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4 Klaipėdos Naziai 
Nuteisti Sušaudymui

KALTĖS ĮRODYTOS;
VISO NUBAUSTA 

APIE 90 NAZIŲ
Lietuvos Pasiuntinybe 

praneša:
Washington, D. C., Kovo 

26 d. — “Elta” iš Kauno 
praneša apie sekantį Ka- 
riumenčs Teismo sprendi
mų: del Jesučio nužudymo, 
Preiss, Boll, Leppa ir Wa- 
nagat nuteisti mirti ir kon
fiskuoti jų turtą.

Johann, Ernst ir Wallat, 
kurie kėsinosi prieš Loopą 
ir jį peršovė, nuteisti kalė
ti iki gyvos galvos.

Neumann ir jo pavaduo
tojas — po 12 metų ir tur
tą konfiskuoti.

Savog apskričių vadai — 
po 10 metų ir konfiskuoti 
turtą; Von Dressier — 8 
metus.

Von Sass, Ropp ir keli 
kiti Sasso partijos vadai— 
po 8 metus.

Keturiems leista prašyti 
Prezidentą pasigailėti.

Trisdešimts penki teisia
mieji išteisinti.

Keturiems užskaityta iš
sėdėtas laikas.

Amerikos spaudos 
pranešimai):

Kaunas, Kovo 26. — Lie
tuva savo ginkluota kumš
timi sutrynė Nazių pasikė
sinimą grąžinti Klaipėdos 
kraštą Vokietijai, kuris bu
vo nuo jos atskirtas po ka
ro. Keturi Naziai nuteisti 
mirties bausme už išdavys
tę, 83 kiti nuteista įvairio
mis kalėjimo bausmėmis.

Vokiečių noras balsavimo 
Klaipėdos krašto grąžini
mui prie Vokietijos atsaky
ta griežtu karo teismo nuo
sprendžiu.

Teisiamieji prisip a ž i n o 
turėję ryšius su Vokietijos 
naziais.

Vokiečiai Smarkiausia 
Protestuoja

Berlinas. — Pasklidus ži
niai apie Kaune nuteisimą 
Vokiečių, visoje Vokietijo
je Vokiečiai rengė, demon
stracijas ir protestų mitin
gus prieš “kruvinus Lietu
vos teroristinės sistemos 
sprendimus”.

Vokiečių laikraščiai pir
muose puslapiuose didžiau
siomis raidėmis rėkė prieš 
Lietuvą.

Berline surengė demon
straciją ir norėjo užpulti 
Lietuvos ministeriją, bet 
Vokiečių kariumenė neda- 
leidžia Įtūžėlius prisiartin
ti prie miriisterio namo.

Net nori kad kitos vals
tybės, kurios garantavo .to 
krašto statutą — Prancūzi
ja, Anglija, Italija ir Japo
nija — pareikštų savo rei
kalavimus Lietuvai.

HITLERIS NEREIKALAUJA
KLAIPĖDOS

ANGLIJOS ATSTOVŲ 
PASITARIMAS SU

HITLERIU

Berlinas, kovo 25 d. — 
Čia atsilankė Anglijos auk
šti valdžios atstovai, Sir Si
mon ir Anthony Eden pasi
tarimui su Hitleriu apie jo 
pažiūras Į Europos dalykų 
stovį. Pasitarimas palietė 
šiuos klausimus:

1. Anglijos atstovai už
tikrino Hitlerį kad Anglija 
nereikalaus garant avimo 
rytų Europos pakto.

2. Iš Vokietijos pusės 
Hitler davė rimtą užtikri
nimą jog Vokiečiai neturi 
mažiausio noro užpulti Ru
siją kada nors. Hitler tik 
nori turėti didelę armiją ir 
laivyną ir gauti kontrolę 
Baltijos juros apsaugojimui 
Europos nuo Rusijos bolše
vizmo.

3. Hitler toliau pareiškė 
kad jis nori susitaikyti su 
Lietuva, jeigu Lietuviai pil
dys visas Versailles užtik
rintas Klaipėdos kraštui 
mažumų teises.
Klaipėdos Nereikalauja

Pasikalbėjime Sir Simon 
paklausė Hitlerio:

“Ar tamsta rengiesi už
imti Klaipėdą?”

Atsakydamas į tai, Hit
ler pasakė kad Vokietija 
yra gatava su Lietuva su
eiti į draugiškus ryšius, tik 
nori kad Lietuviai nevaržy
tų Klaipėdos krašte Vokie
čių teisiu.

Sir Simon taipgi paten
kintas Hitlerio užtikrinimu 
jog jis nepuls Rusijos.

Žinia apie Nazių Nutei
simą Pataikė Laike

Tarybų
Berlinas, Kovo 26 d. — 

Einant pasitarimui Sir Si
mono su Hitleriu, iš Kauno 
atėjo pranešimas kad Lie
tuvos Kariumenės teismas 
pripažino kaltais Klaipėdos 
krašto nazius rengime su
kilimo prieš Lietuvą ir kad 
keturis žymiausius kalti
ninkus nusmerkė mirtim

Hitler į tai atkreipdamas 
Simono domę aiškino kokioj 
nepakenčiamoj, padėtyj esą 
Vokiečiai Lietuvių valdžio
je Klaipėdos krašte.

Vokiečių kalbėtojas pa
sakė: “Klaipėdiečių apkal
tinimas padeda to krašto 
padėtį aiškioje šviesoje. Tas 
parodo kad garantoriai Vo
kiečių teisių Klaipėdoje tu
ri išbusti. Tas parodo kad 
mes turime reikalauti Lie
tuvių nuolaidesnumo. Ar 
tai galima kad Vokiečiai i 
turėtų būti taip nuteisiami I 
taikos laiku!” 1
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VOKIEČIAI NORI AT
GAUTI KAS IŠ JŲ 

ATIMTA
Londonas. — Po dviejų 

dienų Sir Simono konferen
cijos su Hitleriu, nekurie 
laikraščiai pradėjo skelbti 
buk Hitler -reikalavęs, kai
po kainą už palaikymą tai
kos, sekančių dalykų:

Vokietijai turi būti pri
pažinta visiška ginklų lygy
bė: šautuvų, kareivių, ka
ro laivyno, o kariškų lėktu
vų Vokietija turi turėti žy
miai daugiau negu Sovietų 
Rusija.

Tarp reikalavimų yra:
Ekonominė unija su Au

strija ;
Panaikinimas Lenkų Ko

ridoriaus Danzige:
Sugrąžinimas Čekoslova

kijai pavestos teritorijos ir 
grąžinimas iš ten iškeltų 
apie 3,500,000 Vokiečių.

Apie Klaipėdos klausi
mą kalbėjęs tiek kiek pir
ma dieną Simonui pareiškė: 
nereikalauja jos grąžinti, 
tik spiriasi užtikrinimo Vo
kiečiams daugiau teisių, ir 
nori sueiti į draugiškumą 
su Lietuva.

Kiti pranešimai sako kad 
Hitler nereikalavęs grąžini
mo Lenkų Koridoriaus, nes 
jam reikalinga Lenkų drau
gingumas.

ROOSEVELTO BILIŲ 
SENATAS PRIĖMĖ
Washington. — Kovo 23 

d. Senatas pervarė 68 bal
sais prieš 16, Prezidento 
Roosevelto viešų darbų bi
lių, kurs skiria $4,880,000,- 
000 sumą varyti visoje ša
lyje įvairiems viešiems dar
bams. Tuo bildu manoma 
bus aprūpinta darbu nema
žiau 3,500,000 bedarbių.

Prez. Roosevelt išvažia
vo į šiltus vandenis pasil
sėti, palikdamas patvarky
mus pradėti darbų organi
zavimą.

Tų pinigų gaus miestai, 
miesteliai ir valstijos įvai
riems savo reikalingiau
sioms visuomeniškiems tik
slams, kurių negalėjo Įvyk
dyti del pinigų stokos.

Dabar tą bilių dar galu
tinai apdirbs Atstovų Bu
tui užtvirtinti tam tikrus 
Senato pridėtus priedus.

Atstovų Butas tą bilių 
priėmė jau kelios savaitės 
atgal.

Tame biliuje yra numato
ma skyrimas $300,000,000 
sumos ir aprūpinimui dar
bu pusės milijono “baltkal- 
nierių” bedarbių, ne tik pa
prastų juodų darbininkų.

PERLEIDO BONŲ 
BILIŲ

Washington. — Kovo 22 
d. Atstovų Bute 318 balsais 
prieš 90 praleista Patman’o 
bilius reikalaujantis išmo
kėti kareiviams bonus. Bo
nų mokėjimui tas bilius ski
ria $2,000,000,000 sumą, ką 
sudaryti valdžia turėtų, bi- 
liaus nurodymu, išleisti di
desnį skaičių pinigų.

Bilius paduotas Senatui.

NEŽINO KĄ DARYTI 
SU AUKSU

Suv. Valstijų iždas, tu
rintis aukso daugiau negu 
kuri kita paskira valstybė, 
pradėjo rūpintis ką su tuo 
auksu daryti. Jau pradeda 
keistis su kitomis šalimis 
į sidabrą ar šiaip į ką. Da
bar praneša kad valdžia 
žada pradėti parduoti auk
so ir kitoms šalims, jeigu 
gaus gerus pasiūlymus.

Suv. Valstijos aukso turi 
$8,552,893,448 vertės.

SKANDALAS LIETUVOS 
AERO KLUBE?

Neišduota tikros atskaitos per tris metus — kas 
žino kiek tų pinigų padovanota Chicagos 

socialistų “antram skridimui” . . . ?

Prancūzija Stiprinasi
Paryžius. — Prancūzija 

skubomis siunčia daugiau 
kareivių į Vokietijos paru- 
bežį, kuomet Hitler paskel
bė Vokietijos ginklavimąsi.

Vokiečiai visai nesiskaito 
su Italijos ir Prancūzijos 
protestais, kurie reikalau
ja kad Vokiečiai pildytų 
Versailles išlygas.

Visi Bėga prie Rusų
Prancūzai labai susirūpi

nę Anglų ir Vokiečių kalbo
mis. Prancūzija tiki kad 
Anglija nėra griežta savo 
reikalavimuose Vokietijai.

Prancūzai mano kad Vo
kiečiai stengiasi suskaldyti 
aliantus, todėl Prancūzija 
darbuojasi palaikymui ir 
drutinimui fronto prieš Vo
kietiją: tariasi su Italija, ir 
Balandžio mėnesį Prancū
zijos užrubežinių reikalų 
ministeris Lavai vyks į Ru
siją.

Tuo tarpu Anglas Eden 
iš Berlino jau išvažiavo į 
Maskvą tartis su sovietų 
vyriausybe.

SOCIALISTAI KEIČIA 
PLUNKSNAS

Buffalo, N. Y. — Socia
listų partijos nacionalio ko
miteto nariai suvažiavę čia 
tarėsi apie savo partijos 
reikalus. Nors • jų buvęs 
kandidatas į prezidentus, 
Norman Thomas, ragino sa
vo draugus agituoti ir ban
dyti sudaryt Ukininkų-Dar- 
bininkų partiją, socialistai 
tą atmetė.

Milwaukee miesto mayo- 
ras, socialistas Hoan, kuris 
sakoma galės būti socialis
tų kandidatas kitais metais 
į prezidentus, pareiškė kad 
Ukininkų-Darbininkų par
tija niekur nenuves, nes or
ganizuoti darbininkai šiuo 
laiku su socialistais neina.

Toliau, socialistų partijos 
konservativiai nariai lai
mėjo prieš kairesnius na
rius ir nusmerkė komunis
tiškus palinkimus “ginkluo
to sukilimo”, ir net išmetė 
penkis narius iš tarybos už 
agitavimą už ginkluotą su
kilimą prieš valdžią.

Komunistai buvo atsiun
tę savo atstovus su pasiūly
mu “bendro fronto” prieš 
kapitalizmą, bet socialistai 
atsisakė jų ir išklausyti.

PENKI BILIJONAI IŠ
LAIDŲ

Washington. — Suv. Val
stijų valdžios išlaidos pra
eitą fiskalį metą perviršijo 
penkis bilijonus dolarių.

Tos sumos didesnė pusė 
išleista įvairiems “netikė
tiems” reikalams, šelpimui, 
ir tt.

Atšaukia Liberty bond- 
sus. Suv. Valstijų iždas at
šaukia pirmos Liberty pa
skolos bondsus, kuriuos at
pirks Birželio 15 d.

Roma. — Italija pradėjo 
didinti savo kariumenę kaip 
tik Hitler paskelbė Vokie
tijos ginklavimąsi. Italija 
dabar laikys stovinčios ka
riumenės apie 660,000 vyrų.

Nužudė už dukters suve
džiojimą. Pascagoula, Miss. 
Baptisto kunigo žmona nu
šovė vedusį vyrą, 52 metų 
amžiaus, kurį ji užtiko su 
savo jauna duktere auto
mobilyje nepadoriai apsiei
nantį. ■

NAUJOS DULKIU AUD
ROS

Abilene, Taxas. — Kovo 
26 ir 27 per Texas valsti
jos lygumas pradėjo eiti 
naujos dulkių audros, troš- 
kindamos gyventojus, gal
vijus, ir kliudydamos ma
tymą.

ŠAUKIA ANGLIAKASIŲ 
STREIKĄ

United Mine Workers of 
America išleido angliaka
siams įsakymą rengtis prie 
streiko Balandžio 1 d. Rei
kalauja $6 į dieną, 6 valan
dų dienos darbo, ir po 5 die
nas į savaitę dirbti. Strei
kas apims apie 500,000 an
gliakasių. -

SĖS KVIEČIŲ KIEK 
NORĖS

Iš priežasties pereitos sa
vaitės baisios smėlio vėtros 
vidurvakarinėse valstijose 
manoma bus sunaikinta vi
sa rudeninė sėja kviečių, ir 
tik koks 15 nuošimtis teiš- 
dygs.

Taigi šymet valdžia jau 
ragina kitus ūkininkus sė
ti pavasarinių kviečių kiek 
tik nori.

ATŠAUKĖ BOIKOTĄ
Varšava. — Šiose dieno

se Lenkijos rabinatas at
šaukė boikotą Ispanijai, ku
rį buvo Žydai paskelbę vi
same pasaulyje prieš 400 
metų, del Ispanijos perse
kiojimo Žydų.

3,500 streikuoja. Cincin
nati, O. — Sustreikavo su- 
virš 3,500 Crosley Radio 
Corp, darbininkų, reikalau
dami pripažinimo unijos ir 
tūlų pagerinimų.

Keturi nuteista. Mask
va. — Keturi jauni vyrukai, 
20 metų ir mažiau, nuteisti 
mirtim už vagystes jr žu- 
dystes.

Rusija irgi turi tą patį 
ką ir kapitalistinės šalys, 
nors sakoma ten visi visko 
turi ir yra patenkinti.

Nušovė kunigą. York
town, Sask. — Vienas ūki
ninkas, pamišęs, nušovė ka
talikų kunigą ir sužeidė ki
tą, o kai policija jį atėjo su
imti, pats susižeidė.

Kas slepiasi už atskaitų arba apyskaitų Amerikos 
Lietuvių socialistų sugalvoto “antro skridimo” ir Kaune 
veikiančio Lietuvos Aero Klubo? Kokie ryšiai yra tarp 
tų dviejų organizacijų galvų: Grigaičio ir prof. Žemai
čio? Kas žino kokių politiškų pažvalgų yra prof. Že
maitis? Grigaitį Įneš žinome — jis yra užartavotas so
cialistas. Ar ir prof. Žemaitis socialistas, arba kaip 
Lietuvoje vadina, socialdemokratas?

Ar “antras skridimas” ir jo gausus parėmimas Lie
tuvos Aero Klubo pinigais, ir prof. Žemaičio atsidavimas 
gelbėti Grigaitį yra aukštas patriotinis idėjinis darbas, 
ar politiškas suokalbis socialistų vardą iškelti, ar tiktai 
grynas pasipinigavimo tikslas?

“Dirvos” redakcija gavo iš Kauno laišką, išsiųstą 
Kovo 9 d., kuris Clevelandą pasiekė Kovo 21 d. (Be abe
jo tokius laiškus gavo ir kitos musų redakcijos, tačiau 
“antrą skridimą” remiančios tą laišką nuo visuomenės 
paslėps). Laiškas nukalba apie skandalingą dalykų sto
vį prof. Žemaičio vadovaujamame Lietuvos Aero Klube. 
Štai laiško turinys ir kartu prisiųsta nuotrauka memo
randumo, kokį matė reikalo patiekti Lietuvos Vidaus 
Reikalų Ministeriui visas šimtas Lietuvos civilinių lakū
nų ir sklandytojų, Lietuvos Aero Klubo narių:

Kaunas, 19.35 m., III 9 d. 
Gerb. p. Redaktoriau!

Prisiunčia Tamstai memorandumo tekstą, kuri Įteikė Lie
tuvos Aero Klubo nariai, civ. lakūnai ir sklandj’tojai Lietuvos 
vyriausybei (Vidaus Reikalų Ministeriui) del Klubo veiklos.

Prašau jį Įdėti su komentarais nuo savęs Tamstos veda
mame laikrašty.

- Su pagarba (parašas)
MEMORANDUMO TEKSTAS:

Lietuvos Aero Klubo tikrieji nariai, civ. lakūnai ir sklandytojai, kurie, 
įdėmiai stebėjo jo darbus, negalėjome nepastebėti kad susidarius Lietuvos 
Aero Klubo aplinka yra nesveika ir nenormali:

1) L. A. K. Valdyba, su pirmininku prof, žemaičiu priešaky jau tris 
metus iš eilės patiekdavo įSėtiniam narių susirinkimui miglotas 
tikrumo atžvilgiu apyskaitas.

2) L. A. K. Valdyba iš visų loterijų surinktų pinigų dar nėra viešai 
atsiskaičiusi, kaip tai yra padarę Lietuvos šaulių S-ga, D'ULR, kor
poracija Neo-Lithuania ir kitos organizacijos.

3) L. A. K. Valdyba su pirmininku prof. Žemaičiu priešaky, sąmonin
gai spietė tariamai nepamainomus pareigūnus, kurių dauguma po
litiniai išsišokėliai^ Tuo budu jiems buvo lengvinamos po klubo 
priedanga darbo sąlygos. Kai kurie jų, kaip paskutinių dienų įvy
kiai parodė, gal but, savo pragaištingai veiklai naudojosi net klubo 
patalpomis.

I) Nei L. A. K. Valdyba, nei klubo pirmininkas prof. Žemaitis nekrei
pė dėmesio į "teisėtus tikrųjų narių, civ. lakūnų ir sklandytojų pa
reiškimus ir reikalavimus ir palaikydavo tarp narių intrigas ir ne- 
sugyvenimą.

5) L. A. K. Valdyba daugely atsitikimų varžydavo narių iniciatyvų, 
kuri Lietuvos Aero Klub > įstatų ribose galėjo būti naudinga Lie
tuves civilinės aviacijos plėtotei.

Nerasdami galimumų pašalinti čia iškeltų tik nežymią dalį Lietuvos 
Aero Klubo gyvenimo nenormalumų, siūlome:

Lietuvos Aero Klubo pirmininkui prof, žemaičiui pareikšti pilietišką 
drąsą ir iš savo pareigų atsistatydinti, ir Lietuvos Aero Klubo Valdybai 
reiškiame viešą nepasitikėjimų. , ( ■ (

(SEKA 100 PARAŠŲ) : ' '

Jei L. A. Klubo apyskaitose yra kas tokio panašduę 
į nesenai užsibaigusį Lietuvos pašto ženklelių skandalą, 
tas mus Amerikiečius neliečia, ir su tame įsivėlusiais 
asmenimis apsidirbs pats Lietuvos teismas.

Tačiau už to visko gali slėptis politiškas sąmokslas, 
kuris palietė ir paliečia ir mus Amerikiečius, labiau už
tvirtindamas “Dirvos” ir tūlų kitų nusistatymą 'prieš 
“antrą skridimą”. Iš memorandumo matome kad Lie
tuvos Aero Klubą “už nosies” vedžiojo prof. Žemaitis, 
su niekuo nesiskaitydamas, ir tik savo užsibrėžtą tikslą 
vykdydamas su sau ištikimais asmenimis, kurie jei ir 
žinojo kam naudojama Lietuvos Aero Klubo sukelti pi
nigai, sutiko nutylėti, kaip darė ir daro “antro skridi
mo” komitetas, nors ir žino kad $32,000 ir dar $4,750 
yra dikčiai perdaug suaikvoti tokiam tikslui kaip nupir
kimas ir prirengimas “Lituanicos II”.

Kaip iš šio memorandumo matosi, prof. Žemaitis, 
nesiskaitydamas su niekuo, skirstė savotiškai pinigus, 
net neišduodamas tikrų apyskaitų, taigi gal but Lietu
vos Aero Klubo pinigai (virš 10,000 litų) yra padovanoti 
Grigaičiui tiktai paties prof. Žemaičio “loska”.

Lietuvos Aero Klube, kaip memorandumas nusako, 
maišosi visokių “politinių išsišokėlių”, kurie yra gal būti 
atkaklus socialistų biznio rėmėjai, o jų veikimas, kaipį 
toliau skaitome, buvo ir yra pragaištingas tai idėjai ku- 
riai L. A. Klubas gyvuoja.

“Antras skridimas” — socialdemokratų sąmokslas? ’
Dariui ir Girėnui žuvus, Chicagos socialistų vadu

kas Grigaitis sugudravojo surengti “antrą skridimą” tu 
tautos karžygių “testamentą įvykdyti”. To testamento

(Pabaiga ant 6-to pusi.) _ ,
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SUDEGĖ KUNIGO COX BAŽ
NYČIA

Pittsburghe pereitą savaitę 
sudegė sena istoriška Si. Pat- 
ricko bažnyčiai viena iš seniau
sių katalikų bažnyčių šiame 
mieste. Bažnyčia stovėjo ant 
kampo Liberty ir 17-tos gatvės.

Ųaisras buvo toks didelis 
kad murinės bažnyčios liko tik 
sienos. Klebonija šalę bažny
čios išliko sveika, tik vandeniu 
sulaistyta, ir išgelbėta svarbus 
bažnytiniai dokumentai.

Kun. Cox tuo laiku buvo iš
važiavęs pas gimines į Perrys
ville ir ten apsinakvojo, 
met ištiko gaisras, jam 
žinią ir jisai tą pat naktį 
pribuvo pas savo 
nyčią.

Gaisrui kilus, 
jėjas vikaras su
gesiu įsigavo į bažnyčią ir dar 
spėjo išnešti sakramentus.

šios bažnyčios klebonas, Ku
nigas Cox, irgi katalikas, prieš 
kelis metus buvo labai pragar
sėjęs savo kovomis už bedar
bių teises, ir nuo tos bažnyčios 
jisai keturi metai atgal vedė 
bedarbių armiją į Washingto- 
ną reikalauti pašalpos. Per ke
letą mėnesių Amerikos laikraš
čiai apie jį rašė, ir net laukė 
kada Kun. Cox pasiskelbs kan
didatu į Suv. Valstijų preziden
tus. Dabar jis jau nutilo, jo 
vieton praskilto kitas 
kų kunigas, Coughlin, 
te.

degančią

Kuo
davę 
vėlai 
baž-

klebono padė- 
vienu ugnia-

katali-
Detroi-

K i tose 
sekma- 
teatrai 

Bet

KEISTI ŽMONĖS.
valstijose ir miestuose 
dieniais operuoja filmų 
ir iš to nėra nieko blogo.
Pennsylvanijoj tas uždrausta iš 
senesnių laikų, ir valstijos sei
mas niekaip negali nutarti pa- 
liuosuoti tą suvaržymą. Keis
ta kad ir valstijos seimo atsto
vai yra tokie fanatiški jog ma
no kad. yra nuodėmė sekmadie
nį po pietų ir vakare žmogui 
lankytis į teatrą.

Kalbama apie patiekimą vi
sos valstijos miestų ir mieste
lių žmonėms tą klausimą nu
balsuoti.

PENNSYLVANIJOJE bedar- 
darbių eilės, reikalaujančių pa
šalpos, didėja. Viso valstijos 
šelpiamų žmonių skaičius per
eitą savaitę siekė 1,722,872.

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

Agentūrą.
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reikalams — ar

karšti ginčai už 
poros centų ant

ŽADA UŽKRAUTI “PARDA
VIMO TAKSUS”

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos valstijos seimas jieško 
būdų iš kur gauti daugiau pi
nigų valstijos 
politikieriams.

Dabar eina 
uždėjimą dar 
gasolino taksų.

šalip to, eina slaptos tarybos 
tarp nekuriu seimo atstovų už 
įvedimą ‘pirkimo ir pardavimo 
taksų” — panašiai kaip įsivedė 
kitos valstijos. Kožną dalykė
lį perkant žmogus turi mokėti 
po kelis centus, ir valstijai 
sikrauna milijonai dolarių 
metus.

su
per

PAGIMDĖ TRIS. Sharon, 
Fa. — čia viena motina pagim
dė mergaitę, o po 36 valandų 
pagimdė dar du vaiku. Dakta
rai sako jog tai yra keisčiau
sias atsitikimas gimimų 
joje.

SHENANDOAH

A.

OHIO.
vasarą,

ir svar-

jvy- 
me- 
Tik 
su-

istori-

PA
Kaip

Kurie dirbo nak- 
paleisti, o kitos 

visai sustojo dirbu- 
Lehigh Valley Co. kasy- 

vieną ar dvi 
Kaip girdė- 
ir tų darbi-

gerėti, dar
bedar-

KASYKLŲ DARBAI, 
buvau rašęs kad žmonės nusi
džiaugė darbais, tai dabar gali 
veikti. Kasyklų darbai taip 
sumažėjo kad pusė darbininku 
liko paleisti, 
timis tie visi 
kasyklos 
šio .
klos dar dirba po 
dienas į savaitę, 
ti, ketina paleisti 
ninku pusę.

Vietoj darbams
pablogėjo. Net kurie 
biai kasė anglis iš užleistų vie
tų ir pardavinėjo, ir tiems 
ėjo bedarbė, nes nėra kam : 
glį parduoti, kaina už anglį 
sai sumažėjo, kad ir perka 
mok i tik 3 dolarius už toną 
tonas anglies pagaminti 
eina labai sunkiai.

už- 
an-

lai
, o 

atsi-

DAR NEDIRBA. Gilbertono 
kasykla po sprogimo dar nedir
ba. Po nelaimės pribuvo val
džios inspektoriai ir rado ka-

. < sykių netvarkoj vedamą, užtai 
kompanija liko nukaitinta: ka
syklos prižiūrėtojai visi tapo 
atstatyti, ir girdėt dar bus bau
džiami. Po sprogimo, valsti
jos policija dieną ir naktį sto
vėjo prie kasyklos ineigos kad 
kompanija neįleistų savo darbi- 
nirkų sutaisyt oro ventiliaci
jų, del kurių neveikimo sprogi
mas ištiko, iki tyrinėjimai ne
bus baigti. 'Dabar, kada kasy
klos padėtis 
viską išnaujo

Šeimoms tų 
buvo užmušti
girdėti, kompanija turi 
kėti jų nuostolius.

J. Basanavičius.

ištirta, pavelija 
gerai sutaisyti, 

darbininkų kurie 
ir sužeisti, kaip 

užmo-

Rengia ir priiiuri 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

STUTTGART”
išplauks iš New Yorko

BIRŽELIO 5 d., 1935
tiesiai be persedimo į Klaipėdą
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LIETUVIŲ SUSIŠAUDY
MAS

Vasario 11 d., Ar- 
Lietuvių Tautininkų 
Berisso skyriaus na-

Pagaliau įsikarščiavęs- 
ėmė sakyti kad Mud- 
kaipo “fašistą”, jis nu-

Tuo momentu Mud- 
vikriai išsitraukė re

I.ie- 
tiek

BROOKLYN© - N. Y. IR 
NEW JERSEY ŽINIOS

Steigia Nuosavą Laido- Statys veikalą ‘‘Kražių 
Skerdynė”tuvių Įstaigą

Perti tame Detroito S. L. 
seime tapo nutarta sekantis 
SLA. seimas laikyti vienoje iš 
progresiviškų Lietuviškų kolo
nijų, CLEVELANDE,

Seimas Įvyks kitą 
1936 metais.

Seimas bus didelis
bus — tai bus 50 METŲ SLA. 
GYVAVIMO SUKAKT U V I Ų 
SEIMAS.

Tam seimui ruošti jau susi
darė komitetas, ir nuo šio pa
skelbimo Seimo Rengimo Ko
miteto darbas formaliai prasi
deda.

Clevelande yra pirmiau 
kęs SLA. seimas — 22-ras 
tinis seimas 1907 metais, 
po 29 metų Clevelandiečiai
laukia kito SLA. Seimo, todėl 
pasistengs jį atžymėti, kad lik
tų atmintyje visų tų kurie at
silankys.

Seimo Rengimo Komitetas 
pasiryžo padaryti šį Jubilejinį 
SLA. Seimą labai įvairiu, isto
rišku. Į šį SLA. Seimą bus at
kreipta atida ne tik Amerikos 
bet ir Lietuvos Lietuvių.

šin Seiman bus sukviesta 
daug visos Amerikos Lietuvių 
veikėjų, be pačių Seimo 
gatų.

Seime bus pritaikyta 
tikras pagerbimas SLA.

seniausių narių, ir

su-
pir- 
jau 
vei-

dele-

Berisse, 
gentinos 
Sąjungos 
rys Pranas Mudrauskas užėjo
j Linčavsko įstaigą, čia prie 
Mudrausko priėjo Berisso Lie
tuvių komunistų vadas Bronius 
Glemža, ir, atsisėdęs prie Mud
rausko stalo, kaip komunistų 
priimta, pradėjo keikti Lietu
vą, Argentiną ir, žinoma, “fa
šistus”. 
Glemža 
ra u s ką, 
šausiąs, 
rauskas
volverj ir paleido į Glemža 
vį, bijodamas kad Glemža 
ma jo nešautų. Glemža 
antri metai kaip vis žadėjo
klesnius Berisso tautininkus iš
šaudyti.

Mudrauskas, po šovimo, nu
ėjo komisisarijon ir papasako
jęs įvykį atidavė ginklą. Po 
poros dienų tardymo, P. Mud
rauskas tapo paleistas ir jam 
sugrąžinta ginklas, o komunis
tas Glemža, kuriam kulka pa
siliko nugaroje, nugabentas li
goninėn, kur jam padaryta ope
racija. Glemžos gyvybei 
vojus negeręsė. “A.

buvo surengta programas, rhi- 
nisteris p. Aukštuolis pasakė 
kalbą, po to buvo suvaidinta 
Miko Petrausko opepa “Biru
tė”, ir buvo šiaip dainų choro 
ir solo, ir deklamacijų.

Iškilmė buvo didelė, nes 
tumių Namuose niekad 
publikos nėra buvę.

Taip pat ministerio Aukštuo
lio vadovavimu, Buenos Aires 
Lietuviai susitvarkė ir su Na
mų Tarybos reikalais.

Sukvietus i susirinkimą visų 
Lietuviškų organizacijų atsto
vus, sudarymui Lietuvių Namų 
Tarybos, atsiliepė visos Lietu
vių tautiškos organizacijos, tik 
nedalyvavo komunistų grupelės 
su “liaudies teatrais” ir jų far- 
siniu “Lietuvių centru”.

Lietuvių Namų tarybą ren
kant, balsavimuose dalyvavo 
visų draugijų1 895 nariai. Lai
mėjo Argentinos Lietuvių Tau
tininkų Sąjungos kandidatų są
rašas, pravesta visi 15 atstovų.

“A. ž.”

tam 
vete

ranų, seniausių narių, ir bus 
atkreipta dėmesis į jaunimą, į 
jauniausius delegatus.

Kadangi tai bus svarbus Ju- 
bilejinis seimas, šiuomi atkrei
piame atidą į Seimą visų SLA. 
kuopų anksti iškalno, kad ren
gtųsi kaip delegatus siųsti taip 
ir kuo nors nuo savo kuopos 
Seimą atžymėti.

Kadangi 1936 metais pačia
me Clevelande įvyks tam tik
ros iškilmės sąryšyje su Cleve- 
lando miesto sukaktuvėmis, tai 
bus įdomu iš visur Lietuviams 
atvažiuoti, susipažinti su pačiu 
miestu ir pamatyti parodas.

Cievelandas yra beveik vidu
ryje skaitlingiausių kolonijų 
kuriose randasi SLA. kuopos, 
todėl patogu atvažiuoti 
mobiliais, traukiniais ir 
iš rytų ir vakarų.

Komisija laikas nuo 
praneš SLA. narių žiniai apie 
tai kas bus dirbama Seimo su
rengimo reikalais.

SEIMO
K.
F.

auto- 
busais

laiko

RENGIMO KOMISIJA:
S. Karpius, — pirm.

Zuris — vice pirm.
Praškevičius — sekr. 

ižd.

J.
M

Jonas Brazauskas —

SMULKIOS ŽINELĖS
Kovo 26 d. Miami Valley li

goninėje mirė Juozas Milaknis. 
Jis sunkiai susirgo galvos liga 
ir jau nebuvo budo ji 
ti nuo mirties.

išgelbė-

Kovo 25 d. Daytone 
tai prisimenama, nes 
sukaktuvės didelio potvinio ku
ris 1913 buvo apskandinęs Day
tona. Butų buvę ir daugiau 
apskandinimų per tuos 22 me
tus jei po to didelio potvinio 
nebūtų išbildavota pilimai ap
saugojimui miesto nuo upės 
išsiliejimų pavasario laiku.

“D.” Rep.

kas me
tai yra

PRAŠO KNYGŲ
Kas turit 

lių, lengvų 
ba perskaitę 
šę pasiuskit 
viams, kurie

atliekamų knyge- 
pasiskaitymui, ar- 
laikraštį, nesuplė- 
sekantiems Lietu- 
labai įvertins:

Juozas Lazauskas, gyvena ir 
sunkiai vargsta 
jokio laikraščio 
vo kalboje. Jo 
Ėst. S. Paulo,

Frygarificą
Barretas Chapa 1975 Brasil

John Svilainis, ligonis gulin
tis Kings County ligoninėje, 
neturi iš ko įsigyti knygų ir 
laikraščių, norėtų skaityti. Jo 
antrašas:
King’s County Chronic Hospital 
Ward K 31 Brooklyn, N. W..

Brazilijoje, be 
ar knygos sa- 
antrašas:
Linia Paulista 

Anglo
Chapa 1975

pa- 
ž.”

TAUTOS ŠVENTĖ
Buenos Aires. — Lietuviai 

čia, kartu su kitų Pietų Ameri
kos kolonijų Lietuviais iškil
mingai minėjo Lietuvos Nepri
klausomybės 17 metų sukaktu
ves. Iškilmėje' dalyvavo labai 
patriotingas ir geras Lietuvių 
vadas, Lietuvos įgaliotas 
nisteris J. Aukštuolis.

Tarp kitko, p. Aukštuolis 
sakė per radio kalbą į visus
gentinos Respublikos gyvento
jus apie Lietuvą.

Vakare, Lietuvių Namuose

mi-

pa-
Ar-

sale. Iš-

BRAZILIJA
Sao Paulo Lietuvių kolonija 

su dideliu džiaugsmu ir entu
ziazmu paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės 17 metų sukak
tuves, Mokkos rajone. Ta pa
čia proga pašventinta Dr. Vin
co Kudirkos mokyklos rūmai su 
Dariaus-Girėno vardo
kilmėse dalyvavo daug garbės 
svečių, kuriuos pakvietė Lietu
vos konsulas Dr. Mačiulis; auk
štieji Lietuvių svečiai buvo ke
letas Sao Paulo miesto ir fede
rates valdžios atstovai; taipgi 
Čekoslovakijos, Suomijos, Lat
vijos, Prancūzijos, Vengrijos 
konsulai, ir Baltijos Valstybių 
Draugų Sąjungos pirmininkas 
ir eilė kitų svetimtaučių. Da
lyvavo vietos Lietuvių organi
zacijos, daugybė Lietuvių mo
kyklų mokinių ir didelė minia 
žmonių. “L.”

Bronius Šulinskas
Brooklyn, N. Y. — Antros 

didžiausios New Yorke grabo- 
rystės įstaigos, Cathedral Fu
neral Chapel vyriausiu mana- 
džeriu yra Lietuvis, jaunas ga
bus vyras, Bronius šalinskas, 
uolaus “Dirvos” rėmėjo ir kitų 
patriotinių reikalų kėlėjo Pi
jaus sūnūs. Negana kad tokią 
aukštą vietą Jaunam Lietuviui 
teko pasiekti, jis dar steigia, 
prie to, ir savo įstaigą Brook- 
lyne. - - ■ • 
resu: 88-52 81st Ave., Glen
dale. L. I. 
7-0405.

Bronius šalinskas yra baigęs 
aukštuosius mokslus New Yor- 
ko universitete.

Laikinai aptarnauja ad-

Telefonas Virginia

Elizabeth, N. J. — šiais me
tais vietos Lietuvių parapija 
švenčia savo įsikūrimo 40 me
tų jubilejų. Pradedant 
jais metais bu,vo įvairių 
mių, kaip bažnytinių taip 
karienių. Visur žmonių 
perpildyta.

ši kolonija yra seniausia Lie
tuvių kolonija New Jersey val
stijoje. Sukaktuvių proga Lie
tuvių parapijos choras stato 
milžinišką veikalą, 5 aktuose, 
“Kražių Skerdynė”. Pastatyme 
dalyvauja apie 100 asmenų. 
Piešiama kai kurios naujos de
koracijos scenai. Taisomi gra
žus ir charakteringi rubai. Vai- 
dylos, apart choro narių, yra 
vieni geriausių šioje kolonijo
je, tat' nėra jokios abejonės 
apie veikalo pasisekimą, tuo 
labiau kad jį stato buvęs kele
tą metų Lietuvos Valstybinės 
Operos ir Teatro vedėjas ir jų 
aktivus organizatorius, J. Ži
levičius. Jis panaudos visas 
galimybes kad veikalas išeitų 
kuogeriausia.

Patartina aplinkinių kolonijų 
gyventojams norintiems tikrai 
patekti į vaidinimą, pasirūpin
ti bilietus išanksto.

Veikalas bus statytas 
karu, Balandžio 6 ir 7, 
vai. vakare, parapijos 
(Ripley Place).

Nau- 
iškil- 

ir va- 
buvo

du va- 
nuo 7 
salėje

LIETUVOS RANKDARBIU PARODOS 
DAYTONE ATGARSIAI

Dayton, O. — Didžiulėje ir 
puošnioje The Rike-Kubler Co. 
sankrovoje Kovo 2 d. čia buvo 
iškilmingai atidaryta Lietuvos 
dirbinių paroda. Paroda tęsė
si tik vieną savaitę ir ji neabe
jotinai Daytoniečiams patiko, 
nes buvo gausiai lankoma ir 
apie ją daug rašė Amerikiečių 
spaudoje.

Lietuvos Generalinio Konsu
lo agentas p. L. Bonyhard čia 
atvyko keliomis dienomis prieš 
parodos pradžią ir umu laiku 
sujudino visus čionykščius Lie
tuvius, kurių čia neperdaugiau- 
sia. Atsilankė pas vietos kle
boną Kun. Bistrą ir šis pagar
sino parodą iš sakyklos.

Parodos atidarymas prasidė
jo su priešpiečiais, į kuriuos 
buvo pakviesti miesto ir vals
tijos žymus žmonės ir taipgi 
Lietuvių kolonijos atstovai. Bu
vo jauku ir linksma kad ir Day- 
toniškiams tokia nepaprasta 
naujiena ir pramoga pasitaikė.

Parodą atidarė Ohio 
jos sekretorius George 
kuris išgyrė Lietuvą ir 
vius. Buvo ir daugiau

Paroda suteikė
brangių

valsti- 
Myers, 
Lietu- 
kalbė- 
mums 

atsimi-

Lie-
dar-

lai-

tekal- 
paste-

Daily

tojų, 
džiaugsmo i 
nimu. Daug lengviau dabar ai
škinti musų vaikams apie 
tuvą, nes jie ir patys jos 
bus pamatė.

Svarbu kad Amerikiečių
kraščiuose pasirodė parodą ap
rašančių žinių. Atrodo kad 
miestas per visą savaitę tik 
apie Lietuvius ir Lietuvą 
bėjo. Sekdamas spaudą 
bėjau štai ką:

Vasario 27 d. “Dayton
News” rašė kad netrukus nu
matoma paroda, kurioje tarp 
kitko bus parodyti Lietuvos se
novės parėdalai; kad į parodos 
atsidarymą kviečiami garbingi 
svečiai, jų tarpe ir Lietuvos- 
konsulo žmona.

“The Daily Journal” patalpi
no dviejų Lietuvaičių, Josefi- 
nos Razauskaitės ir Onos Zup- 
kaitės, pasirėdžiusių tautiškai, 
paveikslus ir parašė ilgą strai- 
pnį ne tiek apie Estiją kiek

•| apie Lietuvą. Visa graži gin- 
. | taro atsiradimo pasaka atpa- 
■■ šakota.
i “The Daily Herald” taipgi
■ patalpino minėtų gražuolių at

vaizdus ir taipgi parašė ilgą
, straipsnį apie Estus ir Lietu-
■ vius.

Kovo 
talpino 
“Baltic 
tie laikraščiai dar įdėjo pavei
kslą p. Kalvaitienės, Chicagiš- 
kio konsulo žmonos, tautiškuo
se rūbuose. Laikraščiai gyrė 
Lietuvos gintarą ir audinius.

Kovo 2 d. “Daily News” pa
rodos atidarymo faktą pažymi 
trumpai, gi 
deda ilgą 
skaitome: 
rankdarbių 
puikiausių 
miestas 
tais;
nių dalykų, paskolintų iš valdiš
kų kol’ekcijų. Gintariniai karo
liai yra Lietuvaičių papuoša
las; juo sunkesni karoliai juo 
mergina turtingesnė. Lietuvos 
medžio dirbiniai yra puikiau
sia parodos dalis; medinės sto- 
vylėlės yra Lietuvos žmonių 
fotografijos. Lietuva audėjų 
kraštas; lininės drobės geomet
riškai pagražintos yra natu- 
ralio lino spalvos.”

Plačiai parodos atidarymą 
“Dayton Daily News”.

Laikraščiai apie parodą rašė 
Kovo 3, 4, ir 5 d.

“The Dayton Herald” pa 
rašė net redakcijos vedamąjį 
straipsnį, “People’s Art” (Liau
dies Menas), kuriame gražia' 
atsiliepia apie parodą, jos eks
ponatus, ir abi tautas. Lietu
vius ir Estus.

šitoksai žymaus laikraščio 
nuoširdus pareiškimas teikia 
didelės garbės Lietuvių ir Es
tų liaudies menui. Kultūrin
gam Amerikiečiui atrodo kad 
musų liaudies menas gali but: 
imamas kaipo pavyzdis kuris 
turėtų būti sekamas ir šioje 
Dėdės Šamo kosmopolitiškoje 

šalyje. žvalgas.

1 d. minėti laikraščiai 
didelius skelbimus apie 
Exhibit”. Be skelbimo,

“Dayton Herald” 
aprašymą, kuriame 
“Lietuvių ir Estų 
paroda yra viena 
parodų kokių šis

turėjo pastarais me- 
parodoje yra ir muzeji-

RUOŠIASI L. ATSTATYMO 
B-VĖS SUVAŽIAVIMUI

New York. — Lietuvos 
statymo Bendrovės reikalų 
tvarkingumas labai nervus 
dina ne vien jos nariams-akci- 
ninkams bet ir kiekvienam pat
riotui Lietuviui. Tam pašalin
ti, jau tūlas laikas stengiamasi 
reikalus sutvarkyti ir Bendro
vę iš užburto rato išvesti: lik
viduojant, perorganizuojant, ar 
kaip kitaip pertvarkant. Per
eitame susirinkime nutarta su
važiavimas šaukti Gegužės 20 
d. Tai dienai visi akcininkai 
prašomi dalyvauti 
ar per proxies.

šis reikalas New 
tuviams ypatingai 
todėl jie prieš suvažiavimą dar 
šaukia savo susirinkimą Kovo 
31 d., 2 vai. no pietų, Lietuvių 
salėje, Newarke.

New York. — 
atsiųstas Vytauto 
bumus pardavinėti 
apvažiavęs

At-, 
ne- 
ga-

asmeniškai

Jersey Lie- 
svarbus, ir

Iš Lietuvos 
Didžiojo Al- 
p. Baronas, 

Ameriką, gryžo į 
New Yorko-New Jersey apie- 
linkę. Pardavęs Amerikoje tų 
puikių albumų’ apie 100.

VAKARIENĖ DARIAUS- 
GIRĖNO PAMINKLO NAUDAI

Newark, N. J. — New Jer
sey Lietuvių Chamber of Com
merce, kuriame susispietę įžy
mus pątriotingi New Jersey 
Lietuviai biznieriai, nutarė pa
remti Dariaus ir Girėno pamin
klo fondą, surengdami didelę ir 
gražią vakarienę, vadinamą sil
kių vakarienę, kurioje, tačiau, 
valgyti bus visko. Vakarienėj 
svečiu numatoma turėti tuo lai
ku tik iš Lietuvos atvykusį 
DULR pirmininką Adv. R. Ski
pitį. Taigi, kiekvienam Lietu
viui verta į tą vakarienę atsi
lankyti. Ji bus sekmadienį, 
Balandžio 7 d., nuo 7 vai. va
kare, Lietuvių salėje, 180 New 
York avė., Newarke. Tikietai 
po $ 1, išanksto galima gauti 
pas narius.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
ĮSTAIGA

Newark, N. J. — Ilgus me
tus Lietuviams aptarnaujantis 
A. S. Trečioko apdraudos, ne
judamo turto ir kelionų ofisas 
tapo perkeltas už kelių durų 
toliau nuo senosios vietos, į 
kampinį, naują, modernišką na
mą adresu 191 Adams Street, 
kampas Walnut St. Toje įstai
goje drauge turės savo ofisą ir 
jaunas, gabus advokatas Kazys 
Paulauskas, iš Baoynne.

Naujai įrengta įstaiga yra 
graži, didelė. Joje galima gau
ti nusipirkti pavieniais nume
riais “Dirvą”.

‘ Aukščiausios rūšies auksines 
iškabas ir parašus įstaigai pie
šė komercialis artistas Jonas 
Valaitis.

I IETUVIŠKAI FINANSINEI 
ĮSTAIGAI 25 NAUJI NARIAI!

Kearny, N. J. — ši kolonija 
maža, bet darbais — didelė. 
Ko kiti negali, Kearny Lietu
viai puikiai atlieka, štai, susi
domėjo ekonominiais reikalais, 
surengia Lietuviškai Schuyler 
Building and Loan Draugijai 
prakalbas, pakelti tą įstaigą. 
Pakviečia kalbėti toje srityje 
susipažinusius, sušaukia klau
sytojus, ateina organizatoriai 
su J. V. Baltrukoniu priešaky
je, ir gauna net 25 narius! Tai 
įvyko Kovo 18 d.

Kalbėtojai buvo: Lietuvai 
radio vedėjas Jonas Valaitis, 
Adv. Kazys Paulauskas ir Litli- 
Building and Loan sekr. A. S. 
Trečiokas. Jie smulkiai išaiškino 
Lietuvių gabumus, pasisekimus 
ir galimumą veikti finansinėse 
įstaigose, faktais įrodo Lietu
vos ir Amerikos Lietuvių fi
nansinių įstaigų pasisekimą — 
ir 25 Kearniečiai ir kaimyninių 
kolonijų Lietuviai belinki savo 
taupmenas laikyti savoj įstai
goj.

Kearny Lietuviai turi ir tau
tinių bei kultūrinių įstaigų bei 
draugijų. Ir dar žinot ką: tai 
vienintelė apielinkėj žinoma ko
lonija kurioje nėra nei vieno 
Lietuviško bolševiko!

VASARINE EKSKURSIJA Į LIETUVA
CUNARD WHITE STAR LINIJOS PUIKIUOJU LAIVU

19 d.BERENGARIA BIRŽELIO-JUNE
trau-

pasieksitė

Iš New Yorko tiesiog i Cherbourg, iš ten 
kiniu Į Klaipėdą.

5’į dienos kelionės jura, 40 valandų traukiniu ir jus
Lietuvą. Ekskursiją vadovaus p. STEPAS BERGAS, Cunard White 
Star Linijos patyręs keliauninkas ir vadas, kuris pasirūpins kelei
vių bagažais ir visokiais kitais kelionės reikalais, taip pat prižiūrės 
kad keleiviai kelonėje butų viskuo aprūpinti.

Proga keliauti su savo tautiečiais.
Buv- pirmiau turistų klasės kambariai naudojami trečiai klasei.

Kitų infoi macijų kreipkitės pas vietinius agentus

GUNARO WHITE STAR LINE Lid
1121 Euclid Ave. Cleveland, ©hit*



| Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

= Chicagos Lietuvių Judėjimas ir
| Įvairios Žinios

LIETUVIŲ TRIBŪNA VISOKIOS CHICAGOS

Chicagos antrašas: 1624 So. Western Ave,
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Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

KAS TIE “SPARNUO
TI LIETUVIAI” DA
RIUS IR GIRĖNAS?

APDOVANOTI 3 VEIKĖJAI

Miestelis pasižymėjęs dide
liais turgais, ir kraštas 

garsus ilgomis ves
tuvėmis.

Pa-
Jame

Šis miestelis randasi 
ne vėžio apskrityje, 
yra šios įstaigos:

Progimnazija, pradžios 
mokykla, valsčiaus valdyba, 
policijos nuovada ir kitos. 
Be to yra daug įvairių 
krautuvių ir koperativų.

Šis miestelis pasižymi sa
vo dideliais turgais, kurie 
esti kas ketvirtadienį. Į 
turgus ūkininkai suvažiuo
ja net iš tolimų apielinkių, 
po 40 kilometrų. Rudenį 
ūkininkai daugiausia suve
žą sėmenų, linų ir javų. Vi
sas prekes perka Žydai, nes 
jie čia turi didžiulius sandė
lius ir visa prekyba yra jų 
rankose. Gelžkelio stotis 
randasi už trijų kilomet
rų ir vadinasi miestelio 
vardu.

Seniau žmonės suvažiavę 
į turgų, pardavę prekes iki 
vėlumos gerdavo smuklėse, 
o jų arkliai šaldavo, taip 
pat šaldavo ir jų moterys, 
kurios net su ašaromis aky
se neišprašydavo savo įsi
gėrusių vyrų iš smuklių. 
Daug čia nelaimingų mote
rų ištisas valandas šaldavo 
ir verkdavo keikdamos savo 
likimą ir girtuoklius vyrus, 
kol pagaliau policija įvedė 
naują ir pavyzdingą tvar
ką. Visi ūkininkai suva
žiavę į turgų privalo visus

EKSKURSI JOS

JVEDŲ AMERIKOJ LINIJA
KLAIPĖDĄ 
“Gripsholm”
New Yorko 
25 d., 1935 
motorlaiviu

m

reikalus atlikti iki 2 valan
dos po pietų. Pasibaigus 
antrąi valandai, visi kas ne
nori gauti protokolą turi 
išvažiuoti į namus. Ir taip 
iki 3 valandos mieste nebe
matyti nei vieno ūkininko 
— jie visi išvažinėja j na
mus.

Tokia pavyzdinga tvarka 
džiaugiasi ne tik moterys 
bet ir mėgstantieji išsiger
ti ūkininkai.

Šiaip miestelis didelis ir 
švarus, nors jame, jo cen
tre, veik vieni Žydai gyve
na, kurie be policijos prie
žiūros švarumu nepasižy
mėtų.

Šeduvos miestelis yra vie
nas iš didžiausių šios apie- 
linkės provincijos mieste
lių. Jame yra keletas gra
žių dviejų aukštų mūrinių 
namų, didelė graži mūrinė 
bažnyčia ir Rusų cerkvė. 
Miestelis turi palinkimą au
gti, nes ir šiais sunkiais- 
krizės laikais stiebiasi tai 
mūriniai, tai gražus medi
niai namai ir nameliai.

Ne turgaus dienomis mie
stelis tuščias ir nuobodus.

Apielinkės lygios ir ne- 
vaizdingos.
kams jos malonios ir bran-, 
gios, nes žemė gera ir der
lius visados neblogas.

Šeduviečiai ūkininkai pa
sižymi dideliu linų augini
mu. Prieš keletą metų jie 
pardavę sėmenis ir linus ap
simokėdavo samdininkams, 
žemės mokesčius ir dar lik
davo pinigų kitiems reika
lams, o dabar jau ir jie ma
žiau tesėja, nes mažas pel
nas telieka atskaičius visas 
su jais surištas išlaidas.

Be to, Šeduviečiai ūkinin
kai pasižymi savo ilgomis 
vestuvėmis. Tankiausia jie 
h diavoja visą savaitę. Tai’ 
vienintelis Lietuvoj kampe
lis kur taip ilgai ūkininkai 
linksminasi. Bet gera jiems 
ii linksmintis, nes moka 
pasidaryti labai gero, ska
naus na. žinoma, ir keliais 
laipsniais, alučio. Pasida
lo sau porą desėtkų bačkų, 
dar ir “karklyninės” keletą 
literių, ir geria visą savai-

Bet ukinin-

Savo herojiškumu pasaulį 
nustebino ir Atlantiko pergalę 
Lietuvai laimėjo du Amerikie
čiai Lietuviai, Darius ir Girė
nas. šių didvyrių asmenybes 
ir garbingą jų praeitį mums, 
štai, nušvietė taip pat Ameri
kiečiai. Kapitonas Petras Jur
gėla parašė ištisą veikalą, — 

“SPARNUOTI . LIETUVIAI 
DARIUS IR GIRĖNAS”

Knygą išleido, rizikuodama 
stambiomis išlaidomis, Dariaus 
sesuo Konstancija-Kotryna Ju- 
ciutė-Stulpinienė. Puslapius su
rinko Vyčių spaustuvė. Kny
gai viršelį piešė dailininkas 
Mikas K. Šileikis. Visi Chica- 
giečiai.

Knygą spausdino ir “Litua
nikos” lėktuvo spalvos tvirtus 
gražius viršelius uždėjo viena 
iš didžiausių ir geriausių Ame
rikoje spaustuvių, Cuneo, ku
rioje spausdinama gražios An
gliškos knygos ir populiariau
si Amerikos žurnalai. Dėlto 
ši knyga yra labai gražiai, šva
riai ir meniškai pagaminta. Tai 
yra bene pirma Amerikos Lie
tuvių išleista tokia daili knyga.

■ Minėti Amerikiečiai patiekė 
mums platų, gausiai paveiks
luotą veikalą apie nepaprastus 
didvyrius, kuriuos mes dabar 
galėsim arčiau pažinti. Ištikro, 
patyrę įdomų Dariaus ir Girė
no gyvenimą, karo tarnybą, 
skraidymus, darbus bei nuopel
nus musų tautai ir Amerikai, 
sunkų ir ilgą rengimąsi istori
niam žygiui ir; išskridimo ap
linkybes, be abejonės pradėsim 
dar daugiau tuos du musų did
vyrius gerbti.

Knygoje paskelbta daugybė 
faktų iš abiejų darbščių vyrų 
gyvenimo, o Dariaus laiškai, 
rašyti atsiminimai ir dienoraš
čiai nušvies didžiausią jo dva
sią bei asmenybę. Jei nežinai 
visų tų faktų, negali įsisąmo
ninti ar jiedu buvo tik du nuo- 
tikių (avantiūros)
ar kilnesnio tikslo siekėjai.

Tikrai, 1933 m. Liepos mėn. 
Lietuvių tautą ir net pasaulį 
giliai sujudino daugiausia tik 
Dariaus ir Girėno drąsa, pasi
ryžimas nepaprastam žygiui ir 
labiausia pats tragiškas jų žu
vimas jau nugalėjus 
Atlantiką.

Autoriaus surinkti 
dokumentai sudaro
riaus ir Girėno istoriją.

“Lietuvos Aidas” prane
ša kad per Nepriklausomy
bės šventę, Vasario 16 d., 
Švietimo ministerio teiki
mu, Lietuvos Prezidentas 
apdovanojo Didžio Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino or
dinu tarp kitų ir tris AYne- 
rikiečių veikėjus: kompozi
torių prof. Juozą Žilevičių, 
buvusį ilgametį “Vienybės” 
redaktorių Juozą O. Sirvy
dą ir vyr. skautininką Ka
pitoną Petrą Jurgėlą (Jur
gelevičių).

Prof. J. Žilevičius buvo 
Lietuvos konservato rijos

įsigilinus į visą įdomų jos turi
nį, kiekvienam bus aišku, auto
riaus žodžiais, ko mes prieš du 
metus netekome ir ką laimėjo
me. Del to viso ši knyga turė
tų būti plačiai skaitoma.

(Reikalaukite “Dirvos” kny
gyne. Kaina su prisiuntimu 
$1.65.) ,

direktorius, yra populiarus 
kompozitorius, muzikos ir 
muzikos instrumentų pra
eities tyrinėtojas. Jis gy
vena Elizabeth, N. J.

J. O. Sirvydas yra senas 
musų rašytojas, žurnalis
tas, ilgą eilę metų redagavo 
Brooklyno “Vienybę” ir bu
vo žinomas Amerikiečių vei
kėjas. Dabar gyvena Jū
žintuose, Rokiškio ap., Lie
tuvoje, nepameta plunksnos 
ir veikia Šaulių Sąjungoje.

Kapt. P. Jurgėla įsteigė 
Lietuvos skautų organizaci
ją, parašė šešias knygas, sa
vanoriu ištarnavo Lietuvos 
kariumenėje apie 12 metų, 
dirba spaudoje ir yra para
šęs ir išvertęs keletą kito
kių knygų. Jis gyvena Chi
cagoje.

Labai gražu 
kad Lietuvos 
neužmiršta ir
dirbančių tautinėje dirvoje.

NUSIŠOVĖ J. ŠVĖGŽDA
Kovo 20 d. Chicagoje nusi

šovė žinomas Marquette Parko 
biznierius, Jonas Švėgžda, 
S. Artesian avė.

Del ko nusišovė tikrų 
nėra, sakoma buk jis tuo 
valęs šautuvą kuris buvo 
sytas. Palaidotas Kovo 
Tautiškose kapinėse.

6957

žinių 
laiku 

užtai-

Rep.

NUTEISTAS VISAM
AMŽIUI

J. P. Chase tapo nuteitas 
visam amžiui kalėjjman už nu
šovimą pereitą rudenį federa
tes valdžios agento Cowley, su
sišaudyme netoli Chicagos, ka
da buvo nušautas žmogžudis 
Baby Face Nelson.

j ieškotojai

audringą

ir malonu 
vyriausybė 

Amerikiečiu

NELAIMĖ ŠOKIŲ KLUBE
Kovo 23 d. vakare, Club Ren

dezvous kabarete, kuris randa
si Morton Grove, 5941 Demster 
st., kur buvo prisirinkę stu
dentų, jiems besilinksminant 
staiga kilo gaisras. Kadangi 
salė buvo maža ir turėjo tik 
vienas duris, tai kilus sumiši
mui, durys greit užsikimšo, ir 
niekam negalint išbėgti sudegė 
šeši asmenys, 37 kiti sunkiai 
apdegė, iš kurių apie 15 mirs. 
Kadangi namas buvo medinis 
tai 
nis

LANKYSIS SENAS CHORAS
Balandžio 12 d. Chicagon ža

da atvykti Vokiečių choras, 
kuris gavo pradžią 735 metai 
atgal ir nuo to laiko gyvavo ir 
dainavo per gentkarčių gent- 
kartes.

ATSIDARYSIANTI
NUGENT LIEJYKLA

Senai užsidarius Nugent plie
no liejykla rengiasi atsidaryti 
ir pradėti dirbti pilną lajką. Jo
je dirba apie 400 darbininkų.

Dr-jos Užsienio Lietuviams Remti Pirmininkas

pabaigoje
Draugijos

i Vyriausiąją Lietuvių 
Rusijoje, kur jam pa- 
sudaryti ryšius ir pa- 
santikius su Ukrainos 

R. Skipitis išbuvo Uk- 
Kijeve, iki bolševikai 

Po to jis dar

vaisty-
ir da-

metais 
para p.,

iki ugniagesiai pribuvo ug- 
atliko savo baisų darbą.

NORT APVARŽYTI SVETIM
ŠALIŲ TEISES

Illinois valstijoje įnešta bi- 
lius, taikomas suvaržyti šioje 
valstijoje gyvenančių svetim
šalių teises. Tame biliuje rei
kalaujama registruoti visus ne- 
piliečius kurie nepasižadės pa
tapti piliečiais iki Rugp. 31 d. 
Bausti kalėjimu visus nepilie- 
čius kurie pasižadėję patapti 
piliečiais to neišpildytų,
le tokius svetimšalius net de
portuoti. Atimti dabar teikia
mą svetimšaliams pašalpą, ir tt.

Svetimšaliai daug gero pada
rė, daug naudos ir pinigo už
dirbo valstijai, ir buvo geri ka
da turėjo iš ko gyventi, o da
bar norima juos persekioti.

Reika-

TIESIOG Į
Motorlaiviu

Išplaukia iš 
GEGUŽĖS-May

Tuo pačiu
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

Drottningholm . . Balandžio 20 
Kungholm ............. Gegužės 2
Kungholm ............. Birželio 4
Drottningholm .... Birželio 12
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į 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’.

Swedish American Line
21 State St. New York, N. Y.

kai visados samdo dūdų or
kestrą iš 7 žmonių, kurių 
dabar Lietuvoje veik kiek- 
iename valsčiuje yra. Or

kestrus sudaro ir groją at- 
. lyginiai kareiviai, kurie 
t įmaudami karium e n ė j e 
tarnavo muzikantų koman
dose.

Užklausus kodėl jie taip 
ilgai veselioja, jie išdidžiai 
atsako: “Musų tėvai ir se- 

eliai taip darydavo, taip 
ir mes darome”. Iš to ma
tyt kad Šeduviečiai brangi
na tėvų paliktas tradicijas.

Jonas Morkūnas.1

faktai ir 
visą Da-

Gausi 
medega ir brėžiniai (planai)
aiškiai rodo kokio masto lakū
nai buvo šiedu musų tautiečiai, 
kiek populiarus jiedu buvo 
Amerikoje i?, bendrai, kokios 
svarbos didis jų žygis turi aero
nautikos mokslui.

Lietuvos Prezidento, aukštų 
valstybės vyrų, karininkų, dva
sininkų, visuomenės veikėjų, 
žymių pasaulio lakūnų ir kai 
kurių Amerikos valdžios atsto
vu trumpi pareiškimai nušvie
čia Dariaus ir Girėno nuopelnus 
Lietuvių tautai ir net žmonijai.

Tokią knygą perskaičius ir

Kaunas. — Kovo 
išplaukė į Ameriką 
Užsienio Lietuviams Remti pir
mininkas Adv. Rapolas Skipi
tis. Jo kelionės tikslas jau bu
vo minėta, čia šiek tiek pami
nėsime apie patį Adv. R. Ski
pitį.

Kaip ir visų musų vyresnė- 
sės karto visuomenininkų taip 
ir Adv. Skipičio gyvenimas bu
vo pilnas ir darbinkas, pasirei
škęs jau gerokai prieš karą, 
musų spaudos draudimo lai
kais, nepailsęs karo metu, dar 
labiau įsisiūbavęs musų 
bė gyvenimo pradžioje 
bar.

R. Skipitis gimė. 1887 
Baukų kaime, Šeduvos
Šiaulių apsk. Mokėsi Palangos 
progimnazijoje, Šiaulių gimna
zijoje ir Maskvos universitete, 
kur baigė teisių fakultetą.

Visuomenės gyvenime Rapo
las Skipitis pradeda dalyvauti 
nuo ketvirtos klasės gimnazi
jos, platindamas iš Prūsų slap
ta gabenamus Lietuvių laikraš
čius ir knygas ir padėdamas 
musų knygnešiams. 1905 me
tais Lietuvoje suliepsnojus re
voliucijai, jaunas vos 18 metų 
amžiaus gimnazistas Skipitis 
prisideda prie revoliucijos dar
bo Šiaulių apielinkėje. 1908 m. 
jis buvo Šiaulių žandarų suim
tas ir uždarytas kalėjime, 
ėjęs iš kalėjimo jis ir 
darbuojasi ir tais pat 
dalyvauja, kaipo Šiaulių 
eivių atstovas, Lietuvos
eivių Konferencijoje Vilniuje.

Studentaudamas M askvoje 
kelis kartus išrenkamas Mask
vos Lietuvių studentų draugi
jos pirmininku.. 1910 m. pra
deda eiti “Aušrinė”, ii- Skipi
tis yra jos artimiausias bendra
darbis. Vasaros atostogų me
tu jis darbuojasi sodžiuje — 
renka tautosaką, moko suaugu
sius skaityt ir rašyt, steigia 
sodžiaus knygynėlius, 
kaimiečiams gegužines, 
rus, rašinėja “Aušrinei
tuvos žinioms”, “Lietuvos Ūki
ninkui”.

Karo metu p. Skipitis dirbo 
Lietuvių Draugijos Centro Ko
miteto įgaliotiniu Lietuvoje, 
paskui Rusijoje (Maskvoje ir 
Petrapilyje). 1916-17 metais 
įsikuria Santaros partija, ir jo
je p. Skipitis yra Centro Komi
tete. Partijos leidžiamas “San
taros” 
vardas 
tarpe.

1917
Lietuvių Tautos Tarybą Petra
pilyje, o vėliau dar tais pačiais

DAR VIS SKAITO!
Chicaga dar ir dabar skaito 

tuos milijonus dolarių kuriuos 
žmonės praleido čia lankydami 
pasaulinę parodą.

štai dabar vėl skelbiama fi
nansinė atskaita — sakoma 
kad Parodos rengėjai turėjo in- 
eigų $61,368,226. Taigi apsi
mokėjo visos skolos ir dar liko 
pelno.

Daugybė pasigenda tų šimtų 
tūkstančių dolarių kurie per 
dvi vasaras kasdien sueidavo Į 
Parodos rengėjų ir koncesinin- 
kų kišenius. Dabar tų skam
bučių balsai nutilo. .. .

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašč P. JURGeLA

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

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

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

fiMftNUOTI 
LKTUMMI
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laikraštis, p. Skipičio 
yra redakcijos narių

m. jis buvo išrinktas į

metais 
Tarybą 
vedama 
laikyti 
valdžia, 
rainoje,
paėmė tą miestą, 
lanko Lietuvių kolonijas Ukrai
noje ir ten organizuoja Lietu
vių tautos tarybas. 1918 m. 
R. Skipitis gryta į Lietuvą ir 
mokytojauja Šiaulių gimnazi
joje. 1919 m. pradžioje Tei
singumo ministerijos pakvies
tas, eina valstybės gynėjo par
eigas Kauno apigardos teisme, 
kur darbuojai iki VI-tam mini- 
sterių kabinetui susidarant, 
da Ministeris Pirmininkas 
K. Grinius pakvietė jį būti 
daus Reikalų ministeriu.

1925 m. Lietuvoje Santara 
persiorganizavo į Ūkininkų 
Partiją, kuriai pirmininkavo p. 
Skipitis.

1925 m. Ūkininkų partija lei
do savo laikraštį “Ūkininkų 
Balsą”, kurį redagavo p. Skipi
tis. 1926 m. jau Ūkininkų par
tija išeina į rinkimus savisto
viu sąrašu ir išrinko į Seimą du 
atstovu, p. Skipitį ir p. Aleksą, 
dabartinį žemės Ūkio ministe- 
rį. Po perversmo 1926 m. par
tija pasisakė už demokratinę 
santvarką ir atšaukė savo įga
liotinius dviem savo nariam 
buvusiem ministeriu kabinete,, 
būtent agr. Aleksai ir Gen. Dau
kantui. Dabar Ūkininkų parti
ja nebeveikia.

šia proga tektų dar suminė
ti kad Adv. Skipitis vadovavo 
garsiai Kauno miesto gyvento
jų kovai su elektros koncesi- 
ninkais. Ta kova buvo ir įdo
mi ir griežta, ir Kauno gyven
tojai laimėjo ją. Kovos pasek
mėje Kauno gyventojų kišenė
se pasilieka bent du milijonai 
litų kas metai. Kadangi kon
cesijai dar lieka gyvuoti 18 
metų tat Kauniečiai bus išlai- 
mėję, dėka Adv. Skipičio vado
vybės, apie 36 milijonus litų. 
Ta garsi elektros kova buvo 
1933 metų pradžioje.

Kartu su pp. Kasakaičiu, Va- 
nagu-Simanaičiu ir Grigalaičiu 
Adv. R. Skipitis 1931 metų ru
denį pradeda organizuoti Drau
giją Užsienio Lietuviams rem
ti, kurios veikimas jau gerai 
žinomas užsienio Lietuviams.

Jo lankymasis Amerikoje, be 
abejonės, turės sustiprinti Lie
tuvos santikius su išeivija ir 
turės padėti tinkamai pasiruo
šti Viso Pasaulio Lietuvių Kon- ' 
gresui ir Viso Pasaulio Lietu
vių Sąjungai. 1

Karolis Vairas, j

NORĖJO NUŠAUTI 
PROKURORĄ COURTNEY

Kovo 24 d. važiuojant auto
mobiliu, Illinois valstijos pro
kurorą Thomas J. Courtney pa
sivijo kitu automobiliu važiuoją 
vyrai ir kaip tik privažiavo šo
nais, tuoj pradėjo šaudyti į 
Courtney. Su juo važiavę trys 
kiti ir jisai pats staiga sukrito 
automobilyje ant grindų ir iš
liko gyvi. Užpuolikai pabėgo.

Prokuroras Courtney, kuris 
smarkiai kovojo prieš visokius 
Chicagos niekšus, dabar pa
skelbė jiems dar atkaklesnę 
kovą. Iki šiol jo jau daug at
likta, sumažinta bombų mėty
mai, šaudymais! ir kiti tokie 
niekšiški darbai.

KARPIO MERGINOS 
NUBAUSTOS

Chicagiečio žmogžudžio Al- 
vino Karpio, kurį federate val
džia vis dar gaudo, dvi mergi
nos šiose dienose tapo Miami, 
Floridoj, nuteistos kalėjimu 
penkis metus už tai kad 
slėpė žmogžudžius.

Tų merginų tardymas ir 
žiojimas atlikta slaptai ir
didele apsauga, nes bijota kad 
Karpis, būdamas dar laisvėje, 
nepasikėsintų jų išvaduoti.

po 
jos

ve- 
po

SERGA. Chicagos, Lietuvių 
šv. Kryžiaus ligoninėje turėjo 
operaciją Motiejus Vitkus, Clė- 
velandiečio Jono Jaro patėvis. 
Operacija pavyko. Ligonis tai
sosi, neužilgo gryš į namus, 
4119 So. Sacramento avė.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugų.

REIKALAUJA DAUGIAU
UŽMOKESNIO

Chicagos uosto darbininkai 
kurie dirba prie laivų ir ant 
laivų, reikalauja pakėlimo al
gų. Unija reikalauja nuo 15 
iki 20 nuoš. mokesnio daugiau, j 357 w 63 st.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilimą, Plaukų Slinkimų 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 
Chicago, Ill.

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE

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

“Dirva” - 6820 Superior Ave, — Cleveland, P,
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NUO NIGERIU - PRIE KATALIKŲ . .
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Keli metai atgal, per ke
letą metų, musų Lietuviai 
komunistėliai įvairiose Lie
tuviu kolonijose, pačiuose 
Lietuvių centruose, Lietu
vių salėse, rengė balius ku
kiuose su negrais-juodukais 
labai draugiškai ūžė — ko
munistės bobos apsikabinu
sios juodukus šokdino, 
■vasarą piknikuose net 
krūmus vedžiojosi.

Bet juodas, kraujas 
raudonu nesutaikomas,
del tas negrų ‘broliškumas’ 
su Lietuviais atšalo.

Dabar komunistai suma
nė pasikinkyti katalikiškas 
ir tūlas tautiškas Lietuvių 
draugijas padėti jiems dir
bti pasaulinės revoliucijos 
darbą.

Pasiėmę remti Suv. Val
stijų Atstovų Bute siūlomą 
bilių H. R. 2827, kuris rei
kalauja senatvės pensijos, 
bedarbės apdraudos ir tt., 
prisigretino prie katalikiš
kų ir tautinių organizacijų 
ir dalį jų atstovų gavo atei
ti i komunistų vadovauja
mus susirinkimus.

Bilius reikalaujantis pa
daryti pagerinimus darbo 
klesai yra reikalingas rem
ti, tačiau Kongrese dabar
tiniu laiku yra ir kitų bi
lių kurie siūlo senatvės pen
sijas, bedarbės apdraudą ir 
aptaksavimą kapitalistų iki 
tiek kad jie nenorėtų krau
ti kapitalo bet mokėtų dar
bininkams didesnes algas.

Reiškia, socialės apdrau
dos klausimais bilių Kong
rese randasi daug daugiau 
negu tik tas vienas komu
nistų remiamas H. R. 2827.

Bet komunistai moka iš
naudoti progas, ir jie išei
dami už bilių H. R. 2827 ga
vo progos prieiti prie vi
suomenės.

Tą atsiekę, jie dabar jau 
svajoja šaukti “Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimą”.

Delegatais Į tą suvažiavi- 
priims visus.

Suvažiavimo dienotvarkė 
busianti tokia: Kova prieš 
ruošiamą naują karą; ko
va prieš kylantį fašizmą 
Amerikoje; Amerikos Lie
tuvių reikalavimas civilinių 
teisių Lietuvos darbinin
kams ir valstiečiams; siun
timas atstovų į proponuo
jamą viso pasaulio Lietuvių 
išeivių kongresą Kaune.

Tai klausimai kuriais ko
munistai Lietuvių visuome
nę pasijungs ir paskui mul
kins. Jie užtyli kad jų gar
binama Rusija pasirengus 
karui labiau negu kuri kita 
valstybė. Amerikoje jokio 
fašizmo nėra, yra tiktai 
grynas tautinis susiprati
mas. Jeigu Amerikoje rei
kia prieš ką kovoti tai prieš 
kylantį komunizmą ir prieš 
valdžios nesiėmimą jokių 
griežtų priemonių atsikra
tyti raudonos plėgos: šalyse 
kur komunistai suvaržyti, 
daug ramiau gyventi.

Jeigu komunistai rūpina
si reikalauti Lietuvos “dar
bininkams” (Žydams komu
nistams) civilinių teisų, jie 
daugiau gero padarys jeigu 
pareikalaus Rusijos prislėg
toms masėms daugiau lais- 
svės.

Ko komunistams reikia 
■ viso pasaulio Lietuvių kon

grese? Ar jie ten važiuos?

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Jeigu neperser- 
organizacijų vei-

Ne, tačiau jie parodydami 
“susirūpinimo” tuo klausi
mu, nori patraukti Į savo 
mitingus daugiau Lietuvių.

Kaip atsineš tautinė ir 
katalikų spauda Į tą musų 
raudonukų proponuojamą 
“Lietuvių darbininką suva
žiavimą”? 
gės savo
kėjus, tos organizacijos pa
liks komunistų Įrankiais.

Musų katalikiška spauda 
ir kunigai turėtų pasirūpin
ti kad komunistai jų drau
gijas nenusivestų, ir nors 
kartą užmiršti apie “lais
vamanius”, kaip jie vadina 
tautininkus. Šiuo laiku tu
rėtų pažiūrėti rimtai i ko
munistų pastangas pasijun
gti katalikišką visuomenę.

Gavus svarbų pranešimą 
iš Lietuvos sąryšyje su ky
lančiu skandalu Lietuvos 
Aero Klube, šiame numery
je atsakymą i tai ką “Dir
va” sakytų jei “antras skri
dimas” nulėktų Į Lietuvą 
dar netalpiname.

Wa- 
val-

Džiaugiasi Depresijos 
Pabaiga

Pradėjus suplaukti 
shingtone į federates 
džios iždą taksams nuo in-
eigų, kurių pirma dalis su
mokama iki Kovo 15 d., ne- 
kurie pareiškė didelio apsi- 
džiaugimo. Demokratų va
das Atstovų Bute patyręs 
apie suplaukimą žymiai di
desnės sumos pinigų negu 
tuo laiku pernai, pareiškė: 
“Mes jau išėjom iš depre
sijos. Kaip greit pramone 
tą patirs, musų bėdos bus 
pasibaigusios.”

Šymet per pirmas 20 die
nų Kovo mėnesio taksų su
mokėta $270,935,659; pernai 
buvo gauta $203,256,084.

Kadangi šios rūšies tak
sai daugėja, ir jeigu nėra 
jau rasta jiems skylė supil
ti, aišku ineigų padidėjimas 
leis valdžiai numažinti tak
sus nuo kitų reikmenų, ku
rias naudoja darbo klesa.

Vienas atstovas pareiškė 
net kad Kongresas galės 
užvesti pirmą laipsnį so- 
cialės apdraudos programo, 
nereikalaujant uždėti nau
jus taksus.

KOJĄ, VYRAI!
Kelkim, vyrai, koją, > 
Te sudunda žemė!
Mes kovos artojai — 
Ateitis mus remia!
Niekis priešų šimtas, 
Niekis milijonai, 
Argi tiek nuklotas 
Žalgiris Teutonais?!
Negi tiek Lietuvis 
Amžių glūdumoje
Savo mieloj žemėj 
Priešų tepaklojo....
Matėme Giedraičius, 
Širvintus pažystam.
Žino musų ranką 
Užkabint kas drysta.
Ei, į koją, vyrai!
Ei, greta į gretą, 
Kad Lietuvis gyvas 
Te pasaulis mato!

* Luobos Sūnūs,

SENIEMS AMERIKOJE 
BUS SMAGIAU 

GYVENTI
Valstybinė pensija se

niems žmonėms kurie netu
ri pragyvenimo lėšų, maty
ti, Amerikoje yra dienos 
klausimu. Tarp kraštuti
nių planų smarkiai agituo
jama už Townsendo planą, 
kuriuo einant kiekvienas 
sulaukęs 65. metų senukas 
gautų kas mėnesį po $200 
pensijos, betgi turėtų visą 
tą sumą tą patį mėnesį iš
leisti.

Kongresan įneštas pensi
jų bilius tiek toli neina, siū
lo pensijos apie $15 į mėne
sį iš federalio iždo, prie ku
rių kiekviena valstija savo 
gyventojui gali pridėti dar 
$15 ar daugiau.

Statistikai mums nurodo 
kad Amerika greitai virsta 
senių žeme. Šio šimtmečio 
pradžioje (1900 metais) se
nų žmonių — tokių kurie 
yra virš 65 metų amžiaus,— 
Amerikoje buvo tik 4 mili
jonai, arba 4-tas visų gy
ventojų nuošimtis. Dabar 
tokių žmonių yra septyni ir 
pusė milijonai, arba iš šim
to gyventojų penki. Už 35 
metų senukų skaičius pa
daugės iki 15 milijonų ir jie 
sudarys dešimtą visų gy
ventojų nuošimtį.

Žmogus sulaukęs 65 me
tų, sakoma, turi vilties iš
gyventi iki 76 ąr 77 metų. 
Norėdamas turėti nors po 
$25 kas mėnesį iki mirties, 
jis per savo gyvenimą turi 
sutaupyti apie $3,500. Bet 
faktai rodo kad dešimts ir 
pusė milijonų Amerikos šei
mų, kurių duonpelniai ge
rus darbus turi ir neblogai 
uždirba, per. visą gyvenimą 
sutaupo tik apie $71, už
dirbdami nuo $1,000 iki 
$2,000 per metą. Reiškia 
tai milžiniškai žmonių ma
sei nėra vilties savo jiego- 
mis susikrauti pinigų aprū
pintai senatvei. Reikalin
ga valdžios įsikišimo. Ir 
valdžia, matyti, įsikiš kad 
nuo gyventojų nukelti bent 
dalį rūpesčių, surištų su ne
aiškia ir neaprupinta se
natve, ypatingai jei prisi
mename kad Amerikos pra
monė dabar nelabai nori 
samdyti darbininkų virš 45 
metų amžiaus.

AR LIETUVA VOKIE
ČIŲ BIJOJO?

TAU, VILNIAUS KRAŠTE!
Žemė nuvarginta sunkiai kvėpuoja: 
Josios svajonės — ne pelenai;
Niaukiasi ruku Vilniaus kalnai, 
Bailiai tarp musų tik abejoja
Tavo likimu, brangi šalis, 
Vargo, nelaisvės taip prikamuota! 
Tau, musų motina, kryžių, išklota, 
Žiba ištolo vilties švyturys.
Nors ir kiek laiko kentėt dar turi, 
Laisvę visvien, mus Pilie, pamatysi, 
Žiaurųjį priešą laukan išvysi: 
Lietuvos laisvė juk nemari!
Artinas rytas, dingsta naktis, 
Bjaurus šešėliai pragaran plūkia, 
Ir Gedimino vilkas vėl kaukia, 
Rytmečio giesmę gieda gaidys.
Vilkas vis staugia: busi laisva, 
Savo tėvynę greit vainikuosi, 
Ir ją, kaip vaiką, veikiai paguosi: 
Širdžia su Tavim visa Lietuva!
Kyla galingas balsas tautos, 
Iš musų laukų, miškų ir marių, 
šešioliktojo proga Vasario: 
Vilnių Lietuvis visvien išvaduos!

“Tr.” Tas Trečias.

Kai Liepos 16 d. 1933 me
tais Vokietijoje užsimušė 
lakūnai Darius ir Girėnas, 
dalis net musų inteligentų 
patikėjo gandui buk juos 
Vokiečiai nušovė, ir to ne
išveja sau iš galvų, nors 
tyrimai pačios Lietuvos 
specialistų neatidengė šo
vinio žymių. Amerikoje tū
li Lietuviai ir po šiai dienai 
kalba apie “nušovimą” ii. 
Lietuvos “pabijojimą” Vo
kiečių ir todėl “užtylėjimą” 
to “nušovimo”....

Ar Lietuva Vokiečių bi
jo? Štai per porą mėnesių 
Kaune ėjo teismas Vokie
čių ir jų šalininkų Lietu
vių, sugaudytų viso virš 
šimto. Ir, nežiūrint Berli- 
no ir visos Vokietijos riks
mo, Kovo 26 d. Lietuvos ka- 
riumenės teismas keturis 
nazius nuteisė mirties bau
sme. 83 kitus nu.siųerkė ka
lėj imam

Kodėl dabar nepabijojo 
Vokiečių, jeigu “bijojo” iš
kelti aikštėn Dariaus ir Gi
rėno nušovimą?

Kurie kalba apie Lietu
vos “pabijojimą” Vokiečių 
del Dariaus ir Girėno žuvi
mo žemina save ir visą Lie-

Estija — viena Lietuvos draugių, 
Pabaltijo Sąjungos narė.

Europoje yra 14 valstybių mažesnių 
savo žemės plotu už Lietuvą. Iš jų pagal 
didumą pirmoje vietoje eina Estija, kurios 
teritorija sudaro 47,558 kilometrų plotą. 
Estijos teritorija yra prie Baltijos juros 
Suomių ir Rygos įlankių. Estija turi Bal
tijos juroje arti 70 salų, tos salos ir padi
dina Estijos jurų sienų ilgumą. Estijos 
teritorija užimta: ariama žeme, laukais, 
ganyklomis, miškais, ir netinkama ukiui 
žeme, kurios yra 15 nuošimtis.

Gyventojų skaičius arti 1,300,000 žmo
nių. Tautybėmis gyventojai skirstosi: 95 
nuoš. Estų, 2 nuoš. Vokiečių, 1 nuoš. Ru
sų, kitų 2 nuoš. Tikybomis: Evangelikų 
79 nuoš., Graikų katalikų 19 nuoš.; kitų 
2 nuoš. Kaimuose gyvena 73 nuošimčiai 
visų šalies žmonių; miestuose — 23 nuoš.

Valstybės sostinė Talinas (Tallinna) 
turi 127,000 gyventojų; universiteto mies
tas Tartu — 60,000 gyventojų; Narva — 
27,000 gyventojų; Parnu — 22,000 gyven
tojų. Taline ir Parnu miestuose yra uos
tai. Per Taliną eina Estijos prekyba su 
užsieniu. Parnu uostas vietinės reikšmės.

Estijos paviršių sudaro plokštuma, 
kylanti pietų kryptimi, su daugiau kaip 
100 ežerų, ir kalvomis, iš kurių aukščiau
si bus Semr Munamagi (325 metrų aukš
tumos).

Estija žemdirbių kraštas, tačiau savo 
gamybos išteklių neturi ir verčiama ga
benti grudų ir kitų maisto produktų dali1 
iš kitų kraštų. Iš žemės ūkio šakų Esti
joje labai gerai pastatyta pienininkystė. 
Estijos eksporte (išvežime užsienin) svie
stas sudaro 26 nuoš., kiti pieno* produktai 
— 6.1 nuoš. Kitos pramonės šakos išplės
tos silpniau; darbininkų visame krašte ar
ti 10 nuoš. Tekstilės ir popieriaus fabri
kai, cemento, miško apdirbimo ir degtu
kų, linų ir odos apdirbimo, skalyno fabri
kai. Skalynas vartojamas kaip kuras fab
rikams ir garvežiams, iš jo taip pat gau
nama vietinė nafta. Estija turi daug dur
pynų, gipso, fosforitų.

Tiek Lietuva, tiek Estija gavo geležin
kelių tinklą, pritaikytą buvusios Rusijos 
imperijos reikalams, nes ir Estija priklau
sė prie Rusijos. Išviso Estija turi 1433 
kilometrų geležinkelių.

Lietuva susisiekia su Estija tiktai per 
Latviją, nes į šiaurę nuo Lietuvos guli Lat
vija, kita Pabaltijos Sąjungos narė.

Estai yra Suomių kilmės žmonės, ne 
tos kilmės kaip yra Latviai ir Lietuviai. 
Sakoma kad Suomių padermė buvo prasi- 
pietus Baltijo pajūriu net ir dabartinėje 
Žemaitijoje, tik vėliau buvo nustumta la
biau Į pajūrį besiveržiančių Lietuviškos 
padermės žmonių.

Estiją nuo jų gentainių Suomių skiria 
Suomių užlaja, dėlto vienos ir kitos tų plo
tų gyventojų reikalai persiskyrė. Estiją, 
kaip ir Latviją, tryliktame šimtmetyje už
grobė Teutonų kalavijuočių ordenas ir ge
rokai apvokietino, paliko jiems Evangeli
kų tikybą. Tarpais Estiją buvo užgrobę 
ir Švedai iš kitos pusės Baltijos juros, ir 
dar ankstesniais amžiais ten turėjo savo 
sodybas Vikingai, bet Estija pagaliau bu
vo nuo tų užpuolikų atliuosuota ir pateko 
po Rusija.

Lietuva su savo visa stipria atspara 
butų buvus sunaikinta kryžiuočių laikais, 
kuomet Latvijoj ir Estijoj Įsigalėjo kala- 
vijiečiai, jeigu nebūtų kilę vaidai ir tąsy- 
nės taip Prūsuose įsigalėjusių kryžiuočių 
ir Rygoje esančių kalavijuočių.

Estija yra nepriklausoma respublika, 
pastarų metų bėgyje pertvarkius savo val- 
dymosi formą suly.g Lietuvos formos.

Estija pasiskelbė savo nepriklausomy
bę tą pat Vasario mėnesį, 1918 metais, sa
vaite vėliau negu Lietuva.

Šymet Kaune atžymėta Estijos nepri
klausomybės šventė, parodymui draugin
gumo kaimynei valstybei, Lietuvos ir Lat
vijos draugei Pabaltijo Sąjungoje.

i

MUSŲ RAŠOMOSIOS KALBOS TĖVO 
JONO JABLONSKIO 5 METŲ 

MIRTIES SUKAKTUVĖS
Vasario 23d. Lietuvoje buvo minima 

musų rašomosios kalbos kūrėjo Jono Jab
lonskio penkerių metų mirties sukaktuvės. 
Jablonskis gimė 1861 m., Sausio 12 d., Ša
kių apsk., Bublelių vai., Kubilių kaim? ūki
ninko šeimoje. Išėjęs kaimo pradžios mo
kyklą ir Marijampolės gimnaziją, jis 1884 
m. baigė Maskvos universiteto kalbų mok
slo skyrių. Mokytojo vietos, kaip Lietu
vis, Lietuvoje ilgai negalėjo gauti. Teko 
visaip verstis, kol 1888 m. gavo mokytojo 
vietą Mintaujoje, Latvijoje. 1896 metais 
Jablonskis perkeliamas j Taliną, Estijoje.

Už Lietuviškos spaudos platinimą bu
vo ištremtas Rusijos gilumon. Atgavus 
Lietuvišką spaudą, Jablonskis apsigyveno 
Vilniuje, kur dirbo “Vilniaus Žinių” ir 
“Lietuvos Ūkininko” redakcijose. Vėliau 
mokytojavo Panevėžyje, Brastoje ir Gar
dine. Didžiojo karo metu dirbo Voronežo 
Lietuvių gimnazijoje. 1918 m. sugryžo Į 
Vilnių, vėliau apsigyveno Kaune. Įsikū
rus Lietuvos universitetui, Jablonskis bu- . 
vo išrinktas garbės profesorium. Mirė 
1930 m. Vasario 23 d. Palaidotas Kauno 
kapinėse.

Lietuvių kalbą Jablonskią pradėjo tir
ti gana anksti. Būdamas Mintautos gim
nazijos mokytoju, jis kelis metus pėsčias 
keliavo po Lietuvą, tirdamas musų kalbos 
tarmes. Del tų kelionių gavo kojų para- 
ližą, vėliau jau negalėjo vaikščioti ir iki 
mirties buvo vežiojamas ratukuose. Jo 
nuveikti Lietuvių kalbos tyrimo darbai 
yra labai dideli. Visai teisingai Jonas Ja
blonskis vadinamas musų rašomosios kal
bos tėvu. Jo Lietuvių kalbos sintakse ir 
gramatika dar ir dabar remiasi visas Lie
tuvių rašomosios kalbos mokslas. Dabar
tiniai Lietuvos kalbininkai yra visi Jablon
skio mokiniai.

Jo mokiniais yra dabartiniai žymiau
si Lietuvos veikėjai. Jo mokiniu Mintau
joje buvo ir Lietuvos Prezidentas Antanas 
Smetona, kuris su Jablonskiu dvi vasaras 
tyrinėjo Rytų Aukštaičių tarmes.

Pavartę senesnių laikų Lietuviškus 
laikraščius rasime pilnus Jono Jablonskio 
publicistikos.

Jonas Jablonskis buvo taip pat žymus 
tautinio atgimimo veikėjas. Mintaujoje 
apie j j sukosi visas Lietuvių tautos žadi
nimo darbas. Savo gabia plunksna jis Lie
tuvius mokė kaip reikia kovoti su caro 
valdžia už tautines teises. Už tai jam te
ko skaudžiai nukentėti kelių metų ištrė
mimu.

Už nuopelnus padarytus Lietuvių kal
bai jis amžinai paliks tautos atminime.

Iš prastos kaimiečių susižinojimo prie
monės, kuria buvo laikoma Lietuvių kal
ba, jis beveik per pusę šimto metų nepa
liaujamo darbo padarė ją tobulu minties 
Įrankiu tinkamu vartoti visose kultūriškai 
organizuoto krašto gyvenimo srityse.

Tsb.

Kiek Lietuvių dalyvavo pasauliniame 
kare. Pasauliniame kare 1914—1918 me
tais dalyvavo 64,628 Lietuvos piliečiai, ku
rių fiziškai nukentėjo 29,885 žm.; iš jų žu
vusių priskaitoma 11,173 žm., ir sužeistų 
18,712. Iš sužeistųjų skaičiaus 1871 liko 
invalidais.

JUROS MERGA

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergų 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvį jaunuoli nuo Dubysos, kurs nuėjęs jų is- 
vyti, pamilo. 300 pusi. --------------------------------- 1-00

Reikalaukit “Dirvoje” ____ .



II. Neramus Kalneli

(Tęsinys iš pereito num.)
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II.
Kai dajojo arti dvaro, tai sutiko, tai 

susidūrė jauną mergą, dailią ant budo, 
skąisčią ant veido. Ir prakalbėjo Į ją Il
gis, klausdamas kokia šalis šioji kur jis 
atjojo, kur šis kelias veda.

Ir atsakė merga kad Liškevos šalis 
tai yra, kad Liškevon šis kelias vedas.

Ir pasakė jai Ilgis kad jis iš tolimos 
šalies, kad paklydo girioje bemedžioda
mas, stirnas bevaikydamas. Tris dienas 
naktis po girias klaidžiojąs, kelio namon 
neatitinkąs, net čionai toli atsidūrė, šitoje 
šalyje, apie kurią daugel girdėjo.

Ir prašė jaunoji kad užjotų Liškevos 
pilin; ten ras ir atilsį ir naktigultą, ten 
jį priims, žaliu vynu užgers ir jo šyvą žir
gą pašers grynu dobilėliu.

— O pasakyk man, mergele, kokis ku
nigaikštis sėdi toje pilyje? Keno dukra 
tu esi?

— Raivedys kunigaikštis gyvena toje 
pilyje, o aš Munia, Raivedžio duktė. Žir
gas tavo pailso, o kelias namon tolimas. 
Joki, berneli, dvaran, ten paviešėsi per 
kiaurą naktelę. Ir patsai atilsėsi ir žirgas 
atilsės. O jei panorėsi, tai ryt anksti, sau
lei patekėjus, nuves tave žmonės į viešą 
kelią kuris tavo tėvų šalin eina.

— Nors ir vėlus jau vakaras, nors ir 
nuvargo mano žirgas, ne j ošiu aš tavo dva
ran: negražiai kalbėjo apie jį žmonės.

— Pikti tai žmonės ir nedori, kurie 
negražiai kalba. Mano tėvas niekam pik
ta nepadarė, nei keleiviui nei vaizbūnui, 
nei paprastam žmogui.

— Žmonės sako kadrittivo tėvas neger
bia savo dievų galingųjų, nepildo papročių 
kuriuos tėvai musų paliko; negyvena kaip 
tėvų tėvai gyveno — ir per tai nėra kelio 
į jo dvarą nei kriviui, nei vaidilui, nei šiaip 
keleiviui.

— Pikti žmonės tai kalba, berneli. Mes 
gerbiame vieną Dievą, kuris sutvėrė dan
gų ir žemę. Jis liepė mylėti kiekvieną 
žmogų, ar draugas tai butų, ar nedraugas.

— Kvailas dievai tai liepė, kvailas 
žmogus tai pildo. Kas gali mylėti nedrau
gą savo! Per tai jis ir nedraugas kad ne
apkęsti jo ir keršto j ieškoti.

— Didis ir tikras tai Dievas, ir gilios 
dvasios žmonės tik gali tai suprasti. Ker
šyti priešininkams kiekvienas gali, bet 
priešininkui dovanoti, kai jam atkeršyti 
galima, tik galiūnai milžinai dovanoja.

— Ne vyro tai kalba, dovanok, mer
gele. Kad vyrai šios kalbos paklausytų, 
narsumas pranyktų, Gudai ir Lenkai ir 
kiti pikti žmonės nuvergtų musų šalį....

— Ir Gudai, ir Lenkai, ir visas pasau
lis gerbia vieną Dievą, kursai tikras yra, 
ir narsumas ten, berneli, nepranyko.

— Ir tavo tėvas jį gerbia ir del to 
pranyko jo narsumas, ir paniekino jį žmo
nės visos šalies.

— Nepranyko narsumas širdyje ma
no tėvo, tik gerbdamas gerąjį Dievą ne
daro jis pikta žmonėms.... O žmonės 
pikti, jie gera dar nesupranta, bet ateitis 
Dievo rankoje....

— Tai tavo tėvas ir man bloga nepa
darytų ?

— Už ką gi tau, berneli? Tu gi tik 
paklydai ir nieko pikta niekam nepadarei.

Ir taip bekalbėdami, nuėjo jie Liške
vos pilin. Ir sutiko juos ten Raivedys ir 
užgėrė jį žaliu vynu, girdė saldum medu
mi ir vaišino kaip artimą, kaip svečią ku
rio ilgai laukė.

Ir stebėjosi Ilgis kad ne niūri čia 
žmonės gyvena, kaip jam kalbėjo, kad ne 
piktas bet prielankus ir mandagus apsi
ėjimu Raivedys, kad ne prakeikta čia pi
lis, bet gyvena čia žmonės kaip ir visur 
gyvena.

Ir atsigėrė ir pavalgė Ilgis ir saldžiai 
užmigo. O naktį jam vis sapnavosi Mu
nia, daili Raivedžio duktė, mėlynos jos 
akys.... Labai ji jam patiko, nors jos 
kalbų jisai nesuprato....

Rytojaus anksti] rytą užsikėlęs, atsi
sveikino su Raivedžiu ir jo jauna dukra,

kuri palydėjo jį už pilies vartų. Ir, atsi
sveikindamas, suėmė ją už baltų rankų ir 
pažiurėjo jai akysna.

— Vai, mergele, ne tuoj aš užmiršiu 
tą kelią kur veda Liškevos šalin, ne tuoj 
užmiršiu tavo mėlynas akis. Priėmėt ma
ne kaip svečią, nors nežinojote kas aš esu.

— Kas esi, berneli, mums vistiek.
Ir paėmė ją Ilgis už baltų rankų, pa

bučiavo skaistų veidą ir, užsėdęs ant žir
gelio, nujojo viešu keliu savo šalin.

O kaip jis jojo tai ir paukščiai links
miau čiulbėjo, ir giria gražiau šlamėjo, ir 
saulė šviesiau švietė, ir vėjelis lengviau 
putė. O toji šalis kuri liūdna buvo, kuri 
užkeikta buvo — dabar pasirodė jam to
kia graži kokia nebuvo ir jo tėvų šalis.

III.
Nauji jausmai užgimė Ilgio krūtinėj, 

naujos svajonės drumstė jo sapnus. Sva
jojo dabar vis apie Munią, dailią Raive
džio dukrą: ir sapne sapnavosi ji jam ir 
dieną akyse švaistė. O ilgais giedriais va
karais vaikščiojo Ilgis ir svajojo kad ji jo 
laukia. Ir rengėsi Ilgis dar kartą aplan
kyti Liškevos šalį, dar vieną kartą pama
tyti tą kurios norėjo.

Artinosi rugiapjūtės laikas. Žmonės 
visi išėjo laukuosna; kiemai lyg išmirė, 
bet užtai laukai, girios ir lankos blaškėjo 
jaunų mergelių dainomis. Tiek buvo mei
lės, tiek buvo gilaus ilgesio tose dainose 
kiek buvo brandžių varpų plačiuose lau
kuose, ir kiekvieną skaudos bangą atjau
tė išsiilgus Ilgio širdis.

Ir rengėsi jis savo tėvui sapnus išpa
sakoti, savo jausmus iškalbėti ir siųsti pir
šlius tolimon Liškevos šalin. Rengėsi ir 
prisirengti negalėjo: žinojo kaip piktai 
kalba tėvas apie Raivedį kunigaikštį ir 
apie jo dukterį.

O kol jisai rengėsi, rugius nupjovė ir 
kluonuosna suvežė, pievas nušienavo ir 
daržinėsna sudėjo, šieną iš laukų parve- 
žę.... Apsidairę išjojo vyrai žalion gi
rion medžiotų. Visi medžiojo, visi žvėris 
vaikė, tik vienas Ilgis nemedžiojo, žvėrių 
nevaikė, tik varė žirgą į Liškevos šalį, kad 
mergelę nors ištolo pamatyti, nors tą šalį 
kur ji gyvena, nors tuos kelius kur ji vaik
ščioja. Ir vėl viešėjo visą dieną ir gryžo 
atgalio tik vėlų vakarą tėvų pilin, kur jo 
jau j ieškojo, kur jo laukė.

Ir rado ten didelį trukšmą. Vyrai 
stirnas, briedžius bevaikydami įjojo girios- 
na, kurios Liškevos buvo. Ten susitiko su 
Liškevos vyrais, Raivedžio kareiviais, su 
kuriais nei susitarti, nei susikalbėti nega
lėjo: kalbėjo jie nežmoniška kalba, kalbė
jo jie taip kaip kalba Gudų šalies žmonės. 
Ir susikovė vyrai drūtai ir mūšyje krito 
senasis Railys, kurs kartu augo, kartu gy
veno su Ilgio tėvu, Šauliu....

Ir užsidegė Šaulys, kaip gaisras girio
je sausą vasarą, ir pradėjo ruoštis karan, 
liepė kelti vytis, šaukti vyrų....

Ir nusiuntė pasiuntinį kursai Raive- 
džiui pasakytų kad išrūkys jį iš jo pilių, 
kaipo ruko lapę iš gilių jos urvų. ...

Ir nuėjo pasiuntinys gaisro užkurti 
Dainavos šalyje.

O kai susirinko seni vyrai apie karą 
pakalbėti, geriau sugodoti, kad mažiau 
kraujo prasidėtų, mažiau žmonės nuvarg
tų, kol Raivedį apgalės, tada prakalbėjo 
Skilvys, senas Saulio bajoras, kursai ne
kartą savo kalbomis, savo patarimais ant 
tiesaus kelio vedė valdovą iš buities klam
pynių.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

30c
Su persiuntimu j kitus miestus — 30c.

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje” I

PASIDAIRIUS

Iš Kauno ateina žinios 
kad pavardžių ir vietovar
džių atlietuvinimo darbas 
varomas pirmyn.

Panevėžio pilietis Pranas 
Cibuliauskas, gavęs sau at
lietuvintą pavardę, Svogū
nas, vartys paso knygelę ir 
žiūrės į veidrodį ir stebėsis 
klausdamas pats savęs: Ar
gi tai aš tas pats?....

Ir Palangos Kurhauzo 
vardą atlietuvinus, Kauno 
ponios nuvykusios vasarą į 
Palangą apsiverks neradu
sios savo mylimiausios flir
tavimui vietos....

Ne Visiems Tas Pats 
Malonu

Scenoje išeina menkai ap- 
sįrėdžius baleto šokikė. Pir
mose eilėse sėdintis Obuo- 
laitis nušvinta iš pasitenki
nimo; tuo tarpu jo draugas 
Vyšniauskas nusispjauna ir 
sąko:

“Tfu! Kad ją šimts ka
lakutų!”

i Obuolaitis įniršęs sako:
— Kas su tavim, Vyš

niauskai: ar tau nepatinka 
tokia stebėtina grožybė: ko 
tu spjaudaisi?

— Aš tokiais atvejais pri
simenu žmoną likusią na
mie.

Geras Patarimas
Sūnūs į tėvą: — Andai 

nupirkai Marytei pianą, tai 
turi man nupirkti dviratį.

— O tai kam?
— Lengviau bus pabėgti 

kai ji pradės skambinti.

Ne Vien Malonumui
Tėvas: — Nesuprantu 

kaip gali taip tinginiauti 
nesirūpindamas apie jokį 
darbą? Man darbas tai vie
nintelis malonumas.

Sūnūs: — Bet, tėveli, va
kar sakei jog žmogus ne 
tam sutvertas kad tik ma
lonumų jieškotų.

Valgykloje
Tarnas: — Ko tamsta no

rėtum ?
Svečias: — Norėčiau ko 

nors ko neturiu kasdien.
Tarnas: — Gal smegenų, 

ponas?....

Moterys ir Veidrodžiai
Septyniasdešimties metų 

ponia, labai rimta moteris, 
sako jog jai nuo septynerių 
iki dešimties metų į veidro
dį žiūrėti užtekdavo 7 mi- 
nutų per dieną; nuo dešim
ties metų veidrodžiui skir
davo kasdien 22 minutas; 
o nuo dvidešimts iki septy- 
niasdešimts — po pusvalan
dį.

Kita, 36 ‘matų ponia, sa
ko kad veidrodis jai atėmęs 
17,500 valandų arba dvejus 
metus.

Bet šios rekordą sumušė 
viena 39 metų ponia, kuri 
kasdien prieš veidrodį pra
leidžia po dvi valandas. Iš 
savo 39 metų amžiaus tre
jus metus ji jau paaukavus 
veidrodžiui!

Jau Išėjo iš Spaudos 
^“PASAULIO LIETU

VIAI”
Kaunas. — Draugija Užsie

nio Lietuviams Remti jau iš
leido žadėtą metraštį-knygą 
vardu “Pasaulio Lietuviai”. Ją 
redagavo dr-jos narys Petras 
Ruseckas. Knygos pirmoje vie
toje telpa Prezidentp Antano 
Smetonos atvaizdas ir jo žo
dis.

“Pasaulio Lietuviai” knyga 
yra didžiulė, netoli 400 pusla
pių. Kas ją vartys tas įgaus 
gražų įspūdį apie musų brolius 
išeiviu ir jų rūpesčius, bei pa
galvos kad 40 nuoš. musų tau
tos, atsidurusios išeivijoje, ne
reiktų užmiršti ir atiduoti į ak
lo likimo prarają. O toje “Pa
saulio Lietuvių” knygoje daug 
kas pasakyta apie šiaurės ir 
Pietų Amerikos Lietuvius, gy
venančius brolius Pabaltijo ša
lyse, Vakarų Europoje, Afriko
je, Eurazijoje, Okeanijoje, Azi
joje ir kitur. Paliesti emigra
cijos ir kolonizacijos klausimai, 
nušviesta pats draugijos gyve
nimas, viso, pasaulio Lietuvių 
Dariaus ir Girėno diena, eks
kursijos, Lietuvių organizaci
jos užsienyje, duota plačių in
formacijų, ir tt. Gale knygos 
įdėta DULR įstatai. Knyga 
gausiai iliustruota.

Buvę išeiviai domisi DULR
Nepriklausomon tėvynėn ne

maža gryžo ilgiau ir trumpiau 
užsienyje gyvenusių Lietuvių. 
Jie tat geriausia ir pajuto kaip 
buvo ilgu atitrukus nuo savo 
krašto ir atsidūrus tarp sveti
mųjų. Daugelis musų brolių 
tolimuose kraštuose ir kaip no
rėtų tėvynėn gryžti, bet dažnai 
duonos kąsnis prirakina juos 
prie darbo vietos ir nepaleidžia, 
o šiais pasaulinio krizio laikais 
retas kas pajiegia sutaupyti 
kad galėtų lengviau savo kraš
tą pasiekti. Del to ir yra rei
kalas bent morališkai savuosius 
remti ir jais nuolat rūpintis.

DULR valdyba tikisi kad bu
vę išeiviai'imsis iniciativos or
ganizuoti DULR skyrius visa
me krašte, tuo gražiausia at
mindami savo brolius ir seses 
išeivius. Jau daugelis buvusių 
išeivių domisi draugijos veikla 
ir stoja į draugijos tikrus na
rius. Taip pat į draugiją ne
maža rašosi ir tie kurie turi 
giminių užsienyje.

J. Kalnėnas, 
DULR Sekretorius.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

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

Jonus Tareila
826 Bank St. Watybury, Conn.

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 apdrautjžiu 
nuo sužeidimu ir parūpinu kitokių 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

SENI AMERIKOS LIETUVIAI
KAZYS DULBIS 

Flushing, L. L, N. Y.
Kazys Dulbią yra 74 metų 

amžiaus, gyvena Flushing, L. I. 
N. Y. Gimęs Lapkričio 19 d., 
1861 metuose, Vidgirių kaime, 
Karklinių vai., Vilkaviškio ap
skrityje, Suvalkijoje. Sūnūs 
Ignoto Dulbio, kuris mirė apie 
18 metų atgal, sulaukęs 84 me
tų. Motina Magdalena, po tė
vais Sekevičiutė, mirė apie 28 
metai atgal, sulaukus 80 metų.

Kazys Dulbis Amerikoje gy
vena 47 metai, atvažiavo Kovo 
13 d. 1888 metuose, pas Tamo
šių Degutį New Yorke, per tą 
didįjį sniegą. Važiavo per Bre
meną, laive išbuvo 18 parų. 
Atvažiavo į Baltimorę, o iš ten 
traukiniu atvyko į New Yorką. 
Dvi dienas jieškojo iki surado 
Degutį, o paskui suradęs, ant 
rytojaus išvažiavo pas savo dė
dę, Petrą Dulbį, ir po tam ap
sigyveno Girardville, Pa. Dir
bo per 11 mėnesių kasyklose, 
po 10 valandų per dieną, ir 
gaudavo už tą darbą po $1.50 
į dieną. ,

Toliau, apleido Girardville ir 
išvažiavo į Worcester, Mass., 
kur gavo darbą vielų dirbtuvė
je; dirbo po 10 valandų dieno
mis ir gaudavo už darbą po 
$1.40, o naktimis dirbantiems 
už 12 valandų darbą irgi tiek 
pat mokėjo. Worcesteryje iš
gyveno 18 metų. Iš ten išva
žiavo į Bridgeport, Conn., kur 
pragyveno apie 14 metų ir dir
bo įvairius darbus.

Flushinge gyvena jau bus 
apie 23 metai. Apsivedė dar 
gyvendamas Lietuvoje, 1885 
metuose, su Magdalena Degu
tyte. Ją atsiėmė Amerikon 
gyvendamas Worcesteryje, ir 
dabar kartu gyvena, jaučiasi 
dar abu gerai. Turėjo du sū
nūs ir dvi dukteris. Pirmas sū
nūs, Adolfas, gimė Lietuvoje 
ir ten mirė; antras sūnūs, An
tanas, gimęs Amerikoje, mirė 
čia 1918 metuose. Tai buvo 
dailininkas-piešėjas, ir “Dir
vos” antgalvis kuris ir šiandien 
vartojamas, yra jo pieštas. Jo 
pieštų dalykų dar ir daugiau 
Amerikoje Lietuviai vartoja po 
šiai dienai. Dukterys, Marijo
na ir Magdalena, abi yra ište
kėjusios.

(šiuos K. Dulbio atsimini
mus, jo paties apipasakojimą, 
užrašė Juozas Ambraziejus, 
Brooklyn, N. Y.)

i J
SIMAS KARPAVIČIUS 1 ■ . 3

Providence, R. I.
Simas Karpavičius yra “Dir

vos” redaktoriaus tėvas, dabar 
turi 80 metų amžiaus. Gįmęs 
1855 metais, kilęs iš Juodgi- 
rėš, Garlevos parapijos, Suval
kijoje.

Amerikon važiavo per Tilžę, 
į laivą sėdo Rotterdame. Va
žiavo pas sūnų Juozą, j Lowell, 
Mass., 1906 metais.

Dirbo keletoj miestų Mass, 
valstijoje, 1907 metais vėl gry- 
žo Lietuvon, kur prabuvęs apie 
metus laiko vėl išvažiavo Ame
rikon. Gyveno Lowell, Mass., 
kur parsitraukė savo’ žmoną, 
su jaunesniais trimis vaikais. 
Trys vyresni sunai ir duktė jau 
gyveno Amerikoje, Providence, 
R. L, ir Lowell, Mass-.

Visi vaikai yra gimę Lietu
voje. Vyriausias sūnūs niirė 
Lowellyje 1912 metais.

Keletą metų pagyvenus Lo
wellyje, persikėlė su jaunesne 
šeima gyventi į Providence ir 
čia gyvena jau apie 20 pietų.

žmona, Marė, po tėvais Sų(- 
kaitytė, mirė Providence 1925 
metais Sausio mėnesį.

PETRONĖLĖ RUDAITIENĖ- 
Cleveland, Ohio.

Dabar turi 79 metus amž., 
gimė Gruodžio mėn. 1856 m., 
Usinėnų kaime, Naumiesčio p., 
Suvalkijoje. Duktė Izidoriaus 
Bendorąičio.

Amerikon atvažiavo 1905 jji., 
važiavo per Eitkūnus, laivan 
sėdo Hamburge, važiavo laivu 
14 dienų, išlipo New Yorke.

Clevelande gyvena jau 30 
metų. Važiavo pas Praną Tu- 
mosą į Clevelandą.

Ištekėjo Lietuvoje, vyro var
das Petras, vaikų vardai: Ona, 
Antanina, Petronėlė ir Juozas,

PAIN-EXPELLER
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KILLS PAIN

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ii 
kitus tautinius laikraščiuf,

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

Tik Vienas Asilas
Pirkėjas: — Kuo tamsta, 

taip sakant, prekiauji?
Pirklys: — Asilais, mie

las pone, jei tamstai iš ma
no iškabos neaišku.

Pirkėjas: —° Tai, matyt, 
tamstai neblogai sekasi kad 
tik vienas belikai.

PR1SIŲSKIT DAUGIAU
Kas pažystate senų Amerikos 

Lietuvių — turinčių virš 70 
metų amžiaus, ąrba išgyvenu
sių Amerikoje virš 40 metų, už
rašykite apie juos visas infor
macijas: jų pilnus vardus, tė
vų vardus, iš kur paeina iš 
Lietuvos, per kur, kada ir kiek 
laiko važiavo Amerikon, kur iš 
laivo išlipo, pas ką važiavo, ir 
tt., ir prisiųskit “Dirvos” re
dakcijai.

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

į DABAR LAIKAS j;
| PARDUOTI
į SAVO BANKINES j! 
į KNYGELES J j
S Kainos niekad nebuvo au- !’ 
;! kštesnės. Mes mokam pi- ’« 
■I nigais už sekančias:
5 LITHUANIAN j! 
į UNION TRUST i!
5 GUARDIAN TRUST
% ir kitas ji
<Krantz-Newton & Co.;!
į 1016 Hippodrome Bldg, j;
< PRos. 1016 J 5

DIRVOS” AGENTŪRA 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

VAŽIUOSIT LIETUVON?
t r • ‘

Kurie manot važiuoti į Lietuvą dabar tuoj ar vė
liau — apsilankyti ar apsigyventi — kreipkitės į 
“Dirvos” Agentūrą laivakorčių, pasų ir kjtų do
kumentų. — Laivakortės visomis linijomis •—1 iš
plaukimai visais laikais — kelione visais laivais. 
Per “Dirvos” Agentūrą gali prisidėti prie yiso- 

;• kių ekskursijų kokios tik į Lietuvą rengiarrjpą.



G D I R V A
Gerb. Spragilas, gerb.^Robotas ir jų moksliškas oroplanas “Meteoras”

tektų ir darbininkams, ne 
vieniems komisarams.

Kovo 23 d.: Vėl apžiū
rėjom oroplaną ir kalvį ir 
paklausėm kada bus gata
vas propeleris, tai pasakė 
kad gal bus gatavas kitą 
savaitę, iš ko labai nudžiu
gau.

Sužinojom kad rytoj, sek
madienį, bus didelė slidinė- 
tojų šventė, ir gerb. Konsu
las gavo oficialį užkvietimą 
pakviesti mane dalyvauti.

Labai nudžiugau kad Is
landijos Slidinėtoji) Klubas 
man tokią garbę suteikė ir 
net padovanojo slides! Ar 
žinot kaip slidės išrodo? 
Tai tos ilgos medinės pačiū
žos, su užriestais pirmaga
liais. Jas prie kojų prisiri
ša ir nuo kalno pasileidžia 
čiuožti žemyn į pakalnę — 
lekia kaip perkūnas. Neži
nau kaip man bus, ba savo 
amžyje .tų slidžių neturėjau 
ant kojų prisirišęs. Ale ne
galiu atsisakyt dalyvaut, 
čia visi mane gerbia ir va
dina smarkiausiu pasaulyje 
Lietuviu.

Kovo 24 d.: Valio Islan
dijos Slidininkų Klubas! 
Valio jų didelė šventė! Va
lio jų narsus slidininkai!

Rengiamės eiti kalną, iš 
kurio prasidės slidinėjimas. 
Gerb. Konsulas ir jo štabas 
vis dar nežino kad aš ne
moku slidėmis slidinėti, ale 
aš nenusiduodu, ba jie mis
lina kad mes Amerikoje tu
rim viską mokėti.

Nežinau, gerbiamieji, ko
kios pasekmės bus, vakare 
pranešiu.

4 valanda vakaro. Alo, 
gerbiamieji, jau po slidinė
jimo. Aš sėdžiu minkštoje 
kedėje ’ ir negaliu pasiju- 
dint: įsilėkęs ir įsišokėjęs į 
orą, kaip kritau žemyn tai 
nepataikiau atgal ant sli
džių ir kojų ale. ant kelnių, 
kad jos nuo sniego net su
degė iki sustojau pakalnė
je. Tai dabar nežinau kas 
bus: negaliu paeit ir neži
nau kada galėsiu skridimą 
pradėt, nors propeleris jau 
už dviejų ar trijų dienų bus 
gatavas.

Vakaras. Dabar klauso
mės Kauno radio progra
mų. Nėra kas daugiau da
ryt. Va girdim praneša kad 
musų kaimyninė respublika 
Estija įsitaisė _ sau tokią 
pat valdžią kaip turi Lietu
va, ir panaikino visas par
tijas. Kažin kas bus kad 
taip lengvai tose Pabaltijo 
šalyse įsigali “fašizmas”.

Toliau, girdim pranešimą 
apie didelį skandalą Kanuo 
Aero Klube: turbut kilo 
nesutikimai tarp Lietuvos 
lakūnų už tai kurį oro kar
žygį pasitikt ir kuriam gar
bę atiduot: ar tam kuriam 
pinigus atidavė, ar tam ku
ris pinigų negavo. Taigi, 
jeigu jie susitaikys tai ma
nęs laukia didelės sutiktu
vės, o jeigu ne tai prof. Ži
labarzdis vienas lauks gal 
iki savo gyvos galvos “an
tro skridimo” atskrendant.

Toliaus, girdėjom pasa
kojant kad radio stoties at-

SPARNUOTAS ORO KAR- 
ŽYGIS ISLANDIJOJE 

JAUČIASI KAIP 
SIBIRE

Turi vilties išskristi pirma 
negu užklups vasara.

Gerb. Spragilą patiko pusė
tina nelaimė, kuri gali 

pakenkti skridimui.
“Dirvos” reporteris vėl 

patiekia jums naujausių ra
dio pranešimų nuo musų 
sparnuoto oro karžygio, ku
ris užlaikytas Islandijoje 
del netekimo propelerio.

Štai ką gerb. Spragilas 
papasakojo per radio iš jo 
nuotikių ir prietikių jo ke
lionėje su sustojimais iš 
KlyMando į Kauną:

Kovo 22 d.: Alo, Klyv- 
landiečiai. Jau pasiilgau jū
sų visų. Man rupi kokios 
politikos pas jus eina ir 
kokių naujų sumanymų kas 
pas jus turi.

Aš čia gyvenu kaip Sibi
re, atskirtas nuo viso pa
saulio šioje ledų ir sniego 
saloje. Dienos palengva da
rosi ilgesnės, ale bijau kad 
pergreit neužstotų ■ vasara. 
Vakar girdėjau Kauno ra
dio pranešimus kad ten vėl 
sugryžo žiema, tai man ant 
širdies geriau pasidarė, ba 
mano kelionės pasisekimas 
priklauso nuo blogo ir šal
to oro.

Atėjom su gerb. Konsulu 
apžiūrėt mano plieno pauk
štį, kuris rodos nulindęs, 
nekantraudamas laukia ka
da vėl galės išskėsti savo 
galingus sparnus ir pakil
ti padangėn.

Gerb. Robotas neatsitrau
kia nuo “Meteoro”, ir kiek 
nujaučiu žada daryti ban
dymus skraidyti vienas, be 
manęs. Jis labai nudžiugo 
išgirdęs per radio žinią kad 
Kalifornijoj Amerikos ka
ro laivynas jau leidžia oro- 
planus vienus tik su Ro
botais, be žmonių pagalbos, 
ir jie iškelia į juras ir vėl 
sugryžta. Gerb. Robotas 
sako kad jo veislė palengva 
atsieks garbę, nors aš jam 
ir nedaviau pasižymėti.

Gerb. Robotas pasidarė 
toks entuziastiškas kariško 
oro laivyno Robotų pasise
kimu kad pasiuntė orogra- 
mą Čikagos “antram skri
dimui” patardamas rinkti 
aukų dar visą metą ir ta
da nupirkti gerą Robotą ii' 
paleisti jį skristi į Lietuvą, 
kam terliotis su nepatyru
siais “karžygiais”.

Vakare šiandien klauso
mės Kauno radio stoties 
programų ir pamokinimo' 
ūkininkams kąip moksliškai 
vežti ir krėsti mėšlą; kaip 
sutvarkyti karvių veršiavi- 
mosi laiką. Pranešė kad į 
sovietų Rusiją vėl užpirko 
ir išvežė 200 vagonų Lietu
vos kiaulių ir paršų. Klau
sydamas tokio pranešimo 
pamisliau sau: Sovietų ko
misarai tuoj pradės nutuk
ti, ir garsins visame pasau
lyje kad visi sovietų rojaus 
darbininkai pavalgę ir so
tus .... Patarčiau Lietuvai 
Įvesti kokią nors kontrolę 
ant kiaulienos, kad mėsutės stovas turėjo pasikalbėjimą

su Ssb. atstovu, kuris turė
jo pasikalbėjimą su Slaba
dos Slaptos Spragilų Sąjun
gos vyriausia galva, kuris 
rūpinasi ruošimu pasitiki
mo manęs, ir štai ką paty
rė: Pasitikimo ruošimo ko
mitetas pareiškė didelio su
sirūpinimo, ir spėja kad ki
tą rudenį Lietuvoje gali bū
ti badas jeigu aš greitai ne
atlėksiu, ba visi Lietuvos 
žmonės suvažiavę į Slaba
dos fortus manęs pasitikti 
atsisako gryžti iki aš neat- 
skrisiu. _ O jeigu aš neati- 
skrisiu iki Velykų ar Sek
minių, liks laukai neišarti 
ir neužsėti, bulvės ir daržai 
neužsodinti.

Kovo 25 d.: Alo, gerbia
mieji Klyvlandiečiai, ar ne
galėtumėt man kaip nors 
atsiust linimento tepti ma
no sumuštą kūno dalį. Šy- 
ryt dar labiau skauda, o 
šaltame ore visas kūnas net 
stingsta. Negaliu pasikru- 
tint. Bijau kad nelikčiau 
raišas visam amžiui. Jeigu 
kokios tai ir skridimas tu
rės būti nutrauktas. Ma
nim rūpinasi poni Konsulie
nė, labai geros širdies mo
terėlė. Pasodino prie šil
to pečiaus, trina strėnas žu
vies taukais ir liepia kaitin
tis. Kad jai Dievulis duo
tų sveikatą....

Gerb. Konsulas pranešė 
kad kalvis jau pritaikė pro
pelerį ant ašies ir dabar rū
pinasi iš ko darys moksliš
kus šriubus propeleriui pri- 
šriubuoti.

Kauno radio . stotis pra
neša kad į Ameriką išva
žiavo Adv. Skipitis organi
zuot Lietuvius važiuot į Pa
saulinį Lietuvių Kongresą.

O iš Bruklyno radio sto
ties girdėjau, pranešimą kad 
jau rengiasi gerb. advokatą 
pasitikti.

Kažin ką šymet darys Fe- 
derantai su gerb. Skipičio 
priėmimu: ar taip kaip per
nai su gerb. prof. Kemėšio? 
Federantai vis mislina kad 
Amerikos Lietuviai yra ko
kie avelės tai ir giriasi kad 
Federantai valdo 95 nuo
šimčius visų Amerikos Lie
tuvių. Ale mano patarimas 
butų Federantams nesirū
pint apie vadovavimą Ame
rikos Lietuvių, ale apie dir
bimą su jais, ba Amerikos 
Lietuviai nėra avelės, 
nereikalauja vadovų, 
gerų darbininkų.

Kovo 26 d.: Valio! lai 
vuoja propeleris! Pagaliau 
jis jau gatavas, ir net pri- 
šriubuotas. Noriu bėgti ir 
daryti bandymus, ale poni 
Konsulienė mane sudraudė, 
sako, gerb. Spragile, sėdėk 
viduje ir gydykis, paspėsi; 
sveikata brangiau už vis
ką. ... Nuo jos paglosty
mų man kas valanda svei
kiau darosi.... Tokia prie
lanki moterėlė....

O kad jį kur! Atsipra
šau, gerbiamieji, ko nesu
keikiau. Gerb. Konsulas 
parbėgo ir sako kad gerb. 
Robotas, su niekuo nesi
skaitydamas pakilo į orą 
su “Meteoru” išbandyti 
naują propelerį! Pasiuti-

mas ima! Kaip jis gali be 
manęs skraidyti! Kad bu
čiau Čikagoj, tuoj išmainy
čiau jį į kitą, o dabar, nėra 
kas daryt! Užeis kvailam 
daiktui mislis, ir palikęs 
mane nulėks sau vienas į 
Kauną!.....

Noriu bėgt ir apšaudyt 
tą geležies šmotą, ale ką 
gelbės, o poni Konsulienė 
man nei atsistot iš kėdės 
neduoda, sako, gerb. Spra
gile, sveikata brangiau už 
viską....

Ah! Jau atėjo žinia kad 
gerb. Robotas nusileido — 
nieko neatsitiko. Ramiau 
pasidarė....
i Ekstra! Štai girdim ra
dio pranešimą iš Kauno 
kad Lietuvos kariumenės 
teismas rado kaltais ketu
ris Klaipėdos Vokietinin
kus — Lietuvius Vokiečių 
uodegas — ir nuteisė juos 
sušaudymui. Jie kalti nu
žudyme savo draugo Jesu- 
čio ir suokalbiavime atplėš
ti Klaipėdą nuo Lietuvos.

Valio Lietuva! neužsileis- 
kit niekšams ir išdavikams.

Radio iš Berlino pakėlė 
baisiausi riksmą, mes nesu
prantam ko Vokiečiai rė
kia, ale vis girdim minint 
Lietuvius. Turbut dūkstą 
kam Lietuviai baudžia savo, 
šalies išdavikus.

Kovo 27 d.: Šiandien jau 
daug geriau jaučiuosi, ga
liu pavaikščiot. Eisiu prie 
“Meteoro”, kokį nors daly
ką išjungsiu kai gerb. Ro-

botas nematys, kad negalė
tų be manęs1 skraidyt.

Poni Konsulienė įgrąsino 
tuoj gryžti atgal ir baigti 
gydytis. Aš gi noriu pasi- 
liuosuot iš šio Sibiro ir ke
liaut Į civilizuotą pasaulį. 
Gerb. Konsulas tikrina kad 
man viskas seksis ir kaip 
tik pasveiksiu, pakilęs plie
no paukščiu į orą tikrai pa
sieksiu Lietuvą.

Nuėjom pas oroplaną, už
tikau gerb. Robotą vėl ren
giantis kilti į <orą! Kad jį 
kur perkūnas trenktų! Ga
li sugadini man visą biznį 
ir atimt garbę!

Padariau oroplane ką1 no
rėjau, tegul jis' dabar ban
do pasikelti Į orą. ...

Tuo ir baigėsi gerb. Spra
gilo apsakymų užrašymas, 
ba laikas duoti “Dirvą” į 
spaudą. Kitame numeryje 
bus daugiau.

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

$150 j MĖNESĮ neša mano už
laikomas įnamių laikymo na

mas (boarding house) ; parsi- 
duos už $3,000 su mažu mort- 
gečiu. Matykit savininką tarp 
5-8 vakare, 1770 E. 65 St. — 
Namas gerai įrengtas ir turi 
19 kambarių.
Kas platina “Dirvą” — tas 

platina Apšvietą.

SKANDALAS LIETUVOS AERO 
KLUBE?

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.)

jie 
tik

gy-

SPORTAS
O’MAHONEY IR POŽĖLA 

LAIMĖJO
Kovo 27 d. įvyko vienos iš 

įžymiausių' imtynių Clevelande, 
ir publikos skaičiumi tai buvo 
didžiausios šiame sezone. Cen
tral Armory buvo užpildyta.

Svarbiausia imtikų pora bu
vo Airis Danno O’Mahoney su 
Skotu McDougall. Airis laimė
jo dviem atvejais pagretu.

Antra svarbi pora buvo pats 
Karolis Požėla, kuris ėmėsi su 
Indijonu, Little Beaver. Kova 
buvo smarki ir atkakli, bet Po
žėla pagaliau savo priešą nu
galėjo.

Prie to buvo dar šešios kitos 
poros imtikų, nes šios imtynės 
buvo rengta sušelpimui vieno 
iš įžymiausių sporto rašytojų 
šeimos, kurs buvo užmuštas au
tomobilio nelaimėje.

Balandžio 3 d. bus taip pat 
įdomios imtynės toje pačioje 
vietoje. Imtynės prasideda nuo 
8:15 vai. vakare.

Jonas Jarus, Ass’t prom.

STONIS
RESTAURANT 

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS 
6824 Superior Ave.

JONAS G. POLTER
LIETUVIS

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
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 
pribusiu ir duosiu apkaina- 
vimą. Antrašas:

966 IDA STREET
Telef: ENd. 0981

patogumui Švedų Amerikos Linija ir šiais metais nu- 
modernišką baltą motorlaivį ‘GRIPSHOLM’ TIESIOG

PRANEŠIMAS VYKSTANTIEMS Į LIETUVĄ 
DIDELĖ EKSKURSIJA TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

BE PERSĖDIMO Į KITĄ LAIVĄ 
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO MODERNIŠKU BALTU

MOTORLAIVIU “GRIPSHOLM” 
Gegužės 25 d., 1935, 3 vai. po pietų 

Rengiama: Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje 
Lietuvių keleivių 

sprendė leisti savo 
į KLAIPĖDĄ.

Kap malonu yra
Yorke ir iš to paties laivo išlipama KLAIPĖDOJE! 
tai švarus, dideli kambariai, ger ventiliacija, moderniškai įrengtas, 
dagus patarnavimas, neatsižvelgiant kurioje 
sada rūpinamasi kad butų savo kelione patenkintas, 
čiai išgarsėjus valgių racionališkumu ir gausumu, 
koncertai, vakarai, šokiai, 
nimai laive, 
ke kelionės, tas paįvairina muzikalius ir kitus pasilinksminimus, 
je liūdėti ir nuobodauti nėra kada! Ekskursija Klaipėdoje bus iškilmin
gai sutikta atitinkamo komiteto, pagerbimui svečių iš Amerikos.

Motorlaivis ‘GRIPSHOLM’ pasieks Klaipėdą Birželio 6 d.
Vėliausiam į Lietuvą keliavimui yra rengiama L.L.A.S.A. antra ekskur

sija New York—Klaipėda, per Gothenburgą-Stockholmą, iš čia nauju lai
vu ‘MARIEHOLM’ tiesiog į Klaipėdą.

Išplaukimas iš New Yorko Liepos 3 d. tuo pačiu 
motorlaiviu “GRIPSHOM”

Platesnių informacijų, laivakorčių, prirengimui reikalingų dokumentų ke
lionei ir ekskursijų brošiūrėlių malonėkit kreiptis į bent kurį L.L.A.S.A. 
narį, autorizuotą vietinį laivakorčių agentą.

keliauti į Lietuvą be persėdimo, įsėdus į laivą New 
Laivas yra nepapras- 

Man- 
klesoje keleivis keliauja, vi-

Švedų virtuvė, pla- 
Ksdieninihi muzikaliai 

denio sportas, žaidimai ir įvairus pasilinksmi- 
Rodomos įvairios filmos (Talking Pictures), kelis kartus lai- 

Kelionė-

“vykdymas” (kaip ir kitų testamentų Chicagoje vykdy
mas) duoda socialistams gero uždarbio. “Lituanica II” 
nei už <$40,000 dar nebus gatava skristi: nulėkdinta (ar

■ nuvežta) j New Yorką, bus išstatyta Lietuviams paro
dai, kad dar daugiau pinigų išprašius.

Socialistų kromelis Chicagoje nuo “antro skridimo” 
pradėjimo pusėtinai atsipeikėjo. Jeigu “antras skridi
mas” išlėktų, socialistai debesimis vaikščiotų iš pasidi
džiavimo. Jie (žiur. lakūno James pareiškimą pereita
me “Dirvos” nr.) prisikalbino “skridimą” remti katali
kus, bet visiškai atsisakė duoti nors kokio kredito už 
tai, ir Grigaitis saugojo kad jokis katalikas “Lituani- 
coj II” nei neįsisėstų. Jeigu tas viskas buvo daroma su 
žinia ir susitarimu Grigaičio ir prof. Žemaičio, tai aiš
ku, tas daryta socialistų krūmelio parėmimui Chicago
je, kad galėtų iš visuomenės naudotis ir toliau, kaipo “di-Į * 
delį žygį” atlikę.... ?-

Kokia nauda iš to Lietuvos Aero Klubo nariams — 
energingam jaunimui, pasiryžusiam lavintis skraidyti? 
Vietoj pastūmėti juos lavintis, paremti jų reikalą, visi 
Lietuvos Aero Klubo pinigai padovanoti Amerikoje su
skurusius socialistus gelbėti....

Kokia pozicija musų konsulų?
Jeigu Lietuvos Aero Klube kils skandalas surištas 

su mėtymu pinigų (žinomų sumų ir dar nežinomų) pa
rėmimui Amerikos Lietuvių socialistų biznelio, po prie
danga “antro skridimo”, kokioje padėtyje atsidurs mu
sų konsulai? Kiek žinoma, abu konsulai rėmė “antrą 
skridimą”, o Chicagos konsulas dar ir šiandien visą Lie
tuvių tautą bara už nedavimą gana (?) pinigu tam “gar
bingam tikslui”. Ar konsulai suvilti, ar daro tą ką da
ro sužiniai? Jeigu “antrą skridimą” jie laikė dideliu 
“tautos žygiu”, tai, pamatę kaip visuomenės pinigai iš
švaistyti ir dar neužtenka, turėjo pareikšti savo nepasi
tenkinimą “antro skridimo” vykdytojams ir nusimazgo
ti savo rankas. Leisti visuomenę melžti iki $40,000 pro
jektui, kuriam ir $20,000 yra perdaug, — tai nedovanoti
nas musų konsulų nusikaltimas tai pačiai visuomenei.

Kokie ryšiai yra tarp musų konsulų (ypač Chicagos 
konsulo) ir prof. Žemaičio? Jeigu ne Grigaitis paįtek- 
mėjo prof. Žemaitį duoti pinigus socialistų krūmeliui 
gaivinti, tai ta rolė tenka musų konsulams. Gal jie, pa
naudoję savo įtaką, pasitikėdami “antro skridimo” su
manytojų “patriotiškam žygiui”, įkalbėjo prof. Žemaitį, 
nesiskaitant su visu L. A. Klubu, pilti pinigus į Chicagos 
socialistų maišą. Sykį apsivilti galėjo ir konsulai, ta
čiau pamatę, Rugpjūčio 26 d., 1934 metų, “antro skridi
mo” klastą, turėjo savo klaidą atitaisyti.

Tiesa, Lietuvos konsulai yra Lietuvos valstybės at
stovai Amerikoje ir kaipo tokie su mumis neturi reika
lo “šnekėti” (jeigu nenori), tačiau jeigu jie “šnekėjo” 
ir šneka paakstinimui musų visuomenės duoti pinigus 
vėjų vaikymo tikslams, taip pat privalo laikyti savo 
pareiga tarti tai pačiai visuomenei viešą žodį kada pa- 
tėmija ką nors netikslaus.

“Dirva” iš pat pradžios matė ir suprato kokiu tik
slu Chicagos socialistai griebėsi organizuoti “antrą skri
dimą”, todėl atsisakė juos remti. Socialistų skelbimas! 
jog visi gali stoti dirbti ir remti buvo tiktai meškerė 
pasigauti daugiau pinigų, nes jie jau buvo stipriai apsi
saugoję kad niekas į jų kontroliuojamą biznį neįsikištų.

L. A. Klubo nesusipratimai gali pasibaigti ramiu 
budu, prof. Žemaičiui ir jo sėbrams pasitraukus nuo va
dovybės, tačiau Amerikoje musų visuomenei daromi nuo
stoliai ir žudymas patriotinių jausmų pasilieka, ir tą 
negeistinumą gali atitaisyti tiktai musų konsulai. Karolis Požėla, promoter.

LITHUANIAN SAVINGS & LOAN 
GUARDIAN — UNION TRUST CO.

Taupymų sąskaitas imame
Mokame Pinigais arba Darome Paskolas 
LIQUIDATING FINANCE CORP.

750 Prospect Avenue
CHerry 7477

£

Finance Bldg.

DIDELES IMTYNES
CENTRAL ARMORY

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

Balandžio-April 3T rečia-
dieni

Atsilankykit ir šiose imtynėse — matysit visą 
eilę gabiausių imtikų, parinktų stipruolių, 
žinomų plačioje Amerikoje ir Europoje.

Tikictai: 40c. — 75c. — 90c — $2.00
Jonas Jarus, Asst. Promoter.



KLAIPĖDOS NAZIU 
BYLOS EIGA

STEIGIAMA MOTE
RŲ POLICIJA

Kaunas. — Užsieniuose mo
terų policijos klausimas jau ne 
naujas, nes daugelyje valstybių 
tokia policija jau yra. Vienur 
moterys kaipo policistės atlie
ka pareigas kovoje su prosti
tucija, teikia socialinę globą 
nuskriaustoms moterims, daly
vauja kaip slaptos policijos 
agentės, tiriant stambesnius 
nusikaltimus. Kai kuriose ša
lyse moterims policistėms pave
dama net viešos tvarkos prie
žiūra.

Lietuvoje moterų policijos 
klausimas dar visai naujas. 
Naujai steigiamai moterų poli
cijai Lietuvoje bus pavedama 
šios pareigos: kova su moterų 
prekyba, kova su prostitucija, 
užkabinėjimas gatvėse. Vaikų 
ir jaunuomenės apsauga, dav- 
siniai nusikaltimai ir alkoho
lizmas. Tsb.

Tariasi del Lietuvos ir

Kaunas. — Lietuvoje ir Lat
vijoje jau iš seniau kalbama’ 
kad abiejų valstybių preziden
tai pasikeis vizitais. Dabar 
šioms kalboms duoda • rimtą’ 
pagrindą pernai pasirašyta Pa
baltijo valstybių santarvė, ku
ria tarp Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos sustiprinti draugišku
mo ryšiai.

Kiek anksčiau Lietuvos ir 
Latvijos prezidentų vizitai bu
vo tik tuščios kalbos, tiek da
bar tas pradeda įgauti vis tik
resnio pobūdžio.

Iš politinių sluogsnių pati
riama kad 
dabar pats 
kas abiem 
apsilankyti
tybėje ir giminingoje tautoje.

Kalbama kad vienas žymus 
Latvijos valdžios asmuo teira
vosi kuriuo budu butų galima 
šis apsilankymas įvykdyti. Jis 
manąs kad Latvijos Preziden
tas Kviesis turėtų pirmas ap
lankyti Lietuvos Prezidentą 
Smetoną. Tuo budu atrodo 
kad jau netrukus Lietuvoj bus 
galima matyti Latvijos valsty
bės prezidentą su draugingume 
ir politiniu vizitu. Po to Lie
tuvos Prezidentas A. Smetona 
vyks į Latviją.

ten manoma jog 
tinkamiausias lai- 
valstybės galvom 
kaimyninėje vals-

— Kovo 7 ir 8 dd. 
kariumenės teisme 

išdavimo byloje kal-

Birutes 550 Metų Mir
ties Sukaktuvės

Kaunas. — Kovo 3—4 d. Ka
rininkų šeimų Moterų Draugi
ja minėjo savo dešimties metų 
gyvavimo sukaktį. Draugija, 
pirmoj eilėj statydama Lietu
viškumą, nutarė pasivadinti D. 
L. Kunigaikštienės Birutės var
du. Kartu buvo taip pat pami
nėta ir 550 metų sukaktuvės 
nuo kunigaikštienės Birutės 
mirties.

Kaunas.
Lietuvos 
valstybės 
tinamasias kalbas pasakė adv.
prokurorai — Gen. Vimeris, ir 
apeliacinių rūmų prokuroras 
Monstavičius. Jų kalbos buvo 
jau senai su gyvu susidomėji
mu laukiamos.

Prokuroras Mohstąvičius, Dr. 
Neumannui, jo padėjėjui Ber- 
tulaičiui ir visiems Savcgo ap
skričių vadams pareikalavo po 
15 metų sunkiųjų darbų kalėji
mo. Kitiems nuo 8 iki 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Je- 
sučio žudikams: Prysui, Vana- 
gatui, Evaldui Boliui, Liepai ir 
Getšalkui pareikalavo mirties 
bausmes sušaudant.

Prokuroras Gen. Vimeris. 
kaltinęs Sasso partijos narius, 
pareikalavo Sassą, jo padėjėją 
Roppą nubausti po 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o ki
tiems — nuo 6 iki 8 metų. Be 
to, prokurorai pareikalavo visų 
nuteistųjų valstybės 
turtą konfiskuoti 
naudai.

Ekspertai, Lietuvos
nės karininkai, visi patvirtino 
ir nustatė kad visi Nazių pada
ryti apkasai Klaipėdos krašte 
buvo rengiami busimam suki
limui, kad jų manevrai buvo 
visiškai kariški, kad pas suim
tuosius rasti ginklai tinka ka
riams apginkluoti.

Prokurorų pareikalautos bau
smės išpradžių apsvaigino visus 
kaltinamuosius, kuriems jos 
taikomos. Visi pasidarė nepa
prastai nervingi, išbalę, nusi
minę, nors ir stengėsi bet ne- 
pajiegė 
slėpti.

Nuo 
bos ir 
gynėjų.

(Byla laipsniškai ėjo prie sa
vo tikslo, ir prieita pabaigos, 
kurioje, Kovo 26 d. teismas ra
dęs kaltinamuosius kaltais, ki
tus išteisinęs, paskelbė baus
mėse kaip apie tai aprašoma 
ant 1-mo pusi.)

Reikalaukim Maisto ir 
Rūbų Taksų Panai

kinimo !
Ohio valstijos gubernatorius 

Davey kalba apie apmažinimą 
taksų nuo degtinės. Tai yra 
labai prastas rūpinimąsi žmo
nių gerovę.

Gubernatorius, kaip ir valsti
jos-seimo atstovai, turėtų pir
miausia pasirūpinti nuimti “sa
les tax” nuo maisto ir rūbų, o 
ne rūpintis apie degtinę.

Nuo maisto ir rūbų taksus 
panaikinus, žmogui per metus 
susitaupys dikčiai pįnigų, o jei 
nuo degtinės kvortos nupigins 
10c ar kiek panašiai tai visai 
menka nauda, ir gėrikas vistiek 
mokės 10c ar tam . panašiai už 
stiklelį, karčiamoje geriant.

Ohio Lietuviai privalėtų da
ryti spaudimą j valstijos seimo 
atstovus skubėti kuogreičiausia 
nuimti taksus nuo maisto ii- rū
bų, nes tie taksai labiausia pa
liečia darbo žmones.

Tsb.

-—Lietuvos žurnalistų sąjun
ga išleido pirmą savo metraštį, 
kurį labai gražiai suredagavo 
redaktoriai V. Kemežys ir J. 
Paleckis. Sąjunga dabar 
135 narius.

turi

gele- 
stip-

išdavikų 
valstybės

kariume-

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)

—Tobulėjant Lietuvos 
žinkeliams, nuolat tenka 
rinti pylimus ir keisti silpnes
nius pabėgius (špalas). Šią 
žiemą geležinkeliams pabėgių 
pagaminta 150,000. •

savo jaudinimosi pa

to laiko prasidėjo kal- 
įrodymai kaltinamųjų

GERA NAUJIENA 
VISIEMS

i
❖

ADV. R. SKIPITĮ Clevelande 
priimti Liet. Kat. Dr-jų Sąry
šis išrinko komisiją, kuri dirbs 
išvien su tautinių draugijų at
stovais. Adv. Skipitis lankysis 
Clevelande Gegužės 13—15 d.

Visų bendras susirinkimas 
bus Ba!'. 9 d. “Dirvos” red.

PASIBAIGĖ. Po 27 dienų 
pasibaigė streikas perkrausty- 
mo darbininkų, 
streikuoti Kovo 
trukdė žmonėms , __ „
tus namus, nors daugybė buvo 
pasibengę keltis.

Darbininkai iškovojo pakėli
mą algų po apie 10c į valandą.

kurie' pradėję 
pradžioje su- 

persikelti į ki-
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Kas norit pirkt namą dvie
jų arba vienos šeimynos su 
Lietuviško Banko taupy
mų knygele, tą galit pada
ryti dabar. Gatavų pini
gų nereikia pridėt, o galit 
nupirkt taip pigiai kaip už 
gatavus pinigus. Taip pat 
kas nori įdėti ant 1-mo 
mortgage savo banko kny
gelę, yra geras investmen- 
tas. Mes turime pirkiką 
kurs daugiau moka už Lie
tuvišką knygutę negu kiti.

Kreipkitės pas

C. G. Obelienį
1266 EAST 71ST ST.

HEnd. 8726

Į

LIETUVOJE GRYŽO ŽIEMA
Kaunas. — Vasario pabaigų- 

je Lietuvoje buvo labai atšilęs 
oras. Sutirpo visas sniegas, iš
ėjo upių ledai. Visur jautėsi 
pavasariška nuotaika. Parskri
do daug paukščių iš šiltų kraš
tų. Upėmis prasidėjo laivų su
sisiekimas.

Bet Kovo pradžioje vėl pra
sidėjo šalčiai, iškrito sniego, 
upėmis pradėjo eiti nauji le
dai. Parskridusieji šiltų kraš
tų paukščiai labai nerimastau- 
ja del oro pasikeitimo.

žmonės kalba kad tokios kei
stos žiemos jau senai nebuvo. 
Jau trečią kartą šymet užšalo 
upės. Tsb.

RENGIĄSI DIRĖTI. Beveik 
jau baigiama tvarkyti Prezi
dento Roosevelto $4,880,000,000 
viešų darbų programas, ir Cu
yahoga apskrities valdyba pa
siruošus trumpu laiku paskirs
tyti į darbus apie 25,000 dar
bininkų imančių pašalpą, o už 
kelių mėnesių dar tiek bus pa
statyta į darbus, kada įsi ju
dins darbai ir bus užtvirtinta 
reikalingi projektai. ■

Clevelando miestas7 tiki gau
ti apie $10,000,000 nutiesimui 
paežerių vieškelio, apie kurį 
svajoja jau daug metų bet ne
turi iš ko tą projektą vykdyti.

Vieškelis eis visu paežerių 
nuo E. 9-tos gatvės iki Gordon 
parko.

Paežėryje tamę^ plote žemė 
priklauso 16-kaį . paskirų savi
ninkų, iš jų dar su astuoniais 
nebaigta susitarti.

Gubernatorius Gali Būti 
“Nubaltintas”

Kilus Ohio valstijoje skanda
lui del gubernatoriaus užsigei- 
dimo pašalinti iš vietų federa- 
lės šelpimo administracijos pa
statytus darbininkus vadovauti 
šelpimo darbą šioje valstijoje, 
ir į jų vietas pastatyti savus 
ištikimus rėmėjus, visa Ohio 
spauda, net ir Demokratiška, 
pareiškė pasipiktinimo tokiu 
gubernatoriaus pasielgimu.

Gubernatorius metė visokius 
apkaltinimus! šelpimo darbą va
dovaujantiems, reikalaudamas 
jų prašalinimo. Prez. Roosevel
to paskirtas šelpimo adminis
tratorius tuo tarpu iškėlė aikš
tėn kad gubernatoriaus drau
gai išgavo dideles sumas pini
gų iš firmų kurios pardavė šel
pimo reikmenis.

Dabar prasidėjo dvejopas ty
rinėjimas: ir tų pinigų išrei- 
kalavimai po grąsinimais, ir 
ar šelpimo įstaigų vedėjai yra 
tokie kaip juos gubernatorius 
įtaria.

Demokratai paskyrė sau iš
tikimus seimo narius į tardy
mą, bet nekurie senatoriai, k. 
t. Clevelandietis James Metzen- 
baum ir keli kiti, pareiškė kad 
jie iš tyrinėjimo komisijos pa
sitrauks jeigu matys guberna
toriaus ir jo draugų spaudimą 
gubernatorių “nubaltinti” be 
gilinimosi į dalykus.

Gubernatoriaus Davey užsi- 
manymas ’ išversti Prez. Roose- 
vclto ir federalio šelpimo admi
nistratoriaus užvestą tvarką 
buvo perdidelis pasikėsinimas. 
Kas butų kad federalė valdžia, 
kuri skiria desėtkus milijonų 
dolarių šiai valstijai, o valstija 
duoda tik ,vieną-kitą milijoną, 
pavestų pinigus ištaršyti vals
tijos politikieriams. Jeigu fe
deralė valdžia vienur ir kitur 
užsileistų vietiniams tai kas ji 
butų per valdžia, jeigu ją kas 
norėtų už nosies vedžiotų.

LANKOSI SVEČIAI. Cleve
lande šiose dienose viešėjo Chi- 
cagiečiai, p. Kaulakis ir J. J. 
Kulis, kurie šv. Jurgio parapi
jos salėj rodė Lietuvos fijmas.

Iš čia išvažiavo į Pittsburghą 
ir paskiau vyks į rytines vals
tijas.

DUOS PINIGAIS. Nuo 
landžio 15 d. visi šelpiami 
darbiai gaus grynais pinigais 
jiems skiriamas pašalpas. Iki 
šiol buvo teikiama tai reikme
nų kortelės, tai pinigai.

Ba- 
be-

ĮSITAISYKIT PAS MUS SAU NAUJAS

Pavasarines Skrybėlės!
VYRAMS IR VAIKINAMS SKRYBĖLĖS 

Naujų Pavasarinių Stilių 
Gatavos pasirinkimus Dabar!

tik po $0.45 ir $0.95 visM formų
Specialiai “ ir spalvų

Kepuraitės po 69c ir $1.00

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road
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sDELLA C. JAKUBS

(JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

T ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi t 
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 'telefonuokit.

6621 Edna Avenue ENdicott 1763 Ė 
niĮUimniĮĮĮiĮniiniiiiiii?

Reikalaukit iš musų tikros 
skanios Lietuviškos duonos, 
kurių išvežiojame į namus, 
kasdien šviežią.
Taipgi kepam visokius pyra

gus, pyragaičius ir Lietuviš
kas baronkas, ir pristatėm 
namus.

Frank Kuncaitis
LIETUVIŠKA KEPTUVE 

4229 West 130th St.

i

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furnasus. 

lengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas. 
geras ir nebrangus.
Owners 
Roofing 
GRAFF

Darbas
Home

J.
7313

W.
Myroh av.

Furnace & 
Co.
(Lietuvis)

GArf. 9269-R

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,

CLIVE OF INDIA
UPTOWN IR VARIETY 

TEATRUOSE
su 

RONALD COLMAN ir 
LORETTA YOUNG

Naujas vaizdas kuris bus ro
domas Warner Bros. Uptown ir 
Variety teatruose visai trum
poje ateityje yra tai įspūdin
gas perstatymas Anglų užka
riavimo Indijos. “Clive of In
dia” vaizduoja jauhą karžygį, 
kuris būdamas 26 metų am
žiaus, iš paprasto raštininkėlio 
pakilo į smarkų karo vadą ir 
su 300 kareivių nugalėjo arti 
100,000 Indų.

Su atvaizdinimu to istoriško 
nuotikio, eina gražus meilės ro
mansas, kuriame pinasi Ronald 
Colman su Loretta Young, šio
je filmoje pirmą kartą scenoje 
vaizduojama garsi žiauri “Juo
doji Duobė”, kurioje buvo su
grusta daugybė vyrų ir mote
rų ir palikta mirčiai.

Oro Nustatymb Paroda
Antra Oro Nustatymo Pa

roda (Air-Conditioning Show), 
Electrical League of Cleveland 
vadovybėje, atsidaro šią savai
tę Lygos auditorijoje, Builders 
Exchange Building, kur bus 
parodyta kaip galima pasiga- 
mint viduje orą tokį koks jums 
patinka. Ta paroda bus atda
ra kasdien išskyrus sekmadie
nius iki Birželio 1 d.

Dešimts ar daugiau išdirbys- 
čių turės išstatę oro nustatymo 
prietaisus kurie pritaikyti nuo 
parpasto mažo kambario iki di
delių krautuvių ar ofisų.

Paroda šyme t turės keletą 
naujų ir pagerintų dalykų ku
rie dar Clevelande nebuvo ro
doma. Tarp tų bus kombinaci
ja pečius ir šaldytuvas, kuris 
visą metą aplinkui gali tarnau-( 
ti oro nustatymui namuose. •

Pereitą metą tą parodą ap
lankė virš 35,000 žmonių.

Kas norėtų gauti kalbėtoją 
savo susirinkimui gali šaukti 
Air Conditic/iing Bureau, Pros- j 
peel 7896. šaukimus prašomai 
atlikti tarp 9 ir 10 rytais.

Specialiai

VELYKOMS

TIKTAI
PER TRIS SAVAITES

Susitarimui telefonuokit 
HE. 9649

Steam Oil Wave . . . . . . . . §2.50
Croquinole Wave . . . .... 3.00
Eugene Water Wave (push
wave, no anmonia) 1. 50 & 5.50
Henna Pack ............. .................75
Shampoo & Set: 

Men. Tues. Thurs. . ............... 40
White Henna Pack ......... 1.25
Eyebrow Arch ........................... 35

A L B I N A’ S 
Beauty Shoppe 
1330 Giddings Road

Juozas Pečiulis
Užlaiko Gražią Alinę ir 
ę Valgyklą

Užlaiko geriausi Stiprų 
Alų, geriausios rūšies Vy- 

1 ną ir skanius valgius ir
jVJ užkandžius.

Užprašo visus Clevelan- 
ų- 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

GRYNAIS PINIGAIS 
MOKAME Už

Lithuanian Savings
& Loan Knygeles

J. J. MONAHAN
O T I S & C O .

316 Cuyahoga Bldg.
CHerry 0260

LENKAITĖ PAGIMDĖ JUO
DUKĄ. Lankanti aukštesnęją 
mokyklą Lenkų tautos mergai
tė pagimdė juodą kūdikį (ni- 
geriuką). Jos tėvai labai susi
rūpinę ir susigėdinę, kad tas iš
tiko jų jaunai dukterei, ir kū
dikis yra juodas. Tarp moki
nių yra tokių atsitikimų ir dau
giau.

Čia net perdaug balti žmo
nės maišosi su juodukais.

Pereitą savaitę pas A. Olek- 
navičius iš Clevelando atsilan
kė svečių: p. Baltrušaitis su 
savo žentu biznierium Jonu 
Braziu, ir Akroniečiams žino
mas ir -veiklus Antanas Grigai
tis.

Pas J. Ramoškos lankėsi iš 
Clevelando J. Zorskis su duk
tė re.

Visų mylima Petronėlė Bart
kienė, Kazio Bartkaus žmona, 
sunkiai susirgo. . Jos sveikata 
yra kritiškame padėjime. Lin
kėtina pasveikti.

A krone kalbama ir 
masi didžiulėse gurno 
vėse streikuoti apie

VĖL RINKS PINIGUS. Iš 
Chicagos atėjo įsakymas čici- 
iikų ištikimiems tarnams reng
ti neva sutiktuves ar išleistu
ves “antram skridimui”, ir, ži
noma, rinkti daugiau aukų.

Musų net inteligentiškai as
menys aklai to darbo imasi, 
visai nepasirūpindami paklaus
ti kur padėta tie $32,000, ku
rie buvo pernai surinkta neva 
tam “antram skridimui”. Jei 
jie yra veikėjai ir inteligentai 
privalo rimtai protauti, o ne 
savo vietinę visuomenę skriau
sti ir išnaudoti. Juk jie žino 
kad $32,000 buvo daug perdaug 
tam tikslui kuriam jie pernai 
pinigus rinko, o štai dabar vėl, 
gavę cicilikų vadų įsakymą, vėl 
ims musų žmonelius melžti.

Musų neva veikėjai, jeigu 
gautų pranešimą kad trūksta 
dar $10,000, tai vis aklai dirb
tų savo bosams, nepamislyda- 
mi ar tie pinigai teisingai su
naudojami, ir kur dingo kiti 
tūkstančiai, jeigu “skridimui” 
turėjo užtekti apie $17,000.

Pėkščias.

DUODA 3,500 DARŽŲ. Kas 
nori gali gauti Clevelande vie
ną iš 3,500 daržų sodinimui va
sarai sau daržovių, žemė yra 
išarta, užtręšta ir išdirbta, ir 
duos įrankius daržui apdirbti.

Kurios šeimos yra šelpimo 
sąraše gaus daržą dykai, o ku
rie šiaip norėtų gauti, turi už
mokėti tik $3. Reikia kreiptis 
į 312 Board of Education Bldg., 
prieš Balandžio 1 d.

rengia- 
dirbtu- 
pradžią 

Balandžio mėnesio. Jeigu strei
kas įvyks daugeliui susitruk- 
dys darbąs. Kalnas.

PAJIEšKAU brolį Joną Sin- 
kėvičių, pirmiau gyveno Bos
ton; Mass. Dabar jau tūlas' lai
kas nežinau kur gyvena. Jei 
kas apie jį žino prašau suteikti 
jo antrašą.

Mike SinkeVlch 
402’ V 26 St. ' TaėUma; Wash.

KEISTA TRAGEDIJA. Per
eitą savaitę, tula Marie Pular, 
23 metų amžiaus, išliko gyva 
todėl kad kulka pataikė į galvą 
jos negimusio kūdikio. Ji nu
vežta į ligoninę, padaryta ope
racija, kūdikis, du mėnesiai iki 
gimimo, buvo išimtas šu kulka 
galvoje. Motina nesužeista pa
vojingai, nors jai reikėjo duo
ti kraujo, kurį perleido iš jos 
vyro.

Policiją tačiau surūpino pats 
tas šovimas. Vyras ir moteris 
sako kad šovimas ištiko netikė
tai, jam Valant revolverį. Tuo 
tarpu sakoma kad po įvykusio 
šovinio iš jų namų pabėgo ko
kis tai vyras, šovimas galėjo 
atsitikti netyčia, tačiau polici
ja spėka kad gal teks susekti 
plėšikų lizdą, nes tos moteries 
vyras seniau buvo nuteistas už 
vagystę, ir gal pas jį dabar 
prisilaikė vienas ar daugiau jo 
draugu kurie turėjo šautuvus 
ir užsiėmė plėšimu, ir todėl tas 
kitas vyras -po nelaimės iš na
mų pasišalino.

-»J “ū

į Leiskit Mums Pasitarnauti Jūsų Patogumui į 
“n Mes darom ir pritaikom: Braces, Arches, Support ir Trusses į" į Parduodam ir nuomojam Ratines sėdynes ir Ligoninės Reikmenis „n J. Dčvčkit musų patentuotus Air Cushion avalus patogumui — įj 

arba Išėjimuose 
pritaikymo kambariai Įį
BRACE & MFG. CO. ■"

HEnd. 9370 Cleveland, OhioS

Darbe
Dirbtuvė ir

THE STATE 
1541-43 E. 55th Street
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Į WILKELIS FUNERAL HOME j 
| Licensed Funeral Director \
E 6522 Superior Avenue |
| NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. S
- Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok S
— musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems ~
~ lygus, be tsižvelgimo į kaštus. ~
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- S 
E derniškas. j-
5 HEnderson 9292
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CAFE IR RESTAURANTAS
A. WIRBICKAS

' užlaiko gražią užeigą

ALINE IR VALGYKLĄ
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.
llllllllllllllllllllliilllillllillllllllllllllilllilllllillllllillllllllillllillilllllllllllllllllllllll!;

$1.00

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

Už naujas prenumeratas savo 
arba kitiems užrašant, mokant 
pilną metinę prenumeratą $2, 
po senovei duodame $2 vertės 
knygų dovanų. Kalbinkit sa
vo draugus užsiprenumeruoti 

“Dirva”.



C - . DIRVA

CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Editor—Peter Skukas

Youth’s Forum
Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Jaunamečių Choras
Kovo 23 d. prasidėjo pamokos 

vietos Lietuvių jaunamečių vai
kų ir mergaičių choro, kurin 
įstojo pirmą dieną apie 20 vai
kučių ir visi pasižadėjo atsi
vesti daugiau savo draugų.

Pamokos buna Lietuvių sa
lėje, 3 vai. po pietų. Kurie no
rėtų savo vaikus leisti prisidė
ti, atsiųskite juos arba patys 
su jais ateikite apie 3 vai. po 
pietų, šį šeštadienį, Kovo 30 d.

Jaunųjų draugystėje bus pa
vadinta “Jaunoji Birutė”, ka
dangi šymet sueina 550 metų 
nuo mirties garsios 
Vytauto motinos.

Išmokinti dainuoti 
jaunuoliai pasirodys 
kuose progrąmuose.

Vėliau bus pradėta 
vištos kalbos pamokos.

Kadangi yra norinčių Įstoti 
ir senesnio amžiaus vaikučių ir 
mergaičių, gali įstoti visi tarp 
9 ir 13 metų.

Birutes,

ir šokti.
Lietuviš-

ir Lietu-

PUIKIŲ VYRIŠKŲ PAVA
SARINIŲ RŪBŲ, marškinių, 
skrybėlių, 
nių ir visko ką vyrai dėvi ga
lima pirkti labai prieinamomis 
kainomis didelėje krautuvėje, 
■Lietuviu kaimynystėje, THE 
KRAMĖ’R & REIČH CO., 7002 
Superior avė. Visokios dėvėji
mo reikmenys vyrams ir vai
kams. Tėmykit jų skelbimą 
“Dirvoje”.

kaklaraiščių, apati-

KORTAVIMO TURNAMEN- 
TAS. Moterų Labdarybės Dr- 
jos kortavimo tųrnamentas dar 
tęsis naujos parapijos 
šį sekmadienį, Kovo 31 d., 
kitus du sekmadieniu: Balan
džio 7 ir 14. Neužmirškit kad 
tie kurie neatsilankė pirmą sek
madienį, dar vis turi progą iš
lošti “čampijonato” dovaną.

Kortavimas buna nuo 7 vai. 
vakaro, ir duodama dovanos 
kožnam stalui; prie to buna už
kandžiai. Įžanga tik 20c.; pel
nas parapijai. ' Komisija.

salėj e
ir

SUSTREIKAVO. Didžiosios 
rūbų valymo Įstaigos užsidarė 
protestuodamos prieš streiką 
kilusį Waldman Cleaning kom
panijos įstaigoj. Apie 700 tos 
industrijos darbininkų tokiu 
pasielgimus išmetama iš dar
bo.

Darbininkai nori priversti 
rūbų valymo ir prosijimo Įstai
gas imti iš žmonių šiek-tiek 
brangiau už darbą, kad darbi
ninkai galėtų gauti daugiau už
mokesčio. Darbininkai reika
lauja unijos pripažinimo ir su
trumpinimo darbo valandų.

Valymo įstaigų savininkai gi 
kovodami prieš darbininkus at
leido juos iš darbo gąsdindami 
kad nestreikuotų ir nereikalau
tų didesnių algų.

KAM VARGINTI DRAUGI
JAS? Clevelande, kartu su Ri
fais miesfais, komunisfai sten
giasi gauti visuomenės paramą 
jiems patinkamam socialės ap- 
draudos biliui, H. R. 2827, ku
ri patiekė Afsiovų Butui kon- 
gressmanas Lundin.

Kaipo laikomas aprūpinti 
darbo klesą bilius, jis yra ge
ras, ir jau gausiai paremtas. 
Visose draugijose, katalikiškose 
ir iauiiškose, !am biliui duofa 
paspirtis — parašyia peticijos, 
kurios siunčiama Kongreso na
riams, kad tą bilių remiu.

Tačiau nesupraniama kam 
komunistai, kurie sakosi tik iuo 
vienu bilium susirūpinę, lenda 
prie visokių draugijų ir nepa
leidžia jų aisiovų nuo mitin
gavimo? Draugijoms reiklų ap
sižiūrėti. m. 
visomis pastangomis remti 
pavienės draugijos, be jokio 
komunistų vadovavimo ir be jų 
tarpininkystės. Kas bus iško
vota, bus iškovota plačios 
suomenės reikalavimu, o 
musų raudonukų kišimusi į 
dovus.

Išeina kad tas bilius yra 
komunistų priekabė prisigretini 
prie visuomenės, o paskui tai 
nusives katalikiškas ir tautines 
draugijas net nešti raudonas 
vėliavas Gegužės 1 dieną.

Tuos komunistų šposus vei
kėjai turi žinoti. Jau gana su
daužyta nekaltų žmonių galvų 
kuriuos komunistai sukurstę 
išsiunčia į gatves maršuoti, o 
patys saugiai ant stogų užsiko
rė, kad niekas jų nematytų, 
juokiasi.

Mes visi esam darbininkai ir 
neduokim bolševikams savintis 
darbininkų vardo nei darbinin
kų vadovybės. Kada reikia ko
voti už darbininkų reikalus, 
tą gerai pataiko atlikti ir tie 
darbininkai kurie komunistų į 
vadovus visai neprisiima.

Visokios draugijos, jų vadąį 
ir visuomenės veikėjai žino pa
tys be komunistų kur yra Wa- 
shingtonas, koks yra Kongreso 
adresas, ir gali siųsti savo rei
kalavimus savo kongresmanams 
ir senatoriams kad remtų dar
bininkų gerovei siūlomus bilius.

Komunistai gi kur tik pasi
suka pirmiausia skubinasi kal
bėti apie 
išmėto 
raudonų 
ka, kaip 
tus nusiųsti laiškas Į Washing- 
toną, kam prašinėti iš draugijų 
aukų ? Darbininkas.

Lankysis Clevelande
AN EDITOR REPLIES TO FATHER 

COUGHLIN
jUN CENSORED

SIDE GLANCES

Tą ar kitą bilių gali 
ir

vi
ne

tik

aukas, o pinigus tuoj 
spausdinimui visokių 
lapelių. Jeigu užten- 
jie sako, už kelis cen-

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
TELPA ANT 7-TO PUSL.

Di-

STENGKITES ĮSIGYTI Lie
tuvių Kultūrinio Darželio vaka
ro tikietus iškalbo — jie da
bar parsiduoda tiktai po 25c., 
ir dabar pirkusieji turi progos 
gauti vieną iš aštuoniolikos do
vanų kurios duosis tų tikietų 
turėtojams. Dovanos yra ne
paprastos: pirmutinė $20 pini
gais, kitos po $5, po $2. i.r.PO $1- 
Darželio parengimas Įvyks Lie
tuvių salėje, Gegužės 19 d., ku
rio programą išpildys Akrono 
'Lietuvių Draugiškas Klubas.

Ką jie parodys tikrai bus kas 
matyti. Tą pačią dieną progra
mų! jžanga bus 35c.

JAU SUVAŽINĖTA 65.
džiojo Clevelando srityje šymet 
nuo pradžios metų iki šios sa
vaitės pradžios automobilių ne
laimėse jau užmušta 65 asme
nys. Policija areštuoja neat
sargius važinėtojus. Kada bu
na prastas oras, gatvės slidžios 
tai ir nelaimių esti mažiau, bet 
orui pagerėjus, gatvėms sau
soms esant, automobilistai va
žinėja kaip durnaropių apsi- 
ėdę, ir atsitinka visokių nelai
mių, daug ir jų' pačių susižei
džia arba užsimuša, bet nuken
čia ii- nekalti pėkstieji.

MOTERIMS ir merginoms 
pasigražinti, susitaisyti plau
kus tinkamiausia vieta yra Al
binos Pąulienės Beauty Shoppe, 
1330 Giddings Rd. Temykit 
ios skelbimą “Dirvoje”.

Artistas Juozas Olšauskas
Jisai lankysis Clevelande su 
kitais Chicagiečiaisį ir 
puikų dainų, juokų li
kos programą Lietuvių 
je Gegužės 5 d.

duos 
muzi-
salė-

STREIKAS. The National 
Screw Co. darbininkai sustrei
kavo reikalaudami geresnių są
lygų. Kompanija bando vary
ti darbą su streiklaužiais ir at
sisako su darbininkais tartis.

Ei, Pinaklio Lošikai!
Clevelande yra Lietuvių la

bai gabių pinaklio kortavime, 
kurie galėtų stoti bent prieš 
kokios tautos ar kokį nors kor
tų profesionalą. Bet jie nela
bai drąsus, todėl atsilieka na
mie kada mieste rengiama vi
sų gyventojų pinaklio turna- 
mentas.

Bet štai, šį sekmadienį, Ko
vo 31 d., Lietuviu salėje ren
giama Lietuvių Pinaklio Čam- 
pijonatas su dovana, ir priedui 
dar visiems atsilankiusiems bus 
duodama košelienės vakarienė.

Atsilankykit visi, atsineškit 
savo kortas, kas galit ir stabu
kus atsivežkit, ir dalyvauki! 
Lietuvių Pinaklio Turnamente.

Nepavėluokit, lošimas prasi
dės 4:30 vai. lygiai. Salė at
dara nuo 4. Katrie turit atsi- 
kvieskit ir savo partnerius (bet 
su jais visą vakarą nelošit, nes 
bus nuolat sustatoma aukščiau
si su aukščiausiais).

Vienu žodžiu, ateikit, atlik
si! keliariopą darbą: paremsi! 
Lietuvių" šalę, nes pelnas skiria
ma salės išgražinimui; laimėsi! 
dovaną, gausi! košelienės vaka
rienę, ir smagiai praleisi! va
karą už 25 centus įžangos, (šo
kių nebus). Komisija.

NEVALIA JAUNAM PAR
DUOT DEGTINĘ. W. C. Ab
bey, sugautas pardavinėjime 
degtinės .?. nepilnamečiams vai
kams, Y tapo. nubaustas kalėji
mu, arba užsimokėti $5049 pa
baudos.

praleiMAYORAS DAVIS 
džia visus gaunamus pinigus, 
ir visada jam trumpa, 
dabar sumanė paimti iš miesto 
elektros stoties ten esanti pel
ną, apie pusę milijono dolarių, 
ir sunaudoti taip kaip jam tin
ka.

stai jis

PETER SKUKAS

Coughlin, continuing from 
issue, advises all that he 

let no 
here are

Father 
our last 
speaks as a citizen, therefore 
err in thinking that we 
much concerned over the religious, 
aspects of any one denomination.

What the good father has done 
is to warn us that merely prayer 
is not enough on this earth to avert 
the wrongdoers of society. In fact 
there seems to be a thin band sur
rounding the area which marks the 
fading in and fading out. where eth- 
eriai powers are of no avail. Then 
recourse must be taken, on the other 
side of this band, to avenge the 
wrongs here on earth with earthly 
equipment. This is not new, by no 
means. Capital punishment is ac
cepted by the majority. The recent 
Hauptmann case proves this conten
tion where a populace cries lustily 
for the blood of the transgressor 
and upon receiving it is thoroughly 
contented to let the blood run thru 
the fingers and drip upon the ground 
in a curdled state. They, the sover
eign, assure themselves of justice 
rather than depend on the final 
judgment where pull or influence 
is liable to bungle up the case be
cause someone forgot to record all 
the black marks allotted to them. 
If the final judgment is just then 
all receive due consideration there
fore representation by counsel prob
ably is permitted and who knows 
whether capable lawyers rise upward 
on their last eloquent utterance or 
descend with their dust. On earth 
we pay ministers to untangle com
plications of religion, heaven may be 
even more complex.

The father is taking no chances. 
He plans to secure a verdict right 
here where he has a chance for an 
appeal. He says, “Why preach peace 
when 
with

On 
it is

to avoid any siich inference though 
the results be much the same. This 
he does, we think, in order to attract 
a greater number of people who be
come repugnant over the use of a 
few worn words.

All in all, and whatever the effect 
of Father Coughlin discourses, the 
very fact that he is bringing out to 
the open and discuss publicly oui 
national errors that which was be
fore branded as simply erotic and 
bit of depravity in the nude.

a

BY K. J. M.?
snoopy- 
trail of 
No^ you

Hello all, this is 
woopy back on the

" the forgotten man.
guessed wrongly, I wasn’t
married nor wiped-out. The 
two are so synonymously 
alike that I am merely re- 
myself. To get on with my

YOUNGSTOWN

Knowsey Knoos

there is no peace”. We agree 
him completely on this point.
most of his “sixteen points” 

hard to see how ho can avoid 
Communism, Facism or Socialism. 
When anyone becomes sold on steer
ing clear of certain forms of govern
ment then any efforts to lift, the 
burden of a “maligned” people be
come beclouded with mists of gener- 
alism and no permanent results will 
be forthcoming-. Take the 
a central bank. If the 
Government be permittv I 
money without paying 
charges, as it must now 
it is evident that capitalism is on 
the go and whatever name given it 
need not stigmatize the good thus 
accomplished. The good father how
ever, makes it plain that he wishes

Two weeks ago the Youngstown 
Lithuanian Social Club lost a bas
ketball game to the Akron Lithuanian 
Social Club. We have been smart
ing under the disgrace of this de
feat and are planning to avenge 
ourselves by inviting the Akron club 
to Youngstown so that we can get 
another crack at them. This game 
will be "in the near future as the 
basketball season is closing.

The comedy which the Y.L.S.C. is 
planing to produce is showing signs 
of life. We have enough willing 
actors in Youngstown but it re
mains to be seen whether or not 
they have any talent. I’m going 
to the first rehearsal to do some gap
ing and then I can give you all the 
dope on the play.

GATHERED WHILE I GAPED
Candidate for a nudist colony. 

The baby picture you see in the 
Subonis home is none other than 
Vic. Subonis in his more innocent 
days. Wasn’t he a cute brat in those 
days, girls? There was no baby 
picture of his sister Ann in sight.

That ladies man, Joe 
back from Florida. He’s 
kissed, so if you don’t 
him it will be because of

The situation between the Akron 
and Youngstown people is becoming 
very complicated, 
asking for 
Akron girl named Dell.

9 '

K.J.M?
peating
story, explaining the why’s and where- 
for’s as to my not writing last 
week. Well it goes like this: I was 
merrily skipping along on my way 
to the Dirva office about 11 o’clock 
on Tuesday evening, trying to slip 
my X marks, the spot, stuff under 
the door while no one was present. 
But its so happened that on my way, 
I was stopped by a couple of 
friends, and invited in to a little 
fish-globbing, which set me slightly 
ga-ga, and instead of slipping my 
article under the Dirva door, I later 
learned that 1 missed the door by 
about a block. No such luck 
this week, so here goes.—
Curses-

By SUPER SNOOPER

FAN MAIL—In order to prove that 
I actually receive fan mail I’m go
ing to give you a few excerpts taken 
from this week’s batch of letters. 
The first comes from Cleveland.

“Dear SS.
you 
this
you 
see 
self

for you

making 
Patrick

Vince 
inf ormation

Rodis, is 
very sun- 
recognize 

his tan.

Sabel was 
about an 
Can it be

case of 
Federal 

to use 
interest 

do, then

AMONGST OUR
LITHUANIANS

The Lithuanian Hall will hold a 
Card Party and a “Koselienas” treat, 
Sunday, March 31st at the Lithuan
ian Hall. This effort is a further 
work of the committee and the di
rectors striving to collect funds to 
improve the lower hall. Since the 
institution is primarily owned by 
hundreds of Lithuanians, expecting 
little, if any, monetary rewards for 
their investment, it should be back
ed by all who have occasion to use 
the hall. This improvement will 
not materially improve the income 
of the hall but will beneficially aid 
in the enjoyment of the people thru 
convenience and comfort thus made 
possible through improvement.

There will be no dapcing but your 
presence will be greatly appreciated 
signifying your support for a 
cause.

gOO(l

TO YOUNGSTOWN
Mr. and Mrs. K. Staupas plan to 

visit in Youngstown this week-end 
paying their respects to Rev. Shteig- 
man, pastor of St. Francis, Lithuan
ian church there and also to other 
friends.

REIKALAUJAME inteligen
tiško, švaraus Lietuvio vaiki
no kuris norėtų išmokt pusiau 
profesinį amatą; mokėsim ma
žą užmokestį išsyk. Kreipktis 
šeštadieni po pietų arba sek
madieni : 15933 Whitcomb Rd. 
(E. 159 St., už St. Clair.)

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

Kovn-Mar^h *11 lietuvių s a 8W8C8B UI 8 W H Išpuošimo Naudai Vakaras

Atsilankykit' kiekvienas į ši 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 turifamento, 
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 vakarienėj o paskui — kortavimas iki pabaigai, iki paaiškės kas yra Lietuvių Pinaklio čampionas.

X
KAS BUS CLEVELANDO ČAMPIONAI? Įžanga ypatai tik 25 centai

thing never 
boys.

back

lasts,” say 
Antoinette 
to school 

getting ac-

“A good 
the Youngstown 
Backus has gone 
just when everybody was 
quainted.

Dear readers: If the scandal sit
uation doesn’t improve, I'm going 
out and make my own regardless of 
the effect on my lily-white reputa
tion. On second thought, can it be 
that his column is having a purify
ing effect on the actions of the 
young folks in Youngstown ?

Innocent Bystander.

LONDON, England
The St. Casimir’s Lithuanian Sports 

Club of London. England have just 
recently published a very brilliant 
piece of work. It is in the form 
of a monthly magazine.
current events, editorials, sport news, 
Club announcements etc. ' —
and in Lithuanian.

To give you a brief idea of it’s 
contents we publish the following 
article contained in the aforesaid 
magazine.

ARE WE LITHUANIANS?
We pvho are born and bred in 

foreign land, the majority of 
not ever having seen the land 
our forefathers, its level fields and 
dark mysterious forests; who have 
not heard the plaintive song of the 
ploughman or the contented songs 
of the harvesters;—are we štili Lith
uanians ?

Do we feel or understand, the life 
of this resurrected country of our 
ancestors, her hardships, cares or 
joys? Are we attracted by this land 
or does it seem to us just a far 
foreign and uninteresting country?

Having from childhood breathed 
the air of a foreign land, being born 
with a foreign tongue, attended our 
schools with a culture distinct from 
that of out country, it is not sur
prising that many of us are gradual
ly drifting’" away from all that is 
Lithuanian.

Despite the fact of our status in 
life has been altered by our birth 
abroad and that we are British sub 
jects, we cannot (even if we so 
wished) deny the fact that we are 
in spirit and body. Lithuanians. Those 
of us who have knowledge of Lith
uania, her history and struggle for 
freedom, will never be ashamed to 
admit themselves Lithuanians. Only 
those who live in comparative ignor
ance attempt to hide (heir national
ity. Rather than be ashamed one 
should consider it an honour to be 
the son of the nation, that during 
her freedom; Jired courageous war
riors, during'the years of her oppres
sion gave other countries many art
ists, teachers and leaders. s

The land of Darius, Girėnas and 
other great men, is a land worthy 
of our interest and sympathy.

P. K. C.

Containing

in English

a 
us 
of

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.

Five Akron laddies were 
the best of things at the St. 
Day Party, at the Lithuanian Hall. 
The reason for the “making the 
best of things” phrase is, they were 
invited to a little whoopee celebra
tion given by Adele Osatskas, on 
her birthday. To their surprise, em- 
barrasment. and astonishment they 
found all the preparations, but the 
hostess had 
of the St. 
boys came 
an ear and 
uanians on 
sure that when she extended the in
vitation, she didn’t say: I’ll see you 
in church, boys?

gone to church. Hearing 
Patrick’s Day dance the 
over to the hall to get< 
eyeful of Cleveland Lith- 
a dance floor. Are you

I’ve been told that 
use mirrors' when you write 
trash. I don’t believe it. If 
used mirrors, you’d be sure to 
your reflection and scare your- 
to death.”

Here’s one from Akron “Dear SS. 
You must wear boxing gloves when 
you type this stuff out.”

Hurray! A letter from Alliance. 
“Dear SS. we think that Super 
Sissy would be much more appropri
ate. Out here the six year old kids 
could drink you under the table.” 
Which only goes to prove that the 
Alliance boys can read and write.

This is one I’ve been waiting for: 
“Dear SS. if you don’t desist from 
your futile attempts to write a gos
sip column I’m going to give up. I 
have to tear my hair every time I 
think of having my column appeal 
on the same page as yours. Signed, 
“Innocent Bystander.” Professional 
jealousy, says I.

A bit of encouragement. “Dear SS, 
oven though I’ve never read your 
column, I think it’s simply grand. 
Signed, “Your girl friend.” Now 
that goes to show that there is one 
intelligent person in the crowd.

With fully 20 percent of the let
ters heaping encouragement upon my 
shoulders I feel conscience-bound to 
continue.

Ambitious-
That Yenicky man of Akron, sure

ly is a very enthusiastic young Lith
I eavesdropped him saying 

that they, (the Akron- 
increase their 
up the entire

uanian.
to ye editor 
ites), would 
writings till 
back page.

like to 
it took

over it-I can’t get
This next sounds 

first attempt. Although not attend
ed personally, it was heard that Mrs. 
Alvina Luiza, had baked a meat 
loaf with hard boiled eggs, for the 
K of L meeting, when opened and 
ready to be served, fell apart, show- 

Don’t take it so 
? of the members 

had meat sandwiches while others 
had egg. Variety is the spice of life 
anyway. I’ll be at the next mcctin’ 
if you try again.-
Ladies-

Did it ever come to your notice, 
the way Tony Chutalis the wise 
bachelor spends his money so freely, 
at all Lithuanian affairs? I intimate 
that’s why our friend Tony has 
money to spend. Women—no money, 
No women—money. Isn’t that the 
jist of it, Tony?
Wanted-

Miss Fannie Yugulis, graduate of 
(that way out in the sticks school), 
James Ford Rhodes, someone boined 
you up with that remark, didn’t they 
Fannie? After cooling down to a 
mere boiling point, Fannie explain
ed that she is a first-class steno- 
grapher, and could make fine use 
of a job. What an inspiration this 
lassie would be 
ager on a blue
Clicks-

like a bride

it’s

Bill 
thru the air 
and ease on 
gym floor, 
around.

to a big-headed man- 
Monday.

basketballer, floatsMatuse, 
with just as much grace 
lhe dance floor, as on a

I calls’ it, scoring all

Lithuanian affair Mary 
Peter Skukas had a 

But

Both happy-
At a recent 

Balcrius and 
debate (old stuff to Skukas).
Mary being a graduate nurse, study
ing, public health at Wester Re
serve, was a pretty tough customer. 
The two whispered and shouted pro 
and con for three quarters of an hour 
to the minute, on social reformation. 
First Pete slapped Mr. Karpius on 
the back, announcing his victory, nor 
two minutes later Mary was con- 
confidentially telling him that she 
was the victor of the spoils. K. S. 
agreed, otherwise they would still 
be there.
Hlankety-BIank-

Mr. K. Taraskevicius, our Lith
uanian Hall bartender was plenty- 
hot under the collar when things 
didn’t chime just right at the bar at 
a party 
was one 
others, 
into the . _
lot of steam himself, he slowly sim
mered down to a “what’s yours at
titude.”

sometime ago. First it 
thing, then it was three 

After getting enough air 
barrel and blowing off a

Fun-
Mr. Joseph Urpsaitis had a very 

gay time indeed, on his patron St. 
Joseph’s day. He was ably assisted 
in his fun making and merriment 
bv his sisters, Mrs. Helen Urpsaitis, 
Mrs. Dovidavicius, and her son.

Allow me to take leave of you 
with this thought:—It takes a dip
lomat to bring home the bacon 
without spilling the beans. Remember 
honesty always pays, if your on the 
right end.

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

TO THE LOVELORN— 
what shall I do ? I’m hope
love with the Pinch-Hitter.

ADVICE 
Dear SS. 
lessly in 
When he speaks, a thrill runs down 
my back. When he holds my hand, 
I break out in perspiration. When 
we dance together, I am lost in sub
lime happiness. In ’school when the 
teacher asks me to name the greatest 
man in modern history, I invariably 
answer, “The Pinch-hitter.’.............
you please help me?

Dear A.M., knowing 
hitter as well as I do I 
ful to say that yours is 
case. After many years of close 
relationship with this famous per
sonage, I have come to the conclu
sion he’s nothing more- than a wo
man hater and the town’s biggest 
bluff.

Your only salvation is to fiW 
someone new. Charlie Kupris has 
told me, confidentially of course, that 
he is in the market and has expres
sed a special preference for you. 
Why not let Charlie do a bit of 
pinch-hitting for the pinch-hitter?

Won’t
A.M.

the Finch
am regret- 
a hopeless

WARNING—Dear Mr. Karpius: It 
has become a Friday habit with 
many to come home grab the “Dirva” 
turn to the back page and read the 
Youth’s Forum. However, last Fri
day many came home, grabbed the 
“Dirva”, turned to the back page, 
and lo and behold no Youth’s Forum 
was there. But after a few breath
less moments of fingering they 
reached page 4 and were able Lo 
breathe normally. May we warn 
you Mr. Karpius, that henceforth 
if there is to be any change in the 
location of the Forum, it should be 
made a week in advance. For my 
spies report that many a reader al
most died of heart failure last Fri
day.
SPECIAL SPY SPEAKS—Deer Cheef: 
well i jest arrove in Yungstown saf- 
an sound, and it luks lik this iz gown 
to bee a grate towin for durt. 1 
dint <loo much snooping this weke 
comma I was jest lokin arownd a 
mite Periud Yu no this iz a funee 
towin.

I cum to a grate big pees of pep- 
pemint candy ternin rownd in front 
uv a barber shop. I waited a haf 
owr fer it to stop; it jest kept rite 
on ternin. so I went up to thet theer 
Yungstouwin Lithoowayneeyon So- 
shul Cullub what you give a letter 
to. Thay is an offul nise bunch uv 
fellers and gurls but they laff an 
offul lot. Seems zif they gotta 
start laffin every time I say sum- 
thin. I guess all big city peepul is 
kinda nutz.

They tuk 
big bildings 
abowt that 
wuz so hi 
th ski. 
up hi that lokt lik a big burd. Th 
bouys sid it wuz an arLplain or sum- 
thin with a man in it. Gee cheef 
im-agin a man fli-in like a burd.

Thet nite they tuk me up to the 
Luckas hous whear I think I’m 
gowin to staye. Thay got a cupel 
uv gurls thear wut loks allrite to 
me. They hav a lot uv beds thear 
to. After every buddy went to bed 
i got up to bio out the lamp. They 
had a funny leetle wun whut hung 
frum the seelin on a string. I bloo 
as hard as i could but i couldn't 
bio it out. Then i flang a show at 
it but it just swung bak and forth. 
This got me sore so i got out them 
sizzors yew give me to cut my 
shoo lasęs if i coodnt untie them an 
i ups and cuts the string., 
when i dun it 
went throo me 
thin didnt thro 
the floor. All 
sity guys wuz 
laffin fit to kill, 
wuz funny

Well so long Cheef He rite as soon 
as i git more noos.

Yur faathfull spie;
S.S. Sappo.

P.S. How is Bills Athaleets foot 
f”d is Al Jocis stil usin thet ther 
lifeboy soap to keep his schoolboy 
compleckshun.

me down to see them 
I been heerin so mutch 
afternooon. Gee, sum 
that they ulmost tuch 

Thin I saw sumthin fli-in

Jest 
dagdest shivers 
durnd if some- 
on my back on 
time them big 

up in bed

the
and
me
the
settin

I dident think it


