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Vokietija Pasiskelbė 
Ginklavimąsi

PRANCŪZIJA IR RU 
SIJA GALI SUSIAR- 
TINT MILrtARIŠKAl

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

UŽGYRĖ 30 VALANDŲ 
DARBU BILIŲ

Washington. — Senato 
teisių komitetas užgyrė 30 
valandų darbo savaitės bi- 
lių, bet nėra jokio užtikri
nimo kada tą bilių galės Se
natas imti svarstyti.

Fordas dirbs stiklą. Det
roit. — Fordo automobilių 
kompanija pasiryžo įrengti 
savo River Rouge dirbtuvė
se stiklo dirbtuvę, kuriai 
paskyrė $3,00,000. Darbas 
bus baigtas bėgyje kelių 
mėnesių. Stiklo darbuose 
bus darbo del 2,400 darbi
ninkų. Tas stiklas bus ne- 
sutyškantis ir bus naudoja
mas automobiliuose.

Elyria, Ohio. — Čia strei
kuoja Superior dirbtuvės, 
priklausančios Steel & Tu
be, Inc., darbininkai. Eina 
smarki kova tarp streikerių 
ir streiklaužių.

New York. — Dedama di
delės pastangos sulaikyti1 
nuo sustreikavimo viešų 
reikmenų darbininkus.

Dayton, O. — Kovo 19 d. 
apšaukė streiką organizuo
ti elektros stoties darbinin
kai. Nujungę elektros jie- 
gą, visą miestą buvo aptam
sinę pusę valandos laiko.

Toledo, O. — Sustreika
vo 600 darbininkų trijose 
American National Co. dir
btuvėse. Streikas kilo del 
užvaizdų laipsnio panaiki
nimo ir padarymo jų lygiais 
paprastiems darbininkams.

Ohio valstija yra ketvir
ta išeilės šioje šalyje verty
bėje išdirbtų prekių, kaip 
parodo statistikos už 1933 
metus. 1933 m. Ohio vals
tijoje buvo 1801 manufak
tūros Įstaigos, kuriose vi
dutiniai dirbo 472,699 dar
bininkai, kurie per metus 
algų gavo $439,752,675.

Penki milijonai negalin
čių dirbti. Federalis šelpi
mo administratorius sako 
jog dabartiniu laiku valdžia 
šelpia apie 22,000,000 asme
nų. Iš jų apie penki mili
jonai yra tokių kurie nega
li dirbti. Kitiems milijo
nams tuoj pasidarytų dar
bų kaip tik Senatas perleis
tų prezidento viešų darbų 
bilių.

Riaušėse užmušta 34. Ka
rachi, Indija. — Mohame- 
tonų riaušes malšinant An
glijos kareiviai nušovė 34 
Indusus.

ATMETĖ VERSAILLES SUVARŽYMUS IR
DIDINA KARO JIEG 

R1ŠKAS DEM(

Prez. Roosevelt Nemano 
Kištis Į Dabartini Eu

ropos Kivirčą

Berlinas. — Kovo 15 d. 
Vokiečiai taip sakant suplė
šė Versailles taikos sutar
ties nustatymus ir, Euro
pos nuostabai, pasiskelbė 
pilną apsiginklavimą. Tuoj 
nustatė savo kariumenę ar
ti pusės milijono vyrų skai
čiuje, pailgino kariumenėje 
tarnavimo laiką iki dviejų 
metų, ir smarkiai ėmė de
monstruoti savo karo jie- 
gas.

Kovo 17 d. Berline- buvo 
surengta militariškas para
das, kurio laiku Įkaitę Vo
kiečiai savo fanatiškam už
sidegime pasauliui keršyt, 
klykavo, sveikino Hitlerį.

Visoje Vokietijoje Kovo 
17 d. areštuota 700 dvasiš
kių kurie pareiškė nepasi
tenkinimą šalies militariza
vimu.

Kovo 18 ir 19 d. buvo su
rengta virš Berlinb oro lai
vyno manevrai.

Vis tai buvo Vokiečių di
delio militarizmo išsiverži
mas, kuris buvo Aliantų su
varžytas nuo 1918 metų, 
kada Vokietija buvo sumuš
ta ir liovėsi Europos karas.

Vokiečiai dabar visomis 
pusėmis dairosi ką apie juos 
sako kitos didžiosios vals
tybės, ir ar jos mokės susi
burti Į ką nors ko jiems rei
kėtų bijoti.

Didžiosios valstybės to
. nesitikėjo

Visos didžiosios valsty
bės — Anglija, Prancūzija, 
Italija ii- Rusija — yra nu- 
sistačiusios prieš Vokieti
ją, tik jos nežino ko grieb
tis, nes netikėjo tokio greito 
Vokiečių pagiežos išsiver
žimo ir pasiryžimo nesiskai
tyti su Versailles nustaty
mais.

Gal Vokiečiai ką tuoj ir 
kėsintųsi daryti pavidale 
kariško žygio, užgrobimui 
ko nors, savo įšėlimui išlie
ti, bet šiuo tarpu Europoje 
turi tik vieną pusiau ištiki
mą draugę, Lenkiją. Japo
nija užjaučia Vokiečiams ir 
spauda džiaugiasi Vokiečių 
apsiėjimu, tačiau Japonija 
pertoli nuo Vokietijos.

Prancūzijos, Anglijos ir 
Italija šiomis dienomis sku
biai tariasi kokių žygių im
tis del Vokiečių pasiskelbi - 
mo apsiginklavimo.

Tuo pat laiku Anglijos 
užrubežių sekretorius Sir 
John Simon vyksta per Pa
ryžių į Berliną par Hitlerį

DARO MILITA-

patirti ką jis mano daryti.
Anglija kartu prašo ir 

Suv. Valstijas tarti savo 
žodi Vokietijai, bet kiek ži
noma, Prez. Roosevelt žada 
tame klausime laikyti nuo
šaliai.

Rusija kaltina Angliją
Sovietų vyriausybė Mas

kvoje jau kelintu kartu at
virai kaltina Angliją kam 
rodė Vokiečiams nuolaidu
mo ir negana griežtai pro
testavo kuomet Hitleris pa
skelbė apsiginklavimą.

Sovietų valdovai išleido 
savo armijai Įsakymą būti 
pasirengusiai jeigu karas 
netikėtai iškiltų. Iš savo 
pusės sovietų valdovai tik
rina jog Sovietų unija yra 
priešinga karui. Sako, jo
kia kita šalis pasaulyje ne
rodo tokio noro taikai kaip 
mes.

Paskiausia sovietų valdo
vai pareiškė kad jie gali pa
didinti sovietų armiją de
šimteriopai jeigu bus reika
las ginti savo žemę.

Europa turi 17 milijonų 
kareivių

Visoje Europoje šiuo me
tu yra gatavų karui apie 17 
milijonų kareivių, kurių iš
laikymas į metus atsieina 
trys bilijonai dolarių.

Karas Europoje greituo
ju neiškils, nes Vokiečiai 
dabar daro savo manevrus 
panašiai kaip Sovietų val
dovai, didesniam uždegimui 
savo žmonėse karingumo ir 
įtikinimui kad juos visi ki
ti nori pulti.

Tačiau jei taip eisis kaip 
dabar, jeigu Vokiečiams ne
bus pastota kelias, žinovai 
sako kad karas iškils už 
kokių penkių metų.

Jeigu Aliantai nebus rim-' 
tai susijungę prieš Vokieti
ją, Vokiečiai palengva ii 
be karo daug ką atsieks, o 
tuomi vis daugiau Įsistip
rins businčiam karui.

Paryžius, Kovo 20 d. — 
Prancūzijos premjeras pa
darė seimui pareiškimą jog 
Prancūzija vigais budais 
stengsis sutrukdyti Vokie
tijos ginklavimąsi. Patiekė 
6 punktų programą, ir pa
reiškė reikalą sukelti 3 bi
lijonų frankų fondą prisi
ruošimui apsiginti nuo Vo
kiečių. «

Tautų Sąjunga sušaukė 
nepaprastą savo posėdi ap
tarimui ką daryti del Vo
kietijos pasiryžimo ginkluo
tis. Laukiama karštų gin
čų. Taipgi eina kalbos kad 
Vokiečių ginklavimąsi pri
ves Prancūziją ir Rusiją 
sudaryti atvirą militarišką 
sutartį.

Sugaudė virš 2,000 Ša
lies Niekšų

Washington. — Suv. Val
stijų iždo agentai pereitą 
savaitę visoje šalyje suėmė 
virš 2,000 įvairių krimini- 
listų. Jų gaudymas daryta 
žeme, jura ir oru. Saimta 
daugybė narkotikų šmugel- 
nin'kų, negerų pinigų dirbė
jų, degtindarių ir kt.

1,000 MIRĖ SUVALGĘ 
MALTUS AKMENIS

Šanghai. — Kiangsu pro- 
yincijoje Kinijoje siaučia 
badas del buvusio prasto 
derliaus ir žiaurios žiemos. 
Badaujanti žmonės norėda
mi pratęsti grudų išteklių 
maišo į juos ką nors kad tik 
ilgiau ištekus. Šiose dieno
je paaiškėjo kad primalus Į 
miltus smiltinių akmenų, 
valgydami tokį maistą mirė 
1,000 žmonių.

“DIRVA” (THE FIELD) 
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ROOSEVELTO DAR
BU BILIUS STUMIA

MAS PIRMYN

Washington. — Kovo 16 
d. senate vėl buvo balsuoja
ma Prez. Roosevelto viešų 
darbų bilius, ir ši sykį 50 
balsais prieš 38 atmestas 
McCarran priedas, kuri ar
ti trys savaitės atgal pri
ėmė. Senatas priėmė kitą 
priedą, 82 balsais prieš 2, 
pavelijantį prezidentui nu
statyti darbininkams algas 
tokias kurios nekenktų pri
vatinei industrijai, bet ne
bus prieštaraujančios už to
kį pat darbą mokamoms al
goms.

Dabar išrodo kad prezi
dento $4,880,000,000 darbų 
bilius eina prie Įkūnijimo, 
tačiau dar vis susitinka su 
trukdymais. Nekurie rei
kalauja nuo to biliaus nu
mušti visus $2,000,000,000.

SAKO, BONŲ BILIUS 
BUS PRIIMTAS

Washington. — Atstovų 
jute, išrodo, kareivių bonų 
rilius bus priimtas. Dabar 
plačiai diskusuojama iš kur 
jutų galima gauti pinigų 
sukėlimui $2,000,000,000 su
mos bonų atmokėjimui.

Bonų išmokėjimui patiek
ta du stiprus biliai, vienas 
jų reikalauja išmokėti nau
jai išleidžiamais pinigais, 
antras mokėjimu apsirūpin
ti palieka S. V. iždui.

LIETUVOJE SUTVARKOMA 
DARBO SĄLYGOS

ROBOTAS VALDO OR
LAIVĮ

Oakland, Calif. — Čia da
rė bandymus su specialiai 
paruoštu lėktų, kuri paves
ta valdyti robotui. Orlai
vis buvo paleistas skristi 
virš Pacifiko vandenų, kur 
paskraidęs vėl gryžo.

Ūkininkai gavo 690 mili
jonus. Agrikultūros admi
nistracija jau išmokėjo ūki
ninkams visoje šalyje pa
šalpų sumoje $690,728,712 
už apmažinimą sėjos plotų.

POST NUSILEIDO 
CLEVELANDE

Išskridęs iš Los Angeles, 
Pacifiko pakraštyje, lakū
nas Wiley Post, tikslu pa
siekti New Yorką rekordi
niu laiku, Kovo 15 d. turė
jo nusileisti Clevelande. Jis 
skrido 30,000 pėdų aukštu
moje, kur oras mažiausia 
trukdo. Tarpais pasiekė 
340 mylių i valandą greitu
mą. Clevelandą pasiekė į 
8 valandas ir 4 minutas.

Clevelandą jau buvo pra
lėkęs 60 mailių kaip apsi
sprendė gryžti ir nusileisti, 
nes pradėjo trukti oksige- 
no, ir ledu apšalę jo motoro 
du cilinderiai pradėjo ne
veikti.

Post antru kartu tame 
pasikėsinime sutrukdomas, 
tačiau sako bandys vėl.

Belgijos ministerių kabi
netas sugriuvo. Nesusipra
timai paeina del aukso, nes 
Belgijos vadai tąsosi už ir 
prieš palikimą šalies ant 
aukso pagrindo.

Penki užmušta. Lynch
burg, Va. — Penki asme
nys, tarp jų keturi studen
tai, užmušta ant vieškelio 
automobiliui susimušus su 
troku.

U. S. STEEL CORP. UŽ
DIRBO $96,000,000

Washington. — Senato 
amunicijos komitete paaiš
kėjo kad U. S. Plieno kor
poracija laike karo padarė 
$96,000,000 perviršio pelno, 
po priedanga jog reikalin
ga esą didinti dirbtuvės.

Senato komitetas ir Prez. 
Roosevelt nori prieiti išva
dos ir rasti budus sulaikyti 
pelnus ir pasinaudojimą ka
ro laiku. ■

Prez. Roosevelt sako sto
vi ne tik už panaikinimą 
pelnų iš amunicijos prista
tomos šiai šaliai karui ki
lus, bet ir pašaukimą šalies 
tarnybai aukštas algas gau
nančius industrialistus už 
kariumenės laipsnio atlygi
nimą.

1,064 ARISTOKRATAI IŠ
TREMIAMI

Maskva. — Sovietų vy
riausybė ištremia į Sibirą 
1,064 dar užsilikusius gy
vus ir Rusijoje tebegyve
nusius senos Rusijos didžiū
nus: ištremiami 41 buvę 
princai, 33 buvę grafai, 76 
buvę baronai, 35 buvę dirb
tuvių savininkai, 142 buvę 
caro valdžios ir ministerijų 
viršininkai, 547 buvę gene
rolai ir daug kitų įvairių 
rūšių valdininkų. Jie kalti
nami “veikimu prieš val
džią”.

Karas išvengta. Italija 
ir Etiopija tarybomis susi
taikė ir karo išvengė.

Anglija skiria 16 milijonų 
dolarių daugiau kariško lai
vyno stiprinimui.

Kaunas. — Lietuvoje yra a- 
pie 60,000 darbininkų dirban
čių fabrikuose ir apie 20,000 
yra Įvairių kitų Įmonių darbi
ninkų, kurie dar niekur nesure
gistruoti. Tuo budu Lietuvoje 
yra išviso apie 80,000 pramonės 
darbininkų. Jų gyvenimas an
ksčiau buvo labai palaidas. Dar
bininkai neturėjo savo tikrų or
ganizacijų. Jų buvusios orga
nizacijos plačiau neapimdavo 
visos darbininkijos ir nepajieg- 
davo sutvarkyti darbininkų ir 
darbdavių santikių.

Beveik kas savaitė kildavo 
didesnių streikų ir nesutikimų. 
Nuo to kęsdavo viso krašto 
pramonė. Ne vien darbininkai 
būdavo kalti del kilusių strei
kų. Daug daugiau kaltės ten
ka darbdaviams kurie darbinin
kus stengdavosi išnaudoti, ma
žindami atlyginimą ir didinda
mi darbo valandų skaičių. Dar
bininkai skųsdavosi bet niekas 
jų neužstodavo, nes nebuvo 
darbininkų reikalų apsaugojan- 
čios tvirtos organizacijos ir ne
buvo specialių darbininkų įsta
tymų. Profesinės ir kitokios 
sąjungos darbininkus traukda
vo tik Į politiką, rengdavo strei
kus, bet nesirūpindavo pakelti 
jų ekonominį gerbūvį, švieti
mą, ir tt.

Pernai Kaune Įsisteigė gene
ralinė darbininkų atstovybė. Ji 
susiorganizavo naujais pagrin
dais. Pirmoj eilėj jai rūpėjo 
darbininkų gerbūvis. Atstovy
bė pasirūpino kad Lietuvos val
džia išleistų atitinkamų, darbi
ninkų reikalus ginančių Įstaty
mų. Per pernykščius metus 
darbininkų reikalams ir apsau
gai nuo išnaudojimo buvo išlei
sta penki įstatymai. Sulyg jų 
fabrikuose ir kitose Įmonėse 
įvesta švara, daugiau šviesos, 
gryno oro, viršlaikinių darbo 
valandų apmokėjimai, panaikin
ta sauvališkos darbdavių bau
dos, o darbo inspektoriai įparei
goti . kuotiksliausia prižiūrėti 
kad darbininkai nebūtų skriau
džiami, Pagaliau, šiais įstaty
mais uždrausta darbdaviams 
mažinti darbinipkų atlyginimą 
ir didint darbo valandų skaičių. 
Prie vidaus reikalų ministerijos 
yra sudaryta tam tikra komi
sija, kuri nustato visų sričių 
darbininkams žymiai didesnį 
atlyginimą negu buvo ikšielei,

Rūpinasi apšvieta
Aptvarkius Lietuvos darbi

ninkų ekonominius ir teisinius 
reikalus, atstovybė dabar rūpi
nasi pakelti ’ ir darbininkų ap- 
švietą, kultūrą, mokslinimąsi. 
Tam tikslui netrukus visoj Lie
tuvoje bus steigiama darbinin
kams vakariniai kursai, kilno
jami teatrai, leidžiama didelis 
darbininką reikalams laikraš
tis, ir tt.

Šia progra pažymėtina dar 
vienas gražus reiškinys iš Lie
tuvos šviesuomenės pusės dar
bininkų atžvilgiu. Ikišiol į dar
bininką žiūrėta lyg ir panieki
namai, jis laikyta žemesnio luo
mo žmogum. Dabar patys in
teligentai jau ima artimai drau
gauti su darbininkais, juos ati
traukdami nuo nuolatinio gir
tavimo ir kitų blogų įpročių. 
Šis gražus šviesesniųjų žmonių 
elgesys Lietuvos darbininkus 
tik džiugina, nes dabar norima 
darbininkus ne stumti į įvai
rius nusikaltimus, bet pagerin
ti jų ekonominį ir dvasinį gy
venimą. Tsb.

Vokiečiai Reikalauja T. 
Sąjungos Valdyt Klai

pėdos Kraštą
Kaunas. — Nuo Klaipėdos 

krašto priskyrimo prie Lietu
vos, Vokiečiai visą laiką kelia 
trukšmą. šis jų trukšmas ga
na ryškus ypač šiuo laiku — 
Lietuva ir Lietuvių tauta Vo
kiečių spaudos ir radio kasdien 
šmeižiama, niekinama. Lietu
vai priskaito įvairiausių “nuo
dėmių” kurias ji padarius val
dydama Klaipėdos kraštą.

žinoma, didžiausiomis “nuo- 
dėmis” laikoma Lietuviškumo 
apsaugojimas ir teisėtai vyk
domi Klaipėdos krašto įstaty
mai.

Dabar Vokiečiai sugalvojo 
dar vieną trukšmo priemonę. 
Jų laikraščiai reikalauja kad 
Klaipėdos kraštui valdyti butų 
paskirtas Tautų Sąjfungos ko
misaras. čia ir pasireiškia vi
sas Vokiečių nenuoseklumas: 
1933 metų rudenį Hitlerio val
džia spjovė Tautų Sąjtingai į 
veidą, o dabar norėtų kad Klai
pėdos kraštui butų paskirtas 
Tautų Sąjungos komisaras, ži
noma, grynų Arijų kraujo (ko
kiais Vokiečiai save vadina).

Tsb.

KIEK LIETUVOJ ŪKI
NINKAI ĮSISKOLINĘ
Kaunas. — Lietuvos ūkinin

kų įsiskolinimas, palyginti su 
kitais kraštais, nėra jau toks 
didelis. Tačiau turint galvoje 
Lietuvos ūkių pajiegumą ir da
bar kritusias žemės ūkio gami
nių kainas, įsiskolinusiems ūki
ninkams yra labai sunku vers
tis.

Apskaičiuojama kad dabar 
visi Lietuvos ūkininkai turi apie 
300 milijonų litų skolos, že
mės bankas ūkininkams yra iš
davęs 92 milijonus litų pasko
lų ; kredito kooperativai — 41 
milijoną litų, ir kitos kredito 
įstaigos yra paskolinusios 11 
milijonų litų. Be to, dar ūki
ninkai skolingi valstybės iždui 
apie 60 milijonų litų, ir priva
čios skolos siekia apie' 100 įpjlĮi- 
jonų litų. , i

Jei neskaityti privačių skolų 
tai kiekvienas • Lietuvos ūkis 
bankams ir valstybės iždui ško-į- 
lingas 741 litą. ■ .n- .-į

Dabar, labai nukritus Žefiiės 
ūkio gaminių kainoms, ir skolų 
grąžinimas Lietuvoje yrą, aš
trus. Įsiskolinusiems ūkinin
kams padėti jau pernai buvo 
išleista tam tikri žemės banko 
paskolos lakštai. Jais ūkinin
kai galėjo mokėti savo privati
nes skolas. Bet tie lakštai sko
lų klausimą galutinai dar neiš
sprendė. Užtai Lietuvos eko
nominio gyvenimo tvarkytojai 
dabar svarsto naujus budus ku
riais butų galima padėti įsisko
linusiems ūkininkams. Mano
ma paruošti naują įstatymą, su
lyg kurio visas ūkininkų sko
las suims kuris nors didesnis 
bankas ir jas išdėstys ilgiems; 
terminams su mažais procen
tais. Tsb,

—Lietuvos miškuose šymefl 
daug darbų, kuriems trukstaj 
darbininkui. Nors miestuose y- 
ra bedarbių, bet jie nenori eiti 
į miškus, nes nepratę tokius! 
darbus dirbti. O miškuose pa
tyrę darbininkai uždirba po 6—s
8 litus per dieną,
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PITTSBURGH© PADANGE
PERSEKIOJA ŠELPIMO IŠ

NAUDOTOJUS
Pittsburghe, Allegheny ap- 

skries bedarbių šelpimo taryba 
pradėjo sekioti ir gaudyti to
kius šelpimo ėmėjus kurie turi 
savo pinigų, bet paslėpę juos 
įsiprašė apskrities šelpimo ta
rybos duoti jiems pašalpą, sa
kydami kad visai nedirba ir 
neturi iš ko gyventi. Tokis pa
sielgimas yra sužinus apgaudi
nėjimas ir todėl surasti išnau
dotojai gali būti nubausti tri
mis mėnesiais kalėjimo.

Jau pradėta suiminėti tokie 
kurie susekta. Pereitą savaitę 
suimta šeši, kurių vienas turi 
banke pasidėjęs $1,000. Kuo
met jam pasakyta kad turės 
atgrąžinti šelpimo tarybai iš
imtą sumą pinigų, jis pasisam
dė advokatą ir sako kovosiąs 
“iki paskutinos” ir nesiduosiąs 
priversti grąžinti jo pašalpai 
išimtų pinigų.
i* ? ---------------------------

REIKALAUJA DAUGIAU PI
NIGŲ

Harrisburg, Pa. — Pennsyl
vania valstija, nuo Lapkričio 
mėnesio, 1931 m., kartu su fe- 
deralės valdžios pagalba išlei
do bedarbių šelpimui apie $300,- 
000,000.

Dabar vėl, valstijos guberna
torius Earle pateikė valstijos 
legislaturai savo biudžetą, ku
riuo prašo $450,000,000 sumos 
valstijos reikalų vedimui bėgy
je sekančių dviejų metų. Tas 
biudžetas yra visu $100,000,000 
didesnis negu kada buvo vals
tijos istorijoje.

Didžiausia paskira dalis su
moje $120,000,000 reikalinga 
bedarbių šelpimui (tiktai vals
tijos Įdėlis šelpimo fondan) ; 
senatvės pensijai $20,000,000; 
valstijos užlaikomoms ligoni
nėms, prieglaudoms ir tt. kiti 
desėtkai milijonų.

mobilių prietikius, sakoma bu
vo girti.

Iš 1,690 pėkščiųjų sužeistų 
automobiliais einant skersai 
gatvę, 120 buvo girti.

DAINUOS F. STANKŪNAS. 
Kovo 24 d. L. M. D. salėje at
sibus koncertas kurį rengia vie
tos veikėjai žinomam daininin
kui F. Stankūnai iš Brooklyn, 
N. Y. Koncertas prasidės pa
prastu laiku vakare.

Programe bus kai kas ir iš 
vietinių.

F. Stankūnas Vasario 12 d. 
dainavo Mayview ligoninėje, 
Lietuviams seneliams ir šiaip 
ligoniams. Ten Lietuvių yra 
keli desėtkai. Kitos tautos pa
daro saviems ligoniams progra
mos. Nuo dabar sakoma ten 
bus duodama Lietuviški progra
mai kas metą. Kor.

DAYTON
LINKSMA ŽINIA. Teko pa

tirti kad po Velykų čia lanky
sis mylimi artistai Dzimdziai, 
po vadovyste art. Juozo Olšau
sko. Visi Lietuviai mylinti 
Lietuvišką dainą bei muziką 
lauko to koncerto. Apie laiką 
bus pranešta vėliau.

DĖKOJA UŽ'“DIRVĄ”. J. 
Kubilius yra užrašęs “Dirvą” 
saviškiams Lietuvon. Gauta
me laiške labai dėkavoja už 
tokią dovaną. “D.” Rep.

EUVO TRUKUMŲ. Rengė
jai paminėjimo Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių musų 
kolonijoje nebuvo užtektinai 
prisirengę prie to darbo nei su 
kalbėtojais, nei su programų, 
todėl visas darbas išėjo silpnai. 
Gaila kad prie tokio darbo ren
giantis neprisikviečiama dau
giau apie tai nusimanančių.

“Dirvos” Skaitytojas.

BALTIMORE, MD.
PO “KRIKŠTYNŲ”. Kovo 5 

d. Lietuvių salėje įvyko antras 
išeilės toks savo rūšies pokilis, 
pavadintas “krikštynomis”.

Pereitą metą Salės B-vei įsi
gijus apie tūkstančio dolarių 
vertės barą, buvo parengta jo 
“krikštynos” ir barui vardas 
duota “Gerovė”. Duodant tokį 
vardą nebuvo apsirikta: baras 
dirba pilnu tempu, .krizės jam 
nėra.

šymet Dainos Draugijai man
dagiai pareikalavus, Salės B-vė 
nupirko puikų koncertinį pia
ną, kurio “krikštynos” atsibu
vo Kovo 5 d. Pianui vardas 
duota “Perkūno Kanklės”.

GRAŽUS KONCERTAS. Ko
vo 10 d. Dainos Draugijos cho
ras davė puikų koncertą Salės 
B-vės naudai. Apgailėtina kad 
į šį koncertą taip publikos ma
žai atsilankė, iš priežasties ke
leto kitų parengimų. Daugiau
sia koncertui pakenkė Republi- 
konų Klubo surengtas “oyste- 
rių” pokilis. O antra, tai at
silankymas į Baltimorę Vysk. 
Matulionio, kurio prakalba su
puolė tuo pat laiku kaip ir kon
certas.

Prakalbose, kaip teko girdė
ti, žmonių buvo gana daug, net 
ir visi vietos komunistėliai su
gužėjo pasiklausyti ką vysku
pas pasakys apie “komunistų 
rojų” Rusijoj. Nors kaip sako 
žmonės, vyskupas kalbėjo labai 
mandagiai apie tą vergijos ša
lį, tačiau sufanatikėjusiems ko
munistams ir tas nepatiko, ir 
kaip tik kalbėtojas pataikė į 
skaudžiausią vietą, tuoj tie fa
natikai kaip vilkai ėmė staug
ti, “meluoji! meluoji!”, tarsi 
tie gaivalai, gyvendami už ke
lių tūkstančių mylių nuo Rusi
jos geriau žino kas ten dedasi 
negu tas asmuo kuris toj ko
munistų vergijoj yra buvęs ke
lis metus. Balandėlis.

ATSIŠAUKIMAS

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS 
PITTSBURGHE 1934 M.

Tikromis žiniomis, 1934 me
tais Pittsburghe nelaimėse gat
vėse su automobiliais, buvo už
mušta 106 asmenys, iš jų 19 
vaikų. Šis suvažinėjimų arba 
pačių automobilistų užsimuši- 
mų skaičius tačiau yra 12.4 
nuoš. mažesnis negu buvo 1933 
metais.

Šiaip sužeidimų automobilių 
nelaimėse buvo 3,057. Nuosto
lių tose nelaimėse padaryta už 
apie $400,000.

Nors sakoma kad jauni va- 
žinėtojai yra didžiausiais kalti
ninkais automobilių nelaimių, 
tačiaus 44 atsitikimai buvo kur 
automobilistai buvo virš 65 me
tų amžiaus.

100 atsitikimų buvo kur va
žiuotojai turėjo prastas akis 
arba kitokius fiziškus truku
mus delei kurių jiems automo
bilio valdymas buvo sunkus.

Kaslink girtumo, 377 iš 7,- 
998 važiuotojų Įveltų į auto-

NEW HAVEN, CONN.
BOLŠEVIKAI NEMIEGA
Kovo 11 d. musų bolševikė- 

liai surengė prakalbas Lietuvių 
salėje. Atvažiavo kalbėti kokia 
ten bobelė Mažeikienė iš Cleve-

EKSKURSIJOS

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm”

Išplaukia iš New Yorko 
GEGUŽĖS-May 25 d., 1935 m.

Tuo pačiu motorlaiviu 
Antra ekskursija išplauks 

Liepos 3 d., 1935
NEW YORK—KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą-Stockholm) 
Rengiamos:

Liet. Laivakorčių Agentų S-gos Am.
Kiti Išplaukimai iš New Yorko I

Drottningholm . . Balandžio 20
Kungholm ............... Gegužės 2!
Kutlgholm ............... Birželio 4
Drottningholm .... Birželio 12
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės j 
j bent kurį Sąjungos narį, autorizuo
tą vietinį laivakorčių agentą, arba į 
bent kurią musų raštinę. Tarp Šve
dijos ir Klaipėdos plaukioja naujas 
moderniškas laivas ‘MARIEHOLM’.

dando, kuris savo kalbą, kaip 
davatkėlė karunką, išmokus rė
žė pasiukčiodama. Ji neva kal
bėjo apie naują karą, moteris, 
Hitlerį, Klaipėdą, automobilių, 
audimo ir plieno industrijas.

Į prakalbas kvietė skaitlin
gai susirinkti visus, ypatingai 
tautinių pažiūrų žmones, kurie 
dar nepriėmę komunistų “krik
što”. Mažeikienė gyrėsi daug 
patyrus, buvus apie metus lai
ko Rusijoje ir ilgą laiką Lie
tuvoje, bet tai melagystė kurią 
ji visur skelbia: ji iš Rusijos 
pabėgo, nes kai ten nuvažiavo, 
jos nepriėmė į jokias viršinin
kes bet nuvarė dirbti, o Mažei
kienė ir jos vyras visą amžį 
darbininkiško darbo nedirbę, 
nusispjovė į “rojų” ir išbėgo 
atgal Į Clevelandą. Lietuvoje 
visai nebuvo, tik savo melagys
tes apie Lietuvą skelbia pasi
remdama raudonųjų laikraščių 
žiniomis. Kada parbėgo iš Ru
sijos, čia ilgą laiką sarmatijo- 
si pasirodyt viešai, bet paskui 
visų kitų ištikimų “rojaus” 
garbintojų klausinėjami, ji ir 
jos vyras nedryso pasisakyti 
k; d pabėgo iš “rojaus”, nes ta
da reiktų ir Amerikoje eiti 
dirbti, daugiau draugučiai ir 
tamsus darbininkai aukų neduo
tų. Tada apsisprendė vėl gar
sinti ir piršti “rojų” darbinin
kams, o patys sau iš jų dola- 
rius kolektuotis ir be jokio dar
bo rojiškai gyventi.

Swedish American Line 
21 State St. • New York.-N. Y.

MOTERŲ VAKARAS. Va
sario 24 d. Moterų Apšvietos 
Draugystė Lietuvių salėje sta
tė veikalą, kuris išėjo gerai, 
publikos buvo daug, gal penki 
šimtai asmenų. Visi buvo pa
tenkinti. Geriausia vaidino M. 
Ausiukaitienė ir p-lė Semetukė. 
Po vaidinimo buvo šokiai.

K. BlažaitiS.

RUBSIUVIŲ REIKALAI
Kovo 6 d., Lietuvių <salėj įvy

ko 218-to Amalgameitų Unijos 
Lietuvių skyriaus gana skait
lingas susirinkimas. Susirin
kime siuvėjai pareiškė gana 
griežtą nepasitenkinimą unijos 
centro valdybai, kuri nesisten
gia apginti siuvėjų reikalus ir 
nuolankiai pataikauja darbda
viams, kurie dabar išgavo iš 
NRA pavelijimą dirbti 40 va
landų vietoje 36 valandų į sa
vaitę, ir unijos viršininkai be 
mažiausio pasipriešinimo tą va
landų pailginimą priėmė ir da
vė įsakymą darbininkams dirb
ti ilgesnes valandas. Siuvėjų 
nuomone, jeigu jau nebuvo ga
lima apsiginti prieš pasikėsini
mą prailginti darbo valandas, 
unijos viršininkai turėjo pakel
ti kodo tvarkytojams protes
tus ir net pagrasinti streiku, 
kad jie kitame sezone nedrys- 
tų patenkinti darbdavių kada 
jie vėl užsimanys darbo valan
das ilginti.

Kad vietos unijos viršinin
kas nujautė tą siuvėjų pasipik
tinimą liudija ir tas faktas kad 
jungtinės tarybos vedėjas atėjo 
į šį susirinkimą ir teisino cen
tro valdybą, buk ji dėjo visas 
pastangas neprisileisti ilginti 
darbo valandas, kas jai dalinai 
ir pavyko, nes darbdaviai vie
toje reikalauto prailginimo pen
kioms savaitėms gavo tik dve
jetui savaičių.

Toliau, skyrius apkalbėjo sa
vo reikalus. Komunistai taip 
įtūžo ant Lietuvių skyriaus biz
nio agento K. Matuliausko kad 
nenorėjo leisti jam nei kalbėti: 
sustoję kaip gyvuliai rėkė ko
kias penkias minutas, kol paga
liau pavyko juos numalšinti ir 
K. Matuliauskas gavo progą 
tarti savo žodį. Bjauresnio el
gesio ir būti negali kaip parodė 
musų išgverę komunistai šiam* 
susirinkime. Jeigu tie gaiva
lai ir toliau taip elgsis tai na
riams prisieis jieškoti priemo
nių juos suvaldyti. Unijistas.

Rengkime Adv. R. Spi- 
pičiui Pasitikimą

Didžiojo New Yorko Lietu
vių veikėjų pasitarime, įvyku
siame Kovo 11 d., Lietuvos 
Generalinio Konsulato patalpo
je, susipažinus su gerb. R. Ski
pičio, Draugijos Užsienio Lie
tuviams Remti pirmininko, at
silankymo į Ameriką tikslais, 
skaitoma reikalingu per spaudą 
kreiptis į visuomenę su sekan
čiu atsišaukimu:

Kauno Advokatas Rapolas 
Skipitis, Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti pirmininkas, 
buvęs Lietuvos vidaus reikalų 
ministeris, šio Kovo mėnesio 
gale atvyksta Amerikon pas 
mus dviem mėnesiam. Jo at
važiavimo tikslas, kaip pats p. 
Skipitis praneša, yra:

a) Supažindinti čionykščius 
išeivius Lietuvius su “Viso Pa
saulio Lietuvių Kongreso” idė
ja; tas kongresas šaukti numa
toma šią vasarą Rugpjučio-Au- 
gust mėnesio pradžioje Kaune;

b) rimtai pasikalbėti su vi
suomenės veikėjais apie svar
biausius Lietuvių tautos kultu- 
rinius dalykus ir patirti išeivi
jos svarbesnius reikalus.

Tai pagirtinas sumanymas, 
ir >mums visiems išeiviams la
bai maloni naujiena. Nėra 
abejonės kad Adv. Skipitis yra 
tinkamas asmuo tiems darbams 
atlikti. Taigi jo misija yra ne 
“pasipinigauti”, kaip čia mėg 
stama išsireikšti, bet didelės 
reikšmės kultūrinis darbas, ku
ris negali nerūpėti mums vi
siems be skirtumo. Taigi mes, 
New Yorko Lietuviai, skaito
me savo malonia pareiga eiti 
talkon DULR pirmininkui ir 
kviesti kitų miestų Lietuvius 
nuoširdžiai - Lietuviškai priimti 
gerbiamą svečią ir suteikti jam 
moralę pagalbą jo patriotiška
me darbe.

Daugelis musų jaučia kaip 
daug ko trūksta Amerikos Lie
tuvių kultūriniame gyvenime. 
Todėl gerb. DULR. pirmininko 
atsilankymo progos, dar svečio 
belaukdami, imkime patys rū
pintis ir pradėti svarstyti kas 
ir kaip darytina del Lietuviš
kos kultūros užlaikymo svetur 
ir pas mus, čia Amerikoje. Pa
sirūpinkim kad išeivijos balsas 
butų girdimas Pirmame Pasau
liniame Lietuvių Kongrese.

Yra suprantama kad nei Adv. 
Skipičio atsilankyme nei Kon
greso idėjoje nėra ir negali bū
ti politikos, bet yra grynai Lie
tuvių tautos kultūros tikslai. 
Nors pirmutinis Lietuvių Kon
gresas vykdomas skubotai ir 
mums kiek netikėtai jau šiais 
metais, nes momento svarbu
mas to, matomai, reikalauja,— 
mes Amerikos Lietuviai per 
savo svarbesniųjų organizacijų 
vykdomus organus turime pro
gos ir galime suspėti suformu
luoti savo pageidavimus, nu
žiūrėti keletą savo delegatų ir 
juos įpareigoti Kongrese daly
vauti. Reikalui esant, galėtu
mo įgalioti ir vieną-kitą musų 
draugą gyvenantį Lietuvoje.

Geistina visose tose koloni
jose kurios pageidauja kad Adv. 
Skipitis atsilankytų, kad susi
darytų veikėjų komitetai, ku
rie pasirūpintų svečią tinkamai 
priimti. “Tinkamas” priėmi
mas, musų nuomone, bus tik 
tuomet kai šalia gražių kalbų 
bus rimtai pasiruošta ir pasi-

ryžta toliau Lietuvišką kultū
ros darbą varyti.

Adv. Skipitis bus Ame
rikoje Balandžio 2 d.
Kauno laikraščiai praneša 

kad Adv. R. Skipitis, Draugi
jos Užsienio Lietuviams Remti 
pirmininkas, jau išvyko iš Kau
no ir tuo tarpu lanko Lietuvius 
išeivius Belgijoje, Prancūzijo
je ir Anglijoje. Į Ameriką at
vyks Balandžio 2 d.

Gerb. Skipitis geidžia aplan
kyti 'trumpu laiku nors stam
besnes kolonijas. Todėl čia yra 
patiekiama organizacijų ir vei
kėjų žiniai jo kelionės planas:

KELIONĖS PLANAS
žemiau išvardytose apigar- 

dose pažymima centrai, kuriuo
se veikėjai urnai prašomi imtis 
iniciativos sudaryti specialius 
komitetus, kurie susižinoję su 
savo apigardos kaimynais nu
stato smulkesnę svečio atsilan
kymo tvarką:

New York City ir New Jer
sey — iki Balandžio 7 d.

Conn, ir Rhode Island — nuo 
Bal. 8 (gal 10) iki 14. Centras: 
Waterbury, Conn.

Mass, ir kitos Naujosios An
glijos valstijos: Nuo Bal. 15 
iki 21 d. Centras: Boston.

New Yorko valstija: Nuo 
Bal. 22 iki 27. Centras: Am
sterdam, N. Y.

Michigan valstija: Nuo Bal. 
28 iki Gegužės 2 d. Centras: 
Detroit, Mich.

Illinois ir Indiana valstijos: 
Nuo Gegužės 3 iki 12. Cent
ras : Chicago.

Ohio valstija: Nuo Gegužės 
12 iki 14 d. Centras: Cleve- 
and. O.

Pennsylvania valstija: Nuo 
Gegužės 16 iki 27 d. Centras: 
Pittsburghe, vėliau Wilkes-Bar
re.

Washington, Baltimore, Phi
ladelphia: Nuo Gegužės 28 iki 
Birželio 2 d.

New Yorko Lietuvių
Kongreso Rėmėjų Komitetas.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

PAJIEŠKAU brolį Joną Sin
kevičių, pirmiau gyveno Bos
ton, Mass. Dabar jau tūlas lai
kas nežinau kur gyvena. Jei 
kas apie jį žino prašau suteikti 
jo antrašą.

Mike Sinkevich
402 E. 26 St. Tacoma, Wash.

Aš Ona Nąginionytė, po vy
ru Kizienė, Garlevos parapijos, 
pajieškau pažystamą, Agotą 
Kairaitienę, kuri gyvena Cle-j 
veland, O. Prašau atsišaukti i 
ar kas žinantis pranešti jos an
trašą.

Auna Kizis
Box 477 Donora, Pa.

MIRĖ “DIRVOS” BEN
DRADARBIS

J. NAUJOKAITIS
Iš Londono, Anglijos, atėjo 

žinia kad ten pasimirė nuolati
nis “Dirvos” bendradarbis ir 
agentas, Juozas Naujokaitis.

Velionis buvo jau seno am
žiaus žmogus ir senas Londono 
gyventojas. “Dirvai” bendra
darbiavo nuo keliolikos metų, 
nes jam “Dirva” buvo vienas 
iš geriausių Amerikos Lietuviš
kų laikraščių. “Dirvoje” po 
korespondencijomis pasirašinė
davo “Kalnavertis”.

Juozas Naujokaitis mėgo pla
tinti “Dirvą” tarp Londono Lie
tuvių sykiu su nekuriais iš Lie
tuvos partraukiamais laikraš
čiais, o kadangi daugiausia Lie
tuvių galima sutikti pas Lietu
višką bažnyčią, tai kartais gir
dėdavo nuo kunigų ir pabari
mų už platinimą “bedieviškos 
spaudos”, o žmonės būdavo ra
ginami skaityti tik “katalikiš
kus laikraščius”. Nežiūrint to, 
“Dirva” Londone plito labiau 
ir labiau.

Lai buna jam lengva ilsėtis 
svetimoje žemėje toli nuo tė
vynės.

Pasitikime kad kiti Londono 
korespondentai kurie laikas nuo 
laiko “Dirvai” parašo, tęs to 
gero Lietuvio pradėtą darbą, 
rašinės “Dirvai” ir platins ją.

“Dirvos” Admin.

1934 METU BONU 
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.

BROOKLYNO - N. Y. IR 
NEW JERSEY ŽINIOS

RENGIASI STATYTI “JUOZA
PAS IR ZELBORA”

Brooklyne, Lietuvių Meno 
Teatras rengiasi statyti sceno
je sekmadienį, Balandžio 14 d., 
“Dirvos” redaktoriaus K. S. 
Karpiaus biblišką veikalą — 
“Juozapas ir Zelbora”. Tai yra 
veikalas apie garsų biblišką 
Juozapą, kuris Egipte buvo pa
tekęs vergu ir paskui pasitar
navo savo broliams kuomet už
ėjo septyni bado metai.

RUOŠIASI SUTIKTI
ADV. SKIPITĮ

New Yorko visuomenininkai 
posėdyje Lietuvos konsulato 
patalpoje pereitą savaitę nuta
rė rengtis tinkamai sutikti at
vykstantį į Ameriką Užsienio 
Lietuviams Remti Draugijos 
pirmininką, Adv. R. Skipitį.

Minėtą svečią, buvusį vidaus 
reikalų ministerį, sutikti, pa- 
Pasaulio Lietuvių Kongresą, 
kuris šymet įvyks Kaune pra
džioje Rugpjūčio mėnesio.

Minėtą svečią, buvusį vidaus 
rtikalų ministerį, sutikti, pa
ruošti jam maršrutą ir padėti 
jo misiją įvykdyti sudaryta 
komitetas, kurio valdyba susi
deda iš šių: pp. Trečiokas, An
tanavičius, Klinga ir Dr. Ven
cius. Reporteris.

Harrison-Kearny, N. J.
SUIRO BALIUS. Kovo 5 d. 

Lietuvių parapijos moterų ir 
merginų klubas rengė blynų 
balių ir kortavimą. Išsyk vis
kas ėjo smagiai, rodos klubie- 
tės ir svečiai turės smagų va
karą. Bet neilgai trukus keli 
asmenys pradėjo nerimauti ir 
jieškoti priekabių. Kurie ar
čiau' prie jų papuolė gavo ir 
kumščių. Balius taip ir pasi
baigė, kas spėję pasigriebt savo 
ploščius išbėgiojo ir tik gatvė
je apsivilko, neteko nei blyne
lių pavalgyti nei alučio užsi
gerti.

Gaila kad atsiranda tokių 
gaivalų kurie musų viešame gy
venime maišosi ir pridaro ne
malonumų. čipas.

NEWARK, N. J.
Pas mus susitvėrė sąryšis di

dumos Lietuviškų draugijų. Tą 
gudrų sumanymą pravedė mu
sų komunistų apmokami agen
tai, pasikinkydami tas draugi
jas į savo vežimą.

Kadangi dabar Washingtone 
Kongrese yra įteikta komuni
stų remiamas bilius “socialės 
apdraudos”, to biliaus priedan
ga komunistai pasikinkė į savo 
vežimą visas tas Lietuviškas 
draugijas, ir dabar ragina kad 
jos siuntinėtų į Washingtona 
visokius protestus ir imtų ant 
savo pečių atsakomybę už ko
munistų darbus.

Taipgi komunistai sėja nesu
tikimą tarp Lietuvių veikėjų 
kur tik prilenda su savo nešva
ria politika. Lietuvių draugi
jos turėtų permatyti jų paša- 
lingus tikslus ir skubėti komu
nistų atsikratyti.

IR MŪSIŠKIAI PAKLIUVO. 
Chicagos Lietuviai kolektavo 
sau pinigus už kailį tūlo Kel
ly, kurio pomirtinį testamentą 
pasidarė tokį kokis jiems buvo 
reikalingas.

Musų gi advokatas, Anthony 
V. Washkewich, iškolektavo pi
nigus gyvos esančios Lietuvai
tes, Onos Raudonytės, kuri ran
dasi Overbrook ligoninėje, su
moje $660. iš banko, vardu ki
tos jau mirusios Onos Raudo
nienės (abiejų pavardės buvo 
vyriškos kilmės: Raudonis), 
padarydami sau patinkamą tes
tamentą.

Testamento “mekanikai” — 
Washkewich ir jo buvęs darbi
ninkas — abu teismo pripažin
ti kaltais konspiracijoje. Jiem 
bausmė bus apskelbta Kovo 27 
d, Teisme prirodyta kad Rau
donytės pinigai išgauta iš ban
ko ir buvo pasidalinta: Vaške- 
čiui, jo padėjėjui ir tos miru
sios moteries giminėms. Vaš
kevičius gavo daugiausia.

Vaškevičius į šį teismą buvo 
atgabentas iš Valstijinio kalė
jimo, kur jis pasodintas už pir
miau padarytus nusikaltimus.

Reporteris.

> Leiskit Mums Pasitarnauti Jūsų Patogumui < 
■° :■Mes darom ir pritaikom: Braces, Arches, Support ir Trusses »■
į Parduodam ir nuomojam Ratines sėdynes ir Ligoninės Reikmenis į 
"« Dčvėkit musu patentuotus Air Cushion avalus patogumui — "■
-■ Darbe arba Išėjimuose •*.° ”Dirbtuvė ir pritaikymo kambariai n u”
% THE STATE BRACE & MFG. CO. į
°n 1511-43 E. 55th Street HEnd. 9370 Cleveland, Ohio a"

VASARINE EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
CUNARD WHITE STAR LINIJOS PUIKIUOJU LAIVU

BERENGARIA BIRŽELIO-JUNE 19 d.
Iš New Yorko i Cherbourg, iš ten traukiniu į Klaipėdą

5% dienos kelionės jura, 40 valandų, traukiniu ir jus pasieksite. 
Lietuvą. Ekskursiją vadovaus Cunard White Star Linijos patyręs 
keliouninkas vadas, kuris pasirūpins keleivių bagažais ir visokiais 
kitais kelionės reikalais, taip pat prižiūrės kad keleiviai kelionėje 
butu viskuo aprūpinti. Proga keliaut su savo tautiečiais.’ Buvę pir
miau turistų klases kambariai dabar naudojami trečiai klasei.

Smulkesnių informacijų suteiks:

Ambraziejus J. ■
168 Grand St., Brooklyn, N.Y.

‘Amerikos Lietuvis’
14 Vernon St., Worcester, 

Atlantic Travel Service
K. Sidabras, Prop.

342 W. B’way, S. Boston,
Bartkevičius

678 N. Main St.
Montello, Mass.

Mass.

Mass.
P.

G820 Superior
S Cleveland,

Mol: “

Av
O

‘Naujienos’
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

Sekys J.
433 Park St., Hartford, Conn. 

Varašius A.
1200 Carson St., S.S. Pittsburgh, Pa. 

Trečiokas A. S.
197 Adams

Vienybė Travel
193 Grand

Waehner C. J.
1921 Carson St., S.S. Pittsburgh, Pa. 

Žemantauskas J.
130 Congress Av., Waterbury, Ct.

St., Newark, N. J.
Bureau
St., Brooklyn, N.Y.

St.1730—24th 
Detroit, Mich.I

CUNARD WHITE STAR Ltd

JAUNOJI' LIETU VA
Mėnesinis Žurnalas

LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS

32 dideli puslapiai gražaus pasiskaitymo. 
Straipsniai apie Lietuvius, Apysakos, 
Eiles, Liaudies Dainos, Juokai, Patarles

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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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

OHIO GUBERNATORIUS 
SUSISKANDALINO

Lietuviams Duotų Prižadų Neišpildė
gubernatorius įsivėlė

sostinėje, Columbus, ki- 
politiškas skandalas ko- 

nebuvo Amerikoje.

Kaip
Ohio 

lo toks 
kio senai 
Į skandalą įsivėlė Ohio valstijos 
gubernatorius Davey, kuris tik 
šių metų pradžioje užėmė vie
tą. Skandalas palietė visą Ohio 
valstijos Demokratų partiją ir 
net Washingtona.

Gub. Davey pradėjo investi- 
gacijas Ohio šelpimo adminis
tracijoje, paskelbdamas jog 
šelpimo admiTųstracijos vedėjai 
papildę visokias suktybes, ir 
reikalavo kad federalė valdžia, 
kuri duoda šelpimui pinigus ir 
kurios žinioje šelpimo adminis
tracija yra, paimtų į savo žinią 
visą šelpimo- tvarkymą, reiškia, 
atstatytų dabar esamus šelpi
mo tvarkytojus. Kada tie bus 
atstatyti, gubernatorius tikėjo 
j jų vietas Įstatyti 
gus.

Gub. Davey ir jo 
kėjo gauti iš Prez. 
užtarimą, nes mat 
kratai. Tačiau .Prez. Roosevelt 
ir federalis šelpimo administra
torius Hopkins pažiurėjo į da
lykus plačiau ir atsisakė pildy
ti Ohio valstijos gubernatoriaus 
užgaidas.

Dar nespėjus išklausyti gu
bernatoriaus kaltinimų apie ne
teisėtumus ir suktybes Ohio 
šelpimo administracijoje, daly
kai apsivertė ir federalė valdžia 
užpuolė patį gubernatorių ir 
įtarė jį ir jo draugus įvairiuo
se netikslumuose ir užvedė pla
čią investigaciją.

Skandalas išsivystė plačiau 
kada federalė valdžia pradėjo 
tyrinėti įtarimus Gub. Davey 
ir jo rėmėjų pasinaudojime iš 
šelpimo sistemos. Iškilo aikš
tėn kad gubernatoriaus tarnai 
labai smarkiai pasinaudojo iš 
visų Ohio firmų iš kurių tiktai 
buvo perkama reikmenys dali
nimui šelpiamoms šeimoms.

savo drau-

rėmėjai ti- 
Roosevelto 

visi Demo-

Išreikalauta net $20,000
šiose dienose paaiškėjo kad 

Gubernatoriaus Davey kampa
nijos vadai išgavo iš tokių f ir-, 
mų virš $20,000 surengimui 
Gub. Davey inauguracijos ba
liaus, kuofnet Davey turėjo už
imti gubernatoriaus vietą. Ki
ti laikraščiai sako kad bene iš 
tų firmų čiulpdami pinigus, la
bai puikiai gyvena gubernato
riaus rinkimų kampanijos dar
buotojai, kurie visi susispietę 
buvoja puikiuose viešbučiuose 
Ohio sostinėje.

Gubernatorius Davey pareiš
kė jog jis 
nei vienam 
iš tų firmų 

Neužteko 
išreikalauta, 
du jie buvo

nežinąs ir neliepęs 
iš savo darbuotojų 
pinigų prašyti.
kad pinigai buvo 
bet štai kokiu bu- 
išreikalauta. Ohio 

valstijoje nuskirti šelpimo dar
bo vedėjai buvo užpuolami ir 
reikalaujami kad jie, kaipo pir
kėjai iš tų firmų kur reikme
nis ima, išreikalautų dovanų 
gubernatoriaus baliui ir kitoms 
lėšoms padengti. Jiems buvo 
pagrasinta pavarymu iš vietų 
jei to nepadarys. Jie surinko 
kožnas po kelis tūkstančius, bet 
dabar patyrę kad gubernatorius 
negali jų iš darbo išvaryti ir 
kad federalė valdžia stovi jų 

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

Editor—Peter Skukas

DALYKU EIGA OHIO 
LEGISLATUROJE

Pasiuskit saviškiams i Lie
tuvą keletą dolarių Vely
koms dovanu per “Dirvos” 

Agentūrą.

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
TELPA ANT 7-TO PUSL.

Adv. R. Skipitis Lanky
sis Gegužes 13-15

Amerikon atvyksta Draugi
jos Užsienio Lietuviams Remti 
pirmininkas Adv. R. Skipitis 
iš Kauno. Tai yra žymus Lie
tuvos svečias, buvęs ministe- 
ris. Jis aplankys keliolika žy
mesnių kolonijų. Clevelande jo 
apsilankymui paskirta Gegužės 
13 iki 15 d. (kurią nors dieną 
galės apsilankyt ir kitur Ohio).

Kiek girdėti, tautinių drau
gijų veikėjai kalba apie suda
rymą komiteto to svečio pri
ėmimui, ir Liet. Kat. Dr-jų Są
ryšis taipgi žada aptarti apie 
tai. Butų gerai kad abi šios 
srovės surengtų gerb. Skipičio 
priėmimą bendrai, padarytų 
didelę, gfiažią iškilmę.

šiVAIKŲ MOKYKLĖLĖ.
šeštadienį, Kovo 23 d., nuo_ 3 
vai. po pietų, Lietuvių salėje 
’„„s susirinkimas jaunamečiųbus susirinkimas
vaikų ir tėvų ir bus pradėta 
jaunimas 
žaislų, o 
mokymas
šokių; vėliau gi pradėta Lietu
viu kalbos mokykla.

Mokyklėlę vadovaus: Adelai
de Miliauskaitė, Ona Karpienė, 
Elena Andersonienė ir Ona Ma- 
čytė.

Vaikai ir mergaitės apie 10 
m. amžiaus prašomi atsilanky
ti, ir kviečiama su jais ateiti 
motinos ir tėvai pasitarimui.

Pribukit prieš 3 vai. po pie
tų, tiesiog i Lietuvių salę.

mokyti 
po Velykų 
Lietuviškų

Lietuviškų 
prasidės 
tautiškų

VincasNAUJOJ VIETOJE.
Puzinas atsidarė gražią didelę 
užeigą naujoje vietoje, 
Superior avė. Jo vieta .vadina
si BILL’S CAFE. Kviečia) sa
vo senus draugus atsilankyti.

8100

DZIMDZIAI iš Chicagos va
žiuoja su maršrutu į rytines 
valstijas, taigi pasižadėjo 
aplenkti ir Cleveland© 
atsilankys sekmadienį, 
žės 5 d., Lietuvių salėje, 
naujomis 
juokais ir naujais veidais, ža
da atsivežti visą savo muziką 
šokiams, nes po programo bus 
šokiai. Vėliau bus pranešta 
kas atsilankys.

ne- 
čia 

Gegu- 
su 

dainomis, naujais

Rašo Adv. James Metzenbaum 
Ohio Valstijos Senatorius 

o o o
NARKOTIKAI

Jau keliolika metų kaip Federalė 
Valdžia uždėjo griežtą suvaržymą 
vartojimui ir pardavinėjimui narko
tikų.

Tačiau Ohio nieko tuo reikalu ne
buvo padarius, taigi šioje valstijoje 
narkotikų platinimas eina lengviau 
negu kurioje kitoje valstijoje.

Dabar, Atstovai Mourey ir Arm
bruster patiekė bilių kuris taikomas 
apsaugoti Ohio valstijos gyventojus 
naždaug tokiu pat budu kaip Įvesta 
Federalės taisyklės. Tai yra labai 
naudingas žingsnis.

CHAIN KRAUTUVIŲ TAKSAI
Daugelis valstijų turi išdirbę pla

nus aptaksavimui ‘chain stores’ — 
krautuves kurių paskiros kompani
jos turi Įsisteigusios šimtais per vi
są valstiją. Tas žygis daroma su
varžymui jų plėtojimosi ir tuo pa
čiu gavimui daugiau taksų.

Šiuo tikslu, paties Clevelando at
stovai Nicholas Schiesier ir Stanley 
J. Zablotny patiekė taisykles taiko
mas aptaksuoti Ohio chain krautu
ves. •

Ęet štai, Organizuoti Darbininkai 
pasireiškė griežtai priešingi tokiam 
aptaksavimui.

Mažų krautuvių savininkai, kurie 
sunkiai vargsta darydami pragyve
nimą, labai remia sumanymą sulai
kyti plėtimąsi chain krautuvių.

Tas dar kartą parodo kaip kožnas 
žmogus turi skirtingas pažiūras.

DENTISTŲ SKELBIMAI
Praeitų kelių metų bėgyje, dideli 

Ohio miestai buvo užpildyti dentis
tų skelbimais.

Net prieita prie to kad nekurios 
krautuvės užlaiko dentistus ir įren
gė jiems žmonių priėmimui kamba
rius savo įstaigose, ir plačiai skelb
dami bando sutraukti daug žmonių.

Prieš tai smarkiai kovojo dentis- 
tų draugijos ir jų nariai.

Dabar tapo patiektas bilius kuris 
taikomas uždrausti dentistų profesi
jai skelbtis, tikslu pastatyti šią fro- 
fesiją ant aukšto etiško laipsnio.

Tie kurie pasinaudojo iš šitokių 
skelbimų, deda visas pastangas prieš 
pravedimą tokių suvaržymų, tikrin
dami kad publikai padaroma gero 
atliekant darbą žemesne kaina, nes 
dentistai kurie plačiau skelbiasi tu
ri daug daugiau biznio ir gali pigiau 
patarnauti.

Iš kitos pusės, dentistų profesija 
griežtai tam priešinasi tikrindama 
kad komercializuota dentisterija ir 
skelbimais pacentų jieškojimas ne
pritinka. Sako kad tik automobilius 
galima išdirbti dideliais skaičiais, o 
dantų taisymas ir prižiurėjmas turi 
turėti prideramą atidą, taip kad as
muo galėtų būti užtikrintas jog jo 
dantų taisymo darbas bus atliktas 
gerai.

Youth’s Forum
AN EDITOR REPLIES TO 

COUGHLIN
BY PETER SKUKAS

Last Sunday the black robed 
apostle of Royal Oak, Michigan, in a 
microscopic way supinely admonish
ed, in blanket, all the editors for 
their superior silence on his pet 
subject and its discreetness. This, 
in a way we feel, has stepped on our 
largest corn and thereby hasten to 
place our position clearly before our 
readers lest men in the catagory of 
Martin Žitkus respond with a bar
rage of words bursting over -me in 
a manner similar to skyrockets des
cending upon a gazing, gauky mul
titude in a Fourth of July celebra
tion.

“Dear Skuk:”
“You Skunk. For a long 

time I thought you were a true 
friend of the forgotten, but now 
I find you to be a capitalist of 
the first order, first in magni
tude, and second in volubility. 
From authentic sources of people 
who are in the know or make it 
their business to know, I find 
you have in your customary 
trade mdrk, possibly an X, one 
share of stock in the Lithuanian 
Savings and Loan ordeal (State 
of Nebraska), several subscrip
tions in the Lithuanian Hall, 
several insurance policies, a car 
and other miscellaneous holdings 
testifying to your undying be
lief in capitalism.

“Further than that you are a 
perfect slouch when it comes 
to defending your point of view 
in words. A perfect blotch as 
large as any inkspbt and as 
dark as the Black Hole of Cal
cutta. Your begotten malcon
tent moves me to assail you a 
begonia, glittering in grime. 
What have you to say for your
self. assinine as the remark may 
be?”

Discontentedly yours, 
O. G. P. U.”

Now certainly, letters of this in
tonation cannot inspire very placid 
thoughts, tranquil as the days be 
with Bock beer added in for good 
measure. Mr. O. G. P. U. pours upon 
the humbled person.

WRESTLING
BY K. J. M.

You may read about the savagery 
and barbarity that occured in the 
amphitheater centuries ago but if 
the demonstration that was dis
played at the Central Armory on 
Wednesday evening, between two of 
the world’s roughest rasslers, didn’t 
appear to be a repition, or history 
repeating itself, then it is my opin
ion that the human race is really 
growing weaker.

The bloody onslaught lines up to 
this effect: George Zaharias, 240 
pound Greek, trounced Ernie Dusek, 
the chair-throwing 
1, for the first fall

The second fall 
odd minutes, /when 
got his Bohemian 
man Zaharias, with 
tackles, punches, and hair pulling, 
that was enough to put any ten of 
the onlooking fans in the hospital 
for a month.

Brother Ernie really put on his 
act of blood curdling- inhuman dirty 
work in the deciding fall. Even tho 
the chairs were tied down a score 
of fans ripped them apart, dashed in 
to the ring and came very close to 
annihilating him, but for the strong- 
arm of the law. The decision was 
given to Zaharias who lay prone on

excitant, number 
in 19 minutes.
followed in 10 

the Doity Dusek 
up, to pin bad- 
a series of kicks,

Phone: ENdicott 4486

FATHER

blasts conferred upon 
Father Coughlin, you 
this probing must be 

utmost preparation

G820 Superior Ave. Cleveland, O.

AKRON

.IAUNAMEČIŲ MERGAIČIŲ 
skyriaus Moterų Sąjungos 36 
k]~. narių svarbus susirinkimas 
bur laikomas šį šeštadienį po 
pietų, p. Kuncaičiu namuose, 
13424 Kelso avė, Nariai pra
šomi atsilankyti. Kom.

LIETUVIŠKA DUONA
Reikalaukit iš musų tikros 

skanios Lietuviškos duonos, 
kuria išvežiojame į namus, 
kasdien šviežią.
Taipgi kepam visokius pyra

gus, pyragaičius ir Lietuviš
kas baronkas, ir pristatom į 
namus.

Frank Kuncaitis
LIETUVIŠKA KEPTUVĖ 

4229 West 130th St.

the canvas, due to the eye gouging 
and strangle holds administered by
his opponent.

The semi-final, resulted in a much 
surprised win for Pat McKay over 
his very formidable opponent Jack 
Donovan in 27 minutes. Heap big 
bad Injun, Sun Jennings struggled 
to a close draw with Jim Henry. 
Charlie Anderson met his downfall 
at the hands of Danny Winters in 
15 minutes. Red Ryan made Frank, 
Noewer say enough in exactly 22 
minutes.

Next 
Pojello 
wrestle 
final.

week the promoter, Karl 
is one of the headliners to 
Little Beaver in the semi-

mini iimhw
J

Sekmadienį — nuo 4:30 vai. po pietų KORTAVIMAS ir KOŠELIENOS VAKARIENĖ

Kovo-M^rch 31 lietuvių sa
■ ** wS ■ E Išpuošimo Naudai Vakaras

J * Atsilankykit kiekvienas į šį didelį Pinaklio kortavimo vakarą — jums gali tekti garbė likti Clevelando Lietuvių Pinaklio 
Čampionu ir už tai tekti dovana. Dovanas gaus du arba dvi kurie prieš visus atsilaikys. Kurie išsimes iš turnamento, 
tie galės tęsti kortavimą tarp savęs. Taipgi galės kortuoti ir tie kurie į turnamentą nestos. Visiems bus vietos ir įvalias 
smagumo. Lošimas bus viršutinėje salėje. Atsineškit savo kortas ir kas gali stalelius. Kortavimas bus iki 8 vai., ta
da duosis vakarienė, o paskui — kortavimas iki pabaigai, iki paaiškės kas yra Lietuvių Pinaklio čampionas.

KAS BUS CLEVELANDO ČAMPIONAI? Įžanga ypatai tik 25 centai
-•j-*}—j—-j—j—5—5—j—
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Adding the 
the editor by 
can see that 
met with the 
permeated' throughout with diligence, 
and, may I add, with caution.

Father Coughlin, one of the few, 
who has revived and salvaged from 
the 
and 
into a parlor game partaken by all 
those who possess a radio, can af
ford to buy new tubes and can pay 
their light bill regularly, has one 
large leap as a handicap in rela
tion to our standard. For years 
the good father has carried out the 
duties prescribed by his office, for 
years he has listened' to sins, causes 
thereof and has given remedial ad
vice in an effort to nip the bud in 
the proverbial root to prevent their 
reoccurance. Then armed with ora
torical ability received by espousing 
regular Gospel principles every Sun
day morn to a gay-worn congrega
tion whose receptivity varies, at 
times, with the pitch of his voice, 
one can easily observe the obstacles 
thus overcome place him in the first 
rank as public speakers. Though all 
who answered the call are not called, 
many must stand by and are passed 
up by those who believe a calling is 
merely a tool and not a product. 
Others stay fast and are made to 
look like pikers when placed com
paratively together. It is the mis
fits who balk at the fitted. Lacking 
that certain something, their only 
recourse is to expound by deriding 
their brethern of the blackened sack
clothes.

(TO BE CONTINUED)

depths the art of oratory 
has once more pedestailed it

YOUNGSTOWN

Knowsey Knoos Hail to the Akron Lithuanian So
cial Club—the victors—conquerors
of the Y.L.S.C. However due to . 
our altruistic nature no further com
ments need be made concerning the 
March 16th affair, a date long to 
be remembered by the A.L.S.C. If 
there are any comments to be made, 
either pro or con, let them be made 
by other sources. It ig merely the 
purpose of the following discourse 
to give you the facts and you can 
be your own judge concerning the 
authencity of the above statement.

The outstanding feature of the 
entire affair was of course that 
championship basketball game be
tween the quintets of these two 
clubs. It was a great game, bit
terly fought, with the A. L. S. C. 
emerging victors by the score of 
28 to" 16. The Akronites, paced by 
the uncanny shooting of Darulis and 
Stqkos which was bolstered up by 
the impregnable defense of Rokus. 
Rozuk, Waller, and Yenicky, lead 
throughout the entire contest, with 
the exception of he opening minutes 
of play when the Y.L.S.C. was on 
top 3 to 2.

The Youngstowners fought desper
ately throughout the entire battle 
but the consistent smooth playing 
of the Akronites was too much to 
overcome.

Subonis and B. York played a bang 
up game for the losers but to no 
avail.

In the preliminary game the Akron 
lassies were defeated, 18 to 14, by 
the Bobolinks, also of Akron. Liz 
Trumpikas paced the Akronites with 
4 points while Green copped the 
scoring honors with 6 counters.

After the games there was a 
general get-together at the Y.W.C.A. 
Here amidst card playing and gen
eral hilarity a tasty luncheon was 
served. After the eats the Youngs
towners conceived the bright idea 
of having a bowling match with the 
intention of at least breaking even 
in the evening’s competition. So to 
the bowling alleys it was. Just what 
transpired there little need be said. 
Just look at t’fe following facts and 
draw your own conclusions.—

Y.L.S.C. 489 A.L.S.C. .670 •

That briefly is a resume of March 
16th, Akron’s victory day. Hbwever 
in closing, may we publicly say, in 
either victory or defeat we cherish 
our contacts with the Y.L.S.C. ano 
hope that this was only the begin
ning of a keener spirit of competi
tion—a spirit of greater friendship 
—between our respective organiza
tions. Yessir, whether you win or 
whether you lose, or wether we win 
or lose we always have a grand and 
glorious time. Don’t we?

Pinch-hitter.

By SUPER SNOOPER
Boy, oh boy, what a week-end! 

just glanced over the report of my 
faithful spies, and what a report. 
Yes sir, there are exactly seven 
hundred and seventy-seven snoops, 
the most successful haul since the 
inauguration of the S.S.S. However 
I am lugubrious to relate that due 
to the limited amount of space, I 
will only be able to forward to you 
a very few of these exclusive snoops. 
So if you do not happen to come 
within the scope of the ensuing 
comments, refrain from congratulat
ing yourself for having escaped the 
vast network of the SSS. For you 
haven’t. Anything that you did or 
didn’t do on March 16th is on record 
at the SSS Secret Service Bureau, 
filed away un>U an oportune time is 
available for making its exposure. 
So read and reap.
WHAT A MAN—Do you know that 
Peter Yenicky actually has hair on 
his chest? Our spy No. 7, who 
chanced to be in the dressing room 
after the basketball game, reports 
that after close and careful observa
tion he is sure that he spotted two 
and maybe three hairs on his manly 
bosom.
STEELTOWN SOOTHER—Since the 
evening was somewhat spoiled, by 
the double defeat for the lads from 
the Steel City, we sincerely hope 
that they at least enjoyed their trip 
home, despite their fruitless efforts 
in the rubber town. Forget it, boys. 
You must be patient and get pre
pared and maybe. . perhaps. . probably 
. .undoubtedly, .someday, yes, some
day your chance will come, revenge 
will be very very sweet.
CHAMP CHUMP— Can you imagine 
that Tony Waller has enough intes
tinal fortitude to accuse the super
snooper of disclosing a fallacy. He 
claims that the report concerning the 
rumble seat ride with Bertha is un
true because they both slept all the 
way home. So if that’s the case, 
may we add, “Tony, you're a first 
class chump”. Imagine, sleeping, 
with Ohio’s Lithuanian beauty num
ber one by your side.
SPRING TRAINING ? ?—Say, Bill, 
you weren’t by chance trying to get 
in a little spring football practice 
during that game? May we remind 
you that your football days are al
most over. Remember, you’ll be 
graduating from the universify this 
June and any spring training is 
merely a wasted gesture on your 
part.
OVERHEARD—During one of the 
tenser moments of that great bas
ketball game, a certain recent Gar
field graduate, turned to Hank Hel
lish and excitedly remarked: “Gee, I 
hope Akron wins. • How many more 
points do they need to finish the 
game?”
TOAST TO GUSTY—Gusty Lucas is 
probably the only Youngstowner who 
enjoyed his sleep upon returning 
home. He was the only one from 
the steel town to come through with 
a victory when he defeated Connie 
Kubilus in bowling, 97 to 92.
BASHFUL BASKETEER — George 
Stokos, Akron’s clever Forward, and 
Bertha Gariones, Akron’s beauty 
queen, seemed to be getting along 
pretty good during the entire even
ing. Although Georgie is a little 
bashful, the A.L.S.C. will take care 
of that if he hangs around a little 
longer.

By the way Bertha, how did that 
stroll home with George compare 
with that rumble seat 
Tony? Sorry we 
spy on the job, but they have to 
sleep some time. Anyway 2:00 a.m. 
is no time for anyone to be strolling 
around, even though it was a spring
like evening—I mean morning.
SSS SUGGESTION—If, perchance 
the Y.L.S.C. is attempting to devise 
some sort of competition by which 
they might be able to conquer the 
A.L.S.C., may we suggest a woman's 
billiard team. After watching that 
big little Lucas girl sinking those 
intricate shots (she actually made 
four balls during the entire evening) 
it seems that this really is an avenue 
of victory. All she needs is more 
practice and with Bennie York 
a tutor they might be able to 
places.

i

be, 
to 

Akron

Painful though this job may 
rise valiantly to the occasion 

write about our defeat in 
last Saturday. The Youngstown 
Lithuanian Social Club went to Akron 
to play basketball against the Akron 
Lithuanian Social Club and there 
discovered that the Akronites take 
their basketball much too 
To salve our feeling about 
the Akron Club conducted 
the Crouse Street School 
their club rooms in the 
building .where everybody . _ 
party games or cards. When we of 
Youngstown had partly recovered 
from the shock of defeat, refresh
ments were served and \this left us 
with our old high spirits entirely 
recovered.

The bloodthirsty Akron boys then 
suggested that we have a bowling 
match so off we went to the bowling 
alleys. The only comment I shall 
make about this match is that it 
was a matter of which team was 
the worst. Closing time for the 
alleys so home we went after a very 
highly entertaining evening.

GATHERED WHILE I

i

seriously 
the game 
us from 
Gym to 

Y.W.C.A.
played

GAPED
a lot of 

im-
Stanley Alekna made 

enemies in Youngstown when 
mediately after the game he suggest
ed that we all sing “I never had a 
chance.”

Are you wondering how Tony Wal
ler happened to be under the table? 
I saw the whole thing and will testify 
that he was too eager to help a 
pretty girl into her chair.

Girls are such brutes. Curly- 
haired Dell was cruelly trying to 
make Nevers blush. He never ’'had 
a chance.

Pete Yenicky plays the wrong 
position on the basketball team. I 
strongly recommend him for center. 
Mrs. Yenicky can well be proud of 
her son Pete. He led the bowlers 
with an astounding 204 score.

Whose side was Eva (Croiser St.) 
Kazlauskas cheering for? She was 
wearing while sailor pants, a white 
turtle-necked sweater 
cap. Wonder where 
pants ?

I suggest that the
I Kazlauskas’ be given nicknames.X

Personal to I 
is causing a 
parents and 
scramble for 
mornings.

Youngstown 
ence of another blond. 
Antoinette Backus who is home from 
nursing school in New York for a 
short vacation.

ST. PATRICK’S DAY IN 
YOUNGSTOWN

A group of Club members got 
gether for an informal party at 
home of Mr. and Mrs. Walter An
drews. Everybody enjoyed them
selves at games and speech making. 
Charlie Nevers led the soap boxers 
with a talk on the Communistic 
party while Jimmy Yurchisan ably 
defended the Capitalists.

Be seeing you.
Innocent Bystander

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furnasus. 

lengiu 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

and a white 
she got the

Misses Eva

Mr. Karpius—The Dirva 
fierce rivalry between 
their children. They 
the paper on Friday

is graced by the pres- 
She is Miss

to- 
the

BILL'S CAFE
HIGH PROOF ALUS

Graži užeiga — nauja pa
togi vieta. Kviečiame savo 
draugus ir visus šioje sri
tyje gyvenančius Lietuvius 
atsilankyti.

Vincas Puzinas, Savin.
8100 SUPERIOR AVE.

ride with 
didn’t have a

for
go

No.PAT THE STRATEGIST—Spy 
17 reports that he saw Pat Roman 
neatly wrapping up several of those 
tasty shamrock cookies and many 
pieces of that delicious candy that 
was served for dessert during the 
party after the basketball game. 
Well, Pat, that’s very good strategy 
to get back on the good side of 
the dear wifey, but why let the 
A.L.S.C. defray the expense?
LAST MINUTE REPORTS—

If score keeper, Joe Yenicky, made 
any errors in the scoring columns 
its probably due to the’ fact that 
during most of the game he had his 
eye on a certain Youngstown lass. 
Say, Joe. you’re not thinking of chis
eling in on your brother’s territory? 
Exactly 1623 people witnessed that 
great game.... It undoubtedly was 
an exciting game, for Jerry Yenicky 
and his charming girl friend were 
up on their feet during the entire 
battle. Say, Jerry, how about an 
introduction?

EDITOR’S NOTE: . 
ments of any personal 
interest will be cordially 
Send or phone yours in, 
than Tuesday evening.

Announce- 
or social 

- accepted, 
not later

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

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.

Juozas Pečiulis
Užlaiko Gražią Alinę ir
@ Valgyklą

r
 Užlaiko geriausį 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 į na
mus, visada čia jo galit gauti.

1248 East 79th Street
Netoli Superior Avenue

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

Dr, Peter P. Palsis
Lietuvis Gydytojas

8102 Superior Ave.
Telefonai

Namų: HEnd. 1373 
Ofiso: GArf. 1373 *
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VOKIEČIŲ MIL1TARIZMAS VĖL IŠSIVERŽĖ

Gyvuliškas žmogaus no
ras kitą žmogų užpulti, ką
sti ir užgrobti tą ką jis tu
ri išsiveržė Vokiečiuose iš- 
naujo, ir štai Kovo 16 d. vi
same pasaulyje paskilbc ži
nia kad Vokietija suplėšo 
Versailles sutartį kuri bu
vo uždraudus Vokiečiams 
ginkluotis, ir padidins savo 
vo kariumenę iki 480,000 
vyrų.

Versailles sutartimi Vo
kietijai buvo nustatyta pa
laikymas apsigynimo kariu- 
menės 100,000 vyrų skai
čiuje. Tačiau Hitler ir jo 
kabinetas dabar, po slapto 
posėdžio pareiškė pasauliui 
kad Vokietija “pasiliuosuo- 
suoja nuo visų Versailles 
sutarimi uždėtų priderys- 
čių” ir pirmiausią žingsni 
padaro apsiginkluodama iki 
sočiai. Nors Vokietiją nie
kas nepuola ir visos valsty
bės užtikrina jai apsaugą, 
tačiau “kultūriškų” Vokie
čių didelis “iškulturėjimas” 
verčia juos apsirūpinti vi
somis militariškomis prie
monėmis kad progai pasi
taikius galėtų ką nors pul
ti su geromis pasekmėmis.

Vokietija- padidina savo 
armiją iki 480,000 vyrų ir 
jie turės priverstiųai tar
nauti du metu.

Nors Hitleris sakosi Vo
kietija tą daranti tiktai su 
mintimi Europos taikos, ta
čiau žiūrėsime ar ilgai ta 
“taiki mintis” Vokiečių gal
vose bus.

Vokiečių ginklavimąsi ir 
kariumenės padauginimas 
privers kitas valstybes la
biau rūpintis apie savo ap
saugą, o visa Europa turės 
kasdien laukti kada Vokie
čiai užpuls ir pasijungs sau 
Austriją. Šią svajonę Vo
kiečiai bandys pirmiausia 
Įkūnyti.

-i: sjs sis

Rusija taip pat pasisakė 
kad ji smarkiai ginkluojasi 
ir nenori užsileisti jokiai 
kitai valstybei. Sovietų ca
rai Įtaria Angliją užsileidi
mu Vokietijai, ir sako, jei
gu bus pavelyta Vokietijai 
ginkluotis, Rusija dar dau
giau ginkluosis.

Keisti gyvuliai yra žmo
nės: viet.oj kožnas savo ri
bose ramiai gyventi ir žiū
rėti savo naminių reikalų, 
kultūriškai kilti ir gražiai 
su kitais sugyventi, stengia
si būti vienas kitam pavo
jingesnis, ir Įsivaizduoda-, 
mas kad jį kitas tyko pulti, 
pats kitą puola pirmiau, ir 
taip sukelia karus.

“Nuzalatino”.... ir 
Tylėkit

SLA. organe “Tėvynėje” 
paskelbiama kaip Pild. Ta
ryba savo pastarame suva
žiavime apsidirbo su narių 
protestais del pakėlimo mo
kesčių. Rezoliucijas nuo 38 
kuopų numetė į gurbą, pa
skelbia kad tie penki centai 
yra reikalingi, ir kad dar 
jų neužtenka.

Toliau, pagiriama Pildo
moji Taryba kad ji “perei
tais metais sutaupė apie 
$40,000 išmokėjimų”, už ką 
nariai turėtų paglostyti to
kius “taupius” ponus. ...

Iš kur sutaupė? Juk at
skaitoje po pereito seimo 
visą laiką matėsi didžiau
sios sumos išmokėjimų už 
‘keliones ir sugaištis’ net ir 
tiems kurie ima nuolatinę 
algą ir negali turėti jokių 
kitų “sugaiščių”.

Du dalyku “Tėvynė” turi 
būtinai padaryti SLA. na
rių labui: paskelbti vardus 
ir pavardes Detroito sei
mo delegatų kurie po seimo 
gavę laiškus balsavo UŽ 
uždėjimą 5c mokesčių. Na
riai ir kuopos turi žinoti to
kius “veikėjus”, kurie par
sidavę politikieriams neat
sižvelgė į visuotiną narių 
gerovę ir balsavo už pakė

limą mokesčių. Tokius “ge
rbs širdies” delegatus pri
valo daugiau Į jokį seimą 
nerinkti, nes jie šokdami 
pagal politikierių dūdą vi
sus narius iš SLA. išvaikys.

Toliau, “Tėvynė” turi pa
skelbti ką Pild. Taryba pa
darė sumažinimui nežmo
niškai aukštų kaštų už “fo- 
reklozavimus” atimant iš 
skolininkų namus. Juk čia 
advokatai pasiima šimtais 
dolarių už darbą kuris nė
ra vertas daugiau šimto.

Kada pasiliaus skutimas 
Susivienijimo iš šios pusės 
šimtais dolarių tada nebus 
reikalingi nei tie penktu
kai, kurie vistiek nesudaro 
reikalingos sumos defecitų 
padengti, kaip ir “Tėvynė” 
praneša.

Komunistai veikia. Suv. 
Valstijų kariumenės ir ka
ro laivyno viršininkai sako 
kad tarp kariumenės ir jūr
eivių visomis pastangomis 
darbuojasi • komunistų agi
tatoriai norėdami pasėti ne
pasitenkinimą ir neištiki
mybę valdžiai. Jų litera
tūra ragina kareivius sabo- 
tažuoti ginklus ir amunici
jos sandėlius karui kilus.

Kuboje išleista uždraudi
mas vyrams augintis usus 
tokius kaip turi Hitleris.

LIETUVOS LŪŠNA

“Ką Jus Pasakysit 
Tada?'”

“Dirvos” redakcija gavo 
laišką iš Chicagos nuo ko
kio tai matyt šiek-tiek inte
ligentiško asmens, kuris iš
rašo kelis “Dirvą” pažemi
nančius sakinius, patikrin
damas kad “antras skridi
mas” vistiek įvyksiąs, ir 
su pašaipa sako: “Ką jus 
pasakysit tada kai ‘Litua- 
nica II’ nulėks; kur tada 
dėsit savo akis?”

Nors Į anonimiškus laiš
kus redakcijai nėra reikalo 
atsakyti, tačiau kitame nu
meryje “Dirvoje” tilps re
dakcijos atsakymas ir pa- 
&i£kinimas apie tai.

Lietuvos lūšnoj kerpėtoj
Jau daugel gimė milžinų, 
Jau daugel žygdarbių laimėta 
Garbingų Lietuvos sūnų —

Maironio, Tumo ir daugybės
Kitų mus laisvės nešėjų
Darbai juk aiškiai tai pažymi,
Ir jiems tik lenkiamės mes nu!. .. .

Tai ne todėl kad amžinoji 
Garbė jų papuošė vardus, 
Tik pavyzdys jų ryžtumas 
Praskynė laimės mums kelius!

Juk daug, o daug sūnų tėvynės
Ten šalo Sibiro laukuos,
Paguldė galvas kad šviesesnis
Butų rytojus Lietuvos!

Tai knygnešiai! Ir jus, karžygiai, 
Ką ginklu skynėt mums kelius!
Garbė per amžius lai jums buna
Už taip prakilnią auką jus!

Lietuvos lūšnoje kerpėtoj
Jau daugel gimė milžinų —
Tai kalba, laisvė mus laimėta,
Ir žygiai Lietuvos sūnų!

Girėnas, Darius — ir jie štai
Pažymi šiąją tiesą mus,
Kad amžiais Lietuvos mus vardas 
Yra garbingas ir kilnus!

“K.” Antanas Raškauskas.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

VOKIEČIAI NERIMSTA
Pasaulinis karas, pasiro

do, neišrišo pagrindinių Eu
ropos politinių klausimų. 
Anglija, Prancūzija ir Ru
sija vėl buriasi prieš Vokie
tiją, kuri, Austrijos vieton, 
pasikinkė netikėtą talkinin
ką, eks-Lietuvio Pilsudskio 
vadovaujamą Lenkiją, kuri 
tokiu budu pasidaro išdavi
ke Vytauto ir Jogailos prieš 
Vokiečius vestai politikai.

Vokietis Dr. Schwende- 
mann šiomis dienomis Ber- 
line išleido 200 puslapių 
knygą, kurioje nurodo kaip 
Vokietija jau sutrupino da
lį Versailles sutarties ’ ir 
ruošiasi sutrupinti kitas.

Versailles sutartis tai su
tartis kuri Lietuvos vals
tybei Klaipėdos kraštą da
vė, tiesa, su “pavadžiu”. 
Vokiečiai ir šitą dalį sutar
ties nori sunaikinti kaip 
sunaikino kas draudė jiems 
apsiginkluoti, ir kas liepė 
už karo nuostolius atlygin
ti. Dr. Schwendemann bu
vo vienas Vokietijos žino
vų be pasekmių pasibaigu
sioje nusiginklavimo konfe
rencijoje. Ir jis sako:

“Kova Versailles sutartį 
pertaisyti jau davė žymaus 
pasisekimo. Vienpusis Vo
kietijos nuginklavimas jau 
neveikia. Jo vieton vyksta 
karinės apsaugos atstaty
mas, o ir dabartiniai Vokie
tijos rubežiai ne amžini. 
Amžina tik stebėtina Vo
kiečių tautos gyvybės spė
ka.”

Lietuvis tačiau gali saky
ti kad amžina ir Lietuvių 
tautos gyvybės spėka, kuri 
turi tiek pat teises pasauly
je reikštis kaip Vokiečių. 
Vokiečiams jokios garbės 
nėra naudotis savo 60 mi
lijonų gyventojų didumu, 
savo moderniškais plieno 
fabrikais, plieno ir anglies 
kasyklomis, lėktuvais ir šar
vuočiais, ir grąsinti mažai 
trijų milijonų ramių žem
dirbių tautai, kuri tetrokš
ta laisvai savo tėvų žemėje 
gyventi. Jeigu tiktai tokiu 
“smarkumu” ta “stebėtina 
Vokiečių tautos gyvybės 
spėka” pasireiškia, žmonijai 
butų geriau jei jos pasauly
je visai nebūtų.

JAUNATVĖS DIENOS
Kaip prabėgo staiga
Ta jaunatvės diena
Iš nežinomo užklydus krašto.
Bepaliko tiktai
Vien raukšlėti veidai
Ir.... nunešti gyvenimo naštą.

•••••««•. Aki daluže-karti, . 1
Gal mirtis .jau arti,
Tiek, man rodos, nereiks kiek reikėjo.
Kas praėjo, pražus,
Ir aidužio nebus
Kad gyveno čia jaunas, kentėjo... .

Mažeikiai. _ _ Paulius Gaubys.

SU KUO LIETUVA 
PREKIAUJA

Šiuo metu Lietuvos eko
nominiai santikiai su atski
romis valstybėmis labai pa
sikeitė. Prieš keletą metų 
Lietuva turėjo plačius pre
kybinius santikius su Vo
kietija. Tada Lietuvos im
porto ir eksportą daugiau 
kaip pusė tekdavo Vokieti
jai. Del susidariusios padė
ties Klaipėdos krašte Vo
kiečiai prieš Lietuvą eko
nominį karą pradėjo: ėmė 
smarkiai varžyti Lietuvos 
prekių įvežimą, net tranzi
tą — pervežimą Lietuvos 
prekių per Vokietiją į ki
tas šalis, — tuo nuorėdami 
Lietuvą priversti nusileisti 
politiniais klausimais. Lie
tuva irgi susiaurino Vokiš
kų prekių įvežimą.

Dabar Lietuva daugiau
sia prekiauja su Anglija, 
Sovietų Rusija, Prancūzija, 
Latvija, Belgija, Holandija, 
Danija,1 Italija, Šveicarija, 
Švedija, Austrija, Čekoslo
vakija, ir mažiau su kito
mis valstybėmis. Su šio
mis valstybėmis Lietuvos 
prekybinius santikius sten
giamasi išplėsti. Tsb.

PABEGUSJSRUSIJOS
Tatjana černavina, pabėgus iš “Sovietų 

Rojaus,” pranašauja skaudžią ateitį 
Rusijos jaunajai gentkartei.

Pabėgus iš “sovietų rojaus” po ilgų 
metų kentimo sovietų nelaisvėje, galutinai 
patekus Į Suomiją ir į platųjį pasaulį Tat
jana Černavina, išleido knygą, kurioje ap
sako kaip jos vyras, mokytas tyrinėtojas, 
tapo ištremtas ant Solovecko salos, o ji pa
ti, kaip daugybė kitų mokytų asmenų, bu
vo uždaryta Leningrade kalėjime.

Du sykiu per metus po jos išleidimo 
iš kalėjimo, ji su savo vaiku galėjo aplan
kyti savo vyrą tremtinių saloje. Jie pla
navo pabėgimą ir buvo pasiryžę verčiau 
žūti gelbstintis negu gyventi “aršesnį gy
venimą negu mirtis”. Pabėgę iš Rusijos 
apsigyveno Suomijoje, paskihu dasisiekė 
Į Londoną, apsilankė Amerikoje ir kitur.

Kalbėdama apie Rusiją ji sako kad 
apie tą šalį kalbėti yra nepatogu delei nuo
lat ten keičiančiųsi visų dalykų. Kokia to 
pabaiga bus sunku spėti.

Plačiau ji pasakojo apie savo nutėmi- 
jimą moterų gyvenimo. Moterys, sako ji, 
sovietų sistemoje labai sunkiai kenčia. Jos 
yra verčiamos dirbti vyrų darbus, kasyk
lose, ant kelių, namų statyme, ir dirbtuvė
se, nežiūrint ar jos tai gali atlaikyti ar ne.

Užrubežyje platinama gandai kad Ru
sijoje moterys didžiuojasi galėdamos dirb
ti lygiai su vyrais. Profesiniuose darbuo
se, taip. Bet jos jokiu budu neskaito sun
kaus rankų darbo sau pasididžia dmu ir 
kokiu nors moterų laimėjimu. Po teisy
bei, jos jaučiasi labai prispaustos ’ir nusi
minusios. Niekas dar negali pasakyti kaip 
šitoks moterų darbas atsiliepia į moteris. 
Nei kokią Įtaką padarys į sekančią gent- 
kartę.

Tiesa, yra moterų kurios dideliuose 
miestuose turi progas prie geresnių darbų. 
Jos sėdi teisėjų suoluose ir užima biznio 
vedimo vietas. Bet tai tik saujelė, ir jos 
negauna tų vietų del savo gabumo ir tin
kamumo. Del to tik jos tose vietose sėdi 
kad gerai stovi komunistų partijoje.

Bet reikia atminti jog Rusija yra mil
žiniška šalis, ir nei dešimtas nuošimtis 
dirbančiųjų moterų negyvena dideliuose 
centruose. Dauguma gyvena kaimuose ir 
miesteliuose ir turi labai apverktiną gy
venimą.

Joms moka taip mažai kad jos nega
li žmoniškai pragyventi. Moterys turi ei-- 
ti dirbti ii’ negali pasirinkti sau darbo. 
Jos retai kada turi laiko matyti ar būti su 
savo vaikais.

Sovietų valdžia didžiuojasi moterų at
liekamu darbu. Jų darbą skaito dideliu 
laimėjimu sovietams. Bet tuomi jie nai
kina moterų geriausias ypatybes.

Toliau Černavina apsako kad Rusijo
je sunkiausias gyvenimas yra intelektua
lų, protaujančių žmonių, nes valdžia nori 
visiškai juos išnaikinti. Komunistai tiki 
kad mokyti žmonės turi dirbti tą patį dar
bą kaip ir visi kiti, o tik komunistai tega
li visus valdyti ir tvarkyti.

Viskas Rusijoje išplanuota centralinio 
komiteto ir žmonės turi tiktai pildyti. Jei 
kas protauja savaip tas turi nukentėti, ir 
yra persekiojamas.

Gana ypatingai valdžia norėjo sutvar
kyti mokslą kada aš buvau Leningrado 
universitete 1932 metais. Studentai buvo 
padalinti Į grupes po penkis. Kožnas tu
rėjo dirbti išvien su savo keturiais drau
gais. Savo paskirų knygų studentas ne
galėjo turėti. Ir egzaminus reikėjo laiky
ti visiems krūvoje. Jeigu vienas per eg
zaminus suklupo tai ir kiti keturi neišlai
kė. Tai buvo mintis neduoti nei vienam 
paskiram asmeniui prasimušti aukštyn.

Ta sistema tačiau,pasirodė netinkama, 
kenksminga, ir turėjo būti apleista.

Bet valdžios idėja yra ta pati: visoje 
šalyje viskas vienaip. Taip tiktai, sako 
jie, visi žmonės gali būti lygus.

Kapitalistiškoje tvarkoje tiktai maža 
dalis turi pinigų ir visus patogumus. - ■ So- 
vietų draugijoje norima palaikyti visus ly

giame laipsnyje, kad visi turėtų maždaug 
tiek pat pinigų, ir visi mažai. Tačiau, yra 
žinoma kad OGPU agentai ii’ kiti viršinin
kai turi viską labai puikiai ir gražiai gy
vena. Darbininkams taip mažai moka kad 
jie negali išlaikyti savo namų. Jie turi 
gyventi susigrūdę krūvoje mažuose val
diškuose namuose, kaip galvijai. Tas pa
daro gyvenimo aplinkybes nepakenčiamo
mis. Žmonės turi gyventi po keturis vie
name kambaryje. Keturiuose kambariuo
se gyvena apie penkiolika žmonių. Visi 
jie vartoja vieną maudynę. Kada reikia 
valgį virti, vienoje mažoje virtuvėje, kur 
yra pečiukas keresinu kūrinamas, visi tu
ri gamintis valgyt, ir Įsivaizduokit kada 
kelios šeimininkės subėga prie vieno pečiu
ko, kas tada atsitinka.

Iš tų šios pabėgėlės apsakymų ir ap
rašymų yra aišku kad “sovietų rojuje” nė
ra jokios gerovės, tik skurdas darbo žmo
nėms, ir be to jie visi turi gyventi kaip 
kokia nustatyta mašina, niekas daugiau.

Cl. P. D.

ŠIS IR TAS

Kaip išrado balioną. Skrendantį ba
lioną, dujų prileistą, išrado Montgolfje, 
žiūrėdamas j pakabintą virš ugnies au
deklą, kuris nuo šilumos putėsi ir kilo Į 
viršų. Šitas jo patėmijimas sukėlė mintis 
padaryti dujom prileistą balioną skraidy
mui ore. . : ■

Kaip išrado paraką. Vienuolis Bert- 
I holdas Švarcas norėjo padaryti auksą, — 
tais laikais kada buvo paskilbę Europoje 
kalbos jog auksą galima padaryti. Švar
cas visai pripuolamai betgi išrado paraką. 
Jis sumaišė Įvairių rūšių miltelius ir kai
tino juos; maišinys su dideliausiu trenks
mu užsidegė. Vienuolis pakartojo bandy
mą ir išrado palaką.

Didžiausias Ežeras. Didžiausias pa
saulyje ežeras yra Victorija, Njanca, Af
rikoje, užimąs 83,300 ketvirtainių kilomet
rų plotą. Didesnis už šį ežerą yra Kaspi
jos ežeras, kuris del savo didumo ir kil
mės dažnai vadinamas Kaspijos jura.

Jauni talentai. Vienas Amerikietis, 
pasinaudodamas įvairiais istorijos šalti
niais ištyrė kokiame amžiuje pagarsėjo žy
miausi pasaulio žmonės. Taip, pavyzdžiui, 
Aleksandras Makedonietis, jau 25 metų 
amžiaus, buvo užkariavęs visą anais laikais 
(ketvirtame amžiuje prieš Kristų) žinomą 
pasaulį. Prancūzijos imperatorius Napo
leonas, vos 24 metus beeidamas, laimėjo 
pirmą savo mūšį ir turėdamas 29 metus 
tapo žymiausiu žmogum savo krašte.

Lietuvos pramonė. Prieš kokį šimtą 
metų Lietuvoje pramonė buvo visai maža, 
tuo tarpu kitose šalyse ji buvo pasiekus 
jau tam tikro laipsnio. Lietuviai tuomet 
patys pasidarydavo visokius įrankius: iš 
medžio dirbdavo arklus, akėčias, statines, 
indus, šaukštus; iš molio darydavo puodus, 
plytas ir tt. Tik pradžioje 19-to šimtme
čio Lietuvoje atsirado didesnės pramonės 
įmonės, kurios ėmė dirbti platesnei rinkai. 
Pirmiausia Lietuvoje sparčiai ėmė augti 
alaus ir spirito gamyklos, kurios vartojo 
vietinę žaliąją medegą.

JUROS MERGA

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikinge merga 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs jų iš
vyti,. pamilo.. 300 pusi..---------------------------- -~

Reikalaukit “pįrvvje” __—,
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II. Neramus Kalnai

ždaug
u, yra 
'šinin-
11 gy. 
a kad 
’ turi

vai-
■s pa- 
iamo-
> vie-
■riuo-

Visi 
eikia 

kur
i tu-į 
kada Į 
ežiu- »

ap-
' nė-
:mo-
<aip 
au.
).

(Tęsinys iš pereito num.)

ba- 
fje, 
1U-
•i 
tis 
iy-

■t-

i- 
3‘
’■

■

I.
Niekas taip ne niekino dabar 

džio kaip senasai Šaulys, Vinkšnių pilies 
valdovas. Jis buvo senų laikų žmogus, 
drūtas ir stiprus kaip ąžuolas plačiašakis, 
nors šešiasdešimts suviršum vasarų pra
gyveno pasaulyje, rustus ir niūrūs kai]) 
tamsi audra.

Mylėjo jisai visus narsius žmones ir 
tuos kurie gyveno kaip jų tėvai gyven
davo.

Neapkentė jis dabar Raivedžio ir ne
mėgino klausyti kaip apie jį žmonės kal
bėjo. O kai jaunas buvo Raivedys, mylė
jo jį kaip tikrą sūnų ir nekartą pagalbą 
jam davė, kaip anam buvo sunku: džiau
gėsi dabodamas jo darbų, džiaugėsi kad 
narsaus darbo naujoji žmonių karta. Bet 
kai atsimainė Raivedys, apsivedęs su sve
timos šalies merga, užgriuvo ant jo Sau
lio širdis, kad jis gėdą daro visiems Dai
navos kareiviams, kad jis motera virto ir 
pas kuodelį atsisėdo, kardą užmiršęs.

O kaip į kalbą prisiėjo, nekartą sakė 
kad sūnų savo vienintelį ir tą nužudyti) 
jei jis panorėtų imti sau už žmoną sveti
mos šalies mergą ir pavirsti tokiu niek
niekiu kaip Raivedys, kurs išsižadėjo tė
vų savo papročių.

O kai kalbėjo tai veidas jo niūrūs bu
vo kaip tamsi naktis, tik akys įdubę ži
bėjo kaip vilko rudens laiku, ir kiekvie
nas prato kad nejuokauja Šaulys, nes del 
gražaus žodžio tai kalbąs. Ir buvo tai 
žmogus kursai neapkentė žmonių daugel 
kalbančių, ir pats kalbėjo mažiau negu jo 
ranka darbų darė.

Tie kurie jį pažino, kalbėjo kad Šau
lys jaunas būdamas linksmesnis buvo. Bet 
dievai laimės jam nedavė: daug buvo pas 
jį sūnų kaip pas arą arelių lizde, bet visi 
mirė, vieni mažų metų, kiti jau bernais 
raiteliais: vienus liga paėmė, kiti kare žu
vo, o treti medžionėse. Tik vienas jau
niausias liko.

O tuoj staiga mirė ir jo žmona. /
Ir gyveno dabar Šaulys vienas, tik su 

Stintini, kurį labai mylėjo.
Augo sūnūs geltonplaukis ir viekan 

ėjo. Augo pas tėvą dvare sėdėdamas, žmo
nių nematęs, gyvenimo nepratęs, nors jau 
dvidešimts dvi vasaras matė jo akys.

Kai jam suėjo šešiolika metų, patsai 
Šaulys jį mokė ir kardą vartoti, ir kilpi
nę tampyt, ir kaip žirgus mand.ravoti, ir 
kaip medžionėje žvėris sekti.

Garsus buvo jo tėvas Šaulys visoje 
Lietuvoje. Ir jį dažnai aplankydavo jo pi
lyje vaidilai iš visų šalių. Mylėjo dainas 
jaunas sūnūs, Ilgis, dainas kur dainavo 
vaidilai apie garsius senovės vyrus, apie 
jų darbus, apie skaisčias mergeles, kurias 
jie mylėję, kurių išsiilgę iš karo namon 
gryždavo ir ten jų gyvųjų jau neberasda
vo. Kai Ilgiui buvo šešiolika metų — sva
jojo kad ir jis, paaugėjęs, darys garsius ' 
darbus, kad ir jį pamylės jauna mergelė, 
tokia daili, tokia skaisti kokios nėra aplin
kui artimoje vietoje, bet kuri gyvena toli
moje šalyje, už jurų mėlynųjų, už girių 
tamsiųjų. Jis manė kad buitis gyvenimas : 
vistiek kaip daina — ir svajojo kaip dai
na svajojo. O kai jam suėjo aštuonioli- : 
ka metų, pajuto didelį ilgesį krutinėję, jau- : 
tė kad stokuoja jam ko, kad buitis ne to
kia kaip dainoje. Diena per dieną slinko, 
štai jau devyniolikta vasara praėjo, ir dvi- ' 
dešimta, o jis vis dar garsiais darbais ne
pasižymėjo ir gyveno kaip visi gyvenda
vo. Tik nakčia, tik sapne sapnuodavo jog 
karan joja tolimon šalin, kad ten vienas 
Gudų šimtus kapoja — ir sapnas jo buvo 
kaip gyvenimas, o gyvenimas kaip sap
nas. Ir ne vieną kartą širdį jam sopėjo 
kad sapnas nėra gyvenimas. Ne kartą 
verkė per miegą kai veltui eina dienos be 
darbų, verkė ne jis bet per miegą širdis 
verkė, kol Ilgis nubusdavo.

Girdėjo jisai ir pasakų, ir nuo žmo
nių, ir nuo kareivių kurie gerai žinojo ir 
atmindavo senovės laikus, ir nuo vaidilų 
kanklininkų apie Liškevos šalį, apie Rai-

Raive-

vedį. Ne kartą jis jam pavydėjo, ne kar- 
j tą norėjo pamatyti tą šalį, o daugiausia 
valdovo dukrą, apie kurią daugel žmonės 
kalbėjo....

Ir dažnai apie ją svajojo Ilgis, dažnai 
ji jam sapne sapnavosi, tai kaip kunigaik
štytė užburta, kur bernelio gelbėtojo šau-

• kė, tai kaip pikta ragana kuri jį užburti 
> užkerėti norėjo....

O kai girdėjo kaip Raivedys tėvų pa-
• pročius pamynė, dievų savo išsižadėjo, kri

vius ir žmones nuvargino, virte virė širdis
1 jo, ir neapkentė tada visa širdimi ir tėvo ir 

dukters. Ir klausė tada pas Šaulį, pas 
vaidilus, kol iki šiol niekas jam neatker
šijo, niekas jo iš šventos tėvų šalies neiš
vijo, kaip veja kiškį iš jo guolio....

— Dievai prakeikė tą šalį, — kalbėjo 
niūriai Šaulys, — pasieks jį dievų kerštas 
ir be žmonių rankos....

— Ne Raivedžio bijo Dainavos valdo
vai, — kalbėjo vaidilai, — bet dievų, ku
rie šalį tą prakeikė ir užgynė žmonėms 
vaikščioti keliais ką eina ton šalin. Ir už
augs jie medžiais ir krūmais, praeis me
tai, išmirs žmonės kurie pamena dar Liš- 
kevos šalį, o tada užmirš visi kad ji buvo, 
ir niekas nežinos kad ji yra.

Taip kalbėjo visi Ilgiui....
O nuo šitų kalbų tik labiau traukė jo 

širdį pamatyti tą šalį kuri yra užburta, 
prajoti keliu kuris užkeiktas yra, atlikti 
darbą kurio kiekvienas atlikti bijo....

Nubudo Ilgis ankstų vėlaus pavasario 
rytą žaliame vyšnių sode.

Dangus buvo toks gilus, rytas toks 
ramus, medžiai taip gardžiai kvepėjo ir 
paukščiai taip gražiai čiulbėjo — ir tiek 
spėkų pajuto savo krutinėję Ilgis, tiek mei
lės kad visą pasaulį norėjo apglėbti ir 
prispausti drūtai į savo krutinę. Mylėjo 
jis ir dangų mėlynąjį, ir šiuos paukščius 
čiulbuonėlius, ir sodą kur taip gardžiai 
kvepėjo, ir saulutę močiutę kur pro lapus 
barstė ant jo savo spindulius. Ir gyven
ti gyventi jam taip norėjosi, padaryti žmo
nėms ką nors tokio gera gera, kad visi su
prastų kaip jis juos myli....

Ir atėjo jam galvon Liškevos šalis, 
valdovas jos ir jo daili duktė.... Ir pa
gailo jam jų, kol jie nelaimingi, kam jų 
žmonės neapkenčia, ir kodėl juos dievai 
prakeikė.... Ir dar daugel daugel kitų 
minčių užėjo jam galvon.... Daugel dar 
svajojo jaunas kunigaikštis, svajojo kaip 
daina svajoja, ne kaip buitis gyvena.

Ir, pasikėlęs pasibalnojo sau žirgą ir 
nujojo žalion girion žirgo pamandravotų, 
žvėrių pamedžiotų, savo jauno kūno pa
miklintų.... Ilgai jodinėjo, ilgai mandra- 
vojo, kol dajojo į viešą kelią, kurs buvo 
žolėmis sužėlęs ir krūmais apaugęs: tai 
buvo vieškelis kurs Liškevos šalin vedė.

Neilgai Ilgis stovėjo, neilgai godojo, 
žirgą sustabdęs. Pasuko jį į Liškevos ša
lį, suspaudė jo šonus klupsčiais — ir šoko 
žirgas per laukus, krumus ir nubėgo tuo 
keliu kuris Liškevon vedė, kuriuo senai 
nei raitas nejojo, nei važiuotas nevažiavo, 
nei pėsčias nėjo.

Kaip sugalvojo Ilgis taip ir nujojo.....
Jojo visą dieną. Saulė jau žemai buvo kai 
toli, anoj pusėj Nemuno, pamatė aukštus 
Liškevos pilies kuorus....

Ir nežinojo kaip jam ten dajoti, ar 
Nemunu plaukti, ar gal namon gryžti, 
nors ir vėlus jau buvo laikas, nors ir sau
lė žemai ant medžių stovėjo.... Ir sus- 
godojo Nemunu plaukti, Liškevon joti, 
Raivedį pamatyti.... Ne taip Raivedį 
kaip jo dailią dukrą....

(Bus daugiau)

Senbernio Troškimas
Šeštą kartą tą pačią sa

vaitę ateina Jonas Toreika 
į kinematografą žiūrėti fil- 
mos “Jaunystės Karštis”. 
Teatro savininkas galų 
le širdingai paklausia 
Jonui taip labai filmą 
tinkanti.

Toreika atsakė:
— Filmą kaip filmą. Nie

ko tokio. Bet ten yra vie
na scena kur jauna, žavi 
mergiotė rengiasi maudy
tis. Ir kaip tik reikia jai 
visiškai marškinius nusivil
kti ima ir pravažiuoja trau
kinys. Taip ir nepamatau. 
Todėl aš ateinu vis tos sce
nos žiūrėti. Argi 
nors,dieną traukinys 
sivėluos....

Fordas Fordu
Važiuoja Fordas prastu 

keliu pro farmas nedidelia
me forduke. Pro vieną vie
tą pravažiuojant pašaukė iš 
kito automobilio Fordą kad 
padėtų sutaisyti sugedusį 
motorą.

** Pataisius, tas kitas auto
mobilistas, kuris Fordo ne
pažino, duoda jam du dola- 
riu už pagalbą. Fordas at
sakė:

— Aš esu turtingas, pini
gų iš tamstos neimsiu!

— Tai kam forduku va
žinėji jei esi turtingas?

SENI AMERIKOS LIETUVIAI
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Už Tėvo Griekus
— Kas atsitiko? — 

klausė tėvas Stasiuką, 
ris gryžo iš parapijinės 
kyklos apsiašarojęs.

— Mokytoja mane nubau
dė ir tai vis del tavęs. Kai 
aš vakar tavęs klausiau kas 
yra milijonas, tu atsakei: 
“Pasiutusiai daug pinigų”. 
Šiandien mane mokytoja 
klausė, aš tą pat jai pasa
kiau ..; .

Išliko Gyvas!
— Ar žinai koks baisus 

nuotikis mane vakar išti
ko? Visas traukinys perė
jo per mane ir nepadarė 
man nieko blogo!....,

— Kaip tau pavyko išsi
gelbėti?

— Aš tada sėdėjau po til
tu!....

Žvėrių Silpnybė
Levas su zuikiu smarkiai 

susidraugavo. Vieną kar
tą zuikys tarė levui:

— Ar teisybė, ponas le
vai, kad jus nusigąstai ir 
bėgat užgirdę gaidį gie
dant?

— Taip, teisybė, — atsa
kė levas, — ir mes didieji 
žvėrys esam nervingi. Tu 
gal girdėjai kad dramblys 
skubinasi šalin kai tik už
girsta paršelį kriuksint?

— Taip, taip, — pridūrė 
zuikys: — ir mes zuikiai 
turim savo silpnybę. Kai 
tik mes užgirstam šuns lo
jimą, tuoj duodame kojoms 
valią!

ŽEMĖLAPIAI
30c

Su persiuntimu į kitus miestus — 30c. 
šie nietųvos žemlapiai yra labai aiškus,nu
rodanti visus miestus, miestelius": ir bažnyt
kaimius ; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šj žemlapj galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje”

Nekalta Auka
— Žinai ką, brangusis, 

rytoj sueina dešimts metų 
kaip mudu esam. vedę. Rei
kėtų pasipjauti žąsį ir pa
sikviesti svečių.

— Duok ramybę.. Ką gi 
kaltas tas nelaimingas pau
kštis kad mudu apsivedė- 
me?.....

PAIN-EXPELLER

Nuo Geliamų
, ) Sąnarių 

naudokite ’ 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expclleris visuomet 

palengvina skausmus

Jautis Mokytesnis....
Kartą pas ūkininką apsi

nakvojo oro mokslo žino
vas,- meteorologas.

— Ponas šeimininke, ar 
negalėtum man pakloti pa
talinę kur nors sode. Aš la
bai mėgstu tyrame ore mie
goti, o šiandien toks gražus 
oras, šilta....

— Bet, ponuli, šiąnakt 
bus lietaus, kaip tamsta gu
lėsi lauke?

— Netiesa, mes meteoro
logai žinome kada bus lie
taus!

Ir ištiesų, apie vidurnak
tį pradėjo smarkiai lyti.

— Ponais šeimininke, pa
sakyk man, iš kur jus ži
nojot kad šiąnakt bus lie
taus ?

— Matai, ponuli, aš turiu 
seną jautį, kuris visuomet 
guli lauke, bet prieš lietų 
eina į tvartą gulti.

šiuomi vėl panaujiname ap
rašymą senų Amerikos Lietu
vių gyventojų. Pereitų metų 
žiemą “Dirva” bandė surasti 
seniausį Amerikoje gyvenantį 
Lietuvį, ir, ilgiausia Amerikoje 
išgyvenusį, ir tokie buvo jau 
paskelbti pereitą pavasarį.

Dabar sutalpinsime iš pernai 
atlikusius prisiųstus aprašy
mus.

Gi toliau prašome savo skai
tytojų pasidarbuoti ii- prisiųsti 
žinių apie seniausius Ameriko
je žinomus Lietuvius, seniausius 
amžiumi, arba virš 40 metų iš
buvusius Amerikoje.

Reikalinga šios informacijos: 
Vardas, pavardė, amžius, tėvų 
vardai, iš kur iš Lietuvos paei
na, kada ir per kur važiavo į 
Ameriką, pas ką, kokiame mie
ste pirmiausia apsibuvo, kokius 
darbus dirbo, kada vedė, žmo
nos (arba vyro) vardas, vaikų 
vardai.

me-

Religijos Pamokoj
Kunigas: — Jonuk, kodėl 

Adomas kando obuolį ?
Jonukas: — Todėl kad jis 

neturėjo peilio.'

Apsirūpina Priminti
Maža Onytė rašo savo 

draugei laišką:
“Brangi Maryte, parašyk 

kada bus tavo vardadienis, 
<ad galėčiau tau ką nors 
padovanoti. O mano var
dadienis bus šią savaitę”.

VINCAS ZDANYS 
Waterbury, Conn.

Sūnūs Petro, gimęs 1855 
tuose, dabar 80 metų amžiaus;
iš Navikų kaimo, Mockavos v,. 
Punsko parapijos, Suvalkų g.

49 metai Amerikoje, atvažia
vo 1886 metuose prieš Sekmi
nes, pas švogeri Juozą Galinį į 
Mount Carmel, Pa. Ten ir ki
tose Pennsylvanijos vietose iš
buvo apie 11 metų, iš kur pri
buvo į Waterbury, Conn., ir čia 
gyvena apie 37 metai, ir dabar 
esti pas sūnų.

Amerikon važiavo pro Višty
tį, sėdo į laivą Hamburge, iš 
priežasties laivo sugedimo bu
vo sugryžę į Liverpool], Ang
lijoj, iš kur išplaukė ir iš lai
vo išlipo New Yoj;ke-.Nuo Ham- 

'burg'b' ikj Nęjtf Yorko, ant lai
vo išbuvo viso apie 20 dienų.

Vedęs Lietuvoje 1883 metais, 
žmonos vardas Marė (Galiny- 
tė), kuri jau mirus Waterbu- 
ryje Gegužės 9 d., 1923 m. Vai
kų vardai: Vincas, Marė, Mag
dė, Jieva, Adelė, Anastazija ir 
Adomas.

K. BLAŽAITIS 
“Dirvos” agentas

209 Chape! Street 
NEW HAVEN, CONN.

Senoji Tėvynė 
Jus Laukia

Aplankykit savo gimtinį kraštą

Greičiausia kelionė į Lietuvą

Bremen - Europa
Ekspresinis traukinys laukia prie 
laivo Bremerhavene ir užtikrina 
patogų nuvykimą į KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
‘ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND
„HAMBURG 

NEWYORK
ALBERT BALLIN

Patogus susisiekimas geležinke
liais iš Hamburgo.

Informacijų klauskit pas vietinį 
agenta arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD
1119 Euclid1 Ave. Cleveland

ANDRIUS ŽITKUS 
Dayton, Ohio

Pastaba: štai kitas Lietuvis 
kuris važiavo bene tuo pačiįj 
laivu kaip ir Vincas Zdanis:

Andrius Žitkus gimė Rugsė
jo mėnesį, 1864 metais, dabar 
71 metų amžiaus, sūnūs Petro, 
iš Pajesio kaimo, Igliaukos pa
rapijos, Suvalkų g.

Amerikon važiavo 1886 me* 
tais, į laivą sėdo Hamburge, 
kelionėje buvo kilus laive ugnis, 
bet buvo užgesinta. Ant van
denio išbuvo 18 dienų, iš laivo 
išlipo New Yorke.

Atvažiavo į Daytoną pas Jo
ną Bačėną, svetimą, kuris jau 
yra miręs. Daytone gyvena 
jau 49 metais. Atvažiavęs ir 
išlipęs New Yorke, trumpą lai
ką ten dirbo plytnyčioje, algos 
į savaitę gavo $15. 
susitiko ten 
ną.

Vedęs jau 
je. Pereitą
metų vedybinio gyvenimo.

žmonos vardas Elena, vaikai: 
Juozas, Katrina, Marė, Ona, Jo
nas, Andrius, Pranas, Elena ir 
Rožė. ,

Ne tike tai 
savo brolį, Anta-

50 metų, Lietuvo- 
rudenį sukako 50

APRAŠYMUS gali siųsti pa:- 
tys, arba jų vaikai, arba drau
gai “Dirvos” skaitytojai. Pa
skaitę čia tilpusi aprašymą apie 
Vincą Zdanį, maždaug prisilai
kyki! tos tvarkos.

Aprašymai reikalingai apię 
vyrus ir moteris.

Pagaminę savo aprašymą, ad- 
resuokit:

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

Kas platina “Dirvą” — tas 
,r platina Apšvietą.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viėšas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę’’ įt 
kitus tautinius laikraščiui.

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY. CONN.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

6820 Superior Ave, 
Cleveland, Ohio.

'■■.■.V.VA'.V.'.'.V.'.’.'.V.V.’.V

S DABAR LAIKAS
į PARDUOTI
< SAVO BANKINES
< KNYGELES
S Kainos niekad nebuvo au-
5 kštesnės. Mes mokam pi
ję nigais už sekančias:
< LITHUANIAN
į UNION TRUST
S GUARDIAN TRUST
J ir kitas
^Krantz-Newton & Co
į 1016 Hippodrome Bldg.
< PRos. 1016
WAV.V/AVW/.WAWAV

VAŽIUOSIT LIETUVON?

Kurie manot važiuoti į Lietuvą dabar tuoj ar vė
liau — apsilankyti ar apsigyventi — kreipkitės į 
“Dirvos” Agentūrą laivakorčių, pasų ir kitų do
kumentų. —. Laivakortes visomis linijomis *—1 iš-; 
plaukimai visais laikais — kelionė visais laivais.- 
Per “Dirvos” Agentūrą gali prisidėti prie yišo- 

-A, kių ekskursijų kokios tik į Ljętuvą rengiamas. T

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



6 DIRVA

GERB. SPRAGILO PRO
PELERIS DAR NE- 

n GATAVAS
Musų oro karžygis nori nu

lėkt į Kauną pirmiau už 
gerb. Gardį.

Sovietai vėl rūpinasi kad 
jiems tektų visas Lietu

vos kiaulių perviršis
“Dirvos” reporterio užra

šai sėdint prie radio ir klau
sant gerb. Spragilo apsaky
mų apie jo kelionę su su
stojimais iš Klyvlando Į 
Kauną. Štai vėl ką gerb. 
Spragilas, būdamas Reykja- 
vike, Islandijoj, pasakojo:

Kovo 15 d.: Alo, Klyv- 
landas! Smagi navyna! Šį 
vakarą vėlai per radio gir
dėjau pranešimą kad pas 
jus atlėkė ir nusileido gar
sus pasaulinis oro karžygis 
Wiley Post. Jisai jau kelin
tą kartą bando pakilti iš 
vakarinio krašto Amerikos 
ir pasikelti Į orą taip aukš
tai nuo žemės kad žemė po 
juo pasisukus atneštų ties 
juo Najorką, ir jis tada nu
pultų žemyn ir atsidurtų 
rytiniame Amerikos krašte. 
Ba kai žemė sukasi bėgda
ma po tūkstanti mylių Į va
landą greitumu, Post tiki 
kad jis gali nulėkt iš Kali
fornijos Į Najorką į kelias 
valandas. Ale vėl nelaimė: 
aną dieną kai jis pasirengė 
lėkti ir pakilo Į orą, tai pa
juto kad jo oroplano moto
re yra pripilta plieno druož- 
lių ir smyrio dulkių ir tu
rėjo nusileist pabuvęs ore 
tik keliolika minutų. Da
bar jo skridimo priešininkai 
matyt sugalvojo lėtesnį ale 
pavojingesni šposą — kai 
jis pakilo aukštai į orą tai 
jo motoras palengva apšalo 
ledais ir jis iki Klyvlando 
dalėkęs turėjo nusileist. Ale 
štai kur visa paslaptis ir 
pavojus: Post pakilęs į au
kštį numetė savo oroplano 
ratus kad lengviau butų ore 
kabot, o kai buvo privers
tas nusileist, kas daryt be 
ratų! Reikėjo kaip dešrai 
plumptelt ant žemės, ale jis 
tą atliko labai pasekmingai, 
tik neatsiekė savo tikslo, 
nors iki Najorko liko tik 
viena valanda kelionės.

Tai dabar pasakysiu jums 
kad ir mano oroplanas yra 
to paties modelio ir to pa
ties išdirbimo, kurį aš už
tikau Neuros farmos lau
kuose nukritusį. Todėl da
bar abejoju ar “antras skri
dimas”, kuris turi trečią to
kio pat darbo oroplaną, ar 
pajiegs atlėkt iš Wiskonsi- 
no į Čikagą be apšalimo le
dais. Pernai vasarą, kai bu
vo šilta tai “antras skridi
mas” lėkdamas į Čikagą ga
vo “vidurių uždegimą” ir 
turėjo nusileist pusiaukely- 
je. O dabar žiemos laiku 
kai lėks, gali viduriai užšal
ti ledais, ir vėl reikės dau
giau aukų prašyti....

Kovo 16 d.: Jau visa Is
landija sužinojo kad jų sa
los sostinėje Reykjavike ap
sibuvęs Lietuvis oro karžy
gis gerb. Spragilas, tai su
važiavo visi žmonės, šunų ir

briedžių traukiamomis ro
gėmis, pažiūrėti. Visi su
kinėjasi aplink “Meteorą”, 
ale gerb. Roboto niekad ne
užmiegančios akys visus 
mato ir neprileidžia nieko 
artyn prie motoro. Žmonės 
nori pamatyt ir pačiupinėt 
tą stebuklingą daiktą, ale 
gerb. Robotui visi jie išro
do skridimo priešais, tai jis 
varo kožną šalin.

Šiandien kalvis nedirbo, 
ba jie dirba tik penkias die
nas, nuo saulės tekėjimo ir 
nusileidimo, o tas reiškia 
tik po penkias valandas į 
dieną, tai mano oroplano 
propelerio darbas eina labai 
lėtai. Prašiau gerb. Kon
sulo kad darytų spaudimą 
į kalvį, kad skubėtų darbą, 
ale kalvis, žino kad kitam to 
darbo atiduoti negalim ba 
čia kito kalvio nėra, o į ki
tą salą ar žemę nuvažiuot 
labai toli ir žiemos oru pa
vojinga, tai dirba išlėto, o 
kuo ilgiau dirbs tuo bran
giau reiks mokėt.

Jau pasiilgau Klyvlando 
ir savo gerb. Šonkaulio. No
rėčiau kad propeleris kuo- 
greičiau butų padirbtas ir 
norėčiau iškeliaut toliau, ba 
labai noriu sugryžt į Klyv- 
landą švęst gerb. “Dirvos” 
Redaktoriaus metines ope
racijos sukaktuves.

Kovo 17 d.: Lai gyvuoja 
Airija! Lai gyvuoja Šven
tas Patrikas, Airijos patro
nas, kuris apie 1600 metų 
atgal išvaikė iš Airijos vi
sas gyvates ir žalčius, nuo 
to laiko Airiai labai vienas 
kitą užstoja ir remia. No
rėčiau kad iš musų Lietu
viško gyvenimo kas nors iš
vaikytų žalčius ir gyvates, 
tada visi galėtume gražiai 
sugyventi.

Šiandien pas gerb. Kon
sulą pokilis — ,ot taip sau 
ant intencijos Šv. Patriko, 
ba kai turi kokią intenciją 
tai smagiau ir švęst. Val
gom ir geriam — valgom 
visokią žuvį: keptą, virtą, 
rūkytą, džiovintą!

Po pietų klausomės radio 
programų iš Kauno.

Sako kad tarp susirinku
sių mane pasitikti Slabadoj 
platinama gandai buk aš 
į Lietuvą visai neatlėk
siąs. Paprašiau gerb. Kon
sulo pasiųsti oficiališką pa
reiškimą apie mano skridi
mą, ir patvirtinti kad aš 
jau daugiau pusę kelio pra
lėkiau ir tikrai pribusiu — 
išėmus nežinomas, nenuma
tytas katastrofas. Gerb. 
konsulas, didis skridimo en
tuziastas, nori kartu su ma
nim skristi į Kauną, ir mie
lai visame man pasitarnau
ja. Be jo pagalbos nebū
čiau galėjęs nei “Meteorą” 
pas kalvį nuvežti.

Toliau, praneša kad so
vietai padarė naują svarbią 
sutartį su Lietuva, ir pra
dėjo Lietuvoje brangti gru
dai ir kiaulės! Nors Ame
rikoj bolševikėliai giriasi 
kad Rusijoj maisto yra per
daug ir pigus, ale sovietų 
carų prekybos sutartys ir 
reikalavimas kad Lietuva

kiaules siųstų tik į Rusiją 
(neduotų jų paršams Vokie
čiams) parodo kad maisto 
ten labai mažai yra.

Vėlai naktį klausėmės 
radio pranešimo iš Čikagos: 
net graudu pasidarė, “an
tro skridimo” pramicoriai 
verkia, šaukiasi daugiau au
kų, nuo 7 tūkstančių nusi
leido iki 5, nuo 5 nusileido 
iki pusketvirto tūkstančio, 
ale vis žmonės nenori duo
ti. Kalbam su gerb. Kon
sulu surengti čia aviacijos 
dieną “antram skridimui” 
paremti. Gaila butų jeigu 
apie 40 tūkstančių Ameri
kos ir Lietuvos Lietuvių su- 
aukautų pinigų nieko gero 
neatneštų....

Kovo 18 d.: Anksti atsi
kėlęs skubinu pas kalvį pa
žiūrėt kaip dirbamas prope
leris. Radau jį pypkę kū
rinantį ir galvojantį iš ko 
propelerį daryti. Nabagas, 
sako tokio daikto savo gy
venime ne tik nedaręs ale 
nei nematęs nei nečiupinė
jo.... Turbut reikės pa
čiam darytis....

Man rupi ta Lietuvos 
Lietuviams išvežti aprinkta 
kolonija. Mudu su gerb. 
Konsulu manom kad tai yra 
labai geras sumanymas Is
landijoj Lietuvos išmatas 
apgyvendinti.

Vėl atėjo vakaras, vėl sė
dam’ prie radio ir klausom 
programų iš Kauno:

Lietuva labai susikarščia- 
vusiai švenčia Estų Kaleva- 
los sukaktuves. Tai yra pa
minėjimas šimto metų su
kaktuvių nuo surinkimo tų 
Suomių tautinių pasakų a- 
pie jų pasakiškus karžy
gius. O apie savo rašyto
jus Lietuvos spauda visai 
nesirūpina: musų rašytojai 
vargsta, badauja, organi
zuojasi ir pyksta ant Lie
tuvių visuomenės ir knygų 
leidėjų kam jų veikalus ne
leidžia, kam jų knygų žmo
nės neskaito. Ale ką leis, 
ką skaitys, kad visi užim
ti leidimu iš svetimų kalbų 
verstų knygų, visi skaito 
tik kitų tautų autorių vei
kalus ir jais didžiuojasi!

Ala Brooklynas! Štai vi
sai vėlai išgirdom ir jūsų 
radio programą ir liūdną 
žinią kad “Tėvynė” jau ne
išeis, o bus leidžiamas tik 
SLA. atskaitų lapas. Bra
vo! SLA. sutaupys daugiau 
pinigų “kelionėms ir sugai
štims ir prezidento ir iždi
ninko ‘sekretorėms’, kurios 
sunkiai dirba rokuodamos 
nariams uždėtus penktukus.

Senai reikėjo “Tėvynę” 
leist tik atskaitų lapu, ne
būtų SLA. įsivėlęs į politi
kas, nebūtų susiplėšęs į ke
lias dalis, nebūtų cicilistai 
užėmę tą tautišką organi
zaciją į savo rankas! Da
bar jau kai kam labai rupi 
ar ilgai cicilistai juos cen
tre laikys.

Kovo 19 d.: Lai gyvuoja 
visi Juozai! Šiandien čia 
nepaprasta šventė: gerb. 
Konsulas, kuris yra vardu 
Juozapas, švenčia savo var
dadienį. Sukviesti visi sve

timų šalių konsulai ir įga
lioti ministerial. Alus, deg
tinė, šampanas viedrais ne
šama, o žuvies tai visokios!

Vakaras. Klausomės vėl 
ką pasakoja Kauno radio 
programas. Praneša kad į 
Ameriką važiuoja garsus 
Lietuvos advokatas gerb. 
Skipitis organizuot delega
tus į Kaune šaukiamą Pa
saulinį Lietuvių Kongresą. 
Aha, gerbiamieji, tai ir jis 
pasimokino iš garsaus mu
sų advakato Amerikoje, ku
ris organizavo sau delega
tus į seimą, kad jį išrinktų 
prezidentu! Jei gerb. Ski
pitis sutiks apmokėt kelio
nes ir sugaištis tai atsiras 
daug delegatų iš Amerikos.

Ką giliuoja Draugijai Už
sienio Lietuviams . Remti 
surinkti kokį šimtą tūks
tančių litų užmokėjimui ke
lionės Amerikos Lietuvių 
delegatų kurie važiuos į 
Kauną gelbėt visos Lietu
vių tautos! Juk Kauno Ae
ro Klubas surinko ir susiun- 
tė apie 20 tūkstančių litų 
gelbėjimui tik vieno Čika
gos cicilikų kromelio, kuris 
neva sumanė padaryt skri
dimą į Lietuvą!

Ekstra! Toliau girdėjau 
kad iš Kauno išvažiuoja Į 
Londoną gerb. Gardis — 
garsiausias Lietuvos lakū
nas,’ parsivežti kokį tai 
malunsparni^oroplaną! Ko
kis tai pabūklas' nežinau, 
ale jeigu tas oroplanas tu
rės pridėtus malūno spar
nus— tokius didelius ir net 
keturis, tai jis Kauną pa
sieks iki lakūnas surūkys ci- 
garetą! Man irgi užėjo mis- 
lis: bėgsiu rytoj anksti ap
žiūrėti ar nėra čia kur ma
lūno — gal paskolins’spar
nus ir aš prisitaisęs juos 
sau prie “Meteoro” vienu 
pakilimu atsidursiu Slaba
dos orodrome. Noriu būti 
pirmutinis Lietuvis nulėkęs 
iš kitur į Lietvą, taigi neuž- 
sileisiu gerb. Gareliui nei 
“antram skridimui”.

Kovo 20 d.: Šiandien ap- 
važinėjau visą salą, pasi
kinkęs gerb. Konsulo šešetą 
šunų, ale niekur malūno ne
užtikau. Kas daryti? Be
gu pas kalvį pažiūrėt kas 
bus su mano oroplano pro
peleriu.

Alo, gerbiamieji, smagi 
navyna! Kalvis jau pada
rė vieną galą propelerio, 
ale patyriau kad jis yra 
kairys tai sparną nusuko į 
priešingą pusę. Laimė kad 
laiku užėjau ir sustabdžiau 
darbą. Butų uždėjęs pro
pelerį kairės darbo, ir pa
leidus motorą mano oropla
nas butų pradėjęs lėkti at
bulas !

Kovo 21 d.: Jau mane 
nerimastis ima kada galė
siu tęsti kelionę toliau. Iš 
Lietuvos per radio praneša 
kad ten labai stangiai už
stojo ankstyvas pavasaris— 
oras atšilo, upės ledus išva
rė. Bijau kad neužpultų 
pavasaris marias, kur man 
reikia keliauti, ba tada su
tirps ledai ir neturėsiu kur 
nusileisti reikalui ištikus.

Nepasitrauksiu nuo kal
vio iki jis nepadarys pro
pelerio!

Tuomi baigėsi reporterio 
užrašymai apie musų oro 
karžygio kelionę ir. patyri
mus. Kitame numeryje bus 
daugiau.

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

AKRON
BAIGĖ MOKYKLAS, šį se

mestrą užbaigė High mokyklas 
sekanti Akrono jaunuoliai: p-lė 
Adelė Jocis, duktė Lietuvio biz
nieriaus M. Jocio; ji buvo gabi 
mokinė. Taip pat baigė High 
mokyklą: p-lė Ona Milickaitė, 
duktė Juozo Milicko; Nellė Ku- 
pris, ir Antanas Overis. Visi 
jie yra Akrono Lietuvių Drau
giško Klubo nariai. Jei aplin
kybės pavelytų jie be abejo 
norėtų ir toliau mokslą tęsti, 
stotų Į universitetus.

DIDŽIUOJASI LIETUVOS 
VAIZDAIS. Šių metų pradžio
je, Ohio Lietuvių jaunuolių su
važiavime ir surengtame vaka
rėlyje su kitais buvo atsilan
kęs iš Clevelando “Dirvos” re
daktorius p. Karpius ir atvežė 
jaunimui dvi dideles Lietuvos 
afišas-vaizdus: Kauno ir Biru
tes Kalno. Tie vaizdai dabar 
tapo Įtaisyti i rėmus ir iška
binti ant sienos A. L. D. Klubo 
sueigų salėje, Y. W. C. A. na
me, iš ko Lietuvių jaunimas 
labai didžiuojasi, nes prie kitų 
tautų ten iškabinėtų tokios rū
šies vaizdų dabar randasi ir 
Lietuviški. Klubo nariai labai 
dėkingi “Dirvos” redaktoriui 
už parupinimą tų paveikslų.

Kalnas.

NUŠOVĖ SAVO VYRĄ. Iš 
juokingo laiško, kokius Ameri
koje priimta siuntinėti per Va
lentine Day (Vasario 14), čia 
Kovo 19 d. vienoje šeimoje iš
kilo tragedija: moteris, Ethel 
Koop, 45 m. amžiaus, gavus ta
da toki laišką, kuriame buvo 
juokais prirašyta buk jos vy
ras “išeina su kitomis”, susi
barė su savo vyru ir griebus 
revolverį jį nušovė. Paskui pa
ti sunkiai susižeidė į galvą ir 
gal mirs.

NUMIRĖ. Arkansas valsti
jos kalėjime Kovo 8 d. užmokė
jo savo gyvastimi elektriškoje 
kėdėj e Akronietis advokatas. 
Mark H. Shank, 43 m. amžiaus, 
už nunuodinimą ten keturių as
menų, buvusių Akrono gyven
tojų, jo buvusio draugo advo
kato ir jo šeimos.

GUMO DIRBTUVĖS NORI 
ERIE EŽERO VANDENS. Ak
rono gurno išdirbystės, susi
durdamos su stoka vandens, 
galvoja apie traukimą sau van
denio iš Erie Ežero. Jau ban
doma gauti teisė pratiesimui 
rynos nuo Clevelando į Akroną, 
šalia Cuyahoga upės, taip kad
vandeniu budu aprūpinta ir ki
tos dirbtuvės tame paupyje. 
Nubėgantis vanduo iš dirbtu
vių patektų į Cuyahoga upę, 
kuri yra beveik tuščia.

Dabar dar tik laukiama bai
giant susivienijimo dviejų plie
no išdirbysčių, Corrigan-McKin
ley ir Republic Steel, kurioms 
irgi reikalingas vanduo. Jeigu 
tas bus užbaigta, tuoj manoma 
pradėti tiesti vandens trauki
mo ryną, kuri butų 12 pėdų dia
metre. Taigi, vandens kelias 
butų toks didelis kad galėtų 
juo nuo ežero į Akroną auto
mobiliu važiuoti.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

JONAS G. POLTER
LIETUVIS

NAMŲ POPIERIUOTO.TAS 
ir MALIAVOTOJAS

Darbas pirmos rūšies — at
liekamas greitai ir prieina

momis kainomis.
Dabar laikas pradėti popie- 
riuoti arba maliavoti kamba
rius iš vidaus ir namus iš- 
lauko. Reikale telefonuokit ! 
arba parašykit atvirutę, o aš j 
pribusiu ir duosiu apkaina- I 
vimą. Antrašas:

966 IDA STREET 
Telef: ENd. 0981

Buvo laikai kada žmogus visai 
nepaisė kiek yra laiko — ir paskiau 
tapo išrastas saulės-laikrodis, kuris 
pirmutiniam savo pavidale buvo pa
statytas stulpas kuris metė savo še
šėlį tiesiog- ant žemės. Apie tokią 
laikrodžio formv minima Biblijoje, 
2 Karalių xx 11, ‘Ir Isaja perkrei
pė šešėlį dešimts laipsnių atgal su- 
lyg kurio jis pribuvo į Ahazą*. Pir
mutinis Romiečių dialas buvo padir
btas 292 metais pirm Kristaus. Ko
kis laikas pirm to Kiniečiai išrado 
vandeninį laikrodį, vandens bliudą 
su mažyte skylute.

Smėlio stiklai pradeda rastis nuo 
ankstyvų Krikščioniškų laikų ir ra
tai laikrodžiai su vogomis paeina iš 
Boethios, nuo 510 metų po Kristaus. 
Katalikų dvasiškijai atiduodama kre
ditas už visuotiną įvedimą tokių 
laikrodžių Europoje ir pirmutinis tos 
rūšies laikrodis Westministerio baž
nyčioje Londone buvo įrengtas už 
pabaudos pinigus gautus iš teisėjo

SPORTAS
KOVO 27 D. IMSIS PATS 

KAROLIS POŽĖLA
Labai retai Clevelandiečiams 

tenka matyti imantis patį Ka
rolį Požėlą, dėlto kad jis yra 
imtynių promoteris ir pačiam 
promoteriui nepritinka imtis.

Bet štai, ateinantį trečiadie
nį, Kovo 27 d., Central Armory

rengiama imtynės sušelpimui 
sporto rašytojo McDonald šei
mos, kuris buvo užmuštas au
tomobilio nelaimėje. Taigi to
kiose imtynėse ima dalyvumą 
ir pats Požėla. Jisai imsis’ su 
Little Beaver, pragarsėjusiu 
imtiku.

Prie to, John Maloney imsis 
su Scotty McDougal, ir bus ki
tos trys imtikų poros.

Pradžia 8:15 v. vakare, įžan
ga 40c ir aukščiau.

Jonas Jarus, Ass’t prom.

K. Požėla imsis Central Armory Kovo 27 d.

DIDELĖS IMTYNĖS 
Astuonios Poros Imtiku!

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

T:~ Kovo-March 27
JOHN MAHONEY su SCOTTY McDOUGAL 

KAROLIS POŽĖLA su LITTLE BEAVER 
prie to dar bus 6 poros kitų imtikų

Karolis Požėla, promoter. Jonais Jarus, Asst. Promoter.

Elektriški Laikrodžiai yra Tikriausias Laiko 
Matavimas

karališkame teisme. Tai buvo 1290 
metais, ir kiti laikrodžiai katedrose 
buvo įtaisyti apie tą patį laiką, ir 
jie dar tebenaudojami.

šiandien, laikas aplink visą pasau
lį sutvarkyta iki sekundos dadelės 
tikrumo, 'ir kur kokia valanda yra, 
kuomet Clevelande buna vidurnaktis, 
parodoma paveiksle viršuje.

Elektriški laikradžiai laiką rodo 
kuotikriausia be užsukinėjimo, ir 
tik už kaštus vieno cento per pen
kias dienas; tie laikrodžiai jau tapo 
visuotina reikmenis ir kaina jų yra 
tokia kad kiekvienas gali įsigyti.

Laikrodžiai yra visokių didumų ir 
pavidalų, nuo mažų miegkambario 
laikrodėlių iki didelių sieninių laik
rodžių. Pritaikyti virtuvėms, vieš- 
kambariams ir visokioms kitoms vie
toms. Turi varpelius su puikiais 
balsais. Elektriškų laikrodžių, žo
džiu sakant, yra visokiam tikslui ir 
jų varymui elektra atsieina tiktai 
vienas centas už penkias dienas.
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LIETUVOJE KOVOS PRIEŠ KAU
NO VALKATAS

Lietuvos Valstybes 
Biudžetas

Kaunas. — Lietuvos valsty
bės biudžetas (visų metų val
stybės pajamų ir išlaidų sąma
ta) šymet numatyta 267 mili
jonai litų (pernai apie 257 mi
lijonai litų).

Paprastų pajamų išviso nu
matyta 225 milijonai litų (per
nai 235 mil. litų) ir nepapras
tų — 41 mil. litų (pernai 22 
mil. litų).

žemės mokesčių šymet vals
tybės iždas numatė mažiau 
gauti, nes mokestys yra suma
žinta 10 nuoš. Bet laukiama 
akcizo mokesčių padidėjimo, 
nes nuo šių metų rudens pra
dės veikti antras cukraus fab
rikas Paventėje.

Valstybės biudžete nepapras
tas iždo pajamas sudarys: iš 
valdininkų algų išskaitymai — 
22,80 milijonai litų ir vidaus 
paskola 18 milijonų litų.

Biudžete paprastų išlaidų nu
matoma 206,92 milijonai litų 
(pernai buvo 207,32 mik litų) 
ir nepaprastų — 60,28 mil. li
tų (pernai 46,99 mil. litų).

Iš išlaidų paskirstymo mato
si kad daugiausia paskiromis 
sumomis pinigai eina šiems rei
kalams :

Krašto apsaugai 44,43 mil. 1.
Susisiekimui 40,56 mil. 1.
Švietimui 35,90 mil. 1.
Vidaus reik. 23,89 mil. 1.
Finansų min. 21,96 mil. 1.

žemės ūkio 20,39 mil. 1. 
Nepaprastų išlaidų šymet 
švietimas tokiu budu stovi 

trečioje vietoje tarp šalies svar
biausių reikalų.
tenka daugiausia krašto apsau
gos reikalams — 25 milijonai 
litų (buvo 10,87 mil. lt.) ir fi
nansų ministerijai — 8,18 mil. 
lt. (buvo 2,31 mil. lt.).

Kitoms Įstaigoms paskirta 
maždaug tiek pat kiek ir per
nai.

Baigėsi Pašto Ženklų 
Klastavimo Byla

Kaune vis dažniau pradėjo lan
kytis į namus įvairus valkatos 
prašydami išmaldų. Vaikštinė
ja daugiausia dienos metu, ka
da namuose likę tik vieni vai
kai ar moterys, ir kartais net 
įžūliai reikalauja aukoti. Be 
abejo toks elementas kur pa
togiau nužiūrėjęs, ir apvagia. 
Gyventojų duodamas maistas 
dažniausia randamas čia pat 
prie durų ai' gatvėje išmestas. 
Tas parodo kad tie valkatos vai
kščioja po namus ne iš vargo 
ar skurdo, bet lengvai pasipini
gauti. Gauti pinigai dažniau
sia tuoj prageriami arba išlei-

fymis žinios
DR. V. KUDIRKOS DR-.IOS 

mėnesinis susirinkimas bus lai
komas penktadienio vakare, Ba
landžio 5 d., Lietuvių salėje.

Kviečia Valdyba.

NAUJAS DUONKEPIS. F. 
Kuncaitis, patyręs duonkepis, 
įstojo į savo biznį, ir nuo dav 
bar keps ir pristatys Lietu-, 
viains į namus tikrą Lietuviš
ką duoną ir visokius pyragus. 
Jo keptuvė randasi po antrašu 
4229 W. 130 St.

F HO 7
PAIN"

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)

Kaunas. — 'Vas. 26 d. Kau
no apigardos teisme pasibaigė 
didžioji milijoninė pašto'ženk
lų byla. Kaip jau buvo pra
nešta, šioje byloje kaltinamais 
buvo patraukti: buvęs Lietu
vos paštų valdybos direktorius 
A. Sruoga, buvęs Klaipėdos pa
što viršininkas Augunas, buvę 
Kauno ir Klaipėdos krašto paš
to valdininkai -— Vasiliauskas, 
Juikšaitis ir Šimanskis.

Keturi pirmieji teisme nepri
sipažino kaltais ir prašė ištei
sinti.. Tik Šimanskis save kal
tu prisipažino. Visi teisiemie- 
ji sakėsi kad jie yra buvusio 
jų viršininko Sruogos aukos, 
patys iš ’tos pašto ženklų afe
ros nepasipelnę. Taip pat pra
šė visus šia afera padarytus 
valstybei nuostolius—2,860,500 
litų. — atiteisti tik iš Sruogos.

Teismas paskelbė sprendimą, 
kuriuo A. Sruoga nubaudžiamas 
15 metų sunkiųjų 
mo; Aug.unas — 
liauskas — 3 m.;
2 m.; Šimanskis
pusę metų kalėjimo (nuo baus
mės atleistas jeigu per tris me
tus nenusikals).

Valstybei padaryti nuostoliai 
2,860,500 litų atiteisti iš visų 
keturių nuteistųjų lygiateisiai. 
Iš Šimanskio jų nepriteista.

Lietuvos gyventojai jau dve
jus metus laukė kol pasibaigs 
ši, viena stambiausių krimina
linių bylų. A. Sruoga yra sa
votiškas Lietuvos ‘čampijonas’: 
jis padarė didžiausį išaikvojimą 
ir gavo už tai didžiausią baus
mę. Tsb.

darbų kalėj i- 
5 m.; Vasi- 
Jurkšaitis — 
— sąlyginiai

džiami kinams.
Tikrai reikalingus pašalpos 

vargšus Kaune visomis išgalė
mis rūpina vidaus reikalų mi
nisterijos socialės apsaugos in
spekcija, duodama labdarybės 
organizacijoms ir įstaigoms pi
niginių pašalpų ir betarpiškai 
sušelpdama atskirus asmenis. 
Be to, miesto savivaldybė ir 
atskiros labadarybės organiza
cijos, ir Kauno miesto savival
dybės socialės apsaugos sky
rius rūpinasi gyventojais kurie 
Kaune gyvena nemažiau kaip 
tris metus. žmogaus Globos 
draugija pagal išgales aplamai 
rūpinasi biednuomene, duodama 
nemokamai pietus, dalydama 
labiau reikalingiems visuome
nės suaukotą ar kitokiu budu 
įgytą bei gautą avalinę, drabu
žius ir net malkas. Taigi šel
pimas. kiek aplinkybės leidžia, 
yra vedamas organizuotai ir 
vargšams nėra reikalo slankio
ti iš namų į namus arba stovė
ti gatvėse prašant išmaldos iš 
atskirų piliečių.

šitokių faktų akivaizdoj Kau
no miesto policija yra privers
ta imtis griežtų priemonių vi
suomenei apsaugoti nuo chuli
ganizmo ir valkatų. “L.A.”

S. L. A. SEIMO RENGIMO 
KOMISIJA pradėjo savo darbą 
formaliai. Jau sudaryta komi
sijos valdyba, kuri bus: pirmi
ninkas — K. S. Karpius; vice- 
plrm. — F. J, žuris; sekreto
rius — A. M. Praškevičius; iž
dininkas — J. Brazauskas.

Clcvelande yra trys S. L. A. 
kuopos.

Sekantis Seimo Rengimo Ko
misijos posėdis įvyks Balandžio 
19 d., 7 vai. vakare, “Dirvds” 
redakcijoje. Visų vietos kuo
pų atstovai prašomi lankytis į 
posėdžius reguliariai. Kom.

JAU! JAU TUOJ!
Clevelando Lietuvių Pinaklio 

čampijono išrinkimas jau visai 
netoli! štai kitą sekmadieni, 
Kovo 31 d., Lietuvių salėje su
sirinks visi smarkiausi Cleve- 
lando pinaklistai persitikrini
mui kuris yra smarkiausias už 
visus kitus.

čampijonatą rengia Lietuvių 
salė ir pelnas eis salės pagraži
nimui, taigi visų pažiūrų Lie
tuviai prašomi dalyvauti. Ko
misija turi gražias dovanas lai
mėtojams, o visi svečiai bus 
pavaišinti skania košelienos va
kariene už tą pat 25 centų įžan
gą. Kortavimas prasidės 4:30 
vak. Apie 8 vai. bus vakarie
ne, o paskui vėl tęsis kortavi
mas iki pasirodys kas yra čam- 
pijonai. Du paskiausia likę 
su daugiausia punktų bus čam- 
pijonai, o iš jų kuris turės dau
giausia punktų bus pirmutinis 
čampijonas ir gaus pirmą do
vaną.

Kortas prašomi atsinešti sa
vo, ir kam patogu atsivežkite 
staliukus. To nrašo

Rengimo Komisija.

OHIO GUBERNATO
RIAUS SKANDALAS

(Tęsinys nuo 8-to pusi.)

TRUMPOS ŽINELĖS

KNYGA APIE 1905 METŲ 
REVOLIUCIJĄ

Kaunas. — Dr. Garmus ne
senai užbaigė rašyti knygą apie 
1905 metų Rusų revoliucijos 
pasekmes Lietuvoje. Autorius, 
kilus Rusų revoliucijai, gyveno 
Suvalkijoje ir smulkiai užraši
nėjo įvykius. Dabar Dr. Gar
mus iš savo dienyno parašė ne
mažą knygą. kadangi 
sukanka 30 metų nuo 
voiiucijos, tai ši knyga 
leista dar šymet.

šymet 
tos re
bus iš-

Tsb.i

VYRAMS ir VAIKINAMS - micros 14 iki 18

Marškinių Išpardavimas!
Gražus Broadcloth vyriški
M A R š K I

ekstra geros
VAIKAMS MARŠKINIAI 

gražiu marginiu
2 iiž $1.00

N I A I 
pilki ir kitokie 
rūšies

ŠILKO KAKLARAIŠČIAI 
įvairybė pasirinkimui 

50c

Apatiniai Marškiniai arba 
Kelnaitės — po 

(Shorts or Shirts) 
Specialiai O PC C 

nupiginta
3 už $1.00

THE MMER & REKH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

—Marijampolės cukraus fab
rike sudegė cukraus už apie 1 
milijoną, 200 tuks. litų, ir san
dėlio pagadinimai apie 200 tūk
stančių litų. Viskas buvo ap
drausta, taip kad cukraus fab
rikas nuostolių neturėjo, nes 
i uos atlygino apdraudinjo įstai
gos.

—Anglijoje susiaurėjus Lie
tuvos kiaulėms rinkai, daug 
kiaulių, paruoštų parduoti, ūki
ninkai tiesiog neturėjo kur dė
ti. Dabar “Maistui” pavyko 
su viena valstybe susitarti par
duoti kiaulių už 10 milijonų li
tų. Manoma kad už tą sumą 
pavyks supirkti beveik visas 
dabar pardavimui paruoštas 
kiaules.

—Ministerių kabinetas pri
ėmė kainų priežiūros įstatymą, 
pagal kurį bus paskirta kai
noms reguliuoti komisaras. Iki 
šiol kai kur kainos pakeliamos 
sulyg noro.

—Medžiotojų draugijos ap
skaičiavimu, kasmet Lietuvoje 
sumedžiojama arti 400,000 kiš
kių. Kai valdžia ėmė šiuos 
žvėrelius apsaugoti, nustatyda
ma ilgesnį jų medžioklės drau
dimo laiką, kiškių Lietuvos gi
riose ir laukuose padaugėjo.

—Iš Lietuvos išvykę Pales
tinon žydai ruošiasi Tel Avive 
įsteigti Užsienio Lietuviams 
Remti Draugijos skyrių ir per 
jį populiarinti Lietuvos vardą 
ir platinti šios draugijos narių 
rėmėjų bilietus.

—Nemunas šymet nepapras
tai anksti aspivalė nuo ledų.

Darželio Vakaras bus 
Gegužes 19 d.

Lietuvių Darželio naudai ren
giama šį pavasarį labai smagus 
Koncertas, kurio programą pa
sižadėjo išpildyti energingas 
Akrono Lietuvių Draugiškas 
Klubas. Iš Akrono ateina ge
ros žinios kad jaunimas visu 
smarkumu ruošiasi prie pro
gramų, ir programas bus toks 
kurį - Clevclandiečiai ilgai atsi
mins.

Ir Clevelande, Darželio vaka
ro rengimo komisija nesnaudžia 
— smarkiai platina to vakaro 
įžangos tikietus.

Visų prašome- įsitėmyti apie 
tuos tikietus štai, ką: tai nėra 
kokie sau paprasti tikietai. Jie 
daugeliui jų pirkėjų bus verti 
geros sumos pinigų.

Tikietai kaip tikietai, tik po 
25 centus vienas,gtačiau jų ga
lima prisipirkti jvisą saują ir 
atsivedus savo draugus į Dar
želio vakarą, sau .visus tikietus 
pasilaikyti ir gauti sau pinigi
nę dovaną.

štai kaip yra: Darželio kon
certo tikietai turės net 18 cash 
dovanų: viena —• $20; dvi po 
$5; penkios po $2; ir 10 po $1. 
Tai nepaprastos dovanos, kurias 
už savo įžangą gaus kaipo “du
rų praizus” net aštuoniolika ta 
vakarą atsilankiusių ypatų!

Netikit nenusipirkę tų tikie- 
tų dabar, nes tą pačią dieną 
einant į koncertą už įžangą rei
kės mokėti 35 centus, ir nebus 
už tą tikietą jokios dovanos.

Darželio Komisija.

KORTAVIMO TURNAMEN- 
TAS. Moterų' Labdarybės Dr- 
ja rengia Kortavimo Turna- 
mentą, kuris prasidės Kovo 24, 
6 vai. vakare, naujos parapijos 
salėje, o užsibaigs Bal. 14 d., 
tuo pat laiku.

Turnamento tvarka: Koiįną 
sekmadienį bus duodama dova
nos už “pinaklį” ir “sikstiką”, 
ir visų kortuotojų lošimo re
kordai bus laikomi. Paskutinį 
sekmadienį, Verbų nedėlioj, ir
gi bus duodama dovanos, bet 
bus duodama didelės puikios 
atskiros dovanos tiem dviem 
“čampijonam” kurie bus laimė 
ie daugiausia lošimų “pinakly- 
je” ir “sikstike” per visą šį tur- 
namentą.

Bus užkandžiai kožną sek
madienį, o įžanga bus tiktai 20 
centų. Visas pelnas skiriamas 
parapijai.

Kviečio Rengimo Komisija 
ir pirmininkė J. S.

pusėje, padarė savo pareiški
mus kaip su jais gubernato
riaus politikieriai apsiėjo.

Tas ir išjudino federalę val
džią prieš Gub. Davey.

Seimas palaiko gubernatorių
Ohio valstijos seimo atsto

vai, ypač Cuyahoga apskrities, 
buvo sušaukti į susirinkimą ir 
jų pareikalauta kad palaikytų 
gubernatoriaus kovą. Jie visi, 
ištikimi savo politiškam bosui, 
taip ir daro, ir net Atstovų Bu
te parėmė gubernatoriaus rei
kalavimą kad Ohio Legislatura 
atmestų pavedimą tyrinėjimo 
šitokių grobišavimų Ohio val
stijos prokurorui. Greičiausia 
pati Legislatura (seimas) pa
darys savo tarimus ir “nubal
tins” visus Demokratu politi
kierius.

Iš visų pusių Ohio valstijoje 
pradėjo kilti reikalavimai kad 
Gub. Davey butų prašalintas.

Leit. Gubernatorius Mosier. 
Clevelandietis, sako kad šitas 
skandalas turėtų būti ištyrinė
tas, nes Ohio valstija privalo 
pasirodyti Prez. Rooseveltui 
kad nepakenčia savo ribose ko
kių nors negeistinumų.

Ohio valstijoje federalės val
džios pagalba šelpiama 200,000 
šeimų, ir Prez. Roosevelt grie
bėsi greitų priemonių apsaugo
ti tuos šelpiamuosius nuo “suk
tų politikierių maišymosi šelpi
mo darbe”.

Kaip pradėjo tyrinėjimą
Kaip tik Gub. Davey užėmė 

gubernatoriaus vietą, jis, mato
mai su žinia visų savo politikos
rėmėjų, griebėsi išstumt iš vie
tų pirmiau įstatytus šelpimo 
administracijos tarnautojus.

Davey įtarė juos “suktybė
se” ir “neatsakantume”, ir pa
skelbė jog 80 nuošimčių iš jų

VAKARĖLIAI. Pereitą sek
madienį Lietuvių salėje atsibu
vo Liet. Demokratu Klubo ba
lius. Pavyko vidutiniškai.

Šv. Jurgio parapijos salėje 
buvo surengtas Jaunų Mergi
nų Sodaliečių kortavimo vaka
ras vienuoliu Pranciškiečių pa
ramai. Pasisekė gerai.

SKLOKININKAI savo spau
doje bara Martinaitį kam leido 
jų parengtame vakare Lietu
vių salėje padaryti pranešimą 
apie rengiamą Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimą.

Gerai, bet ko jie lenda į vi
se's Lietuvių vakarus ir prašo 
leisti jiems daryti pranešimus 
apie jų rengiamus vakarus?

Jeigu jie priešinasi duoti pa- 
aiškinima apie visiems Lietu
viams reikalinga ir bendrą ren
gimą, tada tikri Lietuviai turi 
neduoti jiems su savo mažu 
siauru bizniu lysti. Bolš.

MIRĖ. Vasario 26 d. neti
kėtai mirė Paulina Ogįntienė 
buvo dar . jauna moteris, 43 m 
amžiaus. Liko vyras ir 12 m. 
sūnūs. Palaidota Kovo 3 d. iš 
Lietuviu šv. Jurgio bažnyčios. 
Kalvarijos kapinėse. Laidoji
me pasitarnavo graborė Adelė 
Jakubauskienė. Rep.

BAZAR AS. Per tris dienas. 
Kovo 28, 29 ir 30, Statler Ko
telyje ant balkono bus visų 
Tautų Bazaras. Bus išdėta pa
rodai rankdarbiai ir tt. Bus 
kaip kas ir pardavimui. Lietu
viai irgi dalyvaus šiame bazare 
ir parodoje, Lietuvių skyrius 
bus po priežiūra Onos Miheli- 
chienės ir Onos Karpienės.

šią parodą rengia Moterų 
Demokratų Klubas. Lietuviai 
kviečiami atsilankyti. Reng.
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| DELLA C. JAKUBS Į 
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore) = 
= Lithuanian Funeral Home H

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų = 
= kambarius leidžiame dykai. =
= T ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit = 

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

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- 
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- =
= sirinkimo. Reikale itelefonuokit. E
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
^l!I!!!!!!l!Uin!!Ul!l!l!l!!!U!ll!l!!!!!!!!!!!!!!!I!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!H!!!!!ll!!!l!!!!!!!!U!!lUl!r

Jau Vasario 27 d. galėjo pradė
ti plaukioti laivai. Bet laivai 
nebuvo baigę remontuotis todėl 
pilnas laivų plaukiojimas Ne
munu numatyta pradėti tik 
apie Kovo 10 d.

j 5c & 10c STORE | 
J 8813 SUPERIOR AVE. * 
? Parduoda puikiausios rūšies? 
t vyriškas ir moteriškas koji-Ž 
X nes, reikmenis, maliavas irį 

virtuvės padargus už pigiau-:- 
?negu kitur kur. įA A i’jAAAAAAAA .t,.’-

į GERA NAUJIENA į. 

:įi VISIEMS į
? Kas norit pirkt namą dvie- X 
? jų arba vienos šeimynos su X 
? Lietuviško Banko taupy- X
❖ mų knygele, tą galit pada- X 

ryti dabar. Gatavų pini- 4.
❖ gų nereikia pridėt, o galit X
❖ nupirkt taip pigiai kaip už $ 
X gatavus pinigus. Taip pat ? 
X kas nori įdėti ant 1-mo ? 
X mortgage savo banko kny- ? 
X gėlę, yra geras investmen- X 
X tas. Mes turime pirkiką ? 
X kurs daugiau moka už Lie- ? 
X tuvišką knygutę negu kiti. ? 
X' Kreipkitės pas

C. G. ObelienĮ X
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NAUDINGOS SVEIKATOS 
PAMOKOS

Dr. Levine nuo Kovo 3 iki 14 
davė naudingas sveikatos pa
mokas Carnegie salėje. Pamo
kas davė ir atsilankiusių stu
dentų egzaminavo akis.

Studentų buvo apie 200, tarp 
jų buvo daktarų, slaugių, įvai
rių profesijų žmonių ir papras
tų žmonių, daugiausia nustoju
sių sveikatos. Dr. Levine vi
sus suramino, pasakydamas vi
siems tikrą jų kenkimų priežas
tį, nuo seniausios užsilikusios 
ligos iki naujos. Matėsi dak
taro didelis sugabumas ir nusi
manymas.

Tokios pamokos ir mums 
Lietuviams yra labai naudin
gos ir butų labai naudingos iš
girsti. Daktaras davė daug 
pamokinimų kaip užsilaikyti 
sveikais, tada mažiau reikėtų 
operacijų ir kitų vargų.

šiose pamokose radosi ir du 
Lietuviai. Sekantį kartą kada 
Dr. Levine gryš iš Chicagos, 
butų gerai kad Lietuvių nueitų 
nors šimtas. Dr. Levine žada 
gryžti Gegužės pabaigoje arba 
Birželio pradžioje. Pola.

LANKĖSI BROOKLYNIE- 
TIS. Pastarų poros savaičių 
laiku Clevelande dirba Anta
nas Mickevičius, iš Brooklyn, 
N. Y., kurį čia atsiunčia jo kom
panija sužiūrėti teatruose iš
statytus saldainių automatus, 
A. Stankevičius atsilankė “Dir
vos” redakcijoje.

APSIGYVENA CLVELAN- 
DE. J. J. Versiackas persikė
lė iš Akrono į Clevelandą, čia 
užsidėjo rūbų siuvyklą, taipgi 
atlieka taisymą ir prosijimą. Jo 
įstaiga randasi no antrašu 8005 
Crumb avė. Versiackas kita
dos gyveno Clcvelande, dabar 
vėl sugryžo.

yra Republikonai, todėl į jų 
vietas užsigeidė pasodinti sa
vo draugus.

Kada federalis šelpimo admi
nistratorius Hopkins atsisakė 
gubernatoriaus paklausyti ir 
pasitaręs su Prez. Rooseveltu 
užvedė investigaciją, ištyrę ką 
gubernatoriaus draugai daro 
su reikmenų firmomis, paskel
bė kad “suktybės randasi pa
ties gubernatoriaus Davey” ei
lėse. Gubernatorius įsižeidė ir 
pagrąsino Hopkins’ui areštavi
mu už “kriminališką apšmeiži
mą”. Išėmė ir varan tą jo areš
tavimui, jeigu Hopkins pasi
suktų Ohio valstijoje.

Lietuviai nieko negavo
Kažin kam Gub. Davey butų 

išdalinęs darbus atimtus iš šel
pimo reikalų vedėjų. Bet gali
ma drąsiai sakyti Lietuviai ne
būtų gavę nieko, kaip negavo 
po jo išrinkimo, nors pereitą 
rudenį Davey, kandidatuoda
mas į gubernatorius, susišau
kęs Clevelande įvairių tautų 
atstovus, pareiškė jog kiekvie
nai tautai bus duodama propor- 
cionalė atstovybe....

Lietuviai Clevelande smarkiai 
darbavosi už Davey, tikėdami 
kad po laimėjimo rinkimų bus 
duota keli valstijos darbai tin
kamiems Lietuviams.

Gub. Davey susiskirstė sau 
visokius viršininkus ir darbi
ninkus nuo didžiausio iki. ma
žiausio, bet Lietuvio nei vieno 
niekur nepatalpino.

Clevelando Lietuviai kurie 
darbavosi politikoje ypač jau
čiasi apsivylę ir nagus nudegę.

Viskas tik ir liko politikierių 
prižadais, kaip per eilę metų iki 
šiolei. Reporteris.

STATYS “ŠV. AKVILINĄ”.
Verbų nedč.ioj, Balandžio 14 d., 
Šv. Jurgio parapijos salėje bus 
statoma religiškas veikalas — 
“šv. Akvilinos Mirtis”., Rengia 
Menininkai.

EZiiiiiiiiiitiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriintiiiiiitiiiiiiii  ̂

| WILKELIS FUNERAL HOME] 
Į Licensed Funeral Director
1 6522 Superior Avenue =
= NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. 5
š Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok s 
- musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems S 
x lygus, be tsižvelgimo į kaštus. S
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- S 
= derniškas. S

5 HEnderson 9292 =
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CAFE IR RESTAURANTAS
A. WIRBICKAS

užlaiko gražią užeigą

Al.IN'E IR VAEGYKEA
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies. 

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

Įdomi K. S. Karpiaus istorine apysaka iš anks
tyvų laikų Vikingų žygių į Lietuvą — labai 

Įdomus romanas — kaina tiktai $1.00.

“ D I R \r A ”
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. OHIO..
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PAŽINK LIETUVĄ
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

LAKŪNAS JAMES “SKRIDI
MO” KLAUSIMU

Rašo J. R. James-Janušauskas.
DAUGŲ EŽERAS

. Vytautas pastato bažnyčią, 
nugali užpuolusius kryž
eivius, susipyksta su žmo
nėmis už laidojimą kry- 
žiuočių-priešų. Vytautas 
bažnyčią paskandina po 
vandeniu.

PASAKIŠKAS PADA
VIMAS

Daugų ežeras randasi 
Alytaus apskrityje. Kur 
dabar ežeras liūliuoja, prieš 
penkis šimtus metų dribsė
jo didelės lankos, vos akim 
užmatomos. Tose pievose 
vasaros metu maitinosi di
delės bandos galvijų. Tai 
buvo stabmeldystės laikuo- 
kuose. Tose pačiose pievo
se Vytautas Didysis suma
nė ir pastatė bažnyčią, ir 
krikštijo stabmeldžius.

Visoj Lietuvoj suliepsno
jo durnai ir ugnis, buvo 
duota ženklas kad kryžei
viai jau jsibriovė Į Lietu
vos žemę. Degina sodžius, 
žudo moteris ir senelius, ir 
jaunus žmones varosi i ne
laisvę. Vytautas surinkęs 
skaitlingą armiją nužygia
vo priešą malšinti. Kry
žiuočiai lengvai buvo nuga
lėti ir išvyti iš Lietuvos.

Linksmai Vytautas gry- 
žo iš karo lauko su grobiu 
ir pergale. Sustojo su sa
vo kariumene pasilsėti. Ka
reiviams liepė padėti gink
lus ir eiti i bažnyčią pasi
melsti. Besimeldžiant ka
reiviams ir žmonėms, iš ki
to šono užėję kryžiuočiai 
ėmė šaudyt j bažnyčią ir 
besimeldžiančius ž m o n es. 
Kilo baisus sumišimas. Lie
tuviai griebėsi už ginklų ir 
tuojau nugalėjo užpuolikus. 
Nei vienas priešas nespėjo 
pasprukti, kas liko gyvi su
imti, o kiti nukauti. Žuvu
sius karius Vytautas įsakė 
palaidoti ant gražaus kal
nelio prie didžiosios lankos. 
Paprasti žmonės ėmė ginčą 
kelti su Vytautu kodėl jis 
taip pagerbia savo šalies 
užpuolikus. Ginčas nuėjo 
iki to kad Vytautas ant sa
vųjų užpykęs .smarkiai pa
sakė: “Aš padarysiu taip 
kaip niekas nepadarys!” Iš
kėlė aukštyn kartą ir tarė: 
“Prasiverk žeme, grimsk 
bažnyčia su visais žmonė
mis; lai šioje gražioje lan
koje stoja ežeras ir paver
čia žmones Į akmenis!”

Nors buvo giedra, tren
kė perkūnas, prasivėrė že
mė, bažnyčią su žmonėmis

žemę prarijo. Toje vietoje 
pradėjo rinktis vanduo.

Vytautas su savo armija 
nužygiavo, į Vilnių pasil- 
siui. Vytauto galybė pla
čiai pasklido' po visas apie- 
linkes.

Vietoj gražios lankos to
je vietoje pasidarė gilus 
ežeras. Žmonių minios iš 
visur rinkosi pas ežerą ir 
stebėjosi iš Vytauto ir jo 
galybės.

Nuo to, sako, kai naktis 
užeidavo ir pasigirsdavo 12 
valanda, iš vidurio ežero iš
kildavo altorius ir kunigas 
prie jo laikydavo, mišias. 
Kaip pasibaigdavo ta valan
da, altorius su kunigu vėl 
pasinerdavo i ežero dugną. 
Taip kartojosi gana ilgą 
laiką. Ant palaidotų kry
žiuočių kapų dienos metu 
dvyliktoje valandoje iš ka
po išlysdavo žilas baltas se
nelis ir atsisėsdavo ant ka
po melstis. Kai ant ežero 
iškildavo altorius ir kuni
gas laikydavo mišias, tas 
senelis kapuose pranykda
vo. Taip kartojosi daug lai
ko. Žmonės klausinėjo to
kio žmogaus kuris galėtų 
paliuosuoti kenčiančius. Bet 
niekur nesirado.

Vieną kartą pas tūlą ūki
ninką atėjo senelis ir apsi
nakvojo. Ir ūkininkas išsi
šneko kad gera butų jei ras
tųsi žmogus kuris sugebėtų 
paliuosuoti tuos nelaimin
gus žmones. Senelis suti
ko tą padaryti. Liepė ryto 
metą kad kuodaugiausia 
žmonių susirinktų prie eže
ro, ant karių kapo pas žilą 
senelį. “Turite persiprašy
ti už padarytas klaidas, už 
.ką užrūstinote valdovą, ir 
tris kartus pasakyti dėkui”, 
aiškino senis.

Ryto metą susirinko dau
gybė žmonių ir nuėjo pas 
žilą senelį kapuose. Sene
lis išklausė žmonių prašy
mo ir žadėjo visa tai pada
ryti. Bet žmonės pamiršo 
seneliui padėkavoti. Ant 
ežero išnyko altorius, ant 
kapų pranyko žilas senelis, 
kuris tiek metų rodydavo
si kapuose. Vietoje alto
riaus, iš ežero' iškildavo ug
nies stulpas ir berdavo kar
štus pelenus ant aplinkinių 
kaimų. Ant karių kapų tik 
senelio ranka kyšojo. Kam 
tekdavo eiti pro Daugų eže
rą, jeigu praeivis atsisuk
davo ir pažiūrėdavo į eže
rą, tuojau pavirsdavo į ak
menį. Žmonės labai nusi
minė jausdami esą labiau

DARIUS IR GIRĖNAS
i Parašė P. JURGĖLA

TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei- 
(i kimo apžvalga. Skridimas per Atlantiką. Soldi- 
I 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.

“ D I R V,.A'”
1 6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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ALTASS “diktatorius” ir jo 
sekėjai viešai reklamuoja buk 
jie laimėjo teisme mano byloje 
prieš juos ir džiaugiasi tuomi 
kad jiems nereikės prirodyti 
kaip jie suvartojo tuos $32,000, 
kuriuos sukolektavo iš musų 
patriotinės Lietuvių publikos.

Teisybė šioje garbingoje ša
lyje ne visada yra vykdoma 
aklai, ji turi tolimą numatymą. 
Gal but “Naujienose” ji numa
tė keletą balsų.... Kaip ten 
nebūtų, visvien teisėjas prieš 
kurį Altass byla buvo svarsto
ma, pareiškė nuomonę šią bylą 
perkelti į aukštesni teismą. By
la ten priklausytų jei aš norė
čiau iškolektuoti už nuostolius 
kuriuos man prisiėjo panešti.

Juk visi atsimenat kaip Gri
gaitis norėjo jums įtikinti buk 
aš norėjęs iškolektuoti po 25 
tūkstančius iš kiekvieno AL
TASS nario. Tai gryni melai! 
Grigaitis jaučiasi save labai 
turtingoje (ALTASS’O) sąjun
goje! Aš nenoriu nei vieno 
skatiko nei iš jų nei iš kokio 
kito asmens kas man legaliai 
nepriklauso. Aš vien tik norė
jau priversti ALTASS sugrą
žinti skridimą i mano rankas, 
nes mano iniciativa jis buvo 
pradėtas ir rengiamas iš pat 
pradžių. Aš manau kad nei 
vienas neužgins man teisę tą

varginami. Taip ugnis taš
kydavosi į visas puses ir iš
degindavo javus ir namus.

Žmonės lenkėsi Daugų 
ežero kad neliktų jo auka.

Pas vieną ūkininką apsi- 
gulėjo elgeta ir tas štai 
kaip liepė padaryti, ir pra
nyks kankinimas. Liepė 
surinkti daug žmonių ir jis 
pats ėjo, pasiėmęs šermuk
šnio rykštelę ir nuėjęs ant 
karių kapų tris kartus su
davė per ranką kuri kyšo
jo iš kapo. Paskui tris kar
tus padėkavojo ir su visa 
minia žmonių štai ką išgir
do: “Bausmė jau paliuo- 
suota, jokiu kankinimu ne
bus”.

Nuo tos dienos daugiau 
nieko nesimatė, ežeras žmo
nes į akmenis nevertė. Tas 
elgeta kaip tik ir buvo tas 
kapų senelis.

Dabar nieko nesimato nei 
ant ežero nei kapuose, tik 
ežeras ratu sukas aplink tą 
vietą kur yra nuskendus 
bažnyčia. Ežeras kas me
tas nors vieną žmogų pa
ima už auką. Kam teko 
būti pas Daugų ežerą tas 
gali ir šiandien matyti vie
name akmenyje žymu ran
ka, kitur koja. Tai ten ne 
akmenys bet žmonės.

J. Almonaitis. 

reikalauti, sykiu su skaitliavi- 
mu visų Altass išlaidų.

Tegul likusieji Altass ponai 
nesidžiaugia peranksti, nes ma
no byla prieš juos tebėra labai 
gyva ir bus laikoma taip per 
penkis metus. Daugel siurpri
zų juos laukia.

Gal aš ir pralošiau bylą pir
mame tardyme priversti Altass 
duoti teisingą atskaitą tų jų 
rankose patekusių $32,000. Jei 
taip tai Grigaitis ir jo šulai 
laimėjo ne vien prieš mane bet 
ir prieš visą Lietuvių visuome
nę, kurios aukas jie bereikalin
gai išleido ir sumokėjo sau di
deles algas. Jie laimėjo teis
me prieš tą pat visuomenę iš 
katros vėl drysta prašyti dau
giau aukų skridimo bizniui.

Aš sudėjau daug savo sun
kiai uždirbtų dolarių į šią by
lą atgavimui projekto iš kurio 
buvau išstumtas per dabartinio 
“oro karžygio” melus ir Altass 
nesumanumą.

Turėtų būti aišku, jei bučiau 
savo noru pasitraukęs, nekal
čiau šią bylą ir neaikvočiau sa
vo pinigų. Mano nuostolis yra 
visuomenės nuostolis. Vieton 
vyro katras visados turi drąsos 
ir teisingumo sakyti teisybę, 
Grigaitis nori kad jus, mano 
mieli tautiečiai, gerbtumet ir 
aukautumet pinigus neištiki
mam jaunuoliui kuris nekartą 
yra jums sumelavęs ir apvylęs 
arba vykdęs kitų surengtą ap
vylimui žmonių planą. Vait
kus yra neatsakominga ypata, 
kuris nuo pat pirmos dienos 
įsigrumimo į “Lituanicą II” už
traukė sarmatą ant savęs. Jus 
dar gerai atsimenate jo “iškil
mingą” (?) skridimą Į New 
Yorką Gegužės 13, 1934 m., su 
samdytais lakūnais! Tai ne
laiminga 13-ta diena!

Kas kitas laimėjo Lietuvių 
visuomenės lėšomis iš Altass 
bylos teisme? žinoma, Altass’o 
legalis “teisių žinovas”. Kažin 
kiek uždarbio jis gavo nuo savo 
darbdavio už Altass gynimą? 
Jis pats arba nesubegėjo ar 
nenorėjo, nes nekaip atrodytų 
vienam Altass komisijos nariui 
pristatyti atskaitą už legali pa
tarnavimą! Altass buk esanti 
organizacija sutverta ne del 
pelno! Kažin po kokiu vardu 
ši sąskaita bus slepiama jų se- 
kamoj atskaitoj, jei bus?

Grigaitis rašo ilgą straipsni 
apie pavydą lakūnų' tarpe. Te
gul jis pažvelgia į veidrodį, ten 
pamatys ne tik didį pavydą bet 
ir nesumanumą. Tas jo pavy
das ir nesumanumas apakimo 
jį tada kada aš pareiškiau norą 
vežtis su savim p. K. Savicką į 
rytų kolonijas kaipo Altass ir 
katalikų frakcijos atstovą Ge
gužės 12 d., 1934 m., bet Gri
gaitis užsidegė pavydu ir prie 
to nedasileido. Jo akys net iš., 
kaktos iššoko; gi liežuvis vos 
apsivertė iš greito aiškinimo 
man kad p. Savickas esąs yie 
“košer”. Tada ir tuo žygiu 
skridimas 1934 metais žlugo. 
Aš gerai žinojau kad be visuo
tinos katalikų paramos skridi
mas nebus galima įvykdyti.

Skridimas neįvyko pernai, o 
šymet nei tiek nepavyks. Pa
vydas kad katalikai kartais ne
gautų šiek tiek kredito už rė
mimą to skridimo sugadino vi
są darbą. Todėl, p. diktato
riau, nėra reikalo mesti bėdą 
kur kitur.

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redakcijai 
arba Administracijai kokius pa
klausimus visada įdekite 3c paš
to ženkle)] atsakymui.

KURLINK SUSIVIENI
JIMAS EINA?

SLA. organas “Tėvynė” pra
nešė kad priėjo tokio likimo 
kokio buvo galima laukti nuo 
to laiko kada SLA. susilaukė 
visokių “gelbėtojų”, “konstitu
cijos rašytojų”, “finansų žino
vų” ir tt.

Dabartinės SLA. Piki. Tary
bos patvarkymas neva “eko
nominiais” sumetimais duos 
tiek naudos kiek davė p. Gri
gaičio pasidžiaugimas, “kuo 
daugiau narių išeis iš organiza
cijos tuos ji bus turtingesnė”, 
šiandien mes jau matom kaip 
SLA. “praturtėjo”.

Sumažinant “Tėvynę” bandy
ti padaryti kokią ekonomiją, 
sutaupymą yra daugiau negu 
juokinga. Juk kada organiza
cija puola tai spauda jai tik 
gali pagelbėti, gali padėti kelti 
geresnį ūpą pas narius ir išra- 
ginti juos dirbti.

žinoma, “Tėvynė” būdama 
kokia ji buvo, ir vedama taip 
kaip ji buvo vedama per pas
tarus apie 10 metų, mažai ką 
gero darė organizacijai, ji bu
vo tik socialistų klikos pašluos
tąs. Tiesa, pp. Gegužis ir Vi
ta i tis to nejautė, bet dabar jau 
tą permatė. Tik gaila, pervė- 
lai!

Chicagoje nepęrsenai .viena 
SLA. kuopa net išrinko komisi
ją kuri turėjo pagaminti rezo
liuciją reikalaujančią sumažin
ti “Tėvynę”. Kai kurie manė 
kad tokios komisijos darbas 
yra ne kas kita kaip duobkasių 
darbas.

Dabartiniai gražus SLA. Pil
domos Tarybos pasakymai ne 
visiems gali apdumti akis. Kai 
kas tokias pranašystes darė jau 
keli metai, žinodami kas su S. 
L. A. atsitiks kada socialistų 
klikai bus užleista organizaci
ja užvaldyti. Ar ne taip da
bar yra?

Ne veltui vienas apskritis 
jau suvalgė “paskutinę vaka
rienę” ir paskyrė net ir “Ju
desių”.... Gyvenimas eina sa
vo keliu. Vieni daro klaidas 
ir jas taiso, iš jų pasimokina, 
bet kiti niekados neišmoksta 
protauti. X.

Steigiama Premijos Lie
tuvių Literatūrai

Kelti
Kaunas. — Daugelyje kitų 

kraštų senai jau yra įsteigtos 
stambios premijos už geriau
sius literatūros kurinius. Tos 
premijos padėjo išugdyti lite
ratūrą. Ir Lietuvoje pradėta 
steigti nors nedidelės literatū
ros premijos.

Prieš dvejis metus Raudona
sis Kryžius įsteigė Pirmutinę 
vaikų literatūros premiją. Per
nai ją laimėjo Petras Babickas, 
o šymet Stepas Zabarskas.

Dabar stambesnę 5000 litų 
premiją įsteigė Lietuvos Švie
timo Ministerija. Ją kasmet 
gaus tas rašytojas kuris para
šys geriausią dramos, prozos 
ar poezijos veikalą. Premiją 
paskirs Lietuvos rašytojų są
junga, kuriai pirmininkauja pa
garsėjęs rašytojas V. Mykolai
tis-Putinas.

Be to, dvi premijas Vasario 
pradžioj įsteigė žymesnės kny
gų leidyklos, “Spaudos Fondas” 
ir “Sakalas”', šios abi leidyk
los daug pasidarbavo praskin- 
damos Lietuviškai kūrybai ke
lią plačiuose visuomenės sluog- 
sniuose.

Lietuvos rašytojai premijų 
skyrimu labai džiaugiasi. Tai 
bus ne vienam jų materialinis 
ir moralinis atpildymas už sun
kų Lietuviškos literatūros kėli
mo darbą. Tsb.

KAS NAUJO 
CHICAGOJE

General Motors kompanija 
žada statyti didelį fabriką Chi
cagos priemiestyje La Grange.

Fabrikas gamins elektriškus 
greituosius lokomotivus.

Taip pat yra žinių kad trys 
didelės kompanijos kurios bu
vo iškėlusios savo dirbtuves į 
Rytines Valstijas rengiasi per
sikelti atgal Chicagon.

Mat, kada Chicagon tampa 
privasta vandens transportaci- 
ja* — galimybė vežti Chicagos 
produktus laivais — tas labai 
akstiną pabėgusias firmas gry- 
žti Chicagon.

Chicagoje yra centras visos 
transportacijos, ypatingai la
bai paranku gauti žalią mede- 
gą.

GAUNA DAUG TAKSŲ
Federalių Ineigų Taksų rin

kimo biuras Chicagoje skelbia 
kad šymet po Kovo 15 dienos, 
kada prasidėjo taksų mokėji
mas, surinko arti $25,000,000, 
tai yra suvirš šešis milijonus 
dolarių daugiau negu pernai.

NEPAPRASTAS LIETUVIŲ 
MIRTINGUMAS

Jau keletą kartų teko paste
bėti kad Chicagoje nepaprastai 
daug Lietuvių miršta, ypatin
gai tesulaukusių tarp 40 ir 50 
metų amžiaus.

Tas nepaprastas mirtingumas 
yra vyrų ii- moterų beveik to 
paties amžiaus. Nieko stebė
tino jei Chicagoje viena diena 
lydima į kapus apie 10 žmo- 
niųc O tai gana daug.

UŽMUŠTA DU 
UGNIAGESIAI

Kovo 16 d., Chicagoje, vi- 
durmiestyje susimušus dviem 
ugniagesių aparatam užmušta 
du ugniagesiai ir 11 kitų su
žeista.

GRUDAI ATPIGO
Šios savaitės pradžioje Chi

cagoje grudų rinkoje grudų 
kainos buvo nupuolusios keliais 
punktais. Nupuolimas apsirei
škė del netikro dalykų stovio 
Europoje.

“RIMBAS”
Mėnesinis Kritikos ir Satyros 

žurnalas.
Jame buna daug įdomių ir juo
kingų pasiskaitymų. Prenume- 
nr. 10c. Prisiųsk 10c ir savo 
antrašą, gausi “Rimbą” pama
tymui.

“RIMBAS”
131 Grand St. Brooklyn, N. Y.

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”

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

“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

DARBAI CHICAGOJE
Chicagoje pradėjus artėti 

pavasariui, daugelis gauna dar
bus (ypatingai kurie gauna 
miesto pašalpą iš bedarbių šel
pimo centrų). Darbai yra gat
vių ir kelių taisymas.

Šiaip Chicagoje yra daug be
darbių, iš kurių vicmas-kitas 
gauna darbą, kurie kur nors 
pirmiau dirbo.

Valgomų produktų kainos 
smarkiai kyla, kai kurie valgo
mi dalykai pabrango visu treč
daliu, ypatingai mėsa.

Bendrai industrijos pramonė 
su pradžia Kovo mėnesio nu
puolė apie 4 nuoš., ypatingai 
plieno.

Kaip dabar atrodo, jeigu šio
je Kongreso sesijoje nebus su
trumpinta darbo valandos tai 
vargu galima tikėtis bedarbės 
sumažėjimo.

Verta pastebėti kad nemažai 
Lietuvių atvyksta Chicagon 
darbo jieškoti net iš rytinių 
valstijų. Iš kitur atvykstan- 
tieji, kaip tenka patirti, neturi 
pasekmių su darbu, tik pasida
ro bereikalingų išlaidų. Rep.

DIDELĖ DULKIŲ 
AUDRA

Vakarinėse valstijose, ypač 
Kansas, sukilo baisios dulkių 
audros — raudonų dulkių, ku
rios yra tiesiog kankynė vis
kam kas gyvas. Dalis tų dul
kių debesų užklupo ir Chicagą.

Dulkės tiesiog akina ir troš
kina viską kas tik gyvas.

Ši dulkių audra yra aršiau
sia kokią per ilgus laikus žmo
nės atsimena. Judėjimas del to 
tapo suparaližiuotas oru ir že
me. Bizniai turėjo sustoti, už
sidarė mokyklos. Gatvės nu
sviestos ir dieną, bet šviesos ne
simato.

Dulkių audros labiausia palie
tė vakarinę dalį Kansas, taipgi 
Wyoming, Oklahoma, New Ma- 
xico ir South Dakota valstijas.

Audra eina į rytus. Audros 
prasideda iš pernai sausros iš
degintų sričių, kur nėra jokios 
drėgmės ir kliūčių sulaikyti su
kilimą dulkių, kuomet vejai už
eina.

“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,

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 Dept. C 
357 W. 63 St. Chicago, III.


