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Skubiai Tvarkomas Viešų 
Darby Pradėjimas

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Sustreikavo automobilių 
darbininkai. Toledo, O. — 
Balandžio 23 d. sustreika
vo 2,000 darbininkų Chev
rolet automobilių dirbtuvė
je, kuomet kompanija atsi
sakė išpildyti unijos reika
lavimą padidint algas ir pa
sirašyti su unija sutartį.

Unija reikalauja mini
mum algos 70c į valandą; 
kurie daugiau uždirbą, pa
kelti dar po 5c Į valandą; 
padaryti visą dirbtuvę uni- 
jistine, ir dirbti 37!Z> valan
das Į savaitę.

Sustreikavo plieno darbi
ninkai. Monroe, Mich. — 
Sustreikavo Newton plieno 
dirbtuvės 700 darbininkų 
kuomet kompanija sumaži
no darbininkų skaičių, pa- 
liuosavo dali padėjėjų, pa
likdama tiek pat darbo ir 
tomis pat mašinomis atlik
ti mažesniam skaičiui.

Del sustreikavimo vieno 
departmento darbininkų, to
je išdirbystėje turėjo susto
ti dirbę viso 1800 darbinin
kų. Užvesta unijos dery
bos su dirbtuvės savinin
kais.

Automobilių darbai dar 
pagreitinami. Detroit. — 
Darbai automobilių indus
trijoje šiuo tarpu pakilo iki 
tokio laipsnio kaip jau ne
buvo bėgyje praeitų penkių 
metų. Nekurie spėja jog 
šymet bus išdirbta naujų 
automobilių arti 4,000,000. 
Išsyk šymet manyta kad 
bus pagaminta 3,350,000.

CIevelande pereitą savai
tę buvo sustreikavę bravo
rų darbininkai. Pradėta 
taikymosi derybos.

Nušautas angliakasių va
das. .Springfield, Ill. — Su
sirėmime dviejų unijų ang
liakasių Balandžio 21" d. ta
po nušautas komunistų va-, 
dovaujamos angliakasių li
nijos vadas, šovime apkal
tintas United Mine Work
ers Illinois valstijos prezi
dentas Ray Edmundson. Jis 
tapo areštuotas.

Statyba pakilo. Praeitą 
Kovo mėnesi Suv. Valstijo
se įvairių namų ir dirbtuvių 
statybai išduota leidimų už 
suma <$45,056,000. 1934 me
tais buvo tik už $25,505,000.

RAGINA GELBĖT NRA
Washington. — Buvęs N 

RA administratorius Gen. 
Johnson pataria Kongresui 
palaikyti NRA, išvalyti jo 
trukumus ir palikti kas yra 
jame geriausio, nes naiki
nimas viso NRA, sako, rei
kštų tą patį kaip sudeginti 
visą savo namą norint su
naikinti name esančias ke
lias žiurkes.

PASKIRTI DARBŲ SRIČIŲ VADAI IR VY
RIAUSIAS APLIKACIJŲ PRIĖMĖJAS, 

PRAŠYMAMS PATIKRINTI.

Šią Vasarą Jau Šimtai 
Tūkstančių Gaus

Dirbti

Washington. — Preziden
tas Roosevelt paskyrė savo 
draugą, Frank C. Walker, 
skirstyti viešų darbų pini
gams iš $4,880,000,000 fon
do. Walker priiminės dar
bams aplikacijas ir leis jas 
į darbų skirstymo tarybą.

Visas darbų programas 
bus vykdomas per jau esan
čias 60 valdiškų įstaigų ir 
dar įsteigė tris, naujas val
diškas darbų šakas, kurios 
žiūrės tam tikros srities 
darbus. Viena 'žiūrės ūkių 
gaivinimą ir reikalų tvar
kymą; kita imsis išnaikini
mo pavojų ant gelžkelių 
pervedant skerskelius po ar 
virš gelžkelių. Trečia gi 
rūpinsis elektros apteikimu 
mažiems miesteliams, kai
mams ir ūkiams.
J -------------
PRIEŠTARAUJA BONŲ 

UŽTVIRTINIMUI
Washington. — S. Valsti

jų iždo viršininkai perserg- 
sti Kongresą kad reikės pa
rūpinti naujų taksų sukėli
mui pinigų mokėti karei
viams bonus, jeigu bonų bi
lius bus priimtas.

Kaip žinoma, bonų bilių 
Atstovų Butas jau priėmė, 
dar Senate tas nesvarstyta.

Sako reikėtų pakelti tak
sus nuo paveldybų, nes tik 
iš tų šaltinių butų galima 
tikėtis gauti daugiau pini
gu.

BULGARIJOS KARALIUS 
DIKTATORIUS

Sofia, Bulgarija. — Ka
ralius Boris patapo savo ša
lies diktatorium. Prieš jį 
buvo rengta sukilimas, bet 
karalius spėjo dalyką pa
imti į savo rankas.

Europa Pilna Špiegų
Europoje dabartiniu lai

ku paplitęs špiegavimas vi
sose valstybėse vienų prieš 
kitas, ir sakoma esą apie 
pusė milijono špiegų kurie 
užlaikomi savo valstybių 
įvairiose kitose šalyse.

Tas paaiškėjo kai pasta
rose dienose pagauta kele
tas špiegų, ir Vokiečiai nu
kirsdino dvi savo moteris 
kurios tarnavo špiegais ki
tiems. Ant kiekvieno špie- 
go suimto ir įkalinto, yra 
šimtas laisvėje veikiančių 
špiegų.

60 SUŠAUDYTA
Maskva. — Bal. 16 d. su

šaudyta aštuoni kriminalis
tai. Viso tokiu budu mir-, 
ties bausme nubausta 60 as-i 
menų vieno mėnesio bėgyje, i

BEDARBĖS, SENAT
VĖS BILIUS PRA

VESTAS
Washington. — Bal. 19 d. 

Atstovų Bute tapo priimtas 
Prez. Roosevelto socialės 
apdraudos bilius, kuris ap
ima senatvės pensijas, be
darbės andraudą ir federa- 
lę pagalba negalintiems pa
tiems dirbti.

Tarimas pavestas Senato 
finansų komitetui, kuris bi
lių gal but palaikys iki bus 
užbaigta su kareivių bonų 
klausimu ir NRA likimu.

Townsendo ir Lundino 
biliai liečianti senatvės pen
sijas ir apdraudą laike be
darbės tapo atmesti.

PERSERGSTI HITLERĮ
Berlinas. — Anglija ir 

Italija persergėjo Vokieti
ją palikti ramybėje nugink
luotą Rheinlandą, kuris yra 
neutrališku ruožtu tarp V o- 
kietijos ir Prancūzijos.

Vokiečiai, kiek nujaučia
ma, ruošiasi pasiimti tą vi
są sritį ir valdyti kaip jiems 
patinka. Tada jau susiei
tų šonais su Prancūzija.

Hitleris tariasi su savo 
partijos vadais ką atsaky
ti Tautų Sąjungai, kuri iš
barė Vokietiją del panaiki
nimo Versailles suvaržymų 
ir pasiskelbimo ginklavimo
si.

LAVAL VYKS RUSIJON
Paryžius. — Prieš porą 

savaičių Prancūzija ir Ru
sija pradėjo tartis apie mi- 
litarišką pagalbą. Kaip tik 
tos sutarties turinį peržiū
rės Prancūzijos kabinetas, 
tuoj užrubežinių reikalų 
ministeris Lavai vyks į Ru
siją.

Tuo tarpu Prancūzai gal
voja kaip vėl atnaujint san- 
tikius su Lenkija, kuri pa
krypo Vokiečių pusėn, bet 
nieko nepeša. Lavai mano 
apsilankyt ir Varšavoje.

STATYS DIDELĮ KANA
LĄ

Prez. Roosevelt planuoja 
budavoti didelį kanalą per 
šiaurinę dalį Floridos pu- 
siausalio, nuo Atlantiko į 
Meksikos užlają. Tam tik
slui pinigus žada skirti is 
viešų darbų fondo. Kana
las eis upių keliais ir per 
sausžemį. Viso kanalas bus 
180 mylių ilgio, 65 mylios 
kanalo bus- iškasta tiesiog 
per sausžemį. Šis kanalas 
sutaupys laivams dvi, tris 
ir keturias dienas laiko ir 
iki 1000 mylių kelio, taipgi 
nereiks laivams susitikti su 
jurų audromis kokios esti 
sukant aplink Floridos ra
gą. . ___

ŽEMĖS DREBĖJIME 
ŽUVO 3152 ŽM.

Taihoku, Formosa (Japo
niška sala). — Balandžio 
20-21 dd. čia užėjo didelis 
žemės drebėjimas, nuo ku
rio žuvo 3,152 gyvastįs, arti 
10,000 kitų žmonių sužeista, 
ir nuostolių pridaryta už 
apie 3 milijonus dolarių.

Japonija greitai parūpino 
Raudonojo Kryžiaus pagal
bą nukentėjusiems.

NUO MALARIJOS ŽUVO 
54,000 ŽM.

Colombo, Ceylon. — Šio
je saloje pastarų kelių mė
nesių bėgyje nuo malarijos 
epidemijos mirė 54,000 žmo
nių, bet epidemija vėl pra
dėjo labiau plėtotis.

REIKALINGIAUSIAS 
“MANIFESTAS”

Maskva. — Sovietų vy
riausybė, paminėdama Le
nino 65 metų gimimo su
kaktuves išleido labai Ru
sijos vargšarris , naudingą 
manifestą — nupigino bul
vių kainą!

MOTERYS SUMUŠĖ 
RAUDONUOSIUS

Santiago, Čile (Pietų A- 
merika). — Šioje respubli
koje moterims suteikta bal- 
cavimo teisė. Pirmuose bal
savimo teisė. Pirmuose bal- 
mušimui komunistų ir so
cialistų Santiago ir Valpa
raiso miestuose. Komunis
tu kandidatai nepraleista 
nei vienas.-

DIDINS JAPONIJAI 
MUITĄ

Washington. — Kongrese 
eina skubus ruošimasis pa
gaminti patvarkymą uždėti 
aukštesnius muitus ant va
tos audinių tikslu apsunkin
ti įvežimą pigių audinių iš 
Japonijos ir pagelbėti vie
tos audimo industrijai.

RENGIA DIDELIUS 
KARO LAIVYNO 

MANEVRUS
Suv. Valstijų karo laivy

no vyriausybė skubiai ruo
šia planus milžiniškiems ju
rų manevrams, kurie pra
sidės Gegužės 1 d. Pacifi- 
ko vandenyne ir tęsis visą 
mėnesį laiko.

Gegužės 1 dieną, didžiau
sia Amerikos karo laivyno 
armada kokia kada buvo 
sutuokta į vieną vietą tai
kos metu, paplis Pacifike ir 
uostuose milžiniškame tri
kampyje 5 milijonų ketvir
tainių mylių plote tarp Pu
get Sound, Alaskos ir Ha
waii Salų.

Manevruose dalyvaus 177 
paviršio laivai, kurių tarpe 
yra didžiausi karlaviai, lyg 
plukančios tvirtovės; 450 
karo lėktuvai, 32 submari- 
nai, ir apie 55,000 jūreivių 
ir jų1 viršininkų.

Ypatinga kad tuo pačiu 
laiku Japonijos karo laivy
nas darys tokius pat savo 
manevrus už apie 2000 my
lių toliau į vakarus.

Šiais manevrais Suv. Val
stijos apsispręs ar apsimo
ka steigti oro laivyno sto
tis Alaskos pakraštyje, gy- 
nimuisi nuo užpuolikų iš 
Azijos.

LIETUVAI DUOTA 
PERSERGĖJIMAS

Londonas. — Anglija, I- 
talija ir Prancūzija, svar
biausios valstybės garanta
vusios Tautų Sąjungos sta
tutą Klaipėdos kraštui, pa
tiekė Lietuvos vyriausybei 
pareiškimą del Klaipėdos 
krašto Vokiečių. Lietuvai 
primenama kad nors Klai
pėdos kraštas yra jos val
džioje, to krašto Vokiečiai 
turi būti prileidžiami prie 
sudarymo Klaipėdos krašto 
direktorijos.

Tas pareiškimas Lietuvai 
duota po nuolatinų Vokie
čių spyrimųsi “sudrausti” 
Lietuvą Vokiečius “perse
kiojus”. ...

Sakoma kad šis protestas 
esąs trečias pastarų savai
čių bėgyje. Lietuva i pi lo
mesnius protestus pareiškė 
jog Vokiečiai gyventojai at
sisako su Lietuviais veikti.

Vokiečiai veda savo gin
čus su aliantais ir toliau. 
Šiose dienose Hitler rengia 
savo atsakymą Tautų Są
jungos tarybai į jos-išneš
tą protestą prieš Vokietiją 
del jos ginklavimosi.

Vokiečiai Ruošia Jauni
mą Karui

Vokiečiai smarkiai ruiMa 
savo jaunimą militariškam 
užsiėmimui. Užlaikoma va
sarinės stovyklos, kuriose 
telpa 30,000 jaunuolių. Jie 
lavinami visu greitumu ka
riauti, vartoti ginklą.

Viskas užlaikoma slaptai 
ir niekas prie tų stovyklų 
neprileidžiama.

Yra tam tikros vietos ku
rios vadinamos “paukščių 
ir žvėrių apsaugojimo” plo
tai. Ten tai atliekama vi
sas militariškas darbas.

Ten yra rūsiai žemėse, 
kurie vadinami “bulvių rū
siais”, bet jie prikrauti gin
klų.

Keliai į tas vietas yra vi
sai apleisti, kad neišrodytų 
jog ten galima privažiuoti. 
Nazių sargai nepraleidžia 
ten nieką privažiuoti nei 
prieiti. Išdėta visokios iš
kabos draudžiančios žmo
nes už tam tikrų ribų pra
eiti.

Kaip tik prasidėjo Vokie
tijoj bruzdėjimas prieš Lie
tuvą del Klaipėdos išdavikų 
nubaudimo, tuoj prasidėjo 
gyvuhias apie tuos “bulvių 
rusins” ir “paukščių ir žvė
rių” vietas,, kur subėgo Vo
kiečiai būti gatavi karui.

Suv. Valstijų senatas pa
skyrė dar $1,750,000,000 su
mą pagelbėjimui mažų na
mų’ savininkams nuo pra
radimo savo namų.

“Elektriška Akis” kuri Suseks Automobilių
Važinėjimo Greitumą Ohio Vieškeliuose

Čia telpanti du paveikslai parodo 
photo-elektriškus aparatus kurių pa
galba Ohio valstijos kelių biuras 
daro bandymus imti paveikslus vieš
kelių važinėtojų surinkimui žinių 
apie automobilių važinėtoji! apsiėji
mų ant vieškelių.

Šviesos prožektorius (kairėje) lei

džia šviesos spindulį skersai k lia' į 
photo-elektrišką prietaisą (kur s pa
rodoma dešinėje).

Automobilis važiuojantis keliu už
kerta šviesos spindulį einantį iš 
projektoriaus į kitam kelio šono pa
statytą aparatą ir tada ap ratas
pradeda suktis ir fotografuo i le
kiančio automobilio paveikslą ant
judamos filmos.

Tie prietaisai veikia priel likyti 
prie Z3-voltų storage batarejos.

Išskaičiuojant laiką tarp nukirti
mo šviesos spindulio prabėgančio 
automobilio ir pradėjimo veikti pa
veikslus darančio aparato galima 
tikrai nustatyti vidutinis greitumas 
važiuojančio automobilio.

Pirmutiniai bandymai su tuo pho- 
to-elektrišku aparatu jau daryta ir 
pasirodė pasekmingi.

Didele Iškilmė Chicagoje 
Gegužes 5 d.

Padedama Dariaus-Girėno Paminklui Pamatas

Chicago, Ill. — Visa Chi- 
caga ruošiasi prie didelių 
iškilmių, kiek tas liečia Lie
tuvius. Ruošiasi prie pradė
jimo darbo statyti Dariaus- 
Girėno paminklą.

Iškilmės bus sekmadieni, 
Gegužės 5 d., nuo 1 vai. po 
pietų, Marquette Parke.

ši iškilmė bus tai kasimas 
pamatų musų Atlantiko nu
galėtojams, Dariui ir Girė
nui. Šią vasarą, dviejų me
tų sukaktuvėse jų žuvimo, 
įvyks to paminklo atiden
gimas.

Paminklo pamatų kasi
mo iškilmė bus prie inėjimo 
į Marquette Parką, ties 67-

RAGINAMA RUOŠTI KOMP. STASIO ŠIM
KAUS 30 METŲ MUZIKOS DARBO 

SUKAKTUVIŲ MINĖJIMĄ

Jautri, tauri, gandi Lie
tuviška daina nuo gilios se
novės laikų lydi musų tau
tos gyvenimą, jo įvairiuose 
pasirenškimuose, varguose 
ir džiaugsmuose. Ir savo 
asmens pergyvenimus, ir 
kilnius tautos siekimus Lie
tuvis iš seno daina apreiš
kia.

Prieš 30 metų, vergijos 
varžtams kiek susilpnėjus, 
Lietuviška daina, amžius 
musų sodžiuose tyliai niū
niuojama, išėjo į viešumą 
ir plačiai susidėjo visu savo 
stebuklingu grožiu bei ga
lia. Anų prieškarinių “Lie
tuviškų vakarų” dainos jau
dino visą šalį, žadino Tėvy
nės laisvės ir šviesos t;*o- 
kulį: “Lietuviais esame mes 
gimę, Lietuviais norime ir 
but”. Pagarba tat musų 
dainai ir visiems jos kūrė
jams, kėlėjams bei ugdyto
jams.

Prieš 30 metų pirmas j :1a- 
taus masto chorų organiza
torius, musų dainos puoš
niais harmonijos rubais la- 
bintojas ir jos kėlėjas b; vo 
komp. Stasys Šimkus. Ir 
per ištisus šiuos tris deši1 .it- 
mečius atkakliai, energingai 
kaipo kompozitorius, diri
gentas ir chorvedys, di b- 
damas, jis susikaupė did< lių 
nuopelnų Lietuviškai dar ai 
bei muzikai, taip pat c o- 
rams ir visiems dainos mo
kytojams.,.

Taigi, šioms sukaktuvėms 

ta gatve ir So. California 
J avenue.

Laike iškilmių ore skrai
dys lėktuvai, Dariaus-Girė
no posto veteranai atmar- 
šuos į iškilmių vietą, ir bus 
kitokį paįvairinimai.

Taigi, amžinas paminklas 
musų narsiems vyrams jau 
stojasi kimu!

Butų geistina kad į šias 
iškilmes suvažiuotų kuodau- 
giausia Lietuvių iš Chicagos 
ir apielinkių.

Komitetai kurie turi ko
kių aukų, pasistengkit jas 
persiųsti j Dariaus-Girėno 
Paminklo Fondo komitetą 
Chicagoje.

minėti komitetas mano kad 
visi chorai, dainininkai bei 
dainos mylėtojai privalėtų 
sutartinai ne tiktai jubili- 

kartu ir musų kil
nią gainą pagerbti. Gra
žiausiu ir reikšmingiausiu 
budu šitas pagerbimas bus 
įvykdytas jeigu vienu laiko
tarpiu, visur, kur yra Lie
tuviški chorai (ir už nepr. 
Lietuvos rubežių) plačiau ir 
garsiau susidės komp. St. 
Šimkaus harmonizuotos ar 
sukurtos dainos. Todėl kvie
čiame visus Lietuviškus 
chorus, tiek nepr. Lietuvoje, 
tiek užsieniuose, š.m. Gegu
žės mėn. suruošti Šimkaus 
dainų vakarus, su paskaito
mis apie Jubilijatą ir Lie
tuvišką dainą bei jos reikš
mę musų tautai. Šių vaka- 
T-ų pajamas ar bent jų dalį, 
padengus visas išlaidas, pra
šome skirti musų komitetui, 
kuris tuo budu surinktomis 
lėšomis išleis St. Šimkaus 
dainas ir muzikos veikalus. 
Visi chorvedžiai, kurie su
ruoš kalbamus dainų vaka
rus, gaus atminčiai Komi
teto išleistus St. Šimkaus 
veikalus, su Jubilijato įrašui.

Komitetas neturi nei pa
jėgumo, nei galimumo va
karų ruošime chorams pa
gelbėti ; viskas paliekama 
vietos pajiegoms. Kur yra 
du, trys ar daugiau chorų, 
ten geistina vakarus ruošti 
bendrai, tarpusavyje susi-

(Pabaiga ant 7-to pusi.)
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PITTSBURGHO PADANGE
Pittsburgh© Plieno Cen

tro Garbe Pasibaigė
Kaip žinovai tikrina, Ohio 

valstija pirmą kartą istorijoje 
pralenkė Pennsylvaniją gamini
me neapdirbto plieno ir tūlų 
plieno liejinių.

Tas atsitiko 1932 metais, ka
da Ohio valstijoje buvo paga
minta plieno 100,000 tonų dau
giau negu Pennsylvanijoj.

Ohio pasivarė pirmyn ir 1933 
metais pravirsi jo 300,000 tonų.

Nors už 1934 metus skaitli
nės dar nesurinktos, spėjama 
kad pernai pažingėjimas buvo 
dar didesnis.

Jau prieš 1932 metus Ohio 
valstija pralenkė Pennsylvaniją 
paprastos geležies liejime.

Taip tai Pennsylvaniją ir 
Pittsburgho distriktas, buvę ap
šaukti pasaulio plieno centru tą 
viršenybę turėjo užleisti kitai 
valstijai.

Pennsylvaniją dar 1933 mot. 
stovėjo kiek pirmesnėje vieto
je apdirbtų plieno ir geležies 
plotvių gamyboje, tačiau Ohio 
ir Chicago-Gary distriktai pa
darė didelę pirmynžangą ir to
je šakoje. Spėjama kad šitame 
Pennsylvaniją bus/ pralenkta 
kada pasirodys < 1934 m. skait
linės.

Kaip oficialės skaitlinės pa
rodo, Pittsburghas daugiau ne
gali girtis jlidžiausiomis plieno 
ir geležies išdirbystėmis. Tie
du kiti distriktai paėmė pirme
nybę gaminime gelžkeliams be
giu, štangų, plotvių ir kitų tū
lų plieno ir geležies gaminių, 
įsirengdami sau geresnes, mo- 
derniškesnes dirbtuves.

Pittsburgho miesto vadai sa
ko reikalinga yra Įsteigti pla
navimo komisiją kurios užduo
tis butų jieškoti Įvairių smul
kių industrijų ir traukti jas į 
šį miestą, Į vietą palengva nyk
stančios plieno industrijos.

Industrijų vadai dar ir dabar 
prisimena ir apgailauja kad 
virš 30 metų atgal pasprūdo iš 
Pittsburgho rankų automobilių 
industrija, kuri nuėjo toliau Į 
vakarus ir dabar prisideda prie 
traukimo į ten pačios plieno 
industrijos.
NORI GAUTI DAUG PINIGU 

PENN. DARBAMS
Pennsylvanijos viešiems dar

bams norima gauti daug milijo
nų dolarių iš Prez. Roosevelto 
viešų darbų fondo.

Paveizdan, potvinių kontro
liavimui didžiųjų upių Alleghe
ny, Monongahela ir Ohio sri
tyse norima gauti $70,000,000.

Šiaip įvairiems kitiems dar
bams rūpinamasi išgauti šim

to milijonų sumą. Tą sumą 
nori panaudoti išstatymui val
stijoje įvairių viešų namų, ku
rių trūksta.

Visi tie projektai paims dar
ban desėtkus 'tūkstančių bedar
bių.

83,722 STUDENTŲ PARAPI
JINĖSE MOKYKLOSE

Pittsburgho diocezij os para
pijinėse mokyklose geresniais 
laikais studentų skaičius siekė 
iki 85,000. 1932 metais buvo 
nupuolęs iki 83,297. Šymet gi 
tose pačiose parapijinėse mo
kyklose yra 83,722 studentai.

Pittsburgho miesto ribose 
tų mokinių skaičius siekia 42,- 
855. Kiti išsimėtę miesteliuo
se ir kaimuose.

Diecezijoje yra 231 parapiji
nės mokyklos ir 1,986 mokyto
jos. Pittsburgho diecezija ap
ima šiuos apskričįus: Alleghe
ny apskritį su Pittsburghu, In
diana, Armstrong, Beaver, But
ler, Fayette, Lawrence, Wash
ington ir Westmoreland.

Sakoma kad katalikų parapi
jinėse mokyklose visoje šalyje 
esama apie 2,500,000 mokinių, 
kuriuos užlaiko ir mokina pa
tys parapijonys savo kaštais, 
be miestų ir valstijų pagalbos.

DAYTON
IŠTEISINTAS. Prieš Kalė

das, policijantas Parker iš Ge
orgia valstijos, atsekė čia savo 
žmoną su pabėgusiu kitu vyru, 
jos meilužiu. Užtikęs tą vyrą 
telegrafo įstaigoj, nušovė.

šiose dienose atsibuvo šovi- 
ko byla, ir prisaikintų sprendė
jų teismas pripažino šoviką ne
kaltu. Parker linksmas išva
žiavo atgal į Georgia valstiją, 
ir savo mieste vėl pradės eiti 
policijanto pareigas.

TEISINGA PASTABA. Vie
tos dienraštis ‘Daily News’ ap
žvalgoj rašo kad Amerikos ko
munistai garsiai, šūkauja už 
laisvę žodžio, spaudos, nors čia 
Amerikoj tokia laisvė yra. Bet 
komunistinėj Rusijoj visai to 
nėra, nei žodžio nei spaudos 
laisvės, ir komunistai nieko ne
sako.

BROLIAI LIETUVNINKAI 
NEPATENKINTI. čia gyve
na nemažas skaičius Mažosios 
Lietuvos vadinamų Lietuvnin
kų, kurie yra Vokiškos dvasios. 
Dagirdę kad Lietuvos teismas 
nubaudė Klaipėdos krašto išda
vikus nazius, tie Lietuvninkai 
sako, nereikėjo jų bausti, nes 
Klaipėda esanti Vokiečių kraš
tas.... Tai tau ir Lietuviai.

“D.” Rep.

ARGENTINA
ARGĖNTINOS LIETUVIAI 

UŽVEDĖ KOVĄ PRIEŠ 
KOMUNISTUS

“Argentinos žinios” rašo:
Argentinos Lietuvių' kolonija 

yra jauna, nesusigyvenus. Pa
tys pirmieji Lietuviai emigran
tai, apleidę savo kraštą be jo
kio prisiruošimo, be jokio vi
suomeninio išsilavinimo,, atsi
dūrė visai kitose sąlygose, ku
rios ir leido jiems nukrypti į 
blogąją pusę. Torais sąlygomis 
ir apystovomis pasinaudojo pa
gedęs elementas, kurs gražiais 
pažadais, darbininkišku rojum 
sugebėjo patraukti apie 90 nuo
šimčių Lietuvių emigrantų. Pir
moji Lietuvių emigracija buvo 
visiškai komunistiška, kas bu
vo ne komunistas-rytojietis tas 
buvo visur tarp Lietuvių perse
kiojamas, skundžiamas ir šmei
žiamas per komunistų šmeiž- 
lapį “Rytojų”.

Esant tokioms apystovoms, 
buvo sunku pasireikšti ne tik 
tautiniai, bet ir kurioje nors 
kryptyje ir tik Lietuvių komu
nistiniam veikimui pasiekus au- 
kščiausį laipsnį, juose pačiuose 
iškyla peštynės, vogimai, pasi
savinimai ir tik iš šio Lietuviš
ki artojėliai pamato savo blogą 
kelią ir savo vadų šunybes, ku
rie vardu komunizmo ir žemiš
ko rojaus jų kišenes kraustė. 
Iš čia prasideda jų nykimas. 
Prie jų nykimo prisideda ir bu
vus Revoliucija, kuri duoda 
mirtiną smūgį “Rytojui” ir 
apie jį susispietusiai grupei.

Padoriam Lietuviui buvo 
skaudu žiūrėti į šią komunisti
nę bandą, kuri be žmoniškumo 
pažymių, niekino, bjauriojo vi
sa kas tik Lietuviška.

Tat ir aišku kodėl susikūrė 
.Argentinos Lietuvių Tautinin
kų Sąjunga, kuri išplėsdama 
savo veikimą sukurė visose Ar
gentinos provincijose savo sky
rius, kurie viens kitam padėda
mi ekonominiai ir kultūriniai, 
veda, viešą kovą ■ prieš Lietuvių 
komunistų ir šiaip išsigimėlių 
grupes, kurių visais pakraščiais 
yra pridygę.

Tikimės kad šiais metais, 
Lietuvių Namams perėjus į 
naują vadovybę, bus atkreipia
ma tinkamas dėmesys į Buenos 
Aires kolonijos demoralizuoto- 
jus ir šiaip pragaištingus asme
nis, kurie iki šiolei parazitavo. 
Patys naujosios Lietuvių Na
mų tarybos užsimojimai ben
drinti visas kolonijos pajiegas, 
kurios nėra anti-Lietuviškos, 
tuo pačiu privers tą negeistiną 
elementą atsiskirti ir nesimai- 
šyti rimtų organizacijų tarpe, 
kurie savo veikimu trukdo or
ganizacijų vystymąsi.

KAIP BUVO PASITIKTAS ADV.R. SKIPITIS 
IR KĄ JIS PAPASAKOJO APIE 

SAVO KELIONES TIKSLĄ
Rašo JONAS VALAITIS 

Specialus “Dirvos” Korespon
dentas New Yorke.'

(Tęsinys iš. pereito nr.)
Kaip Vokiečiai pasivergė Lie

tuvius. Vokiečiai pradėjo spau
sti Klaipėdiečius ekonomiškai, 
pasamdydami vietos Vokiečius 
valdininkus, papirkdami veikė
jus. Vėliau jau Vokietija pra
dėjo atkaklią ekonominę kovą, 
išskolindami iš Vokiečių bankų 
net 40,000,000 litų Lietuviams 
ūkininkams, sąlyga kad jie 
balsuotų į Seimelį už Vokie
čius. Kadangi kaimai maži, gy
vena po 5 ūkininkus, kurių 
dažniausia du Vokiečiai ir trys 
Lietuviai, balsuojant labai ge
rai gali sužinoti kas už ką bal
savo, nors ir slaptai balsuoja
ma. Todėl jei balsuoji už Lie
tuvius — tuoj reikalauja kad 
ūkininkas grąžintų paskolą. O 
iš kur greit grąžinsi ? O prie 
to turinčiam iš Vokietijos ban
ko paskolos, leidžia Tilžėj, Vo
kietijos pusėj, parduoti ir kiau
laitę. Iš kitos pusės, Lietuvis, 
jei ir balsuoja už Lietuviškas 
pavardes, Lietuvius, ir tų dau
gelis’ buvo parsidavusių Vokie
čiams.

Klaipėdai pavojus sumažėjo. 
Pradėjus Lietuviams stiprėti. 
Vokiečiams itin parupo, ir Sei
melis pradėjo Dierktorijų nt- 
tvirtinti. Darėsi nesusiprati
mai, kuriems' galas turėjo pri
siartinti. Vokiečių vaistais ir 
Lietuva pradėjo gydyti. Jei iš 
ūkininko Vokiečiai reikalauja 
grąžinti paskolą, tegul ūkinin
kas grąžina, Lietuvos žemės 
Bankas paskolą duoda. Ūki
ninkas išsilaisvina' iš Vokiečių 
vergijos. Vokiečiai atsidūrė 
desperacijoje. Pradėjo grasin
ti perversmu, užpuolimu iš Vo
kietijos, o paskui Lietuvių iš- 
kerium! 1933 metais miške
liuos jau pradėjo Lietuvos sar
gybiniai užtikti Vokiečius besi
mankštinant mėnesienoj su gin
klais. Iš Karaliaučiaus ir Til
žės pradėjo plaukti ginklai iv 
sprogstamoji medega į Klaipė
dos kraštą. Sukilimą ruošti 
pasimokyti Klaipėdiečius Vo
kiečius net Muenchene mokė, 
nekalbant jau apie Karaliaučių 
ir Tilžę. Akivaizdoje to, Lie
tuva susirūpino ir pradėjo vei
kimą griežtai sekti. Ir susekė 
daug.

Ruošiančius perversmus Lie
tuviai pradėjo sodinti į šaltą
ją: Tie pradėjo grasinti karu. 
Bet už tai karo dar niekas ne
skelbė. Ir įžymiausias sukili
mo vadas dvarininkas Von Neu
mann atsidūrė kalėjime ir bu
vo priverstas pasimokyti Lietu
viškai bent valgyt paprašyti... 
Daužėsi, grasino, bet karo vis- 
tiek nebuvo. Pagaliau, sukili
mą ruošusieji nusimena ir pra
deda vienas paskui kitą nusi
vilti ir išdavinėti Lietuvai są

ra planus. Išdavikus Vokiečiai 
pradėjo terorizuoti. Kai pasie
kė jau žudynių, tada Lietuvos 
kariumenės teismas paėmė by
lą į savo rankas, ir ją išnagri
nėjo, atrado kaltus ir nuteisė.

Trys kambariai ginklų. By
los metu Vokiečiai skelbė kad 
kaliniai proto netekę pasakoja 
nežiną ką: įvardino tokį žymų 
Vokietį kaip Horn, buk jis be
protis. Bet Lietuviai teismo 
procedūrą filmavo ir kalbas re- 
kordavo. Ir parodytos filmos 
ir kalbos neparodė jokių bepro
tystės žymių, o užsienio kores
pondentai gavo progos patys 
du kaltinamaisiais kalbėt ir pa
matė kad Vokiečiai tik prasi
mano. Vienas korespondentas, 
labai simpatizavęs Vokiečiams, 
net iš Anglijos atvažiavo, ir 
paskui atšaukė ką prieš Lietu
vą rašė. Ką Vokiečiai rengėsi 
daryli rodė trysykambariai pri
krauti ginklų ir sprogstamos 
medegos.

Teismo sprendimo metu sve
čias Skipitis buvo Paryžiuje ir 
ten patyrė žinias. Bylos metu 
Kaune kasdien nebūdavęs teis
mo salėje, bet kaip advokatas, 
labai domiai stebėjo įdomiąsias 
bylos dalis. Pasak svečio, jei 
Vokietis Hauptmann Amerikoj 
už nužudymą Linhbergho vaiko 
nuteistas mirti tai kodėl Lietu
vai už Jesučio nužudymą nenu
teisti mirti kaltininkų? Ir dar 
jei prašys pasigailėjimo, gal 
Lietuvos prezidentas mirties 
bausmę pakeis. Del to karo ne
bus.

Lietuviai papratę per 700 
metų girdėti Vokiečių grąsini- 
mus. Jie visada norėjo mus 
užsmaugti. Bet nepavyks. Lie
tuviai kasdien stiprėja, o Vo
kiečiai silpnėja. Jei Japonai 
savo valstybėj, o Italai savojoj 

j gyvena, kur jiems kasdien yra 
pavojus iš ugniakalnių, tai Lie
tuvai tokių Vokiečių pavojai 
tik “baikos”. . . .

Vokiečiai prižadėję Klaipėdos 
neliesti. Diplomatiškai ir lega
liai į Klaipėdos kraštą Vokie
čiai nieko neturi ir neturės. Jie 
1928 metų Sausio mėnesį pasi
rašė kad į Klaipėdos kraštą jo
kių pretenzijų niekad neturės. 
Su Latvija ir Estija Lietuva 
turi sutartis. Su Sovietų Rusi
ja irgi gerai sugyvena, tiek eko
nomiška, tiek politiškai. Visi 
geriausia žino kad Vokiečiai 
nesitenkina Klaipėdos kraštu, 
Danzigo koridorium, ar kitu 
mažu žemės plotu. Jie užsi
moję pagrobti Lietuvą, Latvi- 

j ją, Estiją, Suomiją ir Europos 
| Rusiją. Tą žinodami visi už
puolamieji sudarę sutartis ir 

j bendrai ginasi. Anglai intere- 
suoti palaikyti Europoj lygsva- 

i rą, o Prancūzija nuolat dantį 
galanda prieš Vokiečius, kaip 

į Vokiečiai prieš Prancūzus. Ita- 
i lijai svarbu kad Vokietija ne- 
I butų stipresnė už Mussolinio

BROOKLYNO - N. Y. IR 
NEW JERSEY ŽINIOS

Atviras Laiškas Socialis
tų ALTASS Komitetui . « . . ■ . ---

Didžiojo’ New Yorko Dariaus- 
Girėno Paminklo fondo komi
tetas išleido atvirą laišką AL- 
TA.SS komitetui, kuris ragina 
Amerikos Lietuvius dar kartą 
aukauti “antram skridimui”. 
Komiteto valdyba padaro kele
tą priekaištų ALTASS’ui sąry
šyje su dabar rengiamu išskri
dimu ar išleistuvėmis.

štai kaip maždaug sakoma: 
“Skridimo atidėjimo šių me

tų pavasariui motyvą Fondas 
pripažysta rimtu: negalima 
skridimą vykdyti neprisiruošus 
tinkamai lakūno ir lėktuvo. Ta
čiau (Brooklyno) Fondas pasi
piktino kai paaiškėjo kad AL- 
TASS’o centro ilgai teigtas 
tvirtinimas apie įvairius ‘išgau
tus’ leidimus (pasirodė: lėktu- 
tuvui nugabenti į ‘Lietuvių pik
niką’) ir ‘greitą išskridimą’ ‘net 
išleistuvės surengta, tuo tarpu 
kai centras nei svajoti nesvajo
jo apie lakūno išleidimą kelio
nėn, nes lakūnas neprašė ir ne
turėjo leidimo ir pat lėktuvas 
buvo išardytas) pasirodė per
dėta.

“Fondas kviečia ALTASS’o 
centrą kad pirm negu prašys 
tolimesnių aukų ir aviacijos 
dienų rengimo, atsiųstų šiam 

tėvynę, del to Vokiečiai priešų 
iš visų pusių turi, ir apie karą 
prieš Lietuvą nei galvoti ne
tenka.
KAS ,TA DRAUGIJA UŽSIE 

NIO LIETUVIAMS 
REMTI?

Vyriausį atvažiavimo tikslą 
į Ameriką svečias Skipitis nu
pasakoja vėliausia ir jau gerai 
sudominęs klausytojus, jį klau
siančius reporterius, pasikalbė
jimuose iškeltiems klausimams 
atsakydamas. Draugija Užsie
nio Lietuviams remti trumpai 
rašoma inicialais DULR. Kaip 
jos pirmininkui, pasak svečio, 
jam nepažinti užsienio Lietu
vių butų nesąmoninga. Del to 
susipažinti su trečdaliu Lietu
vių jis ir atpuškeno.

Beje, nieko nepasakiau apie 
patį svečią. Bet kadangi jau 
jo apibudinimas musų spaudo 
je pirmiau tilpo, pažymėsiu tik 
trumpai kaip jis mums New 
Y'orkiečiams atrodė. Tai malo
naus, draugingo, tėviško budo 
žmogus. Demokratingumu to
li pralenkęs musų Amerikoje 
gyvenančius demokratijos skel
bėjus. Jis praktiškas demo
kratas. Idealistas, auklėtojas, 
tipingas Lietuvis, plačių pažiū
rų, greit virškinąs musų reika
lus, domiai sekąs musų gyveni
mą, pasielgimus. 'Kalba labai 
aiškiai, suprantamiausia kalba. 
Kiekvienas jį išgirskit, pama- 
tykit, pamilsit.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Fondui ir kitiems vietiniams 
kolonijų komitetams lakūnui ir 
lėktuvui išgautų iš valdžios lei
dimų fotostatines nuotraukas' 
bei pilną reikalingų užpirkimų 
sąmatą. Tada visuomenė pa
matys tikrąjį skridimo organi
zavimo stovį ir noriau rems fi
nansavimą, ir ALTASS’o cen
trui neteks bereikalingai pa-' 
tiems nervintis ir visuomenę 

; erzinti. Be prašytų nuotrau
kų ir apyskaitų, Fondas negali 
visuomenės sudėtų pinigų- per
duoti ALTASS’o ar kitų pla
nuojamam skridimui ir negali 
visuomenės raginti aukauti AL 
TASS’ui.”

Ar ALTASS patiekė šiam 
komitetui aiškias apyskaitas ir 
fototatinius įrodymus nežinia, 
tačiau Didžiojo New Yorko Da
riaus-Girėno Fondo komitetas 
nerimtai daro jeigu susiorgani
zavęs paminklo statymą rem
ti, paskui stojo dirbti naudai 
.ų kurie Dariaus-Girėno vardą 
išnaudoję savo bizniui, paken
kė paminklo statybai.

Paminklas Chicagoje jau sta- 
rarca, pinigų reikia. Kodėl ko
mitetas nepasirūpina atlikti sa
vo pareigos? Taut.

PAGERBKIME SAVO 
MOTINAS!

Vienas iš reikšmingiausių pa
rengimų Brooklyne, tai musų 
motinų pagerbimas, įvyks Ge
gužės 4 d., nuo 7:30 vak., Liet. 
Am. Piliečių Klubo salėje, 80 
Union avė. šį parengimą ren
gia New Yorko Tautinių Orga- 
lizacijų Centras.

Visi mes esame vaikai ir vi
si turime ar turėjome motinas, 
visiems tat yra brangi ir ta 
diena kuri skiriama motinai 
pagerbti.

Pagerbkime savo motinas at- 
ivesdami į šį joms skiriamą 

■vakarą,- nes daugiausia ir gal 
ik joms turime būti dėkingi 

ir skolingi tuo ką mes šiandien 
turime ir kas mes esame.

A. Alien.

DIDELIS RADIO VAKARAS
Atvelykio sekmadienį, Balan

džio 28 d., Klasčiaus salėj, Mas- 
pethe, įvyks svarbios basket- 
aolo rungtynės už Lietuvių bas- 
ketbolo čampionatą. Rungsis 
dvi stipriausių vietos Lietuvių 
basketbolo komandos: Brook
lyn Liths ir Maspeth Knights. 
Laimėtojams skiriama dovana.

Prieš ir po rungtynių bus šo
kiai, grieš Lietuvio Avižonio 
orkestras, kuris visada pasižy
mi gražia Lietuviška ir Ameii- 
koniška šokių muzika.

Šį vakarą rengia Lietuvių 
radio programo vedėjas J. Gin- 
kus radio programo naudai.

Pradžia 6 vak. Rep.

- J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.
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HAMBURG-AMERICAN LINE

Rengia ir prižiūri 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

“STUTTGART”
Išplauks iš New Yorko 

BIRŽELIO 5 d., 1935 
tiesiai be persedimo į Klaipėdą

o
TREČIOS KLESOS KAINOS:
IŠ NEW YORKO

1 KLAIPĖDĄ 
$9750

J ABI PUSI 
1 KLAIPĖDĄ IR ATGAL 

$16700

CHICAGO ir apielinkėse — 
Gegužės 3 iki 17 d.

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

PITTSBURGHE ir apielinkė
se — Gegužės 21 iki 24 dd.

PHILADELPHIJOJ ir apie- 
linkėje — Gegužės 26 ir 27 dd.

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

BALTIMORE — Birželio 7 
ir 8 dd.

WASHINGTON — Birželio 
9 d.

NEW YORK CITY — Bir
želio 11 d.
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Pridedant Jung. Valst. Taksus 

• NORTH GERMAN LLOYD

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir 
kitus tautinius laikraščiur, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.
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Dirvos Eskskur si i a Lietuvon
Tiesiog Į Klaipėdą be persedimo

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA

Motorlaiviu Išplaukia

GRIPSHOLM GEG.-MAY 25
Kurie manot važiuoti į Lietuvą si pavasari, arba 
j Pasaulini Lietuvių Kongresą ------ prisidėkit prie
šios ekskursijos — turėsit smagią, patogią kelionę.

Kurie manot važiuoti į Lietuvą dabar tuoj ar 
kyši’ar apsigyventi — kreipkitės i “Dirvos” 
vakorčių, pasų ir kitų dokumentų. —i Laivakortės visomis 
jomis — išplaukimai visais laikais —
Per “Dirvos” Agentūrą galit prisidėti prie visokių ekskursijų 
kokios tik Į Lietuvą rengiamos, nes “Dirvos” Agentūra yra 
narė Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos.

vėliąu — apsilan- 
Agentura sau lai- 

' ; lini- 
kelionė visais laivais. —

Visokių informacijų norėdami 
adresuokit

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

/.,„Palengvinsit informacijų suteikimą pažymėdami ar esat Lietuvos ar Amerikos pilietis
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Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Vilniaus Kraštas —
Lietuviškas Kraštas

Lenkų okupuotą Lietuvos 
teritoriją su sostine Vil
nium priimta vadinti Vil
niaus kraštu. Tačiau šis 
pavadinimas nėra visai tik
slus, kadangi Lenkai yra 
užgrobę ne tik Vilniaus 
kraštą bet taipgi Naugar- 
dėlio, Gardino ir gerą bu
vusios Suvalkijos dalį. Į vi
są teritoriją kurią Lenkai 
užgrobė einant Rygos trak
tu, Lietuva nepretenduoja, 
nes kai kurie Vilniaus kraš
to apskritys yra grynai Gu
diški. Lietuva reikalauja 
tiktai tų sričių kurios išim
tinai Lietuvių apgyventos 
arba Lietuviai sudaro žy
mią gyventojų didumą.

Smurto keliu užgrobę a- 
pie pusę Lietuvos teritori
jos (žemės ploto), Lenkai 
visą pasauli įtikinėjo kad 
Vilniaus kraštas niekuomet 
nėra buvęs Lietuviškas ir 
kad čia bendrai Lietuvių 
nesą. Net patį Vilnių jie 
vadina nuo amžių Lenkiš
ku miestu.... Kas nepa
žysta Vilniaus krašto ir vi
sai nesusipažinęs su Lietu
vos istorija, gali tiems Len
kų plepalams ir Įtikėti. Ti
krenybėje Lenkai mažiau
sia turi pagrindo vadinti 
Vilniaus kraštą Lenkišku, 
nes jų čia labai mažas nuo
šimtis. Pats Vilniaus mie
stas ir prie Lenkų vis dėlto 
išrodo daugiau Žydiškas ne
gu Lenkiškas.

Tačiau dabartinėse sąly
gose Vilniaus miesto pavir
šutinė išvaizda dar nieko 
nepasako. Juk Lenkai čia 
laiko ištisą armiją valdinin
kų, policijos ir kariumenės. 
Bet juk žymi diduma šių

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

'Chicago, Ill.
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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 į
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Lenkų yra atėjūnai, dau
giausia iš Galicijos, todėl 
jie krašto Lenkiškumo ne
gali liudyti. Jei laikysimės 
šios logikos tai turėsim pri
pažinti kad didžiojo karo 
metu Vilnius yra buvęs Vo
kišku. Reikia pripažinti 
kad Vilniuje daugiausia yra 
Žydų, o antrą vietą užima 
Lietuviai. Daug Lietuvių 
inteligentijos iš Vilniaus iš
važiavo besikuriant nepri
klausomai Lietuvai, kiti bu
vo Lenkų ištremti. Žymi 
dalis Lietuvių amatninkų 
ar tarnų su savo tautybe 
slepiasi, nes bijo netekti 
vietos ir duonos kąsnio. Kai 
niekas negirdi jie kalbasi 
tarp savęs Lietuviškai ir 
net Lietuviškus laikraščius 
skaito, bet viešai su Lietu
vybe slepiasi.

Žymi dalis Vilniaus taria
mųjų Lenkų yra ne kas ki
ta kaip sulenkinti Lietuviai, 
ką liudija jų grynai Lietu
viškos pavardės. Mat, per 
ištisus šimtmečius tarp Lie
tuvių buvo varoma Lenki
nimo politika per bažnyčias 
ir tai negalėjo palikti pėd
sakų. Bet ir šie nevadina 
savęs Lenkais, jie sakosi 
esą “vietiniai”. Kai savo 
laiku buvo užėmę Lietuviai, 
visi tie tariamieji Lenkai 
staiga išmoko kalbėti Lie
tuviškai. Jei pačiame Vil
niaus mieste Lenkų neper- 
daugiausia tai Vilniaus 
krašto sodžiuje jų visai ma
žas nuošimtis tėra. Krašte 
Lenkų elementą sudaro tik 
dvarininkai ir vienas-kitas 
šlėktelė; bet šių yra visai 
maža ir jų tenka jieškoti su 
žiburiu.

Vilniaus Trakų apskri
ties diduma valsčių yra 
grynai Lietuviški ir Gudiš
ki. Lenkai čia tiktai ne
skaitlingi dvarininkai. Pa
tys Lenkų valdininkai prisi- 
pažysta kad Lenkiškai čia 
nesusikalba ir tenka kalbė
tis Rusiškai. Mat, senesni 
Lietuviai beveik visi moka 
Rusiškai, o Lenkiškai tik
ti ii labai retas.

Švenčionių apskritis per
dėm yra Lietuviškas, išsky
rus vieną gminą, kur yra 
tirščiau apgyventa Gudų, 
šis apskritis ant tiek jau 
yra Lietuviškas kad jo ir 
patys Lenkai nedrysta sa
vintis.

Braslaujos apskrityje y- 
la Lietuvių, Gudų ir nedi
delis skaičius Latvių; Len
kų čia susiras ne daugiau 
1 nuoš.

Dysnos apskritis yra dau
giau Gudiškas ir prie šio 
Lietuviai pretenzijų nerei
škia. Lenkų ir čia labai 
maža.

Pastovų apsk. yra maišy
tas Gudų ir Lietuvių. Vi
leikos apskritis yra grynai 
Gudiškas ir Lenkai yra čia 
tik atėjūnai.

Ašmenos apskritis yra 
pusiau Lietuviškas, pusiau 
Gudiškas. Molodečnos .ap
skritis daugiausia Gudiš
kas, nors gyventojų pavar
dės yra gryniausia Lietuvi
škos. Slaviškų pavardžių 
čia daug nesutinki. Ir šio
se apskrityse Lenkai suda
ro kokius 2 nuoš. Tiesa, 
paskutiniais metais Lenkai 
stipriai kolonizavo Molo
dečnos apskritį “Poznanio- 
kais”, bet tai juk nėra vie
tos gyventojai.

Taip tai išrodo tikrasis 
Vilniaus kraštas tautybės 
atžvilgiu.

Jei paimsim Naugardėlio 
vaivadiją, ten irgi didesnė 
jos dalis yra grynai Lietu
viška. Šimtus kilometrų čia 
pravažiuoji ir neišgirsti ki
taip kalbant kaip Lietuviš
kai. Lietuviai Čia gyvena 
net už Naugardėlio. Tik
tai rytinė Naugardėlio vai
vadijos dalis yra tirščiau 
Gudų apgyventa. Lenkų ii 
čia su žiburiu tenka jieško
ti.

Apie Gardino sritį nesi
nori ir kalbėti, nes čia tik
tai aklas Lietuviškumo ne
gali matyti. Čia gyvena 
gryniausi Lietuviai, kurie 
per tuos keliolika metii ne
išmoko Lenkiškai kelioli
kos žodžių suklijuoti. Ka
dangi čia žemė yra prasta, 
dvarų maža tai ir Lenkus 
galima suskaityti ant pirš
tų. Net Druskininkų ku
rortas, kurį Lenkai taip no
rėtų pavadinti Lenkišku, 
yra vienų Lietuvių apgy
ventas. Ir dar tokių Lie
tuvių kurie visai nesupran
ta Lenkiškai.

Lietu viškas Suvalkijos 
sritis Lenkai priskyrė prie 
Balstogės vaivadijos ir pa
siryžę žut-but padaryt Len
kiškomis. Bet tai jiems ne
labai sekasi, kadangi jau 
čia žmonės prieš Didįjį Ka
rą gerokai tautiškai buvo 
susipratę. Bendrai, okupuo
tos sritys yra nemažiau 
Lietuviškos kaip pav. Šakių 
ar Marijampolės apskritys.

Taigi kiekvienas Lietuvis 
turi nepamiršti kad po klas
tingo Lenko okupacijos le
tena randasi arti milijonas 
musų tautiečių, kurių Lie
tuva neturi teisės išsižadė
ti ir niekuomet negali pa
miršti. Tsb.
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ŠIS-TAS
PRAMONININKŲ 
KONKURENTAI

Amerikos tam tikra pramo
nininkų dalis skundžiasi kad 
jos šakos pramonei labai daug 
kenkia kalėjimai, nes kaliniai 
gamindami audinius, baldus, 
lengvą drabužį ir daugel ko ki
to, gamina tai iš labai pigios 
medegos ir paskui labai pigiai 
parduoda į rinkas. Iš to pri- 
vatiškai pramonei susidaro la
bai didelė kompeticija, kurią 
apeiti jokiu budu negalima, dar 
ir todėl labiau kad kalėjimų 
dirbyklos savo išdirbinius ga
mina be darbo kontrolės taisy
klių (NRA) aprubežiavimo.

1932 m. valdžia buvo žadėjus 
kalėjimams išduoti tam tikrus 
patvarkymus, tačiau iki šiolei 
tame nieko neveikta, ir kalėji
mai kaip pirmiau taip ir dabar, 
savo išdirbiniais stuma priva- 
tišką pramonę iš pozicijos.

SIŪLO ANGLĮ 
VIETON PINIGŲ

Scrantono miestui (Pennsyl- 
vanijoje) įsiskolino Scranton 
Coal Co. anglies kompanija, mo
kesčių už tris metus, iki $224,- 
000. Dabar miestui griežtai pa
reikalavus sumokėti mokesčius, 
kompanija pasiūlė tų mokesčių 
dalį, $115,000, pinigais, o liku
sią dalį, kad miestas pasiimtų 
kasyklose paliktus anglies ‘stul
pus’, kurie kasyklose prilaiko 
miestą nuo įgriuvimo. Ta pa
ti kompanija dar yra skolinga 
už mokyklas $60,000, ir tą sko
lą prašo jai atskaityti po mies
to mokyklomis kasyklose palik
tais anglies stulpais.

Scrantono miestas visas sto
vi ant kasyklų; po miestu ang
lis jau senai iškasta, palikta 
anglies tik tam tikri krantai,

HIPOTIKŲ TEISĖS PRIE NUOMOS 
Be Nuosavybes Perėmimo

Rašo Adv. Stella Strikol 
(3223 So. Halsted St., Chicago, Ill.)

Atsitikime kad nejudamas 
turtas turi hipoteką, arba va
dinamus “morgičius”, ir nuo
savybės valdytojas ar tariamas 
savininkas neišgali mokėt sko
lą, o hipotekas neprieina prie 
apsisprendimo paimt tą nuosa
vybę į savo globą, arba kaip sa
koma “forklozuot”, hipoteką 
apsaugoja rašyto kontrakto ar 
pasitikėjimo dokumento ordi- 
nariška provizija, leidžianti hi- 
potekui iš savo skolininko imti 
nuomas, jeigu skolininkas ne
pildo sutarties, nemoka laiku 
reikalingą skolos ratą. Hipo- 
teko iman^os iš skoliningo nuo
mos turi būti įskaitomos į sko
los sumą.

Bet tokia provizija pati sa
vim nesudaro nuomų užgriebi
mą; ji tik leidžia hipotekui tei
smo keliu tokį užgriebimą įgy
vendint, teismiškai reikalau
jant leidimo už skolą perimt 
nuosavybę. Hipotekui arba 
“morgičieriui” prašant, teis
mas paskiria priėmėją (recei
ver}) ir leidžia jam iš skolinin
ko rinkti nuomas ir tomis at
mokėti visus sutarties truku
mus kurie iškelia priežastį nuo
savybės perėmimo.

Pirmos hipotekos arba “mer
gišiaus” savininkas, šituo ke
liu gaudamas teisę, nuomą pa
siimti, yra pirmesnis ir viršes
nis už visus kitus po savim hi- 
potekus ir kreditorius, kurie tu
rėtų bent kokias pretenzijas 
prie tos pačios nuosavybės. Bet 
jei pirmasis hipotekas tokiame 
atsitikime neima akcijos, tada 
po juo\ sekantis hipotikas gali 
teismiškai “uždaryt” pirmąją 
hipoteką ir prašyt teismo pa
skirt “receiverį” ėmimui iš sko
lininko nuomų. Tokiame atsi

kurie prilaiko žemę nuo įgriu
vimo, ir jei tuos anglies kran
tus išimtų, visas miestas su
griūtų į požeminius kasyklų 
urvus.

KĄ GAMTA PADARĖ
Dalį valstijų: Colorado, Te

sąs, Oklahoma, Kansas, Nebras
ka, Missouri ir išdalies Iowa, 
pernykštės vasaros sausra ne 
tik sunaidino derlių, bet ir pa
čią žemę sudegino į dulkes. Tą 
sudegusią smulkią žemę vejai 
ir viesulos ėmė nešioti į visas 
puses. Kelis kartus ir rytinių 
valstijų dalims viesulos užnešė 
tų dulkių. Kitur per dulkes 
žmonės kvėpuot negali. Vieto
mis vėjai tų žemių supustė di
delius kalnus. Derliaus šiais 
metais ten nebus, žmonės spė
ja kad visos tos sausros nude
gintos žemės niekas neatsigaus, 
liks amžinais tyrais.

ADV. SKIPIČIO PRI
ĖMIMAS CHICAGOJ

Lietuvos Svečio Chicagoje Pri
ėmimas ir Maršrutas

GEGUŽĖS 3 d. — 12:30 vai. 
pasitikimas stotyje ir užkandis 
Palmer House.

GEG. 4 d. — 4 vai., visų Lie
tuvių masinis mitingas McKin
ley Park salėje.

GEG. 5 d. — 1 vai. po pietų, 
DARIAUS-GIRĖNO PAMINK
LO PAMATŲ kasimo iškilmės 
Marquette Parke.

GEG. 7 — 5 vai., šv. Antano 
parapijos salėje, Cicero, masi
nis susirinkimas.

GEG. 9 — 5 vai., arbatėlė 
šv. Kazimiero Seserų Akademi
joje.

GEG. 12 — “Draugo” pikni
ke, Vytauto parke.

GEG. 14 — mass mitingas 
Visų šventų parapijos salėje, 
Roselande.

tikime, kada antrasis hipotekas 
gauna teisę suims nuomas iš 
skolingos nuosavybės, pirmas 
hipotekas prie tokių nuomų ne
turi jokios teisės, jei jis neda
lyvauja byloje “receiverį” ski
riant, ir teismą neprašo kad 
“receiverio” pareiga butų pra
plėsta ir jo naudai.

šiais ekonomijos laikais, jei 
nuosavybė parduodama taip va
dinamu “forklozavimu”, tai kai
na už ją gaunama taip maža 
jog daugelyje atsitikimų, prie 
jos pridėjus surinktas nuomas 
ir tuomi viskuo išmokėjus vi
sas išlaidas, hipotekos atmokė- 
jimui trūksta didesnės pusės, 
ir taip skola vistiek liekasi ne
atmokėta.

Tokiame atveju j e, butų labai 
patartina hipotekams nesisku
binti su “forklozavimu”, kol pa
kils nejudamo turto kaina, kad 
skolingą nuosavybę parduodant 
butų galima padengt visas iš
laidas ir atmokėt skolą. O kol 
nuosavybių kainos pakils, bu
tų geriausia kad hipotekai su 
skolininkais kaip nors gražiuo
ju susitartų palaikyt nuosavy
bę lygsvaroj, pasidalinant nuo
momis ar panašiai.

Tiesa, ne visada toki susita
rimai galimi, nes iš kitos pusės 
antras ir trečias hipotekas (jei 
jie yra) gali “uždaryt” pirmą
ją hipoteką ir teismo išreika- 
laut paskyrimą “receiverio” 
nuomų ėmimui, pasitikint kad 
pirmasis hipotekas gailėsis lė
šų, ir todėl kliūčių nedarys.

Bet visgi butų gražu ir nau
dinga skolintojams ir skolinin
kams įgyti tą supratimą kad vi
si lygiai laukdami geresnės at
eities neapsivils ir vieni kitus 
nenuskriaus.

“MARGUČIO” VELYKINIS KONCERTAS 
CHICAGO CIVIC OPERA HOUSE

CHICAGO CIVIC OPERA 
HOUSE! Didingi operos rūmai, 
kuriuose turtuoliai pasipūtę sė
dėdavo laike operų perstatymų.

Mes, Lietuviai, tuose rūmuo
se sėdėjom per Velykas, Balan
džio 21 d., ir gėrėjomės “Mar
gučio” surengtu “Muzika-Muzi- 
ka” programų.

Tą patiekė mums kompozi
torius Antanas Vanagaitis. Jo 
drąsa, sumanumas patiekti to
kį programą, ir rizika nuvedė 
Chicagos ir plačios apielinkės 
Lietuvius į tokią vietą kur nie
kas ir nesvajojo Lietuvišką dai
ną išgirsti, vienų Lietuvių už
pildytas vietas matyti.

Neužteko Chicagos ir apie
linkės Lietuvių, atsilankė keli 
ir iš toli: Dr. Mikas Bagdonas, 
Lietuvos Pasiuntinio Pareigas 
einąs, iš Washingtono; “Dir
vos” redaktorius K. S. Karpius 
iš Clevelando, M. K. Mockevi
čius su šeima iš Dayton, Ohio.

Susirinkę, Lietuviai jautėsi 
išdidžiais, visiems kitiems ly
giais, kurie tik pasidrąsino to
je vietoje operas statyti ar sa
vo tautinius koncertus duoti.

Pati vieta — įspūdis didelis. 
Kada sugriežė orkestras (vado
vaujamas Adv. A. A. Olio) Lie
tuvišką overturn, “Ant Kalno 
Karklai”, visi Lietuviai pasi
jautė sujaudinti. O kai atsi
dengė puošni estrada, pritaiky
ta pasaulinėms operos žvaigž
dėms vaikščioti, dainuoti, o ten 
dabar stovėjo Lietuviai, tiesiog 
jautėmės išdidžiai kad mes Lie
tuviai, nežiūrint musų pačių ne
sutikimų ir trukdymų, galime 
tokioje vietoje ineiti ir patiek
ti saviems — tiems kurie my
li musų dainą ir muziką ir my-

IMS KARIUMENĖN 
NAUJOKUS

Chicagoje ikišiol kariume- 
nėn buvo priimami tik pirmiau 
kariumenėje tarnavę vyrai, bet 
dabar atsirado rekrutavimo 
stotys priėmimui ir naujokų, 
kad sulyg Kongreso patvarky
mo surinkt 50,000 naujų karei
vių. Rekrutavimo stotys veiks 
iki Liepos 1 d., tat naujokų 
ėmimas turi būti paskubintas. 
Užtai stotims reiks padidinti 
ir savo tarnautojų skaitlių.

REIKIA $11,000,000
Jau nuo senai planuota per

dirbt ii- pagerint Chicagos mu- 
nicipališką orlaivių stotį, ta
čiau ėmė daug laiko apdirbimui 
reikalingo projekto, o kada 
projektas užbaigta, pasirodo 
visam tam darbui reikalinga 
$11,000,000, nes reikia prapla- 
tint ir paverst automobiliams 
plentu dabartinę Archer gat
vę. Kas iš to visko išeis, da
bar dar niekas negali pasakyti. 

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”

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

“Dirva” _ 6820 Superior Ąve. - Cleveland, O8

Ii tuos kurie tai įvykdo — sie
lai peno, musų patriotiškam 
jausmui pasididžiavimo!

Estrada pilna Lietuvių, nuo 
jaunučių vaikučių iki suaugu
sių, visi programo dalyviai, ku
riems paskirta kokios nors par
eigos. Na ir prasidėjo progra
mas.

Apie patį programą parašy
siu kitame numeryje. Rep.

GRĄŽINA MOKESČIŲ 
PERVIRŠĮ

Sumažinus mokestis už auto
mobilių važinėjimo leidimus, 
dabar Chicagoje grąžinama pa
imtų mokesčių perviršius tiems 
kurie leidimus išsipirko pirm 
mokesčių sumažinimo.

ATGYJA VOKIŠKA 
KALBA

Karo laikais, kaip visur taip 
ir Chicagoje nupuolė Vokiečių 
įtekmė, todėl ir Vokiškos kal
bos kursai kolegijose taip nu
puolė kad vieton jos atsistojo 
su didžiausiu kursų lankytojų 
skaitlium Ispaniška kalba. Bet 
pastarais laikais Vokiškos kal
bos kursų lankytojų skaitlius 
ėmė žymiai didintis, ir dabar 
Vokiška kalba vėl paėmė viršų 
ant visų kitų kalbų, o Ispaniš
ka nupuolė ir turbut jos kursai 
bus visai panaikinti.

NEPAPRASTAI
DIDELIS UŽSTATAS

Buvęs Cook apskrities iždi
ninkas Switzer, jau nuo senai, 
kaltinamas už finansiškas klas
tas, iki teismui dabar padeda
mas po užstatu trijų milijonų 
dolarių! Tai yra užstatas ko
kio ikišiol niekas ii’ niekur ne
girdėjo.... Tiesa, dolariai da
bar pigus. ... Užstatą'parūpi
no net 'devyniolika kompanijų.

ATMETĖ TAKSŲ
DIDINIMĄ

Chicagos miesto mayoro ir 
Illinois valstijos gubernatoriaus 
pagamintą projektą pakelti dar 
vienu centu ‘pardavimo taksus’ 
nelaukiant Birželio mėnesio. Tą 
pasiūlymą Illinois valstijos se
natas ir atstovų rūmai atmetė. 
Daryta pastangos projektą an
tru kartu pervaryti, bet irgi 
pasekmių negauta — vėl tapo 
atmestas.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

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

J. SKINDER Dept. C
357 W. 63 St. Chicago, Ill.
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KAIP SOVIETAI IŠAUKLĖJO JAUNIMĄ
.t.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rusijoje sovietų komisa
rai augančiam jaunimui 
duoda visko kas reikalinga 
išmokti komunizmo: ir rau
donos literatūros, ir karštų 
kalbų, ir 'ugningos agitaci
jos, tik neduoda gana val
gyti. Tas ir blogiausia.

Štai su kuo šiandien so
vietų carai susidūrė: turė
jo išleisti Įstatymą kad nu
sižengėliai vaikai nuo 12 
metų amžiaus bus baudžia
mi mirtimi, lygiai kaip ir 
suaugusieji.

Jeigu jaunamečių krimi- 
nališki prasižengimai butų 
tik tokiame laipsnyje kaip 
kitose šalyse, argi sovietų 
valdovams reikėtų tokių aš
trių priemonių imtis? Tas 
reiškia kad jaunamečiai ten 
virto tokiais vagiliais, nie
kšais tokia didele proporci
ja kad jau aukščiausia ša
lies vyriausybė turėjo im
tis griežčiausių priemonių 
kovai su tuo.

Štai kaip Įstatymas kal
ba: “sulaikymui kriminališ- 
kų prasižengimų tarp vai
kų, visi jaunamečiai nuo 12 
metų aukštyn, kurie papil
dys vagystes, žiaurumus, 
žudystes arba pasikėsini
mus žudystei, turės panešti 
pilną teismo nustatytą bau
smę”, kuri yra sušaudy
mas.

Jeigu vaikai 12 metų am
žiaus jau papildo tokius nu
sižengimus, tas parodo ko 
komunizmas vaikus išmoki
no. Ta visa gentkartė au
ga pilniausioje komunizmo 
globoje, moksle ir Įtakoje.

Jeigu 'Rusijoje žmonėms 
užtektų duonos tai nebūtų 
taip išsivystęs jaunųjų nu
sikaltimas.

Kam dar girtis, kam ko
munistų agentai Amerikoje 
klaidina darbininkus pasa
kodami kad toje “darbinin
kų tėvynėje” darbininkai 
pavalgę iksočiai?....

Niekšystės ir nusikalti
mai plinta iš skurdo ir al- 
kanumo.

Mirė Artistas Vaičkus
Iš Kauno atėjo žinios kad 

Balandžio pradžioje ten pa
simirė artistas Juozas Vai
čkus, Lietuvių “dramas tė
vas”, kaip jis buvo vadina
mas. Jis buvo arti 50 metų 
amžiaus. Amerikoje pra
gyveno keletą metų, pasise
kimo neturėjo. Nesisekė ir 
Lietuvoje. Bet palaidotas 
iškilmingai ir prideramai.

Sumanymą tą Įstatymą 
panaikint iškėlė rimtos mo
terys. <

Bet kaip bus su tais šel
miais vyrais kurie savu no
ru tyčiomis merginas suve
džios ir pames?....

Sa v iž u d y s tęs A su e riko j e
1933 metais Suv. Valsti

jose savižudysčių skaičius 
buvo mažesnis negu 1932 m. 
Nuo 1929 metų savižudys
čių skaičius pradėjo mažėti.

Sekančiose skaitlinės pa
rodo kaip nuo 100,000 gy
ventojų per kelis metus iš
puolė savižudystės:

1929 m. po 14.0
1930 15.5
1931 16.8
1932 17.4
1933 ' 15.9
1934 metų skaitlinių dar 

nesutraukė Į krūvą, lodei 
nežinoma kiek savižudysčių 
įvyko pernai.

Automobilių Aukos
Paskelbta paskutinės ži

nios automobilių nelaimių 
1934 metais, kurios parodo 
štai ką: 36,000 žmonių už
mušta, apie 1,000,000 su
žeista.

Svarbiausia automobilių 
nelaimių priežastis yra jų 
greitas važinėjimas.

Jeigu Amerika stotų į ka
rą ir kokiame nepasekmin- 
game susirėmime kuris ge
nerolas tiek kareivių pra
rastų, JV'.e’-iicrktų .... j

Mergelėms Ateina 
“Sunkus Laikai”

Suv. Valstijose jau kelin
toj valstijoj tai svarstoma 
tai priimama Įstatymai pa
naikinanti “atlyginimus už 
suvedžiojimą”.

Tie įstatymai daugelyje 
valstijų veikia jau daugybė 
metų ir jais pasiremdamos 
gudrios merginos labai ge
rai pasipelno ir duęda ge
rus pelnus advokatams.

Norėdama pasinaudoti iš 
turtingo vyro, mergina pri
sigretina prie jo, paskiau 
per teismą pareikalauja di
delių atlyginimų “už suve
džiojimą, prižadėjimą ves
ti ir pametimą”.

St. Šimkaus 30 Metų 
Darbo Sukaktuvės

Šymet sueina 30 metų kai 
musų įžymus muzikas St. 
Šimkus pradėjo savo vaisin
gą darbą Lietuvos dainos 
bei muzikos kėlimo ir ug
dymo srityje. Kaune susi
darė žymių visuomenės at
stovų komitetas šioms su
kaktuvėms paminėti. Ko
mitetas paskelbė atsišauki
mą Į visus, chorus Lietuvo
je ir užsienyje rengti pa
minėjimus Gegužės 4 d.

Baus Mirtimi
Vokiečiai taip užsidegę 

ką nors daryti — kariauti, 
pulti kitas tautas, — kad 
savo viduje Įveda mirties 
bausmę tiems kurie skelbs 
taiką ir prieštaraus karia
vimui karo arba šiaip ko
kiame netikėtame atsitiki
me.

—Tik kilniai gyvenantis 
žmogus gali kilniai mylėti.

LIETUVOS ULONAI
— Ulonai joja! ulonai joja! 
Girdis aplinkui smagus balsai. 
Bėri žirgeliai muša į koją, 
Skrenda į šilą skambus garsai.
Eglių viršūnės palenkė galvas, 
Gražuolės pušys šnabžda tyliai. . . . 
Kai eskadronas joja per mišką 
Viesulu skrenda bėri žirgai!
Ežeras žvilga mus pasitikęs, 
Suskamba musų tyra daina — 
Pagrobia vėjas, aidus išplėšęs 
Ir neša tolin — tolyn daina. . . .
O, mielas vade, kreipki mus vorą 
Kur Gedimino pilis sena— 
Tenai kalneliai laukia išsilgę, 
Tenai nubudus brolių daina....
Ištraukim kardus, sužibės plienas, 
Ne, neįdėsim jo į makštis,
Kolei bus vergas brolis nors vienas, 
Kol dienos vietoj — tamsi naktis!

“K.” A. Bandža.

POPUL1ARIŠKOS DAINOS
(Šiai dainai yra pritaikyta graži 
komp. A. Vanagaičio muzika)

Plaukia Nemunėlis tykiai ir ramiai 
Saulės spindulėlius maudydams švelniau 
Į Baltijos jurą teka jo vanduo 
Ir kartu keliauja Vilija sesuo.
Bet ne visad Nemun’s tykus ir ramus, 
Kartais jo veidelis baisus ir rustus;
Tas tankiausia buna kuomet, prie progos 
Svarsto neteisybes priešų Lietuvos.
Daug žinių jam teikia Vilija skaisti, 
Kalba paslapčiomis ką matė pati — 
Apie Vilniaus kraštą — šalį Lietuvos, 
Apie patį Vilnių, širdį mus tautos!....
Skundžiasi ant Lenkų už jų žiaurumus, 
Sako kad ištautint’ nor jie mus visus. 
Visą net Lietuvą, sąko, nor’ praryt, 
Ir žiauriau kaip caras tautą mus valdyt.
Lietuviai atbuskim, reik į kovą stot, 
Reikia mums nuo Lenkų Vilnių išliuosuot. 
Atvaduot sostinę — širdį Lietuvos, 
Išliuosuot mus brolius iš po Lenkijos!

_ ‘—Seiiij ų- -J uezas-.-* -

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

LIETUVA TEISYBĖS 
NEBIJO!

Jau senai Vokietija norė
jo kad valstybės kurios už
tikrino Klaipėdos statutą 
(Anglija, Prancūzija, Itali
ja) Įsikištų ir “sudaustų” 
Lietuvą. Vokiečiai to rei
kalavo pernai, kada Vasa
rio 9 d. Lietuva paskelbė 
naują valstybės saugumo 
Įstatymą ir juo pasiremiant 
areštavo Klaipėdiečius Dr. 
Neumanną, Sassą ir kitus 
Hitlerininkus, kaipo valsty
bės išdavikus. To paties 
reikalavo ir pernai Liepos 
11 d., kada gubernatorius 
Navakas atstatydino Klai
pėdos direktorijos pirminin
ką Schreiberį ir vėliau jį 
areštavo. Protestavo Lie
pos 16 d., kada Lietuva at
ėmė Hitlerininkams balsa
vimo teises.

Anglija, šių skundų neap
sikęsdama, paskyrė teisi
ninkų komisiją, kuri Spa
lių 16 d. įteikė savo rapor
tą. Raporte nurodyta kad 
Lietuva šiokių-tokių statu
to sulaužymų padarė. Į 
tai Lietuvos vyriausybė at
siliepė: jos įgaliotinis, p. B. 
K. Balutis, Spalių 23 d. at
silankė Anglijos užsienio 
reikalų ministerijoje ir pa
reiškė jog Lietuva sutinka 
tuojau visą Klaipėdos rei
kalą pavesti Tautų Sąjun
gos Tarybai. Reiškia, Lie
tuva nebijo tarptautinės 
opinijos, nes nelaužo nusta
tytų sutarčių.

Tas Lietuvos nusistaty
mas nepasikeitė ir šiandien. 
Kovo pabaigoje Prancūzi
ja, Anglija ir Italija nuro
dė Lietuvai kad “dabarti
nė Klaipėdos krašte būklė 
neatitinka tai autonomijai 
kurią statutas užtikrino”. 
Lietuva į tai Balandžio 9 d. 
pasiuntė pareiškimą, kuria
me sako, visa kaltė del pa
vojaus Klaipėdos autonomi
jai tenka Vokiečiams. Jei 
Vokietija nesikištų į Klai
pėdos kraštą, ten gyveni
mas eitų statuto teisėmis, 
laimingai Lietuvos globoje. 
Jei norit, Lietuva sako, pa- 
veskit klausimą spręsti T. 
Sąjungai ir net Tarptauti
niam Teismui, kuris jau sy
kį pripažino teisės Lietuvai. 
Ką šis teismas nutars vėl, 
Lietuva su tuo sutiks.

Šis Lietuvos pareiškimas 
vėl parodė pasauliui didelį 
Lietuvių prisirišimą teisy
bei ir taikai. Lietuva jokių 
teismų nebijo, nes žino kad 
jos pusėj teisybė. Apie Vo
kiečius to negalima pasa
kyti — jie tiki tik į kardus.

Veš į Alaska. Stjv. Val
stijos žada daryti bandymą 
išvežimo ir apgyvendinimo 
tam tikro skaičiaus žmonių 
Alaskoje. Valdžia patieks 
jiems kelionės lėšas ir pa
galbą ir Alaskoje apgyven
dins ant 8,000 akrų žemės 
ploto. Kurie ten įsigyvens 
tą žemę galės pasilaikyt.

Brangi byla. Lindbergho 
kūdikio užmušėjo Haupt- 
manno bylos pravedimas 
New Jersey valstijai kašta
vo $130,106.78. Be to, sa
koma federalė valdžia išlei
do $800,000 ir New Yorko 
miesto valdžia $250,000 in- 
vestigacijoms sąryšyje su 
Lindberghų vaiko pagro
bimu.

—Už bobos grintelės ka
ba duonos kąsnelis; šunes 
loja, pasiekti pegali.

____  ■- Mėnulis.

Rašo K. S. Karpius.

Organizacija. — Stoka temų. — Vertimai
Laikas nuo laiko iš Lietuvos net Ame

riką pasiekia Lietuvos rašytojų aimanavi
mai apie jų sunkią būklę. Tarp kitų savo 
padėties gelbėjimo būdų Lietuvos rašyto
jai net sutvėrė savo organizaciją!

Nežiūrint visų jų sunkumų ir vargų 
gyventi iš raštų, sudarymas “unijos” arba 
ko nors panašaus kovai už savo būvį yra 
vienas iš keisčiausių su galvoj imu kokį mu
sų literatai galėjo sugalvoti. Į uniją gali 
rašytis tiktai kokie nors amatninkai, ku
rie visi gali atlikti tam tikrą išmoktą dar
bą. Rašytojo darbas — dvasios įkvėpimo 
kūryba — negali nei vieno būti sulyginta 
su kito, ir rašytojo pasisekimas priklauso 
nuo dviejų priežasčių: viena, kaip jo kū
ryba patiks skaitytojui — kaip jo raštus 
žmonės ims skaityti; antra (kaip Lietu
voje šiuo laiku yra) kokią įtekmę arba su 
kokiais Įtekmingais žmonėmis tas ar tas 
rašytojas turi santikių.

Antrai priežasčiai svarbos nepriduosi- 
me, nes Įvairiais įtakos keliais net ir ma
žos vertės rašytojas gauna išleisti savo 
knygą, bet tada pasireiškia jo nenuosek
lumas — žmonės tos knygos neskaito.

Svarbiausia rašytojo pasisekimo prie
žastis yra jo raštų tūrinis. Čia irgi gali
ma skirstyti į dvi dalis: i tokius rašytojus 
kurie tam tikrus niekus (kaip pav. Cvirka 
savo “Franku Kruku”) rašydami patrau
kia skaitytoją tą jo kurinį skaityti; ir to
kius kurių raštai yra tikrai naudingi.

Žmonės, ar tai prasta liaudis, ar in
teligentija, atskiria pelus nuo grudų, ne
žiūrint kaip koks rašytojas apie savo raš
tus manytų. Žmonės taip akylai moka at
skirti gerą knygą nuo prastos, nevertos 
skaityti, kad rašytojai, kurie nemoka duo
ti kredito jokiam kitam rašytojui kaip tik 
sau, negali įsivaizduoti kodėl viena knyga 
greitai išperkama, o kita ir lieka dulkėti 
išleistuvės lentynose.

Nors jie organizuojasi neva pasigel- 
bėjimui vienas kitam, tuo pačiu laiku juo
se visuose gludi pavydas kitam, jeigu ku
ris ką naujo sukuria ir išleidžia. Vietoje 
rimtos kritikos arba Įvertinimo kaipo ga
tavo darbo, kurį jie nei pakeis nei patys 
nebūtų toki sutverę, jie vienas kitam pa
kužda, “Et, tai tik menkniekis. ...” Tuo- 
mi gi tarpu reikia mokėti kitą įvertinti, 
pagarsinti jo kurinį, kad žmonės pirktų, 
padrąsinti savo draugą kad galėtų daugiau 
ir ko geresnio parašyti.

Lietuvos rašytojų “unijoje” mirga var
dai ir tokių kurie visą gyvenimą gal nie
ko originalio nesukūrė, tik išvertė vieną- 
kitą veikalą iš kitos kalbos ir gavo jam 
leidėją. Ir tie vargsta, nes ir tų verstų 
knygų niekas neperka. Ir versta knyga 
turi turėti tikslą, o ne taip sau tik kad 
vertėjui, neturėjus ką veikti, knygą per
skaičius užėjo noras išversti Lietuviškai.

Kodėl vertėjai tituluoja save “dide
liais rašytojais”? Juk senovėje vienuo
liai tik ir perrašinėjo knygas, tačiau kai
po rašytojai-kurėjai jie nei patys nesikėlė 
nei jų dabar niekas už tai negarbina, jeigu 
tik pamini kad jie vienatiniai tada mokė
jo rašyti.

Nesakau nereikia versti veikalus iš ki
tų kalbų. Yra veikalų kurie reikalin
gi išversti, nes tam tikri rašytojai ir jų 
raštai yra pasauliniai ir ta tauta kuri sa
vo kalboje neturi tų pasaulinių raštų dar 
skaitosi nepakilus. Bet kada paliekama 
šalyje tie butini vertimai, o bandoma vers
ti ir siūlyti Lietuvos visuomenei veikalai 
taip tolimi ir nereikalingi kaip žemei mė
nulis, kuo pasimasins žmogus imti knygą 
skaityti?

Mano nuomone, visa kliūtis ir nepasi
sekimas rašytojams yra stoka temų.

Kad ir prastas originalas, iš pačių Lie

tuvių gyvenimo, senovės ar dabar, skai
tytojui bus malonesnis negu kokio ten šių 
dienų praskilbusio Italo ar Ispano ar Pran
cūzo rašytojo romanas apie jų kalnuotą 
kraštą, tų žmonių gyvenimą ir būdą, arba 
miestiečių apsiėjimus.

Taigi, ne vertimais reikėtų mokyti ir 
pratinti Lietuvą skaityti ir pamėgti kny
gas, bet raštais tokiais kuriuos Lietuvis 
gali sugromulioti. Klasiški raštai-verti- 
mai lai lieka studentams, kurie priversti 
tokius raštus studijuoti. Visą Lietuvą pri
versti skaityti svetimus vertimus yra be
viltis ir bergždžias darbas. O kad žmo
nės nori skaityti ir nori savo sielai peno, 
niekas neginčys. Reikia pataikyti jiems 
duoti kas patinka, o ne manyti kad galima 
priversti imti tą kas rašytojui (ar vertė
jui) patinka. Viskas yra paremta prisi
taikymu ir susitaikymu.

Jaunieji rašytojai ir jų bėdos
Lietuvoje laikas nuo laiko gerų raštų 

sukuria jaunieji rašytojai, kurie nepri
klauso “bėdavojančių rašytojų” sąjungai. 
Senieji, arba “patentuoti”, rašytojai anuos 
paneigia, tiesiog nieku juos skaito, ir ne
nori duoti jiems nei prasižioti, nori su
mindžioti kaip tą gėlę pavasaro metą ki
šančių galvą iš žemės.

Kas žino kokias galimybes ir ateitį 
veria savyje toks žiedas — jaunas rašyto
jas? O musų “patentuoti” rašytojai, pa
vydu persigėrę, deda visas pastangas jau
nuosius neprileisti nei prie rašymo į laik
raščius, nei prie išleidimo kokios knygelės. 
Jei išėjo kokia knygelė be “patentuotų ra
šytojų” žinios, jie tuoj apžiūri kas yra jos 
autorius, na o tada tai savo batą lyg ko
kią “cenzoriaus antspaudą” uždėjo ir pa
sakė, “šlamštas, menkniekis”, ir po visko.

Senieji rašytojai yra tokių siaurų pa
žiūrų kad nesupranta jog jie su saule ne
pragyvens. Jie turėtų žiūrėti kad rastųsi 
kas po jų kurie jų raštus įvertins ar turės 
ką pagarbinti. Jaunųjų eigos, kaip upės 
vandenio, senieji nesulaikys, ir neturėtų 
bandyti, vietoje to turėtų dar pastūmėti 
juos vystytis.

Jei “patentuoti rašytojai” to nesupran
ta privalėtų kas nors iš aukščiau atsižvel
gti į jaunąją rašytojų gentkartę ir juos 
užtarti, duoti progas jiems vystytis.

Keisčiausia tai tas “patentuotų” ra
šytojų savęs užpatentavimas: ar visuome
nė jų raštus priima, ar Įvertina, ar skaito, 
ar jie yra populiarus — tiems rašytojams 
nesvarbu. Jie tik nori būti vienatiniai 
Lietuvių tautoje rašytojai, ir visi turi juos 
tokiais priimti. Pasirinkimo rodos ir nė
ra. .. . (Yra, tik jie nežino: tai yra vi
suotinas nepalinkimas prie jų ir jų raštų, 
nepaisant ką jie apie save mano. . . .)

Nesenai paskelbta kad Lietuvoje pa
skirta rašytojams premijos, ir kartu pa
skelbta kad premijas-dovanas už geriau
sius veikalus skirstys “patentuotų” rašy
tojų draugija ar jos valdyba. Spėkit ar 
jaunam, kad ir gabiausiam rašytojui, ku
rio gabumų “patentuotieji” nepripažins, 
bus proga ką nors laimėti?. . . .

Jeigu senieji rašytojai net Į organiza
ciją priversti spiestis “kovai už savo bū
vį”, gal nesuklysiu pasakęs, gal jie ne sa
vo amatą pasirinko?. . . . Gal turėtų visai 
mesti rašytojavę ir imti dirbti tokį darbą 
kurį kiti Įvertins?.... Susirašymu į są
jungą nepriversi žmones skaityti knygas 
kurių žmonės nenori skaityti. Tegul rašo, 
leidžia knygas jaunieji, gal jų raštus Lie
tuva pamėgs, skaitys, o senieji rašytojai 
galės bent jų pasisekimu pasigerėti.

ŽEMLAPIAI
30c

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje”



DIRVA

VINCAS KRĖVE

Dainavos šalies Seny
žmonių Padavimai

PER TVORA SVEIKA T A
Rašo F. M. LAIT, M. D., 1155 E. 79th St. Cleveland, O.

II. Neramus Kalnai

(Tęsinys iš pereito num.)

nias nuo Liškevos šalies, kad pagalbon 
Liškeviečiams pribuvę ir Lenkų ir Gudų,

PASIDAIRIUS
TYMAI

VI.
Nemėgsta bėda vienų viena vaikščio

ti, vienų viena žmones kibinėti. Kur vie
na, ten kelios nelaimės paskui ją seka jos 
pramintu taku. Ne viena nelaimė atitiko 
Ilgį, ne viena liga apsirgo jisai: ir ranką 
jam sopėjo, ir karštinė degino, ir drugys 
krėtė.

Gydė jį ir šaptunai, užkalbinėdami 
nuo visokių kerėjimų, gydė ir burtininkai 
nuimdami burtus. ... Visi jie kalbėjo kad 
užkerėjo jį senas krivis, kur buvo atvykęs 
iš Liškevos pilies, nuo kunigaikščio Rai- 
vedžio.

Klausė visų šitų kalbų Šaulys ir usus 
raitojo ir kaktą raukė. Ne vieną kartą 
ketino jisai kad akmuo ant akmens ne
paliks, kad prisirengs į tuos kurie sūnų jo 
užkerėjo, kad išbruks visas svetimas bjau
rybes kur užliejo visą šalį.

Taip godojo Šaulys, berymodamas pa
gal sunaus, kurį didžiai mylėjo, del kurio 
tik ir gyveno, šviesią ateitį jam begamin- 
damas.

Nors sunkiai sirgo Ilgis, bet jau ge
ryn taisytis pradėjo.

Pagijo ranka, karštinė ir drugys ap
leido jo kūną ir nuėjo sausuosna medžiuos- 
na, kur juos užkeikė burtininkai.

Bet ne tiek gydė Ilgį burtai ir žolės 
kiek jauna jo jaunysta.

O kai pradėjo sveikti Ilgis, Šaulys, ku
ris senai spyrėsi atkeršyti 
kalti buvo, išjojo karan ten 
neša sravias vilnis savo pro

visiems kurie 
kur Nemunas 
Liškevos šalį.

VII.
Buvo jau kaitri ..vasara 

juto kad gana jau gulėti minkštoje lovoje, 
kad šaukia jį oran ir žali medeliai ir mė
lynas dangus....

Vėjelis glosnus, kaip ranka motušės 
pučia, lapai skamba ir besisukinėdami šau
kia: eik šian, mes linksmi, mes jauni, mes 
sveiki....

Ir pagamino Ilgiui guolį sode, kur ža
lia liepa plačiai klosto šakas, o jose tai 
ūžė, tai turšė mažos bitutės, lyg šimtas 
spiečių susikovęs butų ant jos šakų.

Ir paukščiai mažučiai čiulpinėjo, šoki
nėdami tarpu žalių .lapų nuo šakelės į ša
kelę, ir linksmai dainavo savo: čiulpi-čil- 
pink.... Tik kai kada atlėkus iš girios 
volungė grasė pasakysianti dievui kad 
žmonės ganą pievas....

Silpnas dar buvo Ilgis. Kai išėjo ty- 
ran oran, galva jo apsisukę, akys aptemo, 
pamėlynavo kojos, ir vos vos jis nenudri
bo, nenugriuvo; tik stiprios kitos rankos 
jį sulaikė.

Tuoj atsikvošėjo. Ir atsigulęs guolin 
gėrė Ilgis orą, kaip ištroškusis vandens iš 
šalto šaltinio. Ir kvėpavo sunkiai, visa 
krutinę, kaip žuvis išimta iš vandenio....

Kasdieną eidavo Ilgis vyšnių sodan ir 
gulėdavo po žalia liepo aukštieninkas ir 
dairydavosi pro žalius lapus tolimosna mė
lyno dangaus erdvėsna....

Ir taip linksma buvo širdyje ir lengva 
krutinėję, lyg pirmą kartą visa tai butų 
matęs....

Pirmą laiką nieko nejautė ir jausti 
nenorėjo; tik gulėti aukštieninkas ir žiū
rėti pro lapus padangių erdvėsna, kur to
kios gilios buvo, tokios tyros ir taip trau
kė žmogaus akį ir širdį tolumon. O kuo
met taip gulėdamas dairėsi, apimdavo jo 
visą kūną toks silpnumas kad tingu jam 
buvo ir galvą paversti ir ranką pakelti.... 
Nesinorėjo nei matyti, nei svajoti.... Tik 
užsimerkus klausyt kaip šlama lapai, su 
vėjeliu bekalbėdami, kaip čiulba paukščiai 
po šakas bešokinėdami, kaip turšia bitės 
saldų medų berankiodamos.

Bet laikas slinko, jo kūnas stiprėjo, 
gryžo viekai, su jais kartu svajonės ir no
rai. ir jaunos krutinės - ilgesys. .. . Pirma 
neaiškus, neišmanomas, neišpasakytas.... 
Neramu buvo, lyg laukė ko, lyg geidė ko, 
bet ko? — pats nežinojo.

Lyg kas jį šaukė kur ten toli, už girių, 
už jurų....

Ir ataputė vėjas pirmas graudžias ži-

kai Ilgis pa-

kad smarki buvus kova, daugel kraujo pra
sidėję, daugel vargo žmonės turėję kol 
priešininkus apgalėję.

Ir naujos ilgesio bangos atplaukė Il
gio krūtinėn. Karas jį traukė lyg audra. 
Nusidavė jam kad tie kurie kare buvo, 
gyvena audringai, kaip milžinai gyveno, o 
jis čion dūlėja. Jie kovoja, jie viesulais 
lakioja, su aitvarais lankynėsna eina, o jis 
čion vienas guli — ir pajuto Ilgis kaip 
brangi yra sveikata, kaip graži buitis — 
ir pasigailėjo savęs.

Kad įmanytų tai pėsčias nueitų ton 
šalin kur draugai vienamečiai kovoja, kur 
viliodami jo gal ir nemini.

Norėjo joti, žirgą balnoti, bet kūnas 
dar buvo silpnas.

Tik jau dabar nebegalėjo ramiai gu
lėti, kaip pirma, liepos ūksmėje. Kai tik 
užmerkia akis — ausyse skamba kovos 
šauksmai, vėlyvų spiegimas, žirgų žvengi
mas, taip kaip dainoje dainuojama.... O 
karo dar jis buvo nematęs, o kovos dar 
neregėjęs.

Ir augo krutinėję ilgesys, ir svajonė
se vėl ji, skaisti mergužėlė, pradėjo vai- 
dintis, bet dar taip neaiškiai, kaip sapne. 
Nenorėjo jis apie ją ir godoti, neapkentė 
jos visa širdimi ir varė iš galvos prakeik
tas mintis, bet juo toliau juo aiškiau vai
dinosi. ...

Ir parjojo namon Ringaila, senas kar
vedys, kuriam pas Liškevos pilį permušė 
priešininkas ranką. Ir pasakojo senas kar- 
žygis, kuris daugel kovų buvo matęs, kad 
tokios smarkios kaip ties Liškeva, dar 
saulė neregėjus; pergalėję Vinkšniečiai ir 
Liškeviečius, ir Gudus, ir Lenkus. Vieni 
galvas savo ten paguldę, kiti pabėgę tėvų 
savo šalin, treti Liškevos pilin, kur užsi
daręs ir Raivedys. ■ Pasirodę jog jisai esąs 
narsus kaip ir jo tėvai buvę. Ir poryda- 
mas tai, džiaugėsi kad ir Liškeviečiai visi 
narsiai gynėsi.

Apgulė dabar Šaulys Liškeva iš visų 
pusių. Sukrutėjo suvirbėjo Ilgis, nors ir 
jautė kad nėra dar vieko rankoje kardą 
vartoti, žirgą mandravoti, bet labai pano
rėjo joti ten kur Nemuno bangos ūžia, kur 
senas tėvas, kur jauni draugai viename
čiai. Bet nei klausyti neklausė Gilžis, ku
ri tėvas paliko dvare ir įsakė kad Ilgį pri
žiūrėtų kaip savo akies blakstieną*. Užsi
kišo ausis pirštais kai Ilgis prašė kad žir
gą balnotų, ir klausyti jo nenorėjo, tik 
tvirtino:

— Neseka, vaikeli! Tėvas užpyks kad 
sergantį laukan leidau....

Ilgai nerimo Ilgis, ir širdis taip ir 
traukė jį ten, ton šalin kur tėvas kovoja, 
kur draugai laukuose skrajoja.

Kad vėjas papučia iš tos šalies tai lyg 
gardesnis, lyg meilesnis; o kad užsimer
kęs įsiklauso ką vėjas kalba, girdi kaip 
bernai skrajodami po laukus žirgus man- 
dravoja.

O tarpu visų žymiausias jisai pats ant 
savo žirgo juodbėro....

Ant aukšto pilies kuoro stovi ir žiūro 
į jį merga mėlynakė.

Taip svajojo Ilgis, o širdis ilgesiu 
brinko.

Tai vėl vaidinosi jam kad eina didi 
kova. Dega Liškeva, ugnyse žūsta visi jos 
gynėjai, o jauna Munia stovi ant aukšto 
kuoro ir, ištiesus rankas, pagalbos sau 
šaukia. . . . Kuoras jau ugnimi apimtas. 
Sustojo vyrai aplinkui, nuleido narsias 
rankas/ gaila visiems jaunos mergos, kuri 
žūsta, bet niekas nedryso jos gelbėti. Ap
linkui ugnį, kaip juros: kas panorės veltui, 
kito neišvadavęs ugnyje žūti?!

O liepsna vis aukščiau ir aukščiau.
Ir neatsirado narsaus kursai butų ga

lėjęs išgelbėti dailią kunigaikštytę, tiktai 
Ilgis, kuris puolė ugnin ir pranyko. Suri
ko nusigandęs tėvas, suriko nustebę žmo
nės, o jis jau liepsnose pranyko; bet tuo
jau pamatė jį aukštame kuore, kur pagal
bos šaukė kunigaikštytė mėlynakė. Ėmė 
ją ant rankų,kaip ’ lengvutę < plunksią, o 
ji apkabino jam kaklą savo baltom ■' ran
kom.... Nors aplinkui buvo diepšnaA ir 
kartus durnai, bet taip buvo lengva, taip 
buvo linksma. . ..

Skaičiau aną sykį groma- 
tą nuo '‘Gimtosios Kalbos” 
redaktorių iš Lietuvos, ir 
man labai patiko kad jie 
pasiryžę kovoti su “bjauriu 
kalbos darkymu”. Tai sma
gu ir miela girdėti.

Ale man nepatiko toje 
pačioje gromatoje sudėti 
“bjaurus žodžiai”, “tiražas’’ 
ir “honoraras”, kurie yra 
ne Lietuviški ir todėl nerei
kėjo toje 
vartoti.

Tymai, Angliškai “measles’1, 
yra paprasčiausia vaikų liga. 
Retai kas užauga nesirgęs ty
mais. Liga yra limpanti — 
vienas gauna nuo kito.

Prasideda su kataru nosies, 
gerkles ir bronchų. Akys pa
rausta ir 'bijo šviesos. Kosu
lys buna aštrus, skaudus. Li
gonis karščiuoja tris-keturias 
dienas kol pasirodo išbėrimas. 
Pirmi ženklai odos išbėrimo pa
sirodo apie ausis, pereina ant 
veido, o paskui išsiplečia po vi-

tris savaites, kol ligonis pa
sveiksta. Mirtingumas nuo tos 
rūšies plaučių uždegimo yra di
delis. Tankiausia jį gauna vai
kai mažiau kaip dviejų metų 
amžiaus.

Sykį persirgęs tymais papra
stai daugiau tos ligos negauna. 
Epidemijoj kuri dabar randasi 
Clevelande, daugelis serga to
kių kurie jau sykį yra tymais 
persirgę, bet toki serga dane 
lengviau. Kartais matosi su
augę žmonės apsergant pirmu 
kartu. Toki paprastai serga 
labai sunkiai.

bet neturi būti perdaug vėsus* 
Seniau buvo liepiama ligoniu 
užlaikyti šiltai, bet paprastą 
kambario temperatūra yra ge* 
riausia. šiltam kambaryj, sun-s 
kiai užklojus, niežėjimas past, 
daro nepakenčiamas. |

Ligoniui reikia duoti lengvą^ 
skystą valgį, maitinti Tegul i a* 
riai. Negailėti gėrimo. Laiky
ti lovoj kol visai nepasveiksta* 
Reikia duot gana žuvų aliejaus^ 
Daug kartų po tymų seka tu- 
berkuliosis arba džiova.

Tymai patys savaimi nėra 
pavojinga liga, bet galimybė 
komplikacijų yra didelė ir dėl
to ligonis reikalauja geros prie
žiūros.

(Bus daugiau)

gromatoje juos 
Supa Garba.

Kolei Sumuš
atėjus į krautu?

Lauks
Moteris 

vę klausia: — Kaip parduo
dat kiaušinius?

Krautuvninkas: — Švie
ži, sveiki kiaušiniai parsi
duoda po 30 centų tuzinas.

Moteris: — O sumušti?
Kraut.: — Sumuštų kai 

randasi, parduodam po 15 
centų tuziną.

Moteris: — Na tai aš pa
lauksiu iki sumušit, ir atei
siu kitą sykį.

Persidirbęs....
Jonas išlipęs iš lovos rai- 

vosi ir sako:
— O, kaip nuvargau!
— Ką tik iš lovos išlipai 

ir taip greit nuvargai?
— O! per visą naktį sap

ne šieną pjoviau ir akmenis 
skaldžiau....

Reiškia, Vaistus Pataikė
— Ponas daktare, mano 

žmonai nieko tie vaistai ne
gelbėjo, pusiaunaktį ji mi
rė.

— Mirė? O prieš mir
siant ar čiaudėjo?

— Čiaudėjo, ilgai čiaudė
jo.

— Na tai gerai, labai ge
rai.

Kodėl Lietuvoje Ūsus 
Skuta

Kodėl dabarJonas: 
daugelis vyrų usus skuta?

Petras: — Mat, pamėg
džioja Amerikonus, kad su 
didesniu kraičiu pačią gau
tų.

Jonas: — O kodėl vedu
sieji skuta?

Petras: — Vedęs jauną 
pačią ir pats nori būti jau
nesniu.

Smuklėje
— Duočiau aš tau už 

kį pasakymą per snukį, 
nesinori paskui mokėti 
tam sėdinčiam Raului
melagingą liudymą teisme.

to- 
tik 
ši- 
už

Tai Prastai!
— Žinai, Vladai, sako kad 

Afrikoje moterys labai pi
gios. Už dvidešimts litų 
gali pirkti sau moterį.

— E, tai prasčiau negu 
Lietuvoje! Pas mus tai dar 
primoka vyrui kad tik im
tų.... Žiūrėk, kad ir aš, 
vesdamas Marytę gavau 
tris tūkstančius litų!

Užburtas Ratas
i,? -L. . (A

— Kodėl tu vis eini: hali
nę?

— Ten groja muzika.
— Tai kodėl neini į ope

rą?
— Juk ten nėra alaus.

są kūną. Karštis pradeda eiti 
žemyn, kosulys tęsiasi apie sa
vaitę, jeigu neatsiranda kom
plikacijos. Iš jų pavojingiau
sia yra plaučių uždegimas.

Bronchai visuomet buna li
gos užimti, bet kada liga pa
siekia mažytes trobeles, pasi
daro taip vadinama broncho- 
pneumonija, kuri tęsiasi dvi-

Tymų išbėrimas ne tik buna 
ant odos bet taipgi burnoje, 
gerklėje ir kur tik yra gleimi- 
nė. Vidurių uždegimas yra 
paprastas dalykas. Kartais pa
sireiškia ženklai appendicito.

Tymais sergantis ligonis rei
kia paguldyt į lovą. Jeigu la
bi bijo šviesos, pridengti langą. 
Kambarys turi būti išvėdintas,

Joseph K. Mergler
ADVOCATE 

(Advokatas) 
Room 705

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

MONTREAL1

$2 Vertes knygų Dovanų
$2 vertes knygų gaus kas NAUJAI išsirašys “Dirvą” sau arba kas iš
rašys savo draugui ar giminei — tokiam kuris dar “Dirvos” neskaito

___ __ JUODO KARŽYGIOe r u n a s
Užsirašant “Dirvą” visam metui, “Merunas” duodasi už $1. Reikia viso prisiųsti $3.

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

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų—aprašymas įvairių 4 
amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prietaringų 
pažiūrų į tai. Su daugeliu paveikslų. 156 pusi-73

žemės Kaimynai Dausose—aprašymas visų didžiųjų ff 
ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomų visą. 
metą. Atpasakotos visos populiarūs pasakos apie 
žvaigždynus. Sulietuvinta iš Olcott. 419 pusi.—1.50

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—aprašymas seno- f- 
vės amžių didžių kultūros darbų. Su paveikslais.
Vertimas iš Edgar J. Banks. 184 pusi---------------- 1.00

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-

Klajūnas—istoriškas romanas iš laiku Algirdo-Keis- TB- 
tučio, apie jaunuolį kurs norėjo gelbėti Gedimino 
įpėdinį Jaunutį nuo brolių ir pats turėjo likti be 

tėvynės. 223 pusi............................ 1-00

Trimitas—rinkinis Karpavičiaus įvairių patriotiškų, 
, romantiškų ir šiaip eilių. 144 pusi. _____________ 5CĮ

Tautos Vainikas—šioje knygoje telpa eilės Karpavi
čiaus ir keleto kitų autorių. 172 pusi. _________50

nomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada Žuvėdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmonės eina į Baltijos pakraštį, vedami nar-

Užtekanti Saulė—patriotizmo, meilės ir mokslo pa
veikslėliai. Žingeidus ir pamokinanti. 94 pusi_33

JUROS MERGA

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 didele — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose. KAINA TIK $2.00.

M

.15

Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų,

Rusijos Moterų "Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar- 
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don 1 
Levine. Verte K. S. K. 295 pusi.___________ :_1.0Q

Mohameto -.Kelionė į Dangų—aprašymas apie ,Mpha- *11. 
metą ir jo tikybą! A Taipgi ’telpa fkbli kiti pojiulia-j > 
riŠki mokslo straipsniai. ./12K ‘ .53

Du Broliai—istoriška apysaka iš 13-to šimtmečio iš 
Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių 
vienas jaunas pavogtas Išauginamas krikščioniš
kai. 35 pusi. ____1--------------------------------------------

i '

.1.00
J

Juros
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingų mergą 
kuri'■''atėjo, užkardavo ■ ir apsigyveno- Žemaitijoje,y ir 
Lietuvį-! jaumĮplB'ituo i Dubysos, įkurs/ nuėjęs ją Iš
vyti J pamilo: 300 pusi.

6820 Superior Ave. Cleveland; Ohio



- Gerb. Spragilas, gerb. Robotas ir iu moksliškas oronlanas “IVUfAoras”

VALIO! MUSŲ SPAR
NUOTAS ORO KARŽY-

GIS PASIEKĖ LIE-
? TUVĄ!

Aleliuja! Pasveikino jį vi
sa Lietuva Velykų 

įž dieną!
Štai vėl naujausi gerb. 

Spragilo apsakymai apie sa
vo skridimą iš Klyvlando Į 
Kauną. Gerb. Spragilas sa
vo kelionės nuotikius apsa
ko “Dirvos” reporteriui per 
radio, kurį turi savo moks
liškame oroplane. Štai ką 
reporteris užrašė iš apsa
kymų tolimesnės musų oro 
karžygio kelionės.

Balandžio 19 d.: Alo vi
siems! Linksmą žinią turiu 
jums pranešti: aš jau pil
nai išlaisvintas iš Norvegų 
nelaisvės ir prašalinta visos 
nuožvalgos apie mano šni- 
pystę. Su Norvegų miesto 
Bergeno burmistru turėjau 
puikią vakarienę vakar, o 
štai šiandien anksti rengia
mės pakilti į orą ir už ke
lių valandų jau busiu Kau
ne. Širdis net dreba iš di
delio džiaugsmo, ba Lietu
va jau čia pat: rodos pasi
stiebęs ant gero Norvegijos 
kalno galėtum ją pamatyti.

Gerb? Bergeno burmis
tras štai dar manęs prašo 
kad padaryčiau ore mirties 
kilpų savo “Meteoru”, ale 
gerb. Lietuvos ministeris 
Savickis, kuris mane iš ne
laisvės išliuosavo, prašo to 
nedaryti, verčiau sveikam 
nulėkti į Lietuvą, ba kar
tais pas patį slenkstį atsi
tinka didelės nelaimės.

Dar pasakysiu nesmagią 
naujieną: vėl girdėjau per 
radio kad gerb. Wiley Post 
turėjo nukrist ir negalėjo 
baigti savo kelionės iš Ka
lifornijos į Na j orką. Tai 
jo trečias pasikėsinimas, ir 
baigėsi be pasekmių. Nors 
jis aną sykį sakė kad kas 
nors įbėrė į jo oroplano mo
torą smyrio dulkių ir plie
no druožlių, ale dabar aš 
imu mislyt ar tik ne todėl 
jam nesiseka kad jis nerin
ko savo skridimui aukų....

Valio! Jau motoros ūžia, 
propeleris purpia—jau mes 
musų moksliškas oroplanas 
kyla į padanges! Sudiev 
Norvegija!

Štai va po musų apačia 
jau matyt Švedija, jau tuoj 
bus Baltijos jurą — ir už 
jos — LIETUVA!

Iš Kauno per radio gir
dėjau kad ten susiorgani
zavo komitetai visur mane 
pasitikt, ūkininkai jau pa
baigė žąsis valgyt, ir jau 
tuoj suvalgys sėklines bul
ves jeigu aš greičiau neat- 
skrisiu, ale iš Slabados for
tų atsisako gryžti į nafnus 
ir pasiryžo nesėt ir neso- 
dint nieko iki manęs nepa
matys iš debesų nusilei
džiant! Garbingi žmonės!

Valio! Štai jau pilkuoja- 
žaliuoja Baltijos jura! Jau 
busim virš jos! Motoras ir 
propeleris dirba gerai.

Ale kas čia! Gelbėkit! 
Kaip tik užlėkėm virš Bal
tijos vandenų, pajutom la

bai smarkią audrą iš šiau
rės — mus tiesiog daužo, 
mėto ore! Laikomės kiek 
galim — gerb. Robotas irgi 
gelbsti oroplaną valdyt, ale 
kas išlaikys prieš baisią au
drą!.... Baisu', nežinau ką 
daryti! Nejaugi reiks pul
ti į Baltijos jurą ir žūti sil
kių nasruose.... Iki šiol 
aš silkes valgiau, o dabar 
jos man atsikeršys — ir tai 
šiandien, dabar, didžiojoj 
pėtnyčioj....

Gerb. Robotas pataria lei
stis paveju į pietus, ale ma
ne baimė ima: juk ten jau 
Vokietija, ten Soldino miš
kas, gal kur nors tyko ma
nęs gerb. Hitleris, ir kaip 
tik pasirodysim virš Vokie
čių žemės, nušaus!

Ištikro, Baltija laiko sa
vo vardą kaipo audringiau
sios juros.... Ale man tas 
dabartiniu laiku labai ne į 
sveikatą....

Mus vėjas neša Į pietus, 
gal reiks nusileist Danzige, 
jeigu nepajiegsiu pasiekti 
Klaipėdos....

SOS!.... SOS!!.... Šau
kiuosi laivų pagalbos, jau 
mes krintam į vandenį! Au
dra siaučia; nežinau kur 
esam ir kur atsidursim! La
biausia bijau kad silkės ma
nęs nesuėstų!

Nusileidom ant vandens, 
alaus bačkos mus gerai at
laiko, tik vilnys smarkiai 
daužosi, silkės net per gal
vas mėtomos. Gerb. Robo
tas va pradėjo silkes meš
keriot. ...

Plukojam ant vandens, 
ar pagalba pribus nežinau. 
Ateina jau vakaras, ir jokio 
laivo nesimato iš niekur at
plaukiant.... Jau butume 
buvę Kaune, jeigu ne šita 
nelaimė....

Balandžio 20 d.: Audra 
vis dar siaučia, net žuvinin
kai neišplaukė į juras sil
kių ir plaštakių gaudyt, ir 
mes pagalbos nesulaukiam. 
Bijau kad nereikėtų ir man 
negyvą paminklą Kaune 
statyt.... Pasikelt nuo 
vandenio negalim, bačkos 
sumirko, pasunkėjo, o van
duo vis mums per galvas 
verčiasi....

Valio! Ana va atplaukia 
iš rytų didelis laivas! Ale 
apginkluotas — kanuolės iš 
visų pusių matosi! Tai Vo
kiečiai! Juk tai jie nori už- 
valdyt Baltijos jurą, ir štai 
atsiunčia karišką laivą, ku
ris išgirdo mano SOS ir pa
ims mus su gerb. Robotu ir 
visu “Meteoru” į nelaisvę! 
Iš vieno kalėjimo ištrukom, 
ale dabar kai pakliusim į 
Vokiečių kryžiokų nagus, 
bus po visko! Jie sulaikys 
mane už tai kam Lietuva 
įkalino Klaipėdos nazius, ir 
už svetimas bėdas aš turė
siu nukentėt.... Gelbėkit!

Ale kas čia: mano žiūro
nas rodo lyg ant to laivo 
stiebo plevėsuoja Lietuviš
ka vėliava.... tik dar lai
vas toli, jis supasi, ir musų 
oroplanas supasi, tai nema
tyt aiškiai.... Pažiūrėsim!

Laivas plaukia arčiau ir 
arčiau! Ištikro, tai Lietu
vos kariškas laivas, “Prezi

dentas Smetona”, -iš Klai
pėdos, atplaukia mus išgel
bėt! Valio! tris sykius Va
lio! Lai gyvuoja vienatinis 
Lietuvos kariškas laivas!

Štai jau gelbsti mus — 
numetė virves, mes prisiri- 
šom, ir plaukiam į Klaipė
dą. Su laivo kapitonu tik 
per radio susikalbu, ba del 
didelio audringumo vande
nų negalim prie laivo prisi
artint, kad oroplanas nesu
muštų ir nenuskandintii lai
vo....

Dar sykį valio! Štai už 
kelių valandii pasirodė jau 
ir Klaipėda — mes artina
mės, ir tuoj busim Lietuvos 
vieninteliame jurų uoste!

Jau štai plaukiam pro 
Klaipėdos uosto švyturį į 
užveją. Garbė perkūnui 
Štai jau aš — ant Lietuvos 
žemės — atlikau savo tiks
lą — subėgę vyrai ištraukė 
mano oroplaną ant sausu
mos, ir aš laimingai atskri- 
dau į Lietuvą! Valio! Klai
pėdos kariumenės pulkas 
pradėjo iš kanuolių šaudyt, 
susirinko pulko orkestras, 
griežia maršus, sveikina, 
didžiuojasi žymiausiu Lie
tuviu oro karžygiu, kuris 
pirmutinis iš visų Lietuvių 
lakūnų atskrido oru į Lie
tuvą! Klaipėda visa subė
go aplink mane, neapsako
mai džiaugiasi. Net gavo 
progą užmiršti savo kasdie
ninius rūpesčius apie nazius 
ir jų bylą.

Klaipėdos oro eskadrilės 
lakūnai ima taisyt “Meteo
rą”, ale gerb. Robotas vėl 
saugoja kad nepribertų į 
motorą plieno druožlių ir 
smyrio dulkių, ba dar kelio
nė nebaigta — dar reikia 
pasiekt Kaunas ir Slabada, 
taigi turim rengtis tai pas
kutinei kelionės daliai.

Nors šiandien labai vož- 
na diena, paskutinė diena 
prieš Velykas, ale Klaipė
dos naujam gubernatoriui 
gerb. Kurkauskui prašant, 
sutikau padaryt ore mir
ties kilpų, o rytoj tai jau 
skrisiu į Kauną.

Pavakare dar su gerb. 
gubernatorium pasikėlėm į 
orą paskraidyt, jis man ap
rodė slaptus Vokiečių apka
sus miškuose aplink Klaipė
dą, kuriuos naziai įsirengė 
karui su Lietuva, Klaipėdos 
užėmimui.

Balandžio 21 d:. Links
mų Velykų visiems Ameri
kos Lietuviams!

Mes subudę anksti rytą, 
rengiuosi skristi į Kauną, 
ale apsisprendžiau lėkti ten 
po pietų, kad daugiau žmo
nių galėtų susirinkt mane 
pasitikt, daugiau garbės...

Štai visi jau švenčia Ve
lykas, jau rytas, o mudu su 
gerb. Gubernatorium klau
somės vakarykščio radio 
programo iš Čikagos, ba 
tai buvo labai svarbus pro
gramas: kalbėjo gerb. Va
nagaitis, gerb. Simokaitis, 
gerb. Lapinskas, ir gerb. 
“Dirvos” redaktorius Kar
pius! Retai kada išgirsi net 
keturias slaunias asabas iš 
kokios nors radio stoties 
kalbant!

Papietavęs, atsisveikinęs 
su gerb. Gubernatorium, iš
sirengiau kelionėn į Kauną.

Visa Klaipėda susirinko 
mane išlydėti, Klaipėdos 
pulko štabas norėjo duoti 
visą savo oro eskadrilę ma
ne lydėt į Kauną, ale bijo
jo kad oroplanams išlėkus, 
neatlėktų kiti, Vokiški, ir 
nepridarytų Klaipėdai bai
mės!

Skrendam! Sudiev Klai
pėda ! Alo Kaunas! Nuo 
Klaipėdos į Kauną oru bis- 
kį daugiau poros valandų 
kelionės mano oroplanu.

Skrendu virš Lietuvos — 
visai žemai skrendu, pažiū
rėt kaip žmoneliai Velykas 
švenčia. Ale visur matosi 
tik vaikai, kurie kiaušinius 
rita, muša, Velykas šven
čia. Dasiprotėjau kad visi 
suaugę žmonės išvažiavo, 
išėjo į Slabados fortus ma
ne pasitikt. Nabagai, ga
lėjo mane matyt ore ir taip, 
kam to vargo. Užtenka pa
čių Kauniečių, kurie dirba 
trumpas valandas, turi lai
ko ceremonijoms.

Skrendu virš Gargždų, 
Vėžaičių, Andrejavo, Kvė
darnos, Tūbinės, Girdiškės, 
Nemakščių, Viduklės, Ra
seinių, Girkalnio, Stakių, 
Butkiškės, paskui Paduby
siu suku arčiau Nemuno, 
skrendu pro Čekiškę, pas

kui Vilkiją, Raudondvarį, ir 
štai va jau baltuoja Kauno 
bažnyčių bokštai! Mano 
garbingos kelionės galas!

Lietuvoj pavasaris, me
džiai sprogsta, veversiai ore 
pro šalį skrenda, upės pri
tvinkusios vandeniu.

Jau štai ir Slabados kal
nai, ir orodromas, pilni 
kalnai nugulę žmonių, lau
kia, ir pradėjo šaukt-rėkaut 
ir himną giedot mane pa
matę. Lietuvos Aero Klu
bo oroplanai pasitiko mane 
ties Raudondvariu ir lydi į 
nusileidimo vietą. Prieš nu
sileidimą, aplėkėm tris kar
tus virš Kauno, kad visi 
matytų ir tikrai žinotų kad 
gerb. Spragilas jau atlėkė.

Štai va leidžiamės žemyn, 
prie Slabados kalne įreng
to orodromo, kur jau baig
sis mano kelionė ir bus at
siektas mano tikslas. Kiti 
visi oroplanai nulėkė sau, 
o aš vienas leidžiuosi že
myn — jau štai tupiu-----

Triokšt! pokšt! kabarkšt! 
JAU! Jau nutupė mano ga
lingas plieno paukštis ant 
žemės. Nulūžo vienas ra
tas, atsiliuosavo viena bač
ka ir nusirito į pakalnę, o 
viskas kitkas dar liko tvar
koje, del ko aš labai džiau
giuosi.

Minių minios pasitiko, ir 
džiaugsmingai sveikina, vi
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sam Kaune bažnyčių var
pai skambina.

Gerb. Robotas labai ne
pasitenkinęs kad žmonės 
tik apie mane tūpčioja, o 
apie jį nieko....

Skubinu, sakau žmonėms 
prakalbą, ir visus gražiai 
pasveikinęs siunčiu namon 
atgal į kaimus, stoti į lau
kų darbus, ba jeigu bučiau 
neatlėkęs iki Sekminių, vi
soj Lietuvoj rudenį butų 
užėjęs badas, ba Lietuviai 
yra labai užsispyrę: jeigu 
sumanė sulaukt lakūno atle
kiant tai Slabados kalne 
išsėdėjo duobes, ir Žydų or
koms želiančią naują žolę 
numindžiojo, ale negryžo į 
namus iki aš neatskridau!

Prakilnus ir garbingi pi
liečiai! Su tokiais žmonė
mis gali kalnus nuvartyt, 
ir aukų gaut kada ir kam 
tik prireikia!

O dabar, atsiprašau, ger
biamieji. Eisiu Velykas švę
sti tai turėsiu pasitraukti 
nuo savo’ radio ir negalėsiu 
jums toliau papasakot, o po 
švenčių kelias dienas mie
gosiu, ba labai nuvargęs.

Iki kito karto, likit svei
ki!

(Su tuo ir nutruko gerb. 
Spragilo apsakymas apie jo 
nuotikius Kaune, kurį pa
siekė per Velykas, išbuvęs 
kelionėj nuo Grabnyčių!)

Prie Mirties Velionio
Juozo Milaknio

Juozas Mikalnis pasimirė Ko
vo 26 d. ir tapo palaidotas Ko
vo 30 d., Memorial Park kapi
nėse, Daytpn, Ohio. Velionis 
iš Lietuvos paėjo Rokiškio ap., 
Bajorių k. Čia išgyveno daug 
metų. Lietuvoje paliko žmonų, 
Agotą., dvi seseris, Oną Sinkie- 
nę ir Karaliną Stasiūnienę ir 
kitus gimines. Amerikoje bro
lį Joną ir brolienę Pauliną Mi- 
laknius.

širdingai dėkojame visiems 
kurie prisidėjo su patarnavimu 
mano mylimam broliui jo pas
kutinėj valandoj. Ačiū Augus- 
tinavičiui, kuris viską tvarkė 
laidotuvėse, Sakalui už gražią 
prakalbą prie kapo; jjrabne- 
šiams, SLA. 105 kuopai, Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijai už gėlių vainikus, ir vi
siems kurie dalyvavo laidotu
vėse. Taipgi dėkojam “Dirvos” 
reporteriui, kuris aprašė apie 
laidotuves.

O Tau, mylimas broli, lai bu
na lengva šios šalies žemelė. 
Mes tave niekad neužmiršime.

Liekame nuliūdę brolis ir 
brolienė

Jonas ir Paulina Milakniai,
Chicago, Ill.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugu.
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tu vos Ūkininkai
Kaunas. Lietuvoj yra ga- j 

na plačiai -išsišakoję, jaunųjų I 
ūkininkų rateliai. Jų nariais 
buna ukinįhkų sunųš ir duktė-1 
rys iki 20 metų amžiaus; Ra
teliuose jaunieji ūkininkai mo
kosi laukų darbų, lavinami-mo- 
komi liaudies meno ir gražių I 
dainų. Jiems vadovauja mo
kytojai, agronomai, įvairus že
mės ūkio specialistai. Ratelių 
vadovai juos moko, pataria, pa
remia, paragina.

Šiuo metu visoje Lietuvoje Į 
yra daugiau kaip G00 jaunųjų 
ūkininkų ratelių su apie 20,0001 
narių, šie nariai pernai yašfi;-j 
rą augino daržoves ir laukų au
galus, paukščius, gyvulius ir tt. 
Kiekvienas jų dalyvavo dešim
tyje susirinkimų, keliose eks
kursijose po Lietuvą, patys pa
rašė - savo susirinkimams pa
skaitų.

Lietuvoje šie jaunųjų 
ninku rateliai atsirado tik 
kelis metus. Tačiau jau
džioje visuomenėje turėjo ir 
ikšiol tebeturi gražaus pritari
mo. Tėvai matydami kad jų 
vaikai rateliuose mokomi nau
dingų dalykų ir lavinami, no
riai ratelius remia ir vaikams 
leidžia juose dalyvauti. Tsb.

tiek šymet 
sudaro Vo-

dar ir iki

Ką Veikia Jaunieji Lie- Klaipėdos Krašte yra 
dar 4000 Svetimšaliu
Kaunas. — Klaipėdos krašte 

yra išviso 4044 svetimšaliai. 
Pernai tilo pačiu laiku jų buvo 
4625. Tiek pernai, 
žyipią jų daugumą 
kieti jos piliečiai.

Pažymėtina kad
šiolei Klaipėdos krašte Vokie
tijos piliečiai turi aukštas vie
tas: dvasininkai, inžinieriai, 
daktarai, komersantai ir tt.

Tiesa, kai kurie smulkesni 
Vokietijos piliečiai darbo ne
gauna. Jie iš Vokietijos ge
neralinio konsulato gauna tam 
tikras pašalpas, bet paskutiniu 
laiku tos pašalpos yra žymiai 
sumažintos arba visai neduoda
mos. Užtai dalis Vokietijos 
piliečių iš Klaipėdos krašto tu
rėjo išvykti į Vokietiją. Jie 
ten dirba darbo stovyklose tik 
už maistą. Tsb.

LIETUVGJ SKIRSTYS 
DARBUS TIKRIAU
Kalinas. — Inteligentų be

darbių pasitaiko jau ir Lietu
voje. Gimnazijas ir. universi
tetus baigia kasmet gerokas 
skaičius žmonių, o valstybės ii' 
kitose įstaigose tarnautojų yra 
pakankamai. į tuos inteligen
tus bedarbius kaip ir į kitus 
tenka dėmesį atkreipti vyriau
sybei.

Jau 1933 metais ministeriu 
kabinetas padarė nutarimą, kad 
jei tarnauja vyras su žmona ir 
jei kuris gauna Kaune GOO li
tų algos, o kitur 450 litų 
vienas iš tarnybos turi būti 
leistas. Valstybės kontrolė 
siremdama šiuo nutarimu
anksčiau pradėjo rinkti žinias 
apie tarnautojus. Šiuo metu 
valstybės kontrolė žinių rinki
mą pradėjo varyti smarkiau ir 
netrukus pradės daryti tarnau
tojų apranką.

Tokių šeimų kur dirba vy
ras su žmona, abu gaudami ne
mažą atlyginimą, yra nemaža. 
Netrukus jų dalis turės pasi
traukti kad turėtų pragyveni
mą kiti, kurie šiuo metu netu
ri jokio užsiėmimo.

ADV. R, SKIPIČIO
KALBA VIETINES ŽINIOS-

Auksinis Šliubas Kazimiero ir Aneles Aleknų
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TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm”

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

Tuo pačiu motorlaiviu
Antra ekskursija išplauks 

Liepos 3 d., 1935
NEW YORK—KLAIPĖDA

(Per Gothenburgiį-Stockholm) 
Rengiamos:

Liet. Laivakorčių Agentų S-gos Am.
Kiti Išplaukimai

Kungholm . . 
Kungholm .... 
.Drottningholin .
Drottningholm .... Liepos 17
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į bent kurį Sujungus narį, autorizuo
tą vietinį laivakorčių agentą, arba į 
bent kurią musų oaštinę. Tarp Šve
dijos ir Klaipėdos plaukioja naujas 
moderniškas laivas ‘MARIEIIOLM’.

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

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tarus. Tokiu atveju keletą 
dainų galės padainuoti jung
tinis, o kitas paskirti chorai. 
Kur bus galima, vertėtų su
kurti Šimkaus dainų 
rui ruošti komisiją, i 
įeiti chorvadžiai ir 
visuomenės veikėjai, 
daina apibendrina 
jausmus, 
dainos

Tsb.

vaka- 
kuria 

keli 
Kaip 
musų 

taip tikimės ir 
vakarų ruošėjai, 

geros valios vadami, šiam 
clarba suras bendrą kalbą 
bei susitarirhą. Programas 
patartina sudaryti pagal 
savo chorų pajėgumą. Kad 
nereikėtų chorams daug 
vargti naujas dainas besi- 
mokinant, verta imti jau 
choro dainuojamas dainas. 
Net geistina kad dominuo
tų paprastosios St. Šim
kaus taip gražiai harmoni
zuotos liaudies dainos, ypač 
tos kurios dar buvo dainuo
jamos prieškariniais laikais. 
Suprantama, kur bus pa- 
jiegų, geistina Įtraukti ir 
solo bei laisvosios kompo
zicijos dainų.

Kas ruoš Šimkaus dainų 
vakarus, prašome turojau 
musų komitetui pranešti, 
mes. išsiųsime medžiagos 
paskaitoms apie Jubilijatą 
ir dainų. Laiškams adresas: 
Kaunas, Valstybės Radiofo
nas, Direktoriui J. Bjeliu- 
nui.—Tsb.

KĄ NUVEIKĖ LIETU
VOS AERO KLUBAS

Kaunas. — Lietuvos Aero 
Klubas spaudos atstovams bu
vo surengęs arbatėlę, per kurią 
jo pirmininkas 
tis papasakojo 
klubo darbus, 
pažymėjo kad 
Klubas verčias
gaunamomis iš visuomenės. Tai 
svarbus ir reikšmingas pasaky
mas, kuris parodo turįs Lietu- 

pasitikėjimą,
aero klubo gajumą 

Visuomenės 
klubas 
Avia- 

lakunų. 
priimta

Prof. Z. žemai- 
apie nuveiktus 
Pirmiausia, jis 
Lietuvos Aerc 

i savo lėšomis

vos visuomenėje 
duosnumą, 
ir organizuotumą, 
aukomis Lietuvos aero
turi jau šešis lėktuvus, 
cijos kursai davė eilę 
kurių dalis dabar jau 
į karo aviaciją. Sklandymo mo
kslą (skraidymas bemotoriniais 
lėktuvais) išėjo apie 80 lakū
nų kandidatų. Sklandymo sri
tyje Lietuva yra pasiekus di- 

užima trečią 
Tokio pasau-

delio rekordo. Ji 
pasaulinę vietą.
linio rekordo nėra pasiekus nei 
viena kita Lietuvos sporto ša
ka.

Lietuvos Aero 
didelį darbą. Jis 
šia savo lėšomis 
kunus. Tai labai 
tybinis darbas.

(Tąinys mio 2-ro pilsi.)
Atvežė knygų. Lietuvos vi

suomenė, ypatingai DULR, ži
no kad Lietuvybei Išlaikyti A- 
jnerikoje taip sunku kaip ma
žam laiveliui dideliame vande
nyne. Kad tas laivelis plaukio
tų, tos mumis susidomėjusios 
visuomenės atstovas, ir atvežė 
mums inspiracijos, naujų min
čių, išsamios, medegos apie tė
vynę, atvežė vėliausios mums 
reikalingos kultūros knygų net 
13 didelių dėžių, 5,745 egzem
pliorių naudingų knygų, kurių 
tarpe ir šiais metais spausdin
tų. Jas paliko Konsulato glo
boje. Tam darbui Lietuvos vi
suomenė kasmet sudeda apie 
30,000 litų. Draugija daugiau
sia dėmesio kreipia labiausia jo 
reikalingiems Pietų Amerikos 
Lietuviams, kurių“ ten yra apie 
30,000, ir kurie išvažiavę iš 
Lietuvos atsidūrė dideliam vai’- 
gc. Draugija tat, Argentinoj, 
Brazilijoj ir Uragvajuje išlai
ko keturias grynai Lietuviškas 
mokyklas su 5 mokytojais.

Palyginus su Lietuvos mo
kyklomis, užsienių Lietuviai vi
sai dar silpnai Lietuvos pade
dami, darbas tik tepradėtas. 
Lietuvos mokykloms per metus 
išlaikyti sunaudojama 50,000,- 
000 litų.

Mokys po 10 musu jaunuolių. 
Be knygų ir mokyklų, draugija 
ypatingo dėmesio , kreipia jau
nimam Ji nusistačius kiekvie
nais metais bent po 10 Ameri
kos Lietuvių jaunuolių išlaiky
ti Lietuvoj mokyklose, ir po 
apie tiek atleisti Amerikon pa
simokinti. Vasaros : metu vai
kučiams atostogauti Lietuvoje 
turi Alytuje gražų vasarnamį, 
kuriame jau svečiavosi Latvi
jos ir Vokietijos Lietuvių vai
kučiai. Tas juose paliko gilaus 
įspūdžio ir gražiai įpudžio ir 
gražiai išsimokę Lietuvių kal
bą,’ gryžo.

Užsienių Lietuvių ■ ,-niokyklų 
mokytbjafns, DULR svečiams 
atsilankiusiems į Lietuvą šiais 
metais, bus Palangoje suteikia
ma nemokamas išlaikymas ir 
patalpos vasarnamyje. Tuo pat 
metu bus suteikta proga pasi- 
lavinti Lietuvių 
jos, geografijos, 
tyje.

P L A T 1 N A KOMUNIZMĄ. 
Per Velykas, Tyros choras su
rengė Lietuvių salėje koncertą. 
Be dainų iš operos “Carmen”, 
kurias gerai ąumokino WJAY, 
radio stoties tautinių programų 
vedėjas Stanley Altschuler, dar 
dainavo ir vaikučiai, kurie jau 
iš pat mažens mokinami dai
nuoti komunistinėje dvasioje.

Iš to nekuriu rimtesni Lietu
viai piktinosi. Vaikučiai nie
ko apie tai nesupranta, ir ką 
jie dainuoja yra tik jiems į lu
pas įspraudžiami „suaugusių nu
šiurusių politikierių žodžiai.

Komunistai turi suorganiza
vę. būrelį jaunų Lietuvių, šis 
vaikų choras neturi bendro su 
Jaunosios Birutės choru, kuria
me vaikai auklėjami Lietuviš
koje dvasioje. Lietuvis.

NORI GAUTI $77,700,000. 
Cleveland© miesto mayoras tu
ri savo žinioje net 325 įvairių 
viešų darbų projektus, kuriems 
nori gauti iš federalės valdžios 
$77,700,000 sumą. Iš tų pro
jektų federalė valdžia pasirinks 
tokius projektus kurie bus ar
timiausi Prezidento Roosevelto 
viešų darbų programui, ir Cle- 
velandas gaus apie $50,000,000 
savo viešiems darbams vesti.

Ohio valstijos keliams 
ti ir naujiems statydinti 
paskirta $40,000,000. Ši 
neturi bendro su miesto 
projektais.

Cuyahoga apskrityj viešiems 
darbams dar reikalaujama ki
ta, $43,000,000 suma.

taisy- 
busią 
suma 
darbų

P A V A S ARINIS BALIUS. 
Association Western Union Em
ployees, Local 183, rengia savo 
metinį pavasarinį balių šešta
dienio vakare, Balandžio 27 d., 
Garden Ballroom, Euclid Squa
re Garage, ant East 13th St., 
prie Euclid avė. Muzika bus 
Ralph Keating’s NBC Orches- 

Bus kortavimas tiems ku- 
lai-

tra.
rie nemėgsta šokti. Bu 
mėjimas ir užkandžiai.

Lie-
Są- 

susi-

Didžiausias Šios Miesto Dalies

Išpardavimas!
VYRAMS ir VAIKAMS

Siutu - Skrybėlių
ir visų kitų reikmenų.

Įsigykii sau dėvėjimo reikmenis dabar ir taupyki! 
pinigus.

_ THE K MĘS MEH 08.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

_____________ II * į •' *' • ______________ ________

PASAULINIS

kalbos, iston- 
literaturos sri-

LIETUVIŲ
KONGRESAS

šau-

DARŽELIO MITINGAS, 
tuvių Kultūrinio Darželio 
jungos visuotinas narių 
rinkimas įvyks kito penktadie
nio vakare, Gegužės 3 d., nuo 
8 vai.;' Lietuvių salėje. ■ Visų 
draugijų atstovai privalo daly
vauti, nes Darželis rengiasi prie 
didelių iškilmių: koncerto ir su
tikimo Lietuvos svečio, Adv. R. 
Skipičio, sekmadienį, Gegužės 
19 d. Kurie atstovai turi pa
siėmę to vakaro įžangos tikie- 
tų platinimui, pasistengkit juos 
išplatinti, nes įžanga tą pačią 
dieną bus 35c. Agituoki! Lie
tuvius kad rengtųsi į tą vaka
rą, nes Akrono Jaunimo Klu
bas rengia nepaprastą, nematy
tą programą, ir bus svečias iš 
Lietuvos. Visi Lietuviai priva
lėtų atsilankyti. Vald.

Klubas dirba 
moko ir ruo- 
civilinius la- 
svarbus vals- 

Tsb.

Juozas Pečiulis
Užlaiko Gražia Aline ir

Užeigą
HIGH PROOF BEER, 

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

namus 
gauti.

1248 East 79th Street
Netoli Superior Avenue
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DĖLLA C. JAKUBS Į

(JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore) E
Lithuanian Funeral Home E

Visiems Lietuviams norintiems naudoti niusų 
kambarius leidžiame dykai. =

7 ietiiyiaj kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisifigĄ patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- = 
tas i'Kgeresnis pa.tarnavimaįs už kitų.. Vežimai ligo
nių parvežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- = 

' gos. žemiausia kaina už palaidojimą,-'Sulyg jūsų pa-
sirinkįmo. Reikale ftelefonuokit. . =

(>621 Ęįlna Avenue ' ‘ ENilicott 1763 |

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.

Draugijos sumanymu, 
kiama* šymet tarp Rugp. 11 ir 
17 dienų Pasaulinis Lietuvių 
Kongresas. Jo sesijos bus 
Kaune ir Klaipėdoj. Jame da
lyvaujantiems bus suteikta ke
lionės, išlaikymo ir kitos leng
vatos. Ruoštasi kongresui ga
na senai. Bet kiti buvo sku
besni darbai. Kitais metais 
įvyksta Amerikos Lietuvių di
džiųjų organizacijų Seimai. Dr- 
ja nenori jiems pakenkti. Dar 
tretiems metams atidėti ■— juk 
laikas — pinigai. O svarbių 
reikalų galybės.' Vasaros lai
ku ir mokiniai galės, nemoks- 
lo metu, dalyvauti, kas labiau
sia pageidaujama. Apie sąly
gas dalyvauti kongrese, svečias 
įteikė spaudai kvietimą, kuria
me''nurodoma sąlygos.

Kongrese bus svarbiausia 
stengiamasi vieni kitus gerai 
pažinti ir vieni kitų reikalus' 
ir sąlygas išgirsti ir suprasti.

Prie Kongreso bus spaudos 
paroda, meno, parodos,.- pasau
lio Lietuvių sportininkų olim- 
pijada. Svečias nori vežtis 
sportininkų j Lietuvą. Ir bai
gia svečias, pareikšdamas jog 
iš šimto Lietuvių, 40 gyvena 
užsienyje!
♦Tiek iš svečio patyrėme New 

Yorke. (Galas)

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

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

Jonas Tareila
ą26 Bank St. Waterbury. Conn.

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

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

Frank Kuncaitis
LIETUVIŠKA KEPTUVĖ 

1229 West 13O.th St.

į

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior A ve. ■-

šiame paveiksle matosi Cle- 
velandiečio Jono Aleknos tėvai. 
Kazimieras ir Anelė Aleknai, 
kurie gyvena Plundakų kaime, 
Kupiškio 
tė sunui 
50 metų 
grąfiją.

mis, dalyvauja Lietuviškuose 
vaidinimuose, dainuoja Lietu
vių koncertuose. Ji išaugs tik
rai talentinga ir naudinga mu
sų kultūriniams darbams dar
bininkė.

(ši žinia pateko į korespon
dento rankas tik šiose dienose. 
Klišą darė A. J. Naunčikas. i

GERA NAUJIENA
VISIEMS

ryti dabar.

bu- 
pie

t
J.

parapijoj. Jie prisiun- 
Jonui Aleknai savo 

auksinio šliubo foto- 
Jiems auksinį šliubą

davė Rokiškio klebonas Kun. 
Baltrimas per sumą, Rugp. 5. 
1534 m. Garbės svečiais buvo: 
penki sunai: Antanas, Pranas, 
Kazys, Povilas ir Ignas, dukte
rys Ona Krapavickienė, Jule 
Plukienė, Marė Piežienė, su sa
vo vyrais, ir sunai su savo 
žmonomis ir vaikais. Per vi
sas iškilmes, didžiuliais vargo
nais grojo žentas Ignas Pinkas, 
ir bažnytinis choras giedojo.

Po bažnytinių iškilmių 
svarbieji iškilmės dalyviai 
vo pakviesti pas’ kleboną
turns. Klebonas ir kamendo- 
rius Kun. M. šermukšnis vaiši
no ir Aleknus apdovanojo kny
ga ir rąžančiais. Paskui visi 
važiavo “veselijoti” į Plunda- 
kus, kur privažiavo didelė dau
gybė giminių ir kaimynų.

Clevelandietis sūnūs Jonas 
Alekna buvo apsilankęs Lietu
voje pas tėvus 1928 metais ir 
tada visa Aleknų šeima turėjo 
linksmą susiėjimą.

Jonas Alekna vedęs Vaiva- 
džiutę, jiedu augina dukrelę 
Florence, kuri irgi jau eina sa
vo tėvo patrijotiškomis pėdo

Kas norit pirkt namą dvie
jų arba vienos šeimynos su 
Lietuviško Banko taupy
mų knygele, tą galit pada- 

Gatavų pini
gų nereikia pridėt, o galit 
nupirkt taip pigiai kaip už 
gatavus pinigus. Taip pat 
kas nori įdėti ant 1-mo 
mortgage savo banko kny
gelę, yra geras investmen- 
tas. Mes turime pirkiką 
kurs daugiau moka už Lie
tuvišką knygutę negu kiti.

Kreipkitės pas

C. G. Obelienį
1266 EAST 71ST ST.

HEnd. 8726

2^ 3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redakcijai 
arba Administracijai kokius pa
klausimus visada įdėkite 3c paš
to ženkleli atsakymui.

TAISAU, SUTAIKAU BALSUS VARGONŲ
rūšies vargonus perstatai!, sutaikau balsus, ir su- 

darbe esu 
Vargonus 

(18)

Visokio;
teikiu visokį patarnavimą prie vargonų. Tame 
nuo 1902 metų. Sudedu motorus ir dumples, 
suvedu bažnyčiose arba salėse.

Conrad Preschley
8501 Clark avė. Cleveland, Ohio

.'iiiiiii!itnitiiiiiii!iiuiiinii!imi!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii!ii!iiiiitiriiiiiiiiiiiitiiiiur 
Į WILKELIS FUNERAL HOME] 

Į Licensed Funeral Director
E 6522 Superior Avenue =
E NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =į
E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok s 
jS musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems ~ 
x lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
H Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- = 
S derniškas. £
= HEnderson 9292 =
rusaiiuillillillill-lilllllllliuillllllllliuiimillllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllin-:

“ts" Sabatoj, Balandžio 21
YRA

Telefonu ar 
Paštu May 

Day Prekėms 
užsakymų nebus

THE MAY COMPANY
CLEVELAND

S? Musų 26ta MAY DAY S?
CODE t CODE

AMERIKOS DIDŽIAUSIAS PARDAVIMU NUOTIKIS
Padidinta DYKAI Parking vietos ir DYKAI Bušo Patarnavimas 

i ir iš Krautuvės
PERKANTIEMS BARGAN 

SĄSKAITOS BUS SIUNČIAMA 
TIKTAI BIRŽELIO 1 D.

PENKTADIENIS ra COURTESY DAY 
Visos May Day Prekes Galima Gauti 

už. May Day kainas Penktadieni

Musų Patrons’ Garage—Lakeside ir Ontario—atdara nuo 8 ryto ir dar bus daugiau 
vietos paskirta prie šiaurrytinio- kampo LakeskĮe ir E, 9th St. (Old Marine Hospital 
Grounds) ir bus paskirta daugiau vietos automobiliams pastatyti sulyg reikalo. Dy
kai busti privežinias į krautuvę ir iš krautuvės prie jūsų automobilių.
BUS EKSTRA KARŲ-—Sutarus su Cleveland Railway Company, mieste bus padėta 
ekštra batvekariu šeštadienį—užtektinai karų patarnauti kiekvienam.
Krautuvėje bus ekstra Pardavėjų — Padidinta Vietos — Ir turėsit Elevatorius ir

• j. Eskalatorius Palengvinimui Jūsų Aplankymo Visuose Aukštuose.
7,ado pardavėjų bus gatavi jums patarnauti.' Krautuvėje rasit visus sau patogumus!
Krautuvė atdara PENKTADIENI nuo 9 iki 6 va'k. — ŠEŠTADIENĮ nuo 9 iki 6 vali. '

Duodam ir keičiam Eagle Stamps—-Priimsim bent' kuria dieną Kitą Savaitę
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Dzimdziai Atves Labai 
Puikų Programą

Gegužes 5 d.
Per Velykas “Dirvos” redak

torius p. Karpius lankėsi “Mar
gučio” dideliame, puikiame kon
certe Chicagoj, kur patyrė ko
kį programą Dzimdzi-Drimdzi 
atveš į Clęveląndą.

Pirmiausia, apie naują dai
nininką Antaną Kaminską. Jis 
buvo vienas iš žymiausių solis
tų “Margučio” programų Chi
cago Civic Opera House. Ten 
einant koncertuoti, juk Vana
gaitis nestatys solistu koki ne
gabų vyrą. Taigi, A. Kamins- j 
kas yra naujas, jaunas, smar
kus, gražus vyras, puikus, aiš
kus tenoras. Dainuoja gražiai.

Jau buvusius, Juozą Olšaus
ką, Miką Yozavitą ir A. Laba
nauską, gerai pažystat.

Tai bus keturi grenadieriai, 
kurių programas Gegužės 5 d., 
Lietuvių salėje maždaug sekan
tis, kaip pasakojo pats vadas, 
artistas J. Olšauskas: išsyk jie 
duos juokingą mišinį dainų ir 
dialogų. Antra dalis bus rim
tesnės, klasiškos muzikos. O 
trečioje dalyje — bus pasiren
gę kariškai. Padainuos gražių 
kariškų dainų, o ką paskui da
rys — ar eis Klaipėdą ar Vil
nių vaduoti — nežinia. .. .

Po programo bus daugiausia 
Lietuviški šokiai. Programas 
prasidės lygiai 5:30 vak. Įžan
ga 35c. ir 50c. Vaikams 10c. 
Šokikams 25c. Muziką šokiams 
patieks patys Chicagiečiai.

Rengkitės visi, nes šymet 
gal daugiau neturėsit progos 
Dzimdzius girdėti.

NUŠOVĖ DU VAIKU. An
tradienio vakare, policijantai 
nušovė du Lenkus vaikus, Teo
dorą Kulakowskj, 13 m., ir Jo
ną Jaglowski, 14 m. amžiaus, 
abu nuo E. 79th St., Lenkų ko
lonijoje. Jiedu su trečiu vyru
ku važiavo pavogtu automobi
liu, kurio policija jieškojo. Po
licijantai važiuodami savo au
tomobiliu, nutėmijo raportuotą 
pavogtą automobilį ir pradėjo 
sekti. Nedaug sekę, ant Su
perior ir E. 86th St. privažia
vę šonu pareikalavo važiuojan
čius sustoti, bet tie nepaklau
sė ir leidosi šalintis. Tada po
licijantai pradėjo šaudyt į bė
gančius, ir taip abu tiedu vai
kai liko nušauti. Važiavusis 
trečias vyriškis iš automobilio 
iššoko ir pabėgo, bet policija 
spėja kad ir anam teko kulkų.

10 METŲ SUKAKTUVĖS. 
Lietuvių Moterų Ratelis rengia 
savo 10 metų gyvavimo sukak
tuvių paminėjimą sekmadienį, 
Balandžio 28, d., p. Baltrukonių 
įstaigoje, “Bacchus Cafe”.

PRADĖS STATYBĄ. Fede
rate valdžia paėmė savo nuosa
vybėn plotą seno miesto prie 
ežero už upės, kur eina Central 
avenue, ir ten tuoj griaus se
nas lūšnas ir statys naujus pi
gius gyvenamus namus. Vie
tos ten bus del 620 šeimų. Tam 
darbui paskirta $2,800,000 — 
žemei nupirkti ir statybai. Dar
bo ten bus del 1,000 darbinin
kų metams laiko.

LINKSMAS VAKARAS. Lie
tuvių Kultūros Draugija ren
gia linksmą vakarą ir šokius šį 
sekmadienį, Bal. 28 d., Lietu
vių salėje. Programas prasidės 
nūs 5:30 vai. po pietų. Ren
giama perstatyti dvi juokin
gos komedijos: ‘Tetro Pampa- 
lio Piršlybos” ir “Mikio Teis
mas”. Po programo bus šokiai, 
gros Jono Apanaičio orkestras.

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

P. J. KERSIS
1-114 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat.

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
PERKU BANKŲ KNYGUTES, moku aukščiausią kainą už jas. 
Skolinu pinigus ant namų pirmo morgečio. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybes, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, tt. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

AKRONIEČIAI DUOS NE
PAPRASTĄ PROGRAMĄ. At
eina slaptos žinios iš Akrono 
kad Akrono Lietuvių Draugiš
ko Klubo choras rengia Lietu
vių Darželio naudai Clevelandc 
tokį programą kokio Clevelan- 
de dar niekas tarp Lietuvių ne
pasikėsino padaryti. Tai bus 
Akrono jaunimo dovana Lietu
vių Darželiui.

Tą pat dieną Lietuvių salėjo, 
Darželio vakare, kalbės Lietu
vos svečias Adv. R. Skipitis, 
Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti pirmininkas.

Tas viskas bus Gegužės 19 d. 
Lietuvių salėje. Dabar tikie- 
tai tam vakarui parsiduoda po 
25c. Tą pačią dieną bus po 35c.

GOODRICH HOUSE rengia
ma vaidinimų vakarai, kuriuo
se statomu įvairus veikalai.

Vaidihini’us atlieka Mather 
Players, kurie ketvirtadienį ir 
penktadienį, Gegužės 9 ir 10, 
statys veikalą “Waiting for 
Leftie”. Vaidinime dalyvauja 
ir du Lietuviai, Albertas ir Jo
nas Gurkliai.

KAS ATSITIKO “ANTRAM 
SKRIDIMUI” PERNAI. Perei
tą metą, Gegužės mėnesį, kada 
Grigaitis atstatė lakūną Janu
šauską ir į “Lituanicą II” įso
dinęs savo naują paukštelį Vai
tkų atlėkdino'į Clevelandą, čia 
štai kas atsitiko. Pradėjus Vai
tkui rodyt savo “oro gabumus” 
su “Lituanica II”, kuomet lėk
tuvas buvo dirbtas tik tiesiogi
niam skraidymui, valdžios in
spektoriai Cleveland© airporte, 
kaip atsargus ir žinanti dalyką, 
kaip bematant atėmė to smau 
kuolio leidimą skraidyti ir pa
tarė paukšteliui per 30 dienų 
“atšalti” ant žefnės. Atgavi
mui to leidimo gana stropiai 
turėjo pasidarbuoti visi Grigai- 
tiniai Clevelando politikieriai ir 
profesijonalai. Nors jie viską 
laikė slaptybėje nuo publikos, 
bet dalykas vistiek išėjo aikš
tėn.

PERNAI OHIO VALSTIJO
JE automobiliu nelaimėse ben
drai užmušta 684 žmonės. Vi
so ištiko 8,377 automobilių su
simušimai, kur vieni automobi
liai susimušė su kitais, kiti už
lėkė į ką pastovaus, ir tt.

DEGTINĖS BIZNIS Ohio val
stijos krautuvėse pusėtinai pa
kilo. Valstija užlaiko 269 deg
tinės parduotuves, kuriose pir
mą bertainį 1934 metų parduo
ta degtinės už $8,754,870, o pa
skutinį bertaini — už $12,452,- 
176.

BEDARBIŲ ŠELPIMUI per 
Gegužės menesį Cuyahoga ap
skrities šelpimo administracija 
stengiasi gauti $2,820,000. No
ri gauti šeimai po apie $34 vie
toj $29 j mėnesį, kaip buvo duo
dama per Balandžio mėnesį.

APSIVALYMO SAVAITĖ
Pradedant Balandžio 28 d., 

Clevelande skelbiama apsivaly
mo savaitė, kuri labai daug rei
škia sveikatos, saugos ir švaru
mo žvilgsniu. Visi raginami 
apsivalyti savo namų vidus, ir 
kiemus aplink namus.

Parduodam Bulves
Tiesiog iš farmos, kurie par

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

F. SANKABAS
Chesterland, Ohio 

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

mas kelias po kairei)
REIKALINGA ŠEIMININKĖ- 

visokiam namų darbui, sukal
banti Angliškai, patyrus; pa
prastas valgio gaminimas; šei
ma su vaikais. Telefonuoti:

KEnmore 1336
JIEŠKAU darbo į namus už 

šeimininkę. Esu 42 m. amž. 
Namus užlaikyt, virt, ir ben
drai visa namų darbą. (19)

S. G. 4812 Wichita avė. 
(Pearl Rd. ir W. 25th St. car)

LIET. VYČIŲ KP. TALENTO 
VAKARAS

Lietuvos Vyčių 25-ta kuopa 
rengia savo ketvirtą metinį Ta
lento vakarą sekmadienį, Ba
landžio 28 d., Naujos Parapijos 
salėje, štai maždaug koks bus 
programas:

“Moterų Karalystė” — vie
no akto farsas-komedija, kuris 
yra labai juokingas, šis veika
las dedasi 2035 metuose, — už 
tūkstančio metų nuo - dabar. 
Kadangi moterys patampa val
dovės savo Šeinių, visiškai atsi
sako būti namų šeimininkėmis, 
ir stoja į kareivius, eina karan 
su savo priešais, Storpilviais 
vyrais. Jedvyga (Anelė Gri- 
galevičiutė), Didžburnių (Mo
terų) armijos kapitonė ir val
dovė savo miesto, nerimauja 
kad ji atsivežė savo menką ir 
sergantį vyrą, Marciuką (Juo
zas Žebris) į pavojingą karo 
lauką, nes jis dar jaunas ir vi
sai laibas, nepratęs prie karo. 
Anesė (Ona Ūselytė) ką tik 
sugryžta lošus “pokerį” ir tuo 
tarpu Marlė (Stasė Salkauskai- 
tė) įbėga ir praneša kad atėjo 
pasiuntinis nuo Storpilvių ar
mijos ir nori matytis su Jed
vyga. Ineina Pasiuntinis (Ed
vardas Navickas) ir praneša 
kad jo armijos laukia kariauti 
su Didžburnių armija. Kai iš
eina kariauti, ineina Taurošius 
(Jonas Kazlauskas) su pasau
lio drutuoliu Komerausku (Vy
tautas Grigalevičius) ir taikosi 
paimti Jedvygos “korsetą”, nes 
jame yra visa moteriška stip
rybė. Negauna jo, bet visgi pa
siseka kaip nors moteris ap
gauti ir sugrąžinti Vyrų Kara
lystę. .. . Bet kaip jie apgauna 
moteris turėsit patys ateiti pa
žiūrėti. .. . Pamatysit!

Kalbės L. V. 25 kp. dvasios 
vadas Kun. A. Karužiškis.

Programą ves kuopos pirmi
ninkas Albertas Vilkaitis.

Koncertinė dalis bus tokia:
1. Smuiką solo — Ed. Navic

kas; 2. Dainos solo — Marceli
nas Žitkus; 3. šokis — Marga
ret šeštokaitė; 4. Dainos solo 
— Alvina S. Luiza; 5. Piano 
solo — M. Žitkus; 6. Dainų 
duetas — Alvina S. Luiza, Pet
ras Luiza.

7. L. V. choras sudainuos 
tris dainas. Choristai dalyvau
ja šie: Petronėlė Stankevičiūtė, 
A. Grigalevičiutė, A. Morkuniu- 
tė, B. Lukoševičiutė, E. Vytis, 
I. Kazlauskaitė, A. Kiveriutė, 
S. Salkauskaitė, A. Varkaliutė, 
A. Uselytė, M. Kiveriutė, M. 
šeštokaitė, H. Grigalevičiutė, 
E. Okunas, A. Bereikiutė, Pet
ras Luiza, P. Palukevičius, J. 
Kazlauskas, J. žebris, E. Na
vickas, E. Andruškevičius, S. 
Kazlauskas, V. Grigalevičius, 
A. Sušinskas, G. Lukoševičius, 
V. Pockauskas, A. Vilkaitis.

Choro vedėja — Alvina S. 
Luiza. Akompanistė — Fran
ces Kančiutė.

Pamarginimas: Petras Lui
za ir jo “Trys Grybai” su nau
jom komedijom ir naujom dai
nom. Dalyvauja: Jurgis Luko
ševičius, Jonas Kazlauskas, Sta
sys Kazlauskas. Kaipo kumš
tininkas, Jurgis Kazlauskas pa
rodys gimnastikų.

Gerbiamieji, ateikite, pama
tykite, pasilinksminkite, ir ta
da tikrai galėsit užsitikrinti jog 
ši jaunuolių draugija gali gra
žiai pavaišinti savo rėmėjus.

Atsiminkit: viskas tas atsi
bus jau šį sekmadienį, Balan- 
džio-Atpril 28 d., nuo 5:30 vak., 
Naujos parapijos salėje!

“Aš ten busiu, buk ir tu”.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs

tus per "Dirvą” šios 
ypatos:

Marijona Tiškienė .... $15.00 
Dominikas Kulbickas . . $5.00 
Kazys Botyrius .......... $15.00
Mindaugas šelmys .... $2.50 
U. Alisaitienė ............. $20.00
A. Gedvilienė ............... $5.00
J. Braukilienė .............. $10.00
K. šlapkauskienė .......... $5.00
Vanda Bubnytė ............. $5.00
K. Sebestinienė ............  $6.60
Jonas Bakaitis . ’.. 10.00
Barbora Čepliauskaitė . . 10.00 
Uršulė Zelenekaitė ..... $5.00
Kazys Butkevičius .......... 5.00
Juozas Žukas .. .x..... 20.00
Elzbieta Akinskienė .... 5.00 
Ona Želvienė ................. 5.00

Kreipkitės vėl:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland

Review of Carmen
Presentation by Lyros Chorus

BY PETER SKUKAS

Lyros Chorus 
chalks up another by 
presenting extractions 
from the operetta ‘Car
men’, Easter Sunday, 
at the Lithuanian Hall. 
They performed before 
a record crowd. Work
ing relentlessly behind 
the scenes for indivi

dual training, and in front conduct
ing the chorus and orchestra, Mr. 
Stanley Altschuler, WJAY director 
of music, and his wife, an excellent 
pianist, capture golden trophies over 
which brims has flown the latent 
abilities of the several performers 
during the production of this aveng
ing opera cutting through the story 
in swishes caused by sharpened ed
ges of sabers and love in a firey 
sequence. Though Mr. Altschuler is 
not a Lithuanian, he is, however one 
of them. And, personally, the chor
us owes much of their success to 
the above mentioned indefatigabile 
workers. May the successes, in part 
be repaid in the well earned self
satisfaction of developing- green ma
terial into budding blossoms.

Carmen, -in this case, Miss Rita 
Carroll, begins her lusty career danc
ing suggestively before a large 
throng of onlookers eyeing earger- 
ly for her next prey. With dashing 
confidence, she spins a subtle web 
of enslaving glances and flouted de
sires about her most recent pick
up, commanding ease, and treacher
ous attraction. In other words, she 
doesn’t capture her unawares. She 
murders them, so excellent a job 
she does. Flung straight and true, 
the cassia flower, a cheap cinnamon 
drug, -his unwarily, the grappled 
Jose. He succumbs very readily, but 
not without a struggle. The strangle 
hold of this Carmen is completed. 
The rest is easy going. The victory 
is secure.

The audience then imagines the 
murder of a ;co-worker by Carmen. 
She is then sighted in a sneering 
mood held by the corporal Jose’s 
soldiers. Now must Carmen put to 
use her God-given womanly charms. 
She escapes from the clutches of 
law under the cloud of treason ar
ranged with the already subservient 
Jose. As ever, in the background, 
back in the hills awaits a true lover 
of the corporal. She is, here, a 
Swedish girl, fond of associating 
with Lithuanians. Her name we 
know not. She brings good tidings 
from home to Jose, her fallen lover.

In a far off tavern, an illicit meet
ing of Jose and Carmen burns up 
like a match, the love that was im
planted. She discards Jose. This 
leaves him in a precarious position. 
Neither to return, as a traitor, nor 
stay as a lover. Carmen’s fangs 
sink deeper than ever. Jose is her’s, 
body and sdul. Her’s for the tak
ing. She plans to escape with the 
aid of smugglers and with him. ‘When 
it comes to matters of cheating. . . . 
let women in on the deal.’ So it is.

Following in close sequence more, 
more revenge, murder and Jose fin
ally stabs Carmen. Then he cries 
though her treacherous spirit is 
abated bodily, her evil lives after 
her, ‘Carmen! Carmen! I love you! 
Speak to me!’ In short this, the 
weary work of Carmen, thus is 
ended only in duplicating the fiasco. 
Others who came under her eharm 
remained with them whose gripping 
wand she touched as one is ready 
to die as fate wills.

The Lyros Chorus, as usual, per
formed excellently in this work in
dividual roles were weak, but as Alt
schuler is less interested in single 
development the result is not acci
dental. Costumes added much ex- 
quisitness to the play proper, gaudy, 
Spanish colors are attractive. With 
the WJAY ensemble under the baton 
of Mr. Altschuler, the most com
plete amateur production swung in
to the beginning with pronounced 
success.

All in all, everyone should have, 
and certainly must have, enjoyed the 
entire show.

SPRING FESTIVAL DANCE
Beautiful Music!

Dangerous Rhythm!
Are you ready for Tuesday, April 

30th? If not make it your business 
to be. The Spring Festival Dance 
given by the Catholic Federation 
Chapter 30 is going to be one gala 
affair. A good time is in store for 
all who come.

The ravishing dance music will 
be supplied by Ed Pepper’s Radio 
Band. If you don't have your tick
ets, you may get them from one of 
the Committee: Adele Rocke, Adeline 
Gerk, Julia Uskuraitis, Irene Lutkus.

DON’T FORGET!!! Tuesday, April 
30, 1935—8:00 p.m. St. George’s 
Auditorium, East G7th off Superior.

TALENT NITE
On Sunday, April 28, the local 

K. of L. 25th Chapter will sponsor— 
one of the rrtost unique, entertaining 
and enjoyable affairs ever staged.

This affair is called ‘Talent Nite’„ 
to be held at the new parish, located 
at Neff Rd. and E. 185th Street.

COME ONE—COME ALL—COME 
OLD — COME YOUNG ------ GET
IN ON THE FUN!

TO CHICAGO
Mr. K. S. Karpius, has just return

ed from a stay of several days, 
in the windy city, Chicago. While 
attending a conference, he also en
joyed his stay, meeting many old ac
quaintances, who made him feel right 
at home.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

K. of L. SPOTLIGHT
By Ann Usalis.

Let me remind you of the K of L 
Talent Nite, which is to be held 
this Sunday, April 28, at the New 
Parish hall at 5:30.

Individual members have been re
hearsing for several weeks for this 
occasion, in order that they may 
please you with the entertainment, 
which they are planning to put on 
for you. We have prepared numer
ous sketches for you.

‘Moterų Karalyste,” I’m sure will 
make you blood tingle and give your 
funny bone a little excercise. I am 
positive it will be enjoyed by both 
old and young, married or single, 
with it humor and comedy.

Come and let us show you how 
our young amatuer actors and act
resses will hold you in laughter and 
suspense. You will not regret for 
a minute that you have spent an 
evening in our company.

Also you must remember that the 
‘Three Mushrooms,’ have a new per
formance, which Will be just one of 
the many features that will hold 
your interest for the entire evening.

Just look at this list of per- 
fdrmers scheduled: we will hear a 
violin solo by one of our artist from 
the club; tap dancing by a young 
lady, who has long been taking les
sons. from one of our best dancing 
instructors in Cleveland.

Duets will be sung by our best 
harmo’nizers. You will also see our 
K of L choir which is composed of 
the young people of this organiza
tion, you will hejtr, boiw beautifully 
their young and clear voices blend 
into perfect harmony.

Speech will be given by Reverend 
Father Karuziskis the K of L’s 
Spiritual Advisor, who has just re
cently returned to us, to give us 
strong support in our club. We are 
all sincerely and indeed very happy 
to have Father Karuziskis back with 
us, for I am sure that all K of L’s 
will strongly now more than before, 
COOPERATE.

Welcome, Father Karuziskis, wel
come back into our organization. We 
hope and desire that you will remain 
with us as long as the club exists in 
Cleveland.

YOUNGSTOWN
GATHERED WHILE I GAPED
Joe York has been getting a lot 

of circulars from colleges. I al
ways thought it was grade schoo] 
your were graduating from, Joe.

Who was the blond “Cotty” Kalen
da was strutting' around with on 
Easter Sunday? Don’t hold out 
on us, boy, or there’ll be trouble.

Is the cause of Benny York’s 
swollen face mumps or did he have 
a little tiff with his girl? Wait til! 
your married, Benny, and then you 
can beat her.

To avenge himself for the various 
things written about him by the 
Bystander, Charlie (Comrade) Ne
vers threatens to do a little writing 
to the ‘Forum’ himself. The first 
thing he would do is tell just how in
nocent I ąm. Like the politicans I 
claim that my life has been led in 
the very straight and very narrow 
paths — until someone proves dif
ferently.

At the last meeting the pet ar
gument was about committee works. 
Joe Derinr the Tyndale Philosopher, 
contributed the most decisive remark 
when he said, “Action speaks much 
louder than words.” That goes for 
Charlie Nevers too.

Recess was called while the secre
tary put the cat out. Funny how 
that boy happened to be standing 
outside, but she need’nt have stay
ed out there so long talking to him.

Ann Subonis' new theme song Is 
“I won’t talk in the presence of 
the Bystander.” That’s right, Ann, 
everything you say will be used 
against you, chimed in the Tyndale 
Philosopher.

Our club has been blessed with 
the arrival of another car for trans
portation. “Cotty” Kalenda had best 
learn how to drive, though.

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furnasus. 

>engiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R

JUOKINGIAUSIOS

2 KOMEDIJOS
Stato scenoje

LIET. KULTŪROS DR-JA

Ned. BaL-April 28
LIETUVIU SALĖJE 

6835 Superior Av. Durys atdaros 4:30, programas nuo 5:30 v. 
įžanga į teatrą 35c. ypatai. J šokius 25c.

Šokiams gros Jono Apanaičio Orkestras

AKRON

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

Eastęi Greet ings to you and you and 
you. It may be a little late but as 
the old saying goes, better late than 
never. This week the Knowsey 
Knoos is going to be different. This 
week the column is going to be 
short and snappy, and void of any 
inside incidents, because the entire 
SSS staff has been enjoying the 
Easter holidays along with the rest 
of the civilized world. So as you 
read on, keep this thought in mind 
and at the same time be thankful 
that you were able to enjoy your 
Easter without fear of being caught 
in an SSS snoop.

S. S. SAPPO SPEAKS
Happee eestur cheef?

I hipe yu aent sor atme fur not 
sendun in a. reeport, but iyam wur- 
kun onut daye an nite an promus 
to havitin nxt wek? gee į hadą 
sweel EEstur. I saw a cupul ov 
fellaz an gurlz frum acrun here in 
Youngstowin to, but į aent menshun- 
in enee nams. Im shur they hada 
swel timq 2. Wei so longa cheef.

SS.. sappo.

SUPER SNOOPER TURNS 
DISGUSTED

If being broke were a blessing, 
I would have been a saint long ago. 
If I had two nickels to rub together 
just now, I’d stop writing this stuff.

The state of my present finances 
is due to the effects of Federal laws 
State laws, County laws, Corporation 
laws, brother, sister and mother-in- 
laws and outlaws who have foisted 
upon an unsuspecting public. Thru 
these various laws, I have been held 
down, held up, walked on, sat on, 
sand-bagged, flattened, and squeez
ed until I do not know where I am, 
what I am, who I am, or why I am.

These laws compel me to pay a 
merchant tax, property tax, state 
auto tax, capital stock tax, cigarette 
tax, excess profit tax, income, real 
estate, street, school, gas, water, 
light, amusement, cigar tax, sur
tax, syntax and carpet tacks.

In addition to payng these taxes, 
I am requested and required to con
tribute to every society and organiza
tion that the inventive mind of man 
can organize. To the Society of S£. 
John the Baptist, the Women’s Re
lief, the Navy League, the Children’s 
Heme Fund, the Policemen’s Benefit, 
the Dorcas Society, the Y.W.C.A., 
the Y.M.C.A., the Jewish Relief, the 
Belgian Relief, the Near East Re
lief, and the Gold-Diggers Hore. Al
so, every hospital and charitable or
ganization in town, the Red Cross, 
the Black Cross, the White Cross 
and the Double Cross.

The government has so governed 
my business that I do not know who 
owns it. I am suspected, expected, 
inspected, disrespected, examined, re
examined. informed, required, com
manded and compelled until all I 
know is that I am supposed to pro
vide an inexhaustible supply of 
money for every known need, desire 
or hope of the human race and be
cause I refuse to donate all I have 
and go out and beg, borrow, or steal 
money to give away, I am cussed, 
discussed, boycotted, talked to, talk- 
aboul, lied to, lied about, held up, 
held down, and robbed until I am 
nearly ruined, so that, the only rea
son that I am clinging to life is to 
see what the h—1 is coming next.

Hey, sonny, hide the typewriter, 
here comes the agent for the third 
payment on it.

A. L. S. C. DOINGS
Now that the Lenten Season is 

over the Akron Lithuanian Social 
Club is off again. On Saturday, 
May 4th the first post-Easter affair 
will take place. This will be in the 
form of a dance and program. The 
program portion will be headed by 
a two .act comedy entitled: “As 
Numiriau” (translate it yourself) 
followed by other typical A.L.S.C. 
features. So for the present, re
member the date and place, May 4th 
in Akron and give this column a 
look next week for complete and de
tailed information concerning this 
gala A.L.S.C. affair.

REIKALAUJAM LIETUVIO VAI
KINO TARP 16—19 METŲ 

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

AKRON
FUTURE LEADERS AMONG THE 

LITHUANIANS
Following the suggestion of a 

scribe who has had much more ex
perience than the undersigned, I 
have decided ■ to write an .article 
about a young Akronite whose future 
seems assured of success. Although 
my scalp won’t be worth the »itam- 
poo it takes to wash ir. when the 
pinch-hitter readš this story, I feel 
that I could not have chosen a more 
appropriate subject for my eulogy 
of “local boy making good.”

Being bom without education, the 
object of my discourse first obtain
ed the rudiments of his education by 
sweating his way through eight 
grades of elementary schooling. Fol
lowing this, he attended and grad
uated from West High School with 
high scholastic honors.

Unlike the majority of American 
youth who consider a high school 
diploma the end of forma! school
ing, this particular youngster enroll
ed in the engineering college of the 
University of Akron to further and 
broaden his already keen mind.

As an engineering student it was
n’t long until he had won the con
fidence of his professors and dean 
through his incredible ability and 
understanding of his chosen field. 
Because of this, he was pledged to 
Sigma Tau, national honorary en
gineering fraternity. He soon gain
ed leadership in the local chapter o£ 
the frat and served as its historian 
until he received his chamois signi
fying that he had completed the 
requirements for an engineering de
gree.

With this background he was able 
to obtain a position as research en
gineer with the Daniel Guggenheim 
‘Lighter than . air institute.’ With 
inumerable instruments at his dis
posal he spends his time daily study
ing strains, stresses and whatever 
else they study in the designing of 
giant airships. In his laboratory 
with its huge wind-tunnel, hundreds 
of glass tubes, thousands of wires, 
scores of airship models, and con- 
glameration of charts and controls; 
the ordinary layman can do no more 
than imagine himself on another 
planet. How one man can under
stand and command this confusing 
maize, is beyond my comprehension.

Even though he had aided in the 
building and installation of instru
ments in the ill-fated airship, “Ma
con", its crash has not daunted neith
er his spirit nor the confidence of 
those, who like himself, believe in 
the future of the Zeppelin type of 
airship as an instrument of pro
tection and means of transportation.

Although airship building has suf
fered a setback, one cannot help 
but visualize the thousands of op
portunities afforded the few persons 
who understand and, make a study 
of flight and streamling. As one 
of the very few engineers who have 
had practical experience in this field, 
our young engineer is destined to 
success.

Besides being an engineer in every 
sense of the word, he is treasurer 
and historian of the A.L.S.C., a sec
ond lieutenant in the reserve corps 
of the United States, and general 
good-fellow among the younger Ak
ron set.

You’re right. I’ve been pointing 
out just a few of the incidents in 
the life of Frank Rokus, more com
monly known to the readers of this 
page as ‘Pinch Hitter.’

SSS.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmaęj 
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 užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų. (18)

C. PAKELTIS APTIEKA 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienaa savaitėje. 
(Ypališkai mane galit matyt nuo 

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

JONAS G. POLTER
LIETUVIS

NAMŲ POPIERIUOTO.TAS 
ir MALIAVOTOJAS

Darbas pirmos rūšies — at
liekamas greitai ir prieina

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

966 IDA STREET
Telef: ENd. 0981


