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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

N RA PRAILGINA TIK 
VIENAM METUI

Washington. — Senato 
finansų komitetas atmetė 
Prez. Roosevelto siūlymą, 
prailginti NRA dviem me
tam laiko ir rekomendavo 
prailginti tik iki 1936 metų 
Balandžio 1 d.

Prezidentas jau kelinta 
savaitė kaip ragino Kon
gresą daryti tarimą NRA 
prailginimo reikale, bet vis 
buvo trukdoma.

New Yorke, pasibaigė di
delis streikas National Bis
cuit Co. darbininkų. Strei
kavo 6,000 vyrų ir moterų 
per 16 savaizių. tSreikeriai 
laimėjo unijos pripažinimą.

Plieno gamyba Chicagoje 
ir Pittsburghe šiuo tarpu 
eina beveik vienodu laips/ 
niu — dirba 46 nuoš. nor- 
malio.

1935 metų pirmų trijų 
mėn’esių plieno industrijos 
judėjimas buvo 21 nucš. di
desnis negu tuo pat laiku 
1934 metais. Algų plieno 
darbininkams per tris mė
nesius išmokėta $135,305,- 
496.

Detroit. — Fordo auto
mobilių išdirbystė skiria 4 
milijonus dolarių Įrengimui 
naujų geležies tarpinimui 
katilų.

Jau žuvo virš 100. Toli 
vakaruose, ant Colorado u- 
pės, budavojama milžiniš
kas tvenkinis, kuriam lei
džiama šimtai milijonų do
larių. Prie darbo ten jau 
žuvo virš 100 darbininkų.

Japonijos audinyčios su
naudoja vatos .(medvilnės) 
antroj vietoj po Suvienytų 
Suvienytų Valstijų. \

IŠKELIAVO ALASKON
Per San Francisco, Calif., 

išplaukė laivu Į Alaska 67 
šeimos ūkininkų, viso 330 
asmenų, iš pereitą vasarą 
sausros išdegintų ’.ddurva- 
karinių. valstijų. Juos ten 
veža valdžia, davė kožnam 
po 40 akrų žemės sklypą, ir 
suteikia pagalbą pinigais ir 
medega Įsigyventi. Ta vie
ta yra derlinga, tik ten bu- 

i na trumpos vasaros.
Trumpu laiku dar išveš 

800 kitų i tą pačią vietą.

Lenkai reikalauja Prezi
dentą Rooseveltą paskelbti 
Spalių 11 dieną Generolo 
Pulaskio diena. Ir reika
lauja ne juokais, net grąsi- 
na nebalsavimu už j Į kitais 
rinkimais jeigu reikalavi
mas nebus išpildyta. ■ Ne 
taip kaip mes Lietuviai, 
kurie visų baiminamės.

KETURI UŽMUŠTA PASKI
ROSE EUROPOS DALYSE

Londonas. — Gegužės 1 
diena Europoje praėjo vie
tomis su mažais susirėmi
mais, o kitur kruvinai, su 
šaudymais.

Bulgarijoj, Enina mieste, 
Įvyko susišaudymas komu
nistų su policija. Vienas 
nušautas, keli sužeista.

Ispanijoje irgi Įvyko su
sišaudymų, poroje miestų 
nušauta po policijantą.

Prancūzijos m i e s t elyje 
Bagnolet nušauta policijan- 
tas.

Kitose šalyse apsieita pa
prastu apsistumdymu de
monstrantų su policija; ki
tur praėjo visai gražiai.

PREZ. ROOSEVELT 
KALBĖJO PER 

RADIO
Washington. — Bal. 28 

d.,, 10 v. vakare, Prez. Roo
sevelt vėl kalbėjo per radio 
Į šalies gyventojus. Savo 
kalboje jis atkirto kritikuo
tojams jo Naujos Dalybos, 
užtikrino šalį kad pavojus 
ekonomiško sugriuvimo jau 
praėjo; prašė visus koope
ruoti pravedime viešų dar
bų kuriem paskirta 84,880,- 
000,000 suma, ir pažymėjo 
kokie dabar randasi Kon
gresui patiekti biliai kurie 
privalėtų būti pravesti.

Prezidentas pasakė kad 
nežiūrint keleto asmenų ku
rie nori trukdyti ir klaidin
ti publiką, darbas varoma 
pirmyn ir šalies gaivinimo 
reikalai pastatyta ant stip
rių pastangų.

Pasakė: “Bendrai imant, 
Amerikos žmonės dabarti
niu laiku jaučiasi daug ge
riau, daug linksmesni negu 
buvo per keletą metų. Nie
kad nuo savo inauguracijos 
Kovo mėn. 1933 m., aš nesi
jaučiau taip tikras šalies at
sigaivinimu kaip dabar”.

Tarp kitų įstatymų ku
rie Kongresui paduoti ap
svarstyti, Prezidentas turi 
sekančius, savo patiektus:

1. Socialė apdrauda (ap- 
drauda senatvėje, nuo be
darbės ir tt).

2. Naujas bankų pertvar
kymo aletas.

3. Pertvarkymas viešųjų 
reikmenų valdymo kompa
nijų.

Prezidento pareiškimas 
šaliai kad jis nepaleidžia sa
vo ekonominio programo ir 
neužisleidžia reikalavimuo
se greitai pravesti šaliai 
reikalingus įstatymus tuoj 
išjudino Kongresą imtis ko-j 
kios nors akcijos. i

LENKAI LINKSTA 
PRIE LIETUVOS

Varšava. — Baimė Vo
kietijos pradeda artinti Lie
tuvą ir Lenkiją užbaigimui 
savo nesusipratimų kurie 
laikė uždarę tų šalių rube- 
žius viena kitai.

Lenkijos užrubežio mi- 
nisteris Beck turėjo pasi
kalbėjimą su Lietuvos mi- 
nisteriu Paryžiuje Klimu, 
kuomet abu dalyvavo Tau
tų Sąjungos posėdyje Ge
ne vo j e.

(Ši žinutė parodo Lenki
jos gretinimąsi prie Lietu
vos, bet Lenkai be abejo vis 
pataria Lietuviams užmirš
ti Vilnių ir laikyti Vilniaus 
klausimą “užbaigtu. . . .)

Laukia Vyriausio Tri
bunolo Sprendimo

Kaunas. — Aukščiausias 
Lietuvos Tribunolas tikima, 
išduos savo sprendimą kas- 
link nuteistų Hitlerininkų 
apeliacijų apie Gegužės 13. 
Nuteistieji nesikreipė į Lie
tuvos Prezidentą prašyti 
malonės, bet iškėlė bylas 
Aukščiausiam Lietuvos Tri
bunole.

Vokiečiai Smarkiai 
Stiprinasi

Maskva. — Sovietų karo 
komisaro padėjėjas Tuka- 
čevsky skelbia kad Vokieti
ja turi tiek daug kariume- 
nės jog galėtų įvesti Pran- 
euzijon jos daugiau negu 
Prancūzija turi viso savos 
kariumenės, ir dar Vokie
čiams liktų vyrų namie ki
tiems tikslams.

Sako, Vokietija šią vasa
rą turės 849,000 kareivių, 
ir be to dar turi 900,000 vy
rų gatavų šaukimui kariu- 
menėn kilus reikalui. Vo
kietija turinti 3700 kariškų 
lėktuvų ir dirbtuvės išdir
ba dar po 15 lėktuvų Į die
ną,

Maskva auga. Maskvoje 
pradėta budavotis, kadangi 
labai trūksta gyvenamų na
mų. Maskva, kaipti sovie
tų sostinė, sutraukia Į save 
žmones kurie tikisi ko ge
resnio gyvenime. ^Maskva 
jau turi 4 milijonus gyven
tojų.

Iki Balandžio pabaigos 
visoje šalyje atsisakė nuo 
valdiškų pašalpų 230,000 as
menų visoje šalyje.

Iš Rusijos komunistai iš
vijo tūkstančius Suomių Į 
Suomiją.

NAZIAI ATMETA 
KRIKŠČIONYBĘ

Vokiečiai visai kraustosi 
iš galvų. Suvaržė visus lai
kraščius, ir patvarkė kad 
laikrašti gali leisti tik Ariu 
kilmės žmogus, taigi ‘gryno 
kraujo’ Vokietis (Vokiečiai 
save skaito grynais Arijo- 
nais, prie kurių priklauso 
ir Lietuviai). Jei kas lei
džia laikraštį arba dirba re
dakcijoje, turi įrodyti kad 
jis ir jo moteris ai' šeima 
nuo 1880 metų nebuvo jo
kio maišyto kraujo....

Pereitą savaitę paskelbė 
jog šalyje atgrąžinama se
noviškas Germaniškas tikė
jimas ir atmetama krikščio
nybė. Naziai, lyg pamišę, 
skelbia kad Dievas “apsirei
škė jiems” per Hitlerį. . . .

Vokietijoj areštuojami ir 
uždaromi kalėjiman dvasiš
kiai kurie nesutinka su Hit- 
lerizmu.

Vokiečiai Statosi Sub- 
marinus

Londonas. — Paaiškėjus 
jog Vokietija vėl budavoja- 
si submarinus (povandeni
nius laivus) sudrebino Eu
ropos valdžias. Anglija, ku
ri lyg draugiškiau žiurėjo į 
Vokiečius jiems pasireiškus 
jog ginkluosis- ir sulaužys 
Versalio sutartis, patyrus 
apie submarinų budavojimą 
tuoj sutarė su Prancūzija 
ir Italija laikyti konferen
ciją ir nuspręsti ką daryti 
del Vokiečių tokio ginkla
vimosi.

Vokiečiai patvirtina kad 
submarinų statymas yra jų 
ginklavimosi programo da
lis, bet kaip tik Anglija su
judo del to, Vokiečiai pasa
kė kad jie prieš Angliją ne
sirengia, tik nori apsidru- 
tinti Baltijos juroje.

Didžiosios valstybės kal
ba kad reikia kas nors da
ryti prieš Vokietiją,, kuri 
kas savaitė iškelia aikštėn 
naujus ir naujus nuostabu
mus, kenksmingus Europos 
taikai, ir niekas jų nuo to 
nesulaiko.

Nauji Vokiečių submari- 
nai bus gatavi už 6 mėn.

IŠMUŠTA 4,000
Asuncion, Paraguay. — 

Praeitą savaitę, dešimties 
dienų mušiu eigoje 120 my
lių Chaco fronte, Paragu- 
jiečiai išmušė 4,000 Bolivi
jos kareivių. Šios abi vals
tybės yra Pietų Amerikoje.

SIDABRO KAINA DAR 
VIS KELIAMA

Washington. — Valdžia 
patvirtino savo sidabro su
pirkimo ir jo kainos padidi
nimo programą, ir visame 
pasaulyje sidabro kaina pa
brango.

Prez. Roosevelt nori iš
kelti sidabro kainą iki $1.29 
uncijai. Iš to pralobs visi 
kas pirmiau prisipirko si
dabro.

Kinija ir Meksika, kurių 
pinigai paremti sidabru, la
bai nerimauja del to, nes 
iš tu šalm išplauks visas si
dabras ir liks tik popieri
niai pinigai.

SULAIKĖ ILLINOIS
ŠELPIMĄ LIETUVOJ KINTA PAŽIŪRA

Į DARBININKUS
Chicago. — Illinois vals

tijos bedarbių šelpimo ko- 
misijonieriai sulaikė pašal
pų išdavimą ir uždarė šel
pimo įstaigų duris kuomet 
federalė valdžia nutraukė 
teikimą pinigų. Apie 1,- 
200,000 šelpiamųjų liko be 
pagalbos.

Panašiai atsitiko ir Mis
souri valstijoje, kur 600,000 
žmonių liko be pašalpų.

Chicagos policija susirū
pino, nes tas atsitiko kaip 
tik prieš Gegužės 1 d., kad 
komunistai nepasinaudotų 
tuo atsitikimu ir nesukur- 
stytų minių prie riaušių.

VIEŠI DARBAI PRA
DEDAMI

Washington. — Preziden
to Roosevelto viešų darbų 
vedimo organizavimas baig
ta. Pats prezidentas tvar
kys ir prižiūrės visus savo 
pastatytus vyriausius dar- 
bų vedėjus.

Darbai kai kurie jau pra
dedami, patys pradiniai.

Dabar šiokius tokius kad 
ir ne nuolatinius darbus tu
ri apie 2,500,000 bedarbių, 
kurie gaus dirbti nuolatai, 
ir prie jų dar 1,000,000 be
darbių bus pašaukti dirbti.

Paprastus darbus dirban
tieji bedarbiai gaus mokėti 
apie $50 Į mėnesį.

Bet užmoketis eis pagal 
šalies dalių: kur pragyveni
mas pigus ten mokės pigiau, 
o didmiesčiuose brangiau.

RENGIA KONFERENCI
JĄ ROMOJE

Roma. — Didžiųjų Euro
pos valstybių diplomatai 
skubiai ruošia konferenci
ją, kuri čia įvyks Birželio 
mėnesį.

Konferencija bus tikslu 
apsvarstyti Austrijos ne
priklausomybės užtikrini
mą, kad Vokietija jos nepa- 
siglemžtų.

Vokiečiai tuo labai susi
rūpinę, nežino kokiu budu 
bus prieita prie to užtikri
nimo.

Prie to bus kalbama apie 
reikalus kitų Padunojaus 
tautų.

Prancūzija tariasi su Ita
lija užvėrimui militariškos 
oro sutarties prieš Vokieti
ją. Prancūzija jau pasta
tė 12 greitų lėktuvų Vokie
tijos pasienyje tikslu nuvy
ti Vokiškus lėktuvus nuo 
špiegavimo Prancūzijos pa- 
rubežiu.

BRUZDA PRIEŠ ROOSE
VELTĄ

Washington. — Suv. Val
stijų Vaizbos Butas (Cham
ber of Commerce) savo su
sirinkime Bal. 30 d. ataka
vo dabartinę šalies valdžią 
ir Prez. Roųseveltą. Kalbė
tojai privedžiojo jog Roo- 
seveltas nori “susovietint” 
šios šalies biznį.

Posėdin atsilankė ir val
džios atstovas, kuris ragi
no šalies biznio vadus būti 
kantresniais šiame visuoti
no persitvarkymo periode.

Kaunas. — Ilgą laiką Lie
tuvoje kitų luomų žmonės 
į darbininkus žiūrėdavo su 
paniekinimu. Ypač šviesuo
menė vengdavo ką nors ben
dro turėti su darbininkais. 
Šis reiškinys darbininkams 
buvo skaudi žaizda, kurią 
reikėjo gydyti, nes ji žemin
davo darbininkij vardą ir 
garbę. Šviesuomenė į dar
bininkus tik tada kreipdavo 
dėmėsi kai jai reikdavo dar
bininkų paramos. Įvairių 
balsavimų atveju susidary
davo net “darbininkij sąra
šai”. Tačiau toki sąrašai 
darbininkų reikalų visiškai 
neatstovaudavo, o tik me
džiodavo jų balsus. Tiesa, 
vienas-kitas daugiau apsi
švietusių žmonių irgi dirb
davo darbininkų eilėse. Bet 
jie būtinai norėdavo užimti 
vadovaujamas vietas.

Paskutiniu laiku ši švie
suomenės liga ir paminėtos 
klaidingos pažiūros į dar
bininkus jau nyksta. Įvairių 
luomų bei užsiėmimų žmo
nės ima arčiau bendrauti su 
darbininkais, būti jiems 
nuoširdesni, draugiškesni ir 
artimesni. Į vadovaujamas 
eiles eina ne tik daugiau 
apsišvietę, bet ir patys dar
bininkai, kurie pasižymi vei
klumu, sumanumu ir kitais 
gerais budo privalumais.

Šis pažiūrų kitėjimas į 
darbininkus pirmiausia su
sidarė dėl to kad paskuti
niaisiais metais vis dau
giau paprastą darbą ima 
dirbti inteligentai kartais 
baigę net aukštesnius ir 
aukštuosius mokslus. Vi
siems baigusiems specie les 
mokyklas ir pasiruošusioms 
bent kokiam proto darbui, 
dabar ima stigti darbo. Di
desniuose miestuose galina 
sutikti tokių žmonių nema
žą skaičių. Baigusių vidu
rinį mokslą, gimnazijas, ne
maža asmenų apsigyveno 
kaime. Tuo budu, Lietuvo
je daugiau išsilaviną žmo
nės ima vis arčiau susinėti 
su paprastais darbininkais. 
Šis susiliejimas žymiai su
mažino blogas pažiūras į 
darbininkus, tuo pačiu žy
miai pakeldami pačių darbi
ninkų vardą reikiamon auk
štumom Šiuo reiškiniu patys 
darbininkai yra labai paten
kinti ir džiaugiasi kai mato 
kad šviesuomenė jų neapvy- 
lia, bet stengiasi eiti darbi
ninkams pagalbon.

Darbdaviai taip pat pa
skutiniu laiku į darbininkus 
ima žiūrėti jau kitaip, dau
giau duoda jiems pagarbos 
ir ima pripažinti darbinin
kui žmogaus vertę. Ankš
čiau darbdaviai, kiek tik ga
lėdami, išnaudodavo darbi
ninkus, juos skriausdavo, 
sauvališkai mažindavo atly
ginimus, išmesdavo iš darbo 
ir t.t. Pernai metais Lietu
voje buvo išleisti keli darbi
ninkų reikalams įstatymai, 
kurie sudraudė darbdavių 
sauvaliavimus ir pagerino 
pačių darbininkų medžiagi
nį būvį.

Lietuvoje darbo žmonės 
reiškia didelio noro mokslin- 
tis. Didelės iniciatyvos šia
me reikale rodo įvairių 
specialybių amatninkai. Di
delį ir gražų pavyzdį parodė 
Alytaus amatininkai, kurie, 
inteligentų padedami, suor
ganizavo bendro lavinimosi 
kursus. Kursus lanko labai 
daug darbininkų, kurie 
ankščiau, dėl įvairių priežas
čių, neturėjo galimumo iš
simokslinti. Toki kursai 
steigiami ir kitose Lietuvos 
vietose, kuriuos lanko dar
bininkai ir amatininkai.

Visame krašte, paskelbus 
kad amatininkai iš savo 
specialybių turės laikyti eg
zaminus, steigiami specialus 
kursai. Dažnai pasitaiky
davo kad tokių kursų tikslas 
būdavo pelnas. Gi dabar 
žiūrima nė tiek pelno kiek 
darbo našumo ir darbinin
kus paruošimo įvairioms 
specialybėms. Darbininkai 
suprato savo klaidą, kad jie 
ankščiau nesimokslino, nesi- 
švietė. Bet dabar mokslintis 
jiems yra kur kas lengviau, 
nes šiam darbui vadovauja 
šviesuomenė, labai artima 
darbininkų reikalams.

Pagaliau, ir patys darbi
ninkai daug nuveikė pažiū
rų pakitimui Į juos. Ankš
čiau darbininkų tamsumas 
ir gyvenimo reikalų menkas 
supratimas juos nustumda
vo į smukles, į komunizmą 
ir 1.1. Gi dabar darbininki
ja žymiai blaivėja, šviečiasi. 
Del to jis kelia savo vardą 
ir įgauna žmogaus pagar
bą.—Tsb.

Lietuvoje Nedarbas Žy
miai Sumažėjo

Kaunas. — šiais metais Lie
tuvoje buvo nemažas galvosū
kis nedarbui sumažinti. Buvo 
imtasi visų galimų priemonių. 
Nedarbui sumažinti pirmiausia 
susirūpino savivaldybės ir val
stybė.

Buvo . suorganizuota Kaune 
ir provincijoje platesni vieši 
darbai. Tai akmenų skaldymo, 
žvyro pristatymo, miškų kirti
mo, kelių, geležinkelių taisymo 
ir kiti darbai. Prie viešųjų 
darbų darbo gavo apie 6000 
darbininkų. Per dieną jie. už
dirba 3—6 litus. Dabar Lie
tuvoje dar yra apie 2000 be
darbių. Tačiau ir jų skaičius 
netrukus labai sumažės arba ir 
visai išnyks, nes nuo Balandžio 
viduf'io 14,000 Lietuvos darbi
ninkų gauna darbo pas Latvi
jos ūkininkus. Be to, nuo pa
vasario pradės veikti kelios 
naujos Lietuvos pramonės įmo- 
nės-fabrikai, kurie duos darbo 
1500 žmonių. Tikimasi kad at
einančią vasarą Lietuvoje be
darbių jau nebus, o kitą žiemą 
viešieji darbai bus dar daugiau 
praplėsti. Tsb«

__________ l . .
PABALTIJO VALSTYBIŲ ’ 

KONFERENCIJA 1
Kaunas. — Kaip jau buvo 

pranešta, Gegužės G-8 d. Kau
ne bus antra Pabaltijo valsty
bių užsienių reikalų mjnisterių 
konferencija. , Tsb.
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PITTSBURGHO PADANGE
MIŠKŲ GAISRAI PENNSYL- 

VANIJOJ SUMAŽĖJO

Pennsylvanijos valstijoj šy- 
met Balandžio mėnesi miškų 
gaisrų buvo mažiausia negu ki
tais metais tuo laiku. Sako
ma kad kitais metais Balandžio 
męnesį būdavo daug gaisrų.

Pei- pirmas tris savaites Ba
landžio mėnesį buvo raportuo
ta tik 380 gaisrai visos valsti
jos miškuose. Taipgi nuosto
liai padaryta žymiai mažesni.

SCRANTON, PA.

14 UŽMUŠTA ANT KELIŲ
Praeitų sekmadienį vakarinė

je Pennsylvanijos dalyje, ne- 
pertoli nuo Pittsburgho, ant 
vieškelių automobilių nelaimė
se užmušta 14 žmonių. Desėt- 
kas jų užmušta važiuojant per 
geležinkelių bėgius, kuomet ant 
automobilių užlėkė traukiniai. 
Vienoje vietoje, prie Beaver 
Falls, užmušta net šeši žmonės 
viename automobilyje.

Keturi kiti užsimušė šiaip 
automobiliams susimušus neto
li Meadville.

NUSIŽUDĖ DEL VYRO
Išgerdama nuodus, nusižudė 

Margaret Beatty, 35 m. amž., 
nuo 462 Natchez st., Mt. Wa
shington. Ji buvo pasimetus 
su savo vyru, su kuriuo gyve
no Baltimorėj, ir čia gyveno 
prie savo brolio. Nusinuodyda
ma parašė atsisveikinimą savo 
Vyrui, kurį prašė paimti augin
ti jų vienų metų amžiaus sūne
lį, nors jiedu nesutiko ir buvo 
pasimetę.

NUKRITO SU TILTU IR UŽ
SIMUŠĖ

Leechburg, Pa. •— Nuardant 
geležinį tiltą per Kiški upę, Ba
landžio 29 d. tiltui griūvant 
du darbininkai nukrito ir už
simušė, trys kiti susižeidė.

Senas tiltas buvo ardoma ir 
toj vietoj bus statoma naujas 
tiltas.

LIETUVIŲ KALBA AMERI
KOS AUKŠTOSE MOKYK

LOSE?!
Man pakėlus klausimą $LĄ. 

7-to Apskričio suvažiavime lai
kytame Wilkes-Barre j, apie rei
kalingumą reikalauti kad butų 
įvesta Lietuvių kalbos pamo
kos Pennsylvanijos aukštesnė
se (high school) mokyklose 
Lietuvių apgyventose vietose, 
tapo nutarta pasiųsti rezoliuci
jos į Harrisburg Pa., mokyklų 
viršininkus ir į kiekvieno mies
to mokyklų tarybą kur randa
si SLA. kuopa prigulinti į 7-tą 
Apskritį.

Jau gavau atsakymą iš Har- 
risburgo nuo mokyklų viršinin
kų. Atsakymas gana prielan
kus, sakoma kad galima bus 
įvesti jei tik bus pareikalavi
mas ant vietos ir rasis tinka
mi mokytojai.

Pasiųsta 30 rezoliucijų ir 30 
laiškų paaiškinant dalyką del 
30 atskirų miestų mokyklų ta
rybų. Iš kitur dar neturim ži
nių, bet Scrantono mokyklų ta
ryba turėjo susirinkimą ir svar
stė (ką pažymėjo vietiniai An
gliški laikraščiai), bet dar da
lykas neišrišta, pakilta komi
sijai.

Ant rytojaus vietinis “Scran
ton Republican” dienraštis įdė
jo redakcijos straipsnį (edito- 
rialą), kuriame aprašė Lietuvių 
kalbos senumą, svarbą ir pata
rė duoti tai seniausiai kalbai 
vietos mokyklose! Tą dieną 
visų Scrantono Lietuvių veidai 
nušvito. Ištikro nesitikėjom 
tokios gražios paramos iš Ame
rikonų.

Kur tik yra Lietuvių apgy
venta, darykit tą patį, per įvai
rias organizacijas reikalaukit 
įvedimo Lietuvių kalbos aukš
tesnėse mokyklose!

V. A. Kerše vi'čius.

DETROIT
BAIGIASI LAIKAS REIKA

LAUTI PINIGŲ NUO UŽSI
DARIUSIŲ BANKU

Keletoj Detroito bankų, ku
rie buvo uždaryti, 170,000 žmo
nių nėra dar pridavę savo pa
reikalavimus atmokėti jų. pini
gus. Jų tarpe daugel yra ir 

'Lietuvių ne tik Detroite bet ir 
kitur gyvenančių. Gegužės ■ 
d. užsibaigs laikas priduoti pa
reikalavimus (to file claims). 
Reiškia, tie kurie nepriduos sa
vo pareikalavimo rast ir iki Ge
gužės 25 \1. 1935 m. negalės 
gauti nei kiek savo pinigų liku
sių banke tuo laiku kada ban
kas tapo uždarytas. Todėl tie 
kurie dar turit pinigų sekan
čiuose Detroito bankuose: First 
National Bank, Bank of Detroit. 
Wayne County Home Savings 
Bank, Dime Bank, arba Mer
chants National Bank, nepralei
skit šio laiko nepareikalavę sa
vo pinigų raštu.

Visi tie kurie tame pačiame 
banke turėjo pasidėję pinigų ir 
kartu turėjo pasiėmę paskolą 
(mortgage), kitaip sakant bu
vo skolingi bankui ant nejuda
mo turto, daugiausia ant save 
namų, taipgi turi priduoti pa
našų raštu pareikalavimą ne 
vėliau Gegužės 25 d., kad visus 
padėtus (deposit) pinigus pri
imtų kaipo mokestį ant mini
mos paskolos. Tuomi sumažins 
paskolą, arba jeigu butų per
viršis ta dalis bus atmokėta. 
Reikia priduoti formali pareika
lavimą su prirodymu kiek ran
dasi banke padėtų pinigų ir 
kiek skolingas bankui ant pa
skolos, ir tas pareiškimas vadi
nasi “Claim for offset”.

Praleidus minimą laiką nebus 
galima nei su pagalba advoka
to gauti nei dalinai atmokėji- 
mo nei sumažinimo paskolos jei 
jos butų. Prapuola padėti pi
nigai, o bankui kiek buvai sko
lingas tiek ir busi. J. P. Uvick.

VISO P ASAULIO LIETU- 1 B R O O K L Y NO: - N. Y IR u" '
Į'. •VIAMS'!' U

Lietusių tauta senovėje tu
rėjo galingą valstybę ir šukurė 
žmonijai nematai kultūros ver
tybių. Tik patekus į svetimų
jų vergiją Lietusių tauta smar
kiai buvo sunykus ir apmirus. 
Bet kilnių, sūnų 'žadinama Lie
tuvių tauta vėl ėmė augti &•’ 
stiprėti.

Pasaulinio Karo audra, kuri 
Lietuvos žemėj ypatingai siau
tė, Lietuvių tautos neišnąikino. 
Kilnieji tautos vaikai pakėlė 
daug vargo ir rūpesčių, aukojo 
savo turtą, guldė galvas Tėvy
nei Lietuvai išvaduoti. Ir di- Į 
desnėji Lietuvos dalis, nors ir1 
be brangios musų sostinės Vil
niaus ir Pietų Lietuvos, virto 
nepriklausoma.

Kaip pavasarį dangaus sau
lei sušvitus, viskas ima žaliuo
ti ir augti taip ir Nepriklauso
mybės saulei Lietuvos dalį ap
švietus ėmė kurtis naujas gy
venimas.

Nors ir nepatyrusiom ran
kom imta dirbti savo valstybės 
darbas, nors pasaulinis karas,

i 1 i <i71 Užsiefriiė Lieiuvilųi jAiinuo-if 
menės ir Lietuvių tautos sieki
mai.

8. Pasaulio Lietuvių sąjun-
Bf1, l i I I I ■. l i ! | ! I I , i . 1

S). Dvasiniai ir medeginiai 
išeivių ryšiai su Lietuva.

10. Pranešimai iš vietų.
Kongreso metu bus Užsienio 

ir Lietuvos Lietuvių sporto 
olympijada, meno ir spaudos 
parodos. Kongreso dalyviams 
bus duota progos aplankyti įžy
miausias Lietuvos vietas.

Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti širdingai kviečia užsie
nio Lietuvius kuo gausingiau
sia šiame Kongrese dalyvauti. 
Draugijos Užsienio Lietuviams

Remti Centro Valdyba.
Pirmininkas — R. Skipitis;
Vice pirmininkai: A. Merkys,

M. Biržiška,
Iždininkas — J. Vanagas- 

Simonaitis.
Nariai: V. Daudžvardis ir K. 

Sleževičius.
Sekretorius — J. Kalnėnas.

DAYTON
ATSIŠAUKIMAS

i NEW JERSEY ŽINIOSu<( >
SUNKIAI SUŽEISTAS

Brooklyn, N. Y. —? ■ Balan
džio 24 d. sunkiai sužeistas Pe
tras Kuras, 42 m. amžiaus, gy
venantis . 64-11, .ęiiųtop avenue, 
Maspeth. Kuras apie pusant
rų' metų dirba Atlas Color iš
dirby stėj e. Kaitinant kemika- 
lus dažams, Kuras stovėjo prie 
katilo, kuris perkaitintas spro
go ir jį apdegino. Dirbti jis 
negalės per kelis mėnesius.

Kuras su šeima nėra dar po
ros metų kaip atsikraustė iš 
Scranton, Pa., kur ilgus metus 
gyveno. Jo sunūs Edvardas 
yra vienas geresniųjų muzikan
tų Brooklyne, dažnai groja iš 
Lietuvių programų radio sto
tyje WHOM, kuriuos vadovau
ja Jonas Valaitis.

valsti joje. 1 Draugija * terigiri va
jų sustiprinimui Lietuviuose 
pasitikėjimo ta įstaiga, kad ne
bijotų dėti j on savo pinigus 
tn^wnL!i! " >1 i 1 T1 ’ ’

^Draugijos valdyba yra: pir
mininkas, R. Baublis; vice pir
mininkas, P..Biekša; iždininkas, 
F. Petrulis sekretorius, A. S. 
Trečiokas.

LIETUVIŲ MOKYKLA 
LIETUVIŲ SALĖN

Newark, N. J. — Vakarinė 
Lietuvių kalbos mokykla, kurią 
lanko apie 25 mokiniai, New- 
arke nuo pereitos savaitės iš 
Wilson mokyklos patalpų per-

DRAUGINGUMO
VAKARIENĖ < I ’' -

Cliffside, N. J. — Newrirko 
graborius Buyanauskas čia su- > 
rengė draugingumo vakarienę, 
Balandžio 28 d., Karsoko Li- 
tuanica salėje. Buvo, muziką, 
kalbos dainos.

BAIGIA IŠRENGTI VIETĄ:
Brooklyn. — New Yorko Ca

thedral Funeral Chapel mana- 
geris Bronius šalinskas savuo
se namuose baigia įrengti vie-' 
ną moderniškiausių Lietuviškų 
laidojimo įstaigą Brooklyne — 
84-02 Jamaica avė., prie For
rest Park stoties.

RADO MOTERIES KAULUS 
DAKTARO NAMUOSE

Lancaster, Pa. — čia tapo 
areštuotas vienas daktaras iš 
Mechanics Grove, kurio namuo
se rasta kaulai dingusios mote
ries, 26 m. amžiaus. Jisai už
siimdavo darymu nelegalių ope
racijų. Ta moteris mirė jo pri- 
privatinėje ligoninėje, ir jis ją 
supjaustęs, vienus kaulus su
degino, kitus šiaip slėpė. Ras
ta jos dantys ir plaukai. Dak
taras užsigina nežinąs niekp 
apie tą moterį.

GALUTINAS KVIETIMAS. 
Visi dainų, muzikos mylėtojai 
nepamirškit atsilankyti į Dzim- 
dzių koncertą, šį šektadienį, Ge
gužės 4 d., Barney Community 
salėje. Tokis parengimas čia 
labai retai pasitaiko. Taip pat 
pageidaujama Lietuviško jauni
mo atsilankymas pasigėrėt Lie
tuviškomis dainomis, dzimdziš- 
kais juokais, ir antgalo links
mai pasišokti prie geros pačių 
Chicagiečių Dzimdzių muzikos.

“D.” Rep.

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

flJBOCT
S/isdele

Del informacijų kreipkite* į: 
COSMOPOLITAN TRAVEL 

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

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

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford. Conn.

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

G. A. KYBA
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vornon St., Worcester, Mass.

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

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

PAUL MOLI$
1730—24th St., Detroit, Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
I739 S. Halsted St., Chicago. III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superior Ave., 

Cleveland, Ohio

C. J. WOSHNER
2013 Carson St., Pittsburgh, Pa.

A. VARASIUS
206 All Nations Bank Building 
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

Rengia ir prižiūri 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

“STUTTGART”
Išplauks iš New Yorko

BIRŽELIO 5 d., 1935 
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS: 
I Š NEW Y O R K O 

KLAIPĖDĄ 
$975°

1 ABI PUSI 
KLAIPĖDĄ IR ATGAL

*167°°
Pridedant Jung. Valst. Taksus

HAMBURG-AMERICAN LINE > NORTH GERMAN LLOYD

NUO WASHINGTON’!) (SOS
TINĖS) LIETUVIŲ

Šių dienų Europos finansi
nis, komercinis ir politinis keb
lus padėjimas įpainiojo Lietu
vos valstybės padėtį į tokias 
kilpas kad tas patraukia dorhė- 
sį visų tikrų Lietuvių-Ameriko- 
nų ir verčia juos subrusti jun
gtis į krūvą, mąstyti kokiu bil
du galėtų geriausia paremti 
Lietuvą šiame svarbiame mo
mente.

Washington’o Lietuviai vi
suomet davė finansinę ir mora
lę pagalbą savo tėvų kraštui. 
Šiandien mes permatom besi
artinančius tamsius militariz- 
debe .i; ant Pabaltijos pakran
tes, ir manom kad neužilgo tie 
debesiai gali trukti, padaryda
mi musų broliams didelę nelai
mę. Todėl mes planuojam, ren
giamės vėl gelbėt musų Moti
nos šalį nuo visų priešų.

sugriovęs ir sudeginęs dešim- 
čius tūkstančių Lietuvos ūki
ninkų pirkių ir miestiečių na
mų, smarkiai išardęs žmonių 
dorovinius pagrindus, sudarė 
labai didelių sunkumų statyme 
naujų musų tautos rūmų — 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybes rūmų—bet Lietuvių tau
ta parodė savo sugebėjimą ir 
sunkiose aplinkybėse ne men
kiau už kitus tvarkyti ir dirb
ti kūrybos darbą. 'Lietuvių 
tauta dar šiandien neturi išbai
gtų savo rūmo sienų. Bet Ne
priklausomos Lietuvos Lietu
viams rupi ne tik Lietuvos že
mė, bet visi Lietuvių tautos 
vaikai: ar jie gyventų Lietuvoj 
ar svetimose žemėse. Jau at
ėjo laikas viso pasaulio Lietu
viams susieiti, pasitarti kaip ge
riau galėtume įvykdyti musų 
tautai istorijos skirtus uždavi
nius. • T į

Nepriklausomos Lietuvos vi
suomenė, susibūrus į Draugi
ją Užsienio Lietuviams Remti, 
Lietuvos vyriausybei pritariant, 
šių metų Rugpjūčio 11—17 d. 
šaukia pirmutinį Viso Pasaulio 
Lietuvių KongįXisą.

Kongresą maloniai sutiko glo
boti Jo Ekscelencija Respubli
kos Prezidentas Antanas Sme
tona. Kongreso metu bus skai
tomi referatai šiais klausimais:

1. Lietuvių Tautos paskir
tis.

2. Ekonominis užsienio Lie
tu viii bendradarbiavimas su 
Lietuva.

3. Lietuvių Tautos menas.
4. Užsienio Lietuvių ir Lie- 

t u vos as i) i rac i j os-si e k i m ai.
5. Emigracija iš Lietuvos ir 

žemės ūkio kolonizacijos klausi
mas.

6. Užsienio Lietuvių švieti
mo reikalai.

AKRON
SMULKIOS ŽINELĖS

Prieš Velykas lankėsi pas sa
vo tėvus studentas L. Macerau- 
skas iš Ann Arbor, Mich., uni
versiteto.

Taipgi atlankė savo tėvus 
Velykų švenėms studentas A. 
Bernotavičius iš Ada, Ohio, u- 
niversiteto.

Kurie Lietuviai Akrone turi 
darbus ir dirba, jie nebėdavo- 
ja blogmečiu: jie gauna gerai 
užmokėti už darbą, ir dirba po 
6 valandas dienoje. Nekurie 
labai gražiai gyvena ir progre
suoja. Taip p. Matukonis nu
sipirko naują namą; siuvėjas 
Kazlauskas irgi įsigijo nuosa
vą namą.

Senas “Dirvos” skaitytojas 
Juozas Garijonaš nors turi ge
rą gyvenamą risimą, šiose die
nose nupirko kitą bizniavą na
mą prie Wooster avė.

Linkėtina jiems gerų pasek
mių su savo naujais pirkiniais.

Bet yra ir nedirbančių, ir tie 
gana suvargę, šelpimo fondas 
juos skurdžiai maitina, ir tie 
nei pieno stiklo negali nusipir
kti. Kalnas.

DARBO FEDERACIJA LAI
MĖJO PRIPAŽINIMĄ

Prieš porą savaičių Akrono 
gumų išdirbystėse, Goodrich, 
Goodyear, ir Firestone, išrodė 
kilsiąs streikas, kuriame butų 
buvę įvelta virš 30,000 darbi
ninkų. Tačiau valdžiai tarpi
ninkaujant streiko išvengta — 
tos trys didžiulės gumų išdir- 
bystės sutiko pasirašyti sutar
tį su Amerikos Darbo Federa
cija, ir bent dabar jokių strei
ko debesėlio gurno darbuose ne
simato.

kelta į Lietuvių salę, 180 New 
York avė. Mat, valdžios mo
kyklose pamokos vakarais pa
sibaigė ir mokiniai paleisti ato
stogoms. Lietuvių klesai ato
stogoms dar peranksti, del to 
pamokos, vedama Lietuvių salė
je, tuo pat laiku pirmadienių 
vakarais, nuo 7:30 iki 9:30.

Mokytojauja Jonas Valaitis, 
Lietuvių radio vedėjas. Moky
kla yra vietos S.L.A. kuopos 
globoje ir išlaikoma. Mokyklą 
gali lankyti visi, pamokos tik 
25c. mėnesiui. Mokiniai nuo 
14 iki 70 metų amžiaus visi 
priimami.

SPORTO VAKARAS
Brooklyn. — Lietuvių seniau

siam sportininkui imtikui An
tanui Kundrotui Gegužės 5 d., 
Arcadia salėje, 918 Ilasley st., 
rengiama sporto ir pagerbimo 
vakaras. Prasidės nuo 5 vai. 
žada dalyvauti ir Jack Shar
key. Bus ir koncertinis pro
gramas.

LIETUVIŠKA
DEGTINĖS PARDUOTUVĖ

Brooklyn. — Nesenai atsida
rė nauja degtinės parduotuvė 
Brooklyne — tai Republic Li
quor Store, 451 Grand St. Jos 
savininkas yra plačiai žinomas 
Long Island veikėjas Augunas. 
Dalininku yra Strumskis.

PRAKALBOS
Newark. — Newarko ’Lietu

vių Taupymo ir Statybai Sko
linti Draugija rengia dideles 
prakalbas pradėjimui savo va
jaus. Prakalbos įvyks Gegužės 
12 d., Lietuvių salėje, nuo 2 v. 
po pietų.

Ta Lietuvių finansinė orga
nizacija yra viena stipriausių 
tos rūšies įstaigų New Jersey

MIRĖ
•Newark. — Bal. 12 d. mire 

Karaliūnų duktė, Marytė, 11 m. 
amžiaus, nuo 75 Columbus avė. 
Palaidota Bal. 16 d. Rose Hill 
kapinėse, Linden, N. J. Liko, 
nuliūdę tėveliai. Laidotuves 
aptarnavo graborius Mykolas 
Akialis.

Balandžio 17 d. mirė Jonas 
Rupšlaukis, 50 metų amžiaus, 
nuo 238 Ferry st. Palaidotas 
Bal. 20 d., šv. Kryžiaus kapinė
se, Arlingtone. Aptarnavo gr. 
Mykolas Akialis.

RENGIA PIKNIKĄ
Kearny, N. J. — Vietos Mo

terų Sąjungos 63 kuopa leidžia 
išlaimėjimui puikų automobilį, 
Pierce Arrow. Laimėjimas bus 
piknike Rugp. 25 d., graborės 
Elzbietos Adomaitienės farmoj, 
pover, N. J. Tikietaį tam pik
nikui dabar jau platinami.

PRAŠYMAS DRAUGAMS
Jau keliolika metų kaip dir- . 

bu Amerikos Lietuvių laikraš
tyje “Dirvoje” rašinėdamas, 
taigi nemažai turiu draugų. 
Nors asmeniškai nesimatome, 
bet “Dirva” ir tėvyne riša mus 
draugiškais ryšiais.

Taigi prašau draugų gal ku
ris turite nebereikalingą foto 
aparatą, atsiųskit man. Atly
ginsiu gražiausiais Lietuvos 
vaizdais: ežerais, miesteliais, 
rūtų darželiais, mergelėmis, pi
liakalniais, ir tt. Reikalingas 
man foto aparatas teikti spau
dai vaizdus. Savo lėšomis įsi
gyti neįstengiu, nes ir Lietu
vos laikraščiams bendradarbiau
ju be jokio atlyginimo. Pasku
tini centrą sukraunu spaudai.

Petras Kriukelis, 
Ulytelės k., Rokiškio p.

Lithuania.
Nežiūrint jokių partijų bei 

srovių, mes Washingtonieciai 
veiksim bepartiviškai, tik Lie
tuvos naudai. Norim sutrauk
ti visus šio miesto ir apielinkos 
Lietuvius į vieną tvirtą drau
giją, bet randam didelę kliūtį 
jieškodami musų tautiečių, ku
rie išsiskirstę po visas dalis 
Washington© (70 ketvirtainių 
mylių ploto). Dėlto atsišau
kiate. į Amerikos Lietuvių vi
suomenę, Į organizacijas ir lai
kraščius kviesdami visus prisių
sti mums vardus ir antrašus 
pažystamų Lietuvių gyvenan
čių Washingtone ir apielinkeje 
Mūrų antrašas toks:

Lithuanian Society of 
Washington

601 — 6th St., S. W. 
Washington, D. C.

Gyvenantieji šioje apielinkė- 
je gali telefonuoti: Metropoli
tan 0491. Win. Vaškas,

Spaudos Direktorius.

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

!Uiz

Dirvos Ėsk skursi j a Lietuvon
Tiesiog j Klaipėdą be persedimo 
ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 

Motorlaiviu Išplaukia

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

arba 
prie

■ Kurie manot važiuoti į Lietuvą dabar tuoj ar vėliau — apsilan
kysi ar apsigyventi — kreipkitės į “Dirvos” Agentūra sau lai
vakorčių, pasų ir kitų dokumentų. —- Laivakortės visomis lini
jomis — išplaukimai visais laikais — kelionė visais laivais. — 
Per “Dirvos” Agentūrą galit prisidėti prie, visokių ekskursijų 
kokios tik į Lietuvą rengiamos, nes “Dirvos” Agentūra yra 
narė Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Visokių informacijų norėdami 
adresuokit

AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Palengvinsit informacijų suteikimą pažymėdami ar esat Lietuvos ar Amerikos pilietis

t
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PAŽINK LIETUVĄ
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

NEMUNAITIS
Nemunaitis, Alytaus aps

krities nedidelis miestelis, 
turi labai gražią bažnyčią, 
pradžios mokyklą, gražią 
'krautuvę, pašto agentūrą, 
telefono stotj, ir Pranciš
konų vienuolyną.

Miestelio laukuose atsi
darė sūrus šaltiniai, didelės 
versmės išmeta tūkstančius 
viedrų sūraus vandenio. Tą 
vietą pavadino ‘Druskelės’. 
“Druskelės” randasi lau
kuose piliečio Ragelio.

Miestelio apielinkė labai 
graži, aplink miškai, iš va
karų pusės teka Nemunas. 
Lankos lygios, tarpais mai
šosi pušynėliai ir smėlis. 
Bendrai tos lankos užima 
400 hektarų žemės plotą.

Nemunaitis daug gražes
nė ir sveikesnė vieta už Bir
štoną.

Prieš karą Rusų inžinie
riai buvo apmatavę lankas 
ir jau buvo kalbama kad 
ten steigs dideli kurortą, 
bet karas viską pamainė. 
Žmonės kalba kad ir dabar 
galėtų koks turtingas Lie
tuvis, už nepriklausomos 
Lietuvos gyvenantis, galėtų 
nupirkti tas lankas už ke
lias dešimtis tūkstančių li
tų ir Įrengti kurortą, ir pa
stačius gerą ligoninę galė
tų išgelbėti daugeliui žmo
nių gyvastį.

Be to, Nemunaičio apie- 
linkėj yra labai senoviškų 
piliakalnių. Svarbiausias pi
liakalnis vadinasi Liūno pi
liakalnis. Ten dar ir dabar 
yra užsilikę aiškus įvažia
vimas iš Nemuno pusės; tas 
įvažiavimas veda į piliakal
nį tokiu budu: reikia eiti 
iš Melnyčėlės pusės ir ke
liauti aplink kalną kol užei-

“M A R G U T I S”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu j mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.

Chicago, Ill

PAIN-EXPELLER
IHIITI rmrrwjM

Nuo Geliamu'NsIfegį 
Sąnariu "

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

si patį viršų. Užlipus vir
šun, iš ten matyt kelios pa
rapijos. Kad tas piliakal
nis yra supiltas tai parodo 
jo konstrukcija, nes jei ne
būtų supiltas tai kokiu bu
du butų atsiradęs toks gra
žus ir tvarkingas kelias į- 
važiavimui ant piliakalnio?

Be to, iš rytų, pietų ir va
karų pusių a.nt piliakalnio 
labai aukšti krantai su ap
augusiais medžiais, ir tik 
iš žiemių pusės lyg tai koks 
slaptas įvažiavimas, kurio 
plaukdamas Nemunu nie
kuomet nepastebėsi.

Antras piliakalnis yra 
Ciesukienės kolonijoj; tas 
taip pat yra supiltas, bet se
ni žmonės kalba kad tasai 
yra buvęs tik tvirtove, kad 
jo vidus yra tuščias ir kad 
apie jį naktimis žmonės bi
josi vaikščioti, sako ten yra 
labai daug kariumenės mi
rusios badu.

Trecias piliakalnis randa
si Prano Burzdiko lauke. 
Tas piliakalnis aiškiai rodo 
kad tai kapinynas, nes ten 
randama visokių liekanų ir 
griaučų.

Ketvirtas piliakalnis ran
dasi Baliuko lauke. Jis la
bai tvirtai apžėlęs dirvonu 
ir nėra jokios žymės kad 
galima butų nustatyti ar 
jis buvo kaip tvirtovė ar tik 
taip iškelta vieta del žval
gybos.

Butų labai gerai kad mu
sų broliai Amerikiečiai, vie
toj mėtę tūkstančius dola- 
rių į saliunus ar šiaip į ža
lingus sveikatai ir tautai 
biznius, gryžtų atgal į tė
vynę ir imtųsi darbo tokio
se vietose kurioms dar rei
kia vystytis.

Čia reikia tūkstančių Lie
tuviškų krautuvių, įvairių 
fabrikų. Mes gerai žinom 
kas Lietuvą išvadavo, o kas 
joje šiandien pelnus daro. 
Mes patys turėtume šeimi
ninkauti savo krašte, išdir
bti gyvenimo reikmenis, ir 
gražiai pragyventi.

Pavyzdžiu ' yra musų ži
noma bendrovė “Drobė”, ji 
jau užkirto kelią Žydams 
lupikauti, ji jau apvelka 
tūkstančius brolių tvirtais, 
gražiais ir pigiais kostiu
mais. Taip galėtų atsiradę 
kitos Amerikiečių įstaigos 
aprūpinti musų žmones vi
su kuo pagamintu pačių 
Lietuvių.

Paimkime tokius miestus 
kaip Kaunas, Šiauliai, Mari- 

Ijampolė, Alytus ir kt.: kas 

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

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

ten daugiausia laiko viso
kias krautuves, fabrikus ir 
įstaigas? Ten musų brolių 
mažai yra, ten svetimtau
čiai viską užėmę.

Jei musų broliai turėtų 
fabrikus didumoj savo ran
kose ir krautuves, kurias 
dabar valdo kitataučiai, tai 
Lietuvoje butų atgaivinta 
ne tik miestai bet ir mieste
liai. Visur atrodytii gražu, 
Lietuviška, malonu. Sek
madieniais parkuose vaikš
čiotų pasirėdę musų broliai, 
kaip dabar daro Žydai šeš
tadieniais. O dabar kaip 
mūsiškiai gyvena? Jei kas 
turi miestelyje krautuvę tai 
sekmadienį nei į bažnyčią 
negali nueiti, nes reikia sė
dėti krautuvėje iki 10 vai. 
ryto. Jei užsidarys tai biz
nis nueis į Žydo krautuvę.

Vienu žodžiu, Žydai Lie
tuvoj gyvena ir džiaugiasi, 
o Lietuins jų tarpe skurs
ta ir laukia kol musų Ame
rikiečiai susipras ir užims 
pirmas vietas Lietuvoj.

J. Jagelevičius.

Lietuvos Visuomenė Re
mia Pasaulinio Kong- 

rero Sušaukimą
Kaunas. — Lietuvoje jau 

labai domimasi busimu pa
sauliniu Lietuvių kongresu. 
Šis susidomėjimas žymiai 
padidėjo po to kai kongreso 
reikalais Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti pirminin
kas Adv. Rapolas Skipitis 
išvyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Kongresu 
domimasi ne vien žodžiais. 
Lietuvos visuomenė kon
greso organizatoriams dar
bu ir pinigais eina pagalbon.

Šiomis dienomis kai kurie 
šaulių būriai, Vilniui vaduo
ti sąjungos skyriai ir kitos 
organizacijos per savo su
sirinkimus nutarė paaukuo
ti didesnes pinigų s ui m a s 
kongreso reikalams. Pana
šius nutarimus padarė kai 
kurie bankai ir kitos pini
ginės įstaigos. Kauno mies
to savivaldybė busimo kon
greso reikalais irgi susirū
pino. Ji jau ruošia patal
pas visiems užsienio Lietu
viams kurie dalyvaus kon
grese. Be to, savivaldybė 
kiek pajiegdama, darys kad 
kongreso dalyviai butų vis
pusiškai supažindinti su lai
kinąja Lietuvos sostine. 
Kongreso dalyviams savi
valdybė rengia daug viso
kių patogumų bei malonu
mų. Panašiai rengiasi ir 
kitų miestų bei valsčių sa
vivaldybės, kur kongreso 
dalyviai lankysis, susipažin
dami su Lietuvos gyvenimu 
ir jos žymesnėmis bei is
torinėms vietoms.

UeTOMMi
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Lakūnu Paminklo Pamatu Kasimas Cliicagoje Geg. 5
Gegužės 5 d. Programas

Sekmadienį, Gegužės 5 die
ną, 1 vai. po pietų, Marquette 
Park Lietuvių kolonijoj įvyks 
didelės iškilmės pradėjimo kas
ti žemės pamatams kur bus sta
toma Dariui ir Girėnui pamink- 
kas. Tos iškilmės atsibus pa
čiame Marquette Parke, prie 
įSouth California Ave. ir Mar- 
Jquette Road. Tokių didelių ir 
[įspūdingų iškilmių dar ši Lie
tuvių kolonija neturėjo.

Principališku kalbėtoj u bus 
Lietuvos svečias Adv. R. Ski
pitis, Draugijos Užsienio Lietu
viams remti pirmininkas, tik ką 
atvažiavęs į Ameriką, kuris 
1933 m. Kaune dalyvavo musų 
žuvusių lakūnų Dariaus ir Gi
rėno laidotuvėse. Jis žino vi
sas priežastis Dariaus ir Girė
no tragiško žuvimo, užtai savo 
kalboje plačiai tai apsakys.

Iškilmėse incorpore dalyvau
ja Amerikos Legiono Postai: 
Darius-Girėnas Post, Stanley 
Sullivan Post, Lawndale-Craw
ford Post, Englewood Post.

Muzikalę dalį išpildys: Lietu
vių Benas, šv. Kazimiero Aka
demijos Mokinių Orkestras.

Dainų dalį: Birutės Choras, 
Lietuvos Vyčių Dainos Choras; 
“Margučio” Choras.

Kalbas sakys šie: Lietuvos 
svečias Adv. R. Skipitis; Illi
nois gubernatorius Henry Hor
ner ; Chicagos may oras Kelly; 
Valstijos prokuroro padėjėjas 
Adv. Charles P. Kai; Kun. L 
Albavičius, Valst. prokuroras 
Courtney; “Draugo” redakto
rius L. šimusis; Adv. A. A. 
Olis; Inž. B. F. Simokaitis; Ci
cero klebonas Kun. H. Vaičiū
nas; Prokuroras Kerner; Tei
sėjas Barrett; “Sandaros” re
daktorius M. Vaidyla ir kiti.

Programo tvarką veda Adv. 
Charles P. Kai (Kazlauskas).

Dalyvavimas tose ceremoni
jose visiems nemokamai.

Iškilmes rengia Dariaus-Gi
rėno Paminklo Fondo valdyba.

LIETUVIS PLĖŠIKŲ AUKA
Jonas Musteika, turįs gertu

vę 902 W. 38 Place, kada išėjo 
prie gatvėj stovėjusio savo au
tomobilio, prišoko prie jo plėši
kai ir pareikalavo iškelti ran
kas; jam nesiskubinant tai pa
daryti, vienas plėšikų smogė 
jam galvon revolverio kulbe ir 
apsvaigino. Kada Musteika at
sipeikėjo, nerado jau savo au
tomobilio ir kišeniuje turėtų 
$800 pinigų.

MIRĖ CHICAGOS 
LIETUVIAI

Pranas Maziliauskas, 45 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kė
dainių apsk., Grinkiškės para
pijoj. Mirė Balandžio 23 d.

Emilija Kučinskienė, sulau
kus pusės amžiaus, gimus Lie
tuvoj, Raseinių apsk., Tytuvė
nų kaime. Mirė Bal. 22 d.

Petras Vitkus, gimęs Rasei
nių ap., šilavos parapijoj; su
laukęs 41 m. amžiaus; mirė Ba
landžio 8 d.

P. žemaitis, gimęs Lietuvoj, 
Šakių ap. ir par., sulaukęs 48 
m. amžiaus. Mirė Bal. 16 d.

Augustinas Pocius, gimęs 
Tauragės apsk., Pažiurėnų kai
me, mirė Bal. 13 d.

Rožė Karčauskienė, iš Kalti
nėnų parapijos, mirė Balandžio 
8 d., sulaukus pusės amžiaus. 
Palaidota šv. Kazimiero kapi
nėse.

Pranas Naimis, gimęs Lietu
voj, šaulių apsk., Joniškio par., 
sulaukęs 50 metų. Mirė Balan
džio 24 d.

Adv. S. Skipičio 
Prakalbos

Chicagoje, šeštadienį, Gegu
žės 4 d., nuo 4 vai. po pietų, 
gerbiamas DULR pirmininkas 
Adv. R. Skipitis kalbės McKin
ley Park auditorijoj, prie W. 
39 ir So. Western gatvių. Sa
vo kalboje p. Skipitis apsakys 
Klaipėdos krašto padėtį ir prie
tikius Lietuvių su Vokiečiais. 
Bus labai įdomu pasiklausyti 
jo svarbios kalbos apie mums 
labiausia šiandien rupimą rei
kalą. Todėl susirinkit visi mi- 
nėton vieton pažymėtu laiku. 
Inėjimas nemokamai.

Be to dar kalbės ir kiti > Re
daktorius šimutis, Inž. B. F. Si
mokaitis, Redaktorius M. Vai
dyla, Kompozitorius A. Vana
gaitis ir kiti. Programo tvar
kai vadovaus Katalikų Federa
cijos pirmininkas Dr. Rakaus
kas.

Tą patį vakarą, Geg. 4, nuo 
8 vai., Adv. Skipitis kalbės 
“Sandaros” parengime, Viking 
Park salėje.

Nuo 9:45 vakaro, Geg. 4 d., 
gerb. svečias kalbės per radio 
iš stoties WHFC (1240 kilo
cycles) . LSB.

VELYKOMS PRAĖJUS
Velykų šventė Chicagoje šy- 

met buvo nors vėlyva, tačiau 
diena buvo sausai vėsoka. Lie
tuviai visose miesto dalyse tu
rėjo daugybę visokių parengi
mų, tačiau didžiausias ir entu
ziastiškiausias parengimas bu
vo Civic Operoj, tai ‘Margučio’ 
perstatymas “Muzika-Muzika”. 
Publikos prisigrūdo pilnutėlis 
milžiniškas teatras, buvo daug 
Lietuvių atvažiavę net iš toli
mų kolonijų, o tarpe kitų ir iš 
Clevelando, “Dirvos” redakto
rius p. Karpius, iš Washingto- 
no Dr. Mikas Bagdonas.

IŠVAŽIUOJA KONCERTUOTI
Artistas J. Olšauskas, pianis

tas Mikas Yozavitas, tenoras 
A." Kaminskas ir akordionistas 
Labanauskas šiose dienose iš
keliavo koncertuoti į rytines 
valstijas. Gegužės 4 d. atsibu- 
na jų koncertas Dayton, Gegu
žė 5 d. — Clevelande. Paskui 
važiuos į rytinę Pennsylvania.

APVAGIA BAŽNYČIAS
Š. Elzbietos Episkopalų pres

biteri j on įsigavę vagiliai išne
šė 500 svarų sunkumo kongre
gacijos kasą su joje buvusiais 
$75. Nesenai taip pat iš šv. 
Pauliaus Anglų-Liuteronų baž
nyčios prezbiterijos išnešta ge
ležinė kasa su kiek daugiau pi
nigų.

NUO VILKO ANT MEŠKOS
J. Halley tapo pastatytas tei

sme už tai kad jis važiavo ‘sko
lintu’ automobiliu. Teisėjas jį 
“apdovanojo” keturiais mėne
siais pataisos namuose. Halley 
išgirdęs nuosprendį, leidosi bė
gti iš teismo lauk, bet pas du
ris jį pagavo į glėbį policijos 
saržentas. Teisėjas tada jam 
pridėjo dar vienus metus “ma
garyčių.

PAKLIUVO
Buvęs vargšų aprūpinimo ku

ru komisijonierius W. Schlupp 
ir jo padėjėjas Gutzner patrau
kti atsakomybėn už tai kad lai
ke jų tarnystes nežinia kur 
dingo $198 vertės vargšams 
skirtos anglies. Išduota anglis 
buvo išsiųsta tokiais antrašais 
kur yra kapai, tušti žemės 
sklypai, arba tušti narni.

Adv. R. Skipitis, kuris šiose dienose lankosi Chicagoje

PO “MARGUČIO” VELYKINIO 
KONCERTO

Pereitame numeryje pažymė
jau bendrus įspūdžius iš “Mar
gučio” Velykinio koncerto “Mu
zika-Muzika”, Chicagos Civic 
Operos Rūme. Dabar apie pa
tį programą.

Programas pradėti pavėluo
ta, nes publika vis rinkosi, to
dėl kad į vidurmiestį gal nebu
vo taip patogu privažiuoti.

Programas prasidėjo su over
ture, “Ant Kalno Karklai Siū
bavo”, specialiai sukompanuo- 
ta simfoniškam orkestrui. Or
kestrą dirigavo Adv. Antanas 
A. Olis. Be abejo, p. Olis po 
koncerto maloniai atsiduso, nes 
galima sakyti pasiekė savo au
kščiausios ambicijos meno sri
tyje: jis dirigavo orkestrą toje 
vietoje kur dirigavo orkestrus 
įžymus pasauliniai dirigentai 
laike perstatymų didžiųjų ope
rų !

Uždaigai pakilus, puošnioje 
scenoje, įvairiais operos kastiu- 
mais išsirengę vaikinai ir mer
ginos, buvo “Margučio” choras 
— virš 70 asmenų. Tas vaiz
das darė gražų įspūdį. Jautei
si kad štai tuoj sušuks galingas 
choras, sudrebės operos sienos. 
Tačiau choro dainavimas buvo 
kiek vėliau. Choristai į kelio
lika porų sukibę šoko valcą į 
gaidą “Muzika-Muzika”.

A. Kaminskas. A./Ažukas, J. 
Olšauskas ir P. Stogis dainavo 
sveikinimo dainą, “Sveiki, Svei
ki!” Tada prasidėjo jaunuo
lių šokiai. Sekė mažutės mer
gaitės šokis ir dainavimas, pas
kui “madų paroda”.

Kiek vėliau po uždangos pa
kilimo, išėjo Margučio M-Peri- 
jos vyriausia galva, M-Perato
rius A. Vanagaitis, įsivilkęs ati
tinkamais puošniais viduram
žių imperatoriškais rubais. Jis 
atliko savo juokingą pašiepimą 
tokio aukšto stono, lipant ant 
savo sosto suklupdamas, ir tt.

Pas M-Peratorių, žinoma, at
ėjo paprastas kaimietis svetys, 
ką vaizdavo ne kas kitas kaip 
J. Olšauskas. Jiedu suvaidino 
savo juokus. Olšauskas persta
tinėjo M-Peratoriui savo “pa
kelėj surankiotus” programo 
dalyvius: vaikučius ir tt.

Iš paties programo, A. Ka
minskas su choru sudainavo č. 
Sasnausko “Kai-velėlį”, vėl dai
navo choras, paskui Jaunosios 
Birutės šešios mergaitės daina
vo ir šoko “šaltyšių”.

Aid. Kirstukaitė ir Bernice 
Tverionaitė su choru sudaina
vo “Tu ir Aš”«

Pirma dalis programo baigėsi 
kuomet JM-Peratorius su savo 
kaimiečiu svečiu išsišnekėjo 
kuo tas kaimietis atsižymėjo 
kad M-Peratorius galėtų jį ap
dovanoti medaliku. Kaimietis 
atsakė kad priklauso prie tos 
partijos kuri skelbia “Lietuvai 
nei cento” ir tt. Už tokį “at- 
sižymėjimą” M-Peratorius pas
kelbė jog apdovanoja savo gerą 
pilietį medali'kais, kuriais apka
binės nuo galvos iki kojų....

Paskiau sekė dainos: A. Ka
minskas sudainavo “Ilgėjimas” 
ir Godelės. Buvo suvaidinta 
“Dėdytė ir Tetytė”. Dadėta pa
įvairinimai akrobatų, magiko, 
ir tada atskleista uždanga pas
kutinei choro programo daliai. 
Scena buvo: atviras laukas, va
karas; jaunimas apstojęs gra
žų kalnelį; dangum debesys 
plaukia.

Čia sudainuota naujausia A. 
Vanagaičio daina, “Saulėleidžio 
Giesmė”, sekė čigonės šokis, P. 
Stogis ir vyrų choras dainavo 
“Naktis”; Vytautas Belajus ir 
Winetta Grybas šoko klasiškai 
paruoštą “Klumpakojį”; J. Ol
šauskas atvaizdavo vaidylą ir 
kanklėm pritardamas padaina
vo ir papasakojo jaunimui šį tą 
apie Lietuvą. Programas bai
gėsi chorui dainuojant št. Šim
kaus “Lietuviais Mes Esam Gi
mę”.

šią dainą dainuojant, ant 
dangaus pasirodė baltas Lietu
vos Vytis (žirgvaikis).

Programą baigus, komp. A. 
Vanagaitis pratarė publikai a- 
čiu už atsilankymą, ir perstatė 
iš kitur atsilankiusius svečius, 
tarp jų ir Lietuvos Ministerio 
pareigas einantį Dr. Miką Bag
doną iš Washingtono, kurį pa
gerbti paprašė publiką atsisto
ti. /

Po programo, buvo publikai 
pasišokimas, šoko, vaišinosi ir 
linksmai pabaigę Velykas išsi
skirstė. Rep.

NUMIRĖLIS TRŪKYJE 
PRIE VAIRO

Aukštųjų Chicagos geležinke
lių “L” linija bėgant trūkiui su 
27 pasažieriais, kuomet davus 
signalą trūkis nesustojo Cali
fornia avė. stotyje, kondukto
rius nubėgo į motormano bu
delę ir prasivėręs duris rado ant 
grindų motormaną mirusį nuo 
širdies ligos. Pasažieriai išsi
gandę atsisakė toliau važiuoti 
tuo trukiu ir apleido vagonus.
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

KĄ GALIMA ATŠAUKTI?
+-----------------------------------------—

Nepersenai “Dirvoje” bu
vo pranešta apie kilusi ne
susipratimą Lietuvos Aero 
Klube. Daugelis to klubo 
narių negalėjo pakęsti da
lykų eigos klube, kreipėsi Į 
vidaus reikalų ministeriją 
su skundu, ir reikalavo L. 
A. Klubo pirmininko paro
dyti pilietišką drąsą ir pa
sitraukti iš pareigų jeigu 
jis elgsis taip kaip elgėsi.

Kaip ten tikrai dalykai 
ėjo neteko patirti, tačiau 
klubo pirmininkas buvo pri
verstas patiekti apyskaitas 
ir padaryti tam tikrus kitus 
pasiaiškinimus.

Dabar, kaip žinios iš 
Kauno sako, Lietuvos Aero 
Klubo pirmininku vėl iš
rinkta tas pats, Prof. Z. Že
maitis.

Kaip ten yra tai jų pa
čių dalykas. Mums Įdomu 
tik Chicagos socialistų or- 
ganėlio džiaugsmingas su
šukimas del tos žinios, ir 
drąsus pareiškimas “Dir
vai” ir “Draugui” atšauk- 

’ ti tai kas andai buvo pasa
kyta del Lietuvos Aero Klu
bo skandalo.

Ką gi Grigaitis nori at
šaukti? Juk “Dirva” (nei 
“Draugas”) nieko iš piršto 
neišlaužė, ką rašė, darė pa
siremdami ant gautų iš pa
čių L. A. Klubo narių pa
reiškimų. Senukas turi ži
noti kad ten kas nors nege
ro buvo, nes be ugnies du
rnų niekad nesti.

Jeigu pasiliko ta pati val
dyba tame nieko naujo, ir 
mums nėra kas atšaukti jei 
Prof. Žemaitis likosi LAK 
pirmininku.

Senukas Grigaitis gerai 
žino kaip yra su jo kontro
liuojamu padaru ALTASS: 
kas gali Grigaitį išmesti iš 
tos organizacijos Kontrolia
vimo ir diktavimo?

„ Be abejo tas pats yra ii' 
LAK’e: turėdami savo stip
riai organizuotą kliką as
menys gali visada laikytis 
valdyboje.

O kad Grigaitis džiaugia
si Prof. Žemaičio palikimu 

L LAK pirmininku, mums pa
sidaro aišku kad tas ponas 
profesorius yra geriausias 
Grigaičio ir jo “antro skri
dimo” rėmėjas, ir to mes 
taipgi negalim atšaukti;

Valio “Demokratija”!
Keisčiausias dalykas yra 

ta demokratija. Ant popie- 
ros ji labai graži, kaip gra
ži krikčionybė, kaip gražus 
komunizmas.

Kalbėkim apie šių dienų 
“demokratiją”.

Štai Amerikos piliečiai 
renka kongresą, arba vals
tijos išrenka savo legislatu
res atstovus. Jie, demokra
tiškai (visuotinu balsavi
mu) išrinkti, turėtų tvar
kyti šalies, valstijos reika
lus taip kaip didumai rei
kalinga.

Bet kur tau! Jei atsto
vas išrinktas partijos para- 
gražiais ir pigiais kostiu- 
diktuos jo partijos bosai. 
Kurie atstovai tampa išrin
kti savais nuopelnais, jie 
ir stengiasi sinaudotis savo 
pozicija. Čia demokratija 
ir baigiasi.

Tarimus, svarstymus, įs
tatymus pravesti į kongre
są arba valstiją suvažiuoja 
šimtai kitų “atstovų” — tai 
taip vadinami “lobbyistai” 
(priemenių sienų zulinto- 
jai). Jie, daugiausia, pra
veda tarimus ir Įstatymus. 
Jie atvažiavę ne partijos 
reikalams dirbti, bet tam 
tikriems grynai savo rei
kalams stumti pirmyn.

Jie užpuola, papirkinėja, 
prikalbinėja, pertikrinėja, 
girdo, glamonėja tikruosius 
(kaip turėtų būti demokra

tijos supratimu) Įstatymų 
davėjus.

Daug Įstatymų praveda
ma pritaikytų tokiems in
teresams kurie atsiunčia 
daugiau ir stipresnių savo 
“priemenių zulintojų”. Tie 
išsijuosę dirba, dienas, nak
tis nemiega iki pertikrina 
demokratiškai išrinktus at
stovus kaip jie turi tarti ne 
visuomenės bet paskirų in
teresų reikalams.

Ir ištikro, tie demokratiš
kai rinkti atstovai daugu
moje yra niekas kitas kaip 
paprasti politikieriai, kurie 
į tas vietas kandidatuot pa
statyti jų partijų; jie dau
giausia yra menko išsilavi
nimo, geresnio pragyveni
mo jieškanti žmoneliai. Jie 
nesupranta visuomenės rei
kalų, bet yra grynai įran
kiai partijų ir “lobbyistų”.

Tai tikras, nuogas vaiz
das musų šių dienų demo
kratiškai rinktų atstovų 
daryti demokratiškiems Įs
tatymams šalies reikalams 
vesti.

Žmonės kurie visu aršu
mu kovoja už demokratiją 
visai nieko nesako, lyg pa- 
ganėdinti kad “lobbyistai” 
suvažiavę diktuoja ir už no
sių vedžioja jų demokratiš
kai išrinktus atstovus....

Amerikos laikraščiai per 
metus išleidžia $200,000,000 
gavimui savo laikraščiams 
vietos ir užrubežinių nau
jienų, sako Chicago Tribu
ne laidė jas.

IŠEIVIO RAUDA
Tėvyne mario, brangi šalele, 
Lietuva miela, tėvų žemele, 
Tavo vaikeliai svetur vis plusta, 
Ir daugel jųjų tenai pražūsta. . . .
Turtus surasti svetur jie geidžia, 
Betgi juos laime kitur apleidžia. 
Savoj šalelėj linksmai gyveno, 
Svetur patekę, vargą pažino.
Daugumas kalbą savo pamynė, 
Kurią mus bočiai taip uoliai gynė; 
Jau jų ne vienas taip nutautėjo, 
Šalelės savo atsižadėjo....

KAME LIETUVIAI PASI
LIKĘ

Mes Lietuviai pasirodėm^ 
gabus politikoje ir moksle. 
Kur pirm karo buvo Rusų 
carų prispaustas vadinamas 
“Šiaurryčių kraštas”, ten 
šiandien nepriklausoma, ge
rai sutvarkyta valstybė,
Lietuva. Kur tebuvo pora 
šimtų mokyklų, šiandien yra 
virš 2,500 pradinių mokyk
lų, universitetas, žemės ūkio 
akademija ir muzikos mo
kykla.

Bet vienoje žmonių veiki
mo šakoje mes nedarome 
tiek pažangos kiek reikėtų, 
ir kiek musų tautos ateities 
stiprybė reikalauja — tai 
prekyboje ir pramonėje.

Kai Gediminas Įsteigė so
stinę Vilniuje, jis prekybi
ninkus ir amatninkus kvie
tėsi iš svetur. Nuo to pali
kimo dar ir šiandien nesam 
atsikratę. Tą parodė Lie
tuvos Centralinio Statisti
kos biuro vedėjas, p. Mačiu- 
ta, Lietuvos verslininkų ir 
pramoninkų suvažiavimui 
Kaune. Šaltos skaitlinės 
sako kad tik 33-čiaš Lietu
vos prekybos nuošimtis yra 
Lietuvių rankose, o 63-čias 
— Žydų. Kai kuriose pre
kybos šakose Lietuvių visai 
nėra, pavyzdžiui, sėmenų. 
Tarp miško pirklių 90-tas 
nuošimtis Žydai, o tik 10- 
tas Lietuviai. Duonkepy- 
klų miestuose Lietuviai val
do tik 20 nuoš., o Žydai — 
77. Tik pramonėje Lietu
viai šiek tiek geriau stovi: 
jie turi 40-tą nuošimtį visų 
Įmonių, o Žydai — 52-rą.

Musų patyrimai Ameri
koje rodo kad Lietuviai tiek 
pat moka gerai biznį pra
dėti ir vesti kaip Žydai ar 
kiti svetimtaučiai. Čia gy
vena šimtai Lietuvių duon
kepių, krautuvninkų, ir ki
tokių verslininkų, kuriems 
sekasi. Todėl nebus stebė
tina jei Kaune Įvykęs Lie
tuvos verslininku suvažia
vimas įvykdys savo pasi
imtą obalsį, “Lietuva Lietu
viams”, ir dalykus preky
boje pakreips į tautai nau
dingesnę pusę.

LIETUVIU TAUTIŠKI RUBAI
Rašo Ona Valaitienė.

Kaip tikrai senovės Lietuviai vilkėjo, 
iki šių dienų musų dailininkai nei etno
grafai dar galutinai neišaiškino. Tuo sun
kiau išaiškinti kad tų apdarų reikia j ieš
koti 19-me amžiuje, kada ne vien Lietu
voje bet ir visoje Europoje buvo vilkimi 
tautiški rūbai. Tokia tada buvo mada.

Daugiausia, tačiau, apie Lietuvių tau
tiškus rubus žinių užsilipo Karaliaučiuje, 
“Prussia” Muzejuje, šiek tiek Krokuvos 
muzejuje ir kitur. Lietuvoje dabar jau 
stengiamasi naujam Vytauto Didžiojo mu
zejuje surinkti kiek galima daugiausia ir 
Lietuviškų senoviškų tautiškų rūbų. Kad 
juos tikrai žinoti, yra svarbu. Juk mums 
Lietuviams gana dažnai tenka dalyvauti 
tai vienoj tai kitoj tarptautiškoj parodoj, 
kurioj reikia ir Lietuviškais rubais pasi
puošti.

Mane tas klausimas senai domina, ir 
aš kur tik pasitaikė proga rinkau medegą, 
ir maždaug atradau keletą Lietuvių tau
tiškų rūbų tipų.

Tinginės mergaitės rūbų tipas: Jos 
rubai tautišku pavidalu siūti, tačiau pirk
tinės, ne Lietuvoj pačios gamintos mede- 
gos. Suprantama, Amerikoje sunkiau iš
vengti nebūti “tingine”.... Pačios neau
džia, neigi gauna visos iš Lietuvos namie 
austos medegos. Jos galva papuošta ran
gais, tam tikru budu surangyti kasninkai, 
uždėti ant galvos sudaro vainikėlį. Jos 
apikaklė atlošta, jos galai išsiūti raudonais 
siūlais, juostele. “Kriuzais” (rauktai) iš
siūti raudonais siūlais. Jos kiklikutis gė- 
liuctas. Pasipuošus, žinoma, gintariniais 
karoliais. Sijonėlis didelis, platus, languo
tas, rauktu juosmeniu. Priejuostė tamsios 
spalvos, išsiūtom padalkom. Po juosta pa
kišta balta nosinaitė. Kojas apsiavus odi
niais bateliais.

Tautiški Rubai Vyrams
19-to amžiaus Lietuvis jaunasis, kiek 

mums tyrimai parodo, buvo įvairiai apsi
rengęs. Daugiausia, tačiau, jaunasis, jau
nikis buvo apsirengęs jau kaip išeiginiais 
rubais; užsidėjęs melsva kepure. Marški
niai naminės drobės, kurių tik apikaklė 
matyt. Apsivilkęs miline sermėga. Kel
nės tokios pat medegos. Jų galai sukišti 
į batų aulus, kurie pakelėm užrišti juos
telėmis. Apsivilkęs raudona liemene (brus- 
lotu). Kelnių viršus surišta suktine juos
ta. Jei ruko, turi pasiutą iš Įvairių spalvų 
audimo krepšelį, kuris užrištas šniūreliu, 
kurių galuose spalvuoti kutai.

Neturtingas piemenumas, naminiais 
rubais. Ant galvos pilko milo kepure. Pa 
kūlimais marškiniais, su įaustais šilkavy- 
čiais. Apikaklė su perpečiais. Rinkiniuo- 
ti rankogaliai. Marškiniai užleisti ant 
kelnių. Dryža liemenė, rinktiniais guzi- 
kais, gale užsuktas medinis sprąstis. Ant 
pečių gali turėti krepšį, kuriame turi vą
šelių botagui vyti. Po juosta pakabintas 
peiliukas. Vienoj rankoj turi botagą, ki
toj birbynę, medinę, paties pasigamintą, 
panašią i klernctą. Kelnės pakulinės, už
segtos sprąsčiu. Kojas apsiavęs autais, 
vyžomis, ir užsirišęs apvarsčiais.

Žmonos Pageidavimai Vyrui
Jei ką nori sakyti, sakyk mandagiai 

ir švelniai.
Nekaltink manęs del visko kas darosi 

namuose.
Neversk manes ilgai laukti tavęs par

einant, bet pranešk kad negali pareiti lai
ku.

Santikiuose su manim buk taip pat 
švelnus kaip santikiuose su draugais.

Laikas nuo laiko suteik man pramo
gų ir leisk Įsigyti tai kas galėtų suteikti 
man džiaugsmo.

Ko Bagočius Važinėja?
Šiose dienose Adv. Bago

čius, SLA. prezidentas, nu
dūmė j Chicagą gelbėti Gri- 
gaičio “antrą skridimą”.

Bet Bagočius rašinėja S. 
L. A. kuopoms kad jam pa
keliui rengtų prakalbas — 
ir kreipiasi Į tokias koloni
jas kur visai ne pakeliui, 
pay. į Clevelandą.

Kodėl? Todėl kad aplan
kęs SLA. kuopas neva kai
po prezidentas, pavarys už 
save agitaciją, tuo pat sy
kiu galės paduoti Susivieni
jimui sąskaitą užmokėti už 
kelionę ir sugaištį, sakyda
mas kad kuopos jį kvietė.

Jeigu SLA. Pildomoji Ta
ryba nepadaro savo oficia- 
lio tarimo kur nors koki 

*■ 

savo tarybos narį siųsti tai 
kuopoms visai nėra reikalo 
tokį poną oficialiai priimti 
nei užtvirtinti jam išmokė
jimą centro pinigais.

Daugel Lietuvių svetur šiandien 
Vargau pakliuvę, kenčia ne vienas. 
Neturi darbo, nėra kuo misti, 
Nors gyvas būdams Į žemę lysti. . . .
Tarp svetimųjų neramu būti, 
Nieks nepagelbės, gali sau žūti. . . . 
Vai gaila, gaila Lietuvių minios 
Kurie neteko savo tėvynės. . . .

G e—lis.

DRAUGUI
(Skiriu draugui Gediminui)

Linkėju kad tavo jaunystės 
Dienelės saulėtai nušvitę, 
Šviesuotų, žydėtų ilgiausia, 
Lyg sesės darželyj gėlytė.
Lyg tolimos erdvės mėlyne, 
Lyg grožis mergelės jaunos 
Palaimos te puošia tau taką 
Per amžių, ik’ grabo lentos.
Gyvenimo puokštę vis pinki išlėto, 
Skindamas žiedų skaisčiai baltų.
Jei nori tikrą laimę turėti — 
Stengkis praskaidrint buitį varštų.

Jokniiurai. Jonas Jąnuše'Jči’4s=.

VOKIEČIAI KRYPSTA 
Į NESĄMONES

. Jau tūlas laikas kaip ei
na gandai apie tai jog Vo
kiečiai siūlo Lenkijai “at
lyginimo” visą Lietuvą ir 
Klaipėdą už atgrąžinimą 
pilnon Vokiečių kontrolėn 
Danzigo koridoriaus.

Balandžio 30 d. plačiai 
apie tai nurašo Scripps- 
Howard tarptautinis kores
pondentas iš Washingtono, 
Sims. Jis privedžioja kaip 
Hitleris labai užsigeidęs at
gauti Danzigą ir priversti 
Lenkus pasitraukti iš Rytų 
Prūsijos ruožto, kuris suda
ro Danzigo karidorių.

Šis Hitlerio siūlymas Lie
tuvos ir Klaipėdos Lenkijai 
yra tai Vokiečių pastanga 
išstumti Lenkus iš Danzigo, 
o Lietuvą Lenkams “dova
noti” Hitleris turi tik tokią 
teisę kaip koks nors gud
ruolis “parduoti” tamsiam 
ūkininkui Brooklyno tiltą.

Tokie Hitlerio ir jam pri
tariančių Vokiečių manev
rai gali suklaidinti dalį ak
lų Lenkų, tačiau Lenkai ži
no kad jie Danzigą gavo iš 
Aliantų ir tik Aliantai gali 
jį Vokiečiaiųs atiduoti.

—Ant stogo paplotis.
Mėnulis.

—Šulinyje suris.
Mėnulis.

—Laukas arklys per var
tus žiuri. Mėnulis.

Jauna mergina. Apsirengus vien nami
niais rubais. Galva balta muče apdengta, 
papuošta mezginiais. Virš mučės kryžio
ke drobinė skara, kutais apsiūta. Apsivil
kus ji drobiniais marškiniais, atlošta api- 
kakle, kuri Įaitsta šilkavyčiais. Rankoga
liai su kriuzais. Kiklikas toks pat. Sijo
nas toks pat. Drobinė priejuostė perkali- 
nė. Užsidėjus drobiniu nuometu. Apsia
vus odiniais bateliais, suvarstytais Įvairių 
spalvų šniūreliais.

Vyresniojo amžiaus moteris. Vyres
niojo amžiaus moterims geriau tinka ir 
nešiojamas nuometas. Apsivilkus naminio 
darbo kostiumu. Galva apdengta muče 
su nuometu. Šilkavyčiais Įaustais marški
niais, suprantama, drobiniais, labai apkru- 
zuoti. Kiklikas toks pat. Balta priejuos
tė išrinkinuota šilkavyčiais. Vilnonis iš
ilgai dryžuotas sijonas. Po juosta, kuria 
susijuosus, pasikišus namų darbo nosinai
tę. Kojas apsiavus batais.

Turtuolio ūkininko duktė. Tautiškais 
išeiginiais rubais, galvą pasipuošus gėliuo- 
ta skara, kurios ilgi kutai driekiasi žemyn 
Apsivilkus miline, priešakyje lygia, o kvol 
duotu užpakaliu, Į liemenį. Rankovės ka 
rošiais ir raudonais krašteliais. Kvolduo 
tas ilgas* ijonas. Priejuostė Įvairiais vii 
noniais siūlais rinkiniuota išilgai. Rankoj 
turi drobinę ryšinaitę.

Jaunamartė. Galvą apsikaišius raudo
nais kaspinais, žaliomis rūtomis papuošus 
rangus. Užpakalyje daug kaspinų. Mar
škiniai tokie pat. Rankogaliai baigiasi 
apykaklėliais, šilkavyčiais papuošti. Tam
sia šniuravone (kikliku) namų darbo. Ant 
pečių mėlyna šilkinaitė, kiek marga. Si
jonas languotas, prijuostė perkalinė, rin
kiniuota. Po juosta nosinė, kryžiokaitė.

Piemenaitė. Kasdieniniais darbo, ru
bais, naminiais. Galva kryžiokaitė skare
le apjuosta. Apsivilkus drobės trinyčiais. 
Susijuosus juosta. Užsikabinus tarbelę. 
Tarbelėj turi siūlų juostai, rankoj rykšte
lę, sijonėlis pakulinis, priejuostė aštuony- 
tb; apsiavus vyžomis.

Negyvenk tik sau
Tebūna prakeiktas toks gyvenimas ku

rį žmogus pats sau gyvena, o ne savo ar
timui, ir priešingai, tebūna palaimintas 
toks gyvenimas kuriame žmogus ne sau 
bet savo artimui gyvena ir tarnauja pa
mokymu. bausme, pagalba, ar kuo nors 
kitu ar šiokiu ar tokiu budu!

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

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

Reikalaukit “Dirvoje”
ŽMONIJOS ISTORIJA

ŽMONIJOS ISTORIJA — labai reikalinga kiekvie
nam darbo žmogui knyga, kurioje lengvai ir įdo
miai aprašoma žmogaus gyvenimas ant žemes nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabar. Knyga didele, 
(510 pusi., su daugeliu iliustracijų. Verte Karolis 
Vairas (Paraše Van Loon). Tvirtais viršeliais $2.00

LIETUVOS 
ŽEME API AI

30
Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje”



VINCAS KRĖVĖ

Dainavos šalies Seny 
žmonių Padavimai

pER TiVORA VOKIEČIAI ŽUDO IR KANKINA 
LIETUVIUS

II. Neramus Kalnai
(Tęsinys iš pereito num.)

Ir puolė kunigaikštytė ant klupsčių ir, 
ištiesus baltas rankas, kalbėjo jam mei'i.is 
žodžius.

— Nereikia man tavo meilės, kuni
gaikštyte. Kai man širdis džiūvo, tu ki
tam meilinais, kai man širdį sopėjo, tu ki
tam meilius žodžius kalbėjai, — taip savo 
svajonėse jisai atsakė ir nusigryžęs rim
tai nuėjo šalin. O širdis jo tai verkė, kru
tinę lyg peiliais varstė, bet niekas nematė, 
niekas nesuprato kad sunku buvo jaunam 
berneliui. . . .

O kunigaikštaitė tai paskum jį ėjo 
ir kalbėjo:

— Berneli jaunas, berneli, sakalėli! 
Kad aš tavo narsumą butau žinojus, tave 
bernelį butau tik mylėjus....

Ir taip gražiai prašė ir meilę žadėjo, 
kad ją Ilgis už baltų rankų ėmė, bučiavo 
skaisčius veidus ir taip mylėjo, mylėjo...

Taip svajojo Ilgis tėvo žaliam vyšnių 
sode gydamas, ir juo ilgiau svajojo, juo 
širdis labiau virė, ir vėl jis šaukė Gilšio ir 
reikalavo kad žirgą jam žabotų, kad leis
tų jam karau joti. . . .

Bet nei klausyti neklausė Gilšis tik 
stebėjosi kodėl taip veržiasi Ilgis karan 
joti, ir dasiprasti pats nieko nedasiprato.

Ir vėl Ilgis vaikščiojo po sodą ir vėl 
svajojo kad joja, plačiu lauku ir sutinka 
svetimos šalies kunigaikštį, jojantį į dai
lią Munią, kuri jo laukia.

Užstoja jam kelią Ilgis. Neilgai mu
šės, neilgai kirtosi. Žuvo jaunas kunigai
kštis. Laužė Munia baltas rankas, verkė, 
mylėjo, o jisai tik paniekinamai pažiurėjo 
ir savo šalin nujojo.... O liūdna širdis 
tai vėl verkė....

Ir taipo tarpu svajonių plaukė Ugio 
dienos, plaukė naktys.-'

Tai vėl svajojo kad parjojo tėvas, par
vežė Munią, kaipo vergę. Ir plūdo jai ta
da akysna, tai vėl meilinosi, tai kankino, 
tai rankas, kojas bučiavo.... Ko tik ne
svajojo jaunas Ilgis, sėdėdamas namie, lyg 
aras uždarytas pintinėje!. . . .

Ir svajonės tos nuvargino, nuilsino jau
nąjį, lyg sunkus darbas....

O kai ateidavo tylus vakaras tai jam 
vis nusiduodavo kad jis ko laukia, kokios 
naujienos, kuri nušvies jo buitį. ... ir trau
kė jį širdis ten, giriosna — laukuosua.

Ir glosni vakaro tyluma, ir žiauri nak
ties tyla lyg jam stebėtiną kalbą kalbėjo, 
kurios jis negalėjo suprasti. Tik jautė 
širdis kad tai pasaka apie tas šalis, kur 
laimė gyvena, kur gražus ilgesys, kur švie
sus sapnai viešpatauja... .

Tai vėl laukė tėvo pargryžtančio nuo 
Liškevos.... Ne taip tėvo kaip jaunos 
vergės. ... Ir svajojo kaip jai žodį pra
kalbės, kaip jauną pravirkdins, tai vėl kaip 
nelaimėje nuramins....

Ir ko jisai neprisvajojo....
O svajonės tos širdį džiovino. Balo jo 

veidai, silpnėjo kūnas, niūra ugnis akyse 
žibėjo, o senas Gilšis, bežiūrėdamas į jį, 
galvą kraipė ir sunkias godas godojo. .. .

VIII.
Dar neužstojo ruduo kai jau iš karo 

pargryžo Šaulys linksmas ir laimingas: 
pergalėjo Raivedį, padidino savo žemes 
trimis dienomis kelio, atkeršijo savo prie
šininkams, kurie visi žuvo ugnyje.

Linksmas buvo ir per tai kad narsiai 
gynėsi Liškeviečiai ir gėdos nepadarė sa
vo tėvų šaliai.

Kiek buvo kalbų, kiek pasigyrimo sa
vo darbais, kiek pasididžiavimo tų kurie 
gryžo kartu su juo iš karo.

Tik vienam Ilgiui nelinksma buvo. Jo 
širdyje lyg kas nutruko, lyg pražuvo kas, 
ko jau nėbeatras, bet be ko ir gyventi ne
begalima; jau dabar nieko nebelaukė, il
gesio nebejautė, tik nuobodu buvo....

Tarp vergų nebuvo. Munios, Raivedžio 
dukters, kuris ugnyje žuvo. Norėjo iš
girsti ilgis kas su ja atsitiko, bet niekas 
jos neminėjo, lyg ir pasaulyje jos nebuvo. 
O pasiklausti žmonių nedryso: manė kad 
kiekvienas supras kodėl jis klausia. Ir 
žmonės gi jam taip nusibodo kad nei kal

bėti nei klausyti nemiela buvo, vistiek kaip 
purvynan atsigulti.

Bet neilgai iškentė Ilgis žmonių ne
klausęs. Jam vis nusidavė kad reikia tik 
nujoti Liškevos šalin ir tenai atras jis vi
sa kaip buvo.... Bet žinojo kad neatras. 
Ir kaip tik galėjo žirgan sėsti, liepė sau bė
rą balnoti girion jotų, tyru oru pakvėpuo
tų, kad šiauras vėjas galvą prapūstų. Nu
sidžiaugė tėvas ir atleido sūnų girion. Bet 
jis pasuko žirgą Liškevos šalin. Dvi die
nas namie nebuvo. Nuvargo žmonės jo 
bejieškodami, girias skersai ir išilgai iš
vaikščiojo, šilus iškrėtė — ir nerado Ilgio 
— o Ilgis Liškevoje buvo, kur tik griuvė
siai kėpsojo.

Nieko nerado Ilgis. O, kaip jis dabar 
laimingas butų, kojas, rankas jai išbučiuo
tų, kad tik galėtų. . . .

— O jus, vėjai, šiaurus vėjai, tai jus 
prakalbėkit, žinią man atneškit, kur da
bar mano miela....

— O tu, saule, šviesi saule, daugel ma
tai tu, po padange vaikščiodama, pasaky
ki kurioj pusėj mano miela?....

— Vai tu, giria, tu žalioji, kas tik žo
dį tau prataria, toli neši tu skardą, pasa
kyk, giria, ar nemini manęs miela?

Šiaurus vėjai nustojo putę, šviesi sau
lė už medžių nusileido, ir girios nutilo, ne- 
tvoškė. . . . Nieko nesužinojo Ilgis, ir ket
virtą dieną namon parjojo.

Barė senas tėvas kad jį labai nugąs
dino, ii- klausė kur sūnūs buvo, kur taip 
ilgai dylino, bet sūnūs nieko nesakė. . . .

Ir vaikščiojo dabar vienas pakampė
mis, pašlaitėmis, kur žmonių kalbos negir
dėti. Klaidžiojo vienas niūrūs ir tylus. . . . 
Vaikščiojo dieną, vaikščiojo antrą, trečio
je tėvo klausė kur jis nudėjo Raivedžio 
dukrą. Bet senas Sauįys niekų nieko ne
žinojo. Sakė kad vieni žmonės kalbėję jog 
prieš Liškevos užpuolimą tėvas ją Lenkų 
šalin išsiuntęs, kur giminė jos motušės gy
vena, kur ji mylimąjį sau radus. Tegyve
na sau ten sveika! Čion jai nėra ko veik
ti, čion jai nėra ko gryžti. . . . Kiti kalbė
jo kad kartu su Raivedžiu liepsnose žuvus 
ir Munia....

Ir nusibodo Ilgiui nuo tos dienos kai 
išgirdo tokią kalbą, ir šviesios dienos, ir 
žali sodai, ir tėvo dvaras. Ir numirė jo 
širdis ir nebegyveno daugiau. Ir buvo 
kaip tyras laukas, kur nei medžiai neau
ga, nei žolė nebeželia, tik šiauras vėjas 
smėlius varto....

Ir nulindo jaunasai, suliego, balo, silp
nėjo, akyse nyko. Juo toliau, juo niauriau 
raukė kaktą Šaulys, į sūnų bežiūrėdamas, 
jo dažniau klausė kas jam sopa.

— Nieko, tėvuli, nieko!.... Man nie
ko nesopa, sveikas esu....

Bet matė tėvas kad liūdesys sunui 
širdį graužia. Medžionę darė, kad sūnūs 
pasimiklintų, po girias palakiotų, bet me
džionėje Ilgis šalin jodinėdavo, smeiginos 
rankon neimdamas, vėlyvų kilpinėn netem
pdamas, niūresnis gryždavo negu iš namų 
išjodavo.

Puotas" kėlė senas Šaulys, kad sūnūs 
pasilinksmintų. Bet Ilgis žalio vyno negė
rė, tarp draugų vienamečių nesigyrė savo 
darbais. Kai vaidilai dainas dainavo, jis 
dainų nebeklausė....

Ne vieną naktį tėvas prarymavo, mie
go nemiegodamas — ir sugodoti nieko ne
galėjo, ko taip niūrūs sūnūs, ko jisai len
ksią — o sūnūs tai akyse nyko. Ir šaptu- 
nų šaukė ir raganių klausė, bet ir šaptu- 
nai negelbėjo h- raganiai nieko negalėjo.

Ir susigėdo jo godelę senas Šaulys ir 
siuntė gausių aukų gabijosna, kurias tik 
žinojo, ir šaukė savo dvaran krivių kuo- 
seniausių.

O kai kriviai susirinko, Šaulys taip 
gūdžiai į juos prakalbėjo:

— Vai jus, kriviai, seni kriviai! Žmo
nės kalba kad jus daugel žinot. Gal jus 
žinot, kriviai, pasakykit kodėl nyksta vys
ta mano sūnūs, kaip nuskinta gėlė?

Kriviai, nors ir daugel žinojo, nieko 
jam nesakė, .neramino):senoj tėvo.--

Tiktai'"vienas, kursai buvo-labai senas, 
prabylojo kad gal jauną jaunos akys už
kerėjo. . . .

S )

(Bus daugiau) _____ .

PASIDAIRIUS

“Išleistuvės”
Pijus linksmas,
Garsiai šaukia:
“Dolariai rieškučiom 
Plaukia”!
Vaitkus girias:
“Žadu skristi,
-Jei Toplanas’
Galės lėkti!”
Dolarinių negailėkit, 
Aukas tūkstantines 
Dėkit —
Garbei musų Lietuvos!
(Neprašykit atskaitos!)

Supa Garba.

Degtuką Braukiant 
(Nuobraižos)

Geras rūkytojas daugiau 
sunešioja puspadžių užsi
degdamas (braukdamas) į 
juos degtukus, negu vaikš
čiodamas. ...

Tik . njoderniškiausio — 
“streamlined” — traukinio 
sienos tėra tikrai apsaugo
tos nuo subraukymų deg
tukais, nes ir vikriausias 
užsidegėjas rūkytojas ne
spėtų į jo sienas užsibrauk- 
ti degtuko, traukiniui pra
einant. ...

Garniui butų geriausia 
būti rūkytoju, nes jam len
gva išlaikyti pusiausvyrą, 
kurios reik rūkytojui žmo
gui, kai stovėdamas ant vie
nos kojos brėžia į padą deg
tuką. ...

Nestovėk gyvenimo kam
pe — tave visi nubraukys 
degtukais!. .,.

Užrašai ant sienų, “pra
šoma nebraukyti degtukų”, 
nieko nereiškia, nes tokios 
vietos yra degtukais nu
braukytos. Reikėtų sienas 
tiesiog nudažyti degtukų 
nubraukymų pamėgdžioji
mais ....

Tiktai rojuje, gal, degtu
kų į padus nebraukta — nes 
ten žmonės, greičiausia, bu
vo basi. Bet aptvėrimo sie
nos vistiek galėjo būti nu
braukytos. .. .

Arėjas Vitkauskas.

Atsitikimo Aukos

Kaunas. — Praėjusią sa
vaitę ties Vištyčiu norėjo 
pereiti Vokietijos pusėn 55 
m. amžiaus Augustas Eini
kis su savo sunum. Jie no
rėjo Nairvyduose parduoti 
saiką žirnių, bet jiems bū
nant dar Lietuvos pusėje, 
Vokiečiai į juos šovė, ir tė
vą nušovė ant vietos, o sū
nų pašovė mirtinai, ir jis 
nugabentas į Stalupėnų li- 
gonbutį ten mirė.

Be to Vokietijos kalėji
muose laiko keletą Lietu
vių, kurie nežino priežasties 
del ko jie pateko į kalėji
mus, ir nors jų tūli ten lai
komi jau nuo senai, jie ne
sulaukia jokio teismo. Tū
las Segaudis ilgai išlaikytas 
Karaliaučiaus kalėjime, ten 
pražuvo; policija paskelbė 
buk jis savo kameroje pasi
koręs. Hanovere policija 
nušovė Adomą . Mecelį už 
tai kad tas policistui atsi

sakinėjo. Albinas Kuncai- 
tis nežinia už ką laikomas 
kalėjime be teismo nuo Sau
sio 2 d. Jonas Morkūnas 
taipgi be teismo laikomas 
kalėjime nuo Kovo 30 d., o 
Andrius Stringis be teismo 
kankinamas kalėjime net 
nuo pereito rudens.

Lietuvos valdžia pasiuntė 
Vokietijai protestą del Me- 
celio nušovimo, ir gavo tik 
atsakymą kad “Mecelis ap
siginklavęs užatakavo poli- 
cijantą, kurs jį nušovė ap
sigindamas”. Tačiau įrodo
ma kad Mecelis jokio gink- 

1 lo su savim neturėjo.
Lietuvos valdžia dabar 

renka žinias visų tų įvykių, I 
kuriuose Vokiečiai Lietu
vius nužudė ir kur be kai-' 

I čių laikomi ir kankinami 
be teismo kalėjimuose, iri 
rengia Vokietijai aštrų pro
testą, o jei tas nieko negel- Į 
bės tada Lietuva žada krei-!

--------------- . 1 ptis į didžiąsias valstybes? 
reikalaujant jas įsikišti del 
Vokiečių tokių nepadorių, 
pasielgimų su Lietuvos pa* 
valdiniais.----------- .g^LSBį

Suv. Valstijos pradės im* 
ti kariumenėn vyrus nuo 1 
d. Liepos. Bus paimta 31,- 
700 paprastų kareivių. Ar
mija bus padidinta iki 165,- 
000 vyrų. i

Rugpjūčio mėnesį bus su
rengta dideli kariumenės 
manevrai, kuriuose daly
vaus 50,000 kareivių.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

Joseph K. Mergler
ADVOCATE 

(Advokatas) 
Room 705

Tramways Building
159 Craig St., West

Telefonas: La. 0262
MONTREAL’

$2 Vertės ™ Dovani!
$2 vertės knygų gaus kas NAUJAI išsirašys “Dirvą” sau arba kas iš
rašys savo draugui ar giminei — tokiam kuris.. ,dąr “Dirvos” neskaito

Merunas JUODO KARŽYGIO
SŪNŪS

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.

Ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampėlį 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
saus Meruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir iš
muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba ir

K L A J U N A S f

Klajūnas—istoriškas romanas iš laikų Algirdo-Keis* Hjjt 
tučio, apie jaunuolį kurs norėjo gelbėti Gedimino 
įpėdinį Jaunutį nuo brolių ir pats turėjo likti be 
tėvynės. 223 pusi..........................................................1.00

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų—aprašymas įvairių dĮ 
amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prietaringų 
pažiūrų į tai. Šu daugeliu paveikslų. 156 pusi_.73

žemės Kaimynai Dausose—aprašymas visų didžiųjų 
ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomų visų. MS 
metą. Atpasakotos visos populiarės pasakos apie 
žvaigždynus. Sulietuvinta iš Olcott. 419 pusi_1.50

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

— Pastovėjau penkiolika 
minutų prie atdaro lango ir 
prisiėjo išgulėti lovoje visą 
savaitę.

— Tai niekis! Štai aš pa
buvau tik penkias minutas 
prie kortų lošimo ir turė
jau atsisėsti į kalėjimą vi
siems metams.

Valgykloje
— Matai, Petrai, kaip ta 

panelė, sėdinti prie ano sta
lo, taip smailiai į tave žiu
ri?.... Reiktų su ja su
sipažinti, ką?....

— Žinoma ! Tik palauk
sim iki apsimokės savo są
skaita. . . .

Tai Bent Prišnekėjo!
> — Kją > sakė tavo žmona 
kai parėjai vakar vėlai į 
namus? ,■

— Neturiu laiko tau pa
sakoti, nes visa tai papasa
koti užtruktų daugiau kaip 
dvi valandas.

Trimitas—rinkinis Karpavičiaus įvairių patriotiškų, 
romantiškų ir šiaip eilių. 144 pusi. _________ .50

Tautos Vainikas—šioje knygoje telpa eilės Karpavi
čiaus ir keleto kitų autorių. 172 pusi. ________ 5Q

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

JUROS MERGA

aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti skai
tę iki neprieisi! pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose. KAINA TIK $2.00.

Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
amžiuose,, apie Vikinge mergą

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija ff 
Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar- M 
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don "** 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi. ____________1.09

Mohameto Kelionė, į Dangų—aprašymas apioyMoha- W 
i nie'tą ir jo: tikybą. Taipgi telpa^keli kiti popiilia- T 
i riški mokslo straipsniai. ■■ 125 pusi.' ______________ 50

Du Broliai—istoriška apysaka iš 13-to šimtmečio iš W 
Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių CB 
vienas jaunas pavogtas išauginamas krikščionis- 
kai. 35 pušį. _________________ ■_______________ .15

11 00

Juros
ankstyvesniuose ... . „.
kuri atėjo,/užkariavo ir, apsigyveno. Žemaitijoje, ir 
Lietuvį'’jaunuoli nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją.,iš 
vyti, pamilo. 300 pusi. -----------------------------------

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

l GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS SVA
JOJA APSILANKYT 
SOVIETŲ ROJUJE

Visa Lietuva užgiedojo lin
ksmą Aleliuja musų oro 

karžygio sulaukus.
Gerb. Spragilas jau pa

siekė Slabadą ir Kauną per 
Velykas, kaip jau buvo pra
nešta. O dabar štai dar ką 
‘‘Dirvos” reporteris užrašė 
iš gerb. Spragilo apsakymų 
per radio iš Kauno:

Alo, Klyvlandas! Alo vi
sa Amerika! Dabar noriu 
papasakot jums kaip mane 
Lietuva sutiko kada mano 
galingas sparnuotas plieno 
paukštis nusileido Slabados 
slaptame orodrome.

Kaip tik spėjau išlipti iš 
oroplano, tuoj mane apspi
to Slaptos Spragilų Sąjun
gos Slabados skyriaus slap
ti Spragilaičiai, kurie savo 
vyriausią galvą gerb Spra
gilą sutiko kuoiškilmingiau- 
sia, iki žemės nusilenkdami 
ir rėkdami: Valio! Valio! 
Valio!

Atskridai! Velykų dieną, 
tai iš to džiaugsmo visa Lie
tuva visą dieną giedojo Ale
liuja. Paskui paėmę mane 
su “Meteoru” vežė Kauno 
gatvėmis su didžiausia pro
cesija. Visi kurie buvo su
važiavę i Slabados fortus, 
manęs pasitikti, ėjo, mar- 
šavo paskui, didžiuodamiesi 
oro karžygiu kuris su su
stojimais atskrido iš Klyv- 
lando į Kauną. Tai pirmu
tinis ir gal paskutinis nar
suolis iš Amerikos kuriam 
pasiseka oru Kauną pasiek
ti.

Iš Slabados, važiavom per 
Petro Vileišio atminčiai pa
statytą tiltą per Viliją į 
Kauną. Kokis didelis Lie
tuvos paprogresavimas! Il
gus laikus toj vietoj stovė
jo medinis tiltas, kuris bū
davo ir nuimamas, ir užde
damas, ir pavasario potvi- 
nių nuverčiamas. Kai 1928 
metais lankiausi Kaune su 
gerb. “Dirvos” redaktorium 
to tilto dar nebuvo, ir Į Sla
badą (dabar pavadino Vi
lijampole) vaikščiojom per 
suklerusi medini tiltą.

Nebuvo ir Vytauto Di
džiojo tilto per Nemuną i 
Aleksotą. Dabar išstaty
tas didelis, gražus amžinas 
tiltas.

Kaune radau pristatyta 
daug didelių puikių namų, 
kurių aną kartą dar nebu
vo. Vienu žodžiu, visas 
Kaunas puošnus ir daug pa
didėjęs.

Po ceremonijų ir demon
stracijos, paprašiau kad vi
si Lietuvos kaimiečiai skir
stytųsi Į namus ir eitų lau
kų dirbti, ba rudenį guli už
eiti badas?'

Atsisveikindami, fisT už
siprašė mane būtinai pas 
juos apsilankyti, tai jeigu 
priimčiau jų prašymą, reik
tų lankytis kelis šimtus me
tų, pas kožną praleidžiant 
nors po vieną dieną.

Kaip tik pasibaigė de
monstracija, aš dvi dienas 
.ilgėjausi, gulėdamas, ba to

kią kelionę atlikti tai ir ge
ležinis žmogus galėtų nu- 
vargt.

Po pasilsio, Slapti Spragi
laičiai pradėjo vežioti mane 
po Kauną, kur tik aš noriu 
apsilankti.

Pirmiausia, aplankiau di
deli, naujai budavojamą na
mą, kuriame bus laikomas 
Viso Pasaulio Lietuvių Su
važiavimas arba Kongresas. 
Užsienio Lietuviams Remti 
Draugija tiki kad Kongre
sas bus toks didelis jog ne
bus Kaune tokio namo ku
riame delegatai galėtų su
tilpti.

Paskui apsilankiau Lietu
vos Literatų Rūmuose, ba 
ir aš esu šiokis-tokis litera
tas. Patyriau kad Lietu
vos Literatai labai susior
ganizavę Į stiprią sąjungą 
ir dirba planus kaip paim
ti visas dovanas—tuos tūk
stančius litų, kuriuos val
džia ir knygų leidėjai sky
rė literatams, be parašymo 
nieko verto.

Literatai iki šiol badavo, 
ba jų knygų niekas neskai
tė, tai dabar susiorganiza
vo Į “bendrą frontą” ir pri
silaikydami obalsio “Vieny
bėje galybė” stengsis tuos 
tūkstančius litų paimti sau.

Paskui apsilankiau Lie
tuvos Aero Klube patyrimui 
ar jau viskas prirengta pri
ėmimui “antro skridimo”. 
Klubas parodė tiligramus ir 
radiogramus iš Čikagos, su 
prašymu daugiau aukų, ba 
jeigu iš Lietuvos negaus pi
nigų tai “skridimas” turės 
būti atidėtas iki 1936 metų 
SLA. seimo, kuris įvyks 
Klyvlande, ir kuriame cici- 
listai rengiasi viską užka
riauti, tai tik tada galės vi
sus Tautiškų Centų tūks
tančius dolarių paskirt “an
tram skridimui” baigti....

Ale iki to laiko gali per- 
simainyt Lietuvos ‘valdžia’ 
Amerikoj, ir Grigaitis lik
tų be medaliko....

Man pradeda rupėt jau 
ir gryžimas atgal Į Klyvlan- 
landą. Jeigu gausiu iš Sla
bados Aero Klubo aukų tai 
gal gryšiu atgal oru, aplan
kydamas kitas šalis ir ap
rašydamas jas. O jeigu ne, 
tai reiks prašyti “Dirvos” 
agentūros kad prisiųstų lai
vakortę gryžimui Į Klyv- 
landą. “Meteorą” ir gerb. 
Robi tą palikčiau naujai or
ganizuojamam Oro Muze- 
jui.

Dar turiu didelį norą ap
lankyt Rusiją — tą matuš- 
ką po kurios sparnu mes 
Lietuviai per virš šimtą me
tų buvom ir taip pripratom 
kad kiti ir dabar nori būti 
priglausti.

O rytoj rengiuosi eiti į 
Lietuvos Ministerių Kabi
neto posėdį ir pareikalaut 
ponų ministerių kad dau
giau netrukdydami grąžin
tų Lietuvai seimą ir demo
kratišką valdžią, ba jeigu 
ilgiau taip Lietuva bus val
doma tai visi žmonės už
mirš demokratiją ir visai 
jos nenorės, o kai kada nors 
gaus valdžią demokratai, 
žmonės juos tuoj vėl mes 
laukan....

Kitą sykį daugiau papa
sakosiu ką girdėjau ir re
gėjau Lietuvoje ir- ką ma
nau daryti toliau.

Nuo Redaktoriaus: Iš ši
to matote kad gerb. Spra
gilas ne tik džiaugiasi kad 
nuskrido su sustojimais iš 
Klyvlando į Kauną, bet dar 
nori aplankyti ir Sovietų 
Rojų, ir taipgi gryžti tuo 
pačiu “Meteoru”.

Tiktai mes abejojame ar 
apsimoka jam rizikuoti sa-

vo gyvastį, sykį laimingai 
nuskridus ir atlikus kelio
nę iš Clevelando į Kauną. 
Užtenka garbės kiek jos 
atsiekė. IVJ.es turbūt prašy-

sime gerb. Spragilą gryžti 
atgal saugiu būdu, laivu, 
nes kas iš to jeigu gryžda- 
mas nukris į Atlantiką ir 
žus ?....

KAIP JAUTĖSI HITLERININ
KAI BAUSMES PASKELBUS

- Lietuvos 
teismaš

Kaunas.
kariumenės teismaš jau 
baigė svarstyti valstybės 
išdavimo bylą. Pačioje pa
baigoje paskutinį žodį pa
sakė teisiamieji. Daugumos 
jų akyse buvo matyti ašaros 
ir gailestis dėl savo niek
šingų darbų. Paskutiniame 
žodyje kaltu prisipažino ir 
vienas Jesučio nužudymo 
dalyvis Evaldas Bolis. Jis 
pareiškė kad kartu su kitu 
nepažistamu asmeniu Op- 
stainiuose pasmaugė Jesutį. 
Prisipažįstąs todėl kad 
žmogžudyste nebūtų apkal
tinti nekalti žmonės. Jesu
čio lavoną įmesti į Juros 
upę jam padėję dar keli ne
pažystamieji. Jis pats Jesutį 
taip pat nenorėjęs pasmaug
ti, o tiktai išgabenti per sie
ną. Bet atsitikęs nelaimin
gas įvykis. Prašė teismą 
nubausti švelniai ir įskaity
ti kalėjime atsėdėtą laiką. 
Evaldas Bolis po savo prisi
pažinimo gryžęs į kaltina
mųjų suolą apsiverkė, o kiti 
Jesučio nužudymu kaltina
mieji dėkingai spaudė jam 
ranką. Tačiau šis jo prisi
pažinimas vargiai ką įtiki
no, nes tardymo daviniai ir 
liudininkų parodymai aiškiai 
nustatė kad Jesučio nužudy
me dalyvavo visi penki tei
siamieji. Jokių nepažysta
mų ten negalėjo būti ir ne
buvo. Matyti, Evaldas Bolis 
vienos norėjo prisiimti bau
smę už Jesučio žudikus.

Verta dar pažymėti teisia
mojo Adomo Molinaus pas
kutinį žodį, kuriame jis rėžė 
daug karčios tiesos ir ad
vokatams ir buvusiems sa
vo vadams. Kaip žinoma, 
Molinus bylos pradžioje save 
pripažino kaltu. Gruodžio 
mėn. jis teisme papasakojo 
viską kas tik surišta su jo 
nusikaltimu. Už tai jį adv. 
Tornau pavadino žemu, 
neištikimu žmogumi. Tai 
nenaujiena. “Vokiečių lai
kraščiai”, kalbėjo Molinus, 
“tik bylai prasidėjus mane 
taip vadino. Jeigu Tornau 
sako kad aš buvau agentas 
ir šnipas tai butų gėda jo 
ginamiesiems, nes jie rite- 
riai-dvarininkai, o aš, ma
žas žmogelis, apvogęs tokius 
didelius ponus.”

Šnipu Molinų apšaukė ta
da kai jis tardytojui nu
švietė jam žinomą Savogo 
veikimą. “Prisiklausiau vi
sokių grasinimų ir šmeižtų. 
Vadinama Vokietijos slap
toji policija prikalbinėjo ma
ne važiuoti į Karaliaučių. 
Užuot ten važiavęs, nuvykau 
pas teismo tardytoją ir da
viau jam savo parodymus.”

Kai tik buvo išdalintas 
kaltinamasis aktas, buvo 
visaip mėginama elgtis, kad 
tik Molinus nestotų į teismą. 
Atrėždamas adv. Stankevi
čiui, Adomas Molinus pa
reiškė kad jeigu jis butų 
buvęs šnipas tai tikrai Sa
vogo bylos 1933 m., b u t ų 
paklįuvusios ne į Vokiečių 
konsulatą, o kur kitur. Baig
damas A. Molinus apgailes
tavo savo veikimą, tačiau 
valstybės išdavimo darbą 
dirbti jį privertusios pašali
nės jiegos. Prašė teismą 
jam leisti pasitaisyti.

Visi su dideliu nekantru
mu ir įtempimu laukė Dr. 
Neumanno paskutinio žo-

džio. Tačiau Neumannas 
kalbėjo labai trumpai ir 
prašėsi išteisinimo.

Pagal Lietuvos įstatymus, 
kariuomenės teismas, kol 
nepadaro sprendimo, turi 
būti atskirtas nuo pasaulio: 
negali pasišalinti iš teismo 
rūmų. Kadangi dėl spren
dimo tarėsi kelias dienas, 
tai teisėjams nakvoti į teis
mo rūmus buvo atgabentos 
lovos. Maistas jiems 
pat buvo pristatomas į 
mus.

Kovo 26 d. rytą 9
teismo rūmuose pilna žmo
nių. Gatvėje taip pat gausiai 
grupuojasi žmonės laukda
mi sprendimo. Į teismo ru
mus nuolat skamba telefo
nai, klausdami bylos pabai
gos. Visų didžiausias ne
kantrumas; patys teisiamie
ji taip pat nusiminę, mažai 
kalba, neramus, tylus....

taip 
inn-

vai.

Pusiau dešimtą, pasigir
do komanda: “Prašau stot, 
teismas eina.” Visi didžiau
siu atydumu seka kiekvie
ną teismo pirmininko žings
nį. Pirmininkas Pulk. Ltn. 
Lietuvos Respublikos vardu, 
paskelbė tokį teismo spren
dimą: Jesučio žudikus — 
Prysą, Vanagatą, Bolį ir 
Liepą nubausti mirties baus
me sušaudant; Lopo žudikus 
abu Valatus—sunkiųjų dar
bų kalėjimu iki gyvos gal
vos; Savogo vadą Dr. Neu- 
manną ir jo padėjėją Vilių 
Bertulaitį — po 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo; 
Sassą, Roppa, Dreslerį il
ki tus—po 8 m. s. d. kalėjimo; 
kitus nuo 1, 5 ir 6 m. sun
kaus kalėjimo. 39 teisiamie
ji išteisinti. Visų nubaustų
jų turtas konfiskuotas val
stybės naudai. Tarp jų kon
fiskuotas buvusio Klaipėdos 
krašto seimelio pirmininko 
dvaras 2000 ha, Rademache- 
rio 700 ha, Roppo 120 ha ir 
kitų dvarus bei visokį kitą 
turtą. Be to, jiems atimtos 
turto ir pilietinės teisės.

Nuteistieji čia pat teismo 
salėje buvo areštuoti ir nu
vežti į kalėjimą.

Minių minios žmonių pus-

dienį lūkuriavo ties teismo 
rūmais, laukdami sprendi
mo. Tarp jų, daug buvo 
atvažiavusių ir iš Klaipėdos 
krašto. Paskelbus teismo 
sprendimą, tuojau buvo į 
darbą paleistas teismo rū
muose spaudai įrengtas tele
grafas, kuris šią žinią aki
mirksniu išnešiojo po visą 
pasaulį.—Tsb.

Penn Square Theatre
Penn Square Theatre, ant Euclid 

prie E. 55th St., rodoma Rusijoje 
[jaminta filmą, ‘Capajev’.
jamoj rolėj vaidina Boris Bobočkin. 
Jis atvaizduoja ‘Čapajevą’ labai at
sakančiai ir sąžiningai. Moterišką 
vadovaujamą rolę turi Barbara 
Miasnikov. Tai yra vienatinė mote
ris įžymioje rolėje toje filmoje, ir 
ji dalyvauja ne vaidinti meilei, bet 
operuoti kulkosvaidį vienoje iš svar
bių scenų. Veikale dalyvauja kiti 
reikšmingi asmenys ir scenos labai 
įspūdingos.

Tikietai po 35c su taksais.

Vadovau-

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.

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

JAUNOJI LIETUVA
Mėnesinis žurnalas 

LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS
32 dideli puslapiai gražaus pasiskaitymo. 

Straipsniai apie Lietuvius, Apysakos, 
Eilės, Liaudies Dainos, Juokai, Patarlės 

Vienas numeris 15 centų.
Du numeriai — Sausio ir Vasario — 25c su prisiuntimu 

Agentams duodama geras uždarbis. Pinigus gali
ma siųsti pašto ženkleliais (stampomis). Pinigus 

siųskit ir žurnalo reikalaukit šiuo adresu:
JAUNOJI LIETUVA

390 Lorimer Street Brookyn, N. Y.

DZIMDZI DRIMDZI

koncertas
Po Vadovyste Artisto J. Olšausko

Keturi Dzimdziai kurie tuoj Lankysis Clevelande

Sekmadienį — nuo 5:30 vai. vakare. Sale atdara nuo 4:30 v.

mZK-MJ 15
Lietuvių Salėj e

ĮŽANGA1 35c.
Keletas vietų po 50c.

Vaikams 10c.

PO PROGRAMO 
ŠOKIAI 

Į šokius — 25c.©
® —
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Hitlerininkar Kalėjime 
Mokosi Lietuviškos 

Kalbos

da-

su-
sa-

vo vado Sasso išskirtas, bet 
bar esą jiedu vėl drauge, 
kiši, radę progos su Roppu 
sifikti,, duoda patikrinti jam
savo Lietuvių kalbos pamokas, 
klausinėja nesuprantamų Lie
tuviškų retesnių žodžių.

Dresleris prašo išleisti už 
milijoną litų užstato

Buvęs Klaipėdos seimelio pir
mininkas, turtingiausias dvari
ninkas Lietuvoje (dvaras apie 
2000 ha.) J van Dresleris mažai 
su kuo bendrauja.

Visi 
ha po 
gramų 
raus,
skanindami apsčiai gaunamu iš 
laisves maistu. Dresleris kad 
ir drauge sėdi -prie stalo, ta
čiau retai su kuo kalba, susi
rūpinęs. Per savo advokatą jis

Kaunas. Kauno •’sunkiųjų 
darbų kalėjime, yra’ apie 170 
kamerų. Vadinamų vienučių, 
kuriose kali daugiau po 4 žmo
nes, yra apie 40. Kitose ka-, 
merose kali paprastai nuo 15 
iki 25 žmonių. įlih išo lĮu-I 
ku yra apie.1000 kalintų, jif tar
pe ir nesenai riutėisieji HitlėTi- 
ninkai. :; r ,

Neumanno. ir, Sasąo,- partijps 
nariai laikomi bendrose kame
rose. Tarb 'sdvęš pasiginčija 
kad vienas '■jie’rdhŪŽ išplepėjęs 
tardytojui, kitas teisine■nėmo- ' 
kejęs atsakinęli. Jie,beveik vi-i 
si mokosi Lietuvių kalbos. Pas-| 
torius Sass pačia pirhla dieną Į* *• lx j. v-* *. KZh* » v v«x.w t vi.cv wv j
paprašė kalėjimo administraėi1-1 pal-ėiške užstatysiąs kad ir mi- 
jos duoti jam bibliją Lietuvių j ■ - .....................
kalba.

— Aš visą bibliją mintinai 
moku, — pareiškė jis, — tai 
netrukus išmoksiu ir Lietuviš
kai.

Neumanno padėjėjas Bertu- 
leit taip pat mokina savo vadą 
Lietuviškai. Didžiausias betgi 
Lietuvių kalbos mokytojas yra 
baronas Roppas. žmogus ku
ris turėjo Lietuvoj dvarus ir 
anksčiau sakėsi esąs' Lietuvis,- 
visko nustojo ir dabar kali sy
kiu su visais, 'pro tą patį gro- J 
tų langą žiūrėdamas į kalėjimo 
kiemą. Iškart jis buvo nuo sa-

Priessą, kuris išraudęs prieš 
juos aiškinasi.

Be ko kita,-Hitlerininkai gau
na kas savaitę knygų. Pirtin 
leidžiami kas savaitę ir gali 
maudytis kiek nori. Einant į 
pirtį ar skaityklą, dažnai Sass 
ir Neumann 
kovą.

Paskutiniu
Hitlerininkai
tarp savęs bartis ir skirstytis.

Tsb.

DALYKŲ EIGA OHIO

susikcrta i žodžių

laiku nuteistieji 
pradėjo smarkiai

EKSKURSIJOS

p Fj

KLAIPĖDA 
“Gripsholm”
New Yorko 
25 d., 1935 m 
motorlaiviu

TIESIOG I
Motorlaiviu

Išplaukiu iš
GEGUŽĖS-May

Tuo pačiu
Antra ekskursija išplauks 

Liepos 3 d., 1935
NEW YORK—KLAIPĖDA 

(Per Gothenburgą-Stockholm) 
Rengiamos:

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

Kungholm .............. Birželio d
DrottninglieJm .... Birželio 12 
Drottningholni .... Liepos 17 
Gripshclin ....... Liepos 26
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į bent kuri Sąjungos narį, autorizuo
tą vietinį laivakorčių agentu, arba į 
bent kuria musų raštinę. Tarp Šve
dijos ir Klaipėdos plaukioja naujas 
moderniškas laivas ‘MAR1EIIOLM’.

Swedish American Jane
21 State Si.. New York, N. Y.

Hitlerininkai rytais gau- 
literi juodos gavos, 200 
juodos duonos ir cuk- 

Valgo visi drauge, pasi-

lijoną litų, kad tik jį išleistų 
laisvėn, kol Vyriausias Tribu
nolas apsvarstys bylą kurią jie 
padavė. .

Po pusryčių, Hitlerininkai 
■ dažnai išleidžiami į kiemą 
sivaikščioti. Jie vaikščioja 
są valandą po du, sukdami 
tą. Paskui gauna pietus, 
literį karštos žirnių, kruopų, 

' kai kada kopūstų, sriubos. Į 
sriubą dedama 30 gr. riebalų ir 
150 gramų mėsos kiekvienam 
kaliniui. Sakoma kad patys 
Hitlerininkai stebisi • tokiu so
čiu Lietuvos kalėjimų maitini- 
nu. Vakarienei duodama vėl 
sriuba ir 230 gramų duonos. 
Tas pats duonos .kiekis duoda
mas ir pietums.

Pusiau devintą vakare visi 
kaliniai turi miegoti. Miega 
Hitlerininkai, tik, žinoma, ne 
visi. Dresleris vienas patam- 
sėj vaikščioja po kamerą iki 
kokios 12 vai. nakties. Sassas 
su Roppu ant narų susėdę, vis 
dar tėbesišnibžda apie bylą, o 
dvarininkas Radeniacheris pa
sakoja Ncumannui juokus.
Kaip jaučiasi mirti nuteistieji 

, Nuteistieji mirti Jesučio žu
dikai, Pries, Boll, Liep, Wana- 
gat, nuo kitų atskirti. Jie sė
di trečiame aukšte vienutėje, 
kur kariais sėdėjo pralotas K. 
Alšauskas, Amerikietis Roma
nas, garsusis komunistas Sta- 
siulis, eks-kunigas Adomauskas 
ir kiti. Jie gauna tą patį mai
stą, tik jų kameroj šviesa visą 
naktį dega-, kad sargai galėtų 
matyti kiekvieną jų sukruste- 
lėjimą. Pasivaikščioti juos taip 
put leidžia.

Iš visų keturių labiausia nu
siminę Boll ir Wanagat. Išsyk 
jiedu ilgai rymodavo ant lango, 
o dabar siuva ir siuva po ka
merą. Dažnai esą galima pa
stebėti kaip jie kaž ko plusta

pa-
vi-
ra-
po

Dar Vis Jiea'ko Budų 
Išsiteisinti

Kaunas. — Visi kariumenės 
teismo nuteistieji valstybes iš
davikai padavė naujus skun
dus aukščiausiam Lietuvos tei
smui, Vyriausiam Tribunolui. 
Manoma kad šie jų skundai bus 
apsvarstyti dar Gegužės mėne
sį. Vyriausias Tribunolas gali 
kariumenės teismo sprendimą 
panaikinti. Jeigu taip atsitik
tų tai ši byla dar kartą butų 
svarstoma Lietuvos kariume
nės teisme. Tačiau jau dabar 
rimti Lietuvos teisininkai sako 
kad Vyriausiame Tribunole val
stybės išdavikai kažin ar ką lai
mės, nes kariumenės teismo 
sprendimas yra rimtas ir visur 
paremtas Lietuvos įstatymais.

Tsb.

ŠIURPUS ATSITIKIMAS 
KĖDAINIUOSE

Balandžio 8 d. Aukštesnėje 
Kulturteknikų mokykloje Kė
dainiuose įvyko šiurpi tragedi
ja. Mokytojas inž. Jurgis Mon
kevičius buvo pasikvietęs grupę 
H kurso mokinių klausymams 
jų pamokų. Klausinėjimus bai
gęs mok. Monkevičius ėjo iš 
klasės į čia pat esamą savo bu
tų. Jam beeinant per braižyk
lą, prie jo priėjo be kitų moki
nių ir išklaustasis mokinys Fe
liksas čivas, pasiteirauti apie 
jam pastatytąjį pažymį. či
vas sužinojęs kad gavo nepa
tenkinamą pažymį prašė mo
kytoją leisti jam pasitaisyti ir 
dar kartą atsakyti, bet moky
tojas nesutiko. Mokytojui iš
ėjus, paskui jį nusekė ir čivas. 
Po kelių minutų pasigirdo kori
doriuje prie mokytojų kamba
rio durų keturi šūviai, 
du šūvius čivas paleido 
tojui į krutinę, o kitus 
Į galvą. Abu nuvežti 
nėn mirė.

Pirmus 
moky- 

du sau 
ligoni- 
“L.U.”

Didžiausias Šios Miesto Dalies

Išpardavimas!
i. ' VYRAMS ir VAIKAMS

SUSIDOMĖJIMAS VIDAUS 
PASKOLOS LAKŠTAIS

Kaunas. — Lietuvos visuo
menė, tik įvedant vidaus pas
kolą, ja jau labai susidomėjo. 
Nors paskolos lakštai pirkti 
nėra verčiami, tačiau juos įsi
gyti jau pasiryžę dešimtys tūk
stančių žmonių. Nuo valdinin
kų bei privačių įmonių tarnau
tojų, neatsilieka nei darbinin
kai nei ūkininkai, šimtai dar
bininkų kasdien paprašo 
fabriko vadovybių kad 
užpirktų vidaus paskolos 
tų, o paskui kas mėnuo
uždarbio išlaikytų po 10 pro
centų, iki lakšto suma bus iš
mokėta. Tsb.

savo 
jiems 
lakš- 
iš jų

Siutu - Skr^eliii
ir visų kitų reikmenų.

įsigykit sau dėvėjimo reikmenis dabar ir taupyki! 
pinigus.

_ the mm m co.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road
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DELIA C.-1J AKTJB S
(JAKUBAUSKIENE — Laisnuįita JLaidotuvių-Direktore)

Lithuanian Fūneral Home ‘
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

' kambarius leidžiame dykai, (
I ictuvihi kreipdamiesi reikale prie manęs aptUrėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. , žemiausia kaina už jpaląidojitną, sųlyg jūsų pa- 
sirinkįrpo. Reikale telef anuoki t.

6621 Edna Avenue ' ĖNdicott 1763

iš

įvežta prc- 
Tuo budu, 
prekyba su 
davė pelno

LIETUVOS PREKYBA 
PELNINGA

Kaunas. — Kovo mėnesį 
Lietuvos į užsienius buvo
vežta įvairių prekių už 14 mili
jonų litų. Per tą patį laiką iš 
užsienio i Lietuvą 
kių už 9,779,000. 
Kovo men. Lietuvos 
užsieniais Lietuvai 
1,266,300 litų.

Per pirmus tris šių metų mė
nesius iš Lietuvos j užsienį iš
vežta prekių už 37,375,400 li
tų, o įvežta už 28,626,000. Tai
gi šymet Lietuvos prekyba su 
Užsieniais jau davė 8,758,800 
litų pelno. Tsb.

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furnasus. 

/engiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas. 
geras ir nebrangus.

Owners 
Roofing 
GRAFF

Darbas
Home

J. W.
7313 Myron av.

Furnace & 
Co.
(Lietuvis)

GArf. 9269-B

DIDELIS PARAPIJOS VA
KARAS. Balandžio 24 d. šv. 
Jurgio parapijos auditorijoje 
įvyko buvusių' tos parapijos 
mokinių balius, Ar .buvo , toks 
didelis ir .. pli^krfūiĮgas ' kokio 
dar šioj parapijoj hera buvę!

Salė buvęs igražiai _ išjudšitfn 
prie ko dikeiai prisidėjo piešė
jas V. Skripkus, jam daug pri
gerėjo Chester G. Zuris, ko
miteto nariai ir Sodalietės ir tt. 
Tai buvo gražiausias pasidarba
vimas čia augusio jaunimo ką 
tik galima buvo tikėtis matyti.

Sulaukus tos vakaro, į salę 
rinkosi burių būriai jaunimo, 
buvusių mokinių, ir šiaip su
augusių žmonių. Sale prisipil
dė pilnu.

Tą vakarą šokiams grojo žy
mus Clevelande merginų benas. 
Buvo ir programas, kurį išpil
dė jaunimas. Programą vado
vavo Juozas Dičmanas. Buvo 
atsilankę ir miesto politikierių, 
kuriuos su- Lietuviais supažin
dino Adv. P. V. česnulis.

Užgrojus maršą, visi porom 
ėjo aplink salę; tuo laiku Niko
demas Wilkelis visus nufilma
vo.

To vakaro įžangos dovaną 
laimėjo P. P. Muliolis ir dar 
vienas, kurio vardo nepatyriau.

Svečių buvo iš Akrono ir ki
tų aplinkinių miestelių.

Esu pilnai tikra kad jauni
mas norėtų ir tankiau tokių 
gražių parengimų. Tas, žinoma, 
priklausys nuo šio vakaro ren
gėjų, kurie taip pasekmingai šį 
surengė ir sugebės ką nors pa
našaus vėl surengti.

Svečių priėmime 
pats klebonas Kun. Vilkutaitis, 
jo padėjėjas Kun.
inžinierius J. Dičmanas, panelė 
šerkšniutė, Sodaliečių pirminin
kė Liutkiutė, parapijos komi
tetas, h daugybė alurnniečių.

■ ...Vyresnė,

darbavosi

Angelaitis,

SUKONFISKAVO P. ŠUKIO 
‘GAZiETĖLĘ”. Praeitą sekma

dienį buvo konfiskuota įšv. Jur
gio parapijoje P. šu’kro; leidžia
mas lapelis, kurį jis dalina dy- 
:ai žmonėms prie bažnyčios.

Nors tas lapelis dalinta prie 
bažnyčios ii' turėjo būti rimtas 
catalikiškas, bet buvo vedamas 
nekrikščioniškai, pilnas pagie
žos ir ncapikantos artimo. Bu
vo užpildomas visokiais niekais. 
Pastarais laikais įas tepelis la
bai dirbo už “antrą skridimą”, 
ir nors Katalikų Federacija ir 
katalikų veikėjai nuo, to “skri
dimo” atsimetė, tas 'lapelis už 
kelis iš socialistų gąuhamus do- 
larius dirbo socialism, garbes 
kėlimui ir rėmimui j tokių biz
nių kurie Lietuvių katalikų pi
nigus traukė iš Clevelando į 
Chicagos socialistų kišenius.

Lapelis savo niekuose pradė
jo maišyt ir kleboną, už tai jis 
neapsikęsdamas uždraudė per
eitos savaitės laidą dalinti pas 
bažnyčią.

Aplink tą lapelį yra susispie- 
tUsios ir kelios moterėlės, ku
rios norėtų patį kleboną už no
sies vedžioti. Tankiai ten eina 
kuždėjimas tokių dalykų kurių 
nenori, kad klebonas sužinotų.

Atsikratęs tokių “geradarių” 
klebonas daugiau laimėtų Cle
velande Lietuvių vienybės pa
laikyme. Parap.

Alhambra Theatre
DUODA GERAS 

ANGLIJOS
Alhambra Teatras, 

prie E. 105th St., 
filmų programą 
nas. — • •
mus paveikslas ‘Man of A ran’ ir po 
to kiek vėliau ‘Transient Lady’.

Paveiksle ‘Man of Aran’ yra pa
saka? apie žmogų kuris gyvenimą 
leido prie juros. ‘Transent Lady’ 
filmoje vadovaujamą rolę vaidina 
Angle didžiūne Lady Gene Raymond.

Alhambra Teatre rodomos filmos 
yra jausmingos, žavinančios, jų va
dovaujami asmenys yra labai geri 
ir pergyvenanti savo roles. Angliš
kos filmos padaro į žiūrėtojus gi
laus įspūdžių, nes jos vaizduoja tik
rą gyvenimą. Jose nėra jokios pro
pagandos. Veikianti asmenys visa
da yra parinkti įžymiausi, ir tan
kiai vaidina du ar daugiau žinomų 
filmų žvaigždžių. Kalba buna aiš
ki ir reikšminga.

Prie teatro užpakalyje yra daug 
vietos . pasistatymui automobilių at
važiavusiems į teatrą..

IMPORTUOTAS 
FILMAS

Euclid Avenue 
duoda dvigubų 

už paprastas kai- 
Tuoj čia bus rodoma labai įdo-

Reikalaukit iš musų tikros 
skanios Lietuviškos duonos, 

' kurią išvežiojame į namus, 
kasdien šviežią.
Taipgi kepam visokius pyra

gus, pyragaičius ir Lietuviš
kas baronkas, ir pristatom Į 
namus. • |

Frank Kuncaitis
LIETUVIŠKA KEPTUVĖ 

-1229 West 130th St.

Rašo Adv. James Metzenbauin 
Ohio Valstijos Senatorius

SENATVĖS PENSIJA
Ohio valstijos senatui patiek

ta bilius senatoriaus John F. 
Hunter iš Toledo ir Atstovų Bu
tui patiekta panašus bilius at
stovo John T. DeRighter iš Cle
velando, kuriuose reikalaujama 
panaikinti dabar esantis nusta
tymas jog asmenys pasiduo
danti valstijos senatvės pensi
jai turi užrašyti visą -savo ne
judamą turtą Ohio Valstijai.

Prirodinėjama kad, jeigu ku
ris žmogus taupė visą savo gy
venimą ir pagaliau priėjo laips
nio kada, del negalėjimo toliau 
užsidirbti, reikalinga jam pa
siduoti Senatvės Pensijos ėmė
jų eilėn, jų nuosavybė nepriva
lo būti atimama nuo jų, nes tas 
reikštų kaip jų nubaudimą už 
jų taupumą.

Iš kitos jAisės, privedžioja- 
ma kad, jei valstija pasiima ap
sirūpinti tokiais senais žmonė
mis, pensiją imančio nuosavybė 
privalo būti pavesta valstijai, 
nes, kitaip esant, giminės kurie 
nenori arba negali apsirūpinti 
savo senais šeimos nariais, pa
imtų tą nuosavybę į savo ran
kas, nors valstija tuo tarpu da
vė senelini pašalpą.

Taigi, kaip sena patarlė sa
ko, kiekvienas klausimas turi 
dvi puses, ir sunku jį taip len
gvai išrišti.

VYRO IR ŽMONOS 
DARBAS

Atstovas E. R. King iš Vin
ton County, patiekė bilių kuris 
nori nustatyt kad valstijos dar
buose neturėtų teisės dirbti vy
ras ir žmona.

Diliaus rėmėjai tikrina kad 
kuomet yra daugybė žmonių 
reikalingų darbo, nėra teisinga 
valstijai užlaikyti ir algas mo
kėti vyrui ir žmonai iš vienų 
namų.

Kurie tam biliui jjriešinasi, 
sako kad, daugelyje atvejų, vy
ras ir, žmona turi vietas toli
muose ir skirtinguose depart- 
mentuose, kurie daugelyje at
vejų sudėję daug metų geros 
tarnybos visuomenei, ir kad 
tankiai yra reikalinga abiejų 
uždarbio išlaikymui savęs ir sa
vo šeimos.

Toliau sakoma kad tokių as
menų paleidimas iš darbo butų 
kaip ir nubaudimas jų nežiūrint 
ių pasišventimo valstijai ir tik 
už vien tai kad jie, kaipo 
diški tarnautojai, yra vedę vie
nas kitą.

Daug rimtų pareiškimų 
tuo klausimu iš abiejųdaryta 

pusių.
Kaip 

spręsta

val-

pa-

tas klausimas bus iš
pila iškė.s vėliau.

PARSIDUODA
3426 W. 25 St., kampinė ci

garų, delikatesų ir mokyklos 
reikmenų krautuvė, nėra kom- 
peticijoš; greta kambariai gy
venimui; pigi nuoma; gerai ei
nąs biznis, parsiduos pigiai. 
Matykit Zimerman, .4161 E. 131 
Street., nuo 2 iki 3 po pietų.

PAJIĘŠKAU Joną Laukį, gy
venantį Brazilijoj, Rio de Ja
neiro mieste. Kilęs iš Rokiš
kio, Kuosių k. Kalbama buk jis 
papildęs prasižengimą ir dabar 
esąs kalėjime. Kas apie jį ži
no, prašomi suteikti platesnį 
pranešimą. 
Antanas Laukis 
Rokiškio p.’

Kuosių k. 
Lithuania

PAJIĘŠKAU. Bronių Butke
vičių, iš Vaidotonių k., Dotnu
vos vai., Kėdainių ap. Jo tėvas 
iš Lietuvos rašo, nori susižino
ti. Taipgi jieškau Adolfą Ci- 
vilką ir kitus-iš to paties kai
mo.

7513

(20)Atsišaukit tuoj.
Pr, Ąkseriavičius 

Lexington avė.
Cleveland, Ohio

Už $3 metuose pralinksminsjt 
visą kaimą — išrašyki t saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.
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Įdomios žaruos apie Cu
nard White Star Line

Milžiną Laivą
‘Queen Mary’

Musų skaitytojai jau girdėjo kad 
Cunard White Star Linija budavoja 
didžiausį įr greičiaus! laivą kuris 
plaukios tarp Prancūzijos, Anglijos 
ir. Suvienytų Valstijų ir pirmą savo 
kelionę darys pavasarį 1936 metais.

Tas Įaivas .dabar randasi laivų 
statykloje firmos John Brown of 
Scotland, kur dirbama prie įrengimo 
jo vidaus ir sudedama visos maši
nerijos, kas viskas bus keleiviams 
labai nepaprastu. Laivas bus visiš
kai apsaugotas nuo vandens ir nuo 
ugnies, ir turės tokius automatiškus 
įrengimus kurie duos signalus jeigu 
tik kur apsireikš nereikalingi du
rnai. Visur bus įrengta nedegamos 
durys, taip kad laive kylantis gais
ras apsiribos tik labai mažoje vie
toje. Gelbėjimosi laiveliai bus mo
toriniai ir tuos laivelius vienas žmo
gus galės nuleisti j vandenį j miliu
tą laiko. Gelbėjimosi laiveliai bus 
tokie dideli kad talpins 115 asmenų.

Laivo tarnautojai bus parinkti ge
riausi, ir 93 nuoš. jų bus iš Kara
liško Laivyno Rezervo, kurie yra ne
paprastai išlavinti.

įrengta radio telefono 
, kuri duos galimybes pasa- 
s susisiekti telefonu su žmo

nėmis abiejose Atlantiko pusėse ir 
su bent kuria pasaulio dalimi tiesiog 
iš paties laivo esant viduryje jurų. 

Nors pirma laivo kelione dar to
lima, tačiau jau atsiranda žmonių 
kurie jau prašo užsakyti jiems vie
tas tai kelionei.

Daugelis musų skaitytojų, be abe
jo, norūs važiuoti ekskursija į savo 
tėvynę tuo laivu kada jis g ryt- po 
pirmos kelionės atgal, kitą pavasarį. 

D'abar gi, Cunard White Star Li
nija turi kitus du didžiausius pasau
lyje laivus, Majestic ir Berengaria, 
ir Jurų Karalienę, Aquitania, kurie 
atliks keletą kelionių su ekskursijo
mis šią vasarą.

Šį pavasarį ir vasarą yra numa
tyta sekančios asmeniniai vadovau
jamos ekskursijos: Berengaria iš
plauks iš New Yorko Gegužės 30; 
Birželio 1!) ir Liepos 5; Aquitania 
išplauks iš New Yorko Birželio 7; 
Birželio 20 ir Liepos 11.

ŠEIMININKĖ 
darbui, sukai- 
patyrus; pn-

REIKALINGA 
visokiam namų 
banti Angliškai, 
prastas valgio gaminimas; š 
ma su vaikais. Telefonuoti 

KEnmore 1336

Elektriškas namas, moderni
zuotas, atnaujintas ir pagerin
tas, tapo formaliai atidarytas 
penktadienį po antrašu 2881 
Washington Boulevard, parody
mui Clevelando namų savinin
kams kas galima padaryti su 
vidutiniu senu namu kad jis 
butų sulyg naujausių reikala
vimų už sulyginamai mažus pi
nigus.

Atidarymo iškilmėje dalyva
vo Harry R. Templeton, vice
prezidentas Cleveland Trust ('o. 
Jack North, prezidentas Elcc-

trical League; Miss Virginia R. 
Wing, oficialis atstovas, Fede
ral
John R, Todd, iždininko padė
jėjas iš Cleveland Trust Com
pany, ir Frank Cain, mayoras 
iš Shaker Heights. ’Jie parodo
ma šiame paveiksle išeilės.

Tą namą dabar kasdien lan
ko daugybė žmonių. Tą namą 
savinasi Cleveland Trust Com
pany. Elekti ikavimas namo at
likta pastangomis The Electri
cal League of Cleveland.

Kiekvienas gali ten apšilan-

Housing Administration;

kyti.

The committee of the Sight Saving Council which directs the activities 
of “Sight Saving Day,” Friday, May 3, includes (standing) Judge Lee E. 
Skccl, Professor Henry B. Dates (scaled, left to right) Mrs. E. B. Palmer, 
William Evans Bruner, M. D., and Miss Virginia Wing. Seven hospitals 
arc co-operating in free eye examinations morning and afternoon of 

May 3 for adults and infants.

Matymo Apsaugojimo Tary
ba Clevelande kviečia vyrus, 
moteris ir vaikus žemiau mo
kyklos amžiaus nueiti i vieną iš 
septynių ligoninių duoti išegza
minuoti savo akis “Matymo Ap
saugojimo Dieną”, penktadienį, 
Gegužė 3. Egzaminavimą at
liks ligoninių gydytojai, ir bus 
tik egzaminavimas, be jokio 
reikalavimo ar vertimo gydy
tis. Mokyklų vaikus aprūpins

pačios mokyklos.
Keturiose ligoninėse, kur ne

bus imama užmokesnio už eg
zaminavimą, pradės akis žiūrė
ti nuo 8:30 vai. tą rytą. Tos 
ligoninės yra: St Luke’s, St. 
Alexis, Mt. Sinai, ir City Hos
pital.

Kitose trijose ligoninėse eg
zaminavimas bus nuo 1:30 po 
pietų. Jos yra: Charity, Lake
side, St. John’s.
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| WILKELIS FUNERAL HOME! 
Į Licensed Funeral Director
f i 6522 Superior Avenue ■
= NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. :
x Palaidnjimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok f 
x musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems £ 
X lygus, be tsižvėlgimo į kaštus.
E Patarnavimas greitas, aukščiausies rūšies ir visais atžvilgiais mo- Ę 
E derniškas. E
3 HEnderson 9292 □
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VISI RENGIASI Į DZIMDZIU KONCERTĄ—
RENGKITĖS IR JUS’

PIRMA GEGUŽĖS 
PRAĖJO RAMIAI

u
Youth’s Forum

N CENSOR E D 
SIDE GLANCES

Phone: ENdicott 4486

AMONGST OUR
LITHUANIANS

ALUMNI DANCE

6820 Superior Ave. Cleveland. O

Šis sekmadienis. Gegužės 5 
diena, yra paskutinė proga pa
matyti šį sezoną visų mylimus 
artistus, “Dzimdzi-Drimdzi”.

Artistas Juozas Olšauskas at
vyksta su trimis savo smarkiais 
draugais Chicagiečiais, pasižy
mėjusiu dainininku tenoru A. | 
Kaminsku, pianistu Miku Yoza- 
vitu ir akordionistu A. Laba
nausku.

Kaip jau buvo minėta, pro
gramą jie duos trejopą, kožna 
dalis bus skirtingos rūšies, ir 
viskas bus naujoviška, Cleve
lande dar nematyta.

Rimtos dainos, klasiška mu
zika, juokai, smagios dainos, ir 
patriotiškas vaizdas su pritai
kytomis dainomis yra tai pa
grindinis programo vaizdas.

Programas prasidės 5:30 v. 
vakaro. Įžanga bus 35c., ke
letas vietų po 50c., ir vaikams 
10 centų. Šokiai prasidės 8 v., 
įžanga 25c.

(žiūrėkit skelbimą ant 6-to 
pusi.)

Clevelande pirmą Gegužės 
apvaikščiojo išvien komunistai 
Su socialistais. Viskas praėjo 
tvarkiai. Pademonstravo, pa
sakė kalbas apie kapitalizmą, 
pasmerkė fašizmą ir karus, ir 
visi pasitenkinę skirstėsi. Po
licija nesikišo, bet buvo jos ga
na tvarkai padaryti.

Tarp daugybės raudonų žen
klų ir vėliavų buvo nešama ir 
viena Amerikoniška vėliava.

BY K. J. M.?

HI DE HI folks this is your old 
friend, palsie walsie writing to, for, 
and about you once more, after a 
week’s leave of absence. But things 
were poppin’ around these yar parts, 
so donning my usual fanatical garb, 
I grabbed myself an eyeful of look 
and an earful of hear of what was 
happening at the,...

ST. GEORGE ALUMNI DANCE

Juozas Olšauskas

NAUDOJASI. Nekurie ga
bus biznieriai sugalvojo parsi
kviesti Kun. Coughliną kalbėti 
Clevelande. Nors Kun. Cough
lin viską pasako per radio kas 
sekmadienį, tačiau biznieriai 
žino kad žmonės norės jį pama
tyti ir asmeniniai. Taigi ren
gia‘jam prakalbas miesto audi
torijoj Gegužės 8 d. Tikietai 
po 25c. Tikisi išplatinti 40,000 
tikietų, iš ko pasidarys $10,000. 
Jei butų geri laikai niękas ne
norėtų jo prakalbų klausyti, o 
dabar, kiti paskutinį centą duos 
įsigyti tikietą, na ir kaip kaip 
užeis tikrai geri laikai, kurie 
gaus $10,000 ir paskui pasida
lins.

Kai tik atsiranda vargas tuoj 
atsiranda ir žmonių kurie iš 
suvargusių moka pasinaudoti.

ADV. R. SKIPITIS KALBĖS 
PER RADIO. Kiek tenka pa
tirti, vietinė didelė radio sto
tis WJAY žada duoti Lietu
viams pusę valandos programo 
sekmadienj, Gegužės 19 d., Lie
tuvos svečiui Adv. R. Skipičiui 
pasakyti kalbą. Taipgi bus Lie
tuviškos dainos ir muzika.

Apie tai bus plačiau praneš
ta kitu kartų.

FISHER BODY SU
STOJO DIRBUS

Clevelando didelė išdirbystė, 
Fisher Body Corp., kurioj šiuo 
dirbo 9,000 darbininkų, turėjo 
sustoti dirbus iš priežasties su- 
streikavimo pereitą savaitę dar
bininkų Chevrolet automobilių 
dirbtuvėse Toledo ir Cincinna
ti, Ohio.

Clevelando dirbtuvėje jokio 
nesusipratimo nekilo, bet nega
lint gauti' reikalingų automobi
liams dalių iš anų dviejų mies
tų dirbtuvių, Clevelando dirb
tuvėj gaminamų automobiliams 
viršų negalima tuo tarpų nau
doti.

Fisher Body 
de šiuo tarpu 
trimis pamainomis visas 24 va
landas.

Valdžios atstovas pradėjo ta
rybas su General Motors Corp, 
vedėjais Detroite tikslu baigti 
Toledo ir Cincinnati strikus.

Gather ‘round-
Joe Zebris thought that he and 

his two girl friends were the only 
one’s present when he unveilel unto 
their and my eyes.... his shapely 
understanding. Yes, although I have 
no explanation for the act, he show
ed the gals 
ly pins he
Samson-

Friendly 
lauskas must have been rehearsing 
for a part in ‘Samson’ or some such 
thing. Every time I crept past 
him he was earnestly supporting a 
pillar either at one end of the hall 
or the other.

WEDDING SHOWER
A most delightful and entertaining- 

shower party was held for Mrss 
Ann Skukas at her home. Many 
friends attended including her fiance 
Mr. Andy Žukas, of Toledo, and his 
brother, Johnny, hailing from Cus
ter.. Michigan.

Miss Stephanie Skukas, while we 
are at it, received a beautiful diamond 
Easter Sunday, from Mr. John Au
gust, all of Cleveland.

Both are sisters of the editor, 
Peter Skukas.

an eyeful of what shape- 
possesses.

and cheerful Dr. Kaz-

RETURNS FROM CCC
Young Mr. Tony Šveikauskas, of 

Cleveland just completed his half- 
year stretch at the CCC. Fortunate, 
indeed was he, for his group work
ed in Kentucky, Idaho and California. 
While in California Tony traveled to 
Mexico, Hollywood and Los Angeles.

He comes to Cleveland a bit tan
ned but refreshed and more than ever 
the’ man with all this excellent trav
eling received practically free. He 
will never regret the experience.

A very, very successful reunion 
of alumni was held at St. George’s 
parish hall, Wednesday, April 24. 
More than half-a-thousand estimat
ed, gayly danced ‘according to the 
moon-light’ music of that 
girl outfit, Marie’s Melody Maids, 
all donned in long, black fashioned- 
shaped skirts with 
jackets, 
ribbons of 
and young merrily wound about the 
floor, once more entwining estranged 
acquaintances into one happy spool 
of dazzling lassies and charming lads, 
bounded firmly with rhythm.

While the moon hung high glow
ing, sending its silvery streaks over 
a near-slumbering world, out' came 
t’eąther-clad dancers, a floor show 
with bits of sparkle rebounding- from 
tinsled apparel.

Looking over the patron list, one 
notes many illuminated in the politi
cal and judicial sphere.

Responsible for the affair were: 
Mary Anderson, B. Serknis, J. Ditch
man, N. Wilkelis, Chester Zuris, 
Skripkauskas, Sam Pongonis, 
Young, and I. Lukas.

Knowsey Knoos
snappy By SUPER SNOOPER

Corp. Clevelan- 
dirbo smarkiai,

Contented-
Miss Helen Palub and escort, Wal

ly Krauss appeared to be in an ex
tra special jovial mood, at this af
fair. Although neither danced a 
great deal, they seemed to enjoy 
everything that occured. 
when usually 
Krauss, snaps 
did.

serious-minded 
out of it the

It’s news 
Walter 

way he

TENTH ANNIVERSARY
The Lithuanian Womens Circle, of 

Cleveland, celebrated its tenth birth
day in a most unique manner. Sun. 
April 28, at the Bacchus Cafe. 2112 
St. Clair Ave. “ 
present, their husbands and others 
also attending, 
by dancing.

Every member was

Dinner was followed

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
TELPA ANT 7-TO PUSL.

STANDARD BANKAS apie 
Birželio 1 dieną vėl rengiasi 
mokėti savo depozitoriams dali 
uždarytų pinigų. Busią išmo
kėta 5 nuoš., arba $520,000 iš
viso.

neatly-trimmed 
As they unreeled endless 

melody, friends of old

V.
w.

APSIVALYKITE! ši savai
tė yra Apsivalymo Savaitė. Vi
si Clevelando gyventojai ragi
nami apsivalyti aplink savo na
mus kiemuose, prašalinant vi
sokias atmatas, puvenas ir ne
reikalingus griozdus. Taipgi 
išsivalyti namų skiepus. Pačius 
namus iš lauko numaliavoti.

DINGO ČIGONĖS IR PINI
GAI. Tula Mary Krafick, 44 
m. amžiaus, nuo 2017 Follett 
Ct., susidraugavo su čigonėmis. 
Po keleto čigonių atsilankymų 
jų namuose, pagaliau čigonės 
dingo, ir moterėlė kreipėsi po- 
licijon pranešdama kad iš na
mų dingo jų $900 pinigų....

BANDO ĮVEST 5c VAŽINĖ
JIMĄ. Miesto tarybos komite
tas svarsto įvedimą 90 dienų 
išbandymui 5 centų mokesties 
už važinėjimą gatvekariais.

Mayoras Davis prieš savo iš
rinkimą pažadėjo grąžinti 
važinėjimo kainą, bet iki šiol 
tas buvo užmiršta. ~ 
artėjant rinkimams, pradėjo tą 
klausimą judinti.

oc

Dabar jau,

Mo-SMAGUS VAKARAS.
terų Labdarybės Dr-ja rengia 
puikų pasilinksminimo vakarė
lį sekmadienį, Gegužės 12 d. 
Bus suvaidinta puiki komedijfi
le, “Nesipriešink”, taipgi bus 
ir kitų pamarginimų: Grybai su 
Baravykais, solo ir duetų, 
programo bus šokiai.
5:30 vakare. Vieta: 
pasapijos salėj, 18022

Po 
Pradžia 
Naujos 

Neff rd.

GRAŽIAI PASISEKĖ. Liet. 
Vyčių 25-ta kuopa praeitą sek
madieni turėjo didelį ir gražu 
vakarą Naujos Parapijos salė
je. Programas išpildyta gra
žiai ir pasekmingai, publikos 
buvo tiek kad daugiau ir nebū
tų tilpę.

Jaunimas 
savo dainomis, 
kais, šokiais ir 

Po programo 
si turėjo gerus

gražiai pasirodė 
vaidinimu, juo- 
muzika.
buvo balius, vi- 
laikus. Rep.

VISOKIOS 
APDR AUDOS-INSUR ANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties andraudai (Life Ins.) 

patelefonuoki! del paaiškinimų 
Apdraudžiu namus 
tornados, taipgi 
automobilius;
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

nuo ugnies, 
namų baldus ir 

prie to apdraudžiu

Mo-JAUNŲJŲ VAKARAS.
terų Sąjungos 36 kuopos jau- 
namečių skyrius
programėlį naujos parapijos sa
lėje Gegužės 30 d., nuo 5 vai. 
vakare.

22 NAUJI KUNIGAI.

savo

Per
eitą savaitę Clevelando vysku
pas įšventino 22 naujus kuni
gus.

PAKLIUVO. Vienas L W. 
\V. organizacijos narys tapo nu
teistas kalėjiman nuo 1 iki 20 
metų už prilaikymą prie savęs 
uždraustų sprogstamų medegų, 
bombų, dinamito, šautuvų ir tt. 
Jam primetama daug Clevelan- 
de Įvykusių sprogdinimų ir 
tokių vandalizmo darbų.

ki-

PiDAR .ĮIEŠKO DAUGIAU 
NIGŲ. Ohio valstijos guberna
torius nori gauti dar $6,000,000 
pinigų daugiau ir jieško ką to
liau aptaksuoti. Gal but pa
didins taksus automobilistams 
ant gazolino.

BU D A V O JIM AI C L E VE L AN - 
DE DAUGĖJA, šį pavasarį 
Clevelande žymiai pakilo buda- 
vojimo darbai.

RENGĖJAMS. Draugijos ką 
nors rengiančios ir norinčios 
kad jų veikimas butų apraštas 
“Dirvoje” privalo’ priduoti re
dakcijos atstovams įžangos ti- 
kietus į savo parengimus. Jei
gu jums svarbu kad visuomenė 
apie jus žinotų per spaudą, pri
valot spaudos atstovus pakvies
ti į savo parengimus. Visur ki
tur ir visų priimta duoti redak
cijai įžangos tikietus į parengi
mus, tik dar Clevelande Lietu
viai to nesupranta, o po paren
gimo rugoja kad apie juos laik
raščiai nieko neparašė. .. .

P. J. KERSIS
1414 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) gyvybės, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, tt. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

MOTERŲ RATELIO 10 ME
TŲ SUKAKTUVĖS. Balandžio 
28 d. Lietuvių Moterų Ratelis 
surengė gražų paminėjimą savo 
10 metu gyvavimo sukaktuvių. 
Paminėjimas atsibuvo su ban
ketu ir kalbomis, Bacchus Cafe 
(Baltrukoniu namuose). Daly
vavo apie 50 asmenų, Ratelio 
narių, jų draugų ir vyrų.

Po vakarienės, Ratelio pirmi
ninkė T. šimkunienė pradėjo 
pragromą, perstatydama toast- 
masteriu M. Mišeikienę, kuri 
perstatinėjo sekančius, kurie 
pasakė ilgesnes kalbas arba tik 
pareiškė linkėjimus: K. S. Kar
pius,* A. Vilkelienė, A. M. Praš
kevičius, O. Karpienė, J. Bra
zauskas, A. Grigienė, O. Pon- 
gonienė, Adv. N. Rastenis, E. 
Petraitienė, J. Vilčinskas, S. 
Praškevičienė, C. F. Petraitis, 
O. Brazauskienė, L. L. Baltru
ms, Adelė Zubinaitė, Elena Bal- 
trukoniutė, O. Baltrukonienė, 
D. Vilčinskienė.

Po kalbų tęsėsi šokis iki vė
lumai nakties.

Moterų Ratelis yra prisidėjęs 
stambiomis aukomis p"ie Lietu
vių Darželio parėmimo, Dariaus 
ir Girėno skridimo ir jiems pa
minklo statymo ir kitų musų 
Lietuviškų kultūriškų reikalų.

LANKĖSI ADV. RASTENIS. 
Nuo praeitos savaites pabaigos 
Clevelande kelias dienas pralei
do Adv. Nadas Rastenis iš Bal- 
timorės. Jis viešėjo pas savo 
uošvius Baltrukonius, apsilankė 
pas kitus gimines ir pažysta
mus, ir aplankė ‘Dirvos’ redak
ciją.

Adv. N. Rastenis turi išver
tęs į Anglišką kalbą garsią Lie
tuvišką poemą, Vysk. Baranau
sko “Anykščių Šilelis”, kurią 
žada išleisti knygoje abiem kal- 
kom.

SUSIŽEIDĖ. Albina Paulie- 
nė, nuo 1330 Giddings rd., su
sižeidė, pavojingai išsinarinda
ma sau koją. Linkėtina greitai 
pasitaisyti. v

CHARLES YOCHUS su šei
ma išvažiavo keletui dienų i 
Pittsburghą paviešėti pas gimi
nes ir draugus.

Gryžęs, atsidarė rūbų siuvi
mo, valymo ir taisymo biznį po 
antrašu 9309 Wade Park avė.

KULTŪROS DRAUGIJA at
laikė savo gražų vakarą Lietu
vių salėje praeitą sekmadienį. 
Programas atlikta' atsakančiai, 
dvi komedijos kurios vaidinta, 
buvo gana juokingos ir gerai 
atliktos, 
šokis.

Po programo buvo

Inimitable-
Those three 

jig-saw puzzles, or what have you, 
were there. I mean Mrs. Mary Bara
nauskas and two sisters, Bertie and 
Eleanorc Skodis. They’re in a class 
by themselves when it comes to hu
mor. To exemplify, here’s a rhyme 
copyrighted by Eleanote, the young
est of the trio. You judge it..........
Hickory dickery dock,

The mouse ran up the 
The clock struck one, 

The mouse ran 
I guess he couldn’t
Look pretty—

No, that wasn’t 
Frances Cansius, when you 
streak up to the stage, like a flash 
of lightning. The photographer had 
merely announced that he was go
ing to take pictures of the crowd at
tending.
May I-

George Angelaitis, brother of Rev. 
pretty popular- 

did he 
When I

merry-mixers,

down, 
take it.

anyone

cut-ups

clock

chasing 
saw her

Angelaitis, was 
number at this dance, and 
go for i.t in ,a large way. 
say popular, that goes for both sex
es. He was introduced to everyone 
but me, seems if.
Under the wire-

Reggie Greičius dashed in on 
affair without even shedding 
duds. She explained that she 
lust returned from work. If work
ing late makes you as presentable 
as cm this particular night, you had 
better continue working. In a short 
while, we’ll be crowning you as Miss 
Lithuania or some such title.
No piker-

If you happened to be around when 
Al Šukys was buying strips of tickets 
and treating several pals to 15c 
drinks you would have been willing 
to swear that either his horse came 
in first, or his ship came in at last.
All aboard-

The editor’s family is usually well- 
represented at these dances, but 
particularly well at this one. Let’s 
see, there were four sister% who 
brought along two boy friends and 
three girl friends, not counting the 
late coming editor, who put in his 
appearance at a late hour.
Reminiscent

The Reverend Vilkutaitis, pastor 
of the parish, mingled freely with 
the entire crowd, knowing most of 
them by their first name. After all 
it was a school alumni dance and he 
probably has been well acquainted 
with the majority of the crowd since 
they were in knee-breeches and 
ticoats.
At the Lithuanian Hall

Tony Usalis, brother of Ann 
‘K of L Spotlight’ reporter for 
section, believes in doing things in 
a big way. At the Lithuanian Hall, 
Sunday, he actually ordered 40 beers 
inside of 20 minutes, for his friends, 
whom were many, 
his 
the

the 
her 
had

pe t-

the 
this

Between he and 
buddy they spent somewhere in 
neighborhood of $8.00. Nice go- 
lads.

Openhouse-
As unsuspecting as two lambs go

ing to slaughter, were Miss Yenchius 
and Adele Kazei, when yours apolo
getically spied them viewing several 
different departments at Fenii ~ 
lege openhouse. How did you 
the dance orchestra girls?

At

Col- 
like

JAUNOJI BIRUTĖ rengiasi 
su gražiais Lietuviškais žaislais 
ir dainomis pirmu kartu palin
ksminti Cleveland© Lietuvius 
Lietuvių salės išgražinimui ren
giamame vakare Gegužės 26 d. 
Pamatysit ta. vakarą ką musų 
jaunimas išmoko.

TAISAU, SUTAIKAU BALSUS VARGONŲ
Visokios rūšies vargonus perstatau, sutaikau balsus, ir su
teikiu visokį patarnavimą prie vargonų. Tame darbe esu 
nuo 1902 metų. Sudedu motorus ir dumples. Vargonus 
suvedu bažnyčiose arba salėse. , (18)

Conrad Preschley
8501 Clark avė. . Cleveland, Ohio

FROM BALTIMORE
Mr. Nadas Rastenis, of Baltimore, 

prominent Lithuanian attorney 
writer, was visiting his in-law, 
and Mrs. L. Baltrukonis, 2112 
Clair Ave., Cleveland.

and 
Mr. 
St.

‘DZIMDZI DRIMDZI’
Appearing at the Lithuanian 

Cleveland, are the very well known 
quartet, under the direction of Mr. 
J. Olšauskas, who for the first time 
appears without his long time part
ner Mr. Vanagaitis, all of Chicago.

The slapstick title is their theme 
line and means just anything.

A new member, Mr. A. Kaminskas, 
singer, jokester, will replace Mr. 
Vanagaitis during this tour.

They will present their entertain
ing skits, Sunday, May 5th, 5:30 p.m. 
at the Lithuanian Hall.

Hall,

AWARDED SCHOLARSHIP
Young

land, has won a full one year scholar
ship at 
Art in 
sponsored by 
zinc.

And this is 
either, 
at the 
where 
scholarship.

He is an East Tech grad., living 
at 8101 Pulaski Ave., a swell artist 
and a popular fellow is this habitual 
scholarship nabber.

Mr. Edward Velička, Cleve-

the Columbus 
a nationwide 

the

School of 
competition 

Scholastic Maga-

not 
hasHe 

Cleveland 
he won

his first winning 
attended classes 
School of Art, 

his first yearly

ORGANIZES SOCIETY
Mr. William Vaškas of Washing

ton, is organizing a Lithuanian So
ciety. It is in the early stage of 
fancy at present, but as time 
vances so will the club.

Anyone interested in joining, 
seeking information 
purpose, benefits etc., 
Lithuanian Society of

C O Mr. William
KOI 6th St., S. W.

Washington, D.

in- 
ad-

or
concerning its 

write:
W'ashington.

Vaskas.

Review
BY PETER SKUKAS

YOUNG LITHUANIAN CULTURAL 
CLUB

A group of Lithuanian spirited 
people, the Young Lithuanian Cul
tural Society, presented a complete, 
entertaining evening Sunday, April 
28, at the Lithuanian Hall.

Two small comedies were present
ed under the able direction of Mr. 
Joe Sadauskas. Joe is long- time 
experienced in drama work of a 
heavier nature, but these were his 
first attempts at a lighter sort and 
we say they were good.

Both skits were written in Lith
uanian last year, consequently no 
loss of effect from translation dif
ficulties were encountered. Particu
larly full of printemp was the last, 
‘Mikio Teismas’ so full of life, and 
....if we may say, a bit leafless, 
ie. shady. It revolves around breach 
of promise suit in a Lithuanian court 
of justice. The damaged heart of 
the plaintiff, Miss Ann Lakutis, a 
Bette Davis portrayal, was the cause 
of action. The cause of the trouble, 
however, was the defendant, Mikis 
or Frank Gailiunas, whose pocket 
was about to be damaged to the ex
tent of a thousand dollars for stray
ing away and taking his love with 
him. An eye for an eye attitude 
of Miss Lakutis causes much slap
stick comedy.

The defendant and his pal, played 
excellently by John Rakauskas, an 
experienced player, came to court 
‘polluted.’ Mr. Sadauskas, the judge 
about to administer the oath and told 
them to repeat after him. Comic 
part is whejj. judge directs the open
ing of the trial the soused oath tak
ing parties continue repeating him 
long after oath is completed.

In the other play Stanley Kulbic- 
kas plays excellently the part of the 
innocent victim of a move to marry 
him off, Jpirslybos’ they call it in 
Lithuanian. Frank Martin, the old 
gent in the play, did good work.

Later dancing followed and the 
usual carefree time that ensues with 
beer completed an excellent program.

K. of L. TALENT NITE
Talent was again, for the fourth 

time, unearthed, Sunday, April 28, 
at the parish hall of Our Lady of 
Perpetual Help, Neff road, by the 
local K of L 25th chapter.

Alvina Luiza acted as mistress of 
ceremonies, also conducting their 
choir, though small in number but 
larger in accomplishment.

A short play was presented and 
interspered in the program was J. 
Zebra, whose rolicking humor jovial- 
ized the crowd to a high degree. 
Martin Žitkus came forward as a 
soloist again as he seldom ever does.

The attendance was estimated 
be about 200, _ and from all signs 
large return iš expected.

YOUNGSTOWN

to

Dear Trian Stumpus:
In regard to your answer to 

letter asking you for advice I admit 
that my women troubles exist only 
in my imagination. I hopej you do 
not think that I am simple enough 
to write about my innermost feelings 
to an advisor who is so closely con
nected to the scandal-mongering SSS. 
It may be that Trian Stumpus is 
only a good idea for getting more 
scandal about the readers of the 
‘Forum’ so I am taking nd chances. 
To return to my women troubles— 
they positively do 
man of my caliber

my

knows

Innocent Bystander.

AMSTERDAM, N. Y.
LITHUANIANS WARMLY GREET 

VISITOR FROM MOTHERLAND
A capacity audience listened in

tently to Attorney R. Skipitis in the 
A.L.C. Hall Wed. night, Apr. 24, when 
he brought the news of homeland 
and told of plans for the Lithuania 
World Congress.

Michael Kerbelis, master of cere
monies introduced Attorney Skipitis. 
The Rev. Joseph Zydanavicius re
viewed the remarkable career of 
the attorney, stating that the aud
ience should be honored to hear such 
an outstanding figure.

Attorney Skipitis, has held the of
fice of Secretary of Interior of Lith
uania and president of D. U. L. R„ 
which office he still holds, and now
president of the Lithuania World 
Congress undertaking, to be held in 
Kaunas from August 11 to 17.

With the aid of maps, graphs, and 
charts the guest speaker 
general and detailed survey i 
ent day Lithuania.

Other speakers were: 
Professor V. Niekus, Dr. J. 
kus, Attorney A. Stokna, 
Schell, John Bublinskas etc.

Miss Mary Ann Sargalis entertain
ed with folk songs accompanied at 
the piano by Miss Veronica Mateu- 
nas.

Dancing followed the dinner.

gave a 
of pres-

G. But- 
Joseph

APLANKYKIT

A jj'I
PARODĄ

GENE ir GLENN
Radio Auditions 
ir 1001 Idėjomis

PUBLIC HALL
Popiečiais ir vakarais

Geg. 4 iki Geg. I 8

C. E. YOCHUS 
Lietuvis Rūbų Siuvėjas 

NAUJOJE VIETOJE
Siuva Moteriškus ir Vyriškus 

R ubus
VALO IR PROSUA 
Patyręs savo darbe.

9309 Wade Park Ave.

chanced to pass through Youngs
town last Saturday and had a chat 
with my spy Sappo, who informed 
me of the big doings at Franklin Hall 
with the Youngstown Lith. Social 
Club as host and the Alliance Lith. 
Social Club as guest, and the Akron 
Lith. Social Club as unexpected 
guests. So off to the hall we went 
to see what it was all about. Well, 
all we can say is that it was a typi
cal YLSC affair, with something 
novel, new, with fun, laughter, song 
and dance....in other words, .... 
“just swellegant.”

The highlight of the evening was 
undoubtedly the trial of Super-Snoo
per, in which an effort was made to 
convict someone of being the creat
or of the Knowsey Knoos. And was 
I mortified, was I mortified when 
the accused was none other than 
our old guard Hank Hollish. But 
luckily enough this innocent victim, 
was found guiltless, probably due to 
the fact that a 
was composed

Even 
by the 
wove a 
stantial 
the jury against innocence, against 
justice.

After the trial was over, the liti
gants were all invited to partake of 
refreshments at the Wet Boot Beer 
Parlor, YLSC hangout. Here many 
dainty dishes and potent beverages 
were served. Here’s the menu:
Beverages—Pickle Water, Java, Pure 
and Clear, and coffee.
Sandwiches—Caviar ala calf, Sappo 
Special, Black Sheep Tongue, and 
Hars davės.
Relishes—Pickles, warty and wart
less.
Desserts—Cakes and Ice cream. 
QUARTETTE BLUES—We wonder 
whether the fire water that prompt
ed Connie and Slim of Akron, and 
Tony and Joe of Alliance to harmon
ize was as sour as their singing.

I

though 
silver t 
clever i 
evidenced

major portion of jury 
of Akronites.
the prosecution, led 
tongued Vic Lucas, 
network of circum- 

J, it failed to sway

A.L.S.C. DOINGS
Tomorrow, Saturday, May 4, the 

Akron Lithuanian Social Club is 
sponsoring its first post-Easter af
fair which will be held at the Ray
mond Street Hall (771 Raymond St.) 
beginning at 7:30 and ending....? 
The highlight of the evening will be 
a two act comedy entitled ‘AS 
NUMIRIAU’. This comedy will be 
enacted by the cream of Akron’s 
dramatic artists and is guaranteed 
to give a laugh a second. But don’t 
lake our word for it, come down and 
convince yourself.

The cast will be coimposed of the 
two Hollish brothers who will play 
the leading roles. Miss Mary Kast 
assumes the role of the heroine with 
Frank Rokus as the villian, lover etc. 
Al Jocis of Herbert Marshall fame 
will take the role of an undertaker. 
With a cast like this we can’t miss. 
That’s why we’re sure of its success.

After the program the remaining 
portion of the evening will be de
voted to dancing, as you’ll like it.

Sc< come one, come all. Cleveland, 
Youngstown, Alliance, and all other 
points in the vicinity. The more the 
merrier.

GRYNAIS PINIGAIS
MOKAME Už

Lithuanian Savings 
& Loan Knygeles

J. J. MONAHAN

O T I S & C O
316 Cuyahoga Bldg.

CHerry 0260

Juozas Pečiulis
Užlaiko Gražią Alinę ir 
• . . Užeigą

HIGH PROOF BEER, 
1 ALE, WINE
-įP 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

JONAS G. POLTER
LIETUVIS

NAMŲ POPIERIUOTO.TAS 
ir MALIAVOTOJAS

Į 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 J 
arba parašykit atvirutę, o aš 
pribusiu ir duosiu apkaina- ( 
vimą. Antrašas:

966 IDA STREET 
Telef: ENd. 0981


