St. 
George’s School.

AMSTERDAM, N. Y.
LITHUANIANS PAY TRIBUTE TO 

HOMELAND 
February, 17

A Lithuanian patriotic meeting 
commemorating the seventeeth an
niversary of Lithuania’s independ
ence, was held in the A.L.C. Hall 
It was attended by a capacity au
dience including representatives from 
Albany, Schenectady and Utica.

St. Casimir’s Choir, under the di
rection of Professor Niekus, opened 
the program with the singing of 
“The Star Spangled Banner” and 
the Lithuanian National Anthem.

Miss Mary Ann'Sargalis and Miss 
Bernice Alexander did very nobly 
with several renditions, winning much 
applause. They were ably accom
panied by Miss Veronica Mateunas, 
at the piano.

The Rev. Joseph Zydanowicz in
terestingly sketched Lithuania's his
tory, past present and future.

Joseph Schell related some inter
esting experiences of his during his 
recent visit to Lithuania. He was 
followed by Joseph Tysliava, editor- 
in-chief of “Vįenybe”. He pointed 
out by examples the energy and en
thusiasm shown by the forefathers 
and argued that the Lithuanians ac
ross the sea are making a gallant 
effort to keep Lithuanian free.

Three drills were then rendered 
by several girls of St. Casimir’s 
School, presenting a very attractive 
picture with their white dresses, and 
the national flag each displayed.

Miss Helen Ciglis cleverly im
personated a Lithuanian peasant and 
rendered several tap dances, which 
won hearty applause.

At this time the president of the 
V.V.S. Club expressed the organiza
tion’s gratitude and pleasure for the 
co-operation displayed in making this 
patriotic event go successful and en
joyable. .

AKRON
O.K. Youngstown the- basketball 

game is on. The Y.L.S.C. versus 
the A.L.S.C. for the mythical Lith. 
social club championship of Northern 
Ohio, is tenatively scheduled for 
March 16. 1935. This is merely an 
advance notice to give you Youngs
town basketball totters sufficient time 
to get prepared for the “walloping” 
which you intend to administer to 
the Akron quintet. This is also an 
advance notice for everyone else, 
either young or old or from near 
or far — everybody — to reserve 
that date for your next date with 
the Akron Lithuanian Social Club. 
For this is going to be much more 
than a basketball game. This is 
going to be an event never before 
witnessed in the annals of Lithuan
ian activities. This might be con
sidered as: Colossal! Sublime! Ex
traordinary! Super-stupendous!

But these are just ordinary ad
jectives, found in any dictionery. This 
deluxe-affair is going to be dif
ferent; this ultra-event is going to 
be novel; this prodigious occasion 
is going to be unique. In other 
weak an adjective to properly des
cribe this affair. So just make it a 
point to be in Akron. Saturday, March 
16th and all the rest will be added 
unto you.

(More detailed information will be 
given next week. So don’t forget 
to give a look and have ą learn.
A TOAST TO ALLIANCE

It seems that last week the Super
snooper had a toast for the boys 
from Alliance. That was seven days 
ago. This week Akron has a toast 
for the Alliance Lithuanian Cultural 
Club. A toast of congratulations 
for the success with which they 
completed their .initial undertaking— 
the dance on March 2nd.

Honestly, the “bunch of bozos” 
from Akron "'had a great time 
and hope that it was only the be
ginning of a more mutual relation 
between the Y.L.S.C. and the A L.S.C. 
Maybe our presence in Alliance 
last Saturday surprised you, well, to 
be frank, you surprised us just as 
much. Nice going Alliance.

PINCH-HITTER.

'• r”rE— Akron Correspondent kind
ly have your articles in by Tuesdays, 
hereafter.

YOUNGSTOWN
After yearning for some good 

gaping grounds for many many days 
your innocent correspondent hied his 
humble person to the Mock Tria! 
held at the Central Auditorium last 
Friday evening for the benefit of 
the St. Francis Church. Many of 
Youngstown Lithuanian Social Club 
members were there and it was 
my duty to keep my loving eye on 
them. The entertainment started 
with several musical numbers and 
then Promoter John Going magically 
and unexpectedly produced a ma
gician. I didn’t catch the magician's 
name, in fact, I fear that I sadly 
neglected my duty while I tried to 
catch the eye of a ravishing blond 
sitting a few rows from me. The 
magician was much more clever than 
anyone expected and my only criti
cism is that he had everybody gap
ing at his tricks, I like to do all the 
gaping alone.

Scandal? Yes, there was plenty 
of scandal and it all started when 
Mrs. George Sabel let out a screech 
and jumped from her seat. (What 
a story!) She accused the man 
immediately to the left of her of 
touching her leg and demanded that 
her offended virtue be protected. 
The culprit was dragged away and 
the trial started. That’s right. It 
was all part of the act hut it had 
me out of my seat gaping for scan
dal. The judge and the attorneys 
were actually members of the local 
court and bar who were very oblig
ingly donating their services to St. 
Francis Church. The jur> was call
ed from the audience and the various 
members comprising it had quite an 
embarrassing time under the exam
ination of the attorneys. The hov
ers used their best court room man
ners and kept up the rapid fire of 
wise cracks. The Mock Trial was 
a complete success as far as I'm 
concerned for it was just dripping 
with scandal. Not satisfied with the 
program as it was Mr. Going had 
orovided an orchestra which made 
everything- completely hunky dory.

o o o

GATHERED WHILE I GAPED
That pretty plaintiff, Mrs. Sabel, 

crossed the trouble making knees 
in front of the jury while she was 
on the witness stand. Some of the 
jurymen, who were the most affect
ed by these court room tactics on the 
part of Ona, were prescribed dark 
glasses by the judge.

Under the questioning of the as
tute Prosecutor, juryman Pete Kaulis 
admitted that he had more than a 
passing acquaintance with the art 
qf flirting and was therefore quali
fied to serve as a juryman. That 
was a very becoming blush that 
changed his complexion from white 
to red.

Why was Mrs. Subonis of the jury 
so flustered when the Prosecutor 
asked if she had any little Subon- 
ises ? Can it be that she feared 
something scandalous about them 
would be revealed? I’ll have hiy 
accomplice, the Shadow, look into 
the affairs of Ann and Vic Subonis.

Our President is at it again. He 
was • guessing the weight of each 
of his dancing partners. Are you 
connected with the reducing business, 
Mr. President ?

The wall flowers are dying out 
in Youngstown. That sturdy blos
som, Vic Subonis, succumbed and 
danced every dance.

One of the girls who gave me a 
twirl told me that I was a good 
dancer and she almost had me be- 
lieveing her. It was at this moment 
dear reader, that I shamefully trod 
on her dainty toe and she said no 
more about my dancing.

The Akron boys have the right 
idea in the Super-Snooper Syndicate. 
A syndicate is much more able to 
find all the juicy bits of gossip. 
On the other hand they had better 
not let the syndicate get too big 
or they’ll have nobody to write 
about.

K.J.M. is beneath my notice since 
he failed to respond to the dare to 
come to Youngstown.

Be gaping at you.
Innocent Bystander.

EDITOR’S NOTE: Announce
ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted. 
Send or phone yours in.

Ofiso Valandos: 
nuo 2 iki 4; nuo 7 iki 8 

Dr, Peter P. Paleis
Lietuvis Gydytojas

8 1 02 Superior Ave.
Telefonai

Namų: HEnd. 1373 
Ofiso: GArf. 1373

Ofiso telefonas

I
 ENdicott 1378 

Namų 
CLearwater 1951-J

DR. A. J.KAZLAUCKAS 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave.

;■ Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p. 
re^****#***#^^*^******************'


