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Roosevelto Darbų Progra
mas Pradeda Veikti

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

GALI KILTI PLIENO 
STREIKAS

Pittsburgh. — Čia įvyks 
plieno industrijos darbinin
kų unijos konvencija, kuri 
prasidės Balandžio 23 d.

Tarp unijos vadų eina di
deli nesutikimai ir varžyti
nės už vadovybę. Prie to ei
na kalbos kad po šios kon
vencijos gali būti apšaukta 
plieno darbininkų streikas, 
kuris apims visas plieno iš- 
dirbystes plačioje šalyje, o 
del to streiko turėtų susto
ti ir tam tikri kiti darbai.

Dešimts užmušta. Japo
nijos žinių agentūra prane
ša kad angliakasykloj neto
li Mukdeno, Mandžurijoje, 
ištikus sprogimui užmušta 
10 darbininkų ir 50 kitų 
sužeista.

9 užmušta. Roseville, Ca
lif. — Susimušus trauki
niams, užmušta 9 darbinin
kai.

Gelžkeliai nori numažin
ti algas. Chicago. — Ame
rikos gelžkelių kompanijos 
tariasi pradėti vajų už nu
mažinimą gelžkelių tarnau
tojams algų. 1929 metais 
gelžkeliečiai iškovojo aukš
tas algas, gi 1932 metais, 
kada jau krizis Įsisiaubė, 
sutiko laikinai nuleisti 15 
nuoš. Šiose dienose vėl su
grąžinta tos 1929 metų al
gos, tačiau gelžkelių kom
panijos nori iškovoti ma
žesnį mokėjimą. Gelžkelie- 
čių unijos yra stipriausios 
iš visų Amerikos darbo uni
jų, todėl sunku bus, jeigu 
gelžkeliečiai patys nesutiks 
nusileisti.

Pakelta algos. Puodinin
kystės darbų darbininkams 
padidinta algos 8’Z_> nuoš. 
Tas paliečia apie 20,000 tos 
industrijos darbininkų. Jų 
darbai yra Ohio ir W. Vir
ginia valstijose.

Automobilių gamyba per
eitą savaitę pirmą kartą 
penkių metų bėgyje pasie
kė tokio aukšto laipsnio.

Pereitą savaitę pagamin
ta 107,895 automobiliai ir 
trokai; savaitė pirm to bu
vo pagaminta 103,286, o tik 
Bal. 26 savaitę, 1930 m., bu
vo pagaminta 118,800 auto
mobilių.

Detroit, Mich. — Strei
kuoja aipe 150 Hupp Motor 
Car Corp, darbininkų, del 
kurių turėjo sustoti dirbę 
kiti 600 darbininkų.

$4,880,000,000 SUMA PALEIDŽIAMA Į DAR
BĄ - MANOMA APRŪPINTI DARBAIS 

APIE 7 MILIJONUS ŽMONIŲ-

RAGINA PRAVESTI 
SOCIALĘ AP- 

DRAUDĄ

Pinigai bus Leidžiami 
po apie 11 Milijonų 

i Dieną

Washington. —Preziden
to Roosevelto viešų darbų 
bilius, kuriame jis prašė 
Kongresą paskirti $4,880,- 
000,000 sumą bedarbės nai
kinimui, tapo galutinai pri
imtas, ir jau prezidento pa
sirašytas.

Taigi po ilgų tąsynių tas 
bilius tampa įstatymu ir su 
ta diena prasideda skirsty
mas tos milžiniškos pinigų 
sumos įvairiems darbams.

“Naujos Dalybos” admi
nistracija nuo Balandžio 6 
d. pradeda leisti pinigus i 

l veikmę. Sakoma kad jie eis 
po apie $11,000,000 j dieną 
ir turės duoti darbų del ko
kių septynių milijonų be
darbių.

Ši milžiniška suma, ko
kią tik karo laikais valdžia 
leido į apivartą, turės pa
daryti didelę žymę darbų 
pagerėjime, nes vieni gaus 
tiesioginai už tuos pinigus 
darbų, kiti gi turės darbų 
didėjant visokiems reikala
vimams įvairių reikmenų tų 
viešų darbų vedime ir pir- 
mui reikmenų sau tų kurie 
pradės užsidirbti.

Valdžia nori priversti ii* 
valstijas ir miestus pridėti 
savo dalis prie tų sumų ko
kias gaus iš federalės val
džios, kad tokiu budu ben
dra viešų darbų apivarta 
pasiektų milžiniškų skaitli
nių.

VALDŽIA TRUKDO 
BIZNIAMS

Washington. — Kadangi 
dabartinė šalies valdžia la
bai greitai nesutvarko savo 
numatytų projektu, iš visų 
šalies kampų prasidėjo puo
limai, raginanti Kongresą 
greičiau skirstytis ir palik
ti šalies gyvenimą ramybė
je. Del Kongreso tąsynių 
nežinia kas naujo bus pra
vesta, taip kad bizniai ne
turėdami nieko užtikrinto 
bijo ko nors platesnio imtis.

Pasodino 163,000,000 me
džių. Suv. Valstijose per
eitais metais buvo medžiais 
užsodinta 161,000 akrų že
mės, susodinta 163 milijo
nai medžių.

1934 metais į Suv. Vals
tijas suplaukė $970,000,000 
vertės svetimų šalių pinigų 
iš priežasties dolario nupi- 
ginimo.

Washington. — Gryžęs iš 
atostogų, Prez. Roosevelt 
pastūmėjo savo viešų dar
bų programą, ir tuoj pra
dėjo rūpintis tolimesniais 
reikalais. Iki Kongresas iš
siskirstys, prezidentas nori 
kad dar priimtų kitą jo siū
lomą programą.

Prezidentas siūlo dar šešis 
svarbius dalykus, kuriuos 
nori pravesti. Jie yra:

NRA prailginimas;
Socialės apdraudos įsta

tymas (tame ineina senat
vės, bedarbės pensijos, tt.).

Viešų reikmenų valdymo 
kompanijų pažabojimo įs
tatymas ;

Uždėjimas federalės val
džios viršenybės ant banki
nių reikalų; kartu padidin
ti kapitalą mažų namų gei- 
bėjimui ir padaryti dabai- 
tini laikinį bankuose padė
tų pinigų užtikrinimą nuo
latiniu. 

I - --------
RUSAI TURĖS ŠOKINĖT 

Iš LĖKTUVU
Sovietų Rusijoje suma

nyta visą jaunimą iškelti Į 
orą. Štai šiose dienose iš
leista militaris ir tekniškas 
įsakymas reikalaujantis vi
są jaunimą tarp 16 ir 24 
metų amžiaus, vaikinus ir 
merginas, mokytis šokinėti 
iš parašiutų ir studijuoti 
lėktuvų motorus.

Kožnas komunistų jauni
mo organizacijos narys tu
rės mokėti valdyti lėktuvą, 
gerai šaudyti, valdyti auto
mobilį ar traktorių, ir mo
kėti šokinėti iš orlaivių pa
rašiutų pagalba.

Viskas tas reikalinga ka
ro tikslais, nors komunistai 
rėkia kad tik kiti rengiasi 
kariauti, jie ne....

Suv. Valstijų agrikultū
ros departmento biudžetas 
šymet numažinta nuo $208,- 
825,136 iki $118,112,878.

Mauretania atbaigė tar
nybą. Angliškas Cunard li
nijos greitlaivis Mauretania 
po virš 20 metų plaukioji
mo Atlantiku, užbaigė savo 
tarnybą ir parduotas senų 
geležų pirkėjams. Tas lai
vas daug metų laikė grei
tumo rekordą ir net 1929 
metais sumušė savo pirmes- 
nius rekordus nuplaukda
mas iš New Yorko į Ply
mouth, Anglijoj, į 4 dienas, 
17 valandų ir 49 minutas.

KO VOKIEČIAI REI
KALAUJA IŠ 
SANTARVĖS

Londonas, —r Sir Simon, 
Anglijos užrubežinių reika
lų sekretorius, paskelbė sa
vo pasitarimus su Vokieti
jos diktatorium Hitleriu, 
pas kurį lankėsi pora savai
čių atgal. Simon parodė sa
vo nepasitenkinimą tūlais 
Hitlerio reikalavimais. Jie 
buvo tokie:

1. Žemės ir oro spėkų ly
gybė.

2. Kariškas laivynas tu
ri būti apie 400,000 tonų di
dumo, arba 35 nuoš. Angli
jos laivyno.

3. Nepuolimo sutartis su 
Europos valstybėmis, su pa
sitarimu atsitikime kurios 
nors šalies užsigeidimo ka
riauti ; bet nepripažysta ry
tų Lokarno pakto, kurs rei
kalauja neliečiamybės rytų 
Europos, ir atsisako sueiti 
į artimus santikius su Ru
ja.

4. N e p u olimo sutartis 
su Lietuva, iki bus sutvar- 
kyta Klaipėdos krašto klau
simas.

5. Užtikrinimo nesikiši
mo į Austriją, jeigu valsty
bės susitaikys ant tokio su
tarimo kuris patiks Vokie
tijai.

KONFERENCIJA AP
TARIMUI KĄ DARYT 

SU VOKIETIJA
Stresą, Italija. — Balan

džio 11 d. .čia prasidėjo di
džiųjų Europos valstybių— 
Anglijos, Prancūzijos, Ita
lijos — vadų konferencija 
aptarimui ką daryti su Vo
kietija, kuri sulaužė Ver
sailles sutartį ir pasiskelbė 
ginklavimąsi.

Stresą apstatyta tūkstan
čiais slaptos ir viešos poli
cijos, nes Mussolini nenori 
kad čia atvykus žymiems 
Europos svečiams atsitiktų 
kas nors panašaus į pernai 
rudenį įvykusią žudystę 
Marseilles, Prancūzijoj, kai 
buvo nušauta Jugoslavijos 
karalius.

PRANCŪZIJA IR RUSI
JA SUSITARĖ

Paryžius. — Prancūzijos 
užrubežinių reikalų minis- 
teris Lavai padarė Maskvo
je sutartį su sovietų Rusija, 
kurią pasirašys po Stresos 
konferencijos. Ta sutartis 
suveda Rusiją ir Prancūzi
ją gelbėti viena kitai atsi
tikime Vokiečių puolimo.

Padidino veteranų našlių 
fondą. Prez. Roosevelt pa
skyrė $1,800,000 daugiau į 
karo veteranų našlių ir 
našlaičių fondą.

Mirtys nuo nuplikinimų. 
Suv. Valstijose kas metai 
miršta apie 6,000 žmonių 
nuo nusiplikinimų ir apsi- 
deginimų. Apie trečdalis jų 
yra vaikučiai mažiau 4 me
tų amžiaus. Suaugusieji 
daug sutinka 'įnirtį nuo to 
darbavietėse ir namie.

LIETUVOS PROTES
TAS BERLINO VAL

DŽIAI ĮTEIKTAS
Berlinas. — Balandžio 5 

d. Lietuvos pasiuntinybė 
įteikė Vokietijos vyriausy
bei formali protestą prieš 
Vokiečių kišimąsi į Lietu
vos vidujinius reikalus, del 
nuteisimo nazių Klaipėdos 
išdavikų. Lietuva protes
tuoja ir reikalauja Vokie
tiją sulaikyti spaudoje ir 
radio propagandą prieš Lie
tuvą.

NAUJAS KLAIPĖDOS 
GUBERNATORIUS

Kaunas. — Klaipėdos gu
bernatorius Dr. Navakas 
atsistatydino. Jo vieton ta- 
pa paskirtas M. Kardaus- 
kas, Lietuvos žemės ūkio 
rūmų pirmininkas.

DAR DU NUKIRSDINO
Berlinas. — Bal. 10 d. čia 

kalėjime tapo nukirsdinti 
vienas Žydas ir vienas Vo
kietis, apkaltinti nužudyme 
vieno žymaus nazio vado 
pereitą metą.

31 UŽMUŠTA AUDROSE
Pietinėse valstijose pra

ėjus žiauriai audrai, pada
ryta daug nuostolių ir už
mušta 31 asmuo. Žymiau
sia nukentėjo Louisiana ir 
Mississippi valstijos.

30 UŽMUŠTA NELAI
MĖSE

Sakmadienį, Bal. 7 d.,' pa
skirose šalyse įvairiose ne
laimėse užmušta 30 žmonių.

Bombay, Indijoj, sprogs
tamų medegų dirbtuvėj už
mušta 12, nuo sprogimo dar 
nuslinko kalno žemė ir už
griuvo kaimelį, tikima bus 
daugiau žuvusių.

DANZIGE VOKIEČIAI
VALDO į ■

Danzig. — šiame mieste 
ir jam prigulinčiame plote 
įvyko seimelio rinkimai.

Naziai norėjo užvaldyti 
miestą ir smarkiai agitavo 
už savo kandidatus. Gavo 
139,200 balsų iš 232,279, bet 
užvaldymui reikia dviejų 
trečdalių, kurių negavo, to
dėl Danzig vis pasilieka lai
svas nuo Hitleristų užval
dymo.

Lenkų Danzigo krašte y- 
ra visai mažai, nes balsavi
muose dalyvavo tik 8,100.

Mirė žymus laikraštinin
kas. Chattanooga, Tenn.— 
Bal. 8 d. čia mirė žymiau
sio Amerikoje dienračio — 
New York Times — leidė
jas, Adolph S. Ochs, 77 m. 
amžiaus.

REPUBLIKONAI AT
BUNDA

Republikonų organizaci
ja pradeda krutėti ir galvo
ti apie 1936 metų preziden
to rinkimus.

Jau jie pradėjo savo dar
bą, užvesdami ataką prieš 
Prez. Rooseveltą. Kol kas 
jų kandidatas į prezidentus 
tėra spėjamas buvęs prezi
dentas Hoover.

KOVOKIME SU PRIEŠAIS
NE SU DRAUGAIS

Rašo Vyt. Sirvydas.
Lietuviai, kai nori ir pasi

ryžta, gali tiek pat civilizuo
ti ir mandagus būti kaip ge
riausia išauklėti džentelmanai. 
Tą puikiai įrodo faktas kad 
“Dirvoje’’ jau nebepasikartoja 
puolimų “Vienybei” ar tiems 
žmonėms kurie ją dabar vai
ruoja. Padėka, visųpirmiausia, 
priklauso draugams Brooklyne, 
su kuriais praeityje teko daug 
tautinėje dirvoje dirbti (J. Va
laičiui, D. Klingai ir kitiems,, 
kurie, šalia teisėtų nusiskundi
mų permainomis “Vienybėje”, 
vieną-kitą pasidarė ir išsvajo
tą. Per antrų ir trečių rankų 
korespondentus šie visi nusi
skundimai dažnai būdavo per
daug išpučiami. Visuomenė, 
būdavo, erzinama ir niekais 
verčiama gražus Clevelando vi
durinės srovės seimo nutarimai 
ir ten pasklijus draugingumo 
dvasia. “Dirvos” redaktorius 
jau senai tiesiai ir drąsiai pa
grindinę senosios “Vienybės” 
b-vės žlugimo priežastį pasakė: 
bendrovė buvo apkrauta senu 
laužu, namu kuris, kol laikai 
buyo geri nešė pelno ir apsimo
kėjo, bet, pablogėjus laikams, 
virto bendrovei girnų akmeniu 
po kaklu. Paskandino ją ir jo
je sudėtą $32,000 visuomenės 
kapitalą.

Pirmiausia vidurinės srovės 
sustiprėjimo sąlyga yra spau
dos ir veikėjų griežtas prisilai
kymas Clevelando seimo nuta
rimų ir dvasios — mažinti kas 
mus skiria, jieškoti kas mus 
vienija. Darbų laukas didelis. 
Vienas didelis darbas tai at
gauti SLA. vadovybę į jos tei
sėtų savininkų rankas — vidu
rinės srovės žmonių rankas. 
Tokie dalykai kaip uždėjimas 
5c mokesčių, “Tėvynės” suma
žinimas, ne pyragais klotas ke
lias su SLA. čarterio gyvybe 
New Yorko valstijoj, planai pa
naikinti S.L.A. inkorporavimą 
Luzerne (Pa!) apskrityje ir nu
kelti į Allegheny, kur .vėliau 
butų ir visas centras iš New 
Yorko nugabentas, — tai vis 
ne pažangos ženklai, bet ėji
mas atbulon pusėn. “Dirvos” 
redakcija gerai pataikė Kovo 15 
d. rašydama: “Socialistai tik 
padėjo musų organizaciją nu
traukti į gilesnę duobę”.

Tikra tiesa. Socialistų isto
rinė užduotis, matyti, yra vi- į 
sus reikalus vesti taip kad or
ganizacijai ar į kapus reikia 
gulti, ar kokio diktatoriaus jiė- 
škoti. Po socialistų šeiminin
kavimo Italijoje 1920 metais 
turėjo pakilti Mussolini. Po 
socialisto Kerenskio radosi Le
ninas ir Stalinas. Po socialis
tų šeimininkavimo Vokietijoje, 
šiandien Hitleris švaistosi. Po 
socialistų valdžios Austrijoje į- 
sigyveno klerikalų valdžia. Po 
Lietuvos Čepinskių ir Grinių 
turėjo šalį paimti valdyti Sme
tona. Tas pat, po socialistų 
valdžios nutiko ir Latvijoje ir 
Estonijoje. Gyvenimo faktai, 
reiškia, mums negailestingai j 
akis bruka pavyzdį kad socia
listai tai betvarkės ruošėjai, po 
kurios reikia griežto chirurgo 
kuris tą atitaisytų.

SLA. Svarbu Visai Tautai!
Vidurinės srovės rašytojai ir 

veikėjai, visuomenei šitą aiš
kindami, privalo sugebėti įti
kinti kad po socialistų bandymų 
betvarkę užsėti, SLA. nariai 
vėl musų srovės vadovybe pa
tikės. SLA. organizacija svar
bi ne vien Amerikos Lietu
viams bet musų tautos geram 
vardui ir Tėvynei Lietuvai. To
dėl reikia atsargiai rašyti, ir 
vien grynais faktais, ne spėlio
jimais, ne jausmais vadovautis. 
Visų pirmiausia reikia atminti 
kad socialistai Susivienijimo 
pilnai dar nevaldo, kad dabar
tinė SLA. Pildomoji Taryba nė
ra grynai socialistinė. Tai yra 
pirmaeilės svarbos faktas. Ne
kritiškai Pildomosios Tarybos 
darbus negrinėdami ir visus jos 
narius bendru “socialistų” var
du tepdami, mes nusižengiame 
ir teisybei, ir nekaltai juodina
me tokius vidurinės srovės vei
kėjus kaip Dr. J. Stanislovaitį.; 
kuris čia gimęs jaunuolis, taip 
dalykus su ligoniais ir naujų 
narių priėmimu sutvarkęs kad 
Susivienjimui sutaupė šimtus 
ir tūkstančius dolarių. Tai kū
rybinė pajiega Susivienijime. 
Deja, jis skinasi platų kelią j 
medicinos aukštesnius ratelius 
Amerikos bendrame gyvenime. 
Todėl gal bus priverstas atsisa
kyti savo pareigų musų orga
nizacijoje. Kiekvienas S.L.A. 
narys, nežiūrint politinių pažiū
rų, tik gilaus dėkingumo jaus
mais gali jo vardą minėti.

SLA. Tarybą “socialistinda- 
mi” mes purvu apmetėme ir 
tokį žmogų kaip Mockų, kuris 
daug batų SLA. reikalais Mass, 
valstijoje nudilino negu dauge
lis kurie dabar lengvaširdžiai 
kritikas rašo ir SLA. Tarybą 
“socialistais” ir “ponais” vadi
na. Purvais drabstome ir Dr. 
M. J. Viniką, žmogų kuris per 
ilgą metų eilę tautinėje srovė
je dirbo, pats savo spėkomis iš
ėjo aukštus mokslus, ir per pa
lyginti trumpą laiką taip su 
SLA. reikalų ir fhiąnsų vedi
mu susipažino kad, jau ’kiršina 
p-lę Jūrgeliutę, kuri, kaip žino
ma, tiek nuodugniai organizaci
jos reikalus žinojo kad SLA. 
įregistravo tokiose sunkiai pri
einamose valstijose kaip Mass, 
ir New York, kas kitiems SLA. 
sekretoriam nepavykdavo.

Arba paimkime ir patį SLA. 
prezidentą Adv. F. J. Bagočių, 
kuriam kaip pat primetama “so- 
cialistiškumas”. Tiesa, viduri
nė srovė niekad jo savo žmo
gum neskaitė, bet ir Chicagos 
socialistai jam nepasitiki Jis 
daugiau su nariais per “Tėvy
nę” SLA. reikalais yra išsikal
bėjęs negu buvęs prezidentas 
S. Gegužis, kuris taip pat daug 
organizacijai gero padaręs ii; 
gabus. Bagočius net daugiau’ 
“tautiškumo” yra parodęs: pa
sižiūrėkime tik į jo straipsnf 
Vasario 16-tos reikalu. Jeigu! 
kur Adv. Bagočius klaidų, ar. 
netakto, padaro tai, mano gilių; 
įsitikinimu yra, ne jo “socialis- 
tiškumas” kaltas bet jo įgim-

(Tęsinys ant 5_-to pusi.), J
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PITTSBURGH© PADANGĖ
MELLON’O BYLA Už NEMO

KĖJIMĄ TAKSŲ
Jau kelinta savaitė kaip tę

siasi Pittsburgho milijonieriaus 
Mellon’o byla už nesumokė j inui 
federalės valdžios iždan taksų 
nuo savo ineigų.

Mellon savo byloj, gindamasi 
nuo patekimo j bėdą, maišo sa
vo supirktus senų artistų pie
šinius, kurių kolekciją turi ar
ti 20 milijonų dolarių vertės. 
Jis sako kad keturis tų pavei
kslų jis žadėjęs padovanoti A- 
merikos nacionaliam dailos mu- 
zejui Washingtone, ir už tą su
mą jisai nemokėjo valdžiai tak
sų — .*5139,000.

Mellon kaltinamas nesumo- 
kėjime taksų 1931 metais, kada 
dar buvo Su v. Valstijų iždo se
kretorium. Iš jo jieškoma tri
jų milijonų dolarių sumos.

Andrew W. Mellon buvo Suv. 
Valstijų iždo sekretorius laike 
Hoover’o prezidentavimo, ir to
kioj aukštoj vietoj buvęs, pats 
dabojęs šalies iždą, pats jį nu
skriaudė ir išsistatė save gėdon 
kaipo įstatymui laužytojas.

Mellon yra jau senas, 80 me
tų amžiaus, ir vienas iš didžių
jų Amerikos milijonierių.

PITTSBURGHE NYKSTA 
PLIENO DARBAI

Pittsburghe pastarų kelių 
metų bėgyje jokios depresijos 
nepažino išdirbystės kurios ga
mino reikmenis plieno dirbtu
vėms. Jos išdirbo padargus ki
tuose miestuose steigiamoms ir 
didinamoms plieno ir geležies 
dirbtuvėms, ir taip palengva 
tie darbai kurie buvo atlieka
mi pačiame Pittsburghe pasi
traukė į kitas sritis.

Pittsburghas kaipo Amerikos 
plieno centras pastarais laikais 
pradėjo lyg nusiminti matyda
mas kituose miestuose daugiau 
ir daugiau įsisteigiančių plieno 
apdirbimo išdirbysčių.

Darbai, gamyba didžiųjų in- 
žinų ir mašinerijų nemažėja, 
tūlos Pittsburgo dirbtuvės dir
ba jau kelintas mėnuo ištisai 
po 24 valandas į parą. Dirba 
reikmenis daugiausia Ohio val
stijai ir Chicago-Gary distrik- 
tui, kur ruošiamasi aprūpinti 
šalį plieno išdirbinių reikmeni
mis. Pačiame Pittsburghe tų 
reikmenų gamyba yra ne taip 
pelninga, todėl tūlos dirbtuvės 
stovi uždarytos.

DETROIT' kaip adv- r- Skipitis išlydėtas iš kau- 
------- NO. - JO KELIONĖ PO KOLONIJAS

PAGERBĖ DR. J. JONIKAITĮ. *

BROOKLYNO - N. Y. IR 
NEW JERSEY ŽINIOS

DIDELĖ ŠELPIMO NAŠTA
Pennsylvanijoj taip padidėjo 

bedarbių šeimų šelpimo našta 
kad valstijos seimas nutarė pa
daryti tyrinėjimus kame daly
kas. Paveizdan, yra virš 1,800,- 
000 asmenų, arba 17-tas nuo
šimtis visų valstijos gyvento
jų, kuriuos reikia palaikyti val
stijos pašalpa, kas į mėnesį at
sieina po $20,000,000.

Tyrinėjimuose bandoma su
sekti namų savininkus kurie 
ima pinigus už nuomą tų žmo
nių kurie jau buna išsikėlę iš 
jų namų kitur, ir daugelį kitų 
netikslumų, kurie ėda bereika
lingai pinigus, o gyventojai ap
kraunami naujais taksais.

Paveizdan, naujas valstijos 
gubernatorius ruošia naują di
delį taksų programą kuris ap
ima $210,000,000 sumą.

SU $3,000 BANKE, IR ĖMĖ 
PAŠALPĄ

Greensburg, Pa. — Pennsyl
vanijoj pradėjus investigaciją 
išnaudojimo šelpimo fondo, ku
ris reikalingas tikrai biednų su- 
šelpimui, čia susekta kad vie
nas bedarbis angliakasis, Paul 
Evaničko, turėdamas banke ga
tavų pinigų $3,000 sumą, ėmė 
iš apskrities pašalpą. Nuo 1933 
metų rudens jis gavo $435 pa
šalpos. Jis tapo areštuotas už 
išnaudojimą šelpimo fondo.

DAYTON

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

“MARGUTI S”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2-00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

"MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, Ill.

LAUKIAM SMAGAUS KON
CERTO. šeštadienio vakare, 
Gegužės-May 4 dieną, Daytone 
įvyks didelis gražus “Dzimdzi- 
Drimdzi” koncertas po vadovy
ste artisto Juozo Olšausko.

Programas bus Barney Com
munity salėje, įžanga ypatai 
35 centai, vaikams 10c. Pra
džia lygiai 8 vai. vakaro.

Visą dailų programą išpildys 
artistai: Juozas Olšauskas, A. 
Kaminskas, M. Yozavitas ir ar- 
monistas Labanas.

Visi Daytoniečiai nekantriai 
lav.kįa jų atsilankant, nes tai 
bus nepaprasta pramoga. Po 
programo bus šokiai, kuriems 
muziką patieks patys Chicagie- 
čiai. Rep.

Kovo 31 d., pastangomis pp. 
Motuzų ir Pilelių buvo sureng
ta “surprize party” Dr Juozui 
Jonikaičiui, paminėjimui jo 50 
metų amžiaus sukaktuvių.

Dr. J. Jonikaitis yra daug 
užsitarnavęs ne tik Detroitie- 
čių tarpe bet visų Lietuvių. Jis 
apleidęs Lietuvą 21-mų metų 
amžiaus, Amerikoje išėjęs mo
kslus, pradėjo praktikuoti me
diciną jau suvirs 20 metų atgal. 
Yra labai atsižymėjęs abelnoj 
medicinos praktikoj, o ypatin
gai chirurgijoj nosies ir gerk
lės ligų.

■ Dr. J. Jonikaitis yra žmogus 
malonaus budo, geros širdies, 
ir labai visiems prijaučiantis. 
Pasekmėje šių pagirtinų ypa
tybių, jis yra labai mylimas 
visų su kuriais jis tik susidu
ria.

Jo artimesni draugai Detroi- 
tiečiai susitarę parengti jo 50 
metu amžiaus sukaktuvių pa
minėjimą, sukvietė apie 50 ar
timų jo draugų ir surengė po- 
kilį. Kadangi Dr. Jonikaitis 
daug “vandravoja” po pasauli, 
jam suteikė dovaną, visą žemės 
skritulio pavidalą. Tarp kitų 
dovanų buvo: Adv. Uvicko šei
ma padovanojo elektrišką lem
pute (searchlight) kad dakta
ras galėtų surasti nakties lai
ku ligonius, ir taipgi pajieško- 
tų “teisingą žmogų Ameriko
je”; taipgi suteikė dovaną P. 
J. Zuriai iš Clevelando, kurie 
specialiai pokilin atvažiavo.

Laike pokilio buvo “viengun
gių krikštynos”, bet mes dar 
vis turim viltį kad Dr. Jonikai
tis tokiu nepasiliks....

šis pokilis yra pagirtinas da
lykas, nes tai buvo Detroitie- 
čių įrodymas atjautimo užsi
tarnavusiam tėvynainiui. Rei
kėtų kad Lietuviai daugiau to
kių parengimų ir kitiems savo 
užsitarnavusiems veikėjams pa
rengtų, o tada bus didesnis pa
skatinimas jiems dirbti visuo
menei, nes paaiškės visuome
nės užjautimas ir susiprati
mas. Omnia Patris.

ADV. RAPOLAS SKIPITIS

PRIBUVO ADV. SKIPITIS IR PULK. LEIT. 
DR. P. LESAUSKAS

Brooklyn, N. Y. — Atvyko į Ameriką Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti pirmininkas Adv. R. Skipitis ir Lietuvos Ka- 
riumenės Pulk. Leitenantas Dr. P. Lesauskas. Svečiai gražiai 
sutikti laive. Atvežė 5,745 knygas Amerikos Lietuviams. (Ki
tame numeryje bus plačiai apie jų planus, nuodugnų apipasako- 
jimą apie Klaipėdos išdavikų bylą ir tt.)

®R0m
mdeie

NORTH
LįOYDl

Del informacijų kreipkitės į:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

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

A.’S. TREČIOKAS
197 Adami St., Newark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St.'. Hartford, Conn.

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

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

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

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

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

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

OHIO LITHUANIAN PUBLISH
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superior Ave., 

Cleveland, Ohio
C. J. WOSHNER

2013 C^rjon St., Pittiburgh, Pa.
A. VARASIUS

206 All Nation* Bank Building 
1200 Carson. St., Pittsburgh, Pa.

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentą 

Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

“STUTTGART”
Išplauks iš New Yorko

BIRŽELIO 5 d., 1935
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS: 
I Š 

l
NEW YORKO 
KLAIPĖDĄ 

$97.50
Į ABI PUSI 

KLAIPĖDĄ IR ATGAL 

$167 00
Pridedant Jung. Vaisi. Taksus

HAMBURG-AMERICAN LINE NORTH GERMAN LLOYD

BALTIMORE. MD.
“PRAKALBOS”. Kovo 26 d. 

Lietuvių salėj įvyko komunistų 
AI DLD. 25-tos kuopos prakal
bos. kalbėjo kokia ten Mažeikie
ne iš Clevelando. Mažeikienė, 
kaip ir visi komunistų kalbėto
jai, išsimokinus atmintinai tam 
tik;:;, maldelę apie Rusiją, ir 

I kalba kaii; Šidlavos' ubage pote
rius. nuolat atkartodama kad 
Rusija esanti “darbininkų tė
vyne” ir kad tik Rusijoj dar
bininkas esąs “pats vadovas vi
sagalis” ir visko turįs, o kitur 
visur tai tie bjaurybės kapita
listai viešpatauja ir darbinin
ku skurdas nepakenčiamas ir 
siaučia badas. Tačiau ta bobe
le pati tame “rojuje” nenorėjo 
būti, paragavus “darbininkiš
kos” duonos, smuko atgal į tą 
prakeiktą kapitalistišką šalį, ir 
čia ėda skanią kapitalitišką 
duonutę, darnesnius už save 
mulkindama.

Mažeikienė kalbėdama apie 
sąyo gimtąją šalį Lietuvą, ją 
vaizdavo kaipo didžiausią vargų 
ir patvirkėlių šalį, nes mat jį 
ten susitikus savo patvirkėlę 
draugę, užsikrėtusią bjauria li
ga, iš kurios apsakymų ir apie 
visos šalies padėtį sprendžia.

PO RINKIMŲ. Balandžio 2 
d. nuominacijų balsavimuose į 
miesto tarybą Lietuvis kandi
datas Dr. P. G. Mačiokas ne
laimėjo, nes gavo tik 1,130 bal
sų. Nors Lietuvis nelaimėjo 
nominacijų, tačiau kaip teko 
patirti, Lietuviai ir pats kandi
datas tais daviniais yra paten-

Kaunas. — Skaitlingas visuo
menininkų ir laikraščių atstovų 
būrelis, Kovo 20 d. Lietuvos 
Viešbutyje atsisveikino su Adv. 
R. Skipičiu, Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti pirmininku, 
kuris Kovo 22 d. išvyko į Ame
riką DULR ir busimo Pasauli
nio Lietuvių Kongreso reikalais. 
Išleistuvės buvo labai jaukios, 
davusios rimtos progos susido
mėti naujais santikiais tarp iš
eivijos ir jos tėvynės Lietuvos.

Atsisveikinimo kalbas pradė
jo savo kalba Kauno burmistras 
p. Merkys. Jam teks pavaduo
ti DULR pirmininką iki jisai 
gryš iš kelionės. P-as Merkys 
pasakė kad užsienio Lietuviai 
nusipelno nemažesnio Lietuvos 
žmonių susidomėjimo negu tas 
kokį išeiviai rodė Lietuvai, ir 
linkėjo p. Skipičiui laimingai 
nuvykti į užjurį, sėkmingai ten 
darbuotis, ir laimingai sugryž- 
ti kongresai!.

Toliau, ėjo sveikinimai ir 
linkėjimai įvairių organizacijų 
atstovų, čia buvo atstovai nuo 
šių organizacijų: Šaulių Sąjun
ga, Vilniui Vaduoti Sąjunga, 
Lietuvos Skautai, Kauno Namų 
Savininkų Sąjunga, Savanorių 
Kūrėjų Sąjunga, Spaudos Fon
das su Enciklopedijos leidėjais, 
ir k. Svečių tarpe matėsi: pro
fesoriai : M. Biržiška, K. Pakš
tas, Žemaitis, K. Sleževičius; 
taipgi dalyvavo: A. Aleksandra
vičius, B. žygelis, Pr. Butkus, 
A. Bružas, Adv. 1M. Sleževičius, 
Gen. Daukantas, p. Gavrilię, K. 
Vairas-Račkauskas ir daug k.

Pats vakaro garbės svečias, 
Adv. R. Skipitis, turiningoje 
kalboje pareiškė kad jis yra ti
kras vėliavnešis, o ta vėliava—
tai Draugija Užsienio Lietu
viams Remti su jos kilniais 
obalsiais rišti su Lietuva visus 
pasaulyje išsiblaškiusius Lie
tuvius. Ji, kaipo nepolitinė ir 
nekonfesinė organizacija, tei
kia pagalbos visiems, nežiūrė
dama kas kokių yra pažiūrų. 
Jai rupi išlaikyti užsienio Lie
tuviuose Lietuvišką dirvą, ku
rion patys išeiviai galės sėti sa
vo grudus. Sudarymas artimų 
ryšių su Amerikos Lietuvių 
jaunimu, išaiškinimas kongreso 
programo klausimų, apsvarsty
mas įvairių galimumų bendram 
ku.turiniam ir tautiškam dar
bui — tai ir yra vyriausis p. | 
Skipičio kelonės tikslas.

kinti. Viena, tai kad Lietuviai 
dar pirmą kartą išėjo viešai Į 
politiką, o antra tai toj apie- 
linkėj kur Lietuvis kandidatas 
buvo, pačių Lietuvių neperdau- 
giausia gyvena. Gavimą 1130 
balsų Lietuviai skaito geru žen
klu. L-L Nepolitikas.

ADV. R. SKIPIČIO 
KELIONES PLANAS

PAKEISTAS
Kadangi gerb. svečias pasi

sakė galįs praleisti Amerikoje 
kiek daugiau laiko negu du mė
nesiu, pirmiau skelbto jo kelio
nės plano dalis pakeičiama se
kamai :

CHICAGO ir apielinkėse — 
Gegužės 3 iki 17 d.

CLEVELANDE ir apielinkė
se — Gegužės 18, 19 ir 20 dd.

PITTSBURGHE ir apielinkė
se — Gegužės 21 iki 24 dd.

P HIL A DELPHI JO J ir apie- 
linkėje — Gegužės 26 ir 27 dd.

SCRANTON, WILKES BAR
RE, SHENANDOAH ir MA- 
HANOY City — nuo Gegužės 
28 iki Birželio 6 d.

BALTIMORE — Birželio 7 
ir 8 dd.

WASHINGTON — Birželio 
9 d.

NEW YORK CITY — Bir
želio 11 d.

Gerb. Skipitis nupasakoja 
Klaipėdos, ir Vilniaus likimą ir 
supažindina su pirmutinio viso 
pasaulio Lietuvių kongreso idė
ja.

Gerb. svečio darbas yra re
miamas VISŲ Lietuvos orga
nizacijų bei srovių. Todėl ir 
mums netenka abejoti del di
deles to darbo tautinės reikš
mės.

Reikia apsiruošti nuoširdžiai 
prie šios progos, nes tai yra 
ir musų, Amerikos Lietuvių, 
labui.

Komitetas Pasauliniam
Lietuvių Kongresui Remti.

Lietuvos Atstatymo B- 
vės Šėrininkams

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės Seimas buvo šauktas šiais 
metais Sausio 7 d. Tas seimas 
neįvyko, nes kvorumui sudary
ti truko virš 1600 balsų.

šauktai! Seiman susirinkę šė- 
rininkai, išklausę direktorių ra
portą ir pastebėję kad Bendro
vės reikalai ne gerėja bet blo
gėja, nutarė pamėginti dar 
kartą jos teisėtą seimą sušauk
ti. Tam seimui laikas nustaty
tas šių metų Gegužės 21 d.

Visi Atstatymo Bendrovės 
šėrininkai kurie seime dalyvau
ti nemano ir įgaliojimų dar 
nėra niekam davę, yra pataria
mi įgaliotinius pasiskirti ir pa
sistengti apsaugoti bent pas
kutinius savo Bendrovės trupi
nius.

Jeigu numatytame Gegužės 
21 d. seime kvorumo nebus tai, 
veikiausia, teks pasiūlyt planą 
Bendrovę likviduoti ne šėrinin- 
kų balsavimu bet įstatymų nu
matytu keliu.

Neveikliems šėrininkams ten
ka priminti kad Bendrovę lik
viduojant, neatsiliepiantieji nu
stos savo teisių — nieko iš ii- 

j kūčių negaus, o atsiliepusiųjų 
proporcijos bus padidintos.

Įgaliojimus (proxy) galima 
duoti bent kuriam pasirinktam 
asmeniui kuris Bendrovės sei
me mano dalyvauti, arba že
miau sužymėtiems Kvorumui 
Sudaryti Komisijos nariams:

BEDARBIŲ ŠELPIMAS 
NEW YORKE

Sekančios skaitlinės teikia į- 
domų vaizdą didelės New Yor
ko bedarbių armijos, štai ne- 
persenai, kaip tik skaitlinės 
spėta padaryti, kaip skelbia 
Šelpimo Biuras, buvo 228,054 
šelpiamųjų, kurių didelė dau
guma šeimos. Jei skaityti vi
dutiniai po 4 asmenis į šeimą, 
tai New Yorko mieste yra apie 
milijonas asmenų kurie pilnai 
ar dalinai yra šelpiami iš vi
suomenės iždo.

Tik pilnai šelpiamiems Sau- 
si'o mėnesį New Yorko miesto 
iždas išleido arti 9 milijonus 
dolarių maistui, nuomoms, ši
lumai, rūbams ir tt. Apie už 
milijoną dolarių vertes išdali
no Federates valdžios kaštais 
nupirktų maisto produktų.

Vienos savaitės bėgyje nuo 
šelpiamųjų sąrašo nuimta 2,226 
senų šelpiamųjų ir dadėta 3,735 
naujai reikalaujančių pagalbos.

šelpimo darbą vesti persona
lą, inimant visus skyrius, su
daro 20,446 asmenys.

New Yorko šelpimo Depart
ment komisijonierius yra Wil
liam Hodson, pilnai šelpiamųjų 
biuro direktorius yra buvęs at- 
eivybės komisijonierius Ellis 
Saloje, Edward Corsi; šelpimo 
tikslais įsteigtų visuomeninių 
darbų direktorius yra Pulk. W. 
J. Wilgus. Reporteris.

BRAZILIJA

Amerikos “Reporterių 
Karalius” Lankėsi 

Lietuvoje
Kaunas. — Kovo 1 d. į Lie

tuvos laikiną sostinę atvyko 
garsus Amerikos-, “reporterių 
karalius” Knickerbocker. Kau
no stotyje jį pasitiko Amerikos 
pasiuntinybės sekretorius ir 
Kauno laikraščių reporteriai.

Svečias atvyko aprašyti Lie
tuvą Hearsto laikraščiams. Jo 
pirmutiniai įspūdžiai esą kuo- 
geriausi. Lietuvoje Knicker
bocker išbuvo savaitę laiko.

KJ.PAIN-UPELLERK.1

Nuo Gėlimų ir ' 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
f PAIN-EXPELLERI 

Pain-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus tlll|

K ILLS PAIN

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

Dr. B. K. Vencius,
499 Grand st., Brooklyn N. Y.

P. Daužvardis,
C. of Consulate General of 

Lithuania
11 Waverly Pl., New York City

Kvorumui Sudaryti Komisija.

STATO “JUOZAPAS IR 
ZELBORA”

Brooklyno Lietuvių Meno Te
atras rengiasi prie didelio per
statymo — Verbų sekmadienį, 
Balandžio 14 d., stato scenoje 
“Dirvos” redaktoriaus K. S. 
Karpiaus biblišką meilės dra
mą, “Juozapas ir Zelbora”.

Veikalas yra iš laikų Juoza
po patekimo į Egiptą ir jo vi-
liejimus Potiparo namuose.

Šis veikalas yra naujenybė 
musų scenoje, ir visi kurie jį 
matys turės tikro malonumo.

S. BAULO LIETUVIAI STA
TOSI BAŽNYČIĄ

Sao Paulo Lietuviai turi įs
teigę savo parapiją, šv. Juozą- 

„po vardu, kurios komitetas rū
pinasi statymu Lietuviškos baž
nyčios. Kovo 9 d. komiteto po
sėdyje buvo jau aptarta baž
nyčios pamatų pašventinimo iš
kilmių tvarka. Bažnyčios pa
matai jau baigiami statyti ir 
jų pašventinimas nutarta dary
ti Kovo 24 d.

čia Lietuviai jau turi įsistei
gę nuosavą mokyklą, kuri už- 
vadinta Vytauto Didžiojo vai
du.

Rasta Lietuvio lavonas. Va
sario 28 d. ant S. P. R. buvo
rasta nežinomo asmens lavonas. 
Sao Paulo policija nustatė kad
lavonas esąs Petro Laščinsko, 
gimusio šiaurės Amerikoj 1907 
metais. Iš pavardės matyt kad 
Laščinskas buvo Lietuvis.

VASARINE EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
CUNARD WHITE STAR LINIJOS PUIKIUOJU LAIVU

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

5'2 dienų keliones juromis, ir paskui traukiniu jus pasieksite 
Lietuvą. Ekskursiją vadovaus Cunard White Star Linijos patyręs 
keliouninkas vadas, kuris pasirūpins keleivių bagažais ir visokiais 
kitais keliones 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:
Ambraziejus J.

168 Grand St., Brooklyn, N.Y.
‘Amerikos Lietuvis’

14 Vernon St., Worcester, Mass 
Atlantic Travel Service

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

Bartkevičius P.
678 N. Main St.

Montello, lilass.
‘Dirva’
6820 Superior Av

Cleveland, O
Molis P.

1730—24th St.
Detroit, Mich.

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

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

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

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

i Vienybė Travel Bureau
193 Grand St., Brooklyn, NA. 

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

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

CUNARD WHITE TA Ltd.
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f Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

= Chicagos Lietuvių Judėjimas ir
= Įvairios Žinios

VISOKIOS CHICAGOS 
ŽINIOSLIETUVIŲ TRIBŪNA

1624 So. Western Ave. =
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Chicagos antrašas:

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai RADIO IR KARVIU
MELŽIMAS

ua į. 
Yor. 

i ne- 
lines 
elbia 
5,054 
dau- 
i vi- 
imą, 
apie 
ilnai

vi-

MEDVĖGALIS
Žemaitijos Pilis

Tauragės apskrityje, tarp 
Naružiškių ir Kunigiškių 
kaimų ir vienkiemių yra 
aukščiausias Žemaičių kal
nas, Medvėgalis. Jo aukš
tis nuo juros vandens pa
viršiaus 254 metrai. Kaip 
žmonių sakoma, nuo Med
vėgalio gerom akim galima 
rnatyti 14 aplinkinių baž
nyčių. Per žiūroną esą 
matoma ir Rygos miesto 
bokštai. Tolumoje prieš 
saulę žiba ežerai, o per miš
kų viršūnes ruknose mėly- Į 
nuoja Šatrijos, Girgždutes 
ir Baltininkų kalnai. Ap
link Medvėgalį mirga vien
kiemiai, kaimai, dvareliai, 
laukai, pievos, upeliai, ke
liai ir keleliai.

Gediminui valdant Lietu
vą, Lietuva tiek buvo su
stiprėjus kad daugelį kry
žiuočių užvaldytų Žemai
tijos žemių atsiėmė atgal 
ir daug kartų smarkiai su
mušė galingus Lietuvos 
priešus. Kryžiuočiai maty
dami didėjant Lietuvos ga
lybę, stengėsi prisitraukti 
sau talkininkų iš visos Va
karų Europos. Kryžiuočių 
valdovas Verner Orsein nu
vyko pas Čekų karalių Jo
ną prašyti i talką karui 
prieš pagonišką Lietuvą, 
žadėdamas pavesti'jam už
imtas žemes ir išplėsti tur-

EKSKURSUOS

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

m.

SVEDlį AMERIKOJ LINIJA
TIESIOG I
Motorlaiviu

Išplaukia iš 
GEGUŽĖS-May

Tuo pačiu
Antra ekskursija išplauks 

Liepos 3 d., 1935
NEW YORK—KLAIPĖDA 

(Per Gothenburgą-Stockholm) 
Rengiamos:

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

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

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

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P.. JURGĖLA

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

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

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

UCTUMiMI'

M M US
6820 Superior Avenue 

tus. Susirinkę apie 30,000 
vyrų Vokiečių ir Čekų jun
gtinės kariumenės ties Ra
gainės miestu persikėlė per 
Nemuną ir įžengė į Žemai
čius. 1329 metais Vasario 
1 d. pasiekė Medvėgalio pi
lį. Žemaičiai pajutę prisi
artinant priešus, surinkę 
būrius vyrų nubėgo į pilį. 
Kurie nespėjo į pilį, tie li
kosi priešų užpulti ir su
mušti.

Medvėgalio pilies vadu 
buvo galingas Žemaitis Bu
čas. Prasidėjo baisus mu
šis. Tris dienas, tris nak
tis be paliovos mušėsi at- 

! kaklus Žemaičiai. Prašė 
dievų pagalbos, .kad atsilai
kytų prieš daug skaitlin- 
gesnius priešus. Sunku bu
vo gintis Žemaičiams iš vi
sų pusių apsiaustiems dau
gybės priešų.

Pritruko ir maisto ir gin
klų, nusilpo narsus Žemai
čių kariai, nebegalėjo sulai
kyti nuolatos besiveržian
čių priešų. Per krūvas la
vonų susigrūdo pilin pikti 
grobuonys. Nužudė pilies 
vadą Bučą, suėmė 3000 Že
maičių. Vokiečiai visus su
imtuosius norėjo išžudyti, 
bet Čekų karalius neleidęs, 
liepęs apsikrikštyti.

Medvėgalį užėmus užėjo 
dideli šalčiai, o Žemaičiai 
priešus pajutę išanksto ap
link pilį buvo sunaikinę vi
sus trobesius. Tuo tarpu 
Čekų karalius susirgo, ir 
atėjo žinia kad į Prusus įsi- 
briovė Lenkai. Todėl to
liau skverbtis į Žemaitiją 
nei Čekai nei Vokiečiai ne
galėjo. Ėmė trauktis iš už
imto krašto. Paimtieji ne
laisvėn Žemaičiai per girias 
bevarant išbėgiojo ir dar 
puldinėjo besitraukiančius 
atėjimus. Taip tas didelis 
karas niekais išėjo.

Medvėgalio tvirtuma, ma
tyt, pasinaudota ir vėles
niais karais, kaip Švedka- 
pių metų, akie ką yra žmo
nėse įdomių padavimų.

Žmonių pasakojimai ir 
padavimai sako kad Medvė- 
galėj senovėje .buvo kūrina
ma šventoji ugnis. Tą pa
tvirtina ir gausiai randa
mos kalne anglys, 
randama ir daugiau įvairių 
iškasenų bei senienų.

Kaltinėnų valsčiaus savi
valdybei liepiant buvo ima
mas iš Medvėgalio žvyras 
keliams; tuomet; buvo ran
dama daug žmonių kaulų, 
žalvario apirankių, žiedų, 
senovės ginklų ir įvairių 
papuošalų. Čia gyvenantie-

Kalne

Cleveland, Ohio

SIS-TAS

i T i

melžti
Kar-

Iš Kansas City, Mo., skelbia
ma kad ten tūlas ūkininkas, G. 
H. Twiehaus, laikąs labai daug 
karvių, surado būdą kuris jo 
pramonėje duoda labai daug 
naudos. O tas jo išradimas 
yra tai karvių tvarte įtaisymas 
radio aparato. Einant 
karves, atsukama radio, 
vės klausydamos radio muzi
kos, atleidžia daugiau pieno, ir 
tokiu budu nauda iš pieno di
desnio kiekio. Be to dar ir 
melžikai greičiau dirba, nes 
klausydami muzikos, skubina 
melžt taip kad trūkčiojimais 
pataikyt į muzikos taktą. Ir 
dar viena nauda, tai kad kar
vės, kurios melžiamos nenori 
ramiai stovėt, spardosi ir todėl 
turi būti raišiojamos, dabar 
klausydamos radio perduodamų 
melodijų, stovi ramiai be 
krutinimo.

pasi-

NETURI KUR PADĖT 
ADVOKATUS

Ko-Pietų Amerikos valstybė 
lombia susilaukė rūpesčio kito
kio negu kitos valstybės. Da
bar abelnai visur rūpinamasi 
kad atsirado didelės daugybės 
bedarbių, kurie neturėdami už
darbių neturi iš ko gyventi.

Kolombijoj gi priviso pervir
šius visokių profesijonalų, o 
daugiausia advokatų, kurie ten 
del savo perviršiaus negali iš 
savo profesijos ne tik kad tin
kamai išsimaitinti, bet ir gy
venti, kad ir labai menkai, nes 
klijentų jokiu budu jiems ne
užtenka. Ten yra valstybės 
lėšomis užlaikomos devynios 
mokyklos, kurios kasmet palei
džia po šimtą naujų advokatų, 
todėl jų priviso tiek kad dabar, 
anot tos pasakos, akmenį mes
damas pataikysi į advokatą. 
Po advokatų, antroj vietoj sa
vo daugumu stovi armijos “be
darbių” mokytojų.

NORI NAUJOS 
VALSTIJOS

Wyoming valstijos politikie
riai pradėjo skleisti propagan
dą sudarymui naujos valstijos, 
kuriai jau ir vardą turi parin
kę. Naują valstiją turėtų su
daryti atskiriami plotai iš da
bartinių trijų valstijų: Wyo
ming, Montana ir South Dako
ta. Naujoji valstija turėtų va
dintis vardu vienos Indijonų gi
minės, Absaroka. Tai butų 
49-ta valstija Suv. Valstijose.

ji žmonės sako kad Į kalną 
ineiti buvę geležinės durys, 
ir vietą nurodo kur jos yra, 
bet dabar durys esą užgriu
vusios. Tsb.

UŽGIRIA LIETUVOS
AIŠKU NUSISTA

TYMĄ
Reporteriui teko kalbėti su 

keliais įžymiais Chicagos spau
dos asmenimis kas liečia Lietu
vos ir Vokietijos konfliktą, ir 
štai kokių pareiškimų girdėta: 

“Mes tikrai stebimės Lietu
vos valdžios sugebėjimu išlai
kyti taktikos linkui Vokietijos 
ir Hitlerio elgesių. Tik mokė
jimas ir gabumas galėjo pra
šalinti gal but kitą pasaulinį 
karą”.

Kitas pareiškė sekančiai:
“Amerikos žurnalistai stebi

si Lietuvos drąsa. Mes žinom 
kad Lietuvos respublika dar 
jauna ir jos tautinis sentimen
tas tik pradeda atsipeikėti po 
išsiliuosavimo iš po Rusų ir 
Vokiečių priespaudos. Tačiau 
dėka jos vadų, pas kuriuos ma
tosi aiškus nusistatymas, 
sugebėjo nugalėti milžino jie
gas, tai yra Vokietijos propa
gandą prieš Lietuvą.”

Iš Washington© išeinančios 
žinios, tilpusios visuose Ame
rikos laikraščiuose, skelbė kad 
Prez. Roosevelt ir Valstybės 
Sekretorius Hull yra labai su
sirūpinę Lietuvos likimu, kas 
liečia galimumą kilti karui.

Kaip ten nebūtų, Lietuva iš 
šio subruzdimo tapo visiems ži
noma. Mes Amerikos Lietuviai 
galime tik palinkėti kad Lietu
vos žmonės ir jos vyriausybė ir 
toliau nenuleistų rankų, paro
dytų savo apgalvotą drąsą, ir 
už savo . teises stptų, kaip iki 
šiolei darė.

Tiesa, 
kad Lietuvoj 
sinis tautinis 
šiol jis buvo 
asmenis. Už 
tuva bus kitokia, nes ten jau 
bus priaugęs dabartinis jauni
mas, kuris auklėjamas tautinė
je dvasioje. Tada Lietuva bus 
galinga kada ten plesdės tauti
nė sąmonė.

jie

neužginčijama tiesa, 
tik priauga ma- 
susipratimas. Iki 
tik pas atskirus 
10-15 metų Lie-

DVYNĖS “KRIKŠTYS” 
Balandžio 15 d., 7 vai.

iš Chicagos Union geležinkelių 
stoties, Burlington linija bus 
paleisti bėgin du nauji, grei
tieji “Zephyr” tipo trukiai. Iš
bėgs jie kelionėn pirmu kartu 
ir bėgs be sustojimo į “dvynus 
miestus” St. Paul ir Minneapo
lis, Minnesota valstijoj. Kelio
nė numatyta atlikti į 5 valan
das ir 35 minutas.

Prieš išbėgimą, “dvynus” 
traukinius “krikštys” dvynės 
seserys, Marijona ir Pranė Bee
ler, 12 metų mergaitės. Kiek
viena sumuš trūkio “kakton” 
šampano butelį, ir trukiai tada 
leisis kelionėn visu greitumu.

ryto,

ŽYDŲ VAKARAS 
DAVĖ $25,000

Balandžio 7 d. Chicagos žy
dai turėjo vakarienę Covenant 
klube, sukelti kiek pinigų nu
pirkimui Palestinos tyruose 25 
tūkstančių akrų žemės įsteig- 
mui Zionistams kolonijos. Va- 
karienėn susirinko 1,000 sve
čių; gavo jie kiekvienas po puo
duką kavos ir šmotuką saldpy- 
ragio. Daugiau nieko, 
kiekvienas užsimokėjo 
ir taip vienu vakaru 
tikslui sukėlė $25,000!

Kažin kiek Lietuviai pelny
tų tokiam tikslui surengę to
kią “blozną” vakarienę?....

Už tai 
po $25 
skirtam

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

KAPT. P. JURGĖLA 
APLEIDŽIA CHICAGĄ

Chicagoje, praėjusį . sekma
dienį įvyko vakarėlis suruoštas 
atsisveikinimui ir paminėjimui 
20 metų literatinio darbo Kapt. 
Petro Jurgėlos, kuris apleidžia 
Chicagą ir apsigyvenimui ke
liauja į rytines valstijas. Po
nas Jurgėla Lietuvoj žinomas 
kaipo karininkas, gi Ameriko
je kaipo rašytojas. Visai nese
nai jis parašė diktą knygą — 
“Sparnuoti Lietuviai”. Be to 
jis yra centro sekretorium A- 
merikos -Lietuvių Sąjungos.

Linkėtina p. Jurgėlai laimin
gos kelionės ir kuogeriausių 
pasisekimų naujame gyvenime.

NORI PIRKTI LIETUVIŲ 
AUDITORIJĄ

Taip vadinamais “gerais lai
kais” Chicagos Lietuviai Brid
geport© kolonijoj, prie Halsted 
gatvės pasistatė teatrališką na
mą, Lietuvių Auditoriją, ir net 
priešakinę sieną papuošė Lie
tuvos Vyties reljefu. Nuokart 
Lietuviai džiaugėsi savo įstai
ga, tačiau užėjus blogiems lai
kams įstaiga neišsilaiko, todėl 
norima ją parduoti. Kol kas 
pirkėjų atsiranda mažai. Chi
cagos vyskupija norėtų ją nu
pirkti katalikų organizacijai, 
Kolumbo' Vyčiams. Sakoma, ir 
Lietuviai komunistai norėtų ją 
pirkti.

DAUG RAŠO APIE 
LIETUVĄ

Chicagos žymieji Angliški 
laikraščiai daug rašė apie kilu
sius Lietuvos-Vokietijos kivir- 
čius, o Herald-Examiner patal
pino ir paveikslus Klaipėdos 
miesto, Lietuvos kariumenės, ir 
Vokiečių demonstracijų Berli- 
ne, su neštomis afišomis “šalin 
Kauno kraugeriai” ir kitokiais 
šauksmais, iš kurių visiems ai
šku kad “kultūriški” Vokiečiai 
jau tikrai pasinėrė barbarišken 
desperacijom Tik niekas 
tai desperacijai nepritaria.

JU

BRANGSTA MAISTAS
Chicagoj žmonių pragyveni

mo reikmenys kaip kopėčiomis 
lipa ir lipa aukštyn. Maistas 
darosi kai kam neįperkamu, o 
netrukus bus dar brangesnis, 
nes Illinois valstija nusprendė 
padidinti taip vadinamus “par
davimo taksus”, tat su Birže
lio mėnesiu už pirkinius reiks 
mokėti tris centus nuo dolario 
tų taksų, vietoj ikšiol mokėti] 
dviejų centų. Nors tai “parda
vimo taksai”, bet juos reikia 
mokėti tiems kurie perka: par
davėjai to nejaučia ir dar pasi
pelno savo naudai.

iki- 
sek- 
dar 

dar-

DARGANA IR ŠALTAS ORAS
Nors Balandžio mėnesis 

šiol kasdien šaltas, tačiau 
madienj, Balandžio 7 d., 
prisidėjo ir didelė audra su 
gana. Viesulą ir šlapdraba ne
leido niekam nuo namų atsito
linti, o “beisbolo” sporto loši 
net visai išardė. Be to priver
tė Michigan ežeran išplauku
sius laivus gryžti atgal ir slėp
tis uostuose.

SAKO, PRAMONĖ GYVĖJA
Chicagos Chamber of Com

merce skelbia kad artinantis 
Velykoms, Chicagoj pramonė 
pagyvėjo taip kad jau senai pa
vasarį toks judėjimas yra bu
vęs; išdirbystės, pardavyklos ir 
net transportacija kaip tik 
spėja išpildyt visus reikalavi
mus ir užsakymus.

Margučio Didelis Vakaras

ANTANAS VANAGAITIS 
“skan- 

šį sezoną jau 
minias žmo- 

nauji Velykų 
sutrauks mi- 
tik iš artimų

KOMP.
Chicagoj, “Margučio’ 

dalų” parengimai 
sutraukė dideles 
nių. Bet dabar, 
“skandalai” irgi 
nias Lietuvių ne 
bet ir tolimų kolonijų.

Kaip pirmesni du “skanda
lų” parengimai taip ir naujai 
ruošiamas Velykų parengimas 
turės savotiškus “skandalus”. 
O tų skandalų Chicagoje ne
trūksta. Velykų parengime iš
girsite apie vėliausius “skanda
lus” ....

“Margučio” Velykinis paren
gimas bus pirmą kartą Ameri
kos Lietuvių istorijoje tokis 
įvykis. Tai bus Balandžio 21 
d., viename iš gražiausių pa
saulyje teatrų — Chicagos Ci
vic Opera House.

“Margučio” štabas rengiasi 
saviškius ir svečius pavaišinti 
gražia muzika, šokiais, daino
mis, na ir juokų nepavydės. 
Programas prasidės 5:30 vai. 
po pietų, ir publika raginama 
įsigyti tikietus išanksto, kad 
nepritruktų vietos. Geriausios 
sėdynės bus tik $1, ir paskui 
eina žemyn, 75c., 65c. Tikie
tus galima užsisakyti per laiš
kus, prisiunčiant kartu su už
sakymu ir pinigus. Tada liks 
tik tiesiog nuvažiuoti į operos 
namą ir užimti savo vietą.

Kaip sau norite, bet Ameri
kos Lietuviai dar pirmą kartą 
žengs su savo dainomis ir mu
zika į gražiausius pasaulyje 
meno rumus. Pernai metą ten 
kitos tautos turėjo savo paren
gimus, tat kuo gi mes Lietuviai 
blogesni? Ir mes pasirodysime 
esą kultūringa tauta, kuri 
ri pakankamai meno jiegų 
pildymui programo.

“Margutis” samdo didelį 

tu-

or-

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”

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

“Dirva” ~ 6820 Superior Aye, _ Cleveland, O,

kęstą, suburė geriausias meno 
ir dainos jiegas, geriausius ta
lentus ir pasirodys kitatau
čiams su Lietuvių kūryba.

“Margučio” Choras, apie 90 
dainininkų po vadovyste Miko 
Yozavito praktikuoja nenuils
tamai. Praktikuoja vyrų cho
ras, oktetas, kvartetas, solistai, 
šokėjai, šokėjos: maži ir dide
li, ir net “Dėdytė su Tetute” 
ir tiedu praktikuoja ką tai to
kio kas jums atims žadą besi
juokiant ....

Bus 
verta 
puotą, 
viams
mes dainas dainuosime visame 
pasaulyje gražiausiame meno 
rūme — Chicagos Civic Opera 
House! Rep.

tikras “skandalas”! Tat 
išanksto ruoštis i tokią 
kuri atneš mums Lietu- 
garbę, nes pirmą kartą

MĖGINA GAUTI PINIGŲ
Chicagos mayoras Kelly mė

gina gauti iš Federates valdžios 
paskolą sumoje kelių milijone 
dolarių, viešiems miesto dar
bams, kad pravedus darbus bu
tų galima sumažinti skaitlių 
bedarbių imančių pašalpas. Ti
kimasi kad gavus paskolą ir 
pravedus darbus, butų galima 
prie darbo pastatyt apie šimtą 
tūkstančių dabar iš pašalpos 
gyvenančių bedarbių.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa

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

J. SKINDER
357 W. 63 St.

Dept. C 
Chicago, III.
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AR VAŽIUOSIM I KAUNO KONGRESĄ?
+----------------------------------

Adv. R. Skipitis, Draugi
jos Užsienio Lietuviams 
Remti pirmininkas, jau at
važiavo Į Ameriką.

Sveikiname!
Jo ir bendrai DULR su

manymui šaukti Viso Pa
saulio Lietuvių Kongresą 
“Dirva” pritarė. Taigi nuo
širdžiai pritaria ir gerb. 
Skipičio atsilankymui Ame
rikoje supažindinimui mu
sų su Lietuvių Kongreso ir 
Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
idėja.

“Dirvos” redakcija paties 
Adv. Skipičio pareiškimų ir 
planų negirdėjo, tačiau ži
no bendrą jo misijos planą, 
kuriam pritaria. Gerai bu
tų kad ir nebūtų įmaišyta 
visiškai nieko kas nesilie- 
čia Kongreso ir jo pasėkos 
— Lietuvybės gaivinimo ir 
palaikymo užsieniuose gy
venančiuose Lietuviuose.

Atsižvelgiant j Ameriko
je paplitusį, laisvą, palaidą 
komunistų judėjimą, Į so
cialistų pusiau grobuonišką 
išnaudojimą musų visuome
nės, Adv. Skipitis labai lai
ku pribuvo išjudinti mumy
se tikro Lietuviškumo ir 
dirbimo už tikrus tautos 
reikalus ugnelę. Geistina 
tik kad jis pataikytų paju
dinti tą tikrąjį ugniakurį, 
iš kurio tegali kilti tie visi 
vaisiai kurių našumu visa 
daug-tūkstantinė Užsienio 
Lietuviams Remti Draugija 
Lietuvoje sielojasi.

* į: J .... 3 '

Nors Adv. Skipičio misi
ja yra svarbi Lietuvybės 
atžvilgiu, musų aukštesni 
katalikų vadai žiuri koks 
yra pats Skipitis.... Reiš
kia, leidžia pro rankas pro
gą išjudinti katalikų visuo
menėje tautiškumą, kad 
Lietuviai daugiau tuoktus! 
aplink savas įstaigas, baž
nyčias.

Kodėl musų komunistai 
nesnaudžia: jie rengiasi Į 
Kongresą, ir iš katalikų su
rinks savo delegatams au
kų!. .. . (Jau net tulus ku
nigus komunistai pasivergė 
dirbti už jų kokį ten bilių 
ir katalikiškose draugijose 
sau aukas renka!. ... Lai
kas į tai atsižvelgti!)

❖ !•:

Ar “Dirvos” atstovas va
žiuos į Kongresą? Priklau
sys kaip to pageidaus “Dir
vos” skaitytojai ir kokią 
paramą duos.

Amerikos Lietuviai tauti
ninkai, sandariečiai ir ka
talikai ypatingai turėtų į 
Kongresą važiuoti, kur su
stiprinus savyje Lietuvybės 
dvasią, užvesti smarkią ko
vą prieš raudonąją plėgą 
musų tarpe — komunistus 
ir socialistus.

Grigaitis Šokdina 
Visus....

Kaip iš Chicagos ėjo gan
dai, jie virto tikrenybe: 
“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis sumanė užverst! 
savo “antro skridimo” bė
dą Susivienijimui, nusimaz
goti rankas, o jus paskui 
žinokitės....

Taip ir atsitiko. Štai “Tė
vynėje” SLA. Pild. Taryba 
išleidžia karštą proklama
ciją SLA. nariams, kaip ir 
reikalaudama duoti pinigų 
“antrą skridimą” išvežti iš 
Chicagos nors į New Yor- 
ką....

New Yorkan atlėkus, tas 
lėktuvas bus atiduotas į S. 
L. A. rankas, ir tada jų 
bus kaltė jeigu “skridimas” 
del kokio nors oro neišlėks.

Pernai SLA. seime Det
roite Grigaitis privertė S. 
L. A. atiduoti $500 “antram 
skridimui”. Dabar jis pri
vertė Gugi, Bagočių ir gal 
dar kelis kitus SLA. Pildo
mosios Tarybos narius pa
skelbti šitą “proklamaciją” 
į SLA. narius. Gugiui, Ba- 
gočiui, Mikužiutei ir Ma- 
žuknai Grigaitis gali įsa

kyti: “Gelbėkit mane, o jei 
ne, jus kitais rinkimais bu
sit išmesti iš SLA. valdy
bos !”

Įveda Lietuvos
Paveikslų Teikimą

Talkos Spaudos Biuras iš 
Kauno praneša jog nuo da
bar stengsis patieksi Ame
rikos (ir užsienio) Lietu
vių spaudai fotografijas iš 
Lietuvos įvykių. Pirmuti
nis to bandymas yra Adv. 
R. Skipičio fotografija pri
siųsta matricos (mat) for
moj, iš ko laikraščiams len
gva padaryti klišą. Reikia 
tikėtis kad tas patarnavi
mas bus išplėstas, nors Tsb. 
vedėjas sako kad dar Lie
tuvoje nėra tobulo matricų 
darymo prietaisų. Iš pačių 
fotografijų Lietuvoje dary
tų pasinaudoti negalima, 
nes klišų darymas čia atsi
eina labai brangiai. O Lie
tuvoje laikraščiai ir žurna
lai klišas vistiek darosi, to
dėl viskas ko reikia tik pa
daryti iš klišos matricų ir 
pasiųsti paštu į Ameriką.

Ši matricų teikimą Tal
kos Spaudos Biurui pasiūlė 
“Dirvos” redaktorius, o ka
dangi Tsb. gauna valdžios 
pinigų palaikyti tą biurą,

tai matricų patiekimas yra 
sulyginamai mažutės lėšos.

Jeigu viskas Tsb. eis ge
rai tai nuo dabar Amerikos 
Lietuviški laikraščiai turės 
nuolat įvairiu svarbesnių 
vaizdų iš Lietuvos.

PASAULINIS LIETU
VIŲ KONGRESAS

Bus Rugp. 11 iki 17 d.
ATSTOVŲ RINKIMO TVAR

KA IR KITOS INFORMA
CIJOS

“DIRVA” ATLAIKĖ SAVO
(Musų Kalbos-Rašybos Reikale)

IŠKELIAUJANT
Akys ašaromis žydi, 
Širdyje gili žaizda.
Vėjas dainą lauku lydi
Su skausmų pilna gaida.

Verkia, rauda mano siela 
Iškeliaujant iš namų.
Nepaklausi manęs, miela, 
Ar keliauti man ramu. . . .

Klykia margosios žuvėdos, 
Pajūryje taip nyku. . . .
Šiandien aš piktąsias vėtras 
Didžiu džiaugsmu sutinku.

Plaukia, bėga baltos burės 
Į jūružės žalsvą plotą. . . .
Ten likimas man išbūrė
Kelią erškėčiais išklotą.

Akys ašaromis žydi, 
O sieloje taip nyku. . . .
Mane vėjai tepalydi
Keliaujant skausmų taku....

“L-vis”. V. Gytis.

Lietuva ir Latvija Kei
čiasi Karininkais

Kaunas. — Vasario pradžio
je Kaune viešėjęs Latvijos ka- 
riumenės Gen. Berkis susita
rė su Lietuvos kariumenės va
dovybe pasikeisti karininkais. 
Dabar šis susitarimas jau vyk
domas. Keli Lietuvos karinin
kai jau nusiųsti Į Latvijos ka- 
riumenę, o Latviu karininkai 
jau atvyko Lietuvos kariurrie- 
nėn. Toks abiejų kraštų kari
ninkų pasikeitimas ilgesniam 
laike turės daug reikšmės Lie
tuvos ir Latvijos suartėjimui.

Tsb.

JOKNIUNŲ KRAŠTAS
Mano gimtinės gražus kraštelis, 
Gražus kraštelis mano tėvelių.
Čionai praleidau vaikystės dienas 
Tarpe žaliųjų josios laukelių.

Prie žalios girios sravus upelis, 
Aukso purienom kai pasipuošia 
■Tai lyg gėlynais, tai lyg vainikais 
Mano gimtinę gražiai apjuosia.

Kraštą Jokniunų kas apdainuotų 
Kai pavasarį gėlės pražysta!
Tikrai jo grožį gal įkainuoti 
Kas jį aplanko, kas jį pažysta.

Jokniunai. Jonas Januševičius.

GROŽIS
(Skiriu savo draugei A. S.)

Tavo vardas man garbingas, 
Jis man mielas, jis man brangus;
Tavo akys - skaisčios, melsvos, 
Tartum saulė, tartum dangus.
Tavo veidas — tai lyg rožės, 
Ryto rasa apšlakstytos;
Tartum kraujas, tartum pienas 
Butų kartu sumaišytas. .. .

Jokniunai. Jonas Jautuku ičhis

1. Lietuvių organizacijos tu
rinčios iki 1,000 narių renka 
vieną atstovą, toliau vieną at
stovą nuo kiekvieno tūkstan
čio narių.

2. Atstovus renka draugijų 
visumos susirinkimai, o jei kur 
tokių susirinkimų nebūtų gali
ma padaryti, atstovus siunčia 
tų draugijų valdybos.

3. Tose vielose kur nėra 
Lietuvių organizacijų, kongre
sui. atstovus gali rinkti vietos 
Lietuvių kolonijų susirinkimai. 
Ir čia iki tukstanties Lietuvių 
renka vieną atstovą.

4. Kiekvienas atstovas gali 
turėti tik vieną mandatą be tei
sės jj kam nors perduoti.

5. Atstovams Įgaliojimus iš
duoda savo parašais organiza
cijų valdybos.

6. Jei renkami atstovai ne 
nuo organizacijų, tai įgalioji
mus išduoda susirinkimo prezi
diumas ir prie Įgaliojimo pride
dami susirinkimo protokolų 
nuorašai, su bent penkiais to 
susirinkimo dalyvių parašais.

7. Tose vietose kur yra Lie
tuvos Konsulas reikia kad man
datai butų konsulatuose įregis
truoti, o ten kur jų nėra, gali
ma apsieiti ir be tų Įregistravi
mų.

8. Apie išrinktus atstovus 
tuoj reikia pranešti DULR val
dybai šiuo adresu: Kaunas, Ne
priklausomybės Aikšte 3.

9. Pranešime apie išrinktą 
atstovą turi būti suteikta šios 
žinios: Pavardė, vardas, profe
sija, mokslas, kur ir kada gi
męs, kuriais metais iš Lietuvos 
išvažiavo, ir kuriose valstybė
se gyveno; kaip ilgai mano už
trukti Lietuvoje ir kurias vie
tas norėtų aplankyti; vienas ar 
su šeima atvažiuoja, kiek as
menų ir kiek svečių kartu su 
juo atvažiuos.

Pageidaujama kad kiekvie
nas atstovas raštu atsivežtų 
apie savo atstovaujamą drau
giją šitokių trumpų žinių: de
jos įsikūrimo metai ir jos kū
rėjų pavardės; kiek draugija 
turėjo ir turi narių, dabartines 
valdybos sudėtis; kokių leidinių 
draugija yra išleidusi, ir jeigu 
galima, tų leidinių po vieną eg
zempliorių pasiimti su savim 
tikslu juos paaukoti busimam 
DULR muzejui, ir žymesnių 
draugijos įvykių fotografijas. 
O tie atstovai kurie ne draugi
jai atstovaus bet kolonijai, pa
geidaujama kad jie tokių žinių 
a įsivežtų iš Lietuvių kolonijų 
gyvenimo.

Pageidaujama kad atstovas 
raštu įteiktų kongresui suma
nymų del busimos viso pasaulio 
Lietuvių sąjungos organizavi
mo ir del DULR tolimesnės vei
klos ir jos ryšių su Lietuvių 
kolonijomis.

(šios informacijos prisiųsta 
iš Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti Centro valdybos 
ir užtvirtintos valdybos para
šais: Pirmininkas, R. Skipitis; 
Viro pirmininkai: A. Merkys ir 
M. Biržiška; iždininkas — J. 
Vanagas-Sirhonaitis; Nariai: V. 
Daudžvardis, K. Sleževičius.

Sekretorius — J. Kalnėnas.)

Rašo K. S. Karpius.

Iš Kauno ateina žinios kad musų kal
bininkai (musų rašybos-kalbos nustatyto
jai) rengiasi paskelbti naujas musų kai- 
bos-rašybos taisykles. Lauksime ką jie 
parodys.

Jeigu tos jų naujos musų kalbai taisy
klės bus taisykliškos, “Dirva” jas priims, 
prisitaikys, bet jeigu klaidingos, “Dirva” 
visiškai su jomis nesiskaitys.

Kad musų kalbininkai klydo griebda
miesi rašybą vartelioti, ir paliko arba pri
ėmė klaidingas taisykles, parodysime ke
letu pavyzdžių, kurie seka.

“Dirva” darė pastabų apie tas musų 
rašybos klaidas ir nurodė kad jos daromos 
ar tyčiomis ar nežiniai, tačiau jos buvo 
daromos. Bet ateis laikas ir jos turės bū
ti pataisytos taip kaip “Dirva” nurodo.

Pranešimas sako jog vėl manoma ra
šyti: jiešmas, jieva, jieškojinras; bjaurus, 
pjauti, pjūklas, ir tt.

Iki šiol per keliolika metų visame pa
saulyje Lietuviai rašytojai ir laikraščiai 
buvo nusekę “į girias” tą ar tuos kalbos 
“taisytojus”, kurie tuose ir jiems pana
šiuose žodžiuose buvo išmetę raidę j ir ra
šė: iešmas, ieva, ieškojimas, biaurus, plau
ti, pinklus, biaurus, ir tt.

Tik viena “Dirva” iš visų laikraščių 
tos “naujenybės” nepriėmė ir nei sykio net 
nedarė pasikėsinimų tam prisitaikyti.

Tai buvo ir gramatiškai klaidinga ir 
neatitiko musų tikrajai balsinei kalbai.

Toliau, klaidingai ir gramatiškų ir kal
bėjimo žvilgsniu įsikibta į šią rašymo for
mą: kuomet rašoma: aketėje, lankoje, dan
guje, ir tt., tuos žodžius rašant trumpes
nėj formoj, atėmus paskutinę raidę, e (kas Į 
yra taisykliška) paliekama pabaigoje rai
dė j ir rašoma: aketėj, lankoj, danguj, ir tt.

Betgi kada prieina prie žodžių kurie 
baigiasi su garsine y, pav. šulinyje, van
denyje, ugnyje, atmetama ne tik e (kaip 
taisyklės pavėlina) bet ir j, ir rašoma: šu
liny, vandeny, ugny.... Šis trumpinimas į 
los rūšies žodžių yra gramatiškai klaidin
gas, apie ką “Dirva” yra pastebėjus, ir 
pati niekad nepriėmė šios formos.

Klaidingai siūlo rašyti savo naujose 
taisyklėse jeigu nori naikinti į ir dėti in 
daugelyje žodžių, pav.: inbėgo, innešimas, 
intaku, inėjo ir tt.

“Dirva” visada rašė inėjo, nes taip ir 
liaudis kalba ir taip taisyklingiau, nes dvi 
balsinės raidės į-ėjo nesutinka ir nepasi
duoda tarimui (nes jos, dvi raidės, sudaro 
du paskiru skiemeniu). Galima butų pri
imti intaką, bet klaidinga ir nereikalinga 
imtis rašyti innešti, innešimas....

Kitos klaidos kurias šiandien rodos vi
si Lietuvos ir Amerikos laikraščiai ir ra
šytojai daro yra šios:

Rašo šiemet — kas sudaryta iš: šie 
metai, kuomet nori pasakyti šiais metais, 
arba šį metą, ir turėtų rašyti šymet arba 
šįmet (arba daugskaitoj šiaismet).

Pavyzdis: “šiemet žiema buvo nela
bai šalta”. Išaiškinus tą sakinį, išeina jog 
kalba: šie metai žiema buvo nelabai šalta, 
o'nori pasakyti: šį metą žiema buvo nela
bai šalta.

tinai privalo taisyti ir laikraščiai ir moky
tojai mokyklose.

Ne tokios aiškios ir įkyrios klaidos 
yra rašyme Įvardintų būdvardžių, apie ką 
“Dirva” keliais atvejais kalbėjo. Jie yra 
antros svarbos klaidos reikalaujančios tai
symo.

Trečios svarbos klaidos yra rašymas 
moteriškos lyties žodžiuose (pav.): Pama- 
čius(i), paskaičius(i), padainavus(i) ir tt.. 
kada tie žodžiai vartojasi kaip veiksmažo
džiai. Pav.: Paskaičius knygą mergaitė 
atsisėdo. O rašoma: Paskaičiusi knygą... 
Jeigu eina klausimas kuri mergaitė atsi
sėdo, tada reikia rašyti: paskaičiusi kny
gą (kitos mergaitės gal ką kitą veikė).

Bet jeigu klausimas eina ką padarė 
mergaitė po paskaitymo, tada reikia rašy-( 
ti: Paskaičius.... atsisėdo.

(Kitu kartu kada pakalbėsim dar apie 
kitas būtinai taisytinas musų kalboje dalis 
ir apie taisykbšką vartojimą atskyrime 
ženklelių, kurie musų rašyboje barstomi 
perpalaidai, yptč kablelis (,) )

PETRAS ARMINAS—TRUPINĖLIS
Retai kuris Lietuvis negirdėjo karin

gos dainos: “Tegul girios šlama, ūžia, tra- 
ta-ta, o mes ti ..uksini į karužę....”

Tą dainą sudėjo ir į žmones paleido 
Suvalkų krašto dainorius Petras Arminas- 
Trupinėlis, kurio mirties 50 metų sukaktu
vės Kovo 18 d. buvo minimos visoje Lietu
voje.

Arminas gimė 1853 m., Deksnių-Bis- 
kių kaime, Vilkaviškio apielinkėje. Mokė
si Gižuose, Marijampolėje, ir Veiverių mo
kytojų seminarijoje. Ją baigęs buvo pa
siustas mokytoju į Alvitą, o vėliau dirbo 
Naumiestyje. Bet čia Arminas nerimo. 
Jis veržėsi į Marijampolę, kur galėjo su
tikti daugiau Lietuvių šviesuomenės ir pla
čiau varyti tautinio atgimimo darbą. Pa
galiau Arminas buvo perkeltas į Marijam
polę. Tik neilgai jam čia teko pabūti. Ru
sai pamatę jo Lietuvišką darbą, Arminą 
iškėlė į Augustavą, apstatė žandarais, kad 
jis nieko savo tautai negalėtų nuveikti, 
kilnojamas iš vietos į vietą Arminas su
sirgo džiova ir 1885 metais Kovo 18 d. mi
rė, būdamas vos 32 metų amžiaus.

Petras Arminas — tikras Aušrininkas. 
Pirmieji jo eilėraščiai, pasirašyti Trupi
nėlio slapivardžiu, buvo išspausdinti 1883 
metais, Dr. Jono Basanavičiaus redaguo
jamoje “Aušroje”. Be poezijos, jis dar ra
šė daug straipsnių iš Lietuvos istorijos, 
apie Vytautą Didįjį, žymiausius Lietuvos 
piliakalnius, ir tt. Iš Lenkų kalbos mėgi
no versti Adomo Mickevičiaus “Gražiną”, 
tik nebaigė. Arminas-Trupinėlis buvo mė
ginęs išleisti mokykloms skaitymų knygą, 
bet Rusų valdžia nedavė leidimo, nes jai 
nepatiko tos knygos Lietuviška dvasia. 
Mėgino jis rašyti ir tikybinio turinio gies
mes.

Žymusis Suvalkų krašto dainius da
bar palaidotas Marijampolės kapinėse. Jo 
kapą, sukaktuvių proga, aplankė daugybė 
žmonių, Marijampolės gyventojai jį nuo
lat lanko, o šauliai tvarko, prižiūri, nes 
šis kapas tai visiems Lietuviams susipra
timo, darbo ir tėvynės meilės gilus pavyz
dis. Tsb.

SAPNININKAS

—Be rankų, be kojų, be 
pilvo, o kur tik pasisuka, vi
sur pučia. Vėjas

Dar viena klaida, kuri yra perdideiė 
gramatiška klaida, bet be jokios atodairos! 
vartojama veik kiaurai visoje musų span- j 
doje. Kalbant apie merginas ar moteris, 
sakoma Jiedvi parėjo iš bažnyčios kartu. 
O nori pasakyti: Jos dvi — ir turėtų rašy
ti Judvi....

Jie yra vyriška forma ir vartojasi se
kančiai: Jiedu parėjo iš bažnyčios kartu.

Bet vyrų atžvilgiu vėl suklysta — ra
šo: Juodu parėjo iš bažnyčios kartu. . . .

Juodu tinka tik tokiame atvejuje: Pa
vadink juodu pas mane (juos du).

Čia pažymėtos yra tik pačios paviršu- 
tiniausios, kasdieninės, ir didžiausios mu
sų kalbos gramatinės klaidos, kurias bu-

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

KAINA Su prisiuntimu 75c.

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

Tai yra įdomi, didele. 185 pusi, apysaka iš 
Lietuviu kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsi! 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. i

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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‘"Margutis” Kovo 30 rašo:
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IV.
Atjojo Vinkšnon du vyru, kuriuos pa

siuntė Raivedys. Vienas buvo drūtas vy
ras, apsišarvavęs kaip šarvojasi tik sveti
mos šalies kareiviai kovon eidami. Ant
ras buvo senas ir žilas, apsivilkęs rubais 
kokių nenešioja šios šalies žmonės. Gin
klo jokio nebuvo prie jo: nei kardo, nei 
peilio. Ir ne karžygio buvo jo būdas: ir 
vaikščiojo jis kaip vaikščiojo vergai, ir 
kalbėjo jis kaip kalba vergai, bet visi jau
tė kad ne vergas tai buvo.

Susiraukė Šaulys išgirdęs kad pasiun
tiniai atėjo iš Liškevos, bet liepė vesti juos

bailumo jo neužmušiu.... Gėda tiems 
kur narsiai mirė kad tokis bailius viešpa
tautų jų vaikų ir anūkų šalyje. Pasaky
kit jam tegul bėga svetimon šalin jei bijo 
mano keršto, nes aš keršysiu sunkiai. Ar 
aš ar jis, o mudu vienoje šalyje nebegy- 
vensim!

— Ne tavo keršto bijo Raivedys, ku
nigaikšti, tik nenori jis nuskausti tų ku
rie nekalti yra; o kam atsieis bloga tai 
kaip Dievas duos.

— Kokis dievas?! — nusijuokė Šau
lys. —- Juk dievai pabėgo iš tos vietos kur 
gyvena jūsų valdovas. Vieni monai ten 
liko.

— Pabėgo piktos dvasios, o mes gar
biname tikrąjį Dievą, — atsakė svetimas 
krivis.

— Kurį rado svetimose šalyse! Te
eina sau ten kur dievus sau rado!

“Jonušas skris su Litua- 
nica III”... taip rašo “Mu
sų Rytojus”.... Tie Lie
tuvos laikraščiai spausdina 
tokias žinias kokių mes A- 
merikoje negalime nei įsi
vaizduoti. Tas pats laikraš
tis skelbia buk Vaitkus da
ro pratimus su “Lituanica 
II” kasdiena, pasikeldamas 
su keliais tūkstančiais litrų 
benzino....

Iš kur plaukia tos tele
gramos? Turbut iš 18-tos 
padangės (tai cicilikų pas
togė Čikagoj—Aš).

menėn ir užgerti saldžiu midum, kaip lie
pia tėvų papročiai. Kareivis priėmė savo 
rankon taurę ir, pakėlęs šalmą, išgėrė iki 
dugno ir atidavė, nei žodžio neprataręs. 
Iš vėl užleido šalmą ir paslėpė savo veidą: 
tik spėjo pamatyti žmonės kad jaunas tai 
buvo vyras ir gražus ant budo.

Senesnis, vos priėmė taurę, padarė 
■ranka nesuprantamą ženklą ir vos dasily- 
tėjęs lupom taurės krašto, perdavė ją at
gal. ... O tas kur priėmė nuo jo, kalbėjo 
kad taurė buvus karšta kaip ugnis. Ir 
niekas jos paskui rankon imti nenorėjo ii' 
valkiojosi ji paskui kieme. O kur toji tau
rė gulėjo, žemė ten surūdijo. Suprato 
žmonės kad didelis tai burtininkas buvo 
ir piktus burtus padarė; kad krivis tai bu
vo, tik ne šios šalies.

Kai inėjo menėn kunigaikštis ir jo sū
nūs Ilgis, žemai nusilenkė krivis, o šarvuo
tas vyras, kaip stovėjo taip ir stovėjo, ty
lus, ramus, nei galvos nenulenkė, nei žo
džio neprakalbėjo. Dirstelėjo jo šalin ku
nigaikštis, niūriai kaktą suraukė, bet nie
ko nepasakė, tik įdubusios akys daugiau 
žibėjo kaip visados. Atsisėdo jis savo kė
dėn, o sūnūs atsistojo užpakalyje.

— Ar neturėjo Raivedys geresnio pa
siuntinio kaip jus? — tarė Šaulys su pa
niekinimu žvilgterėjęs į krivį, kursai sto
vėjo čia pat nusilenkęs: — gal juokus da
lyti čion jis jus atsiuntė?

— Siuntė mus valdovas musų, kuni
gaikšti, nes mumi įtikėjo daugiau negu ki
tais.

— Iš tavo kalbos matau kad tu ne 
musų namų kregždė, tik svetimos šalies 
šikšnosparnis. Bet aš užmiršęs buvau kad 
pas Raivedį nebeliko karo vyrų, tik sveti
mų šalių valkatos. .

— Ne valkatos mes, gerbiamas Vink- 
šnių valdove, ir daugel yra pas mus narsių 
kareivių, kaip ir pas tave. Neteisingai 
niekini juos visus! — atsakė senas pasiun
tinys, o jaunasai kaip stovėjo taip ir sto
vėjo.

— Nesiginčysiu aš su jumis! — aš
triai atsakė kunigaikštis: — kalbėkit ko 
atjojote? Ko nori jūsų valdovas?

— Musų kunigaikštis nori susitaikyti 
su tavim. Jis gerai supranta kad neteisė
tai nuskaudė tavo žmones jo kareiviai. 
Girdėjome kad net artimas tavo vyras žu
vęs, per tai ir keršto tu nori jieškoti.

— Svetimose šalyse naujų papročių 
nejieškojau, tik prisilaikau tų kuriuos tė
vai paliko, — atsakė Šaulys.

— Blogas tai papratimas lieti kraują 
tų kurie nekalti yra, ir lieti del keršto. 
Mirusieji nebeatgis.

—Kas gera, kas bloga — su tavim 
nekalbėsiu. Jei pasakei ką turėjai tai 
jok greičiau namon, Liškevon. Tuoj ten 
pasimatysiva.

— Kad veltui kraujas nesilietų, Liš
kevos valdovas nori patenkinti tave, kuni
gaikšti. Pasakyk kokios virus reikalauji, 
užmokės tau.

— Daugel bloga esu girdėjęs apie Rai
vedį, — tarė Šaulys, atsikėlęs iš kėdės: — 
bet to dar nesu girdėjęs ką išgirdau savo 
ausimi. Ar jus užkerėjote jį ten svetimo
je šalyje, ar gal pamainėt! Kad jis kerš
to atidėti prašytų! Kaip Dainava Daina
va, niekas šitai negirdėjo. Tik vergai ii' 
šunes taip kalba. Pasakyk, — karščiavo
si Šaulys, vaikščiodamas po menę: — kad

Nusijuokė visi kurie ten buvo, o juo
kas atsiliepė aidu toli laukose.

— Teeina sau kur jo dievai viešpatau
ja! — juokėsi visi.

O kai jie nutilo, prakalbėjo vėl senas 
krivis, kurį atsiuntė Raivedys:

— Ar tai paskutinis tavo žodis, Vink
šnų valdove? Liškeva drūta pilis, o atei
tis rankoje Dievo; kas žino ką Jis žmogui 
gamina. Raivedys gi tau ištiesia santai
kos ranką.

— Gerai, aš dovanosiu jam kerštą, — 
atsakė Šaulys: — bet jo žmonės užmušė 
mano vyrą kuris artimiausias man buvo. 
Teatsiunčia man, kaipo vyrą, savo dukte- 
ries galvą — ir dovanosiu jam visa, net 
jo bailumą!

Ir nusijuokė dabar visi taip kad net 
sienos sudrebėjo. Norėjo atsakyti senas 
krivis, bet jaunasai priėjo į jį ir uždėjo 
jam ranką ant peties. Sunki tai, tur bū
ti, buvo ranka, jog kaip nendrė nulinko 
senas žmogus ir nutilo.

Paskum nusigryžo, niekam žodžio ne
pratarę, galvos prieš nieką nenulenkę, iš
ėjo abu iš menės.

Išėjo, sėdo žirguosna ir, tylėdama, iš
jojo iš Vinksnių pilies.

O kai jie jojo tai iš jų juokėsi visi 
žmonės kurie girdėjo Saulio žodžius.

Tik vienas Ilgis nesijuokė. Jis matė 
kaip jie išjojo nuo dvaro, ir pavydėjo jiems 
kad jie nujos Liškevon, pamatys ten tą 
kur. ... O gal ir žodį į ją kalbės. . ..

Mąstė taip Ilgis ir pavydėjo. .. .
Pikta buvo Ilgiui žiūrėti į žmones, 

klausyti jų juokų, girdėti jų kalbas. Iš
ėjo jisai dvaran, pasibalnojo ristą žirgą 
ir išjojo lygujin laukan, kad vėjas galvą 
nupraustų, kad krūtinėj skausmas nurim
tų.

Ir varė žirgą per plačius laukus, per 
žalias pievas; žirgas lėkė kaip aitvaras, 
tik vėjas ausyse švilpė.

Bet nelengviau buvo Ilgiui. Juo to
liau jojo, tuo ilgesys krutinėję augo. O 
kai dajojo į žalias girias, sustabdė žirgą ir 
žingsniu nujojo svajodamas dūmodamas. 
Ir vaidinosi jam akyse kaip gyva, daili Mu- 
nia, kaip jis su ja kalbėjo.... O dabar 
kiti kalba, o gal ir meilinasi.... Tasai 
gal prakeiktas Lenkų karžygis!. . .. Vai 
kad jis susitiktų, susidurtų jį....

Ir atėjo galvon mintis, kuri kaip kir
viu tvoškė jam smegenysna, kad tasai ka
reivis pasiuntinys, kur buvo nūnai jo tė
vo dvare, tai tasai kunigaikštis Lenkų ša
lies, kurį Munia myli....

Ir taip skaudžiai susopėjo Ilgiui širdį 
jog jis sudejavo, lyg sopulį atžaidęs, grą
žino žirgą į Liškevos šalį ir vijo kiek ga
lėdamas. . . .

Žirgas lėkė kaip viesulas.
— Ar pats žusiu, ar jį užmušiu, kai 

tik davysiu!. ...
Ir varė žirgą toliau. Žirgas stenėjo 

bėgdamas, šonai nuputojo, o rudylai krau
jo taškėjo, bet nieko nedabojo Ilgis, vie
nos godos apimtas.

— Vysiu kad ir į Liškevos pilį'!....
Ir klupo žirgas, ir nupuolė Ilgis nuo 

žirgo, kai vakaras’temė girią. Ir'puolė 
žirgas užvytas, ir vienas liko Ilgis tarpu 
girių, toli nuo žmonių, nuo jų buklių visai 
dienai kelio.

O naktis jau užgulė medžius.
visa užmirštai! kas buvo ir kas yra, tai

Jus, gerbiamieji, atsiųski
te pinigų “išvainoti” tą or
laivį iš garadžiaus ir užmo
kėti už “člunkus”, tai tada 
jis gal but ir pasikels, bet 
nemulkinkite savo skaity- 
jų tokiais prasimanymais. 
Kodėl “Musų Rytojaus” re
daktoriai taip žabalai elgia
si? Ar jie nori Amerikos 
Lietuvius tokiais rašymais 
išjuokti, ar ką?....

Rodos “Musų Rytojus” 
rimtas laikraštis....

Paskaičius tą Kauno ‘Mu
sų Rytojaus’ keistą žinią 
apie Vaitkaus “pratikus su 
keliais tūkstančiais litrų 
benzino” norisi paklausti:

1. Ar jus, ponai Lietuvos 
laikraščių redaktoriai, tu
rit tokį baisų norą būti mul
kinami?

2. Ar jus keno nors pa
pirkti atsisakėt paduot Lie
tuvoje savo skaitytojams 
tikras ir teisingas žinias? 
(Gal Prof. Žemaičio kyšiais 
Lietuvos Aero Klubo pini
gais. ...)

3. Ar nėra Lietuvoje kas 
galėtų padaryti investigaci- 
ją ir jeigu ne ką daugiau 
tai bent sulaikyti melagin
gas žinias apie “antrą skri
dimą”. (Per arti du metu 
melai platinami ir Lietuvos 
spauda atsisako pažiūrėti į 
teisybę).

4. Kokia paslaptinga ‘šy
la’ veikia ar laiko uždarius 
burnas kad ir Amerikoje 
esanti Lietuvos konsulai, 
tas melagystes matydami, 
bijo jas atitaisyti?....

VYRAI, GANA MUSŲ 
TAUTĄ MULKINTI (“an
tru skridimu”)!!!....

Supa Garba.

Amerikoniškas Juokas apie 
Lietuvos Prezidentą

Plikis klausia Antano: — 
Pasakyk man, Antanai, ko
dėl Lietuvos prezidentas ne
šioja šleikas (petnešas) gel
tonos, žalios ir raudonos 
spalvos?

Antanas: — Todėl kad 
jis yra didelis Lietuvis pat
riotas.

Plikis: — Ne, visai ne.
Antanas: — Na tai ko

dėl?
Plikis: — Dėlto kad kel

nes nepamestų....

Kiaulės negabios. Sun- 
•kiausia •• iš' visų gyvtilių yra 
išmokyti ko nors kiaules. 
Nei vienam treiniruotojui 
nepavyko dar išmokinti 
kiaulę vaikščiot ant pasku- 
kutinių kojų.

Reiškia, kiaulės dar toli
toli nuo žmonių.

KOVOKIME SU PRIEŠAIS, NE SU 
DRAUGAIS Po perversmo Lietuvoje

(Tasa nuo 1-mo pusi.) f 
tas pobūdis. Kuris mes be nuo
dėmės ?....

To viso akivaizdoje, visus S. 
L. A. Pildomos Tarybos narius 
"socialistais” aptepti yra nusi
žengimas ir tiesai ir musų sro
vės reikalams. Nereikia socia
listams duoti to ko jie neturi. 
Ypatingai jei prikišama tokie 
dalykai kurie aiški neteisybė.

Kas Reikia Daryti
Vieton S.L.A. Pild. Tarybą 

tepti vardu kurio ji neužsipel
no, verčiau dienos švieson vilk
ti tuos faktus kurie organizaci
ją ištiesų slopina. Tas pats 
Bolševikas (ar negalima tautiš- 
kesnio slapyvardžio pasirink
ti?) primena gerą faktą, kad 
socialistų įtakai pasidavę perei
to seimo delegatai, sveiko pro
to reikalavimų neklausydami, 
išrinko ne tik iždininką iš Chi- 
cagos, bet ir iždo globėją. Da
bar Organizacijai tenka abiejų 
kelionės brangiai apmokėti.

Štai, "Dirva” nurodo kitą 
skylę, per kurią SLA. pinigai, 
gali būti, nereikalingai eina: 
nežmoniškai aukštos išlaidos 
“forklozuoti” namus (butų ge
rai paduoti keletą faktų su 
skaitmenimis) Arba paimkime 
Pild. Tarybos nario (vice pre
zidento) Mažiukuos elgesį: jis 
griežtai atsisako balsuoti kada 
svarstoma bonų ar šėrų pirki
mo, ar keitimo, klausimas. Jo 
kaltinti negalima: jis atvirai 
prisipažysta nieko tais reikalais 
nesupranta. Suprantantis savo 
silpnumą žmogus pasitrauktų 
iš tos vietos kurios pareigų jis j 
nesupranta eiti. Bet Mažiuknaj 

IK pamislyk, Mare! Ar tie musų kaimynai negalėtų 

įsitaisyt telefono? Kas sykis bėgdamas pas juos aš jau
čiuosi lyg žioplys. Ar negalėtų kas tame ką padaryti?” 
Taip, ponas Telefono Savininke, galima. Gal but tai 
musų pareiga. Taigi štai pasiūlymas jūsų kaimynui.

AR NORĖTUMĖT TELEFONO?
Wes žinom kad buvo nesmagu ir nepatogu naudoti kitų 
telefonas. Bet negalit pasakyt savo draugams kad jie 
niekad jums netelefonuotų. Kartais reikalai yra svar
bus. Tik keli centai Į dieną užmoka už telefoną. Mes 
turim vieną jums gatavą—kada norit Įdėti?

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY. (
TELTFONAS JŪSŲ NAMUOS E-TR xŲĘ Ę O; L'UĮ”

I*Telefonas Jūsų Namuose Kaštuoja tik , į

Centai į Dieną

regis “grynas soiialistas”. Aiš
ku, jis savo vietos neužleis, 
nes jo partija ten jį pastatė. 
Tačiau čia turime teisėtos me- 
degos SLA. nariams parodyti 
kokių žmonių socialistai deda 
Pildomon Tarybon, kuriai sei
mas nuo seimo palieka visos 
organizacijos reikalų vedimas!

Medegos, ir geros medegos, 
yra apsčiai, kad nereikėtų grie
btis neteisybių, spėliojimų, įsi
karščiavimų, ar tepti tuos ku
rie tepimo neužsipelno. Todėl 
ar nevertėtų kam musų rašyto
jus ar veikėjus pakviesti neda
ryti to ko kviečiau nedaryti 
link naujos “Vienybės”: mesti 
erzinimo politiką ir neliesti sa- 
vb žmonių Pildomoje Taryboje. 
Juk ir musų proseneliai, iš ku
rių D-ras Vincas Kudirka lie
pė mums stiprybės semti, saky
davo, “Nespjauk šulinin, gal 
teks pačiam iš jo atsigerti”. 
Vartokime tik gerai patikrintus 
faktus. Jų užtektinai yra to
kioms patrankoms kad iššau
dyti keleto socialistų bandomą 
Įgyvendinti suirutę SLA. orga
nizacijoj, po kurios reikės gero 
chirurgo betvarkę išnaikinti.

Vidurinė srovė savo pakan
ta, savo tautos ir tėvynės mei
le, savo atsidavimu Amerikos 
Lietuvių gerovei, įkūrė Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje, 
per kovas su kunigais ir socia
listais išugdė, sustiprino, pa
darė viena didžiausių Ameri
kos Lietuvių organizacijų (ku
rią mėgiama “Amerikos Lietu
vių Respublika” vadinti) — vi
durinei srovei ir priklauso tei
sėtas šios organizacijos vado
vavimas. Jei to nėra, kalti mes

sukvaišome kad dar ir siandieitf 
musų akys nemato kur musųf 
žmogus, kur priešas. Kas žino; 
ką artimų dienų istorija atnešį 
ir mums ir musų Tėvynei Lie* 
tuvai? Laikas iš aklumo išgy* 
ti ir atminti tik tai kas muį 
vienija, o ne kas mus skiria^ 
O bi tik Lietuvis, kuris tauty* 
bės principą aukštesniu inter* 
nacionalizmo stato, yra musui 
srovės žmogus. Tokius suvie
niję mes vėl įgysime ne vieni 
SLA. vadovybę bet, kas tautai j b ,
svarbiau, Vadovybę visiems A- 
mėrikos Lietuviams. Darbas 
didelis, bet atliktinas. Disci
plinos ir energijos!

Vienu ir geru ateities ženklų 
yra kad kitas SLA. seimas bus 
Clevelande, kur taip gražiai ug
doma ir palaikoma musų tau
tos vienytojo Dr. Jono Basana
vičiaus atmintis. Seimo rengi
mo komisijos pirmininku yrą 
K. S. Karpius. Jis ir jo geri 
draugai, tikimės, taip viską pa- 

I ruoš kad seimo delegatai pajus 
šiltą, jaukią tautišką atmosfe
rą. Kitų kolnijų uždavinis yra 
gerų Lietuvių delegatų atsiųs
ti, ir pradėti rūpintis apie tai 
dabar.

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

delio pasitenkinimo iš jos.

Joseph K. Mergler
ADVOCATE

(Advokatas) t
Room 705 #

Tramways Building
159 Craig St., West

Telefonas: La. 02G2 i
MONTREAL5

(Bus daugiau)
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ORO KARŽYGIUI JAU 
KVEPIA LIETUVOS 

ORAS
Bet neišvengiamos kliūtys 

trukdo pasiekimą 
Slabados.

Štai ką daugiau užrašė 
“Dirvos” reporteris sėdėda
mas prie radio ir klausyda- 
mas gerb. Spragilo apsaky- 

' mų iš savo kelionės iš Klyv- 
lando Į Kauną.

Balandžio 5 d.: Šiandien 
siaučia smarki'audra, nors 
rengiausi išskristi ir šian
dien pat pasiekti Kauną ir 
Slabadą, turiu atidėti skri
dimą neapribotam laikui, 
iki audra apsistos.

Mes esam Šetlandijos sa
loje, i šiaurę nuo Škotijos. 
Ši salų grupė priklauso An
glijos karaliui, ale žuvinin
kai pasakoja karalius nie
kad čia nebuvęs ansilankyt 
ir žmonės karalių pažysta 
tik iš paveikslų. Visi šven
čia karaliaus Jurgio 25 me
tų karaliavimo sukaktuves, 
taigi ir mudu su gerb. Ro
botu surikom po tris sykius 
Valio gerb. Jurgis!

Šiandien klausėmės va
karykščio “Margučio” ra
dio programo — patyriau 
kad “Margutis” rengia per 
Velykas didelius “skanda
lus” Čikagos Civikoperoj, ir 
kad tų “skandalų” pažiūrėt 
rengiasi važiuot gerb. “Dir
vos” redaktorius su savo 
štabu iš Klyvlando; Dr. Mi
kas Bagdonas, einąs Lietu
vos Ministerio pareigas, iš 
Washingtono; Adv. Nadas 
Rastenis iš Baltimorės, ir 
daugybė kitų veikėjų iš vi
sos Amerikos.... Misliu 
sau, jeigu dar atvažiuotų 
ten gerb. Adv. Rapolas Ski- 
tis, kuris jau pribuvo Į A- 
meriką organizuot Ameri
kos Lietuvius Į Pasaulio 
Lietuvių kongresą, ir bu
čiau ten aš, gerb. Spragilas, 
tai visas Lietuvių Kongre
sas galėtų atsibūti Čikagoj 
laike “Margučio” “Skanda
lų”, ir Amerikos Lietuviams 
nereikėtų į Lietuvą važiuo
ti Kongreso laikyti. . . .

Man net pavydu kad aš 
negalėsiu nuvažiuot Į Čika
gą su “Dirvos” štabu ir pa
sirodyt čikagiečiams. Kad 
kokiu stebuklu atlikčiau sa
vo kelionę i Kauną rytoj, ir 
pabuvęs kelias dienas, pas
kui be sustojimo tiesiog 
šaučiau atgal į Ameriką, tai 
gal dar paspėčiau ir i ‘Mar
gučio’ “skandalus”....

Balandžio 6 d.: Alo, ger
biamieji. Ir šiandien dar 
audra nesiliauja, ir maišo 
dangų su žeme. Jurų ban
gos tokios milžiniškos kad 
tiesiog kalnai vaikščioja— 
baisu kad vėtros nenuneštų 
bakūžės kur mes apsistoję 
ir mano “Meteoro”. Priri- 
šom ji iš visų pusių prie 
akmenų ir apkrovėm akme- 
nais visą, tik taip išlaikom 
nuo vėjų išnešimo jo Į pa
dangę.

Šiandien ryte klausiausi 
vakarykščio radio progra
mo iš Bruklvno. Valaitis 
pasakojo kad Susivieniji
mas išskėtė savo glėbi “an

tram skridimui” ir sutinka 
paimti visą bėdą nuo Gri
gaičio rankų ir parsigaben
ti “antrą skridimą” į Na- 
jorką ant 30-tos gatvės....

Valio, Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje ir jūsų di
delis garbingas žygis! Di
džiausią darbą atliksit savo 
50 metų bilijušo belaukda
mi, jeigu išrengsit “antrą 
skridimą” iš Čikagos į Na- 
jorką! Juk dabar sumaži
no! “Tėvynę”, nukapojo! 
darbininkams algas, turėsit 
gana pinigų, galėsit pado
vanoti kokius penkis tūks
tančius dolarių į ALTASS 
fondą!

Balandžio 7 d.: Valio! 
audra pasiliovė! Skubiai 
studijuoju oro mapas ir ry
toj anksti išskrisim. Ar
čiausia mums žemė Į rytus, 
pakeliu Į Lietuvą, yra Nor
vegija. Už jos guli Švedi
ja, paskui Baltijos jura ir 
tada — mano kelionės ga
las ir visa garbė — Lietu
va !

Bal. 8 d.: 5 valanda ry
to, jau mes atsikėlę, ir ren
giamės išskristi. Dar tam
su, bet čia greičiau prašvin
ta negu Islandijoj, taigi su 
tekančia saule musų galin
gas plieno paukštis išskės 
savo sparnus ir pakils i pa
dangę savo paskutinių šuo
liu į Kauną! Iš čia tik pu
sė dienos kelio, ir jeigu vis
kas eis gerai, šiandien po 
pietų apie 3 valandą nusi
leisiu Slabados fortuose į- 
rengtame slaptame orodro- 
me, ir mano tikslas bus at
siektas !

Jau saulutė teka, kiša sa
vo auksini liepsnojantį skri
tulį iš juros — štai mudu 
su gerb. Robotu sėdim oro- 
plane, motoras jau ūžia, 
propeleris purpia, žmonės, 
visos salos žuvininkai, suėjo 
mus išlydėti. Dar prašė 
kad padarytume ore mir
ties kilpų, ale nėra kada, 
mes turim lėkti, ir štai jau 
lekiam! Sudiev Šetlandija, 
Alo Lietuva!

Va jau kylam į aukštį — 
žemė pasilieka, jura slenka 
po mumis — ir “Meteoras” 
kerta erdves ir artėja link 
Lietuvos! Kokia garbė, ma
lonumas ir džiaugsmas!

Štai jau šiandien, už ke
liolikos valandų po mano 
kojų pasirodys Lietuva — 
su sprogstančiais medžiais, 
želiančiomis pievomis, pa
tvinusiais upeliais; su arto
jais laukuose ariančiais, su 
sušalusiais piemenėliais ga
nančiais ankstyvo pavasa
rio bandą. Pasigirs aukš
tai ore veversėlių čirėji- 
mas, o paskui — pasimatys 
Nemunas, Velija, ir prie jų 
kranto Slabada, o aukštai, 
viršuje kranto, prie buvu
sių senų caro fortų, orodro- 
mas, plevėsuojančios vėlia
vos, visa Lietuva suvažia
vus mane pasitikti!

Taip ir norisi jau dabar 
būti ten, baigti savo var
gingą kelionę, kurią pradė
jau per Grabnyčias, tikėda
mas atlikti į kelias dienas, 
o jau praslinko du mėne

siai ....
10 valanda ryto. Skren

dam virš atvirų jurų. Le
dų čia nėra.... Ale musų 
motore vėl kas nors nege
rai. ... Turėsim leistis.... 
tik nežinia ant ko.... Mo
toras pokštauja, šaudo ir 
čiaudi. ... Gal Šetlandijos 
žuvininkai kokį šposą pada
rė, gal pripylė į motorą 
plieno druožlių ir smyrio 
dulkių.... Gelbėkit! jau 
“Meteoras” nesuvaldomas, 
jau smunka žemyn, krinta, 
į atvirą vandenį, kuris visu 
baisumu į mus žiuri, lyg 
nasrus išskėtęs laukia mus 
praryti....

SOS! SOS! SOS! Ale 
ką tas gelbės.... jokio lai
vo niekur nematyti.... ar 
spės kas nors pribūti išgel
bėt nors mane....

Pliokšt! Štai jau “Mete
oras” nutiško į šaltą Šiau
rės jurą, vidurkelyje tarp 
Šetlandijos ir Norvegijos. 
Laukiam kada skęs oropla- 
nas, o aš pasigriebiau šone 
buvusį guminį oroplano ra
tą ir laikausi įsikibęs..... 
Nepasiduosiu žiauriam liki
mui .... Tegul grimsta oro- 
planas, tegul eina į gelmes 
žmonių sudėti pinigai, ale 
aš turiu išlikti gyvas (jei
gu žuvys nesuplėšys....),

Valio! Mano oroplanas 
neskęsta! Laikosi ant van
dens — plukau ja ant tuščių 
alaus bačkų.... Išgelbėti! 
Kad tik neužeitų audra, ta
da butų po visko.... Mes 
plukau jam virš vandens ir 
tyrinėjam kas atsitiko kad 
musų motoras pradėjo ne
dirbti. Suradom!

— Tai žuvininkai prilei
do į benziną vandens! — 
sako gerb. Robotas.

Aš pamislinau, padūmo
jau, kaip šiame pasaulyje 
žmonės yra kerštingi kad 
deda didžiausias kliūtis su
trukdyti keno nors skridi
mą .... Ale topt man į gal
vą gera mislis: misliu sau, 
gal visai bereikalingai tuos 
gerus žuvininkus įtariam: 
juk anas dvi dienas laike 
baisios audros vanduo tiško 
ant “Meteoro” ir iš viršaus 
ir iš apačios. Galėjo į ben
ziną pritikšti ir be žuvinin
kų pagalbos....

Taip ir buvo.... Ale tuš
čia jo kaip buvo, man rupi 
kaip mes iš čia išsigelbėsim, 
nejaugi liksim pluduriuot 
amžinai....

Arčiausia iš čia į Šetlan
dijos salas, ale ten niekas 
neturi radio, negalim pri
sišaukt, o antra vertus, ką 
žuvininkai pagelbėtų savo 
laiveliais.... Kažin ar kas 
išgirdo mano SOS ar ne....

Dar kartą SOS! SOS!
Valio! Ana va atplaukia 

iš rytų didelis laivas! Iš- 
bėti mes!

Jau pavakarė, kad tik 
spėtų laivas ateiti iki su
tems, ba paskui nematys 
musų ir praplauks pro ša
lį.... Leidžiam į orą ug
nis.... Laivas artėja, gal 
išgiro mano SOS....

Ale tai lėtai tie laivai ju
romis keliauja.... jau ke
lios valandos praėjo kaip

tas laivas pasirodė, o dar 
vis neateina...... Jau tem-
sta

SOŠ'! SOS! Vėl duodu 
radio signalą kokį duoda 
laivai vienas kitam jurose, 
kada nelaimė ištinka. Ale 
kažin ar tas laivas turi ra
dio. ... gal mano pastangos 
einą vėjais....

Laivas jau visai arti.... 
sukasi artyn musų.... La
bai didelis laivas — čia tik
rai ne žuvininkų — tai pa- 
sažierinis laivas.... Gau
sim visą pagalbą.... Oho! 
turi radio vielas, tikrai jis 
išgirdo mano SOS ir plau
kia gelbėt....

Kad tik neužplauktų ant 
musų ir nenuskandintų, pa- 
tamse.... Jau visai sute
mo .... Dar daugiau ugnių 
paleidau į orą, kad laivas 
matytų mus ir pasisuktų į 
šalį....

Laivas priplaukė arti, su
stojo. Valio! ugi tai musų 
pažystamas laivas, Švedų 
Amerikos Linijos “Drott- 
ningholm”, kuris vežioja 
Lietuvius iš Klaipėdos į A- 
meriką per Švediją! Tai 
musų draugiškos, kaimyniš
kos šalies laivas, kurio šip- 
kartes “Dirvos” agentūra 
pardavinėja....

Štai iš laivo nuleido ly
nas ir kelia ant laivo.... 
Išgelbėti. Ale kas bus: lai
vas plaukia į Ameriką, ne 
į Švediją. O nebaigus savo 
kelionės gryžti nepritiktų. 
Kai sužinojo laivo kapito
nas kad išgelbėjo “Dirvos” 
bendradarbį gerb. Spragi
lą, tuoj pavadino vakarie
nės, įsakė darbininkams į 
oroplaną prileist naujo ben
zino, ir pagelbėt nušokdyt 
“Meteorą” nuo laivo denio, 
kad galėčiau tęst kelionę 
toliau. Ačiū jam labai.

Štai jau 20 valanda Eu
ropos laikrodžiais, ir mes 
skrendam Norvegijos lin
kui, jeigu galėsiu, skrisiu 
ir toliau, pasinaudodamas 
savo “aklo skraidymo” 
mokslu. Mano svajonė pa
siekt šiandien Kauną dingo.

Balandžio 9 d.. 1 valan
da nakties. Štai mes jau 
atskridom į Norvegijos pa
kraštį, susiradom Bergeno 
orodromą ir nusileidom.

Taip pavargęs iš vaka
rykščios kad šiandien visą 
dieną gulėsiu, ba jeigu ry
toj išlėksiu į Kauną, noriu 
būti pilnai atilsėjęs....

Tuo ir baigėsi gerb. Spra
gilo apsakymas, ir jis matyt 
užmigo Bergene, Norvegi
joj, norėdamas atilsėti. Ki
tame num. reporteris turės 
daugiau.

Parduoidam 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. SANKABAS
Chesterland, Ohio 

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

mas kelias po kairei)

Parsiduoda
Restaurantas, Alinė

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.t

Kreipkitės tuoj
3605 ST. CLAIR AVE.

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.

Statys Operą “Die Mei
stersinger”

CHARLOTTE BOERNER
The Cleveland Orchestra ruošiasi 

prie perstatymo didelės operos, po 
vadovyste Arthur Rodzinskio, Seve
rance Hall, du vakare, ketvirtadienį 
ir šeštadienį, Balandžio 11 ir 13 
pradedant nuo 8:00 vai.

Ta opera yra tai Wagner’io ‘Die 
Meistersinger von Nuernberg’, ku
rioje kompozitorius sudeda satyrą 
su gražia muzika. Vaidinime bus 
įžymių artistų. Opera yra trijų ak
tų ir keturių scenų.

The Cleveland Orchestra Choras, 
po vadovyste chormeisterio Giacomo 
Spadoni,. turės sau padėjėjais gar
sų Orpheus Vyrų Chorą, kurį diri
guoja Charles D. Dawe. Orpheus 
choro vyrai vaidins kurpių, kepėjų 
ir siuvėjų roles, jų gildijos procesi
joje.

Shopper-Theater Pasas
Pateikiamas Jūsų Užtvirtinimui

Šis Shopper-Theater pasas bus įvestas, su paveli
jimu Miesto Tarybos, išbandymui per 60 dienų. Ar 
po to laiko jis bus paliktas priklausys nuo jūsų 
pritarimo ar naudositės jais ar ne.

Gaukite sau vieną iš konduktoriaus arba motor 
nio kočo operatoriaus.—Sekmadieni!

★Septynių dienų Shopper-Theater pasas, kaštuo 
jantis tik 75 centus, bus pradėtas pardavinėti Se^ 
madieni, Bal. 14, strytkariuose ir motor kočuose.

Štai tai tikras transportacijos pigumas ir patogu
mas. Juomi galėsit važinėti už visai mažus kaštus 
bėgyje tų valandų kuomet mes galėsim jums ge
riausia patarnauti. Daugelis šeimų norės du ar 
tris tokius pasus turėti apie savo namus.

Šis pasas, padarantis dar žemesnes kainas didelei 
grupei musų rėmėjų, bus geras ant visų karų ir 
kočų (išskyrus ekspresus) nuo 10 ryto iki 3:30 po 
pietų ir nuo 7 vakare iki vidurnakčio kasdien, ir 
visą dieną sekmadienį. Du vaikai žemiau 12 metų 
amžiaus galės važiuoti su paso savininku nemoka
mai sekmadieniais ir šventadieniais.

/ EDITOR

CLEVELAND RAILWAY COMPANY

Friedrich Schorr, garsus Europo
je ir Metropolitan operoje vaidinime 
tos operos vadovaujamos rolės, bus 
Hans Sachs. Prie to bus visa eilė 
kitų įžymių vyrų, o moterišką vado
vaujamą rolę vaidins Charlotte Boer- 
ner, sensacinė nauja soprano iš Ber- 
lino.

Tikietai jau pardavinėjami dabar, 
Severance Hall ir Taylor’s krautu
vėje, Clevelande.

Akių Prižiūrėjimas La
bai Reikalingas

Helen Keller, kuri nemato Ir ne
girdi, bet patapo garsi rašytoja, pre
legentė ir koncertine artistė, siunčia 
savo pranešimą Cuyahoga Apskri
ties vaikams ir mergaitėms kurie iš
rinko ją nare Matymo Saugojimo 
Klubo, jaunųjų organizacijos Maty
mo Saugojimo Taryboje.

Miss Keller rašo: ‘Aš noriu jums 
pasakyti tai kas verčia mano širdį 
plakti dieną ir naktį. Aš gyvenu 
tamsybėje nuo pat kūdikystės, ir aš 
žinau kas reiškia būti akla.

‘Kuomet vaikas nustoja regėjimo 
jis nustoja daugybės grožio dalykų. 
Jis negali laisvai bėgioti arba vaikš
čioti kur nori. Jam niekados nebus 
skaidrių spalvų ir kitokių gražybių. 
Jo judėjimai, buvę greiti ir pilni 
pasiryžimo, tampa lėti ir nejaukus, 
įr J0 rankos tankiai neranda to ko 
jieško. Jis bus vienišas, nes kiti 
vaikai nežino kaip su juo žaisti.

‘Saugokit savo akis kip didžiau- 
sią brangenybę. Atminkit, biskis 

SUPERIOR MEATS
Visokiu Rusiu Rūkytos Mėsos ir Dešros VELYKOMS 

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

gausit viską prieinamomis kainomis.
4506 SUPERIOR AVE. . HEnderson 8638

apsisaugojimo verčiau negu dauge
lis pastangų gydymo.’

Pažadas kurį sudeda Matymo Sau
gosiu visą savo gyvenimą. Vengsiu 
daryti ką nors kas pakenktų mano 
arba kitų akims. Neįtempdinėsiu 
savo akių skaitymu ir rašymu prie 
silpnos šviesos. Jeigu turėsiu nege
rumą su savo akim tuojau steng
siuosi duoti jas išegzaminuoti’, 
gojimo Klubas yra toks: ‘Aš pri
žiūrėsiu savo akių matymą ir sau-

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

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

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

Parsiduoda 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.
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LIETUVOJE
Vokiečių Manevrai Lie

tuvos Pasienyje
Kaunas. — Kovo 19-22 die

nomis Rytprūsiuose, Lietuvos 
pasienyje, įvyko dideli Vokie
čių kariumenes manevrai. Ka
riumenes dalys vartojo kovos 
šovinius, patrankoms ir kulko
svaidžiams. Gyventojams buvo 
uždrausta vaikščioti manevrų 
rajone.

Kalbama kad šie manevrai 
buvo ruošiami Lietuvai pabau
ginti, besibaigiant Kaune Vo
kietininkų valstybes išdavimo 
bylai. Tuo esu norėta paveik
ti Lietuvos kariumenes teismo 
sprendimą teisiamiems. Tsb.

Prieš-Lektuvines Ap
saugos Paroda

Kaunas. — Balandžio 25 d. 
Kaune žemės ūkio parodos pa- 
vilijonuose bus atidaryta prieš
lėktuvinės ir prieš-cheminės 
apsaugos paroda. Lietuvos Ae
ro Klubas šioje parodoje iš- 

- statys daug diagramų ir pla
katų gautų iš Čekoslovakijos, 
Suomijos, Vokietijos, Prancū
zijos ir kitų kraštų prieš-lėktu- 
vinių organizacijų. Prieš-lėk- 
tuvinės apsaugos paroda užsi
tęs ilgesnį laiką, nes ją turės 
pamatyti ne tik Kauno bet ir 
atvykę iš provincijos gyvento

jai. Tsb.

Pabaltijo Valstybes Pri
taria Rytų Saugumo

Paktui
Kaunas. — Kaip žinia. Vasa

rio ^pradžioje 'Londone Prancū
zijos ir Anglijos ministerial 
svarstė visos Europos saugumo 
klausimus. Prieita išvados kad 
Rytų Europoj saugumas ir tai
ka galima bus išlaikyti tik ta
da kai čia bus sudaryta Rytų 
Taikos paktas.

Į šias Prancuzų-Anglų pada
rytas išvadas pirmiausia atsi
liepė Vokiečiai ir Lenkai. Mat. 
abi tos valstybės nenori kad 
Rytų Europos paktas butų su
darytas. Jos mano kad dabar 
geriau turėti laisvas rankas ir 
varyti savo grobonišką politi
ką. Rytų paktas Vokietiją ir 
Lenkiją privers pasidaryti tai
kesnėmis valstybėmis.

Bet užtai Lietuva, Latvija ir 
Estija yra patenkintos Prancu
zų-Anglų pasitarimų išvada del 
rytų pakto, šių valstybių pa
siuntiniai Londone ir Paryžiu
je drauge apsilankė pas Ang
lijos ir Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerius ir pareiškė 
jiems Pabaltijo valstybių visi
šką pritarimą Anglti-Prancuzų 
nuomonei del Rytų pakto. Be 
to, pasiuntiniai pažymėjo kad 
rytų ir vakarų Europos klausi
mai yra glaudžiai tarpusavyje 
surišti, šis pasiuntinių parei
škimas tai pirmas vieningas 
žygis Pabaltijo valstybių tarp
tautinėje politikoje. Tsb.

LIETUVOS DELEGA
CIJA RUSIJON

Kaunas. — Paskutiniu laiku 
tarj) Lietuvos ir Sovietų Rusi
jos vis labiau plečiami ekono
miniai santikiai. Rusai perka 
daug Lietuvos gyvulių, ypač 
arklių ir kiaulių; Klaipėdos 
miško sindikatui duoda apdir
bti kasmet po 150,000 kietmet- 
rių miško. Netolimoje ateity
je Rusai mano pirkti ir dar 
daugiau Lietuvos žemės gami
nių. Bet Sovietų Rusija už ta: 
siūlo Lietuvai kad ji pirktų iš 
Rusų žibalą, mašinas ir kitus 
pramonės gaminius.

Dar labiau SSSR ir Lietuvos 
ekonominius santikius išplėsti 
bei sustiprinti, Kovo 14 d. iš
važiavo į Maskvą didelė Lietu
vos delegacija, kurią sudaro: 
žemės ūkio ministeris Aleksa, 
finansų vice ministeris Indri- 
šiunas, Lietuvos banko valdy
tojo pavaduotojas Paknys, di
rektoriai Vienožinskis, Norkai- 
tis, ir Maisto pirmininkas La
penas. ši delegacija be ekono
minių pasitarimų dar susipa
žins su Sovietų Rusijos pra-! 
mone, žemės ukiu, aplankys kai I 
kuriuos žymesnius ekonominio 
gyvenimo centrus. Tbs. I

AKRON

DR. HUGHES
DENTIST

Seniau buvęs ant St. Clair

Paminklas Inžinieriui 
Petrui Vileišiui

Kaunas. — 1926 metais čia 
mirė vienas žymiausių Lietu
vos atgimimo veikėjų, “Vil- 
naus žinių” įsteigėjas ir leidė
jas, Inž. Petras Vileišis. Jo 
mirties dešimtmečiui manoma 
pastatyti Pasvalyje, jo gimti
nėje, vertingą paminklą. Pa
minklo statybai jau dabar pra
dedama paruošiamieji darbai.

Tsb.

MIRĖ. Kovo 18 d. Lietuvoje ! 
mirė atsargos generolas Bro-1 
nius Skomskis. Nepriklauso
mybės kovų laikais jis daug 
pasidarbavo ir pasižymėjo mū
šiuose, vadovaudamas vienai 
raitelių divizijai. Iki mirties 
velionis ūkininkavo savo dvare 
ir dirbo ekonominėse organi
zacijose. Tsb.

dabai- 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 išęgzami- 
naVimą ir patarimą.

DR. HUGHES
4303 Superior Ave.

VALANDOS
Nuo 9 ryto iki 8 vak.

(Išskyrus sekmadienius)

ATNAUJINO SUTARTIS
Pereitais metais Latvija bu

vo nutraukus prekybos sutartį 
su Lietuva. Nesenai po dery
bų buvo sudaryta nauja Lietu
vos-Latvijos prekybos sutartis. 
Dabar įvyko naujos abiejų val
stybių ekonominės derybos, po 
kurių sudaryta nauja prekybi
nio atsiskaitymo sutartis. Pa
žymėtina kad paskutiniu laiku 
Pabaltijo valstybės ėmė smar
kiau plėsti tarpusaviirs preky
binius santikius. Tsb.

Dabartinis Lietuves Gy
ventojų Skaičius

Kiek šiuo metu visoje Lietu-1 
voje yra gyventojų dabar sun
ku pasakyti, nes paskutinis 
Lietuvos gyventojų surašymas 
buvo 1923 metais. Bet apytik
rėmis žiniomis, dabar Nepri
klausomoje Lietuvoje gyvento
jų yra 2,476,154: 1,190,534 vy
rai ir 1,285,620 moterų.

Tikrą Lietuvos gyventojų 
skaičių nustatys šių metų gale 
visuotinis gyventojų surašy
mas. Tsb.

Gumo Darbininkai Pa
sirengę Streikui

Akron, Ohio. — Akrono gu
mo išdirbystčse 7,000 darbinin
kų nusibalsavo streikuoti. Jei
gu tie sustreikuos, turės būti 
išmesti iš darbų kiti 30,000 gu
mo industrijos darbininkų.

Streikuoti pasiryžusieji yra 
Amerikos Darbo Federacijos 
arba su ja susijungusių unijų 
skyrių nariai. Streikas palies 
Goodrich, Goodyear ir Firestone 
gumų išdirbystes. Tų kompa
nijų viršininkai pareiškė kad 
darbininkų reikalavimams ne- 
užsileis.

Tos gumų išdirbystes pasi
rengusios kovoti su streiku.

Aplink savo dirbtuvių tvoras 
apvedžiojo spygliuotų vielų ap
vadus; aplink didžiąsias maši
nas ir pastatus kiemuose apdė
jo smėlio maišus; nutiesė eiles 
elektrą leidžiančių vielų, kurios 
gins dirbtuves nuo streikerių.

Toks tai yra prisiruošimas 
gumo išdirbysčių į “karą” su 
savo darbininkais.

Visas miestas pasirengęs su
sidurti su didžiausiu streiku 
savo istorijoje. Federates val
džios pastangos sutaikyti ir iš
vengti streiko rodos paliks be 
pasekmių.

Sako, kompanijų viršininkai 
visai atsisako kalbėti apie ko
kias nors taikymosi sąlygas. 
Kompanijos, dėsią visas pastan
gas kovoti su unijistais ir ban
dysią varyti darbus nežiūrint 
streiko.

Darbininkų skaičius tose tri
jose išdirbystčse yra panašiai: 
Goodyear 15,000, Goodrich 12,- 
000, ir Firestone 10,000.

Darbininkų organizatoriai pa
siryžę prašyti Prezidento Roo- 
sevelto padėti išvengti streiko, 
tarpininkaujant - unijai ir dirb
tuvėms, gavimui darbininkams 
geresnių sąlygų.

Lietuvių daugybė dirba gu
mo fabrikuose, ir jų vieni pri
taria streikui, kiti rie. Dauge
lis nusiminę kad streikui kilus 
nutruks jų uždarbis.

P. J. KERSIS
till STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat. 

Ofiso Telef. MAin 1773 Nainy KEiimorc 1710-VV.
PERKU BANKŲ KNYGUTES, moku aukščiausią kainą už jas. 
Skolinu pinigus ant namų pirmo morgečio. Atstovauju didžiau- . 
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybes, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, tt. 
Reika- lujanticms suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

Naujos Vasarinio Stiliaus
Jau gatavos jūsų asirinkimui 

VYRĄMS IR VAIKINAMS $2<45
NAUJŲ PAVASARINIŲ STILIŲ ir

SKYDELES *2.95
Visokių pavidalų! visokių mėgiamų spalvų!

Gražus Marškiniai, vienos spalvos ir margi, ................. tfiJ.OO
Naujo Pavidale Vyriški Short ir Shit ............................. 15c
Šilkiniai Kaklaraiščiai, gražiausių pavidalų ir spalvų .... 65c

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

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

£.'llllllllllllllllltlllliJIIIIIHIt1IIUIIIllllllllll|||||l||U|||||i|||i!|||||||||||||||||)|||||||||||||i|r 

| DELLA C. JAKUBS |
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore) = 
f Lithuanian Funeral Home g

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =
kambarius leidžiame dykai.

= 7 Rt uviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =

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

= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- H
sirinkimo. Reikale itelefonuokit. =

= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 1

eini iiiiirtifiiiiiiiiiitiiii i tu iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii imu iiiiiiiiniiiiiiiriHiiiHiiifiiiiiitr 

| WILKELIS FUNERAL HOME j 
| Licensed Funeral Director =
| 6522 Superior Avenue =
= NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
= Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok - 
S musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
a lygus, be tsižvclgimo į kaštus. =
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E 
- derniškas. E
g HEnderson 9292 =
Simkiiiiiiiiiiiiiihi uiiniiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuitiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiig

CAFE IR RESTAURANTaT
A. WIRB1CKAS

/ užlaiko gražią užeigą

ALINE IR VALGYKLA
Penktadienio vakarais d imdama skanios žuvies.

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

DIDELĖS IMTYNES
12 CENTRAL ARMORY

E. 61 h ir Lakeside Ave. Prasideda 8:15 vai.

x Balandžio-April 11
Atsilankykijt ir šiose imtynėse — matysit visą 

eilę gabiausių imtikų, parinktų stipruolių, 
žinomų plačioje Amerikoje ir Europoje.

Tikietai: 40c. — 75c. — 90c — $2.00
Karolis Požėla.. promoter, J onas J arus.. AssL; Prompter. “ w

Oro Tvarkymas Yra Svarbus šių Dienų

HOT OR COLD WITH AIR-CONDITIONING
Oras yra svarbiausias dalykas. 

ŽŽmogus gali gyventi 40 dienų be 
valgio ir savaitę be vandens, bet 
ne daugiau penkių minutų be oro.

Pastarais metais buvo dikčiai kal
bama apie oro sutvarkymą. Tie ku
rie apsilankė Oro Nustatymo paro
doj kurią dabar turi surengus Elec
trical League, Builders Exchange 
Buildinge. pradeda plačiau aps.ipa- 
žinti su tikru oro sutvarkymu.

Jie patyrė apie ekonomiškus prie
taisus oro nustatymui namuose ir 
ofisuose, kas padaro vasarą taip ly
giai malonią kaip ir „pavasarį. ir kas 
tiesiog' sutaupo' kurą namuose žie
mos laiku.

Draugija Apšildymo ir Ventiliaci
jos Inžinierių beveik parodė kad su
mažinus temperatūrą nuo 93 laips
nių iki 70 laipsnių beveik padvigu
bina žmogaus darbingumą.

Oras apsunkina širdį, kas patiria
ma pulso pagreitėjimu karštame va
saros ore. Daugiau žmonių miršta 
nuo šilumos negu nuo šalčio.

Dr. Isabel Peck raportavo Ameri
kos Mcdikalės Draugijos Žunale ir 
Rekode Rugp. 3, 1932, kad 79.8 nuo
šimčiuose dusulio ligos oro sutvar
kymas pagelbėjo sergantiems.

Oro sutvarkymo paroda tęsiasi da
bar ir galima apsilankyti kasdien 
tarp 9 ir 5. Nėra jokios įžangos 
mokėjimo ir nieko neparduoda.

VAIKUČIAI MOKOSI. Gra
žus būrelis Lietuvių jauname- 
čių vaikučių tęsia savo pamo
kąs Lietuviškų dainų ir žaislų. 
Taigi “Jaunoji Birutė” jau gy
vuoja, bujoja, ir neužilgo vai
kučiai pasirodys Lietuvių salėj 
publikai viešai.

Vaikučiai ir mergaitės iki 13 
metų amžiaus prašomi atsilan
kyti į pamokas, kurios buna 
nuo 3 vai. po pietų Lietuvių sa
lėje. Vaikučius vadovauja ir 
moko Adelaide Miliauskaitė ir 
Ona Karpienė.

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furnasus. 

/engiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R

1934 METU BONU 
KUPONAI

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

Nusipirkit sau Electrišką Refrigeratorių šį Pavasarį. 
Rasit sau tokį kuris atitiks ir didumu jūsų namams ir 
kaina jūsų kišenini. Lengva bus nusipirkti. Elektriš
kas Refrigeratorius užsimoka pats už save.

TAUPO MAIŠIA

Refrigeratorių;

majsto pirkimui.

THE ELECTRICAL LEAGUE
EXHIBIT OPEN WEEKDAYS 9 TO 5 • ADMISSION. FREE • NOTHING FOR SALE 
BUILDERS EXCHANGE BUILDING • 18TH FLOOR • PROSPECT NEAR ONTARIO 

ELECTRIC RATES IN GREATER CLEVELAND LOWEST IN HISTORY

ELECTRISKAS 
REFRIGERAITORIUS 

Pats Apsimoka
Elektriškas Refrigeratorius 
užlaiko maistą gerame sto

vyje—per daug dienų. Atlikus mėsa, vaisiai, ar 
daržovės galima sutaupyti ir už kelių dienų per
dirbti i kitokį valgį. Nereikia nieko išmesti.

T H 11 0 R I | M & Elektriškas Refrigeratorius
B si U r U L O I ii sutaupo keletą valandų per

savaitę, delei švarumo, automatiškos kontroles 
temperatūros be rūpinimosi iš jūsų pusės, ir su
mažina vaikščiojimą pirkinėti masto reikmenų.

T fi ! ! P fl n fi R P fl Naujos Pat°Sumo ypatybės I HU I 0 Un H wirl 1935 modelių duoda leng
viau apsidirbti su svečiais ir maistą pagaminti 
greičiau. Valgi galima padaryti 
kui išlaikyti tvarkoje iki ateina

TAUPO PINIGUS ““'X.
pirkti maisto pigiose dienose, paskui naudoti ka
da reikia. Maisto žinovai sako tuo budu galima 
sutaupyt penkiolika centų nuo kiekvieno dolario 
praleidžiamo

iškalno, ir pas- 
laikas duoti.



8 I D T R V A

CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 1186—Atdara vakarais

Youth’s Forum
Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Keturi Dzimdziai kurie tuoj Lankysis Clevelande
UNCENSORE D

Štai keturi smarkus Chica- 
gos Dzimdziai, kurie po vado
vyste artisto Juozo Olšausko 
atvažiuoja j Clevelandą koncer
tuoti ir mus pralinksminti. Jų 
programas bus sekmadienį, Ge
gužės 5 d., Lietuvių salėje.

šiame vaizde matose keturis 
vyrus kaip ridikus: vienas iš 
jų Clevelandiečiams visai nau
jas ir nematytas, tai pats pir-

mutinisr A. Kaminskas, daini- 
ninkas-juokdaris. Priešakyje jų 
yra jau žinomas akordionistas 
Labanauskas, po jo seka žino
ma pianistas M. Yozavitas, o 
dešinėje tai musų mylimas ar
tistas Juozas Olšauskas.

Gegužės 4 fl. jie koncertuos 
Daytone, 5 dieną — Clevelan
de, o paskui trauks į rytines 
valstijas.

LANKĖSI COLUMBUS. .J. 
V. Mitchell ir Martinas Vilčin
skas šiose dienose apsilankė 
Ohio valstijos sostinėj, Colum
bus. Aplankė Lietuvius, Ma- 
sius, Juškas ir kitus. Pasako
ja kad ten Lietuviai gražiai gy
vena ir gerai dirba, nepažinojo 
jokios depresijos. Daugelis jų 
prenumeruoja “Dirvų”.

Atmetė Komunistų. 
“Vadovybę”

SLA. 14-tą kuopa, Dr. Vin
co Kudirkos draugija ir pora 
katalikiškų draugijų jau atme
tė konlunistų vadovybę rupini- 
mesi socialės apdraudos klausi
mu. Ant greitųjų pašokę, mu
sų raudonukai įtikino kai ku
riuos buk tik jie yra vienati
niai geradariai kurie rūpinasi 
iškovojimu valdiškos senatvės, 
bedarbės ir kitokiomis apdrau- 
domis. Apsilankė ir net išpra
šė draugijų išrinkti atstovus i 
bendrą darbą. Atstovai nuėji, 
į susirinkimą, tačiau Susirinki
me paaiškėjo kad jau reikala
vimas paremti R. H. 2827 bilių 
atliktas, o komunistai dirba to
liau: jie rengiasi prie demon
stracijos, prie pikniko, prie ki
tokių savo partijos biznių ir su 
savim visur nori vestis draugi
jas ir jų atstovus.

Tą patyrus, daugelis draugi
jų ii- kuopų nutarė atšaukti at
stovus iš “bendro fronto”, o vi
sus kokie tik galimi ir reikalin
gi spaudimai Kongreso už so
cialės apdraudos įstatymo pra
vedamą atliks pačios. Draugi- 
gijos rašys ir siųs laiškus ir 
reikalavimus savo kongresma- 
nams kad rūpintųsi pravedimu 
įstatymų kurie užtikrintų dar
bininkams pensijas senatvėje, 
apdraustų nuo bedarbės, ir tt.

Narys.

SIDE GLANCES
BY K. J. M.7

PAGERBIMO VAKARĖLIS. 
Moterų Sąjungos 36 kp. narės 
surengė “surprize” pagerbimo 
vakarėlį Bal. 6 d., P. Kundro- 
tienei, 36-tos kuopos raštinin
kei, kuri tas pareigas eina nuo 
pat kuopos susiorganizavimo.

Petronėlė Kundrotienė dirba 
ištikimai 36-tai kuopai didžiau
siu atsidavimu, taigi narės pil
nai įvertindamos jos darbą, su
rengė tą vakarėlį.

Laike vakarienės, P. štaupie- 
nė paaiškino įvykio tikslą, po 
to kalbėjo P. Vaičiūnienė, A. S. 
Luizienė, ir pati p. Kundrotie
nė, kuri ačiavo draugėms už 
jos darbų įvertinimą, pasižadė
dama dar energingiau dirbti 
ateityje.

šio pagerbimo vakarėlio su
manytojos ir ruošėjos buvo: 
P. štaupienė, K. Magilienė ir 
P. Vaičiūnienė.

36-ta kuopa ir toliau darbuo
sis. Jaunametės sąjungietės 
nutarė ruošti programėlį nau
jos parapijos darže Gegužės 30 
d. Tikimasi ką nors įdomaus, 
puošnaus iš priaugančių žiede
lių.

Suaugusios narės jau pla
nuoja rengti draugiškus išva
žiavimus. P.

PRIDARĖ NEMALONUMŲ 
DEL TĖVŲ, šiuomi noriu pa
dėkoti Cegelskių šeimai, kurią 
laikėm pas save ir maitinom 
prastais laikais, ,bet kuri, ypač 
brolis Antanas, taip pat musų 
globotas ir maitintas, įtraukė 
mus į bėdą ir net privertė po 
teismą tąsytis del neužlaikymo 
jo ir mano žmonos tėvų. Tėvai 
visada mums buvo geri ir mes 
niekad neatsisakėm jų šelpti ir 
globoti, užtai Antane toks pa
sielgimas, nieko nesakius tam
pymas po teismus ir pridary- 
mas nesmagumo mus labai už
gavo. Simas Da'mukaitis

6820 Zoeter avė.

MAISTO BUS MAŽA. Spė
jama kad apie Velykas Cleve
lande pasirodys stoka sviesto 
ir jautienos mėsos. Tų dvieju 
dalykų stoka gręsia visai ša
liai. To priežastis yra perei
tos vasaros sausra vidurvaka-l 
rinėse valstijose, kur labai nu-l 
kentėjo galvijai, ir kurie išlikoj 
gyvi neturėjo gana pašaro..

Prie to prisideda dar ir per-j 
nai Prez. Rapsęvęlto varytas 
galvi j ų ■■ mažinimo programas, 
nesitikint; tokio didelio gamtiš
ka 'prajovo, kuris sumažino gy- j 
viįlių skaičių.

LANKĖSI TRO.IANOVSKIS. 
Balandžio 6 d. Clevelande lan
kėsi ir buvo buržujiškai priim
tas sovietų Rusijos ambasado
rius Washingtone, Trojanovs- 
kis. Jis kalbėjo Miesto Klubo 
nariams. Dalyvavo apie 700 
įžymių Clevelando miesto žmo
nių. Karštagalviams raudonu
kams draugas ambasadorius vi
sai nepasirodė.

LIET. DEM. KLUBO regu
liaria susirinkimas įvyks ket
virtadienį, Balandžio 18 d., Lie
tuvių salėje, nuo 8 vai. Vald.

PRADĖJO DIRBTI. Katali
kiškų Draugijų Sąryšio komisi
ja su tautinių draugijų atsto
vais jau pradėjo darbuotis ren
gime sutikimo Draugijos Už
sienio Lietuviams Remti pirmi- 
niko Adv. R. Skipičio, kuris šio 
mėnesio pradžioje atvažiavo iš 
Kauno aplankyti Amerikos Lie
tuvius. Gerbiamas svečias jo
kių aukų nerenka, tik papasa
koja apie Klaipėdos kraštą ir 
jo išdavikų bylą, apie Vilniaus 
klausimą, apie planuojamą Viso 
Pasaulio Lietuvių kongresą ir 
kitus tautinius reikalus.

Kadangi Clevelande jo atsi
lankymui diena paskirta kita, 
ir dabar bus Gegužės 19 d., tai 
komisija nutarė svečio priėmi
mą Clevelande sutaikyti su tą 
pačią dieną rengiamu Lietuvių 
Kultūrinio Darželio vakaru — 
apie tai nutarė pranešti ir pra
šyti Kultūrinio Darželio sąjun
gos. Taigi, jeigu bus sutarta, 
tai Gegužės 19 dieną (sekma
dienį) turėsime Clevelande la
bai dideles iškilmes. Atsimin
kite kad tą dieną Darželio nau
dai programą išpildys Akronie- 
čiai. Tik i etai tam vakarui jau 
dabar galima gauti.
. Jeigu bus sutarta, bus su- 
-.-ano-ta automobilių paradas į 
Lietuvių Darželį, o vakare — 
bendras programas Lietuvių 
salėje. Atstovas.

VYČIŲ TALENTO VAKA
RAS. Kiti metai jau praslinko 
ir vėl atėjo Liet. Vyčių 25-tos 
kuopos Talento Vakaras, su vi
sokiais juokais, dainomis. Ta
lento Vakaras šiais metais įvy
ksta sekmadienį, Balandžio 28 
d., t. y. pirmą sekmadienį po 
Velykų, Naujos Parapijos sa
lėje. Programas susidės iš pir
miausia komedijos ‘Moterų Ka
ralystė”, vėliau seks dainų, ku
rias atliks naujai įsteigtas kuo
pos choras; bus solo, duetų ir 
kvartetų; šokių, piano ir smui
ko solo, o pabaigoje visiems ži
nomi “Trys Grybai”.

Kitame numeryje bus pra
nešta daugiau apie programa.

A. S. L.

LIETUVIŲ SALEI DOVA
NA. Corlett Lietuvių Moterų 
Klubas padarė pirmutinę dova
ną Lietuvių salės išpuošimui, 
paaukodamas per savo atsto
ves Eleną Augustinienę ir Ade
lę Armulevičienę penkis dola- 
rius. ši organizacija randasi 
nuošaliai nuo Lietuvių centro, 
ir mažiausia naudojasi Lietuvių 
sale, bet pirmutinė prisidėjo siV 
žymia dovana. Tai labai gra
žus pavyzdis toms draugijoms 
kurios nuolat salėje mitinguo
ja ir vakarus rengia, o nepasi
rūpina kad ta salė butų kiek 
nors išgražinta ir padaryta tin
kama Lietuviams linksmintis.

Lietuvių salės išpuošimo dar
bas bus pradėtas jau šią vasa
rą, todėl kas kiek išgali prašo
mi paaukauti.

Atstovės kartu pareiškė kad 
jų organizacija neturi nieko 
bendro su komunistais, nors to
je «pat miesto dalyje randasi 
komunistuojančių moterų gru
pė ir šis klubas kartais yra su 
anomis maišomas.

“ŠV. AKVILINOS KANKI
NĖS MIRTIS” SCENOJE. Ba
landžio 14 d., Verbų nedėlioj, 
šv. Jurgio parapijos auditori
joje, menininkų būrelis stato 
viršminėtą veikalą parapijos 
naudai.

Veikalas yra gražus, pritai
kytas gavėnios laikui, ir vaiz
duoja tos pasišventėlės gyveni
mą.

Verbų sekmadienį tas veika
las bus perstatytas du kartu; 
nuo 2:30 vai. po pietų, vaikams, 
ir nuo 7 vakare suaugusiems. 
Po pietų salė bus atdara nuo 2, 
vai. Vaikams įžanga 5c po pie
tų, o vakare 10c. •

Programe dalyvaus su kal
bomis Kun. V. G. Vilkutaitis ir 
P. P. Muliolis. Rep.

MIRĖ. Balandžio 5 d. mirė 
Antanas Gaidelis, 56 metų am
žiaus, nuo 3719 Kelley avenue. 
Palaidotas Balandžio 9 d. iš Šv. 
Jurgio bažnyčios. Liko žmona, 
Marė, sūnus Bernardas ir duk
tė Viktorija Kučinskienė.

Balandžio 6 d. mirė Ona An- 
drulaitienė, našlė, 42 m. amž.,' 
nuo 6316 Edna avė. Palaidota 
Balandžio 10 d. iš Šv.' Jurgio 
bažnyčios. Liko viena ištekė
jus duktė ir keturi maži vai
kai.

Abiejose šiose laidotuvėse 
pasitarnavo graborius Nikode
mas Wilkelis.

PARSIDUODA JEWELRY KRAUTUVĖ
(Gera proga Lietuviui Laikrodininkui)

Gerai išdirbta sena vieta, ant didelės viešos gatvės, mirusio JONO LA- 
ZICKO laikrodžių taisymo ir brangmeną 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 visų kainą sumokėt. duodama išmokeseiui. 
Gera proga vietos ar kito miesto Lietuviui. Kreipkitės tuoj šiuo adresu:
-vT. LAZTCKAS 1078 E. 77 Street Cleveland, Ohio

DAR VIENAS DIDELIS VA
KARĖLIS — kortavimo ir šo
kiu, pirmadienio vakare, Balan
džio 22 d. (antrą dieną Vely
kų), Lietuvių salėje. Šis vaka
ras rengiamas parėmimui Dr. 
Kun. M. Kuliavo, kuris visiems 
gerai žinoma jau taip ilgai ser
gą ir guli Šv. Jono ligoninėje. 
Jūsų atsilankymu šiame vaka
re paremsite Kun. Kuliavą, ku
ris taip maloniai dėkingas tiems 
kurie jo nepamiršta tokioj il
goj ir skausmingoj ligoj.

Dar kartą prašome visus 
vietos ir apielinkiu Lietuvius 
atsilankyti j šį dideli vakarą, 
o užtikrinam kad busit visi už
ganėdinti. Komisija.

YOUNGSTOWNNice people go to the hall’s affairs, 
that’s why, eh’ Johnnie?
Again. .

The much-mentioned Felix Bara
nauskas reading the “Dirva” and 
getting a shave and haircut at the 
same time. It’s a wonder he didn’t 
have a cigar in his mouth.

BEHIND THE KEYHOLE
How did you like my first attempt 

at writing a column ? I heard some 
good comments and thank you and 
you for them. It was a little guess
ing game at the A. L. S. C. meeting, 
Friday as to my identity. Too bad! 
No one guessed right. The two 
Eva’s au-e taking credit where it 
doesn’t belong. To straighten the 
matter out I want to say that the 
identity of “Black Sheep” has not 
been uncovered. Keep guessing!

The following suggestions were 
made before the official meeting.

Suggested nominations for: 
President.................... Bernice Alekna
Vice President. . Mary Wasalousky 
Treasurer................... Adeline Rokus
Secretary.................Vera Wasalousky

Trustees—Helen Glinsky, Wanda Sli- 
vinšky and Constance Gaška.

Official A.L.S.C. Transportation
1. Pete Yenicky’s “Model T.”
2. Charles Praspal’s Chrysler.
3. “Slim” Markūnas’ Model A.
Better Living Quarters— 

South Akron.

We had been afraid
thein

S.
ANSAS and other states 
western part of the U. 

nave recently been swept by terrific 
dust storms. In all similarity the 
Youths Forum, of the “Dirva” has 
also been swept by a storm of gos
sip, scandal, and inside incidents.

J”UDGING from the facial appear
ance of the editor, Peter Skukas, 

during the past months, in all 
cerity it appears that he is 
well pleased with the English 
tion. So, if the editor is happy 
we shall continue 
interest and vigor, 
we an

sin-

Sec
then 

with a renewed 
and realize that 

serving our purpose.

METHINKS, -the more writers 
concentrating on one trend ol 

writing, the keener the interest, and 
’ the stiffer the competition becomes. 
So as 1 again turn to iny task, I 
readily understand that everything 
will not go, and if my trash does 
not come up to par, it will just 
naturally be eliminated, and filled 
in with other articles 
publication. So here’s 
this week....... ..
<^ ? ? ? Who?
• I and others wonder 
uanian girl who spilled blue furni
ture polish on the sidewalk, in front 
of the “Dirva,” and all along for 
about a block thought it was funny. 
We might have mistaken it for an 
accident, if it hadn’t been dragged 
along for such a long distance.

Drop In..
If you are of the opinion that you 

have personality or a persuasive way 
about yourself, stop in at Wool
worth’s five and ten, at Superior and 
Addison and ask Alice Patrick, Lith
uanian artist of fanciness on Easter 
eggs, to squeeze out your name on 
an egg, which is her line, 
rate, you get your full name, if 
fair only 
wise just 
question
Bobs U p

Jack Walton, friend of the Editor’s 
of many years standing, has just 
dropped around these parts again 
after an absence of two years. Al
though of Lithuanian parentage, Jack 
has been associating with everything 
but, since he was knee-high to a 
toadstool. He explains tho, that it 
is not because he doesn’t want to, 
but just destiny. It nice 
back with the flock again, 
Jack ?

just waiting 
my attempt

if that Lith-

If you 
you 

your first name, if other- 
your initials. I got a big 
mark on mine.
Again. .

to get 
isn’t it

Gentlemen Prefer. .
Eine - meine - minne - moe, 

four Puzin sisters have what 
Everyone a blond and full of the old 
zippo. The youngest especially, looks 
like Harlow 
e’en tho she 
to be either
Emphatic. .

do the 
it takes.

and talks like Garbo, 
isn’t and doesn’t, claim 

she is “awful alluring.”

Mrs. Anna Baitukonis, a mem
ber of the Lithuanian Womens Circle 
mixed a 
Lithuanian 
concerning 
to support 
of the Lithuanian Hall, 
she and her family are very liberal 
donors to all Lithuanian 
and cultural enterprises, 
girls a little “pep” talk, it 
the trick.

little English with her 
during a conversation 

the failure of her club 
the renovating movement, 

Personally,

G L E A N E D

AMONGST OUR
LITHUANIANS

THANKS
The Lithuanian Hall management 

and the special committee sincerely 
want to thank the Corlett Womens 
Club for its cash donation through 
the persons of Mrs. A. Annul and 
Mrs. H. Augustine, both officers of 
the club.

This energetic group of women 
serve outstanding consideration 
their support in so logical and 
constructive a piece of work

de- 
for

so 
for 

the civic betterment of all Lithuan
ians.
With no political ambitions, neither 

Republican, Democratic, nor Commu
nistic, they propose only to assist 
beneficially, in snirit and in material 

to 
as

ways. The stricken members and 
generally pledge their efforts 
they had done in the above.

Interestingly, the Cleveland Lith
uanian Hall, serves some thirty
thousand people passing through its 
doors throughout the period of a 
year, 
aging

And anyone directing dam
invectives in its direction 

impairs the investment of farsighe- 
ed Lithuanians to hte sxtent of some 
twenty-five thousand dollars, 

o o o

DETROIT
A surprise party was given 

Dr. J. Jonikaitis, on 
niversary at Detroit, 
half a hundred of his 
were present including 
P. J. Zuris, a near Clevelander.

for 
an-his 50th

More than 
close friends 
Mr. and Mrs.

Through the Editor’s
Hair

activities 
Give the 
may turn

Tough Going..
John Zaunis, artist, carrying a 

large and heavy sign during the re
cent movers strike.
Daily Dozen. .

Benny Lasky, beer parlor proprie
tor, taking Benny Jr. out for his 
daily stroll, along the avenue of smel
ly exhaust fumes.
Honest Injun. .

The 
a coat 
really 
surely 
A little red and yellow and 
have our national colors.
Never Misses. .

“Dirva” 
of green 
be here, 
is lifting,

office front getting 
paint. Spring must 
and the depression 

it’s a sure sign, 
we’ll

Johnnie Cansius and his inseper- 
able buddy, Joe, deliberating in the 
Lithuanian Hall entrance whether or 
act to invest the quarter to enter. 
These two gentlemen attend 4 out 
of five affairs held at the hall.

GATHERED WHILE I GAPED
Brain-truster Vince Sabel has had 

another idea, 
that our coming play would not be
understood by the audience, but Vince 
has banished our worries by suggest
ing that the audience be given copies 
of the play which they could consult 
whenever the jabberings of the ac
tors become too much 
Marvelous 
of his years, isn’t it? 
isn’t such a pest after 
but is only an eccentric genius.

Joe York has a Polish accent. 
Do you think that “she” had any
thing to do with this grave condi
tion ?

Believe it or not, Helen Lucas is 
to be the weepy old maid in our 
play. You had better have an onion 
handy, Helen, and don’t 
tickle you.

Me: What was Benny 
at play rehearsal?

Helen: Well, I need 
don’t I ?

for theaii. 
brain powed for a lad 

Perhaps he 
all, Dell,

let anyone

York doing

an escort,

wearing a 
meets you

If Jimmy Yurchison is 
becoming apron when he 
at his front door, don’t be surprised. 
Jimmy is an accomplished cook and 
this is only one of the things that 
makes him a very marriageable 
young man. Do you use a cook book 
or a “little of this or that” method?

Jimmy isn’t the only Youngstown 
boy who is a kitchen mechanic. One 
of my “Shadows” reports that Vic 
Subonis makes his own candy. I’ll 
bet you look too cute for words in 
a flowered Apron, Vic.

I saw Charlie Nevers and Jimmy 
Yurchison indulging in that Depres- 

other men 
repaving 

i to school 
■ have you 
all day?

Happiest Couples—P. Holish ami 
any young Cleveland girl.

Social Butterfly—Adelle Jocis.
FLASH!—Ann Milicke won’t have 
to pay for her haircuts. The boj 
friend goes to barber college. Hw 
about an introduction? I 
haircut before Easter.

need i

Our readers, indeed, have recog
nized the latent abilities of our 
youthful Lithuanians through these 
columns. It has been one of the 
prime purposes of this section to 
encourage and to do all in our 
power to aid interested Lithuanians 
with deserving talent, a channel to 
express his pent-up thoughts. Now, 
at times, we openly admit, we had 
grossly mal-appropriated space in 
this section but remember, a news
paper is practicaly human, and it 
too has periods of inactivity and of 
lesser inspiration. However, we 
personally pour out our appreciation 
to the writers of this section, Akron, 
Youngstown, K. J. M. and others for 
their steady, and non-ephemeral ef
forts in getting up their interesting 
copy.

Many can write a single topic, and 
surprisingly, be adjudged as above 
par, but that does not make him a 
writer. Only by continuous effort 
through a long period of probation 
does finally the world recognize 
hidden talent. If beginners blunder 
a bit, pray let us be tolerant and 
reserve our judgment until we have 
given them a fair trail. Writers 
themselves are constantly readjusting 
their attitudes in order to be in step 
with changing opinion. New writers 
must weed out many stubborn ideas 
themselves. They are compelled to 
do it from within. They feel the 
necessity like an instinct. And above 
all, remember that all of us writing 
are not professional at all. It will 
be years before final adjudication on 
that point before we know the truth.

MY DEAR “VERY MUCH 
DISAPPOINTED GIRL”:

Your interest in this paper going 
to the extent of writing is deserving 
of attention. But why do people 
insist on anonymous signatures? If 
you have a legitimate suggestion to 
make, and you certainly did, then 
why not stand behind your rightful

If you care to redeem 
we shall be most

sion pastime of watching i 
work on the South Ave. 
project. Does she still go 
boys, or won’t her mother 
hanging around the house

We now know why Charlie Nevers 
always goes to Hazelton. Bring her 
around sometime, Charlie, or is her 
attention apt to wander for you 
to risk bringing her in contact with 
such interesting young gentlemen 
as myself and the rest of the club 
members ?

Joe Kodis has graciously conde
scended to join our club. We are 
highly honored, Joe.

He’s the handsomest boy in town, 
he’s a great basketball player and 
his mustache is the most romantic 
thing you ever saw. That’s what 
Mary Orville says about her 
friend. Does he have hair on 
chest too, Mary?

What’s this I hear about Pete 
bilus of Akron corresponding with 
our efficient secretary? We know 
that his brother Connie is a fine, 
upstanding young man but we would 
like to know more about Pete. What 
are your recommendations and are 
your intentions strictly honorable? 
Let us hear from you, Pete.

Blacksheep, blacksheep, have you 
any scandal? It seems to me that 
with the arrival of the Blacksheep, 
that new Akron scandal monger, the 
young folks in Akron will have to 
watch their steps. Or is Akron such 
a scandalous town that all these 
super-snoopers are necessary?

Innocent Bystander.

boy 
his

Ku-

AMSTERDAM, N. Y.
AMSTERDAM LITHUANIAN BEAT 

CREAM-CRESTS FOR A.A.U.
TITLE

A smooth-working
American-Lithuanian

took the A.A.U. district 
basketball 
night with

quintet, the 
Club of Am-

thoughts ? 
your identity, 
pleased to give you a personal reply. 
We beg it of you. While unsigned 
opinions are worth considering, they 
lose sincerity because of it.

'Perhaps you can further help by 
voicing your thoughts as to which 
subject matter appeals most to you. 
It is only by these guide posts, 
with criticism, of 
are able to arouse 
section.

course, that wc 
interest in this

Sincerely yours, 
Editor.

’(i

sterdam, 
amateur 
Saturday _ 
tory over the Cream-Crests on the 
G. E. court. The S.A.S.A. won 
consolation honors over the Troy 
Boy’s Club, 45-27 Led by Center 
Benny Dragus, the winners took 
an, early lead and managed to keep 
in front all the way, though hard 
pressed, by virtue of playing two 
men in the pivot hole, both showing 
some excellent tricks. " 
displayed a bit better “eye.
Dragus who repeatedly fooled his 
man on cleverly-executed fakes and 
variety ad infinatum.

It was clearly a case of superior 
team work offseting individual bril
liance, though Dargus and DeForrest 
looked the whole show for Amster
dam with 12 and 10 points.

After the final game, the A.A.U. 
trophy and individual prizes were 
awarded to the American-Lithuanian 
boys, while the losers and consola
tion, winners also received individual 
prizes.

title up river 
a 36-31 vic-

If Eį'eForrest 
it was

REIKALAUJAM LIETUVIO VAI
KINO TARP 16—19 METŲ

WANTED—Intelligent, neat Lith
uanian, 16—19 years; to learn semi- 
professional trade; small salary. 
Apply evenings. 15933 Whitcomb 
Rd. (E. 159 St., north of St. Clair 
avenue). (17)

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA

LIETUVIU SALEJF’
Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

ONLY A GAL—Two young 
were driving through Main 
one Sunday and espied a girl chum 
walking with a dark, (not colored) 
handsome fellow. Said Chick to 
Pete, “Look!” Pete opened the door 
and hollered “Dynamite”! People 
began to scramble as fast as leg.’ 
could carry them. It seems that all 
of Akron hadn’t been acquainted 
with our Miss “Dynamite” or Bernie 
Mazonis. Only a gal but what ex
citement and misunderstanding.
TODAY’S HINT—It is in a form 
of a question—do you know “Iggie” 
as well as I do?

fellows
Street

Black Sheep.

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

Announce- 
or social 
accepted, 
not later

Specialiai
VELYKOMS

TIKTAI
PER TRIS SAVAITES

Steam Oil Wave . . .. .... $2.50
Croquinole Wave ... ....... 3.00
Eugene Water Wave (push
wave, no anmonia) 4J>0 & 5.50
Henna Pack ............. .............75
Shampoo & Set:

Mon. Tues. Th urs. . .............. 40
White Henna Pack . ........ 1.25
Eyebrow Arch .......... ...35

Susitarimui telefonuokit
HE. 9649

Beauty Shoppe
1330 Giddings Road

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 
“Dirvą”, “Vienybę" if 
tautinius laikraščiui, 
CONGRESS AVE.

Užrašo
kitus

130
WATERBURY, CONN.

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 
r Užeigą

HIGH PROOF BEER, 
ALE, WINE

Kviečiame visus Lietu
vius atsilankyt pas mus 
ir kada prireikia alaus 

namus visada pas mus galite 
gauti. Antrašas:

1248 East 79th Street
Netoli Superior Avenue ,


