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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Naikins šelpimą. Pradė
jus vykdyti Prez. Roosevel- 
to viešų darbų programų ir 
paleidus i darbą tuos arti 
penkis bilijonus dolarių, ti
kima iki Liepos 1 d. 1936 
metų panaikinti šelpimą ir 
aprūpinti darbu bedarbius 
norinčius dirbti. Po to, jei 
reikės ką šelpti, sako galės 
apsirūpint pįtys miestai.

Plieno gamyba vėl pakilo 
vienu punktu, ir dabar ben
drai dirbama su 47 nuoš. 
normalio. Kaip kurios da
lys plieno darbų veikia per 
50 nuoš. normalio.

Cino plotvių darbai eina 
nuo 80 iki 85 nuoš. norma
lio. Smarkiai pakilo vielų 

.gamyba^.-

Stiklo industrija šiuo lai
ku eina geriau negu ėjo 
tuo pačiu laiku pernai. Ne
kurtos stiklo dirbtuvės sto
vėjusios per kelis mėnesius 
dabar vėl pradėjo dirbti.

Automobilių industrijoje 
Detroite pasirodė žymus 
pažingėjimas. Nors poros 
praėjusių metų bėgiu dirb
tuvių vedėjai sakė jau už
teks esančių dirbtuvių ant 
visados, dabar gi pasirodo 
nuo to laiko tapo paskirta 
$30,000,000 dirbtuvių pra
plėtimui, ir tai dar ne ga-

N a c i onalė Automobilių 
Darbo Taryba skelbia išlei
dus taisykles ir patvarky
mus kurie valdys 48 ko- 
lektives agentūras automo
bilių darbuose, darbininkų 
santikiuose su darbdaviais. 
Dar bus įsteigta 20 agentū
rų iki Gegužės vidurio.

Tos agentūros arba at
stovybės darbininkų santi
kiu nustatymui su darbda
viais turės teisę spręsti pa
šalinimą darbininko iš dar
bo, darbininkų ir darbų 
skirstymą ir kitus darbo 
klausimus. Savo atstovus 
patys darbininkai rinks iš 
savo eilių visam metui.

Portland, Ore. — Miško 
darbininkų unijos vadai ke
lia reikalavimus mokėti 75c 
į valandą miško kirtėjams 
ir lentpjūvių darbininkams. 
Dabar moka 42'Ac į valan
dą. Reikalavimas paliečia 
100,000 darbininkų.

Jei nebus skaitomasi su 
darbininkų reikalavimais, 
gali kilti didelis streikas, 

, kuris apims penkių valsti
jų miškų darbininkus.

BIZNIU IR PRAMONES ATGIJIMAS BUSIĄS
DIDESNIS NEGU BUVO KADA PRAEITU 

25 METU BĖGYJE

Didelių Streikų Debesys 
Prašalinti

New York. — Statistinių 
žinių rinkėjai, Dun ir Brad
street firma skelbia jog at
eina didžiausias biznių pa
kilimas kokis buvo jaučia
mas praeitų 25 metų bėgy
je. Jie tikrina kad keitimą
si pasirodys trumpoje at
eityje. Prie to, sako kad 
pakilimas bus daugiau už
tikrintas negu buvo kiti 
pakilimai bėgyje praėjusių 
dviejų metų, kurte vėl at
slūgo.

Toliau sako: Valdžios pa
skirti penki bilijonai dola
rių viešiems darbams pada- j 
ro paspirtį reikalingą as-1 
blaškyti nekantrumą kokis 
buvo apsireiškęs nekurtose 
šakose delei nuslūgimo biz
nio pabaigoj pirmutinio šių 
metų bertainio. Nuo dabar 
viskas pradės eiti vienodu 
įtempimu. Industrijos di
dumoje šalies dalių eina ge
roje tvarkoje pastarų dvie
jų mėnesių bėgyje, kadangi 
grasinanti streikai užbaig
ti ir nesusipratimai praša
linti.

ATŠAUKIA VISUS 
BONDSUS

Washington. — Suv. Val
stijų iždo sekretorius pra
nešė kad valdžia pradės iš
mokėti ir 4-tos Laisvės Pa
skolos bondsus, tokiu budu 
valdžia atšaukdama visų 
keturių paskolų bondsus su
moje 8 bilijonų dolarių su
taupys į metus po šimtą mi
lijonų dolarių nuošimčiais.

Sakoma kad tas paliuo- 
suos į apivartą daug pini
gų, ir kada pinigai bus pi
gesni, greičiau gaunami, 
šalyje bus gyvesnis judėji
mas.

POST VĖL TURĖJO 
NUSILEISTI

Lafayette, Ind. — Lakū
nas Wiley Post, kuris nori 
didelėje aukštumoje (stra
tosfera) nulėkti rekordiniu 
greitumu iš Kalifornijos į 
New Yorką, Bal. 14 d. vėl 
turėjo nusileisti nepasiekęs 
tikslo.

Tai buvo jo trečias ban
dymas ir vis nepasisekė, su 
motoru kas nors atsitinka.

Užmušta 7,000 Kinų. Bė
gyje kelių dienų, Kinijoje, 
Generolo Kai-šeko mūšiuo
se išnaikinimui komunistų, 
išmušta , 7,000 raudonųjų 
kareivių.

PRANCŪZIJA NORI 
PAŽABOT HITLERĮ
Stresą, Italija. — Keletui 

dienų suvažiavę Prancūzi
jos, Italijos ir Anglijos au
kštieji atstovai, Balandžio 
14 d. išsiskirstė, sutardami 
padaryti Vokietijai aštrią 
pastabą už laužymą sutar
čių. Italija ir Anglija su
tiko paremti Prancūzijos 
protestą Vokietijai del jos 
sauvališko elgimosi.

Toliau, tos trys valstybės 
užtvirtino Locarno sutar
ties punktus, garantuojan
čius vakarų Europos taiką.

Austrijai, Vengrijai ir 
Bulgarijai pavelijo daugiau 
apsiginkluoti.

Gegužės 20 d. sutarė tu
rėti Romoje kitą konferen
ciją, kurioje dalyvaus dau
giau didesnių Europos val
stybių atstovų.

Iš Stresos, tie didieji at
stovai nuvyko į Geneva, Į 
specialiai sušauktą Tautų 
Sąjungos tarybos posėdį, 
aptarimui kitų dalyki; lie
čiančių Europos taikos rei
kalą.

Balandžio 16 d., Tautų 
Sąjungos tarybos posėdyje, 
Prancūzija, Anglija ir Ita
lija reikalavo Tautų Sąjun
gą suvaržyti Hilterį nuo 
ginklavimo Vokietijos.

Vokietija atsakydama į 
Prancūzijos pastangas per 
Tautų Sąjungą pažaboti 
Hitlerį, pranešė jog nežada 
sugryžti į Tautų Sąjungą.
Suimta nužiūrėti asmenys

Prancūzijos policija su
laikė Marseilles mieste tris 
nužiūrėtus asmenis, kurte 
buk buvo suokalbyje nužu
dyti kelių valstybių aukštus 
valdžios žmones. Jie buk 
norėję vykti į Stresą nužu
dyti Mussolini, Lavalį ir k.

75 UŽMUŠTA
Londonas. — Paskelbus 

kad vienas Persijos turtuo
lis dalins biedniems “almuž- 
ną”, Balandžio 14 d. Bah
rein saloje, priklausančioje 
Persijai, susigrūdo tiek pa
vargėlių ir ne-pavargėlių 
norinčių ką nors gauti, kad 
susigrūdime 75 silpnesni 
asmenys mirtinai sumin
džiota.

Audroj užmušta 56. Ma
nila, Filipinų Salos. — Per
eitą savaitę užėjus iš juros 
baisiai audrai užmušta 56 
žmonės.

11 žuvo audroje. Kari-, 
bejos juroj nuskendus pre
kiniam laivui prigėrė 11 jū
reiviu.

SUTINKA MOKĖTI 
KAREIVIAIS BONUS 

1938 METAIS
Washington. — Preziden

tas Roosevelt sutiko taiky
tis su Kongresu kareivių 
bonų reikale. Prezidentas 
sutinka ant išleidimo tam 
tikrų bondsų kuriuos išduo
tų kareiviams norintiems 
gauti bonus, ir tie bonai bu
tų išmokami 1938 metais, 
vietoj 1945 metais, kaip da
bar yra. Kurie kareiviai 
norėtų gauti pinigus tuo
jau, galėtų iškeist savo cer- 
tifikatus į pinigus.

Nesenai Atstovų Butas 
perleido Patman bonų bilių, 
kuris reikalauja išmokėti 
bonus pinigais ir tuojau.

Šis bilius senato dar ne
pasiekė.

NUSKRIDO Į HAWAII
Alame, Cal. — Balandžio 

16 d. iš čia išskrido milži
niškas Sikorskio darbo pa- 
sažierinis komercinis lėk
tuvas į Hawaii salas, per 
plačius Pacifiko vandenis, 
ir laimingai pasiekė Hono
lulu miestą į 17 valandų ir 
47 minutas, pralėkdamas 
2,400 mylių kelio.

Šis to didelio komercinio 
lėktuvo skridimas buvo pir
mas bandymas ir tyrinėji
mas visų aplinkybių tokios 
kelionės. Tas lėktuvas ža
da skristi toliau, į Kiniją.

PRASIDĖJO ‘BASEBALL’
Balandžio 16 d. prasidėjo 

lošimas Amerikoje mėgia
mo vasarinio žaislo, “base
ball”.. šis lošis taip gabiai 
ir sistematingai sutvarky
tas kad varomas per visą 
vasarą tarp didesnių mies
tų jauktų (teams) ir pasta
tytas ant aukšto bizniško 
laipsnio, kad mėgėjai sumo
ka desėtkais tūkstančių do
larių vieno lošio pamaty
mui. Per vasarą tam lošiui 
pamatyti bendrai , sumoka
ma milijonai dolarių. Lošė
jai gauna tūkstančius dola
rių atlyginimo ir pasidaro 
didelius pelnus tie kurie 
tuos lošėjus valdo.

ŠTAI KOMUNIZMAS!
Leningradas, Rusija. — 

Balandžio 16 d. dvi mote
rys tapo nuteistos po vieną 
metą dirbti dirbtuvėje už 
tai kad nemokėjo komunis
tiškai sugyvent ir virdamos 
ant to paties pečiaus savo 
sriubas viena kitai primetė 
į puodą cigaretų ir kitokių 
šiukšlių.

Del stokos gyvenamų bu
tų miestų darbininkai gy
vena sugrusti namuose po 
šeimą į kambarį, kur visos 
turi naudotis ta pačia vir
tuve. Na o bobos tai bo
bos.

19 užmušta. Indijoj, In
dų ir Mohametonų riaušė
se Balandžio 14 d. užmušta 
19 žmonių.

Užmušta 40 angliakasių. 
Iš Korėjos ateina žinios kad 
kilus angliakasykloj gais
rui netoli Ranan, 40 darbi
ninkų žuvo.

RUOŠIA SOCIALĖS 
APDRAUDOS ĮS

TATYMĄ

Washington. — Kongre
se ruošiama socialės apsau
gos bilius, kuris gal but ap
ims ir pačių darbininkų pri
sidėjimą prie senatvės pen
sijos.

Manoma sudaryti $2,800,- 
000,000 senatvės pensijų 
fondas iki 1950 metų. Dirb
tuvių darbininkai į jį mo
kėtų taksų 2 nuošimčiu nuo 
savo uždarbio nuo 1937 me
tų iki 6 nuošimčių 1949 me
tais. Darbdaviai taipgi mo
kėtų savo dalį. Tada, kai 
žmogui sueis 65 metai am
žiaus, jis galės gauti senat
vės pensiją.

Tas nebūtų naujenybė, 
nes kitose šalyse jau Įves
ta tam tikrose darbo šako
se pačių darbininkų ir darb
davių mokėjimas į tam tik
rą fondą susišelpimui ligo
je ir tt.

Popiežius vėl Rengia 
Atsišaukimą i Pasaulį
Vatikanas. — Popiežius 

Pius XI rengia paskelbti 
pasauliui savo kitą ' taikos 
atsišaukimą, kuris bus skai
tytas iš.Prancūzijos stebuk
lingos vietos Lourdes, Ba
landžio 26 d. Popiežius sa
vo laiške vėl atkreipia visų 
tautų domę į reikalingumą 
palaikyti pasaulyje taiką 
virš visko ir nežiūrint visų 
kaštų.

LENKAI MUŠASI SU 
VOKIEČIAIS

Neustadt, Lenkų Korido
rius. — Čia Lenkai surengė 
smarkias muštynes prieš 
Vokiečius, išdaužė šimtus 
langų, šaudė, ir užpuldinė
jo Vokiškai kalbančius gy
ventojus. Panašios demon
stracijos buvo ir kituose 
koridoriaus miestuose.

Lenkai smarkiai užpro
testavo prieš Vokiečius su
varžiusius Lenkų teises po 
Vokietija. < •

14 VAIKŲ UŽMUŠTA .
Rockville, Md. — Lietin

gu oru važiuojant mokyklos 
autobusui su vaikais į mo
kyklą, užvažiavus ant gele
žinkelio bėgių, ant buso už
lėkė greitasis traukinis ir 
sutriuškinęs busą, 14 vaikų 
užmušė. Mokytoja ir pora 
desėtkų kitų vaikų išliko, 
bet kiti sužeisti.

Šitokiai nelaimei ištikus, 
Prez. Roosevelt paskelbė 
reikalą tuoj imtis darbo iš
naikinti visoje šalyje šim
tus tokių pavojingų skers
kelių kur traukiniai laksto. 
Valdžia tam darbui skiria 
iki 200 milijonų dolarių ir 
ragina geležinkelius prie to 
prisidėti. Sakoma kad per 
metus laiko visi gelžkelių 
skerskeliai gali būti panai- 
kiti, pravažiavimai galėtų 
būti prakasti po apačia bė
giu.

60 užmušta. Kanton, Ki
nija. — Nugriuvus teatro 
balkonui užmušta 60 asme
nų, daugiausia vaikų.

LIETUVA NEPALEIS SAVO
KARIUMENĖS

/

Kaunas, Balandžio 17. — 
Ir Lietuva pasiryžo kartu 
su kitomis Europos šalimis 
laikyti didesnę kariumenę.

Pasekdama Prancūzijos 
pavyzdį, Lietuvos vyriausy
bė išleido įsakymą prailgi
nantį dviem mėnesiais tar
nybą kareivių kurie turėjo 
būti paleisti Gegužės 31 d.

Tuo pat laiku Klaipėdoje 
tapo iškabinta įsakymai to 
Krašto -vyrams kurie tar
navo kariumenėje praeitą 
metą ir tiems ką buvo pa
imti Lapkričio 1 d., 1934 m., 
bet po dviejų mėnesių pa
leisti, pribūtų naujiems eg
zaminams. Taipgi praneša 
kad bus priimti savanoriai 
į Klaipėdos gynėjų eiles, jei 
butų reikalas.

KANADA SPAUS TUR
TUOLIUS

Ottawa, Ont. — Valdžia 
jieškodama naujų ineigų 
žada lysti giliai į kišenius 
turtuolių. Finansų minis- 
teris sako, palikim nuošaliai 
darbo žmogų, bet griebki
me už turtingųjų, aptak- 
suodami jų visas ineigas.

Išgelbėjo nuo erelio nu
nešimo. Lynchburg, Tenn. 
Milžiniškas erelis nusileido 
ir griebė į savo nagus neš
tis 8 metų vaiką; vaikas 
buvo biskį persunkus ere
liui greitai pakilti į orą, to
dėl vaiko vyresnis brolis 
spėjo pribėgti ir pagaliu į 
galvą mušdamas erelį už
mušė. Erelio sparnai sie
kė 85 colių ilgio.

Pabrangino Sidabrą. Per
eitą savaitę Suv. Valstijų 
iždas pabrangino sidabro 
kainą nuo 64.64 centų iki 
71.11 centų uncijai, tikslu 
pabranginti reikmenų kai
nas.

Rengia Dainų Propa
gandos Mėnesį

Kaunas. — Lietuvoj yra ke
li šimtai muzikų ir chorvedžių. 
Vieni jų yra vargoninkai, kiti 
muzikos ii- dainų mokytojai 
įvairiose mokyklose, kiti Įvai
rių organizacijų muzikos ir 
chorų vedėjai, ir tt. šie visi 
Lietuvos muzikai ir chorve
džiai nuo 1932 metų turi savo 
atskirą draugiją, kurios tiks
las — rūpintis Lietuviškos dai
nos bei muzikos ugdymu.

Nesenai Kaune buvo draugi 
jos metinis suvažiavimas. Ja
me pageidauta kad visi muzi
kai ir chorvedžiai dar labiau 
susirūpintų Lietuvių liaudies 
dainų rinkimu, kad dar gyvos, 
sodžiuose dainuojamos retesnės 
Lietuviškos dainos butų apsau
gotos nuo išnykimo. Pageidau
ta kad visoje Lietuvoje butų 
dar sparčiau plečiama ir nau
jai organizuojama chorai, ku
riuose dalyvautų visi dainuo
jantieji Lietuviai.

Be to, suvažiavime dar pla
čiai kalbėta apie 1938 metais 
rengiamą didžiulę dainų šventę.

Muzikai ir chorvedžiai nutarė 
šių metui Birželio mėnesį viso
je Lietuvoj surengti pirmutinį 
Lietuviškos dainos propagan
dos mėnesį. Tsb.

VIS APIE TAS ‘DERY
BAS’ SU LENKAIS
Iš Rygos, Latvijoj, parei

na žinios kad per Rygą ir 
Karaliaučių eina darybos 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Derybomis, sako, norima 
abiem pusėm susitarti del 
Vilniaus. Tam tikslui Len
kija siunčianti į Kauną sa
vo pasiuntinį Priscel. De
ryboms iniciativą padaręs 
Prof. Pakštas, kuris gei
džias Lietuvai ir Lenkijai 
baigti ginčus del Vilnius, 
susitaikant Vilniaus kraš
tui teikti autonomiją. Šitą 
Prof. Pakšto mintį dabar 
skleidžia Lietuvoj du Len
kijos ir Lenkijoj vienas Lie
tuvos korespondentai.

Atsižvelgiant kad šios ži
nios eina iš Rygoj esančių 
Amerikos korespondentų, į 
tai reikia žiūrėti labai at
sargiai, nes iš tų šaltinių 
leistos žinios daug kartų 
praeityje jau pasirodė tik 
paskalais. Kol neturime ži
nių iš Kauno, ar iš Lietu
vos Atstovybės Washingto
ne, neprivalom tikėti iš ki
tur leidžiamiems gandams.

Lietuvoje Įsteigta Statu
tinis Teismas

Kaunas. — Vokiečiai savo 
agitacijoje prieš' Lietuvą visur 
skelbia kad Lietuva nesilaiko 
Klaipėdos krašto statuto, jį 
laužo, leisdama statutui prie
šingus įstatymus. Ištiesų to
kie gandai yra tik Vokiečių 
prasimanymas ir jų agitacijos 
išdava. Lietuva nelaužo Klai
pėdos krašto statuto, bet ji vi
sados gina ir gins savo vals
tybės neliečiamybę. Lietuva 
ne tik nelaužo bet dar apsau
goja nuo blogos valios Klaipė
dos krašto statutą. Tai patvir
tina ir Lietuvoje naujo statu
tinio teismo įsteigimas.

šiam teismui pavedama iš
spręsti' visos bylos ir persvar
styti abejotini, įstatymai del 
Klaipėdos krašto. Teismui pa- 
vedama išaiškinti ar esamieji 
Klaipėdos krašto ar Didžiosios 
Lietuvos įstatymai nepriešta
rauja Klaipėdos krašto statu
tui. Jeigu pasirodys . kad yra 
statutui priešingų įstatymų, jie 
bus pakeisti. Bylas statutinia
me teisme galės kelti tik Klai
pėdos direktorijos pirmininkas, 
krašto gubernatorius ir teisin
gumo ministeris. Statutinio 
teismo sprendimai yra galutini 
ir niekam daugiau neskundžia- 
mi. ' Tsb.

Pavardžių Reikale
Prieš dvejus metus Lietuvo

je buvo plačiai iškeltas pavar
džių ir vietovardžių atlietuvi- 
nimo klausimas. Jam išstudi
juoti buvo sudaryta tam tikra 
komisija. Dabar komisija sa
vo darbus baigė ir pavardžių 
bei vietovardžių atlįetuvinimb 
nustatymą įteikė ministerių 
kabinetui. Tikimasi kad dajJ, 
šiais metais Lietuvoje - bus su
tvarkyta naujos pavardės. •

Taip pat jau galutinai pa
ruošta ir naujos rašybos pro
jektas. Naujoji rašyba irgi 
pradės veikti dar šiais metais*
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LIETUVIŲ KAMBARIO FON- 
j. S DO ATSKAITA’

Kadangi 'Lietuvių Kambario 
Pitts^urgho, Universitete fondu 
suinteresuoti ne tik vietiniai > i
bet beveik ir visos Amerikos 
Lietuviai, todėl iš vietinių Lie
tuvių tapo išrinkta komisija 
peržiūrėti iždo knygas ir pa
skelbti visuomenei tikrą■ fondo 
stoyįv Komisija susidėjo iš šių: 
J. 'Virbickas, J. A. Ruikas ir S? 
Bakanas.

Knygų pertikrinimas atsibu
vo Balandžio 1 d., A. Marčiu- 
laičio name, kur dalyvavo fon
do. pirmininkas P. Pivaronas, 
finansų sekretorius V. Zamb- 
liauskas, iždininkas A. Mąrčiu- 
laitis ir revizijos komisijos du 
nariai (vienas del darbo nega
lėjo pribūti). Komisijai nuo
sekliai peržiurėjus visas fondo 
finansų knygas, išmokė j imu 
lakštus, rasta kad nuo 1932 m. 
iki pirmai Balandžio šių metų 
j fondą inėjo $2553.86. Tiesiog 
priduota auka Į Universitetą 
Lietuvos Atstovo B. K. Balu
čio, $10. Studentų Klubo pri
duota $14.43. Procento gauta 
iš bankų $70.34. Kasieriaus pa
dėta banke $3.05 daugiau. Vi
so $2651.67. Išmokėta per tą 
laiką: pašto ženkleliai, laiškai, 
atsišaukimai, $127.51.

Balandžio 1 d. Lietuvių Kam
bario Fonde yra $2524.17.

P i 11 s b urgho Universitetui 
perduota $2470.43, pas iždinin
ką, Politania State Banke, ran-

NUSIšOVĖ PER KLAIDĄ
Canonsburg, Pa. — Balan

džio 14 d., Ralph Schaeffer, 25 
m. amžiaus, sugryžęš iš bažny
čioj su, žmona,, sųgivaiduo, ,ir. 
vyras norėdamas pagąsdint sa-' 
vo jauną, žmonelę kad .neitų >iš 
namų, pasiėmęs revolveri tai
kė sau sakydamas jog nusišau
siąs jeigu ji išeis. Revolveris 
netyčia iššovė ir vyras persi
šovęs per širdį mirė. Jiedu bu
vo vedę tik metai laiko.

Lietuvių salę, už ką buvo jiems 
uždrausta stdeje* iparėnąimū^ 
laikyti.' 1 Vėliai/ prisiprašė, įpri-' 
rsiegąucfarAį kad juocįųjvų dairi 
įgiau nesives į savo sueigas, bet 
štai ta pati ALDLD, kuri pir- 
įniau su juodukais giminiavosi 
ir kuri buvo- išvyta- išį.-Liduvųt 
salės, dabar, vėl pirmutinė pra
dėjo juodžiais musų salę,.terš
ti. Jie pasisamdė juodukus 
muzikantus į “Vestuves Pušy
ne’. Komunistas nebūtų ko
munistas jei elgtųsi taip kaip 
civilizuotas žmogus. Balandėlis,

l I ( IHu. I,l| Į I.; j . 1 i l i i I I I I 1 I 1 i l . ; > • i > r :

KAIP BUVO PASITIKTAS ADV. R. SKIPITIS
K JIS PAPA.SAKOJO APIE

. B -SAVO, KELIONĖS TIKSLĄ

BROOKLYNO - N. Y. IR 
; NEW JERSEY ŽINIOS

BALTIMORE, MD.

dasi $53.74.
Taigi daugiau kaip pusė jau 

sukelta, tik dar biskį daugiau 
pečiais suremkim ir bus darbas 
baigtas.

John A. Rujkas,
Juozas Virbickas.

Iš SLA. 64 KP. JUDĖJIMO. 
Blandžio 5 d. įvyko SLA. 64 kp. 

/susirinkimas. Apkalbant kuo
pos reikalus, paaiškėjo kad bu
vęs kuopos turto raštininkas, 
nežiūrint narių punktualio mo
kėjimo duoklių, buvo privedęs 
kuopą prie suspendavimo. Da
bar išrinkus naują finansų raš
tininką, K. Dikinį, prigelbstint 
iždo globėjui V. Lukoševičiui, 
kuopa susitvarkys.

Toliau, kuopa pasisakė prieš 
SLA. Pild. Tarybos užsimoji
mą sumažini “Tėvynę”, išme
tant du darbininku iš spaustu
vės. Pavesta kuopos valdybai 
parašyti ir pasiųsti Pild. Ta
rybai protestas delei to.

Balandžio 6 d. kuopa turėjo 
surengus šaunią vakarienę, ta
čiau svečių atsilankė neper- 
daugiausia.

RAUDONŲJŲ VAKARAS. 
Balandžio 7 d. Lietuvių salėje 
raudonųjų ALDLA 25 kuopa

DAYTON
BUVO JURŲ DUGNAS. Vie

nas Daytono universiteto pro
fesorius savo kalboje pareiškė 
kad kur šiandien stovi Dayton 
miestas ir kiti šios srities mie
stai, prieš daug milijonų metų 
buvo baltas jurų dugnas. Tos 
juros tęsėsi nuo rytinių kalnų 
iki vakarinių. Vanduo tose ju
rose buvo šiltas ir šviesus, sa
ko profesorius, ką liudija kalk
akmenių sluogsniai čia randa
mi. Vėliau, sako, tą visą plotą 
buvo užkloję ledynai, vadina
moje ledinėje gadynėje.

SERGA. Du Daytono Lietu
viai serga šv. Vito liga, ir gy
dytojai negali surasti vaistų 
juos nuo tos ligos išgydyti.

“Dirvos” Skait.
-------------------------

TAI BENT AKYS!
Sakykit kaip sau norit, ger-

Rašo jonAs Valaitis 
Specialus( “JJirvos.'’ Korespon

dentas New Yorke. 
___1 ■ f_

New • ’York.4—•’ Balandžio 6 
d., ,7 vai. ryto, Strimaitis, šeš
tokas ir aš, muitinės laiveliu, 
su keletu uniformuotų muitinės 
viršininkų ir neuniformuotrj 
žurnalįstų, važiavom pasitikti 
DULR pirmininką Adv. R. Ski
pitį. Muitininkas apžiūri kiek- 
vieno civilio asmens leidimą va
žiuoti į atplaukiantį laivą, pri
versdami pasirašyti, ir duoda 
kitus pasus.

Praplaukus Laisvės Stovylą, 
tolumoj matom jurti milžiną 
laivą “Olympic”, kuris stovi, 
laukia musų laivo su muitinin-

mokslo gana daug. Pradėjus 
Lietuvąi kurtis, mokinių tebu 
vo <56,000. . Dabar tik pradžios 
mokyklose mokinių yra. 268,- 
000,;kurie mokomi 30,000 pra
džios mokyklų. Lietuvai susi
kūrus, tebuvo 3,000 mokyklų. 
Taigi, .per nepriklausomą Lie
tuvos gyvenimo laikotarpį mo
kyklų skaičius lygiai 10 kartų 
padaugėjo. Palyginus su So
vietų Rusija, kuri mokyklomis 
irgi žymiai nuprogresavo, pro- 
porcionaliai, pagal gyventojų 
skaičių, Lietuvoj mokyklų yra 
10 kartų daugiau.

Aukštesniųjų mokyklų, gim
nazijų buvo 7, dabar net 50! 
O aukštųjų mokyklų dabarti
nėj Lietuvos teritorijoj nebuvo.

PENNSYLVAN1.IOS ŽMONĖS 
MĖGSTA ALŲ

P e n n s ylvanijos legislature, 
darydama biudžeto skaitlines, 
pereitą metą apskaitliavo kad 
per metus laiko, iki Gruodžio 31 
d., gaus taksų nuo degtinės 
$12,000,000, ir nuo alaus apie 
$10,000,000 iki šių metų Birže
lio 1 d.

Tačiau pasirodė kad degtines 
taksų surinkta tiktai $2,957,- 
700, o už alų surinkta virš 10 
mil., nors dar Kovo, Balandžio 
ir Gegužės skaitlinės nedara- 
šytos. Tas parodo kad Penn- 
sylvanija išleidžia daugiau sa
vo gaminto alaus negu dekti- 
nės.

čia pažymėti taksai yra tik 
sandėlių, neįskaityta taksai 
gaunami už degtinę ir alų par
duodamus apivartoje.

surengė vakarą, kuriame She- 
nandoahrio Lyros choras statė 
operetę “Vestuvės Pušyne”, po 
vadovyste D. Zdaniutės-Judzen- 
tavičienės. Publikos atsilankė 
daug. Kada Baltimorės Dainos 
choras surengia menišku žvil
gsniu daug puikesnius paren
gimus, musų žmonės į juos ne
silanko skaitlingai, o kuomet 
komunistuojanti grupelė paršu 
kviečia angliakasius tai mūsiš
kiai subėga kaip musės prie 
medaus. O po vaidinimo, išėję 
sako, “Nuėjom didesniam savęs 
paniekinimui. ...” kas reiškia, 
rusifikacija ne visiems patiko. 
Reikia pažymėti kad prie vai
dinimo buvo pakviesta akom
panuoti Dainos choro mokyto
ja, Lelija Geležiutė.

Viena kas negeistina ir turė
tų būti sulaikyta tai leidimas Į 
Lietuvių salę juofiveidžių, su 
kuriais komunistai taip susigi
miniavę ir vedasi į Lietuvių 
tarpą. Publikoje tiesiog buvo 
pasipiktinimas.

Prieš keletą metų komunis
tai su juodukais buvo užteršę

biamieji, o man atrodo kad to 
nelaimingo “antro skridimo” 
promoteriai turi perdaug dideli 
neprisotinamą apetitą. Jiems 
neužtenka tų $32,000, kuriuos 
jau išviliojo iš visuomenės per
eitą mėtą: štai įr vėl pąreika- 
lavo visuomenę sudėti $4,750 
daugiau, dar su“ pagrąsinimu, 
“Jeigu norime kad skridimas 
įvyktų be sutrukdymo”. Sa
kau, ir akys tų gaivalų!

Jeigu tiems promoteriams 
prie pirmiau surinktų $32,000 
dar reikia arti 5 tūkstančių do- 
larių, tai iki jie sukolektuos tą1 
sumą, atsiras pas juos ir kita 
skylė kurios užlopijimui vėl. 
reikės kelių tūkstančių dolarių.' 
Taip ir tęsis to nelaimingo “an
tro skridimo” kolekta, kaip to 
“amžino žydo” kelionė.

Del informacijų kreipkitės į: 

::::: COSMOPOLITAN TRAVEL 
::::: service
::::: Prop. j. ambraziejus

168 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

.a. s. trečiokas 
......  197 Adams 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

- Į.l! 14 Vernon St., Worcester. Mass.
i:::: ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

r'::::: k. sidabras, Prop.
. 308 W. B'way, So. Boston^ Mass. 

T :::: Petras bartkevicius
! T I ‘ 678 N. Main St., Montello, Mass.

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

::::: Lithuanian news pub. co. 
::::: naujienos
:: :;; I 739 S. Halsted StV(Ch7c«go. III. 
:::::;OHIO LITHUANIAN PDBLISH- 
::::: ing co. dirva

< k. s. karpius ■ •
. . - . 6820 Superior Ave..
' ! I . ! Cleveland, Ohio

, :::::: c.-j. woshner
:: : :: 2013 Carson St., Pittsburgh, Pa.

a. varasius
.........  206 All Nations Bank Building 
••■■■ 1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.
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Rengia it prižiūri 
Lietuvių Laivakorčių Agentų

Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

“STUTTGART”
Išplauks iš New Yorkd*

BIRŽELIO 5 d., 1935 
tiesiai be persėdimo į Kiaipedg

©

V TREČIOS KLESOS KAINOS:
-! 5 NEW YORKO

» Į KLAIPĖDĄ

$9750
J ABI P U S I 

' { KLAIPĖDĄ IR ATGAL 

$16700
Pridedant Jung. Vaisi. Taksus .

LINE • NORTH GERMAN LLOYD

PRIEŠ PORĄ METŲ mes 
matėme spaudoje kaip Balti
morės Lietuviški komunistai 
savo “bendru frontu” su juo
dukais buvo susikraustę i Lie
tuvių salę ir laikydavo bendrus 
parengimus. Po keliui manda
gių persekiojimų kartą salės 
valdyba turėjo šauktis policijos 
pagalbos kad tą brudą iš salės 
išvalytų, ir išvalyta ant visa
dos.

Dabar ir vėl sužinome kad 
toj pačioj Baltimorėj ir vėl su
daryta “bendras frontas” su 
juodukais, tik ne komunistų 
bet katalikų, ir ne salėje o baž
nyčioje. Ar bereikia didesnių 
keistenybių? Krislas.

ADV. R. SKIPIČIO 
KELIONĖS PLANAS

CHICAGO ir apielin'kėše — 
Gegužės 3 iki 17 d.

CLEVĖLANDE ir apielinkė- 
sc — Gegužės 18, 19 ir 20 dd.:

PITTSBURGHE ir apielinkė- 
se — Gegužės 21 iki 24 dd.

PHILADELPHIJOJ ir kpie-' 
linkėje — Gegužės 26 ir 27 dd.

SCRANTON, WILI<ĖS BAR
RE, SHENANDOAH ir. MA- 
HANQY City — nuo Gegužės 
28 iki Birželio 6 d. . j
i BALTIMORE ‘iz Dirželio 7' 
ii- 8 -dd.' -” ' " ' " " '

WASHINGTON’ — Birželio 
9 (l- ■ . i
į NEW YORK CITY, —

»Į,

kais. Jo ponai suteikia leidi
mą įvažiuoti į Amerikos uostą, 
peržiūri atvažiuojančiųjų do
kumentus.

Į “Olympic”. ’ Pro mažas pa
vandenyje atidarytas dureles 
įlęndame Į didįjį laivą ir kele
tą aukštų keliamės aukštyn. 
Laivo įžymiųjų svečių surašė 
jieškodami DULR pirmininko 
Adv. Rapolo Skipičio, atranda
me Lietuvos kariumenės Majo
rą Leitenantą Dr. P. Lesauską. 
Sutikti svečiai nusistebi, nes 
dar į New Yorką neįvažiavę 
jau Lietuvius sutinka!

Už valandos laiko pasiekiau: 
New Yorką. čia uostas kupi
nas žmonių. Laukia ir Lietu
vių. Laivui sustojus, Gunaro 
Linijos Lietuvių skyriaus ve
dėjo p. Bergo rūpesčiu, įleidžia 
mi į laivą musų komiteto na
riai : Konsulas Pulk, žadeikis. 
Dr. Vencius, J-PGinkus, ponios 
Trečiokienė, Kulbokienė, Dum 
čius, Kurtinaitis, Budreckis ii 
eilė kitų. ■'4-

Svečiai New Yorko uoste. 
Ąpspistam klaūkimais apie vis-, 
lįą, daugiausia apie Klaipėdą. 

' neš-• svečiai Vokiečių bylos me
tu buvo Kaune. Vokiečių truk- 
šmo prieš nazių nuteisimą me
tu Skipitis buvo Berline ir Pa
ryžiuje, o Lesauskas — Londo
ne. Bet kalbos labai ilgos, ir 
apie tai vėli/lu^

Svečius aprtiirinam namais. 
Adv- Skipitis ^)r. Venciaus sve
čiai, ■ Dr. Lesauskas, atvykęs 
užpirkti Lietuvai už apie 300,- 
000 litų aviacijai reikmenų 
biznio patogumui, apsigyvena 
St. George’s viešbutyje, Brook- 
lyne.

Svečiai turėjo malonią kelio
nę. Drauge .važiavo Sovietų 
biznio atstovai, kuriems mūsiš
kiai buvo vertėjais; važiavo 
Lenkų banko direktorius ir ei
lė kitų valstybių įžymių žmo
nių. Mūsiškiai svečiai ne per
daug nuvargę, tat tą pačią die
ną aplankė Lietuvos Konsula
tą, Adv. Skipitis kalbėjo per 
musų radio iš WHOM New 
Yorke, ir svečiavosi Dr. Ven
ciuos. Kitomis dienomis kal
bėjo per WMBQ ir aplankė Lie
tuvių įstaigas, apžiurėjo mies
tą, aplankė New Yorko mayor;; 
La Guardia, kuris juos malo
niai priėmė, .pareikšdamas kad 
maža Lietuva, bet turi didelių 
będų.

Per visas dienas ir pusiau 
naktis svečias kalbėjo, jiasako- 
jo, dalyvavo susirinkimuose 
pramogose, iki Balandžio 11 d. 
apleido New Yorko-New Jersey 
apįelinkes ir išvažiavo į šiau
rę, Naujojon Anglijon.

-Ką .ištikrųjų svečias jiapasa- 
li.cjo? Labai daug. Kiekvie
noj kolonijoj verta ir net labai 
vcita pasiklausyt jo kalbų. Ra
šytojui teko veik visuose apie- 
linkėj susirinkimuose, sutiktu
vėse daĮyvąųti;. ir mėginsiu 
bent dalį įdomesnių p. Skipičio 
minčių nupasalęoti.

ADV. SKIPITIS APIE LIETU-
- VOS MOKYKLAS . .i«‘ -j ; .

Pradėjo pasakot/mokiniais, ir 
mo-kyklomist Kiekvienas Lie
tuvos jaunuolis dabar privers
tinai ilanį/o' mokykją šešis me- 
tus. Per tą laiką- išmokomas: 
liek; -.bendrojo,: tiekr.^p’ecialaus

Dabar yra 5: Vytauto Didžiojo 
Universitetas Kaune, žemės U- 
kio Akademija Dotnuvoj, Ko
mercijos Institutas Klaipėdoj, 
Muzikos Mokykla Kaune, Meno 
Mokykla Kaune. Aukštosiose 
mokyklose yra 5,500 studentų.

Už Lietuvą 20 mažesnių. Kas 
Jei Lietuvos valstybės teritori
jos didumo, daugelis nusiskun
džia kad Lietuva esanti perma
la. Tuo tarpu iš 66 valstybių, 
20 yra mažesnės už Lietuvą. 
Jos gyvuoja gerai, kai kurios 
geriau už didžiąsias. Del ko 
tat skųstis Lietuvos mažumu?!

Lietuvos teatras ir opera 
aukštesniųjų teatrų rūšies, ir 
musų artistus kviečia ir jais 
verčiasi net Vakaru Europoj. " *•
Baletas nesenai linksmino ir 
stebino gana lepius ir daug 
načiusius Monte Carlo, Londo- 
10 ir kitų centrų teatrų lanky
tojus. Girdėti kad New Yorko 
teatrai Lietuvos baletą kviečia.

Kultūra Lietuvoje greit ple
čiasi. Atskirų knygų per me
tus išleidžiama apie 1,000.

Gyventojai, kaip žinote, di- 
iumoje žemdirbiai, 77 iš 100.

Karo motu 20,000 ūkią visai 
buvo sunaikinta, trobos išde
ginta. Prieš karą pusę Lietu
vos žemių ir 2 3 miškų valde 
dvarai, kurių savininkai buvo 
ne Lietuviai, ir iš dvarų paja
mas praleisdavo Varšavoj, Pa
ryžiuj ir kitur. Dabar diduma 
tų dvarų žemių yra mažažemių 
ir bežemių rankose ir tas žemes 
valdo Lietuviai. Net 4,000 kai
mų išdalinta viensėdžiais. Už 
10 metų kaimų nebus. O per 
300 metų, Nuo karaliaus Zig
manto Augusto laikų, buvo ma
noma kad kaimais Lietuvai pa
togiau gyventi.

Karui Lietuvą išnaikinus, 
kaimams Į viensėdžius išsiskir
sčius, 45,000 naujakurių (iš ju 
20,000 mažažemių) ir šiaip 
perstačius trobas, viso per ne
priklausomybės laikus persi
statė 100,000 Lietuvos ūkinin
kų. Ir visi pradėjo geriau gy
venti.

Lietuvoj buvo daug balų. Jų 
350,000 hektarų nusausino. Pa
čios valstybės lėšomis nukasta 
10,000 kilometrų gilių grabių, 
kurių ilgis sudėjus butų kaip 
iš New Yorko į Chicagą ir at
gal.

Pirmiau Lietuvos kaimą pre
kėmis aprūpindavo Abraomas 
užsidėjęs ant pečių “krautuvę”- 
maišą, kuriame būdavo visko 
nuo imbiero iki skepetaičių. 
Dabar Akraomų neateina. Kai
mo karčiamų nėra, žydeliai iš 
miestų bėga. Iš didesniųjų 
mieštų daug Žydų į Palestiną 
išvažiavo. Šiaip Lietuvos išei- 
vybės dab;w kaip nėra.

Dabar Lietuvos ūkininkai į 
užsienį išsiunčia 10 milijonų 
kilogramų, sviesto per metus 
(kilogramas biskį daugiau ne
gu du svarai).

Lietuvos ūkininkų pieną su
perka Pienocentras'; veršius ir 
kiaules — Maistas, kuris turi 
penkias dideles skerdyklas; li
nus, grūdus — Lietūkis, su 40 
milijonų litų apivarta per me
tus. Lietuvos girias kontro
liuoja . Miškų departamentas. 
Parduoti ir lentpjūvėms tarpi
ninkauti taip pat daugiausia

(Tąsą ant 7-to pusi.)

Brooklyno Jaunimas 
Veikia

Brooklyn, N. Y. — Nesenai 
jaunimui susiorganizavus į New 
Yorko Tautinių Organizacijų 
Centrą, prasideda daug žadan
tis Lietuvių tautiniame judėji
me padidėjimas. Veikimą pa
ima patys jaunuoliai į savo ran
kas, ir nustato savotišką veiki
mo taktiką.

Pagirtinas jaunuolių suma
nymas surengti Gegužės 4 d. 
pokilį pagerbti motinas. Juk 
nėra didesnės pasiuntinybės ant 
žemės kaip Motinos. Tik kul
tūringų tautų žmonė§ įver
tina, dėlto mes turime šitokį 
jaunimo kilnų siekį, pagerbti 
motinas, įvertinti ir paremti.

Tą vakarą bus perstatoma 
veikalas “Bastūnas”. Prie to, 
jaunuoliai A. Alekna Lietuviš
kai, J. Antanavičia arba jo nu
skirtas kitas jaunuolis ar jau
nuolė, Angliškai pasakys kalbas 
temoje: “Motina ir Jos Pasiun
tinybė”. Merginos iš ansamb-' 
lio Lietuvos Dainos sudainuos 
solo, ir pats Lietuvos Dainos 
ansamblis kelias dainas. Taip
gi yra pakviesta seniausia mo
tina Brooklyne pasakyti kalbą. 
Šiai programo daliai pasibai
gus, bus šokiai, o laike šokių 
jaunuoliai motinas vaišins ar
batėle.

Tas gražus parengimas bus 
Piliečių Klube, 80 Union avė., 
Brooklyne; pradžia 7 vakare.

Temose: “Motina ir jos pa
siuntinybė ant šios žemės” bus 
kalbama ir per radio iš WMBQ 
p. J. Ginkaus vedamose valan
dose. Kalbės jaunuoliai: J. An
tanavičia, A. Alekna ir kiti, prie 
jų ir J. Sagys. J. Ginkus da
bar turi keturias radio valan
das: šeštadieniais 10:30 ryto, 
antradieniais 9:30 vai., ketvir
tadieniais 1:30 po pietų, ir seiv- 
madieniais 10 ryto. J. Ginkus 
tankiai pašvenčia savo vedamo
se radio valandose daug laiko 
visuomeniniams reikalams ne
mokamai, kas daug reiškia mu
sų vietos gyvenime, ir daug pa
gelbsti veikėjams tautiniame 
darbe. S.

SEKTINAS PAVYZDIS
Brooklyno Tautininkų Klubas 

susirinkime apkalbėjo Vokiečių 
šmeižtus prieš Lietuvą, ir būk
lę kokioje Lietuva atsidūrus, 
pasiuntė Lietuvos Pasiuntiny
bei Washingtone sekančio turi
nio telegramą:

“Del Hitlerio grasinimų Lie
tuvai už išgamų kriminalistų 
nuteisimą, sveikinam Lietuvos 
vyriausybę už drąsų gynimą 
Vokiečių demoralizuojamų bro
lių žemaičių Klaipėdoje”. 
Brooklyno Lietuvių Tautininkų

Klubas
Pirm. J. Sagys, 
Sekr. Pr. Narvydas.

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

NAUJAS LIETUVIS 
GRABORIUS

Brooklyn, N. Y. — Brookly
no ir Long Island Lietuviams 
naujiena. Ilgą laiką buvęs Ca
thedral Funeral Chapel mš.na- 
geris, Lietuvis jaunas grabo- 
rius, baigęs aukštus graborys- 
tės mokslus, Bronius Šulinskas 
jau baigia įrengti naują, nuo
savam name didelį, su puikiom 
koplyčiom, laidotuvių biurą, ad
resu 84-02 Jamaica Av., Wood
haven, ties Forrest Parkway 
BMT stotim.

Tai šioj Lietuvių sekcijoje 
pirmutinis Lietuvis graborius. 
Linkime pasisekimo. Rep.

DETROIT
PRIEŠINGI “TĖVYNĖS” MA

ŽINIMUI
SLA. 352 kp. susirinkime Ba

landžio 7 d., plačiai apkalbėjus 
SLA. Pild. Tarybos tarimą su
mažinti SLA. organą “Tėvynę”, 
išnešė protesto rezoliuciją, ku
rioje padaro sekančius pareiš
kimus :

'Radome jog šis SLA. Pild, 
Tarybos žygis yra žalingas vi
sai organizacijai ir skriauda 
Susivienijimo nariams: 1) “Tė
vynė” yra didelis ir rimtas lai
kraštis, kurio įtakos delei pri
rašoma prie SI»A. gana žymus 
skaičius naujų nariu, ir jie 
mėgdami “Tėvynę” laikosi Su
sivienijime; 2) Sumažinus or
ganą, Susivienijimo priešams 
atsirastų atvira dirva skleidi
mui gandų apie Susivienijime 
griuvimą; 3) Jei jau ir pakė
lus nariams mokestį i lėšų fon
dą po 5c mėnesiui. Susivieniji
mas negali išleisti žmoniška 
savaitraščio, tai turėtų mums 
būti gėda prisipažinti prie to 
ir 4) Užsimojimas “Tėvynę’ 
sumažinti, musų matymu, išei
na iš Pild. Tarybos nerupestin 
gurno, o gal greičiausia daroma 
tam tikrais sumetimais, neat
sižvelgiant į busimą skriaudą 
organizacijai ir jos nariams.

Todėl mes Susivienijimo na
riai, kurie per dešimtmečius 
dirbdami įsitikrinom apie orga
no “Tėvynės” naudingumą ir 
reikalingumą, griežtai protes
tuojame prieš SLA. Pild. Tary
bos užsimojimą “Tėvynę” ma
žinti ir griežtai pareiškiam, jei 
ir šiame reikale musų balsas 
nebus išklausytas, mes busime 
priversti pasakyti jog dabarti
niai žmonės stovinti prie Susi
vienijimo vairo nėra tinkami 
jo reikalams vesti.

Ši rezoliucija nutarta pasių
sti SLA. Pildomajai Tarybai, , 
Susivienijimo organui “Tėvy
nei” ir pašalinei spaudai.

SLA. 352 kuopos 
Rezoliucijos komisija,

J. Maskelis, 
F. Motuzas, 
D. Ambrose.

VASARINE EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
CUNARD WHITE STAR UNIJOS PUIKIUOJU LAIVU

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

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

Smulkesnių informacijų suteiks:
Ambraziejus J. ' Naujienos’

168 Grand St., Brooklyn, N.Y.j 1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
‘Amerikos Lietuvis*

14 Vernon St., Worcester, 
Atlantic Travel Service

Mass. Scky*J- 
400 Park St., Hartford, Conn.

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

Bartkevičius P.
678 N. Main St. 

Montello, Mass. 
‘Dirva’
6820 Superior Av 

Cleveland, O 
Molis P.

1730—24th St. 
Detroit, Mich.

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

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

Vienybė Travel Bureau
193 Grand St., Brooklyn, N.Y.

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

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

CUNARD WHITE STAR Ltd.
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PAŽINK LIETUVA
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Kaip Vilniaus Kraštas 
be Lietuvos Nusigyveno
su—

Užgrobę Vilniaus kraštą, 
Lenkai, kaip žinoma, išsyk 
Lietuvai siūlė atnaujinti 
Liublino uniją, o Lietuvai 
nesutikus, vėliau siūlė fe- 
deruotis su Lenkija “kaip 
lygus su lygiu”. Atmetus 
Lietuvai ir ši Lenkų pasiū
lymą, jie save ramino kad 
viena Lietuva ilgai neišsi
laikysianti ir nepraeisią ir 
penki metai kai Lietuva pa
ti prašysianti Lenkų glau
desnių santikių. Esą, Lie
tuva esanti mužikų šalis, 
maža turi inteligentų, todėl 
viena, neatsirėmus i stip
resnę valstybę, negalinti iš
silaikyti.

Vilniaus krašto gyvento
jams Lenkai prižadėjo vis
ko: ir druskos, ir anglies, 
ir naftos, ir gerbūvio. Nuo 
to laiko praėjo jau 15 metų 
ir, kaip matome, Lenkų 
pranašavimai ne tik neiš
sipildė bet ir nesirengia iš
sipildyti: Lietuva ir be 
-ramsčio ne tik nesugriuvo 
bet žymiai sustiprėjo. Lai
kinoji Lietuvos sostinė iš
augo ir susitvarkė, taip kad 
kas Kauną, yra matęs prieš 
didjjj karą jo dabar nebe
pažintų. Išaugo ir kiti Lie
tuvos miestai, o Lietuvos 
sodžius visai nepanašus Į 
prieškarini.

Kaune atsirado nemaža

EKSKURSIJOS

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm” 

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

Tuo pačiu motorlaiviu 
Antra ekskursija išplauks 

Liepos 3 d., 1935
NEW YORK—KLAIPĖDA 

(Per Gothenburgą-Stockholm) 
Rengiamos:

Liet. Laivakorčių Agentų S-gos Am.

Kiti Išplaukimai iš New Yorko

Kungholm ................. Gegužės 2
Kungholm ..............  Bjrželio 4
Drottningholm .... Birželio 12 
Drottningholm .... Liepos 17
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į bent kuri Sąjungos narį, autorizuo
tų vietinį laivakorčių agentą., arba į 
bent kurią musų raštinę. Tarp Šve
dijos ir Klaipėdos plaukioja naujas 
moderniškas laivas ‘MARIEHOLM’.

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

bankų, Pieno centras, Liet
ūkis ir kitos rimtos įstai
gos. Žemės ūkio srityje at
likta milžiniškas darbas: 
daug sodžių išskirstyta į 
vienkiemius; atsirado ne
maža naujakurių; dideli že
mių plotai nusausinta. Be 
to, taip trumpu laiku Lie
tuvos ūkis pritaikintas nau
joms sąlygoms. Lietuvoje 
sėkmingai pravesta žemės 
reforma.

O Vilniaus krašte?
Dabar pažiūrėkim ką da

vė Vilniaus kraštui Lenkai. 
Trumpai pasakius, Lenkai 
Vilniaus kraštui davė ba
dą, skurdą ir tūkstančius 
bedarbių. Pats Vilnius la
bai prie Lenkų nuskurdo. 
Statybos jokios nėra, net 
seni namai visai netaisomi. 
Tiktai priemiesčiuose išdy
go vieno-dviejų butų medi
nių namelių, bet ar tai ga
lima pavadint statyba? Už
tat miesto centre kai kurie 
namai baigia griūti ir pra
einantiems sudaro nemažą 
pavojų. Mat Lenkų bankai 
paskolų neduoda, o gyven
tojai patys neturi iš ko na
mų pasitaisyti. Mokesčių 
našta begalo sunki, net pa
tys gyventojai nesusivokia 
už ką ir kiek mokesčių jie 
turi sumokėti. Dabar dar 
Įvesta nauji mokesčiai už 
langus ir balkonus.

D i d ž i u lės prieškarinės 
firmos subankrutavo, o jų 
savininkai virto elgetomis. 
Nėra beveik tos dienos kad 
Vilniaus krašte del skurdo 
keliolika žmoniii nepasikar
tų. O juk prieškariniais 
laikais tai buvo labai reti 
atsitikimai.

Vilniaus gatvės negrys- 
tos, šaligatviai skylėti, mie
sto sodai apleisti. Baisiai 
apleistas Gedimino kalnas: 
takai išgriovę, suolai supu- 

1 vę, tvoros išvirtusios ir iš 
| šalia esamų kazarmių Len- 
i kų kareiviai vaikšto į Ge- 
j dimino kalno tankumynus 
■ kasdieninių reikalų atlik
ti.... Bendrai, dabar Į Ge
dimino kalną negalima Įlip
ti be pavojaus nusisukti 
sprandą.

Taip išrodo prie Lenkų 
musų senoji Gedimino sos
tinė.

O ką davė Lenkai Vil
niaus krašto sodžiui? — 
Badą ir skurdą. Visi gerai 
pamename kas dėjosi Vil
niaus krašto sodžiuje pra
eitais metais. Negeriau ir 
šymet, nes keleriais pasku
tiniais metais Vilniaus kra

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.

“DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

što sodžius kroniškai kas
met badauja. Sodiečiai vai
kšto vyžoti, vietoj žibalo 
lempų vartojama balanos. 
Vietoj moderniškų ūkio Į- 
rankių vartojama medinės 
žagrės ir akėčios, kuriose 
ir už centą nerasi geležies. 
Ir tai ne daugiau kaip 2Ū 
kilometrų nuo Vilniaus mie
sto, kur yra Lenkų univer
sitetas. Ūkio kultūros kė
lime Lenkai nėra nieko pa
darę, jie tiktai stumia Vil
niaus krašto ūkininką į ba
lą, iš kurios nėra kaip iš
bristi. O kur tūkstančiai 
bedarbių? Negalima net 
suprasti kaip šie vargšai 
gyvena. Jeigu prisiminsi
me jog diduma bedarbių 
turi šeimas, lengvai supra
sime kad alkanų žmonių 
skaičius Vilniaus krašte iš
eis Į desėtkus tūkstančių.

Vilniaus gatvės pilnos el
getaujančių vaikų, kurie 
praeiviams neduoda ramu
mo. Sunku Įtikėti kad tai 
daroma iš gero. Kadangi 
suaugusieji bedarbiai iš
maldos paprasti! negauna 
tai išvaro elgetauti mažus 
savo vaikus, patys ištolo 
stebi kaip šie atlieka savo 
“pareigas”.

Kai bedarbiai paprašo 
miesto savivaldybės darbo, 
Lenkų policija pavaišina 
juos guminėmis lazdomis ir 
akis ėdančiomis bombomis. 
Prie strateginių kariškų 
plentų darbų vietos bedar
biai negauna darbo, o atve
ža darbininkus iš Lenkijos 
gilumos. Taigi vietoj Len
kų žadėto gerbūvio, Vil
niaus kraštas susilaukė ti
kro pragaro. Visi Vilniaus 
krašto gyventojai puikiai 
supranta kad viso to skur
do didžiausias kaltininkas 
yra Lenkų okupacija ir kad 
Vilniuje butų buvę palygi
namai geriau jei jis butų 
palikęs Lietuvos sostine. 
Tą dabar viešai pasisako ir 
tie sulenkėję Lietuviai, ku
rie savo laiku daug vilčių 
dėjo Lenkijai ir kurie viso
mis gerklėmis šaukė: “Do 
Polski! Do Polski!” Ir jie 
dabar suprato kad Vilniaus 
kraštui nieko negali duoti 
nei Lenkija, nei “diedukas” 
(Pilsudskis). Tsb.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.

_______Chicago, I1L
Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

SUSIRINKIMAS AUV. SKI
PIČIO SUTIKIMO REIKALE

Balandžio 11 d., įvyko Chica
gos Lietuvių veikėjų susirinki
mas reikale Lietuvos svečio 
Adv. R. Skipičio priėmimo. Da
lyvavo “Draugo” redaktorius p. 
šimutis, iš tautininkų Inž. B. F. 
Simons-Simokaitis, komp. Ant. 
Vanagaitis, ir iš sandariečių M. 
Vaidyla, “Sandaros” red. So
cialistai malonėjo visą vadovy
bę pasiimti vienos SLA. kuo
pos prieglaudon, bet katalikaų 
sandariečiai ir tautininkai, pra
eities pamokyti, su socialistais 
nesusidėjo, ir paliko juos vie
nus.

DARIAUS-GIRĖNO 
PAMINKLO REIKALAI

Balandžo 13 d. “Margučio” 
redakcijoje įvyko Dariaus-Gi
rėno Paminklo Fondo susirin
kimas priėmimui paminklo pro
jekto. Projektas galutinai pri
imtas ir nustatyta laikas pa
minklo pamato pašventinimui. 
Paminklas bus statomas Mar
quette parke, Marquette Lietu
vių kolonijoje. Pamato šventi
nimo iškilmėse, Gegužės 5 d., 
dalyvaus ir Lietuvos svečias 
Adv. R. Skipitis. Kiti iškilmių 
reikalai ir eiga bus paskelbta 
vėliau.

STUDENTŲ 
DEMONSTRACIJOS

Kaip kitur taip ir Chicagos 
universitetų tūli studentai su
rengė taip vadinamą “prieška
rinę” demonstraciją. Didelės 
minios studentų parodavo vi- 
durmiesčio gatvėmis, su afišo
mis “šalin karas”, ir tt. Kita 
dalis, lojališkų studentų minios, 
paruduojančius nužiūrėjo ko
munizmo propaganditais, ir mė
tė Į juos akmenais, kiaušiniais 
ir. .. . šiurkščiais žodžiais.

LAKŪNAS JAMES “SKRIDI
MO” KLAUSIMU
Rašo J. R, James-Janušauskas.

ŽYMESNI ĮVYKIAI LIEČIAN
TI “ANTRĄ SKRIDIMĄ”
1. Surinkta virs $32,000.00.

Šios sumos surinkimui buvo iš
leista virš $13,000, padengimui 
algų komitetams, jų kelionių 
lėšoms, ir už skelbimus. Vis- 
vįen dar mėgina rinkti $5,000 
daugiau.

2. Per pirmą aviacijos dieną 
Rugsėjo mėn. 1933 m. surinkta 
po 25c įžangos nuo 20,000 žmo
nių (sulyg pranešimų “Naujie
nose”). “Naujienose” atskaita 
parodė vos $700 ineigų nuo į- 
žangos, neskaitant pinigų su
imtų už vežiojimą pasažierių 
lėktuvuose, kuriuos aš pats 
samdžiau ir skraidinau. Keno 
kišeniuje pateko perviršis?

3. Laiškai pervežimui lėktu
vu per Atlantiką buvo parda
vinėjami po $2.50 už vieną. Tie 
laiškai nebuvo pervežti. Kas 
atsitiko su tais pinigais?

4. “Krikštynų” dienoje, Ba
landžio 28, 1934 m., Ford Lan
sing airporte (Chicagoj) buvo 
surinkta po 25c nuo 20,000 ypa
tų (žiūrėkit “Naujienose” tos 
dienos aprašymą). Altass at- 
skaitliavo vos $650. Kas gavo 
kitus?

5. Rugpjūčio 26 d. 1934 m. 
surengta klastingas “atsisvei
kinimo” banketas, gi dvi dienas 
vėliau labai nesėkminga “atsi
sveikinimo aviacijos diena”. In- 
eigos nuo tų dviejų bizniaviškų 
parengimų dar iki šiol nėra pa
skelbtos.

6. Visą metą buvo pardavi
nėjama spilkutės nuo 25c iki 
$25 skridimo rėmėjams per 
paštą. Kiek tų spilkučių buvo 
užsakyta ir kiek jų parduota 
dar nepaskelbta.

7. Pernai visu užsidegimu

CINCILIKŲ DIENRAŠTIS 
ĮSIŠOKO

Chicagos cincilikų dienraštis 
ėmė ne juokais rūpintis Lietu
vybės reikalais. Jis nuėjęs į 
Lietuvių šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią ėmė labai piktintis 
kad toje bažnyčioje išnaikinta 
Lietuviški pamokslai, ir vieton 
Lietuviškų sakoma pamokslai 
tik Angliškai. Bet susilaukė 
pastabų ir įrodymų kad toje 
bažnyčioje sekmadieniais sako
ma tik vienas Angliškas pamo
kslas, o du pamokslai sakoma 
Lietuvių kalba.

Susilaukęs tokių spriktų ir 
prie sienos prispirtas melagis, 
dabar jau nekalba apie toje 
bažnyčioje sakomus pamokslus, 
tik pasigenda giedojimo “Pul
kim ant kelių”. Tai cincilikams 
paprasta: Viskuo rūpinasi, me
luoja ir šmeižia. O kada juos 
kas nustveria bemeluojant ta
da jie vieton atsiprašyti, kalba 
visai ką kitą, nuduodami neži
ną nieko apie tai ką jie mela
vo. Rupa.

PAŠOVĖ RINKUSĮ ANGLIS
Oberheide Coal Co. panakti

nis sargas pamatęs ant Chica
go & North Western geležinke
lio vyriškį renkantį anglis, pa
leido šūvį ir jį pavojingai pa
šovė. Pašautasis nugabenus li- 
gonbutin, pasirodė esąs Julius 
Roszkewicz, gyvenąs prie No
ble gatvės. Panaktinis sakosi 
šovęs jį todėl kad jis bėgo, pa
lieptas sustoti.

UŽMUŠTAS
Rockford, Ill. — Anthony 

Ceruti, 45 m. amžius, skubėda
mas namon pas savo žmoną, 
kuri jau laukė kūdikio, norėjo 
užšokti į važiuojantį pasažieri- 
nį traukinį, ir paslydęs pakrito 
po ratais ir tapo suvažinėtas.

pinigus leido, gi dabar skridi
mo komitetas randa save $5000 
skoloje. Gal prisieis pakasinė- 
ti po savo kišenius kad paden
gti deficitą. Altass’o ponai ne
gali tikėtis apgaudinėti publiką 
visada; gi kas jau beaukos pi
nigus projektui su kuriuo patys 
promoteriai atsisveikino Rug
pjūčio 26 d. 1934 m.?

8. Gegužės mėn. 1934 m. la
kūnas James (Janušauskas) 
pranešė Altass komitetui kad 
del Grigaičio vienpusingo veiki
mo skridimas bus vargu įvyk
dytas 1934 metų vasarą del sto
kos laiko ir gal pinigų, nes po 
užmokėjimo $7500 už lėktuvą, 
mano pargabentą iš Kaliforni
jos į Chicagą, reikėjo surinkti 
dar $12,000. Tokiu budu visas 
skridimas pilnai prirengtas bu
tų kainavęs nedaugiau $20,000.

9. Lakūnas James-Janušau- 
skąg turėjo savo kreditan su- 
virš 4000 valandų transportinio 
ir naktinio skridimo patyrimą 
ir yra skraidęs tūkstančius my
lių per vandenynus Pan-Ameri
can Ailways tarnyboje. Vait
kus, vos tik užbaigęs kariume- 
nės mokyklą, turi tik apie 880 
valandų, gi visiškai neturi pa
tyrimo naktiniam arba skers- 
žeminiam skridimui. Jis tiktai 
tada pirmą kartą pamatė jurų 
vandenį kai Mossman buvo Al- 
tasso pasamdytas skristi su 
juo į New Yorką Gegužės 13 d. 
1934 m. (nelaiminga 13-tą).

10. Altass neskelbė jokių at
skaitų iki tolei kolei aš jų ne- 
priverčiau per Aukštesnįjį Tei
smą (Superior Court).

Ar privalėtų Lietuvių visuo
menei remti tokį šlykštų, asme
nišką Grigaičio biznelį? ;

J. R. Jaines-Janušauskas. 1

“MARGUČIO” SUKAKTUVĖS CHICAGOS 
CIVIC OPERA RŪMUOSE

Didelis Programas per Velykas, Balandžio 21 d.

Chicago. — štai Balandžio 21 
d. suskambės linksma Velykų 
giesmė teikdama visiems nau
jos energijos ir vilties. Itin 
džiaugsminga bus Velykų gies
mė “Margučiui”, nes šiais me
tais “Margutis” minės trilypes 
sukaktuves: tai bus septyni 
metai kaip Lietuviškame pasau
lyje pasirodė dainų, muzikos ir 
juokų žurnalas “Margutis”; 
penkti metai kaip “Margufcis”- 
Vanagaitis pradėjo duoti Lie
tuviškus Radio programus; ir 
treti metai kaip gyvuoja “Mar
gučio” dienžodis, kurs kas va
karą praneša Chicagos apielin- 
kės gyventojams įvairias pa
saulio žineles ir suteikia jums 
žiupsnelį linksmumo ir juokų.

Atsižvelgiant į savo princi
pus — duoti savo rėmėjams ir 
draugams visa kas geriausia ir 
linksma gražiose salėse — 
“Margutis” tas sukaktuves nu
tarė švęsti didžiausioje ir gra
žiausioje meno šventykloje — 
Chicago Civic Operos Rūmuo
se, sekmadienį, Balandžio 21 d. 
Tą dieną “Margutis” pavaišins 
visus puikiu dainų, juokų, mu

“.ANTRO SKRIDIMO”
BAZARAS

Balandžio 12 ir 14 dd. Lie
tuvių Auditorijoje įvyko taip 
vadinamas “antro skridimo” 
bazaras. Nors bazaras buvo 
plačiai garsinta^ ir įžangos inr- 
ta tik 10 centų, tačiau publikos 
buvo neperdaugiausia, neskai
tant paties bazaro darbininkų.

PAVOGĖ VAIKĄ
Praėjusią savaitę Chicagoje 

žmogvagiai pavogė R. M. Per- 
rot šeimos keturių metų am
žiaus vaiką. Suskato vaiko j ie
škoti visi departmental, ir nors 
apie 76,000 žmonių jo kelias 
dienas jieškojo, iki šiol niekur 
nesurado. Nėra gauta dar nei 
reikalavimas išpirkimo, nors 
Quidraga Manufacturing rašti- 
nėn kažinkas telefonavo kad 
vaikas gyvas ir sveikas.

NUKIRTO
“TAIKOS MEDĮ”

Prie Caldwell ir Rogers gat
vių stovėjo jau 4 metai, su
virs šimto metų senumo išdžiu
vęs skirpsto (elm) medis, kurį 
žmonės vadino ‘taikos medžiu’, 
nes sulyg pasakojimų šito me
džio pavėsyje pirmieji Chica
gos gyventojai baltodžiai pada
rė su Indijonais sutartį (Chi
cagos Istorijos Draugija tam 
netiki). Dabar tą medį mies
to valdyba nukirto. Aplinki
niai gyventojai jo labai gailisi 
kaipo “paminklo”. 

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”

KARAIS! 20-to amžiaus KARAS ant žemes, ore, jurose. 
Durtuvų grumenęs, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau* 
smai, žmonių st&progdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON*O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“Dirva” <5820 Superior Ave, - Cleveland, Q,

zikos ir linksmybės vainiku — 
“Muzika, Muzika”.... Ten pa
sirodys didžiulis “Margučio” 
choras, vedamas Miko Yozavi- 
to, ir didžiulis orkestras prisi
rengęs jus palinksminti ir pa
šokdinti.

Tai dar pirmas kartas Ame
rikos Lietuvių istorijoje kad 
tokioj įžymioj vietoj — Chica
gos Čivic Operos Rūmuose — 
suskambės Lietuvių daina ir 
muzika; linksmi juokai! Tuo
se pačiuose rūmuose po progra- 
mo, atsilankiusieji svečiai ga
lės pasišokti puikioje marmu
ro salėje kiek tik jų širdelės 
trokš....

Mielas skaitytojau! Jei Ve
lykų švenčių proga pasijusi be
esąs Chicagos apielinkėje, apsi
lankyk: Chicago Civic Opera 
House ir dalyvauk “Margučio” 
sukaktuvėse ir visose linksmy
bėse kokias jis yra jums pa
ruošęs. Nepamirš vietą — Chi
cago Civic Opera House; adre
sas — Madison ir So. Wacker 
Drive; diena — Velykų sekma
dienis, Balandžio 21 d., pradžia 
5:30 vai. vakare. Rep.

KAPT. P. JURGĖLOS
IŠLEISTUVĖS

Balandžio 13 d. Dariaus-Gi
rėno Fondo nariai surengė va
karėlį išleistuvėms ir atsisvei
kinimui su savo buvtTsiu sekre
torium, P. Jurgėla, kuris su sa
vo šeima apleidžia Chicagą ir 
iškeliauja į New Yorko Lietu
vių koloniją (keliauja per Cle- 
velandą, kur numatyta pasiekti 
Bal. 17 d.). Vakarėlyje daly
vavo “Draugo” redaktoriai ši
mutis ir L Sakalas, “Margučio” 
redaktorius A. Vanagaitis, A. 
L. S. pirmininkas Inž. Simons- 
Simokaitis, p. šiaulys, Adv. A. 
A. Olis, Adv. Kal-Kazlauskąs, 
p. Mickeliunas ir keletas kitų, 
ir pats p. Jurgėla su žmona.

NUŠOVĖ JIEŠKOTĄ 
BLOGADARĮ

Policistas P. Quinn nušovė 
S. Janickį, išeinantį iš Armour 
& Co. skerdyklų, išsinešantį 
didelį šmotą mėsos, kurį, poli
cija mano, jis buvo pavogęs. 
Janickį jau nuo senai policija 
visur jieškojo kaipo atsižymė
jusį. daugybe nedorų darbų vi
same Chicagos mieste.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

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

J. SKINDER Dept. C 
357 W. 63 St. Chicago, UI.
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SVARBI LIETUVOS SUTARTIS SU RUSIJA

Tsb. iš Kauno praneša:
Lietuvos delegacija, va

dovaujama žemės ūkio mi- 
nisterio J. Aleksos, kuri bu
vo nuvykus į Sovietų Rusi
ją tartis del prekybinių san- 
tikių išplėtimo tarp Lietu
vos ir SSSR, sugryžo į Kau
ną. Pasitarimai su vado
vaujančiais SSSR ūkio ir 
prekybos asmenimis davė 
konkrečių vaisių. Kovo 23 
d. pasirašyta susitarimas ir. 
be to, protokolas del kiau
lių. Susitarimas padarytas 
vieniems metams.

Pagal tą susitarimą So
vietai nupirks šiais metais 
iš Lietuvos daugiau kaip 
šimtą tūkstančių kiaulių.

Kadangi susitarimas su
darytas kompensaciniu pa
grindu tai už kiaules Lie
tuva iš SSSR pirks įvairių 
Rusiškų prekių: anglies, ži
balo, tabako.

Iki šiol Lietuvos preky
bos santikiai su Sovietais 
neturėjo labiau pastovaus 
pobūdžio. Nuo šio susita
rimo prasideda naujas lai
kotarpis Lietuvos prekybai 
su SSSR. Jau pasirašyta
me sutarime yra aiškiai pa
žymėta pastovumo momen
tas.

Susitarimą del 1936 metų 
musų prekybos su SSSR nu
sistatyta sudaryti dar šiais 
metais apie Spalių mėnesį. 
To susitarimo principai bu
vo apkalbėta jau per dabar
tinius pasitarimus.

Susitarimas del kiaulių 
eksporto į SSSR Lietuvos 
ūkininkams yra didelis pa
lengvinimas. Turint galvo
je dabartinius laikus, kainos 
businčios visai patenkina
mos.

Socialistai Nedirba 
SLA. Reikalams

Katalikų Susivienijimas, 
bolševikų Susivienijimas ir 
kitos musų didėsės organi
zacijos varo pasekmingus 
vajus. Gauna daug naujų 
narių iš suaugusių eilių ir 
iš jaunimo.

O ką daro musų Susivie
nijimas?

Musų Susivienijimas pa
teko į socialistų kontrolę, ir 
išrodo kad jame visas vei
kimas apmirė. Apart ilgų 
Pild. Tarybos posėdžiavimų 
(ir ėmimų už kelionę ir su
gaištis) daugiau nieko iš 
Pild. Tarybos suvažiavimų 
protokolų nematome.

Ką daro musu Pild. Ta
ryba?
gelbėti 
ragina 
pinigus

Šis “
jus.be abejo užsitęs organe 
per visą vasarą, o SLA. rei
kalai lai buna sau užkampy
je. Seni SLA. nariai ap
krauti didesniais mokes
čiais iš organizacijos išsto
ja. Gal tai yra vykdymas 
Grigaičio sumanymo: Kuo 
daugiau narių iš SLA. iš
simes tuo organizacijai bus 
geriau. .. . ?

Tai lyg pradėjimas kal
ti Susivienijimui grabo jo 
50 metų sukaktuvėms....

Patrijotai SLA. nariai, 
kurie per desėtkus metų S. 
L. A. augino ir juomi di
džiavosi kaipo tautine or
ganizacija, argi snaus ir 
leis socialistams šunis karti 
ant SLA. (“skridimus” ir 
kitokius niekus SLA. var
du daryti) ?!

Nagi paskelbia vajų 
Grigaiti iš bėdos: 

SLA. narius rinkti 
‘antram skridimui’, 

antro skridimo” va

Velykos Balandžio 21 d.
Šymet Velykos išpuola 

Balandžio 21 d., ir vadinasi 
“vėlyvos”. Velykos iki po 
2G Balandžio buna retai, ir 
nebūna niekad po Balan
džio 24 d.

“Ankstyvos” Velykos bu
na Kovo pabaigoje, bet ne 
prieš Kovo 24 dieną. Taip 
jos ir kilnojamos tarp Ko
vo 24 ir Balandžio 24 d.

Ankstyvos Velykos pa
prastai buna šaltos, o vėly
vos, ypač Lietuvoje, išjudi
na jaunimą prie įvairių pa
vasario žaislų.

Smėlio audros vakarinėje 
Kansas valstijos dalyje vi
siškai sunaikino kviečių an
gį. Praeitą savaitę prašla- 
vė antra dulkių ir smėlio 
audra, visiškai užklodama 
visokį augį.

Maldaknygė Kariams
Tsb. iš Kauno praneša 

jog Lietuvos kariumenės 
štabo spaudos ir švietimo 
skyrius išleido kariams spe- 
cialę maldaknygę, sudarytą 
žinomo musų poeto Kunigo 
Sabaliausko-Žalios Rūtos.

Nekurie Amerikoje vis 
nori klaidinti žmones buk 
Lietuvos valdžia esanti be
dieviška ir “bedieviškai” 
viską vadovauja. Ne, Lie
tuvos tautinė vyriausybė 
yra tokia pat katalikiška 
kaip ir tie kurie save vadi
nasi ‘tikrais katalikais’, tik 
skirtumas tame kad tauti
ninkų partija kitokiu vardu 
vadinasi.

“Draugas” jau daro pa
stabą tautininkų SLA. val
dybai už ėmimą į savo ran
kas “antro skridimo” bėdos. 
“Draugas” žino kaip Kata
likų Federacija rankas nu
degė pristodama remti Gri
gaičio “skridimą” ir turėjo 
pabėgti.

Nudegs nagus’ ir SLA., 
bet tik tada turės “pamo
ką” kada nudegs....

VALSAS
Valsas Mėlyno Dunojaus 
Toks švelnus, gražus, auksinis, 
Skraido radio bangomis 
Po žydrias dangaus mėlynes 

Ir pasiekęs žmogaus ausį 
Jausimai veržiasi į sielą 
Ir bučiuoja, glamonėja 
Lyg bernelis savo mielą. . . .

Jis 'aidais švelniais auksiniais 
Suvynioja žmogaus širdį, 
Kad žmogus jau apart valso 
Nieko nejaučia, negirdi.

Čia užgirsta kai]) akordai 
Dangaus choru uždainuoja 
Ir skausmų palaužtą žirdį 
Šventu jausmu įliepsnoja.

Čia vėl ilgesį ir skausmą 
Jis akordais audžia, pina, 
Ir užbūręs širdį, sielą 
Nenoromis sugraudina.

Arba gailiu kūdikėliu 
Jis pavirsta, sudejuoja, 
Tai vėl švelnią meilės dainą 
Tyliai širdžiai uždainuoja. .. .

Ir taip Mėlyno Dunojaus
Gražus valsas — stebuklingas, 
Pasiliks kaip Jono Strausso 
Vardas amžiais nemirtingas!

Jonas Morkūnas.

KLAIPĖDOS STATUTO 
ATEITIS

Anglijos liberalų organas 
‘The Manchester Guardian’ 
Kovo 29 d. Klaipėdos Nazių 
bylos Kaune išdavas apra
šydamas, rašė:

“Klaipėdos statutas nega
li būti amžinas. Jis nei jie- 
gos nei lankstumo neturi 
kad suturėtų tą žiaurią 
tautinę ir valstybinę kovą 
tarp Lietuvių ir Vokiečių. 
Ta kova eis ir toliau, ir 
Klaipėdos statutas jos ne- 
nutildys. Laikas dar nepri
brendo statutą keisti, bet 
Rytų Europos būklei ateis 
neišvengtina permaina ir 
ta permaina apims ir Klai
pėdos statutą ir daugelį ki
tų dalykų. Kauno bylos 
nuosprendis tik parodo ko
kis netikrumas Rytų Eu
ropoj viešpatauja ir kaip 
reikalinga naujo visuotino 
pertvarkymo, kuris patik
rindamas gyvybę tokioms 
mažoms valstybėms kaip 
Lietuva, sykiu duos progų 
tautinėms mažumoms gy
venti savo gyvenimą.”

Balandžio 2 d. Amerikos 
laikraščiuose buvo įdėta ži
nia iš Rygos buk Lietuva 
prašysianti Tautų Sąjungos 
statutą panaikinti ir iš 
Klaipėdos krašto padaryti 
tai ką senas to krašto vete
ranas Martynas Jankus rei
kalavo: “Nenorime būti 
skirtingesni kaip Šiaulių ; 
apskritis Lietuvoje!”

Tą žinią Lietuva užginči
jo. Tačiau, kaip tik šiuo 
keliu ir turės eiti 
matomas dalykų pertvar
kymas Rytų Europoje apie 
kurį ‘Manchester Guardian’ 
kalba. Kol Klaipėda nebus 
pasaulio akyse padaryta 
neatidalinama Lietuvos da
lis tol Vokiečiai ten kišis 
ir norės to krašto sau. Tau
tinės mažumos savo gyve
nimu Lietuvoje negali skų
stis: Lenkai, Rusai, Žydai 
ir Vokiečiai visada turėjo 
ir turi pilną tautiniai kul
tūrinio gyvenimo laisvę. 
Lietuva svetimų tautų žmo
nių nepersekiojo, kaip Len-

Lietuvius 
arba Vo-

tas nu-

kai persekioja
Vilniaus krašte 
kiečiai Lietuvius Rytų Pru- 

klausimu Lie- 
gryna. Todėl 
Klaipėdos sta- 
širdim panai- 
begyveną keli

sijoje. Šiuo 
tuvos sąžinė 
pasaulis gali 
tūtą ramia 
kinti — ten
Vokiečiai nebus skriaudžia
mi.

‘PASAULIO
LIETUVIAI’

Sterilizavo jau 189,677. į 
Apskaitliuota kad Vokieti
joje jau sterilizuota arti du 
šimtai tūkstančių asmenų, 
nuo to kai pora metų atgal 

. buvo įvesta sterilizacija.
Labai gerai, gal neatsiras 

daugiau tokių kaip Hitleris, i

—Viduryje kiemo guli 
praploti?. _ . Mėnulis. I

VIS NEDRYSTU....
(Skiriu savo draugei A. S.)

Tau dainelių daug sukūriau, 
Ir pagimdžiau daug svajų, 
O tu vis dar nežinojai 
Kad tave karštai myliu. .. .

Ir taip bėgo baltos dienos,
Saulė leidos ir tekėjo;
Mano širdis džiaugsme svaigo, 

Laimė juokės ir žydėjo. 
Kai pažiūriu Į veideli 
Ir akutes mėlynąsias 
Vis nedrystu tavęs klausti 
Ar žadėsi tu man jasias. ...

Jokninnai. Jonas Januševiči"
(

Lenkija šliejasi prie 
Vokietijos

Keisčiausia padėtis 
ropos valstybių tarpe 
Lenkijos. Ją Aliantai 
gelbėjo, pastatė ant kojų, ir 
padarė užtvara kad Vokie
čiai niekad negalėtų laisvai 
susisiekti su Rusija. Tam 
tikslui Prancūzai leido Len
kams užgrobti Vilnių ir da
lį Lietuvos, kad uždarius 
kelią Vokiečiams į Rusiją 
ir per Lietuvą.

Dabar pati Lenkija, lyg 
mazgotė, išsitiesia Vokie
tijai po kojų....

Lenkai prisilaižė prie Vo
kiečių ir remia juos įvai
riuose reikalavimuose, bi
jodami kad Vokiečiai ne
išstumtų juos iš Danzigo.

Tuo gi tarpu Vokiečiai 
nieko neatsižvelgdami varo
si užgrobti Danzigą ir už
daryti ten Lenkams duris.

Ateis laikas, Vokiečiai 
savo atsieks. Lenkai gali 
patirti skaudžią Vokiečių 
padėką už tokią “ponišką 
ushigą”:_ .. ,

Eu-

Knyga “PASAULIO LIETUVIAI” — 
apie kurią jau plačiai Amerikoje buvo ra
šyta — kurią išleido Draugija Užsienio 
Lietuviams Remti, redagavo P. Ruseckas, 
— jau gatava. “Dirvos” redakcija jau ga
vo vieną tų knygų. Knyga yra didoko for
mato, ir storoka, 364 puslapių. Telpa jo
je daug iliustracijų ir braižinių. Raštais 
labai turininga. Daug ir įvairių straips
nių apie paskiras žemės dalis kuriose tik 
gyvena Lietuvių. Pati įžangą knygos pra
džioje parašyta Lietuvos Prezidento An
tano Smetonos, ir telpa jo graži fotografi
ja. Straipsniai apima Šiaurės Ameriką, 
Pietų Ameriką, Afriką, Aziją, Okeaniją, 
Euraziją, Vakarų Europą, Pabaltijos Kra
štus, ir paskiau telpa įvairių informacijų.

Aplenkiant viską kitą, 'norisi plačiau 
atkreipti domesį į Pietų Amerikos Lietu
vių kolonijas, kurias ta knyga gana vaiz
džiai nušviečia.

Po Šiaurės Amerikos, Pietų Ameriko
je gyvena daugiausia Lietuvos išeivių, tik
rų Lietuvių.. Kaip jie dabar gyvena ir 
darbuojasi-, kaip iš šios knygos taip ir iš 
kitų raštų gaunamų apie Pietų Amerikos 
Lietuvius, matai kad jie pradėjo gyventi 
tikriau negu mes gyvenome Šiaurės Ame- 

| rikoje savo išeivybės dienose. Tiesa, da
bartinė depresija kenkia jiems plėtotis, ta
čiau galima sakyti kad jie daro didelę pa
žangą, iš ko reikia pasigerėti. Ten jų yra 
daug mažiau negu musų suvažiavo į Šiau
rės Ameriką anais laikais, tačiau Pietų 
Amerikos Lietuviai išeiviai galės užgyven
ti ko. daugiau negu mes čia užgyvenome.

Mes čia, tiesa, atvažiavome iš tamsy
bės, lyg iš nakties j šviesą išlindę, ir neži
nodami kaip ja naudotis, daug laiko ir ge
riausios energijos išaikvojome niekams. 
Musų vadai, kurie buvo apsišvietę, atsekę 
čia paskui darbo žmonelius, atvyko tiktai 
pasinaudoti, bet ne mokinti tamsuolių. Jie 
atvežė savo Rusijoj išmoktas politikas, už 
kurias ir tąsėsi, nieko gero nedirbdami 
pakėlimui musų visuomenės ant aukštes
nio laipsnio. Jeigu kuris darbo žmogelis 
pats sugebėjo tas pasikėlė, apsišvietė, iš
moko ko nors. Bet iš musų taip vadina
mų inteligentų, svietiškų ir dvasiškų, nie
ko neišmoko,’ jeigu neskaityti peštynių ir 
purvinos politikos. Musų laikraščiai leis
ta ne liaudies švietimui bet kunigų terlio- 
jimui, arba priešingai, cicilikavimui ir ki
taip pravardžavimui tų kurie kunigų ne
sekiojo. Tiktai mažas būrelis dirbo nau
dingus darbus ir tik tų pastangomis už- 
gyvenom tai ką dabar dar turim. Bet tas 
viskas galėjo būti keliariopai gausesniu ir 
naudingesnių jeigu anų laikų vadai butų 
dirbu musų žmonių švietimui.

Dabar, Šiaurės Amerikos Lietuviai jau 
atgyveno savo dienas: jau perėjo viduram
žį, senesnieji smarkiai nyksta, miršta. Ki
taip sakant, šio kontinento Lietuvių gyve
nimas leidžiasi. Senųjų vadų politiškos tą- 
synes buvo priežastimi musu pražudymo 
jaunosios gentkartės, kuriai nieko neduo
ta, apie ją visai negalvota.

Visai ko kita žada Pietų Amerikos 
Lietuviai išeiviai. Ten jie išsyk, tiesa, ir
gi pakliuvo į raudonųjų šiukšlyną, nes jų 
ten netruko. Pirmiausia ten pradėjo eįti . 
komunistiški ir socialistiški laikraščiai. 
Bet dabar ten dalykai pakitėję. Ten yra 
Lietuvos Ministeris, yra Konsulai, jie dir
ba tautinėje kryptyje. Ten steigiasi Lie
tuviškos mokyklos, bažnyčios, tautiški na- 
mai-salės, ir viskas eina auklėjama kryp
timi. Kliudo tik bedarbė, tačiau jauni su
važiavę išeiviai į tai neatsižvelgdami dir- 
ba-kruta. Pažiurėjus į knygoje “Pasaulio 
Lietuviai” telpančias Pietų Amerikos Lie
tuvių fotografijas matosi jie tokie jauni, 
gražus, kaip išrodė Šiaurės Amerikos at
eiviai prieš 30 metų atgal.

Jiems ten teko nuvažiuoti po karo, ka
da į Šiaurės Ameriką imigraciją uždarė, o 
Lietuvoje Įvairus laivakorčių agentai no
rėdami padaryti biznio iš žmonių judėjimo, 
ragino visus važiuoti į Argentiną, Brazili-

ją, tikrindami kad “ten pabuvus metus lai-j 
ko, bus lengva Įvažiuoti i Ameriką”.... |

Ir ten daugiausia išvažiavo pilkasis] 
kaimo elementas, bet jau daugiau apsil 
švietęs, o prie jų nuvažiavo ir jauno krau-1 
jo Lietuviškos inteligentijos, nekalbant jau ’ 
apie šiukšles-komunistus, kurių niekur ne-J 
trūksta. f

Lietuviai nori judėti, nori kilti aukš-į 
tyn, tik reikia kad jų niekas nekliudytų. ?

Pietų Amerikos Lietuviams lemta yra j 
pakilti aukščiau, nes jie laiku ir su kito-, 
kiais žmonėmis ten darbo imasi.

NAUJI “GIMTOSIOS KALBOS” į 
LEIDĖJAI

Būrelis Lietuvos kalbininkų ir litera-, 
tų prieš porą metų pradėjo leisti kalbom 
laikraštį vardu “Gimtoji Kalba”. Jame 
rašoma praktinės kalbos klausimais, de
dama įvairių terminų, atsakoma į skaity
tojų abejojimus kalbos dalykais, žodžiu, 
laikraštis skirtas platesnei visuomenei, kad 
ji tinkamai pramoktų Lietuviškai ir kovo
tų su bjauriu kalbos darkymu bendrinėje 
šnekamoje ir rašomoje kalboje. “Gimtąją 
Kalbą” iki šiol leido patys sumanytojai, o 
redakcinę komisiją sudarė rašytoja Sofija 
Čiurlionienė, V. Kamantauskas, Dr. A. Sa
lys ir J. Talmantas. Atsidėjus neplatina
mas laikraštis neturėjo didelio tiražo. Iš 
prenumeratos galima buvo apmokėti tik 
už spausdinimą ir išsiuntinėjimą. Hono
rarų nemokant ėmė trukti raštų. Todėl 
“Gimtosios Kalbos” leidimas pernai pa
kriko.

“Sakalo” bendrovė vertindama pradė
tą kulturinį darbą ir rūpindamasi tuo pa
čiu reikalu kaip ir pirmieji “G. K.’’ leidė
jai, paėmė leisti “Gimtąją Kalbą” nuo 1935 
m. Vasario mėnesio. “Sakalo” bendrovė 
turi nemažą visuomenės pasitikėjimą, tai
gi galima pasikliauti kad šiuo atveju ji 
visuomenės neapvils.

Naujieji leidėjai yra pasiryžę “Gim
tąją Kalbą” leisti reguliariai, per mėnesį 
po vieną numerį, o vasaros mėnesiais nu
merius dvigubinti. Taigi per metus išeis 
nemažiau kaip 10 numerių.

Redakciją dabar sudaro Dr. Pr. Skar
džius, Dr. Ant. Salys ir Jurgis Talmantas. 
“Gimtąją Kalbą” aprūpinti raštais žadasi 
“Lietuvių Kalbos Draugijos” nariai. Tat 
laikraščio leidimas ir redagavimas dabar 
organizuotesnis.

Naujųjų leidėjų susirūpinimas šio lai
kraščio likimu labai girtinas dalykas. Iš- 
tikrųjų šnekamos ir rašomos kalbos gry
numas ir taisyklingumas pas mus labai 
apleistas. Tuo tiek privatiniame gyveni
me, tiek viešose įstaigose patys iš savęs 
tyčiojomės. O tautinė savigarba reika
lauja rūpintis kad kiekvienas šviesesnis 
Lietuvis, ypač viešųjų įstaigų tarnautojas 
ar valdininkas padoriai mokėtų Lietuviu 
kalbą žodžiu ir raštu, nes tik (uo budu 
tinkamai reprezentuos savo įstaigą.

Pritardami kaip kiekvienam taip ir 
šiam kilniam kultūros darbui, rekomen
duojame visiems savo skaitytojams užsi
prenumeruoti “Gimtąją Kalbą”. Metams 
ji kaštuoja Lietuvoje tik 2.50 lt., užsienin 
4 litai. Prenumeratą siųsti ir visais rei
kalais kreiptis šiuo adresu: “Sakalo” B-vė, 
Putvinskio g. .14, Kaunas, Lithuania.

ŽMONIJOS ISTORIJA

ŽMONIJOS ISTORIJA — labai reikalinga kiekvie
nam darbo žmogui knyga, kurioje lengvai ir įdo
miai aprašoma žmogaus gyvenimas ant žemes nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabar. Knyga didele, 
610 pusi., su daugeliu iliustracijų. Verte Karolis

' Vairas (Parašė Van Loon). Tvirtais viršeliais $2.00

Reikalaukit “Dirvoje” ___
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PER 'TVOK A

II. Neramus Kalnai
(Tęsinys iš pereito num.)*

v.
Ir suprato Ilgis kad nieko dabai ne- 

bepavys. 0 gal jie ir ne tuo keliu nujo
jo. ...

Saule nusileido; tyli buvo giria, kaip 
niekados ji nebuvo ten kur arti žmonės 
gyvena.

Ir pajuto Ilgis kad jis toks silpnas, 
tokis vienų vienas, tokis nuvargęs, kaip 
niekas; kad gera nematė savo buityje — 
ir verkė jo širdis, laimės netekus, kaip 
mažas vaikas motinos šaukdamas, ir aša
ros nenoromis byrėjo iš akių....

Ir nenuvokė Ilgis kur jam eiti dabar, 
ar namon, tėvo dvaran, ar gal gilian Pil
vingių ežeran. Ir gaila jam pasidarė sa
vęs, savo jaunos sugadintos, belaimės bui
ties. Ir suprato jisai ne galva tik širdimi, 
kad del laimės, del meilės dievai davė žmo
gui gyvenimą, kad ne garsioje garbėje, 
apie kurią svajojo, ne garbinguose karo 
darbuose, apie kuriuos kankliavo vaidilai, 
yra gyvenimo prasmė, ir ne tame puikume 
ir galingume del kurio augino ir auklėjo 
jį tėvas.

Suprato kad toji prasmė, toji laimė 
giliai guli jo širdyje, kuri senai jau mei
lės reikalauja. ...

Bet meilės nebuvo.
Ir suprato tada kodėl ramiai gyvena 

mažučiai žmonės, kurie nejieško nei gar
bės, nei valdžios, nei turtų. Ir suprato 
del ko verkia mergos daina, ko skundžia
si vaidilos kankliai, kursai paseno, nieko 
nežinodamas, kaip tik savo dainas, kaip 
tik gilios senovės padavimus, paseno, pra
žilo kaip obelis.

Verkė Ilgio širdis kad jo buitis belai- 
mė.... Bet kam pasiskųs, kam išporys 
visa kad neišjuoktų jo, neišpeiktų?

Nei tėvui, nei žmonėms. Draugų jis 
neturėjo.

Bet juo tamsiau atrodė jam buitis, juo 
jis labiau troško šviesaus gyvenimo, lai
mingo, ir tasai troškimas pripildė jam 
krutinę jautriu skausmu, kursai esti dar 
jautresnis, jei giliai ji paslepia žmogus sa
vo širdyje, kad niekas nesusigodotų, nesu
prastų jog jisai yra.

Ir griežė Ilgis dantis ir stenėjo eida
mas, o jam nusidavė jog ne vien jis bet ir 
miškas dejuoja nakties tylumoje, dejuoja 
dangus ii' žemė kad be prasmės nyksta jų 
dienos.

Ir kur žingsni žengė ten girdėjo tik 
dejavimus. Jam nusidavė kad visi tie- 
dejavimai kur išsivežė nuo pradžios am
žių iš nusopusios žmonių krutinės, nesu- 
nyko, nepaskydo ore, bet lyg užšalę ky
bo ten, ir dabar kur tik jis pasiverčia ten 
juos užgauna — ir skamba jie lyg sidabri
niai varpai ir lyg peiliai varsto jam kru
tinę.

Ir apimtas tokio jausmo, eidamas že
miau lenkė galvą kad neužgautų.... Bet 
veltui: visas oras pilnas buvo skaudos, 
kaip ir jo krūtinė. . . .

Tai vėl jam nusidavė kad ne laimės 
jo širdis reikalauja tik dievai liga ji už
leido, kad jis pirmas nužengė keliu kur 
prakeikton šalin veda.

Ir prakeikė Ilgis tą valandą kurią su
manė joti Liškevos šalin. Prakeikė save 
kad tokis noras atėjo jo galvon, prakeikė 
dievus kurie dabar baudžia jį....

Ir ėjo taip vienas giria, tai dejuoda
mas, tai svajodamas. Tik vienas mėnulis 
ji matė, tik viena giria jį girdėjo. Dau
giau niekas.

Ir ėjo Ilgis taip visą naktį giriomis. 
Juo toliau ėjo, juo labiau vargo, juo labiau 
rimo širdis jo. * Tik liūdesys, lyg tamsus 
debesys, miglomis apgulė jį — ir neišken
tė neišsilaikė jaunas Ilgis ir pravirko striū
baudamas, kaip mažas vaikas. Niekas tai 
negirdėjo, tik viena giria, bet ji niekam 
nepasakė.

O kaip nusiverkė Ilgis, lyg akmuo 
nuo širdies nusirito, taip jam lengva pasi
darė. Jautė tik kad nuvargo, nuilso, ko
jos sopėjo, atilsio prašėsi, o akys lipo, kaip 
medum išteptos. Nieko dabar netroško 
Ilgis, tik atsisėstų, atsilsėtų....

Kai kada tik jautė lyg nelaimę didžią 
pergyveno, bet kokią — nuvargus galva 
nenorėjo jieškoti, bet tik ji jau praėjo.

Ir taip visą naktį skubinosi namon Il
gis. Aušo jau kai jis priėjo Pilvingio eže
rą. Mato, žalioje pievoje, pagal kelią, ug
nelė kaitri kurinasi: tai naktigoninkai, ku
rie. išvarę laukan arklius naktim ganyti 
ir sukurę ugnelę, sugulė.

Neiškentė Ilgis kad neprieitų į ugnį, 
neatsilsėtų.

Kai priėjo arčiau į ugnį, užpuolė jį 
budrus šunes, kur buvo su naktigoninkais. 
Bet nubudę žmonės atšaukė šunis, pažino 
valdovo savo sūnų ir pažinę nustebo.

Pasakė jiems Ilgis kad girioj beme
džiodamas paklydęs, ir užvarytas žirgas 
puolęs kai jis stirną vijęs.

Davė jam žmonės patogiausią vietą 
pas ugnį, kad apšiltų, ir kailinius paklojo 
kuogeriausius po šonu ir balną padėjo pa
galviu.

Vos prisėdo Ilgis, kaip saldus miegas 
jį numarino, galva pati Į balną nulinko, 
ir jaunasai ramiai užmigo, kaip miegojo 
tada kai jauna jo širdis vargo dar neži
nojo.

Saulei tekant nubudo Ilgis. Nubudo 
i)' lyg jiešmu pervėrė jam širdį mintis kad 
kiek jis gyvens, nepamatys jau daugiau 
numylėtos mergelės, kad kitas džiaugsis 
gražiu jos budu. Ir taip suskaudėjo šir
dis kaip neskaudėjo niekados, kad miegas 
nuo blakstienų kaip vėjo nupūstas, prany
ko. Ir sudejavo Ilgis lyg koks sopulys 
netikėtai atgijo.

Pamatė senas vyras kad vartosi ku
nigaikštis nuo šono į šoną, išgirdo kaip 
sunkiai sudejavo, dasigodėjo kad šaltas 
jam ryto oras, kad skauda kojos nuvargu
sios. Ir davė jam kailinius užsikloti....

— Kojas tau sopa. Neprijunkai pės
čias vaikščioti kaip mes.... \

Nieko neatsakė ilgis, tik sudejavo nu- 
sigryždamas; taip virė jo širdis kad gulė
tų nebegalėjo. Atsisėdo....

— Nieko, kol jaunas, kad nuvargai. 
Išsimiegosi, kaip ranka nuims. Sopa kū
ną, tai sielos nesopa — gera miegoti....

Pasakęs tai apsivertė ant kito šono 
vyras ir vėl saldžiai užmigo.

— Sopa kūną, sielos nesopa, — lyg 
vėjas jam kalbėjo ausin.

Bet ne kūną jam sopėjo, tik sielą gė
lė, kaip rudenio šalna žiedą, kur žydėti 
pavėlavo.

— Sopa kūną, sielos nesopa, — kuždė
jo jam meldžiai ir žolės....

Bet jam tik sielą gėlė.... .
Ir Įdėjo Ilgis savo kairią ranką žari- 

josna, kad ją sopėtų, o tik negeltų jam 
siela krutinėję. . . . Kad užmirštų visa. ...

Ir pajuto tokį skausmą kokio iškęsti 
negali gyvas garas. Kaip ylomis subadė 
jį nuo viršugalvio iki padų ir nusidavė jam 
kad kraujas jo gyslose užvirė, gyslos iš
sitempė, širdis pabrinko, kad va tuoj vi
sa truks. Ir vėjas papūtė ne šaltas bet 
karštas, kur kaip ugnim visą kūną apsvi
lino. Visas pasaulis lyg virė kaip vanduo 
puode. Sopulio rankoje nejautė, tik visą 
kūną jam sopėjo, o ypač akis, kurias ap
traukė lyg migla.

Ir taip gūdžiai sudejavo Ilgis.... O 
kas toliau buvo, nežinojo. Kaip atsikvo
šėjo tai jautė tik didelį sopulį rankoje, ku
rią žmonės raišiojo šlapiais savo autais.

Paskui pasodino jį žirgan ir nugabeno 
tėvo dvaran, nes patsai nei eiti, nei joti 
nebegalėjo.

Ir nusigando senas Šaulys pamatęs 
sūnų, ir barė, barė jį. Sūnūs melavo tė
vui kad žirgą užvaręs stirną bevaikyda
mas, kad nuvargęs pas ugnį užmigęs ir 
per miegą, netyčiomis, ranką žarijosna 
įkišęs. Tiesos niekam nepasakė.

Skausmas širdies skaudesnis buvo ne
gu kūno sopulys, negu sudegintos rankos 
žaizdos.

• (Bus daugiau)

SAPNININKAS t
A'"..-

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

KAINA Su prisiuntiiuu 75c,

PASIDAIRIUS

Virvegramas iš Škotijos
Aną dieną, šaltą rytą, kai 

sniegas su lietum kaip iš 
maišo dribo, o žiaurus vė
jas paausius kuteno, pame
tęs savo užsiėmimą pareinu 
namon pas savo mylimą 
šonkaulį. O ji sėdi sau ra
miai pas šiltą pačių ir skai
to “Dirvą”.

—Na, tu ir vėl namie, ne
dirbi? — sako ji.

— Kaipgi dirbsi, juk nei 
šuva išvarytas tokioj die
noj ne tik neitų bet dar im
tų kaukti, — sakau aš. — 
O aš juk esu žmogus, turiu 
jausmus ir protą. Kad ne
galima tai ir nedirbu.

— Na, gerai, eik šian ir 
žiūrėk kas čia, — sako ji.

— Na, na, ką suradai to
kio įstabaus “Dirvoj”? — 
sakau aš.

— Nugi žiūrėk: gerb. 
Spragilas tai bent vyras! 
Kokį išradimą išgalvojo, ir 
įsėdęs sau į oroplaną pade
besiais skrenda iš Klyvlan- 
do į Kauną su sustojimais. 
Ir tu rodos esi vyras, ir va
diniesi amatninkas, dirbi, 
dirbi visą savo amželį; pa
šepai, žilus plaukus gavai, 
ir vis skursti, vargsti, o iš
radimo jokio nei už skati
ką nepadarai. Jau su to
kiu vyru ir gyvent atsibo
do! — sako ji.

— Kaip žiuriu tai ar tu 
jau neužsimanysi Rymo ri
diko! Geriau užleisk man 
vietą pas pečių pasišildyti, 
tai bus geriau negu apie iš
radimus svajoti, — sakau 
aš.

— Sakai svajoti, bet čia 
nėra jokia svajonė, tik gry
nas faktas, — sako ji.

■— Duok Dieve iš ožkos 
burnos į asilo ausį pataiky
ti, — sakau aš.

— Dievaži, gaila kad aš 
esu silpna moteris ir nega
liu prieš tave pasistatyti. 
Jei pajiegčiau, trenkčiau 
tau vieną į pažiaunes už 
gerb. Spragilo pažeminimą. 
Suk tave devyni, tokį vyrą! 
— sako ji.

— Na, tai laimingos ke
lionės tau su gerb. Spragi
lu, kur į griovį suvirsti, o 
tada tai tikrai butų išradi
mas, — sakau aš. G-lis.

Čikaga smarkiai ruošiasi 
prie paminėjimo metinių 
sukaktuvių nuo ‘pabėgimo’ 
sekretorės Leonos Gaižai- 
tės su keliolika tūkstančių 
dolarių....

N <

Taip tai Taip!
— Kaip tau ne gėda, va

kar vėl atėjai į tarnybą vi
sai girtas!

— Ką jus? Dar ir ne
maniau gerti....

— Juk vakar pats prisi
pažinai !

— Būdamas girtam sto
vyje daug ką išsiplepi.

A?
Prasiskolinusio Likimas
— Na, brolau, kaip tai 

atsitiko kad tu atsidūrei li
goninėj su perskelta galva?

— Skolintojai mane prie 
to privedė. Einu vakar gat
ve, žiuriu eina Ickus, ku
riam skolingas 200 litų. Pa
sukau į kitą gatvės pusę, gi 
žiuriu eina Matjošaitis, ku
ris jau nuo užpernai grasi
na grąžinti skolą. Susto
jau viduryje gatvės ir neži
nau kaip nuo tų įkyrių žmo
nių išsisukti. Tik staiga 
man automobilis bac' į nu
garą. Taip ir atsidūriau 
čia. Bent dabar nuo jų ra
mus ....

Gandras Žiemą?
Aną dieną poni Pretkie- 

nė susilaukė kūdikio. Jos 
maža, šešių metų dukrelė, 
klausia:

— Mamyte, pasakyk man 
iš kur gavote man mažą 
broliuką?

— Gandras, atnešė, — at
sakė motina.

— Netikiu. Mokytoja sa
kė kad rudenį visi gandrai 
išlekia Į šiltus kraštus, tai 
kaip galėjo žiemą gandras 
atnešti broliuką?

Naujausia ir didžiausia

KUR SOCIALISTAI
VEDA?

Po pereito SLA. seimo, so- 
cialistiška Pild. Taryba tankiai 
daro suvažiavimus New Yorke, 
kur turi pribūti išrinktieji val
dybos nariai iš visų Amerikos 
kraštų. Tokie nereikalingi so
cialistų valdybos pasivažinėji
mai daro organizacijai didelius 
kaštus ir kartu nuostolį. Ma
tomai socialistai pildo vžlią ir 
prisakymus papos Grigaičio.

Pirmutinis toks Pild. Tary
bos narių dalies pasivažinėji 
mas buvo Pittsburghe, kur, pa
gal’ papos norą suvažiavę tarė
si apie perkėlimą SLA. centro 
iš New Yorko į Pittsburghą. 
Bet ačiū Pennsylvanijos 1-am 
SLA. Apskričiui, kuris nedalei- 
do tą socialistų užgaidą įvyk
dyti, išvengta Susivienijimo pi
nigų didelis išmėtymas.

Šitą netikusį Grigaičio užma
nymą, pravestą Detroito sei
me, turėtų sekantis seimas at
mesti, ir kuopos turėtų rūpin
tis turėti tam sumanymui prie
šingus delegatus.

Paskutinis Pild. Tarybos su
važiavimas turbūt buvo pras
čiausias: jame sumanyta suma
žinti SLA. organą “Tėvynę”, 
panaikinti tautinę dvasią skel

biančius raštus (Jaunimo sky
rių ir tam panašiai), atleisti iš 
darbo tautininkus darbininkus, 
kurie į senatvę gali eiti uba
gauti, o kas nori laikraščio lai 
skaito šocialistišką.

SLA. organas nuo pat pra
džių ir buvo leidžiamas tikslu 
skleisti nariuose apšvietą, leis
ti knygas, nežiūrint kad anks
čiau organizaciją valdė kuni
gai, tų pačių socialistų apšauk
ti atžagareiviais. t .

________________.—- J
Pažiūrėkite į SLA. istoriją! 

Kaip tik SLA. ižde randasi vo,4 
$100. Susivienijimas nutariaį 
leisti knygas, ir išleidžia keletu 
naudingų veikalų.

Paskaitykit ‘Tėvynę’ iŠ 189(N 
98 metų — Kun. J. Žilinsko bus 
vo dedama mokslo raštai. 4

Pragyvenę 50 metų, sudėjonl 
suvirs milijonų dolarių’, rengia
mės švęsti 50 metų jubilejų, ir 
pasirodysime jog esam skur- 
džiai: dvasiški skurdžiai! Iš
rodo kad mes smunkam kartu 
su cicilikais! Badys mus pirš
tais musų buvę pusininkai ka
talikai ir musų organizacijos 
priešai komunistai.

Ačiū socialistų globai, kurie 
lyg tyčia pripuolė prie organi
zacijos kad ją slopinti, pasiro
dys musų organo jubilejinis 
numeris susitraukęs, nuskuręs:

Matyti socialistų “pažanga” 
eina atbulai, kaip vėžys.

Ką gi norėt nuo tokių apšvie- 
tos komisijos narių kaip Anto
novai ir kiti su juo sustatyti 
socialistų “išrinktieji”. Mes ją 
nepaminkime, nors jie pavar
des maino.

Sarmata papei Griagaičiui ’r 
prokuroriui Bagočiui už tokį 
šleivą programą ir atgal žen
gimą, vietoj progresuoti. Ma
žinki! savo visas kitokias išlai
das, o ne SLA. organą.

Senas Narys.

Joseph K. Mergler
ADVOCATE 

(Advokatas)
Room 705 ■

Tramways Building
159 Craig St., West

Telefonas: La. 0262
MONTREAL1

“Dirvos” redaktoriėius K. S. Karpiaus knyga:

Merunas

Rusnės Kunigas nužudo savo seserį, kuri norėjo išduoti 
priešams savo tėvų nenugalimą pilį.

4
ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at

žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampelį ir jo g-yventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada Žuvėdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmonės eina į Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Meruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir iš
muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba ir
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti skai
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose. KAINA TIK $2.00.

JUODO KARŽYGIO
SŪNŪS

Klajūnas—istoriškas romanas iš laikų Algirdo-Keis- 4H 
tučio. apie jaunuolį kurs norėjo gelbėti Gedimino 
įpėdinį Jaunutį nuo brolių ir pats turėjo likti be 

tėvynės. 223 pusi..........................................................1.00

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų—aprašymas įvairių I 
amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prietaringų 
pažiūrų į tai. Su daugeliu paveikslų. 156 pusi-75

Žemės Kaimynai Dausose—aprašymas visų didžiųjų t 
ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomų visą n 
metą. Atpasakotos visos populiarės pasakos apie 
žvaigždynus. Sulietuvinta iš Olcott. 419 pusi_1.5Q

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—aprašymas seno- t 
vės amžių didžių kultūros darbų. Su paveikslais.
Vertimas iš Edgar J. Banks. 184 pusi__________ 1.0Q

Trimitas—rinkinis Karpavičiaus įvairių patriotiškų, 
romantiškų ir šiaip eilių. 144 pusi. _________ .5(J

Tautos Vainikas—šioje knygoje telpa eilės Karpavi
čiaus ir keleto kitų autorių. 172 pusi. ________ 50

Nesusipratimas
— Vienam valdininkui aš 

pasiūliau kyšį ir jis man 
tuoj parodė duris!

— Nejaugi tave išvijo?
— Ne.... Tik davė su

prasti kad tyliau kalbėčiau, 
kad kas nors už durų gali 
klausytis....

JUROS MERGA

PAIN-EXPELLER S 
T>w« Mok ><(. « >. F»t O«.

Visokiems-ihuskulu 
skausmams palengvinti 

naudokite 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expclleris visuomet 

palengvina skausmu

KILLS PAIN

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, z. apie Vikingę mergą

;■ kūriĄatgjo,yužka'riavoAir,(ąp.ęigy,veno Žemaitijoje, ir , y
'■ LictuvįrjąuniįolĮ. nuo’ ’Dubysos, ’ kursAiuėjęs ją iš-^’T

vyti, pamilo. 300 pusi. L_____ ,____ -r__________ 1.00

Užtekanti Saulė—patriotizmo, meilės ir mokslo pa
veikslėliai. Žingeidus ir pamokinanti. 94 pusi_35

fe

Du Broliai—istoriška apysaka iš 13-to § 
Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du 
vienas jaunas pavogtas išauginama 

kai. 35 pusi. _________________
i

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” 
Bočkareva, jos gyvenimas' ir karia 
tinimas Rusijos revoliucijos.. Par, 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi.'

lįlohameto Kelionė į Dlingų—aprašyr 
metąbr*jp?tikybą./ T.aipgiytelpa’k 
riški mokslo strąipsniai. ^"125 pus.

MA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Užsirašant “Dirvą,” visam metui, “Merunas” duodasi už $1. Reikia visi Į

' K " 1 • k i
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D I R V A "
Gerb. Spragilas, gerk Robotas ir jų moksliškas oroplanas “Meteoras”

GERB. ORO KARŽYGIS 
PATEKO DIDELĖN 

BĖDON
Norvegijoj tapo areštuotas 

kaipo svetimos šalies 
šnipas.

Štai ką naujo girdėjo nuo 
gerb. Spragilo “Dirvos” re
porteris sėdėdamas prie ra
dio ir užrašinėdamas apipa- 
sakojimus musų sparnuoto 
oro karžygio skridimo su 
sustojimais iš .Klyvlando į 
Kauną:

Balandžio 10 d.: Vidur
nakti. Mes nusileidom Nor
vegijos miesto Bergeno oro- 
drome, laukiam prašvin
tant, pasirodysim žmonėms 
kas mes tokie esam, ir pas
kiau padarę ore mirties kil
pų pasuksim rytų linkui, ir 
šiandien vakare pasieksim 
savo kelionės tikslą.’

Valio, " 
draugiška 
blika!

Rytas, 
orodrome 
— užžiurėtojai laksto, tele- 
fonuoja visur, matyt pra
neša miesto vyriausybei a- 
pie gerb. Spragilo atskridi- 
mą kad atsiskubėtų su ce
remonijomis pasitikti! Pui
kus ir energingi žmonės tie 
Norvegai.

Valio! Ana va atsisku
bina, atšvilpia motorcikliai 
ir automobiliai su unifor
muotais žmonėmis! Tikrai 
jiems labai smagu kad toks 
gerbingas svečias pas juos 
atsirado! Nei pusryčiai ne
kaštuos nieko! nusiveš ma
ne į puikiausią viešbutį pa- 
valgydint, ir perveš per 
miestą parodyt žmonėms.

Alo! gerbiamieji, čia kas 
nors negerai: va prie musii 
bėga policijantai su atkiš
tais revolveriais, iš automo
bilių ir motorciklių išlipę!

Gelbėkit! areštuoja ma
ne, o “Meteorą” ir gerb. 
Robotą uždarys hangare po 
antspaudu!

Bzz-brrr! Pokšt! tvokšt!
(Nuo reporterio: Turbūt 

musų oro karžygis tapo už
darytas į kalėjimą, nes nuo 
to kai pranešė apie pribu
vimą policijos ir jo arešta
vimą, nieko daugiau negir
dėt. Palauksim rytojaus. 
Nekaltą žmogų ilgai nelai
kys uždarę.

Štai gerb. 
dėdama prie 
ašaroti....

Balandžio 
negirdėti, 
tiko?....

i-įį-aį^džio 12 d.: Vis dar 
tyku. * Pra^da . tupėti ar 
kartais Norv^a\’__Pe1’ ^Įa^" 
dą nenužvelg 
karžygio šnipu 
de....

Balandžio 13 
negirdėti. ... „ , . ,

Gerb. “Dirv?s ^dikto
rius mušė telef\ama J Y21,' 
ši ngtoną praš'^ai? a s.. ,;a c 
Amerikos vald:zla, }S1Ylstų 
šį reikalą, ba £erb' ?Pra^- 
las yra Amer^08 Plhetis’

Balandžio 1 1 Tylu.

Norvegija, Valio
Lietuvos respu-

Jau švinta. Štai 
didelis sujudimas

Šonkaulis sė- 
radio pradėjo

11 d.: Nieko
Kažin kas atsi-

musų oro 
ir nesušau-

d.: Nieko

Balandžio 18 d.: Valio! 
štai atskrido iš Stokholmo 
Lietuvos Ministeris gerb. 
Savickis išliuosuot mane ir 
išlydė t i Kauną! Aplink 
mano lėktuvą dirba keli de- 
sėtkai gabiausių Norvegų 
mekanikų prirengdami ke
lionėn, o Bergeno policijos 
viršininkas ir miesto bur
mistras štai atvažiavo ma
nęs atsiprašyt už padarytą 
nemalonumą, ir vežasi ant 
pietų! Šiandien dar neiš- 
skrisiu, ale rytoj tikrai, ir 
noriu Velykas švęsti Kau
ne!

DALYKŲ EIGA1 OHIO 
LEGISLATUROJE

V

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

Rašo Adv. James Metzenbaum 
Ohio Valstijos Senatorius

. Balandžio 15 d.: Alo vi
siems! Kad juos kur ait
varas nuneštų! Tai sutiki
mą ir priėmimą gavau Nor
vegijoj ! Nuvežė mane ir 
uždarė kalėjime! Bjauriau
sia tai kad nemoku Norve
giškos kalbos — kaip neby
lys be liežuvio jaučiuosi tų 
Norvegų tarpe. Jie tik su
kinėjosi aplink mane kaip 
širšės, ūžė, rėkavo, ir vežė
si per miestą, kaip didžiau
si nusidėjėli. Aš jiems sa
kau kad skrendu iš Klyv- 
lando j Kauną — kai pami
nėjau Kauną, ir net paro
džiau savo oro kelio mapą, 
jie ėmė rėkt kažin ką, vis 
purtindami galvas, iš ko su
pratau sakant kad “čia ne 
Kaunas”, ir todėl jie mane 
areštuoja kaipo šnipą....

Nusivežė Į kalėjimą ir 
uždarė.

Tik vakar surado žmogų 
kuris moka biskį Ameriko
niškai kalbėt, ir atvedė pas 
mane Į kalėjimą. Paaiški
nau visą dalyką, kad aš esu 
gerb. Spragilas iš Klyvlan- 
do ir skrendu Į Kauną. Ta
da jie mušė tiligramą j A- 
merikos Konsulą Osloj, pa
klaust apie mane, ir kitą 
tiligramą Į Stokholmą, Šve
dijoj, Į Lietuvos minister} 
paklaust ar toks žmogus 
kaip aš tikrai skrenda iš 
Klyvlando Į Kauną. Gavo 
patvirtinančius atsakymus 
ir mane iš kalėjimo paleido, 
atgabeno atgal prie oropla- 
no ir čia saugoja kad nie
kur kitur nevaikščiočiau ir 
nesižvalgyčiau iki tikrai ne- 
ištirs ar aš tikrai esu tas 
kuomi sakausi.

Štai vėl sėdžiu prie savo 
radio ir apsakau jums savo 
bėdą. Verbų dieną prasė
dėjau kalėjime, ale turiu 
viltį ant Velykų tikrai but 
Kaune, ir pasibaigs mano 
labai vargingas ale garbin
gas žygis.

Patariu gerb. Vaitkui pa
simokyti kalbėt Norvegiš
kai, ba kai atlėks ir nukris 
čia tai pateks į tokią pat 
bėdą kaip aš, nemokėdamas 
kalbos.

Balandžio 16 d.: Dar vis 
eina patikrinimas mano do
kumentų ir laiko čia mus 
uždarę hangare. Iš oropla- 
no išleido visą benziną, kad 
kartais neišlėktume....

Sėdžiu prie radio ir klau
sausi programų iš Kauno. 
Kaunas išrodo visai čia pat, 
ir jau bučiau ten buvęs jei 
ne bereikalingas areštavi
mas.

Iš Kauno per radio gir
dėjau pranešimus kad ten 
jau vėl “sutvarkė” ir “nu
statė” Lietuvių kalbą....

Aš niekad nežinojau kad 
Lietuviai nemoka Lietuviš
kai šnekėt ir kad kas nors 
turėtų imtis musų kalbą tai
syti. .. . Bijau kad tie “kal
bininkai” neperdirbtų Lie
tuvišką kalbą taip kad nu
skridus į Lietuvą jau nega
lėsiu su savo žmonėmis su
sišnekėti .... Dar 1928 me- : 
tais kai važinėjom Lietuvoj i 
su gerb. “Dirvos” Redakto- \ 
rium, buvo pusė bėdos su
sikalbėti .....

Mano razumas sako kad 
ne “kalbininkai” turi kalbą 
“taisyt”, ale musų kalba tu
ri taisyt tuos ‘kalbininkus’. 
Butų labai gerai kad koks 
iškalbus kaimietis, žmonių 
kalbos atstovas, nuvažiuotų 
į Kauną ir paaiškintų kaip 
tikrai Lietuviška kalba yra 
kalbama. Tie “kalbininkai”, 
po miestus trindamiesi, už
miršo tikrą Lietuvišką kal
bą ir nori ją pritaikyt prie 
savo “kalbos”....

Visi mokslininkai pripa- 
žysta kad musų kalba išli
ko nuo išnykimo tik šiau
dinėj pastogėj, tai dabai' 
reikia atiduoti garbę šiau
dinės pastogės gyventojams 
ir prisilaikyti Lietuviškos 
kalbos tikros, o ne tokios 
kurią kas nors nori nukal
ti mieste.

Balandžio 17 d.: Dar vis 
esam po areštu ir laukiam 
pavelijimo išskristi.

Per radio iš Kauno pa
sakoja kad sovietų Rusija 
užpirko Lietuvoje dar šim
tą tūkstančių kiaulių! Va- 
jetumano! Tie sovietų ko
misarai perdaug nutuks! 
Tikrai galiu pasakyt kad 
Rusijos darbininkai negaus 
tų kiaulių nei pauostyt — 
o jeigu ir gaus tai tik tie 
kurie iškraus jas iš vago
nų....

Kad Lietuva neužmirštų 
pasiūlyt sovietų komisa
rams ir žąsis: juk ir jie ga
li žąsienė ėst taip kaip Lie
tuvos valdininkai, ir taip 
atsikratytų tų žąsų kurias 
pernai ūkininkai priaugino.

Toliau, papasakojo kad 
už keturių metų visa Lie
tuva bus elektrifikuota — 
kad Lietuvos ūkininkas ei
damas vakare arba anksti 
rytą į tvartą karvių šerti 
nesineš liktarnos, kaip iki 
šiolei, ale priėjęs prie tvar
to durų, paspaudęs sagutę, 
užžiebs tvarte elektrą ir 
galės dirbti. Šeimininkė, 
jieškodama po pečeliu viš
tų padėtų kiaušinių, netu
rės vargo žibintis balana 
ale paspaus sagutę, po pe
čeliu užsidegs elektriška 
lempa, ir ji abiem rankom 
galės kopti laukan kiauši
nius.

Bernams einant pas mer
gas naktį, arba pareinant, 
nereikės patamse žabaliot, 
ba kaime bus elektriškos 
lempos, kurios nušvies ke
lią.

Tai visgi progresas, ir 
tie kurie Lietuvą nupeikia 
nežino ką šneka.

Apie “antrą skridimą”, 
girdėjau raginant kad visa 
Lietuva vėl rengtųsi per va
sarą laukti jo atskrendant, 
ba “antras skridimas” iš
lėks iš Čikagos Gegužės mė
nesio pradžioje, tai gal va
saros pabaigoje, jeigu vėl 
neužklups “blogi orai Eu
ropoje”, ir išlėks iš Najor- 
ko....

Norėčiau kad gerb. Vait
kus sumuštų mano skridi
mo rekordą, ba jau man nu
sibodo nuo Grabnyčių tran
kytis po šaltą pasaulį ir ne
žinoti kada pasieksiu savo 
kelionės galą.

LANKĖSI KUNIGAS. Balan
džio 11 ir 12 d. Akrono buvu
sioj Lietuvių šv. Petro bažny
čioje lankėsi Lietuvis kunigas, 
Kun. Andžiulaitis, iš Clevelan- 
do. Jisai laikė Lietuviams pa
maldas. Jį pakvietė vietos kle
bonas Kun. Mahoney.

PO LAIDOTUVIŲ. Dar no
riu priminti apie veliones Pet
ronėlės Bartkienės laidotuves, 
apie kurios mirtį jau buvau ra
šęs. Laidotuvėms atsilankė ve
lionės giminės iš Chicagos: Inž. 
A. Kalvaitis, Veronika Balsie
nė, O. Palionienė ir p. Masals
kienė. Iš Clevelando pribuvo 
biznieriai K. Stonis ir P. P. Mu- 
liolis, A. Bartkus, D. Jokūbai
tis ir p. Bartkienė su sunais. 
Jie ko ne visi padovanojo velio
nei gėlių vainikus.

Po laidotuvių, velionės vyras 
K. Bartkus daugelį svečių pa
kvietė' vienon valgyklon ir pa
vaišino.

LANKĖSI CLEVELANDE. 
Pr. Stalioraitis lankėsi pas sa
vo draugus Clevelande.

Akrono Lietuvių Draugiško 
Klubo keletas narių buvo išva
žiavę į Clevelandą.

Susirgo Barbora Jonuškienė. 
Linkėtina greitai pasveikti.

STREIKO NEBUS. Akrono 
gumų išdirbsčių darbininkų 
streiko nebus. Po ilgų derybų 
prieita prie susitarimo ir strei
ko pavojus atidėta neapribo
tam laikui. Kalnas.

MOTERŲ IR VAIKŲ DARBO 
VALANDOS

Vienas Bilius kuris turi pirmeny
bę tarp kitų patiektų bilių, yra’ At
stovo Hesse. Jo tikslas yra nusta
tyti ribas moterų ir vaikų darbo va
landų.

Nors sunku tikėti kad tokis bilius 
galėtų susidurti su priešginiavimu, 
tačiau ir jis turi išlėto spraustis per 
Atstovų ir Senato komitetus ir su
sidurti su balsavimu už ir prieš.

Delei visokių taisyklių ir painia
vų kurios stovi kelyje, net geras ir 
reikalingas 
praskubėti

visa patalpa yra vos vienas kamba- 
ris; tokių yra virš 3000.

Nekuriose tokiose mokyklose, pe
čius stovintis pasienyje turi būti pa
ramstytas kad nenugriūtų; sniegas 
ir vėjas lenda pro durų apačių; 
grindyse yra dideli plyšiai; ir ben
drai taip užleista kad negalima net 
vadinti mokykla.

O kaip apie mokytojas tūlose to
kiose vietose?

Joms moka tokias žemas algas, 
ir kaip kur taip retai, kad valstijai 
net gėda.

Ar šis viršminėtas Mokyklų Bi- 
lius rūpinasi' prašalinimu tų aplin
kybių ? Visai ne.

Priešingai, jis palieka dalykų po 
senovei ir tik teiks paramų toms 
mokykloms kaip jos stovi.

įPrie to, ar žinot kad Ohio valsti
joje yra arti 2000 Mokyklų Distrik- 
tų? Tūluose juose yra tiktai 10 
mokinių visame Distrikte. Daugy
bėje yra mažiau negu 20 mokinių.

50 mokinių skaitytus! pusėtinai 
didelis skaičius daugelyje tų 2000 
mokyklų Distriktų.

Vienok gi, kiekvienas tų distrik
tų užlaiko Mokyklų Tarybų ir Ta
rybos reikalų vedėja, kurie gerai ap
mokami kiekviename tų mažyčių 
distriktų, kuomet Mokyklų Tarybos 
nariai dideliuose distriktuose kaip 
Clevelandas, kur reikalinga milijonų 
dolarių išlaikymui mokyklų kas me
tas, negauna jokio atlyginimo.

Tūluose tų mažų Distriktų yra 5

Tarybos nariai ir reikalų vedėjas, 
viso šeši asmenys imanti algas, nors 
tame visame Distrikte yra 
mokyklų lankančių vaikų.

Ištikro galėtų būti šiaip: 
Mokyklų Distriktų galėtų 
jungti, ir pasekmė butų;

(1) Galėtų būti išstatyta 
ti mokykloms namai;

(2) Galima butų duoti geresni ir 
tvarkesnį mokslų, ir

(3) Mokytojos galėtų gauti atsa
kančias algas ir jos butų išmokėta 
be trukdymų, ir

(4) Prie to visko, kas metai butų 
galima sutaupyti nuo 3 iki 5 mili
jonų dolarių.

Tas viskas galima butų laipsniš
kai pasiekti kelių metų bėgyje, be 
jokio skubumo arba griežto peror
ganizavimo.

Gal jus girdėsit kų sakant buk 
nekurie mes esam priešingi mokslui 
Ohio valstijoje. Nesuklyskit tame. 
Mes darom viskų kovodami už pa
gerinimų mokslo, už davimų jaunuo
liams tinkamų mokyklų namų, už 
sumažinimų nereikalingai mėtomų 
pinigų, ir norime daryti tai dabar 
iki dar galima padaryti.

tiktai 10

šimtai tų
būti su-

atsakan- Kei

Kl 
oasis 
Tarp 
jjU I 
S« l 
nii) 
tarta 
reika 
jo d( 
riaus 
priin 
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dalykas kaip šis, negali 
per Legislaturų.
MOKYKLOS
‘Fundacijos Programas’,Mokyklų

kurio tikslas garantuoti mokslų kož- 
nam vaikui Ohio valstijoje, galuti
nai praėjo Atstovų Bute.

Tam tikslui vykdyti ims daug mi
lijonų dolarių, bet reikalinga.

Tačiau, tapo pražiūrėta svarbus 
dalykas: Ohio valstijoje, nors išro- 
dys keistai, dar yra mokyklų kurių

Nes, kuomet pinigai sykį bus nu
balsuoti ir paskirti, tada mažai ku
rie tų distriktų norės jungtis arba 
persiorganizuoti.

Jus stovėsit su mumis, a ne? 
Mums bus reikalinga jūsų pagalba
ir parama.

I. SAMAS JEWE.ERY
6704 Superior Avenue

IZIDORIUS SAMAS atidarė di
delę, gražią graždaikčių (Jewel
ry) krautuvę Lietuvių centre — 
parduoda visokias tos rūšies 
reikmenis. Taipgi TAISO LAI
KRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
ir AKINIUS ir ’ 
kas yra šioje šakoje.

f 
T 
Tx x

IKRODĖLIUS i 
viską bendrai f

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM. X
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DZIMDZI DRIMDZI

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 
“Dirvą”, “Vienybę” if 
tautinius laikraščiu*. 
CONGRESS AVE.

Užrašo
kitus

130
WATERBURY. CONN.

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furnasus. 

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

Darbas
Home

J. W.
7313 Myron av.

Furnace & 
Co.
(Lietuvis)

GArf. 9269-R

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 kitokių 
apdrauda. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

I

t

¥

*5* •*•*♦***• *2* •** *»•

GERA NAUJIENA 
VISIEMS

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

Kreipkitės pas

C. G. Obelienį i
1266 EAST 71ST ST. $

HEnd. 8726 ti

-i-

-I-

Lie- ❖ 
kiti

4

KONCERTAS
Po Vadovyste Artisto J. Olšausko

Lietuvių Salėj e
Keturi Dzimdziai kurie tuoj Lankysis Clevelande

šiame vaizde matose keturis 
vyrus kaip ridikus: vienas iš 
jų Clevelandiečiams visai nau
jas ir nematytas, tai pats pir
mutinis, A. Kaminskas, daini
ninkas-) uokdaris. Priešakyje jų 
yra jau žinomas akordionistas

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

Pradžia 5:30 po pietų

Įžanga
Ypatai 35c

Vaikams 10c.

PO PROGRAMO
ŠOKIAI

Į šokius — 25c.

Labanauskas, po jo seka žino
ma pianistas M. Yozavitas, o 
dešinėje tai musų mylimas ar
tistas Juozas Olšauskas.

Gegužės 4 d. jie koncertuos 
Daytone, 5 dieną — Clevelan- 
,de,_o paskui trauks Į rytines 
valstijas.
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LIETUVOJE jo akys galėtų pasidžiaugti vi
sišku musų tėvynės laisves lai
mėjimu. . Tsb.

ADV. R, SKIPIČIO
KALBA

Keisis Politiniais Kali
niais su Lenkija

Kaunas. — Lietuvos Raudo
nasis Kryžius, tarpininkaujant 
Tarptautiniam Raud. Kryžiui, 
jau nuo užpernai vedė derybas 
su Lenkija del politinių kali
nių pasikeitimo. Buvo susi
tarta kad politiniais kaliniais 
reikalinga pasikeisti, bet pačio
je derybų pabaigoje Lenkų vy
riausybė pastatė Lietuvai ne
priimtinas sąlygas ir todėl pa
sikeitimas buvo atidėtas.

Dabar šis reikalas vėl svar
stoma ir tikima susitarti. Len
kų kalėjimuose yra kalinama 
apie 50 Lietuvių, kurių daugu
ma kenčia tik už tai kad daly
vavo ir aktingai veikė okupuo
to krašto Lietuviškose organi
zacijose. Lietuvoje gi yra su
imta keliasdešimts Lenkų šni
pu, kuriuos dabar norima pa
keisti j Lietuvius sėdinčius Vil
niaus, Gardino ir kituose kalė
jimuose. Tsb.

Rūpinimąsi Lietuvos 
Džiovininkais

Kaunas. — Kovo mėnuo Lie
tuvoje buvo paskirtas propa
gandai kovoti su džiova. Dak
tarai ruošė paskaitas ir prane
šimus, per kuriuos visuomenei 
aiškino džiovos baisumų ir nu
rodė jos apsisaugojimo budus. 
Lietuvoje daug žmonių serga 
džiova ir nuo jos miršta.

Kova su džiova ir jos plčto- 
jimusi kasmet pradedama vis 
griežčiau vykdyti. Gyventojai 
raginami savo namus statyti 
erdvesnius, Į kuriuos daugiau 
patektų saules, švaraus tyro 
oro. Visuomenė raginama pa
ti su džiova kovoti, neslepiant 
džiovininku, neduodant tos li
gos bacilams toliau vystytis.

Lietuvoje yra dar daug vie
tų kur džiova lengviau gydo
ma, tai sausi pušynai. Be to, 
yra trys džiovininkų sanatori
jos, kuriose yra apie 700 vietų 
besigydantiems nuo šios bai
sios ligos. Tsb.

JUOZAS MILIAUS
KAS-MIGLOVARA
Kovo 12 d. Lietuvoje buvo 

paminėta vieno seniausių ir žy
miausių “Ąušros”-“Varpo” lai
kų dainiaus Juozo Miliauska- 
Miglovaros 90 metų sukaktu
vės.

Miliauskas gimė 1845 m. Ko
vo 12 d Tauragės apsk, Vainu
to vals. Išėjęs Vainuto pra
džios mokyklų, jisai įstojo į 
Šiaulių gimnazijų. Besimoki
nant ketvirtoje klasėje, užėjo 
1863 metų sukilimas. Miliaus
kas drauge su kitais mokslei
viais metė mokslus ir stojo į 
sukilėlių eiles. Dalyvavo tri
juose mūšiuose su Rusų kazo
kais. Po sukilimo, keliavo iš 
dvaro j dvarų, kuriuose mokė 
bajorų vaikus ir pats mokėsi.

Nuo 1872 iki 1885 m. tarna
vo Rygos policijoje. Nors bu
vo pavojinga tarnyba, tačiau 
Miliauskas čia varė platų Lie
tuviško darbo barą. Jis suor
ganizavo pirmų Lietuviškų Au
šros chorų, drauge su kitais 
Lietuviais norėjo leisti pirmų 
Lietuviškų laikraštį, “Aušrinę”, 
bet Rusų valdžia nedavė leidi
mo.

Išėjus 1883 metais pirmam 
“Aušros” numeriui, Miliauskas 
tuoj stojo jo aktingu bendra
darbiu, medeginiu rėmėju ir 
net platintoju. Maždaug tuo 
pačiu laiku Miglovaras slapi- 
vardžiu jis pradėjo ir eiles ra
šyti, kurių buvo pilni tuolaiki
niai “Aušros” numeriai. 1884 
m. išėjo pirmas jo eilėraščių 
rinkinis. Suspausta širdimi jis 
pasakoja apie anuos vargingus 
Lietuvos laikus, bet kartu ir ti
ki kad ateis laikas kai Lietuva 
atgaus savo laisvę.

Nuo 1885 metų iki šio laiko 
Miliauskas gyvena Šiauliuose. 
Gauna valstybės nedidelę pen
siją. Jis dar tiki sulaukti to 
laiko kada bus atvaduota Vil
niaus žemės, kada seno kovoto-

DIDINAMA KAUNO 
MIESTAS

Kaunas. — Jau kelinti metai 
miesto taryboje keliama klau
simas praplėsti Kauno miesto 
ribas. Norima prie Kauno pri
jungti ir tos žemės kurios ar
timai rubežiuojasi su priemies
čiais. Tarp kitko, siūloma pri
jungti “Maisto” fabrikus, Juli- 
janavos, Birutės kaimus ir Pet
rašiūnus. -šias žemes prijun
gus, Kaunas padidėtų bent šeš
ta dalimi. Iki šiol paminėtuo
se kaimuose Petrašiūnuose iš
augo tikras miestas su daugy
be gražių namų. Gyventojams 
reikalinga miestiškas susisieki
mas ii’ kiti patogumai. šis 
klausimas pasiųsta galutinai iš
spręsti Ministerių kabinetui.

Tsb.

AUTOMOBILIAIS Clevelando 
srityje iki šios savaitės pra
džios jau suvažinėta 90 asme
nų nuo Sausio 1 d.

Ruošiama Mažų Namų Paroda

SUPERIOR MEATS
Visokiu Rūšių Rūkytos Mėsos ir Dešros VELYKOMS 

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

gausit viską prieinamomis kainomis.
<1506 SUPERIOR AVE. HEnderson 8638

P. J. KERSIS
1114 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat. 

Ofiso Tclef. MAin 1773 Namų KEnmore 474O-W.
PERKU BANKŲ KNYGUTES, moku aukščiausią kainą už jas. 
Skolinu pinigus ant namų pirmo rrtorgečio. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybės, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo. Lt. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

Velykoms Reikmenys
VYRAMS, VAIKINAMS IR VAIKAMS

MARŠKINIAI ............... $1.00
Balti ir margi ir aukščiau

šilkiniai Kaklaraiščiai . . . 50c 
Vėliausių pavasario stilių aukš.

KOJINĖS ......................... 25c
Vienodų ir margų spalvų aukš.

SKRYBĖLĖS ................ $2.15
Tokios kokias mėgstat aukš.

Vaikams Marškiniai ........ 55c
Specialiai duodama 2 už $1.00

Vaikams trumpos Kelnės $1.00 
ir Angliški Shorts

Vaikams 2 ilgom kelnėm
SIUTAI specialiai tik .... $10
SVETERIAI Vyram ir vaikam 

Visokių spalvų 
$1 ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road
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| DELLA C. JAKTTBS j 
= (JAKUBAUSKIENĖ —■ Laisnuota Laidotuvių Direktorė) Ę 
= Lithuanian Funeral Home E
= Visiems Lietuviams norintiems' naudoti musų = 

kambarius leidžiame dykai. =
lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =
teisingų patarnavimų: mandagus, simpatiškas, grei- E

Ę tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- Ę
- nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
1 gos. žemiausia kaina už palaidojimų, sulyg jūsų pa- Ę

sirinkimo. Reikale itelefonuokit.
E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 f
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ANGLAI NORI JIEŠ- 
KOTI GINTARO

Kaunas. — Lietuviškas Bal
tijos pakraštys ir Kuršių ma
rios jau senovėje visoje Euro
poje buvo žinomos kaip ginta
ru turtingi vandens plotai. Vė
liau kartą-kitą čia lankėsi Įvai
rių kraštų mokslininkai, tirda
mi gintarų ir jo atsiradimo ap
linkybes. Prieš 100 metų gin
taro jieškojimu Kuršių marėse 
buvo plačiai pragarsėjęs Ang
las Beckeris. Jis net laikomas 
gintaro jieškojimo Kuršmarėse 
pionierium.

Dabar jo anūkas, kitas Ang
las, Schimmelpfenig kreipėsi Į 
Klaipėdos uosto valdybą pra
šydamas kad jam butų leidžia
ma kasti gintarą Kuršių marė
se ir visame Baltijos pakraš
tyje. Jis už tai žada uosto 
valdybai stambius pinigus. Be 
to žada daug pinigų Įdėti ir Į 
pačius gintaro jieškojimo dar- 

j bus. šis Anglas mano pirmiau- 
■ šia gintaro jieškoti ties Juod
krante, kur esą dideli gintaro 
sluogsniai.

Klaipėdos uosto valdyba si 
Anglo prašymų užtarė ir jį ati
davė išspręsti Lietuvos finan
sų mjnisteriui. Tsb.

Pabaltijo Studentų 
Judėjimas

Kaunas. — Lietuvos, Latvi 
jos, Estijos ir Suomijos stu
dentai nuo 1923 metų turi sax o 
bendrą organizaciją, vadinamą 
SELL. Kasmet šios organiza
cijos kongresai vyksta išeilės 
kiekvienoje valstybėje, šymet 
eilinė SELL konerfencija bus 
Kaune. Lietuvos studentai lau
kia daug svečių iš trijų drau
gingų Pabaltijo valstybių.

Plėsdami ir gilindami Lietu
vos ir Latvijos besimokinančio 
jaunimo santikiavimą keli šim
tai Lietuvos studentų viešėjo 
Rygoje, čia juos priėmė Lat
vijos Prezidentas Kviesis, uni
versiteto profesorius Aužkabs 
ir Latvių studentai.

Lietuvos studentų 160 žmo
nių choras turėjo didelį Lietu
viškos dainos vakarą, kurs Lat
vių visuomenėje susilaukė di
delio pasisekimo. Girdėti kad 
netrukus į Kauną atsilankys 
revizitui Latvių studentai.

Tsb.

Parduodam Bulves
Tiesiog iš fanuos, kurie par

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

F. SANKALAS
Chesterland, Ohio 

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

mas kelias po kairei)

(Tąinys nuo 2-ro pusi.) 
padeda Miškų departmentas. 
Abraomui ir čia netenka, o pel
nas eina Lietuvai, Lietuviams.

Kada pirmiau Lietuvių visai 
bizniuose nebuvo, dabar iš 100 
pirklių jau 35 Lietuviai, ir di
desnieji, nes pusę prekybos jau 
Lietuviai kontroliuoja. Pramo
nėj dar geriau: iš T00 pramo
nės įmonių, Lietuvių rankose 
40.

Kasdien mažiau iš užsienio 
prekių įsiveža. Cukraus fabri
kas Marijampolėje pusę Lietu
vos aprūpina; statomas kitas 
prie Šiaulių. Už cukrų ne vien 
lieka pinigai Lietuvoje, ir su
teikiama darbininkams darbas, 
dar ir pelnas ūkininkams už 
cukrinius runkelius. Vidutiniai 
hektaras cukrinių runkelių ūki
ninkui atneša 2,000 litų pelno.

Bankai stiprus. Lietuvos 
bankai stipriai kontroliuojami. 
Kada Amerikoj šimtais bankų 
bankrutavo, Lietuvoj nei vie
nas. Moderniškos Lietuvos gy
venime tik vienas Prekybos ir 
Pramonės bankas anais metais 
bankrutavo ir mažas Vokiečių 
'lankelis. Taigi, finansiškai ge
ni laikosi, ir suteikia reikiamą 

pagalbą ūkininkams, nežiūrint 
kad ekonominis karas visą lai
ką tęsiasi su Lenkija ir Vokie
tija. Bet skolų iš užsienio Lie
tuva mažiau turi negu kuri ki
ta kaimyninė valstybė.

Klaipėda — 20-ta Lietuvos 
dalis. Klaipėdos kraštas 2843 
ketvirtainių kilometrų didumo, 
lygus Marijampolės apskričiui. 
Tai 20-ta Lietuvos dalis. Gy
ventojų ten yra 145,000, kai]) 
ir vienoj iš 20-ties Lietuvos 
apskričių. Klaipėda vienintelis 
Lietuvos' juros uostas. Lietu
vai Klaipėdą valdant, miestas 
dusyk padidėjo. Nors kraštą 
Vokiečiai valdė 500 metų, vis; 
Lietuviai neištaulėjo, bet kai 
kurie susimaišė sų Vokiečiais 
atėjūnais. Kaimas pirmiau bu
vo Lietuviškas; miestas — Vo
kiškas. Dabar miestai sparčiai 
Lietuvėja.

Klaipėdos krašto' 'reikalingu
mą prijungti prie Didžiosios 
Lietuvos dar Versalio sutarties 
autoriams įrodė Lietuviai: To
mas Naruševičius, Bronius K. 
Balutis, Ernestas Galvanaus
kas, Augustinas Voldemaras. 
Bet to krašto Lietuvai išsykio 
nepriskyrė. Tik 1923 metais 
Klaipėdiečiams įžiūrėjus kad 
jiems geriau būti Lietuvai lan
gu į pasaulį negu Vokietijos ar 
Versalio šeimininkų kontroliuo
jamu užkampiu, taip pat patrio
tiniams Lietuviams ' pasidarba
vus, 1923 m. įvyko sukilimas, 
kuriuo Klaipėdiečiai pareiškė 
noro prisidėti prie Lietuvos.

Kadangi Klaipėda buvo glo
boje Prancūzų, šie, būdami su 
Lenkija geruose santikiuose, 
geidė Klaipėdą pavesti Lenki
jai. Bet vietiniams Lietuviams 
pasipriešinus, sukilimo dėka, 
Klaipėdą priskyrė Lietuvai. Už 
mėnesio laiko, Anglija, Prancū
zija, Italija ir Japonija pasira
šė su Lietuva sutartį sąlygo
mis kad Klaipėdiečiai globosis 
patys, autonomiškai: mokyklas 
(bet ne žemiau nepriklausomos 
Lietuvos laipsnio), teismus, ba-j 
žnyčias, socialinę pagalbą, svei
katos reikalus ir vidaus polici
ją. Įstatymus leidžia Seimelis, 
kuris su Lietuvos gubernato
riaus skirta direktorija valdo 
kraštą.

(Bus daugiau)

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

LANKĖSI Chicagoj. Jonas 
Jarus su žmona šiose dienose 
lankėsi su reikalais Chicagoje. 
Apsilankė nekuriose Lietuviš
kose įstaigose.

Bal. 4 d. pp. Jarai turėjo sa
vo namuose draugišką pokilį 
sąryšyje su 14 metų vedybų su
kaktuvėmis. Dalyvavo artimes
ni draugai.

RINKS SENUS RUBUS. Su 
Balandžio 22 diena bus pradė
ta visame mieste rinkimas se
nų, nedėvėjamų rūbų, kurie 
bus perduota seniems ir bejie- 
giams asmenims užlaikomiems 
Goodwill Industries, 2416 East 
9th St. Jie juos aptaisys ir. 
turės gana darbo, o tais rubais 
paskui bus aprūpinta biednųjų 
šeimos.

Variety ir Uptown 
T eatrai

Šiose dienose rodoma ‘Red Hot 
Tires’ su Mary Astor ir Lyle Talbot 
vadovaujamose rolėse pasirodė labai 
pasekminga. Tai yra First National 
paveikslas.

Variety teatre ant Lorain Avenue 
ir West 118 St. prie reguliario pro- 
gamo duodama daug įvairių pamar- 
ginimų. Taipgi šiokiomis dienomis 
nupiginta įžanga iki 25c. didesniam 
patraukimui lankytojų.

Uptown teatre Eddie Peabody ro
do įvairius savo šposus.

Warner Brothers sako jieško nau
jos medegos filmoms. Sako, Ame
rikos viešų mokyklų ir universitetų 
vyrij tipai šioje šalyje netinka fil
moms.

Alhambra Teatras
PUIKUS IMPORTUOTI BRITIŠKI 

VEIKALAI TRAUKIA DIDELES 
MINIAS

Alhambra Teatras, ant Euclid ir 
East 105 St., traukia dideles minias 
žiūrėtojų, kurie nori matyti ką nau
jo importuotose Britiškose filmose, 
kurių negalima matyti niekur kitur 
Clevelande, kaip tik Alhambra teat
re. Sekantis "paveikslas tuoj bus 
rodomas, kuriame žymiausią rolę 
turi Jan Kicpura, ‘My Heart Is 
Calling’. Kiepura yra puikus Bri
tiškas aktorius ir dainininkas su ne
paprastu balsu. Britiškos filmos 
yra daug- puošnesnės ir vaizdinges- 
nės, todėl kad nekaštuoja jas paga
minti tiek kiek atsieina Amerikoje 
filmų gaminimas.

Anglijoj darytų filmų gerumas 
atkreipė į save domų Amerikos pu
blikos. New Yorke tapo pradėta ro
dyti viena nauja filmą, ir štai tuoj 
filmų mėgėjai pradėjo reikalauti ją 
parodyti Clevelande — tai yra Ro
bert Donat ir Merle Oberon, filmoje 
‘Men of Tomorrow’. Ta filmą to
dėl partraukiama ir bus rodoma Al
hambra teatre.

Visada lankykitės Alhambra teal 
re., nes ten rodomi paveikslai yra 
skirtingesni nuo kitų ir kainos yra 
žemos.

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.

One of the Georgian Houses to he Built 
in Cleveland Small Home Show

Tuoj pradės darbą dviejų namų 
kurie sudarys centralinį vaizdą Di
džiojo Clevelando Mažų Namų Paro
dos kuri rengiama Public Hali Ge
gužės 4 iki 18 d. Tą parodą rengia 
Clevelando Builders Excange.

Medega sulyg nurodymų tiem na
mam, vienam mažiau 17,000 kubi; 
kų pėdų, antram mažiau 25,000 ku- 
biškų pėdų, bus nupirkta iš dalyvių 
toje parodoje, pastangomis specialiu 
komiteto, kurio pirmininku yra Al

exander Howie, tas žmogus kuris 
numazgojo Washington monumentą.

Du laimėję modeliai tiem namam 
yra pavyzdžiai Georgijos namų, taip 
padaryti kad tokios formos namus 
galima butų pastatyti iš visokios 
medegos: plieno, plytų, molio ir len
tų.

Namų parodoje bus išdėta daugy
bė kitų planų kad atsilankiusieji 
galėtų pamatyti ir pastudijuoti pa
vyzdžius mažų namų klesoje.

Regėjimo Saugojimas
Išleista knygelė, ‘Champion Eyes’, 

i l^urią paruošė Akių Taupymo Tary
ba Clevelande šios savaitės pradžio
je, atkreipė į save atidą tokių žmo
nių kaip Babe Ruth, Mrs. Martin 
Johnson, Colonel Roscoe Turner, 
Helen Keller, Gar Wood, Dr. Char
les F. Thwing ir D'r. Arthur Rodžiu
sia, kurie pataria Cuyahoga apskri
ties vaikams kreipti atidos į tinka
mą savo akių prižiūrėjimą.

Ta knygelė išrodinėj'a kad akių 
regėjimo gerumas priklauso nuo 
šviesos. Musų akys yra padarytos 
naudoti atviram ore — dienos švie
soje.

Tačiau, mes daug darbo atlieka
me, arti žiūrėdami, kaip studijuo
dami, skaitydami ir rašydami, vidu
je —< prie dirbtinos šviesos. Kuo
met esame lauke, saulė tiekia švie
sos du šimtu sykių daugiau negu 
mes gauname šviesos būdami vidu
je. Viduje, mes ‘troškinam’ akis ne
duodami gana šviesos. Slopinamos 
akys negali būti stiprios ir aiškios. 
Kuomet skaitom ar studijuojam prie 
silpnos šviesos, mes nuvarginam sa
vo akis, taipgi darom įtempimą į

• nervus, visą kūną. Geroms akinu, 
reikia geros šviesos. Šviesa pigi,

akių regėjimas neįkainuojamas.
Naudokit namuose daugiau švie

sos.

. Specialiai

VELYKOMS

TIKTAI
PER TRIS SAVAITES

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

Mon. Tues. Th urs......................40
White Henna Pack ........... 1.25
Eyebroxy, Areft"............................35

Susitarimui telefonuokit
HE. 9649

A L B I N A’ S 
... Beauty Shoppe

1330 Giddings Road

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue į naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjtįsio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigęs ir visokių ki-j 
tokių ligų. (18)

-C. PAKELTIS APTIEKA 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Tclef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypalaškai mane galit matyt nuo 

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.
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IWILKELIS FUNERAL HOMEI 
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Licensed Funeral Director i
| 6522 Superior Avenue =
= NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok £ 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems ~ 
£ lygus, be tsižVelgimo' į Raštus. E
s Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- = i
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Mokėkit Telefono 
Bilas

BENT KURIAME OFISE

THE CLEVELAND TRUST
COMPANY

arba

CENTRAL UNITED NATIONAL 
BANK
M

ŠTAI nauji patogumui telefono naudotojams kurie 
moka savo telefono sąskaitas važinėdami asmeniniai. 
Nėra reikalo daugiau važiuoti i vidurnūestį Į musu 
Biznio Ofisą. Užsukit j bent kuri ofisą. The Cleve
land Trust Company arba Central United National 
Bank. Užmokėkite savo telefono sąskaitą tenai. 
BŪTINAI ATSINEŠKIT SU SAVIM PAČIĄ BILĄ. 
Mokestis negales būti priimama jeigu neturėsit bilos. 
Už šitą patarnavimą jums nereikės nieką mokėti.

Bilas mokant per paštą reikia jas siųsti 
į musų Biznio Ofisą 750 Huron Road, 

kaip paprastai. 

____________ ._______ ___________________  
TH£ G' H O F’ 'V TELEPHONE CO
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PASODINO MEDĮ. Clevelan
de buvo apsilankęs Tautų Ly
gos atstovas, Gulliaume Fatio, 
iš švėicarijos, kuris aplankė 
Tautų Darželius Rockefeller 
Parke, ir prie gražių ceremoni
jų pasodino atminčiai medelį.

Jisai pasakė kad Clevelando 
Kultūriniai Darželiai 
kimas to Clevelande 
Sąjunga daro visam 
bandydama suvesti 
draugiškumą.

Apeig’ose dalyvavo 
vių Kultūrinio Darželio 
vai.

EKSTRA!

yra atsie
kę Tautų 
pasauliui, 
tautas i

ir Lietu-
atsto•

“MO TERŲ KARALYSTĖ”. 
Ši veikalą perstatys Liet. Vy
čių 25-ta kuopa savo Ketvirta
me Metiniame Talento Vakare, 
kuris atsibus naujos parapijos 
salėje (ant Neff Road), Balan
džio 28 d., nuo 5:30 vakare.

Veikale dalykas dedasi tūks
tantis metų nuo dabar, kada 
moterys paima vadovystę savo 
namų ir yra visi “bosai”.

Jedvyga, Didžburnių karaliet 
nė (Moterų 
kariauti su ! 
vadovaujama 
riam gelbsti 
Komerauskas.
sas moteris ir paima jų visą 
“vaiską”. Veikalas bus atvai
dintas labai juokingai.

Prie vaidinimo, taipgi dai
nuos L. V. choras ir bus įvai
rių solo, duetų, kvartetų, pia
nistų, akordionistų, smuikinin
kų, šokikių ir kitokių visokių 
pamarginimų. A. S. L.

Karalystės) ejija 
Storpilvių armija.

Taurošiaus, ku- 
pasaulio drutuolis 

. Jie apgauna vi-

VERTA PAREMTI. Pirma
dienį po Velykų, Balandžio 22, 
Lietuvių salėje rengiama dide
lis kortavimo vakaras parėmi
mui kelis metus sergančio Kun. 
Dr. Kuliavo. Visi’ prašomi at
silankyti,' įžanga tik 25c., bus 
dvi dovanos prie durų ir kož- 
nam stalui kortuotojams.

Komisija.

ATIDARO BIZNĮ. J. J. Ver 
siackas atidaro rūbų siuvinio, 
taisymo ir valymo biznį trečia
dienį, Balandžio 24 d., po ant
rašu 8005 Crumb avė., prie E. 
79th st., netoli St. Clair avė.

VIEŠA PADĖKA. Tariu šii*- 
dingą ačiū už surengimą man 
“surprize pokilio” pp. štaupic- 
nei, Magilienei, Vaičiūnienei: 
naujam kepėjui F. Kuncaičiui 
už didelį, gražiai išpuoštą tor
tą, visoms Moterų Sąjungos na
rėms, visiems draugams ir gi
minėms kurie prisidėjo prie 
man įteiktos dovanos atminčiai 
mano penkių metų finansų raš- 
tininkavimo 36-toje

Savo atsilankymu 
timu daug pridavėt 
gijos dirbti Moterų 
Dovaną labai branginu ir bus 
atmintis ant visados. Visiems 
kartu nuoširdus ačiū.

Petronėlė Kundrotienė.

kuopoje.
ir užjau-

man ene.r-
Sąj tingai.

LANKĖSI SVEČIAI. Pirma
dienį Clevelande lankėsi Rože 
Lukoševičiutė ir jos brolis Gus 
iš Youngstowno. Rožė ruošia
si įstoti vienoje iš pirmos rūšies 
Clevelando dainavimo mokyklų 
lavintis toliau dainavime. Per
nakvoję pas p. Karpius, jiedu 
išvažiavo antradienio rytą.

Antradienio vakare atsilan
kė redakcijoje Inž. B. F. Si- 
mons-Simokaitis iš Chicagos, 
kuris savo kompanijos reikalais 
važinėjo Salem ir Youngstowne. 
Apleido Clevelandą ir gryžo 
Chicagon tą patį vakarą.

Balandžio 17 d. Clevelande 
apsilankė Kapt. P. Jurgėla, ku
ris su šeima vyksta iš Chicagos 
apsigyventi j Elizabeth, N. J. 
Kartu su jais keliavo lakūnas 
A. Kiela.

Pernakvoję pas p. Karpius 
keleiviai išvažiavo rytų linkui.

KALINIŲ STREIKAS. Ohio 
valstijos kalėjime, 1 
mieste, Balandžio 14 
tūkstantis kalinių 
protestuodami prieš kalinių ta
rybos atidėliojimą paleidimo 
po priežiūra (parole) tų kali
niu kurie esti rekomenduojami 
paleisti. Streikeriai pakėlė di
delį sujudimą ir riaušes. Sar
gybiniai juos numalšino ir už
darė kamarose.

Columbus 
d. virš 

sustreikavo

Velykų Margučių Rai1 
čiojimo Pramoga

V aikams 1 .
ATEIKIT JAUNI IR SENE

Po Velykų, ketvirtadienio va
kare, Balandžio 25 d., Jaunoji 
Birutė rengia tikrą Lietuvišką 
pragomą — kiaušinių ritimą ir 
Lietuviškus žaislus Lietuvių sa
lėje, tarp 6 ir 8 vai. vakare.

Visi Jaunosios Birutės drau
gijos nariai, jų draugai ir tė
vai prašomi atsilankyti. Vai
kai ir mergaitės nors ir nepri
klauso prie Jaunosios Birutės 
gali atsilankyti ir dalyvauti šia
me gražiame, tikrame Lietuviš
kame žaisle. Tai bus bene pir
mas atsitikimas tarp Lietuvių 
Amerikoje 
šinių raičiojimo žaislo, 
tokio kaip Lietuvoje, kur 
mingi raičiotojai išsiris 
kiaušinių!

Tėvai kurie turite vaikus, 
aiškinkit jiems apie kiaušinių 
ritimą, kad atsilankę į salę ži
notų kaip tas lošis eina. Tik 
nevėluokit: visi bandykit susi
rinkti laiku — nuo 6 vakare.

Suaugusieji, jei gana jų ra
sis ir norės raičioti kiaušinius, 
taipgi galės pažaisti savo senu 
Lietuvoje mėgtu žaislu. Rai
čiojimo loveliai bus visiems pa
rūpinti, tik atsineškite margu
čius! Įžangos nebus.

Balandžio 13 d. Jauni Biru- 
tiečiai išmokinti dainuoti ir 
žaisti “Aguonėlę” ir buvo duo
dama pamokos kaip Lietuviš
kai marginti Velykų kiaušinius. 
Naujas Lietuvis duonkepis F. 
Kuncaitis padovanojo Birutie- 
čiams savo keptuvės darbo di
delį tortą, kurį jaunuoliai 
niai suvalgė. Visi turėjo 
laiką.

surengimas kian
ti kr a i

lai- 
sau

pa-

ska- 
gerą

DZIMDZIAI bus Clevelande 
daugybe juokų, gražių dai

nų ir muzika po Velykų antrą 
sekmadienį — Gegužės 5. žiū
rėkit skelbimą ant 6-to pusi.

su

NEŽINO KO GRIEBTIS. Cle
velande taip įsiveike vandaliz
mas — sprogdinimas, daužymas 
langų ir įstaigų, kad policija 
nežino ko griebtis. Paskiausia 
įsakė policijantams naktį po 12 
valandos krėsti nužiūrimus 
tomobilius kurie važiuotų 
stovėtų gatvėse.

Gemblerių gauja pasiūlė 
nam bedarbiui $400 jeigu 
susprogdinsiąs namą apskrities 
prosekutoriaus, už tai kam jis 
persekioja gemblerius.

Clevelando policija pradėta 
mokinti šaudyt kulkosvaidžiais, 
ir nuo ateinančio rudens pradės 
naudoti jeigu bus reikalas, ko
vai su banditais, gangsteriais.

au-

vio- 
jis

LYROS CHORAS sekmadie
nį, per Velykas, 11:30 vai. ry
to, dainuos per radio iš stoties 
WJAY. Chorą vadovauja Stan
ley Altschuler.

Vakare, Lietuvių salėje, nuo 
5:30 vai., tas pats choras duos 
įvairių maišytų. Lietuviškų ir 
ne Lietuviškų dairių koncertą; 
po programo bus šokiai.

PARSIDUODA JEWELRY KRAUTUVĖ
(Gera proga Lietuviui Laikrodininkui)

Gerai išdirbta sena vieta, ant dideles viešos gatvės, mirusio JONO LA- 
ZICKO laikrodžių taisymo ir brangmenų pardavimo krautuvė, apgyventa 
Lietuviais ir maišytų tautų žmonėmis. Visos prekės, itisymai ir reikme
nys. Per daug metų biznis ėjo gerai-. Parduoda palikimo administrato
rius, visai pigiai, nereiks net visų kainą sumokėt, duodama išmokesčiui. 
Gera, proga vietos ar Įeito miesto Lietuviui. Kreipkitės tuoj šiuo adresu:
^.T. LAZTCKAS 1078 E. 77 Street Cleveland, Ohio

“ŠV. AKVTLINA” VYKUSIAI 
SUVAIDINTA

Praeitą sekmadienį, šv. Jur
gio parapijos auditorijoje, buvo 
statytas scenoje veikalas “šv. 
Akvilinos Kankinės Mirtis” — 
vaidinta 2:30 vai. po pietų ir 
7:30 vakare. Dieną vaidinimas 
buvo skirtas vaikučiams, taipgi 
dalyvavo Vienuolės mokytojos 
ir keletas svečių iš toliau. Per 
abu vaidinimu publikos buvo 
daug.

Programo vedėju buvo P. P. 
Muliolis, kuris gražiai išaiški
no veikalo reikšmę ir visą turi
nį, ir dėkojo publikai už skait
lingą atsilankymą.

Vaidinime roles turėjo:
Akvilos — Pola Glugodienė. 

kaipo motina; ji kaip ir visuo
met, savo jausmingu vaidinimu 
ištraukė žiūrėtojų veiduose gai
lesčio ašaras, dramatingai at
likdama motinos rolę.

Akvilina, duktė, — M. šar
kaitė. šios rolė taip pat didelė 
kaip ir motinos, bet ši panele 
tik pirmą kartą teko matyti 
scenoje, tačiau savo nepaprastu 
vaidinimu stebino publiką, 
jos sulauksime tikrai geros 
f 1

■B. Urbšaitė — Teklytės, 
gonų teisėjo dukters, roleje.

ai-

pa- 
Ji 

jau nuo seniau yra žinoma ga
bi aktorė, ir savo rolę atliko 
taip kad vargu kas geriau bu
tų atlikę.

Aldona Garkauskaitė ir Flo
rence Aleknaitė, vaidino Akvi- 
linos draugės roles. Jodvi pa
rodė didelio gabumo vaidinime. 
P-lė Garkauskaitė yra atvežta 
iš Lietuvos jaunutė mergaitė. 
Florence Aleknaitė pirmu kar
tu pasirodė vaidinime, bet la
bai talentinga, ji turi malonų 
dainavimui balsą ir žada prisi
rašyti prie choro.

Marė Muliolienė vaidino tar- 
nės rolę.

Marė Kuzmauskaitė — An
gelo rolę, ir atliko labai puikiai.

Pranas Sutkus, musų vaidin
tojų veteranas, Karininko ro
lę vaidino tiesiog artistiškai.

Zuzana Venčkauskienė — pa
gonės Eustropijos rolę, kuri su 
dviem nelaisvėm (Juzė Čepienė 
ir Alvina Surdute) atliko savo 
užduotį tikrai' atsakančiai.

Budelio rolėje buvo Pijus Ja- 
nušaitis; krikščionių, R. Vito- 
nienė, p-lė Gražulevičiutė, Pr. 
Sutkiutė. Visi vaidino pagirti
nai.

Klebonas Kun. Vilkutaitis 
pasakė ilgą gražią kalbą apie 
šį veikalą, ir apie reikšmę Ver
bų dienos, apsakydamas seno
vės papročius.

Tarpe aktų dainavo pritaiky
tas dainas Adelaide Miliauskai
tė, jai akompanavo R. Greičiū
tė.

Tarpe popietinio ir vakarinio 
vaidinimo, vaidyloms buvo pa
ruošta vakarienė, kurioje daly
vavo apart vaidylų, solistės ir 
komiteto nariai bei keletas sve
čių, 
ką.
buvo pp. O. Smičienė ir 
manienė.

Visi gražiai praleido lai- 
Vakarienės šeimininkės

V. Yuk- 
Dalyvis.

Kas ne-VELYKŲ NAKTIS.
pamena kaip būdavo gražu Lie
tuvoj Velykų naktį bažnyčioje. 
Visi giedodavo, melsdavosi iki 
Prisikėlimo. Taip bus daroma 
šias Velykas šv. Jurgio bažny
čioje. Visi kurie turi “kantič- 
kas” ir mėgsta giedoti susirin
kit penktadienio vakare po pa
maldų mokyklos kambaryje, o 
ten bus apsvarstyta kaip tas 
bus vykinama. Visos Aušrie- 
tės, abiejų Rąžančių ir Treti
ninkės moterys ateikite ir at
siveskite savo vyrus. Velykų 
naktį turėsim tikrai tokią kaip 
Lietuvoj. Giedorka.

UŽKLUPO ŽIEMA. Cleve- 
landą Balandžio 15 d. užklupo 
staigi ir netikėta žiema: oras 
smarkiai atšalo, prisnigo, ir 
kaip spėjama šaltis sunaikino 
daug vaismedžių ir sėjos.

Balandžio 14 d. buvo graži, 
nešalta diena, bet ant rytojaus 
užklupo tikra žiemos pūga, ku
ri siautė per visą dieną ir nak
tį. Panašaus šalčio Bal. 15 d. 
nebuvo nuo 1875 metų.

UŽSIBAIGĖ. Moterų Labda
rybės Dr-jos kortavimo tuma- 
mentas naujos parapijos salėje 
užsibaigė, širdingai dėkojame 
visiems kurie atsilankė ir pare
iną tą pramogą. Dėkojam pp. 
šeporaitienei ir Ročkienei, ir 
K. Obelienlui ir kitiems už su
teiktas dovanas.

Turnamento dovaną laimėjo 
Jurgis Salasevičius ir p. Žilin
skienė (nuo E. 70 gat.).

Parapijai liko gražaus pelno. 
Pirm, ir Rengimo Komisija.

u N C E N S O R E D (AMONGST OUR 
SIDE GLANCES LITHUANIANS

BY K. J. M.?

Running myself bowlegged, pigeon- 
toed, and knock-kneed trying to pick 
up some “elegant bits,” during these 
trying weeks of inactivity along my 
line is really an acid test. So, even 
tho I am not going to pass it, grin 
and bear with me ’till things start 
happening again.

Oddities—
A sign in the window of the en

graver and photographer, Naunchi 
kas, reading in large bold letters: 
“Printin Equipment for Sale”. The 
answer upon questioning him was: 
All out of “g’s” that’s all.

A sigm painted on the window 
of the “J. Krasin Jewelry store”, 
in blazen gold letters reading: 
“J. Krosin Jewelr”. There’s a little 
story connected with that error, 
which we will skip at present.

Pink Elephants
Miss Josephine 

beer or two at a recent party held 
at the Lithuanian 
news, but 
the second 
ed against 
and when 
imagined that she was tipsy; 
the door was standing still and she 
was wobbly.

Gurklis, drank a

Hall. That’s no
After downinglisten: _

glass of brew she lean- 
a temporary sliding door 
it moved, she actually 

that

Diplomacy—
After 

argument over the 
diplomat and his 
hearing a lecture by 
N A. Wilkelis changed the subject 
very diplomatically by saying: Oh! 
it’s getting late and my poor darl
ing is home all alone. That’s 
killing two birds with one stone 
if you get me, Mrs. N. A.

becoming tangled in 
subject of 

position, 
one,

an 
a 

after 
Mrs.

Results—
My article some weeks ago con

cerning missing people at several 
of the last affairs held at the hall, 
brought returns in the form of sev
eral listed therein. Mr. and Mrs. 
John Polter. were amongst them. 
Mr. as usual enjoying himself, while 
the Mrs. kept cautioning him.

Looky-looky—
It next comes to my notice that 

Miss Helen Skukas, prefers the nick
name, “cookie” to her own name. 
Brother Pete disrupts the belief that 
she is sweet tempered; her sister 
informs us that she cares little for 
cooking, so why is it? My deduc
tion which is wrong of course is: 
"Cookie and Skdkie” are so similar 
that it sounds rather “cute.”

Sure ’nuff—
Horrors! are my eyes going back 

on me, or is that Mr. P. P. Muliolis, 
realtor actually dragging on a pipe? 
Yes on secoigT and third look, it’s 
true. I’ . 
bride without a veil, minus 
ever-present cigar.

Prodigal daughter—
That long missing, Miss Bernice 

Russell, minus her side-kick Sophia, 
making quite an impression on some 
of the gentlemen, in fact, she had 
five offers for escorts, on her two 
minute journey homeward. Explain
ing her failure to be present lately 
was, she has been run ragged with 
rehearsals for a coming opera.

Br-r-r—
Miss Rose Lucas and brother Gus, 

made a hushed sneak into Cleveland, 
Monday, which even 
knew nothing about, 
sumthin’. Pete, start 
But yours truly was 
job, watching Mme. 
like a leaf iu November, all togged 
in Spring clothing and being greeted 
by a strong April blizzard. Gus, you 
look as if you’re putting on a little 
weight, or wasn’t that you, with her 
at all?

Just kids—
Mrs Anna Karpius and Miss Mary 

Balcrius displaying as much interest 
and enthusiasm in the art of color
ing Easter eggs, the Lithuanian fash
ion, as the children whom they were 
teaching, at a recent kiddie 

o o o

Hp.ae^tly, he looked like a

Herr Editor
Ain’t that 

checking up. 
right on the 
Rose shaking

party.

Second hand—
FROM AKRON—

NOTE: At a recent party held here 
in Cleveland, several Akronites at
tended, who musn’t be in with either 
the Black Sheep, or Super Snooper. 
Reason—they handed the editor a 
a [Hige of spicy bits, which didn’t 
take long to get into my possession. 
“By hook or by crook” is the method 
in this game. It required both this 
time, so here’s it's contents...............

What was Connie Kubilius, Slim 
and a couple of A.L.S.C. lassies 
doing in Alliance, Sunday, April 7? 
What is it, boys, is 
liquor, if so 
per.

One of our 
men P. H. of 
on a lamp post at 
ing come on Hank 
your home because 
ing upstairs.

Correction on the 
the A.L.S.C.

notify,
Akron out of
Pete Y. 60c

known A.L.S.Cbetter
East Akron, knocking 

3 a.m. and say- 
open up, I know 
the lights burn-

transportation of 
Pete Y’s car was 

bom, raised and wil die in the back 
yard, Chick’s car has flat tires at’ 
critical moments. Slim’s car 
V-8 instead of a Model A.

Orchids to Hank Hollish,

is a

the 
hardest working guy for the A.L.S.C.

'Petę Y. selling popcorn in a beer 
joint. Hę’s also sporting tape over 
his eye.

Signed: Sherlock’s Squad.

his

hia

FROM CHICAGO
Traveling here on business for 

concern, Mr. B.F. Simons after 
conference stopped in to visit 
old friend, Mr. Karpius.

Mr. Simons is the Chicago editor 
of the Dirva weekly and writes 
under the title “Lietuviu Tribūna,” 
found in the Lithuanian section of 
this paper.

AMATEUR TAPSTERS
Some thirty young Lithuanian boys 

and girls under the age of fourteen 
are receiving training in voice and 
dance of Lithuanian influence so 
as to prepare them for future roles 
in our 
national affairs.

Under the careful tutorship 
Adelaide Miliauskas for music, Mrs 
A. Karpius and Miss M. Balcrius, 
public health nurse student at our 
local university, these youngsters 
are receiving invaluable experience 
in public performance every Satur
day afternoon at the Lithuanian Hall-

Last Saturday the participants had 
the opportunity of dying Easter 
eggs a-la-mode Lithuanian. That 
is with wax to form the neat designs 
in the manner our older folks used 
to do in old Lithuania.

These people are contributing their 
time and energy with no compensa
tion and the hall is donating the 
use of its facilities for this educa
tional advance.

neighborhood church and

of

ST. GEORGE’S ALUMNI DANCE 
At the parish Hall, Wednesday, 

April 24, the Alumni are holding a 
dance and floor show as one of the 
largest attractions of the season. 
Many former students will attend 
and talk things over as 
in the older days.

Music will be furnished
Melody Maids, another 
new in these parts.

Expectations are high 
to the sale of tickets, so all are 
urged to come and enjoy an evening 
in the atmosphere of days gone by 
and to re-establish lost acquaintances 
Tickets, only 25 cents per.

they wepp

by Marie’s 
innovation,

according

IN CALIFORNIA
Joe “Bull” Komar and wife 

enjoying the balmy sunshine of Cali
fornia, where Joe is wrestling under 
the wing of the Lithuanian “big
shot” promoter Jack Ganson.

arc

LITHUANIAN GIRL SLIDES 
TO VICTORY

Pretty Miss Ann Scotty-Skaistike, 
Detroit, has a regular habit of win
ing contests. In three years of com
petition in ice skating Miss Scotty 
won two pairs of silver skates and 
last month won first place in the 
Gold Skates Derby held at Belle 
Isle, being awarded a glittering pair 
of golden skates.

Next year she plans to nab higher 
stakes by entering the open events 
for the Micigan championship.

'Miss Scotty was also a member of 
the Chrysler Baseball ~ 
traveled to Chicago for the_ National 
Championship playoffs.
Cardinal presented her with a wrist 
watch at a party held in the victori
ous athlete’s honor.

Team that

The Club

YOUNGSTOWN
GATHERED WHILE I GAPED
Jimmy Yurchison baked a cake 

for the Dixon Club stag party. 
Result: “It didn’t look very good 
but it tasted all right.” After all 
beauty is only/icing deep, isn’t it, 
Jimmy ?

Six bottles of Charlie Nevers, 
“home brew” failed to fulfill their 
destiny. Cheer up Charlie, I’ll bet 
that bunch couldn’t take it.

Definition of a stag party—a party 
at which the boys really act natural. 
They can’t with the girls around.

It seems that I made a terrible 
blunder in last week’s column. Ann 
Subonis has asked that I retract 
the statement I made concerning 
Pete Kubilius and herself but I 
forgot to ask the reason for this 
demand. He may not have written 
to her at all or she may not be as 
doubtful as to his qualifications as 
I was. I’m sorry Ann, for I now 
realize how easily a young man 
may be frightened off by the light 
of publicity, and Pete, don’t let 
anything I say spoil a beautiful 
friendship.

Speaking of blunders, the Black
sheep erred when she denied that 
the two Eva’s were responsible for 
the writing of the column. It would 
be a simple thing to accuse, each 
Akron girl in turn of being the 
guilty party until we discovered a 
name which brought only silence 
from the Blacksheen. The bearer 
of this name would be the guilty 
party of course, elementary, my dear 
readers.

The members of my "Shadow Ser
vice” are threatening to strike for 
more and 
scandal. I’m 
“Everyman a 
nesscs.

I regret to 
in carrying out one of my best

better protection from 
afraid that my plan 

Shadow” has its weak-

foiled 
„ _ _ ___  ideas

I intended to- enlist the services of 
one of the Akron crowd for my 
Shadow Service but 
“Where’s your sense of

say that I was

have failed, 
humor,” say

Yenicky hasWe wonder why Pete 
stooped writing to Isabel Kalenda.

Don’t worry, Pete, her dad has no 
shot gun.

During the past few weeks there 
has been at work at the SSS, a 
staff, the Staff of Foreign Research. 
They have been accumulating inter
esting data concerning our father
land across the Atlantic, and during 
the past few days have run across 

recent development, 
which are of sufficient interest to 
be forwarded to you 
These facts 
source and were under the 
“The Supreme Example.” 
fore the SSS passes them

for your intellectual develop- 
“Scrappiest of the

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

few facts,

are from a
immediately 

reliable 
title— 
There
on to

you, 
ment. “Scrappiest of the Baltic 
people are the Lithuanians. Dur
ing the Middle Ages the Teuton out
post of Memel was so often sacked 
by Lithuanians that today they boast 
“We cannot count the number of 
times we have taken Memel!”

The last time was in 1923, when 
they took it from under the noses 
of the Allies, its temporary admin
istrators by the Treaty of Versailles. 
The Lithuanians, scrapping- for their 
independence amid the debris of 
Tsardom, had founded the Republic 
of Lithuania in 1918, with its capital 
at Vilna. Along came the Poles, 
also scrapping for their indepen
dence, and took Vilna. Not down
hearted by the mere loss of their 
capital, Lithuanians scrappily found
ed another capital at Kaunas, then 

I took Memel as a likely seaport. Last
week President Antanas Smetona 
of Lithuania and every other Lith
uanian was satisfied that a pact 
of Nazi agents half been caught red- 
handed fomenting separation in Me- 
mel. For this 83 Nazis were sen
tenced by military court at Kaunas 
to a total of 1,400 years in jail. 
There were also, however, four other 
Nazis. These were convicted of 
murdering yet another Nazi who had 
peached on them to the Lithuanians. 
Last week the convicted brownshirt 
murderers had not been executed 
and President Smetona was expect
ed to commute the death sentences, 
but at Berlin news of the sentence 
arrived just in time for Realmleader 
Hitler to send Sir John Simon and 
Captain Eden away with a harrow
ing denunciation of the Lithuanians 
ringing in their ears.

“Memel is a supreme example of 
the many festering wounds in our 
bleeding frontiers!” was the key
note of German Propaganda Ministry 
Releases, and presumably Adolf Hit
ler also made Membel bleed verbally. 
In 1924 the Great Powers recogniz
ed the conquest of Memel by “award
ing” it to Lithuania which engaged 
to respect minority rights of 40,000 
Germans in the strip of Memel ter
ritory. On the plea that these rights 
were being somehow or other violat
ed Hitler demanded with passionate 
insistence that England intervene.
Back in London, with RealTnleader’s 

appeal ringing in his old ears, Sir 
John Simon sounded France and 
Italy by telephone. It might be a 
good idea, the three great powers 
presently agreed, to give Lithuania 
a light rap on the knuckles. Not 
because she was wrong in trying 
and convicting Nazi murderers, but 
because Lithuanian administration of 
Memel has been heavy handed with 
its Germans generally. When Presi
dent Smetona presently received a 
joint Anglo-France-Italian admoni
tion to be kinder to the Memel “Ger
man minority”, spunky Lithuanians 
snorted, as Europe’s lesser peoples 
often do, that “All the Great Pow
ers are nothing but big bullies!” 

Pinch-hitter.

REIKALAUJAM LIETUVIO VAI
KINO TARP 16—19 METU 

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)

VERSIACKAS
EKSPERTAS
SIUVĖJAS

Siutus ir Overkotus 
siuva užsakymu 

po $21.50
Valo, prosija, ir perdirba 

MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS 
RUBUS.

Darbas atsakantis ir pilnai 
Garantuotas.

8005 CRUMB AVE.
Cleveland (19)

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

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

Frank Kuncaitia
LIETUVIŠKA KEPTUVĖ 

4229 West 130th St.

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

DEAR EDITOR—‘Congratulations, for 
the frankness with, which you ex
pressed your satisfaction in the pre
sent status and trends of the Youth’s 
Forum. It is always the aim of the 
SSS to not only give enjoyment, 
and entertainment to the readers of 
the Forum but at the same time to 
keep in harmony with its editor and 
publisher. Thus, knowing that it' 
is scandal, gossip, and inside in
cidents, as K.J.M. put it, that both 
readers and editor, desire, we are 
immensely pleased, since that it 
“right up the alley” of the Knowsey 
Knoos. Therefore, the entire staff is 
thrown on the snoop-path with one 
object in mind—“Bigger and better 
snoops.”
TRIAN-STUMPUS — Dear 
Bystander, two weeks ago

case 
time 
been

Innocent 
you sub- 
of heart 
our love- 
carefully

mitted to us your 
trouble. Since that 
lorn advisors have ___,
diagnosing your case and have come 
to the following conclusions: It 
seems that vour malady is very much 
similar to that which most young 
men in your stage of life are infect
ed with. Frankly, it is really not 
a case of easing the heart but the 
imagination. All you have to do 
is wake up. It’s only a dream. Give 
your imagination a rest and you 
will find you’re not such a big heart 
throb after all.
STUMPER NO 2—Bear SSS. Who 
is the Black Sheep? Signed, Would 
like to know. Dear Would like to 
know, sorry, but we cannot publish 
the name of this new scandal slinger. 
Not because we are ignorant of his 
identity, but because our code of 
ethics does not permit us o devulge 
the identity of one of our brother 
scribes. However, may we give 
a hint. Do not be misled by 
identity of the sex.
ELECTION NEWS—Last week 
Black Sheep gave forth the unofficial 
A.L.S.C. election results. This week 
the official returns of the election 
held last Friday are given:

President—William Darulis 
Vice President—Bernard Alekna 
Secretary—Helen Glinsky 
Treasurer—Frank Rokus 
Board of trustees—Stanley Alek

na, Anna Millicke, and Connie Ku
bilus.
DID YOU KNOW ■ with additions 
and corrections:

THAT bachelorhood in Turkey is 
a crime. It is fortunate for the 
Hollish boys that there is no such 
law in good old U.S.A.

THAT there are lO,000,Q00 work
ing women in the U. S. Among 
them are deep-sea divers, undertak
ers, paperhangers, steeplejacks, rail
roads, and manual laborers. So 
you see, girls, that marriage and 
home life is the easiest way out 
after all.

THAT all the famous cooks in 
the world are men. After nibbling 
some of Wanda Slovinsky’s apple 
strudel and then devouring all of 
Charlie Praspol’s strawberry short 
cake it is very difficult for me to 
decide which was the better. How
ever, after a period of conscientious 
deliberation Chick’s strawberry cake 
get the nod, again proving the truth 
gets the nod, again proving the 
truth of the above THAT.
STEELTOWN SPY SPEAKS—

Deer cheef, , , .
This whielescee bunche iza swel 

bunche. iyam haven a garand and 
galoreyus tiern. Wish yu wur heer.

Yur fateful spi
S. S. sappo

SSS “CHEEF” ANSWERS—Dear 
Sappo, Congratulation. Y’ou are our 
foremost spy. You have made a 
name for yourself, and we are de-' 
lighted to hear that you are having 
a great time. But remember you're 
in Youngstown on duty, so cease 
your fun and get down to business. 
Listen Sapno, send in a report next 
week or else....

you 
the

tha

Your chief.

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
laukė. 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 <


