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Ir Senatas Nutarė

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

STREIKAS SULAIKĖ 
TŪKSTANČIŲ DARBĄ
Nuo Velykų kilęs strei

kas Toledo, Ohio, automo
bilių dirbtuvėj, sulaikė dar
bus tūkstančių kitų darbi
ninkų daugelyje miestų.

Sustojo darbai 14-je kitų 
automobilių dalių išdirbys- 
čių dešimtyje miestų.

Viso tuo budu negalėjo 
dirbti 36,000 darbininkų.

Pradėta pranašauti kad 
turės likti be darbo 125,000 
darbininkų jeigu streikas 
ilgiau užsitęs.

Cleveiande, Ohio, pasibai
gė streikas Ferro Machine 
and Foundry Co., 450 dar
bininkų gryžo dirbti.

Kompanija sutiko skaity
tis su darbininkų unijos ko
mitetu.

Taipgi Cleveiande užsi
baigė streikas Murray-Ohio 
Mfg. Co., kur streikavo 200 
darbininkų.
Laimėta algų pakėlimas.

Montreal, Canada. — Čia 
buvo sustreikavę 2,000 uo
sto laivų darbininkų, bet po 
trijų dienų streikas baigėsi. 
Darbininkai laimėjo.

Wilkes-Barre, Pa. — Glen 
Alden Coal Co. angliakasy- 
kloj, darbininkams keliantis 
keltuvu laukan, iš viršaus 
krito didelis šmotas pasi- 
liuosavusios uolos ir visus 
septynis darbininkus sutry
nė.

90 užgriuvo. Tokio, Ja
ponija. — Ant Hokkaido 
salos, angliakasyklos spro
gime užgriuvo 90 darbinin
kų.

Laukia Rusijos prekybos. 
Tam tikri žinovai tikrina 
kad trumpu laiku pradės | 
plėstis Sovietų Rusijos pre
kyba su Šiaurine Amerika.

Rytinėj Kanadoj dalykai 
žymiai pagerėję, kame žy
mią vietą užima pradėjimas 
prekybos su Rusija ir toli
mais rytais.

Viena New Yorko preki
nių laivų kompanija rengia
si paversti du savo didelius 
prekinius laivus į moderniš
kus prekių ir pasažierių ve
žiojimo laivus prekyboje su 
Rusija.

5 užmušta. Georgetown, 
Britų Guiana. — Gegužės 7 
d. ant mažos salos upėje, 
plėšikai užpuolė ten buvu
sią šeimą ir visus iki vie
nam išmušė ir pabėgo su 
$32,000 grobiu.

Išmokėjimą Bony
PREZ. ROOSEVELT ATSISA

KO UŽTVIRTINT
Washington. — Gegužės 

7 d. Su v. Valstijų Senatas 
priėmė kareiviams bonų iš
mokėjimo bilių 55 balsais 
prieš 33. Kiek laiko atgal 
tas bilius buvo priimtas At
stovų Bute, taigi dabar te
liko bilių užtvirtinti Prezi
dentui Rooseveltui.

Tačiau prezidentas visu 
laiku stovi prieš mokėjimą 
bonų šiuo tarpu; ir sakė 
bilių atmes, nors Kongresas 
jį ir priims.

Kaip tikrai prezidentas 
pasielgs su tuo bilium tuo 
tarpu nežinia.

Kongresas pasiryžęs per
varyti bilių reikalingu dvie
jų trečdalių balsų didumu 
jeigu prezidentas atmestų.

Buvusiems pasaulinio ka
ro veteranams, šimtams tū
kstančių vyrų, bonams iš
mokėti reikalinga $2,201,- 
934,000 suma. Pinigų nėra 
iš kur kitur gauti kaip pa
didinti taksus ant paveldė- 
jystės turto. Kiti tikrina 
jog nėra reikalo taksus di
dinti, užtenka atspausdinti 
daugiau popierinių pinigų 
ir jais išmokėti. Tas reikš
tų padarymą-pinigų inflia
cijos.

BRAZILIJOJ ŽUVO 
ŠIMTAI

Recife, Brazilija. — Geg. 
6 d. Bahia miesto sritį už
klupo baisi vėtra, nuo ku
rios žuvo daug žmonių. Iš
viso nuo tos vėtros žuvo ar
ti 400 žmonių.

ITALIJA SIUNČIA DAU
GIAU KAREIVIŲ

Roma. — Italija pasiun
tė dar 30,000 kareivių į Af
riką prie Etiopijos rube- 
žiaus. Viso Afrikoje jau 
randasi 105,000 Italų karei
vių.

DARBAI JAU TUOJ PRA
SIDĖS PLAČIU MASTU 
Washington. — Du bili

jonai dolarių iš $4,880,000,- 
000 skirtų viešiems dar
bams vesti, jau gatavi nau
dojimui aštuoniems bendros 
rūšies darbų projektams.

Iš visų miestų ir valstijų 
jau susiųsta prašymų skir
ti pinigų jų įvairiems vie
šiems darbams sumoje 20 
bilijonų dolarių.

Tik vienas peržiūrėjimas 
tų prašymų sutrukdys dar
bų pradėjimą, nes nežinia 
bus nei kuriam tikslui skir
ti, o paskui bus barnių ir 
argumentų del skyrimo vie
nam reikalui ir neskyrimo i 
kitam, ir tt. j

KARALIUS JURGIS V 
MINI 25 METU 
SUKAKTUVES

Londonas. — Šiose dieno
se visa Britiška imperija 
apvaikščioja Karaliaus Jur
gio V, 25 metų karaliavimo 
sukaktuves. Didžiausios iš
kilmės atsibuna Londone, 
kur suvažiavo daugybė An
glų ir kitų šalių žmonių pa
matyti vienokias ar kito
kias sukaktuvių ceremoni
jas. Gegužės 6 d. iškilmė
se Londone, minių susigrū
dime keli tūkstančiai žmo
nių sunkiau ir lengviau su
žeista.

Karalius Jurgis V yra 
jau 70 metų amžiaus.

ARARATO KALNAS 
DREBA

Istanbul, Turkija. — Ži
nomas bibliškas Ararato 
kalnas, kur sakoma apsi
stojo Nojaus arka po pa
saulinio tvano, pastaras ke
lias dienas drebėjo.nuo vul- 
kaniško išsiveržimo. Tur
kijoje laike to vulkaniško 
išsiveržimo ir žemės drebė
jimų žuvo apie 2,000 žmo
nių, sunaikinta 1,600 namų.

Ararato kalnas yra auk
štas, 17,000 pėdų, ir visada 
padengtas sniegu.

Tuo pačiu žemės drebėji
mu nukentėjo ir kitų Maž. 
Azijos dalių gyventojai: iš 
Teherano praneša kad ten 
žuvo apie 500 žmonių.

Sušaudys žmogžudį. Salt 
Lake City, Utah. — Tūlas 
Delbert Green, 26 m. amž., 
rastas kaltu nužudyme sa
vo žmonos, jos motinos ir 
dėdės. Utah valstijoje nu
teistam mirti duoda pasi
rinkti ar nori būti sušaudy
tas ar pakaitas. Jis nepa
sirinko nei vieno nei kito, 
todėl teisėjas paskyrė su
šaudymą.

Užsimušė Senatorius Cut
ting. Atlanta, Mo. — Se
natorius Cutting iš New 
Mexico, ir keli kiti asmenys 
užmušta pasažieriniam lėk
tuvui nukritus.

Sniegas atgaivino viltis. 
Pereitą savaitę užklupęs 
sniegas vidurvakarines val
stijas, kur sausra pernai 
viską išdegino ir kur anks
ti šį pavasarį prasidėjo di
delės smėlio ir dulkių aud
ros, žymiai atgaivino visą 
tą plotą. Sniegas sulaikė 
ir sudrėkino dulkes.

Ten yra. saulės išdeginta 
net 18,000,000 akrų žemės 
plotas.

GERESNI LAIKAI UŽ 
POROS MĖNESIU

Chicago. — Gen. Charles 
G. Dawes, buvęs Suv. Vals
tijų vice prezidentas, parei
škė vėl patikrinimą savo 
pareiškimo padaryto perei
tą Gruodžio mėnesį, kad ge
resni laikai šioje šalyje tu
rės aiškiai pasirodyti ne vė
liau Birželio ą*r Liepos'mė
nesių šią vasarą, taigi jau 
tik už poros mėnesių.

Jis savo pranašystes re
mia ant praeitų dviejų sun
kių depresijų, 1873 ir 1893 
metų, kuomet staiga pakilo 
reikalavimai sunkiųjų reik
menų.

ANGLIJA NORI 600 KA
RIŠKŲ LĖKTUVŲ

Londonas. — Anglija sa
ko turi išleisti $116,000,000 
įsitaisymui dar 600 naujų 
kariškų lėktuvų jeigu nori 
pasilaikyti lygiomis su Vo
kietija oro spėkose. Vokie
tija turi įmones statymui 
po 100 naujų kariškų lėk
tų vii kas mėnesį. Anglija 
gi tuo žvilsgniu užsilikus ir 
negali pasitikėti Vokiečių 
tikrinimui jog jie Anglijos 
nepuls.

SUKILIME UŽMUŠTA 
57 ŽMONĖS

Manila, Filipinų Salos.— 
Filipiniečiai surengė sukili
mą prieš salos valdžią, ku
ri yra Amerikos pastatyta. 
Sukilimas buvo smarkus, 
susirėmime užmušta 57 su
kilėliai.

Sukilimas prasidėjo del 
įvesto naujo aptaksavimo ir 
desėtko metų plano kurį S. 
Valstijos padarė iki grąžins 
Filipinams nepriklausomy
bę.

HAUPTMANNO ADVO
KATAS .ĮIEŠKO $22,398
New York. — Adv. Edw. 

J. Reilly, vienas iš buvusių 
gynėjų Hauptmanno jo by
loje už pagrobimą Lindber- 
ghų vaiko, šiose dienose iš
kėlė jieškomą bylą Haupt
manno žmonai, reikalauda
mas $22,398 atlyginimo už 
jos vyro gynimą laike teis
mo praeitą žiemą. Haupt,- 
mannienė po vyro nuteisi
mo pradėjo važinėti po Vo
kiečių kolonijas ir surinko 
kelioliką tūkstančių dolarių 
iš savo vientaučių, kurie ti
ki kad Hauptmann yra ne
kaltas. Advokatai dabar no
ri tuos pinigus iš jos atimti.

IŠGELBĖTA 850,000 
NAMŲ

Nuo įvedimo namų savi
ninkams federalės paskolos 
išgelbėjimui mažų namų 
nuo praradimo, jau suteik
ta 850,000 namų savinin
kams paskolos.

Amerikos Automobilių Ne
laimėse kas 19 minutų 

vienas užmušama
Pirmų trijų mėnesių su

rinktos skaitlinės parodo 
kad užmuštų jau buvo 7060, 
reiškia vienas žmogus žūs
ta automobilių nelaimėj kas 
19 minutų. Tikimasi toliau 
didesnio žuvimų skaičiaus, 
orui pagerėjus. ,

SOVIETAI IŠTREMIA 
TŪKSTANČIUS

Maskva. — Iš Maskvos ir 
kitų svarbių Rusijos centrų 
ištremia tūkstančiais tokių 
žmonių kurie yra kitokio 
negu fanatiško komunistiš
ko nusistatymo.

Nužiūrėti neištikimi as
menys išskirstomi ištrėmi- 
man taip kad nei jų draugai 
nei paprasti sovietų valdi
ninkai nežino kur, tik žino 
keletas aukštų galvų, kurie 
sėdi vidaus reikalų komisi- 
rijate.

Sovietų carai vis ko tai 
bijo, ko tai tikisi ir laukia, 
užtai nenori laikyti žymes
niuose miestuose tokių as
menų kurie galėtų prisidė
ti prie kokių nors sovietų 
valdžios priešų.

SOVIETŲ ARMIJA TURI 
3000 LĖKTUVŲ

Maskva. — Rusų pilna 
militariška oro galybė pa
aiškėjo tik pastarose dieno
se. Pasirodė kad sovietai 
dabar turi virš 3,000 kariš
kų lėktuvų, kurių 800 lai
koma Tolimuose Rytuose, 
Azijoje. Kiti padalinti ši
taip: 350 Leningrade, 350 
Minske netoli Lenkų rube- 
žiaus; 300 Kijeve, 170 Har- 
kove ir 100 Rostove ant Do
no. •

RUSIJA IR PRANCŪZI
JA SUSIDRAUGAVO 
Paryžius. — Prancūzija 

ir Rusija pasirašė bendro 
apsigynimo sutartį prieš 
Vokietiją.

Prieš prasidėjimą pasau
linio karo todvi šalys turė
jo sutartį, ir dabar vėl su- 
gryžo į artimą draugingu
mą, nors Rusijoj jau visas- 
kita valdžia.

Tuoj po karo, Prancūzi
ja manė kad Vokietija jau 
paspausta, ir nesibaidyda- 
ma Vokiečių, darė visas ap
saugas nuo Rusijos, užsta- 
tydama sau kelyje Lenkiją.

Kaip tik Vokietija padru- 
tėjo, Lenkai nubėgo prie 
Vokiečių.

LAVAL VYKSTA MASK
VON

Paryžius. — Prancūzijos 
užrubežinių reikalų minis- 
teris Lavai vyksta Mask
von ir žada pakeliu sustoti 
Varšavoje pasitart su Len
kija. Lavai taipgi žada su
stoti apie valandai laiko 
Berline, nes pasirinko va
žiuot per Berliną.

Pripažintas žmogžudžiu. 
Columbus, O. — Tūlas Hu
bert Lindsey, 54 m. amž., 
šešis kartus sėdėjęs'kalėji
me už įvairius nusižengi
mus, Geg. 4 d. atrastas kal
tu už tyčiomis suruošimą 
traukinio nuvertimo nuo 
bėgių, kame užmušta trys 
darbininkai. Jis pripažin
tas kaltu žmogžudystėje ir 
nuteistas visam amžiui ka
lėjimam

7 užsimušė. Berlinas. — 
Pasažierinis lėktuvas nu
krito netoli Čekijos rube- 
žiaus, su kuriuo užsimušė 
7 žmonės.

RYTPRŪSIUOSE LIETUVY
BĖ NAIKINAMA

Kaunas. — Rytprūsių kraš
tas nuo amžių, buvo Lietuviš
kas. Jame prieš 700 metų gy
veno Lietuvių tautos giminė 
Prusai. Dabartinis Berlinas, 
Karaliaučius ir kiti stambus 
Vokiečių miestai stovi senovės 
Lietuviškoje žemėje. Vokiečių 
pratėviai kryžiuočiai ugnimi ir 
kardu pavergė Prusus, juos iš
kapojo, išžudė ir pagrobė Lie
tuvių giminės žemes. Gi da
bar, kraštuodami istoriją, Na- 
ziai-Hitlerininkai sako kad tai 
esą Vokiškos žemės. Tai skau
dus sąmoningas melas, nes pa
čių Vokiečių seni mokslininkai 
yra pripažinę tas žemes buvus 
Lietuvių giminės žmonių apgy
ventomis.

Rytprūsiuose Nazių spauda 
paskutiniu laiku liedama tulži 
prieš Lietuviškumą, ypatingai 
užkliūva už Lietuviškų Rytų 
Prūsijos vietų pavadinimų. Jų 
laikraščiai žvėriškai šaukdami, 
“Išnaikinkim. kas Lietuviška”, 
piktžodžiaudami tvirtina kad 
Lietuviai j Rytprūsius atėję tik 
kaip mergos ir bernai, kume
čiai ir baudžiauninkai. Tie ber
nai ir kumečiai ten Įsikūrę, pra
lobo ir Įsigijo ukius, o savo ap
gyventas vietas-kaimus pavadi
no Lietuviškais vardais, kurie 
del Vokiečių gerumo (?!) iki 
šiolei išsilaikę Lietuviški.

— Bet atėjo pats laikas, — 
šaukia Tilžės Nazių laikraštis, 
— kuogreičiausia išnaikinti vi
ską kas Lietuviška, kad nelik
tų nei mažiausio pėdsako ir pri
siminimo tos mums (Vokie-

LIETUVOS BIČIULIAMS ŽINOTINA

Sporto šventės.■— Apie Siuntime Lietuvon Dovanų, ir tt.
I.

Lietuvos lankytojas (turis
tas) turėtų žinoti kad š. m. Bir
želio mėnesi Įvyks visų Kauno 
ir apielinkės mokyklų mokinių 
sporto olimpijada. To pat mė
nesio pabaigoj numatoma Klai
pėdoje sporto klubų, Jaunalie
tuvių Sporto Organicacijų ir 
Klaipėdos ‘Santaros’ olimpija- 
da-sąskridis, kuriame laukia
ma 5,000 sportininkų.

Liepos mėn. Palangoj “JSO” 
sporto klubas ruošia savo są- 
skridi, kuriame laukiama 2,000 
sportininkų.

šiais metais užjūrio svečių 
daugiausia yra laukiama Rug
pjūčio mėn., neš to mėnesio 11- 
17 dd. įvyks pasaulinis Lietu
vių Kongresas Kaune. Kong
reso metu numatomą sporto 
olimpijada, Įvairus paradai, 
koncertai ir spaudos paroda.

Rugsėjo pabaigoje numato
ma namų pramonės ir smulkių 
ūkio šakų paroda Kaune. Dai
nų švenčių šymet nenumatoma.

II.
Dovanų siuntėjams svarbu 

žinoti kad pastaru laiku Lietu
voje pasikeitė užsienių prekių 
įsileidimo tvarka ta prasme kad 
daugelis prekių pakliuvo Į są
rašus kuriems reikalingi Lietu
vos Prekybos Departmento lei
dimai. Be tokių leidimų, Lie
tuvon atsiųstos prekės, nors ir 
kaipo dovanos, sulaikomos Lie
tuvos muitinėse, šios tvarkos 
nežinantiems gali tokiu $udu 
susidaryti nuostolių ir nemalo
numų. Tačiau to viso galima 
išvengti kad ii’ tokiu budu: 

čiams) labai svetimos tautos. 
Lietuviškumui tuojau turime 
padaryti galą! •

Naziai ragina gyventojus da
ryti susirinkimus ir juose pa
daryti nutarimus kad Lietuviš
ki vietų vardai butų pakeisti 
Vokiškais. Nurodoma visa eilė 
keistų pavadinimų.

Čia jų nekartosime. Tik pri
minsime tą Vokišką melą kurį 
dabar Naziai vartoja, klastuo- 
dami visą Rytų Prūsijos isto
riją. ši Vokiečių klasta gali 
įtikinti tik Vokiečius. Diena 
dienon Prūsų Lietuvių gyveni
mas vis eina sunkyn. Naiki
nama kiekviena Lietuviška žy
mė. O tai labai priešinga net 
Nazių vadų viešiems pareiški
mams. Tsb.

JAU REFORMUOJAMA LIE
TUVOS MOKYKLOS

Kaunas. — Lietuvoj jau pra
dedama pertvarkyti pradžios ir 
aukštesnes mokyklas. Prie 150 
pradžios mokyklų nuo šių me
tų rudens bus atidaryti penkti 
skyriai. Drauge su tuo gim- 
nazijoe panaikinamos pirmos 
klasės. Per 2—3 metus Lietu
voj visos mokyklos bus jau ga
lutinai sutvarkytos. Tada pra
džios mokyklose mokslas bus 
išeinamas per 6 metus.

šias mokyklas priverstinai 
turės išeiti visi mokyklinio am
žiaus vaikai. Jose už mokymą 
mokėti nieko nereikia. Lietu
vos pradžios mokykla prilygi
nama pusės gimnazijos. Tsb.

Prekių (dovanų) siuntėjas 
turėtų pirma parašyti laišką 
savo giminėms Lietuvon kad 
patirti ar prekės numatomos 
siųsti reikalauja leidimo ar ne. 
Jei prekėms leidimas reikalin
gas tai kad giminės pasirūpin
tų gauti prekėms priimti leidi
mą iš Prekybos Departmento 
Kaune. ■> ?>:<-' tUl

Sekančioms prekėms reika
lingi leidimai: .. ( p

Kava, cukrus, saldainiai, .kos
metika, kvepalai, vaistai, med
vilnės (vatos) , audiniai, auto
mobiliai ir jų dalys, tabakas la
pais, augalų aliejai, vilnoniai 
audiniai, šilko verpalai, kalio
šai, radio aparatai ir dalys ir 
daugelis kitų prekių.

Del įvairių muito ir pašto 
pašto formalumų, dovanų siun
timas prekėmis dažnai sudaro 
keblumų kaip Siuntėjui taip ir 
dovanų gavėjui. Todėl dovanų 
siuntimas pinigais yra daug pa
togesnis ir tikslesnis, nes Lie
tuvoje už pinigus galima daug 
dalyki: nusipirkti.

III.

Kas siunčia dovanas pavidale 
vartotų drabužių bei avalinėš, 
žino kad už dėvėtus daiktus 
muito mokėti nereikia, kai tie 
daiktai siunčiami paštu rišu- 
liais iki 22 svarų. Nereikalin
ga nei Lietuvos konsulų jokio 
liudijimo. Tačiau, jei tarpe se
nų daiktų muitinė pastebėtų ir 
naujų dalykų, tai muito mokė
jimas dargi su pinigine pabau
da neišvengiamas.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas.
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PITTSBURGHO PADANGĖ
TEATRAS IR KONCERTAS

Šv. Jurgio parapijos choras 
rengia gražų vakarą parapijos 
salėje, ant South 19th st., sek
madieni, Gegužės 19 d., nuo 
7:30 vai. Bus suvaidinta ko
medija ‘Nelaimės ir Laimė’, po 
to bus dainos: choro, kvartetų, 
solo ir tt. Pelnas eis parapijos 
naudai. Kor.

VERČIA PASIRŪPINT PINI
GŲ ŠELPIMUI

Federalė valdžia kas mėnuo 
Pennsylvanijos valstijos bedar
bių šelpimui skiria po apie 20 
milijonų dolarių. Bet federalė 
šelpimo administracija nori kad 
pati valstija pasirūpintų prie 
tos sumos dar apie 5 milijonus 
dolarių, kad šelpiami butų ge
riau aprūpinti. Valstijos poli
tikieriai, kurie renka nuo pilie
čių taksus, tuos pinigus pralei
džia, savo didelėms algoms ir 
kitiems reikalams, visai nesirū
pindami valstijos žmonėmis, ku
riuos palaiko federalė valdžia.

Už tai dabar daugelyje vals
tijų federalė valdžia pradėjo 
tyrinėjimus šelpimo būdų ir 
pradeda spausti pačias valsti
jas prie šelpimo prisidėti, vie
toj aikvoti pinigus.

Patirta kad daugelyje valsti
jų ir miestų politiškos mašinos 
dabartiniu laiku turi puikiau
sią gerovę, kokios niekad netu
rėjo ir kokios neprivalo turėti.

UŽMOKĖJO GYVASTIMI Ųž 
NUŽUDYMĄ MERGINOS 
Bellefonte, Pa. — čia, Rock

view kalėjime, Gegužės 6 d., 
gerojon pusėn. Kaip pirma taip 
dytas Robert Allen Edwards, 
22 metų vaikinas, kuris perei
tą metą Harveys ežere, netoli 
Wilkes-Barre, nužudė savo su
vedžiotą merginą, kuomet ji pa
sisakė kad nuo jo pastojo nėš
čia. Tas vaikinas tuo tarpu 
jau rengėsi apsivesti su kita 
mergina ir norėjo atsikYatyti 
tos savo suvedžiotos merginos.

brolių Baliulionių orkestras.
Sukaktuvėms yra padovano

tas puikus 100 svarų pyragas, 
kuris turės vieną žvakutę.

Prieš pradėsiant vakarą, jau- 
nimas-nariai Atletų Sporto Ra
telio, griežiant maršą, įžygiuos 
į salę ir čia, prie Lietuvos ir 
Amerikos vėliavų sugiedos Lie
tuvos ir Amerikos Himnus.

Renginio Komisija.

ŠEIMYNIŠKA TRAGEDIJA
Harry Shoop, iš Mt. Oliver 

dalies, pasimetęs su savo žmo
na nuo Vasario mėnesio, iš su
sigrąžinto negalėdamas be žmo
nos ir poros jaunamečių vai
kučių gyventi, atėjęs Į savo 
žmonos gyvenamą namą Gegu
žės 4 d. šuviu sužeidė žmoną, 
nušaudamas jai smakrą, ir po 
to pats nusišovė.

Jie buvo bedarbiai, jauni, vy
ras buvo tik 26 m. amžiaus.

NORI ATGAIVINT PITTS
BURGHO INDUSTRIJAS

Pittsburgh© miesto tarybos 
narys George E. Evans siūlo 
sumanymą skirti milijoną do
larių išvystymui Pittsburgho 
industrialiai. Milijono dolarių 
paramą turint, sako jis, butų 
galima pagerinti Pittsburgho 
ateitis. Apsimoka, sako jis, at
gaivinti bent kokią industriją 
kuri duotų darbo ir pragyve
nimą 500 darbininkų su šeimo
mis, o tas savo keliu atgaivin
tų namų industriją, ir tt.

1934 METU BONU 
KUPONAI

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

Del informacijų kreipkitės į: 
COSMOPOLITAN TRAVEL 

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

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

JOHN SEKYS
433 Park St.. Hartford, Conn.

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

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

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

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

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

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

DARBAI KASYKLOSE 
SUMAŽĖJO

Philadelphia, Pa. — Kietos 
anglies kasyklose darbai šioje 
srityje Kovo mėnesi sumažėjo 
20 nuošimčių lyginant su Vasa
rio mėnesiu. Algos gi sumažė
jo net 40 nuoš.

žinios apie tai surinktos iš 
74 anglies kompanijų, kurioms 
dirba 71,400 darbininkų ir ku
rie i savaitę gaudavo algų apie 
$1,577,000.

PHILADELPHIA, PA.
JAUNIMO ATSIŠAUKIMAS 1 

PHILADELPHIEČIUS IR 
APIELINKĖS VIEN

GENČIUS
Mes, jaunimas susibūręs Į 

Atletų Sporto Ratelį, Gegužės 
12 d. Šv. Kazimiero salėj (331 
Eaip St.) minėsime savo me
tine.-, Įkurtuvių sukaktuves su 
banketu ir šokiais. Daugelis 
už musų Ratelio darbuotę pa
kėlimui Lietuvių vardo gausiai 
jau mus apdovanojo šių sukak
tuvių proga, taip medeginiai 
kaip ir moraliai: pav., Kun. Dr. 
Vytautas Martusevičius apsi
ėmė padaryti pradžią tos musų 
“šventės” — atidaryti vakaro 
programą; Juozas Kavaliauskas 
(graborius) apsiėmė būti vaka
ro vedėju ir dar Rateliui pado
vanojo $200; Adolfas Stankus 
(graborius) apsiėmė būti prin
cipiniu kalbėtoju ir padovano
jo $100; taipgi padovanojo $100 
kitas graborius, Antanas Užu- 
meckas. šie trys biznieriai yra 
Ratc’io garbės nariai ir rėmė
jai. _________

luiiau, kaipo tik rėmėjai, Pe
tras Geležinis, Jurgis Kazamė- 
kas ir Antanas Lubinas davė 
po $25; Pranas Pūkas — $10; 
ir iš Wildwood, N. J., P. Dau
gines ir P. Kailiunas padovano
jo Rateliui po S25. Ratelie- 
čiai trokšta kad ir kiti jų ne
pamirštų. .. . Neprašom dova
nų (nors duodantiems tartume 
širdingą ačiū), bet tik prašom 
visų be skirtumo dalyvauti ta
me Ratelio sukaktuvių vakare.

Puota prasidės lygiai 6 vai. 
/ak., Įžanga $1. šokiams gros

AKRON
N E S 1 D UOKIT APGAUTI. 

Čia po Lietuvių namus pradėjo 
vaikščioti apie 18 metų amžiaus 
Lietuvis vaikinas, užrašinėda
mas kokį tai Anglišką žurnalą. 
Tame nebūtų nieko blogo, bet 
jis melagingai persistato, taigi 
ir jo visas darbas gal yra ne
teisingas. Užėjęs į namus jis 
sako, “pažysti Karolį Tamo
šauską? tai man tėvas”. Tik
renybėje jis nėra jokis Tamo
šausko sūnūs. Tat kur tas vai
kinas pasirodys, bukit atsar
gus jo gražioms .kalboms.

Koresp. R.

SMULKIOS ŽINELĖS
Velykų dieną p-lė Biruta Ga

ri j onaitė paminėjo savo gim
tadienį; buvo pakviesta jos ar
timų draugų, kuriuos jos tėve
liai gražiai pavaišino.

Per keletą metų gyvenęs čia 
siuvėjas J. Versiackas apleido 
Akroną ir išsikėlė į Clevelandą, 
kur užsidėjo rūbų siuvyklą. J. 
Versiackas yra linksmo, gero 
budo žmogus, gerai suprantan
tis savo amatą.

Vietos jo draugai patyrę kad 
rengiasi išvažiuoti, surengė p. 
Versiackui išleistuves ir nupir
kę teikė atminčiai dovaną.

J. Versiackas yra senas ‘Dir
vos’ skaitytojas, jis ‘Dirvą’ tu
rėjo net kada tarnavo kariume- 
nėje laike didžiojo karo.

Nors apie p. Versiacko išlei
stuves žinia pavėluota, bet ge
riau vėliau negu niekad.

Kalnas.

M
Diulvle

Rengia ir prižiūri 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

“STUTTGART’
Išplauks iš New York©

BIRŽELIO 5 d„ 1935 
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

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

KLAIPĖDĄ 
$97.50

J ABI PUSI 
KLAIPĖDĄ IR ATGAL

$167°°
Pridedant Jung. Vaisi. Taksus

HAMBURG-AMERICAN LINE • NORTH GERMAN LLOYD

PRADĖS NUO AKRONO
Šose dienose Ohio valst. gu

bernatorius Davey turėjo posė
dį Columbus mieste su visais 
valstijos ir federaliais agentais 
dirbančiais įvairų darbą kovai 
su depresija:

Jie visi sutarė pradėti depre- 
ją vyti nuo Akrono, ir jeigu 
pasirodys pasekminga tai tą pa
tį planą panaudos ant CJeve- 
lando, Cincinnati, Toledo, Day- 
tono, Youngstowno ir Cantono.

Gubernatorius buvo sukvie
tęs šiuos atstovus: mažų namų 
paskolos korporacijos, namų 
paskolos' banko, federalės tau
pymo ir paskolos korporacijos, 
federalės paskolos apdraudimo 
korporacijos, federalės namų 
administracijos, rekonstrukci
jos finansų korporacijos, vals
tijos bankų departniento ir val
stijos būdavo j imo ir paskolos 
department©.

Bandymai bus daromi keletą 
dienų ar keletą savaičių išradi
mui geriausių būdų kaip prie 
tikslo eiti.

T. G. Graham, Goodrich kom
panijos vice pirmininkas ir na
rys valstijos šelpimo komisijos, 
nuvedė keletą būdų: sufedera- 
lizucti nekurtas taupymo ir pa
skolos draugijas, priimti ap- 
draudos, planą tam tikroms įs
taigoms, gauti daugiau pasko
lų is federalės finansų rekon
strukcijos ir kitus budus pa- 
liuosavimui uždarytų bankuose 
pinigų ir paleidimui jų į darbą.

TMD. CENTRO VAL
DYBOS OFICIALIS

PRANEŠIMAS
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ D-JOS 

KUOPOMS IR NARIAMS
1. Centro valdybos ir pasto

viųjų komisijų sustains sutvar
kius, mes ryžtamės pradėti Tė
vynės Mylėtojų Draugijos at
statymo darbą, todėl šiuo pra
nešame visų žiniai musų pra
džios darbo planą ir padarytus 
Centro Valdybos krivūlės keliu 
tarimus, žinotinus visoms kuo
poms ir nariams:

a) TMD. narinė mokestis bus 
$1.00 metams; įstojimas nebus 
imama. Seni nariai užsimokė
ję $1.00 už 1935 metus skaity
sis pilnais nariais, nežiūrint 
kaip ilgai jų mokesty s buvo už
vilktos. b) Kuopos kurių iž
duose randasi sumokėtos narių 
duoklės iš seniau, turi prisiųs
ti tuos pinigus visus centrui 
tuojau, c) Užtikrinam jog vi
si nariai užsimokėję duokles už 
1935 metus šymet gaus nema
žiau kaip vieną naują knygą, 
gi prisirašę nauji nariai, kurie 
pirmiau nepriklausė, apart nau
jos knygos dar galės gauti H. 
G. Wells’o Pasaulio Istorijos I 
ir II tomus, arba porą kitų 
knygų iš esamų TMD. knygy
ne, su sąlyga kad užsimokės 
knygų persiuntimo lėšas.

2. Sekmingesniam TMD. na
rių ir kuopų iššaukimui prie 
šios kultūrinės organizacijos 
darbo, Gegužės mėnesį skelbia
me kaipo TMD. ATGAIVINIMO 
Vajų. Per tą mėnesį štai kas 
turi būti padaryta: a) Kiek
viena kuopa turi sušaukti susi
rinkimą, jei nėra galima salė
je tai nors namuose, ir nors ke
li nariai susirinkę gali atsteig- 
ti arba suorganizuot naują kuo
pą. b) Stipresnės kuopos Ge
gužės mėnesį privalo padaryti 
šiokią-tokią pramogą, k. t. su
rengti prakalbas, vakarienę ar 
pikniką. Tose pramogėlėse pa
sistengti supažindinti dalyvius 
su TMD. tikslais ir darbais ir 
stengtis sukelti nors kiek kapi
talo subudavojimui centro ir 
kuopų iždų, c) Gegužės mėne
sį visi TMD. rūpestingieji na
riai privalo pastoti organizato
riais, kalbinti Lietuvius prie T. 
M.. D. ir paimti $1 metinės mo- ‘ 
kesties. d) Kas tik bus daro
ma ar nutarta darti, viską pra
nešti TMD. organui “Vienybei” 
ir kitiems laikraščiams, taipgi 
tuojau prirašytų naujų narių 
sąrašą prisiųsti centro sekreto
riui, kartu su pinigais, paskel
bimui organe.

3. Centro valdyba nusitarė 
dirbti be jokio atlyginimo už 
sugaištą laiką, mažiausia iki se
kančio seimo. Taigi narių su
mokėtos duokles bus iki vieno 
cento sunaudotos leidimui nau
jų knygų.

4. TMD. iždininkas A. B. 
Strimaitis įgaliotas tartis su 
Lietuvos knygynais gavimui 
nariams naujų knygų mainais 
už TMD. išleistas knygas. To

liau, jis įpareiguotas tartis del 
išleidimo H. G. Wells’o Pasau
lio Istorijos III! tomo.

TMD. Centro Valdyba: 
Pirm. — F. Motuzas, 
V. pirm. — J. M. Pečiulis, 
Sekr. — K. J. Paulauskas, 
Ižd. — A. B. Strimaitis, 

Knygius — J. Smailis.
Visais reikalais kreipkitės 

Draugijos sekretorių:
K. J. Paulauskas, 

131 Grand St. Brooklyn, N. Y.

EKSTRA!
CLEVELAND, OHIO

Adv. R. Skipitis kalbės per ra
dio Gegužės 19, nuo 11:30 
arba 1:30 vai. iš stoties 

W J A Y—Cleveland
Visi Ohio ir Įeitų valstijų Lie

tuviai per 200 mylių aplink Cle
velandą, kur neapsilankys Lie
tuvos svečias Adv. R. Skipitis, 
galės jį girdėti kalbant per ra-1 
dio sekmadienį, Gegužės 19 d., 
(kitame num. bus pranešta ti
kras laikas).

Kadangi ta radio stotis gerai 
girdima per 200 mylių aplinkui 
tai turės progą Adv. Skipitį iš
girsti visi Ohio, Kanados, Buf
falo, Niagara Falls, Detroito, 
Daytono, Akrono, Youngstowno 
ir vakarinės dalies Pennsylva
nijos Lietuviai. Nepamirškit 
dienos ir laiko.

Programas tsęis pusę valan
dos. Dainuos Akrono Lietuvių 
Draugiško Klubo choras.

DAYTON
DZIMDZI-DRIMDZI’ PALI

KO GERĄ ĮSPŪDI. Gegužės 
4 d. čia Barney Community sa
lėje koncertavo Chicagos artis
tai J. Olšauskas, A. Kaminskas, 
A. Labanauskas ir M. Yozavi- 
tas. Prie jų prisidėjo vietinė 
akordionistė p-iė C. Milašiūtė. 
Įžanginę kalbą pasakė M. K. 
Mockevičius, įvertindamas šių 
artistų veikimą meno srityje, 
Lietuvybės labui.

Jų programas susidėjo iš tri
jų dalių: komiškos, klasiškos, 
ir patriotiškos, šioje paskuti
nėje scenoje vyrai buvo apsirė
dę Lietuvos kareiviais, Olšaus
kas kaip vaidyla su kanklėmis 
ir paskui kaip kareivis. Sudai
navo patriotiškų dainų.

Po programo linksmai pasi
šokta. Dainų mylėtojų prisi
rinko pora šimtų. Atvažiavo 
keliolika iš toliau, iš Spring
field pribuvo, didelis buris, ir 
net iš Columbus atvavažiavo 
Juška, Preidas, Grigalienė, visi 
su šeimomis. Visi buvo labai 
patenkinti ir pageidauja vėl 
dzimdzius turėti. Artistai gavo 
pilną atlyginimą, ko jie yra ir 
verti. “D.” Rep.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Day tone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

BROOKLYNO - N. Y. IR
NEW JERSEY ŽINIOS

NEWARK, N. J.
Pereitą metą pas mus tapo 

sušauktas bendras Lietuvių su
sirinkimas iš kelių apielinkės 

į miestų, apkalbėjimui ir kėlimui 
pinigų Dariaus ir Girėno pa
minklui, kurį ėmėsi Chicagie- 
čiai ruošti statyti, šis komite
tas buvo pavadintas New Jer
sey Valstijos Taryba.

Bet prie to prisipynė Grigai
čio “antro skridimo” rėmėjai 
su savo bizniu, ir viršminčtas 
susirinkimas nutarė tris dalis 
surinktų pinigų siųsti Dariaus- 
Girėno paminklo fondui, o ket
virtą dalį antram skridimui.

Į komitetą tapo išrinkti veik 
visi iš Newarko (Kralikauskas, 
Trečiokas, Gudas), šis komi
tetas mažai skaitosi su didumos 
nutarimais: nieko nesiklausęs 
išmoka iš žmonių surinktus pi
nigus kam jie nori. ,

Pereitą rudenį Grigaičiui pa
skelbus apie rengimą “paskuti
nės večerijos” (Rugp. 26 d.) 
tikrinant buk po tos ‘večerijos’ 
lakūnas Vaitkus, tas ‘didis drą
sus oro karžygis” pakils ir lėks 
į Kauną, šis Grigaičio pasigar- 
sinimas taip jautriai palietė 
minkštas širdeles musų komi
teto kad komitetas greičiausia 
išsiuntė į Chicagos socialistų 
bedugnį “fondą” apie $700, o 
Dariaus-Girėno paminklo rei
kalams menkai ką paliko. Ko
mitetas dabar bent turėtų iš
duoti atskaitas parodant kaip 
ir kiek pinigų išmokėta.

Negana to. Dabar vėl tas 
pats komitetas be visuomenės 
pritarimo daro naują vajų, pa
taikaudami socialistams: ren
giasi pasitilsi Vaitkų Gegužės 
30 d. Newarko airporte, kad 
vėl galėtų traukti iš žmonių 
pinigus pakėlimui socialistų nu
smukusio autoriteto ir gelbėti 
Grigaičio tuščius kišenius.

Visiems aiškiai žinoma' kad 
tas ‘skridimas’ yra Chicagos 
socialistų darbas ir reikalas ir 
jų pareiga yra tuomi rūpintis, 
ne tautininkams ar sandarie- 
čiams. Socialistai sukolektavo 
savo ‘skridimui’ dusyk daugiau 
negu reikėjo, ir darbo neatliko, 
tai mums New Jersey Lietu
viams nėra logikos kištis į- so
cialistų reikalus ir savo laiką 
ir pinigus aikvoti. Juk tai aiš
kus rėmimas socialistų, neatsi- 
žiurint į jų suajkvojimą tūks
tančių dolarių iš skridimo fon
do.

Kaslink paties viršminėto ko
miteto, tai jau butų laikas vėl 
šaukti viešą susirinkimą, ko
mitetas privalo išduoti pilnas 
atskaitas, ir tada komitetas ar
ba turi būti perrinktas arba 
visai likviduotas, nes mums nė
ra jokio reikalo socialistus rem
ti ir jiems pataikauti.

Newarkietis.

LIET. ATSTATYMO
B-VĖS AKCININKU

ŽINIAI
Lietuvos Atstatymo Bendro

vės Kvorumui sudaryti komisi
jos vėliausiame atsišaukime į 
bendrovės šėrininkus buvo įsi- 
briovus klaida, būtent: pažymė
ta kad Bendrovės seimas šau
kiamas Gegužės 21 d., o turė
jo būti pažymėta Gegužės 20 d.

Tie šėrininkai kurie seime 
dalyvauti nesiruošia teiksis sa
vo įgaliotinius, jei jų dar ne
turi, greičiausiu laiku išsirink
ti ir savo įgaliojimą be mažiau
sio atidėliojimo ir ne vėliau 5 
dienų prieš seimą jiems išsiųst.

Kvorumui sudaryti komisija 
laiko savo pareiga akcininkams 
pranešti kad tie akcininkai ku
rie seime nedalyvaus ir savo 
įgaliojimų niekam neišduos, kai 
bendrovė bus likviduota, galės 
netękti savo teisių ir Bendrovės 
likučių pasidalinime dalyvauti 
negalės.

Kvorumui Sudaryti Koni.

DETROIT
MOTERŲ VAKARAS. Balan

džio 28 d. Draugija Lietuvos 
Dukterų surengė vakarą, su
vaidino komediją “Gražuolių 
Kontestas”. Po tam sekė dai
nos, kurias išpildė p. širvaitie- 
nė, p. Stankūnienė, p. Dailydie- 
nė, Bukšaitė, Juodsnukaitė ir 
J Balukas. Kaip veikalas taip 
ir dainos buvo atlikta gana ge
rai. žmonių atsilankė daug ir 
visi matomai buvo patenkinti, 
nes po programui dar nenorėjo 
skirstytis. Taipgi buvo atsi
lankę įžymių svečių, biznierių 
ir profesijonalų, būtent: Lietu
vis teisėjas Adv. Uvick, Dr. J. 
Jonikaitis, Brazis, Stepanaus
kai, širvaičiai, Jurėnai, Kairiai, 
Janeckai, Gailiunas, p. Varnec- 
kienė, Aukštikalniai-Hill, kurie 
užlaiko didelę biznio įstaigą, pa
čiame vidurmiestyje, ir dau
giau gerų simpatizatorių, kurie 
visuomet remia Lietuvių reika
lus. Todėl patartina visiems 
tik tuos biznierius kurie visa
dos dalyvauja musų parengi
muose ir gausiai paremia musų 
draugijas ir įstaigas.

Lietuvos Duktė.

PAJIEŠKAU 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. Atsišaukit tuoj. (20) 

Pi. Aksenavičius
7513 Lexington avė.

Cleveland, Ohio

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

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

Dirvos Eskskur sij a Lietuvon

SAN FRANCISCO, Cal.
KOMARAS IR GANSONAS 

ČIONAI. Rytinėse valstijose 
plačiai žinomi Lietuviai imti- 
kai, Juozas Komaras ir Jack 
Ganson-Karabinas, čia apsigy
venę labai gerai pasižymi.

Gansonas čia yra imtynių 
promoteris, užima aukštą vie
tą. čia gyvena jau apie trys 
metai. Komaras su žmona at
važiavo ir apsigyveno čia šių 
metų pradžioje, ir pasidarė po- 
puliariškas imtikas. Kor.

nl S
į

Tiesiog Į Klaipėdą be persėdimo
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Motorlaiviu Išplaukia

GRIPSHOLM GEG.-MAY 25
Kurie manot važiuoti i Lietuvą šį pavasarį, 
į Pasaulinį Lietuvių Kongresą -----  prisidėkit

arba 
prie 

šios ekskursijos — turėsit smagią, patogią kelionę.

Kurie manot važiuoti į Lietuvą ddbar tuoj ar vėliau •— apsilan
kysi ar apsigyventi — kreipkitės į “Dirvos” Agentūrą sau lai
vakorčių, pasų ir kitų dokumentų. — Laivakortes visomis lini
jomis — išplaukimai visais laikais — kelionė visais laivais. 3 
Per “Dirvos” Agentūrą galit prisidėti prie visokių ekskursijų 
kokios tik į Lietuvą rengiamos, nes "Dirvos” Agentūra y:a 
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

a
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
{vairios Žinios

Į LIETUVIŲ TRIBŪNA | VISOKIOS CHICAGOS i
ŽINIOS|

Chicagos antrašas: 1624 So. Western Ave. =

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

OKUPUOTOS LIETU
VOS MIESTAI

Visi žinome okupuotosios 
Lietuvos miestų pavadini
mus, tačiau retas težino ką 
nors smulkiau apie juos. 
Čia patiekiant trumpas sta
tistikas apie juos.

Sostinė Vilnius užima ar
ti 11,400 ha žemės ploto. 
1931 m. surašymo duomeni
mis be kariumenės jame bu
vo 193,337 gyventojai. Vil
niaus nejudomas turtas ver
tinamas 87,166,549 zlotus, 
jame yra 7,738 gyvenami 
trobesiai. Vilniaus skolos 
siekia 22,624,013 zlotų ir 
516,500 rublių (zlotas lygus 
apie 1 1. 10c.).

Gardinas užima 1,910 ha, 
turi 49,932 gyventojų, 4045 
gyvenamų trobesių, ir 2,- 
107,000 zlotų skolos.

Suvalkai, kur buvo pasi
rašyta garsi Gen. Želigov
skio smurtu sulaužyta su
tartis su Lietuva, užima 
3,510 ha, turi 21,957 gyven
tojų, 1893 gyvenamus tro
besius, ir 2,031,000 zl. sko
lų.

Lyda užima 2,830 ha, tu
ri 19,490 gyventojų, 2,175 
gyvenamus trobesius, mies
to ii1 turto vertė siekia 4,- 
247,827 zl., o skolos 709,165 
zlotų.

Augustavas užima 7,980 
ha, turi 12,117 gyventojų; 
1,523 gyvenamus trobesius, 
ir 843,000 zl. skolų.

Švenčionys — 770 ha plo
tą; 5,893 gyventojų; 826 gy
venamų trobesių; turto ver
tė 691,745 zl.; o skolos — 
144,508 zl.

Trakai — 1,580 ha; turi 
2,805 gyventojų; 407 gyve
namu trobesiu; turto vertė 
588,883 zl.; skolų — 45,309 
zlotų.

Vileika — 2,730 ha; 5840 
gyventojų 894 gyvenamų 
trobesių; turto vertė 2,235,- 
360 zl., skolos — 370,135 zl.

Naugardukas — 1,730 ha 
plotą; turi 9,567 gyvento
jų; 1,055 gyvenamų trobe
siu; turto vertė 1,573,338 
zl.; skolų — 700,072 zl.

Seinai — 640 ha; 3,409

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.

Chicago, Ill,

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

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

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

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

U£ TUMIAI

DIRVA”
BARIUS

6820 Superior Avenue 

gyventojų; 390 gyvenamų 
trobesių; 89,037 zl. skolų.

Snmrgonys — 380 ha plo
tą ; 4,090 gyventojų; gyve
namų trobesių 810; turto 
vertė 547,564 zl.; o skolos 
148,216 zl.

Švenčionėliai — 200 ha; 
3,833 gyventojų; 670 gyve
namu trobesiu; turto vertė 
104,931 zl.; skolų 21,760 zl.

Disna — 590 ha; turi 4,- 
806 gyventojus; 870 gyve
namu trobesiu; turto vertė 
1,187/472 zl.; skolos — 17,- 
914 zl.

Druskininkai — geriau
sias okupuotos Lietuvos ku
rortas — užima 110 ha; tu
ri 2,098 gyventojų; 583 gy
venamų trobesių; 15,198 zl. 
skolų.

Ašmena užima 3,220 ha., 
turi 7,334 gyventojų; 982 
gyvenamų trobesių; turto 
vertė 1,490,175 zl; skolos — 
519,546 zl. Tsb.

PALĖVENĖ
Kur ponų 'kaulus kunigas 

sudegino, o auksą bene 
sau pasiėmė

Palėvenė randasi Pane
vėžio apskrityje. * Apie ši 
bažnytkaimi Lietuvoje ma-' 
ž: i kas žino. Spaudoje jos 
vardas labai retai tik iš ko
kio turisto pakliūva. Jei | 
kas bažnytkaimio vardą ir 
žino, bet kreipia. Į ji domės 
tik tiek kiek kreipiama j 
paprastą kaimą. Tai kaltė 
musų kad mes stengiamės 
patirti apie svetimus kraš
tus, bet nepasistengiam pa
žinti savo krašto gražių ir 
garsių vietų.

Iš visko matyti kad Palė
venės kraštas buvo turtin
gų dvarponių ranpose. Baž- j 
nyčia statyta 1640 metais 
i‘r ji priklausė ponams, nes 
jie ją pastatė ir po ja išsi
mūrijo sau laidojimui krip
tas. Įdomi muro bažnytėlė, 
dar Įdomesnės jos skulp
tūrinės statulos, kurios čia 
visus paveikslus pavaduoja. 
Apžiūrėdamas bažnyčią pa
junti tų laikų dvasią ir po
pų galybę, nuo kurios mu
žikėlis drebėjo.

Po bažnyčia, laidodavo 
dvarponius ir tų laikų di
džiūnus. Jų lavonai buvo 
papuošti Įvairiomis brange
nybėmis. Karstams subi- 
ėjus, subirėjo ir ponų kau

lai, tarp kurių blizgėjo auk
siniai žiedai, ąpirankiai ir 
etežiai. Dabar po bažny- 
ia palysti nebegalima, nes 

kriptos anga užmūryta.

Cleveland, Ohio

Skiepuose nebėra kaulų 
nei aukso, o tik pelenai.

Štai ką apie tai pasakoja 
vienas senas bažnyčios tar
nas. Prieš karą Į Palėvenę 
buvo atkelta kunigas, kuris 
sumanė skiepus išvalyti kad 
kaulų puvimas ir pelėsiai 
negadintų bažnyčioje ir ap
link ją oi'o. Kunigas su vie
nu savo ištikimu tarnu su
rinko visus kaulus ir sune
šęs ant šventoriaus sudegi
no, o pelenus supylęs atgal 
Į skiepą užmūrijo ji. Nuo 
to laiko niekas nebekalbėjo 
apie brangenybes, nes žmo
nės tikėjo kad sykiu su kau
lais ir brangenybės sudegė. 
Bet buvo kitaip. Kunigas 
ne paikas auksą deginti. 
Kad deginta kaulai, yra li
kus ant šventoriaus to ug- 
niakurio žymė.

Be to, bažnytkaimyj ran
dasi buvusio vienuolyno rū
mai, kurie daug ką pasako: 
kaip Lietuvis buvo neper
galimas išsižadėti savo tė
vų dievų, savo tikybos, kul
to ir papročių. Taigi ši vie
ta be abejonės stovi gra
žioj gamtiškoje vietoje, nes 
dvarponiai nei vienuoliai 
nemėgo skurdžios gamtos.

Petras Kriukelis.

SAKO, LAIKAI GERĖJA
Laikraščiai nuolat skelbia 

Chicago.) laikus gerėjant, kai 
kas ir kalba kad darbų prade
da atsirasti daugiau, nes fab
rikai pradedą gauti naujų už
sakymų, o keturios firmos ga
vę tiek užsakymų kad jų išpil
dymui leisią darbus pilnu bė
giu, po 24 valandas paroje. Ar 
ilgai darbymetis tęsis, nežinia.

NAUJAS VYSKUPAS
Gegužės 1 d., šv. Vardo ka

tedroj Kardinolas Mundelein 
konsekravo LaCrosse sufraga
ną Griffin tituliariu vyskupu 
Lyddos vyskupijai Palestinoje. 
Kadangi Palestinoj katalikų, yra 
nedaug todėl naujasis vysku
pas negalėdamas ten išsilaiky
ti pasiliks ir toliau LaCrosse 
vyskupijoj, Wisconsin valstijoj.

KOMUNISTAI
IŠNAUDOJA PROGAS

Lietuviški komunistai tai 
kaip čigonai, išnaudoja visas 
progas. Vos tik atvyko į Chi- 
cagą Lietuvos svečias Adv. R. 
Skipitis, komunistai jau šaukia 
Lietuvių auditorijoj savo “dar
bininkų masmitingą” ir kviečia 
ten p. Skipiti į savo “rekolekci
jas”, kad jis atsakymų jiems Į 
kelis jų klausimus, kaipo “fa
šistų vadas”. Vargiai p. Ski
pitis kreips i tai domės, bet ko
munistai visgi susikvies buri 
lengvatikių, pritauzys jiems vi
sokių niekų, ir paskui pasirinks 
kiek aukų “kovai su fašizmu”, 
or ir pramoga. Tik komunistai 
taip moka žmones mulkyt.

-------------- ------------------------ - ------------------------..J.

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO FONDO 
KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

ĮSPŪDINGOS APEIGOS PRIE DARIAUS- 
GIRĖNO PAMINKLO PAMATU KASIMO

Jau musų didvyriams Dariui 
ir Girėnui amžinos atminties 
meniško paminklo darbai pra
dėti, kuriuos pradėjome su di
džiausiomis iškilmėmis Gegužės 
5 d., ir tas pradėtas darbas bus
varomas pirmyn, kad garbingu 
musų didvyrių dvimetinėse žu
vimo sukaktuvėse butų galima 
atidengti jiems didingas pamin
klas. O tos dvimetinės sukak
tuvės bus Liepos 17 d.

I Iki tai dienai, laiko visai ma- 
! žai beturime, o paminklo staty- 
Į mui dar ne visa rėikalinga pi- 
Į nigų suma yra sukelta, dar 
trūksta apie poros tūkstančių 
dol'arių.

Todėl nuoširdžiai prašome vi
sų organizacijų ii' paskirų as
menų prisidėti prie to prakil
naus darbo ir prisiųsti savo au
ką paminklo statymui. Taip 
pat prašome padėti platinti mu
sų komiteto išleistas fotografi
jas Dariaus-Girėno, parinkti

“ANTRAS SKRIDIMAS” VĖL
ATIDĖTAS: “BLOGAS ORAS”

Chicagos socjalistėliai rengė 
lakūno Vaitkaus ir Grigaičio 
‘Baltos Gulbės’ išstumtuves iš 
Chicagos, kad kuogreičiau jų 
atsikračius. Jau rytinėse val
stijose surikiuota pasitikimai 
ir viskas, bet štai Gegužės 5 d. 
Chicagoje rengtos ‘išleistuvės’ 
vėl neįvyko....

Atlaikyta ir banketas ir pa
sakyta kalbos, net atsilankė 

I Tautiškų Hodurnįnkų Synodo 
Prokuroras Adv. Bagočius dar
bą pagreitinti, bet ‘antras skri
dimas’ turėjo 4 pasilikti Chica
goje.

Gegužės 4 d. ‘Naujienos’ pa
skelbė ‘Ekstra’ kad ‘išleistuvės’ 
Gegužės 5 d. ‘del blogo oro’ vėl 
atidedamos. .. . Atidėta kitai 
kuriai dienai, bet ilgai rengtą 
5 dieną lakūnas neišlėkė.

Aiškinta buk atidėta išleis
tuvės del lietaus ir užlijimo air- 
porto, kur ‘Balta Gulbė’ turėjo 
nusileisti (ar pakilti).

Bet žmonės kalba visaip: 
vieni sako kad ‘išleistuvių’ ne
bus iki nebus surinkta visi pi
nigai (dar trūksta apie $3,000), 
kiti sako kad lėktuvas negata- 
vas; kiti kalba jog Grigaitis 
tyčiomis išleistuves atidėjo, nes 
tą pačią dieną rengta iškilmės 
pamatų kasimo Dariaus Girėno 
paminklui, kur žmonės suėję, 
paskui į išleistuves nevažiuos, 
ir Grigaitis negalės padaryti 
gana biznio lėktuvą^ išpirkti iš 
‘nevalios’.

Lietuvoje patartina rengtis 
kuogreičiausia ‘Baltą Gulbę’ 
pasitikti, nes jau visai neužil
go, kada nors rudenį, ji tikrai 
išskris iš Chicagos.... Rep.

ŠALTA GEGUŽĖS PRADŽIA
Nors šymet pavasaris per

dėm šaltas, tačiau Gegužės 3 
d. buvo tokia, kokios Chicagoj 
nebuvo nuo 1907 metų, šaltas 
lietus su dideliu, žiauriu vėju, 
virto sniego dargana ir prie7 
miesčiuose sniegas net storokai 
pridengė žemę. Toks šaltas pa
vasario oras sulaiko ir visą 
gamtos atgijimą.

LIETUVOS SVEČIAS 
CHICAGOJE

Lietuvos svečias Adv. R. Ski
pitis į Chicagą atvažiavęs rado 
čia jam parengta daug įvairių 
Lietuviškų pramogų ir mitingų, 
taip kad kasdien ir kas vaka
ras užimtas.

Gegužės 5 d. svečias dalyva
vo iškilmėse Dariaus-Girėno pa
minklo pamatams žemės praka
simo; pasakė prakalbą, ir su 
Lietuvos konsulu prakasė žemę 
paminklo kampiniam akmeniui. 

aukų ir surengti kokią pramo
gą, vakarą, koncertą, banketą 
ar koki kitokį parengimą ir li
kusį pelną prisiųsti šio pamin
klo fondui.

Visos aukos ir bent kokia pa
galba bus komiteto priimta su 
dideliu dėkingumu.

Brangus Lietuviai! Visi jau
slume šventą priedermę prisi
dėti prie to kilnaus darbo pa
statant musų didvyriams am
žiną paminklą, kuris per amžius 
įspūdingai vaizduos ir nuolat 
primins visiems dviejų Lietu
vių pergalę, perskridus Atlan- 
tiko vandenyną, ir jų nekaltą 
auką.

S u si rasinėj an t ir aukas siun
čiant adresuokite:

V. Rėkus, sekretorius, 
1840 Wabansia avė.

Chicago, Ill.
Pirm. — R. A. Vasalle, 
Ižd. — J. Krotkus.

“ANTRAS SKRIDIMAS” 
ATIDĖTAS

Chicagos cicilikai rengė an
tras “išleistuves” savo “Litva- 
nikos” ■ ir antrą atsisveikinimą 
su Vaitkum, Gegužės 5 d., ir 
siekė tose išleistuvėse panau
dot Lietuvos svečią p. Skipitį. 
Garsino tai visokiais budais ir 
svarbos pridavimui tikrino kad 
dalyvaus ne tik p. Skipitis bet 
ir jų. “kunigaikštis” Bagočius.

Bet artinantis ' skirtai dienai, 
kaž kodėl paliovę garsinę Adv. 
Skipitį ir garsino jau kad į tą 
jų jomarką atvyks net Rusijos 
ambasadorius iš Washingtono, 
kuris kviesiąs Vaitkų nuskristi 
net ir į Maskvą! Jau Kauno 
neužteko....

O galiausia viskas “persimai
nė” ir jau pagarsinta kad “iš
leistuvės, aviacija ir atsisvei
kinimas” atidėta kitam laikui, 
nes. .. . blogas oras. .. . peršla- 
pia, ir tt........

PIRMUTINIS PIKNIKAS
Pirmutinis šio pavasario Chi

cagos Lietuvių piknikas bus' tai 
dienraščio “Draugo” piknikas, 
kuris Įvyks šį sekmadienį, Ge
gužės 12 d., Vytauto Darže, 
prie 115-tos , gatvės. Piknike 
kalbės ir Lietuvos svečias, Adv. 
R. Skipitis.

Į šį pikniką rengiasi visi Lie
tuviai, katalikiškų ir tautiškų 
pažiūrų, nes dienraštis “Drau
gas” Lietuvių visuomenei tar
nauja ne tik katalikiškai bet ir 
tautiškai. Jis labai daug pasi
darbavo ir Dariaus-Girėno pa
minklo fondui. Ypatingai “Dr- 
gas” daug pasidarbavo surengi
mui iškilmių Dariaus-Girėno 
paminklo pamatų pašventinimo 
kurios visapusiškai pavyko, ge
riau negu tikėtasi.

Taigi visi Chicagos Lietuviai, 
rengkites i “Draugo” pikniką. 
Rengkites jau šiandien, kad at
ėjus sekmadieniui laiku iš na
mų išvažiuotumėt. Piknikas 
prasidės 11 vai. ryto.

ŠELPIMO KRIZIS
Federalei valdžiai atsisakius 

laikinai duoti pinigų Illinois 
valstijai bedarbiams šelpti, ir 
valstijos legislaturai trečiu Bal
savimu atmetus gubernatoraus 
prašymą leisti padidinti “par
davimo taksus”, atsirado krizis 
vargšų šelpime, nes nėra iš kur 
tam tikslui pinigus imti. Da
bar Cook apskritis deda pastan
gas radimui būdų kaip galima 
butų aprūpinti savo vargšus 
reikalinga pašalpa, nes komu
nistai jau juos kursto prie vi
sokiu riaušių. ." ■ I

Gegužės 5 diena buvo įspū
dinga Chicagos Lietuviams die
na — tai pradžia darbo atida
vimui garbės musų Sparnuo
tiems Oro Karžygiams, Dariui 
ir Girėnui, kurie prieš du metu 
Gegužės mėnesį iš Chicagos pa
kilo, vėliau perskrido Atlanti
ką, ir tik atlikę savo garbingą 
pasiryžimą žuvo prie Lietuvos 
slenksčio.

Virš d&sėtko tūkstančių mi
nia susirinko prie ineigos į 
Marqeutte Parką ir dalyvavo 
tose įspūdingose ceremonijose.

Diena buvo graži, kaip tik 
tinkama tokiai iškilmei.

Programas prasidėjo benui 
grojant Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Po beno, dainavo Dai
nos choras “Vilnius” ir kitas 
dainas. Baigiantis muzikai, pa
dangėje pasigirdo orlaivio uži
mąs. Pasirodė orlaivis, kuris 
sukosi virš žmonių galvų, vis 
leisdamasis žemyn ir žemyn. 
Pagaliau pasiekęs tinkamą že
mumą, lakūnas iš aukštumos 
paleido du bukietus gėlių. Vie
nas bukietas nusileido čielas, 
antras ore išsiskleidė ir rožės

LIETUVOS SVEČIO ADV. R. SKIPIČIO 
PRAKALBOS CHICAGOJE

Chicago. — Lietuvos svečias, 
Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti pirmininkas Adv. Rapo
las Skipitis į Chicagą atvyko 
Gegužės 2 d. vakare. Geležin
kelio stotyje jį pasitiko buris 
Lietuvių inteligentų ir veikėjų. 
Artimesniam susipažinimui su 
svečiu, Stevens viešbutyje bu
vo surengta vakarienė. Sekan
čią dieną malonus svečias su 
Lietuvos konsulu p. Kalvaičiu 
vizitavo Lietuvių įstaigas ir ar
čiau susipažino su Chicagos 
Lietuvių kolonijomis.

Gegužės 4 d. McKinley Park 
auditorijoj svečias sakė pirmą 
savo viešą prakalbą Chicagoje. 
Prakalbų tvarką vedė Dr. Rut
kauskas. Trumpas prakalbėles 
pasakė ir svečią sveikino: var
du Amerikos Lietuvių Sąjun
gos, tos sąjungos pirmininkas 
Inž. B. F. Simons-Simokaitis; 
vardu SLRKA., vardu Katalikų 
Federacijos ir vardu “Draugo” 
redakcijos, L. šimutis; “Mar
gučio” redakcijos vardu, kom
pozitorius A. Vanagaitis.

Svečio prakalbos pasiklausy
ti susirinko apie 500 Lietuvių, 
senesnio amžiaus ateivių. Gerb. 
Skipitis kalbėjo arti tris valan
das, ir susirinkusieji mielai bu
tų klausę antra tiek, nes advo
katas kalba grynai Lietuviškai, 
aiškiai ir gyvai, vaizdingai, ne
nukrypdamas nuo temos. Pir
mu atveju jis žodžiu ir diagra- 
mais aiškino dabartinį ekono- 
mišką-kulturišką Lietuvos sto
vį. Jis vaizdžiai parodė kad 
Lietuva ekonomijoj, kultūroj ir 
apšvietoj dabar jau ne ta Lie
tuva kokią mes palikome senes
niais laikais. Antroj savo kal
bos dalyje malonus svečias ap
sakė Klaipėdos padėtį, prieti
kius Lietuvių su Vokiečiais, ir 
visas kliūtis del kurių negali
ma urnai visą padėtį pakreipt 
ot ir pramoga. Tik komunistai 
ir antra kalbos dalis susirinku
siems buvo labai įdomi ir žin
geidi, todėl klausytojai viską 
iki galui ramiai išklausė. Del 
laiko užsitęsimo ir jau vėlaus 
vakaro, apie Vilniaus reikalus 
ir savo Amerikon atvykimo tik
slą gerbiamas svečias kalbėjo 
labai trumpai. Prižadėjo apie 
tai plačiau papasakot kada nors 
kitą kartą.

Tos pačios dienos vakare p. 
Skipitis kalbėjo dar per radio 
ir vienos organizacijos parengi
me, bet kad jau buvo pavargęs 
tai irgi kalbėjo tik trumpai, 
paviršutiniai paaiškindamas sa

pasileido kaip dideli gabalai 
kraujo. Vaizdas buvo gražus 
ir įspūdingas. Orlaivyje buvo 
lakūnas James-Janušauskas. Po 
numetimo gėlių lėktuvas vėl 
pasikėlė ir apsukęs keletą kar
tų ratu aplink susirinkusius, 
nuskrido sau.

Po to sekė kita programo da
lis: kalbos. Paskutinis kalbė
tojas buvo Lietuvos svečias 
Adv. R. Skipitis. Jam baigus, 
kalbėtojai nulipo nuo estrados 
ir priėjo prie tos vietos kur 
paskirta paminklas statyti, pra
kasti žemę pamatams padėti. 
Pirmiausia prakasė žemę Adv. 
Skipitis, paskui teisėjas Harti- 
gan, Konsulas Kalvaitis ir pa
minklo komiteto nariai. Po jų 
kas tik galėjo priėjo prie išrin
ktos vietos ir pasiėmę spatus 
prisidėjo savo maža dalimi.

Iškilmės pavyko kuogeriau- 
sia. Visi dabar laukia kada 
galės nueiti paminklo atidengi
mo iškilmių dieną, kuri paskir
ta Liepos 17, ir dalyvauti pa
ties paminklo atidengime.

Programo vedėjas buvo Adv. 
C. P. Kai.

vo atvykimo tikslą — organi
zavimą Pasaulio Lietuvių Kon
greso, kuris įvyks šį Rugpjūčio 
mėnesį, Kaune. LSB.

VAGAGAIČIO BYLA 
SU “NAUJIENOMIS”

“Naujienų” apeliaciją byloje 
su komp. A. Vanagaičiu apelia
cijos teismas viską grąžino pir
mesnių teisman (Geg. 6), kad 
šis teismas bylą peržiūrėtų iš- 
naujo, išklausytų Vanagaičio 
visus liudininkus, ir nuosprendį 
išduotų ne pats teisėjas bet 
prisaikinti sprendėjai (grand 
jury).

Pirmesnėje byloje nebuvo iš
klausyti visi Vanagaičio liudi
ninkai, ir. nuosprendį išdavė 
pats teisėjas, ne prisaikinti 
sprendėjai.

NAUJI KATALIKŲ KUNIGAI
Balandžio 27 d. šv. Marijos 

katalikų dvasiškos seminarijos 
koplyčioje Kardinolas Munde
lein konsekravo 40 naujų ku
nigų, kurie iki Gegužės 8 die
nai savo parapijose laikys pir
mas mišias. Iš pavardžių nau
jųjų kunigų surašo nesimato 
nei vieno Lietuvio.

MIESTO 100 METŲ 
SUKAKTUVĖS

Chicagos artimam miesteliui 
Waukegan šymet sukanka 100 
metų jo amžiaus, todėl nuo 30 
Birželio iki 4 Liepos Waukega- 
ne bus didelės iškilmės tų su
kaktuvių paminėjimui. Į iš
kilmes rengiasi daugel kas ir 
iš Chicagos. Kadangi Wauke- 
ganas yra nemenka ir gana se
noka Lietuvių kolonija tai ro
dos kad kai kas ir iš Chicagos 
Lietuvių iškilmėse dalyvaus.

PADEGĖ 50 GAISRŲ
Chicagoje suimta vienas 30 

metų vyras, rašytojas, kuris 
prisipažino padegęs 50 gaisrų, 
vien tik tam kad jam patinka 
sujudimas laike gaisro. Jisai 
negalėjo susivaldyti nuo to dar
bo.

VEDYBŲ LAIDAMS 
VALANDOS

Iki šiol Chicagoj vedybų lai
dų išdavimui nebuvo aprube- 
žiuota valandos, todėl “nakti
niai paukščiai” jų reikalaudavo 
net ir vėlyvu nakties laiku. Da
bar Illinois valstijos legislatu- 
ra išleido įstatymą sulyg kurio 
vedybų laidai turi būti išduo
dami tik tarp 8 vai. ryto iki 6 
vai. vakaro,



KĄ DARYSIM SU BRANGIAIS SLA. PONAIS?
j.-------------------------------------------------------------------------------------------

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje gyvena jau pen
kiasdešimtą metą, ir ta or
ganizacija buvo musų pasi
didžiavimas, Lietuvių gar
bė, nes niekur kitur pasau
lyje Lietuviai nieko kito pa
skiro tokio didelio neturi.

Bet jau keliolika metų 
'kaip, politiniais sumetimais, 
j vadovus renkama žmonės 
iš tolimų miestų, kurie la
bai brangiai atsieina.

Nors jie buvo apšaukti, 
kaip pav. iždininkas, “fi
nansų žinovais”, bet savo 
žinojimu nieko naudos or
ganizacijai nepadarė, išsky
rus kad SLA. turi užmokė
ti šimtus dolarių už jo ke
liones ir sugaištis.

S.L.A. centras yra New 
Yorke, ir tame krašte yra 
gabiausių žmonių būti ir iž
dininkais ir iždo globėjais, 
tačiau SLA. turi laikyti, lyg 
kokią uždėtą bausmę, Chi- 
cagietį iždininką ir vieną 
iždo globėją ir jiems mokė
ti šimtus dolarių už kelio
nes ir už kelias dienas dau
giau sugaišties.

Štai “Tėvynėje” vėl pa
skelbta atskaitos, kuriose 
parodo kad tik už vieną P. 
Tapybos suvažiavimą išleis
ta $855, ir dar prie to iždi
ninkas kitoje vietoje pa
skelbta paėmęs $143 “kelio
nės ir sugaišties” pinigų.

Reiškia, virš $1,000 už 
Pild. Tarybos pasijudini
mą. O tas nėra reikalinga: 
jeigu Dr. Stanislovaitis už 
savo tą patį darbą, sugaiši- 
mą ir posėdžiavimą paima 
tik $47,64, kodėl Gugiui ir 
Mikužiutei turi būti išmo
kėta po keturis sykius dau
giau (Gugiui $172.65, Miku
žiutei $174.60).

Todėl kad Dr. Stanislo- 
vaičiui atvažiuoti į New 
Yorką ima 3 valandas, o 
aniem dviem brangiem po
nam po visą parą lai'ko, ir 
šalip jų ekstra sugaištamų 
dienų, labai brangiai ša- 
tuoja geležinkeliai.

Mažiuknai iš Pittsburgho 
išmokėta $124.12, Bagočiui 
iš Bostono $108. Mockui iš 
Bostono — $90. Vis už tą 
patį posėdį.

Mockus, beje, turi važinė
ti į Chicagą pas iždininką 
kada reikalinga, ir reikia 
ta didelė išlaidų dalis ap
mokėti.

Jeigu SLA. Pild. Taryba 
šiais sunkiais laikais butų 
arti New Yorko, kur už po
sėdį neatsieitų daugiau $50 
(panašiai kaip Dr. Stanis- 
lovaičio), Susivienijimui at
liktų kas sykis po $700.

Nariai,, pagalvokit dabar 
ką daryti su brangiais po
nais, kad atėjus sekantiems 
SLA. Pild. Tarybos rinki
mams galėtumėt pasistaty
ti sau ekonomišką valdybą.

Juk juokas ima skaitant 
apyskaitas: paskolų bedar
biams nariams teduota $95, 
o tik šešių ponų suvažinėji
mas ir kelių dienų posėdis 
New Yorke paima virš tūk
stantį dolarių SLA. pinigų!

Gana brangių, “aukšto 
stono” ponų, gana mokėti 
tūkstantinės už kiekvieną 
Pild. Tarybos -posėdį. Lai
kas nužiūrėti rimtus, idea
listus SLA. narius arti cen
tro gyvenančius, ir juos pa
statyti į vadovybę.

Sukankant Susivienijimui 
50 metų gyvavimo, reikia 
pradėti naujas lapas, ir at
gaivinti organizaciją rimto 
Lietuviško darbo pagrindu, 
ne leisti toliau ja naudotis 
tokiems kurie savo laiką la
bai brangina.

Motinos Dienas
Prezidentas Roosevelt iš

leido proklamaciją primin
damas Amerikos žmonėms, 
jog Gegužės 12-ta diena šy- 
met yra Motinos Diena.

Amerikoje Motinos Die
ną . įvedė Prezidentas Wil
son 1914 metais, paskelbda
mas antrą sekmadienį Ge
gužės mėnesio kaipo šventę 
prisiminimui motinų.

Motinos Diena įvesta ir 
Lietuvoje, kaip ir tūlose ki
tose šalyse.

Lietuvių Spaudos Biuras
Šiose dienose Chicagoje 

pradėjo veikti Chicagos ži
nių teikimo įstaiga, Lietu
vių Spaudos Biuras.

Biuro iniciatorium yra 
—Už namo duonos riekė.

Mėnulis.

VAI UŽ KĄ?
(Prieškarinių laikų eilės)

Vai už ką aš taip myliu tave, Lietuva, 
Jog manyj tu stipriau-nei gyvybė, gyva! 
Vai už ką aš tave pamylėjau labiau 
Negu laimę, kurios nebelaukiu, vai, jau...
Nebelaukiu jau sau, vien tik trokštu kad tu 
Sviestum žemei visai su sauluže kartu.
Vai už ką pamylėjau tave, Lietuva, 
Pamylėjau tave visa siela sava?!
Pamylėjau tave užu drąsą tėvų, 
Už Anapilę šviesią senųjų dievų. 
Už saulėlaidį liūdną šventos jų garbės, 
Kur lig paginos amžių mums kaitriai žibės. 
Už apleistas žinyčias, ugnis išžarstytas, 
Kurių nepasveikins jau rytas....
Pamylėjau tave už didvyrių kapus, 
Kur, lyg amžių sargai, tavo saugo laukus. 
Užu kaulus prabočių, kur žemėj dūlėja, 
Tai už ką aš tave pamylėjau!
Bet labiausia tave pamylėjau, skaisti, 
Už tai jog taip daug, vai taip daugel kenti. 
Užu ašaras tavo. . . . Gaivia jų rasa 
Gal išnaujo atgims mus’ žemelė visa. .. .
Užu vieką tą didįjį tavo, kurį, 
Lietuva, tu savyje turi!....
Bet labiausia už musų kariones, vargus, 
Kur pamatu rytdienai bus. .. .
Tai už ką aš taip myliu tave, Lietuva, 
Jog brangesnė tu man negu laime sava!

22.VII.1912. —Liudas Gira.

NEMUNĖLIS
Tavo mėlynas vanduo 
Lyg erdvė žavingas, 
Ir pakrančių ąžuolai 
Šlama paslaptingai.
Tavo žydinčios lankos
Kaip saulėta diena,
Skaistus džiaugsmo- Spinduliai 
Apgaubia kiekvieną.
Tavo mėlynas vanduo 
Tylus ir vylingas, 
Jis nuo amžių šia vaga 
Slenk’ jūron, galingas.

Jokniunaii < J, Janušcvičius»

Inž. B. F. Simons-Simokai- 
tis, Amerikos Lietuvių Są
jungos pirmininkas. Vedė
jas yra žinomas senas laik
raštininkas V. S. Jokuby- 
nas.

Kadangi Chicaga yra A- 
merikos Lietuvių sostinė, 
ir Lietuvių turi daugiau ne
gu Kaunas, tą spaudos biu
rą gerai sutvarkius Ameri
kos ir net kitų šalių Lietu
viai turėtų įdomių žinių a- 
pie to didmiesčio Lietuvių 
gyvenimą.

Norėjo “Suvažinėti” 
Traukinius

1934 metų automobilių 
nelaimių statistikose pažy
mėta kad 1,287 automobilis
tai užsimušė įlėkdami į šo
ną gelžkelių vagonų. Jie 
ar miegojo ar įsisvajoję va
žiavo kad nematė jog sker
sai jų kelią važiuoja trau
kinis su vagonais.

Šiaip traukiniai pernai 
užlėkė ant 3,322 automobi
lių, kuriuose 287 žmonės 
užmušta ir 1,865 sužeista.

KANKLĖS - LIETU-1 
VIŠKOS MUZIKOS 

KARALIUS
Lietuvos šventųjų ąžuolų go

jai, skaisčių vaidilučių kursto
mi amžinos ugnies aukurai, 
kalnų dvasios ir prabočių šešė
liai dabar mums atrodo kaip 
gražus, svajojamas sapnas. Tie 
praeities pasakingi žygiai, di
dingi piliakalniai, žaliomis lan
komis apklostyti, dabai- mums 
amžių pasakas seka be žodžių. 
Taip anuo metu, taip dabar, 
kanklės, skudučiai, ragai, vam
zdžiai vėl musų tėvynėje atgy
ja, vėl pradeda skardenti traš
kančių girių šalyje, vėl prade
da gaivinti laisvą Lietuvišką 
dvasią.

Kanklės tai Lietuviškos mu
zikos karalius, tai vienintelis 
kanklinis stygų instrumentas. 
Senovės laikais .kanklininkai 
buvo visų Lietuvių labai mė
giami ir gerbiami. Pamažu 
kanklės užviešpatavo musų ša
lį, jos audrindavo visus Lietu
vius savo skambia muzika ir 
vaidilų dainuojamomis daino- 
nomis. Lietuvos didieji kuni
gaikščiai visi buvo kanklių mė
gėjai. Istoriniai raštai sako 
kad jokios kunigaikščių dvaro 
iškilmės neapsieidavo be kank
lių muzikos.

Kanklės, ragai, skudučiai ir 
kiti Lietuviškos muzikos in
strumentai tol skambėjo kol 
buvo nepriklausoma Lietuva ir 
laisva Lietuvių tauta. Po 1569 
metų Liublino unijos, pradėjo 
nykti Lietuviškumas, Lietuviš
ki papročiai, žaidimai, dainos, 
muzika, net kalba ima skęsti 
Lenkiškoje įtakoje. Visur pra
sideda tautinis išsigimimas. Tik 
musų kaimas nenutraukiamai 
suaugęs su Lietuviška dvasia, 
Lietuviška daina ir tautine mu
zika ją saugojo ir mylėjo.

Pagaliau, kai Lietuva atiteko 
Rusijos vergijon (po 1795 me
tų), kanklės tegalima buvo už
tikti tik namų palėpėse, štai. 
Dr. Vincui Kudirkai Rusų žan
darai draudė kankles laikyt ant 
rašomo stalo. Tai buvo di
džiausias Lietuviškos muzikos 
persekiojimo laikotarpis.

Vokiečių okupacijos metu. 
Saliamonas Banaitis ir Pranas 
Puskunigis Kaune, dabarti
niuose valstybės teatro rūmuo
se sudarė pirmutinį kanklių 
koncertą. šimtmečius tylėju
sios kanklės vėl prabilo. Tai 
buvo 1916 metais Sausio 12 d.

Nuo to laiko kanklių muzika 
ėmė atgyti visoje Lietuvoje. 
1925 metais įsisteigė Lietuvos 
Kanklininkų Draugija, kuri da
bar Kaune turi savo mokyklą. 
1928 metais buvo pirmas kan
klių koncertas per radio. Juo 
susidomėjimas buvo didžiau
sias. Daugelio kraštų spauda 
rašė apie šį koncertą ir gražiai 
atsiliepė apie atgijusias Lietu
viškas kankles.

Drauge su kanklėmis plačiai 
atgijo ir skudučiai bei ragai. 
Skudučiai mėgiami ypač jau
nuomenės. Jaunimo organiza
cijos jau daug kur turi savų 
kanklių ir skudučių orkestrus.

Tsb.

LIETUVOJE KNYGA UŽKARIAUJA 
KAIMĄ

Lietuvoje kaimų žmonės dar ne taip 
senai pradėjo pamėgti laikraštį. Kiek an
ksčiau kaimų gyventojai, nors skaityti jau 
mokėjo, neprisirengdavo laikraščių pre
numeruoti, šviestis, lavintis. Dabar labai 
retoj ūkininko sodyboj nerandame stalo be 
laikraščio. Ir tai ne vieną laikraštį skai
to bet kelis.

Knygai kelias į kaimą daug sunkesnis. 
Ilgesnių veikalų Lietuvos žmonės dar ne
moka lengvai skaityti. Be to, knygos kaš
tuoja brangiau negu laikraščiai. Todėl ne 
visi įstengia dažniau knygų nusipirkti.

Tai matydamos, knygų leidimo bend
rovės sumanė naujus budus Lietuviškai 
knygai tiesti kelią į kaimą. Jos loterijos 
pagalba duoda galimumo kiekvienam pilie
čiui už pusę lito išlošti gana vertingų kny
gų. Todėl daugelyje,. Lietuvos miestų ir 
miestelių vyksta knygų loterijos, per ku
rias knygos plačiu mastu pradeda užka
riauti kaimą. Taip pat knygų leidimo ben
drovės kaimui žymiai papigino knygas, o 
kai kurie laikraščiai naujesnius veikalus 
duoda kaip priedą savo skaitytojams.

Į knygų skleidimo darbą ateina mo
kyklos, organizacijos, savivaldybės ir vals
tybė. Šios visos įstaigos kaimuose stei
gia knygynus ir skaityklas. Retame kai
me šiandien nerasime prie mokyklos ar 
prie žymesnės organizacijos skaityklos su 
knygynėliais. Žmonės skaityklas lanko ir 
pamažu pratinasi knygas skaityti.

Lietuvoje knygų leidimas yra žymiai 
praplėstas. Anksčiau knygos būdavo lei
džiamos tik šimtų skaičium, o dabar leidi
mas pakilo iki kelių tūkstančių. Tai rodo 
kad Lietuvoje knygų rinka nuolatos ple
čiasi ir kad knygų pareikalavimas didėja. 
Šiuos žodžius patvirtina dar ir tie faktai 
kad steigiasi vis naujos knygų leidimo ben
drovės ir nuolatos auga bei tvirtėja ir Lie
tuvos rašytojų šeima. » Tsb.

gėgužės mėnuo
Paminėtinos Lietuvių Istorijoje Dienos

3, 1791 — Konstitucijos paskelbimas Lie
tuvoje ir Lenkijoje.

7, 1904 — Lietuviai atgavo savo spaudą, 
kurią Rusų valdžia buvo uždraudus 
per 40 metų.

12, 1571 — Numiiė Sanguška, narsus Lie
tuvis karvedys.

15, 1920 — Susirinko Lietuvos Steigiama
sis Seimas.

26, 1323 — D. L. K. Gediminas apskundė 
popiežiui kryžeivių zokoną už skriau
dimą Lietuvių po priedanga tikėjimo.

26, 1226 — Lietuvisi pergalėjo Mozūrus.
30, 1537 — Lietuvoje pradėta skelbti Mar

tino Liuterio mokslas.
31, 1425 — Lietuviai pergalėjo Gudus Ro

melyje. '

Su v. Valstijose yra 100 
žmonių kurie gauna meti
nės algos daugiau negu ša
lies prezidentas. Preziden
tas Roosevelt gauna tiktai 
$75,000 algos. Didžiųjų iš- 
dirbysčių galvos gauna po 
$175,000 ir žemyn.

KAIP SILKĖ PADĖJO AIŠKINTI 
VILNIAUS POŽEMIŲ PASLAPTĮ

Vilniuje yra daug požeminių urvų, ku
riuos šiandien supa daugybė paslapčių. 
Vieni urvai jau seniau atkasti, davė moks
lininkams daug istorinės medegos apie Vil
niaus praeitį. Šiomis dienomis Vilniuje 
po Bernardinų bažnyčia buvo atrasta dar 
vieni paslaptingi urvai. Apie jų atradimą 
pasakojama tokių netikėtinumų:

Vienas Vilniaus studentas nusipirko 
krautuvėje silkę. Parsinešęs ją namon, 
pradėjo skaityti popierį, į kurį buvo įvy
niota silkė.

Tas popieros šmotas pasirodė esąs 
lapas iš grafo Tiškevičiaus dieninių užra
šų. Studentas nuvyko į tą pačią krautuvę 
ir surinko visus kitus likusius dienyno la
pus. Iš jų paaiškėjo kad Bernardinų vie
nuolyno požemiuose yra kapai, kurie turi 
labai brangią istorinę vertę ir kitų bran
genybių.

Studentas papasakojo apie tai savo 
draugams. Po to, studentų grupė nutarė 
ištirti tuos požemius. Prasidėjo darbas — 
be pinigų ir be tam tikrų įrankių, tik su 
žvakėmis rankose ir su paprastomis lope
tomis.

Atkasus požemius, pasirodė šimtai 
karstų. Vienas didžiulis rūsys, kuriame 
buvo vienuoliai laidojami, o dar turtinges
niuose, gerai išsilaikiusiuose, aksomu ap
muštuose karstuose — palaidoti aukštes
nieji šlachtos.

Šie požemiai pradėta statyti 16-to 
šimtmečio pradžioje. Toliau buvo stato
ma priestatai, kai kurie požemiai užmury- I 
ta, ir tt.

Užsiliko legenda apie šiuos požemius 
iš prieš Rusus sukilimo laikų. Viena po
žemių pusė siekia vidaus kiemą, į kurį iš
eina centralinio kalėjimo langai. Tenai 
kitados Lenkų-Lietuvių sukilimo metu bu
vo kalinami sukilėliai.

Rusų kareivis, kuris stovėjo sargybo
je, buvo rastas be sąmonėSj Atgaivintas 
jis papasakojo kad iš požemio pasirodžiu
sios šmėklos, po to netrukus jis ir mirė. 
Matyti, požemiuose slapstėsi sukilėliai, ku
rių vieną pamatęs, kareivis turbut palaikė 
šmėkla.

Požemio labirinte pasirodo esanti 12 
—15 metrų ilgumo salė. Ji pilna lavonų. 
Keli šimtai. Be jokios tvarkos jie suvers
ti į krūvą, kaip kam patinka. Del nepa
prasto sausumo lavonai gerai išsilaikę. Kai 
kurių veiduose pasiliko ta pati išraiška 
kokią jie turėjo mirties valandoje. Vieno 
lavono veide pasilikęs baisaus juoko gri
mas. Kai kurių galvų kiaušuose matyti 
aiškus sužalojimai, del kurių kilmės nebe
tenka abejoti: tai kalavijų smūgių aiškios 
žymės.

Del šitų savotiškų “brolių kapų” atsi
radimo nuomonės skiriasi. Vieni mano kad 
tai gali būti Napoleono karių choleros ar 
džumos epidemijos aukos. Kitas aiškini
mas — tai esą Chovanskio rinktinės mies
to užpuolimo aukos.

Pirmąją versiją liudija tai kad ant kai 
kurių lavonų rasti tam tikri kryžiukai, ku
rie esą turėję apsaugoti žmogų nuo cho
leros arba džumos.

Po pirmojo požemio studentai bekasi- 
nėdami jau rado apačioj ir antrą požemį. 
Manoma kad dar giliau bus ir trečias po
žemis, nes viršutiniuose jokių brangenybių 
nerasta. Spėjama kad brangenybės esą 
sukrautos apatiniame požemyje, kuris 17- 
me šimtmetyje buvo užmūrytas. Kasinė
jimai tęsiama toliau. Tsb.

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 didelė, 
610 pusi., su daugeliu iliustracijų. Verte Karolis 
Vairas (Parašė Van Loon). Tvirtais viršeliais $2.00

Širdingas ačiū. Morta 
Žukienė, iš New Kensing
ton, Pai, sena ‘Dirvos’ skai
tytoja, 61 m. amžiaus mo
teris, rašo kad ji yra labai 
užganėdinta “Dirva”, ir at
siuntė Velykų dovanų “Dir
vos” redaktoriui savo mėg
stąs pirštinaites,

—Moteris yra panaši j bitę, kuri skrai
do nuo vienos gėlelės ant kitos, iki pripil
do savo skylėtus korius.

—Nugalėjimas daugiausia priklauso 
nuo ištvermės, pasakė didis kariauninkas 
Napoleonas. — Tas kuris atkakliai laikosi 
iki galo, būtinai pasiekia savo tikslą.

—Neaikvok laiko be reikalo. Laikas 
yra pinigas, ir laiką aikvoti reiškia tą pa
tį kaip aikvoti savo turtą.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.
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II. Neramus Kalnai DAINA APIE ARĄ
(Tęsinys iš pereito num.)

Per TVORA
PASIDAIRIUS

O, MYLIU 
(Skirta S. P.)

IX.
Ir praėjo tamsus rudus, miglotas, ūka

notas.
Jau praslinko žverbla žiema, šalta, 

snieguota.
Jau užstojo ir linksmas pavasarėlis, 

sučiulbėjo paukščiai, sudainavo veversė- 
lis; medžiai prasprogę, girios nubudo, mė
lyni ežerai susiūbavo suliūliavo.

Nenubudo tik jauno bernelio jausmai, 
neprasprogo jo širdis.

Nenusidžiaugė tik jo seno tėvo širdis, 
nenurimo....

Mylėjo bernelis jaunąją mergelę, bet 
ji jo jauna nei mylėti nemylėjo, nei žinoti 
nenorėjo.

Ir nuvyto jaunoje jo krutinėję širdis, 
kaip gėlė, šalnos užgauta, kaip žiedas tįvai- 
kią dieną nuskintas.

Vai, ir rado berneli po žalia liepa be
sėdinti: kaip užmigo svajodamas, daugiau 
nenubudo....

Nešė jauną aukšton klėtim, tėvo dva
ran, ir paguldė ant kietos lentos, ant baltų 
klosčių....

O kai pamatė tai senas tėvulis, kuris 
šuneliu tik ir tegyveno, tai lyg pamišo. 
Rovė savo žilus plaukus, žmones mušė, die
vus keikė, dangui grasė.

Ir išbėgiojo visi tarnai kuotikriausi, 
pasislėpė kur kas galėjo: tokis baisus bu- 
du buvo pamišusis senas kunigaikštis, su
maus nebetekęs. ... Ilgai girdėjo žmonės 
kaip jis stenėjo ir sunkiai dejavo po menę 
vaikščiodamas, dievus bekeikdamas — vi
si žmonės girdėjo, bet menėn ineiti niekas 
nebedryso. Nekrovė žmonės laužo, nega
mino žirgo, nerengė jauno kunigaikščio 
dausų kelionėn.... Pasislėpė žmonės kas 
kur galėjo. Išgirdo dievai keikimus Saulio 
ir pasikėlė didi audra. O kai ji praėjo tai 
aukšta pilis liepsnose stovėjo, ai- ją per
kūnas savo žaibu uždegė, ar gal pamišęs 
kunigaikštis tokį sau laužą pagamino — 
niekas nežinojo Ir sudegė pilis, tik akme
nų sienos kėpsojo, tik griuvėsiai niūriai 
riogsojo .Ir niekas nedryso nei ineiti ten, 
nei praeiti šalimi vakarą, saulei nusilei
dus: iki vidurnaktei girdėti buvo kaip de
juoja kas viduryje griuvėsių ir dievus kei
kia ir dangui graso. Ar tai buvo kunigai
kštis, ar jo vėlė, niekas nežinojo. Kam ar
ti buvo kelias pro kalną tas toli šukė šali
mi, kad tik pro kalną nėjus, nejojus. ...

Praėjo laikai, praėjo amžiai, lietus ir 
vėtrus nugriovė kuorus, sienos žemėn nu
sėdo, kalnas medžiais ir krūmais apaugo. 
Bet kas pro tą kalną naktimi eina tas gir
di kaip senas Šaulys dejuoja, sūnų savo 
šaukia ir dangui grąso.... O balsas jo 
toli plaukia per laukus, ir žmogus skubina 
greičiau praeiti šalimi kalno, žegnojasi ir 
dreba.... e

Prakeiktas kalnas. Niekas ten nebe- 
vaikščioja, jei tik kokis išdykėlis, galo sau 
bej ieškodamas.

Seka: DAINA APIE ARĄ.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
Šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta- taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutj, ir tt.- Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.

L I E T U V. O S 
ŽEMĖLAPIAI 

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Toli, toli, ten kur saulė teka, yra kal
nuota šalis, tokia kokia ir sapne nesivaidi- 
na musų šalies žmonėms. Toje šalyje au
kšti kalnai, ant aukštumynų kurių, ant ži
lų jų viršūnių — nei žmogus neužeina, nei 
žvėrys neužlipa, nei paukštis neužlekia. 
Tik debesiai ten nakvoja, tik žiema amži
ną lizdą sau susivijo, ir laisvi tik arai ten 
savo vaikus peri.

Tarpu aukšto kalno viršūnės kietųjų 
uolų augo lizde Aras.' Kai jis buvo mažas, 
ir silpni sparnai, plunksnomis neapaugę, 
dar jo nekėlė, dairėsi Aras mėlynosna dan
gaus erdvėsna, kur aukštai, aukštai, aukš
čių aukščiausių kalnų viršūnių lakiojo se
ni stiprus arai. Ir svajojo tada Aras:

— Kai aš užaugsiu, pasiūgėsiu, kaip 
seni arai, aukštai padangėse lakiosiu.

Svajodamas džiaugėsi Aras kad aru 
gimė, ir laukė tų laikų kai aru ims aukštai 
skrajoti, kur žmogaus akis nepasiekia, kur 
silpnas paukštis nedalekia.

Praėjo daugel laiko, sustiprėjo Aro 
sparnai, ir lakiojo Aras aukštai mėlynose 
padangėse, kur tik seni arai skrajojo. Bet 
jau nebesidžiaugė tuo Aras kad taip auk
štai padangėse lakioja, kur lakioja ir kiti 
arai. Dažnai, dažnai tupėdamas ant žilos 
kalno viršūnės, tampė Aras galingus spar
nus, dairėsi mėlynosna dangaus erdvių be- 
dugnėsna, kur šviesi saulė kelią sau mina. 
Ir svajojo Aras:

— Kai sustiprėsiu, kaip seni arai, kai 
lakioti gerai Įprasiu, aš pasikelsiu taip 
aukštai, kur dar nei vienas aras nelakiojo. 
Aš nulėksiu ten kur dar nei vienas aras 
neskrajojo, aš atrasiu kelią nuo žemės Į 
dangų.

— Tai tada visi pagirs ir sužinos kad 
yra tokis Aras, visų arų aras, kursai taip 
aukštai lakioja kaip dar nei vienas nela
kiojo, kursi žino kelią nuo žemės j dangti!

— Ir ateis visi kas gyvas yra, ir nusi
lenks prieš mane ir prašys kad kelią ten 
parodytai!....

Ir taip svajojo Aras ir, besvajodamas, 
džiugiai kleketavo ir jautė kad galybė au
ga jo krutinėję, kad širdis verda narsumu.

Ei, nėra to pasaulyje ko nedrystų 
Aras, tarpu visų arų aras.

Tarpu kalnų, kur gyveno Aras, buvo 
vienas kalnas, visų kalnų aukščiausias. Ji
sai buvo tarpu visų kalnų tos šalies, kaip 
Aras tarpu arų.

Kai šviesiai žverblė sniegais jo viršū
nė, skęsdama saulės spinduliuose, visi kal
nai buvo gryni, giedrus. Niekur nesirodė 
nei vienas debesėlis, nei viena miglelė, o 
tos kur nakvojo filiuose klonyse, slėpėsi 
tarpu uolų ir-kalnų bedugnėse. ... Bet kad 
apsiniaukia kalno viršūnė, miglomis sup- 
stosi, žaibais dabinasi — užsiukanoja ta
da visa šalis, baisus tada kalnai. Bunda 
vėtros, ir štaugdamos, iš visų šalių pro vir
šūnes žilų kalnų veja miglas.... Bunda 
audra, kelias bangas ir baido visa kas yra 
pasaulyje. Išsigandęs slepiasi giliai žmo
gus, slepiasi žvėrys, slepiasi ir paukštis; 
visiems saulę temia audra, kuri gimus tar
pu aukštų kalnų, erdvės sau jieško ir už- 
dama staugdama veržiasi iš ankštų tarpu
kalnių plačiuosna laukuosna, kur yra dau
gel vietos skrajoti.

Ir apsirinko sau Aras vietą ant aukš
čiausios to kalnų kalno viršūnės ir, pasi
kėlęs aukščiau negu žibanti amžinais snie
gais jo viršūnė, užtemė jam sparnais savo 
saulę.

Ir surąukė savo kaktą kalnas ir apsi
niaukė, nubudo vėtros, pasikėlė didi aud
ra, užtemė miglomis Arui kelią, kad jisai 
aukštai nelakiotų, sparnais savo unksnės 
kalnui nedarytų, saulės netemtų, vieku ne- 
'Sipuikintų.

— Vai, pasikeiki, Arai, kur vėtra ne
užpučia, kur lietus neužlyja, kur audra 
nepasiekia. Pyksta kalnas, siunta audra. 
Pasislėpki, Arai, jieškok sau prieglaudos. 
Matai, visi arai senai jau pasislėpė.

(Bus daugiau) .

O, myliu, tave myliu, 
Širdyje taip skaidru, 
Nes tu jai dovanojai 
Viltį gražiausią visų.

Myliu tavo žvilgsnius,
Saulėtus ir rimtus,
Tavo lupų saldumą, 
Skaisčiuosius veidelius.

Pinu tau vainikus
Iš rožių, lelijų,
Ka*d jais tave papuošt 
Žengiant laimės keliu.

J. Januševičius.

Atliko Savo Tikslą
— Simai, kodėl tavo no

sis taip kaip karmazinas 
raudona?

— Nuo prakalbų sakymo, 
kurias rėžiau ant bačkos 
pasilipęs, Gegužės 1 dieną, 
prieš kapitalistus! Rėžiau 
net dvi valandas be sustoji
mo !

— Na, ar išrodė kad re
voliucija gali Įvykti?

— Įvyko! Kai parėjau 
namon, nuo savo tironės bo
bos gavau nosį sumušti kad 
nėjau dirbti!

Nekalta Išdavystė
Policijantas susitikęs vie

ną vaikutį gatvėje sako:
— Kur tavo tėveliai?
— Pinigus dirba, — at

sakė vaikutis.

Jis ne Žmogus.
— Ar daug žmonių buvo 

gyvulių parodoje?
— Ne, kada aš ten buvau, 

nebuvo nei vieno žmogaus.

CHORU, ORKESTRU 
IR BENU ŽINIAI

DULR pirmininkas, p. Ski
pitis, besilankydamas Amerikos 
Lietuvių tarpe, mane įgaliavo 
patiekti laikė pasaulinio Lietu
vių Kongreso Lietuvoje, iš mu
zikos srities pilną vaizdą apie 
Amerikos Lietuvių veikimą.

Laike Kongreso bus paroda, 
užsienio Lietuvių veikimo at
vaizdavimas įvairiose srityse. 
Jei aplenkti muzikos veikimą 
Amerikos Lietuvių tarpe, nebū
tų svarbiausio judėjimo aksti
no atvaizduota. Mes žinome 
kad visas kultūrinis ir 'tautinis 
judėjimas yra tampriai surištas 
su chorais, orkestrais, benais, 
solistais ir p.

Nors daug medegos pasisekė 
surinkti, bet nuodugniai žiū
rint, pasitaiko ir trukumų. To
dėl kreipiuosi šia proga Į visus 
chorų vedėjus, paskirus chorų 
narius, benus, orkestrus, solis
tus ir visus kitus muzikos me
nininkus (kurie dar nėra man 
prisiuntę) pagelbėti tame rei
kale, kad tėvynėje gyveną Lie
tuviai turėtų pilną supratimą

apie musų kulturinį veikimą. 
Man reikalinga:

1. Chorų atvaizdai esamų! 
dabar, buvusių seniau ir nebe
veikiančių. Taip pat progra
mai ir. plakatai iš jų veikimo. 
Kostiumuoti atvaizdai vaidini
mų ir t. p.

2. Benų ir orkestrų, didelių 
ar mažų, dabar veikiančių ir 
seniau buvusių, atvaizdai.

3. Solistų kurie kolonijoje 
yra plačiai žinomi dainavimo, 
pianistų, smuikininkų ir kitų 
atvaizdai.

4. Miko Petrausko laikų vei
kimo jo atvaizdai, plakatai, pro
gramai.

5. Stasio Šimkaus veikimo 
atvaizdai.

Tokios medegos esu daug ga
vęs, bet žinau kad jos labai j 
daug dar yra po plačią Ameri-! 
ką išsimėčiusios. Ji mažai yra 
vertinama ir atvaizdai tankiai i 
kur kampe užmesti dulka. Taip ■ 
pat protokolų knygas buvusių 
garsių benų Clevelande, Maha- 
noy City, Shenandoah ir kitur. 
Tų laikų benų garsinusių Lie
tuvių vardą išeivijoje narių ma
žai bėra gyvų, bet atvaizdai >

kurs nors yra, arba plakai aijį 
skelbimai, programai jų veiki* 
mo. Svarbu prisiminimai bu* 
vusių dalyvių ar mačiusių jų{ 
veikimą. -*>

Labai prašau man tą medė« 
gą prisiųsti. Ji bus sutvarkyt 
ta grupėmis, aprašyta ir j ai* 
bumus sudėta. Laike parodoj 
ji bus viešai išstatyta/ kuria 
matys tūkstančiai atsilankiusių* 
Jei kas norėtų atvaizdus ar ki- 
tą medegą gauti atgal, ji bus 
po Kongreso savininkui grąžin
ta pilnumoje. Medegą prašau! 
siųsti ne vėliau Birželio 1 d« 
antrašu: 166 Park Place, Eli
zabeth, N. J. , |

Juozas Žilevičius*
DULR Įgaliotinis-Meno 

Reikalams Amerikoje.

Joseph K. Mergler
A D V O C A T E 

(Advokatas)
Room 705 y

Tramways Building
159 Craig St., West

Telefonas: La. 0262
MONTREAL’

PASTABA: šios dovanos yra duodamos tik NAUJIEMS skaitytojams, tiems kurie 
iki šiol “Dirvos” dar neskaito, todėl senieji prašomi nereikalauti šių knygų dovanų.

GAU KIT DIRVAI’ VIENA1
NAUJA SKAITYTOJA!

$2 Vertės Dovanu
$2 vertes knygų gaus k as NAUJAI išsirašys “Dirvą” sau arba kas iš
rašys savo draugui ar g irnineit-w- tolčiarri kuriš dar “Dirvos” neskaito

JUODO KARŽYGIO
SŪNŪS

Užsirašant “Dirvą” visam metui, “Meninas” duodasi už $1. Reikia viso prisiųsti $3.

—Nelaiminga butų ta moteris jei ji 
gimtų tokia kokią ii pati save padaro.

Tarp Senų Panų
— Ką tu darytum jeigu 

tave dabar užpultų koks 
vyras ?

— Ak, mieloji, kokios pas 
tave saldžios mintys! Ap- 
alpčiau jo glėbyje!

Ko Neišgydot!
Gydytojas: — Hm! kaip 

tamstą egzaminuojant iš
randu, tamsta sergi simu
liacija.

Ligonis: — Išrasti jau iš
rado trečias gydytojas. O 
išgydyti tai nei vienas ne
mokat! Kam jus dar dak
tarai !

šiaip Visi Sveiki
Gryžo Mikas iš tėviškės. 

Kiti jo klausinėja:
—Kas girdėti tėviškėje?
— Dėkui, visi .sveiki. Dė

dė Ksaveras pasimirė, Al
dutė persiskyrė su vyru, o 
Antanas nukrito nuo šali
nės ir išsilaužė koją. Šiaip 
visi siunčia labų dienų.

Geriausias Išaiškintojas
Prieš Velykas, Onytė pri

ėjus prie savo vyro, gražiai 
prisiglaudus, sako: — Ži
nai, Jonuti, kokį aš šiąnakt 
sapną sapnavau?

— Na o kokį?
— Rodėsi, aš apsivilkus 

gražia, puikia, be rankovių 
suknia, lygiai toljia kokią 
mačiau i vakar! Išstatytą di
džiosios krautuvės lange. 
Kažin ką tas sapnas reikš
tų, Joneli?....

— Nežinau, bet palauk, 
aš tuoj paduosiu tau sapni
ninką. galėsi pažiūrėti....

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

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

Žemės Kaimynai Dausose—aprašymas visų didžiųjų įjįfi 
ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomų visą '®Į 
metą. Atpasakotos visos populiarės pasakos apie 
žvaigždynus. Sulietuvinta iš Olcott. 419 pusi.__1.5(1

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

Ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo-

Klajūnas—istoriškas romanas iš laikų Algirdo-Keis- 
tučio, apie jaunuolį kurs norėjo gelbėti Gedimino 
įpėdinį .Jaunutį nuo brolių ir pats turėjo likti bo 
tėvynės. 223 pusi.............................................................1.0Q

Trimitas—rinkinis Karpavičiaus įvairių patriotiškų, 
romantiškų ir šiaip eilių. 144 pusi. __________ .5Q

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

JUROS MERGA

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingųmergą .

| kuri atėjo,-.užkariavo .ir apsi'gyveilp,’'Žemaitijoje, ir > 
Lietuvį jaunuoli nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją liš'-1 j 
vyti, pamilo. 300 pusi. _______________________ 100

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

Du Broliai—istoriška apysaka iš 13-to šimtmečio iš ’SS 
Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių ^8 
vienas jaunas pavogtas išauginamas krikščioniš

kai. 35 pusi. ________________________________ .13

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija ' 
Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar- ffi 
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don " 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi.__________ __ 1.0(1

Mohameto.‘Kelione į .Dangų—aprašymas apie Moha- fljB 
;i metą: ir‘jo tikybą, ' Taipgi(tclpa^keli kiti popūlia- U 

riški mokslo straipsniai. 125 pusi.1.--------------------- 5$

: Y A” ■ ‘ ' '.5
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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GERB. SPRAGILAS KAU- 
NE ATLIEKA SVAR- 

' BIUS REIKALUS
Nori išstorot Medalikus vi

siems “Baltos Gulbės” 
Rėmėjams, ir aprenka 
vietą paminklui “an

tram skridimui”
Musų oro kar žygis, kuris 

nuskrido iš Klyvlando j 
Kauną su sustojimais, da
bar būdamas Kaune, štai ką 
apsakė per savo radio apie 
savo buvimą ir darbus tau
tos labui Kaune, ką užrašė 
‘Dirvos’ reporteris prie ra
dio sėdėdamas:

Alo Klyvlandas! Alo vi
sa Amerika! Aš Kaune gy
venu kaip didžiausias tau
tos didvyris, sparnuotas oro 
karžygis, kuris vienatinis 
atskridai! iš Amerikos j 
Kauną. Mane žmonės čia 
ant rankų nešioja, neapsa
komai džiaugiasi.

Ale nėra laiko kalbėt apie 
save. Yra svarbesni tau
tos reikalai, kuriuos aš čia 
dabar turiu aprūpinti iki 
gryšiu Į Ameriką.

Man atidavė visokią gar
bę, ir medaliais apkabinėjo, 
tai aš dabar storojuoti iš
prašyti medalikus nuo val
džios visiems tiems kurie 
taip labai pasišventė suko- 
lektuoti iš Lietuvių apie 37 
tūkstančius dolarių nupir
kimui 17 tūkstančių vertės 
oroplano, ba aš skaitau kad 
tai yra didžiausias musų 
tautai pasiaukavimas ir at
sidavimas ir drąsa, už ką 
Lietuvos Respublikos Pre
zidentas privalo jiems su
teikti po du ordinu: Vytau
to ir Gedimino, ir aš tolei 
iš Lietuvos neišvažiuosiu 
kolei nebus paduota man j 
rankas tie medaliai tiems 
musų atsižymėjėliams!

Jeigu valdžia nesutiks už 
tokį jų didelį pasidarbavi
mą jiems nors po medali 
padovanoti tai aš nors senų 
pernykščių bulvių iš kokio 
nors ūkininko rūsio prisi
rinkęs parvešiu, ir sustatęs 
į eilę visus $37,000 pinigų 
rinkėjus, užkabinsiu po bul
vinį medalį. Tokio didelio 
atsižymėjimo negalima pra
leisti! Kas tai matė! Juk 
Darius ir Girėnas savo oro- 
planui pirkti surinko tiktai 
8 tūkstančius, o medaliais 
apdovanoti ir jie ir jų gimi
nės, tai tikrai turės gauti 
medalius tie kurie surinko 
37 tūkstančius dolarių ir 
už juos nupirko net 17 tūk
stančių vertės oroplaną!

Vakar vakare girdėjau 
Kauno radio stotį prane
šant kad Gegužės 5 dieną 
Čikagoj surengiamos išleis
tuvės “antram skridimui”. 
Visą Lietuvą vėl ragina va
žiuot į Kauną pasitiks “Bal
tą Gulbę”, kuri turės pasi
rodyt virš Kauno už poros 
dienų arba už kokių 40 va
landų, ba “Balta Gulbė” 
skris tiesiog be sustojimo 
tai nereikės užtrukt kelio
nėje du mėnesius, taip kaip 
aš užtrukau su “Meteoru”.

Tai aš dabar, skubinu žiu- 

rinėt ir jieškot vietos sta
tyt paminklą “antram skri
dimui”. Aš nesu pavydus, 
tegul Lietuva pagerbia ir jį 
kaip pagerbė Darių, Girėną 
ir kaip pagerbė mane. Tik 
gerb. Robotas vis dar dega 
pavydu man, jis sako kad 
mano pasekminga kelionė 
yra jo nuopelnas, o ne ma
no. Gerb. Robotas jau no
ri gryžti Amerikon, sako 
Lietuvos oras jam negiliuo- 
ja....

Alo Čikaga! Girdėjau iš 
“Margučio” radio kad jau 
Marketparke ėmėtės statyt 
negyvą paminklą Dariui ir 
Girėnui, ale čia Lietuvoje 
visi susirūpinę tik apie “an
trą skridimą” ir nieko ne
užsimena apie jūsų didelį 
darbą. Turbūt niekas ne
patepa, ba jus neturit de- 
sėtkų tūkstančių dolarių, 
kaip turėjo “antras skridi
mas”, ir galėjo “tept” visus 
ratus ir ąšis ir gerkles.

Iš Bruklyno per Valaičio 
radio girdėjau kad ten su
sidarė komitetas iš visų 
“antro skridimo” priešų ir 
jie dabar rinks aukas “Bal
tos Gulbės” kuoilgiausia už
laikymui pas save, ba jau 
supyko ant Čikagos kam 
taip ilgai “Baltą Gulbę” pas 
save laikė ir neišleido lėk
ti kitur.

Tik kažin kaip bus: jeigu 
“Balta Gulbė” pasikels iš 
Čikagos ir nulėks tiesiog į 
Kauną, po išleistuvių Čika
goj, ką tada veiks tas Bruk
lyno komitetas ir kam savo 
surinktus pinigus atiduos?

Pasakysiu jums smagią 
žinią, kuri man garbę pada
rė: Lietuvos laikraščiai no
rėjo uždėt mane cenzorium 
visų iš Amerikos Lietuvių 
siunčiamų Lietuvos laikraš
čiams žinių, kad daugiau 
nebūtų tokių nesąmonių 
prirašyta kaip iki šiolei, ale 
aš tą pasiūlymą negalėjau 
priimti, ba Klyvlande liko 
mano šonkaulis, o ji jau 
vakar ant manęs barėsi už 
iškeliavimą ir palikimą jos. 
Laimė, sako, kad nulėkei, o 
jeigu butum plumptelėjęs 
kur j vandenį ir butų buvę 
po tavęs....

Paskui vėl, mane kvietė 
Slabados Aviacijos Klubas 
pasilikt jų vyriausiu vadu 
ir visu diktatorium, ale ne
galėjau tos vietos užimt, 
ba vis reikia vargintis su 
atskaitų išdavimu.

Kažin kaip sekasi gerb. 
Skipičiui organizuot Viso 
Pasaulio Lietuvių Kongre
są? Čia Kaune to kongre
so visi laukia labiau negu 
Šv. Jurgio, ar Jono, ar Onos 
ar Petro-Povilo atpuskų, ir 
rengiasi sudaryti dideles 
ceremonijas. Čia Kaune la
bai moka gražias iškilmes 
ir procesijas surengti, ba 
dabar savo valdžia tai daro 
ką tik užsinori, niekeno ne
siklausę.

Jeigu mane iki Kongreso 
taip gražiai ir mielai visi 
mylės ir vaišins tai pasilik
siu ir jums viską aprašysiu 
ir apsakysiu.

Ale aš labai norėčiau kad 
į Kongresą važiuotų ir ka
talikų ir tautininkų ir’ san- 
dariečių atstovų, ba jeigu 
atvažiuos tik bolševikai ir 
cicilikai, tai jie po Kongre
so sugryžę į Ameriką, kelis 
metus važinės aukas rink
dami ir iš darbininkų dykai 
sau gyvens, pasakodami a- 
pie “kraugerišką valdžią” 
ir “nedemokratišką san
tvarką”. Visi jiems tikės, 
duos aukas, ir mislys kad 
jie teisybę sako.

Patyriau kad Lietuvoje 

organizuojasi Draugija Gel
bėti Lietuviškai Kalbai, ku
ri ir mane kviečia į garbės 
narius, ba, sako, jeigu taip 
musų kalba bus darkoma 
kaip Kauno laikraščiai ją 
darko tai už kelių metų nie
kas nemokės “Lietuviškai” 
skaityti. DGLK Kauno ra
šytojai kalė, dirbo ir taip 
nukalė Lietuvišką kalbą 
kad kaimo žmonės jos jau 
pusiau nesupranta. Gal but 
tokių kalvių buvo ir anais 
amžiais, kada dar Latviai 
ir Lietuviai buvo broliais. 
Tada Lietuvišką ’kalbą ko
kie nors kurpiai taisė, per- 
dirbdinėjo, iki kaimiečiai 
jau pusiau jos negalėjo su
prasti. Tada “naujos rašy
bos” skelbėjai liko Latviais, 
o senosios, tikrosios kalbos 
palaikytojai liko Lietuviais. 
Jie savo šiaudinėj pastogėj 
išsaugojo Lietuvių kalbą 
nuo Rusų, Lenkų ir Vokie
čių, ale dabar atsirado nau
ja gauja “kalbininkų”, mie
sto ponaičių, kurie vėl pra
dėjo Lietuvišką kalbą “tai
syti” ir ateis taip kad Že
maičiai turės atsimest nuo 
Aukštaičių ir apšaukt savo 
nepriklausomybę, ba nega
lės susitaikyt už kalbą.

Tai matot kokios naujie
nos čia pas mane Kaune.

Jau pasiilgau savo šon
kaulio ir Klyvlando, norė
čiau tuoj gryžt, ale reikia 
taikytis prie aplinkybių.

Iki pasimatymo.

AMERIKON VARTAI 
VIS DAR ATVIRI

Kiekvienas tinkamas įleidimui j S. 
V. asmuo lengvai gali gauti ei
namosios kvotos vizą, be ilgo 

laukimo.

Nuomonė kad Amerika visai su
laikė imigraciją yra visiškai klai
dinga. Dar daug musų žmonių ma
no kad Europiečių plaukimas į šią 
šalį visai uždarytas ir ateiviai jau 
negali tikėtis rasti šioje šalyje nau
jų galimybių ir naujų progų gyveni
mui. Tokia nuomonė ne tik šioje 
šalyje bet ir Europoje yra klaidin
ga. A noriko s durys vis dar atvi
ros visiems kurie tik pripažystami 
nepadarys apsunkinimo Suv. Valsti
jų visuomeniškam gyvenimui.

Imigracija į Ameriką ne tik nesu
laikyta bet dar per paskutinius du 
metus žymiai padidėjo teisėtais imi
grantais ir vizitoriais iš visų pasau
lio šalių. Imigracijos ir Natūraliza
cijos Komisijonierius Washingtone 
pakartotinai pareiškė kad kiekvie
nas asmuo gali gauti imigracijos 
vizą einamoje kvotoje, be jokio lau
kimo, jei tik jų paduodami pareiš
kimai patenkins Amerikos konsulus 
užsieniuose, įrodžius kad imigrantai 
nebus šios šalies visuomenei sunke
nybe ir kad jie tinkamai įleisti į 
Ameriką. Amerikos konsulams įsa
kyta būti daug nuolaidesniems negu 
pirmiau, peržiūrint vizų reikalavi
mus, atsižvelgti į prašytojų asme
nišką būklę ir gyvenimo sąlygas, 
pateisinančias jų įleidimą į Ameri
ką.

Parodymą kad ši šalis vis dar at
vira teisėtiems ateiviams, galima 
lengvai patikrinti vėliausiomis skai
tmenimis. Pavyzdžiui, paskirta Lie
tuvai metinė imigrantų kvota iki 
Birželio 30 d. 1935 m. yra 386, bet 
per pirmą pusmetį nuo Liepos 1 d. 
1934 m. iki Sausio 1, 1935, tik 60 
Lietuvių pareikalavo ir gavo leidi
mą įvažiuoti į Ameriką. Prieš tai, 
per vienus metus tik 78 Lietuviai 
pasinaudojo ta proga, nors imigra
cijos įstatymai leido Amerikoje ap
sigyventi 386 Lietuviams.

Laisviems vizitoriams taip pat jo
kiais suvaržymais nedraudžiama lan
kytis Amerikoje. Jie mielai įleidžia
mi ir valdžios įstaigos stengiasi pa
lengvinti leidimų gavimą ir suma
žinti visus formalumus. Hamburg 
Amerikan Line ir North German 
Lloyd visuomet stengiasi visame ap
rūpinti keliaujančią visuomenę ne 
tik keliaujant tų linijų puikiais mo
derniškais laivais, bet ir tinkamų 
dokumentų reikalaujant. Jeigu kas 
abejoja gauti teisėtą įleidimą į A- 
meriką ar kas jieško autoritetingo 
ir patikimo patarimo, tegul drąsiai 
kreipiasi į North German Lloyd ar 
Hamburg American Line agentus. 
Jie kiekvienam mielai suteiks pata
rimą ir patarnavimą apie visus ke
liones reikalus. Amerikos vartai vis 
dar atviri šimtams tų Lietuvių ku
rie sulyg įstatymais gali būti įleisti.

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

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

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699

Maisto Apsaugojimas 
Taupo Pinigus

Trys ketvirtdaliai maisto kurį su
naudojame, yra gendantis, sako mai
sto mokslininkai.

Tas reiškia, dauguma valgomų 
dalykų, jei nebus užlaikomi tempe
ratūroje žemiau 50 laipsnių iki juos 
valgant, sugenda ir netinka žmogui 
naudoti.

Modemiškos maisto parduotuvės 
turi įsirengusios šaldytuvus kuriuo
se užlaiko maisto reikmenis ištisai, 
ir turi dideles šaldymo spintas, taip 
kad gendanti valgomi dalykai gali
ma butų išlaikyti švieži ir saugus 
nuo gedimo iki jus nusiperkat.

Taipgi, kiekvienas žingsnis dasta- 
tymo maisto iki jūsų namų yra ap
saugota griežtu valdžios patvarky
mu, ir visi nykstanti valgomi daik
tai gerai apsaugoti šaldytuvuose.

Todėl tai . rimtą, yra tikrinti jog 
reikalinga kad tas maistas parneš
tas ir namon butų taip pat atsar
giai prižiūrėtas nuo sugedimo, ka
dangi šeimai reikės jį valgyti. Mai
sto bakterijos ir pelėsiai greitai pla
tinasi jei maistas laikomas šiltes
nėje negu 50 laipsnių temperatūro
je.

Elektriškas šaldytuvas yra pritai
kytas užlaikyti maistą kaip tik rei
kalingoj temperatūroj. Maisto lai
komose dalyse šaldytuvas automa
tiškai palaiko temperatūrą 50 laips
nių bet ne žemiau 32 laipsnių, kada 
jau šaldo ir šaldymu gadina. •

Taigi, laikydami savo valgomus 
daiktus elektriškame refrižeratoriu
je (šaldytuve) kaip tik juos parsi- 
nešat iš1 parduotuvės, turėsit visada 
sveiką, šviežią, gerą maistą. Prie 
to, ir pagamintas maistas ilgiau lai
kysis ir nereiks išmesti jeigu vienu 
kartu nesuvalgysit.

Variety ir Uptown
Teatrai

Variety teatre veikalas “Roberta” 
traukia dideles minias, o Uptown te
atre rodoma “A Night at the Ritz”, 
su geromis pasekmėmis. Prie to 
duodama E. M. Newman pasaulinių 
kelionių vaizdai.

Abiejuose teatruose rodoma nau
jausios žinių filmos, kas viskas pa
stato žiūrėtojams prieš akis pasauli
nius atsitikimus. Nekurie dalykai 
parodoma taip greit kad net reikia 
stebėtis, po atsitikimo kur kitose 
šalys?

Priedui to visko, duodama gražios 
smagios komedijos.

Uptown ir Variety teatrų vedė
jai yra labai patyrę pritaikyti pub
likai mėgiamiausias filmas ir ten at
silankiusieji turi tikro malonumo.

CASH
GRYNAIS PINIGAIS 

MOKAME Už

Lithuanian Savings
& Loan Knygeles

J. J. MONAHAN

O T I S & C O .
316 Cuyahoga Bldg.

CHerry 0260

ELEKTRIŠKAS REFR1GERAT0RIUS

Daug daugiau galit prisipirkti valgomų reikmenų 
už tuos pat pinigus šeštadoeniais. Kas mėnuo gali
ma šutau py t keletą dolarių pasinaudojant šiuo fak
tu. Tie taupymai negalimi jeigu neturėsit įmonių 
užlaikymui valgomų dalykų iki naudosiant juos.
Elektriškas Refrigeratorius užlaiko maistą gerame 
stovyje iki jo prireikia. Galit jį nusipirkti tokį ko
kis atsako jūsų reikalui ir už atitinkamas sąlygas.
Įsigykit Elektrišką Refrigeratorių dabar. Pradėkit 
taupyt maistą su juo dabar, jis taupo ir laiką ir dar
bą ir pinigus. Elektriškas Refrigeratorius pats už 
save užsimoka.

Pats Apsimoka

SUN MON WED THU

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

.ELECTRICAL LEAGUE
X OF CLEVELAND , 

I9J5

Pamatykit Lygos užgir
ius Refrigeratorius Elec

trical League Parodoj. Ly
gos Užtvirtinimo Ants
paudą yra žymė gerumo 
ir vertybės.

foo(/fort/wAa/ne

Refriaera&rr

WATCH FOR ELECTRIC REFRIGERATOR FOO D S P E CIA L S

Alhambra Theatre
PUIKIAUSIAS PAVEIKSLAS — 

“NEBAIGTA SIMFONIJA”
Alhambra teatras tuoj parodys 

puikiausią šio sezono importuotą 
paveikslą, Franz Schuberto “Nebai
gta Simfonija”, kame dalyvauja 
Vienr^g; Vaikų Choras, Viennos Phil- 
garmoniškas Orkestras ir Viennos 
Valstybinė opera. Prie visko dar 
garsus Gyula Howath Čigonų benas. 
Kritikai sako kad šis veikalas yra 
geriausias kokis kada Amerikoje ro
dyta.

Šio veikalo turinis remiasi ant 
gyvenimo ir meiles garsaus pasau
linių muzikos kūrėjo Franz Schu
berto. Veikalas buvo rodytas Pa
ryžiuje virš metus laiko, kituose di
džiuose pasauliniuose miestuose po 
kelis mėnesius.

Veikalas vaizduoja prietikį suriš
tą su ta garsia pasauline Simfoni
ja, kurią Franz Schubert neužbai
gė del to kad jis buvo įsimylėjęs į 
vieną moterišką, kuri jam įkvėpė tą 
simfoniją rašyti, ir paskui kita pa
simaišė jo gyvenime, kuri nuošlavė 
jame meilę ir norą tą savo muzika
li kurinį baigti.

KAMBARIAI NUOMAI
6 kambariai išsinuomoja; 
visi patogumai. Kreipkitės 
1396 E. 33 St. $15. (21)

PARSIDUODA FARMA
50 akrų žemės, su budinkais, 

duosiu lengvu išsimokėjimu. 
Reikalinga greitai parduoti.
Kreipkitės (21)

W. Meškauskas
RFD. 1 Carry, Pa.
PARSIDUODA ALINĖ

Gražiai įrengta vieta, turi 
dvejus laisnus, D1 ir D2. 
Taip pat parduodam gerą 
biznišką namą, arba mai
nytume ant mažo 2 šeimų 
namo East side. Pasinau- 
dokit šia proga. (20)

Klauskit “DIRVOJE“
JIEŠKAU darbo namuose už 

šeimininkę. Esu 42 m. amž. 
Namus užlaikyt, virt, ir bendrai 
visą namų darbą. (20)

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

JONAS G. POLTER
LIETUVIS

NAMŲ POPIERIUOTOJAS 
ir MALIAVOTOJAS

Darbas pirmos rūšies — at
liekamas greitai ir prieina

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

966 IDA STREET
Telef: ENd. 0981

PRAŠO SANTAIKOS IR BENDRO VEIKIMO
WHITE MOTOR CO. DARBININKŲ TARPE

Naujas Prezidentas Pareiškė 3,0C0 Darbininkų jog 
Vieningumas yra Didžiausias Siekinis

ROBERT F. BLACK, President
Nesenai paskirtas White Motor 

Co. prezidentu, Robert F. Black su
sirinkime laikytame miesto Music 
Hall, pareiškė netoli 3,000 White 
kompanijos darbininkams jog page
dauja su jais “darbuotis išvien ir 
gražiame sutikime”.

Paliesdamas darbininkų klausimą, 
jisai toje kalboje pasakė:

“Man asmeniniai neapeina prie 
kokios unijos ar organizacijos žmo
gus priklauso, taip kaip neapeina į 
kokią bažnyčią jis eina. Mes turim 
santikius su žmonėmis, ir sulyg ša
lies Konstitucijos jiems yra suteik
ta teisė prisidėti prie organizacijos 
kokia kam patinka.

“Bet visi jus, aš esu tikras, busit 
teisingi ant tiek kad nereikalausit 
mus daryti išskyrimus prieš bent 
kurį žmogų vien tik už tai kad jis 
nepriklauso prie kurios nors unijos.

“Visoje šalyje yra daug neramu
mo. Mums nereikėtų su tuo turėti

A. WIRBICKAS 
užlaiko gražia užeiga

ALINE IR VALG YKLA 
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.

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

reikalų. Aš esu tikras kad nesusi
pratimus kokie tarp musų kiltų ga
lim išspręsti jeigu susieisim vieni 
su kitais bendrame reikale.

“Aš* štai ko iš jūsų prašau: Iki 
vieni kitus kaip reikiant neišbandy- 
sim, palaikykim savo nesusiprati
mus tarp savęs. Nepadoru yra kad 
pardavėjų eilėse vyrai platintų ne
teisingus gandus.”

Prezidentas Black užimdamas šią 
savo vietą įneša pažymų rekordą 
didelių atsižymėjimų trokų indus
trijoje. Jis yra gabus organizato
rius su gabumais paakstinti ir va
dovauti gabius žmones. Jis buvo 
vice prezidentas prie Mack-Interna- 
tional Motor Truck Corporation nuo 
tuoj po karo iki 1929 metų. Paskui 
patapo prezidentu prie Brockway 
Motor Company nuo1 jos persiorga
nizavimo ir jam gerai sekėsi tą kom
paniją sutvarkyti. White Direktorių 
Taryba jį vienbalsiai išrinko šios 
kompanijos prezidentu.
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Vieši Darbai Lietuvoje 
Eina Sėkmingai

Kaunas. — šiuo nedarbo se
zonu Kaune vykdoma viešieji 
darbai, todėl bedarbių skaičius 
Kaune yra sumažėjęs. Kad at
sieitų pigiau, darbai yra vyk
domi ne tik pačiame mieste bet 
ir už jo. Darbai eina Kaune, 
Vievyje, Kretingoje ir prie 
Kauno-Babtų plento. Kaune 
daugiausia yra vykdomi žemės 
darbai, o Vievyje ir Kretingoje 
tašomi akmens (tašykla veikia 
ir Kaune).

žemės darbai Kaune yra vyk
domi prie Marvelės ir Neries 
(ties Jonavos gat.).
velės dirba apie 450 žmonių, c 
prie Neries apie 250.

Viso prie akmenų tąsymo 
Kaune ir provincijoje dirba ar
ti 200 žmonių. Prie Kauno- 
Babtų plento apie 100 žmonių. 
Tat viso drauge dirba apie 1000 
prie viešųjų darbų.

Viešųjų darbų darbininkų už
darbis šiais metais yra susi
tvarkęs. Palyginti su ankstes
niais metais, yra žymiai vieno
desnis, dėlto žymiai mažiau yra

ir skundų.
Be viešųjų darbų dar kelias- 

dešimts bedarbių šiuo metu dir
ba pašto žinioje (tiesia kabe
lius) ir taip pat vandens kelių 
rajono žinioje. “L.A.”

DIDELĖ SPAUDOS
BYLA LIETUVOJE

BAIGĖSI

feį—įįMnr

VIETINES ŽINIOS I

Prie Mar-

EKSKURSIJOS

WEDLJ AMERIKOS LINIJA
TIESIOG Į
Motorlaiviu

Išplaukia iš 
GEGUŽĖS-May 

Tuo pačiu

KLAIPĖDĄ 
“Gripsholm”
New Yorko 
25 d., 1935 1 
motorlaiviu 

Antra ekskursija išplauks 
Liepos 3 d., 1935

NEW YORK—KLAIPĖDA
(Per Goth.eįibųrgų-Stockholni) 

Rengiamos:
Liet. Laivakorčių Agentų S-gos A

Kiti Išplaukimai iš New Yorko

Kunghohn . . .
Drottningholm 
Drottninghobn 
Gripshclm . . .
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
j bent kurį Sąjungos narį, autorizuo
tą vietinį laivakorčių agentą, arba j 
bent kurią musų raštinę. Tarp Šve
dijos ir Klaipėdos plaukioja naujas 
moderniškas laivas ‘MARIEHOLM’.

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

m.

m.

Birželio 4
Birželio 12
Liepos 17
Liepos 26

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. MUL1OLIS

6606 Superior Ave.

Steigiama Lietuvai 
Oro Paštas

Vis dar yra per-
To-

Kaunas. — Lietuvoje pašto 
pagreitinimo klausimas nuolat 
gvildenama, 
lėtas pašto pristatymas,
liau nuo Kauno gyvenantieji 
žmonės paštą gaudavo tik po 
2—3 dienų, o kartais ir savai
tei praėjus. Dabar paštas iš- 
vežiojama traukiniais ir auto
busais. Paprastai korespon
dencijai tai jau yra pakenčia
ma. Bet laikraščiams labai ne
gera, nes jie labai pavėluodami 
pasiekia skaitytoją. Taip pat 
Lietuvoje dar permaža pašto 
punktų. Dažnai gyventojams į 
paštą reikia eiti 6—10 kilomet
rų. O gretimame Klaipėdos 
krašte pašto punktai yra kiek
viename kaime. Į tuos punk
tus visi siuntiniai automobiliais 
pristatomi dar tą pačią dieną.

Dabar Lietuvos aero klubas 
iškūlė sumanymą kad paštas 
Lietuvoje butų iš vėžio j amas 
lėktuvais. Lietuvos paštų val
dyba šiam sumanymui labai 
pritaria. šis klausimas labai 
skubiai svarstoma susisiekimo 
ministerijoje, drauge su aero 
klubu. Tikimasi kad jau šiais 
metais Lietuvoje paštas bus 
pradėtas išvežioti lėktuvais.

Tsb.

Kau-
Dai- 
rupi- 

su-

KETVIRTA DAINŲ ŠVENTĖ 
1938 METAIS 

Kaunas. — 1935 metais 
ne bus ketvirta Lietuvos 
nu Šventų. Jos ruošimu 
naši specialus komitetas,
darytas iš muzikų, chorvedžių, 
visuomenės veikėjų.

Ikišiol dalyvauti Dainų šven
tėje jau pasižadėjo apie 300 
chorų su 10,500 dainininkų.

Tsb.

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

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

Frank Kuncaitis
LIETUVIŠKA KEPTUVĖ 

4229 West 130th St.

i

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

Užrašo
kitus

130
WATERBURY. CONN.

ii

Vaikams Skalbiami Siutai
Balti ir visokių 
margų gražių 

Jiem binacijų

Mitros
3 iki 9 metų 
jaunikliams

Ga'rantuotos stiprios spalvos, — vėliausių modelių 
VAIKAMS MARŠKINIAI — 55c; 2 už $1.00 

VAIKAMS GERI SWEAT MARŠKINIAI 50v
Vaikams trumpos kelnaitės $1. Vaikams apatiniai 25c.

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

'uiiiiiimiiiimmLijiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniioniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK

E (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
E Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
E J ietuviai 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-
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 
E sirinkimo. Reikale lelefonuokit.
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763

‘Dirvoje’ buvo paminėta kad 
1934 m. pabaigoje Rokiškio pa
rapija sukilo prieš Pral. Laba
nauską. Tą sukilimą Lietuvos 
laikraščiams aprašė plačiai ži
nomas ‘Dirvos’ skaitytojams 
korespondentas P. Kriukelis.

Pral. Labanauskas tuo įsižei
dė ir patraukė teismo atsako
mybėn Kriukelį ir ‘Lietuvos ži
nių’ redaktorę F. Bortkevičie- 
nę.

Tą garsią spaudos bylą Ko
vo 6 d. nagrinėjo Rokiškio api- 
gardos teismas. Bortkevičienės 
įgaliotinis buvo vietos žymus 
tautininkas, visuomenės veikė
jas A. Kaupelis, o Kriukelis 
pats teisman stojo.

Pral. Labanauskas teisman 
prisiuntė iš Panevėžio advoka
tą žydą. Liudininkų buvo iš
šaukta keletas desėtkų. Bylos 
susidomėjimas buvo toks dide
lis kad apie ją kalbėjo ne tik 
Rokiškiečiai bet ir visas aps
kritis. Liudininkų parodymai 
visi nėra galimybės surašyti, 
ir jų leidimas per laikraštį už
imtų keletą metų, 
tik suglaudus.

Vienas liudininkas 
prieš teisėją pradėjo 
vos galėjo kalbėti, 
banauskas sugubijo ne tik ma
ne bet visą mano pamiliją”, sa
kė senukas.

Siamas įrodė kad Ldbanaus- 
kas maldas bažnyčioje pardavi- 
nėdavęs ant svarstyklių. Kle
bonijoj jis tik su tuo kalbėda
vęs kurio rankoje pamatydavo 
gatavai atkištus pinigus.

Drauseika įrodė kad Laba
nauskas už darbą jam norėjęs 
nusukti 1200 litų. Turėjo skų
stis vyskupui, ir tik su jo pa
galba pinigus vos atsiėmęs, 
nors Labanauskas pelno kar
tais į dieną net po 100 litų.

Savickas įrodė kad iš biednų 
žmonių už bažnytinius patar
navimus imdavęs karvėmis. Va
dinas, atlaikęs mišias, kaip ko
kis antstolis eidavo Į žmogelio 
tvartą ir už ragų nusitvėręs 
karvutę tempdavo į kleboniją.

Vietos brostvininkai 
kad pral. Labanauskas 
milžiniškas pajamas iš 
jos namų, iš mieste 
daržų, sodno ir iš palivarko. 
Be to, dar turėjęs pajamų iš 
įvairių aukų. Bet kai reikėda
vo namams remontuoti ar baž
nyčiai kokio dalykėlio, jis bros- 
tvininkus siųsdavęs po parapi
ją rinkti pinigus. Vadinas, L. 
net aukas savo kiauran kiše- 
niun pildavęs.

'Liudininkai įrodė kad laido
jimas kainuodavęs net 500 li
tų, tai tada, degdavę žvakių 60 
ir daugiau, o už 30 litų degda
vę tik 2 žvakes, nors žvakės 
būdavo suaukotos. Jei kuriam 
įnikdavę lito tai pralotas 
maldų nelaikydavęs iki tol 
tas litas nebuvęs atneštas.

Liudininkai Įrodė praloto 
naudingą pasielgimą su banku, 
kuomi pražudė šimtus žmonių.

Praloto liudininkas Kun. Ran
kelė įrodė kaip žiauriai buvęs 
suvaržytas, jam buvę uždraus 
ta sueit su valdininkais, su dar
bininkais ir su visais žmonėmis. 
Įrodė kad organizacijoj preky
binės ir pajamų knygos buvo 
vedamos betvarkiai. Kad pra
lotas buvo didelis priešas Lie
tuvos skautų ir visų tautiškų

Paduosiu

atsistojęs 
i verkti ir 
“Pral. La-

jrode 
turėjęs 
parapi- 
esančių

Pa
kol

ne-

Dzimdzių Vakaras Buvo 
Pasekmingas

Praeitą sekmadienį Dzimdzi- 
Drimdzi atsilankymas sutraukė 
Į Lietuvių salę didelę publiką 
ir visi buvo programų pilnai pa
tenkinti. Nors nebuvo pats vy
riausia Dzimdzių galva komp. 
A. Vanagaitis, jo vietoje atsi
lankęs dainininkas-tehoras An
tanas Kaminskas labai tinkamai 
užpildė savo vietą, ir visi turė
jo smagumo, juokų, malonumo.

Kaminskas su J. Olšausku ir 
pajuokavo ir gražiai padaina
vo tai pavieniai tai duetu, viso
kių dainelių. Mikas Yozavitas, 
pianistas, ir jiems akompana
vo ir skambino piano Solo. An
tanas Labanauskas puikiai už
pildė muzikalę dalį savo skani
om akordionu, pagriebdamas ir 
Lietuviškų ir kitokių dalykų.

Programas susidėjo iš trijų 
dalių: komiškos, klasiškos ir 
patriotiškos. Pabaigoje, persi
rengę i Lietuvos kareivėlius, 
Olšauskas, Kaminskas ir Joza- 
vitas pakrėtė juokų ir padaina
vo kareiviškų dainų.

Po pirmos dalies programo 
pasakė gražią kalbą Adv. Nadas 
Rastenis, iš Baltimorės, kuris 
dar čia svečiavosi ir atsilankė 
i koncertą. Programą vedė p. 
Karpius.

Po programo buvo šokiai, 
kuriems grojo M. Yozavitas ir 
A. Labanauskas; juos tarpais

pavadavo Adelaide Miliauskaitę 
ir Jonas Drasutis, vietiniai.

Visiems Clevelandiečiams i ” 
atsilankymą, ir tiems kurie pa
gelbėjo padirbėti tame vakare, 
artistai taria širdingą ačiū.

Artistai į Cleveland^ pribu
vo tą pačią dieną, prieš pat pro
gramą, nes važiavo iš Dayto- 
no, kur vakare prieš tai turėjo 
kitą programą. Ten irgi pa
sekmės buvo geros.

Clevelande jie praviešėjo ke
turias dienas, išvažiavo trečia
dienį į Wilkes-Barre, Pa., kur 
apielinkės miestuose duos kele
tą programų.

Apsistojimas jų laivo pas p. 
Karpius. Pirmadienį po kon
certo svečiai buvo pakviesti į 
vaišes pas Kun. A. Karužiškį, 
o tą patį vakarą pas p. Salase- 
vičius. ,

Antradienio vakare, Stonio 
valgykloje, viršuje, buvo su
rengta svečiams vakaruškėlė, 
dalyvavo arti 30 asmenų, visi 
gražiai pasilinksmino. Rep.

PADIDINS ALGAS. Apic|
500 bedarbių Cuyahoga apskri-1 

užjtyje gauna po šiek tiek padir- j

tėti. Jiems dabar žada padi
dinti mokesti, kai atsirado dau
giau tikresnių darbų.

VASARINE EKSKURSIJA Į LIETUVA
CUNARD WHITE STAR LINIJOS PUIKIUOJU LAIVU

BERENGARIA BIRŽELIO-JUNE 19 d.

5»/2

trau-

pasieksite

Iš New Yorko tiesiog i Cherbourg, iš ten
kiniu į Klaipėdą.

dienų keliones juromis, ir paskui traukiniu jus
i. Ekskursijų vadovaus p. STEPAS BERGAS, Cunard White 
inijos patyręs keliauninkas ir vadas, kuris pasirūpins kolei- 
mažais ir visokiais kitais kelionės reikalais, taip pat prižiūrės 

kad keleiviai kelončjc butų viskuo aprūpinti.

Proga keliauti sli savo tautiečiais.
Buv- pirmiau turistų klases kambariai naudojami trečiai klase

MOTERŲ VAKARAS. Ge
gužės 12 d., Moterų Aušros 
Vartų Draugija rengia muzika
li programą Lietuvių salėje. 
Šis programas rengiamas sąry
šyje su Motinos Diena. Pro
gramas susidės iš dainų po va
dovyste A. Miliauskaitės, bus 
muzikos, ir bus suvaidinta vei
kalas, “Lizdas Naminio Liūto”. 
Po programo bus šokiai, 
gramo pradžia 5:30 v.

Pro- 
Kom.

MII-
Gegužės 2 d.

Kitų infoimacijų kreipkitės pas vielinius agentus

GUNARO WHITE STAR LINE Ltd
1121 Euclid Ave. Cleveland, Ohio

žmonių.
Jo advokatas įteikė teismui 

laišką Kriukelio rašytą pralo
tu!, nes manę tuo laišku apsun
kinti Kriukelį.' Bet išėjo ki
taip. Pasirodė kad tas laiškas 
buvo rašytas kaipo atsakas La
banauskui. Mat, Labanauskas 
bandė Kriukelį papirkti ir jam 
siūlė 500 litų, kad jis parašytų 
straipsnį kuris kaltintų Rokiš
kio apskrities viršininką poli
cijos vadą ir viršininką, kad 
jie, kaipo tautininkai, tikybos 
priešai, tą sukilimą surengė. 
Kriukelis nuo tokio’ judošiško 
darbo atsisakė. Į

Labanausko gynėjas savo 
kalboje sakė kad žmęnes į ku
nigų reikalus neturį kištis, nes 
tam yra popiežius.

Bortkevičienės gynėjas pasa
kė ilgą ir gražią kalbą, kad to
kie dvasiškiai kaip' Labanaus
kas teršia katalikų tikybą: su 
kryžium rankoje lyg koks kar
dininkas terorizuoja žmones. 
Jam buvo brangus altorius tik 
tada kai .ant jo žmogus padėda
vo pinigus, ir jis j -tuos pini
gus melsdavosi.

Teismas ’tęsėsi penkias valan
das, ir Lietuvos Respublikos 
vardu teismas paskelbė spren
dimą: Kriukelis ir Bortkevičie- 
nė išteisinti. Minia Kriukelį 
sveikino ir Kaupeliui pareiškė 
padėką. Labanausko advakotą 
minia palydėjo įvairiais paže
minančiais sakiniais. ;

Rokiški etis.

LIETUVIU VAIZBOS 
TAS SUKRUTO. ~
Lietuvių Vaizbos Butas turėjo 
savo susirinkimą, kuriame iš
rinkta nauja valdyba: Pirm. — 
P. P. Muliolis; vice pirm. — J. 
Brazauskas; užrašų rast. — N. 
Wilkelis; finansų rast. — K. S. 
Karpius; iždininkas — K. Obe- 
lienis.

Kitas 
želio 4 
viršuje, 
giškas vakarėlis.

ER visus kilimus ir puo-
susirinkimas bus Bįr- 
d., Stonio valgykloje, 
ir bus biznierių

limus biznio, Clevelandiečiai iš-
d rau- į

konlį-
Gegu-

SLA. SEIMO rengimo 
s’jes susirinkimas įvyks 
žės 17 d., nuo 7:30 vai. vakare. 
Visų kuopų atstovai prašomi 
pribūti laiku 
ei joje. 1

atstovai 
“Dirvos” redak- 

Vald.

LANKĖSI Clevelande 
Palukaitis iš Detroito, 
jo pas gimines ir aplankė 
•vos” redakciją.

Jonas 
Vieše- i 

‘'Drr-I

moko pasitikėti ant stiprumo ir

patarnavimo šio banko.

Cleveland Crust
Member lederal Reserve System

Skyriai Banko Randasi Visame Didžiajam Clevelande

LIETUVA RANDA KITAS 
RINKAS

-— Į Vokietijos 
spaudimus Lietu- 
yra atkreipusios 
kelios valstybės.

ekonominius 
vos atžvilgiu 
savo dėmesį 
Ryšium su tuo jau artimiausiu
laiku laukiama žyniaus 'Lietu
vos prekių santikių praplėtimo 
su Prancūzija, Belgija ir Čeko
slovakija. Gegužės pradžioje į 
Lietuvą žada atvažiuoti tų tri
jų valstybių atstovai, kurie su
ki pažins su Lietuvos ekonomi
niu gyvenimu ir užsienio pre
kyba. Tsb.
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Į WILKELIS FUNERAL HOME) 
Licensed Funeral Director

E 6522 Superior Avenue į
E NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. į
- Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok ■ 
X musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems : 
s lygus, be tsižvelgimo į kaštus. :
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- ; E derniškas. E
7 HEnderson 9292 “
•4MHIIU1IIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllk

TAISAU, SUTAIKAU BALSUS VARGONŲ
Visokios rūšies vargonus perstatai!, 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, ’6hi®

*••

Jūsų

MOTINOS Šypsą
MoTINOS DIENA jau čia pat. Ji bus ši sek

madienį, Gegužės I 2 d. Dabar yra laikas planuo- ♦
ti. Ar jūsų motina gyvena arti? Tai, žinoma, tu- 

Bet jeigu kitame mieste, ko- 
Jei bus malonu išgirsti jūsų 

negu kas kita suteiks jai ma- 
Taigi jeigu negalit ją aplan-

resit progą ją sueiti, 
del nepatelefonuoti? 
balsas. 4' Tas daugiau 
lonumo ir dsiaugsmo.
kyti, pašaukit telefonu.

CODE
THE OHIO BELL TELEPHONE CO.
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ADVOKATAS R. SKIPITIS
Dr-jos Užsienio Lietuviams Remti Pirmininkas,
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UNCENSOR E DI AMONGST OUR
SIDE GLANCES

BY K. J. M.?
LITHUANIANS

AKRON Knox, Kentucky, as a member of the 
Trouble Shooter Corps of the CCC

Iškilmė Darželyje
Kiekvienam svarbiam asme

niui atsilankant, arba organiza
cijų seimams ar konferenci- 

i joms Clevelande įvykstant, ar

Ta'

Adv. R. Skipičio Atsilankymas 
ir Lietuvių Kultūrinio

Darželio Koncertas Geg. 19.
Lietuvos svečią Adv. R. Ski

pitį Clevelando Lietuviai priims 
sekmadienį, Gegužės 19 d.
dieną rengiama didelis koncer
tas Lietuvių Kultūrinio Darže
lio naudai, Lietuvių salėje (pro
gram© pradžia 5 vai. vak.).

Koncerto programas bus ne
paprastas, kurį išpildys Akro- 
no Lietuvių Draugiško Klubo 
choras, po vadovyste Igno Hol- 
lišio. Akrono jaunimas pasi
aukauja Lietuvių Darželio nau
dai, patiekdamas visą to vaka
ro programą, kuriam smarkiai 
rengiasi.

Vincas Greičius jaunasis šia
me programe pasiaždėjo specia
liai griežti smuiką solo.

Programo pertraukoje, Lie
tuvos svečias Adv. R. Skipitis 
pasakys savo kalbą.

Gegužė 19 d., nuo 11:30 (o 
gal nuo 1:30 vai.) Adv. Skipi
tis pasakys kalbą iš WJAY ra
dio stoties. Dainuos A'kronie- 
čių choras. Tikras radio pro
gramo laikas bus pranešta ki
tame numeryje.

i tai tautiškoms ar katalikiškoms, 
buna surengiama iškilmės Lie
tuvių Darželyje prie Dr. Jono 
Basanavičiaus paminklo. Tas 
pats bus padaryta ir dabar, at-
silankius Adv. R. Skipičiui: tą 
pačią dieną, apie 4 vai. po pie
tų, nuo Lietuvių salės važiuos 
vėliavų spalvomis papuoštais 
automobiliais didelis buris Lie
tuvių, nuveš ir padės vainiką 
prie Dr. Basanavičiaus pamink
lo, ir Adv. R. Skipitis pasakys 
tam tinkamą kalbą.

Iš Darželio, visi gryš į Lie
tuvių salę pradėjimui koncer
tinio programo ir prakalbų.

šią progą privalo nepraleisti 
ne tik vietiniai bet ir iš plačios 
Ohio valstijos Lietuviai, ir at
silankyti kaip į Darželį taip ir 
į koncertą ir prakalbas.

Publika prašoma susirinkti į 
salę būtinai 5 vai., nes progra
mas bus labai svarbus ir ilgas.

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
TELPA ANT 7-TO l’USL.

LIETUVIŲ SALĖS ŠĖRININ- 
KAI visi privalo dalyvauti sa
lės išpuošimo naudai rengiama
me vakare, sekmadienį, Gegu
žės 26 d. šėrininkai prašomi 
būtinai atnešti savo tikrus ant
rašus. Kurie šėrininkai nesi- 
lankot į salės parengimus, ne
remia! jos, nerugokit kad ben
drovė nemoka dividendų, žinot 
gerai kad patiems reikia ateiti, Į 
paremti savo įstaigą, o ne kitur 
praleidus pinigus, paskui i ligo
ti kad salės bendrovė jums nie
ko neduoda....

šiame vakare, Gegužės 26 d., 
visą programą išpildys J apne
šios Birutės Choras, jauni vai
kai ir mergaitės. Programas 
susidės iš dainų viso choro, so
lo, duetų, kvartetų, iš muzikos, 
Lietuviškų šokių ir žaislų.

Visi kas atsilankys turės tik
rai smagu laiką.

“N ESIPRI Eš IN K”. Moterų 
Labdarybės Dr-ja rengia pui
kų pasilinksminimo vakarėlį šį 
sekmadienį, Gegužės 12 d., nau
jos parapijos salėje. Bus įvai
rių juokų ir suvaidinta kome
dija “Nesipriešink”. Po pro
gramo bus šokiai. Pradžia 5: 
30 vak. Reng.

LIET. DEMOKRATŲ KLU
BO reguliaris mėnesinis susi
rinkimas bus laikomas Lietuvių 
salėje Gegužės 16 d. Nariai 
prašomi dalyvauti. Vakl.

JAUNŲJŲ VAKARAS. Mo
terų Sąjungos 36 kuopos jau- 
namečių skyrius rengia vaka
rėlį Gegužės 30 d. naujos para
pijos salėje. Pradžia 5 v. vak.

J. J. VERSIACKAS
EKSPERTAS

SIUVĖJAS

Valo,

Siutus ir Overkotus
siuva užsakymu 

po $21.50 
prosiįa, ir perdirba

WILLSON JR. HIGH MO
KYKLOS Tėvų ir Mokytojų Są
jungos metinė vakarienė bus 
antradienį, Gegužės 14 d., nuo 
6:30 vai. Kviečiama atsilan
kyti ir mokyklos draugai. Dr. 
Kerry Busch bus kalbėtojas.

Rengiantis prie Lietuvos sve
čio Adv. R. Skipičio priėmimo 
Clevelande, keletas asmenų, Ka
talikų Federacijos skyriaus var
du, pradėjo rėkauti buk visame 
svečio priėmimo rengime kas 
nors negero. Rengiasi net pro
testus kam tai rašyti. Bet štai 
kur jie klysta.

Rengėjus viso programo Ge
gužės 19-tai dienai tie keli as
menys vadinti “mažuma”, tuo 
gi kartu pats Federacijos sky
rius susideda tik iš kelių kata
likiškų draugijų, o Kultūrinio 
Darželio Sąjunga susidaro iš vi
sų katalikiškų draugijų ir visų 
tautiškų draugijų ir kuopų. Ko
kią teisę keli Federacijos sky
riaus atstovai turi vadintis sa
ve “diduma”?

Kai pernai Federacijos sky
rius pasiėmė rengti prakalbas 
Kan. Kemešiui ir jo draugams, 
visus kitus ignoruodamas, tada 
niekas jiems protestų nerašė ir 
nerėkavo.

Kada gauta iš Generalinio 
Konsulo laiškas kad Adv. Ski
pičiui Ohio valstijoj skirta trys 
dienos (Geg. IŠ, 14 ir 15), jam 
prakalbas rengti, nesiėmė vie
ni tautininkai, bet tuoj kreipėsi 
į Katalikiškų Draugijų Sąryšį, 
apie 20 metų senumo organiza
ciją. Iki sušaukta visų draugi
jų atstovų susirinkimas, atėjo 
žinia kad gerb. Skipičiui skiria 
Ohio valstijoje kitą laiką: Ge
gužės 18, 19 ir 20.

Pasitaikė kad jau iš senai 
buvo parinkta Gegužės 19 die
na Lietuvių Kultūrinio Darželio 
naudai vakarui rengti.

Susirinkę atstovai į pasitari
mą, priėmė Darželio Sąjungos 
sekretoriaus pasiūlymą pavesti 
Adv. Skipičio priėmimą Darže
liui, kad gerb. svečias pasakytų 
savo kalbą Darželio parengime. 
Sąryšio ir tautinių draugijų at
stovai su tuo sutiko ir tokiu 
budu pavedė Adv. Skipičio pri
ėmimą Darželio Sąjungai. Apie 
šios komisijos sutikimą greitai 
pranešė Darželio Sąjungos pir
mininkui ir kitiems valdybos 
nariams ir Geg. 19 dienos pro
gramo rengimo komisijai, ir vi
si su tuo sutiko.

Tuoj buvo sušaukta Darželio 
Sąjungos susirinkimas, ir tas 
pasiūlymas tapo visų vienbal
siai užgintas Gegužės 3 d., nes 
iš to bus keliariopa nauda:

Pirmiausia, svečią paima į 
savo globą ne Federacijos sky
rius iš kelių draugijų, ne Kata
likiškų Dr-jų Sąryšis iš kelių 
draugijų ir ne tautininkų drau
gijų komitetas, bet visų Cleve
lando Lietuvių draugijų orga
nizacija — Darželio Sąjunga.

Toliau, iš to bus nauda Dar
želiui, nes j Darželio vakarą 
Gegužės 19 d. sueis daug ir to
kių kurie norėtų tik vieną Lie
tuvos svečią išgirsti ir į kon
certą gal butų nėję.

Paskui, pavedant prakalbas 
Darželio Sąj tingai, išvengiama 
didelio pakenkimo Darželio va
karui, nes jeigu Darželiui nepa
vestų, arba Darželio Sąjunga 
tą butų atmetus, prakalbos Im
tų reikėję rengti Gegužės 18 ar 
20, ir butų atitraukta daug žmo
nių nuo Darželio parengimo.

Butų bereikalingas žmonių 
tampymas į du parengimu, ka
da dabar bus atlikta viskas vie
nu vakaru.

Adv. Skipitis jokių aukų ne
rinks, o vakaro pelno visi pini
gai eis Darželio statymo nau
dai.

Jeigu Federantai nesutiko su 
Darželio paėmimu svečiui pra
kalbų rengimo, turėjo laiko pri
duoti protestą Darželio susirin
kimui Gegužės 3 d. ir gal Dar
želio Sąjunga butų nusigandus 
ir atidavus visą bizni tiems ku
rie dabar karščiuojasi.

Jeigu Federacijos skyrius no
ri gali rengti svečiui prakalbas 
savo “dideliu autoritetu” Gegu
žės 18 arba 20, vietoj kištis į 
Darželio reikalus ir net protes-

With the rain continuing unabated, 
for the past week, here in Cleveland, 
the “Dzimdzi Drimdzi Koncertas”, 
held at the Lithuanian Hall, Sunday, 
drew a crowd of some four hundred 
persons, seeking a way to chase the 
blues away.

So just as the proverbial needle 
in the haystack, or just another peb
ble on the seashore, yours snooping- 
iy, gleaned his gleanings without 
the aid of any dissilusing make-up.

Lamp some of these...........
GANGWAY. . . .

Yessir if Mary Kast and Kather
ine Pukes of Akron, are samples of 
Akron beauty, then K.J.M., is off 
for the journey to the rubber town. 
Would they by any chance, have use 
for a good rubber neck man down 
yar?
HAVE A CARE....

In this humble person’s estimation 
the simplest manner in which to 
start a revolution, would be to make 
the crack that. . . .Hank Hollish is 
more likable than Pete, or vice versa. 
•Just a couple of “swell hombres,” 
says I.
A COUPLE MORE. ..

It came to my notice at the dance 
that Beatrice Orpse has two more 
of the “nicest” kid sisters. Yes, I 
have reference to Frances Orpse and 
Mary Sharkus. It seems as if it 
came to thers’ notice also. So we’ll 
just have to continue.
SLIPS... .

In one act of the play, you know, 
the beggar skit—J. Olšauskas was 
acting the nart of the poor, starving 
beggar.... .but he forgot to remove- 
that large diamond, that he wears 
in everyday lif° from his finger. Is 
this news, or did you get it, too?
LISTEN MY CHILUN*. . . .

Nope, that large terowd of young 
gentlemen standing at the entrance, 
to the dance floor were not fighting, 
nor were they trying to revive any
one from a faint. It was some of the 
boys, talking over the sweeter things 
:n life, with Miss Patsv Saike. In 
fact, so well surrounded was she, 
that old Mr. Snoonv. couldn’t even 
get in a snoop, so there.
ALL IN A BREATH. ..

Mrs. Aldona Wilkelis evading the 
slants cf this slantcr throughout the 
entire evening.

John Zaunis. dancing a couple of 
Polkas just “like a young chicken”, 
as he puts it.

‘Red’ Slivers and Johnny Simo
naitis unsuccessfully trying to crash 
the gate for the dance.

Mrs. Dorothy Jarus, cashier and 
t'cket taker, looking like a school 
girl, from all outward appearances.

Those two young lassies that you 
were comnlimenting so often, on 
their excellent way of serving., were 
the oft-mentioned, Skodis sisters.

Honorable mention, to Mrs. Agnes 
Grigas, for the wonderful way she 
disposed of all of those tickets, so 
excellently.

“DZIMDZI-DRIMDZI”
The foursome comprising the 

“Dzimdziu” players from Chicago, 
Messrs. J. Olšauskas, A. Kaminskas, 
M. Yozavitas and A. Labanauskas 
performed before an audience of near
ly four-hundred at the Lithuanian 
Hall Sunday, May 5, causing many 
to become steeped in laughter and 
silenced in pathos.

Mr. Olšauskas as usual carried 
on excellently in his adaptations por
traying life in all moods on the 
stage. Mr . Kaminskas, a new mem
ber, rates highly according to this 
audience with a matchless blend
ing of voices in a duet with Olšaus
kas. Off stage, he is the finest of 
persons to be met with. Snappy piano 
playing in the classics brings applause 
unusual, for this instrument is often 
unappreciated by our people. Player 
Yozavitas is the lad. A bit lone
some, because his pal accordionist 
is off this tour, Mr. Labanauskas, 
youngest of the group, “accordinas” 
to the audience winning many en
cores.

The group go on to Pennsylvania 
and points east., probably playing 
a return engagement in-a few months 
here again.

tuoti kuomet Darželis daro dar
bą kuris išrodo gražiausia tin
kantis ir Darželiui naudingas.

Federacijos skyriaus veikėjai 
privalo žinoti kad visos Fede
racijos skyriaus draugijos taip
gi turi atstovus Darželyje, tai 
ko Federacijos skyriaus atsto
vams bandyti ardyti darbą ku
rį kitoje vietoje dirba tų pačių 
draugijų atstovai?

K. S. Karpius.

TO ALLIANCE

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS
RUBUS.

Darbas atsakantis ir pilnai 
Garantuotas.

8005 CRUMB AVE.
Cleveland (19) i

DIRMAVONĖ. Trečiadienį, 
Gegužės 8 d., šv. Jurgio para
pijoje buvo Lietuvių vaikų dir- 
mavonė, dalyvaujant Vyskupui 
Schrembs.

I SAMAS JEWEL RY
6704 Superior Avenue

A group of Clevelanders are plan
ning to attend the dance at Alliance, 
Ohio, given by the Alliance Lithua
nian Cultural Club, Saturday eve
ning. Among them are Mr. and Mrs. 
Karpius, Peter Skukas. Mary Bal
čius K. J. M., J. V. Mitchell, etc.

MOTHERS’ D'AY DANCE-PROGRAM
Sundav, May 12, Our Mother of 

God Society, of St. George’s Parish, 
will present a most entertaining 
Mother’s Day program at the Lith
uanian Hall, 6835 Superior Ave.

For years, this has been an annual 
affair with the members of- this so
ciety and this year with bigger and 
better talent they will again make 
their bid in rgpiembering the best 
day of the year.

A three act drama, “Lizdas Na-, 
minio Liūto”, will be the main event 
supported by music, Accordion by 
Lillian Maziliauskas, Vincent Vaiti- 
nas, hill billy performer; Adelaide 
Miliauskas, songcaster; the Madames 
Miliauskas and Geldok in a duet 
cong number and finally a sextet 
of ladies under the guidance of Miss 
Miliauskas, presenting songs sung 
right from the heart.

Dance orchestra music will be fur
nished by Johnny Apanaitis.

DETOUR—South Avenue in Youngs
town is torn up. This department 
is wondering whether the street was 
worn out by the persistent visits of 
certain Akronites at the Lucas 
Homestead or whether this particu
lar avenue is blocked off to discour
age further visits from these wan
derers who live in Akron but stay 
in the Steel City.
SUPER-WAITER — Super-Snooper 
discovers Super Waiter is Super Char
lie Nevers. Charlie has some original 
ideas for serving people. Here is 
an example. With a dish towel as 
an improvised shirt front he march
ed up and down the middle of the
table with a twenty gallon can of
coffee and filled empty cups. He
claims this eliminates the possibility
of pouring hot coffee down peoples 
necks. You’ge right, Mr. Nevers, 
with coffee selling at such a high 
price we can’t afford to spill it but 
think of what you did to the table
cloth while walking over' the table 
with your No. 12 coal barges

CARD AND DANCE PROGRAM
On Thursday evening, May 16, 

St. George’s Choir members are 
offering an evening of very excel
lent entertainment at St. George’s 
Parish Hall.

There will be card playing galore, 
and to the lucky ones, will go beauti
ful gifts. Those on the other hand 
who do not care for card playing, 
can dance to the music x>f a very 
good orchestra.

In order to make it possible for 
every one to be present tickets are 
available at—15 cents per, or 25 
cents the pair. These tickets can 
be secured from any member of the 
choir, now already, or at the door.

He and she. and they and them, 
are all coming, why don’t you also 
buv a ticket and enjoy a time that 
can really be called “extra excellent.”

ALLIANCE, OHIO
Come on everybody, lets be kids 

for a night,
We’ll all play the game,
You'll be glad that you came,
For you‘11 enjoy being a kid for a 

night.
Iley kids!

Ask your mother and your wife if 
you can come to the dance. Sat., 
May eleventh. Where? Hungarian 
Hall, 1361 S? Webb Ave. Time 8:30.

Come one, come all and dance to 
your heart’s desire. Swing your little 
sweethearts and wifes to good old 
Polkas and popular music. Let’s 
be “Kids” as the notorious Snooper 
so called us.

The Alliance Club wishes to ex
tend their thanks and appreciation 
for the good time they had at the 
dance, Saturday night in Akron.

We showed that we could dance 
to the music just as well as any 
other kind of music. By the way 
which highway did they pick the 
musicians up as they are suposed 
to be a road band? “Oh, Mercy!” 
With an earful of that music, who 
could blame our sax player.

Why shoudn’t Youngstown make a 
go of their dance with Helen Lucas 
selling tickets to all the masculine. 
More power, Helen.

1 think that the Alliance boys are 
getting wise to a certain young 
blonde “Dell” rolling eyes. Treat 
them all alike, biondie, and you’ll 
have plenty boy friends.

I wish to thank my friend Man 
Mountain for showing me a good 
time. Man of my own heart, Yowza! 
I will, try to repay "11 your kindness 
next Saturday night. More power 
Akron.

Forgive and forget. “Oh Mercy” 
Just Elementary.

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 aukščiausia kaina už jas. 
Skolinu pinigus ant namų pirmo morgečio’. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybės, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, ju susidaužymo. t . 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisinga .patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

IZIDORIUS SAMAS atidarė di-j- 
dėlę, gražią graždaikčių (Jewel- * 
ry) krautuvę Lietuvių centre — J 
parduoda visokias tos rūšies * 
reikmenis. Taipgi TAISO LAI- •:• 
KRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS $ 
ir AKINIUS ir viską bendrai * 
kas yrą šioje šakoje.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM.

OH BOY, OH BOY, OH BOY.
Big “DANCE” at Alliance, Satur

day, May 11, you’ll have a good 
lime folks, we promise you.

Well, Akron, they say what’s the 
sanuce for the goose is sauce for 
the gander, so here goes.

Akron, you didn’t think a grocery 
store an appropriate place to hold 
a dance so you gave, your’s in a ‘hall.’ 
We give you credit for that, but 
the orchestra, you really shouldn’t 
work them so hard, why they 
hardly gave us time to catch our 
breath.

Say, why should Billy tell us that 
it was a “lousy dance.” I ask you!

By the way. where were all of 
your club members, don’t they think 
enough of the organization to even 
come to one of their own dances? 
I’ll tell you fellow members that 
missed the Akron dance, to square 
yourself with the Club and assure 
yourself of a good time ”ou should 
come to the Alliance dance.

Wonder why Dell liked the blue 
sedan, was it because it was an Al
liance car? Oh, Dell.

A certain little girl turned four 
people down that tried to sell her a 
ticket, then, turned around and 
promised a certain fellow that she 
would buy a ticket from him at 
the hall next Saturday. Are his 
tickets beter r is there another rea
son ? ?

Don’t forget Akron, Cleveland, and 
Youngstown the Alliance dance Come 
one, come all to the Hungarian 
Hall at 1361 S. Webb Ave. Time 
830 P.M. Nuf-Sed.

QUANDARY—We wonder why the 
Akron Romeos fall for the Youngs
town Juliets and the Youngstown 
Mark Anthonys go for Akron’s Cleo- 
natras. Why can’t they all patronize 
local industry. Listen Innocent By
stander, don’t make any funny cracks 
about Akron’s Romeos or their 
Juliets either. You’ll fall someday 
loo.
MYSTERY. OF TIME—An alarm 
clock performed a disappearing act 
at the Youngstown party. It’s own
ers became frantic so searching par
ties were organized. After what 
seemed like a lifetime of searching, 
Della Jocis found Sappo taking the 
clock apart with his teeth to find 
out what made the darn thing ring 
when he wanted to sleep most. Sappo 
promised to write a thesis on- “If 
clocks must ring, why don’t they 
wring K. J. M.’s neck.” Look for it 
next week.
SUPER SUGGESTION—In as much 
as Alliance never has any news in 
the Youth’s Forum, we’ve thought 
it only proper to assume that, they 
can’t write. Here is the suggestion 
that will overcome that handicap. 
Mr. Skukas why don’t you purchase 
some picture type for the Alliance 
gang so they can publish their news.
GOO-GOO—Did you notice that 
Ducky spent the entire evening at 
the Youngstown party without her 
Joe Penner smile. Here is the rea
son. Saturday afternoon Bill Daru- 

[ lis journeyed to Toronto, Ohio, a 
metropolis on the Ohio River for the 
express purpose of finding just how 
electricity is made. He was one of 
a group of thirty-five who went out 
in a chartered bus. When the coach 
left the plant it left without Bill. 
Bill wandering around in a quandry 
trying to find his way out of a maze 
of pipes and wires. The bus driver 
did not discover that our hero, beg 
pardon, her hero was missing until 
he neared Akron. It was too late to 
go back to find Mr. Darulis. The vil- 
lian of out story spread the rumor 
that Bill swam across the Ohio River 
to West Virginia and wedded a hill
billy lass. For our heroine’s sake we 
wish to make it known that Mr. Daru
lis did not swin across the Ohio 
River......He took the ferry.
REAR END NEWS—Several weeks 
ago Peter Hollish’s wagon, “Pen
sion Special” gave a roar like a bull, 
a crash like lightning, and a jangl
ing that reminded one of Cleveland’s 
street cars. Then all is silent. A 
tow truck is called, picks up the a- 
forementioned rear and tows it to 
the Hollish yard where it received 
its first rest since June 32, 1913. 
Inspection of the ailing rear reveals 
that it is absolutely useless. Mr. 
Hollish journeyed to the junkyard 
and obtained another rear end. First 
he removed quite carefully the rear 
we shall designate as rear No. 1. He 
then replaced the rear end with the 
good one as he supposed it was. 
After spending 48 hours putting it 
back together, he triumphantly start
ed the motor, pushed in his clutch, 
put the flivver in gear, let out the 
clutch and what do you suppose hap
pened. “Pension Special” gave a 
roar like a bull, a crash like light
ning, and a jangling that reminded 
one of a Cleveland street car. Then 
all was silent, as far as the Ford was 
concerned, but you should have heard 
Mi. Hollish. Mr. Hollish used exact
ly the same vocabulary that Eva K. 
of Marcy Street used when she brush
ed her teeth in the dark and dis
covered she was usihg shaving cream 
instead df tooth paste. Inspection 
of the ailing rear reveals that it is 
useless. -Petras had replaced the 
rear No. 1 with No. 1 instead of with 
No. 2 and the other lavendar so that 
he never again will make the hope
less mistake of putting the wrong 
rear end back in. P.S. For the bene
fit of our local engineers, the rear 
mentioned in this article refers to 
that portion of the anatomy of a 
car that is technically known as the 
differential.

and expects to be away from home 
for a period of six months. Yes, 
away, but in person only for his 
spirit is sure to be here. Believe 
you me I know what I am talking 
about. Last Monday when we part
ed, and as his hand gripped my hand 
for a final farewell gesture, the lad 
actually had tears in his eyes as he 
said, ‘So long. .. .pal. .. .1 love to 
go....but I hate to leave. Tell the 
rest of the gang, so long, and to 
drop me a line once in a while.’ Well 
Petey, if perchance you get to read 
this, I’m telling the gang, ‘So long, 
and drop the old boy a line once in 
a while.”

SUNDAY. .. .MAY 12th — Mother’s 
Day. A day set aside for our dear 
old mothers. And as I sit back and 
dream of the many, many things a 
mother means, I cannot help but re
collect that ever familiar tune,

M is for the million things she 
gave me.

O means only that she’s growing 
eld.

T is for the tears she shed to save 
me.

H is for her heart of purest gold. 
E is for her eyes with love light 
shining.
R means right, and right she’ll 

always be.
Put them all together, they spell 

MOTHER the word that means the 
WORLD TO ME.

And as I keen pondering a strange 
thought occurs to me—a thought of 
the little bits of irony that flood our 
lives. And one is in regards to our 
mothers.

This person who means the most 
to us during the formative period of 
our youth is not one whom we can 
pick ourselves. We have no choice 
in the choosing of our mothers. We 
have to take what we can get. But 
all of us are extermely fortunate.

Then the thought comes that we 
have a chance to pick a second 
mother—a mother-in-law, if you will. 
But again irony laughs. How often 
it seems that the woman we wagit to 
be another mother to us, who has 
all the qualities that we saw or wish 
we had seen id our own mothers, is 
kent from us for one of two reasons. 
Either we won’t look at her daughter, 
or she won’t look at us. Such is life.
SPESHUL REEPORT—Well, we fin
ally received a report from our steel
town spy and here it is:

Deer cheef,
jest a few wurds 2 let u no iyani 

Ok. had a garand tiem last weke 
at the Lithoowaneeyan Church be- 
zar. saw meni ov the whyelescee 
bunche allso havun a suwel tiem. 
Say cheef, i jest road on ther ferrus 
weel and bouy į think its alhnost az 
mUche fun as we had sildun dowun 
the Lucasus seler beanestir if yew 
no what į mean.

Bi the weight cheef u shood mete 
sum of the suwel blondz hoer wone 
on em (witch had a keen evuning 
goune on wilhot a bakk) she wauks 
rite up ta mie an shi sez, hellow 
Gable (mmm mm i can’t get over 
it) wood į like 2 bi her a stine,
thatz wat they call bier in this
town, Wei. u no j kuddent go bakk
on a fare yung dampsul in this
dres so j sez so sMi wood ordur up 
awl she wanted, and kin u emadgun, 
cheef, she buyes the hole barrel 
an hazit rapt up an cent hoem to 
her olman hoo links bier in a big 
weigh. Wei į sez nutin to this sinse 
i waz sorta fouling four her an i stil 
had haff ov mi last wekes pal. 2 
sorta eez mi fealings shi ast mi loo 
waltz a Kupple ov dansus wither, 
an iyem telun yew cheef, afftur this 
iyam gowone to bi mi shoz a cuppie 
cizes two big with speshul room on 
the frunt for tow dansun. After i 
sturugold throo a kupel rumlz an 
a feyu tagolz shee took mie oat to 
kocl off an let mie pai 4 her chantz 
on a hunk ov baykon or sumpin, 
butt i gess shi wuzunt so lukkey cuz 
shi plaid for abowit 2 owers an stil 
shee dint whin, soo i starts thinkun 
width mi trusty (thet furst tee is 
sielent) brane, an lika flash iyem 
smitten width an ideeya, sew i puts 
a diem on awl the numburz thay had 
and buy krakky wen th ol weel 
stonus, shur anuff i had pikkt an 
lukkee numbur an i am giwun for 
FREEEE, kinyeweemagun. a jenu- 
wine cupee dawl. wel cheef jest wen 
i wuz about to aster for a dayit 
along cumz her bouy friend hoo 
meralee gula irs at mie sew j nushel- 
lutlee taiks the hinte and skeramz.

iyam reely sorree cheef but i jest 
dint hav enuf tiem to rite mucha 
mor but ile tri 2 dew bedder ncckst 
weak, solongcheef 
yur fateful sp—S(ome S(tuff) Sappo

PEE EES Sai cheef yew beddur 
advantz mie a cupnel weeks caellerv, 
cuz this bezare iz hear four a kupple 
daze mour.

SAI) SAD STORY—Week in and 
week out, there has apeared in the 
Forunv a certain name which was 
always connected with a certain type 
of publicity. Although not of a very 
complimentary nature, »it neverthe
less, always served as a good space 
filler and it always, at least, pro
voked a smile. However I am re
gretful to say that this may be his 
last bit of publicity for a goodly 
yhile so may we have the pleasure 
of bestowing upon him . I speak of 
none other than Mr. Peter J. Yen- 
icky, that jovial young chap of the 
A.L.S.C.

Last Tuesday the lad left for Fort
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