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n A D D SUTINKA BOIKOTUOTI TĄ VALSTYBĘ KU-DARBAI RI KĖSINTŲSI KITĄ PULTI. - PRANCU- 
IR darbininkų žinios ZIjA SIULO NAUJĄ TAIKOS PLANĄ.
Angliakasių streikas ati

dėta. Washington. — Ti
kėtas minkštos anglies ka
sėjų streikas Balandžio 1 d. 
atidėtas. Streikas butų pa
lietęs apie pusę milijono an
gliakasių. Dabartinės al
gos ir darbo balandos pa
likta iki Birželio 16 d., iki 
to laiko .tikima surasti nau
jas sutartis.

Priešingi streikui. Ak
ron, O. — Goodyear gumų 
išdirbystės darbininkai tu
rėjo balsavimus streiko reT 
kale. Iš visų darbininkė- 
11,516 pasireiškė prieš ir 
tik 891 už streiką.

Nekurie smarkiai agituo
ja už streiką, tačiau kiti 
patenkinti dirbti dabartinė-1 
se sąlygose ir'nenori'nešti 
nuostolius streikavimu.

Streikas pasibaigė. Cin
cinnati, O. — Po dviejų sa
vaičių pasibaigė streikas 
keturiose Crosley Radio
Corp, dirbtuvėse. Streika
vo 3,400 darbininkų. Rei
kalauta pripažinimo unijos, 
pakėlimo algų ir kt.

Pakelė algas. Baltimore, 
Md. — Baltimore and Ohio 
gelžkelio kompanija pakė
lė algas 39,500 savo darbi
ninkų, bendroje sumoje po 
$260,000 į mėnesį.

Streikai Meksikoje. Vi
sokios rūšies streikai siau
čia Meksikoje. Tampicoj 
apšaukta generalis strei
kas; sostinėje sustreikavo 
visi gatvekarių darbinin
kai, ir šian bei ten kyla vis 
kiti nauji streikai.

Pakėlė algas. Cincinnati, 
O. — Procter and Gamble 
Co. muilo išdirbėjai skelbia 
jog padidino algas 5,500 sa
vo paprastųjų darbininkų 
bendroje sumoje $600,000 
metams. Algos padidinta 
5c į valandą ir $2 į savaitę 
dirbantiems nuo dienų.

Grąžino senas algas. Wa
shington. — Su v. Valstijų 
valdiškų įstaigų tarnauto
jams šiose dienose grąžin
ta senos algos, kokias mo
kėjo iki 1933 metų. Bendrai 
algos pasidaugins $65,000,- 
000 suma per metus, palie
čia 680,546 darbininkus.

Nužudyta 20 Meksikonų. 
Susirėmime sukilėlių su fe- 
deraliais kareiviais netoli 
Valparaiso, Meksikoje, 
žudyta 20 sukilėlių.

nu-

LIETUVA NETYLI
PRIEŠ VOKIEČIUS

Kaunas. — Vokiečiams 
paleidus visas purvų kanuo- 
les prieš Lietuvą ir nesi
liaujant rėkauti, Lietuvos 
vyriausybės nariai pareiškė 
jog protestuos Tautų Są
jungai prieš Vokietijos ki
šimąsi “j naminius Lietu
vos reikalus”, j

Kovo 31 d. Kaune suren
gė protesto demonstraciją 
prieš Vokiečius Lietuvos 
universiteto studentai.

Nemano apie Gingluotą 
Puolimą Savo

Kaimynų

Londonas, Bal. 2d. — Iš 
Berlino gauta žinios ir pa
tvirtintos Vokietijos atsto
vybėje čionai kad Vokieti
jos diktatorius Adolf Hit
ler pereitą savaitę kalbėda
mas su Anglijos taikos mi
sijos atstovais, pasiūlęs de
šimties metų “karo šventę”.

Hitler šį savo sumanymą 
siūlęs i vietą Maskvoje su
manyto rytų Europos pak
to. Vokietija, sako Hitler, 
gatava padaryti dešimties 
metų nepuolimo sutartis su 
savo kaimynais, su pasiža-l 
dėjimu kad visos šalys su-j 
tiktų užstoti tą kurią kas 
nors užpuls.

Jeigu kuri valstybė pultų 
kitą, tai visos kitos privalo 
sulaikyti teikimą pagalbos 
ir reikmenų.

Anglijos vyriausybės pa-

NAZIŲ BAUSMĖS 
PATVIRTINTA

Kaunas, Bal. 2d. — Ka- 
riumenės teismas, formaliai 
paskelbė užtvirtinimą bau
smių Klaipėdos krašto na- 
ziams, kurių keturi nuteis
ta mirti, o 87 kiti nuteisti 
įvairiomis kalėjimo baus
mėmis; už jų dalyvumą suo
kalbyje atplėšti Klaipėdą 
nuo Lietuvos.

Visi nuteistieji naziai pa
davė apeliacijas Į aukščiau
si teismą.

Iš nekuriu šaltinių prane
šama kad Vokiečiai trau
kią savo kareivių artyn Lie
tuvos rubežiaus.

Prancūzai Siūlo Naują 
Europos Taikai Planą
Paryžius. — Europa nu

sisuko Į naują kelią taikos 
linkui. Prancūzija numato 
kad tikras, geriausias bu-

tikimos įstaigos sako kad 
tame pranešime yra “tam 
tikra dalis teisybės”.

Jei Hitleris sutinka sto
ti į boikoto sutartį prieš už- 
puolikę valstybę, tėmytojai 
sako kad tuomi Hitleris pa
rodo daugiau taikingumo 
negu iš jo tikėtasi. Už de
šimties metų, kada Vokieti
ja susistiprins ir paliks ga
linga, tada sakoma jis ga] 
norės pakeisti savo mintis.

Anglija ir Rusija Neturi 
Tikslo Apsupti 

Vokietiją
Maskva. — Anglijos at

stovo Kapt. Eden pasitari
me Europos taikos klausi
mais, abi valstybės pilnai 
sutiko kaslink reikalingumo 
rytų Europos pakto. Tas 
paktas užtikrina neliečia
mybę Rusijai, Ukrainai ir 
Baltijos šalims, į kur Vo
kiečiai ir Lenkai žiuri visu 
godumu ir nori sau žemių 
pasigrobti. Eden ir Litvi
nov išleido bendrą pareiški
mą, kuriame tarp kitko pa
sakoma jog Anglija ir Ru
sija neturi tikslo apsupti 
kurią nors valstybę. Kadan
gi Anglijai ir Rusijai apei
na tolimų rytų dalykai, jo- 
dvi susitarė ir tuo klausi
mu.

Apsaugai taikos tolimuo
se rytuose Rusija nori kad 
ir Amerika prisidėtų.

das palaikyti Europoje tai
ką yra tai suorganizuoti vi
sas Europos valstybes tai
kos organizacijon Tautu 
Lygos rėmuose.

Tikima kad Vokietija su
tiks stoti į tą naują sudė- 
dį, o pranešimai iš Varšu
vos, kur atsilankė Anglijos 
atstovas tartis, sako jog ir 
Lenkija pasižada prieina
mai laikyti artimus santy
kius Europos reikalų eigo
je. Anglijos taikos atsto
vas Kapt. Eden iš- Varšavos, 
išvažiavo į Prahą, Čekoslo
vakijoj, tokiu pat tikslu.

Maskvoj, kur Kapt. Eden 
buvo nuvykęs iš Berlino, 
prieita prie labai gero susi
pratimo, ir paskui Eden iš
važiavo į Varšavą.

Trumpu laiku rengiasi 
apsilankyti Maskvoj ir Var- 
šavoj Prancūzijos užrubeži- 
nių reikalų ministeris La
vai ir patiekti savo naujus 
taikos planus.

Vokiečiai Pradeda Vajų 
Atgavimui Danzigo
Berlinas. — Naziai pra

dėjo vajų už atgrąžinimą 
Vokietijai Danzigo miesto, 
kuris po karo buvo padary
tas nepriklausomas ir val
domas Tautų Sąjungos pa
skirto komisijonieriaus.

Nazių partija Danzige 
kontroliuoja senatą, ir tiki 
laimėti kuomet bus leista 
balsavimams.

11 Sudegė. Turkijoj, ju
damų paveikslų teatre kilus! pi 

I gaisrui, sudegė 11 žiūrovų. Idai

šeši užmušta. Mississip- 
slėnyje siaučiant torna- 
, užmušta 6 žmonės.

Lenkai Protestuoja prieš 
Vokiečius

Katowice, Lenkija. —Ne
žiūrint naujo Lenkų su Vo
kiečiais ‘draugiškumo’, Ko
vo 29 d. Lenkai plačiu pa- 
rubežiu surengė prieš Vo
kietiją dideles > demonstra
cijas ir protestus del užda
rymo vienos Lenkų mokyk
los Vokiečių pusėje. Len
kai protestavo ir reikalavo 
“uždaryti visas Vokiškas 
mokyklas Lenkijoje”.

NAIKINS PELNUS Iš 
KARO

Washington. — Senato 
amunicijos komitetas skel- 
-btft- Sftvo'' planus '-ozhdrsLi 
kelią pasinaudojimui iš ka
ro reikmenų kuomet kyla 
kalas. Siūloma įvedimas 
dideliausių aptaksavimų vi
sų ineigų, taip kad padarę 
didelius pelnus iš amunici
jos turėtų išmokėti juos
valdžiai taksų pavidale.

Norima apriboti kad ka
ro laiku niekas nepadarytų 
pelnų didesnių per 3 nuoš.

SAKO, VOKIEČIAI KUR
STO ETIOPIJĄ

Iš Etiopijos, Afrikoj, at
eina žinios kad ten Vokie
čiai stengiasi sudaryti slap
tą sutartį prieš Italiją, su- 
silpninimui Italijos jiegų 
Europoje. Italija stoja už 
Austriją, kurią Vokiečiai 
nori pasigriebti.

Nužudė 5 vaikus. Tar
now, Lenkija. — Biednas u- 
kininkas peiliu nužudė sa
vo penkis iš devynių vai
kus, neturėdamas kuo juos 
maitinti.

šeši lakūnai žuvo. Pas
kirose Suv. Valstijų dalyse 
šios savaitės pradžioje už
simušė šeši Amerikos lakū
nai.

Septyni užmušta. Man- 
čukuo (Mandžurijoj) trau
kinių susimušime užmušta 
7 Kiniečiai.

15 sudegė. Ungvar, Če
koslovakija. — Tvarte kur 
prisilaikydavo pakeleiviai 
ubagai, kilus naktį gaisrui 
sudegė 15 ubagų.

Rusija jau galutinai pasi
traukė iš Mandžurijos, ga
vus atlyginimą iš Japoni
jos už Kinų Rytų gelžkelį, 
kurį Rusija su Kinija val
dė ir savinosi. Gavo pus
šešto milijono dolarių, nors 
prašė 50 milijonų.

DAR VIS TĄSOSI UŽ 
DARBŲ BILIŲ

Washington, Bal. 3d. — 
Kongreso -komisijos dar vis 
tąsosi ir nepaleidžia veik- 
mėn Prez. Roosevelto 4 bi
lijonų viešų darbų bilių.

Tą bilių priėmė atstovų 
butas, ir paskiau senatas, 
dadėjęs savo priedus. Rei
kia dabar abiem įstaigom 
susitaikyti del tų priedų, ir 
tas viską trukdo. Tačiau ti
kima šios savaitės pabaigo
je baigti tą bilių “zalatin- 
ti”, ir prasidės veikmė.

Taipgi industrijų ir biz
nių vadai ragina senato fi
nansų komitetą paskubinti 
baigti NRA pertvarkymo 
darbą, nes tas trukdo dar
bams ir bizniams.

RAGINA NESIKIŠTI KI
TAN KARAN

Washington. — Amerikos 
finansierius Baruch pada
rė tiesioginį persergėjimą 
kad Suv. Valstijos turi lai
kytis griežtai neutrališkai 
jeigu Europoje ištikti] ka
ras, bet tuo pat laiku ragi
na būti pasirengusias ka
rui. Baruch sako kad net 
šios šalies piliečių apsauga 
neprivalo būti pasiteisini
mas įsikišimui į karą.

BELGIJOS PINIGAI NU
PIGINTI

Brusselis. — Belgija nu
ėjo nuo aukso pagrindo, ir 
savo pinigų vertę numažino 
28 nuošimčiais.

ŽIAURI MOTINA
Berlinas. — Viena 24 me

tų amžiaus Vokietė nužudė 
tris savo mažus vaikus, ir 
iš valdžios gaunamus pa
šalpos pinigus leido išdyka
vimui. Ji dabar laukia ki
to kūdikio, bet teismo ras
ta kalta žudystėje ir pri
klausys ar Hitler dovanos 
jai gyvastį ar leis nukirs
dinti galvą už jos žiaurų 
darbą.

Žvo 2000 Kinų. Šanghai. 
Geltonosios upės palviniuo
se šiose dienose žuvo apie 
2,000 žm. Nuostolių pada
ryta už kelis milijonus do- 
larių.

Sušaudė 9. Maskva. — 
Sovietų vyriausybė nubau
dė mirties bausme 9 plėši
kus ir žmogžudžius Mask
voje ir Leningrade. Jie su
šaudyti.

Potvinis Klaipėdos 
Krašte

Kaunas. — Šymet beeinant 
Nemuno ir Kuršmarių ledams, 
nuo potvinio nukentėjo kaiku- 
rie Klaipėdos krašto gyvento
jai. Krašto direktorija nuken- 
tėjusiems paskyrė pašalpų.

Raudonasis Kryžius nuken- 
tėjusiems teikia nemokamą me
dicinos pagalbą, o Macikų įgu
los kariumenės dalys davė lau
ko virtuves ir nukentėjusius 
aprūpino maistu. Nukentėju
siose srityse lankėsi Klaipėdos 
krašto direktorijos pirmininkas 
Bruvelaitis. Apytirkėmis žinio
mis, nuo potvinio nukentėjo 
apie 100 šeimų. Tsb.

SKANDALAS LIETUVOS
AERO KLUBE?

“Lietuvos Aidas” Suteikia Daugiau Žinių apie 
Nesusipratimą, kuris Bandoma Užglostyti

Pereitame numeryje “Dirva” 
paskelbė gautą iš Kauno prane
šimą apie nesusipratimus kilu
sius Lietuvos Aero Klube. (Tą 
paskelbė ir “Draugas”.) Del 
to kilo sujudimas musų socia
listuose ir tūluose, jų rėmėjuo
se. Jie ėmė bėginėti ir jieškoti 
įrodymų apie to pranešimo tei
singumą. Bet tuo tarpu atėjo 
iš Kauno laikraščiai, kurie kal
ba apie apsireiškusi L. A. Klu
be nesusipratimą, čia paduo
sime keletą ištraukų iš straips
nio tilpusio ‘Lietuvos Aide’ Ko
vo 18 d.

žinoma, “Lietuvos Aidas” 
talpina tik Prof, žemaičio pa
aiškinimus apie tą nesusiprati
mą. Bet ir iš tų, nors vienpu
siškų, aiškinimų ir teisinimųsi 
galima prieiti prie išvadų jog 
nepasitenkinusių Lietuvos Aero 
Klubo narių pareiškimai buvo 
daryti ne be pamato, nes Prof, 
žemaitis daug kalba apie klubo 
pinigus, nurodinėdamas kad jų 
reikėjo labai daug ir visokiems 
reikalams išleisti, ir pažada iš
duoti apyskaitas.

“Liet. Aide” rašoma (Kovo 
18 d.):

“šeštadienį (r-?5š-v-AKovt 1-6- 
d.—“D.”) Kauno spaudos at
stovams buvo Įdomu išgirsti 
Lietuvos aero klubo pirmininko 
prof. Žemaičio pareiškimų apie 
LAK veiklą ir artimiausius už
manymus. Spaudos atstovų 
smalsumas buvo ypač pakilęs 
del plintančių gandų apie LAK. 
anoniminių laiškų su Įvairiais 
kaltinimais tai organizacijai, 
kažin kieno siuntinėjamų ne tik 
redakcijoms, bet ir privatiniems 
asmenims.”

Prof. žemaičio aiškinimas 
Kauno spaudos atstovams LAK 
idėjinių tikslų, ir Lietuvių vi
suomenės idealizavimas ir rėmi
mas to klubo ir jo darbo yra 
vietoje.

Toliau, kalbama apie kaštus:
“Reikia žinoti, kad lakūnų 

paruošimas, skraidymas, lėk
tuvų priežiūra labai brangiai 
kaštuoja. Lakūną paruošti kaš
tuoja 4,000 litų.

“Iš lakūno už mokslą imama 
apie 2,000 litų. Antra tiek tu
ri pridėti LAK........

“Turint galvoje, lėktuvo kai
ną, vidutini jo tinkamumo lai
ką ir islaidąs jį laikyti ir nau
dotis, skraidymo 1 valanda kaš

tuoja apie 200 litų.... Pernai 
skraidyta 120 valandų. Leng
va suprasti kokias tatai suda
ro išlaidas.

“LAK išleido daug nemoka
mos arba labai pigios literatū
ros apie priešlėktuvinę apsau
gą ir kitus susijusius su avia
cija klausimus. Rūpinosi Da
riaus ir Girėno palaikų reika
lu, jų žuvimo vietos sutvarky
mu, antruoju transatlantiniu 
skridimu, pinigiškai jį parem
damas, ir visa eile kitų su LAK 
uždaviniais klausimų. Tatai su
ėmė nemažai darbo ir visuome
nės, narių rėmėjų sudėtų lėšų. 
Kiek ir kam išleista, netrukus 
parodys spaudoje paskelbta L. 
A. K. apyskaita” (musų pa
braukta.—“D.”)

Šie paskutiniai žodžiai kalba 
apie tai ko LAK nariai iš klu
bo pirmininko Prof, žemaičio 
reikalavo: apyskaitų. Iki šiol 
jis matyt nematė reikalo su jais 
skaitytis ir apyskaitų išduoti, 
kaip jų memorandumas, Kovo 
9 dienos pranešimu, patiektas 
Vidaus Reikalų Ministeriui sa
ko. jpio'f. žemaitis -kalba apie 
leidimą labai didelių sumų (pav. 
Chicagos socialistų “skridimui” 
jis uaVė virs TO,Odų i.tu,, tai 
ar LAK nariams negali rūpėti 
kur jų organizacijos uždirbti 
pinigai .dedama, ir kiek kur jų 
išleista, nors ir teisingai laido
ma?

Mus neapeina jeigu ten atsi
rastų kokios suktybės — tai jų 
pačių dalykas Lietuvoje. Mes 
tik talpinome pareiškimą Lie
tuvos Aero Klubo narių, kurie 
įteikė pasirašytą memorandu
mą Lietuvos Vidaus Reikalų 
Ministeriui, kurių pareiškimo 
Lietuvos spauda nepriėmė.

Jeigu Lietuvos Aero Klubo 
pirmininkas Prof, žemaitis turi 
savo saujoje visą tą organizaci
ją kaip Chicagoje Grigaitis tu
ri savo ALTASS, aišku, jis lei- 
dė pinigus kaip jam matėsi pa- 
tinkamiausia, o jus nariai ty
lėkit. . . . Užtai ALTASS už 
$32,000 nieko visuomenei neda
vė (nors turėjo užtekti mažiau 
$20,000), ga! but ir LAK pini
gai visi neatsiekė to kam ta 
organizacija gyvuoja, todėl jos 
nariai turėjo pilną teisę parei
kalauti apyskaitų ir Prof, že
maitį, už sauvaliavimą, atsista
tydinti.

Jeigu pakilo durnai tai buvo 
ir ugnis.

KAUNE BUS PABALTIJO VALSTYBIŲ UŽ
SIENIŲ REIKALU MINISTERIŲ KONFE

RENCIJA ' | i
Kaunas. — Pernai' Rugsėjo 

12 d. Genevoje pasirašyta Pa
baltijo valstybių santarvė nu
mato kad kas metą du kartu 
kiekvienoje iš trijų valstybių 
įvyks Pabaltijo valstybių užsie
nių reikalų ministerių konfe
rencijos. Pirmutinė tokia kon
ferencija buvo praeitų metų 
Lapkričio pabaigoje Estijos so
stinėje Taline.

Antra konferencija išeilės tu
ri būti laikinoje Lietuvos sosti
nėje, Kaune. Dabar gauta ži
nių kad ši konferencija Kaune 
įvyks Balandžio mėnesį.

šį kartą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užsienių reikalų mi
nisterial svarstys pasuose vizų 
panaikinimo klausimą visose

trijose Pabaltijo valstybėse tar
pusavio susisiekime. Numato
ma kad konferencijoje Lietuvą 
atstovaus užsienių reikalų mi
nisteris St. Lozoraitis, Latviją 
— vice ministeris Munters, ir 
Estiją — ministeris Seljama. 
Konferencijai pirmininkaus St. 
Lozoraitis. Joje dar dalyvaus 
visų trijų Pabaltijo valstybių 
atsakingi užsienių politikos va
dovai. Tsb,

-----------------

PELNINGA PREKYBA Y
Vasario mėn. Lietuvos pre

kyba su užsieniais davė pus
trečio milijono litų pelno. Dau
giausia pelno davė grudai ir! 
mėsa. Tsb,
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Allegheny apskrities bedar
bių šelpimo administracija su
sekė kokios ifiekšystės eina su 1 
gaunamomis pašalpomis.

Kųomęt yjeni bedarbiai, arba į 
jų šeimos, gaudami pašalpą la-i 
bai ja patenkinti ir džiaugiasi 
turėdami iš ko šiais sunkiais 
laikais misti, kiti, pasirodo, iš-1 
gauna pašalpą apgavingais bu
dais. Yra'gi ir tokių kurie tu-j 
ri teisę prie pašalpos, tačiau 
ją gavę sunaudoja niekams: iš
keičia j degtinę ir kitokius ne
reikalingus dalykus. Randa ir 
rietas kurios sutinka tokias 
mekliorystes su bedarbių pa
šalpomis daryti.

Paveizdan štai kaip daroma: 
bedarbis šeimos galva gauna 
$4:75 vertės orderį įsigyti ku
rui. Jis kuro visai neima, bet 
parduoda kam nors tą orderį 
už pinigus, arba iškeičia į deg
tinę, už pusę ar mažiau negu 
pusę vertės. Tie kurie priima 
tuos orderius, paskui parduoda 
su pelnu anglies komapnijoms, 
bet vis už mažiau negu pilna 
vertė. Anglies pardavėjai ta
da, surinkę daugybę tokių or
derių, už juos iš apskrities šel
pimo administracijos isširenka 
piln $4.75 sumą, ir padaro sau 
pelno.

TAKSŲ KOLEKTORIAI 
STOJA KOVON

Pennsylvania’oje yra keista 
sistema taksų išrinkimo iš pi
liečių. Vietoje sunešimo pini
gų į nustatytą vietą, valstija 
užlaiko 2,667 taip vadinamus 
“taksų kolektorius’’, kurie tu-, 
ri visokiais net žiauriausiais 
budais išgauti iš piliečio numa
tytą sumą taksų. Kitose vals
tijose ■ sutvarkyta geriau: kas 
met nustatoma taksų suma, ir 
nesumokantis apskirtu laiku 
gauna mokėti tam tikrą nuo
šimtį pabaudos. Jeigu negalį 
mokėti taksų per kelis metus, 
tada jo nejudamas turtas par
duodamas už taksus.

Pennsylvanijos seime šiose 
dienose pasiūlyta bilius reika
laujantis sumažinti taksų ko
lektorių skaičių iki 113.

Bet ką daro tie 2,667 taksų 
kolektoriai? Jie apsižiūri kad 
jų darbai yra pavojuje: dau
gybė jų turės būti paliųosuota 
iš vietų. Jie sutveria savo or
ganizaciją, deda po $5 ir užve
da kovą už savo teises: jie dės 
pastangas kad valstija nekei
stų senojo įstatymo, nemažintų 
jų skaičius; toliau, jie reika
lauja kad jų komisas butų už
mokėtas jiems iškalno, ir kad 
butų sumažinta jiems užstatas 
užtikrinantis jų gaunamus nuo 
piliečių pinigus. O ant visko
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to viršaus, jie dar nori kad bu
tų pravesta įstatymas leidžian
tis jiems paimti žmogaus algą 
iš darbavietės jeigu kuris ne
mokės taksų....

Tampymas po kalėjimus, vi
saip kitaip žiaurus apsiėjimas 
su piliečiais del taksų nemokė
jimo yra paprastas apsireiški
mas šioj e val’stij oj e.

Dabar tai armijai taksų ko
lektorių į metus išmokama net 
$3,500,000 atlyginimo, o suma
žinus jų skaičių, atsieitų tikta’ 
$600,000.

GELŽKELIEČIAMS PADI
DINTA ALGOS

15,000 gelžkelių tarnautojų 
Pittsburgho srityje atgavo at
gal senas algas, kurios buvo 
numažinta 1932 metais, kuo
met gelžkeliai atsidūrė sunkio
se sąlygose. Algų numažinimo 
sutarimas buvo padaryta laiki
nai, ir dabar vėl sugrąžinta 
visas 10 nuošimtis, kuris buvo 
numažinta. Gelžkeliai tokiu bil
du per tris metus sutaupė ke
lis šimtus milijonų dolarių.

AKRON
MIRĖ. Po sunkios ligos, Ko

vo 31 d. mirė Petronėlė Bart
kienė. Jai sergant, atlankė ją 
daugybė jų draugų, nes ji bu
vo mylima visų, o jos vyras, 
sūnūs ir duktė dienas ir naktis 
neatsitraukdavo nuo ligonės. 
Nežiūrint didelių pastangų gy
dytojų ją išgydyti, negelbėjo, 
ir mirė sulaukus vos viduram
žio.. Buvo dora moteris, gera 
Lietuvė, visais budais remda
vo tautos reikalus. Ji buvo ge
ra katalikė, iki mirčiai prigulė
jo prie buvusios Lietuvių šv. 
Petro bažnyčios; laike ligos1 ją 
daug kartų atlankė klebonas 
Kun. Mahoney. Prieš mirtį ją 
paskutiniais sakramentais ap
rūpino iš Clevelando parkvies- 
tas Lietuvis kunigas, Vilkutai- 
tis.

Palaidota Balandžio 3 d., da
lyvaujant kunigui ir daugybei 
palydovų. Su ja dudeliai nu
budę atsisveikino jos vyras, ku
ris ją labai mylėjo, ir jos bran
gus sūnūs Antanas ir duktė An- 
tosė.

Velionė mėgo skaityti “Dir
vą” ir visada buvo patenkinta 
jos žiniomis iš visur ir iš Ak- 
ror.u.

Velionė mylėjo biednus, juos 
šelpdavo, ir savo gimines, sese
ris likusias Lietuvoje, neaplei
do. Buvo gera šeimininkė.

Paėjo iš Survilų kaimo, But
kiškės parapijos, Kėdainių ap.

'Lietuvoje liko dvi seserys, 
o čia Amerikoje du broliai, tik 
ne vienos motinos, ir šiaip gi
minių. Velionė visą laiką gy
veno Akrone. Prieš 12 metų

Didele

Rengia ir prižiūri

Sgjunga Amerikoje

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

‘STUTTGART’
Išplauks iš New Yorko

BIRŽELIO 5 d., 1935
tiesiai be persėdimo į Klaipėdg
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$9750

į ABI PUSI 
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Pridedant Jung. Valst. Taksus 

atvažiavo iš Lietuvos su vai
kais pas savo vyrą.

Ilsėkis tramiai, Petronėlė, šio
je išeivijos šalyje.

šiose i dienose susirgo Jurgio 
Roko žmona,. Linkėtina greito 
pasveikimo. Kalnas.

LANKYSIS KUNIGAS. Ba
landžio 12 d. Akrone atsilankys 
Lietuvis kunigas, kuris klausys 
išpažinties buvusioje Lietuvių 
bažnyčioj'e, 1414 East avė. Tai
gi Akrono Lietuviai katalikai 
turite progą atlikti katalikiš
kas priedermes.

Juozas Sebestinas.

DAYTON
MIRĖ GERAS LIETUVIS. 

Kovo 26 d. čia pasimirė Juo
zas Milaknis, sugyvenęs virš 
50 metų. Palaidotas Kovo 30 
d. Memorial Park kapinėse, pa
lydint skaitlingai miniai Lietu
vių. Prie duobės, velioniui at
sisveikinti, J. Sakalas pasakė 
gražią prakalbėlę.

Velionis buvo narys SLA. 105 
kuopos, ir Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Dr-jos, Springfield, O. 
Nuo abiejų draugijų buvo su
teikta po gražų gėlių bukietą.

Laidotuvėms buvo atvykę 
velionio brolis Jonas su žmona 
iš Chicagos, kurie rūpinosi jo 
palaidojimu. Lietuvoje liko 
žmona, Agnieška, dvi seserys, 
Oniškių m., Rokiškio apk. Ve
lionis buvo teisingas, ramaus 
budo, ir su visais gerai sugy
veno. Taip pat rėmė visus Lie
tuviškus darbus. Buvo nuola
tinis “Dirvos” skaitytojas ir 
ją prenumeravo saviškiams Lie
tuvoje.

Lai buna lengva kapinių že
melė Juozui ilsėtis amžinai.

“D.” Rep.

BALTIMORE, MD.
RUBSIUVIŲ AGENTO RIN

KIMAI. Kovo 21 d. įvyko Lie
tuvių siuvėjų unijos skyriaus 
Senai laukti darbo agento rin
kimai, prie kurių • gana trukš- 
mingai ir nešvariai rengėsi ko
munistai. Rinkimai praėjo ga
na gyvai ir įtemptai, nes figū
ravo dvi didelės grupės: būtent 
pažangiųjų grupė, kurią suda
rė tautininkai. nepartijiniai, 
socialistai ir dalis katalikų ; an
trą grupę sudarė karštagalviai 
komunistai, jų simpatikai ir di
delė dalis suklaidinto jaunimo. 
Mat. komunistai neturėdami ti
kro savo žmogaus buvo išsta
tę kandidatą iš simpatikų kiek 
jaunesnio amžiaus V. Luizą, 
kuris daugiau taikėsi prie jau
nimo ir mokėjo žaisti į jų jau
smus. Pažangioji grupė rėmė 
senąjį agentą, gana rimtą žmo
gų ir gerai siuvėjų reikalais 
apsipažinusį, Kastantą Matu- 
liauską, kuris jau virš keturi 
metai be pertraukos ėjo darbo 
agento pareigas.

'Rinkimų daviniai buvo pa
žangiųjų naudai, tapo išrink
tas, nors ir nedidele 14 balsų 
diduma, senasis agentas, Matu- 
liauskas.

Dabar komunistai ir jų sim
patikai, kurie prieš rinkimus 
elgėsi kaip laukiniai, karščia
vosi ir dėjo nemažas lažybas 
kad jie laimės, vaikšto nosis 
nuleidę, tarsi butų žemė iš po 
jų kojų išslydus.

Tais rinkimų daviniais reikia 
tik pasidžiaugti, nes jeigu ko
munistai butų laimėję rinki
mus jie butų bandę įvesti ko
munistinę diktatūrą tarp Lie
tuvių, ir nemažai jiems “neko- 
šernų” siuvėjų butų turėję nu
kentėti. Dabar gi, visi be pa
žiūrų skirtumo bus K. Matu- 
liausko priežiūroje.

LIETUVIAI POLITIKOJE. 
Lietuvių Demokratų Klubas šį 
metą išstatė savo kandidatą 
Dr. P. G. Mačioką į miesto ta
rybos narius, ir Kovo 24 d. įvy
ko pirmas masinis susirinki
mas agitacijai už savo tautietį. 
Publikos į susirinkimą atsilan
kė gana gražus būrelis, taipgi 
atsilankė ir keli kitataučiai 
kandidatai, ir visi norėdami 
gauti Lietuvių balsus , stengėsi 

pasigirti kokie jie bus geri jei
gu bus nominuoti ir išrinkti. 
Tai paprasti i politikierių paža
dai, kurie po rinkimų nieko ne
reiškia. Lietuviai kurie tik ga
li privalo paremti savo tautie
tį Dr. Mačioką. Ar mums pa
vyks išrinkti savo tautietį ar 
ne, tačiau balsuodami už savo 
žmogų parodysime politikie
riams kiek yra Lietuvių bal
suotojų ir tuomi priversim po
litikierius labiau skaitytis su 
Lietuviais. Lietuvis Uni jistas.

LONDONAS, Anglija

JAUNIMAS PROGRESUOJA
Londono Lietuvių jaunimas, 

nors čia gimęs ir augęs, paro
do didelio Lietuviško susiprati
mo, ir nuolat progresuoja. Jie 
turi savo Sporto Klubą, kuris 
laikas nuo laiko atsižymi, o štai 
šiose dienose pradėjo leisti ir 
savo mažą organėlį, Lietuvių ir 
Anglų kalbomis. Klubas vadi
nasi Šv. Kazimiero Lietuvių 
Sporto Klubas, o organėlis už- 
vadintas “Apžvalga”. Turi kas 
jį pusėtinai taisykliška Lietu
viška kalba redaguoja.

Lietuvių Sporto Klubas turi 
įvairias sekcijas, kaip futbolo, 
plaukimo, dviratininkų, ir tt.

Vasario 10 d. Klubo susirin
kime išrinkta valdyba: pirmi
ninkas — A. Rudzevičius; sek
retorius — J. Lingis; iždinin
kas — P. Bulvaitis, sekr. padė
jėjas — K. Valaitis. Klubas 
stipriai stovi finansiškai — iž
de turi 230 sv. sterlingų (virs 
$1,000. Raskit Amerikoje to
kį turtingą Lietuvišką jaunimo 
sporto klubą!)

Prie Sporto klubo ir organo 
daug darbuojasi J. Liudžius.

“AR ESAME LIETUVIAI?” 
Tokiu antgalviu telpa tame or- 
ganėlyje straipsnis, kuriame 
labai gražiai nurašoma:

“Jau labai laikas į šiuos klau
simus mums aiškiai pasisakyti. 
Nuo pat kūdikystės kvėpavę 
svetimos padaugės oru, pripra
tę prie netėvų kalbos, lankę 
svetimas mokyklas, patys aiš
kiai galime pastebėti kaip tol
stame nuo viso to kas Lietuviš
ka, kas musų tėvams ir bo
čiams amžiais buvo brangu, be 
ko jie stačiai nebūtų galėję pil
nai gyventi. .. . Mes norime ir 
visuomet turime pasilikti susi
pratusiais Lietuviais, nors ir 
toli nuo jos būdami, ir šitam 
pasiryžimui kliūtis mokėsime 
nugalėti. . . . ”

VASARIO 16-TA. Lietuvos 
Ministeris Londone, p. B. K. 
Balutis, Vasario 16-tos proga, 
pakvietė visų Lietuvių organi
zacijų vadus atsilankyti pas jį 
atstovybėje ant arbatėlės. Taip 
pat buvo atvykę ir J. Smetonas, 
Lietuvos Stalo Teniso koman
da, ir Lietuvos Baleto artistai, 
kurie tuo tarpu Londone šoko.

Vasario 24 d. Rūtos draugi
ja surengė Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimą. Kalbėjo 
Kun. Petrauskis ir Lietuvos mi
nisteris B. K. Balutis. Po tam 
buvo suvaidinta tragedija iš 
kovų už spaudą, “Šventadar- 
biai” (“Dirvos” išleista, Cleve- 
lande). Parodyta gyvas pavei
kslas, “Lietuvos Prisikėlimas”, 
ir buvo muzikai® dalis. Prie 
to, Lietuvos Baleto dalis išpil
dė keturis šokius. Vakaras už
sibaigė su choro dainomis ir 
Tautos Himnu, vadovaujant P. 
Naruševičiui.

LIETUVOS SVEČIAI. Va
sario ir Kovo mėnesį Londone 
turėjome svečių iš Lietuvos: 
Vasario mėn. buvo atsilankęs j 
Lietuvos Stalo Teniso lošėjai, 
gi Kovo mėnesį — Lietuvos Ba
letas. Jų atsilankymas buvo 
didelė pramoga, ir pasididžiavi
mas Londono Lietuviams, nes 
jie plačiai išgarsino Lietuvos 
vardą,! Rep.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

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

Jonas Tareila
826 Bank St. Waterbury, Conn.

DETROIT
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MOTERŲ SĄJUNGOS VAJU 
N1S SUSIRINKIMAS; . Moterų 
Sąjungos 54 kuopos, mėnesinis 
susirinkimas įvyko Kovo 7 d., 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Susirinkime kuopon, O. C. Ak- 
somaitienės pasidarbavimu, įsi
rašė nauja narė, A. Jasukaitie- 
nė.

Nutarta kiekviename mėne
siniame susirinkime viešai pa
skaityti dedamus “Moterų Dir
voje” centro valdybos praneši
mus, svarbiausius straipsnius, 
ypatingai apie, naują konstitu
ciją, ir juos aiškinti žodžiu bei 
diskusuoti (šis Onos Aksomai- 
tienės įnešimas tilpo “Moterų 
Dirvoje” Lapkr. 1934 m.).

Ona Aksomaitienė įnešė kad 
reikia aplankyti merginų Soda- 
liečių susirinkimą Balandžio m. 
ir gyvu žodžiu kviesti merginas 
rašytis į vienintelę Liet. Kat. 
Moterų ir Merginų Sąjungą.

Per šį vajų įstojimo mokes
tis perpus nupiginta. Kurios 
merginos nenori įsirašyti į pa
šalpos, pomirtinės skyrius gali 
įsirašyti į apšvietos skyrių. Gy
vas reikalas yra ne tik jauna- 
metėms (nuo 6 iki 18 m.) bet 
jaunoms ir suaugusioms mer
ginoms įsirašyti Sąjungom

Savo 54-toj kuopoj suaugu
sių skyriuje turime dvi darbš
čias narias, M. Vaičunaitę ir V. 
Čepelionytę. Dirbant vienybėje 
nebus sunku atlikti ir didesnius 
darbus, iš kurių bus geros pa
sekmės.

20 METŲ PAJŲ BIZNYJE. 
Lietuvis Jonas Homchis, vie
nas gabiausių Lietuvių kepėjų, 
atidarė dar dvi naujas savo 
keptuvės šakas, vardu Acme 
Pie Co. — viena Cleveland, O., 
kita Buffalo, N. Y. Acme reiš
kia aukščiausios rūšies.

Jonas Homchis yra gimęs 
Lietuvoje, ir vienas iš pirmųjų 
Lietuvių biznierių šiame mies
te. Prieš 20 metų atvykęs į 
Detroitą, atidarė nedidelę ke
pyklą ir iš to pakilo. Detroite 
jo pajų biznis yra ant Milwau
kee avė. Jo sūnūs Jonas lan
ko Wayne Universitetą, ir yra 
geras smuikininkas.

Homchis savo kepyklon sam
do tik Lietuvius darbininkus.

šeima gyvena gražioj rezi
dencijoj ant Appoline St.

MOTERŲ PARENGIMAS. 
Detroito Department of Re
creation rengia Balandžio 11 d. 
vienoje iš didžiausių svetainių, 
Olympia, teatrą ir parodą. Da
lyvaus daugelis tautų, kartu ir 
Lietuviai. Lietuvius atstovaus 
Ant. Bajorinienė, žmona Jono 
Bajorino, pirmutinio Lietuvio 
notaro ir nejudamo turto pre
kiautojo East Side. Jis pir
mas pardavinėjo žemę ir namus 
Lietuviams Detroite apie šv. 
Jurgio bažnyčią. Dabar jis tu
ri savo ofisą prie Grand River 
gatvės. Prieš 20 metų jis tu
pėjo biznį ir savo nuosavybę 
ant Cardoni gatvės, čia jo įs
taigoje dirbo O. C. Aksomaitie
nė (tada Ona Žilinskaitė), ji 
prižiūrėjo visą biznį, čia ji iš
moko nejudamo turto (real es
tate) biznio. Ji vėliau įsigijo 
savo vardu “Real Estate leidi-
mą” ir per septynis metus sėk
mingai pardavinėja del House
man Spitzby Corporation, kuri 
yra viena iš didžiausių nejuda
mo turto pardavimo firmų Det
roite. Nuo šios kompanijos ji 
gavo dovaną. Ir dabar dar Ak
somaitienė turi savo vardu Real 
Estate leidimą.

Ant. Bajorinienė yra tikra 
O. Aksomaitienės sesuo.

Detroito Žiedas.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

“MARGUTIS”
Skaitykit “Marguti”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiusią't 10c pašto 
ženkleliais, gausit viertą nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, Ill,

BROOKLYNO - N. Y. IR
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Liet. Atstatymo B-ves1 
Kitas Seimas Geg. 20
New York. — Jau kelinti me

tai kaip dedama pastangos kad 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
seime butų galima sudaryti ga
nėtinas balsų skaičius, bet ir 
praeitame susirinkime to nebu
vo atsiekta, taigi susirinkę šė- 
rininkai nutarė šaukt EKSTRA 
seimą Gegužės-May 20 d., 1935 
m. Tat iki tam laikui mes tu
rim surasti dar 1,629 balsus.

Yra dar iki šiol neatsišauku
sių ir niekam savo įgaliojimo 
nedavusių šėrininkų. Tamsta 
esi vienas iš jų. Tatai šiuomi 
esi prašomas neatidėliojant pri
siųsti savo įgaliojimą tokiam 
asmeniui kuris seime turi gali
mumo dalyvauti. Jei neturi 
čia arti centro gyvenančių savo 
draugų kuriems galėtum paves
ti savo balsą, gali įgalioti vie
ną kurį iš dabartinių direkto
rių. štai j ii vardai:

A. Mikalauskas — pirminin
kas; Adv. F. J. Bagočius — 
vice pirmininkas; A. B. Stri
maitis — sekretorius; S. Kišo- 
nas — II vice pirm.; A. S. Tre
čiokas — iždininkas; B. Sche- 
gaus, P. Bukšnaitis, J. N. Var
nės, X. Strumskis — direkto
riai.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės Ekstra Seimas įvyks Gegu
žės 20 d. 10 vai. ryte bus re
gistravimas seiman pribunan- 
čių šėrininkų, 1 vai. po pietų 
atsidarys sesija. Jei susida
rys kvorumas tai turės būti iš
spręsta bendrovės likimas.

Įgaliojimai turi būti siunčia
mi tuojau, bet būtinai turi bū
ti prisiųsti į centro raštinę ne 

; vėliau Gegužės 10 d. Kurie tu- 
! rit gavę įgaliojimus nuo kitų 
I šėrininkų, siųskit juos centran 
! nelaukdami kol seiman važiuo- 
! šit. O kurie negalit seime bu- 
i ti, tuoj pareikalaukit iš sekre- 
i tariaus perįgaliojimo formų, 
kad tie balsai kuriuos gavote, 
butų atstovaujami.

Kurie šėrininkai jau išdavė 
savo įgaliojimus pastarų poros 
metų bėgyje, tiems antru kar- j 
tu siuntinėti nereikia.

A. B. Strimaitis,
L. A. B-vės Sekr

294—8th Av. New York, N. Y. I

DID. BRITANIJA
DIDELIS STREIKAS. Edin- 

burghe, Škotijoje, Kovo 14 d. 
sustreikavo viena iš didžiausių 
gurno dirbtuvių visoje Škotijo
je. Streikai! išėjo apie 3,000 
darbininkų reikalaudami geres
nio atlyginimo už darbą, nes už
mokestis buvo taip sumažintas! 
kad pragyvenimas neįmanomas. į 
Kitose industrijose irgi mano ■ Į 
ma iškelti streikai, nes dabar
tiniu laiku darbininkai nesuve
da galus su galais.

INFLUENZA. Edinburgh^ 
pastarose savaitėse pradėjo vėl 
siausti influenza. Paveizdan. 
vienos savaitės laiku Kovo m. 
mirė 27 žmonės. Škotijos pro- 
vincijoje kožnam mieste serga į 
ir miršta žmonių nuo tos ligos. I .tų

' Glasgowe ir jo apielinkėse mi
rė keletas ir Lietuvių.

NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
Britanijos kelių susisiekimo mi
nisterija labai susirūpino nelai
mių augimu visoje šalyje. Pra
nešama kad šiais metais nelai
mės ant kelių didėja. Šymet 
kas savaitę užmušama po 104 
žmonės ir 3334 sužeidžiama. 
1934 m. per tą patį laiką užmu
šimų išpuolė po 62 ir sužeidi
mų po 820 per savaitę. Aiš
kinama to priežastis tame kad 
susivieniję ir apsidraudę įvai
rus savininkai savo motorus ir 
automobilius leidžia galvotrūk
čiais, nežiūrėdami į jokius pa
tvarkymus, kad tik daugiau su
gavus “kostumerių” ir sau pri- 
sipildžius kišenius. Jiems ki- 

gyvybė tik niekis. Ge-lis.

I VASARINE EKSKURSIJA Į LIETUVA
CUNARD WHITE STAR LINIJOS PUIKIUOJU LAIVU 

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

5>-į dienu kelionės juromis, ir paskui traukiniu jųš pasieksite 
Lietuvą. Ekskursiją vadovaus Cunard White Star Linijos patyręs 
kelioūninkas vadas, kuris pasirūpins keleivių bagažais ir visokiais 
kitais kelionės reikalais, taip pat prižiūrės kad keleiviai kelionėje 
butų viskuo aprūpinti. Proga keliaut su savo tautiečiais. Buvę pir
miau turistų klasės kambariai dabar naudojami trečiai klasei.

Smulkesnių informacijų suteiks:
‘Naujienos’

1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
Sekvs J.

433 Park St., Hartford, Conn. J
Varašius A.

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

197 Adams St., Newark, N. J.
Vienybė Travel Bureau

'193 Grand St., Brooklyn, NA.
Wash iter C. .1. a

1921 Carson St., S.S. Pittsburgh, Pa. g 
Žemantauskas J. D

. r ____ . 130. Congress Av., Waterbury, Ct. g

CUNARD WHITE STAR Ltd.

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

‘Amerikos Lietuvis’
14 Vernon St., Worcester, Mass.

K. Sidabras, Prop.
342 W. B’way, S. Boston, 

Bartkevičius P.
678 N. Main St. ,

Montello, Mass. ,
‘Dirva’
6820 Superior Av

Cleveland, O //Ugg®
Molis P. ('

1730—24 th StXMWP^

Mass.

Brooklyno Jaunuoliai 
Veikia

Po didelio ir sunkaus darbo, 
Kovo 5 d,, Užgavėnių vakarie
nės, dramos, koncerto ir šokių, 
New Yorko Tautinių Organiza
cijų Centras nenuleidžia savo 
rankų ir nepasiduoda tingimo 
sapnui. šis buvusis parengi
mas yra žingsnis jaunimo į vie
šąjį Amerikos Lietuvių gyveni
mą. Tame parengime, jauni
mas aiškiai nušvietė savo nu- 
sistatymą-veikimą ir padarė 
tamprų ryši su tų organizaci
jų nariais iš kurių pats cen
tras susidaro.

Kadangi kožnais metais Ge
gužės mėnesį įvairiais budais 
minima Motinos Diena, N. Y. 
T. O. Centras rengiasi Motinos 
Dieną paminėti kuoiškilmin- 
giausia ir atiduoti skirtą ir 
vertą pagarbą savo motinoms.

Netenka kalbėti apie moti
nos reikšmę atskiriems žmo
nėms — motinos vaikams, nes 
kiekvienas musų žino ir mato 
kiek motina praleidžia nemigo 
naktų del savo kūdikio, kiek 
vargo ir ašarų pamato kol iš
ugdo busimą visuomenės narį.

N. Y. T. O. Centras, tinka
mam pagerbimui Motinos, ruo
šia didelį vakarą su pritaikin
tu programų motinoms. Va
karas įvyks Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo salėje, 80 Union 
avė., Brooklyn, N. Y., Gegužės 
4 d., nuo 7:30 vai.

Pagerbkime savo mokinas su
teikdami joms savo malonumą. 
Toks musų elgesys paskatins 
motinas dar karščiau mylėti 
savo sunus-dukteris ir dar 
švenčiau ugdyti juose tai kas 
yra brangiausi. Neužmirškim 
motinų ir jos neužmirš mus; 
Atsiveskite savo motinas į šį 
joms ruošiamą vakarą. Tai 
bus kolektyvi padėja musų mo
tinoms. Antanas Allen.

1934 METU BONŲ., 
KUPONAI

“Dirva” priima Lietuvos 
bonų kuponus 1934 ir ank
stesnių metų už pilną jų 
vertę už knygas ir prenu
meratą.
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LIETUVIŲ TRIBŪNA | visoks chicagos |
Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

įvairios Žinios
Chicagos antrašas: 1624 So. Western Ave.

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

DIDVEŽIŲ DVARAS
Dvaras kur Lenkai dvarpo

niai diržais kapojo ir už
kapodavo baudžiau

ninkus.
Didvežių dvaras randasi 

Vilkaviškio apskrityje, Ža
liosios valsčiaus. Štai kai]) 
seni žmonės nupasakoja a- 
pie Didvežių dvarą ir jo 
apielinkes. Prieš dvaro įsi
kūrimą ten buvo alksnynais 
apžėlusios neišeinamos pel
kės ir ežerai. Dvaro pono 
pavardė jau yra užmiršta. 
Pelkynus nusausino, brūz
gus iškirto, padarė dirba
mus laukus, ir išbudavojo 
gražų dvarą. Baudžiavos 
laikais atėmė iš kaimų že
mes ir priskyrė prie dvaro 
žemės.

Linkaičių kaimo žmonės 
buvo išvaryti ir žemės at
imtos. Linkaičių kaimas 
stovėjo netoli Kapotinės e- 
žero. Jau dabar to kaimo 
žymių nėra, viskas sulygin
ta su žeme.

Prie pat Didvežių dvaro 
senesniuose laikuose buvo 
nemažas ežerėlis. Jau da
bar žmonės ten kasa dur
pes. Toliau Į vakarus nuo 
dvaro randasi Kapotinės 
miškelis. Seniau toje vie
toje buvęs didelis ežeras. 
Palengva pietų šonas už
slinko ir išaugo miškas, o 
iš žiemių pusės dar ir da
bar liūliuoja vanduo.

Dabar nusausino, nukasė

EKSKURSIJOS

Įvedu Amerikos linija
TIESIOG I KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm”

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

Tuo pačiu motorlaiviu
Antra ekskursija išplauks 

Liepos 3 d., 1935
NEW YORK—KLAIPEDA

(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

i
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į bent kurį Sąjungos narį, autorizuo
tų 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.

didelį griovį, bet ežero ga
lutinai nepavyko nusausin
ti. Žmonės iškas durpes, 
vėl pasidarys ežeras, tik ne 
toks gilus.

To dvaro ponas, anais lai
kais, savo buvo labai žiau
rus. Baudžiauninkai poną 
vadindavo “dideliu ežiu”, 
nuo to ir dvaras gavęs var
dą, Didvežiai.

Kai ponas atėmė iš žmo
nių žemes, tie ėjo slapsty
tis į Kapotinės paežerį, ne
šėsi su savim viską ką pa
vilko.

Ponas Lenkas pamatęs 
kad žmonės savo turtus 
slapsto ėmė juos pasivijęs 
mušti, kapoti. Sakoma pas 
ežerą daug žmonių užkapo
jo, kitus sužeidė. Nuo to 
kapojimo žmonių ir vardas 
atiteko šiam ežerui. Žmo
nės pavadino tą vietą Ka
potinės ežeru, o dabar, kai 
ežero likus vos žymė, vadi
na Kapotinės mišku.

Baudžiavos gadynėje po
nas įstatė spirito varyklą, 
kuri ir dabar yra.

Netoli dvaro ponas pas
tatė nemažą plytinę bažny
čią ir užlaikė kunigą iki pa
sauliniam karui. Po karo 
Didvežiai susilaukė parapi
jos, ir aplinkui įsisteigė so
dybos naujakurių ant dva
ro žemių. Aplinkui dvarų 
žemė išdalinta buvusių bau
džiauninkų vaikams, palik
ta tik centrai po 80 hekta
rų žemės..

Baudžiavos laikais, bau
džiauninkams nebuvo valia 
nuo pono pabėgti; jei ku
ris ir pabėgdavo, ponas su
siradęs susigrąžindavo ir 
gerai apmušdavo. Dvaro 
žmonėms nebuvo valia *iš 
kito dvaro pirkti spirito ar
ba šiaip smuikui prekių — 
visko ponas turėjo savo 
dvare. Nebuvo valia ir ei- 
i į kitą bažnyčią.

Didvežių dvaras tarytum 
buvo kaip koks miestelis.

Dabar prie Lietuvių val
dymo Didvežiai ima augti 
ir panašus į bažnytkaimį. 
Yra kelios krautuvės, pašto 
agentūra, telefonas. Turi 
skaitlingą šaulių buri ir, 
šiaip daug organizacijų.

Paties dvaro centro mū
ruose dabar yra įsteigta se
nelių prieglauda. Joje už
laikoma daug negalinčių 
dirbti senelių.

Tik Didvežiuose yra la
bai daug slaptų degtinės 
pardavinėtojų, ir net prie
glaudos raiši įnamiai turi 
pasislėpę degtinės ir parda

vinėja kaimo žmonėms.
Į Didvežius pareina ga

na daug literatūros, nes ap
linkiniai žmonės jau ima 
suprasti naudingumą švies
tis. Bet prieš keletą desėt- 
kų metų šis dvaras buvo 
pragarsėjęs peštynėmis. Iš 
tolimų apielinkių eidavo vy
rai į Didvežius pasimušti. 
Stodavo skaitlingos vyrų 
eilės abiejose pusėse, o pas
kui lazdos ir peiliai eidavo 
i darbą. Nevienas bernelis 
nuo to raišu likęs.

Nuo Didvežių dvaro, ke
lis kilometrus į vakarų pu
sę randas Rementiškių dva
ras. Žmonės nupasakoja,

ir čia buvęs žiaurus Lenkas 
dvarponis. Baudžiauninkus 
plakdavęs šikšna. Ir tie 
patys baudžiauninkai žiau
raus savo pono dvarą ėmę 
vadinti nuo šikšnos, remen. 
Rementiškiai.

Tai kokių laikų turėjo 
musų tėvai vos keturios 
gentkartės atgal. Ponui jo
kios atsakomybės nebuvo 
jeigu užmušdavo baudžiau
ninką: su savo žmogum ga
lėjo elgtis kaip norėjo.

Prabėgo daug laiko nuo 
to, bet musų žmonės Lenkų 
dvarponių darbus vis gerai 
prisimena.

J. Almonaitis.

KUR STATYS PAMIN
KLĄ DARIUI IR 

GIRĖNUI

AR “LITUANICA II” BUS TIKRAI “MOKS
LIŠKAI PRIRENGTA” SKRISTI 

I KAUNĄ?
'Mano draugas Grigaitis jau 

virš metai laiko pasakoja pub
likai kaip moksliškai “Lituani- 
ca II” prirengta ir kaip ji bu
vo pasirengus kur tai skristi 
metai atgal, bet pasiliko kokio] 
tai slaptingoj skylėj Kohler, 
Wis.

Kohlerio “didvyris” be jokios 
priežasties nupirko motorą pa
našų tam kurį vartoja garsus 
lakūnas Wiley Post savo lėktu
ve, ir užmokėjo už jį pilną ka
talogo kainą. Gal jisai manė 
skristi stratosferon, apsirengęs 
kaip Wiley Post? Grigaitis 
taip ir reklamavo praeitą vasa
rą. Tas butų visai negalima, 
nes perdaug apsunkintas lėktu
vas imtų daug laiko kol galėtų 
iškilti bent kiek.

Aviacija dabar eina pirmyn 
taip stropiai kad kas yra visai 
nauja šymet, kitą metą bus iš 
mados išėjęs. “Lituanicos II” 
S1D1 motoras taipgi eina iš 
mados. Tos rūšies motoro vie
ton dirbtuvė dabar dirbdina 
daug geresnius motorus, būtent 
Wasp H modelio, šis motoras 
automatiškai alyvuojasi, gi “Li
tuanikos II” motorą pats lakū
nas skrisdamas turi alyvuoti 
kas penkios valandos. Toks 
alyvavimas, jei lakūnas ir atsi
mintų, ilgoje kelionėje labai ap
sunkina lakūną, ypatingai vie
nam skrendant. Tai tiek apie 
motorą.

Dabar atkreipkime atidą į tą 
“radio kompasą”, kuriuo lakū
nas turės pilnai pasitikėti kelio 
rodyme 4500 mylių kelionėje 
per vandenyną tiesiog Į Kauną, 
ir kuriuo Grigaitis su savo 
paukštuku taip didžiuojasi.

Nuvykus man j Burbank, 
Calif., perimti lėktuvą pereitų 
metų pavasarį, greit sužinojau 
apie tą Westport radio kompa
są, katras dabar randasi Gri
gaičio lėktuve. Po kiek tyri
nėjimo aš jį atmečiau kaipo 
netinkamą. Jis yra persunkus 
ir vien tik bandomas. Bando
mi dalykai neturi vietos “Li- 
tuanicoje II”. Pirmas ir vie
nintelis toksai Westport radio 
kompasas buvo pagamintas Gri
gaičio užsakymu ir parduotas 
ALTASS’ui už labai aukštą kai

ną. Vaitkus, geriau nežinoda
mas, su tuo pilnai sutiko. Ra
dio kompasas kurį aš maniau 
vartoti, tada dar buvo militari- 
nė paslaptis, bet man but buvę 
galima jį paskolinti. Toksai 
kompasas dabar jau valdžios 
paleistas komercijos lakūnų 
vartojimui ir pilnai užgirtas 
oro susisiekimo biuro. . Aš pa
tarčiau Grigaičiui pasikalbėti 
su savo paukštuku. Gal jis ir 
girdėjo apie katrą kompasą aš 
kalbu. Paukštukas dabar gal 
jau supranta kad iš vien radio 
priimtuvo jam bus tiek gero 
kiek Indi jonui iš Kiniečių kal
bos atsidūrus virš Atlantiko.

Toliau pažvelgkime kiek pa
gerinimų pereitus metus avia
cijos srityje padaryta ant pro
pelerių. Vietoj rankiniai val
domo “Smith adjustable pitch” 
propelerio, katras prirakintas 
prie “Lituanicos II” ir už kat
rą sulyg paukštuko “specialio” 
užsakymo ALTASS sumokėjo 
virš $1200, dabar yra taip va
dinamas “ištisinio greitumo” 
(constant speed) propeleris, 
kuris save automatiškai valdo.

Savo paiku greitumu sulip
dyti “Lituanicą II” pereitą va
sarą ALTASS ponai (Dieve at
leisk jiems) pirko ką tik pir
miausia užmatė, nes geriau ne
žinojo. Negalima ir tikėtis jei 
redaktorius, kiaušininkai, ad
vokatai, duonkepiai ir tt. ką 
tikro žinotų apie aviacijos da
lykus. Butų manęs klausę ir 
kiek nors pasitikėję, nebūtų 
reikėję pernai ir dabar besąži- 
niškai mulkinti Lietuvių visuo
menę.

Beje, nėra reikalo nei kalbė
ti apie namų darbo tankus (ba
kus) ir nusileidimo važioklę, 
kuriuos dar ir dabar dirba. Ir 
dar vis teberenką aukas, pla
nuoja aviacijos dienas kolek- 
toms, gi skridimas turėtų Įvyk
ti dabar, pirmiausia proga ir 
orui leidžiant.

J. R. James-.Ianušauskas.

ARKLIU VEŽIMAS IŠ 
LIETUVOS

Kaunas. — Jau kuris laikas

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei
kimo apžvalga. Skridimas per Atiantiką. 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.

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

UtTUMMI

IR GiIRCHAS

kaip į Daniją eksportuojama 
Lietuvos arkliai-žemaitųkai. Iš 
įvairių Žemaitijos vietų supir
kti arkliai suvedami į uostą, 
partijomis po maždaug apie 
300, čia kraunami į laivą ir to
kiu keliu patenka į Daniją.

Lietuvos žemaitukai Danijo
je naudojami laukų darbams.

Arklius gabena pačių Danų 
laivai, paskutiniu laiku tam 
specialiai įrengtas laivas, kuris 
veža nuo 300 iki 340 ir kartais 
mažiau arklių. Nuolatinis ar
klių išvežimas per Klaipėdos 
uostą prasidėjo maždaug nuo 
pereito rudens. “L.A.”

Už $3 metuose pralinksminšit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”,

Chicago. — Buvęs Dariaus- 
Girėno skridimo vyriausias rė
mėjų komitetas 1933 m. Lie
pos pabaigoje sumanė pastaty
ti Chicagoj gražų didingą pa
minklą musų žuvusiems didvy
riams, Atlantiko nugalėtojams. 
Per pusantrų metų iš rengia
mų aviacijos švenčių ir kitų 
pramogų sudarytame fonde yra 
$7500. Dar trūksta $2500.

Chicagos miesto valdžia lei
džia paminklą statyti Marquet
te Parke, t. y. gražiausios Lie
tuvių kolonijos parke. Val
džia rekomenduoja komitetui 
galutinai pasirinkti vieną iš še
šių išrinktų paminklo projektų. 
Paminklo vaizdas bus netru
kus paskelbtas. Projektus ga
minti buvo kviesti tik Lietu
viai arkitektai ir menininkai.

Komitetas yra nusistatęs pa
minklą pastatyti šių metų Lie
pos 17 d. — per liūdnas dviejų 
metų sukaktuves nuo didvyrių 
žuvimo.

Komiteto surengtas Naujų 
Metų sutikimo vakaras Chica- 
goje davė $175.57 pelno fondui.

Prieš paminklo atidarymą nu
tarta surengti gegužinę tame 
pačiame parke kur vasarą iš
augs didingas puikus pamink
las. Gegužinė rengti pavesta 
komisijai: Adv. Ch. Kai, J. čei- 
nauskui, J. Mickeliunui ir Prei- 
biui. Reikia tikėtis kad ši ge
gužinė sutrauks didžiausią mi
nią Chicagiečių ir gerokai pa
didins fondą.

Fondas buvo ugdomas įvai
riais budais: iš draugijų ir at
skirų asmenų aukų, iš viešos 
rinkliavos 1933 m., iš aviacijos 
švenčių, gegužinių, vakarų ir 
komiteto išleistų Dariaus-Girė
no fotografijų. Tos fotografi
jos platinta kai kuriose kolo
nijose, kurios prašomos grei
čiau atsilyginti.

Dariaus sesuo K. Juciutė- 
Stulpinienė rizikavo savo lėšo
mis išleisti knygą “SPARNUO
TI LIETUVIAI ‘ DARIUS IR 
GIRĖNAS” ir pelno skirti pa
minklui. Tačiau tokia graži 
jos auka pareis tik nuo plačio
sios visuomenės valios. Todėl 
susipratę Lietuviai turėtų su
sidomėti Dariaus ir Girėno pra
eitimi ir stengtis geriau su
prasti jų žygį bei auką. Įsigy
dami šią knygą, musų tautie
čiai kartu parems ir svarbų pa
minklą.

J. Bačiunas (Tabor Farm, 
Sodus, Midi.) padovanojo Da
riaus-Girėno paminklo fondui 
300 egz. savo išleistos didelės 
knygos, “A. OLŠAUSKAS IR 
“LIETUVA’ ”. Ant šių knygų 
pridėta paminklo fondo ant
spaudas. Kas nori paaukoti 
paminklo fondui 60 centų ir už 
tą auką gauti minėtą knygą, 
tegul siunčia pinigus ir nurodo 
savo adresą:, “Margutis”, 6812 
So. Western Ave., Chicago, Ill. 
Laiške reikią pažymėti kad 
prašoma tos knygos su Da
riaus-Girėno paminklo fondo 
antspaudu.

Patrijotiškoji visuomene! at
eik į bendrą talką ir padėk ko
mitetui ateinančią vasarą pa
statyti tą paminklą, kuris il
gus amžius stovės ir neleis už
miršti LITUANICOS žygio, o 
taip pat to žygio drąsių gabių 
vykdytojų. Didis paminklo su
manymas jau baigiamas vyk
dyti. Tautiečiai ir draugijos, 
įsigykit kurią nors aukščiau 
minėtų knygų arba siųskit au
kas paminklo fondo finansų 
sekretoriui: Mr. J. Čeinauskas, 
Darius-Girenas Memorial Fund, 
6640 So. Francisco ave., Chica
go, Ill.

P. Jurgėla,
, 5 * Komiteto sekretorius,

“ANTRO SKRIDIMO” 
SIENOS BRAŠKA

“DIRVOS” PRANEŠIMAI SU
KĖLĖ NERIMĄ

Pasiekus Chicagą “Dirvos” 
nr. 13-tam, pasireiškė labai ne
paprastas susidomėjimas delei 
straipsnio “Skandalas Lietuvos 
Aero Klube?” Iš visų Chica
gos kampų atsirado užklausi
mų per telefoną ir asmeniniai 
kas čia tokio dedasi. Mat, “an
tro skridimo” rėmėjai tuo pra
nešimu labai susirūpino, be ki
tų visų, nes pasirodė kad kas 
nors negero ten iš kur “antram 
skridimui” plaukė tūkstančiai 
dolarių.

Negana kad šeštadienį visą 
dieną plaukė užklausimai viso
kių informacijų, bet ir pat an
ksti rytą sekmadienį reporte
riui reikėjo “nukentėti”, nes 
nuo pat 8 valandos turėjo per 
telefoną kartoti savo paprastą 
litaniją. Daugelis prašė “Dir
vos”, bet ji “Lietuvių Tribū
nos” sandėlyje greitai išnyko 
ir prašymų nebuvo galima pa
tenkinti.

Gan supuolamai daugelis at
siminė “Dirvoj”-“Lietuvių Tri
būnoj” tilpusius pranešimus, 
kuriuose buvo pastebima jog 
bus paskelbta ką bendro turi 
“antras skridimas” su Lietuvo
je įvykusiu alarmu.

Kiek pirmiau toms informa
cijoms iš Kauno nesinorėjo pil
nai tikėti. “Lietuvių Tribū
nos” redakcija gavus tas infor
macijas svarstė ir laukė. Svar
stant rodėsi lyg esant pamato, 
bet tikrai įrodyti Chicagoj gy
venant nebuvo lengva. Po il
go svarstymo buvo nutarta tą 
reikalą palikti ant toliau.

Dabar kada Lietuvos Aero 
Klubo nariai pradėjo kelti pro
testus, reikia spėti jog jau ir 
seniau rašiusieji asmenys nu
matė kad ištikrųjų Lietuvos 
Aero Klube einasi kas sauvališ- 
ko. Dabar pradeda paaiškėti 
kodėl Chicagos Lietuviški so
cialistai gavo tokią paramą Lie
tuvos pinigais savo “antram 
skridimui”.

Kaip ten nebųtų, kaip dabar 
pradeda pasirodyti, nepadarė 
klaidos tie kurie nesigriebė 
dirbti “antro skridimo” sky- 
mui. Gal but vieną gražią die
ną Lietuvos Tautininkai apsi
žiūrės — pervėlai — kad rei
kėjo skaitytis su Amerikos Lie
tuvių tautinės spaudos praneši
mais.

Tie kurie rašo “Dirvoj” ir 
“Lietuvių Tribūnoj” pažysta 
Amerikos Lietuvių gyvenimą 
jau per suvirš 20 metų, ir jie 
pažysta socialistų skymus.

KELLY LAIMĖJO 
RINKIMUS

Balandžio 2 d. Chicagoj įvy
ko miesto mayoro rinkimai, ku
riuose rekordiniu balšų daugu
mu laimėjo dabartinis mayo- 
ras Edward J. Kelly, Demo
kratas.

Kelly sumušė visų pirmiail 
buvusių may orų rinkimo balsų 
rekordus. Balsavimuose daly;- 
vavo 1,077,829. Iš tų balsą 
Kelly gavo 798,150; Republi- 
konų kandidatas Wetten gavo 
166,571 b.; trečios partijos na
rys Jenkins — 87,726.

“MARGUTIS” RENGIA 
DIDELĮ VAKARĄ

Velykų dieną, Balandžio 21, 
Chicagos Civic Opera House 
įvyks pirmas Lietuvių rengia
mas vakaras, kurį rengia “Mar
gutis” po vadovyste komp. A. 
Vanagaičio. Ta salė yra labai 
graži, erdva, talpina apie 4000 
žmonių.

Vakaras susidės iš dainų pa
vienių, choro, gero orkestro, ir 
juokų.

Nekalbant apie programą rei
kia pasakyti kad įžanga tą va
karą bus pigi, todėl verta Lie
tuviams atsilankyti ir pirmą 
kartą dalyvauti Chicago Civic 
peros name. Rep.

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
357 W. 63 St. Chicago, Ill.

Sore Muscles 
Stifl joints, inflammation, 
Neural Ria and Sprains— 
caused by Exertion or Ex
posure quickly relieved by 
"R. R. R.” Used for 
90 years to stimulate 
(local circulation, to give
comforting warmth and to sooth muscular 
aches and pains. Penetrates; Doesn’t Blister.

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

delio pasitenkinimo iš jos.

A TIME TESTED LINIMENT

Radway’s Ready Relief

for Fatigue
I cau3e*I b/ cons ti pa don, use

RAD WAY PILLS 
the vegetable laxative, to 
cleanse intestinal tract of 

impurities. Your poison free blood will 
give you new "Pep.”

Send Postcard for FREE SAMPLE to 
RADWAY & CO., Inc. (E*t. 18-17) 

208 Centre St., New York City

Not Just Another 
PillTo Deaden Pain

But a wonderful modern medi
cine which acts upon the conditions 
which CAUSE the pain. Take them 
regularly and you should suffer less 
and less each month. PERSISTENT 
USE BRINGS PERMANENT RE
LIEF. Sold at all good drug stores; 
Small size 50(1.

LYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS

FOR RELIEF AND PREVENTION 
OF PERIODIC PAINS

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”

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

“Dirva” J582Q Superior Ave. — Cleveland, Q,
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Dienos Klausimais
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KĄ WASHINGTONE SAKO

The United Press, viena 
iš didžiųjų Amerikos spau
dos agentūrų, maždaug se
kančiai rašo iš Washingto- 
no Kovo 29 d. sąryšyje su 
Lietuvos išdavikų teismu ir 
Vokiečių įšėlimu del to:

“Administracijos virš i- 
ninkai čia parodo tikro su
sirūpinimo del Vokietijoje 
iškilusių visuotinų pasipik
tinimų iš priežasties nutei
simo Kaune keturių Klaipė
dos krašto Vokiečių mirties 
bausme.

“Daugelyje įstaigų ta pa
dėtis ' buvo laikoma daug 
tikresniu greitu pavojum 
Europos taikai negu Vokie
tijos pasiskelbimas jog ji 
ginkluosis viešai ir atvirai, 
atmesdama Versailles su
tarties suvaržymus.

“Padėtis iškilus iš Klai
pėdos išdavikų teismo yra 
pilna medegos’iš kurios ‘in
cidentai’ daromi. Klaipėda 
gali lengvai likti antra Sa
rajevo, kur del žudystės su
kurta pasaulinis karas.

“Priežastis kodėl papras
tai tokie ‘maži incidentai’ 
tikrenybėje esti didelių ne
malonumų iššaukėjai išaiš
kinama vieno veterano dip
lomato.

“Dideli klausimai, tokie 
kaip Hitlerio atviras panei
gimas Versailles sutarties 
ir jo pasiryžimas subudavo- 
ti Vokietijos kariumenę pa
prastai yra tokie keblus ir 
taip plačiai išsidalina į ša
kas kad jie nesiduoda tie- 
sioginai pritaikyti drama
tiškam išnaudojimui. Jei
gu tarp valstybių vadų yra 
noras palaikyti taiką tai 
visada yra laiko išdirbti 
diplomatiškus apėjimus ap
link gręsiantį karą pirm ne
gu šalies gyventojai gali 
būti sukurstyti prie neiš
vengiamo išsiveržimo.

“Tačiau, jeigu nužudoma 
valdovas, arba nubaudžia
ma mirtimi du, ar trys, ar 
tuzinas, vyrų sugautų špie- 
gavime, tie dalykai kožnam 
gatvės žmogui lengvai su
prantami; pakyla sąjaus- 
mas, pagieža ir neapikanta, 
kas jį paliečia tiesioginai.

“Jis lengvai sukiršinamas 
iki laipsnio kad nori muš
tis. Tas ypatingai galima 
sakyti teisinga atsitikimuo
se- kur įvelta tam tikra da
lis žmonių. Vokietijos Vo
kiečiai tikrina kad Klaipė
doje gyvenanti Vokiečiai 
labai Lietuvos valdžios pri
spausti.

“Iš kitos pusės, nekuriu 
dalykų tėmytojai čia numa
to tame Vokiečių keliama
me trukšme del Vokiečių 
išdavikų nubaudimo, pirmą 
Vokietijos nazių rimtą žin
gsnį reikalauti pertvarky
mo rytinių Vokietijos rūbe- 
žiu, ko visko tikslas yra at
imti Lenkų koridorių ir at
plėšti Klaipėdą.

“Tame, daugelis valdžios 
narių čia tiki, ir guli tik
ras pavojus Europos taikai, 
ne tiek paneigimas milita- 
rinių punktų Versailles su
tartyje.”

Kaunas—Lietuva
Kilus Vokiečių pasipikti

nimui del Lietuvos kariu- 
menės teismo nuteisimo na- 
zių išdavikų, visame pasau
lyje laikraščiai plačiai apie 
tai rašo. Nors tai labai pa
vojinga net Europos tai
kai, bet Lietuvai tas pasi
tarnavo pasigarsinti. Ame
rikos laikraščiai, vos ne ti
kėdamiesi karo, pirmuose 
lapuose didelėmis raidėmis 
spausdino Lietuvos vardą. 
Išsyk Kauną rašė “Kovno”, 
bet už poros dienų “išmo
ko” ir dabar jau rašo pil
nai Lietuviškai: Kaunas.

Amerikos spauda laikosi 
neutrališkai, lyg daugiau 
nusistačius prieš Vokiečius, 
Lietuvos niekur nesmerkė 
už nazių nuteisimą.

Prancūzijos Auksas 
PU ūkia Amerikon

Kovo 30 d. iš Prancūzi
jos išvežta Amerikon 130 
milijonų frankų auksu, ir 
neužilgo tuoj bus siunčia
ma daugiau. Paryžiaus vy
riausybė labai susirupinus.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

LIETUVA SUNKIOSE 
VALANDOSE

Amerikos ir pasaulio lai
kraščiai pilni Lietuvos-Vo
kietijos kivirčo reikalu. Ne
klysdami galime tai pava
dint kova tarp mažiuko Do
vydo ir žiauraus milžino 
Galijoto. Medeginė persva
ra ne Lietuvos pusėje, bet 
dvasinė tai tikrai pas Lie
tuvius.

Šaltu protu žiūrint, Lie
tuviai visur elgėsi kaip ge
rai išsilavinę, disciplinuoti 
Europos valstybininkai. Jie 
sugavo dalį savo valstybės 
piliečių besiruošiant smur
to keliu atplėšti Lietuvos 
valstybės dalį ir ją svetimai 
valstybei atiduoti. Šiems 
suokalbininkams buvo teis
mas, kur juos gynė ne tik 
Vytauto Didžiojo universi
teto profesorius Stankevi
čius, bet ir iš Anglijos atvy
kę juristai, tėvas ir sūnūs 
Lawrencai. Tėvas, tiesa, 
nebuvo leistas teisme stoti, 
nes savo raštais jau nuo se
nai pasižymėjo Lietuviams

BUDĖKI, LIETUVI
Budėki, Lietuvi, kaip amžiais budėjai, 
Kad niekas tau laisvės sparnų nepakirstų! 
Dėk dainą, kaip amžiais ją dėjai, 
Kad tavo svajonę pasaulis išgirstų!
Dairykis, Lietuvi, kaip dairos erelis, 
Žiūrėk kaip jisai, į akis tu tikrovei! 
Atmink, tik iš Vilniaus į garbę tau kelias, 
Iš Vilniaus, kur laisvę kaip žiedą tu krovei!
Nerimki, Lietuvi, dar žygiams ne galas! 
Buk dieną ir naktį kovon pasiryžęs! 
Klausyki ką Baltija šniokščia pabalus, 
Ką sako tau Vilnius sukniubęs po kryžiais!
Auk saulėn, Lietuvi, kaip ąžuolas žalias! 
Apglobk savo žemę, kaip Nemuno vingiais, 
Buk tvirtas ir kietas, kaip plienas užšalęs! 
Tuomet tik tu liksi pasaulyj nedingęs!

“J. K.” Petras Vaičiūnas.

Mintys
—Kas gyvens neprisilai

kydamas aukštesnių dėsnių 
tas visuomet galo]) pasakys 
sau: “O, kad aš bučiau ver
čiau negimęs”!

ARTOJO DAINA
Mano dainos nemokytos, 
Sunkiam varge parašytos, 
Daug išliejo jų krūtinė, 
Bet ši dar ne paskutinė.
Paskui arklą aš sekiodams, 
Apie mokslą vien svajodams, 
Daug skambių dainų sudėjau 
Ir dainuodamas liūdėjau 
Kad mokytis negalėjau....
O, kaip troškau, kaip norėjau!
Rodos mokslo man tik reikia, 
Tartum jis tik laimės teikia, 
Bet svajonės nuplazdėjo 
I padangę sparnais vėjo, 
Ir tenai senai jau mirė, • 
Nes likimas vargą skyrė.
Gal jau Dievas mane baudžia?. . .. 
Ar žiaurus likimas skriaudžia?. . . .
Kad vargai mane priveikia.... 
Man tik brist purvynas,reikia, 
Liūdesio dainas dailinti,V 
Betgi vargui nesiduoti!(I ’ ‘ ii

Mano dainos nemokyto^, 
Sunkiam varge parašytos, 
Daug išliejo jų krūtinė, 
Bet ši dar ne paskutinė!

“Tr.” J. Mikštas-Karvelis.

neigiamu nusistatymu.
Teisėjai, bylos faktus ap

svarstę, keturis kaltinamų
jų rado tikrai kaltais ne tik 
valstybės išdavime bet ir 
žmogžudystėje. Juos nutei
sė mirti, bet, kadangi by- 
lon Įvelta politiški dalykai, 
gražiu Lietuvoje Įsigyvenu
siu papročiu, buvo pareikš
ta jog mirties bausmė bus 
pakeista kalėjimu iki gy
vos galvos.

žodžiu, Lietuviai visur 
elgėsi padoriai, teisingai ir 
kiek galima švelniai.

Na, o “kultūringi” Vo
kiečiai? Kada Hitleris pa
gavo dvi moteris valstybės 
išdavime, jis jas atidavė 
budeliui ir jom buvo nukir
sta galvos. Jis pats perei
tais metais Birželio 30 d. 
beveik savo rankom nuga
labino keletą savo draugų 
kurie suokalbiavo prieš jį. 
Ir toks žmogus dabar drys- 
ta raginti savo tautiečius į 
kraujo žygi prieš džentel- 
manišką Lietuvą!

Dar bjauriau — jo val
domai ir cenzuru o j a m a i 
spaudai buvo neleista papa
sakoti apie Lietuvių pado
rų pasielgimą — kad mir
ties bausmė bus pakeista 
kalėjimu. Jis . siundė savo 
tautiečius prieš Lietuvą ai
škiu melu, leisdamas Vokie
čiams tikėti buk nuteistieji 
išdavikai jau ne tik nuteis
ti bet jau ir pakarti! Mo
raliai Vokietija gal dar nie
kad tiek žemai nazių valdy
mo laikais nebuvo nukritus! 
Ir mums smagu kad Lietu
va taip gražiai šiose aud
ringose ir nejaukiose va
landose išsilaikė ir Įsigijo 
viso pasaulio simpatijų.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PARALYŽIUS

Lietuva savo garbę ap
gynė. Bet Amerikos Lie
tuviai šį kartą nepasirodė 
toje aukštumoje kurios pa
siekė kovų del Lietuvos ne
priklausomybės laikais. Ta
da, prie mažiausio pavojaus 
ar susikrutinimo, tuoj bū
davo šaukiama massmitin- 
gai, keliama protestai ir re
zoliucijos, net siunčiama 
delegacijos į Washingtona, 
pasiekiama Geneva ir kitos 
vietos. O šiandien?

Kada Lietuvai tenka sun
kiausiu momentu grumtis 
su nelygiu priešu, Ameri
kos Lietuviai lyg musmirių 
apsivalgę dairosi. Vidurinė 
srovė iškrikus.

Sandara, pradedant 1926 
metų perversmu, užsiėmė 
mokyti kaip Lietuva turi 
viduje valdytis, ir taip nu
silpo kad dar ir šiandien 
nesusiranda sau tų stiprių 
kojų kokias turėjo ir kiek
vieną susipratusį Lietuvį 
džiugino.

Brooklyne prasidėjęs or
ganizavimas tautininkų klu
bų čia ir apsiliko, neperei
damas New Yorko tiltų.

Chicagoje užsimezgus A- 
merikos Lietuvių Sąjunga 
taip pat sustingus.

Clevelande įvykęs viduri
nės srovės seimas gražiai 
pakalbėjo ir puikių rezoliu
cijų prirašė, bet praktikos 
vaisių dar nėra. Tokiu bil
du, tai srovei kuri praeity
je visados atsiliepdavo į 
mažiausį Lietuvai pavojų, 
šiandien rankos kaip nuo
mariu nukritę. Lietuva tu
ri kovot viena, be savo sve
ti! r gy vęnaųčiiį sūnų i r duk
terų pagalbos.' Gaila!

Prigėrė 20 žvejų. Anco
na, Italija. — Adriatiko ju
roje siaučiant audrai, pri
gėrė 20 žuvininkų.

Lietuvos Trečia Kaimyninė Respublika

Suomija, arba Finija, yra trečia į šiau
rę nuo Lietuvos gulinti Lietuvos kaimynė 
respublika, ir ketvirta iš mažųjų Pabalti
jo šalių. Visos keturios — Lietuva, Lat
vija, Estija ir Suomija — po didžiojo ka
ro atsiplėšė nuo Rusijos, ir todėl jų inte
resai yra bendresni, sąjausmas viena ki
tai prielankesnis ir susipratimas didesnis.

Suomija dar nėra Pabaltijo valstybių 
sąjungoje, bet gal taps nare. Praeitą ru
denį Lietuvos užsienio reikalų ministeris 
Lozoraitis buvo nuvykęs į Suomiją pasi
tarti, santikius sudrauginti.

Suomijos sostinė yra Helsinkai, sker
sai Suomių užlają nuo Estonijos.

Suomiai turi du vardu, antras — Fi
nai. Tautų kilmės raštuose jie vadinami 
Finais, nes jie yra Fino-Ugrų kilmės žmo
nės, visai atskiri nuo Europos žmonių. Jų 
giminingi žmonės yra ten pat, Laplandie- 
čiai, Ostiakai, Estonai ir tūlos girinės gen- 
tės gyvenančios šiaurinės Rusijos miš
kuose paupiais, paežeriais.

Suomiai patys save vadinasi Suomi, 
ir Suomija vadinama Suomen Tasavalta, 
kas reiškia “tūkstančio ežerų žemė”.

Mokslininkai sako kad Suomiai paei
na iš Skytų ar buvo jiems giminingi; at
ėjo į šiaurinę Europą per Kaspijos jurą ir 
Uralu kalnus ir palengva nukeliavo iki 
šiaurės Rusijos ežerų. Slavų ūžė j imas 
juos pastūmė prie pat Baltijos juros ir jos 
šakų. Suomiai buvo keliaujanti nomadai, 
žmonės be pastovios vietos, tačiau jau ke
liolika šimtmečių kaip jie gyvena Baltijos 
juros pavandenuose.

Jie buvo daėję daugiau į pietus Pabal
tijį!, tačiau užėjimas Lietuvių-Žemaičių ir 
paskiau Teutonų (kryžeivijos laikais) su
stūmę juos apie Suomių užlają.

Istorija apie Finus-Suomius pradeda 
plačiau kalbėti pradžioje aštunto šimtme
čio. Jie juromis darė užpuldinėjimus ant 
Skandinavų, kaip ir Skandinavai, Švedai, 
ant jų, vieni prieš kitus.

Kuomet Prūsija ir Lietuva atkakliai . 
laikėsi prieš kryžiuočius, Suomija užpulta 
ir užkariauta, viduryje dvylikto šimtme
čio tapo apkrikštyta. ,

Vėliau Švedija užkariavo ir užvaldė 
Suomiją, ir valdė per 600 metų. Vokiečių 
Teutonų įtekmė buvo beveik visiškai išnai
kinta. Per Švediją į Suomiją atėjo pro
testantizmas. Suomija nuo Švedijos ati- • 
dalinta 1809 metais, laike Nepoleono kar- 
žygysčių, ir prijungta prie Rusijos. (Lie- . 
tuva ir Lenkija buvo suplyšėtos ir pada
lintos 13 metų pirmiau).

Po Rusija tačiau Suomija nebuvo tik 1 
Rusijos dalis, jai buvo pripažinta pusiau 
autonomiška valdžia. Carų valdžia buvo 
tas teises atėmus, bet po 1905 metų suki
limų Suomija vėl atgavo savo pirmesnes 
teises.

Nors 1917 metais carą nuvertus ir 
įvedus Rusijoje komunizmą, raudonieji no
rėjo Suomiją pasijungti, tas nepavyko, ir 
Suomija, vėliau negu Lietuva, pasiskelbė 
savo nepriklausomybę.

Delei šalto klimato, Suomijoj apdirbi
mas žemės yra apribotas, ir pačios šalies 
ūkio produktų maistui neužtenka. Plačiai 
ten ištobulinta medžio apdirbimo industri
ja, popieros gamyba, geležies ir mašinų, 
audimo, kemikalų ir odos, nes augina daug 
galvijų ir briedžių.

Kadangi ten yra užtektinai vandens 
jiegos tai Suomija gerai aprūpinta elek
tra.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

KAINA Su prisiuntiniu 75c.

Reikalaukit “Dirvoje”
G820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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BALANDŽIO MĖNUO
Istoriškos Dienos

1313 — Lietuviai nuskandino Nemune 
75 Vokiečių laivus.

1547 — numirė D. L. K. Zigmuntas I 
(Senasis).

4, 1919 — Antanas Smetona paskirtas pir
mutiniu Lietuvos prezidentu.

1579 — Vilniuje įkurta pirmutinė mo
kykla.

1'919 — Išrinktas pirmutinis Lietuvos 
Prezidentas, Antanas Smetona.

14-15, 1920 — Įvyko rinkimai į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą.

15, 997 — Lietuviai nužudė pirmą atėjusį 
krikščionybės skelbėją Vaitiekų.

1831 — Vilniuje Lietuviai sukilo prieš 
Rusus.

1315 — Gediminas užėmė Lietuvos Di
džio kunigaikščio sostą.

22, 1228 — Mozūrai, pasitelkę kryžeivius, 
pradėjo karą su Lietuviais.

24, 1806 — Gimė Lietuvių rašytojas Frid
rikas Kuršaitis.

1512 — Lietuviai pergalėjo Totorius 
ties Vilnium.

16,

19,

28,

VILNIAUS KATEDROJE STATYS 
KARALIŲ MAUZOLEJŲ

Lenkų spauda paskutiniu metu pra
dėjo daugiau rašyti apie griūvančią Vil
niaus katedrą. Esą katedra pastatyta ant 
drėgnos žemės, todėl ji ir pradėjus griūti. 
Inžinieriams teko padėti daug truso kol 
jie pasiekė tvirtesnį žemės sluogsnj esan- 

(ti net 17 metrų žemės gilumoje. Todėl da
bar kalama gelžbetoniniai stulpai, ant ku
rių stovės Vilniaus katedra. Užbaigus pa
matų taisymą, pirmoje eilėje bus pradėta 
remontuoti Šv. Kazimiero koplyčia, tačiau 
jos pirmykštė išvaizda bus palikta.

Tam tikra komisija, kuriai pavesta žiū
rėti Vilniaus katedros remonto, susirūpi
no kad požemiuose butų Įtaisytas karališ
kas mauzolejus, į kurį bus sudėta palai
dotų Vilniaus katedroje Lietuvos-Lenkijos 
karalių karstai. Lenkai čia padės ir Vy
tauto Didžiojo kaulus, kurie taip pat yra 
Vilniaus katedros rūsyje. Tsb.

DIDĖJA KNYGŲ LEIDIMAS 
LIETUVOJE

1934 metais Lietuvoje išleista 993 įvai
rios knygos, išviso 3,223,000 egzempliorių.

1933 metais buvo išleista 958 knygos, bet 
jų bendras egzempliorių skaičius buvo dar 
ryškiau mažesnis, nes tiktai 2,370,000 egz.

Dabar pradedama leisti knygų po 
daugiau egzempliorių, nes žmonės prade
da labiau įsitraukti į skaitymą ir vis ran
dasi naujų uolių skaitytojų iš pramokslin- 
tos jaunuomenės tarpe.

Lietuvoje neturi pasisekimo apysakos 
ir eilėraščiai, o daugiau eina romanai, mo
kslo populiarizacijos knygos ir ypač vado
vėliai.

Tikimasi kad šymet Lietuvos rašyto
jai “pasistengs” ir sukurs geresnių kuri
nių, nes už geresnius veikalus jau yra pa
skirta keletas premijų: Švietimo ministe
rija paskyrė literatūros premijoms 5,000 
litų; Spaudos Fondas — 2,000 lt.; Sakalo 
B-vė — 1,500 lt.; Spindulio B-vė — 1,500 
lt.; Lietuvos Raudonasis Kryžius — 1000 
litu. Šios premijos bus skiriamos kasmet. 
Tai Lietuvos literatūros kūrėjams jau ge
ras akstinas rūpestingiau paruošti savo 
veikalus, o iš čia pareis ir bendros Lietu
vos literatūros kilimas. Tsb.

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS” .

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

Reikalaukit “Dirvoje”
G820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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II. Neramus Kalnai
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— Jei aš tau, valdove, senas tiesos ne
pasakysiu tai kas pasakys? Peršiurkštus 
esi. Kibinkliai tarpu kaimynų buvo ir bus 
ir, gražu dabu nepakalbėjus, negerai karo 
gaisras kelti.

— Kad su geru žmogum, kita ir kal
ba butų.

— Te kalba sau žmonės ką išmano, 
bet aš tau pasakysiu jog neteisi tavo kal
ba. Pažinau aš Raivedžio tėvus, pažinau 
ir ji, kaip jaunas dar buvo, ir žinau kad 
jis tokis žmogus kaip ir mes. Kam tau 
karas jei jisai jo nenori?

— Senas tu jau žmogus, ir gal jau ne
nuvokia tavo galva ką liežuvis kalba. Te
gul sau buvo geri jo tėvai, tegul ir jisai 
buvo seniau žmogus kaip ir mes, bet da
bar jisai Gudu pavirto, išsižadėjęs tėvų ir 
dievų del svetimos šalies pelėdos. Išvijo 
savus iš senųjų buklių ir gabena Lenkus 
iš svetimos šalies mums ant kaklo. Tegul 
sau sveikas kraustosi tenai, jų šalin, jei 
jie taip malonus jam: kelio neužstosiu. O 
ne tai išrūkysiu šitą baili kad gėdos mums 
nebedarytų 1

— Ne tas bailys kuris kitam bloga ne
daro. ... Ne bailys ir Raivedys. Jo jau
nų dienų darbai tai liudija . .. .

Ir nusijuokė Šaulys kad senus Raive
džio darbus paminėjo bajoras, ir atsakė 
juokdamos, jog keršto nematė niekas kas 
jj užgavo... . Kad karo nebijotų, kad nar
si širdis jo krutinėję butų, ne taip elgtųsi 
kaip dabar! Tegul! gal tik kad nauji die
vai j j apgins?

— Ė, valdove, kas dievams žemės dar
bai ! Jie turi dangų ir priešininkus ten 
galingesnius negu mes, silpnučiai žmonės. 
Tegerbia Raivedys dievus kokius pats iš
mano,' bet 'atmink, vhldove, kad jo gyslo
se tas pats kraujas kaip tavo: giminės 
esate.

— Musų giminėje nebuvo žmogaus ku
ris del moteriško išsižadėtų savo dievų ir 
tėvų.

— Paklausyk manęs seno, valdove! Tu 
turi jauną sūnų, kuriam laikas jau žmoną 
sau rasti, o Raivedys turi dukrą vienatū
rę, kuriai laikas už vyro tekėti. Jūsų ša
lys gretimos ir plačios. Sūnūs tavo bus 
galingiausias Dainavos valdovas.... O ka
re, kas gali žinoti kas laimės. Juk Raive
džio pilys drūtos....

Stipriau pradėjo plakti Ilgio širdis kai 
išgirdo tuos žodžius. Ir pasirodė jam kad 
visa taip paprastai, taip lengva yra at
siekti: reikė tik pasakyti tėvui kaip dabar 
pasakė Skilvys. Ii- linksmiau suplakė šir
dis, akyse prašvito, lyg saulė skaisčiau su- 
švietė danguje. Bet neilgai ’tai buvo. Tam
sus debesiai apniaukė vėl saulę, kaip tik 
prabylojo senasai Šaulys.

— Geriau gilioj žemėj savo vaiką re- 
gėtau negu pamatytai! ji apsivedusį su 
raganos patarme. Savo ranka užmuštau, 
jei per mano valią norėtų padaryti ką tu 
kalbi. Nenoriu kad mano vaiko uošvis 
butų vyras apie kuri kalba žmonės jog bai
lios širdies žmogus jis yra. ...

Ir neklausė Ilgis ką toliau kalbėjo tė
vas su savo bajorais: pasikėlė ir išėjo iš 
menės, o kai išėjo, niekas nepamatė. Ir 
pajuto Ilgis kad didi nelaimė atitiko jį, 
kad širdį jam lyg replėmis suspaudė, ir 
taip liūdna pasidarė kad akys verkti no
rėjo, krūtinė striūbauti.

Pasibalnojo Ilgis žirgą arklinėje, ir 
išjojo iš tėvo dvaro. Kur joj — patsai ne
žinojo.... Patsai nepamatė kaip žirgą 
pagružė Liškevos šalin. Ko ten jojo, dar 
sau nepasakė, tik jautė viena: dar kartą 
reikia jam pasimatyti su Munia, dar žodį 
jai prakalbėti, paskutinį žodį.... O ten, 
kas ten bus toliau, patsai nežinojo. .. .

Ir susidūrė mergelę, kai ji žalioj gi
rioj vaikščiojo, mažų paukštelių dainelių 
klausė. Nusėdo Ilgis nuo žirgo, priėjo į 
mergelę ir prakalbėjo šiuos žodžius:

— Į tave, mergele aš atjojau, tavęs 
pamatyti skubinau....

Ir nusigando mergelė, į jo veidą pa
žiurėjus: niūrūs veidas kaip tamsus de
besys.

— Į tave, mergele, jojau, su tavim pa
kalbėti, tau žodį pasakyti.... Myliu aš 
tave kaip nemylės tave penki šimtai tė
vų.... Be tavęs aš negaliu vietos sau 
rasti. Eisi už manęs — laimę rasiu; nei
si — jaunas žusiu....

— Vai, berneli, kokie tavo žodžiai. ... 
Tokių dar aš nesu girdėjus. Vai, ką aš 
tau, berneli, pasakysiu, kai' nežinau nei 
keno tu sūnelis, nei kokios šalies berne
lis?.. . .

— Garsaus tėvo aš sūnūs, Saulio ku
nigaikščio, — tarė bernas, suėmęs merge
lę už baltų rankų: — Piktas mano tėvas 
ant jūsų giminės. Karu nori jus išvyti iš 
tėvų šalies. Kad aš tave vestau, nenori 
ir klausyti.... Bet, jaunoji, tėvo aš ne
pabijosiu. Stiprios mano rankos, daugel 
vieko krutinėję, plačios girios tėviškėje, 
rasiu vietos kad ir ne tėvo dvare, busim 
laimingi kad ir ne aukštoje pilyje, tik tu 
man žodį prakalbėki....

— Gera butų tau kalbėti meilų žodį, 
tik be tėvulio valios aš, berneli, neitau. O 
kad ir eitau, už tavęs, berneli, netekėtau. 
Myliu aš kitą bernelį....

— Tai lik sveika, mergužėle, daugiau 
aš tau nebekalbėsiu nei vieno žodelio....

Ir, sėdęs žirgan, greitai jojo tona ša
lin iš kur atjojo. Tik neilgai jojo Ilgis: 
toli jau atjojęs, gryžo žirgą atgal, gryžo 
ten kur paliko mergą, bet jau neberado 
jos ten. Ko gryžo, gerai nežinojo, gal no
rėjo dar ką pasakyti.... , Nusėdęs nuo 
žirgo ilgai stovėjo pamiškėje ir žiurėjo 
ten kur tarpu medžių, nusileidžiančios 
saulės spinduliuose, švaistėsi aukšti Liš
kevos pilies kuorai.

Ir tokis ilgesys suspaudė jam širdį, 
taip susopėjo, lyg šipais suvarstė, lyg ak- 
menais prislėgė krutinę.... Ir tokis skau
dus 'buvo sopulys kokio žmogus tylėdamas 
iškęsti nebegali. Ir sopėjo jam kad ten 
kur yra ji, jam nuomeiliausia, ten nėra 
jo: kiti mato ją dabar, kalba su ja, o jisai 
negali....

Ir pasirodė jam kad visa kuo gyveno, 
ką dar gali rasti pasaulyje yra niekas, jei 
nėra tos kurią jis pamylo, jei nėra meilės 
kuria verda jo krūtinė, kurios reikalauja 
siela. ...

Nėra jam gyvenimo be mergelės. ...
Ir stovėjo jaunasai pamiškėje, kolei 

šviesi saulė nenusileido, o kai tamsi naktis 
apsupę žemę — prijojo Ilgis arčiau į pilį 
ir kiaurą naktį ten prarymojo. ...

Širdis taip jį traukė ten, kad net vė
jas, kurs putė iš tos pusės, kvepėjo.

Ir sopėjo jam širdį kaip nesopėjo nie
kados nei žaizdos, nei sopulingos votys.

Saulei užtekėjus, grąžino savo žirgą 
tėvo šalin.

Juo toliau jojo, juo ilgesys augo, juo 
skauda sopulingesnė buvo.

Vai, berneli, sakalėli, didi tavo nelai
mė! Neišvargti tau vargelio, neužmiršti 
tau mergelės kuri kitą jau pamylo, ne ta
ve bernelį....

(Bus daugiau)

NAUJA SVARBI KULTŪROS IŠTAIGA 
LIETUVOJE

Kovo pradžioje Kaune atidaryta baž
nytinio meno muzejus. Mintį įsteigti baž
nytinio meno muzejų, kuriame tilptų Lie
tuvos bažnyčiose užsilikusios tikybinių ap
eigų senienos, iškėlė dar prieš didįjį karą 
kanauninkas A. Sabaliauskas. Jisai jau 
prieš 25 metus pradėjo rinkti senoviškus 
kryžius, šventųjų statulas ir kita, kurių 
surinko nemažą kolekciją. Po didžiojo ka
ro šis darbas buvo tęsiamas toliau. Nuo 
1928 metų kan. Sabaliauskas kartu su baž
nytinio meno žinovu dailininku A. Valec
ką važinėjo po parapijas ir rinko įvairias 
bažnytines senienas, norėdami įrodyti kad 
tokių senienų Lietuvoje yra labai daug.

Netrukus buvo sudarytas bažnytiniam 
metui Lietuvoje tirti komitetas, kurio pir
mininku buvo a. a. prel. Mačiulis-Maironis. 
To komiteto rupesniu 1931 m. Kaune buvo 
surengta pirmutinė Lietuvos senojo* baž
nytinio meno paroda. Po šios parodos 
tuojau paaiškėjo bažnytinio meno muze- 
jaus steigimo reikalas. 1933 metais buvo 
įsteigta draugija bažnytiniam menui Lie
tuvoje tirti, remti ir ugdyti. Tsb.

Atvira Gromata Mano 
Draugui Grigaičiui

Gerb.« “Dirvos” Redakto
rius, prisilaikydamas redak- 
toriško mandagumo, neno
rėdamas pasižeminti, prašė 
manęs grąžinti tamstai, po
nas ‘Naujienų’ redaktoriau, 
durniaus titulą su “kompli
mentais”.

Supa Garba.

Kodėl Taip Dedasi?
— Mamyte, kodėl musų 

tėtės nosis tokia didelė ir 
pamėlynavus? — klausia 9 
metų sūnelis.

— Nuo degtinės, sūneli. 
Kai tu užaugęs gersi tai ir 
tau pamėlynuos.

— Juk degtinė balta tai 
kaip nuo jos nosis gali pa
mėlynuoti ?

Ištautėjimo Žymė
Marė Plonytė, nepersenai 

iš Lietuvos atvažiavus, iš
tekėjo už pagyvenusio jau
nikio, kuris jau gerokai su- 
amerikonėjęs ir viešoje vie
toje sarmatijasi Lietuviš
kai kalbėti. Jiedu rengia
si eiti į teatrą. Jos vyras, 
Jonas Storulis, sako:

— Kai nueisim, ložoj sė
dėdami mudu kalbėsim An
gliškai. Kaip aš pasaky
siu, “Please sit down, my 
dear”, tu tuojau atsisėsk.

— Gerai, Jonuk.
Teatre Joųas sako savo 

žmonelei: “Please sit down, 
my dear”.

— Ką sakai, Jonuk?
— Sėskis, tu, ožka!....

&l
Marijampolėje

Vieną turgaus dieną ūki
ninkas pardavė Žydui ark- 
klį. Kitą turgaus dieną Žy
das sutinka ūkininką ir ke
lia trukšmą:

— Ui, grąžink man pini
gus ir atsiimk savo kuiną!

— Na, kas gi atsitiko?
— Ui, tu prie liudininkų 

sakei kad aš galiu jį kin
kyti vieną į garinį pečių!

— Taip, bet aš nesakiau 
kad jis ta pečiu paveš....

Jam Nedraudžiama
Policini n k a s (besimau

dančiam) : — Ei, tamsta, 
laukan iš vandens. Čia už
drausta plaukioti!

•— Tai gerai. Aš visvien 
plaukioti nemoku.

Rūpėjo Ateitis
Teisėjas: — Kaltinama

sis, tamstai reikėjo pagal
voti apie ateitį savo ir savo 
šeimos, kada pasisavinote 
valdiškus pinigus.

Kaltinamasis: — O taip, 
ponas teisėjau. Man labai 
rūpėjo ateitis. Aš pinigus 
tuoj pasidėjau į banka.

Irgi Turi Skubintis
Jonas ir Mikas susitikę 

gatvėje vienas kitą užkal
bina, bet abu išrodo kad tu
ri kur skubiai eiti.

Mikas: — Atleisi, Jonai, 
aš ■ turiu skubėti namon, 
musų tarnaitė išėjo į mies
tą, žmona viena liko namie.

Jonas: — Ir aš atsipra
šau, turiu skubėti: mano 
žmona išėjo į miestą ir tar
naitė viena liko namie.

“KĄ JUS PASAKYSIT 
TADA?!”

(štai atsakymas į kokio tai 
Chicagiečio anonimišką laišką, 
“Ką jus pasakysit tada kai 
‘Lituanica II” nulėks; kur tada 
dėsit savo akis?”):

1. Mums nebuvo reikalo sto
ti remti keno nors privatišką 
biznį, nors varytą gudriai po 
priedanga “visuomeniško dar
bo” (katalikų Federacija įpuo
lė į tą dumblą, bet paskiau tu
rėjo iššokti; ir mums butų rei
kėję su gėda atsitraukti jeigu 
butume raginę savo skaitytojus 
ir tautinę srovę remti socialis
tų privatinį biznelį).

2. Kad tas biznis buvo gry
nai Grigaičio privatinis liudija 
jo apsirubežiavimas j komitetą 
neįsileisti nieko sau neištikimo 
(nors skelbė aukas duoti gali 
visi, ir taip daugelį priviliojo 
gausiai jį remti).

3. Kaipo privatinis biznis,
3. Jeigu “skridimas” buvo 

gatavas išlėkti Rugp. 26, 1934 
m. (tuomi jau viešai pripa
žinta kad aukų gauta tiek kad 
lėktuvas pilnai įrengtas), kam 
rinkta daugiau, ir kodėl dabar 
vėl pradėta naujų tūkstančių 
dolarių rinkimas? (Jeigu per
nai rudenį buvo darbas negata- 
vas, KODĖL visuomenei meluo
ta, klaidinta?)

Tie dalykai parodo kad pro
jektas buvo ir yra grynai biz- 
niškas, kuriuo socialistų klika 
norėjo pasinaudoti atsistoti ant 
kojų. BET—

Dalykams taip einant kaip jie 
ėjo, tie kurie norėjo iš “antro 
skridimo” pasinaudoti, dabar 
atsidūrė karštose žarijose:

Jie laikinai išgelbėję socia- 
listišką kromelį, susidūrė su 
labai pavojinga padėtimi: — 
“Antras skridimas” turi išlėkti, 
arba grąžinkit visuomenei pini
gus! Bet (vėl BET) pinigai 
išlaidyti, o kadangi už juos ne
įvykdyta tas kas žadėta, pini
gų rinkėjams GRĘSIA KALĖ
JIMAS.

TODĖL TAI visos tos pas
tangos kokios dabar dedamos, 
dedamos “antrą skridimą” iš
kraustyti iš Chicagos, kad jis 
kur nors lėktų....

Jeigu Grigaitis butų pinigus 
rinkęs taip sau važinėdamas su 
savo gizeliais, butų kitas klau
simas. BET jis rinko pinigus 
per paštą — per laikraštį ir 
laiškais — ir per paštą siunčia
mu savo laikraščiu už tuos pi
nigus žmonėms žadėjo ką tai 
tokį tikrą ir didelį — antrą 
skridimą. Tą turi įvykdyti.

Grigaitis ne Instill, neišsi
suks nuo bausmės. Insull’ui

negalėjo prirodyt kad jis paš
tu pardavinėjo akcijas savo 
korporacijų, o Grigaitis viską 
varė per paštą atvirai.

Viskas yra, taip sakant, juo
da ant balto.

TODĖL tai, gelbstint savo 
kailį, socialistų papa turi sten
gtis “antrą skridimą” vykdyti, 
ne kokių kitų priežasčių delei, 
ne Lietuvos garbei, ne kokio 
pasižymėjimo ore atsiekimui.

Visas “skridimo” darbas ne
buvo jokia “tautai garbė”, nes 
socialistai jam niekuo nepasi
aukavo, tik pasinaudojo, susi
rinkdami $32,000 (ir dar vis 
prašo daugiau).

Jeigu neišsiūs “skridimo”, 
sunkiai nukentės gal būti visi 
ALTASS nariai.

Jeigu “Dirva” turėtų tokias 
akis kaip socialistai, galėtų su
galvoti kokį mažniekį, nevertą 
$500 prajovą, na o jo įvykdy
mui išrinkti iš visuomenės 20 
ar 50 tūkstančių dolarių. Ka
me čia butų garbė, jeigu pa
galiau ir pasirodytų kad tas 
projektas įvykdyta (o kiti visi 
pinigai šiaip sau išleista) ?

Grigaičiui nėra kito išėjimo 
kaip tik ką nors už visuomenės 
pinigus tai visuomenei duoti — 
kad ir krūvą šiukšlių sudaužy
to lėktuvo. Todėl reikia vėl “iš
leistuvės” rengti (bėda tik kad 
lėktuvo neišduoda iš gara- 
džiaus, nes suaikvojus $32,000, 
dar nesumokėta skolos....).

“Dirva” užkabina Lietuvos 
konsulus del jų tylėjimo, todėl 
kad jie tuo pabūklu ir skraidė, 
ir ragino visuomenę aukauti, o 
kai visuomenė su vilta, jie visai 
nepasako visuomenei apie tai 
nei žodžio, ir nepersergti Lie* 
tuvos spaudą, kuri rašo tokias', 
nebūtas žinias apie “skridimą” 
ir kitus su tuo surištus niekus, 
kurie pastatė Lietuvos laikraš
čius žemiau kritikos.

Išrodo kad už to “skridimo” 
kas nors slepiasi, ir kad tame 
yra įvelta keletas atsakingų as
menų, kurie kitaip negali išsi
sukti nuo atsakomybės.

'Lietuvos Aviacijos Klubas— 
keno pastangomis įveltas į tą 
neva “skridimą”: ar didele Gri
gaičio bičiulyste (asmeniška ar 
politiška) Prof, žemaičiui? Ar 
musų konsulų įkalbėjimu? Ar 
Grigaičio pertikrinimu konsu
lų kad paįtekmėtų Prof, žemai
tį duoti “skridimui” pinigus?

Konsulai turėjo matyti ir ži
noti ką jie remia, ir kuomet 
pamatė kad jau pereita ribos 

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir 
kitus tautinius laikraščiue.

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY. CONN.

ir visuomenė išnaudojama^ tu
ri pasakyti kur sustoti.

(Jeigu jie butų laikęsi ZlUCį 
“antro skridimo” nuošaliai, jų 
visai netiktų j tą reikalą veltu 
Jie patys įsivėlė, bet visuome
nę leidžia ir toliau klaidintu)'

Kada ALTASS bizunu spiria
mas “antrą skridimą” vykdyti, 
dėlto kad davė pinigus išaikvo- 
ti, “antro skridimo” ideališku- 
mas tuomi pasibaigia, ir jeigu 
prievarta išlėks ir net nulėk
tų, tai bus tik išgelbėjimas so
cialistų kailio, o už tai mes ne
turėsime prieš nieką raudonuo
ti. To ir linkėtume, nes gailų 
laikraštininkui 1 a i kraštininko, 
(nors Grigaitis buvo užtaisęs 
“Dirvai” pinkles net “antro 
skridimo” pinigais).

Apsilankykit Lietuvoje
Vienas iš geriausių meto se

zonų apsilankyti savo gimtinia
me krašte yra pavasarį ir ank
sti vasarą.

The Cunard White Star Li
nes, kurios turi keturis didžiau
sius laivus plaukiojančius At- 
lantiku tarp New Yorko, Cher
bourg© ir Southampton©, ruo
šia specialius plaukimus Į se
nąją tėvynę Velykoms, pavasa
riui ir vasarai. Išplaukimai su
tvarkyti taip kad kiekvienas 
gali pasirinkti sau patinkamiau- 
sią dieną išplaukimui iš New 
Yorko.

Daugelyje tų išplaukimų bus 
leidžiami Cunard kelionių pa
lydovai, kurie aprūpins kelei
vius visomis reikmenimis.

Visais laivais plaukia būre
liai jūsų vientaučių, su kuriais 
kartu važiuodami turėsit sma
gią kelionę.

keleiviai vykstanti Cunard 
White Star Linija turi progą 
pirkti laivakortes išsimokė) i- 
mo planu, taip kad užtenka iš
kart įmokėti tik 20 nuoš., o li
kusią; dalį išsimokėti kas me
nuo;

< ____________________________ t

Joseph K. Mergler
ADVOCATE . 

(Advokatas) 
Room 705

Tramways Building
159 Craig St., West
Telefonas: La. 0262

MONTREAL

Parsiduqda Farma
12 AKRŲ VAISIŲ ŪKĖ 

prie išgrysto kelio; geri 
budinkai, 1-4 mylios į pie- 
tur nuo North Madison, 
Ohio. Kreipkitės

H. E. Borkholder
R.F.D. 3 Madison,- O.

VISOKIOS
APDR AUDOS-INS URANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų

Apdi’audžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokių 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet

PAIN-EXPELLER

Parduodam Bulves
Tiesiog iš farmos, kurie par

siveš patys, gausit puikių bul
vių bušelį po 40c., pirmos rū
šies, skanios. Su atvežimu kaš
tuos 50c. bušelis. (16);

F. SANKALAS 
Chesterland, Ohio 

(Nuvažiavimas: Mayfield Rd. 
iki Gates Mills, ir už kalno pir

mas kelias po kairei)

KILLS PAIN

STONIS
RESTAURANT 

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA’

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.
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VALIO! ORO KARŽYGIS 
GERB. SPRAGILAS PA

GALIAU IŠLEKIA!
Propeleris gatavas, ale mo

tore susekė smyrio dul
kių ir plieno druožlių.

Tai matomai skridimo prie- 
. šininkų darbas.

Štai tolimesnis aprašy
mas musų sparnuoto oro 
karžygio kelionės iš Klyv- 
lando į Kauną su sustoji
mais, kaip užrašė “Dirvos” 
reporteris sėdėdamas prie 
radio ir klausydamas gerb. 
Spragilo apipasakojimų jo 
istoriškos kelionės. Gerb. 
Spragilas ir “Meteoras” dar 
vis randasi Islandijos salo
je:

Kovo 28 d:. Alo, gerbia
mieji, šiandien aš jaučiuosi 
visai sveikas! Vakarykštis 
pasivaikščiojimas man buvo 
Į sveikatą. Net poni Kon
suliene džiaugiasi ir tikri
na kad visas kreditas už 
manęs išgydymą priklauso 
jai, ką aš mielai ir atiduo
du. Ale aš misliu kad man 
dikčiai pagelbėjo gerb. Kon
sulo tankiai užfundvta val
stybinė, kurios jis nesigai
lėjo, kada poni Konsuliene 
nematydavo....

Rytoj šoksiu prie darbo 
ruoštis kelionėn, ba jau ir 
taip perilgai užtrukau šia
me pasvietyje. Dar žadam 
su gerb. Konsulu pplėkti 
oru ir apžiūrėti musų iš
rinktą Lietuvos tinginiams 
apgyvendinti koloniją. Bi
jau tik kad ji nesutirptų 
jeigu vasara čia bus šilta.

Kovo 29 d.: Šiandien iš
badau anksti, ba rupi • pri
sirengimas kelionėn. No
riu kaip nors greičiau skri
dimą užbaigti ir sugryžti į 
Klyvlandą švęst gerb. “Dir
vos” Redaktoriaus metines 
operacijos sukaktuves.

Rytas labai gražus, oras 
tyras, iš pietų vėjas pučia, 
net smagiau pasidarė, toje 
amžinoje sniegų karalystė
je. Atėjom pas oroplaną, 
ir Valio! “Meteoro” prope
leris jau gatavas — gata-. 
vai pritaisytas, net užnita- 
votas kad nenukristų, ba 
moksliški Sriubai nieko ne- 
giliuoja prieš tokį darbą 
kaip padarė šis kalvis, arba 
kai]) moka Lietuvos kalviai.

Gerb. Robotas atidžiai 
saugoja oroplaną ir nieko 
iki šiol prie motoro nepri
leido, tai yra vilties kad ne
bus nieko pikto padaryta, ir 
skridimas tęsis netrukdo
mai.

Štai va atėjo Islandijos 
Lietuvių Vilniui Vaduoti 
Sąjungos komitetas ir atne
šė užmokėti už propelerį. 
Man pinigų į rankas neda
vė, nepasitiki, ir bijo kad 
aš negaučiau “komiso”. La
bai protingi ir patriotingi 
žmonės.

O štai dar geresnė navy- 
na: pribuvo Reykjaviko po
nas burmistras su visa sa
vo miesto valdyba ir užpra
šė mane rytoj parodyt ore 
mirties kilpų, sako paskel
bė visoj saloj oro šventę 
mano pagerbimui. Jie ne

matė oroplano nuo pora 
metų, kada čia buvo atlėkęs 
Amerikos oro karžygis su 
savo pačia, gerb. Lindberg- 
has.

Smarkiai ruošiamės avia
cijos šventei (tik nedrystu 
paklausti ar jie rinks au
kas ir kam jas atiduos....)

Vakaras. Klausomės ra
dio programo iš Kauno: sa
ko kad visoj Vokietijoj Vo
kiečiai siunta, rengia pro
testo mitingus prieš Lietu- 
vą, kam nubaudė savo išda
vikus. O Lietuva, sako, ža
da pareikalaut Tautų Są
jungos kad Vokiečiai užsi
darytų savo burnas ii- nu
stotų kišusis į Lietuvos vi
dujinius reikalus, ba kai 
Hitleris gaudė ir šaudė sa
vo išdavikus Lietuva jam
visai nieko nesake.

Toliau, pranešė kad So
vietų Rusija dar labiau su
sirūpino Hitlerio rėkavoji-
mais, ir nutarė Lietuvą ap
ginkluoti pasiūlė Lietuvai 
mainais kanuolių ir šautu
vų ir bombų už Lietuviškas 
kiaules: už vieną treiginę 
kiaulę duoda dešimts šau
tuvų, už didesnę kiaulę duo
da kanuolę, o nuo paršiuko 
po bombą! Tai kaip mato
si, Lietuva su Rusija gyve
na labai komunistiškai: be 
pinigų apsieina, atlieka vis
ką mainais produktais.

Valio! lai gyvuoja Lietu
vos kiaulės! Už jų riebius 
lašinius komunistai galvas 
už Lietuvą dės!

Kovo 30 d.: Valio Reyk
javikas! Valio jo garbingas 
ponas burmistras! Šiandien 
tuoj pradėsim daryti ore 
mirties kilpas parodymui 
savo narsumo. Oras gražus, 
per visą naktį nuo stogų 
varvėjo, diena . graži, snie
gas minkštas. Kad tik per- 
greit neužpultų pavasaris.

Va jau mudu su gerb. Ro
botu keliamės į orą, gerb. 
Konsulas važiuoja su mu
mis. Vertas tokio pavaži- 
nėjimo, ba jis labai daug 
gelbėjo mano skridimui, be 
jo butume likę ant tos ledo 
lydies kur propeleris nulė
kė, ir butume nugarmėję 
kai pavasarį lydis sutirptų.

Motoros dirba gerai, pro
peleris ūžia kaip padugęs, 
orą kerta kai]) peilis kisie
lių. Kai pasileisim Kauno 
link, tikrai jokia kliūtis ne
sulaikys mus.

Atsiprašau, gerbiamieji, 
mudu su gerb. Robotu vi
sai užmiršom kad su mumis 
sėdi niekad ore nebuvęs 
gerb. Lietuvos Konsulas, ir 
kai pradėjom daryt mirties 
kilpas, jam ant širdies pasi
darė negerai, norėjo šokt 
laukan, ale gerb. Robotas 
sulaikė, tai mes jau nusilei
dom ir žadėjom pavežiot 
gerb. burmistrą, ale “Mete
oras” nukrito į gilų minkš
tą sniegą ir negalim dau
giau pakilt, 
baigia oro 
kad neimtų 
nas neišaltu 
ge.

Vakaras.
žomė pas gerb. Konsulą ir 
geriam valstybinę, paminė

Tuomi pasi
šventė. Bijau 
šalt ir oropla- 
šlapiame snie-

Vėl mes gry-

jimui Lietuvos pergalės sa
vo Hitleristų. Tokius išda
vikus turėtų po sausa šaka 
visus pakarti. Jeigu jiems 
Lietuva negera, ko nesi- 
krauto sau į Vokietiją!

Va klausomės Čikagos ra
dio programo: sako kad au
kos “antram skridimui” ei
na labai lėtai, jeigu visuo
menė nepasiskubins pinigų 
prisiųsti, ‘antras skridimas’ 
turės švęsti Čikagoje meti
nes “išleistuvių” sukaktu
ves....

Sako, gerb. Čikagos Kon
sulas prašo daugiau pinigų 
iš Lietuvos Aero Klubo, ale 
ten kilo skandalas tai var
gu bus galima pinigų iš ten 
gauti.... Norėčiau pagel
bėt “antram skridimui”, ale 
negaliu....

Kovo 31 d.: Valio Klyv- 
landiečiai! Valio Lietuvių 
salės pinaklio turnamentas 
ir košelienos vakarienė! Pa- 
mislinus apie košeliena, su 
kiaulių kojukėmis, ausimis, 
kremzlėmis ir drebučiais, 
actu užpiltą, net seilė var
va. .. . Nedrystu prašyt po
nios Konsulienės kad koše
lienos išvirtų, ale čia ir bu
tų bėda, ba čia labai mažai 
yra kiaulių, o iš briedžių 
ragų ir kanopų prasta bu-

Einam pas oroplaną —
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© )'©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'©@©(g)©©©@@@(§)@@@©©@(§)@@@(§)(§)(§)©©

“Dirva” yra didelis, 8 puslapių, 20 metų senumo, Lietuvystes reikalus ginantis savaitraštis.

po

DIRVA
CLEVELAND, OHIO6820 SUPERIOR AVENUE

PINIGUS SIŲSKITE SEKANČIAI: Įdėkit į laišką 
rašę ant voko ir laiške savo pilną antrašą pasiųskite.

pietiniais (arba pašto ženkleliais žemiau dolario) ir už- 
Visada reikia pažymėti už ką pinigai siunčiama ir kiek.

★Taipgi pasirinkit sau patinkam as knygas, Įrašykit jų vardus, ir knygos bus iš- 
— ir naudokitės DABAR!

$2.00 METAMS!!
su $2 Vertės Knygų Dovanu
★Stokit Į “Dirvos” skaitytojų eiles visi tie kurie dar jos neskaitot, o kurie skaitot — platin- 
kit ją tarp savo draugų. ★Per 20 metų eidama, “Dirva” tapo mylimiausiu laikraščiu Ame
rikoje, Lietuvoje ir kitose šalyse gyvenančių Lietuvių. Pamylėsit ją ir JUS kurie dar neskai
tėt iki šiolei. ★“Dirva” niekad iš visuomenes nieko neprašo bet vis duoda, — tame ir yra 
jos pasisekimas. “Dirvos” puikiausi raštai už ją kalba ir ją garsina.

★ “Dirva” visada turi puikių istorinių apysakų, gražių dainelių, smagių juokų, įvairiausių viso 
pasaulio, Amerikos ir Lietuvos žinių, ir šiaip visokių gražių, lengvų skaitymų ir informacijų.

★SKAITYKIT “DIRVĄ” NUO DABAR — dėlto kad be savo naudingų raštų, “Dirva” dar 
duoda dovanas knygomis — kas užsirašo visam metui “Dirvą” ir užsimoka $2.00, gauna do
vanų $2.00 vertės knygų! ★Kas kitas Jums tokias dovanas duos — todelei tapkite “Dirvos” 
skaitytojų nuo dabar — ŠIANDIEN! O tas lengva padaryti:
★Įdėkit i laišką $2.00 popierinius ir įrašę savo pilną antrašą viduje ir ant voko, pasiuskit Ad

ministracijai. ' . _ .
siųsta netrukdomai. Taigi, naudokitės šia pro ga

r © © ■ © ®

DIRVA

tų košeliena, nepratusiam, 
vaje! Gelbėkit, gerbiamie
ji: naktį užėjo šaltas oras, 
įšalo sniege, o mes rytoj 
žadėjom išlėkti Tikra Die
vo bausmė: visokiausios 
kliūtys.

Tuoj pradėsiu jieškot pa
galbos — žmonių kad padė
tų iškirsti oroplaną iš snie
go ir nuvežti į orodromą, 
iš kur turėsim pakilti.

Atsiprašau, gerbiamieji, 
šiandien šventa, sekmadie
nis, tai nieko negalųn prisi- 
šyt kad padėtų iškirst oro- 
ploną iš sniego....

Dirbam patys kiek galim, 
gerb. Robotas tame darbe 
labai gabus.

Turim viltį rytoj išlėkti, 
ir jei viskas gerai seksis 
vakare pasieksim Kauną.

Balandžio 1 d.: Alo, Klyv- 
landas! Alo “Dirva”! para
šykit ir išleiskit EKSTRA 
“Dirvos” numerį, ba mes 
jau KAUNE!

Brrrr Bizzzz! Zurrr Pa- 
tarkšt! Kabarkšt!!

Atsiprašau, tai ne pasiti
kimo muzika Kaune, ale 
musų radio biskį pradėjo 
neveikti, taisomės prieš iš
skridimą iš Reykjaviko kad 
kelionėje nebūtų bėdos.

Mes dar neišlėkėm, tai 
tik apgavimas jūsų, ba juk 
šiandien ‘pirma Apriliaus’!

“Meteorą” jau iškasėm iš 
sniego ir pakinkę briedžius 
atitempėm į orodromą, ir 
štai su gerb. Konsulu skren
dam į rytinį Islandijos kraš
tą apžiūrėt musų parinktą 
koloniją. Lietuvos tinginių 
maišams. Vakare sugry- 
šim, o rytoj — sudiev Is
landija !
..Balandžio 2 d.: Štai jau 
mes trusiamės aplink savo 
“Meteorą”, tas galingas 
plieno paukštis, sparnus iš
skėtęs laukia 'kada pasuk
siu jį rytų linkui — Lietu
vos linkui. Lyg pasakiškas 
oro žirgas Pegasas jisai nu
neš mane į Slabadą, kur su
važiavus laukia manęs visa 
Lietuva!

Jau motoros trata, jau 

propeleris purpia! Gerb. 
Robotas sėdi prie vairo, ba 
mes, gerb. Konsulo prašo
mi, sutikom užsukti į Brita
niją ir aplankyti tenaitinius 
Lietuvius ir parodyti jiems 
ore mirties kilpų. Iš čia į 
Britanijos salas visai neto
li tai sakau tegul gerb. Ro
botas valdo oroplaną, o iš 
ten aš paimsiu valdyti, kad 
į Lietuvą nulėkus žmonės 
matytų kas atlėkė ir kam 
garbę atiduoti!

Sudiev, gerb. Konsulas, 
ponia Konsuliene, ir visas 
štabas! Ačiū jums už vis
ką, ypač už išgelbėjimą ma
nęs ir oroplano nuo tos ly- 
dies. Nuvešim nuo jūsų ge
rų dienų į Lietuvą!

Jau lekiam — jau kylam 
į orą — jau štai po mumis 
atviras ledii pilnas vanduo, 
o Reykjavikas liekasi užpa
kalyje. Visi moja, verkia, 
o mes skrendam!....

Už kelių valandų pasiek
sim Britanijos salas, aplan
kysiu! Škotijos ir Londono 
Lietuvius, tikim gražaus 
priėmimo pas gerb. Lietu
vos Ministerį poną Balutį 
Londone.

5 vai. po pietų.
Alo, gerbiamieji, kas čia 

darosi, mes nerandam Bri
tiškų salų.... Rodos kelią 
pasirinkom gerą, ir jau lai
kas butų būti Anglijoje!

Kažin kas pradėjo dary
tis su musų motoru, jau ne
dirba kaip reikia, o neran
dam kur nusileist......... lau
visai pavakaris. Mes suka
mės ratu ir ratu aplink tą 
vietą kur turėtų Anglija.

Britiškas salas užuodžiau 
tik iš spirginamų Lietuviš
kų bekonų, kitaip nebūčiau 
žinojęs kur jos, ba visos sa
los migloje paskendusios.

Atsiprašau, gerbiamieji, 
čia va geografiją rodo kad 
Anglija labai miglotas kraš
tas — pataikėm atlėkti ka
da miglos ją apdengė, ir ne
matyt kur žemė. Bijau lei
stis kad neužkliutume už 
Londono aukšto tilto, arba 
už fabrikų kainų Glasgowe. 
O^motore tai turbūt pats 
aitvaras įsilindo — gargž

džia, ūžia, turim būtinai 
leistis.

Aha! Netoli Šetlandijos 
sala, ten išsigelbėsim!

Valio ir sudiev, Britani
jos Lietuviai!

Ačiū dievams! Jau mes 
Šetlandijoj. Nusileidom su 
didele rizika ant tos kalnuo
tos salos. Atbėgo žvejai 
mums i pagalbą. Labai ge
ri žmonės. Jau temsta, tai 
užprašė vakarienei, ir ža
dėjo pasergėt oroplaną, ale 
gerb. Robotas atsisako nuo 
jo pasitraukti.

Vakaras. Aš vakarieniau
ju, valgau žuvį ir geriu pie
ną, ale man rupi kas moto
rui atsitiko....

Balandžio 3 d.: Anksti 
rytas. Saulė čia anksčiau 
teka ir greičiau • prašvinta, 
ba čia jau arčiau į pietus.

Eidamas prie “Meteoro” 
pačiau ko nesitikėjau: čia 
žuvininkai augina daug ož
kų — tai nevidonai mane 
girdė ožkos pienu!. ... Kad 
jiems kur viduriai išsivers
tų! Nesakę ką duoda, gir
do be jokios gėdos! Nie
kad nesu ožkos pieno gėręs 
ir nesitikėjau gerti! Atsar
gesnis busiu Slabadoj, kad 
neužgirdytų ožkos pienu, 
ba ten tikrai ožkų karali
ja. ■ •.

Štai imam tyrinėti moto
rą, kas jam atsitiko! O 
kad juos kur šėtonai! Žiū
rėkit! motore pripilta plie
no druožlių ir smyrio dul
kių !!! Mano nuožiūra yra 
ar tik ne gerb. Robotas tą 
padarė, ba jis tik vienas 
prie oroplano buvo ir nieko 
neprileido.... Gal keršija 
man ir norėjo kad skridi
mas nepasisektų....

Prieinu prie jo ir duodu 
į ausį!

— Kas yra, gerb. Spragi

SUPERIOR MEATS
Visokių Rūšių Rūkytos Mėsos ir Dešros VELYKOMS 

Taipgi visokį skaniausi Sūriai.
Kviečiame savo kaimynus Lietuvius ateiti pirktis pas mus, 

gausit viską prieinamomis kainomis.
4506 SUPERIOR AVE. 

le? — sako jis.
— Ar dar tu nežinai: ar 

ne tu pripylei į motorą plie
no druožlių ir smyrio dul
kių? — sakau aš.

Gerb. Robotas atsistojo, 
ilgai mislino, ir sako:

*— Aš jau žinau kaip tas 
atsitiko: gerb. kalvis tą pa
darė! — sako jis.

— Kalvis? Tai aitvaras! 
Mušiu gerb. Konsului radio
gramą kad atimtų iš jo pi
nigus užmokėtus už dar
bą! — sakau aš.

— Jis tą padarė netyčia: 
kada jis taikė propelerį ir 
plonino ąšį ir gręžė skyles 
propelerį prinituoti, vėjas 
tą kenksmingą medegą į 
motorą suputė! — sako jis.

Man širdis atsileido. Ale 
laimingas aš, ba jeigu tas 
butų atsitikę kur virš atvi
rų vandenų....

Visą dieną valėm ir tai
sėm motorą.

Balandžio 4 d.: Šiandien 
ilsiuosi ir planuoju kokią 
prakalbą pasakysiu nusilei
dęs Slabadoje, kada minios 
ateis mane pasitikt. Iš čia 
į Kauną tik apie 12 valan
dų kelionės. Jau visai ne
toli kelionės galo! Net šir
dis smarkiau plaka.

Kitame num. bus daugiau 
apie musų oro karžygio ke
lionę.

Parsiduoda
Restaurantas, Aline

su 10 Įrengtų kambarių — vei
kia jau 30 metų; dabartinis sa
vininkas laikė 10 metų. Gera 
pelninga vieta, labai tinkamas 
užsiėmimas vedusiai porai. Kai
na labai žema, nuoma pigi. Par
duodam nes einam iš biznio.

Kreipkitės tuoj
3605 ST. CLAIR AVE.

HEnderson 8638
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LIETUVOJE
Klaipėdos Vokiečiu 

Klastingi Darbai

Kaunas. — Jau prieš' kelis) 
metus Klaipėdos krašte buvo 
pradėta kalbėti apie neteisėtus 
Lietuvos pasų išdavimus to 
krašto gyventojams. Bet visai 
krašto valdžiai esant Vokieti
ninkų rankose, šių kalbų nebu
vo galima patikrinti.

Pereitą metą jomis susido
mėjo krašto gubernatorius Dr.. 
Navakas. Jis tuojau tam tik
rai komisijai pavedė padaryti 
patikrinimus pasų išdavimo įs ■ 
taigoje. šių metų pradžioje 
komisija jau baigė darbą. Iš 
jos patikrinimo matyti kad 
Klaipėdos krašto pasų išdavi
mo įstaiga keliems tūkstan
čiams žmonių neteisėtai išdavė 
■Lietuvos pasus ir jiems pripa
žino Lietuvos pilietybę. Be to, 
labai daug krašto gyventojų 
gavo tam tikrus pažymėjimus 
kad jie turi teisę rinkti Klai
pėdos krašto seimelį. Tuo bu- 
du, tūkstančiai žmonių, žino
ma, Vokietininkai, neteisėtai 
dalyvavo Klaipėdos krašto sei
melio rinkimuose ir balsavo tiž 
Vokiškas partijas. Net paaiš
kėjo kad kai kurie dabartinio 
seimelio atstovai neturėjo rin
kimui teisės.

Anuomet galingos Vokiškos 
partijos nesidrovėjo viešai, per 
įtakoje esančias įstaigas, klas- 
tuoti Klaipėdos krašto seimelio 
rinkimus. Tsb.

MIRĖ RAŠYTOJAS 
KUNIGAS

Kaunas. — Kovo 9 d. Vil
niuje, universiteto klinikoje, 
po didelės operacijos mirė Kun. 
Prof. Juozas Skruodys.

Kun. Prof. J. Kkriodys yra 
senas Vilniaus Lietuvių veikė
jas ir žymus rašytojas. Jis 
buvo Vilniaus kunigų semina
rijos profesorius, ilgametis Vil
niaus Vytauto Didžiojo gimna
zijos mokytojas ir kurį laiką 
Švenčionių Lietuvių gimnazijo
je dėstė Lietuvių kalbą. Vil
niaus Lietuvių gimnazijoje be- 
mokytojaudamas praktiškai su
sidūrė su stoka vadovėlių. Do- 
del turėdamas didelio palinki
mo prie kūrybos, parašė ir iš
leido atitinkamus vadovėlius.

Kun. Prof. Skruodys pasiro
dė ir kaip publicistas rašyto
jas. Rašė jis ir scenos dalykė
lių. Tačiau vienas iš didžiau
sių jo kurinių yra “Dievakis”, 
net keturiose knygose. Rašė 
ir kitomis įvairiomis mokslo te
momis.

Jo asmenyje Vilniaus krašto 
Lietuviai neteko uolaus visuo
menininko, pavyzdingo žmo
gaus ir gero globėjo.

Kun. Skruodys ėmęs sirgu
liuoti, matydamas kad liga nuo
lat įsigali, atsigulė universite
to klinikom Po operacijos ta
čiau Kovo 9 d. mirė. Turėjo 
53 m. amžiaus. Laidotuvėse 
dalyvavo visa Vilniaus Lietuvių 
visuomenė ir atstovai iš Šven
čionių. “L.A.”

Išdavikų Advokatas 
Agitavo Užsienio 

Žurnalistus

štai kokių dalykų atsitiko 
Kiaipėdos nązių išdavikų tar
dymo byloje, kaip praneša paš
tu Tsb., iš teismo eigos:

Lietuvos kariumenės teisme 
valstybės išdavimo byloje to
liau tęsiama kaltinamųjų gynė
jų kalbos. Ilgas kalbas pasa
kė žymus Lietuvos advokatai, 
Stankevičius (Dr. Neumanno 
gynėjas iš susitarimo) ir “Lie
tuvos advokatų karalius“ And
rius Bulota.

Kaip jau minėta, po sunkių 
prokuratūros ir civilių jieško- 
vų kaltinimų, gynimo, advo
katų pozicija labai sumažėjo. ■ 
Jiems neliko rimtų argumentų 
teisiamųjų nekaltumui numa
žinti. Vytauto Didžiojo uni
versiteto profesorius Adv. Stan
kevičius kalbėjo dvi dienas. Jis 
pareiškė kad yra visiškai su
prantamas Lietuvos vyriausy
bės ir teisingumo organų susi
rūpinimas pavojumi iš Vokie
tijos pusės. Jeigu čia butų ne 
teismas o laisvi ginčai tai Adv. 
Stankevičius, pats, sako, atsi
stotų ne gynimo o kaltinimo 
pusėje. Tuo budu ir gynimo 
advokatai pripažysta kad Neu-Į 
manno ir Sasso partijų varyta 
valstybės išdavimo darbai yra) 
skaudus nusikaltimas, kuriam 
apginti nėra jokių įrodymų.

Toliau, Adv. Stankevičius sa
ko kad jeigu Dr. Neumann 
tikrai perdavė Vokietijos gene-1 
valiniam konsului šreiberio di
rektorijos surinktas žinias a-

buvo jų reikalas ai*' ne? Adv." 
Bulotos kalba buvo neilga, pil
na linksmumo ir mažai patei
sinamų davinių.

Kovo 15 d. kalbas pradėjo 
kiti advokatai. Kovo 13 d. tei
sme atsilankė Lietuvoje viešė
jęs švedų žurnalistai. Jie kal
bėjosi ir teiravosi informacijų 
pas Lietuvos žurnalistus. Tuo 
metu nei iš šio nei iš to prie 
švedų priėjo Adv. Lichtenštei
nas (Vokiečių kilmės), Jesučio 
žudikų gynėjas, ir pradėjo šve
dus agituoti prieš Lietuvą. To- 
kis advokato pasielgimas sukė
lė pasipiktinimo 'pas visus už
sienio spaudos atstovus. Tsb.

Warner Bros. Teatruose
Hippodrome teatre Will Rogers 

pasekmingai traukia publiką filmą 
‘Life Begins at 40’. Ta filmą su
laikyta kitai savaitei. Sekančią sa
vaitę pradės rodyti ‘George White 
1935 Scandals’, kas bus vienas iš 
įdomiausių naujų dalykų Hippo’dro- 
mc teatre. 250 gražuolių bus vaiz
duojama prie kitų įdomybių.

Uptown ir Varietv teatruose tu
ri gražias filmas, kurios sutraukia 
daug žmonių. Dabar statoma įdo
mus paveikslas ‘Clive of India’ ir 
‘Sweet Music’. Tuojau vėl bus pa
tiekta nauji paveikslai.

The Warner Brothers gamina nau
jas ir įdomias filmas, muzikalius 
dalykus, kurie publikai geriausia pa
tinka. Newman pradės rodyti nau
jus Amerikos vaizdus.

mo darbas ar ėjimas iš Common 
Pleas Teismo į aukštesnį tei’smą bu
vo atliekama teisingai ar klaidingai. 1

Laikas nuo laiko, gabus advokatai 
prisilaikė vieno budo (apeliacijų ei- Į 
gos), tačiau patirdavo kad aukštes
nis teismas nusprendžia jog reikėjo 
prisilaikyti kitokio budo. Taip dau 
gelis gerų bylų būdavo atmetama. 
Nekurtos jų buvo net pusiau tragiu- 
gos. Tik paprastas tekniškumas at
mesdavo daugybę svarbių teismo by
lų.

Daug metų atgal, Suv. Valstijų 
Aukščiausias teismas nubraukė ir 
manaikino šitą ‘kabliuką’, įvedant 
patvarkymą kad jeigu buvo einama 
ne tuo budu, teisme vistiek buna by
la . priimama, o tik pataisoma tas

klaidingai paimtas žingsnis.
Dabar Atstovų Bute tapo praves

tas labai geras bilius, kuris prašali
na tą netikrumą apeliacijų bylose.

Tas klausimas dabar pavestas Se
nato Teisių Komitetui.

Tikimasi kad senate jis bus priim
tas ir dus atidaryta kelias teisingam 
bylų pravedimui.

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

Hippodrome Theatre
‘GEORGE WRITES’ 1935 

CANDALS’

Penn Square Theatre
Šis teatras perėjo į kitas rankas. 

Nauji savininkai yra taip vadinama 
Film Guild, biznio žmonių organiza
cija. Bus rodoma filmos iš visų 
kraštų, Sovietų Rusijos, Prancūzi
jos, Italijos, Ispanijos ir kitų, visos 
importuotos. Sekanti filmą bus ro
doma iš Sovietų Rusijos, ‘Comrade
ship’ (Draugiškumas). Naujas šio 
teatro vedėjas yra Mr. Nathan.

Penn Square teatras randasi ant 
Euclid prie E. 55th S't. Kitą savai
tę bus Prancūziška filmą, ‘A nous 
la Liberte’. Prie visų filmų buna 
Angliški paaiškinimai.

Rašo Adv. James Metzenbaum 
Ohio Valstijos Senatorius 

o o o 
‘SUDAUŽYTAS’ PRIEDAS

Tarp daugybes taip vadinamų ap
sauginių taisyklių, pereitą savaitę 
Ohio valstijos seimui buvo patiekta 
sumanymas priversti visus šioj val
stijoj važinėjamus automobilius, iš
dirbamus po sekančio Sausio mėne
sio, turėti ‘saugius’ arba ‘nesutiška- 
mus’ stiklus. Tačiau, paskutinį mo
mentą, priedas kuris pirmiau buvo 
komiteto atmestas, buvo patiektas, 
nežiūrint protestų, ir priimtas, su 
ta pasekme kad autobusuose, iš visų 
langų tik du užpakalinių sėdynių 
langai turėtų būti iš ‘saugaus’ stik
lo, o kiti visi pasažieriai važiuos 

įsėdėdami prie paprastų stiklų.
Taigi labiausia pageidautas auto

busų ‘saugumas’ tapo ‘sumuštas’.
SENI AUTOMOBILIAI

D'augeliui bus įdomu patirti kad 
yra pasiūlytas bilius taikantis pra
šalinti iš gatvių negeistinus senų 
automobilių sukrovimo laužus. No
rima padaryti kad senų automobilių 
rinka nebūtų arčiau 500 prie gatvių 
ir nearčiau 1000 pėdų prie gyvena
mų namų. Senų automobilių parda
vėjams butų pavelyta pusė metų lai
ko susirasti sau kitas vietas prisi
taikymui prie šio įstatymo.

PERTVA RK YS APELIACIJ AS 
Per eilę metų, buvo lyg ir spėji-

DIDELES IMTYNES
CENTRAL ARMORY

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

's Balandžio-Aun’ 10

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) 
__________________________

George White, garsus savo spek- 
takliškais ‘George White’s Scandals’ 
dabar patiekia judamose filmose sa
vo muzikali pavaišinimą, ‘George 
White’s 1935 Scandals’. Tai yra 
paskutinis didžiausias žodis paveik- 
slinio palinksminimo, gražus kome
dijos ir muzikos kurinis kuriuo pla
čiai pasižymėjo George White kai
po palinksminimu princas. Šis žy- 

I mus dalykas pradedamas rodyti šeš
tadieni, Balandžio 6 d. Hippodrome 
Teatre.

Ši antra metine laida, pagaminta 
pastangomis Fox Films, turi daugy
be žvaigždžių-artistų. šešias naujas 
dainas, virš poros šimtu gražuolių, 
ir tarp kitų ‘George White’s Scan
dals’ yra James Dunn, Alice Faye, 
Ned Sparks, Lyda Roberti. Cliff Ed
wards, Arline Judge, Benny Rubin. 
Elinor Powell.

Prie visko, pati to veikalo tema 
yra savaimi turininga, nudailinta 
komedija, drama, ir publikai bus tik
ri palinksminimu.

Prie to. bus rodoma komiškas kar
tūnas, naujausios žinios, ir tt.

pie Lietuvos šaulius, tai čia yra 
naujas, smarkiai baustinas nu
sikaltimas, tai jau šnipinėjimas 
svetimos valstybės naudai.

Adv. Bulota pareiškė, visiš
kai neabejoja kad visokio nu
sistatymo Vokiečiai iš anapus 
Nemuno visada ir visokiais bu
dais norėtu kad Klaipėdos kra
štas gryžtų prie Vokietijos. 
Vokiečiai visada bandė kištis į 
Klaipėdos reikalus, nežiūrint ar
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| WILKELIS FUNERAL HOMEl 
E Licensed Funeral Director
E 6522 Superior Avenue =
E NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
j-j Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok E 
= musų patarnavimas, 'Užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
s lygus, be tsižvelgimo į kaštus. £

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo — 
E derniškas. ~
S HEnderson 9292 e
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Atsilankykit ir šiose imtynėse — matysit visą 
eilę gabiausių imtikų, parinktų stipruolių, 
žinomų plačioje Amerikoje ir Europoje.

Tikietai: 40c. — 75c. — 90c — $2.00
Karolis Požėla, promoter. Jonas Jarus, Asst. Promoter.

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.

Naujos Vasarinio Stiliaus
Jau gatavos jūsų asirinkimui

VYRAMS IR VAIKINAMS $2.45
NAUJŲ PAVASARINIŲ STILIŲ ir

SKYBĖLĖS $2.95
Visokių pavidalų! visokių mėgiamų spalvų!

Gražus Marškiniai, vienos spalvos ir margi, ................. $1.00
Naujo Pavidale Vyriški Short ir Shit ............................. 45c
Šilkiniai Kaklaraiščiai, gražiausiu pavidalu ir spalvų ..... 65c 

2 už $1.25
Gražios šilkinės Kojinės.............. 25c

IK K.« & RŪCH CB.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road 

-uiiiimiiiniimitnuiii:i'’uiii{iitiii!iiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiiHiuiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF | BELLA C. J AK UBS | 
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore) E 
= Lithuanian Funeral Home 7
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
T ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- ■ = 
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- E 
nių pervežimui į ir iš Jigonbučių. Kainos sąžinin-

= gos. žemiausia kaina ūž palaidojimą, sulyg jūsų pa- E 
E sirinkimo. Reikale įlelefonuokit. =
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 Ę
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ATSAKOMYBĖ

Che
<■> A

& CS?

Crust Company
Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir 

Jūsų Kaimynystėje Didžiajam CIevelande ir Aplinkui

SUTRAUKTA APYSKAITA STOVIO KOVO 4, 1935

TURTAS

Apyskaita Stovio
of the

Society for Savings in the City of Cleveland

TURTAS
Pinigai Rankose ir Kituose Bankuose .....................................
United States Valdžios Sekuratai, tiesioginiai ir pilnai 

garantuoti ...................................................................................
Miesto, Valstijos ir kiti Bondsai .............................................
Pirmo Mortgage Paskolos ant Nejudamo Turto ...............
Paskolos ant Užstatų ...................................................................
Bankinis Namas ir Žeme .............................................................
Kitokis Turimas Nejudamas Turtas ...................... ...............
Suėję Nuošimčiai ir Kitas Turtas, kartu Depozitai sudėti

Federal Deposit Insurance Corp’n .......................................
Viso............................................................................

Kapitalo Notos ............................................... $3,000,000.00
(Atsakomingos už depozitus ir kitą 
turtą sudėtą į the Society)

Perviršio Fondas
Nepadalinti Pelnai .........
Rezervas Dividendams

• Rezervas Taksams .........
Taupymų Sąskaitos ...... 
Kitokia Atsakomybė . . . .

Viso.........

4,000,000.00

įneorper-afed i&QS

31,577,117.97
29,997,313.07
30,469,002.59

2,873,517.18
1,250,000.00
1,488,030.99

$114,005,776 94

7,000,000.00
757,366.38
401,371.16
357,556.91

105,444,627.58
104,854.88

. . ..$114,065,'776.91

ituthe City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

Pinigai Rankose ir Bankuose ............... $ 65,658.449.98
United States Valdžios Bondsai ir Certifi-

katai.tai, kartu kitokis turtas pilnai ga
rantuotas U. S. Valdžios...................... 58,253,860.96

Valstijos, Miestų ir k. Bondsai ir Invest- 
mentai, kartu Akcijos Federal Reserve
Banke, neskaitant Rezervo................. 17,888,920.85

Paskolos, Diskontai, Išdavos, be Rezervo 138,897.361.71
Bankiniai Namai ..................................... 6,296,547.57
Kitas Nejudamas Turtas ..................... 6,953,155.69
Nuošimčiai ir Suėję Pelnai ir kiti šalti

niai, ir Užstatas Depozitų Apdraudai 5,706,517.04
Kostumerių Užstatai ir Kredito Laiškai

Pavesti šiam Bankui............................ 240,450.00
Viso ................................. 299,895,263780

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo Notos ............ $ 15,000,000.00

(Atsakomingi už Depozitus ir kitą Turtą)
Capital Stock ................ 13,800,000.00
Perviršis ir Nepadalintas

Pelnas '......................... 3,665,668.40
$ 32,465,668.40 

Rezervas Taksams, Nuošimčiui, etc.........  1,538,238.96
DEPOZITAI . .

Pareikalavimui ............$105,395,192.88
liglaikiniai ................... 144,872,857.48
Pinigų Balansas Palikimų
ir Corporate Trust Departments
(Preferred) ................. 14,175,884.95

1264,443,935.31
Kitokia Atsakomybė ..................................... 1,206,971.13
Prižiūrėjimai ir Kredito Laiškai Atlieką-

mi Kostumeriams .................................  240,450.00
Viso ................................. 299,895,263.80

MEMBER. T’ELEKAL RESERVE SYSTEM
MEMBER ‘‘LEVELAND CLEARING HOUSE ASS’N
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GALVOJA APIE NAUJUS 
TAKSUS. Pradėjus kalbėti ir 
reikalauti panaikinti rūbų ir 
maisto taksus, Ohio valstijos 
gubernatorius tuoj pradėjo gal
voti apie išradimą naujų taksų 
į vietą tų, jeigu rūbų ir mais
to taksai butų panaikinti, ži
noma, neskubina rūbų ir maisto 
taksų panaikinti, ir gal praeis 
pora mėnesių ar net ateis kitas 
ruduo iki kas bus pradėta da
ryti. Paveizdan, vienas Cleve- 
lando atstovas valstijos seime 
siūlo daryti visuotinus balsavi
mus taksų reikale tik ateinantį 
Lapkričio mėnesi.

Kongreso narys Martin L. 
Sweeney pradėjo vajų už pra- 
vedimą valstijoje įstatymo ku
ris ant visados uždraustų tak
šnoti maistą, pastogę, rubus ir 
kurą.

ADV. R. SKIPIČIO priėmi
mo rengimo pasitarimas įvyks 
“Dirvos” redakcijoje antradie
nio vakare, Balandžio 9 d., nuo 
7:30 vai. Visi tautiškų drau
gijų ir Katalikiško Dr-jų Są
ryšio atstovai prašomi pribūti.

Užsienio Lietuviams Remti 
Dr-jos pirmininkas Adv. Skipi
tis jau atvyko Amerikon ir tu
ri prakalbas rytinėse valstijo
se. Clevelande jam priėmimas 
ruošiama Gegužės 15 d.

NORI KARIŠKOS ORO STO
TIES. Suv. Valstijų karo vy
riausybė nori įsteigti visoje ša
lyje j strategiškuose punktuose 
orlaivyno stotis. Tame suma
nyme nėra paminėta nei Cleve- 
landas nei kitas miestas, prie 
didžiųjų ežerų.

Clevelandiečiai pradėjo kelti 
reikalavimus kad oro laivyno 
stotis butų steigiama ir Cleve- 
iande.

UŽSAKĖ 665 TRAKTORIUS. 
Suv. Valstijų Agrikultūros De- 
partmentas užsakė Cleveland 
Tractor kompanijoje padaryti 
665 traktorius, kurių bendra 
suma siekia $2,303,344. Toje 
dirbtuvėje dirba .500 darbinin
kų, tą užsakymą gavus darbi
ninkų skaičius padidinta iki 
750, ir darbo bus iki vasaros 
pabaigos.

RŪBŲ VALYTOJŲ STREI
KAS PASIBAIGĖ. Pereitą sa
vaitę kilęs rūbų valytojų įstai
gų darbininkų streikas pasibai
gė ir 1,200 darbininkų pradėjo 
dirbti.

KORTAVIMAS. Moterų Au
šros Vartų draugija rengia kor- 
tavimo vakarėlį šį sekmadienį, 
Balandžio 7 d., Šv. Jurgio para
pijos salėje. Dovanos duosis 
prie kožno stalo, taipgi bus už- 
kandžia. Pradžia 6:30 vakare, 
įžanga 25c. Komisija.

VELYKŲ MARGUČIŲ PA
RODA. “Dirva” šymet turės 
savo lange Lietuviškų Velykų 
margučių parodą. Kurie mo
kate gražiai kiaušinius išmar
ginti, atneškit po vieną (nedau
giau du) ir jie bus išdėti “Dir
vos” administracijos lange ke
lios dienos prieš Velykas ir po 
Velykų. Nevėluokit atnešti.

Kurie norės, paskui galės at
gauti savo margučius atgal.

PARSIDUODA JEWELRY KRAUTUVĖ
(Gera proga Lietuviui Laikrodininkui)

Gerai išdirbta sena vieta, ant dideles viešos gatvės, mirusio JONO LA- 
ZICKO laikrodžių taisymo ir brangmenų pardavimo krautuvė, apgyventa 
Lietuviais Ir maišytų tautų žmonėmis. Visos prekės, itisymai ir reikme
nys. Per daug metų biznis ėjo gerai. Parduoda palikimo administrato
rius, visai pigiai, nereiks net visą kainą sumokėt. duodama išmokesčiui. 
Gera proga vietos ar kito miesto Lietuviui. Kreipkitės tuoj šiuo adresu:

T. LAZICKAS 1078 E. 77 Street Cleveland, Ohio

PRAKALBOS
TEMOJE

KAS YRA NETIKRI PRANAŠAI
KAIP JUOS PAŽINTI IR PA
ŽINUS NUO JŲ APSISAUGO'! 
kad nebūtume dalyviais jų slo

gų, kurios neužilgo ateis ant 
jūsų.

Prakalbos bus labai įdomios 
Kalbės

i S. BENECKAS 
Chicagos.

Sekmadieni, Balandžio-April 7,

LIETUVIU SALĖJE
Durys atdaros nuo 2 vai., prasidės lygiai nuo 3 po pietų.

Rengia ir kviečia Jehovos Liudininkai.

MOKĖTI GALĖSIT CLEVE
LANDE. Clevelande tapo ati
darytas skyrius Home Owners 
Loan Corporation, ir kurie ga
vo paskolas, atsimokėjimus ga
li atlikti Clevelande, Standard 
Buildinge, šiokiomis dienomis 
nuo 8:30 iki 4:30, ir šeštadie
niais iki 12:00.

PELNINGAS VAKARĖLIS. 
Pereitą sekmadienį surengtas 
Lietuvių salės naudai vakarėlis, 
kortavimas ir košelienos vaka
rienė pasisekė gražiai. Buvo 
apie 100 žmonių, kurie smagiai 
pasikortavo, pinaklio čampijo- 
natą laimėjo S. Baranauskas ir 
Skodis.

Vakarienė svečiams duota 
tikrai skani; košelieną pagami
no ponios židžiunienė, Skarnu- 
lienė ir Baranauskienė. Publi
ka salėje išbuvo iki netoli 11 
vakaro. Salei atliko keliolika 
dolarių pelno, kuris skiriamas 
salės pagražinimui.

Nors šiaip sau publika lan
kosi, bet nesimatė salėje vadi
namų musų veikėjų, kurie ro
dos visai nesiinteresuoja musų 
visuomenišku gyvenimu ir Lie- 
tuviškomi įstaigomis. Jiems 
smagiau namuose kur susėdus 
kortuoti ir alutį maukti....

Lietuvių salės naudai rengia
ma dar vienas vakaras Gegu
žės 26 d. Apie tai bus praneš
ta vėliau plačiau. Komisija.

ATEIKIT ATSIIMTI. Kurie 
turit dar neatsiimtų paduotų 
pataisyti laikrodėlių, žiedų ar 
kitokių daiktų mirusio Jono La- 
zicko Įstaigoje, ateikit atsiim
ti. Krautuvė bus atdara per 
savaitę laiko. 6407 Superior 
avė. Adm.

KORTAVIMAS TĘSIASI. 
Neužmirškite kad Moterų Lab
darybės Draugijos kortavimas 
atsibus ir šį sekmadienį, Ba
landžio 7 d., 7 vai. vak., naujos 
parapijos salėje. Įžanga visai 
maža, o prie kortavimo duoda
ma skanus užkandžiai ir dova
nos kožnam stalui.

Kviečia Komisija.

ATŠAUKIAME NETEISIN- 
G1Ą ŽINUTĘ tilpusią Birželio 
29 d, 1934 m., vietinėse žinio
se, antgalviu, “Dr. Vitkui Pa
tartina”, ir atsiprašome p. J. 
Armoną už padarytus nemalo
numus del minėtos žinutės, ir 
kiti laikraščiai ar šiaip asme
nys kurie pasinaudojo minėta 
žinute ir padarė p. J. Armonui 
nemalonumų, privalo tą atitai
syti. Po šio atšaukimo visas 
nesusipratimas tarpe J. Armė
no ir “Dirvos” tampa galutinai 
likviduotas. Tiek p. K. S. Kar
pius su “Dirva” ir iš kitos pu
sės J. Armonas nebandys kar
toti iki šiolei buvusių nesusi
pratimų. Nuo dabar pasilieka 
geri santikiai.

SUMAŽĖJO ŠELPIAMŲ EI
LĖS. Ohio valstijoje šelpiamų 
bedarbių skaičius sumažėjo pu
sėtinai, kaip skelbia šelpimo 
biuras. Per Vasario mėnesį at
simetė nuo pašalpų 31,514 as
menys, daugiausia kituose aps- 
kričiuose, ne Clevelando srity
je.

VIRSTA DAINININKU, ži
nomas smuikininkas, Greičių 
sūnūs Vincas, pradėjo ir dai
nuoti. Jis pirmą kartą pasi
rodė viešai Šv. Jurgio bažny
čioje pereitą sekmadienį, gie
dojo per mišias duetą su Petru 
Akeliu, tenoru. Vincas turi 
gražų basso, nors yra tik 17 
metų amžiaus. Linkėtina jam 
lavintis ir toliau. Savas.

AKRONO LIETUVIŲ DRAU
GIŠKO KLUBO basketbolo lo
šėjai pereitą sekmadienį buvo 
Clevelande “sumušti”: juos nu
galėjo Šv. Jurgio parapijos lo
šėjai.

Bet tas pats Akroniečių klu
bas yra nesulyginamas kada 
ateina pasirodymas scenoje.

Akroniečiai pasiaukavo Cle
velando Lietuvių Darželiui, pa
siryždami sudaryti programą 
vakarui Gegužės 19 d., kuris 
įvyks Lietuvių salėje. Tegul 
tada kas iš tokių jaunų grupių 
su mumis susilygina! — sako 
Akroniečiai.

Tikrai, Gegužės 19-ta diena 
bus Akrono Lietuvių diena Cle
velande. Pusė Akrono Lietu
vių atsilankys į Lietuvių salę.

Clevelandiečiams yra puiki 
proga iškalno pasirūpinti sau 
tikietus tai dienai, nes dabar 
parsiduoda po 25c., ir yra pro
ga gauti vieną iš 18-kos pini
ginių dovanų prie įžangos. Tą 
pačią dieną tikietai bus 35c. ir 
jokios dovanos už juos neduos.

Visame Clevelande platina
ma tie Darželio tikietai. Rep.

GAUS PINIGŲ. Kaip tiktai 
prasidės skirstymas Preziden
to Roosevelto $4,880,000,000 
sumos viešiems darbams, Cle
velando srityje tiems darbams 
bus gauta keliolika milijonų do
larių. Jau paduota prašymai 
sumoje $42,000,000, tačiau ne 
visiems tiems darbams kuriems 
prašoma, bus duota.

GATVEKARIŲ motormanai 
ir konduktoriai reikalauja algų 
padidinimo 20 nuoš., kartu su
trumpinimo darbo valandų ir 
kitų pagerinimų darbe.

Prie gatvekarių dirba viso 
apie 3000 motormanų ir kon
duktorių ir visi priklauso prie 
unijos.

AUTOMOBILIAIS Clevelando 
srityje iki Balandžio 3 d. suva
žinėta jau 76 žmonės.

ŽADA DUOTI DIRBTI. Šį 
mėnesį prasidės darbai Cuya
hoga apskrities vieškelių taisy
mo ir žada apie 900 vyrų pa
imti prie tų darbų. Tie darbai 
yra politiški, žiūrėsim ar daug 
Lietuvių gaus dirbti.

DAUGIAU DIRBA. Cleve
lando srityje per Kovo menesį 
darbuose buvo 66,809 darbinin
kai, Vasario mėn buvo 65,881. 
Žinios surinktos iš 100 žymes
nių išdirbysčių.

GRYŽTA Į FARMAS. Cu
yahoga apskrityje farmų skai
čius 'padaugėjo. Daugiau mie
sto žmonių išsikėlė gyventi į 
ukes kuomet užėjo depresija.

1930 metais Cuyahoga apsk. 
buvo 1299 farmos, o 1935 m. 
jau yra 2297.

Dešimtyj apskričių Ohio val
stijoje farmų skaičius pakilo 
nuo 23,796 1930 metais iki 
32,858 1935 metais.

1920 metais farmų buvo apie 
27,000 tuose apskričiuose, bet 
nuo tada pradėjo mažėti, dau
gybė važiavo į miestus.

Specialiai

VELYKOMS

TIKTAI
PER TRIS SAVAITES

Steam Oil Wave ............... $2.50
Croquinole Wave ............... 3.00
Eugene Water Wave (push 
wave, no anmonia) 4.50 & 5.50
Henna Pack ................................75
Shampoo & Set:

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

Susitarimui telefonuokit 
HE. 9649

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

AMONGST OUR
LITHUANIANS

CARD PARTY
Ladies society of St. George’s 

Ausros Vartų, are to hold a Card 
Party, Sunday, April 7th, at the 
Parish Hall, at 6:30 P.M., doors will 
be thrown open for a pleasant even
ing of card playing. Admission only 
25 cents.

LITHUANIAN HALL BENEFITS
A group of a hundred or so spent 

a most plaintive and enjoyable even
ing putting their best efforts to
wards winning a prize of value, a 
beautiful radio lamp, at the pinochle 
and Kosielenas Party held at and for 
the benefit of the Lithuanian Hall.

Most of the participants were 
elderly civic minded, culture-inclin
ed people. Everyone enjoyed this 
splendid pastime, so well whiled a- 
way.

“Kosielenas” was used for the first 
time, attracting many.' It was made 
by the three excellent cooks, Mrs. 
Barry, Mrs. W. Zidzunas, and Mrs. 
Skarnulis.
Hearty thanks and appreciation are 
extended to all who did their part 
in supporting a cultural project, such 
as this.

DETROIT, MICHIGAN
Mr. Jonas Homchis, president of 

the Acme Pie Company of Detroit, 
Michigan has just recently opened 
branches in Cleveland, Ohio, and Buf
falo, N.Y.

His son John, attends Wayne Uni
versity at present. This young man 
is also noted as an excellent violinist.

YOUNGSTOWN
GATHERED WHILE I GAPED
Peewee Kodis did not get that 

blackeye while spying for this column. 
His own story is that he was struck 
by a ping pong ball.

Believe it or not, maidenly modesty 
still exists. Ann Subonis has done 
away with everyone of her baby 
pictures, much to the disappointment 
of all the boys who asked about them.

Don’t be alarmed if you hear Joe 
York mumbling to himself. He will 
be practicing his lines in the play.

Why do Charlie Nevers and Jimmy 
Yurchison haunt that gas station on 
Front St? Investigation has thus 
far revealed no scandal but— who 
knows.
The Adventures of the Super-Spy 

Sappo, in Youngstown.
During the tour of the city, Sappo 

was gravely frightened by a view 
of the blast furnaces. He believed 
that Hell-fire was breaking loose 
and that the day of judgement had 
come.

He has been given a pair of zip
per shoes so that he need not cut his 
shoe laces every time he takes his 
shoes off.

Aftr he had been missing for simc 
time Sappo was found in jail. He 
was charged with swimming in the 
Mahoning River without benefit of 
covering. If Sappo fails to send in 
his spy report ,it will be because 
he has not yet recovered from his 
attack of mumps.

He became airsick while riding the 
elevators of the Central Tower. It 
seems that he is much to delicate a 
fellow to be a spy and the Super
Snooper Syn. is breaking the Child 
Labor Laws by hiring him.

For the “Advice to the Lovelorn”
Editor...........

Dear Hearts-ease: My women 
trouble has become so complicated 
that I am greatly in need of advice. 
Everywhere I go I am beset by 
crowds of girls who want my auto
graph. When I attend a dance, it’s 
practically a marathon for they will 
not let me rest. The “hag line” al
ways has me lined up for every 
single dance. They write discon
certing notes to me, the contents of 
which I am too delicate to reveal.

If I encouraged this condition at 
all, it would be easily explainable, 
but I am a modest and retiring young 
man. I’t can’t be that they love 
me for my looks because I am not 
much more handsome than Fredrick 
March. Sometimes I think that they 
are attracted to me because of my 
ability to write sentimental poetry.

Perhaps you will think what I 
call trouble is really a blessing. The 
advances the girls make are not re
pulsive, it is the spirit in which these 
advances are made that bother me. 
I am tormented with the thought 
that they love me not for myself 
alone but that they are merely pub
licity mad women interested in my 
literary connections.

I am desperate. How can I un
ravel the knots in my love-life? 
Are these women who have come 
into my life merely scheming fe
males or are they naturally love-sick 
girls? Help me in my hour of need, 
oh, Hearts-ease.

Innocent Bystander

LIETUVIŠKA
DUONA

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

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

Frank Kuncaitis
LIETUVIŠKA KEPTUVĖ 

4229 West 130th St.

UNCENSOREU
SIDE GLANCES

BY K. .1. M.?
AT THE LITHUANIAN HALI,
BENEFIT PARTY—

Always enjoying a good wrangle, 
I managed to glid in, on my nerve, 
to the Card and Kosielenas Party 
held at the Lithuanian Hall, Sunday, 
March 31st. I do not take any 
particular interest in card playing, 
but I do enjoy listening to the gab
bing of why I didn’t do this and 
you forgot to trump that, arguments 
after each game. As things pro
gressed rather slowly I indulged in 
my usual sport of dipping between, 
under, and alongside the tables and 
picked up a few glimmers, some of 
which arc:...........

Laugh or Scream—
Messrs. George Brazaitis and An

thony Daniels, were the bartenders 
for the evening. Brazaitis tended 
bar and his business, while Daniels 
cracked jokes and ice.

Ensnared—
Mr. Andrew Ivinskas, male nurse 

and chiropractor, was tackled with 
a barrage of queries from that ever
information-seeker—our editor. Did 
anyone ever see Pete really happy 
unless he had someone cornered and 
contented only after picking the 
victim clean of information?

Dieting—
Miss Mary Balcrius may be a 

public nurse, always looking for a 
partner to debate with,, but she cer
tainly doesn’t have to search, for 
anyone to help her regain her ap
petite. D'id that woman put away 
a helping of jellied pigs feet and 
bread, or was I having a nitemare? 
The most humorous part of the story 
is, she explained to her bridge part
ners that she was dieting, and at 
first didn’t really care for any. I 
bet 2 to 1 that only politeness kept 
her from asking for a second round.

Unhandy- Andy—
Mr. Skarnulis tried to be helpful 

in the kitchen, when it came to mess 
time, but he succeeded only in mess
ing up several pots and pans. He 
got the bum’s rush in a hurry.

Team-Work—
An impression of two extra lively 

modernists—Bertie and Eleanor Sko
dis. ...A whirlwind of Cantor, Pen
ner, Mother Goose Nursery Rhymes, 
Garbo, Gracie Allen and a Fuller 
Brush man wrapped in one. They 
proceed by knocking one off their 
balance amid a gusto of wit and 
humor, then continue to pick you 
up and sell you your own over
coat or a ticket for this or that. 
A prize was raffled at 10c a chance, 
when the total number of tickets 
sold was added up these two super
salesladies had hooked 49 out of 
the 54 sold tickets. Figure it out 
for yourself — Conclusion... .having 
what it takes to take what others 
have.

Sport—
Mr. Felix Barnauskas, is a real 

feller, always willing to treat some
one to a what will you have.

Winnah!—
Mr. Skodis, Superior street car 

conductor, lighting up like an Xmas 
tree when announced the winner of 
the card party prize.

All There—
Mrs. Mary Barnauskas, more ap- 

propriatly termed “Jolly Mary” be
ing a regular utility worker in the 
kitchen, behind the bar, serving on 
table and telling jokes backwards.

All Not There—
In the lost, strayed, or stolen col

umn we find missing:—Brazauskas, 
Praskevicius, Muliolis, Urbsaitis, De
Righter, Verbela, Polter, etc.

— PICKUPS —
Spring-Training—

Al Markus, East High student, 
looks like one of grandmother’s old 
patch quilts. Adhesive tape all over 
his physiognomy. He contends it 
was due to athletic workouts. . . . 
Be sure she cuts her nails before 
you get fresh next time, Al.

Pay-Enter—
I’ve seen a goodly number of 

people embarrased, but a certain ed
itor became redder than a Commu
nist’s coat of arms, when Mr. Step
sis, Superior Ave conductor asked 
a very impertinent question of him. 
just to break into conversation. I 
wonder if his guri fran heard it?

Ah! Spring—
Stonis restaurant got a Spring 

cleaning. Two coats of paint on 
the ceiling made things so smelly 
that the waitress was asked for 
a turpentine on white lead several 
times. Makes a tasty sandwich.

Rates—
Hands across the smokestacks, to 

“Super-Snooper”. Fine work on that 
special spy speaks article. Have your 
spy visit Cleveland, he and I could 
get along fine, that’s the way my 
copy looks before, it’s translated. I 
believe Karpius liked it,—7 he didn’t 
have to read proof on that section. 
Don’t leave that Sappy one escape, 
he’s a find.

EDITOR’S NOTE: Announce
ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted. 
Send or phone yours in, not later 
than Tuesday evening.

AKRON
Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

Ho hum, spring is here, and with 
the coming of spring my spies seem
ed to have slowed up a bit on their 
snoopings. But let them rest, my 
faithful ones, for the snoopier days 
to come after the_ Lenten Season.

However,' the SSS still goes on, 
and so this week we are overjoyed 
to make an astounding announcement 
—the inauguration of a new division 
of the SSS—The TRIAN-SUMPUS 
BUREAU. During the past few 
weeks my spies have been reporting 
that there is much worry, grief, 
discontent, trouble and whatnot 
amongst my many readers, and being 
a good Samaritan, I have decided tn 
come to the rescue of these unfortu
nate ones, through the creation of 
this unusual staff of super-solvers 
of super- problems, the staff of the 
Trian-Stumpus. This new division 
has been created for your benefit 
and therefore you should make use of 
it. So if you have any troubles, 
monetary, sexual, etc.; if you seek 
information: if you have difficulties; 
if you desire advice; if you have 
any questions, imaginable, on your 
mind — just get in touch with the 
SSS and Trian-Stumpus, that’s our 
motto.

All this service is yours for the 
asking. All you have to do is fol
low the following instructions: Take 
one piece of paper, one envelope, 
one U.S. stamp, and one writing im
plement. With the writing imple
ment place upon the piece of paper 
your problem. (You need not place 
your name or address, but some 
form, of identification must be at
tached) . Then place this paper with
in the envelope and seal firmly. 
Now take the stamp, moisten the 
unprinted side and attach it to the 
upper right hand corner of the front 
face of the envelope. Next take 
the writing implement and place 
upon the same face of the envelope 
the following:
Mr. S. Snooper, 693 Douglas St., 
Akron. Ohio. _________

After all this has all been care
fully performed, take the envelope, 
go to the nearest genuine U.S. mail 
box, pull down on the lever marked, 
“letters”, drop your letter within, 
and return home. That’s all you 
have to do the rest is up to the SSS.

Beginning next week there will 
appear in this column the answers 
to a few of the most worthy prob
lems. However we will answer each 
and every question received as time 
goes on. So come on everyone, give 
us your problems. Don’t be bashful, 
just TRIAN-STUMPUS.

Now for a few snoops to fill up 
the space.
STILL SQUAWKING—It seems that 
Tony .Waller is still trying to de
fend his lack of tactics during his 
now famous rumble seat ride. After 
reading last week’s column he asks 
the following: Would you take ad
vantage of a sleeping beauty? Well, 
Tony, there is only one simple an
swer, “If your a gentleman, no, but 
why did you let her go to sleep in 
the first place ? Listen “CHUMP”, 
your, efforts of defense have been 
so weak that methinks that they 
have been made merely to get the 
free publicity of this column. So 
may we say that this ends that in
cident and if you still crave to have 
your name in this section you had 
better use other avenues of approach.

APRIL FOOL—A toast to the Cleve
land wise guy, who enjoyed himself 
last Sunday by letting the air out 
of the tires on the cars that brought 
the many Akronites to the A.L.S.C., 
St. George basketball game. It may 
have just been an April Fool joke, 
but it wasn’t funny for some sixteen 
loyal A.L.S.C. rooters who had to 
spend some time in the dark, getting 
prepared for the return trip home. 
WARNING YOUNGSTOWN—It ap
pears that certain A.L.S.C. bas- 
keteer who tags himself George 
Stokos is going ga-ga over several 
Youngstown Lassies. During the 
past week he has been pestering 
everybody with “When are we go
ing to play Youngstown again?” 
We wonder if it is for the love of 
the game or else -— you get the 
idea, I hope. Incidentally he craves 
to meet someone whom he calls 
“Stella”. Although he has never 
seen her, what he has heard about 
her has set him all afflutter. So 
you Youngstown gals, and Stella 
particularly, had better beware of 
him.

LAST MINUTE FLASH—The A.
L.S.C. has finally met her superior. 
Last Sunday we were beat by the 
St. George’s team, Cleveland. Score 
34 to 50. It was a great game, bit
terly fought, but the uncanny shoot
ing of the Clevelanders proved to 
be the downfall of the Akronites. 
(This stuff really belongs to the 
Pinch-hitter, but his service is to 
slow, therefore its up to the SSS to 
give you the last minute dope on 
the last minute doings. Just Sunday 
night, and in order that you may 
read about it this must be in the 
mail by 7:00 A.M. Monday morning. 
That’s why the Pinch-hitter will 
probably not have any winded com
ments about this affair in his so- 
called column. He undoubtedly went 
to sleep when he got home. But. 
the SSS never sleeps, that’s why 
you get this super speed service.
CAN YOU IMAGINE—Charles Pras- 
pal and “Katy” Pukes out on a date 
....Clarence Rozuk without “Liz” 
Trumpikas, or vice versa....Al Jo- 
cis and Ann Milcke in a dance mara
thon.... Pete Hollish having the last 
word in a discussion with his brother 
Hank....The A.L.S.C. refusing to 
have anything to do with the Y.L.S.C.
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K. of L. SPOTLIGHT
By Ann Usalis.

K of L will hold their “4th Annual 
Anniversary of Talent Nite” on April 
28, at the New Parish Hall.

This will be a great celebration 
for various members will participate 
and present the one act play, “Mo
terų Karalyste,” which was just 
recently translated from the comical 
play of today, which is “Warriors 
Husband.”

This play I’m sure will be enjoyed 
by both young and bld. We have a 
g-reat variety of other entertainment 
on the program besides this drama. 
Here’s a hint as to some of the 
other added attractions—

Singing by the K. of -L. Choir.
Tap dancing.
Violin Solo.
Let me remind you again—last 

but not least the “Three Mushrooms.”
These are only a few, so, don’t 

wait, hurry and buy your tickets 
now, ask anyone we will be only 
too glad to hfCve your suport, by 
being present.

AKRON
WHAT’S THIS...........

There’s K.J.M., there’s Innocent 
By-stander, there’s Super-Snooper and 
Pinch-hitter but—no girl scribe. Now 
where do the fair sex come in? It’s 
not only the stronger sex that can 
be Walter Winchell’s—girls can also 
do some good snooping. So—I am 
going to take my pen in hand and 
put my glasses on and do some in
vestigating- and put out some stories 
that -will drive he-men to shame. 
And fellows — you’d better watch 
yourselves. Girls can have a cruel 
heart—and I’m no exception. I’m 
going to tell everything. Here’s my 
warning—beware!

As to my idenity, I'm going co 
give you a hint at a time until I 
reach the climax. Today’s hint.... 
I’m a girl member of the A.L.S.C.

Now for some gossip. This is a 
little late but neither Super-Snooper 
nor Innocent Bystander happened to 
stand by and report the following 
doings.

It seems that Frank Rokus is about 
to fall in the clutches of Cupid. It 
all started when Frank sang a song 
for Helen Lucas of Youngstown, in 
a closet! Wonder what else hap
pened, was it like kissing a side of 
a barn, Frank? Pete Yenicky, are 
you one to give up the fight for a 
pretty damsel as fair as Helen?

Why! oh Why! was Bill Darulis 
so quiet after the A.L.S.C. vs. Y.L.
S.C. basketball game? You played 
a good game, Bill, so why were you 
fprlorn? Was it perchance that a 
certain Miss wasn’t there to see you 
perform ?

Tony Waller, (Angel) was walking 
around in a daze after that great 
game. Instead of being a one-girl 
man be rushed from one gal to an
other. Maybe that’s to throw me 
off the track so I don’t disclose the 
idenity of his heart-throb! I’ll tell 
on you later Tony, unless—you take 
me out some day and make fervent 
love to me. How I yearn for one 
more of those kisses!

“Chick” Praspal came late to greet 
the Y.L.S.C. the day of the game 
but that didn’t stop him from tak
ing five girls home. I wonder who 
he took home last?

Did anyone ever tell you that it 
isn’t only chickens that, can lay 
eggs? Well there’s one fellow who 
can do it. Who! No one else but 
that versatile man, Bill Darulis. 
“Cluck, cluck,” said Bill sitting down. 
Crack! Splash! Crack! and half a 
dozen eggs were broken when Bill 
got up. Ask him about it. It’s a 
humorous story .

(This is a sample of the news 
that will be dealt out to you in 
the future by Akron’s only girl 
columnist. What do you think of 
it, Pinch-hitter, Super-Snooper?)

So until next time I remain,
Black-Sheep

NOTE—We request that this writer 
make her identity known to the edi
tor of this page. It is strictly a 
regulation and will not be publicized. 
Also, please have copy in by Tues
day, at the latest.

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

Juozas Pečiulis
Užlaiko Gražią Alinę ir 

Užeigą
HIGH PROOF BEER, 

ALE, WINE
Kviečiame visus Lietu
vius atsilankyt pas mus 
ir kada prireikia alaus 
visada pas mus galite 
Antrašas:

namus 
gauti.

1248 East 79th Street
Netoli Superior Avenue


