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Ragina Išnaikint Viešu Reik
menų Valdymo Kompanijas
DARBAI I

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Detroit. — Fordo auto-

PREZIDENTAS SAKO TOKIOMS KOMPANI
JOMS AMERIKOS SISTEMOJE NETU

RĖTU’BŪTI VIETOS, 
ak-

mobilių išdirbystės pasiry- 
žusios per Kovo mėnesi iš
dirbti 160,000 automobilių, 
kas reiškia didžiausią pro
dukciją šioje šalyje vieno 
mėnesio laiku bėgyje pas
tarų trijų metų. Vasario 
mėnesi Fordu išdirbta apie 
130,000.

Nori automobilių darbi
ninkų streiko. Am. Darbo 
Federacijos prezidentas W. 
Green pareiškė automobilių 
išdirbysčių savininkams se
kančiai: Jeigu jie atsisakys 
tartis tiesioginiai su Darbo 
Federacija darbininkų rei
kalais, Federacija bus pri
versta iššaukti darbininkus 
j streiką.

Automobilių darbuose už-* 
baigus darbininkų balsavi
mą, iš 105,855 darbininkui 
77,646 pareiškė kad jie ne
pritaria jokiai darbininkų 
organizacijai.

Tuo pasiremdami darbda
viai visai nenori su unijos 
vadais skaitytis.

Plieno išdirbysčių savi
ninkai, ypatingai United 
States Steel Corp., pasiryžę 
leisti daug milijonų dolarių 
bėgyje kelių sekančių metų 
Įrengimui naujų savo dirb-, 
tuvių tokiose vietose kur| 
galės prieinamiausią išpil
dyti reikalavimus ir kur 
bus naudingiausia jų indus
trijai.

Ši milžiniška plieno kor
poracija pernai darbe turė
jo 189,880 darbininkų ir al
gų išmokėjo $210,503)833.

Devyni užmušta. St. Ge
orge, Utah. — Aliejaus šal
tinio sprogime užmušta 9 
žmonės.

Dirba 632,000 daugiau. 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green skel
bia gavo surinktas žinias 
kad šymet Sausio mėnesį į 
darbus buvo paimta 632,000 
darbininkų daugiau negu 
tuo pat laiku 1934 metais.

Tačiau, sako, dar vis yra 
11,000,000 bedarbių.

Arizonoj, Salt River slė
nyje, turtingoj ūkiškoj sri
tyje, prasidėjo ūkio dar
bininkų bruzdėjimas prieš 
ūkininkus ir kartu riaušės 
ir teroras prieš svetimša
lius darbininkus.

Avalinės industrija Suv. 
Valstijose pasiryžus 1935 
metais pralenkti 1929 metų 
produkciją, kuomet buvo 
išdirbta 361,407,000 porų.

Anglija per metus išlei-
džia $350,000,000 savo be
darbių šelpimui. Pinigus 
surenka aptaksuojant tuos 
kurie turi iš ko mokėti.

Nori kad Kongresas Pra
dėtu Daryti Žygius

Pirmyn

Washington. — Kovo 12 
d. Prez. Roosevelt pateikė 
Kongresui savo speciali ra
štą, kuriame reikalauja su-
reguliuoti viešų reikmenų 
kompanijas ir griežtai pa
sireiškė prieš propagandis
tus kurie darbuojasi Kon
grese prieš tą bilių.

Prezidentas pareiškė kad 
viešė reikmenų (elektros, 
gazo ir tt.) reikalus valdan
čios kompanijos su jų da
bartine galybe turi būti iš
naikintos. Jos yra toks pa
būklas, sako prezidentas, I 
kuris neturi rastis musų 
Amerikos teisių ir biznio 
tradicijose.

Prezidentas savo rašte 
pareiškė šitaip: “Atėjo lai
kas imtis visų pastangų at
sukti tą procesą kuris pri
vertė Amerikos piliečius, 
kitados galėjusius laisvai 
savo bizni vesti, dabar be- 
jiegiai priklausyti nuo ma-j 
lonės keleto tokių kurie, pa
būklais tokiais kaip tokios 
kompanijos, pasiėmė Į savoj 
rankas neteisėtą ekonominę! 
galybę”.

Prez. Roosevelt pasiryžo į 
išjudinti Kongresą kad im-| 
tusi kokio nors veikimo — 
jau du mėnesiai kaip kalba, 
raivosi, bet nieko nepadarė.

Senatas raginamas svar
styti $4,880,000,000 viešų 
darbų bilių ir padaryti ko
kį nors žingsnį pirmyn vi
sais reikalingais klausimais.

NESIKIš J BONŲ VAR
ŽYTINES

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pasiryžo ne
sikišti į kareiviams bonų 
atmokėjimo karą Kongre
se. Kaip kongresas pada
rys taip bus gerai, o paskui 
prezidentas pareikš savo 
nuomonę už arba prieš.

KANADA RŪPINASI IŠ
DEGINTA ŽEME

Pereitą vasarą sausra iš
degino vakarinėje Kanado
je apie 10 milijonų akrų že
mės. Dabar valdžia imasi 
priemonių tą žemę pataisy
ti. Rengiasi išstatyti 100 
tvenkinių, iš kurių ateityje 
galės gauti vandens žemei 
laistyti. Prie to bus moki
nami ūkininkai sodinti me-
džius ir kitaip apsaugoti 9 užmušta. Austrijoj nu- 
dregnumą savo laukuose. slinkus kalno sniegui už-

Tas projektas kaštuos 90'mušta devyni čiuožinėtojai 
milijonų dolarių. Į (skiikai).

SUNAUDOS AUKSO 
PELNĄ SKOLOMS 

MAŽINTI
Washington. — Suv. Val

stijų iždo valdyba pasiryžo 
panaudoti nupiginto dolario 
pelną sumažinimui dalies 
šalies skolų: atšauks $674-, 
625,630 valstybinę skolą.

Tą sumą skolų sumažinus 
valdžiai susitaupys 13 mili
jonų dolarių metinių nuo
šimčių.

Tuo planu sykiu bus at
imta nacionaliams bankams 
teisė išleisti savo vardu pi
nigus, kaip tie bankai iki 
šiol darė. Už tai jiems val
džios iždas turėdavo mokė
ti nuošimčiug.

Kada buvo sumažinta do
lario vertė, valdžios iždas 
iš turimo savo globoje auk
so padarė pelno $2,812,000,- 
000, nes už senos vertės au
ksą pasidarė daugiau ma
žesnės vertės dolarių. Tą 
pelną valdžia dabar ir pa
naudoja iždo skolų mažini
mui.

Nubalsavo 400 Milijonu 
Kariumenės Reikalams

Washington. — Senatas, 
po kelių dienų ginčų, pri
ėmė bilių kuriuo skiria 400 
milijonų dolarių karo de- 
partmento reikalams, su 
pavelijimu padidinti stovin
čios kariumenės skaičių nuo 
118,750 iki 165,000 vyrų.

Tarp kitko, bus budavo- 
jama visoje šalyje 20 kariš
kų lėktuvų stočių.

JAPONAI MINĖJO 1905 
METŲ KARĄ

Tokio. — Kovo 10 d. Ja
ponijos kariumenė minėjo 
30 metų sukaktuves nuo 
1905 metų karo, kuomet po 
Mugdenu sumušė Rusus ir 
tokiu budu laimėjo karą.

(Tame kare daug dalyva
vo ir Lietuvių, kurie dabar 
jau yra po virš 50 metų 
amžiaus.)

IŠDALINO $36,000
Prez. Roosevelto žmona 

pereitą metą nuo Gegužės 
iki Gruodžio mėn. išdalino 
$36,000 savo uždirbtų pini
gų įvairioms viešos labda
rybės įstaigoms. Ji uždir
bo iš radio stočių kurios 
mokėjo jai už pasakytas 
kalbas įvairiais visuomeni
niais klausimais.

GRAIKIJA NUGALĖ
JO SUKILĖLIUS

Atėnai, Graikija. — Grai
kijos vyriausybė pagaliau 
laimėjo naminiame kare su 
savo sukilėliais. Gen. Con- 
dylis, valdžios kariumenės 
vadas, galutinai sumušė ir 
išvaikė sukilėlius Makedo
nijoje. Sukilėliams pasida
vus sulaikyta bombardavi
mas iš oro ir išvengta krau
jo praliejimas.

Senas sukilėlių rėmėjas, 
Venizelos, 71 m. amžiaus, 
pabėgo iš Kreto salos, kur 
jis buvo norima suimti, ir 
pasiekė Itališką salą, ten jį 
Italijos vyriausybė suėmė 
kaipo belaisvį.

Pabėgusius į kitas šalis 
sukilėlius valdžia stengsis 
atgauti atgal kaipo “vagis”, 
nes keliuose miesteliuose jie 
traukdamiesi apiplėšė ban
kus.

Šis sukilimas Graikijai 
atsiėjo apie $190,000,000.

SMARKI PEŠTYNĖ 
PER RADIO

Trys Amerikos gyvenimo 
“taisytojai” — buvęs NRA 
vadas Gen.. Johnson, Kun. 
Coughlin ir Senatorius iš 
Louisianos, Iluey P. Long, 
beveik vienos savaitės bė
gyje panaudojo radio per 
visą šalį, vienas kitam ap- 
daužymui antausių — žo
džiais, vienas kitą išvadin
dami nieko nevertu ir nie
ko negalinčiu, nors daug 
kalbančiu apie visuomenės 
gerovės reikalus.

Kovo 11 d. kalbėjo per 
radio trečiasis jų, Kunigas 
Coughlin. Jis Gen. John- 
soną išvadino: “politišku la
vonu ; pirmutine didžiausia 
auka prie New Deal; barš- 
kalium; šokoladiniu karei
viu ; istorijos iškraipytoju; 
sutrukusia grafofono plok
štele rėkiančia įsakymus sa
vo pono”.

Senatorius Long irgi nei
gė Johnsoną ir Roosevelto 
visą šalies tvarkymo siste
mą.

Kada šalyje (kaip nely
ginant namuose) viskas ne
tvarkoje, tuoj atsiranda kas 
nors kuris nori visus įtikin
ti kad jo tvarka butų ge
riausia.

JIEŠKO AMERIKOS 
AUKSO

Londonas. — Britanijos, 
Prancūzijos, Holandijos ir 
Šveicarijos investoriai žada 
bendromis jiegomis pasi
priešinti Suv. Valstijų auk
ščiausio teismo išsprendi
mui aukso klausimo tokia 
prasme kaip prieš mėnesį 
buvo paskelbta. Jie nori iš
gauti iš Suv. Valstijii auk
so dolarius buvusio jų di
dumo, ne dabartinius.

HOOVER VĖL KANDIDA
TUOS?

Kyla gandai jog buvęs 
prezidentas Hoover gali vėl 
kandidatuoti į prezidentus 
1936 metais. Pats jis nesi- 
perša, bet yra tokių kurie 
gali pareikalauti kad jisai 
kandidatuotų.

KUBOJE APŠAUKTA 
KARO STOVIS

Havana. — Kovo 10 d. 
susirėmimuose Kuboje už
mušta 12 žmonių. Visoje 
Kuboje apšaukta karo sto
vis. Prezidentas Mendieta 
paskelbė jog teroristai bus 
baudžiami mirtimi.

Valdžios tarnautojams iš
leista įsakymas nesikišti į 
generalinį streiką, kuris su- 
paraližiavo Kubos biznį.

Valdžia įsakė išardyti vi
sas darbininkų unijas re
miančias Kubos revoliucinį 
streiką.

Iš Kubos pabėgo buvęs 
pereitą metą prezidentu tik 
tris dienas, Carlos Hevia, 
kuris atvyko į Miami, Flo
ridą. Sako kad susikirti
muose esą užmušta apie 200 
žmonių. Daugelis nužudo
ma paimti iš namų, neva 
po areštu išvedimui į kalė
jimą. Sako kad Kuboje nė
ra jokios valdžios.

NAZIAI NAUDOJOSI NU
TEISTU HAUPTMANNU

Yew Yorko miesto valdy
ba sulaikė rinkimą aukų iš 
Vokiečių neva ■ gelbėjimui 
nuteisto Bruno Haptmanno. 
Patirta kad naziai pinigus 
renka savo propagandists51 
naudodami Vokiečius, aiš
kindami buk Hauptmanno 
nuteisimas yra tik Žydų 
suokalbis persekioti Vokie
čius. Auku esą surinkta i 
$20,000.

MAŽINA KODUS

Washington. — Donald 
R. Richberg, NRA adminis
tratorius, pasiūlė Senato 
finansų komitetui planą ku
riuo 537 paskiri smulkus 
<odai liečianti mažus biz
nius ar įmones, butų sutai
kyti j vieną lankstų kodą, 
kuris atitiktų visiems.

Dabar yra apie 700 pa
skirų kodų, kurie butų su
mažinta iki 181.

VALDŽIA ŠELPIA 
22,375,000 ŽM.

Federaliam šelpimo admi
nistratoriui plečiant šelpi
mo darbą ir dedant pastan
gas išgauti iš valstijų dau
giau pinigų bendram bedar- 
}ių šelpimui, apskaičiuota 
kad dabartiniu laiku šelpi
mo sąraše yra 5,400,000 šei
mų ir 775,000 pavienių, ar
ba viso apie 22,375,000 žmo
nių.

Federalė valdžia šelpimo 
reikalams išleidžia po pen
kis milijonus dolarių į die
ną.

WISCONSIN RŪPINASI 
BEDARBIAIS

Madison. — Wisconsin© 
valstijos gubernatorius La 
Follette pareiškė kad jeigu 
tuojau butų imamasi pakėl
imų valdžios veikimo pa
grindų, vienoje tik Wiscon
sin’valstijoje atsirastų dar
bų 350,000 vyrams ir mote
rims bent metams laiko.

Wisconsin© sostinėje bu
vo surengta bedarbių de
monstracija.

HITLERININKU BY
LOS EIGA KAUNE

Vokiečiai Buvo Pasiren
gę Pulti Klaipėdą

Kaunas. — Toliau apklausi- 
nėjant liudininkus Lietuvos ka
riumenės teisme valstybės iš
davimo byloje, paaiškėjo kad 
i Karaliaučių 1933 metais va
sarą buvę sutraukta apie 100,- 
000 nazių smogikų, kurie visi 
buvo ruošiami žygiuoti Į Klai
pėdos kraštą. Jie turėjo padė
ti Naumanno ir Sasso parti
joms sukilti ir Klaipėdos kraš
tą atplėšti nuo Lietuvos.

Karaliaučiuje smogikai buvo 
aprūpinti reikalingais ginklais. 
Visi smogikai buvo kariškai 
apmokyti ir vartojo šaunamus 
ginklus. Tarp Klaipėdos ir Vo
kietijos nazių buvo susitarta 
kad pirmieji puls ir nuginkluos 
Lietuvos pasienio policiją, o 
abeji drauge nuginkluos Lietu
vos kariumenės dalis stovin
čias Klaipėdos krašte.

Teismo pirmininkui paklau
sus kodėl Karaliaučiaus naziai 
tada Klaipėdon nežygiavo, liu
dininkai aiškino kad nebuvę 
vieningo susitarimo tarp abie
jų Klaipėdos priešvalstybinių 
partijų vadovybių. Kaip žino
me, tada ėjo smarkios rungty
nės tarp Dr. Neumanno ir Sas
so, kuris jų labiau tinka vadu 
naziii veikimui Klaipėdos kraš
te.

1933 metų vasarą ginkluo
tam sukilimui neįvykus, jis bu
vo atidėtas 1934 metų Sausio 
18 dienai. Bet prieš tą laiką 
valstybės policija susekė ir iš
ardė Neumanno ir Sasso par
tijų pragaištingus planus.

Neumann Buvo Paskir
tas Klaipėdos Krašto 

Nazių Vadu
Valstybės išdavimo byioje 

baigti apklausinėti kaltinimo 
liudytojai parodė kad Vokieti
jos naziai paskyrė Neumaaną 
viso Klapėdos krašto vadų. Di
rektorija ir kitos autonominės 
krašto Įstaigos buvo žaislas jo 
rankose, jos vykdė visokius jo 
įsakymus pragaištingus Lietu
vai. Del šių parodymų teisme 
daug aiškinosi pats Neumann, 
norėdamas įtikinti kad ne jo 
partija bet Lietuvos šauliai 
norėję padaryti perversmą ir 
nuversti direktoriją. Bet šiuo 
jo tvirtinimu niekas netiki.

Vasario 21 d. teismo parody
mus pradėjo duoti gynimo liu
dininkai, kurių yra apie pus
antro šimto. , Pirmiausia liudi
jo atstatytos direktorijos pir
mininkas Dr. šreiperis ir kiti 
Vokiškos klikos nariai. Jie 
kaip : įmanydami teisino Nėu- 
manną, Sassą ir jų sėbrus, tvir
tindami kad Savogas norėjo tik 
kuogeriausių santikių su Lietu
va. Tačiau kai teismo pirmi
ninkas ir prokuroras ima klau
sinėti gynimo liudininkus, šie 
tuojau susimaišo. Jau metus 
pirmą žvilgsnį galima tuojau 
įsitikinti kad gynimo liudytojai 
visi meluoja.

Jų apklausinėjimas truko iki 
Kovo 5 d. Paskui prasidėjo 
abiejų pusių ginčai, prokurorų 
ir gynėjų kalbos. Teismo nuo
sprendžio galima laukti Kovo 
antroje pusėje.

Bylai einant prie galo, ties 
teismo rūmais vėl didžiulis ju
dėjimas. žmonės vėl būriais 
renkasi ir stebi bylos eigą. An
ksčiau išvažiavę užsienio žur
nalistai vėl gryžta į Kauną, 

sekti bylos eigą. Jau dabar vi
si nekantraudami laukia teis
mo sprendimo.

Valstybės išdavimo byla Lie
tuvoje susidomėjimas toks ne
paprastas kad antroji, milijo
ninė byla del pašto ženklelių 
klastavimo beveik nepastebi
ma. Tsb.

LIETUVA UŽTRAU
KIA PASKOLĄ MO- .

KĖTI BONAMS
Kaunas. — Vasario 17 d. mi- 

nisterių kabinetas priėmė 1935 
metų vidaus paskolos klausimą. 
Pagal šį klausimą, finansų mi
nisterial pavedama išleisti 18 
milijonų litų vidaus paskolą, 
kuri bus sunaudota žemės ūkio 
reikalams, keliams tiesti ir Lie
tuvos laisvės paskolos bonams 
išpirkti. Paskola bus išleidžia
ma tam tikrais nevardintais 
lakštais, kurie kaštuos po 50, 
100, 500 ir 1000 litų. Už pas
kolą valstybės iždas mokės 4ĮĄ 
nuoš. metinių palūkanų.

Vidaus paskola užtraukiama 
dešimčiai metų. Jos lakštai 
bus išperkami iki 1945 metų. 
Paskolos kapitalo ir palukam) 
mokėjimas užtikrinamas vals
tybės turtu. Paskolos lakštai 
bus pradedami išpirkti 1937 m. 
pradžioje. Tsb.

Griežtas Skandinavų 
Balsas del Vilniaus

Kaunas. — šiomis dienomis 
žinomas švedų senatorius Kari 
Lindhagenas paragino švejų 
vyriausybę kad ji paskatintų 
Tautų Sąjungos narius imtis 
Vilniaus klausimo greitesnio iš
sprendimo Lietuvos naudai ir 
paremti Lietuvą prieš Vokiečių 
užgaidas užgrobti Klaipėdos 
kraštą ir žygiuoti į rytus.

Pats Lindhagenas Vilniuje 
buvo 1934 metų vasarą ir ten 
įsitikinęs kad Vilniaus klausi
mas tikrai dar neišspręstas ir 
laukia savo likimo sutvarky
mo. Miestas smunka, o Vil
niaus krašto gyventojai laukia 
kada vėl galės laisvai su Lietu
va susisiekti. Tsb.

Gerins Pievas
Kaunas. — Lietuvoje yra 

daug pelkių ir šlapių vietų. Tai 
dar liekanos iš ,tų laikų kai Lie
tuva buvo apaugus .tankiomis 
giriomis. Slapesni plotai;, ddbar 
sausinami. Bet kol kas nusau
sintose pievose žolė auga pras
tesnė ir pašarui mažiau tinka. 
Užtai ne visi ūkininkai įstengė 
nusausintus plotus pagerinti, 
juos paversti ganyklomis, arba 
apsėti pašarinėmis žolėmis.

Dabar ūkininkams pagalbon 
ateina žemės ūkio rūmai. Jie 
nusausintų plotų savininkams 
duos tam tikras pašalpas natū
ra, daugiausia, pievų sėklomis, 
šį pavasarį pievų sėklomis jau 
bus užsėta apie 1000 ha nusau
sinto ploto. Be pašalpų, ūki
ninkai dar gaus šymet para
mos pievų žolių sėkloms au
ginti. Tsb’i

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga, Latvijos 
Universitetas pakvietė Ry
gon Prof. Mykolą Biržišką 
ir iškilmingame senato po
sėdyje įteikė jam universi
teto garbės daktaro diplo- 
Aią. ----- ...u, . ...L..



DIRVA

PITTSBURGH© PADANGĖ BALTIMORE, MD. DVIGUBI NUOSTOLIAI BROOKLYN© - N. Y. IR
ŽEMOS RŪŠIES REPORTE

RIS
Pittsburgho reporteris savo 

gazietoje kad rašė tai rašė 
apie apvaikščiojimą Vasario 16 
dienos Pittsburghe. Bet iš jo 
to aprašymo niekas neišeina; 
mat, reporterio darbas ne taip 
lengvas yra, nes suprasti apie 
dailę ir muziką tai žmogus tu
ri būti tam muštas: nei 
vis, nei pečkuris negali 
muziką spręsti.

Toliau, reporteris savo 
te aplenkė vieną kalbėtoją, Ale- 
ką Banį, kuris pasakė gražią 
patriotišką kalbą ir paruošė gy
ve rožių vainiką ir tautiškų 
spalvų lempas estradoje, prie 
Vytauto paveikslo, kas tai die
nai labai atitiko. Toliau, re
porteris nepaminėjo ir sesučių 
Rajauskaičių, gal but todėl kad 
j'.dvi tąz'vakarą dėvijo tautiš
kus rubus, o tas buvo ne pagal 
reporterio skonio ir jo nervus 
erzino.

Antras rašytojas tame pačia
me laikraštyje šiek tiek prisi
minė, bet nėra ko stebėtis jei
gu jis taip nurašė, nes nenusi
mano apie muziką. Patarlė sa
ko: Geriau jei suprantantis 
kritikuoja negu nesuprantantis 
aukština. Taigi, nors Rajaus- 
kaitės aukštus muzikos kurinius 
grojo jis jų nesuprato, o rašte 
nuduoda kad galėtų net muzi
kos diplomus davinėti.

Štai Kovo 13 d. Pittsburghe, 
Syria Mosque, kur atsibuna o- 
peros, surengta Pittsburhgo 
aukštesniųjų mokyklų muzikos 
talento vakaras, į kurį iš visų 
mokyklų surinkta po vieną ai
du gabiausius jaunuolius, pasi
žymėjusius muzikoje. Tarp tų 
parinktųjų buvo pakviestos ir 
sesutės Rajauskaitės iš jų mo
kyklos, kaipo pirmutinę vietą 
užimančios muzikoje savo mo
kinių tarpe.

Musų neva inteligentai vei
kėjai labai mėgsta darbuotis 
kitų labui, o savo talentus už
miršta ir neįvertina. Tik ka
da prireikia artistų savo bizniui 
tada puolasi prie savųjų. Štai 
pasisuko koks ten dainininkas 
iš kito miesto, tuoj musų vei
kėjai sušoko darbuotis jo nau
dai, rengti jam koncertą.

Gi kad musų vietos jaunuo
liai keli metai kaip jiems ir jų 
atstovaujamoms draugijoms ar 
įstaigoms pasiaukauja, tai tik 
jais pasinaudoja, o 
paramos tai rankom

Bloga kada musų 
kėjai turi tik tokį 
savo vietinių talentų 
rai žino kad iš svetimų netu
rės jokios naudos, nes jų atga
benimas brangiai atsieitų ir 
iš parengimo jokios naudos ne
būtų, bet savo talentą, su ku
rio pagalba visada gali savo 
publiką užganėdinti, paneigia, 
ranka numoja.

Tuomi visai nepriduodat jo
kio padrąsinimo jaunuoliams 
siektis muzikoje, dainoje. Ka
da pamesit savo atžagareivišku- 
mą? Teisybės Mylėtojas.

SHENANDOAH, PA.

kal-
apie

kai reikia 
numoja.
vietos vei- 
įvertinima

i. Jie ge-

yorą McNair ir 
kad jis atsistatydintų. 
Harrisburge,

BRUZDĖJIMAS PRIEŠ MA- 
YORĄ McNAIR

Pittsburghe- prasidėjo smar
kus judėjimas prieš miesto ma- 

reikalaujama 
Taipgi

valstijos legisla- 
turai patiekta bilius kuriame 
reikalaujama atimti McNair’ui 
mayoro teisės.

Pats mayoras McNair 
svarsto: atsistatydint ar 
laukti, ir gal atsistatydins
nelaukdamas iki bus išstutas 
jš vietos.

irgi 
dar 

pats

PAJIEŠKAU giminių, Praną 
Staškauską, gyvena 
ne; Stasį Daniui'" ■- 
cagoje; L.. .. . 
pantį kasyklų dįstrikte. 
šAu jų atsišaukti.
Apolonija Chivas-Sinkevičiute į 

377 Park St. Holyoke, Mass, j
'1ST 3 CENTAI I

.į Daniuną, gyvei 
Siniąną Makučą

Brookly- i 
vena Chi-

, g.vve-1
Pra-

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

Antanas Grigoraitis

Ko- 
čia 

piano 
Pra
šalės 
Adv.

PIANO VARDODAVIS. 
vo a d., Užgavėnių vakare, 
buvo surengta šokiai ir 
vardodavio ceremonijos, 
mogą surengė Lietuvių 
piano pirkimo komisija:
N. Rastenis, fotografas Vincas 
Velžis, laidotuvių direktorius K. 
Kučauskas, J. Minkevičius ir A. 
Kurelaitis, Lietuvių salėje.

Mat, Lietuvių salėje iki šiol 
turėjom keturis pianus, bet jau 

: ir užkimę, 
muzikai jau 
Kai keli me- 
“Daina”, bu- 
apie pirkimą

SLA. nariai, politikierių su
agituoti, suvažiavę Į seimą vi
sai neatsižiuri Į organizacijos 
gerovę, tik užsimerkę, kaip 
Ii, ir rėkdami lyg 
vuliai, pildo savo 
du valią.

Taip atsibuvo
Detroite.
verkia, skundžiasi 
pinigų centro vai- 

išmėto važinėji-

laukiniai 
politiškų

ak-
gy-
va-

pereitame S.

LIETUVIŠKŲ CHORŲ KON
CERTAS. Kovo 3 d. į Shenan
doah suvažiavo aplinkinių mie
stų Lietuviški bažnytiniai cho
rai — Minersvillės, Hazletono 
ir New Philahelphia — ir su 
vietiniu šv. Jurgio parapijos 
choru davė labai mukų koncer
tą J. W. Cooper High School 
auditorijoje.. Bendrai visi ■bo
rai sudarė apie 200 balsų.

Mfriersvillės šv. Pranciškaus 
parapijos choro vadovas buvo 
J. Mikutavičius; Hazletono šv. 
Petro ir Povilo parapijos choro 
vadovas M. Raulickis, o šven
tos Širdies parapijos choro va
das, J. Sabaitis, pats negalėjo 
vadovauti savo chorą, taigi jį 
pavadavo, kaip ir Shenandoah- 
riečių chorą vadovavo vietinis 
vargoninkas Antanas Grigorai
tis.

Dainos buvo įvairiomis gru
pėmis, ir ėjo nuo paprastų Lie
tuviškų liaudies dainų iki kla
siškų. Kadangi chorai ilgai tai 
Dainų šventei rengėsi todėl ge
rai ir pasirodė.

Piogramo vedėjas buvo Juo
zas Abračinskas.

Kalbas pasakė St. Gegužis 
iš Mahanoy City, buvęs SLA. 
prezidentas. Jis paminėjo Lie
tuvių kovą už nepriklausomy
bę Lietuvoje, ir Amerikos Lie
tuvių džiaugsmą jų tėvynės iš
kovojimu sau laisvės. - Progra
mą baigė vietinis choras, su 
klasiškai daina, “Dunojaus Mė
lynos Bangos”. Klebonas Kun. 
J. Karalius išreiškė padėką cho
rams už jų gražų pasidarbavi
mą, komitetui už surengimą, ir 
publikai už paramą.

Amerikoniška spauda gražia: 
apie šią Lietuvišką Dainų 
gramą gražiai atsiliepė.

visi buvo nusenę 
Ypač koncertinei 
jie buvo' netikę, 
tai atgal susikūrė 
vo daug kalbėta ; 
naujo piano, paskiau “Du Gre- 
nadierai” iškilmingai pasižadė
jo “Dainai” pianą nupirkti, bet 
vis buvo tik žadinys.

Pagaliau, Salės Bendrovė šių 
metų pradžioje išrinko minėtą 
komisiją nupirkimui koncerti
nio (grand) piano, kuri, kartu 
su muzikos mokytoja p-le Le
lija Geležiute ir buvusiu pianų 
dirbėju V. 
ki pianą.

Taigi, ta 
šias piano

Visas 
skirta

Buvo

Velžiu, nupirko ta

komisija ir surengė 
vardodavio ceremo- 

pelnas šio pan 
užmokėjimui 
skirta dovana

■en- 
už 
už
Iš

visa eilė “kūmų”, 
pinigiškas dovanas 

padengimui.

Dainie- 
šventa 
ąžuolo, 

vaidilu- 
ir Ona

pro-
Rep

HARTFORD, CONN.

Vienok kad sužinoti Lie- 
dievų valią ii paties Per- 
norą, jis kreipiasi Į Per
il- šaukia jį atsiliepti jei

L. A. seime
Dabar tik 

kad perdaug 
dybos ponai
mams; verkia kad pakėlė mo
kesčių po 5c į mėnesį.

Kada buvo Pildomisios Tary
bos rinkimai, delegatai balsavo 
Už daugiau kaštų, nes balsavo 
ne tik už Chicagietį iždininką 
Gugi bet ir už kitą Chicagietį 
Pild. Tarybos narį — iždo glo
bėją Mikužiutę. Dabar Gugis 
ir Mikužiutė nuolat važinėdami 
j SLA. centrą, sudaro šimtus 
dolarių lėšų, kuomet užtektų 
desėtko-kito jeigu nariai-dele- 
gatai seimuose vartotų savo 
galvas, o nebūtų kaip tie tuš
čiagalviai 
valdybą iš 
žmonių.

Ar bent 
tai patys

kopūstai, ir 
arti centro

rinktų 
esančiu

delega- 
kaipo 

Ne:

kurie seimo 
svarstė savo

didumos narių reikalus?
visada kėlė rankas už įpirštus
sumanymus tų kurie iškalno i ką’

numatė sau kokius nors geru
mus, už narių pinigus.

Ar jus manot kad Chicagos 
socialistų “popiežius” negauna 
sau išsiderėtos dalies tų ‘kelio
nių ir sugaiščių” už tai kad jis 
pasodino SLA. centre savo 
rinktus gizelius? Tą daro 
si politikieriai, kurie įkiša į 
rai apmokamas vietas savo 
zelius: jie ima jų uždarbio

Užtai pasidaro šimtai dola- 
išlaidų, užtai taip begėdiš- 
SLA. centro pinigai moka- 
“sugaištims”.

NEW JERSEY ŽINIOS
Brooklyno Vargai ir 

Slaptybes
BINGHAMTON, N. Y.

pa- 
vi-
ge- 
gi- 
da-

Savo veiklumu Brooklyniškė 
Lietuvių kolonija gali būti gy
vesnė už visas kitas kolonijas 
Amerikoje. O intrigų ir slap
tybių tai tiesiog magiškas krep
šys. čia buna įvykiu ir. . . . 
kartais verksmingų.... iš ku
rių gali sienos ir tvoros juoktis. 
Apie graftą, raketierizmą, pa
razitizmą nereikia nei kalbėti. 
Ir kitos kolonijos Brooklynui 
tą “kreditą” pripažysta.

nuolat 
ir neužilgo 
vėl užkrauna

didesnėmis 
pasijus 
naujus

i ’ran- 
siuntė 

kitokių

rių 
kai 
mi

Iki SLA. nariai bus tokie ne
susipratę kad leis į seimus ak
lus politikierių pasekėjus dele
gatais, tolei centro pinigai bus 
aikvojami 
sumomis, 
kad jiems 
mokesčius.

Susivienijimas pateko 
kas tų gaivalų kurie jį 
ant Marso ir jieškojo 
priekabių tą organizaciją suko-
neveikti. Nejaugi jie dabar 
gailėsis “kelionių ir sugaiščių” ?

Gražiausia tai kad ir centro 
sekretorius, kurs 
tinę algą, jeigu 
centro reikalais, 
kią sąskaitą “už

gauna nuola- 
kur pažengia 
paduoda pui- 
sugaištą lai- 

Bolševikas.

Strumskis vs Labanas 
Degtinės Sandelis

Paskutiniu laiku Brooklyno 
intrigų puode figūruoja kaip 
vyriausi aktoriai “Vienybės” 
bosas Strumskis ir Labanas. 
Kas jie pirmiau buvo visiems 
čia yra žinoma, o dabar abudu 
yra Tammany Hall Demokratų 
distrikto vaduko klapčiukai.

Strumskis nuo senai turi iš 
Tammany malonės miesto 
dyboje darbą, o antrasis 
kiausia labai įvertintų 
darbą gautų.

štai paskilbo musų 
kad Labanas iškėlęs

i’ei

ir

val- 
vei- 
tokj

kas reiškia balius buvo didelis, 
nes retai pasitaiko tiek daug 
publikos baliuje dalyvauti . Da
lyviai atstovavo keturias tau
tas: Lietuvius, Italus, žydus ir 
Lenkus, ir toks gausus dalyva
vimas parodo darbininkų suli- 
darumą ir be komunistų vado
vybės.

PAVEIKSLAI. Kovo 3 d. 
Lietuvių salėje A. V. Žigas iš 
New Yorko rodė krutamas fil
mas. Paveiksfai buvo prasto
ki ir buvo girdima kalbant kad 
su tokiais paveikslais jis ne tik 
sau bet ir kitiems pakenkia. Iš 
to matėsi kad pats filmininkas 
mažai nusimano apie paveiks- 
lų-filmų darymą.

Prie to, jo paties neva aiški
nimas per garsiakalbį dar dau
giau publiką erzino, kuomet įki
šęs nosį į garsiakalbį švankštė 
taip kad nebuvo galima supras
ti ; del to ir publika 
netvarkiai užsilaikė 
kalbėjo.

žigas sakosi greit

nerimavo, 
ir garsiai

bažnyčioje 
debesis dul- 
sunku buvo 
ir kur eiti.

važiuosiąs 
į Lietuvą daryti naujų filmų ir 
prašė publikos duoti antrašus 
savo giminių, kuriuos jis nufil
muosiąs ir parvešiąs parodyti. 
Bet po pamatymo tokių filmų 
ir tie kurie jau buvo parašę 
antrašus susilaikė duoti. Pa
tartina žigui dar daug pastu
dijuoti tame amate, o tik pas
kui eiti į žmones. Dah vis.

nes lauke ant sniego ma- 
gerokai kraujo. Greitu 
pribuvo policija ir ligo- 
vežimas, ir tie kurie btt-

SUSIŽIEDAVO JUOZAS JA
NUŠKEVIČIUS, .Ir. šiomis die
nomis paaiškėjo kad musų jau
nuolis, buvęs SLA. iždo globė
jas, žymus vietos ir Lietuvių 
darbuotojas, kinomatografistas 
Juozas Januškevičius, Pr., susi- 

I žiedavo su p-le Viktorija A. 
Kalvaityte, C. Kalvaičių duk
rele iš Utica,*N. Y.

Vengdamas viešų ceremoni
jų. Juozas susižiedavo privačiąi, 
vien tėvams ir šeimai žinant, 
niekas iš draugų ir nenujautė. 
Vietos draugai susekę Juozo 
ro manso pasėkas — susižieda- 
vimą, buvo labai nustebinti šia 
žinele. Viktorija matomai už
bėgo visoms musų panelėms už 
akių ir paviliojo Juozą.

Juozo romansas su p-le Vik
torija, kiek buvo nujaučiama, 
prasidėjo metas laiko atgal, 
kuomet ji lankėsi Hartforde.

Dabar laukiam Juozo ir Vik
torijos vestuvių ir tikim kadi 
įvyks šią vasarą, nors Juozas! 
vestuvių dieną kol kas dar lai
ko slaptybėje. Galima spėti 
kad jiedu “meilaus mėnesį” 
praleis savo tėvų šalyje, Lietu
voje, nes Juozas 
žinoti šią vasarą j 
jų vaizdų filmuoti.

tuka. Po vaidylos maldavi-

pareiškia

PASKIRTAS TEISĖJU. Bal- 
timorietis Lietuvis advokatas, 
Vincas F. Laukaitis, tapo Ma
ryland© valstijos gubernato
riaus paskirtas teisėju į Traf
fic Court Baltimorėje.

Adv. Laukaitis yra vienas iš 
aukštai moksle prasisiekusių 
teisininkų. Jis gimė Sausio 23. 
1900 metais, taigi dar visai yra 
jaunas žmogus. Mokinosi 
tos pradinėje mokykloje, 
kiau aukštesnėje, ir baigė 
Kolegiją 1917 metais. Gi
metais gavo teisininko laipsnį 
baigęs University of Maryland 
Teisių Mokyklą.

Po trijų metų vėliau jis gavo 
laipsnius Bachelor of Arts ir 
Master of Laws Nacionaliame 
Universitete, Washingtone, 
po poros metų, 
mokykloje, gavo 
mokslo 
m. jis 
nomiją 
tete.

Prie
yoro Broeningo, Adv. 
kaitis buvo vieno miesto valdy
bos departmento narys. Jo vei
klumas miesto politikoje davė 
jam progos prasisiekti į teisė
jus. , B. S.’

vie- 
pas- 
City 
1921

vėl žada va- 
Lietuva nau-

ai j as. 
gimo 
pianą, 
tinkamiausį vardą pianui,
paduotų vardų, vardo sprendė
jos, Ona Lukaševičienė ir Marė 
Milunaitienė, išrinko pianui 
vardą, “Perkūno Kanklės”, šį 
varda pridavė Ona Butkienė, 
Dainos pirmininko žmona ir to 
choro narė.

Susidarė 
kurie davė 
piano lėšų

Vardodavio ceremonijos įvy
ko taip: muzika griežia maršą, 
“Kūmų maršą” veda Juozas 
Greiberis ir Katrė Feravičiutė. 
Baigiantis maršui, piano komi
sijos narys, Kazys Kučauskas, 
įteikia p-lei Feravičiutei gėlių 
bukietą. Baigus maršą, “kū
mai ’ sustoja prie palaipos.

Atsidaro scena. Scenoje, po 
dešinei, pianas uždengtas bal
tu užtiesalu, už jo stovi 
:iai. Po kairei, dega 
ugnis šalę milžiniško 
Prie ugniakurio stovi 
tės — Marė Jurkšaitė
Rutkienė. Ateina Vaidyla (N. 
Rastenis) ir klausia kam jis bu
vo kviestas. Vaidilutės atsako 
kad užvardinimui “kanklių”. 
Vaidyla liepia vaidilutėms ati
dengti “kankles”. Jis stebisi 
iš dabartinių “kanklių”, sako, 
senas vaidyla arba kanklinin
kas tokių “kanklių” negalėtu 
po pažaste nešiotis nuo vieno 
iki kita krašto Lietuvos. Jis 
sako, tokios didelės kanklės tu
ri turėti ir didėlį vardą, turėtų 
būti pavadintos “Perkūno Kan
klės”, 
tuvių 
kimo 
kurą
jam patinka tas vardas ir to
ki 
mų pasipilia žaibas ir trenkia 
perkūnas. Džiaugiasi Vaidyla 
kad Perkūnas sutiko, ir duoda 
muzikos instrumentui vardą 
“Perkūno Kanklės”. Vaidyla 
paprašo kad kas paskambintų 
tomis kanklėmis. P-lė Geležiu- 
tė prisėda prie piano. Vaidy- 

savo troškimus
kad “Perkūno Kanklės” įkvėp
tų Lietuviuose tėvynės ir Lie
tuvos dainų ir muzikos meilę. 
“Daina” sugieda Lietuvos ir 
Amerikos himnus, ir uždanga 
nusileidžia. Ceremonijos išėjo 
tvarkiai ir įspūdingai.

Apart nemažų pastangų pa
čios minėtos komisijos ir kitų 
asmenų, Marė Jurkšaitė daug 
rūpinosi sutvarkymu “kūmų”, 
maršo, ir savo kaštais parūpi
no gėles vartotas ant “kūmų” 
stalo ir kitur.

Taip tai mes atlikome naujo 
Lietuvių salės piano vardodavį, 
pašokome, pasilinksminome ir 
užsigavėjome. Ant. Kurelaitis.

daktaro, 
studijavo

o 
toje pačioje 

laipsnį teisių 
1928 ir 1929 

politišką eko-
John Hopkins Universi-

buvusio Baltimorės rna-
Laukai-

DAR APIE BAŽNYČIOS NE
LAIMŲ

Nors jau “Dirvoje” buvo mi
nėta apie Vasario 24 d. ištiku
sią nelaimę Šv. Jurgio Lietuvių 
bažnyčioje, bet šiuomi noriu 
dar kaip ką plačiau paminėti 
apie tai.

Nelaimė ištiko laike sumos, 
kuomet po vargonais išgriuvo 

i lubų tinkas ir sužeidė kelioli- 
i ką moterų. Šis atsitikimas iš- 
I gąsdino visus kurie tik tada 
bažnyčioje buvo, nes žmonės 
manė kad jau griūva visa baž
nyčia. Tinke buvę vielas kele
tui moterų sudraskė rubus kol 
jos išlindo arba kas ištraukė iš 
po griuvėsių.,

Tinkui krintant 
pakilo didžiausias 
kių, taip kad net 
vienas kitą matyti
Nekurie tiek išsigando kad bė- 
go į vyrų pusėje esančią zakris
tiją, išmušė langą ir šoko lau
kan, nors langas yra gana auk
štai ; tie matomai gerokai susi
žeidė, 
tesi 
laiku 
nines
vo labiau sužeisti tapo nuvežti 
ligoninėn, o kurie tik lengvai 
apdraskyti tie nubėgo namon.

Dabar čia žmonės visaip kal
ba : vieni sako kad moterys už
sitraukė Dievo bausmę, nes lu
bos krito tik moterų pusėje. 
Kili sako kad pats klebonas už
traukęs prakeiksmą, nes tą die
ną. po rytinių mišių išbaręs 
Moterų Sąjungos vietinę kuo
pą, labiausia valdybą, o finan
sų raštininkei grąsinęs net eks- 
komunikavimu, nes ji mat ke
lis kartus dainavo Lietuviška
me radio programe nesiklausus 
dvasiško vado. Nuo to prasi
dėjo kova tarp dvasiško vado 
ir Moterų Sąjungos kuopos. 
Kas laimės pamatysim.

Kažin kodėl “Drauge” Det
roito žinių skyrius neaprašo to 
atsitikimo šv. Jurgio bažnyčio
je? Nejaugi jie tokie geri kad 
nei į bažnyčią nėjo ir nematė 
tcs nelaimės? Juk čia nėra 
ko slėpti, ir vietos Angliški lai- j 
kraščiai tą plačiai aprašė, tal
pino paveikslus. O gal “Drau
go” korespondentams tokie at
sitikimai kur daugelio žmonių 
net gyvastis atsiduria pavojun 
yra nesvarbu.... Aguona.

spaudoje 
skundą 

prieš Strumskį, buk tas, eida
mas vedybų biure leidimų iš
duotojo pareigas imąs iš leidi
mų aplikantų kyšius. Labanas 
(sakoma) turįs surinkęs apie 
pustuzinį liudininkų, kurie buk 
kyšius Strumskiui davę ir da
bar prieš jį liudysią. Tas, ži
noma, Strumskiui grąso nete
kimu valdiško darbo. Dėlto 
Strumskio organas “Vienybė”, 
Tysliavos ir Z-sės lupom, La- 
bano adresu paleido prakeiki
mų, kolionių, šunsnukiavimų ir 
verksmų tiradą. Strumskio kli
kos tarnai per jo organą verkš
lena kad tas nelabas Labanas 
“vargšui” Strumskiui (kuriam 
pusė Brooklyno Lietuvių mor- 
gečius skolingi) nori darbą ir 
duoną “atimti”.... Jie atsi
šaukia į visuomenės sąjausmą, 
kad “biednam” turtuoliui ištie
stų simpatijos dešinę.

Tuo pat laiku Strumskis su 
vienu iš buvusių “Vienybės” 
biznio vedėjų ruošiasi atsidary
ti degtinės sandėlį (wholesale 
liquor store), o p. Strumskienė 
vyksta į Bermudą, į tropiškus 
kraštus, atostogoms.

žinodami kad Strumskis yra 
vienas iš turtingiausių Brook
lyno Lietuvių ir ruošiasi atida
ryti didelį biznį, tūli 
tuviai žiopčioja iš 
kodėl jis savo tarnų 
kšlena visuomenės
Tas dalykas neatrodo natūra
lūs. Yra gandų kad tas Strum- 
skio-Labano incidentas yra dir
btinas. Tai yra savo rūšies 
pasigarsinimas Strumskio deg
tinės biznį išreklamuoti. Tai 
priemonė jo vardą visuomenėje 
iškelti ir “kankiniu” padaryti. 
Tas stimuliuotų naują biznį. 
Tas gandas veikiausia išaiški
na dviejų Tamamny klapčiukų 
peštynes. Jos veikiausia užsi
baigs taip misteriškai kaip ir 
prasidėjo, ir visuomenė bus iš
judinta remti Strumskio biznį 
ir jo leidžiamą laikraštį “Vie
nybę”.

Kas del verksmų: juo dau
giau tokių verksmų tuo geriau.' 
Kai nelaimingas verkia yra 
skaudu, bet kai turtuolis kro- 
kodiliaus ašaromis žliumbia tai 
smagus juokas.

Fašistų žvalgas No. 9.

IŠKILMINGAS APVAIKščIO- 
JIMAS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ŠVENTĖS
Vilniui Vaduoti Sąj-gos sky

rius suruošė Vasario 16 dieną, 
Lietuviu salėje, iškilmingą pa
minėjimą Lietuvos nepriklauso
mybės 17 metų sukaktuvių.

Programas susidėjo iš kalbų, 
dainų, deklamacijų. Vakarą 
vedė p. K. L. Aimanas, kuris 
įžanginėj kalboj apibudino su
sirinkimo tikslą, ir pakvietė šv. 
Juozapo parapijos chorą, veda
mą p-lės K. Vinciutės, ir cho
ras sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus ir Maldą už žu
vusius karius. Po To sekė ke
lios kitos patriotiškos dainos, 
kurias gražiai atlikdamas cho
ras sujaudino dalyvius.

Kalbėjo jaunas profesionalas 
Dr. J. Breivis ir vietos klebo
nas Kun. K. Skripka. Abiejų 
kalbos buvo pritaikintos tai die
nai, gana tautiškos ir karštai 
patriotiškos. Kun. Skripkai 
priklauso didelis padėkos žodis, 
nes kaip kas metais taip ir šy- 
met jis nemažai prisidėjo prie 
tautos šventės surengimo ir 
ragino visus kad remtų tautiš
kus darbus.

Po to sekė dainos, sudainavo 
O. Kazlauskaitė, jai akompana
vo p-lė Rakauskaitė. J. Pet
rauskaitė padeklamavo savo pa
rašytas eiles, kurios publikai 
labai patiko.

Toliau dainavo “Ūsoriai”, jie 
gana gražiai pasirodė, publikos 
buvo iššaukti pakartoti keletą 
kartų.

Buvo perskaityta ir vienbal
siai visų atsistojimu priimta 
rezoliucija prieš Vokiečių ir 
Lenkų kerštingus žygius prieš 
Lietuvius.

Programų! užsibaigus tęsėsi 
šokiai iki vėlumos. Vakaras 
buvo jaukus, publikos buvo sa
lė kupina. Ten Buvęs.

ELIZABETH, N. J.

vietos Lie- 
nuostabos 

lupom ver
si mpatijų.

PAGERBIMAS VEIKLAUS 
LIETUVIO. Kovo 3 d. buvo 
surengta iškilmingas paminėji
mas 50 metų sukaktuvių M. 
Salyklio, kuris dabar yra šio 
miesto valdininku. Iškilmę or
ganizavo A. Budreckienė, Bra- 
zaitienė ir Ig. Budreckis. Sve
čių prisirinko virš 40. Buvo 
suteikta dovanos ir pareikšta 
gražių linkėjimų, kuriuos pa
darė: graborius Ig. Budreckis, 
Brazaitienė, Narušiai, Daukan
tas iš Brooklyno, Adamunienė, 
A. Budreckienė, Makutėnai, M. 
Budreckienė, ir vėliau patys 
Salykliai; vakaro vedėju buvo 
Ignas Budreckis.

M. Salyklis yra žinomas Eli- 
zabetho kolonijoje, nes pirmas 
Lietuvis turintis miesto valdy
boje vietą, 
džiuojasi ir 
visi 
bus 
prie 
gi j 0
Dabar yra pirmininku “Lietu
vių Atstatymo B-vės”, kuri tu
ri virš milijono dolarių turto. 
Taip pat yra gerai žinomas ir 
svetimtaučiams.

šia proga tenka 
Salykliui ilgiausių

Kolonija tuomi di- 
už tai M. Salyklį 

gerbia, šalę to jis yra ga- 
verslininkas. Priklauso 

daugelio Lietuviškų drau- 
ir yra buvęs pirmininkais.

palinkčti M.
metų!

Draugas.

Kalbinki! savo draugus skaity- 
i “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

Mėnesinis žurnalas
LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS

DIDELIS UNIJOS BALIUS.
Kovo 1 d., A. C. W. of A. Bal
timorės Lietuvių skyrius buvo 

I sui engęs balių, i kuri atsilankė 
j publikos apie sep.tyni šimtai,

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave.. Dayton, O.

1934 METU BONŲ 
KUPONAI

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

"DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

32 dideli puslapiai gražaus pasiskaitymo. 
Straipsniai apie Lietuvius, Apysakos, 
Eilės, Liaudies Dainos, Juokai, Patarlės 

Vienas numeris 15 centų.
Du numeriai — Sausio ir Vasario — 25c su prisiuntimu 

Agentams duodama geras uždarbis. Pinigus gali
ma siųsti pašto ženkleliais (stampomis). Pinigus 

siųskit ir žurnalo reikalaukit šiuo adresu:
JAUNOJI LIETUVA

390 Lorimer Street Brookyn, N. Y.
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Garsi “cudauna vieta”, ži
noma labiausia iš “Da

vatkų Gadzinkų”
Alvitas randasi senoviš

koje Sudavijoje, Vilkaviš
kio apskrityje, mažas baž
nytkaimis, bet augantis.

Gamtos apdovanotais vi-Į 
šokiomis malonėmis, g 
žiomis apielinkėmis. Kiek
vienas keliauninkas apsisto
ja kelioms dienoms pasige
rėti Alvito apielinkėmis ir 
Įgauna Įspūdingą gamtos 
vaizdą.

Alvitas turi patogų susi- 
sifekimą su aplinkiniais mie
steliais. Nuo žiemių pusės 
ateina platus vieškelis; iš 
rytų, tai yra nuo Vilkaviš
kio miesto, eina plentas pro 
patį Alvitą ir nueina Į Vir
balio miestą. Daug sueina 
ir mažesnių kelių. Keliai 
taisomi ir žvyruojami kas 
metas.

Alvito parapija yra gana 
didelė, didesnė už apielinkės 
paskiras parapijas. Alvite 
yra nemaža mūrinė bažny
čia, stovi gana patogioje 
vietoje. Vienu šonu teka 
Širvintos upelis, iš kito šo
no randasi Alvito ežeras, o 
tame viduryje stovi muro 
bažnyčia.

Per pasaulinį karą nuo 
Rusų ir Vokiečių bažnyčia 
pačiose pirmutinėse Rusu, 
su Vokiečiais susikovimo 
dienose labai nukentėjo. 
Prasidėjus šaudymui, žmo
nės manė rasią bažnyčioje 
prieglaudą, daug buvę su
bėgę Į bažnyčią pasimelsti. 
Granatomis bažnyčia buvo 
padegta ir sudegė, o žmo
nės bėgo per kulkų ugnį 
kur kas išmanė. Buvo pa
statyta medinė sopa ir joje 
ilgai laikyta pamaldos. Ka
da Lietuva atgavo nepri
klausomybę, vėl parapijom) 
pastangomis sutaisė sude
gusią bažnyčią. Tik kaž 
kodėl netaiko šventoriaus, 
kurs apgriuvęs stovi. Kle
bonas pirma rūpinasi išsta
tyti sau gražų ūki, o tik vė
liau gal ateis mintis patai
syti šventorių.

Alvito bažnyčia nuo senų 
laikų laikoma “cudauna vie
ta”. Didžiausi atlaidai bu
na per Šventą Oną, kada 
supraukia žmonių iš visos 
Lietuvos. Vieni neša pri
žadus, kiti tikisi čia sveika
tą atgauti, treti taip sau i 
atlaidus eina. Per atlaidus 
daug matyti raišų žmonių, 
ir daugybė ubagų. Kaip 
žmonės sako, per šv. Onos 
atlaikus kas metas už pri
žadus bažnyčia surenka j

Vieni žmonės meldžiasi, o 
kiti prekiauja. Į šiuos at
laidus ir jomarką kas me
tas suplaukia daug tukstan
čių žmonių. Ubagai per at
laidus atlieka visokių daly
kų: ir griežia smuikas, gie
da šventas giesmes, ir bub- 
nais muša 4r balsais prita-. 
ria. Išgirsti visokių melo- 

i-jdiįų, balsų,# kurie ilgai lieka 
gra-! atmintyje. *

Per gentkartes buvo 
kad reikia kiekvienam 

nariui maudytis namie 
kiekvieną šeštadienio

Rašo Adv. Stella Strikol, 3223 S. Halsted, St. Chicago, Ill.

Alvi- 
gana

Apšvietus žvilgsniu 
to apielinkė pakilus 
aukštai. Pats bažnytkai
mis turi pradinę mokyklą, 
kurioje yra keli mokytojai 
Turi smulkaus kredito ban
kelį, valsčiaus valdybą, po
licijos nuovadą ir pašto 
agentūrą.

Pramonė. Pramonė čia 
stovi gana aukštame laips
nyje. Yra kelios krautuvė
lės, monopolis, erdva mūri
nė pieninė, du motoriniai 
malūnai, yra ir šiaip viso
kių amatų dirbtuvėlių. Vie- 

|nu žodžiu sakant, labai gy
vas bažnytkaimis, kuriame 
netrūksta ir visokių orga
nizacijų.

Kas rudenį čia veikia spi
rito varykla, kur daugelis 
ūkininkų atliekamas arba 
sušalusias bulves nuveža į 
bravorą ir gauna užmokė
ti. Keliems mėnesiams bu
na darbo keliolikai darbi
ninkų. Aplinkiniai ūkinin
kai iš to turi nemaža nau
dos, veik per žiemą šeria 
gyvulius broga, kurią gau
na už gana pigią kainą.

Pasakiškas padavimas
Seniau' Alvito bažnyčia 

buvo medinė ir kitoje pusė
je ežero. Bažnyčios sargas 
rasdavo iš bažnyčios išvog
tą Šv. Onos paveikslą. Nors 
statydavo sargybas, bandy
dami susekti kas paveikslą 
išneša, bet nieko nesusek
davo. Paveikslą vis rasda
vo nuneštą kiton pusėn eže
ro ir Įstatytą Į jovarą. Al
vito dvaro ponas ėmė gal
voti ir dasiprotėjo. 
griovė medinę bažnytėlę ir 
kitoje ežero pusėje pastatė 
murinę bažnyčią. Toje vie
toje bažnyčia statė kur iš 
nakties rasdavo Šv. Onos 
paveikslą. Nuo to laiko tą 
naujai pastatytą bažnyčią 
buvo pradėta laikyti “ste
buklinga”, delei to “stebu
klingo” Šv. Onos paveikslo. 
Taip ta tradicija pasiliko ir 
po šiai dienai.

Žmonės iš seniau kalbė
jo, kada daugiau susirinks 
žmonių per Šv. Onos atlai
dus, tada bažnyčia su žmo- 
i ėmis nugrims Į gelmes ir 
ietoje bažnyčios liks eže- 
as. Kai ežere koks žmo-

Nu-

to—12 tūkstančių litų! Sukus prigeria, kiti sako, eže- 
atlaidais buna ir jomarkas. as nors vieną auką pasi-

DARIUS IR. GIRĖNAS
Parašė P. .IURGĖLA

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 rėmėjų komitetai.
384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Prie kelis metus, Amerikos 
| muilo išdirbysčių atstovai su- 
. važiavę Chicagon pareiškė kad 
neužilgo Amerikoje bus kiek
vienas vakaras šeštadienio va
karu žmogaus kūno apsivalymo 
arba prausimosi-maudymosi at
žvilgiu, 
priimta 
šeimos 
vonioje 
vakarą.

Kadangi maudantis sunaudo
jama tam tikras kiekis muilo 
tai Amerikos muilo išdirbėjams 
užėjo į mintį pavaryti žmonėse 
propagandą už reikalingumą 
kūną valyti-prausti kasdien, ne 
tik sykį į savaitę. Ir tas at
siekta, nes daugybė žmonių, 
ypač turtingesnių, turėdami na
muose puikias maudynes, nau
dojasi jomis kasdien.

Pastaru laiku paaiškėjo kad 
Amerikos žmonės sunaudoja 
per metus daugiau negu tris 
bilijonus svarų muilo, kas reiš
kia kad bendrai visi gyvento
jai maudosi bent tris kartus į 
savaitę. Už šitą švarumo erą 
daug kredito priklauso išdirbė
jams vandens šildymo ir mau
dynių įrengimų namams.

Prieš 30 metų, jeigu Ameri
kos namai ir turėjo parpastos 
skardos maudymosi vonias tai 
jos buvo nepatogios, kambariai 
šalti, ir buvo vargas su šiltu 
vandeniu, nes reikėdavo kati
lais vandenį šildyti.

Dabar net paprasčiausi na
mai turi porcelines maudynes, 
turi vandens šildymo įrengimus 
ir todėl žmonės naudojasi mau
dyne kada tik' užsinori, ypač 
vasarą kartais net du kartu į 
dieną, kurie prie namų esti.

Kiekvienas pasi maudymas, 
savu keliu, reikalauja ir muilo, 

ir muilo išdirbėjai padaro 
prieš

na 
daug didesnį biznį negu 
porą desėtkų metų.

NORI PALAIKYTI 
PARODOS VIETĄ

mayoras Kelly 
valstijos skirti 20

Chicagos 
šo Illinois 
milijčnų dolarių atbudavojimui 
Pasaulinės Parodos vietos, kur 
butų įrengta viešas parkas, su 
gražiais patogumais, maudynė
mis ir tt.

Pasaulinės Parodos patalpos 
dabar griaunamos ir atrodo lyg 
po audros. Jeigu bus galima 
sudaryti viršminėtą sumą su 
pagalba valstijos, apskrities ir 
miesto, tai reikia tikėtis gražios 
Chicagoje vietos. Rep.

pra-

ėmė....
Sakoma, ežeras turi daug 

sukuriu, labai gilių vietų, 
kur žmogus papuolęs jau, 
neišeina. Žmonės ir šian
dien daug visokių pasakų 
apie Alvitą ir jo ežerą nu
pasakoja. J*. Almonaitis.
“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugų.

SMRNUOTI 
UCTUMMI

m mm

Visur žmonės prisilaiko lega- 
liškų ceremonijų, bet sename 
pasaulyje, tūlose vietose, tos 
ceremonijos turi labai keistą 
formą su dar keistesnėmis ap
eigomis. Tai yra tokios cere
monijos kurios rišasi su teisy
bės arba teisingumo procedūra, 
kaip tai prisiega teisme, sutar
ties rašto užtvirtinimas ir tam 
panašiai. Pavyzdžiui, senovės 
Hebrajų tiesos reikalauja kad 
dviem ypatom ar dviem susi- 
tariančiom pusėm pasirašant 
sutarties raštą arba kontraktą, 
pasirašantieji turi papjaut ver
šį, ir jį pasidalinti lygiomis da
limis. Tokios pat ceremonijos 
arba teisingumo apeigos buvo 
praktikuojamos ir pas senovės 
Graikus.

Pas mus šiais laikais kokių 
nors tam panašių ceremonijų 
nepraktikuoja. Darant sutar
tis, pirkimo ar pardavimo raš
tus, užtikrinimui duodamų pri
žadų, rašto reikšmės liečiamie
ji pasirašo savo vardus ir pa
vardes žodžiais ar ženklais, ir 
prie savo parašų prideda ženk
lelius su įrašu “žymė” (seal). 
Tai viskas ko pas mus reika
laujama sutarties rašto užtvir
tinimui. z

Pas mus jeigu reikia kam 
liudyt teisme, toks liudytojas 
turi prisiekt; reikia iškelt deši
nę ranką ir prižadėt “kalbėt 
teisybę, tikrą teisybę ir dau
giau nieko tik teisybę”. Tai 
viskas ko liudininkui reikalin
ga. Bet liudininkai būdavo ki
taip prisiekdinami senovės tei
smuose Atėnuose, Graikijoje. 
Ten liudininkai, tikrindami sa
vo prižadus jog kalbės tik tei
sybę, prisiegos žodžius kalbėt 
turėjo stovėdami ant kuilio, bu
liaus ar avino, kuriuos tai gy
vulius tam tikromis 
žmonės suaukaudavo

Rytinėje Afrikoje, 
teismuose liudininkai
mi kalbėt teisybę, akmeniu mu-

meluotų. Taip da- 
ožys mirtinai užmu-

(Azijoje) liudininkus 
prisiekdinto jas

prieš aušrai brėkštant 
kalbės neteisybę. Pas 

Afrikos padermes liudi- 
prisiekdami kalbėt tei-

ša pririštą ožį, šaukiant dievų 
prakeikimą visiems tiems kurie 
liudydami 
romą kol 
šamas.

Tibete
prisiekdinant, 
sėdėdamas ant ką tik nuluptos 
jaučio odos, deda prisiekdina
mam ant galvos šventraštį, ir 
laiko kol suvalgo dalį jaučio 
širdies. Su vienu taip apsidir
bęs eina prie kito (jei reikia 
prisiekdint daugiau negu vie
ną) ir elgiasi taip pat.

Pas tūlas Afrikos padermes 
liudininkai prieš liudijimą turi 
valgyt virtą šunį, kurį pirmiau
sia burtininkas užburia ir už
keikia, kad prisiekdintasis nu
mirtų 
jeigu 
kitas 
ninkai
sybę, geria vandenį su paraku, 
kalbėdami “jei aš neteisingai 
kalbėsiu lai aš mirsiu nuo ligų, 
nuo šūvio ar nuo kardo”.

Kitur liudininkai prisiekdami 
teisybę kalbėti įsmeigia į savo 
kūną peilį ar kitą kokį aštrų 
įrankį, padaro tuomi žaizdą, ge
ria iš jos tekantį kraują ir 
kalba “lai aš mirštu jeigu me
luoju”. Kitur užmuša šunį ir 
jo kraują duoda prisiekdina
mam liudininkui gerti, paskui 
šuva sudeginamas, o prisiekdi
namasis 
“kad aš 
tas šuva 
teisybę”.

Rodosi
pasakišku ir neįtikėtinu, o 
nok tikrenybėje tokios ‘legališ- 
kos ceremonijos” šian ir ten 
buvo praktikuojamos, o tarpe 
menkai civilizacijoje pakilusių 
žmonių giminių jos dar prakti
kuojamos ir šiandien. Vienas 
tik dalykas įsidėmėtinas tai kad 
teisybė visur branginama, įver
tinama, ir įvairiais budais tei
sybę visur mėginama išlaikyt.

šuniui degant kalba 
taip sudegčiau kaip 
jeigu aš kalbėsiu ne

viskas šitas yra tik 
vie-

dienomis 
dievams.
Akihuyu 

prisiekda-

AMERIKOS LIETUVIAI SUVEDŽIOJAMI 
SOCIAL-FALŠUOTOJV SKRIDIMU _

Chicago. — Kadangi pavo
jinga liga užklupo du mano ar
timus šeimos narius, gi mirtis 
pakirto vieną iš jų ir man pri
siėjo atlankyti New Yorką, aš 
negalėjau tinkamai sekti bė
gančius “antro skridimo” įvy
kius. Vienok, sugryžus ir per
žiurėjus komiteto praėjusio 
mėnesio rekordų lapus, kilo ai
kštėn trys faktai, būtent: kad 
komitetui reikalinga daug dau
giau negu $32,000 tinkamai pri
rengti lakūną ir lėktuvą skridi
mui, nežiūrint kad jie turėjo 
metus laiko tą įvykdyti; kad 
nei lėktuvas nei lakūnas nėra 
tinkamai prirengti iki šiol, per 
vandenyną skristi, nežiūrint 
skelbimų su atkartojimais apie 
jiems duotus leidimus. Juk ir 
praeitą vasarą jie bubnijo kad 
turi “visus leidimus ir pilnai 
prisirengę skristi”, bet nei iš 
Kohler, Wis., į Chicagą nesuge
bėjo nuskristi. Jie nebus pri
sirengę išskristi pakol nebus iš
melžti paskutiniai dolariai iš 
lengvatikių, kurie dar tiki kad 
ALTASS šią vasarą sugebės 
išstumti “oro karžygį” iš Koh- 
lerio į belaikinę vandeninį ka
pą.

ALTASS komiteto faktiškas 
vadas vėl džiaugiasi buk aukos 
vėl pradėjusios plaukti iš viso 
pasaulio į bedugnį “antrojo 
skridimo” puodą sumoje trisde
šimts dolarių! Tai tik lašas 
žmogeliui pripratus matyti pi
nigus įplaukiant nuo $300 iki 
$500 kasdieną.

kad
Bet
ne

galej o būti prirengtas 
skridimui aplink visą že-

patyręs lakūnas pažvelg

Jis jau dabar pripažysta 
dar reikės “suvirs. $5,000”. 
kaip bus su skolomis, su 
biomis administracijos išlaido
mis, su sekretorių algomis ir su 
viliojančiais skelbimais “Nau
jienose”?' šis skridimas netu
rėjo kainuoti nei cento daugiau 
virš $20,000 ir už šią sumą or
laivis 
“solo” 
mę.

Jei
tų į šio lėktuvo “vidurius” tuoj 
pamatytų kad Grigaičio namie 
keptas “garsus lakūnas” iš 
Kohler, vietoj prirengimo lėk
tuvo kelionei, jį mulkiškai ardo.

Toliau girdėsite daugiau apie 
tą “skridimą”. Kitą savaitę 
parašysiu kaip Grigaitis ir jo 
klapčiukai “pergalėjo” mane 
teisme ir kokią naudą ta “per
galė” suteiks Lietuvių visuo
menei ; ir “Kas yra pavydai”.

J. R. James-Janušauskas.

“MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, Ill,

Už $3 metuose pralinksminsit 
i visą kaimą — išrašykit saviš- 
1 kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Savu laiku Lenkai aimanavo! 
del savo karžygių — brolių 
Adamavičių. Mat, jie iškilo į 
garbę skridimu i Lenkiją, o tą 
garbę suteršė nubaudimas 
už varymą spirito. T’ 
iš Lietuvių numojęs ranka 
sakė: “Dėkui Dievui kad 
mūsiškiai o Lenkai”....

Bet štai ir Lietuviams sen
sacija. Kovo 7 d. Chicagos 
dienraščiai didelėmis raidėmis 
ant pirmo puslapio skelbia:

“šeši Lietuviai nuteisti už 
paniekinimą teismo po vieną 
metą kalėjimo!” Jų visų at
vaizdai, vardai ir pavardės ii 
trumpos biografijos tilpo prie 
tų aprašymų.

Ta grupė yra sekanti: Advo
katas Julius P. Waiches, kurį 
vietiniai Angliški laikraščiai 
bando įtarti esant konspiraci
jos vadu.

Jonas J. Bagdonas, grabo- 
rius (laidotuvių direktorius).

Jo pagelbininkas, Nikodemas 
Radis, buvęs net 
mo narys.

Bella Butman, 
prastos užeigos 
pas kurią buvo 
tas. bastūnas, del kurio mirties 
ir bandymo pasisavinti jo tur
to visi pakliuvo į bėdą.

Kun. P. P. Zalink, “nezaliež- 
nikų” konferencijos pralotai.

Jonas Dailydė, tik paprastas 
darbininkas.

Pastarieji du, kaip laikraš
čiai sako, buvo tik nekalti ože
liai įtraukti į 'tas pinkles. Jie 
tik pasirašė po dokumentu kai
po liudininkai, už ką N. Radis 
žadėjęs jiems užmokėti po 100 
dolarių. ,

Kaip laikraščiai rašo, virš- 
minėta grupė, išskyrus du pas
kutinius, manius pasisavinti 
sau misteriškai mirusio šykš
tuolio, buvusio vagilio, Kelley, 
62 metų amžiaus senio, turtus, 
sumoje apie $100,000. Tas se
nis tūlas laikas atgal apsigyve
no pas Lietuvę Bella Butmanie- 
nę, jos užeigos namuose, kur 
ir mirė. Butmanienė, kaip sa
koma, patyrus kad tas senis tu
rėjo turto, pasisavino jį savo 
“vyru”, ir kai jis pradėjo pras
tai sirgi išgabeno jį į savo re
zidenciją. Kelly mirė Vasario 
26 d. Tačiau palaidotas tiktai 
Kovo 5 d. Taigi policija pra
dėjo tyrinėti kodėl lavonas lai
kyta graboriaus Bagdono įstai
goje net 8 dienas.

Kaip tyrinėtojai parodė, se
nio turto padalinimo testamen
tas buvo darytas Bagdono įs
taigoje, ir turtas palikta: Adv. 
Wai'tchiui, “brangiam draugių” 
N. Radžiui, graiboriui Bagdonui 
už palaidojimą, bažnyčiai ir mi
šioms, o visas likusis turtas

Butmanienei.
Kada Adv. Waitches parei-. 

kalavo palikimų sužiūrėjimo 
teismo tuoj išmokėti $4,500 

jų Į graboriui, teisėjas nužvelgė kad 
Kaip kas i testamente kas nors negerai, 
>-onL-a pa-r nes tai nepaprastai brangios 

ne | laidotuvės. Pradėta tyrinėti, ir 
patirta kad dokumentas buvo 
darytas po Kelley mirties, kad 
parašas mirusiojo padirbdintas 
ir kad viskas suklastuota.

Už tai visi prie to prisidėję 
Lietuviai nuteista po vieną im
tą kalėjimo.

Iškasta Kelley lavbnas, patir
ta kad jis palaidotas grabe tik 
apie . $100 vertės, tačiau pada
rius lavono skriodimą nerasta 
jokių žymių jo nunuodinimo.

Kriminalio įkaltinimo eiga 
pavesta “grand jury”.

Dziemedzis.

Lietuvos sei-.

savininkė pa
ir valgyklos, 

apsigyvenęs

INSULL IŠTEISINTAS
Chicago. — Samuelis Instill, 

patrauktas atsakomybėn už iš- 
aikvojimą $66,000 pinigų, vėl 
tapo išteisintas, šis jo( tardy
mas buvo antras po jo parga
benimo iš pabėgimo į Graikiją 
ir Turkiją pereitą metą.

Pereitą Lapkričio 24 d. Sa
muelis Insull, 
tu su kitais 
nariais, buvo 
liame teisme,
tinami naudojime pašto vilioji 
m ui

ir jo sūnūs, kar- 
savo kompanij os 
išteisinti tedera- r 
kur jie buvo kai- .

pinigų iš žmonių.

PAJIEŠKOMI
asmenys gyveną Ameri-Šie

koje , yra jieškomi:
Avižienis Antanas, Daratos 

sūnūs. Atvykęs į Ameriką 
prieš karą pas dėdę Mykolą Če- 
panauską, į Duquesne, Pa., ku
ris prieš 20 metų atvyko į Chi
cagą.

Juozapavičius Vaclovas, 
iš Panevėžio vai. ir apsk. 
venas sulyg antrašu: 918 
33 St., Chicagoje.

Meškauskas Stasys, gyvenęs 
sulyg antrašu: 3752 So. Wal
lace St., Chicagoje.

Czapskis Juozas, gyv. Chi
cagoje.

Iganatovičius Anastazija — 
gyvenanti Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų' yra prašomas suteikti 
žinių.

Lietuvos Konsulatas 
100 E. Bellevue .Place 

Chicago, 111.

kilęs 
Gy- 

West

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilintą, Plaukų 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. 
Kaina $2. Jeigu nebūsit pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti.

J. SKINDER
357 W. 63 St.

Dept. C
Chicago, Ill.

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”

XNEMfc.
VWSNXkWOtV*.

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

“Dirva 6820 Superior Aye._  Cleveland1, O,
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PRASTOS NAUJIENOS SLA. PASTOGĖJE

SLA. Pild. Taryba 
1—4 dd. turėjo savo 
žiavimą New Yorke. 
“Tėvynė” praneša,

Kovo 
suva- 
Kaip 
tame 

suvažiavime ^padaryta kele
tas svarbių tarimų, tarp tų 
vienas — pasakyti nariams 
kad nesitikėtų panaikinimo 
užkrautų 5c mokesčių, nes 
ir “pakeltos duoklės nepa
dengia numatomų išlaidų iš 
lėšų fondo šiais metais ir he 
abejonės sekamais metais”.

Toliau, padaryta svarbių 
tarimų lėšų mažinimo at
žvilgiu :

“Pirmiausiu ir svarbiau
siu šioje srityje nutarimu 
yra pakeisti ‘Tėvynės’ for
matą .... Galimai artimiau
sioje ateityje ‘Tėvynė’ bus 
leidžiama apie pusiau suma
žintu dabartiniu didumu 12 
puslapių ir ‘Tėvynės’ spaus
dinimas bus atiduotas to
kiai spaustuvei kuri turi 
moderniškas mažinąs. To
kiu budu prie ‘Tėvynės’ iš
leidimo pasilieka tik redak
torius ir linotaipistąs-statė- 
jas. Taip pertvarkytas ‘Tė
vynės’ leidimas sutaupys 
dviejų darbininkų algas ir 
kitas išlaidas, kurios susi
daro ‘Tėvynę’ spausdinant 
savoje spaustuvėj. Apskai- 
tliuojama kad šiuo Pildo
mosios Tarybos nutarimu 
bus sutaupyta keli tūkstan
čiai dolarių į metus.

“Toliau.... Pildomosios 
Tarybos nariai sava valia 
sutiko nusimažinti už su
gaištą laiką dienpinigių iki 
$6 į dieną... Taipgi nutar
ta sumažinti dešimtu nuo- Į 
šimčiu skiriamą atlyginimą 1 
Prezidento ir Iždininko raš
tinių tarnautojams, kaip 
tatai padaryta su Centro 
darbininkių algomis. In
struktuotas SLA. Sekreto
rius galimai artimiausioje 
ateityje, kuomet aplinkybės 
ir pertvarkyto darbo sąly
gos Centro Raštinėje leis, 
sumažinti ir šios raštinės 
štabą.”

Tas parodo kad SLA. pa
stogėje dalykai visai nupra
stojo: tokių priemonių grie-l 
biamasi kada jau visai nu
alinama iždas. Matyt SLA. 
centro nonai tolei laikėsi 
savo didelių algų, brangių 
atlyginimų už “keliones ir 
sugaištis” iki lėšų fondas 
visai išsekė ir iki pasirodė, 
kad jau nėra iš kur dau
giau imti. Jeigu butų iš 
ko, nemažintų sau “už su
gaištis”. Tą liudija faktas 
kad nuo pereito SLA. sei
mo, nauja valdyba užėmus 
vietas, visai nesvajojo apie 
apsikapojimą sau atlygini
mų, ir už keliones ėmė kiek 
galėjo. Kada matė kad lė
šų fondas tuščias, konstitu
cijai priešingu budu pakėlė 
nariams mokestis. Bet ir 
tas jau negelbsti. Taigi tik 
priėję fondo dugną ponai 
nusprendė sau “sugaištis” 
mažinti....

Socialistai, kurie dabar 
SLA. valdo, negalės pasigir
ti kad jie griebėsi organiza
ciją gelbėti, nes jeigu butų 
mažinę sau riebius atlygi
nimus tuoj kaip tik užėmė, 
vietas Liepos mėnesį, 1934. 
m., tada butų galėję skirtis 
sau kreditą. Jie laikėsi iki 
paskutines senai įvestų “ke
lionių ir sugaiščių”.

Jeigu SLA. butų patekęs 
į tautininku rankas nuo 
1932 metų Pittsburgh o sei
mo — kada galėjo, jeigu ne 
sąndariečių išdavystė, — 
atsikratę socialistų tauti- 

sandariečiai iki 
SLA. atgaivinę.

organizaciją nutraukti i gi
lesnę duobę.

įdėta nustatymas kad vi
si Klaipėdos krašto valdi
ninkai turi mokėti Lietuvių 
ir Vokiečių kalbas.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

atsikratę
ninkai ir 
šiol butų
Socialistai tik padėjo musų

Atvyksta Adv. R. Skipitis
Iš New Yorko gavome ži

nią kad Amerikon atvyks
ta žymus Lietuvos veikėjas, 
buvęs Lietuvos vidaus rei
kalų ministeris, Adv. Rapo
las Skipitis, Draugijos Už
sienio' Lietuviams Remti 
pirmininkas. Jo misija yra. 
susipažinti su Amerikos 
Lietuviais ir supažindinti 
mus su idėja šaukimo Pa
saulio Lietuvių Kongreso 
šią vasarą Lietuvoje.

Adv. R. Skipitis aplankys 
žymesnes Lietuvių koloni
jas. Kolonijos prašomos su
daryti komitetus Lietuvos 
svečio priėmimui.

Jau Prireikė....
Tsb. praneša kad Klaipė

dos krašto Vokiečiai valdi
ninkai, kurie pasirinko būti 
Lietuvos piliečiais, tik da
bar pradėjo mokytis Lietu
vių kalbos. Iki šiol jie ma
tomai laukė kada naziai už
grobs Klaipėdos kraštą ir 
su Lietuvių kalba nereikės 
“terliotis”. Nuo 1923 metų 
Klaipėdos krašto statute

Bonai bus Atperkami
Lietuvos vyriausybė 

tarė užtraukti vidaus
nu- 

pas- 
kolą sumoje 18,000,000 litų. 
Iš tos sumos dalis eis žemės 
ūkio reikalams, naujiems 
keliams tiesti, ir atpirkinė- 
ti iš Amerikiečių Lietuvos 
Laisvės bonus. Bonų atpir
kimas prasidės po Liepos 1 
d. šią. vasarą. Bet kadangi 
pernai Lietuvos vyriausybė 
padarė tarimą bonus atpir
kti bėgyje 10 metų tai visi 
bonų savininkai lai nesitiki 
gauti už savo bonus pinigus 
šią vasarą. Jeigu bonai bus 
šaukiami nuo mažiausių nu
merių tai tiems kurie turi 
didelius numerius reiks pa
laukti savo pinigų kelis 
metus.

Atpirkimas bonų vienu 
metu uždėtų ant musų bro
lių Lietuvos gyventojų di
delę naštą šiais sunkiais 
laikais.

Draugija Užsienio Lietu
viams Remti šymet užsakė 
482 egzempliorius Lietuvoje 
išeinančių laikraščių užsie
nio Lietuvių organizacijoms 
ir mokykloms.

VIENIŠAM BERŽUI
Tu vienas likai gale lauko,
Tu vienas su vėjais kalines,
Tu žiūrai kaip debesys plauko,
O nieks nepaguodžia tavosios širdies.
Žmogaus akimis į keleivį
Tu žiūrai nuslėpęs jausmus.
Lindėk nebudėjęs, jei retas praeivis
Tavąjį skausmą šiandien bepajus....

Mažeikiai. Paulius Gaubys.

DAINUOJA VĖJAI RUDENĮ.... ■
Dainuoja vėjai rudeni, 
Dainuoja vėjai vasarą, 
Ir rudeni ir vasarą

. Širdyj jaučiu tik rudeni. .. .
Vasarą su gailesiu, 
Rudeni su alpesiu. 
Ir rudeni ir vasarą 
Rudeni suplėšysiu.
Išmesiu laukan rudeni,
Jis man daugiau nebrodysis.
Toks purvinas, toks mirtinas 
Širdyj daugiau nejodysis. . . .

Mažeikiai. Paulius Gaubys.

RUDUO
Gėlės suvyto, laukai ruduoja, 
Jokios puikybės jau nematyti;
Nuo laukų javai jau suvalyti,
Arimų plotai laukuos’ matyti.

Vėjas žiaurusis veidus šiūruoja,
Medžių šakutes plikas siūbuoja;
Darželyj rūtos mažai žaliuoja,
Laukuos’ sesutės nebedainuoja,

Paukščių balselių jau negirdėti,
Mielos saulelės mažai regėti.
Vien šiaurys vėjas krušą tik beria,
Juodus dirvonus baltai apdaro.

Dangus užtemęs, žemė miglota,
Vėjo kaukimo dar nepripratom;
Saulė nešildo, ir toli šviečia,
Musų šalelę menkai pasiekia.

Paukščiai pabūgo rudenio vėjo,
Mumis apleido, sau išlekiojo;

- Liko tik varnos, žvirblių būreliai, 
Padės jie mumis vargti vargelį.

Viskas sustingo, šalti pradėjo,
Svetys iš šiaurės lankyt atėjo;
Upės užšalo, ledas storėja, 
Gamta pastiro, viskas merdėja.

. i • J., AlmonaitiSs

“KULTURIŠKAS ATSTO
VAVIMAS

Tautiškai suklaidintų 
Klaipėdos krašto Lietuvių 
balsais išrinkti, Vokiečiai 
seimelio atstovai, pasirodo, 
gana įdomiai savo aukštas 
pareigas eina. Po pasku
tinio posėdžio, Vasario 2 d., 
Lietuvos policija apžiurėjo 
sėdynes ir staliukus kur 
Vokiečiai atstovai sėdėjo. 
Pasirodė kad 35 sėdynės ir 
stalai išbraižyta nazių kry
žiaus ženklais. Taip jų įsi
smaginta kryžių braižyme 
kad pamiršta Klaipėdos vi
sų gyventojų gerovė svars
tyti: suskaityta 67 kryžiai. 
Kai kurie nepasiganėdino 
svastikos ženklais-kryžiais, 
bet prirašė ir įvairių sapa- 
lionių, kaip: “Šalin su Lie
tuviais. Lai gyvuoja Hit
leris!” “Duokime Zauniui!” 
“Klaipėda mums sugryš!”

Jei tik tokio “mokslo” 
Vokiečiai į seimelio atsto
vus išrenkami, geriau jie 
tiktų kiaulių ganyti, ne Lie
tuvos piliečius atstovauti

KIEK REIKIA ŠEIMAI 
UŽLAIKYTI

Šeima, sakoma, yra tau
tos stiprybė ir ateitis. Bet 
dabartiniais laikais jaunas 
vyrukas kuris uždirba tik 
po $1,500 per metą, ar gali 
vesti ir šeimą sukurti? Tai 
yra pasekmingą ir laimingą 
šeimą? Šitą klausimą nuo
dugniai išdiskusavo Penn
sylvania valstijos studentai 
trumpas laikas atgal.

Pasiklausius debatų, pub
lika nubalsavo kad negali
ma.

Tie studentai kurie tvir
tino kad galima, nurodė jog 
šeimai per mėnesį pakanka 
šitokių išlaidų: $40 nuomai, 
kitoms namų išlaidoms $6; 
maistui $30; rūbams $25; 
apdraudai $5; netikėtiems 
reikalams $4; gydytojams 
ir teatrui $10; ir dar liktų 
$4; viso per mėnesį išlaidu 
$125.

Bet tie kurie sakė kad 
tokios sumos neužtenka do
rai ir be rūpesčio pragy
venti, nurodė kad vyras tu
rėtų mažiausia per metą 
uždirbti apie $2,000, nes 
mėnesinės išlaidos butų la
biau šitokios: $45 nuomai: 
maistui $40;
apdraudai $10; 
$10; išėjimams 
sau smulkiems 
$20; viso $160.

Tačiau, sakoma, didelė 
dauguma Amerikos darbi
ninkų per metą neuždirba 
daugiau $1,200. Kaip jie sa
vo šeimas išmaitina ir 
auklėja?

rūbams $25;
gydytojams 

$16; taip 
reikalams

is-

KUR SOCIALIZMAS 
NUVEDA?

Londono “International 
Affairs” žurnalas prisime
na kad socializmas žmones 
ir tautas į labai 
vietas nugabena.

“Prancūzijoje 
šimtmetyje įvyko 
ja, kurią galima 
socialistine.
lių mėnesių ten atsirado im
peratorius Louis Napoleo
nas.

“Pasauliniam karui pasi
baigus, Italija pergyveno ką 
tokį taip pat galima pava
dinti socialistine revoliuci
ja. Pasėkoje radosi Musso
lini.

“Vokietijoje sočia listai 
visą kraštą veik per dešim
ti metu valdė — ir paruošė 
dirvą Hitleriui.”

netikėtas 
Sako:

pereitame 
revoliuci- 
pavadinti 

Tačiau, po ke-

LIETUVIŠKOS MYSLĖS
—Šulinyje tarėlis.

Mėnulis.
—Pilnas rėtis trupinėlių.

KUR YRA IR KĄ VEIKIA TIE VY
RAI KURIE PASIRAŠĖ LIETU

VOS NEPRILAUSOMYBĖS 
AKTĄ

Kasmet Vasario 16 dieną, visame pa
saulyje gyvenanti Lietuviai mini Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbim.b sukatuves. 
Įdomu prisiminti kur randasi ir ką dabar 
veikia tie žmonės kurie prieš 17 metų pa
sirašė didelės reikšmės Lietuvos Nepri
klausomybės aktą. ŠĮ aktą pasirašė:

Dr. Jonas Basanavičius — Lietuvių 
tautos patriar'kas, pirmutinis pasirašęs 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimą. 
Jis ir mirė tą istorinę dieną — 1927 me
tais, Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse.

Saliamonas Banaitis — visą savo am
žių kovojęs už Lietuvybę, už šviesesnę Lie
tuvos ateitį. Sulakęs senatvės, išvargęs, 
suskurdęs, del visokių nepasisekimų ir ne
malonumų, mirė Kaune 1933 m. vasarą.

Mykolas Biržiška — Vytauto Didžiojo 
Universiteto profesorius, Vilniui Vaduoti 
Sąjungos pirmininkas. Dabar nuolatos 
gyvena Kaune.

Kazys Bizauskas — diplomatas, daug 
kartų Lietuvą atstovavo užsieniuose. Da
bar užsienių reikalų ministerijos teisių- 
administracijos department© direktorius. 
Gyvena Kaune.

Pranas Dovydaitis — Vytauto Didžio
jo Universiteto profesorius, visuomenės 
veikėjas, katalikiškų laikraščių redakto
rius, nuolatos gyvena Kaune.

Steponas Kairys — Kauno miesto sa
vivaldybės kanalizacijos skyriaus vedėjas. 
Btivęs socialdemokratų veikėjas, šiuo me
tu sunkiai serga, guli Kauno miesto ligo
ninėje.

Petras Klimas — diplomatas, rašyto
jas, visuomenės veikėjas. Dabar Lietuvos 
Įgaliotas ministeris Paryžiuje.

Donatas Malinauskas — rašytojas, 
visuomenės veikėjas. Kai kada gyvena 
Kaune, bet dažniausia tvarko savo ūki.

Justinas Staugaitis — Telšių vysku
pas, rašytojas, politikas. Dabar nuolatos 
gyvena Telšiuose.

Aleksandras Stulginskis —agronomas, 
buvęs antras Lietuvos prezidentas; gyve
na Kretingos apskrityje, Jokūbavo dvare, 
kur tvarko savo ūkį.

Jonas Vailokaitis — kunigas, visuome
nės veikėjas, gabus ekonomistas, gyvena 
Kaune.

Jurgis šaulys — diplomatas, visuome
nės veikėjas, dabar yra Lietuvos ministe
ris Berline, kur ir gyvena.

Jokūbas šernas — miręs prieš 7 metus. 
Velionis buvo finansistas ir prieš mirsiant 
ėjo prekybos ir pramonės banko direkto
riaus pareigas.

Antanas Smetona — pirmutinis ir da
bartinis Lietuvos prezidentas, mokslinin
kas ir žymus publicistas. Nuolat gyvena 
Kaune.

Vladas Mironas — kunigas, visuome
nės veikėjas, politikas, vyriausias Lietuvos 
kariumenės kapelionas. Gyvena Kaune.

Stanislovas Narutavičius — mirė prieš 
kelis metus. Jis buvo nužudyto pirmutinio 
Lenkijos prezidento Gabrieliaus Narutavi
čiaus brolis.

Alfonsas Petrulis — kunigas, miręs 
1929 metais. Sunkiais valstybės nerimo 
laikais aktiviai dalyvavo politikoje ir daug 
prisidėjo prie nepriklausomybės atstatymo.

Jonas Vileišis — advokatas, politikas, 
visuomenės veikėjas. Dabar yra Valsty
bės Tarybos narys. Nuolat gyvena Kaune.

Kazimieras šaulys — kunigas, Kauno 
arkivyskupijos generalvikaras, g y v e n a 
Kaune. Tsb.

SAPNINYKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

KAINA Su prisiuntiniu 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

68,20 Superior Ave. _ Cleveland, Ohio

KAIP SENOVĖJE TIRDAVO 
TEISYBĘ

savo su-

Nuoga mergina su katėm maiše. — Karš
to skritulio nešiojimas.

Garsioje Rytų Imperijoje, Byzantijo- 
je, tarp valdovų nuolat ėjo visokių nesusi
pratimų ir varžytinių. Tais laikais kuo
met Lietuvoje Didis Kunigaikštis Mindau
gas priėmė krikštą ir buvo apšauktas pir
mutiniu Lietuvos karalium — jis buvo ir 
paskutinis Lietuvių karalius — Byzantiu- 
me ėjo varžytinės už sostą. 1254 metais 
Byzantiją valdyti paėmė Theodoras II. Jis 
buvo nesveikas, ir valdė tik penkis metus. 
Jis turėjo nuomarį ir žinojo kad ilgai ne
gyvens, bet labai rūpinosi likimu
naus, kuriam turėjo tekti sostas po tėvo 
mirties.

Tačiau Theodoras jautė kad jis turi 
arti savęs savo priešą, kuris galįs užimti 
jo sostą. Tai buvo imperiališko kraujo 
vyras, Mikolas Palaeologas. Nors Theodo
ras juomi nepasitikėjo, bet kad buvo reika
lingas, tai Mikolas ir gyveno prie impera
toriško dvaro. Theodoras tolyn jautėsi 
prastyn, ir būdamas prietaringas, kaip vi
si tais laikais žmonės buvo, kitų pakurs- 
tomas, pradėjo tikėti kad Mikolo sesuo, iš
vien su broliu prieš imperatorių veikda
ma, jį užkerėjo — nes sakė ta jauna mer
gina mokanti kerėti, užsiima raganyste..

Imperatorius Theodoras įsakė mergi
ną išvilkti nuogą ir įkišti į maišą prikištą 
kačių, ir užrišti maišą taip kad tik jos 
galva iš maišo kyšotų. Katės gi buvo buk
suojamos špilkomis, ir po maišą šokinėda
mos jaunos merginos kūną pusėtinai ap
draskė, nuo ko ji klykė, tačiau neprisipa
žino jokioje raganystėje. Toks bandymas 
teisėjus paganėdino ir jie pripažino ją ne
turinčia bendro su raganavimu.

Už nėkurio laiko imperatorius sugal
vojo ištirti ar Mikolas neturi piktų min
čių prieš jį. Buvo sumanyta šitoks išban
dymas: Įkaitinta ugnyje geležies skritu
lys, kurį Mikolas turėjo nuogom rankom iš 
ugnies išimti ir pernešti per kambarį. Jei 
rankos nenudegs tai Mikolas bus nekaltas 
suokalbiavime prieš imperatorių,

Mikolas tam pasipriešino, tada jį pra
dėjo padrąsinti vyskupas, sakydamas kad 
tikrai tikėdamas Mikolas galės parodyti 
tokį stebuklą — jo rankos visai nedegsią.

Mikolas visgi prieštaravo tam, saky
damas kad, būdamas žemiškas žmogus ir 
turėdamas paprastų kasdieninių nuodė
mių savo sąžinėje, nors ir yra iš tikros šir
dies imperatoriui atsidavęs ir ištikimas, 
bijo tokį bandymą daryti.

“Kaip”, paklausė Mikolas, “aš galiu 
būti tikras jog mano nekaltumas gali būti 
patikrintas jeigu aš ir išlaikysiu tą karštą 
skritulį be pakenkimo man? Aš niekad 
nesu nešęs karštą skritulį, ir norėčiau už
sitikrinti kad mano bandymas bus tikras 
priparodymas mano nekaltumo. Štai čia 
randasi šventas vyskupas. Jo gyvenimas 
yra nesuteptas, ir jo siela švari. Lai jis 
paima įkaitintą geležies skritulį, ir jeigu 
jis nenudegs savo rankų tai ir aš busiu 
tikras kad, nežiūrint mano paprastų ma
žų nuodėmių, ir aš galėsiu panešti tą skri
tulį be pakenkimo. Taigi, vyskupe, pra
šau pradėti”, tarė Mikolas, žemai nusi
lenkdamas dvasiškam asmeniui.

Theodoras pripažino kad toks pasiūly
mas yra tikrai rimtas, tačiau vyskupas 
atsisakė. Theodoras pasikrapštė sau gal
vą, ir priėjo išvados kad jeigu vyskupas 
kuris yra nekaltas kaip avinėlis atsisakė 
karštą skritulį į rankas paimti tai ban
dymas su Mikolu nieko nereikš.

Mikolas nenorėdamas tolimesnių nesu
sipratimų su imperatorium, apleido By- 
zantiumą ir iškeliavo pas Turkus. Vėliau 
kada Theodoras mirė, jis buvo žmonių pa
šauktas į savo tėvynę ir padarytas valdo
vu greta Theodore jauno sunaus.

LIETUVIŠKOS MYSLĖS
—Aukso paklodė visą svietą apglobia. 

Šviesa, saulės spinduliai.
—Viduj dvaro blynas karo. Mėnulis.
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VINCAS KRĖVE

Dainavos šalies Seny 
žmonių Padavimai

PER TVORA
PASIDAIRIUS

UŽBURTAS KALNAS
(Tęsinys iš pereito num.)

IV.
Laikas slinko, mėnuo per mėnesį bė- 

go. Ir gimdė kunigaikštienė dukrą.
Ir pradžiugo Raivedys ir gausiai au

kavo svetimam dievui, bet dar dausiau 
gabijai, kur degė ugnis dievų negestan- 
čioji.

Ir daugel buvo džiaugsmo Liškevos 
pilyje. Džiaugėsi kunigaikštis, džiaugėsi 
kunigaikštienė, džiaugėsi ir žmonės kurie 
ją labai mylėjo už gerus jos darbus, už 
meilią jos širdį. Daugel buvo džiaugsmo 
visoje šalyje....

Bet nėra tos laimės kad ji amžina bu
tų. Suliego kunigaikštienė ilgoms die
noms, ir juo toliau juo prasčiau jautėsi. . . . 
Dažnai šaukė savo krivio, dažnai tas ne
šiodavo į ją, kaip jis kalbėdavo, savo Die
vą. Bet kunigaikštienė kaip sirgo taip 
sirgo: krivio burtai jos negelbėjo.

Ir užstojo sunkios dienos Raivedžiui. 
Ir šaukė jis pas save svetimos šalies krivį 
ir užklausė kuo serga jo žmona, kada iš- 
gys jos sopuliai.

Ir atsakė krivis jog tik vienas tikra- 
sai jo Dievas žino, kuris ją baudžia kad 
vyras stabmeldys jos Dievo pažinti neno
ri, atkakliai piktų savo dievų prisilaiky
damas. O kas dar toliau atsitiks tai vie
nas tik jo Dievas žino.

Užvirė, kaip verdančiu vandeniu api
piltas, Raivedys išgirdęs tokias kalbas. 
Tai jau niekas geras taip nedaro! Tai jau 
ne dievas moterų bet vergų, kad užpykęs 
ant vyro, moteriškę kankina, kuri jam nie
ko pikta nepadarė.... O vėl, ar jis jam 
gausiai neaukavo, kaip ir saviems?....

— Kad jis taip elgiasi, tai nereikia to
kio piktadario dievo!. .. . Kad nori kovos 
tekovoja su manim, kad nori keršto te- 
keršija man, jei tik gali! — tarė, supykęs 
baisiai, kunigaikštis ir liepė įmesti Lenkų 
krivį giliausian rusin, kur dienos šviesa 
nedaeina, kur žmonių kalbą nesigirdi.

O patsai, paėmęs kirvį, nuėjo Dievo 
gabijon, sukapojo ką ten rado, liepė iš
nešti visa oran sudėti, sukurti didžią ug
nį ir sudeginti visus svetimos šalies die
vus.

Ir liepė paskui pašaukti krivių, kur 
dievų gabijose buvo, kad eitų gelbėtų ku
nigaikštienę nuo pikto svetimos šalies die
vo, nuo dievo kurs baudžia moteris už vy
rų darbus.

Ir pasižadėjo kriviai kad apgins, kad 
svetimos šalies piktą dievą pergalės, ir 
sveika bus jo žmona.

Ir gausias siuntė Raivedys gabijon 
dovanas, dieną ir naktį ruko durnai, degė 
aukos ant aukurų, kur stovėjo šventuose 
gojuose, gabijos sienose....

Bet veltui! Kaip lengo kunigaikštie
nė taip lengo. Nyko akyse, kaip nyksta 
durnai padangėse. O kai sužinojo kaip 
vyras apsiėjo su jos dievais, su kriviu kur 
gerbė jos dievą, sudėjus baltas rankas pra
šė kad ne jos bet vaiko savo pasigailėtų, 
dievo keršto nešauktų.... Nusigando 
jauna kunigaikštienė, kaip drobė pabalo 
ii- staiga mirė....

Ir rovė sau nuo galvos plaukus Rai
vedys ir verkė kaip mažas vaikas, kad 
našlaičiu jaunas liko, kad laimės jaunas 
neteko....

Ir liepė išleisti Lenkų krivį iš gilios 
rusies. Ir atėjo krivis ir ramino jį kad 
tiek Dievas jam laimės ant žemės padėjo, 
bet kad atras jis laimę ten danguje, jei 
tik vienam tikram Dievui patikės, tam 
Dievui kurį gerbė jo žmona ir į kurį da
bar ji nuėjo....

Ir užpyko kunigaikštis, kaip ugnis už
sidegė ant tų krivių kurie sveikatą jo žmo
nai žadėjo. Liepė juos šaukti menėn savo 
ir prakalbėjo į juos rustų žodį:

— O, jus, kriviai! Jus kalbat kad jū
sų dievai daugel gali! Kodėl jie negalėjo 
pergalėti vieno svetimos šalies dievo kurs 
ant manęs užpyko? Silpni jūsų dievai 
kad jie visi vieno nepergalėjo. Eikite da
bar iš mano šalies kad mano akys jus ne
regėtų, mano ausys negirdėtų.... Eikite 
kol neužgriuvo mano širdis....

Ir liepė kunigaikštis užlieti ugnis ne
gęstančias, kur nuo amžių degė, liepė iš
kirsti gojus šventus, išvaikyti žalčius, kur 
gyveno gabijų sienose.-...

Ir verkė žmonės ir dejavo matydami 
ką daro kunigaikštis, ir manė kad pamišo 
jisai iš didžio skausmo....

Veltui grąsė jam kriviai bausme die
vų. Neklausė jų Raivedys — ir nukriko 
kriviai po visas šalis, o jų skausmi rauda 
pasklido visame pasaulyje....

Ir užstojo sunkus laikai Liškevos ša
lyje: žemė nebederėjo, medžiai vaisiaus 
nebedavė, pievos nebežėlė, bitės nebesispie- 
tė, o gyvuliai krito kaip lapai amaruoti.

Krito amaras ir ant žmonių, ir ant 
gyvulių, ir ant laukų. .. . Ant viso kas au
go ir žėlė. ..i

Ir vargo žmonės ir verkė žmonės — 
bet kurčias ir aklas buvo kunigaikštis, ne
matė jų vargų, neklausė jų dejavimo; už
sidarė vienas savo pilyje, ir nebuvo ten 
kelio nei žmogui vargdieniui, nei vaidilui 
kanklininkui, nei senam kriviui, kurs visa 
žino....

Ir pakriko nuvargę žmonės į visas pa
saulio dalis, bėgdami nuo keršto galin
giausių dievų, kurie baudė šalį kad kuni
gaikštis pamynė tėvų papročius.

Nukriko žmonės dejuodami, savo da
lią bekeikdami kad paliko tėvų buklas, kur 
jie gimė ir augo, kad paliko tėvų kapus 
jieškodami sau naujų vietų svetimose ša
lyse. f

Nukriko žmonės, o graudi jų rauda 
atsidaužė kur tik skamba šventa tėvų kal
ba. Visas pasaulis ją girdėjo, tik negir
dėjo vienas kunigaikštis Raivedys: aklas 
ir kurčias jis buvo į žmonių vargus, į jų 
dejavimą....

Ir visa apielinkė pavirto dykuma. Kur 
žali sodai žydėjo, kur dieną ir vakarą 
skambėjo mergų dainos, ten tylu liko kaip 
krašte kur išmirė, kaip krašte kurį dievai 
prakeikė. Ir paukšteliai maži ten jau ne
bečiulbėjo, tik girios liūdnai šniokštė.

Daugel žmonių ašarų buvo ten pralie
ta.... O nuo ašarų tų pastiro vandenai, 
kur tik pirma žmonės gyveno, ir liko sū
rus iki šios dienos.

Ir nuėjo gandas nuo pasaulio krašto 
iki krašto kad blogi darbai toje šalyje.

Ir visi šalinosi tų kelių kur veda Liš
kevos pilin. Neužjodavo ten nei kaimy
nai, nei pakeleiviai, neužeidavo ten nei vai
dilai kanklininkai kurie mėgo visur nuei
ti, kiekvienoj vietoj paviešėti.

Ir gyveno Raivedys vienas, tik su tais 
kur pas jį pasiliko, gyveno vienas kaip 
meška lauže. Tik kalbėjo žmonės kad tu
rįs jis tokią dailią dukrą, tokią gražią ko
kios kitos nėra pasaulyje ir nebus.

Bet taip tik žmonės kalbėjo, o ar tie
sa — tai niekas nežinojo.

Apleido tą šalį dauguma bajorų, ku
rie nenorėjo būti pas karvedį kuris pako
ręs kardą ant sienos, nusiimti jo nenusi
ėmė.

Juokėsi juo ir kaimynai, kalbėdami 
kad baili širdis jo . ...

Juokėsi, bet niekas jo nekliudė, nors 
ir niekino jį, nors ir neapkentė jo labiau 
negu pirma, kai sunkus jiems buvo....

Kodėl?.... bijojo gal keršto dievų, 
kurie prakeikė tą šalį, kurie prakeikė tuos 
kas žengė keliu kuris vedė Liškevos pi
lin. .. .

Bus: NERAMUS KALNAI.
Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniųje 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 MINTIS”
Vienintelis laisvos minties mėnesinis žurnalas Lie
tuvoje, Lietuvos Laisvamanių Etinės Kultūros Dr- 
jos organas. Aiškina racionalizmo ; principus, ' ko
voja su prietaringumu, skelbia etikos dėsnius, ben-' 
drai atlieka sunkų darbų Lietuvoje, kur dirva nuo 
senai užleista.

ATSIUSKIT 1 DOLARI LAIŠKO PERLAIDA, 
ARBA APDRAUSTU LAIŠKU, GAUSITE 
“LAISVĄJĄ MINTI” Už VISUS 1934 M.

Adresas:
“LAISVOJI MINTIS”

Aguonų gatvė Nr. 8 Kaunas, Lithuania. I

KODĖL ŠUO SUSITIKĘS 
ŠUNĮ UOSTO

Senai, labai senai, jau 
niekas nei neatmena tų me
telių, kartą šunės rengė ba
lių. Jų baliuje visko buvo: 
kaulų ir visokių kitokių da
lykų, tik šunų baliaus gas- 
padinė apsižiūrėjo kad pi
pirų trūksta.

Tada šunės greit sutarė 
siųsti vieną šunį į Prūsų 
žemę pipirų parnešti.

Bet tas šuo su pipirais 
ėmė. ir prapuolė.

Nuo to laiko šuo susiti
kęs šunį uosto norėdamas 
patirti ar ne tas šuo su pi
pirais pareina....

Vyras prie Liepto Galo
Piršlys jaunikiui: — Pa

nelė kurią tau peršu, tiesa, 
nėra jau taip jauna, bet už
tai turtinga. Tačiau viena 
sąlyga. Jeigu ją vesi, turi 
pasižadėti mesti rūkymą ir 
degtinės gėrimą. Ar sutin
ki?

Jaunikis: — Kaip gi ne
sutiksi. Jeigu nesutikčiau, 
turėčiau atsižadėti ir nuo 
valgymo. ...

Jauni Matematikai
Vincukas kalba su Petru

ku:
— Kiek išviso sudaro trys 

katės ir dar dvi katės? — 
klausia Vincukas.

— Penkios katės, — at
sako Petrukas.

— Teisingai! Bet kiek 
bus jei sudėsim vieną katę, 
viena žvirblį ir viena' slie
ką? ‘

— Bus trys.
— Ne. Tai bus tik viena 

katė.
— Kaip tai?
— Nagi šitaip: žvirblys 

sulesė slieką; katė suėdė 
žvirblį ir liko tik viena ka
tė!

šk k
Laidojant “Prakilnų 

Pilietį”
Kalbėtojas: Velionis pa- 

simirdamas paliko daug di
delių nuopelnų....

Balsas iš minios: Pa
stotės neatliko ir mokesčių 
nesumokėjo.. t.

Kalbėtojas toliau tęsia: 
Buvo darbštus ir pavyzdin
gas žmogus. Jis nešasi į 
kapus nuliudusių klausyto
jų pagarbą ir....

Balsas iš minios: ....ir 
mano penkiasdešimts litų 
su nuošimčiais....

Nepasiekia Saules
— Išnešk, Maryte, šiuos 

skalbinius ir padžiauk ant 
saulės, — tarė motina.

Mergaitė, išėjus į kiemą, 
ir šiaip ir taip dairosi, nie
kaip neišgalvoja kaip čia 
padžiovus ant saulės. Gry- 
žus sako motinai:

— Mamyte, eik tu paka
bink, aš saulės negaliu pa
siekti. .

IIF PAIN-EXPELLER "W|(| 
ii

Nuo Reumatiškų 
’Skausmu 

iiajj.dr'kjįc 
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PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expėlleris visuomet

Ik KULS PAIN

čikagos Naujienos
Čikagos Lietuviai pasi

skaitę " laikraščiuose kaip 
gražiai Najorko konzulis 
su visais Lietuviais išvien 
dalyvavo paminėjime Lie
tuvos nepriklausomybės, ir 
pamislydami kaip Čikagos 
konzulis nepriklausomybę 
“šventė” su cicilikais, nuo 
visų Lietuvių atsiskyręs, ir 
tik cicilikų krūmeliui pini
gų prašinėjo, — piktinasi ir 
sako:

“Kodėl mums dievulis at
nešė tokią apmaudą, kuri 
atstovauja ne Lietuvių rei- 
kąlus bet cicilikų, kuri ga- 
kuri gadina Lietuvių veiki
mą .... ”

Mat, tokis tokį pažino ir 
į partnerius pasivadino....

Savo Duona Rupi
Teisėjas: — Kaltinama

sis, ar prisipažysti kad agi
tavai streikuojančius darbi
ninkus daužyti krautuvės 
langus?

Kaltinamasis: — Trupu
tį agitavau. Mat, ponas 
teisėjau, aš esu stikliorius, 
o paskutiniu laiku mano 
reikalai pablogėjo — visai 
nėra darbo.

Stebuklas
— Ponas mokytojau, aš 

nesuprantu kas tai yra ste
buklas, — sako mokinys.

Mokytojas smarkiai pa
traukė jį už ausies ir sako:

— Na ar jauti?
— Oi, skauda, jaučiu, jau

čiu !
— Na tai matai, jei butų 

stebuklas tai nejaustum.

Nuramino
— Kaip tamsta manai, 

ponas daktare, ar galėsi 
mane išgydyti?

— Buk tamsta ramus. 
Tamstos liga tai mano spe
cialybė. Vieną tokį ligonį 
gydau jau dešimti metai.

norintieji gryžti į gimtinį kraštą 
BEDARBIAI GALI GAUTI PAGALBĄ < 
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ba brolius arba vaikus turės 
iš ko užlaikyti. Reikalinga gi-

Ohio valstijoje gyvenanti at
eiviai, kurie nėra Amerikos pi
liečiais, seni arba jauni, gali 
gauti pagalbą sugryžti į savo 
gimtinį kraštą, jeigu patys ne
turi iš ko gryžti, o yra šelpia
mų bedarbių skaičiuje.

Valstijos šelpimo skyrius ap
moka visus parvažiavimo kaš
tus, ne tik per vandenį, bet ir 
iki pat namų iš kur tokis no
rintis gryžti pareina.

Šis pagelbėjimas svetimša
liams sugryžti nėra tai depor
tavimas. Deportavimas yra tai 
prievarta grąžinimas tokių as
menų kurie šiai šaliai yra pa
vojingi, kenksmingi, arba slap
tai čia įsigavę. Juos grąžina 
federalė valdžia į ten iš kur jie 
paeina, be išsisukinėjimo.

Bet grąžinimas, parsiuntimas 
svetimšalių į jų gimtinį kraštą 
vadinamas “Repatriation” ir 
vykdomas pasiremiant sekan
čiais dviem svarbiais dalykais:

1. Ar asmuo arba jo visa 
šeima yra šelpiamųjų sąraše ir 
neturi jokių pinigų čia pragy
venti ir pilnai priklauso nuo 
visuomenės užlaikymo.

2. Ar tokie asmenys arba vi
sa šeima turės iš ko pragyven
ti ten kur sugifyš.

Jeigu jų tėvynėje nėra nie
ko kas juos užlaikytų, arba ne
turės ten iš ko gyventi ir rei
kės savam krašte skursti, to
kius asmenis nevaža ir neragi
na važiuoti.

Norintis arba norintieji, gau
ti valstijos pagalbą sugryžti į 
savo tėvynę turi būti ant šel
pimo sąrašo ir savo prašymą 
gavimui pagalbos paduoda ton 
įstaigon iš kur pašalpą ima.

Tada, jo aplikaciją priėmus, 
atliekama tam tikri patikrini
mai, pareikalaujama įrodymai 
ar sugryžusis turi iš ko namie 
gyventi, ir paskui jau eina pa
ties parvežimo prirengimas.

Norintieji gryžti gali prista
tyti laiškus nuo saviškių gy
venančių Lietuvoje, kad jie ten 
turi savo tikės ir kad tėvus ar

minio metrikai arba pasas įro
dymui iš kur pareini.

Pagelbėjimu gryžti Į gimtinį 
kraštą seniems ir nedirban
tiems valstija į galą turi dau
giau naudos, nes užsibaigia šel
pimo reikalavimas, o tuo pačiu 
pagelbstima tiems kurie norėtų 
gryžti j savo ukius bet neturi 
iš ko ir čia Amerikoje priver
sti vargti. Pilietis.

---------------- ,

‘JAUNOJI LIETUVA’
šiose dienose Redakcija ga

vo antrą numerį žurnalo “Jau
noji Lietuva”, Lietuviškoje ir 
Angliškoje • kalboje vedamo, 
jaunimui skiriamo leidinio.

šiame numeryje plačiai ap
imama Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimas, nes 
2-ras numeris išleistas už Va
sario mėnesį.

“Jaunąją Lietuvą” leidžia V. 
Matusevičiaus radio programų 
grupė, žurnalą galima įsigyti 
pasiunčiant 15c pašto ženlJe? 
bais antrašu: 390 Lorimei^St., 
Brooklyn, N. Y.

į '§c& ’ ibc store’ | 
f 8813 SUPERIOR AVE. | 
? Parduoda puikiausios rūšies? 
* vyriškas ir moteriškas koji-£ 

nes, reikmenis, maliavas ir* 
? virtuvės padargus už pigiau-:- 
J negu kitur kur. ?
**• ^*3* *»• ♦!* *!♦ •***!•
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> DABAR LAIKAS S 
:■ PARDUOTI |
į SAVO BANKINES į 
% KNYGELES į
į Kainos niekad nebuvo au- į 
\ kštesnės. Mes mokam pi- J; 
į nigais už sekančias:
į LITHUANIAN < 
į UNION TRUST į 
$ GUARDIAN TRUST į

ir kitas ;■
““Krantz-Newton & Co.;I 
£ 1016 Hippodrome Bldg. !■
“° PRos. 1016 į
WAWAW.V.V.V.VaV.W.V,

AIP užtikrinanti keli paaiški
nimo žodžiai gali būti. Jūsų vy
ras sako, “Mane sutrukdė”. Mo
tina sako, “Viskas gerai”. Dak
taras sako, “Aš pribusiu Į dešimts 
minutų”. Krautuvninkas pasako 
kada galit tikėtis atvežant valgį. 
Su telefonu, lengva tai sužinoti 
ir atsakyti į klausimus kurie jus 
surūpina. Tiktai pašauki ir pati
ri—arba kas kitas jus paašukia. 
Telefonas sutaupo nervavimąsi del 
nežinomo laukimo. Kadangi tele
fonas taip mažai kažtuoja, 
kodėl neturėt jo namuose?

CODE



DIRVA

Pasiųskit saviškiams Į Lie
tuvą keletą dolarių Vely
koms dovanų per “Dirvos” 

Agentūrą.

JIMT

AKRON

NAUJAS PROPELERIS 
DIRBAMAS VISU 

SMARKUMU
Gerb. Spragilas pasitiki pa

siekti Kauną prieš
p Velykas.

JPer radio girdi svarbių ži
nių iš Kauno ir Čikagos.
Štai’ ką užrašė “Dirvos” 

reporteris tupėdamas prie 
radio priimtuvo Klyvlande, 
iš gerb. Spragilo apsakymų 
apie savo kelionę iš Klyv- 
lando i Kauną:

Kovo 7 d.: Šiandien ryte 
atsikėlę, papusryčiavę, su 
gerb. Lietuvos Konsulu nu
ėjom pas kalvi pažiūrėt 
kaip progresuoja mano oro- 
planui “Meteorui” propele
rio dirbimas. Gerb. kalvis 
susivadino aplink save vi
sus Reykjaviko galvočius ir 
dirba planus pagaminimui 
moksliško propelerio kuris 
atitikti! skraidymui ir auk
štai ir žemai, ir šaltoj ir 
šiltoj atmosferoj.

Šiandien labai šalta, tai 
gerb. Konsulas apvilko ma- 

vne meškos kailiniais, kokius 
dėvi visi šios salos gyvento
jai. '

Gerb. Robotas visą ilgą 
naktį saugojo oroplaną kad 
kokie mano skridimo prie- 
šai-užvyduoliai nepripiltų Į 
motorą plieno druožlių ir 
smyrio dulkių.

Pasakojo kad aplink kal
vę iki vėlai vakaro sukinė
josi daugybė žmonių, norė
dami arti prie oropląno pri
sėlinti, ir visi turėjo rankas 
kišeniuose, tai gerb. Robo
tas nužvelgė juos turinčius 
viename kišenių j e plieno 
druožlių, antrame smyrio 
dulkių, ir tykojančius pri- 
lysti prie motoro ir pripil
ti >tų elementų Į “Meteoro” 
mašineriją, kad skridimas 
nepasisektų.... Jis nepri
leido nei vieno žmogaus per 
dešimts pėdų iki motoro.

Kada gerb. Konsulas pri
ėjo perarti ir norėjo pridėt 
ranką prie motoro, gerb. 
Robotas suriko jam: “Ran
kas aukštyn!” ir atkišo ka
rabiną i pilvą. Mat, tas 
geležies šmotas neturi sme
genų tai neatskiria Konsulo 
nuo priešo, jam visi vienoki 
kas tik ant kojų vaikščioja 
ir nuo šalčio laiko rankas 
kjšeniuose.... Ale atsar
ga gėdos nedaro.

Gerb. kalvis patarė mums 
eiti atgal ir nesikišti Į jo 
darbą, kuris, sakė, truks 
gal savaitę laiko, gal mėne
si..... Čia žmonės gyvena
tinginiaudami, vos pajudė
dami, o man papratusiam 
Amerikoje skubėti tai išro
do kad jeigu jie kur eina 
tai atbuli' žengia. ...

Parėję su gerb. Konsulu 
į jo namą, atsisėdom pie
tauti. Nuo šalčio užsigė- 
rėm skanių importuotų gė
rimų ir Lietuviškos valsty
binės po klebonišką stikle
li....

Čia laikas > maždaug taip 
kaip. Lietuvoj, tik valanda 
vėliau, taigi papietavę pri- 
sėdom klausyti Lietuvos ra
dio paskelbimų, šiandien

girdėjom Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti pra
nešimą apie rengiamą viso 
Pasaulio Lietuvių Kongre
są šią vasarą. Kongreso 
rengėjai tiki kad diduma 
seimo delegatų bus iš Su
vienytų Amerikos Valsty
bių, ale visuose kongreso 
planuose nieko nekalba apie 
jokią pagalbą ar planus Su
vienytų Amerikos Valsty
bių Lietuviams,'o tik apie 
Pietų Amerikos, Afrikos ir 
Palestinos Lietuvius (arba 
ten išvažiavusius Žydus).

Radio pranešėjas sako 
kad DULR rengia išsiųsti 
visą Lietuvos gyventojų 
perviršį arba į Afriką arba 
į Pietų Ameriką.

Tas man, gerbiamieji, la
bai nepatinka, ir aš suma
niau ir pasiūliau gerb. Kon
sului sekantį dalyką:

— Kodėl neapgyvendinti 
Lietuvos perviršį Islandijo
je, vietoj Pietų Amerikos 
arba Pietų Afrikos? — sa
kau aš.

— Ką gi gerb. Spragilas 
kalbi: čia klimatas šaltas, 
žiemą ir dienomis tamsu, 
ką čia Lietuviai veiktų. Pie
tų Amerika arba Pietų Af- 

i rika tai kas kita: ten yra 
daug dirbamos žemės, visai 
atitinka ukiniškai Lietuvio 
prigimčiai, — sako jis.

— Ponas Konsule, tie ku
rie nori žemę dirbti, dirba 
ir iš jos puikiai gyvena Lie
tuvoje: tokiems žemės yra 
gana ir tėvynėje, kam juos 
iš Lietuvos siųsti. Mano 
pasiūlymas yra išsiųsti iš 
Lietuvos visus tinginius ir 
nenuoramas, kuriems savo 
krašte vietos permaža: čia 
tokiems kaip tik atitiktų 
klimatas ir aplinkybės: per 
ilgas žiemos naktis ir die
nas galėtų ant pečiaus gu
lėti, vasarą pasižvejoję žu
velių ir susidžiovinę mais
tui žiemai, — sakau aš.

— Gal tavo sumanymas 
ir geras, gerb. Spragile, — 
sako jis.

Ir sutarėm mudu rytoj 
gerb. Konsulo šunis pasi
kinkę į roges važiuoti apty
rinėti Islandijos salą, ir jei
gu nulėksiu į Lietuvą iki 
Pasaulinio Lietuvių Kon
greso, savo sumanymą tik
rai rekomenduosiu.

Kovo 8 d: Šiandien labai 
anksti išbridom norėdami 
pasiklausyti vakar vakaro 
Čikagos Lietuviškų radio 
programų (ba kai čia buna 
jau rytas tai Čikagoje dar 
vakarykštės dienos vaka
ras). Klausau ir girdžiu:

Altass praneša kad “an
tras skridimas” jau gavo 
leidimą lėkti, ale dar netu
ri dalių kurios reikalingos 
oroplanui nusileisti, tai no
ri gauti dar 7 tūkstančius 
dolarių nupirkimui tų dalių 
ba kitaip butų bloga: moks
liškas oroplanas galėtų pa
kilt peraukštai, o paskui 
leisdamasis žemyn neturėtų 
ant ko nutūpti, susimuš
tų iš Wiskonsino į Čikagą 
atlėkęs, ir butų po biznio!

Ir Altass pasamdė smar
kius vyrus, kurie saugoja 
oroplaną kad kas nepripil

tų plieno druožlių ir smyrio 
dulkių į motorą, ba pasiro
do, šiose dienose plieno 
drųpžlės ir smyrio dulkės 
yra didžiausias oropląno 
priešas.

Toliau, girdėjau pasako
jant kad ‘antras skridimas’ 
tikrai lėks mano pramintais 
keliais, ba gavo leidimą ir 
Labradoro, Grenlandijos, 
Islandijos, Norvegijos ir 
kitų šalių. Turiu jums pa
sakyt, gerbiamieji, kad aš 
panaudojau savo įtaką ir 
išprašiau leidimo “antram 
skridimui” nusileisti ir_ant 
tų ledo lydžių ant kurių 
“Meteoras” turėjo nusileis
ti.

10 vai. ryto: Rengiamės 
ir važiuojam į sniegų kal
nus aptyrinėti Islandiją ir 
išrinkti Lietuvos Lietuvių 
išsiuntimui Koloniją. Gerb. 
Konsulas' labai entuziastiš
kas mano sumanymui. Jam 
turbut užėjo gera mintis: 
kada čia privažiuos daug 
Lietuvių, jis tikisi būti pa
aukštintas į Ambasadorių!

Važiuojam! Iki pasima
tymo, gerbiamieji, mes ne- 
sivežam su savim radio tai
gi iki negryšim negirdėsit 
apie musų ekspediciją po 
Islandijos salą.

Kovo 9 d: Nieko negir
dėti (gal dar negryžo).

Kovo 10 d.: Klausymas 
be pasekmių (gal sutruko 
kur, tikim kad sugryš.) ■

Kovo 14 d.: Jau ir trys 
dienos praėjo, o nieko nuo 
tyrinėtojų negirdėt. Repor
teris ir gerb. Šonkaulis sėdi 
prie radio ir be kalbos vie
nas į kitą žiuri ir akis nu
leidžia : gal kokia nelaimė 
ištiko, užėjo pusnys, užsni
go, ir tyrinėtojai sušalo ir 
liko sniege amžinai....

Kovo 12 d.: Visa diena 
praėjo, bet nuo gerb. Spra
gilo žinios nėra.... Rei
kės šauktis Amerikos val
džios kad prašytų Danijos 
valdžią siųsti lėktuvus jieš- 
koti gerb. Spragilo. Nors 
lavonus turėtų parvežti’ į 
Lietuvą palaidot. Islandija 
nėra tokia didelė sala, galės 
surasti....

Kovo 13 d.: Alo, gerbia
mieji, jau mudu su gerb. 
Konsulu sugryžom. Salos 
tyrinėjimas tęsėsi kelias 
dienas, ba sunku keliaut po 
kalnuotą, ledais , ir sniegais 
nudengtą salą. Musų paty
rimai parodo kad Islandija 
apgyventa tik pietiniame 
krašte pavandenyje, o visas 
likusis 40,000 ketvirtainių 
mailių plotas — arba neto
li tiek didumo kaip Lietu
va — yra liuosas. Sala yra 
kalnuota, ir kai prieš kalną 
važiavom, turėjom išlipti 
iš rogių, ba šuneliai, ners 
ir smarkus, netinka vargin
ti, o iš kalno leidžiantis tai 
mes ir šunis pasiėmėm į ro
ges! Miegot reikėjo po at
viru dangum, taigi susigu
lę į krūvą su baltais, kud- 
lotaiš šunimis smagiai ir 
šiltai naktis praleidom.

Maistą vežėmės taip kaip 
andai mums atvežė Gren-

landiečiai, ba reikėjo apsau
got nuo sušalimo.

Islandijoj auga tik sama
nos, vidurvasarį menkos žo
lės, ir kur ne kur matyt 
mažų poros sieksnių aukš
čio medžių.

Lietuviams apgyvendinti 
aprinkom didoką plotą ryti
niame salos krašte, kur yra 
mažai kalnų ir paskui tęsia
si graži lyguma. Gerb. Kon
sulas pažadėjo tą lygumą 
vasarą aptyrinėti, pažiūrės 
ar ten yra pievos vasarą 
briedžiams ganyti, ar tiktai 
juros dalis, ledais apdeng
ta.

Vakaras. Va vėl klauso
mės Kauno radio programų.

Pranešėjas sako kad Vo- 
kiečių teisme paaiškėjo jų 
sumanymai užgrobti visas 
Pabaltijo šalis, ir net su 
Lenkais susidraugavus, ne
jučiomis atimti iš jų Dan- 
zigą.

Vilniaus krašte, sako, la
biau ir labiau naikinama 
Lietuvių mokyklos ir mo
kytojai įkalinami, ale “an
tro skridimo” profesorius 
pataria Lietuvos ambasado
riams Amerikoje paprašyti 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrių ir visų veikėjų rink
ti daugiau auįcų “antram 
skridimui”.

Kovo 14 d.: Šiandien vėl 
smarkiai sala ir pusto. Ei
nam pažiūrėti gerb. kalvio, 
kaip einasi propelerio dar
bas.

Nuėję neradom kalvio, jis 
sako švenčia savo vardodie- 
nį ir šiandien nedirba.

Gerb. Robotas ištikimai 
saugoja “Meteorą” nepasi
traukdamas.

Vėl klausomės Kauno ra
dio programų. Papasakojo 
kad v pereitą rudenį ir šią 
žiemą iš Lietuvos išvežta 
648 tonai obuolių! Vaje! 
pradėjau klausinėt gerb. 
Konsulą ar daug tonų at
vežta obuolių į Islandiją — 
taip norėčiau gauti Lietu
viškų obuolių, arba kad kas 
iškeptų obuolinį pajų, kaip 
kepa mano gerb. Šonkau
lis! Net seilė varva apie 
tai pamislinus....

Čia mes tikrai gavėnišką 
Gavėnią turim: valgom tik 
rūkytą, džiovyta ir sūdytą 
žuvį — po tris sykius į die
ną.

Toliau, radio praneša kad 
Nemune ir Šešupėje ir ki
tose Lietuvos upėse vanduo 
pakilo, prasidėjo potviniai. 
Nemunas ledus išnešė.

Man rupi kad nors neuž- 
tvintų Slabados fortai ir 
įrengto orodromo “Meteo
rui” nusileisti neužsemtų!

Pavakare gavau radio
gramą nuo Britanijos Lie
tuvių: jie neapsakytai nu
sižeminusiai prašo kad už
sukčiau ir pas juos, ba į 
Britiškas salas iš Islandijos 
į Lietuvą skrendant yra 
beveik pakeliu. Pranešiau 
jiems kad tas priklausys 
nuo to kada propeleris bus 
gatavas. Jie nori kad už
sukčiau pas juos ir padary
čiau ore mirties kilpų. At
simenu iš “Dirvos” kores
pondencijų kad Škotijos 
Lietuviai turi veiklų Vil
niui Vaduoti skyrių, gal pa
suksiu į juos, jeigu sutiks 
atiduoti Vilniui surinktas 
aukas....

▼ v

Kitame num. bus daugiau 
apie gerb. Spragil okelionę, 
nes “Dirvą” duodant į spau
dą prisiėjo tolimesni jo ap
sakymai nutraukti.

BUS BASKETBOLO RUNGTY- 
NĖ. Akrono Lietuvių Draugiš
kas Klubas priėmė Youngs- 
towno Lietuvių Draugiškoj^Klu- 
bo iššaukimą stoti j nelabai 
draugišką kovą — už tų dvie
jų klubų čampionatą basketball 
lošime. Pažiūrėsime pamatysi
me kurie bus čampionai — nes 
lošimas Įvyks jau šį šeštadienį, 
Kovo 16 d., Akrone.

Akroniečiai pasiryžę suvelti 
Youngstowiniecius į pakulas — 
šiame atsitikime neparodys jo
kio draugiškumo, nors per ke
lis mėnesius tie abudu draugiš
ki klubai vieni pas kitus darė 
draugiškus vizitus ir nepapras
tai draugiškai vieni kitus pri
iminėjo ir vaišino.

Butų gerai kad kuodaugiau- 
sia Lietuvių apsilankytų ir pa
matytų kaip tų kaimyniškų 
miestų Lietuvių jaunimas at
sižymi sporte. Senis.

SMULKIOS ŽINELĖS
Vasario 24 d. SLA. 354 kp. 

surengė balių buvusioje Lietu
vių šv. Petro salėje. Publikos 
susirinko gana daug. Baliui 
iškalno buvo pardavinėjama ti- 
kietai per kuopos narius; darb
šti narė Ona Kazlauskienė par
davė 60 tikietų, kiti nariai par
davė po daug mažiau.

Serga p. švelnienė; ji yra 
veikli SLA. 198 kuopos narė. 
Taipgi serga p. Vasiliauskienė. 
Linkėtina joms pasveikti.

Kovo 3 d. šv. Petro bažnyti
nėje salėje p. Januškevičius ro
dė filmas iš Lietuvos; paveiks
lai publikai labai patiko. Pu- 
pakvietė payeikslus rodyt SLA. 
354 kuopa.

SLA. 354 kuopa tokiu budu 
pakilo kapitalu: nuo baliaus li
ko pelno $40, ir dabar uždirbo 
iš paveikslų, tik nepatyriau 
kiek.

SLA. 354 kuopa yra geroje 
tvarkoje, mitingai atsibuna ra
miai, be ginčų; nariai darbuo
jasi gerai, nes turi gerą valdy
bą. Pirmininku yra L. Glins-Į

kis, užrašų rast. Jurgis Rokas, 
finansų rast, J. Ramoška, iždi

ninku A. Oleknavičius.
Kalnas.

BILLY BARTUSH-Bartušis, sunkaus svorio imtikas, vienas 
iš gabiausių ir stipriausių vyrų imtynių lauke. Jis su Ka- . 
rolių Požėla pernai važinėjo Europoje ir lankėsi Lietuvoje.

DIDELES IMTYNES
CENTRAL ARMORY

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

Kovo-March 20,1935
Penkios poros žymiausių Amerikoje imtikų

GEO ZAHARIAS - ERNIE DUSEK
Pat McKay su Jack Donovan

Danny Winters su George Amenian
Indijonas Sun Jennings su Jack Henry 
George Red Ryan su Frank Noewer

Karolis Požėla, promoter. Jonas Jarus, Asst. Promoter.
+■-------- —----- -— ----------------------— ----------------------------------- -—■—— -------------—■—■■—■■——■— +
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Daugiau Faktu apie THRU ROUTING j 
Į KAS LABAI APEINA WESTSAIDINIAMS I 
I i .

Gatvekarių leidimo per visą miestą užsispyrėliai ypatingai prirodinėja kad gali
ma butų transferuotis vakariniame gale High Level Tilto.

Jie sako, jeigu West Side 25th Street linija bus sujungta su Euclid linijomis, bus 
: nauda visiems vakarinės miesto dalies gyvventojams. Važiuojanti Cliffton, Detroit,

Fulton, Madison, Lorain ir kitais Westside karais gali transferuotis ant ir nuo West 
Į 25th Street linijos vakariniame gale tilto, kiek tik jie nori.

Gal jus esat susipažinę su vakariniu galu to tilto. Tada jums nereikės saky- 
j ti kad Clifton, Detroit ir Fulton karų važinėtojai turėtų lipti trepais žemyn, eiti 

per tunelį, ir vėl aukštyn kitais laiptais iki sau reikalingo karo.
Prie to yra dar sunkesni nepatogumai kuriuos turėtų perkęsti Westside važinė

tojai nežiūrint kokia linija jiems prisieitų važinėti.
Ar jus norėtumėt užleisti savo sėdynę anoje pusėje tilto ir lipti į užsigrudusį 

West 25th Street karą; ar geriau butų transferuotis ant Skvero, kur galit gauti sė
dynę ant Euclid Avenue karo?

Kaip žinote, į rytus važiuojanti West 25th Street karai, paprastomis valandomis, 
vis yra užpildyti sėdinčiųjų, kuomet jie at-važiuoja iki vakarinio galo tilto; o iš dar
bo ir į darbą važiavimo valandomis, užgrūsti net stačių.

Važiuojant į vakarinę miesto dalį iš kurio nors Euclid Avenue punkto, ar norė
tumėt transferuotis vakariniame gale tilto į-kurį kitą Westside karą kuris jau ta
po užpildytas ant Skvero, ir jau nebūtų progos gauti sėdynę?

Ir kaip jums West 25th Street važinėtojams patiktų kuomet jūsų karai butų už
pildyti važinėtojais nuo kitų linijų?

Padidinkit patarnavimą, gal butų reikalavimas. 
Kaštai sujungimo tų dviejų linijų dabartinio jų veikimo pagrindu tų kurie nori

to sujungimo savo kaštuos apie $50,000 į metus; Acting City Street Railroad Com
missioner sako kaštuos daugiau arti $100,000.

Jeigu visi važinėtojai iš kitų Westside linijų kurie dabar transferuojasi ant 
Skvero į Euclid Avenue linijas turėtų transferuotis į West 25th Street linijas vaka
riniame tilto gale, karų patarnavimas ant tų linijų turėtų būti beveik padvigubinta.

Tas reikštų aikvojimą patarnavimo ant tolimesnių dalių abiejų Euclid Avenue 
ir West 25th Street linijų, ir mažiausi padvigubintų kaštus leidimo karų per mies
tą. Visi tie kaštai, kaip jus žinote, turėtų būti sumokėti važinėtojų kurie naudoja 
visas kitas karų sistemos linijas.

Keno naudai tas reikalinga?

THE CLEVELAND RAILWAY CO.
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LIETUVOJE JAVŲ SUPIRKINĖ
JIMAS

Dar Viena Priešvalsty
binė Organizacija

Stilikvidavus Neumanno ir 
Sasso partijas, pereitų metų 
vasarą Klaipėdos miesto valdy
bos keli tarnautojai įkūrė nau
ją ir nelegalią priešvalstybinę 
“Jungvolk” organizaciją. No
rėdami paslėpti naujos organi
zacijos tikruosius tikslus, stei
gėjai krašto komendantui buvo 
patiekę kitokius įstatus ir or
ganizaciją pavadino “Evangeli
kų Jaunų Vyrų Draugija”. Pri
traukę keliasdešimts narių, jie 
savo susirinkimuose pradėjo 
skiepyti nazių dvasią ir pla
tinti Vokietijos nazių literatu 
ra, skaudžiai įžeidžiančią Lietu
vą.

Pažymėtina kad patys šios 
organizacijos nariai, pastebėję 
kad čia varomas pavojingas 
nusikalstamas darbas, pranešė 
apie 'tai valstybės- saugumo po
licijai. Organizacijos vadai su
imti ir pasodinti Kretingos ka
lėj iman. Jiems iškelta byla, 
kuri netrukus bus perduota 
apeliaciniams rūmams. Tsb.

Kapsukas Sudegintas
Kaunas. — Sovietų Rusijoje 

Vasario 19 d. mirė Lietuvių 
komunistų .veikėjas ir vadas 
Vincas Kapsukas-Mickevičius.

Jis dar prieš-kariniais laikais 
buvo revoliucijonierius ir kovo
jo prieš caro valdžią, bet vė
liau nukrypo kairėn ir virto 
komunistu. 1918 metais Kasu- 
kas su Rusų raudonarmiečiais 
mėgino užkariauti Lietuvą, bet 
jam nesisekė, nes Lietuviai 
komunistų kratėsi.

Dabar Kapsukas pagal ko
munistų papročius sudegintas 
Maskvos krematoriume. Tsb.

[!■ į Tin bi m ii ii n i

VIETINES ŽINIOS J Alhambra Theatre

LIETUVOS BALETAS 
LONDONE

Kaunas. — Lietuvos valsty
bės teatro šokėjų trupė-baletas, 
po sėkmingų gastrolių Monte 
Karloj, Vasario vidurį išvyko: 
gastrolėms į Londoną. Ten iš-!

Kultūros Savaite
Kaunas. — Jaunalietuvių są

junga, Lietuvoje turinti apie 
500 skyrių ir apie 30,000 na
rių, Vasario 11—17 dienomis 
visame krašte suruošė pirmuti
nę kultūros savaitę. Visur bu
vo skaitoma paskaitos apie Lie
tuvių tautinę kultūrą — tau
todailę, dainas, muziką, litera
tūrą ir kit. Kaune paskaitas 
skaitė tų sričių žinovai, o jų 
paskaitos buvę atspausdintos ir 
išsiuntinėtos visiems skyriams 
pasinaudoti vietose ruošiamoms 
paskaitoms. Tsb.

14,000 Lietuvos Darbi
ninkų Į Latviją

Kaunas. — Tarp Lietuvos ir

Kaunas. — Lietuvoje dabar 
superkami iš ūkininkų javai per 
trisdešimts du punktus. Ypa
tingai gerai statomi rugiai. Pa
starose dienose taip pat žymiai 
padidėjo miežių ir avižų pri
statymas.

Linų kaina vėl pakilo, atsiek
dama pavojingą aukštį, kurios 
nebegali mokėti pirkėjai, ir 
pardavimų daroma kuomažiau- 
sia. Verpyklos perka tik bū
tinai reikalingus veikimui pa
laikyti kiekius. Anglijos rin
kose pastaru laiku linų kainos 
buvo labai geros.

Palengvinimai ūkininkams
Ūkininkams numatoma šiek- 

tiek lengvatų. Pirmiausia no
rima palengvinti tiems kurie 
išėjo į viensėdžius. Tie kurie 
išėjo į viensėdžius nuo 1932 m 
ir kurie dabar išeina, numato 
ma vienus metus atleisti nuo 
valstybės ir apskrities mokes
čių. Tačiaus valsčiams reikės 
mokėti ir toliau.

Išėjusiems į viensėdžius ir 
padegėliams miško medega bu
vo duodama išsimokėti per 2f 
metus su 6 nuošimčiu, dabai 
toki arba bus atleisti nuo nuo
šimčių arba gaus miško mede 
gos pagal ha skaičių už 20 nuoš. 
tos miško medegos vertės.

“L.U.”

PRANEŠIMAS S.L.A. SEIMO 
KOMISIJAI

šiuomi pranešu kad visų tri
jų SLA. kuopų išrinktų seimo 
rengimui komisijų bendras su
sirinkimas bus laikomas sek
madienį, Kovo 17 d., nuo 2 avi. 
po pietų lygiai, “Dirvos” redak
cijoje, 6820 Superior avė. Bus 
’enkama komisijas valdyba ir 
sub-komisijos įvairiems busin- 
čio seimo darbams. Visų trijų 
SLA. kuopų atstovai prašomi 
pribūti.

A. M. Praškevičius, 
SLA. 14 kp. kom. laik. sekr.

PADĖKA, šiuomi praneša
me kad musų sūnūs, Edvardas 
Skripkus, po devynių savaičių 
■unkios ligos ir išgulėjimo li
goninėje, gyja ir jau dabar par
vežtas namon. Dėkojame dak
tarams už jo prižiūrėjimą, gi
minėms ir draugams už lanky
mą. Tėvai.

EI, PINAKLIO ČAMPIJO- 
NAI! Lietuvių sales išpuošimo 
įaudai rengiama didelis korta- 
zimo vakaras ir išrinkimas Pi- 
laklio Čampijono. Tas įvyks, 
tekmadienio vakare, Kovo 31 
L, Lietuvių salėje. Kartu bus 
luodama visiems dalyviams ko- 
šalienės vakarienė — už visai 
aažą įžangą, tik 25c.

Bus visokis kortavimas, bet 
iž Pinaklio čampijonatą duos 
lovaną dviem kurie paskiausia 
šsilaikys.

Praktikuokitės, pinaklistaii
Komisija.

THE IRON DUKE’ PRADĖS RO
DYTI KOVO 29.

Penktadieni, Kovo 29 d., bus pra
dėta rodyti įdomiausia istoriška fil
mą, ‘THE IRON DUKE’ (GELEŽI
NIS KUNIGAIKŠTIS) — dramatiš
kas atvaizdinimas vieno iš įspūdin
giausią istorijos perijodų, pasiutusių 
Šimto Dienų’ kurios sekė po Napo
leono pabėgimo iš ištrėmimo Elboj 
ir baigėsi jo sumušimu Waterloo ka
ro lauke, mūšyje su Wellingtonu, 
‘Geležiniu Kunigaikščiu’.

Tas šimtas dienų istorijoje buvo 
užpildytas nuotikiais kokių kartais 
nebūna per šimtą metų. Tai buvo 
po Napoleono sumušimo jo kelionėje 
per Lietuvą į Maskvą, kuomet jis 
sugryžo viską pralaimėjęs, paskui 
buvo ištremtas į Elbą. Prancūzijos 
soste tada sėdi Louis XVIII. Na- 
pcleonas pabėga iš Elbos, sušaukia 
savo vyrus, traukia ant Paryžiaus. 
Aliantų kariunrenės, vadovaujamos 
Weiiingtono, susituokia prie Brus- 
selio pasiryžusios visiškai sunaikin
ti Napoleono sapnus apie Naują Im
periją.

Waterloo yra žymiausias mūšio 
laukas istorijoje. Wcllingtonas, tė- 
mydamas kaip Napoleono vyrai nai
kina aliantų spėkas, nekantriai lau
kia iki pribus Blucher’o Dragūnai. 
Tie pribuna, prasideda baisus ir ga
lutinis susikirtimas — ir Wellington 
pragarsi, o Napoleonas tampa nu
šluotas nuo žemlapio.

Prasideda taikos derybos, visokios 
intrigos, nolitiškų priešų suokalbia- 
vimai prieš tą seną garsų karo va
dą.

‘Iron Duke’ rolę lošia žinomas žy
mus artistas George Arliss, kuris 
yra žinomas tokių istorinių rolių vai
dintojas ir geriausia jas atleka.

Alhambra Teatre, Euclid Avenue 
ir E. 105th St., per savaitę nuo Ko
vo 22 <1. bus rodoma ‘Good Fairy’, 
komedija su Mary Sullivan, Herbert 
Marshall ir Frank Morgan vadovau
jamose rolėse.

STONIS
RESTAURANT 

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

fcp
Del informacijų kreipkitės j: 
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand Si., Brooklyn. N. Y.

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

LIETUVOS VALDININKAMS
SUMAŽINTA ALGOS

bus iki Kovo vidurio, o paskui 
gal dar duos kelis vaidinimus 
Paryžiuje. Tsb.

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)

Latvijos susitarta del pasiunti
mo iš Ljetuvos į Latviją se
zoniniams žemės ūkio darbams 
darbininkų.

Viso darbininkų Latviams 
j reikia apie 14,000. šiuo reika- 
I lu buvo atvykęs specialus Lat- 
I vijos žemės ūkio* centralinės 
sąjungos Rygoje atstovas.

ANTRAS CUKRAUS FABRI
KAS RUOŠIAMAS

Kaunas. — Akcinė bendrovė 
Į Lietuvos Cukrus jau sudarė 
Į su dviem žemės savininkais 
i žemės pirkimo aktus antram 
cukraus fabrikui statyti. Per
kama 38 ha: 27 ha iš Milvidų 
dvaro žemių ir 11 ha iš Milvi- 
kimų vienkiemio. Abu žemės 
plotai yra Kuršėnų valsčiuje 
prie pat Pavenčio stoties. Ant 
jų bus statoma antrojo cuk
raus fabriko trobesiai ir pra
vedama reikalingos geležinke
lio šakos. “L.U.”

Kaunas. — Prieš kelis metus, 
suvedimui biudžeto, beveik vi
sos valstybės ėmė daryti stam
besnes sutaupąs valdininkų al
gų sąskaitom Kitos valstybės 
valdininkams algas sumažino 
jau 1930 metais. Lietuvoje pir
mą kartą valdininkams algas 
sumažino 1932 metų viduryje. 
1933 metais buvo sumažinta 
dar daugiau, o šymet Vasario 
mėnesio viduryje naujai išleis
tu Įstatymu, Lietuvos valdinin
kams algos sumažinamos jau 
trečią kartą. Dabar visi val
dininkai gaus apie 12-32 nuoš. 
mažesnius atlyginimus negu 
1932 metų pradžioje. Tsb.

PADĖKOS ŽODIS 
šiuomi dėkojame visiems ku

Warner Bros. Theatres

rie kuo nors prisidėjo prie mu
lų surengto koncerto ir baliaus 
Vasario 24 d., naudai pataisy- 
no apatinės salės, kas davė pel
no suvirs $100. Už paramą 
labai ačiū: biznieriams už do
vanas, artistams už programą, 
“Dirvai” už spaudą ir garsini
mus dovanai. Visų prašome ii' 
toliau nepamiršti salės.

Salės Bendrovės Valdyba 
ir visi Direktoriai.

Kas Norit Skolinti ant 
1-mo Mortgage

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

hJROR

Rengia ir prižiūri 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjunga Amerikoje

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

Pasinaudokit Proga!
Turime tiktai apie 50

Vyrams ir
Vaikinams

Kurie pirmiau parsidavė po iki
SIUTŲ

$18.50 
iki

$20.00
po

$11.95 Pirkit
Dabar

ir
Ta u py kit

THE KRAMER & REICH CO.

ARGENTINOJE -
BUENOS AIRES. — Sausio 

15 d. policija trijose vietose pa
darė Lietuvių rytojiečių komu
nistų areštus. Suimta kelioli
ka vyrų ir, merginų. Panašus 

Į areštai eina visų tautybių ko 
munistų, nes policija nutarė 
apvalyti šį miestą nuo komu
nistinės smarvės.

Tarp kitų pagautas ir garsus 
rytojiečių šaikos vadas Nenė- 
nas. Jis gyveno ir veikė labai 
pasislėpęs, bet jį išdavė jo pa
ties draugai rytojiečiai. Pas 
Nenėną rasta daug rankraščių, 
narių sąrašų, priešvastybinės 
literatūros ir kitko. Patirta 
kad Nenėnas bus deportuotas 
į Lietuvą.

Keista kad komunistų sąra
še figūruoja ir tokių kurie nu
duodavo “padoriais Lietuviais” 
Ar jie netyčia ten įrašyti ar 
tai buvo šunes avinėlio kailyje.

Mirė Lietuvė. Sausio 15 d. 
Buenos Aires mieste mirė Lie- 

j tuvė, Petronėlė Avižienytė, pa
einanti nuo Alytaus. Metai at- 

: gal ji buvo vedus su tulu Len
ku, kuriam buvo atidavus visus 
savo sunkiai sutaupytus pini
gus. Jai mirus, Lenkas atsisa
kė ją laidoti ir net pažiūrėt ne
atėjo.

SPORTAS 
;-- —---- n .

IMTYNĖS BUS KOVO 20 D.1 ■ »'
Karolis Požėla ir Jonas Ja

rus rengia labai smarkiai im
tynes Central Armory trečia
dienį, Kovo 20 d., nuo 8:15 vai. 
vakare.

Tos imtynes bus- nepapras
tos, nes gavo labai smarkius 
imtikus, kurie visiems mėgia
mi. Pereitose imtynėse buvo 
kilę publikoje net revoliucija, 
kėdžių mėtymas iš piktinto ant 
nekuriu imtikų.

Kas bus šį kartą sunku pa
sakyti, bet p. Požėla sako kad 
bus tikras karas, nes užkvies
ta Graikas George Zaharias — 
jis imsis su Ernie Dusek, Bo
hemų. Kadangi Graikijoje ka
ras pasibaigė, George Zaharias 
žada tęsti karą Central Armo
ry su savo oponentu, labai ka
ringu imtiku.

Kitos poros bus: Pat McKay 
ir Jack Donovąn — du Airiai; 
Danny Winters su Gregory 
Amenian; Sun Jennings, Indi- 
jonas, su Jack Henry, ir Frank 
Noever su George Red Ryan.

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furnasus.

/engiu 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

Variety ir Uptown Teatruose Syl
via Sidney ir Gene Raymond links
mino publiką gyva filmą, ‘Behold 
My Wife’. Prie to buvo keletas ki
tų gražių paveikslų, kaip visada.

Toliau, Variety Teatras ruošiasi 
rodyti puikią filmą ‘Clive of India’, 
vaizduojančią gyvenimą Roberto 
Clive, kuris buvo užkariautojas Bri
tiškos Indijos. Rodymas tęsiasi iš
tisas dvi valandas. Ronald Colman 
ir Loretta Young- su priedu kitų 
įžymių artistų.

Hippodrome Teatre Irene Dunne 
vaidina žymiausią rolę filmoje ‘Ro
berta’. Prie jos yra kiti žymus ar
tistai, kaip Fred Astaire, Ginger 
Regers ir kiti.

Warner Brothers filmų gaminto
jai nerašo savo filmoms veikalų pa
tys. Jie seka žurnalus "Ir knygas 
ir iš jų parenka geriausius veika
lus, kuriuos nufilmuoja.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

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

G. A. KYBA
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worcester, Mass.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS. Prop.
308 W. B'way, So. Boston, Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

PAUL MOLIS
1730—24th St.. Detroit, Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superior Ave.,

Cleveland, Ohio
C. J. WOSHNER

2013 Carson St., Pittsburgh, Pa.
A. VARASIUS
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BIRŽELIO 5 d., 1935 
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS: 
IŠ NEW YORKO 

Į KLAIPĖDĄ 
$97.50

I ABI PUSI 
KLAIPĖDĄ IR ATGAL 

$167 00
Pridedant Jung. Vaisi. Taksus
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Į WILKELIS FUNERAL HOMEĮ 
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue =
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. E

E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok s 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems = 
— lygus, be tsižvclgimo i kaštus. s
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- = 
~ lerniškas. =
g IIEnderson 0292 =

Viduje Vasara
Gazu Apišldomas Namas Pasidaro 

Sau Nuosavą Orą

7002 Superior Ave. kampas Giddings Road
- miiiiiiiiiiiiiiiTiiiKiiiiiriiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiio iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

| DELLA C. JAKUBS Į 

E (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore) = 
f Lithuanian Funeral Home J
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. E
E T iętuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi! 

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- | 
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- š 
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale itelefonuokit. =

Ę 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
^uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiniiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiujir Į

Nupjovė kojas. Stotyje pre
kinis traukinys nupjovė Lietu
viui Antanui Kopustinskui abi 
kojas. Nelaimingasis neturėda
mas pinigų, norėjo prekiniu 
traukiniu išvažiuoti kitur dar
bo j ieškoti. Besikabindamas ant 
einančio traukinio paslydo li
ne teko kojų.

Nori pasilikti. Uragvajaus 
arkivyskupo pavarytas Kun. 
Radžius dabar deda pastangas 
įsikurti kur nors Buenos Aires 
priemiestyje. Nors jam ir lai
vakortė jau parūpinta, bet Lie
tuvon važiuoti spardosi.

J GERA NAUJIENA ¥ 
•i; VISIEMS ?
¥ Kas norit pirkt namą dvie- * 
¥ jų arba vienos šeimynos su
¥ Lietuviško Banko taupy- J 
¥ mų knygele, tą galit pada- J 
¥ ryti dabar. Gatavų pini- į 
¥ gų nereikia pridėt, o galit 'į 
¥ nupirkt taip pigiai kaip už $ 
¥ gatavus pinigus. Taip pat ¥ 

kas nori įdėti ant 1-mo ¥ 
¥ mortgage savo banko kny- ¥ 
į gėlę, yra geras investmen- $ 

tas. Mes turime pirkiką ¥ 
j kurs daugiau moka už Lie- ¥ 

tuvišką knygutę negu kiti. ¥ 
Kreipkitės pas ¥

¥ C. G. Obelienį f 
¥ 1266 EAST 71ST ST. j
¥ HEnd. 8726; -' į’
’i**!” i- r -1 -i* ■!”»' :• -t •;>

VIENATINĖ priešginybė kokią gazo gaminta^ šilu
ma turi prieš vasaros karšti yra tai ta kad šaltas 
•eras lauke automatiškai prilaiko namus nuo per- 
didelio išilimo.
Su automatiška gazo šiluma, visai paprastu mažu 
instrumentu gazas užsisuka ir atsisuka automatiš
kai, palaikymui temperatūros kokios jums reikia. 
Temperatūra nustatoma pajudinimu rodykles į kai
rę arba dešinę. Tas yra taip lengva kad galit at
likti mažu pirštuku.

Laikant temperatūrą iki tam tikro laipsnio, namas 
esti šiltas ir patogus. Pasukant gezą mažyn, kada 
šilumos nereikia, automatiškas reguliatorius palai
ko sveiką, vienodą, patogią temperatūrą, ir tuo pa
čiu laiku taupo gazo Filas.

Jeigu jus negalit apšildyti savo namų gazu 
ekonemiškai duokit mums apžiūrėti jūsų šil
dymo prietaisus. Mes tą neriai padarysiu! be 
jokių kaštų jums už apžiūrėjimą ir patarimą.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

Tele! onuoki t
Prašykit Service Department
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MIRĖ J. LAZICKAS
Antradieni, Kovo 12 d., mirė 

žinomas Clevelando biznierius, 
laikrodėlių taisytojas ir brang- 
menų krautuvės savininkas, Jo
nas Lazickas, 47 metų amžiaus.

Mirtis jį pakirta netikėtai— 
Jonas mirė nuo susižeidimo nu
puolęs laiptais savo krautuvėje 
Kovo 9 d., nuo ko mirtinai su
sižeidė.

Jo krautuvė radosi 6407 Su
perior Avenue.

Velionis buvo pavienis vyras, 
ramaus budo, gražaus apsiėji
mo, ir buvo visų draugų ir pa
žystamų mylimas.

Paliko Clevelande brolį Teo
filių ir kitas gimines. Iš Lie
tuvos paėjo iš Krivonių k., Lei
palingio parapijos, Seinų apsk.

Pašarvotas N. Wilkelio laido
tuvių namuose, 6522 Superior 
avė. Rus laidojamas šeštadie
nio rytų, 9 vai., iš Šv. Jurgio 
bažnyčios, Kalvarijos kapinėse. 
__Clevelandiečiai apgailauja ši
taip gi -itų laiku ir netikėtai iš 
savo tarpo išrauto asmens. Lai 
buna jam lengva ilsėtis amži
nai. Rep.

KQVO_ G d. mirė , Agnieška 
■Gagėlienė, nuo- White avė. Li
ko vyras ir jaunų metų sūnūs 
ir duktė.

LIET. DEMOKRATŲ KLU
BO reguliaris mėnesinis susi
rinkimas bus laikomas ketvirta
dienio vakare, Kovo 21 d., Lie-i 
tuvių salėje, nuo 8 vai. vakare. 
Nariai dalyvaukite. Vald.

Ką Veikia Clevelando Lietuviai del Pravedimo 
Įstatymo Apdraudos nuo Bedarbes ir tt.

Kadangi bedarbė, kuri tęsiasi Su
vienytose Valstijose jau virš penki 
metai ir jai galo nesimato, tai Lie
tuvių, kaip ir kitų tautų, darbinin
kai ir biednesni vertelgos-biznieriai, 
rimtai susirūpino savo padėtim. Pra
dėjo jieškoti būdų kaip darbinin
kams apsiginti nuo kasdien labiau 
gręsiančio bado ir vargo, o biznie
riams nuo galutino subankrutavimo. 
ir ,atsidūrimo tų pačių bedarbių eilė
se.

Kuomet i Su v. Valstijų Kongresų 
tapo Įneštas bilius del bedarbės ir 
socialūs apdraudos, žinomas kaipo 
H. R. 2827, ir tuo reikalu buvo pra
džioje šių metų sušauktas Washing
tone suvažiavimas-kongresas, tai is 
Clevelando nuo Lietuvių irgi buvo 
pasiųsta delegatai, kaip nuo Mažų 
Namų savininkų, pašalpinių ir kitų 
organizacijų. Sugryžę delegatai da
vė raportus atskirom organizacijom. 
Bet supažindinimui visos Clevelando 
Lietuvių visuomenės buvo sušaukta 
massmitingas Vasario 19 d. Lietu
vių salėje. Tame mitinge, išklausę 
.delegatų raportų ir paaiškinimų vi- 
$i susirinkusieji pritarė tam biliui ir 
iš įvairių draugijų žmonės noriai 
apsiėmė neiti į laikina komitetą 
kad tuomi butų galima pasiekti vi
sas čia esančias draugijas bei kuo
pas ir gauti jų pritarimų tam dar
bui, o taipgi ir delegatus i pastovų 
komitetą, kuris darbuosis darymui 
didesnio spaudimo j šalies Kongresą 
kad tas įstatymas butų įvykdytas.

Vietos komitetas turėjo savo pir
mą susirinkimą Vasario 28 d. Lietu
vių salėje. Ne visi kurie buvo apsi
ėmę dalyvauti atsilankė, mat tą die
ną buvo rodomi paveikslai iš Lietu
vos tai kiti buvo tų paveikslų pa
žiūrėti. Kurie susirinko tie padare 
sekamus tarimus: išrinko delegatus 
į miesto komitetą to darbo varymui 
pirmyn. Taipgi išrinko delegatus 
atlankyti visas Clevelande gyvuo
jančias Lietuvių organizacijos, kuo
pas, draugijas, parapijas, chorus ir 
.tt.

čia paduodame ' surašą organizaci
jų kurios jau užgyrė tą bilių: Mažų 
Namų Savininkų Federacijos Lietu

SMAGUS VAKARAS 
(ST. PATRICK’S DAY DANCE)

Kortavimas ir Draugiškas Pasivaišinimas

Rengia LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBAS
Sekmadienio vakare

KOVO-MARCH- 17
LIETUVIŲ SALEJE

683!/ Superior Avenue Pradžia 7:30 vak.

Įžanga 25 centai. Dovanos.

KOKIOS VIENYBĖS NORI? 
i Po Vasario 16-tos paminėjimo, 
I vietos Liet. Kat. Dr-jų Sąryšio 
mitinge, išduodant raportą, bu
vo nekuriu pazurzėta kam lai
ke prakalbų Kun. E. šteigma- 

j nas pasakė keletą gerų žodžių 
apie “Dirvą”. Išeina kad mu
sų Sąryšio nekurie veikėjai ne
supranta kaip reikia vienybėje 
dirbti ir nori net kunigą paža
boti. Gal jiems patiktų kad 
bendrose prakalbose, kurias iš
vien tautininkai ir Katalikiš
kų Dr-jų Sąryšis rengė, Kun. 
šteigmanas butų ėmęs ant tau
tininkų bartis ir niekinti “Dir
va”. Kas tada butų per vieny
bė ir veikimas išvien tautos 
reikaluose? Kaip įsivaizduoja 
vienybę tie kurie nori nesutiki
mo Lietuvių tarpe? Kat.

DAUGIAU VIETINIU ŽINIŲ 
TELPA ANT 7-TO PUSL.

KORT AVIMO KONTESTAS. 
Naujos parapijos salėje, prade
dant sekmadieniu, Kovo 24 d. 
atsibus kortavimo _ kontestas, 
kuris tęsis per gavėnią. Pla
čiau bus kitu kartu. Kom.

LANKOSI A. VALAŠIMAS 
Šiose dienose vėl Clevelande vie
ši Chicagietis A. Valašimas, 
atsiųstas jo kompanijos sužiū
rėti Fisher Body Co. dirbtuvė
je didžiuosius presus.

A. Valašimas buvo išvažiavęs 
tokiu pat tikslu į Pontiac, Mich, 
ir dabar vėl pašauktas į Clcve- 
landą.

vių kuopa Nr. 41, Lietuvių Darbi
ninkų Pašalpinė Draugystė, A.L.D. 
L.D. 15 Apskritis, Šv. Jurgio Drau
gystė, Laisvės Pašalpinė Draugija. 
Lietuvių Dailės Draugija, Šv. Kazi
miero Draugystė, Lyros Choras, Lie
tuvos Vyčių 25 kuopa, A. L. D. L. 
D. trys kuopos (22, 57. 190), Cor- 
letto Lietuvių Moterų Klubas ir ki
tos kelios organizacijos, tik kai ku
rios pridavė savo užgyrimus kiek 
pirmiau į miesto komitetą, o kitos 
dar nespėjo priduoti.

Taigi, gerbiami Clevelando Lietu
vių organizacijų nariai, jeigu jūsų 
organizacija dar nėra užgyrus tą bi
lių, II. R. 2728, pasistengkite arti
miausiame savo organizacijos susi
rinkime tai padaryti, išrinkti dele
gatus į Lietuvių komitetą.

Komitetas laikys savo susirinki
mą pirmadienį, Kovo 25 d., nuo 8 v. 
vakare, Lietuvių salėje, 6835 Supe
rior avė. Delegatai pasižymėkit tą 
dieną sau ir atsilankykit, nes šiame 
susirinkime bus rinkta pastovus ko
mitetas ir Išdirbta planai kaip pa- 
sekmingiau tą darbą dirbti toliau 
iki pasieksim savo tikslą. Juk mes 
matom kad bedarbė nemažėja, pra
gyvenimas brangsta, o tiems kurie 
jau sulaukė 45 metų amžiaus visai 
nėra vilties gauti darbą, ir jeigu 
nepasirūpinsime išsistoroti sau tin
kamos apdraudos tai atsidursim dar 
baisesnėje padėtyje negu kai kurie 
dabar esame.

čia pažymėta kas prisidėjo su cen
tu šiam darbui. Massmitinge au
kavo: A. Ambroziunas, J. Lochutis, 
P. Samsonas, J. Simonavičius, F. 
Samuolis, D. Banišauskas, K. Čep- 
liauskas, J. Daminaitis, Madison, A 
Similevičius, Dr. Simans, Boiko, S. 
Mazan ir P. Nemura po 25c. S. Ja- 
nušaitis 50c. Smulkių $6.08, viso 
$10.08. Biznieriai "sudėjo pirm mi
tingo $5.50 (Laskis, Muliolis. Jaku
bauskienė ir kiti), Laisvės Pašalpi
nė Draugyste $2. Kitos organizaci
jos aukavo pirmiau, k. t. siuntimui 
delegatų ir tt.

Pasirašo komitetas:
Pirm. S. K. Mažanskas, 

Sekr. J. Kubilius

DALYKŲ EIGA OHIO
LEGISLATUROJE

Rašo Adv. James Metzenbaum 
Ohio Valstijos Senatorius

MAŽOS PASKOLOS
Beveik kasdien Ohio valstijos Le

gislatures nariai gauna laiškus ra
ginančius sumažinti dabartinį lega
lizuotą 5% už mažas asmenines ir 
užstatų paskolas. Sakoma kad tuo
mi išmokama per metus 42%.

Iš kitos puses, paskolų davėjai 
tikrina kad jų nuostoliai iš tos rū
šies paskolų yra tokio dideli kad su
mažinus jų uždarbį nebūtų galima 
paprastiems darbo žmonėms gauti 
įokių sau mažų paskolų.

Tuo reikalu yra įteikta devyni bi- 
liai, vienas nuo kito šiek tiek skir
tingi, CIevelandiečių__ir kitų miestų 
atstovų.

BEDARBĖS APDRAUDA
Daugiau ir daugiau šis klausimas 

atkreipiama Senato ir Atstovų ati- 
don

Bilius įteikta Atstovo John Duffy 
~mnr|<>ai remiamas Clevelando dar
bininkų grupės. Visos sėdynės at
stovų name buvo užpildytos kuomet 
tas bilius buvo skaitomas vieną va
karą pereitą savaitę.

Opozicija klausia iš kur bus imta 
pinigai kuriais butų ši našta neša
ma. Be abejo bus išdirbta kokie 
galimi budai laike diskusijų, ir do
me kokia į tą klausimą kreipiama 
verta to visko.

APSKRIČIŲ PERORGANIZA
VIMAS .

Labai daug Įtartų buvo kalbama 
Politiškų Subdivizijų Komiteto rei
kale, sąryšyje su grupe taip vadina
mų County Re-organižation bilių.

Cincinnati atstovai pasirodė labai 
aktiviais kožnoje sesijoje.

Kadangi, sulyginamai, taip mažai 
pasireiškimo buvo parodyta iš Cleve- 
landiečių puses, aš paprašiau leidi
mo tą klausimą duoti išsvarstyti 
musij pačių žmonėms, ko pasekmė 
buvo, kaip jau laikraščiai rašė, su
šaukimas posėdžio Mokyklų Tary
bos salėje, kur dalyvavo du Cuya
hoga Senatoriai ir keturi Atstovai.

Labai gerai padaryta taip pasiel
giant, nes mes sužinojom daugelį 
dalykų kurie iki tolei mums buvo 
neaiškus.

Ši informacija bus naudinga visai 
valstijai kaip ir musų Apskričiui, 
kuomet galutinis Komitete skaity
mas to pasiūlymo bus daroma val
stijos sostinėje.

DEMOKRATŲ BALIUS, štai 
šį sekmadienį, Kovo 17 d., Lie
tuvių salėje Įvyksta smagus St. 
Patrick’s Day balius ir pasikor- 
tavimas. Rengia Lietuvių De
mokratų Klubas. Pradžia 7:30 
v. vakare, šokiams gros Jono 
Apanaičio orkestras. Kadangi 
per Šv. Patriko dieną katalikų 
vyriausybė pavelija šokti, Klu
bas pasinaudojęs švente suren
gia šį vakarą. Prie to bus kor- 
tavimas ir dovanos tiems kurie 
nešoka.

Kortuotojai prašomi atsineš
ti savo kortas. Komisija.

GRYŽO Iš FLORIDOS. An
tradienį gryžo į Cleyelandą po 
pasivažinėjimo ir pabuvojimo 
Floridoje, P. J. Žuris su žmona 
ir šeima ir Ona Karpienė. Ke
lionėj prabuvo apie porą savai
čių. Parvažiavusjeji pusėtinai 
saule įdegę, nes Floridoj dabar 
tikra vasara, viskas žydi, ža
liuoja, saulė kepina, žmonės va
sariškai dėvi, jurose maudosi.

MOTINŲ ŽINIAI. Wilson 
Jr. High School Motinų ir Mo
kytojų sąjunga rengia pakor- 
tavimą trečiadienį, Kovo 20 d., 
nuo 1:30 vai. po pietų, Gym- 
nasiume.

Juozas Pečiulis
Užlaiko Gražią Alinę ir 

Valgyklą
Užlaiko geriausj Stiprų 

Alų, geriausios rūšies Vy
ną 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 j na
mus, visada čia jo galit gauti.

1248 East 79th Street
Netoli Superior Avenue

UNCENSORED 
SIDE GLANCES

By K. J. M?

Well folks, here’s that man again. 
As the social get-togethers are thin
ning out during the Lenten season, 
I will have to serve old news, but 
perhaps with a few new slants that 
you didn’t get in on, when you at
tended that “bang-up-affair" a few 
weeks ago at

THE LITHUANIAN HALL
Sound your A. . . .

Will wonder never cease? Get a 
load of this, Martin Žitkus, the only 
liberal who isn’t a Communist actual
ly went Bing Crosbyish, with an 
outburst of vocalization, that sur
prised and amazed everyone present.
In the Dough....

That marvelous aetor who por-. 
trayed the viscount, in the play pre
sented was none other than Frank 
Machenas. Frank is a bakery truck 
operator of some note. From dough
boy to viscount in one day is quite 
a feat, but Frank came thru in grand 
style.
Ziz - Boom - Bah!....
. Miss Casper, (the minature cy

clone), from the west-side certainly 
did wake up some of these in-the-rut 
ieastsiders, with her breath-of-Spring- 
like maneuvers. Virtually, she is 
like a bad penny, turning up every
where. What a news-sniffler she’d 
make.
Unchangable. ...

Mr. S. Telksnis, one of the best 
Lithuanian actors of this day, was 
cutting up capers, and having just 
as gay a time at the bar, as when he 
is on the stage. Just as humorous 
and spirited, whether he is in the eye 
of hundreds or just a bartender.
Opps!. . . .

What a beating Virgil Palub ad
ministered to his sister’s pet corns 
(if she has any) while trying to 
learn a few new steps at the dance 
that followed the play.
Old Softie. . . .

E’en though I have been unusual
ly complimentary this stretch, I 
just can’t fail to give four stars to 
that one-in-a-thousand amateur act
ors, Mr. Sutkus. His portrayal of the 
hoodwinked farmer, who was swind
led out of everything but his dis
colored old collar button by that 
sottish gypsy was positively the top
notch acting of the evening.

o o o

BY THE WAY
A bunch of posies for Mr. and Mrs. 

J. Verbela, those two very excellent 
supporters of all Lithuanian affairs, 
irregardless. Their unadulterated, un
biased support, is an example that 
others should follow.

Lest you failed or didn’t care to 
stretch your neck, the winner of 
that large glassware outfit at the 
masque ball given by the Mother of 
God Society, of St. George’s Parish 
was little Helen Palauskas.

That busy-as-a-bee, Mrs. Mary Ged- 
dick had her hands full at this ball 
says I. Although the majority of 
the members of this society are very 
active, this is one who walks away 
with honors, from what I see and 
bear, (isn’t that sufficient?)

Who was the charming madame 
talking and fluttering her eyes with 
Peter Skukas at the hall? With 
bewitchin’ eyes and all, she con
tended that she was !ove-proof or 
emotion-proof.

One more interrogative—where are 
our two songster Bernice Russell, 
and Sophia Kane keepin’ tharselves? 
Drop around again girls, we’ens have 
have been missin’ you’ns.

o o o

Would You Believe—
THAT the “Dirva” is received in 

South America, Scotland, France, 
Cuba, Sweden, Italy, Alaska, China, 
Africa, Holland, Russia etc.? And to 
think that some people in Elyria, or 
so, crab when they get the paper a 
day late.

? ? ?
THAT Mr. J. V. Mitchell the 

realtor, smokes between 16 to 18 
cigars per day? I wonder if smoke 
gets in his eves.

? ? ?
THAT Mr. Al Šukys is considered 

one of the top-notch dressers, among 
the younger set of Lithuanian gent
lemen? No, not just a giggolo either, 
he can use the two dukes of his’n 
in the pinches, i 

? ? ?
THAT there are less Lithuanians 

unemployed than any other national
ity. according to a recent survey? 
Honesty ingenuity, intelligent com
mon sense and industriousness, says 
I, that’s what does it. (Now throw 
out vour chest).

? ? ?

THAT Rev. V. G. Vilkutaitis, pas
tor of St. George’s Church has a 
hobby of studying trees? He re
members Joyce Kilmor's song, Trees.

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.

AKRON
With I all the “Secret Scribes” still 

scribbling around and still getting 
away with it, yours truly has final
ly decided to take his pen in hand 
and scribble off a few lines himself. 
However, this is not going to be a 
scandal sheet or a gossip column 
This is merely going to be a column 
of facts, impressions, and news as 
seen and heard by one of the few 
“undisguised scribes” in circulation. 
So give a look and have a learn.

A.L.S.C. vs. Y.L.SC
No, this is not a new set of sym

bols for a new governmental agency. 
This is just an abbreviated way of 
letting you know that the Akron 
Lithuanian Social Club will engage 
the Youngstown Lithuanian Social 
Club in a championship basketball 
g-ame tomorrow. So in order to save 
your time and the column’s space 
here’s all the dope in a nut shell.

This game will take place on Sat. 
March 16 at the Crouse Schoo) gym 
in Akron. There will be a prelimin
ary game, featuring the A.L1S.C. las
sies which will begin at 6:30 o’clock. 
At 8:00 o’clock the championship 
game will start. There will be no 
charge. Everyone is cordially in
vited.

After the game there will be.... 
heck, I don’t know, come down and 
find out.

ONE FOR RIPLEY
Three weeks ago Friday was Wash

ington’s birthday — a holiday. The 
night before it had snowed — much 
snow, in fact when the rubber town 
populace awoke they found the town 
covered with some five inches of 
natures glistening whiteness. So two 
of Akron’s first class loafers- decided 
to go to work, shoveling snow. So 
the boys pulled down their caps, put 
on their four buckles, grabbed a 
couple of shovels and headed for 
West Hill, the ritzier section of 
Akron. Soon they arrived at the 
home of a prospective employee, and 
one of the boys rapped at the door. 
It was immediately opened by a 
motherly middle-aged lady, who gave 
the lads a cheery good morning 
and inquired what she could do for 
them. Thus the following conversa
tion ensued: “We don’t want you to 
do anything for us,- we were just 
wondering if you would like to have 
the snow shoveled off your walk.”

“Why that would be fine boys,” 
answered the lady, “There certain
ly is a lot. of snow this morning”.

“Yeah, but that ain’t nothing, 
we’ll get it off in no time. Let’s go 
pal..”

So the boys immediately set about 
‘heir task and in about ten minutes 
the snow was off the walk. They 
looked at each other with smiles ęf 
satisfaction on their faces and one 
>f them remarked.

“Boy is this easy, hey Petey?”
“You’re telling me, Chick”, an

swered Petey, “Well let’s go see the 
□Id lady about our dough”.

So hand in hand, they approached 
the door and rapped again. Again 
the lady opened the door and this 
time she was confronted with the 
following remark from Petey.

“Well, we’re all done”.
“That’s fine boys”, answered the 

lady, “You certainly did a good job. 
Thank you very, very much.”

“What do you mean, thank you?” 
"nquired Chick, “That’ll cost fifty 
cents.”

“Fifty cents? I didn’t realize you 
boys wanted money. I thought you »»

“Oh yeah!” yeahed Pete, “Let’s 
go. Chick”.

So while the lady looked on with 
astonishment, the boys grabbed their 
shovels, threw the snow back on 
the walk, about faced, and, disgust
ed, headed back for home. Anyway 
t was a holiday — so why' work.

AKRON’S BIGHEARTED BIGBOY
Frank “Slim” Mickunas has been 

seen around town in a new Ford 
coach. I wonder if he bought it so 
that he could haul more of the A.L.
S.C. members around. His old car 
only had a capacity of three, plus 
the rumble seat, of course. In
cidentally I’m wondering if the speed 
cop who stopped “Slim” the other 
day is the reason why he isn’t 
stepping on the gas these days.

ADDED SIMILES 
Innocent Bystander — Joe E 

Brown.
Super-Snooper — Jimmy Durante 
K. J. M. — Eddie Cantor.

Pinch -hitter.

BALTIMORE, MD.
LITHUANIAN APPOINTED 

ASSOCIATE JUDGE
William F. Laukaitis was appoint

ed as associate judge of the Traffic 
Court by Govenor Nice.

Mr. Laukaitis has spent a great 
deal of time at universities. Born 
January 23, 1900, he started his 
education in the public schools, was 
graduated from the City College in 
1917 and received his law degree 
from the University of Maryland 
Law School in 1921.

Three years later he received his 
bachelor of arts and master of laws 
degrees at the National University, 
Washington, and two years later, at 
the same institution, he received a 
degree of doctor of juridical science. 
In 1928 and 1929 he studied political 
economy at the Johns Hopkins Uni
versity.

During the administration of for
mer Mayor Broening, Mr. Laukaitis 
was an Assistant City Solicitor. He 
is a member of many fraternal or
ganizations and is active in Lithuan
ian affairs.

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

K. of L. SPOTLIGHT
BY A. U.'

In spite of the bad weather, which 
was to have affected our “Card Party 
and Dance,,” it was attended by a 
large crowd.

Card playing was the attraction 
for our older people, while our 
younger set had their main interest 
largely in dancing.

All those who attended thorough
ly enjoyed themselves.
An entertaining evening was had 

at the “Card Party”, which was held 
at the home of our president, Albert 
Vilkaitis, on Saturday, March 2nd. 
The party was livened up by our two 
joksters, Joe Zebris and Peter Luiza.

The party continued into the wee 
small. hours of the morning. For 
the benefit of those absent, I wish 
to inform you, that a wonderful 
time was had which was largely 
provided for by our host. ■

The K. of L’s. received Communion 
at the New Parish, in honor of St. 
Casimer’s Day, on March 3rd. The 
breakfast was had by our large group 
at the Lithuanian Hall, at which the 
following mothers gave their assi^ 
tance: Mrs. Markūnas, Mrs. Keever. 
Mrs. Lucas.

We sincerely wish to thank them 
for their fine cooperation and good
will extended toward us.

YOUNGSTOWN
Hi di ho, dear reader, I bear tid

ings of the great basketball battle 
involving the Youngstown Lithuan
ian Social Club and the Akron Lith. 
Social Club. A few weeks ago the 
A. L. S. C. had the temerity to sug
gest a basketball game between our 
respective clubs. Those were fighting 
words for our club has organized a 
team and we shall invade Akron on 
March 16th. The Akron boys are 
furnishing the referee so we have 
our alibies all lined up. After their 
defeat we will heap coals of fire 
on their heads by introducing our 
conquering heores to their women 
folks.

This worthy team includes former 
high school stars, Vic Subonis, An
dy Santor and Bennie York support
ed by Jimmy Yochison, Charlie Nev
ers and Joe York. Beware boys, 
and prepare, girls, for the coming 
of this' formidable and fascinating- 
bunch of basketeers.

Practically all of our club mem
bers are going to Akron to do the 
cheering. Not that our team needs 
any support because we’re going to 
give the gym floor an extra polishing 
with those self-styled basketball 
nlayers from Akron. So> Akron, you 
better not doubt that the Y. L. S. C 
is coming to town. Despite this 
nep talk the Y.L.S.C. sees a great 
deal of pleasure ahead in these verv 
friendly hostilities with the A L.S C 
Are we gdnna beat ’em? Yeah bo!

Innocent Bystander.

SHENANDOAH, PA.
LITHUANIAN CONCERT 

REVEALS FINE SINGERS
St. George’s Lithuanian Church 

Choir of Shenandoah, gave the out
standing performance in a concert 
presented by four choirs from this 
region in the J. W. Cooper High 
School Auditorium here, on Sunday, 
March 3rd. The entire concert was 
delightful, but the work of the local 
singers, even allowing for local pride 
in the matter, far outshone that of 
the visiting groups.

Minersville, New Philadephia and 
Hazelton Lithuanian choirs all sang 
delightful numbers in their appear
ances. Under the direction of Prof 
Anthony Grigoratis, however, the 
Shenandoah choristers presented a 
vocal balance, harmony and richness 
of interpretation, that could not be 
matched by anything else on the pro
gram. It was easy to see why the 
local singers have been working 
four nights a week for several long 
months; such perfection in song is 
not accomplished except by dint of 
persistent labor.

The visiting choirs were very well 
received by a picked committee from 
the members of St. George’s choir 
After the concert the choirs were 
ushered into the beautiful and spa
cious club of the Knights of Lith
uania where they partook of a well 
prepared buffet lunch and danced to 
the strains of beautiful music.

The visiting choirs voiced their 
approval of the wonderful hospital
ity and of the way they were receiv
ed.

Those in charge of the affair were: 
Violet Smith, Mary Tankalavage, 
Helen Azukas, Constance Grigas. 
Irene Budušky, Albert Gatavatskas 
Pierce Dopkunas, Andrew Ackelai- 
tis, Martha Navilsky and Albert Ma
tunis.

JONAS G. POLTER
LIETUVIS

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ii MALIAVOTOJAS

Darbas pirmos rūšies — at
itekamas greitai ir prieina

momis kainomis.
Daliai- 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

AMONGST OUR
LITHUANIANS

SHAMROCK CARD PARTY
A Shamrock Cardy Party will be 

held Sunday, March 17. The Young 
Ladies Sodality is sponsoring the af
fair for the benefit of the Francis
can Nuns of the St. George’s Parish. 
This Card Partly will be held at St. 
George’s Auditorium at 7:30 P ,M.

There will be two door prizes, and 
refreshments will be served. Every
one is cordially invited to come.

RETURNS FRQM FLORIDA
Returning this week, tanned and 

full of vigor, from the sunny south, 
Florida, Mr. and Mrs. P. J. Zuris, 
their children and Mrs. Karpius, ex
pressed delightful tales concerning 
the golden state.

The Zuris’ from North Olmstead, 
Ohio and Mrs. Ann Karpius, Cleve
land, spent two weeks there as a 
vacation.

CARD PARTY AND DANCE
Lithuanian Democrats of Cleve

land will present a Card Party and 
Dance at the Lithuanian Hall, Sun., 
March 17, St. Patrick’s Day. The 
Bishop of this dipcese, The Rt. Rev. 
Bishop Joseph Schrembs, permits a 
special exemption and a dispensatij 
from Lenten practices on this date

VISITORS FROM TOLEDO
Mr. Andy Žukas, Toledo, Ohio, 

makes one of his regular visits to 
visit his girl friend in Cleveland, 
Miss Ann Skukas, sister of the editor.

AKRON
Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

AN APOLOGY—Dear K.J.M., In an
swer to your accusation, I wish to 
inform you that your astounding 
powers of discerment, insight, per
spicacity and penetration; not to 
speak of acumen in its most deceiv
ing form, have shown themselves as 
deplorably weak this time. Altho, 
my identity is not generally known, 
you presume that you know it with
out sure knowledge or adequate evi
dence. Yet out of 332 person guess
ing, you are the first to guess wrong.

You’re right, I should drop the 
“Super” handle. It is entirely too 
weak an adjetive to properly des
cribe my snooping ability. I’ll leave 
it as it is; but only because of my 
overwhelming modesty.

This time I’ll begrudingly accept 
your humble apology, but hereafter, 
“Look before you leap.”
CANNED HEAT COUNTRY CLUB 
NEWS—J. Termanas, SS Spy num
ber 13, engaged in a secret mission 
in Nashville, Tennessee, reports that 
free beer will be distributed there 
on St. Patrick’s Day. When last 
heard of; Pete Yenicky, Chic Pras- 
pail, Andy Pukes, and Bill Slegus 
were passing south through Cincin
nati pulling a wagonload of empty 
barrels. Whitey, You’re going to 
have company soon.

SPECIAL DELIVERY — Eva Kaz
lauskas (Marcy) reports that a let
ter was placed in her mailbox on 
Sunday, March 2 at 1:30 A.M. Some 
postal service. The letter hadn’t 
been mailed until shortly after mid
night. Who was it from Eva. Yes, 
we know he’s the finest fellow in 
Youngstown.
LOVE IN BLOOM — A prominent 
young Akronite visiting in Youngs
town decided to pay his respects to 
his beloved. Arriving there at mid
night, he was fhagrined to find her 
home darkened. Being a determin
ed young soul, he slept in a flower 
trough until breakfast and then 
went in with the cat. 1 can’t tell 
you who it is. I promised W.D. 
1 wouldn’t.
THE BOY WHO MADE G00D- 
Whitey Termanas who is attending 
school in Nashville used to depend 
on the money his dad sent him in 
order to pay his way through school. 
Since Whitey learned to “Roll The i 
Bones”, he is not only paying his 
own way but is also sending his 
proud parent a fat check each week.
LAST MINUTE INK-WORRIES- 
Connie Kubilus wishes to state that 
he was unable to get married last 
Thursday as planned because his 
mother made him take his violin 
lesson........ Ann Milicke says that it
is highly improper to dance with a 
man to whom you are not engaged. 
Ann Subonis retracts her proud 
boast that the Y.LS.C. basketball 
team will trim the A.L.S.C. boys by 
a score of 48 to 14. After some de
liberation, she feels that she will be 
quite happy if the Youngstown crew 
scores at all.. .... Katherine Pukes 
is tired of her red-headed boy friend 
she is buying him a bottle of perox
ide........ Pat Roman has just sent me
a bill for one rolling pin and two 
vases, allegedly ruined after Mrs. 
Roman read this column last week. 
Say Pat, while you’re at it, you 
might also send me an invoice for 
the beefsteak........Bertha Gariones
says that her conception of the cold
est spot on earth is a rumble seat 
ride with Tony Waller.

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

Dr. Peter P. Paleis
Lietuvis Gydytojas 

8102 Superior Ave.
Telefonai 

Namu: HEnd. 1373 
Ofiso:' GArf. 1373


