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Pilsudskio Mirtis Gali
Sumaišyt Lenkiją

ANGLAI TARPININKAUS
LIETUVAI-VOKIETIJAI

Pripažysta kad Lietuvai Nebuvo Galima Tvarkiai 
Dirbti su Vokiečiais Klaipėdos Krašte

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PRADĖJO DIRBTI
Toledo, Ohio, kilęs strei

kas Chevrolet automobilių 
dirbtuvėje, po trijų savai
čių pasibaigė. Diduma bal
sų darbininkai nutarė gry- 
žti dirbti. Streikavo apie 
2,000 darbininkų.

Pasibaigus streikui Tole- 
doj, tuoj pat pradėjo dirbti 
ir Clevelande Fisher Body 
dirbtuvė, kur buvo atleista 
iš darbo 9,000 darbininkų 
dęl Toledo streiko.

Šiose dienose buvo begrą- 
sinąs kilti streikas Buick 
automobilių darbuose Flint, 
Mich., tačiau darbininkai 
nutarė taikytis Toledo j pri
imtomis sąlygomis.

Clevelande streikuoja iš- 
vežiotojai bravorų alaus.

Taipgi streikuoja Elec
tric Vacuum Cleaner dirb
tuvės darbininkai, apie 250 
skaičiuje.

Automobilių gamyba ši 
pavasari pasirodė daranti 
didžiausią pirmynžangą at
gijimo keliu. Per pirmus 
keturis šių metų mėnesius 
autombilių jau pagaminta 
tiek kiek buvo pagaminta 
per visus 1932 metus.

Daugelyj valstijų nuo pa
šalpas imančių sąrašų pasi
šalino po tūkstanti ir du ir 
tris tūkstančius žmonių, o 
tas reiškia kad jie nuėjo j 
savo senus darbus.

Taigi, kai kuriose darbų 
šakose pasireiškė pagerėji
mas.

Tik plieno ir geležies dar
bai šiuo laiku pusėtinai su
mažėjo: dabar dirbama tik 
44 nuoš. normalio.

Penki darbininkai sudegė.
Fairmont, W. Va. — Ang- 
liakasykloje netoli čia išti
ko gaisras, kuriame sutiko 
mirtį penki darbininkai, o 
šeši kiti apdegę nuvežta į li
goninę, jie randasi' sunkio
je padėtyje.

Sustreikavo. Iron River, 
Mich. — Geležies rudies ka
syklų darbininkai iššaukti 
streikuoti.

Budavojimo darbai didė
ja. Šį pavasarį budavoji- 
mas visoje šalyje žymiai 
padidėjo. Žinios iš 215 mie
stų rodo jog Bal. mėn. už
vesta budavojimo darbų už 
$51,637,233, kas reiškia au
kščiausia negu kada buvo 
nuo Lapkričio mėn. 1931 m.

St. Johns, N. F. — Čia 
atsibuna bedarbių riaušės, 
darbininkai užpuldinėja ir 
plėšia maisto įstaigas. Be
darbių yra labai daug. 1

Edv. Rydz-Smigly.
Visiško diktatoriaus ko

kiu buvo Pilsudskis, Lenki
jos vyriausybė dar nepas
kyrė, bet tikima kad, reika
lui esant, bus paskirtas.

širdį laidosią Vilniuje
Paplito žinios buk Pilsud

skis palikęs raštišką testa
mentą kuriuo paskyręs sa
vo smegenis Krokuvos me- 
dikaliam fakultetui turinė- 
jimams vesti; kūnas be abe
jo bus' laidojamas Krokuvo
je, Lenkijos valdovų laidoji
mo vietoj, o savo širdį buk 
nurodęs palaidoti Vilniaus 
katedroje, kur jis jaunas 
būdamas melsdavęsis.

Pilsudskis buvo vienas iš 
Lietuvoje gimusių, pasižy
mėjusių kovomis Lenkijos 
labui. Lenkai bando įtikin
ti Amerikos spaudai jog jis 
paėjęs iš senovės Lenkų di
džiūnų kilmės.

LAIDOTUVĖMS PRIBUVO
LAVAL IR GOERING

DIPLOMATAI TRAU
KIA LENKUS SA

VO PUSĖN

Varšava, Geg. 15 d. — 
Vežant Pilsudskio lavoną j 
šv. Jono katedrą, vsykupas 
Lofinski, Pilsudskio politi
kos priešas, atsisakė varpus 
skambinti ir atiduoti pagar
bą, už ką minia vyskupą 
ves neužmušė. Katedroje 
lavonas bus laikomas 36 va
landas, paskui bus vežamas 
laidot j Krokuvą, pakeliui 
sustojant visuose mieste
liuose, atidavimui pagar
bos.

Dar Pilsudskį nepalaido
jus, jau svetimos šalys pra
dėjo lenktyniuoti už patrau
kimą Lenkų savo pusėn: tą 
daro Prancūzijos ir Vokie
tijos diplomatai. į Pilsuds
kio laidotuves atvyko Vo- 
kietįjos oro laivyno ministe- 
ris Goering. Taipgi atvyko 
Prancūzijos ministeris La
vai, gryždamas iš Maskvos.
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ITALIJA NENORI KI
TŲ VTLSTYBIU

KIŠIMOSI
Roma. — Italijos kivir- 

čiai su Etiopija nesiliauja, 
ir Mussolini pasiuntė Afri- 
kon daugiau kareivių.

Kartu Italija pareiškė ki
toms didėsėms valstybėms 
kad nesikištų į jos ginčą su 
Etiopija.

Mussolini sako kad Itali
jos po ginklu esanti kariu- 
menė 900,000 vyrų skaičiu
je gali užtikrinti Italijai 
saugumą nę, tik kolonijose 
bet ir Europoje.

Per keletą mėnesių visos 
j Italijos karo reikmenų dirb
tuvės dirba pilną laiką, pa
sakė Mussolini.

Mussolini pareiškė: “Lai 
niekas nesiima sau spręsti 
ar tardyti mus apie musų 
atsargos budus ir ant kiek 
mes tam esam prisirengę. 
Tik pati Italija gali apie tai 
spręsti.”

Anglija vis dar deda pas
tangas sulaikyti Italiją ir 
Etiopiją nuo krypimo prie 
karo.

APIE PILSUDSKIO Į 
MIRTĮ

Varšava. — Gegužės 12 
d., 8:35 vai. vakare, pasimi
rė Lenkijos maršalas Juo
zas Pilsudskis. Jis buvo 
jau 67 metų amžiaus. Mirė 
nuo vėžio ir plaučių uždegi
mo. Jo liga buvo užsisenė- 
jus jau nuo keleto mėnesių, 
ir prieš mirti per tris die
nas buvo be žado.'

Lenkijos karo ministerio 
vieton, kurią turėjo Pilsud
skis, tuoj tapo paskirtas 
Gen. Zbygnev Kasprzycki, 
o kariumenės generaliu in
spektorium paskirtas Gen.

ATSIUNČIA APIE 30 MIL.
DOLARIŲ AUKSO

Paryžius. — Iš Prancūzi
jos šiose dienose atsiunčia
ma Amerikon apie 30 mili
jonų dolarių vertės aukso, 
kuris vežamas trimis grei
tai? laivais.

LENKAI PRADEDA PA
TIKĖTI RUSIJA

Varšava. — Važiuodamas 
Į Maskvą, čia sustojo Pran
cūzijos užrubežinių reikalų 
ministeris Lavai. Su Pil
sudskiu jau nesusiėjo, nes 
jis merdėjo. Kalbėjosi su 
Lenkijos užrubežinių rei
kalų ministeriu Becku. La
vai išaiškino kad Prancuzų- 
Rusų daroma sutartis yra 
tik pastangos labiau užtik
rinti Europai taiką ir ne
reiškia kokią nors tų dvie
jų valstybių susijungimą.

Lenkai bijojo kad Rusijai 
reikės eiti per Lenkiją at
sitikime karo su Vokietija.

Sušaudė. Archangelsk.— 
Sovietų teismas nuteisė ir 
tapo sušaudyta Rusė, 50 m. 
amžiaus moteris, kuri nu
žudė kitą moterį ir jos duk
terį kirviu ir paskui užde
gė jų namuką.

Mirė 600 svarų moteris. 
Boston, Mass. —Gegužės 10 
d. čia palaidota 29 metų 
amžiaus Italė, kuri svėrė 

<600 svarų.

ROOSEVELT PRIEŠI
NASI BONAMS

Washington. — Nežiūrint 
Atstovų Buto ir Senato nu- 
balsavimo už išmokėjimą 
buvusiems pasaulinio karo 
veteranams bonų, ir nežiū
rint Kun. Coughlino per ra
dio kurstymų siųsti prezi
dentui telegramus su reika
lavimu užtvirtinti bonų įs
tatymą, prezidentas griež
tai atsisako bonų reikalą 
priimti ir kada ateis laikas 
sako parašys savo veto — 
atmetimą.

NRA PRAILGINTA 10 
MĖNESIŲ

Washington, -r- Senatas 
priėmė prailginimą NRA— 
bet tik 10-čiai mėnesių, vie
toj dviejų metų, kaip Prez. 
Roosevelt prašė.

Atstovų Bute tapo pralei
stas bankų suvaržymo bi- 
lius, kurį įnešė Prezidento 
Roosevelto administracija.

Šį bilių bankieriai labai 
atakuoja, nes jis suvaržytų 
jų laisvarankį veikimą.

AUSTRIJA IR ITALIJA 
PRIEŠ NAZIUS

Florence, Italija. — Aus
trija ir Italija susitarė lai
kytis išvien prieš veikimą 
ir veisimąsi Nazių-Hitleris- 
tų abiejose tose šalyse.

Kiek patiriama, Italija ir 
Prancūzija galutinai susita
rė bendram gelbėjimuisi at
sitikime priešų užpuolimo 
iš oro.

SOVIETŲ TVARKA 
ŠVELNĖJANTI

Iš Rusijos ateina žinios 
jog sovietų diktatorius Sta
linas padarė palengvinimų 
naminiam gyvenimui ir in
dividualumui. Ar tas reiškia 
kad Stalinas žlunga, ar tai 
yra ženklas jog Rusijoj vis
kas eina geryn kad jau ne
reikia geležinės disciplinos.

Stalinas pažadėjo gyven
tojams geresnes namų są
lygas ir pareiškė jog šeimy
niniai santikiai, porinis gy
venimas vyro ir žmonos tu
ri būti pripažinta ir rūpi
namasi šeimos reikalais.

ALASKOS KOLONISTAI 
STOJO DIRBTI

Palmer, Alaska. — Atvež
ti iš Suv. Valstijų saulės iš
degintų sričių ūkininkai su 
savo šeimomis į derlingą 
Matanuška slėnį, apgyven
dinti išanksto jiems įreng
tose palapinėse, imasi sun
kaus darbo — išsidirbti že
mę, sodintis, sėtis kad at
ėjus žiemai turėtų ką val
gyti. Palengva jie statysis 
sau namus su pagalba miš
kų užžiurėjimo armijos, su
darytos iš bedarbių jaunų 
vyrų. Žemę traktoriais iš
aria valdžios apmokami ar
tojai.

Čia jau pribuvo 67 šei
mos, ir tuoj pribus daugiau.

Alaska prieš 30 metų pri
klausė Rusijai, taigi ir var
dai vietų ir tūlų miestelių 
dar yra Rusiški. Matanuš
ka slėnis yra Rusiškas pa
vadinimas.

JAPONIJA PIKTINA
SI MANEVRAIS

Šį visą mėnesį Pacifike 
atsibuna milžiniški Ameri
kos karo laivyno ir orlaivių 
manevrai. Manevrai apima 
beveik visą Pacifiko okea
ną. Japonija pradėjo zur
zėti kad Amerika savo ma
nevrus nutęsė taip toli Pa- 
cifikan kad karo laivai ran
dasi 2,000 mylių nuo Japo
nijos pakraščio.

Tas reiškia kad Ameri
kos karo laivynas randasi 
tik už 10 valandų orlaivių 
kelionės nuo Japonijos.

Toki manevrai, sako Ja
ponijos karo vadas, yra lyg 
traukimas kardo po kaimy
no durimis.

SUIMTAS UŽ MIRTIS SA
VO ŠEIMOJE

Brooklyn, N. Y. — Tūlas 
Frederick Gross, 49 m. am
žiaus, raštininkas vienoje 
kemikalų išdirbystėje, tapo 
areštuotas kuomet paaiškė
jo kad nuo šių metų Kovo 
29 d. jo šeimoje mirė penki 
nariai: jo žmona ir keturi 
jaunamečiai vaikai.

KITA NUO ŠIRDIES 
“DOVANA”

Londonan, į Anglijoj ka
raliaus Jurgio 25 metų ka
raliavimo sukatuves atvy
kęs J. B. M. Hertzog, Pie
tų Afrikos premjeras, kur 
jis atstovauja Anglijos val
džią, pasakė kad nuramini
mui Hitlerio Anglija lai pa
siūlo Tautų Sąjungai ati
duoti Vokiečiams Afrikos 
šalį Liberiją.

Kadangi Liberija, nepri
klauso nei Anglijai nei Tau
tų Sąjungai, čia išeina tokia 
pat “dovana” kaip Hitlerio 
siūlymas Pilsudskiui visos 
Lietuvos už Danzigą....

Demokratų Senate pasi
darė 69. Washington. — 
Oro nelaimėj užsimušus Se
natoriui Cutting, kuris bu
vo Republikonas, New Me
xico valstija paskyrė jo vie
ton Demokratą, D. Chavez. 
Tokiu budu dabar Senate 
pasidaro 69 Demokratai ir 
tik 24 Republikonai.

N u žudytas. Huntsville, 
Tex. — Čia valstijos kalėji
me užmokėjo savo gyvas
timi pietinių valstijų ban
ditas, Hamilton, 22 m. amž. 
Su juo kartu nužudytas ki
tas jo draugas, pabėgėliai 
iš kalėjimo, kada jie papil
dė žmogžudystes.

Sekančią dieną po tų kri
minalistų nužudymo, iš to 
paties kalėjimo pabėgo kiti 
kriminalistai ir susišaudy
me su sargais nušauta vie
nas sargas ir du kaliniai.

Vis stengiasi išliuosuoti. 
San Francisco. — Thomas 
J. Mooney vis nenustoja 
vilčių iškovoti sau laisvę, 
nors daug visokių bandy
mui baigėsi niekais.

Balandžio 30 d. Suv. Val
stijose cirkuliacijoje buvo 
$5,477,736,103, taip kad iš
puolė nuo galvos suaugu
siems ir vaikams po $43.12.

Kaunas. — Po Klaipėdos su
kilimo, 1924 metais buvo suda
ryta Klaipėdos autonominis 
statutas, kuri pasirašė Angli
ja, Prancūzija, Italija ir Japo
nija. šios valstybės ir vadina
si Klaipėdos statuto signato- 
riais. Kai reikalas yra, jos tu
ri teisę kreiptis j Lietuvą del 
padėties Klaipėdoje.

Balandžio . 19 d., Anglijos, 
Prancūzijos ir Italijos atstovai 
Kaune, įteikė Lietuvos vyriau
sybei tų valstybių raštą, kuria
me išdėsto Anglų, Prancūzų ir 
Italų pažiūrą Į Klaipėdos kraš
to padėti. Signatarai sako kad 
sudarant dabartinę Bruvelaičio 
direktoriją, Lietuva sutiko ne
abejotinų sunkumų tiek iš Vo
kietijos tiek iš Klaipėdos kraš
to Vokietininkų pusės. Pabai
goje savo rašto, signatarai pa
taria Lietuvos vyriausybei su
tvarkyti Klaipėdos krašto di
rektorijos ir seimelio santikius.

Del šio didžiųjų valstybių žy
gio Kaune, Prancūzai sako, tai 
esanti Streso konferencijos pa
sėka. Mat, toje konferencijoje 
buvo plačiau apsvarstyta ir 
Klaipėdos klausimas. Prancū
zijos ir Italijos atstovai prašę 
Anglijos užsienių reikalų mi
nister; Simoną kad jis, Anglų 
ambasadoriui Berline tarpinin
kaujant, išaiškintų Vokietijos 
planus del! Lietuvos ir ar Vo
kietija sutinka sudaryti su Lie
tuva nepuolimo paktą. Kartu 
Anglijos ambasadorius mėgin
siąs prikalbėti Vokietiją kad ji 
sutvarkytų savo Įtemptus san
tikius su Lietuva.

Iš šių Prancūzų atsiliepimų 
matyti kad didžiosios Europos 
valstybės yra susidomėju ios 
Lietuvos ir Vokietijos santi- 
kiais. Daug kas mėgina išaiš
kinti kad įtempti Lietuvos ir 
Vokietijos santikiai trukdo ge
rą Rytų Europos sugyvenimą 
ii- del to šioje dalyje sudaro 
pavojų taikai. Tsb.

Ruošiama Kariškos Pro
pagandos Diena

Kaunas. — Paskutiniu laiku 
Lietuvoje pradedama vis smar
kiau ir plačiau varyti kariška 
propaganda. Tuomi .norima vi
suomenę labiau sudominti ka
riškais reikalais ir visuomenę 
labiau suartinti su kariumene.

Kariška propaganda Lietuvo
je gana daug rupinąsi Vytau
to Didžiojo Universiteto stu
dentų atsargos karininkų kor
poracija “Ramovė”. Ji rengia 
kariško turinio paskaitas, Lie
tuvos laikraščiuose nagrinėja 
kariumenės ii’ visuomenės san
tikius karo ir taikos metu, ir tt.

Dabar korporacija “Ramovė” 
sumanė visoje Lietuvoje su
ruošti kariškos propagandos 
dienas. Pirmiausia tokia die
na bus Kaune, Gegužės 26 d. 
Po to jos bus rengiama apskri
čių miestuose, miesteliuose ir 
kaimuose, šiame darbe atsar
gos karininkams daug padės 
šaulių būriai, kurių dabar yra 
visuose Lietuvos kampeliuose.

Tsb.

V. Sidzikauskas Galuti
nai Išteisintas

Kaunas. — Buvęs Lietuvos 
nepaprastas pasiuntinis ir įga
liotas ministeris Vokietijai, o 
vėliau ir Anglijai, Vaclovas Si
dzikauskas, prieš kurį laiką 
buvo apkaltintas buk pasisavi
nęs Lietuvos garbės konsulų 
Vokiečių paaukotus Lietuvos 
labdarybės tikslams pinigus.

Kauno apigardos teismas 
praeitų metų Spalių mėnesi šią 
oylą sprendė ir V. Sidzikauską 
nuteisė 6 mėnesius kalėjimo, 
bet nuo bausmės atleido jeigu 
per tris metus nenusikals.

Ta byla atsidūrė aukštesnia
me teisme, Lietuvos apeliaci
niuose rūmuose, ši aukšta Lie
tuvos teismo įstaiga, Balandžio 
15 d. apsvarsčius prokuroro 
protestą ir Sidzikausko skun
dą, nusprendė Sidzikauską visai 
išteisinti, nes nerado jį niekuo 
nusikaltusį.

Vac. Sidzikauskas, kaip ga
bus diplomatas ir žymus poli
tikas, yra plačiai žinomas Lie
tuvoje ir užsienyje. Jis aukš
čiausiame tarptautiniame Haa- 
gos teisme gynė Lietuvos bylas 
su Lenkija ir Vokietija, ir abi 
bylas laimėjo.

Sakoma kad tie trys Lietu
vos konsulai Vokiežiai, keršy
dami Sidzikauskui už sėkmin
gą Lietuvos teisių gynimą prieš 
Vokietijos puolimus, ir suda
rė šią bylą. Dabar manoma 
bus atleisti nuo pareigų minė
ti Vokiečiai konsulai. Tsb.

NAUJA LIETUVOS-DANIJOS 
PREKYBOS SUTARTIS

Kaunas. — Šiuo laiku Lietu
va su Danija veda derybas su
daryti naujai prekybos sutar
čiai. Manoma kad derybos bai
gsis sėkmingai ir bus pasirašy
ta nauja sutartis. Lietuva Da
nijai parduoda arklius ir kitus 
gyvulius, o iš Danijos įsiveža 
žemės ūkio mašinas. Tsb.
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MIŠKO PLUKDYMAS LIETU
VOS UPĖMIS

Kaunas.—Miškų departmental 
jau pradėjo šymetinį miško 
plukdymą Lietuvos upėmis. Mi
škas plukdomas iki Kauno lent- 
pjučiu Nemunu, Nerimi ir šven
tąją. Iš Kauno rųiškas bus to
liau Nemunu plukdomas į Vieš
vilės, ii; Klaipėdos lentpjūvės,’ 
kurios apdirba miškų depart
ment o kirstą'miško medegą.

Bus plukdoma pušiniai, egli
niai ir ąžuoliniai rąstai. Miš
kų administracija vietose sam
do darbininkus, rąstus jau riša 
į sielius ir atlieka kitus miško 
plukdymo paruošiamus darbus. 
Prie miško plukdymo jau dir
ba apie 3000 darbininkų. Tsb^ 

__ J

Illinois valstijoje netekus 
valdiškos pašalpos, bedar
biai surengė demonstraciją 
į valstijos sostinę. Dauge
lyje vietų įsteigta maiste* 
teikimo punktai. Guberna
torius stengiasi surasti pi
nigų pašalpoms teikti iki 
atsiras darbu.
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PITTSBURGH© PADANGĖ RADIO BALTIMOREJE STATO Operetę “ČIGONAI” BROOKLYN© - N. Y. IR
Adv. P. Skipitis Pitts

burghe bus Tris 
Dienas

1 "

Adv. R. Skipitis, Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti pir
mininkas, viešės Pittsburghe 
Gegužės 21, 22 ir 23 d. Taigi 
Prbtsburghiečiai išnaudos visas 
tris dienas. Gegužės 21 d. bus 
prakalbos šv. Kazimiero para
pijos salėje; Geg. 22 — LMD. 
salėje, kur dalyvaus ir šv. Jur
gio parapijos choras po vado
vyste J. L. Senulio. Geg. 23 d. 
— išleistuvių vakarienę svečiui 
rengia Lietuvių Vaizbos Butas, 
Liet. Piliečių Klubo salėje. To
kiu budu turės progą visi šios 
kolonijos ir apielinkės Lietu
viai atsilankyti ir išgirsti Lie
tuvos svečio pranešimus.
PAVASARINIAI RENGIMAI

Gegužės 26 d. Lietuvių Vaiz
bos Butas rengia dideli pikniką 
Lietuvių Ukėje (Lithuanian 
Country Club).

Gegužės 30 d. Įvyks iškilmin
gos pamaldos Lietuvių Tauti
nėse Kapinėse, pamaldas laikys 
šv. Jurgio parapijos klebonas 
Kun. Žukauskas, dalyvaus ir tos 
parapijos choras. Prie to bus 
Amerikos kareiviai, kurie tą 
dieną lankys kapus karių daly
vavusių pasauliniam kare ir po 
to mirusių ir palaidotų šiose 
kapinėse. Pamaldos ir apeigos 
prasidės nuo 10:30 vai. ryto. 
Visi kviečiami pribūti laiku.

GRAŽUOLĖS RINKIMAS
Birželio 9 d., A. L. T. 'San

daros piknike, Lietuvių Ukėje, 
bus išrinkta gražiausia Pitts
burgo Lietuvaitė, kuri paskui, 
Liepos 7 d., bus pasiųsta į Chi- 
cagą, o ten jau bus išrinkta iš 
visų suvažiavusių Lietuvaičių 
viena, “Miss Lithuania of A- 
merica”, kuri bus siunčiama Į 
Lietuvą dalyvauti Pasaulinia
me Lietuvių Kongrese) • */

Taigi šiuomi atsišaukiame Į 
Pittsburgo ir apielinkės švie
suomenę kurie skaito Lietuviš
kus laikraščius, kad praneštų 
toms Lietuvaitėms arba jų tė
vams, ir kad dalyvautų piknike 
Birželio 9 d. Pittsburgo išrin
ktai gražuolei bus apmokėta 
kelionė Į Chicagą. Paskui gi, 
laimėj tįsiai Amerikos Lietuvai
tės konteste, bus apmokėtą ke
lionė i Lietuvą ir atgal.

Juozas Virbickas.

SUIMTA MERGINA Už SAVO 
KŪDIKIO MIRTĮ

Uniontown, Pa. — Gegužės’ 9 
d. tapo areštuota 20 metų mer
gina, Margaret Link, duktė vie
nos bažnyčios zakristijono, už 
tai kad ji pagimdžius kūdikį 
paliko jį krūmuose netoli savo 
namų numirti.

Ji draugavo su vienu vaiki
nu, paprastu darbininku, ir iš 
jo susilaukė kūdikio, bet jo kal
binama ji atsisakė už jo eiti. 
Kada atėjo gimdymo laikas, ji 
atsikėlus 4 vai. ryto išėjo Į krū
mus, kur kūdikis gimė. Ten 
palikus jį suvyniotą maiše, su- 
gryžo namon. Vėliau, 6 valan
dą atsikėlus, pagamino tėvui 
pusryčius, ir pradėjo namų dar
bus. Ji vėliau matė kaip poli- 
cijantai nunešė užtiktą krūmuo
se jos kūdiki, nežinodami keno 
jis buvo. Tą pat dieną ji po 
pietų pradėjo silpnėti nuo nu
bėgamo kraujo. Išėjo iš namų 
ir ėjo gelžkeliu pasitikti savo 
vaikiną. Tas ją sutikęs, paty
ręs dalyką, nugabeno ligoni
nėn. Ten ji pradėjo klejoti ir 
šaukti savo kūdikio. Taip pa
aiškėjo kad tas krūmuose ras
tas kūdikis buvo jos.

Ji kaltinama kūdikio nužu
dymu ir bus tardoma kaip tik 

.pasveikęs.

YOUNGSTOWN. O

CLEVELAND, OHIO

Visi Lietuviai per 200 my
lių aplink Clevelandą — O- 
hio, Pennsylvanijoj, Kana
doj, Mich., N. Y. — turėsit 
progos išgirsti kalbant per 
radio iš Clevelando stoties 
WJAY, Lietuvos svečią p. 
R. Skipitį, taipgi girdėsit 
Lietuviškų dainų per pusę 
valandos laiko
Ši sekmadieni, Gegužes 19 
lygiai nuo 2 vai. po pietų

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
VAKARAS

šį sekmadienį, Gegužės 19 d., 
Šv. Jurgio parapijoje, ant So. 
19th St., atsibus smagus vaka
ras, su koncertu ir vaidinimu. 
Pradžia 7:30 vai. Dainuos pa
rapijos choras ir bus suvaidin
ta komedija “Nelaimės ir Lai
me’’. Reng.

ADV. SKIPITIS BUS GEG. 20
Ir pas mus Youngstowne tu

rėsim garbę matyti ir išklausy
ki kalbos gerbiamo Lietuvos 
isvečlo, Adv. R. Skipičio, kuris 
čia lankysis šį pirmadienį, Ge
gužės 20 d., ir kalbės Lietuvių 
Prcgr. Klubo salėje nuo 7 vai. 
vakare.

Visi vietos ir aplinkinių mie
stelių Lietuviai prašomi atsi- 
lank.ti, nes tai bus vienatinė 
proga. Lietuvos svečią sutikti.

Kadangi svečias jokių aukų 
nerenka, todėl neprivalot nei 
vienas apsilikti namie ir neiti 
Į prakalbas. Kuodaugiau’ atei
sit tuo gražiau pasirodysim.

Su svečiu žada pribūti pas 
mu; ir “Dirvos” redaktorius K. 
S. Karpius iš Clevelando.

VAŽIUOJA į CLEVELAN- 
DĄ. Musų dainininkė Rožė Lu- 
koševičiutė šį sekmadienį vyk
sta Į Clevelandą, kur dalyvaus 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 
vakare, kartu su Lietuvos sve
čiu Adv. Skipičiu. Ji dainuos 
su Akrono Lietuvių Draugiško 
Klubo choru ir solo Lietuvių sa
lėje.

Taipgi Rožė dainuos iš Cle
velando radio stoties WJAY tą 
pat dieną (Geg. 19) nuo 2 vai. 
po pietų. Dainuos ir Akrono 
choras. Neužmirškit atsukti

savo radio prieš 2 vai. po pie
tų ir paklausyti šio programų, 
kuriame kalbės ir Lietuvos sve
čias p. Skipitis.

“ŽENTAI Iš AMERIKOS”. 
Tai yra komedija iš Amerikie
čių Lietuvių ekskursantų apsi
lankiusių Lietuvoje, šį veika
lą parašė “Dirvos” redaktorius 
K. S. Karpius, o štai Youngs- 
tovvno Lietuvių jaunimas stato 
scenoje sekmadienį, Gegužės 
26 d., Lietuvių Pr.ogresivio Klu
bo salėje. Visi pasištengkite 
atsilankyti, matysit smagią ko
mediją, apie Amerikiečio sen
bernio bėdas kurias jis paliko 
Lietuvoje daug metų atgal ir 
sugryžęs dar jas surado....

Savas.

ras®

AKRON
AKRONO JAUNIMAS PASI

RODYS SAVO GABUMAIS 
CLEVELANDE GEG. 19

Jeigu žmogus ką dirbi tai vis 
gali tikėti kad tavo darbą kas 
nors įvertins, štai gražus pa- 
vyzdis. Akronb Lietuvių Jau
nimo Draugiškas Klubas keli 
metai darbuojasi, mokinasi dai
nų ii' vaidinimo, ir jau keletoje 
aplinkinių kolonijų tarp Lietu
vių gražiai pasirodė.

Dabar gi, šį sekmadienį, Ge
gužės 19 d., A. L. J. D. Klubo 
choras turi garbę apsilankyti 
Clevclande ir dainuoti iš radio 
stoties WJAY. o vakare Lietu
vių salėje išpildys puikų pro
gramą Clevelando Lietuvių Dar
želio naudai.

Radio programas prasidės ly
giai nuo 2 vai. po pietų, todėl 
visi privalote atsukti savo ra
dio ir klausytis. Programas tę
sis pusę valandos laiko.

Vakare gi, Lietuvių salėje, 
musų jaunimas turės progos 
pasirodyti prie Lietuvos svečio, j 
Adv. Skipičio. Daug ir Akro- 
nieeių rengiasi važiuoti į Cle
velandą pamatyti savo jaunimą 
Lietuvių salėje išpildant pro
gramą. Jaunimo choras smar-

JULĖ RASTENIENĖ Eras relėje (“čigonai”)
Baltirnorės ‘‘‘Daina”, minėji

mui komp. Stasio Šimkaus tris
dešimties metų muzikos kūri
mo sukaktuvių, stato scenoje 
jo operetę, “čigonai”, sekmadie
nį, Gegužės 19 d., nuo 7:30 v. 
vakare, Lietuvių salėje, Balti- 
morėje.

Jule Rastenienė vaidins Eros 
rolę; Marijona Jurkšaitė — mo
tinos; Klemensas Andreikus — 
Orijo; Matas Rutkus — Roto; 
Jurgis Galkus — Grafo Garijo. 
Kiti “Dainos” choristai bus či
gonais. Vadovaus muzikos mo
kytoja, p-lė Lelija Geležiutė.

D i ulele
1 North 
LLOYD

NEW JERSEY ŽINIOS
RENGIAMA ADV. SKIPIČIUI 

IŠLEISTUVĖS
Brooklyn. — Gegužės 7 d., 

Lietuvos Generaliniam Konsu
late New Yorko įvyko vietos 
Lietuvių, Pasaulinio Kongreso 
rėmėjų, susirinkimas.

Susirinkime išduota raportas 
iš Adv. R. Skipičio sutiktuvių 
parengimo, kuris įvyko Klas- 
čiaus salėje, Maspethe, Balan
džio 6 d.

Kadangi p. Skipitis New Yor
ke pribus Birželio 11 d., ir 19 
d. to paties mėnesio atsisvei
kins su Amerikos Lietuviais ir 
gryš tėvynėn, taigi buvo svar
stoma jam išleistuvių surengi
mo klausimas. Paaiškėjo kad 
apie išleistuvių rengimą kalba 
kai kurios paskiros organizaci
jos. šį klausimą komitetas ap
svarstęs, nusprendė palikti iš
leistuvių rengimą fbms organi
zacijoms kurios apie tai rūpi
nasi, ir lai jos rengia. Komite
tas iš savo pusės rengimų ne- 
užsiims.

New Jersey Lietuviai rengia 
pas saye padaryti gerb. svečiui 
išleistuvių vakarienę Birželio 
16 d.

Įgal. sekr. A. Alekna.

lių buvo Lietuvos Dainos pasi
rodymas, kas visus sužavėjo; 
taipgi pasirodė Estų orkestras, 
ir pagaliau buvo Lygos pirmi
ninko, Latvio, Harry Lielnors 
kalba, kuri sužavėjo visus klau
sytojus. Ten pat p. Lielnors 
buvo pakviestas Lietuvių radio 
vedėjo Jono Valaičio pasakyti 
kalbą per radio, ir Gegužės 6 
d. jis tą kalbą pasakė Angliš
kai per radio.

Del informaciją kreipkitės į:
COSMOPOLITAN TRAVEL

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

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St.. Newark. N. J.

Rengia ir prižiūri 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungą Amerikoje
. 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
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PAUL MOLIS
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ALLIANCE, OHIO
JAUNIMO VAKARAS. Šios 

mažos Lietuvių kolonijos jauni-j 
mas susiorganizavo į Alliance 
Lietuvių Kultūros Klubą. Klu
bo pirmininkė yra Stella Gru- j 
zinskaitė. Gegužės 11 d. klu
bas surengė savo vakarėlį, ir 
atsilankė beveik visas Lietuvių [ 
jaunimas ir dikčiai jų tėvų.

Atvažiavo ir svečių iš kitų! 
kolonijų: Akrono, Clevelando,) 
Youngstowno, ir aplinkinių Lie- j 
tuviškų ūkių. Akrono Draugiš-1 
ko Klubo būrelis, po vadovyste j 
Igno Hollišio, padainavo keletą J 
Lietuviškų dainų.

Vakaras buvo linksmas, jau- I 
nimas šoko Lietuviškus ir Ame- j 
rikoniškus šokius. Pirma kar-1

tą čia jaunimas buvo pamokin
tas šokti “Noriu Miego” ir žai
sti “Aguonėlę”.

šiaip gi, salės paskirose da
lyse susigrupavę dainas mėgs
tantis jaunimas, svečiai iš ap
linkinių miestų, padainavo gra
žių musų liaudies dainų, kas 
labai pralinksmino senesniuo
sius Lietuvius, nes čia dar nė
ra kam tame vadovauti.

Alliance Lietuvių Kultūros 
Klubas yra dalis Ohio Lietuvių 
jaunimo klubų, kurie pradėta 
organizuoti pasekant Akrono 
jaunimą. Svečias.

Kalbinki! savo draugus skaity- 
1 “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.
kiai ruošiasi, po vadovyste ne- 
nuilstavo savo vadovo Igno Hol- 
lišic. Programas bus ne vien 
iš dainų bet ir iš' įvairių pa- 
marginimų, tikras vodevilinis- 
d z i m d z iš kas p r ogr am as.

Tėvai to jaunimo kuris daly
vaus Clevelando programe, tu
ri jaustis tikrai laimingi, nes 
jų vaikai dirba gražų Lietuviš
ką darbą, plečia Lietuvystę, 
nors Lietuvoj nebuvo ir jos ne
mato, nors čia auga Ameriko
nų įtakoje.

Akrono jaunimas pasiaukau
ja savo trusu Clevelando Lietu
vių Darželiui, ir šia proga, šį 
sekmadienį nuveš į Lietuvių 
Darželį vainiką prie Dr. Jono 
Basanavičiaus paminklo. Cho
ro mergaitės, tautiškuose rū
buose, gražia eisena nuneš vai
niką į kalnelį prie paminklo.

Gražu ir malonu yra dirbti 
Lietuvybei. Taigi, jaunime, 
dirbkite, o tėvai padrąsinkite 
juos prie to. Lietuvis.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

KAPT. JURGĖLOS 
PRIIMTUVĖS

Brooklyn. — Gegužės 2 d. 
Poviliansko salėje, Tautininkų 
Klubas surengė gražias priim
tuves iš Chicagos atvykusiam 
Į New Yorko apielinkę apsigy
venti Kapt. Petrui Jurgėlai. 
Nors jos rengta privataus po
būdžio, vis dėlto žmonių buvo 
kaip viešoj vakarienėj. Buvo 
nemažai ir kalbų. Toastmaste- 
riavo J. Sagys, klubo pirminin
kas. Kalbas pasakė: Jonas Va
laitis. S. E. Vitaitis, P. Narvy
das, J. Ginkus, J. Antanavičius, 
A. Kandrotas, Budraitis. V. P. 
Mučinskas, Z Vitaitienė, Adv. 
K. Jurgėla, D. Klinga, J. Trai
naitis, Dr. B. K. Vencius, Pulk. 
Leit. Dr. Lesauskas (nesenai iš 
Lietuvos atvykęs užpirkt avia
cijai medegos), ponia Jurgėlie- 
nė (kapitono žmona), p. Strum- 
skis ir Kapt. P. Jurgėla.

Kaip matote, be grynai as
meniškų Kapt. Jurgėlos drau
gų, be jo idėjos bendradarbių, 
buvo ir artimų idėjos draugų 
bei bendradarbių.

Linkime Kapt. Jurgėlai lai
mingai apsigyventi musų apie- 
linkėje. šiuo laiku Kapt. Jur
gėla apsistojęs Elizabeth, N. J., 
pas savo tėvus.

KANDROTO 25 M. SPORTO 
VEIKIMO MINĖJIMAS

Brooklyn. — Per metų me
tus girdėjome ristiko, stipruo
lio Antano Kandroto veikimą. 
Taip, jis veikia toje srityje jau 
25 metai. Jam pagerbti ir tą 
atžymėti, Balandžio 25 d. Ar
cadia salėje surengta didelis 
vakaras; koncertas ir sporto 
programas, vėliau šokiai.

Žmonių buvo arti tukstan 
čio. Programas pradėta Ame 
rikos ir Lietuvos himnais, ką 
giedojo Operetės Choras.

Buvo ir solo dainų. Kalbas 
sakė rengimo komiteto pirmi
ninkas J. Ambraziejus, Konsu
las P. žadeikis. Programą va
dovavo Gimbutis ir Tysliava.

Šioje pramogoje buvo atvy
kęs ir Jack Sharkey-žukauskas 
su savo manageriu John Buck
le. Buvo ristynių, kumštynių 
ir kitų sporto vaizdų, kuriais 
vadovavo Sharkey ir Kandro
tas.

PAGERBS MEDALIUS
Brooklyn. — New Yorko 

Tautinių Organizacijų Centras, 
trumpai žinomas NYTOC, Ge
gužės 26 d. Klasčiaus parke ir 
salėje rengia pavyzdingą ii- ne
paprastą vakarą — pagerbimą 
Amerikos Lietuvių gavusių iš 
Lietuvos valdžios medalius už 
pasižymėjimus. Tai pirmas tos 
čia rūšies vakaras ir numatoma 
labai įdomus.

PUIKIOS PASKAITOS
APIE LIETUVĄ

New York. — Susiorganiza
vus Pabaltijo Lygai, prasidėjo 
Lietuvių, Latvių ir Estų ben
dradarbiavimas. Toj išdavoj, 
nesenai buvo surengta vakaras, 
kuris turėjo puikų pasisekimą. 

(Vienas įdomesnių programo da-l

ADV. R. SKIPIČIO 
KELIONĖS PLANAS
CHICAGO ir apielinkėse — 

Gegužės 3 iki 17 d.
CLEVELANDE ir apielinkė

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

se — Gegužės 21 iki 24 dd.
PHILADELPHIJOJ ir apy

linkėje — Gegužės 26 ir 27 dd.
SCRANTON, WILKES BAR

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

BALTIMORE — Birželio 7 
ir 8 dd.

WASHINGTON — Birželio 
9 d.

NEW YORK CITY — Bir
želio 11 d.

Dirvos Eskskur si j a Lietuvon
Tiesiog j Klaipeda be persedimo

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA

Motorlaiviu Išplaukia

GRIPSHOLM GEG.-MAY 25
Kurie manot važiuoti į Lietuvą šį pavasarį, 
į Pasaulinį Lietuvių Kongresą ------ prisidėkit
šios ekskursijos — turėsit smagią, patogią kelionę.

arba 
prie

ILJc

Kurie manot važiuoti į Lietuva dabar tuoj ar vėliau — apsilau- 
 . ’ “Dirvos” Agentūrą sau Ja:- 

.... . ........ ..... .... - Laivakortės visomis lini-
— išplaukimai visais laikais — kelionė visais laivais. —■< 

■■ ■ ■ ■■■ ' , visokių ekskursijų
“Dirvos” Agentūra yra 

Agentų Sąjungos.

kyši ar apsigyventi — kreipkitės i 
vakorčių, pasų ir kitų dokumentų, 
jomis - .....
Per “Dirvos” Agentūrą galit prisidėti prie 
kokios tik i Lietuvą rengiamos, nes 
narė Amerikos Lietuvių Laivakorčių

Visokių informacijų norėdami 
adresuokit

AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Palengvinsit informacijų suteikimą pažymėdami ar esat Lietuvos ar Amerikos pilietis 041
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PAŽINK LIETUVĄ
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

MATARNŲ MIŠKELIS

Matarnų miškelis randa
si Šakių apsk., Rublelių val
sčiuje. Štai kaip seni žmo
nės nupasakoja apie Matar
nų miškeli. Daug desėtkų 
metų atgal, kur dabar lin
guoja Matarnų miškelis, 
niūksojo smėlyno dykuma. 
Vėjas pe'r kiaurus metus 
nešiodavo lekianti smėli, 
supildavo kalnus, tai vėl 
juos išdraskydavo. Nežėlė 
ten jokia žolė. Taip ta dy
kuma prie Šešupės upelio 
išbuvo daug, daug metų.

Matarnų kaimo gyvento
jai ta dykuma nesinaudojo. 
Gyvuliai negalėdavo ten in- 
eiti, nes nuklimpdavo.

Netoli Matarnų Ignašiaus 
buvo aukštas smėlio kalnas. 
Ji išpalengvo Vėjas pradėjo 
ardyti ir nešti smėlį. Taip 
kalną sunaikino kad neliko 
jokios žymės.

Kai kalno smėlio dalį nu- 
pustydavo, rasdavosi daug 
žmonių skeletų. Žmonės 
tuos kaulus vėl gilyn įkas- 
davo. Tol žmonės kasė kol 
kalnas buvo, o kaip vėjas 
jį nulygino, tuos žmonių 
kaulus turėjo nunešti ant 
Slabada kapinių.

Kelis metrus toliau nuo 
minėto kalno buvo didelė 
pelkė, minėto kalno smėlis 
sunešta į tą pelkę, bet dar 
neužteko. Dabar šis pelky
nas jau sėjamas.

Kalno apielinkėje buvo 
daug didelių akmenų. Po 
nekurio laiko pustymas ap
sistojo ir smėlyne pradėjo 
augti šiokia tokia žolė.

Matarnų kaimo gyvento
jai ėmė savo gyvulius ten 
ginti ir ištisus vasaros mė
nesius ganydavo. Ta vieta 
buvo ganiavos vieta. Nors 
žolė nepergeriausia, bet il
gai jos būdavo.

Žmonės ir po šiai dienai 
spėlioja kad tame kalne bu
vę Švedų kareivių kaulai, 
kiti sako kad buvę Prancū
zų kareivių kaulai. Tikrų 
žymių neužsiliko.

Vieną sykį, lyg butų kas 
prisėję eglaičių ir pušų, ta
me smėlyne tie medeliai lyg 
rugiai sukilo. Kaimo gyven
tojai nusiminė, nes kur pir
miau buvo ganiava, dabar 
smėlyne ir pelkyne pradėjo 
augti miškas. Kaimui ga
niava užsibaigė, ta vieta 
virsta mišku, po kelių de
sėtkų metų bus aukštų ir 
storų eglių ir pušų. Miškas 
augo lyg pasišokinėdamas.

Kelios gentkartės žmonių

praėjo ir miškas jau užau
go; jį žmonės kirto, statėsi 
trobas. Kaimui naudotis 
tuo mišku nelabai buvo į 
sveikatą: vieni miško kirto 
daug, kiti mažiau, o kiti vi
sai nesinaudojo. Tankiai 
tarp kaimo žmonių kildavo 
barnių ir muštynių. Šiaip 
taip kaimo gyventojai su
sitaikė ir pagal žemės tur
tą išsidalino miškelį šniū
rais. Taip ir valdėsi iki 
šiai dienai.

Jau kelintą kartą išeilės 
miškelis iškirsta ir vėl at
želdinta.

Šešupės pakrantės. Nu
eik į Matarnų miškelį prie 
Šešupės, ten riogso daug 
mažų ir aukštesnių kalne
lių. Žmonės sako, tie kal
neliai šitaip pasidarė. Kai 
smėlyną vėjas nešė, o tose 
vietose buvo dideli akme
nys, smėlis apie juos apgu
lė ir pasidarė kalneliai.

Ant tų kalnelių, žmonės 
sako, nakties tamsoje ma
tydavo dideles ugnis de
gant.' Sakoma, ten esą už
slėpta daug pinigų, nes tai 
pinigai degę. Vieni sako 
jog tie pinigai buvę pakas
ti Prancūzų 1812 metais. 
Daug žmonių ėjo kasti po 
kalneliais turtų jieškot, bet 
nieko nepavyko surasti iki 
šiai dienai. Ugnys, sako, 
būdavę tokios didelės kad 
rods didžiausias gaisras.

Čia pat netoli Matarnų 
miškelio randasi Slabadą 
miškelis. Jis atsirado taip 
pat kaip Matarnų miškelis.

Pasakos. Ant Prancūzų 
kapinių minėtoje giraitėje, 
sako, šitaip vaidindavosi. 
Vos ateidavo 12 valanda 
nakties, ant kapų pasirody
davo baisybės: iš kapų pra
sėdavę lysti Prancūzai žu
vę kariai. Vieno komanduo
jami, nusileisdavo į Šešupės 
vagą, žėdnas kareivis pa
imdavo po didelį akmenį ir 
užsinešdavo ant kranto, 'iš 
kur vėl paleisdavo į vande
nį. Taipgi būdavo girdima 
ginklų žvanginamas, žmo
gaus balsu dejavimas. Jei 
kam tekdavo eiti per minė
tą girią, tuoj jį paklaidin
davo, klaidžiodavo per vi
są naktį, ir tik praėjus dvy
liktai valandai žmogus ras
davo tikrą kelią. Dienos 
metu iš kapų buvo girdėti 
žmogaus balsu dejavimai.

Vaidinimais! tęsęsi gana 
gana ilgai, iki kapų išnyki
mo, o kai kapai išnyko žmo
nės nustojo matyti vaiduo
klius.

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 

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

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65. ,

f “DIRVA”
c

Į 6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Žaliosios miškelis. Kitoj 
Šešupės pusėje truputį to
liau nuo upės buvo nema
žas miškelis, apie koki 60 
hektarų ploto. Jis randasi 
Vilkaviškio apsk., Žaliosios 
vai. Žaliosios dvaro ponas 
Lenkas prasigėrė ir prasi
kortavo, minėtą miškelį be 
jokio pasigailėjimo iškirto 
ir kelmus iškasė. Padarė 
dirbamą lauką, kur ir šian
dien ariama. Minėtam miš
kelyje buvo dvaro kapinės. 
Kai iškirto mišką, kapai li
ko be jokio medelio. Dar ir 
šiandien kapai yra likę, ir

GEGUŽES 12 D. CHICAGOJ
arba: Neišskrendantis “Skridimas”

Gegužės 12 dieną kalendorius 
rodė sekmadienį. Tai buvo la
bai svarbi diena visai Chicagos 
valstybei, nes tos dienos rytą 
visi piliečiai ir nepiliečiai, su
kilę iš saldaus miego, rado mie
lą saulutę visais savo spindu
liais mirkstančią purvino van
dens balose. Nors purvinas 
vanduo Chicago je nėro jokia 
naujiena, bet visokios gazietos 
tikrino kad tokio nuotikio Chi
cagos valstybė nematė nuo 1873 
metų. Tai tikrai svarbi diena, 
galima sakyti istoriška diena. 
Ir ta diena parinkta Įvykdyti 
kitus dar svarbesnius dalykus.

Ta diena parinkta Chicagos 
Lietuvių pasauliui kaipo diena 
Lansing aerodrome, kur reikė
jo atsisveikinti su lakūnu Vait
kum ir jam afieravota “Litua
nika antraja”. Kitaip sakant, 
tai turėjo įvykti “antro skridi
mo” jau penktos išleistuvės. 
Tos “išleistuvės” prasidėjo net 
1934 metais ii- iki šiol jos vis 
dar nesibaigia. Ar sulauksime 
tokių “išleistuvių” dar šeštų ir 
septintų tai tik ateitis parodys. 
Dabar kalbėkime tik apie tai 
ką turime.

1934 metais “išleistuvėms” 
prasidėjus, Kauno ponai ir po
naičiai, ponios ir panelės, gal
vas užrietę pradėjo padangėje 
žiūrėti “Lituanikos II” pavida
le “baltos gulbės”, ir iki šiol 
dar tebejieško, o ta “Lituani
ka” jokiu budu iš Chicagos ne- 
išsirango ir iki šiai dienai. Na, 
bet prie jos “išleistuvių” reng
tis mes jau pripratome, taigi ir 
Gegužės 12 dieną rengėmės. 
Ypatingai sujudome tą dieną 
išgirdę vieną “finansų žinovą” 
per radio jau lyg atsisveiki
nant: “Sudiev, iki pasimatymo 
aviacijoje”. Taip ir atrodė kad 
lyg jis skristų “antru skridi
mu”.

Taigi, nors tokios “išleistu
vės” jau penktos išeilės, bet 
ką padarysi, “blogas oras” ne 
tik Lietuvoje bet ir Cricagoje. 
O tai vis todėl kad daugelis jau 
pamiršo “Lietuvai nei cento” 
obalsį, iškeltą tų kurie nuo 1905 
metų prakaituoja įgyvendinimui 
rrrevoliucijos, laukdami išsipil
dant savo prakeikimų visiems 
tiems kurie valdo Lietuvą ir 
dirba Lietuvių tautos gerovei, 
o to išsipildant nesulaukdami, 
griebėsi dabar pasidaryti sau 
“uj gešeft”. Tat nestebėtina 
kad prie padėties tokios maiša- 
lienės, Chicagos Lietuviai susi
laukė penkių “išleistuvių”, ir 
jau užtikrinta šeštos už savai- 
tės-kitos, o kas gali užtikrinti 
kad nesulauksime ir septintų 
“išleistuvių” ?

Nejauku buvo matyti kad 12 
dieną Gegužės “antro skridimo” 

Ife GHtCPMS

ima juos aptaisyti.
Sako, vienas ponas norė

jo tuos kapus išarti ir pa
daryti sėjamą vietą. Pa
kinkė jaučius, ir kumetis 
nuėjo arti. Vos pusiau kapų 
vagą nuvarius, tuoj jaučių 
kailiai nusilupę, o kumetis 
krito be žado; prie jaučių 
gi pasirodžius Panelė Šven
čiausia. Ponas pamatė kad 
kapus jau negali užarti ir 
liovėsi tai daręs.

Daug metų praėjo, vai
duokliai inyko, tik seneliai 
vieną-kitą atsitikimą nupa
sakoja. , J. Almonaitis.

rengėjai susirinkę “išleistu
vėms” Lansing aerodrome, la
bai rukščiai atsirūgo pamatę 
kad šį kartą į jų jomarką su
sirinko tik skupus šimtelis žin- 
geiduolių, be jokių magaryčių, 
ir jokio “gešefto” jau būti ne
gali. Matant kaip likimas jau 
pradeda juos apvilti, ką jie tu
rėjo daryti? Nieko kito kaip 
tik paskelbti kad “išleistuvės” 
atidedama kitam sykiui. .. . Ot, 
iš to dabar ir spręskit ar turė
sime dar šeštas ir septintas 
“išleistuves”....

Dabar žmonės kalba kad Ge
gužės 12 d. ’’Lituanika II” į 
aerodromą buvo atvežta dideliu 
troku, ir tai be propelerio....

■ žinoma, taip kalbėti lyg ir ne
pritiktų, bet žmonės kalba ir 
tiek. O kas jiems gali užginti 
kalbėti ? Bet tegul kalbos lie
ka kalbomis. Mes ramiai pa
lauksim kitų “išleistuvių”, ku
rių nežinia kiek dar bus, ir pa
tys persitikrinsim ar ‘balta gul
bė’ turi sparnus (propelerį) ar 
ji tik troku vežiojama. Tik 
biskutį kantrybės, o ateitis vis
ką parodys.

Gegužės 12 diena dar buvo 
svarbi ir kitiems Chicagos pa
dangėje. Tą pat dieną Lietu
vių katalikų dienraštis “Drau
gas” Vytauto darže turėjo sa
vo pikniką arba gegužinę. Ka
da “antro skridimo” monelnin- 
kai suvertė savo nepasisekimų 
bėdą purvynui, del kurio jų 
aviacija negalėjus įvykti, nes 
“iš purvyno buvę negalima iš
klampoti”, tai “Draugo” gegu- 
žinėn buvo susirinkę tūkstan
čiai Lietuvių, senų ir jaunų, 
profesijonalų ir darbininkų, ir 
niekur purvyne neįklimpo. Vi
si turėjo smagų ūpą ir links
mai praleido laiką. Rengėjai 
buvo smagus ir linksmi, nes jų 
sielas negniaužė susikrimtimas, 
kokį iššaukia kitiems obalsis 
“Lietuvai nei cento”, šios ge
gužinės rengėjai ir Lietuvių 
tautai davė ką galėjo ir kiek 
galėjo ir kitus prie to ragino.

Toks skirtumas tą pačią die
ną buvusiuose parengimuose 
parodo ko mes daugiau turime, 
kviečių ar kūkalių. Kada sau
jelė kūkalių, nusivylus savo 
nepasisekimą primetė juodam 
purvynui, kad nepasisekė vėl 
prisiviliot tūkstantines minias, 
tai 4000 minia kviečių, kitoje 
vietoje, gražiai šypsojosi kaip 
vienos motinos vaikų buris. 
Purvynas jiems nekliudė.

Purvynas kliudo tik tiems 
kurie jį dažnai gniaužo, ant ki
tų drabsto, ir nesistengia nuo 
jo apsivalyti. Rep.

JIEŠKOJIMAS
Šie asmenys gyveną Ameri

koje j ieškomi:
Grigaliūnas Juozas, gyvenąs 

Cleveland, O.
Malnak, Nathan. Gyvenąs 

Duquoin, Ill.
Patumsis Juozas, gyvenęs 

sulyg antrašu 4155 Archer av., 
Chicago, Ill.

Šatkauskas (Szatkowski) Bo
leslavas. Kilęs iš Ukmergės 
miesto. Išvyko Amerikon 1912 
metais.

Zalatorius Jonas, gyvenęs' 
sulyg antrašu 714 Howard st., 
San Francisco, Cal.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yrą prašomas suteikti 
žinių.

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Belevue Place

....„ ... ChicagOt -Ill, . _ ,

MIRĖ CHICAGOS 
LIETUVIAI

Vincas Kriaučiūnas, 53 metų 
amžiaus, turėjęs valgomų dai
ktų parduotuvę, 4614 So. Pau
lina avė. Atrastas Gegužės 11 
d. mirtinai pašautas, ir tuoj 
mirė; nelaimės priežastis dar 
nežinoma.

Stasys Dudas, 22 m., prieš 
8 metus paspringęs stikliniu 
žarslu ir del to negalėdamas 
praryt maisto, per keturis me
tus buvo maitinamas tik skys
tu gėralu, kol netekęs spėkų 
mirė badu Gegužės 10 d.

Marė Navickienė, iš tėvų 
Storpirščiutė, gimus Lietuvoje, 
Pietariu k., Marijampolės aps., 
sulaukus viduramžio, mirė Ge
gužės 9 d., palaidota tautiško
se kapinėse.

Juozas Juozaitis, 80 m., iš 
Panevėžio apsk., mirė Gegužės 
10 d., palaidotas šv. Kazimie
ro kapuose.

Antanas Bartušis, 50 m., iš 
Tauragės parap., mirė Gegužės 
10 d. Palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse.

Juozas Marinas, 40 m., Tel
šių apsk., mirė Gegužės 10 d.

Silvestras Natkevičius, 72 m. 
Gimęs Zarasų apsk., mirė Ge
gužės 10 d.

Antanas Brazaitis, Skirsne
munės k., Jurbarko parap., mi
rė Ciceroj Gegužės 10 d.

Ona Navickienė, iš tėvų Ja- 
nušauskiutė, 63 metų amžiaus, 
gimus Griškabūdžio parap., mi
rė Gegužės 3 d., palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse.

Vincas Ažukas, pusamžis, iš 
Krosnos parapijos, Marijampo
lės apsk., mirė Gegužės 4 d., 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse.

Pranas Jung (turbut Jungaį- 
tis), 40 m., iš Panevėžio apsk., 
Yčių k., Viekšnių par., .mirė 4 
d. Gegužės, palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse.

Veronika Garbienė, 40 m., iš 
Mažeikių apsk., mirė Geg. 3 d. 
Palaidota šv. Kazimiero kapi
nėse.

Petras Vainauskas, pusamžis, 
iš Kaltinėnų par., Tauragės ap., 
mirė Gegužės 1 d. Palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Aleksandras Kundrotas, 8 m. 
amžiaus, gimęs Chicagoj, mirė 
Bal. 29 d., palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse.

Juozapina Iždoniutė, 25 m., 
gimus Chicagoj, mirė Bal. 29 
d. Palaidota Šv. Kazimiero k.

Bendrai, Chicagoje dabar la
bai daug Lietuvių miršta, kar
tais net po kelis viena diena.

LSB.

ARKLIAI DAR NEIŠNYKO
. .Nors Chicagoje dabar pama
tyt arklį yra didelė retenybė, 
tačiau arklių Chicagoje yra dar 
užsilikusių labai daug, ką pa
rodo miesto laidų biuro rapor
tas. Sulyg šito raporto, tik 
per keturis mėnesius šių metų 
išduota laidai 3,076 arklių trau
kiamiems vežimams, ir tai dar 
ne visi tokių vežimų savinin
kai laidus išsipirko, ir ne visi 
vežimai turi tik po vieną arklį. 
Iš to matoma kad Chicagoj ar
klių dar yra labai daug.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, HL

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

LIETUVIAI ADVOKA
TAI SULAIKĖ

BILIU
Chicago. — Illinois legislatu- 

ra pradėjo rengt naują įstaty
mą suvaržymui šioje valstijoje 
gyvenančių ateivių nepiliečių. 
Sulyg to naujo sumanymo toki 
gyventojai turėjo registruotis, 
išsiimti pasus ir mokėti nusta
tytą mokestį už leidimą gyven
ti valstijoje, o vengianti įstaty
mo butų baudžiami kalėjimu 
ir deportavimu.

Lietuvių Advokatų Draugija 
žinodama kad Illinois valstijoje 
yra daug Lietuvių dar iš se
nesnių laikų, Lietuvą Rusijai 
valdant pabėgusių nuo kariš
kos tarnystės, kuriems dabar 
del senatvės pilietybės gavimas 
nelengvas, iš savo narių tarpo 
paskyrė delegaciją, kuri net 
kelis kartus važiavo į Spring
field ir legisla turai įrodinėjo 
tokio įstatymo žiaurumą ir 
priešingumą valstybės konsti
tucijai. Išsyk pasekmių negau
ta, tačiau Lietuvių advokatų 
delegacijai nenusileidžiant, pa
sisekė jai visgi prirodyt siūlo
mo įstatymo netikumą, ir todėl 
tą įstatymą formulavęs bilius 
likosi sulaikytas, atidėtas.

Delegaciją sudarė išeivijoje 
augę Lietuviai advokatai: Grish 
(Grisius), Vasaline (Vasiliaus
kas) ir Borden (Bagdžiunas).

Nors bilius dabar sulaikytas, 
vienok Lietuviams reiktų apsi
rūpint pilietybe, nes tikra kad 
tas bilius kiek apšvelnintas, at
eityje vistiek bus paverstas įs
tatymu. LSB.

Iš DŽIAUGSMO NET JUOKUI 
SAVE IŠSTATO

Chicagos cicilikų laikraštpa- 
laikis neranda galo savo džiau
gsmui. Besigirdamas savo lai
mėjimu bylos prieš kompozito
rių Vanagaitį, apsisukdamas vis 
mala ir mala tik “redaktorius 
Grigaitis” ir vėl “redaktorius 
Grigaitis”. Tai taip išrodo kaip 
tas Dr. V. Kudirkos satyroje 
Naujapilio viršininkas, kuris 
savo korespondencijoj figūruo
ja tik “doblestnij Vziatkovič” 
ir vėl “doblestnij Vziatkovič”.

Labai įdomu kodėl “doblest
nij” Grigaitis taip nefiguravo 
tame laikraštpalaikyje kuomet 
žemesnysis teismas buvo jį pri
teisęs užmokėti A. Vanagaičiui 
$500. Tada “doblestnij” Gri
gaitis galbūt kur užsiglaudęs 
studijavo Anglišką terminą 
“public”, kurį dabar jis aiški
na “visuomenės” prasme. O 
jeigu kas mano kitaip tai kum- 
ščią atkišęs tuojau sušunka 
“derži mordu 1” Bolševikų am
basadorius, su kuriuo cicilikai 
užsimanė susišvogeriauti, tur
but mandagesnis ir bent Įdek 
nuoseklesnis, 'nes “tautiškais 
arbūzais” nieką nepravardžiuo- 
ja, ir net “kontra-revoliucijo- 
nierius” taip nekolioja.

P. Mėnulis.

KIEK ŽMONĖS PERNAI 
IŠGĖRĖ

Per prabėgusius pernykščius 
metus, visoje Illinois valstijoje 
legališkų svaiginančių gėrimų 
žmonės išgėrė “tik” 126,730,411 
gorčių: 119,341,731 gorčių a- 
laus, 886,179 gorčių vyno ir 
6,502,501 gorčių degtinės. Kiek 
išgerta nelegališkų gėrimų, iš 
kurių valdžia neturėjo pelno, 
niekas nežino.

ATMOKĖJO GYVASTIMI 
TRYS BANDITAI

Joliet, Ill. — Gegužės 10 d. 
trys vyrai, bankų plėšikai ir 
žmogžudžiai, nužudyti elektriš
koje kedėje sąryšyje su nužu
dymu Leonore State Banko ka- 
sieriaus praeitą Sausio mėnesį, 
Ottawa^ Ill, _

“SKRIDIMAS” VĖS 
NEIŠSKRIDO __

Chicago. — Gegužės 12 d. 
Ford-Lansing airporte buvo su
rengta Lietuvių Aviacijos die
na. šita aviacijos diena buvo 
skirta išleistuvėms lakūno F. 
Vaitkaus su jo lėktuvu, kuris 
turėjo išskrist į New Yorką ir 
iš ten jau bandyti skristi per 
Atlantiką, į Lietuvą.

Bet aviacija neįvyko, nes pu
blikos suvažiavo tik apie 100 
žmonių. Tokio neskaitlingo pu
blikos susirinkimo priežastimi 
buvo turbut tai kad prieš tą 
dieną nakčia labai daug prili
jo, o ir tą pačią dieną lijo iki 
priešpiečių, gi likusią dienos 
dalį oras buvo netikras, nes pa
dangė grūmojo lietum.

Chicagoje Vaitkui išleistuvės 
bus bandoma rengti “dar ket
virtu kartu, nes matyt norima 
išspausti iš žmonelių daugiau 
pinigų tam bizniui kuriam ir 
taip jau perdaug socialistai mu
sų visuomenę numelžė.

LETUVIŲ PARENGIMAI
Gegužės 12 d. Chicagoj, Vy

tauto darže, įvyko dienraščio 
“Draugo” gegužinė. Tai buvo 
pirmutinė Chicagos Lietuvių 
gegužinė šiais metais. Nors iš 
nakties buvo labai daug prily
ta, o ir tą pačią dieną lijo iki 
priešpiečių, tačiau į gegužinę 
privažiavo apie 4,000 žmonių. 
Buvo surengta smagus progra
mas, atsilankė daug jaunimo ir 
net svečių iš tolimesnių koloni
jų. Tokių pasekmių gegužinės 
rengėjai nesitikėjo.

Gegužės 19 dieną įvyksta S. 
L. A. jaunuolių kuopos ekskur
sija į Tabor Farmą, musų tau
tiečio Juozo Bačiuno rezortą 
Michigan valstijoje. Ekskur
santai išvažiuos sekmadienį an
ksti rytą automobiliais, ir prieš 
pietus pasieks Tabor Farmą.

Visas pelnas koks bus gauta 
iš šios ekskursijos bus sunau
dotas Dariaus-Girėno paminklo 
fondui.

Birželio 2 dieną, Marquette 
Parke įvyks Dariaus-Girėno 
Paminklo Fondo ruošiama ge
gužinė su įvairiu programų, ku
rio surengimui dabar dedada 
didelės pastangos. Gegužinėn 
įžanga bus visiems dykai. Vi
sas pelnas eis Dariaus-Girėno 
paminklo statymui.

Kadangi Marquette Park ap
linkui tirštai apgyventa Lietu
viais, be to ir iš ‘tolimų koloni
jų Lietuviai žada šioje geguži
nėje lankytis, todėl pasitikima 
susirinks daug Lietuvių, ir tuo- 
mi Paminklo Fondui prigelbės 
pastatyti Lietuvių didvyriams 
paminklą.

AČIŪ LIETUVĖMS 
UŽ JŲ DARBŠTUMĄ

Dariaus-Girėno paminklo pa
matams žemės prakasimo iškil
mėse Chicagos Lietuvės labai 
daug • pasidarbavo rinkdamos 
aukas, pardavinėdamos knygas 
ir Dariaus-Gjrėno paveikslus, 
tuomi padarydamos daugiau pi
nigų Dariaus-Girėno paminklui. 
Ypatingai daug pasidarbavo, 
daugiausia pelnydama mergelė 
Paulina šukiutė iš Marquette 

Į kolonijos. Jai tenka darbščios 
mergaitės kreditas. Kitos ge
rai pasidarbavusios: Marė čai- 
kauskaitė, Stella Daciolis, ir 
ponios: Dariaus-Girėno Posto 
Moterų skyriaus pirmininkė 
Elena M. žiurienė, Katrė Baku- 
tienė, Julė Balčiūnienė, Zuzana 
Barškėtienė, Genovaitė Bulaus- 
kienė, Marė Baikauskienė, A. J. 
Daunienė, Elena Krasauskienė, 
Julė Makarienė, M. Massey, 
Irena Petkevičienė, C. K. Šukie
nė, Alice Venckūnienė, V. Ja- 
sunienė ir keletas kitų. Vi
soms už pasidarbavimą, Da
riaus-Girėno Paminklo Fondo 
valdyba taria širdingą ačiū! -
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NESUSIPRATIMAS KATALIKŲ TARPE APSIDAIRIUS
Pernai, kada Amerikoje 

atsilankė Kan. Kemėšis su 
pora kitų įžymesnių Lietu
vos svečių, jiems prakalbi! 
rengimą pasiėmė Katalikų 
Federacija, ir rodos viskas 
buvo gerai.

Dabar gi, atvykus Adv. 
R. Skipičiui, dalis katalikų 
veikėjų pradėjo reikšti ne
pasitenkinimo, jieškoti vi
sokių priekabių, vadinti jį 
“bedieviu” ir tt.

Tos dalies katalikų vei
kėjų nuomone, iš Lietuvos 
nevalia niekam kitam atva
žiuoti kaip tik kunigui arba 
aukštam patentuotam kata
likų veikėjui. Jeigu taip tai 
katalikai jpirmiausia turėtų 
atlikti vieną mažiuką dar
belį — išnaikinti Lietuvoje 
visus “nekatalikus”....

Čia pat Amerikoje musų 
katalikai veikėjai ir kuni
gai draugauja, darbuojasi, 
maišosi su visokių pažiūrų 
Lietuviais, bet jeigu kas iš 
Lietuvos atvažiuoja tai ne
žiūri į to žmogaus poziciją, 
į jo teisę tą vietą užimti, į 
Lietuvos žmonių sutikimą 
jį į Ją vietą išrinkti, bet 
tuoj knisa visus užkampius 
pridaryti atvykusiam sve
čiui visokių užmetimų.

Tuo atžvilgiu, matomai, 
jau mes Amerikos Lietuviai 
persen.i džentelmaniškumo 
mokytis....

Bet Adv. Skipičio klausi
me, ir pačių katalikų tarpe 
nėra susitarimo: Katalikų 
Federacijos prezidentas ir 
LRKSA. prezidentas Chica
go j e darbuojasi su Adv. R. 
Skipičiu išvien, o kitur kur 
šian ir ten katalikų veikė
jai baisiausia šiaušiasi prieš 
svečią.

Išrodo kad paprasti vei
kėjai nori parodyt daugiau 
autoriteto už savo vadus.

Adv. Skipitis atvežė net 
Lietuvos Prezidento meda
lius keletui kunigų, ir turi 
Lietuvos katalikiškų 
nizacijų Įgaliojimus, 
jis kai kuriems vis 
“trefnas”.

nori Lietuvybę Amerikoje 
palaikyti.

Visi važiuos i Kongresą 
ne pas nepatinkamą Adv. 
Skipiti, bet pas savo tautos 
darbuotojus, Į savo 
pasisemti daugiau 
m o.

Kurie gi nenori
kos Lietuviams nieko gero 
duoti, o tik gaudyti jų de
šimtukus savo dieninei duo
nai, verčiau lai pasitraukia 
nuo Lietuvių vadovybes — 
visuomenė apsieis be jų.

Rašo Vyt. Sirvydas.

tėvynę 
įkvėpi-

Ameri-

“Tėvynė” jau Sumažėjo
SLA. organas “Tėvynė” 

su 1'9-tu numeriu pradėjo 
eiti 12 puslapių vietoj bu
vusių 16-kos.' Spausdinta 
jau ne ant senos “Tėvynės” 
spausdinamos mašinos bet 
ant notarinio preso, kas at
sieina žymiai pigiau. For
matas palikta senoviškas, 
vietoje išsyk manyto dary
ti mažo formato, “tabloid”.

—Geriau dešimts 
sunkiai sirgti negu 
kartą lengvai mirti.

—Gyvenimas auklėja tik 
tą kas jį teisingai supran
ta.

sykių 
vieną

RUSIJA IR PABALTIJO 
VALSTYBĖS

Niekam nepaslaptis kad 
Rusija pasiruošus Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybę 
ginti. Dar 1927 metais, ka
da Lietuvai gręsė Pilsuds
kis ir Lenkija, komisaras 
čičerinas vidurnaktį pasi
kvietė Maskvoje viešintį 
bankininką p. Bush ir pra
šė jo kreiptis į Amerikos 
prezidentą sudrausti Len
kus ir palaikyti taiką.

Kada 1933 m. ėmė grėsti 
Vokiečių pavojus, Rusija 
pasiūlė Lenkijai bendromis 
spėkomis Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybę užtik
rinti. Ir vėliausiu laiku, be
siderant su Prancūzija del 
kalinio bendravimo sutar
ties, Rusija nepamiršo Lie
tuvos. Prancūzai reikala
vo Rusijos kad ji pultų Vo
kietiją iš rytų jeigu Vokie
čiai pradėtų siųsti savo ka
reivius į Reino sritį, kurią 
Versailles sutartimi priža
dėjo pąlikti • “neapginkluo
ta”. Rusija atsiliepė sutin
kanti, jeigu Prancūzai puls 
Vokietiją kada tik Vokie
čiai peržengs Lietuvos ru-

orga- 
tačiau 
išrodo

Ko Tikisi Atsiekti?
Musu tulu kataliku vei- 

kejų pro pirštus žiūrėjimas 
į Adv. Skipičio misiją, į Vi
so Pasaulio Lietuvių Kon
gresą gali labai brangiai 
katalikams kaštuoti, ir jie 
tik po laiko apgailės savo 
didelės klaidos (kaip jau 
yra-padarę daug tokių klai
dų).

Užtenka į Kongresą nu
važiuoti vienam komunistų 
latstovui ir vienam socialis
tų atstovui, ir lai katalikai 
atsimena šiuo žodžius kas 
atsitiks po to kai tie raudo
nieji atstovai gryš iš Lietu
vos: jie važinės po koloni
jas nuo mažiausios iki di
džiausios, per kelis metus, 
ir trauks j savo prakalbas 
visus Lietuvius, neskiriant 
katalikų, ir demoralizuos 
juos, siundys prieš Lietuvą 
ir tikėjimą ir viską, ir sau 
pini gausis.

Raudonukų rengimąsi i tą 
Kongresą yra tai gamini
mas sau meškerės Ameri
kos Lietuviams išnaudoti.

Atstovų Į Kongresą siun
timu privalo rimtai susirū
pinti katalikai, tautininkai 
ir •sandaiieciai, jeigu dar

Aš NEŽINAU....
Aš nežinau ką vėjai sako 
Rūsčiai iš šiaurės pūsdami, 
Tiktai žinau: ant mano tako 
Vargiai dienelė bus rami. .. . 
Vargiai aš rasiu ramumėlį 
Ir atsilsėsiu po audros, 
Ir mano kapą ramų mieli 
Draugai man rožėmis nuklos. . . . 
Aš nežinau ką žvaigždės rodo, 
Kad naktį mirga iš dangaus, 
Tiktai žinau: vargiai paguodą 
Šaltoj jų grožėj kas atjaus.... 
Vargiai ji nuramins man sielą, 
Kad meilės išsiilgs jinai, 
Vargiai nušvis man meilė vėla 
Nors neilgam, nors vogtinai....
Aš nežinau ką Tavo akys 
Sako užburdamos mane, 
Tiktai žinau: dar neišsekęs 
Manyj graznos ilgėsis, ne! 
Ir neišsekęs dar troškimas, 
Troškimas meilės vis jaunos — 
Iš jos dainelės mano imas, 
Ir bus jis kol širdis dainuos. . . .

(1912) —Liudas Gira.

LIAUDIES DAINA
Saulutė nusileido, mėnulis užtekėjo, 
Graži, liūdna mergelė pro langelį žiurėjo. 
Ko žiuri pro langelį, ko neini Į darželį, 
Ko neini į darželi laistyt žalių rūtelių?
Palaistyk rutužėles, nušluostyk ašarėles, 
Pareis tavo bernelis iš tolimos šalelės. ...

ČIA
(Skiriu S. P.)

čia lankos taip puikiai žydėjo, 
Čia Nemunėlis bangavo gražus, 
Čia širdis tiek laimės tikėjos 
Išvydusi meilės žiedus....
Čia dienos prabėgo vaikystės, 
Čia aš pramindžiojau takus, 
Aš čia pasitikau jaunystę 
Ir meilės saulėtus žvilgsnius. . . .

bežių. Prancūzija išsyk to 
pažado nenorėjo padaryti, 
kaip praneša “New York 
Times” korespondentas, ir 
del to net kelioms dienoms 
sukliuvo sutarties pasirašy
mas.

Šitokio Maskvos susirūpi
nimo Lietuva akivaizdoje, 
Lietuviui įdomu šiek tiek 
patirti kokią Rusai turi ar
miją, kuri Vokiečių puoli
mą turės atmušti. Vienas 
sovietų armijos vadas, Gen. 
Tukačevskis, nesenai parei
škė kad sovietų armiją su
daro 940,000 vyrų. Šie visi 
gerai apginkluoti naujau
siais ginklais, ypatingai me- 
kaniškais įrankiais — lan
komis, orlaiviais, patran
komis. Svetimi žiūrovai ku
rie Gegužės 1 dieną karo 
parodą Maskvoje žiurėjo, 
spėja jog Rusai net naują 
puolimo būdą išgalvoję, ku
riame plieno tankas ir šar
vuočius vartotų kaip gyvus 
pulko kareivius, o iš oro į 
fronto užpakalį galėtų iš
laipinti ginkluotų vyrų pul
kus, kurie priešo linijas su
ardytų. Į kariumenę Rusi
joje' šaukiama visi 21 metų 
sulaukę vyrai, tačiau tar
nauti paimama tik ketvir
ta ar trečia naujokų dalis. 
Paimtieji pereina per gerą 
komunizmo p r o p a gandos 
mokyklą, gerai užlaikomi ir 
gerai mokomi. Ir paleidus, 
jiems teikiama visokių pri
vilegijų. Todėl tarnauti ar
mijoje dabar pas Rusus ne 
taip kaip buvo prie caro, 
kada naujokai su ašaromis: 
akyse iš namų vyko. Lie
tuviai, kaip žinoma, net A- 
merikon būriais bėgdavo 
bi tik išvengus tarnavimo.

Fabrikų centras kuris 
šitą kariumenę aptarnauja, 
pastatytas toli nuo Vokieti
jos orlaivių pasiekimo apie 
jos orlaivių pasiekimo, apie 
Uralu kalnus. Vokiečių ka- 
sunku jį pasiekti. Savo vė
liausia sutartimi su Pran
cūzija, Rusija prisižada va- ■ 
karuose, reiškia Lietuvos ir : 
Lenkijos pasienyje, laikyti 
mažiau 450,000 pasirengu
sių vyrų, šiuo parubežiu , 
Rusai prisistatę ilgą tvirto
vių eilę, panašią tai kurią ( 
Prancūzai pastatė Vokieti
jos parubežyje.

Vienas aukštųjų Rusijos j 
kariumenės vadų, kuris pri
žiūri aviacijos dalykus, yra 
Gen. Alksnis, aišku, Lietu
viškos ar Latviškos kilmės.

PILSUDSKIUI DOVANA
Sąryšyje su 60 metų Lie

tuvos Prezidento Smetonos 
sukaktuvėmis, pernai Lie
tuvoje buvo sumanyta nu
pirkti p. Smetonai ūkis jo 
gimtame kaime ir jam pa
dovanoti. Neteko laikraš
čiuose pastebėti ar šį gra
žų sumanymą tautininkai 
įvykdė ar ne.

Iš Lenkijos praneša kad 
panašiu budu manoma pa
daryti dovana Pilsudskiui. 
Buvusių Lenkų karių są
junga nupirko dvarą kur 
Pilsudskis Vilniaus krašte 
gimė, ir mano pastatyti to
ki pat trobesį (per karą nu
degintą), kokis buvo Pil
sudskio gimimo laikais. Ten 
bus įkurta Pilsudskio muze- 
jus — tai yra, laikoma dai
ktai su jo asmeniu surišti. 
Planus, kiek atsimindama, 
padarius jo sesuo, Sofija 
Kadenacy. šis paminklas 
Vilnijoje Lerikanis, turbūt, 
tarnaus dar vienu įrodymu 
kad tai “jų” kraštas.

—Be kojų; be rankų, vy r-Į 
įlįs ą Lkeliį Vejas.' p.eltr

SENIAUSIAS LIETUVOS
GENEROLAS

APSAUGOKIT ŽIEMINIUS
RUBUS VASARAI

(Generolui Jonui Bulotai 80 metų amž.)
Lietuvos kariumenės atsargos generolas 

Jonas Bulota, vienas šviesiųjų ir garbin
gųjų Lietuvių, jau gyvenimo naštos palen
ktas, Balandžio 18 d. minėjo savo amžiaus 
80 metų sukaktuves. Jis gimė 1855 metais 
Jovaravo vai., Klevinės kaime, Marijam
polės apsk. Gimtame kaime iš įvairių “da
raktorių” pramokęs skaityti ir rašyti, iš
ėjęs apskrities Rusiškai-Lenkišką pradžios 
mokyklą, Bulota buvo priimtas į Mari
jampolės gimnaziją. Tuo laiku čia gana 
giliai šaknis buvo įleidus Lenkiška dvasia. 
Visa kas Lietuviška buvo niekinama. Maž
daug tuo laiku čia mokėsi Basanavičius, 
Kudirka, Jablonskis, Petras Arminas ir ki
ti garsus musų tautiečiai.

Išėjęs aukštuosius mokslus karo me
dicinos akademijoje 1882 m. Bulota gryžo 
į Lietuvą. Jis nesusižavėjo šilta vieta to
limoje Rusijoje, nors jam ji ir buvo siūlo
ma. Išpradžių apsigyveno Prienuose, pas
kui Vilkaviškyje. Kaip geras veterinari
jos gydytojas įsigijo gerą praktiką ir pa
sidarė visiškai savarankiškas, nuo Rusų 
valdžios nepriklausomas žmogus. Turė
damas aiškią tautinę sąmonę ir tvirtą Lie
tuvišką nusistatymą, Bulota tuojau stojo 

| į pirmas Lietuvos atgimimo darbininkų 
eiles. Jis pats bendradarbiavo uoliai ir 
visur platino “Aušrą”, o jai sustojus — 
“Varpą”. Tai buvo ne tik eilinis platin
tojas. Bulota dar daug ir medeginiai rė
mė pirmutinius draudžiamus Lietuviškus 
laikraščius. Jis buvo “Varpo” leidimo ko
miteto narys ir' visą laiką drauge su Dr. 
Vincu Kudirka rūpinosi kad pirmieji Lie
tuviško spausdinto žodžio spinduliai ne
užgestų.

Slaptas tuolaikinių Lietuvių veikimas 
atkreipė į save Rusų žandarų akis ir na
gus. f juos pakliuvo ir Jonas Bulota. Jam 
buvo liepta iš Vilkaviškio išsikelti į Kiši- 
niovą (Besarabijoje), o vėliau leista apsi
gyventi Taline (dabar Estijos sostinė).

1905 metais Jonas Bulota dalyvavo Di
džiame Vilniaus Seime. Prieš karą Tali
ne jis įsteigė nelegalę Lietuvių draugiją. 
Didžiojo karo metu Gen. Bulota buvo Ta
lino Lietuvių draugijos nukentėjusių nuo 
karo šelpti pirmininkas. Ši draugija Bu
lotai vadovaujant sugrąžino tūkstančius 
Lietuvių į gimtąjį kraštą; įsteigė ir karo 
metu išlaikė kelias Lietuviškas mokyklas. 
Pats į Lietuvą galėjo sugryžt 1918 metais, 
tačiau Vokiečių buvo persekiojamas ir tik 
1919 metais Birželio 17 d. išėjo į laisvę.

Jonas Bulota daug prisidėjo bekuriant 
Lietuvos kariumenę, o pirmai progai pasi
taikius ir pats jau turėdamas 63 metus 
amžiaus, kaip savanoris stojo į jos eiles. 
Kariumenėje jis buvo veterinarijos valdy
bos viršininku, užsitarnavo generolo laips
nį ii’ 1923 metais pirmą kartą išėjo i atsar
gą. 1927 metais vėl gryžo į kariumenę, 
bet del senatvės, Liepos mėnesį 1930 me
tais išėjo į dimisiją.

Visą laiką Gen. Bulota dalyvavo, ir 
dabar, nežiūrint gražaus metų skaičiaus, 
uoliai dalyvauja visuomeniniam darbe. Jis 
yra. šaulys ir Kauno rinktinės garbės pir
mininkas, Lietuvos atgimimo draugijos 
garbės pirmininkas, daugelio sporto orga
nizacijų garbės narys ir pirmininkas, ka
riumenės savanorių-kurėjų garbės narys; 
be to, dalyvauja Lietuvių-Latvių, Lietuvių- 
Estų, Lietuvių-Suomių ir kitose tarptau
tinio bendradarbiavimo organizacijose; da
lyvauja ir medicinos bei veterinarijos gy
dytojų organizacijose. Visur jis veiklus, 
visiems jaunesniems veikėjams duoda gra
žių patarimų, pamokymų ir tt. Jo tėviš
ka širdis visiems artima.

Musų jubilijatas. Gen. Bulota, taip gi;a- 
žiai ir turiningai išgyvenęs 80 metų, dar 
ir dabar pilnas energijos. Laukia to laiko 
kada Lietuvių tauta žygiuos Į Vilnių, kad 
seno kovotojo akys dar kartą galėtų išvy
sti laisva ta miestą kuriame gimė pirmas 

dE. TT.

Rašo Valaičių Ona.
Orui atšilus šeimininkėms rupi ne tik 

sutvarkyti vasarinius drabužius, bet ir su
pakuoti žieminius vasarai. Didžiausias 
kailių ir vilnonių daiktų priešas yra kan
dys (moths). Žmogus nuo senų senovės 
kovoja su kandimis. Net Biblijoje mini
ma kandys kaip blėdies dalytojos.

Kandys gali atsirasti namuose bi ku
riuo metų laiku, taip pat gali kas nors jų 
atsitiktinai užnešti. Žinoma, jeigu yra 
tinkamas apsisaugojimas tai jos nesivels, 
bet jeigu šeimininkė kartais neapsižiuri 
tai jos padaro labai daug nuostolių suga
dindamas brangius kailius, vilnonius daik
tus, rubus.

Kandys niekad neatsiranda nuolat dė- 
vėjamuose rūbuose arba vartojamuose da
lykuose. Kaip tik drabužiai nenaudojami, 
už kokio mėnesio laiko kandys ir įsiveisia.

Kandys yra “aristokratės”, jos visa
da pasirenka tik geriausius vilnonius arba 
kailinius.

Kaip išlaikyt vilnonius daiktus per va
sarą. Pirmiausia, visi padedamieji daik
tai turi būti gerai išvalyti, ne tik drabu
žiai, bet ir viskas: šėpos, dėžės, krepšiai. 
Mažiausias daiktas reikia prieš saulę iš
džiovinti: saulė užmuša mikrobus.

Specialistai pataria kailių visai nelai- 
kyt namie, atiduoti į taip vadinamas krau
tuves kur priima kailius padėti vasarai, 
nes vasaros karštis išdžiovina naturališ- 
ką kailio aliejų, ir kitą rudenį kailį išėmus 
jis atrodo “numiręs” ir senas. Joks bal
tas kailis nepatariama padėti žiemai neiš
valius, nes rudenį kartais nėra galimybės 
jį išvalyti. Taip pat patariama, sudėjus su 
“camphor balls”, suvynioti baltus daiktus 
i mėlyną popierą arba medegą; nes tai pa
laiko naturališką spalvą. Jeigu negalima 
kailinių atiduoti į specialius sandėlius, su
pakuoki! j specialius krepšius ir cedrines 
dėžes. Sykį per mėnesį išimt ir gerai prieš 
saulę nors porą valandų padžiovint. Ced- 
rinės dėžės daugiausia pageidaujamos, nes 
cedro aliejus veikia neigiamai kandis.

Aksomines (velvet) suknias nepatar
tina pakabinti, geriau ties susiuvimais su- 
lankstyt, prikimšt į rankoves plonos po- 
pieros, kad nesusiraukšlėtų.

Sudėjus visus drabužius gerai apžiū
rėti kad nebūtų skylių, nei krepšiuose, nei 
dėžėse, nes visas darbas gali nueiti už nie
ką. Negailėkite pridėti gerai “camphor 
balls”. “Camphor Balls” geriausia pirma 
sudėti į mažus plonos medegos krepšelius, 
tada dėt tarpan drabužių. Jos gaunama 
vaistinėse. Taipgi vaistinėse galima gauti 
skystimo ir įššvirkšt juomi šėpas, tai labai 
daug gelbsti.

ŽMONIJOS ISTORIJA

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

Reikalaukit “Dirvoje”SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai - sutvarkytas, ^išaiškinantis kiekvieną 
sapnų. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

KAINA Su prisiuntimu 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
682U juueriol A. t. _ Clt .tlav L Ohio



VINCAS KRĖVE

Dainavos šalies Senu 
žmonių Padavimai

DIRVA

DAINA APIE ARĄ

(Tęsinys iš pereito num.)

Puikus buvo Aras, audros nebijojo. 
Krūtinė jo senai kovos troško, o priešinin
ko neturėjo. Išplėtė stiprius savo sparnus 
ir nulėkė ten kur bangos ūžė, kur audra 
staugė, kad su vėtromis pasigalinėjus, kur 
aukštai tvoškė, su žaibais apsikabinus, su 
perkūnais pasikalbėjus....

— Vai tu, Arai, ilgasparnių valdovai! 
Sunki, smarki tavo kova. Vėtros plunks
nas tavo taršo, bangos sparnus laužo, lie
tus akmeniu žemyn tave slegia....

Audra laukuosna lėkė, erdvės sau j ieš
kodama ir Arą tenai nešė.

Ilgai siuto audra.... Plaukė per lau
kus, per juras, per girias.... Plaukė toli, 
Arą nešė.... Vai, toli, toli nuklydo nuo 
aukštų kalnų Aras, nuklydo ten kur žmo
nės klonyse gyvena. Apalpo, nuilso Aras, 
o nuilsęs nusileido ant žemės atsilsėtų. 
Žmonės ji tinkluosna pagavo ir pasodino 
didžion gražion narvon.* ❖ >!-'

Ir pasodino žmonės Arą narvon ir pa
statė ją ten kur buvo daugel paukščių ir 
laukinių ir naminių.

Buvo ten strazdų, vištų, žąsų ir ka
lakutų.

Ir pastatė narvą kur buvo Įtupdytas 
Aras, pačioje gražiausioje vietoje. Džiau
gėsi žmonės kad turi pasigavę Arą, visų 
arų arą, ir lesino ji geriausiais lesalais ir 
girdė tyru šaltinio vandenėliu. Bet negė
rė, nelesė nieko Aras, tik daužėsi Į narvos 
sienas, draskė vielas nagais, laužė snapu, 
mušė sparnais.

Nusilaužė Aras snapą, nagus apdau
žė, susižeidė iki kraujų krutinę, apsimušė 
sparnus, bet nesiliovė laisvėn veržtis.

Narvoje nenorėjo, žjnonių vergu bū
ti.... Laužėsi ten kur mėlynos dangaus 
erdvės jį šaukė.

Ir matė tai kiti paukščiai, kaip žmo
nės apie Arą galvoja, ir kaip jis neven
gia jų gera, matė ir stebėjosi ir Aro su
prasti nesuprato^.

— Koks jisai nedėkingas! — kalbėjo 
strazdas: — kad apie mane žmonės taip 
stavotų, dieną ir naktį jiems švirkštai!.

— Ir ko jam! — kalbėjo antys: — 
žmogus peni jį kuo tik jisai nori. Kad bu
tų ne tokis puikus tai jo žmogus ir narvo- 
je nelaikytų. Sako, jisai kalnuose gyve
na. Argi ten taipo gerai kaip pas žmogų? 
Argi ten rasi tiek varliūkščių kaip čia?...

— Ir mėšlynas gal kur geresnis! — 
kalbėjo gaidys: — ot pakrapštytų dabar, 
nagai toki geri pas jį. E, kvailas paukštis, 
savo laimės nesupranta....

— Žmonės kalba kad šalti tie kalnai, 
amžina žiema tenai gyvena, — tarė pra
lėkdama kregždelė, kuri toli buvo, daugel 
matė.

— Ir kuo jis taip pučiasi, kuo didžiuo
jasi! — kalbėjo kalakutas: — kad jis tu
rėtų nors tokį snarplį kaip mano.

— Arba tokią uodegą kaip pas ma
ne! — atsakė povas.

— Arba nagai. . ., Tai ne kažin ko
kie nagai! Ir mano ne menkesni. Arba 
aš negaliu pasipuikinti savo skiauture? 
Niekas tokios neturi.... Ku-ku-reku!

— Neturi, neturi, neturi, — rėkė viš
tos ir meiliai žiurėjo į gaidį.

— Skiauture! Kažin kas ta skiautu- 
rė. . .. Ir dainuoja, tai tik rėkia. ... o gal 
tu taip moki švykšti kaip aš, ar gal tavo 
kaklas toks kaip mano? — užpykęs tarė 
žąsinas.

— Tiesą, tiesą, tiesą kalbi, — pritarė 
jam žąsys.

— Kalbėkit! Kad jus butute geresni 
tai žmogus jus penėtų geriau. Mane pie
nu peni, — pasigyrė ir paleido kalakutas 
savo snarplį, papūtė uodegą: — manęs ir 
šuva bijo! Aš drąsiausias jūsų visų. ...

Ir ėmė paukščiai ginčytis ir bartis ir 
butų susikovę, susipešę.... Bet. štai žmo
gus išėjo ir pabėrė grudų. Visi paukščiai 
pamiršo savo barnius ir nubėgo lesti. O 
prilesę jie vėl susirinko aplink Aro narvą 
ir peikė kam jisai veltui didžiuojasi, pui
kinasi. Kad geras jisai butų tai žmogus 
laisvai jį leistų iš narvos.... tik sparnus 
pakirstų, gal, kaip strazdui. •• Ir’ na

gus reiktų pakirsti, nes su šitokiais na
gais argi galima gyventi....

Bet Aras neklausė jų kalbos. Jis ne- 
dasilietė nei į lesalą, nei į vandenį. Jiegos 
jį apleido, sparnai jau jo nebeklausė. Kam
pe narvos tupėjo niūras, o kraujas bėgo 
iš sužeistos krutinės.... Mirė Aras.... 
Laisvės nustojęs ir gyvenimo nustojo. Te
žino žmonės kad Aras, laisvas gimęs ir 
narvoje moka laisvas mirti ir žmonių ver
gu nebus. Nors ir narvo j kūnas, nors ir 
nuvergtas, bet kas nulauš Aro puikybę, 
kas jo dvasią nužemins? Aukštai ji lakio
ja, dar aukščiau negu jo sparnai pasikelti 
gali!. .. .

Mirė Aras, apie kalnus, apie saulę be
svajodamas. O tų kurie čia stovėjo ir 
apie jį kalbėjo: vištų, žąsų — Aras nei ne
matė, net jų žodžių vengė.

— Vai jus, žmonės, pikti žmonės, kam 
jus pražudėt Arą!

Laisvas gimęs, laisvas augęs, niūrą 
laisvę jis tik ir mylėjo.

Nors penėtut užperiėtut, nors ir auk
so butų toji jūsų narva — žmonių vergas 
Aras nebus: aukštai mintis jo skrajoja.

Vai jus, žmonės, pikti žmonės, kam 
nuvaikščiojot jus Arą, visų arų arą....

(Šiuomi pasibaigia Vinco Krėvės 
Dainavos Senų Žmonių Padavimai)

AR ŽINAI KAD:

—Žodis kangaroo — reiškia nieko ne
žinau (kangaroo yra Australijos gyvūnas).

— Jeffrey Hudson, 1j/ž pėdos aukščio, 
užmušė 4 kartus už save didesnį vyrą dvi
kovoj, 19-me šimtmetyje.

— Juodas rašalas yra daromas iš bal
tų grybų.

— Peteliškės ragauja kojomis.
— Žiogai girdi kojomis.
— Vieną centą padaryti kaštuoja du 

centu.
— Fritz Baker, Vokietis, išgulėjo lo

voje 60 metų bijodamas susirgti.
— Dr. Julian D. Taylor, Waterville, 

Me., dėsto tą patį dalyką tame pačiame 
universitete per 63 metus.

— Japonijoj moterys miega ant medi
nių pagalvėlių, bijodamos suardysi savo 
gražiai sutaisytus plaukus.

— Už auksą brangesni yra 29 meta
lai.

— David Maguire, Kenosha, Wis., sve
ria 810 svarų.

— “Aiskrymas” valgant neatvėsina o 
sušildo.

— Bananų aliejus nėra padarytas iš 
bananų.

— Amerikoje vadinamos Airiškos bul
vės nėra Airiškos.

Ona Valaitienė.

JAU NUMATOMA STALINO 
ĮPĖDINIS

Rusija po Stalino gal teks žydui, Lo
zoriui Moisejevičui Kaganovui. Jisai nu
žiūrima tinkamiausiu Stalino vietai užim
ti kuomet sovietų diktatorius Stalinas pa
sitrauktų arba numirtų. Kaganovič yra 
Stalino dešinė ranka. Jo vardas plačiai 
matosi komunistų partijos literatūroje.

Pereitame komunistų kongrese Kaga
novič kalbėjo į dalyvius net ilgiau negu 
Stalinas. Stalinas pats Kaganovičą pada
rė savo dešine ranka. Jis buvo komunistų 
partijos nariu nuo 18 metų amžiaus, betgi 
jį pražiūrėjo ankstyvesni Rusijos komu
nistų vadai — Leninas, Trockis ir kiti. Bet 
prie Stalino Kaganovič pakilo į antrą vie
tą. Jis yra apie 42 metų amžiaus.

Sakoma kad Kaganovič yra nepapras
tai gabus žmogus. Jis apdirba komunistų 
partijos keblius reikalus, palikdamas Sta
liną rūpintis apie didžiuosius reikalus. Jis 
gražina Maskvą ir didina ją kad galėtų 
sutilpti tris-.sykius..tięjk žmoųių..

Kaganovič paėjo iš tuiitjngoluomo, 
niekad nebuvo darbininkas^.nei kariauto
jas, bet užsitarnavo sau pirmą ranką- po 
Stalinu savo atsidavimu komunizmui ir 
sėdėjimu caro kalėjimuose už komunizmo 
idėja. ’ _____._____ _ _

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Iš Anapus Tvoros
Man per tvorą pasidairius, 
Cicilikai rėkia: žvairas, 
Šleivas, kreivas ir kuprotas, 
Ilgaausis, nežabotas!
Nors aš žvairas ir kuprotas 
Cicilikų vis aplotas,
Jie taip sakant mane myli, 
Į mane vis akis dyli....
Aš už tokį jų meilumą 
Reiškiu savo nuolankumą, 
Su kanopa vis “žegnosiu” 
Ir .jų “griekus” dovanosiu.
Kitą kartą pas šią tvorą 
Susitikęs jų vadovą
Su kanopa, “peržegnosiu”, 
“Medalika” dovanosiu!

J.

Netikra Pranašystė 
Neišsipildė

Kai kas pereitą rudenį 
pranašavo kad žiema Lie
tuvoje bus sunki, nes, girdi, 
ne dykai Lietuvos poetai į 
Ameriką lekia.

Taip tai taip. Bet pasa
kykit kuomet Pijušas skris
į “rojų”, tada busit galvo
čiai !.... J,

4/
Mažas Skirtumas

Teisėjas: — Kaltinama
sis, tamsta kaltinamas tuo 
kad šiam ponui išpešei iš
galvos pusę,.plaukų. Ar.pri- 
sipažysti kaltu ?

Kaltininkas: — Netiesa, 
ponas teisėjau, aš jį paga
vau ir laikiau už plaukų, o 
jis norėdamas pabėgt truk
telėjo ir pats sau plaukus 
išpešė.

Valgant Vištieną
— Tai vištai mažų ma

žiausia penkiolika metų. Ji 
taip kieta!

— Iš ko tamsta sprendi 
apie jos amžių?

— Iš dantų....
— Atsiprašau, argi viš

tos turi dantis?
— Žinoma, vištos neturi, 

bet aš turiu!

Taip Blogai ir Taip 
Negerai

Sykį mokinys paklausė 
didžio Graikų mokslininko 
ar jam vesti ar ne.

Sokratas atsakė: — Ar 
vesi ar ’ne, visvien reikės 
gailėtis.

«
Nuožvalgus Ūkininkas
Ūkininkas nakties metu 

eidamas pro klojimą išgir- 1 
do jame šiaudus šnabždant. 
Manė esant vagį. Prisikė
lė berną, apsiginklavo bas
liais ir eina prie klojimo. 
Panižu atidarė duris ir in- 
ėjo į vidų. Prašneko:

— Padėk Dieve! Tai ką 
jus čia veikiat ? !

Kiaulė išgirdus šėiminin- - 
ko balsą šoko bėgti.

— Duok, berneli, šitam 
bestijai!

Bernas smogė patamsėj 
per orą, kuolas atsimušė į 
ki au lę ' i r va f gjjė kįėi’u lė; p a r- 
krito numuštom strėnom.

—Be rankų, be kojų, pa- 
langiais beldžiasi, į vidų 
prašosi. _ Vėjas.

DIDIEJI ŽEMĖS 
DREBĖJIMAI

Per Velykas kilęs Japonų 
saloje Formoso j žemės dre
bėjimas, kame užmušta su- 
virš 3,000 žmonių, primena 
kitus didelius žemės drebė
jimus ir jų aukas:

1868 m. Rugp. 13-15 . — 
Peru ir Ekuadore (Pietų 
Amerikoje) žuvo 25,000.

1883 m. Rugp. 25-28 — 
išsiveržime 45 vulkanų ant 
Java salos, žemės drebėji
me žuvo tūkstančiai žm.

1902 m. Geg. 8 — žemės 
drebėjime ir išsiveržime 
Pelee vulkano ant Martini
que salos užmušta 30,000.

1906 m. — žemės drebėji
me San Francisco užmušta 
500 žm.

1907 m. — žemės drebėji
me Kingston, Jamaika sa
loj, užmušta 1400.

1908 m. — Sicilijoj ir Ka
lorijoj užmušta 76,000.

1910 — Cartago, Costa 
Rica saloj, užmušta 1500.

1915 — centralinėj Itali
joj užmušta 30,000 žm.

1920 m. Gruodžio 16 — 
Thekansu provincijoj Kini
joj žuvo 200,000 žm.

1923, Rugs. 1 — Japoni
joj nuo žemės drebėjimo ki
lus gaisrams ir vandens už- 
siliejimams žuvo 100,000.

1925 — Japonijoj užmuš
ta 281.

1930 m. Liepos 22 — Pie
tinėj Italijoj užmušta 1475.

1931 m. Kovo 31 — Nika- 
raguoj, Centralinėj Ameri- i 
koj, žuvo 1000 žm.

1932 m. Gr. 26 — Kansu 
provincijoj Kinijoj užmuš-1 
ta 70,000 žm.

1933 m. Kovo 10 — Pieti
nėj Kalifornijoj žuvo 120. 1

~ ' 1
—Pilna marška trupiniu 

ir lustas duonos.
žvaigždės ir mėnulis'.

J. J. VERSIACKAS j
EKSPERTAS 

•SIUVĖJAS ’S 
Siutus ir Overkotus 

siuva užsakymu
IX) $21.50

Valo, prosija, ir perdirba 
MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS 

R UBUS.
Darbas atsakantis ir pilnai 

Garantuotas.
8005 CRUMB AVE.

Cleveland (19)

Joseph K. Mergler 
ADVOCATE 

(Advokatas) 
Room 705 

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.

GAUKIT DIRVAI’ VIENA 
NAUJA SKAITYTOJA!

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

JUODO KARŽYGIO
SŪNŪS

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

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

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

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

Žemės Kaimynai Dausose—aprašymas visų didžiųjų 
ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomų vigą * 
metą. Atpasakotos visos populiarės pasakos apie 
žvaigždynus. Sulietuvinta iš Olcott. 419 pusi.—1.5Q

ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampelį ir jo 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.

KLAJŪNAS/
✓4#' \

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—aprašymas seno- 4! 
vės amžių didžių kultūros darbų. Su paveikslais.
Vertimas iš Edgar J. Banks. 184 pusi_________ 1.0Q

MERGAJUROS

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

Trimitas—rinkinis Karpavičiaus Įvairių patriotiškų, 
romantiškų ir šiaip eilių. 144 pusi. _________ 5Q

Tautos Vainikas—šioje knygoje telpa eilės Karpavi
čiaus ir keleto kitų autorių. 172 pusi. ________5Q

6820 Superior Ave.

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

Juros 
ankstyvesniuose ....

/ kuri;atėjo, užkariavo ir apsigyvcljo -Žemaitijoje, ii 
l.ietfivį^jaufltioli nuo Dubysos,” kurs7-nuėjęs -ją, iš 
vyti, pamilo.1’ 300 pusi. _---- ----------------- r--/'

Du Broliai—istoriška apysaka iš 13-to šimtmečio iš THĮ 
Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių 
vienas jaunas pavogtas išauginamas krikščioniš
kai. 35 pusi. ------------------------------------------------ 15

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija įmI 
Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar- **! 
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don ' 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi.___________ l.OOĮ

Mohameto Kelionė į Dangų—aprašymas apio\Moha- j.įl 
metą> irpjo tikybą.‘VLa'ipgi/telpa' keli kiti popfįlia-..'? 
riąki mokslo straipsniai. Z125 pusi. 5(į

Cleveland, Ohio



I įGERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS PASI
RYŽĘS BAIGT “BALTOS 

GULBĖS” SKRIDIMĄ.
Draugas Stalinas kviečia j 

Maskva parodyt ore 
“mirties kilpų”.

Gerb. Spragilas per savo 
radio štai ką papasakojo 
“Dirvos” reporteriui sėdin
čiam prie radio namuose jo 
gerb. Šonkaulio, ką viską 
reporteris užrašė skaityto
jų žiniai:

Alo, Klyvlandiečiai 1 Alo 
visa Amerika! Dar vis esu 
Kaune, žymiausias Lietuvių 
oro karžygis, kuris atlėkiau 
plieno paukščiu su daugybe 
sustojimų iš Klyvlando j 
Kauną. Ale kaip matau, 
jau Kauniečiams pradeda 
atsibosti mane garbint, ir 
mažiau balių ir vakarienių 
man rengia. Taip yra su 
visais: ir pas mus Ameriko
je, jeigu koks svečias atva
žiuoja, išsykio labai pamy
limas, ale už kelių dienų 
pradeda nusibosti. O su 
gyvais karžygiais tai visa
da tokia istorija: tave gar
bina tik per kelias dienas, 
paskui jau turi pats vienas 
vaikščiot gatve, niekas nei 
akių Į tavo pusę neatsuka.

Iš Čikagos per radio gir
dėjau pranešant kad aną 
dieną vėl atidėjo “antrą 
skridimą”, del blogo oro, 
ale pas mus Lietuvoj tuo 
laiku buvo labai puikus oras 
ir galėjo lėkt sau laimin
gai. Žmonės laukė “Baltos 
Gulbės” atskrendant Gegu
žės 7 dieną, pora dienų po 
išleistuvių iš Čikagos. Visa 
Lietuva suvažiavo Į Kauną 
nupigintais traukiniais pa
sitikt “Baltą Gulbę” ir jos 
sparnuotą oro karžygį, ale 
kai paskelbė kad “išleistu
vės” atidėtos Gegužės 12-tai 
dienai, visi gryžo namon, 
pasižadėdami vėl suvažiuoti 
i Kauną Gegužės 14 dieną 
ir laukti atskrendant Čika
gos oro karžygio.

Žmonės vis nori ko nau
jo ir naujo, taigi dabar jau 
visas Kaunas pasirengęs 
garbint “antro skridimo” 
karžygį, o mane jau laiko 
paprastu piliečiu.

Ale aš vistiek pasiryžau 
f]ar kartą atsižymėti ir ga
liu užtikrint kad visa Lietu
va mane pagarbins dar kar
tą. Ba aš pasiryžau užbai
gti “antrą skridimą” nuo 
tos vietos kur “Balta Gul
bė’ nutūps.

Ale kad nežinau kada ji 
tikrai išlėks, ir kiek dar 
“išleistuvių” bus, tai pasi-

| JONAS G. POLTER 
LIETUVIS

NAMŲ POPIERIUOTO.TAS 
ir MALIAVOTOJAS

Darbas pirmos rūšies — at
liekamas greitai ir prieina

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

966 IDA STREET
Telef: ENd. 0981 

ryžau pasilikti Lietuvoje 
iki “Balta Gulbė” pakils ir 
išlėks.

Dabar pranešiu jums di
delę naujieną: gavau pa
kvietimą iš Maskvos nuo 
draugo Stalino, kad atlėk
čiau ir padaryčiau ore mir
ties kilpų. Tai tikiu mane 
draugai komunistai labai iš
kilmingai priims.

Rengiuosi išskrist tuoj po 
Gegužės 14-tos dienos, kaip 
tik atlėks “Baltoji Gulbė”, 
ba negaliu praleist nedaly
vavęs sutiktuvėse.

Lietuvos laikraščiai pilni 
žinių apie “Baltos Gulbės” 
išlėkimą ir visi sprendžia 
kad už 48 valandų nuo “iš
leistuvių” Čikagoj, oro kar
žygis gali pasiekti Kauną.

Gegužes 14 d. Alo, ger
biamieji! Vėl mus pasiekė 
žinia kad Čikagoj tapo ati
dėtos “antro skridimo” iš
leistuvės, kurios buvo su
rengtos Gegužės 12 d. ir 
skridimas turėjo atsirasti 
pas mus šiandien povakare. 
Gerb. Žilabarzdis vėl pra
nešė suvažiavusiai visai 
Lietuvai pasitikti, kad gry- 
žtų atgal į namus ir susi
rinktų atgal kitą sekmadie
nį.

Tą žinią gavus, aš pamis- 
linau sau: Kas vargsta, sto
roj asi, tam ir Dievulis pa
deda. Va, 'antro skridimo’ 
išleistuvėms vėl Dievulis 
užleido “blogą orą”, ir vėl 
pramicoriai galės rinkti 
daugiau aukų.

Žiūrėkit kiek butų nusto
ję jeigu pernai rudenį butų 
“skridimą” išleidę lėkti. O 
dabar, pabuvo žiemą, ir vėl 
renka penkis tūkstančius. 
Tuos baigiant išleisti, Die
vulis vėl davė “blogą orą” 
dviem atvejais, ir vėl proga 
daugiau aukų rinkti.

Kita nepaprasta naujiena 
tai kad Varšavoj numirė 
Pilsudskis, tas išgama Lie
tuvis, kuris norėjo visą Lie
tuvą pavergti ir amžinai 
atiduoti Lenkams. Lietuva 
lyg džiaugiasi, nors džiaug
smas nieko nereiškia, ba ne 
vienas Pilsudskis buvo at
vaizdas Lenkų godumo: li
ko dar apie 10 milijonų go
džių Lenkų, kurie į Lietu
vius žiuri kaip i savo “bro
lius”. ...

Visus Lietuvoje piktina 
paskelbimas kad Pilsudskis 
įsakęs jo širdį palaidot Vil
niuje.... Tas irgi parodo 
Lenkišką godumą, ba Pil
sudskis pavedė savo kūną 
Varšavai, smegenis Kroku
vai, širdį — Vilniui. Ale 
nepasakė kam paveda savo 
dūšią. Mes Lietuviai gerai 
žinom kur jo dūšiai vieta 
už tokį jo darbą prieš mu
sų tautą....

Amžino atilsio, “marša- 
lek”....

Gerb. Spragilo Pasikalbė
jimas per radio su jo 

gerb. Šonkauliu
Gerb. Spragilas iš Kapno 

turėjo šitokį pasikalbėjimą 
su savo gerb. Šonkauliu pa
silikusia Klyvlande:

— Alo, širdele, ar nepa
siilgai manęs? — sako jis.

— Ką nepasiilgsi. Aš mis- 
linu kad tu perilgai įsivan- 
dravojai ir jau turėtum rū
pintis apie gry žinią, — sa
ko ji.

— Dar biskelį pakentėk: 
aš pasišvenčiau tautos gar
bei ir turiu savo pasišven
timą išvežti iki galo, — sa
ko jis.

— Tau pasišventimas ir 
garbė, o man pačiai reikia 
eiti užsidirbti duoną, ba li
kau be pinigų. Turėtum 
tuoj gryžti ir eiti dirbti, ba 

tavo šapa pradėjo dirbt, — 
sako ji.

— Ale tu turėsi pagelbėt 
man sugryžt: turėsi atsiust 
pinigų nusipirkt benzino,— 
sako jis.

— Ką tu šneki: ar tau 
Lietuvoj nesudės gana au
kų parlėkt atgal į Ameri
ką? — sako ji.

— Netikiu, ba čia žmo
nės remia tik tuos kurie į 
Lietuvą lekia, o paskui tai 
ir apleidžia. Va Dariui ir 
Girėnui paminklo dar nepa
statė, o “antram skridimui” 
padovanojo desėtkus tūks
tančių litų, nežinodami ar 
tas “skridimas” atlėks ka
da ar ne, — sako jis.

— Tai ką tu mislini da
ryt: ar ten pasilikt ar man 
reikės tau pinigų uždirbt 
ir atsiust kad galėtum ke
liaut atgal? — sako ji.

— Rink aukų mano par- 
lėkimui atgal, — sako jis.

— Aš nemislinu kad ir 
čia kas duos pinigų atgal 
skridimui. Džiaugiasi kad 
tu išlėkei. O dar ir kitam 
visas metas kaip išleistuves 
rengia ir jis vis neišlekia. 
Tai visi nusidžiaugs kada 
jis pakils į orą, ir tada visi 
numos rankom į visus skri
dimus ir aukavimą jiems,— 
sako ji.

— Tai tu turėsi uždirbt 
pinigų ir atsiust man ant 
benzino, ba jeigu čia ilgiau 
užbusiu, reiks pačiam eit 
žemę art pragyvenimui, ba 
ir giminėms nusibos nieko 
neveikiantį oro karžygį šer
ti, — sako jis.

— Tai tu atsidūrei pras
tose aplinkybėse. Ar nesa
kiau sėdėt namie ir neužsi- 
iminėt tokiais niekais. Bu
tų buvę sveikiau ir be rū
pesčio, — sako ji.

— Be vargo nieko gero 
neatsieki, reikia pasišvęst 
ir pavargt, — sako jis.

— Kas iš to jieškojimo 
garbės: žiūrėk kokią bėdą 
užsidėjo ant savęs Čikagos 
cicilikai garbės betroškda- 
mi: dabar niekaip nesuren
gia paskutinių išleistuvių ir 
tas jų “skridimas” kabo lyg 
akmuo po kaklu, — sako ji.

— Tas nieko: ale pama
tysi kiek garbės bus kaip 
“Balta Gulbė” atlėks į Kau
ną! Tuoj Lietuvos valdžia 
įduos man medalikus par
vežt ir apdovanot Pijušą ir 
visą jo ALTASS. štabą. Ar 
neapsimoka del garbės pa
vargt? — sako jis.

— Tu gali sau vargt, ale 
kaip su manim? Ar ir aš 
turiu vargt ir pati viena gy
vent ir užsidirbt sau duo
ną? Biesas žino kada tu 
sugryši. O kam aš tave že- 
nijausi kad ne duonai už
dirbti? — sako ji.

— Tu tai kaip ir visos 
bobos: visas svietas žmogų 
garbina ir gerbia, o tik sa
va boba už vyro pastangas 
nieko neduoda, — sako jis.

— Kas man iš tavo pas
tangų įgyt garbę kad man 
reikia vargt. Jeigu greit 
neparlėksi, aš tau padary
siu surpraizą: rasi tau iš
rašytą divorsą, — sako ji.

— Gerai, gerai, širdele, 
aš skubinsiu kiek galėda
mas, tik pasirūpink prisiųst 
man pinigų kelionei atgal, 
— sako jis.

— Tai ar tu teisybę sakai 
ar juokauji kad aš turėsiu 
tau pinigų prisiųst? Juk 
pasišventei tautos garbei ir 
nuskridai iš Klyvlando į 
Kauną; ar tai tauta negali 
tau duot pinigų kelionei at
gal? — sako ji.

— Aš netikiu, širdele, ba 
taip niekur nepriimta. Jei
gu karžygis lieka gyvas tai 
jį paskui visi užmiršta, o

Pradžia 5 vai. vakare. Įžanga programui 35c. Šokiams 25c.
Muzika Jono Apanaičio)

tik negyviems paminklus 
stato, — sakau aš.

— Jeigu taip tai tu man 
geresnis gyvas negu negy
vas, todėl aš pasidarbuosiu 
ir atsiųsiu tau pinigų gry- 
žimui į Ameriką, — sako ji.

— Labai lauksiu. Iki pa
simatymo, širdele, — sako 
jis.

— Iki pasimatymo, — sa
ko ji.

(Tuo ir pasibaigė gerb. 
Spragilo pasikalbėjimas su 
jo gerb. šonkauliu, ir dau
giau reporteris neturėjo ką 
užrašyt. Pažiūrėsim ką ki
tą sykį gerb. Spragilas pa
pasakos.) ,

Piknikų Rengėjams
Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj Ohio 

valstijoje, Antanas Letis pastatė 
naują salę ir turi puikių farmą pik
nikams laikyti. Salė tinkama šo
kiams, yra vieta gėrimams, baras su 
stogu, taip kad jokio sutrukdyme, 
nuo lietaus nebus.

Piknikus galima rengti visomis 
dienomis, taipgi ir naktinius. Nuo
ma pigi, $5.00 sekmadieniais, šiokio
mis dienomis dar pigiau.

Pro ųalės šonų yra bėgantis upe
lis, yra prūdas maudymuisi'.

Lietuvių Ūkininkų Draugiškas 
Klubas jau užėmė vietų keliems pik
nikams.

Nuvažiavimas: per Chardon arba 
Painesville. Apie 7 mailės iki pik
niko vietai. Platesnių informacijų 
klauskite pas savininkų:

A. LETIS
R 4 Box 100 CHARDON, O.

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”

Didi Lietuvos Kunigaikštiene Birute, kurios vardu susitvėrė Clevelande 
jaunamečių choras, JAUNOJI BIRUTĖ

Duoda Gražu Programą Lietuvių Sales 
Išpuošimo Naudai

Sekm. Gegužes-May 26 
LIETUVIU SALĖJE

Ruoškitės visi — pribukite pamatyti kaip musų jaunimas, mažamečiai ber
niukai ir mergaitės — vieni išpildys šio vakaro programą — šoks, dainuos, 
deklamuos, grieš — vienu žodžiu, visą programą atliks tik jauno amžiaus 
jaunimas! Vaikučiai ir mergaitės stropiai mokinasi, pasišvenčia Lietuvių 
Salės išgražinimo naudai. Užtai privalot jus kiekvienas ateiti, pamatyti 
jų gabumus — paremti, padrąsinti juos! Nepamirškit dienos!

Clevelandiečiai Atsilie
pia į N. V. A. Kvietimą

TIKIETAI SMARKIAI PARSIDUO
DA MILŽINIŠKAM 20 AKTŲ 
VODEVILIO PERSTATYMUI 

PALACE TEATRE

“N.V.A.”.... Šios raidės reiškia 
ramybę ir džiaugsmą nelaimingiems 
vodevilio artistams visoje šalyje!

“N.V.A.”.... Tos raidės reiškia 
“National Variety Artists”, ir pini
gai kurie kas metas sudovanojami 
teatruose per visų šalį eina išlaiky
mui N. V. A. Sanatoriumo esančio 
Saranac Lake, kur užlaikoma ir pri
žiūrima nesveiki teatrų artistai.

Praeitų eilės metų bėgyje teatrų 
lankytojai būdavo prašomi aukoti 
kada atsilankydavo į teatrą, bėgyje 
N.A.V. savaitės. Dabar gi jokių ko- 
lektų nebus renkama.

Vietoje to, kiekvienas teatras vi
soje šalyje dovanoja tam fondui 10 
nuoš. nuo savo ineigų Gegužės 20 d.

Prie to, R.K.O. Palace teatras Cle
velande paveda vienų naktinį pro
gramų tam tikslui, ir tas bus trečia
dienį, Gegužės 22 d.

Guy Lombardo ir jo Royal Cana
dians, tarptautiniai garsus orkes
tras, kuris prasidėjo gyvuoti Cleve
lande, užims pirmų vieta tame 20 
aktų programe.

Prie to bus kiti plačiai Ameriko
je žinomi artistai.

Paremkit N.V.A.! Nueikit i savo 
mėgiamų teatrų pirmadienį, Gegu
žės 20 d., ir būtinai apsilankykit 
Palace Teatre naktį Gegužės 22 d. 
Tikietai tam milžiniškam vakarui 
reikia įsigyti iškalno. Parsiduoda 
po $1 ir 75c.

DIDELIS PIKNIKAS
IR KORTAV1MO VAKARAS , 

RENGIA SLRKA. 50 KUOPA

Sekmadieni, Gegužes-May 26 d.
Naujos Parapijos Darže

18022 Neff Road. Pradžia 1 vai. po pietų, šokiai nuo 2.
Geras orkestras. Nepaisant koks oras bus, piknikas Įvyks. 

Įžanga ypatai tik 20c.
Programas bus įvairus su daug dovanų kortuotojams ir ki
tiems. Bus skanaus Lietuviško kugelio. Prašomi atsilan
kyti Clevelando ir apielinkės Lietuviai. Rengimo Kom.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

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

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

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

“DIRVO” AGENTAS 
PITTSBURGHE 

Prenumeratas priima Ameriko
je ir į Lietuvą 

P. RAJAUSKIENĖ 
135 South 19th Street

Apsilankykit Elektriš
kame Name

The Electrical League ir Cleve
land Trust Co. sutartinai surengė 
parodymui visuomenei elektrifikuo
to namo po antrašu 2881 Washing
ton Boulevard, Cleveland Heights, 
kur tūkstančiai žmonių lankosi ir 
gerėjasi įdomybėmis tokio įrengimo. 
Lankytis galima kasdien nuo 2 iki 9 
vakaro. Ten pamatysit ką mažais 
pinigais galima padaryti senuose 
gyvenamuose namuose. Matysit vi
sokius automatiškus šilumos kon
troliuotojus senoviškam šildymo bū
dui ir kitus dalykus.

Matysit įrengimą kuris palaiko 
namą vėsų vasaros metu ir šiltų žie
mos laiku.

Tas namas yra naujai išrengtas 
viduje ir numaliavotas išlauko. Iš- 
tikro pamatysit kų su mažais pini
gais galima padaryti jūsų namus iš
taisymui moderniškai.

Variety ir Uptown 
Theatres

Hippodrome Teatre Warner Bros, 
rodo G-Men, su James Cagney, Mar
garet Lindsay ir Ann Dvorak. Fil- 
yra yra labai pavykus. Richard 
Himbers muzika taipgi yra didelis 
priedas prie viso programo.

Sekančių savaitę bus rodoma Shir
ley Temple puikioje filmoje “Our 
Little Girl”.

Variety ir Uptown teatrai turi la
bai gerą programą. “Mississippi” 
rodoma Variety teatre, traukia di
džiausias minias šiame sezone. Tas 
veikalas perstatų Civilio Karo die
nas, dedasi daugumoje ant teatrinio 
laivo. Taipgi rodoma gera kome
dija. Prie to rodoma Newman kelio
nių filmos.

Taipgi ruošiama geras programas 
sekančiai savaitei.

Pirmadienį, Gegužės 20 d., visas 
pelnas teatruose skiriamas nesvei
kų filmų aktorių užlaikymui.

“RIMBAS”
Mėnesinis Kritikos ir Satyros 

žurnalas.
Jame buna daug įdomių ir juo
kingų pasiskaitymų. Prenume- 
nr. 10c. Prisiųsk 10c ir savo 
antrašą, gausi “Rimbą” pama
tymui.

“RIMBAS”
131 Grand St. Brooklyn, N. Y.
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Visa Lietuva Apsodinta 
Klaipėdos Medžiais

Kaunas. — Lietuvoje, be ki
tų reikalų, rūpinamasi ir tėvy
nės gražinimu. Tuo tikslu Kau
ne ir kituose miestuose veikia 
Lietuvos Pagražinimo Draugi
jos skyriai. ši draugija įsi
steigė 1923 metų pradžioj. Pir
miausia jai vadovavo vienas žy
miausių Lietuvos rašytojų i)’ 
visuomenės veikėjų, a. a. Kan. 
J. Tumas-Vaižgantas. Nuo 1929 
metų draugijai vadovauja Pulk. 
Braziulevičius.

Kasmet pavasarį Lietuvos 
Pagražinimo Draugija imasi 
iniciativos visą kraštą apsodin
ti medeliais, papuošti ir pagra
žinti sodyba^ bei gyvenamus 
namus. Čia jai talkon ateina 
įvairios jaunimo organizacijos, 
skautai, mokyklos ir tt. Taigi, 
kiekvieną pavasarį skelbiama 
tėvynės gražinimo ir medelių 
sodinimo šventės.

šį pavasarį medelių sodinimo 
šventė Lietuvoje paskelbta nuo 
Balandžio 29 iki Geugžės 5 d. 
Sodinamus medelius, paprastai, 
pavadina kuriais nors žymiais 
vardais, surištais su Lietuvos 
tų metų svarbiais įvykiais. Pa
vyzdžiui, 1923 metais, šven
čiant Vilniaus miesto įkūrimo 
.600 
visur
džiai; 1930 metais, minint Vy
tauto Didžiojo 500 metų mir
ties sukaktuves, buvo pasodin-

ta Vytauto Didžiojo medžiai, 
ir panašiai.

šymet visoje Lietuvoje sodi
nami medžiai yra pavadinti 
Klaipėdos medžiais, šiuo var
du jie pavadinami todėl kad da
bar Klaipėdos gyvenimas labai 
domina kiekvieną Lietuvį, kad 
Klaipėdos svarbesni įvykiai 
randa atbalsio visame pasau
lyje ir kad Klaipėda yra Lietu
vai durys į platų pasaulį. Be 
mokyklų ir organizacijų, šymet 
Klaipėdos medžius sodina 
Lietuvos kariumenė. Tokiu 
du šymet visa Lietuva bus 
sodinta 
džiais.

gražiais Klaipėdos

dar 
bu- 

; ap- 
me- 

Tsb,.

M. Biržiška Išvy
ko* Į Vilnių

Kaunas. — Kovo pabaigoje 
iš savo pareigų ir bendrai vi
suomeninės veiklos pasitraukė 
ilgametis Vilniui Vaduoti Są
jungos pirmininkas Prof, 
kolas Biržiška. Del jo 
traukimo, Lietuvoje ėjo 
kiaušių kalbų, spėliojimų, 
ni sakė kad tai įvyko del
tarimo sąjungoje, kiti kalbėjo 
vėl apie įvairias priežastis. Ta
čiau “Talkos”' spaudos biuras 
iš visai patikimų šaltinių paty
rė kad 
traukė 
tarimų 
Vilniui
buvo ir nėra), bet del to kad 
jis nori atsidėti vien mokslo 
darbui. Prof. M. Biržiška Ba
landžio mėnesį išvažiuoja Vil
niun, kur Lietuvių Mokslo Du
joje tyrinės surinktą medegą 
apie Lietuvių literatūrą. Jis 
ir nuolatos gyvens Vilniuje.

Prof

My- 
pasi- 
viso- 
Vie- 

nesu-

metų sukaktuves, buvo 
sodinama Vilniaus me-

Prof. M. Biržiška pasi
ne del kokių nors nesu- 
(nes jokių nesutarimų 
Vaduoti Sąjungoje ne-

EKSKURSIJOS
,*\ \

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

m.

NAUJA SUTARTIS
Kaunas. — Pernai Latvija 

nutraukė prekybos sutartį su 
Lietuva,.sakydama jog ta sutar
tis Latvijai yra nuostolinga.

Po ilgesnių derybų, buvo su
daryta nauja prekybos sutar
tis, kuri Balandžio 10 d. buvo 
pasirašyta Kaune. Drauge bu
vo pasirašyta ir savitarpinio 
atsiskaitymo sutartis. Tsb.

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

Birželio 4
Birželio 12
Liepos 17
Liepos 26

TIESIOG Į
Motorlaiviu

Išplaukia iš
GEGUŽĖS-May

Tuo pačiu
Antra ekskursija išplauks 

Liepos 3 d., 1935
NEW YORK—KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą-Stockholm) 
Rengiamos:

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

Kungshciin ..........
Drottninghoim . . . 
Drottningholni . . . 
Gripshclm ...........
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į bent kuri Sąjungos narį, autorizuo
tą vietinį laivakorčių agentą, arba į 
bent kurią musų raštinę. Tarp Šve
dijos ir Klaipėdos plaukioja naujas 
moderniškas laivas ‘MARIEHOLM’. 
SWEDISH AMERICAN LINE ( 
21 State St. New York, N. Y. 1

Kas Norit Skolinti ant 
1-mo Mortgage

Kurie turite Lietuvių 
Banke pinigų ir norite 
juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Vyrams ir Vaikinams
Visai
Nauji

Pavasariniai Siutai $1850
Kas reiškia jums sutaupymą $5.00 arba daugiau — kožnas 

.siutas garantuotas pilnai jus patenkinti.
UŽ PRITAIKYMĄ MOKĖTI NEREIKIA '

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

-'iiiiiiiiniiiiiii'.iimjiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiomiiiiiiiiiiiiiiiimi'

Į DELLA C. JAKUBS j
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore) Ę

Lithuanian Funeral Home :Į
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =

= kambarius leidžiame dykai.
= T ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =

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

E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, Sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale itelefonuokit. E

E 6621 Edna Avenue f ENdicott 1763 =
iiiiifimuiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiniiiiiĮUiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuii?:

KAS DIRBAMA LIE- , Žemes Rūšiavimas Lie
tuvoje

Kaunas. — Pagrindinis že
mės rūšiavimas Lietuvoje pra
dėta 1926 metais ir buvo nu
matyta jį baigti 1932 metais. 
Prieš tai žemės buvo išrūšiuota 
apskričių mokesčių komisijų, 
paskiriant kartais net viso val
sčiaus žemes į vieną kurią nors 
rūšį. Dabar kiekvienam žemės 
sklypui nustatoma atitinkama 
rūšis.

žemės tyrimo darbus atlieka 
kvalifikuoti žemės tyrėjai, Dot
nuvos žemės Ūkio Akademijos 
aukštesniųjų kursų studentai.

Iki šiam laikui viso išrūšiuo
ta 4,093,000 hektarai, liko rū
šiuoti 345,000 ha.

žemės tyrėjų per 
ra visoje Lietuvoje 
daug 35 žmonės,
sezonas per vasarą trunka apie 
3 mėnesius. Kiekvienas žemės 
tyrėjas per vasarą išrūšiuoja 
6,750 ha. Išeitų kad šymet že
mės rūšiavimo darbai bus baig
ti. Vienok su šiuo žemės ru- 
.šiavimo darbai dar nebus bai
gti. Daug kaimų jau po šio 
žemės išrūšiavimo išsiskirstė 
vienkiemiais ir dabar tokių kai
mų ūkininkai žemės mokesnius 
moka tokius kokius mokėjo bū
dami kaime, neatsižvelgiant 
kiek ir kokios žemės yra gavę 
išėję į vienkiemius. Tsb.

TUVOJE VIETINES ŽINIOS

prie

“Nėra to blo- 
į gerą”. Taigi

užsienio rinka 
pareikalauja ir 
virš kontingen-

nors nepelningas 
normale vėže ir 
išganymas, 
žąsis iš ūkininkų 

Tą dąrė 
kad uki-

Ge-

Lietuvos ūkininkus krizis pa
lietė skaudžiai. Krizio kanki
nami, ūkininkai įvairiais budais 
stengiasi iš jo išsivaduoti ir 
tas vienas verčia Lietuvos ūki
ninkus dirbti ir galvoti kaip, 
vienai ūkio -šakai žlugus, 
kitos pultis.

Patarlė sako, 
go kad neišeitų
krizis yra gyvenimo mokykla. 
Ūkininkus išmokė ne tik darb
štumo bet ir taupumo, kas pas 
Lietuvos ūkininkus mažai buvo 
žinoma. Lietuvos ūkininkas 
krizį pergyvens ir krizio pėd
sakai greit išnyks, nes Lietuvos 
vyriausybė stengiasi užkirsti 
kriziui kelią. Jieškoma naujos 
rinkos kur ūkininkas galėtų sa
vo ūkio gaminius parduoti ir 
pačiame viduje daroma įvairios 
lengvatos. Kiaulėms įvesta lai
kinas kontingentas; ūkininkai 
visų kiaulių parduoti nebegali, 
nes jų perdaug priaugino. Bet 
pasitaiko kad 
musų kiaulių 
tada ūkininkai 
to parduoda.

Pieno ūkis 
bet jis eina 
yra ūkininko 

Priauklėtas
išpirko valdininkai, 
vyriausybės .priversti, 
ninkams palengvinus.

Iki 1934 metų pabaigos už 
nemokėtus laiku žemės mokes
čius ūkininkas mokėdavo l/fc 
pabaudos. Dabar ta bauda su
mažinta visu ketvirtdaliu.
ležinkeliu kelionė atpiginta 25. 
nuoš. žemės bankas numušė 
paskolas 1 nuoš., dabar vėl nu
tarė nuošimčius sumažinti ir. 
reikės mokėti tik 4 nuoš.

Išvaržyti ūkiai labai yra 
sunku, nes varžomą ūkio ękolą 
teismas atideda 18-kai mėne
sių, o per tą laiką ūkininkas 
iš Žemės Banko gauna ilgalai- 
kinę paskolą ir ūkį išgelbsti.

Jei ūkis dirba-kruta tai ir ki
tas visuomenės darbas nemirš
ta. Kaip žinoma, iki šio laiko 
suaugęs jaunimas priklausė 
Pavasarininkų organizaci j oms, 
o vaikai Angelo organizacijai.

Bet šią gadynę šios katali
kiškos organizacijos yra jau 
nusenę, nes jos vedama tuo pa
čiu keliu kuriuo eita prieš ke
letą šimtmečių.

neužtenka vien poterių, 
jieškoti naujų tobulesnių 
Maldos nei poteriai ka- 

dvasios nepakreipia į ge- 
Auklėjimas turi bū

ti pagi'ystas dora ir tautišku
mu ir gražiais pavyzdžiais.

Taigi, Lietuvoje auga nau
jos organizacijos, kurios pri
taikyta šiai gadynei. Pavyz- 
din, Rokiškyje keturi metai at
gal visur figūravo tik Pavasa
rininkai. Dabar jau paėmė vir
šų skautai. Per du metu pri
augo net pusantro tūkstančio 
narių. Skautai išeiną į visuo
menę ir mokosi žmoniškumo.

P. Kriukelis.

žmonių auklė-

visą vasa- 
dirba maž- 
Rušiavimo

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

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

Jonas Tareila
826 Bank St. Waterbury, Conn.

STONI S
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą 'skaniausius
valgius ir visokius lęgališkus

GĖRIMUS■:
6824 Superior Ave.

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.

7513

Atsišaukit tuoj.
Pr. Aksenavičius

Lexington avė.
Cleveland,

(20)

Ohio

j imu i 
reikia 
kelių, 
talikų
rąją pusę.

PARSIDUODA FARMA
50 akrų žemes, su budinkais, 

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

W. Meškauskas
RFD. 1 Carry, Pa.

VAŽIUOSIT LIETUVON?— 
creipkitės į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

JIEŠKAU darbo namuose už 
šeimininkę. Esu 42 m. amž. 
Namus užlaikyt, virt, ir bendrai 
visą namų darbą. (Ž0)

Š. G. 4812 Wichita avė. 
(Pearl Rd. ir W. 25 Stl karas)

GRYNAIS PINIGAIS
MOKAME Už

Lithuanian Savings 
& Loan Knygeles

.1. J. MONAHAN

316 Cuyahoga Bldg.
CHerry 0260

£iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiriiiiiiHiiiiiiiintr

1 WILKELIS FUNERAL HOME)
Į Licensed Funeral Director
| 6522 Superior Avenue =
= NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. į
E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok ; 
S musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems : 
s lygus, be tsižvelgimo į kaštus. :
— Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- ;
2 derniškas. :
3 HEnderson 9292 Z
jjMUIIIUIIIIIIIIIIIHIIIIIlllllllJIIIIIIIltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlimilllllllllllllllllllllllllllllllllllk

TAISAU, SUTAIKAU BALSUS VARGONŲ
Visokios rūšies vargonus perstatai!, sutaikau balsus, ir su
teikiu visokį patarnavimą prie vargonų. Tame 
nuo 1902 metų. Sudedu motorus ir dumples, 
suvedu bažnyčiose arba salėse.

Conrad Preschley
8501 Clark aye. . Cleveland, Ohio

darbe esu 
Vargonus

(18)

GRAŽUS JAUNIMO PRO
GRAMAS. Kitą sekmadienį, 
Gegužės 26 d., Lietuvių salėje 
įvyks gražus programas kurį 
išpildys jaunamečiai vaikai ir 
mergaitės. Tas vakaras ren
gia Lietuvių salės išgražinimo 
naudai. Pamatysite savo pa
čiu jaunus vaikučius ir mergai
tes išpildant programą, pama
tysit kaip jie groja, dainuoja, 
šoka, žaidžia Lietuviškus žais
lus.

Vaikučiai vargsta - mokinasi 
ir pasišvenčia musų Lietuviš
kos salės palaikymui — ateikit 
jus visi pamatyti, pasigerėti 
jais. Paremsit Lietuvių salės 
išgražinimo darbą. Įžanga tik 
35c. Šokiams 25c. Gros Jono 
Apanaičio orkestras.

JIEŠKOMA Vincas Jurgelio
nis, gyvenantis Clevelande, ar 
pirmiau kada gyvenęs. Atsi
šaukė jo sesuo Agnieška iš ša
kių. Norėtų būtinai sužinoti 
kur randasi brolis Vincas. Kas 
apie jį žino arba jis pats atsi
šaukit į 
ei ją.

“Dirvos” administra-

LIET. MOTERŲ KLUBAS 
turėjo savo susirinkimą 
silinksminimo vakarėlį 
dienio vakare, Green 
restaurante, kur visas 
nares vaišino klubo pirmininkė 
Ona. Mihelichienė.

ir pa- 
antra- 
Gables 

klubo

MOTI NOS PAGERBIMAS. 
Praeitą sekmadieni Lietuvių sa
lėje Aušros Vartų Moterų Dr- 
ja surengė gražų paminėjimą 
Motinos Dienos. Buvo gražus, 
įvairus programas, kurį vado
vavo dainininkė Adelaide Mi
liauskaitė. Pirmiausia buvo su
vaidinta veikalas. “Lizdas Na
minio Liūto”, paskui sekė mu
zika ir dainos. Lilian Maziliau- 
skaitė grojo akordionu; Ona 
Pukeliutė dainavo solo, jai pia
nu akompanavo A. Miliauskai
tė; paskiau dainavo pati A. Mi
liauskaitė, akompanavo Regina 
Greičiūtė. M. Galdikienė ir K. 
Miliauskienė dainavo duetu.

Aušros Vartų Moterų sekste
tas gražiai sudainavo, vadovau
jant A. Miliauskaitei.

Po programo buvo šokiai.

PADĖKA. Gegužės 11 d., VAŽIUOJA LIETUVON, šį 
Lietuvių salėje buvo surengta i penktadienį apleidžia Clevelan- 
iškilminga vakarienė Stepui ir į dą Kastantas Stašaitis, kuris 
Anelei Nemaniams, nuo 69011 iškeliauja Lietuvon su ekskur- 
Whi'tney avė., sąryšyje su p. I sija Gegužės 25 d. laivu Grips- 
Nemanienės gimtadienio sukak
tuvėmis. Pokilis buvo didelis, 
svečių atsilankė apie 300, gimi
nių ir draugų, ir visi smagiai 
praleido laiką. Tokių didelių 
pokilių Lietuvių salė retai kada 
mato. Visi linksminosi iki pat 
sekmadienio ryto.

Pokilį rengė: ponios Ambro
se, čiapas, Izabelė Quinn, joms 
pagelbėjo: pp. Magilienė, 
tokienė, Mičeliene, Benis Les- 
kis, p. Davis, Mr. ir Mrs. Jura- 
sek, Mr. ir Mrs. Bagužauskai.

Kaip garbės svečiai taip ir 
rengėjos taria širdingą ačiū vi
siems kurie atsilankė, ir ačiū 
tiems ir toms kurie pagelbėjo 
padaryti tą vakarą tokiu gra
žiu ir pasekmingu.

holm. Pakeliu apsilankys Ro
chester, N. Y.

K. Stašaitis vyksta į savo tė
viškę, Stašaičių k., Šėtos vals.,; 
Kėdainių ap. Kelionėje jį 
rūpino “Dirvos” agentūra.

ap-

Mo-
Ge-

šeš-

GRĄŽINKIT Lietuvių Darže
lio tikietus visi tie kurie turit j 
pasiėmę jų platinimui. Grąžin
kit tiems asmenims iš kurių 
gavote, ir sykiu priduokit visus 
pinigus už parduotus tikietus.

Tie tikietėliai parsiduos iki 
šeštadienio, Gegužės 18 d., o 
tą pačią dieną. Gegužės 19 d., 
kurie neturės iškalno nusipirkę 
tikietų, mokės 35c. įžangos į į 
Lietuvių salę. Komisija.

C. E. YOCHUS 
Lietuvis Rūbų Siuvėjas 

NAUJOJE VIETOJE
Siuva Moteriškus ir Vyriškus 

Rublis
VALO IR PROSUA 
Patyręs savo darbe.

9309 Wade Park Ave.

LINKSMAS VAKARAS, 
terų Labdarybės Draugija 
gūžės 12 d. turėjo surengus 
gražų programą naujos parapi
jos salėje. Suvaidino kome
diją, “Nesipriešink”. Vaidini
me dalyvavo: J. Derus, Agota 
Navickienė, Petronėlė Stanke
vičiūtė, Edvardas Navickas, M. 
Jakubauskaitė, A. Kerdeikis.

Visi savo roles- atliko labai 
pasekmingai, ir publika vaidi
nimu buvo labai patenkinta.

Programą vedė draugijos pir
mininkė Julė Salasevičienė.

Po vaidinimo sekė muzikaliu 
programas. Alvina Luizierfė 
sudainavo “čiučiu. liuliu”,//pia- 
nu akompanavo Petras Buiza. 
Paskiau Alvina ir Petras Lui- 
zai padainavo duetą. ^Ulonai”, 
kas publikai labai pritiko, bet 
negalėjo atkviestjzTų daugiau 
dainuoti.
P. Luiza ir 
čius, kųrįędu 
darė juokų.

Kalbą apie 
su Motinos Diena, pasakė kle
bonas Kun. Karužiškis.

Prie šio vakaro surengimo 
pasidarbavo: A. Luizienė, A. 
Navickienė, F. šerkšnienė, Ja
kubauskienė, Kristukaitienė, B. 
Jackienė, Janušaitienė, Lesins- 
kienė ir draugijos pirmininkė 
J. Salasevičienė. Vakaro bėgiu 
visos komisijos narės buvo la
bai vaišingos ii linksmos. Po 
programo buvo šokiai. Rep.

Po 'įer sekė du grybai 
Jurgis Lukoševi- 
padair.avo ir pri-

motinas, sąryšyje

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

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

Frank Kuncaitis
LIETUVIŠKA KEPTUVĖ 

4229 West 130th St.

i

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

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

C. F. Petraitis
G702 SUPERIOR (viršuje) 

Tclef. HEnd. 5G99

Svarbus Pranešimas
Carteriuotų kočų naudoto j am

P ADIDEJUS reika'avimams musų Chartered Coach 
Serivce, mes šiuomi prašome visų savo pirmesnių nau
dotojų musų patarnavimo šymet stengtis paduoti savo 
užsakymus kucanksčiausia galint. Kitaip, mes galim 
kartais negalėti pasitarnauti jums jūsų pasirinktoje die
noje turėti jūsų išvažiavimą, pikniką, konvenciją arba 
kitokiam kokiam reikale.

Šio patarnavimo populiarir,kūmas taip prasiplėtė jogei 
mums išrodo kad galim neturėti užtektinai kočų ir ope
ratorių patenkinti reikalavimus senų ir naujų pageidau
to jų. Atsitikime kada nebus galima visus patenkinti, 
mes duosim pirmenybę savo pirmesniems naudotojams, 
kurių rėmimas. musų davė mums progą išauginti ši pa
tarnavimą iki dabartinio aukšto laipsnio 
kalinga turėti jūsų užsakymas tuojau,
patarnavime naudotojų jau užsisakė sau reikalingus ko 
čus jų reikalams Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais.

Bet mums rei- 
Daugybe musų

Šakit MAin 9500 ir prašykit

©
©

THE CLEVELAND RAILWAY CO



CLEVELANDO IR ARIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4186—Atdara vakarais

VakarasJJet^Darželiojiaudai
Youth’s Forum

DIDELIS PUIKUS SMAGUS 
PROGRAMAS

Sekmadieni, Gegužes i S d.

ADV. R. SKIPITIS

svečias iš Lietuvos, DULR. pirmininkas

R. SKIPITIS

RADIO
Didelis Lietuviškas radio 
programas iš stoties WJAY 
bus duodamas ši sekmadie
nį, GEGUŽĖS 19 d„ lygiai 

nuo 2.00 vai. po pietų.
Dainuos Akrono Draugiš
ko Klubo choras, Rožė Lu
koševičiutė (solo), ir kalbės 
Adv. R. Skiptis. Visi Ohio 

Lietuviai, pasiklausykit.

VAKARĖLIS DARIAUS-GI
RĖNO PAMINKLO NAUDAI. 
Jau Chicagoje pradėta darbas 
statymo paminklo musų gar
bingiems lakūnams Dariui ir 
Girėnui. Paminklas bus atiden
gtas Liepos' 17 d., dviejų metų 
jų žuvimo sukaktuvėši. Bet 
paminklui baigti dar trūksta 
pinigų. Todėl Lietuvių Mote
rų Klubas rengia kortavimo va
karėli ketvirtadieni, Gegužės 23 
d., nuo 7:30 vai., Stonio valgy
kloje, viršuje. Įžanga tik 35c. 
Dalyvaukite. Kom.

Akrono Liet. Jaunimo Draugiško Klubo Choras 
išpildys puikų dainų ir juokų programą.
Solo smuiką grieš Vincas Greičius jaunasis.

Programas bus ilgas — prasidės lygiai 5:30. Pribuki! j 
salę nevėliau 5 vai., nes paskui negausi! sėdynių.

Plačiai garsintas, visų lauktas Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungos rengiamas vakaras jau atėjo! Visi 
tik privalot atsilankyti ir pasigerėti programų, kuri iš
pildys Akrono Lietuvių jaunimas, ir išgirsti prakalbas 
Lietuvos svečio, DURL prezidento. Adv. R. Skipičio, ku
ris apsakys apie Klaipėdos Vokiečiu teismą, apie Vil
niaus kraštą, apie dabartinę modernišką Lietuvą, ir apie 
organizuojamą Kaune Viso Pasaulio Lietuvių Kongresą!

štai koks bus programas:
1. Akrono Lietuvių Jaunimo Draugiško Klubo cho

ras “atplauks” (nes pavasaris labai lietingas). Choras 
bus Kaimiečių Choras — mergaites1 pasirengusios tau
tiškais rubais. Choras sudainuos daug gražių, malonių 
dainų.

2. Solo dainuos Rožė Lukoševičiutė iš Youngtowno.
3. Diedukas ir Bobutė.
4. Vyrų kvartetas.
5. Brolių Hollišių “special”.
6. Akrono gražuolių šokis.
7. Gyvų nabašninkų šokis? !!
Programas susidės iš visokių pamarginimų, juokų, 

dainų. Visas programas po vadovyste Igno Hollišio.
Pianu akompanuos Regina Greičiūtė, vietinė, ir Ade

lė Rokus, Akronietė.
Specialis numeris — Vincas Greičius, smuiką solo.

AUKŲ JOKIŲ NEBUS RENKAMA. VAKARO VISAS 
" PELNAS EIS LIETUVIŲ DARŽELIUI.

įžanga bus .35 centai.

ŽINOMOS PIKNIKŲ 
DIENOS

BIRŽELIO 9— Lietuvių Kul
tūrinio Darželio Sąjungos.

BIRŽELIO 23 — “DIRVOS”.
BIRž. 30 — šv. Jurgio para

pijos.
LIEPOS 17 — Dr. Vinco Ku

dirkos Dr-jos.
RiUGP. 18 — šv. Jurgio pa

rapijos.
RUGS. 1 — Ohio SLA. pik

nikas.
(Kas nori kitas dienas pa

skelbti, praneškite, arba para- 
šakite, paminėdami rengėjus ir 
tikrą mėnesio dieną.)

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
TELPA ANT 7-TO PUSL.

VAŽIAVIMAS Į DARŽELĮ 4 VALANDĄ
Tą pačią dieną, 4 vai. do pietų, nuo Lietuvių salės 

bus vežimas i Lietuvių Darželi prie Dr. Jono Basanavi
čiaus paminklo vainikų: vienas vainikas bus nuo Lietu
vių Darželio Sąjungos, antrą atveš Akrono Lietuvių jau
nimas.

Visi atvažiuokit savo automobiliais papuoštais Lie
tuvos ir Amerikos vėliavų spalvomis arba vėliavukėmis. 
Važiavimas nuo salės prasidės 10 min. iki 4, niekas ne
lauks tų kurie mėgsta pavėluoti.

Darželyje apeigos bus trumpos. Iš ten bus gana 
laiko visiems sugryžti i salę programui.

P. J. KERSIS
1414 STANDARD BANK BI.DG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat.

Of’šo Tolei. MAin 177.3 Namu KEnmore 47I0-W.•
PERKU BANKU KNYGUTES, mokti aukščiausią kainą už jas. 
Skolinu pinigus ant namų pirmo morgečio. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybes, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, tt. 
Reikalaujantiems sute ki j pa! arimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

MIRĖ LIETUVIAI
Povilas Dromanta, 68 m. am

žiaus, nuo 7524 Star Ave., mi
rė Gegužės 14 d. Laidojamas 
Geg. 17 d., iš Šv. Jurgio bažny
čios. . ' ’

Paliko žmona, Matilda, ište
kėjus duktė, Mrs. R. D. Malm, 
gyvenanti La Grange, 111., ir 
sesuo Agnieška Levickienė.

Velionis paėjo iš Laukuvos 
.pat., Raseinių apsk. Clevelan- 
de išgyveno 42 metus, atvyko 
1893 m.

Velionis buvo nuolatinis ‘Dir
vos’ skaitytojas ir geras ramus 
Lietuvis.

Laidoja graborius Nikodemas 
Wilkelis.

Andrius Kalvaitis, 56 m. am
žiaus, nuo 1192 E. 74 St., mirė 
Gegužės 14 d., nuo apdegimo, 
kilus gaisrui jų namuose pir
madienio vakare, kuomet lova 
užsidegė jam rūkant užmigus. 
Pašarvotas grabores Adelės Ja
kubauskienės įstaigoj. Bus lai
dojamas Geg. 18 d., bažnytinės 
apeigos šv. Jurgių, bažnyčioje, 
9 vai. ryto. Liko žmona, Marė, 
trys dukterys ir du sunail

Marė Drugelis (Schmidt), 56 
m. amžiaus, nuo 1627 E. 50th 
Place, mirė Geg. 14 d. Pašar
vota Adelės Jakubauskienės įs
taigoj. Laidotuvės penktadie
nio rytą iš Šv. Jurgio bažny
čios.

Liko viena duktė, Mrs. G. 
Barmess.
MAINYSIU FARMĄ Į NAMĄ

35 akrų farma, daug sgerų 
budinki], 3 mailės prie Ashta
bula, geras kelias. Noriu mai
nyti Į namą Clevelande. Klau
skit telefonu: (22)

GArfield 1330

i i SAMAS .JK WE L I? V I
❖ 6704 Superior Avenue j

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

T
VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI į 

KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. Ž

Editor—Peter Skukas

AMONGST OUR
LITHUANIANS

SKARNULIS-SCUBA WEDDING
St. George’s Church will be the 

scene for the marriage of Miss Helen 
Skarnulis, 23, 6910 Whitney Ave., 
to Mr. Paul Scuba, 24, 2606 St. Olg‘a
Ave., Cleveland, at 9 A.M., Saturday 
May 25.

A reception for the, guests will be 
held at the Lithuanian Hall, 6820 
Superior Ave.

HERE J’OR AUDITION
Young Johnny Žukas, Custer, Mich., 

came to Cleveland early this week 
to take an audition to sing on the 
Spang Bakers amateur program.

Mr. Žukas has sung over the 
ether waves several times and we 
undersand he rates well in song
casting.

CLEVELAND-LITHUANIAN 
CULTURAL GARDEN PROGRAM 

Sunday, May 19.
In an effort to raise funds for 

the completion of this nationally 
known project—Cleveland Lithuanian 
Garden, the Club presents a pro
gram and dance, Sunday, May 19, 
at the Lithuanian Hall, 6835 Superior 
Ave.

Many nationalities in Cleveland 
were offered land in the city’s finest 
parkway for development into a gar
den fitting to the memories of the 
native scense of the various peoples. 
The “Far-seeing” Lithuanians of this 
city have concentrated their efforts 
in taking advantage of this offer 
and have thus far placed a bust of 
Dr. Jonas Basanavičius, Lithuanian 
historian, and have planted a bed 
of flowers around it. Eventually the 
Club expects to have Lithuanian 
flowers in a well laid out garden 
similar to those in the mother coun
try.

At the same time, Attorney R. Ski
pitis, of Lithuania, making a good
will tour in this country, will speak 
sometime during the prclgram, and 
also over the WJAY radio station 
at 2:00 P.M. the same day.

A talented group of performers, 
the celebrated Akron Lithuanian So
cial Club players, will put forth 
their best in a vaudeville presenta
tion and other bits new in this hall 
involving lighting effects with Mr. 
Naunickas’ projector.

At four in the afternoon, there 
will be an auto parade to the Lith
uanian Cultural Garden and then 
at five begins the affair at the Lith
uanian Hall.

Don’t forget ALSC song on WJAY.

RADIO PROGRAM
At 2 P.M. Sunday, May 19, thru 

station WJAY a very noveau Lith
uanian Radio Program will be broad
casted.

Attorney R. Skipitis, of Lithuania, 
traveling through this country on 
his good will tour will speak. The 
Akron-Lithuanian Social Club Choir 
will offer several renditions of pop
ular Lithuanian songs. Youngtown’s 
Lithuanian songcaster, Miss Rose 
Lucas will grace the microphone and 
through a couple Kilocycles of songs 
to the winds, about the Cleveland 
and near-by areas.

DARIUS-GIRENAS MEMORIAL 
BENEFIT CARD PARTY

On Tuuesday evening, May 14, the 
members of the Lithuanian Womens’ 
Club were entertained at Green 
Gables Restaurant by Mrs. Anna 
Mihelich, at their regular monthly 
business and social meeting.

The first part of the evening cards 
were played, refreshments served and 
regular business transacted. •

It was indeed a lovely party and 
enjoyed by everyone.
I The Lithuanian Womens Club is 
holding a card party on Thursday 
evening, May 23—at Stonis upstairs 
Restaurant, the proceeds to go to 
the Darius Girėnas Memorial Fund, 
the Darius-Girenas Memorial Fund, 
may be obtained from the members 
or at the door on that evening.

ALLIANCE FORMS LITH. ' CLUB
Young Lithuanians of Alliance, O. 

have formed an Alliance L. Cultural 
Club and gave their first big Lith
uanian dance, Saturday, May 11.

Several hundred people skidded 
about the smoothly polished floor 
in dance under the blue of the 
ceiling, as was the entire hall decor
ated. A new hall it was and very 
luxuriously equipped for only a good 
t ine. Representatives of our race 
from Akron, Youngstown and Cleve
land were there.1 Mr. J. V. Mitchel 
driving his fleet Pierce-Arrow tak
ing Mr. and Mrs. Karpius, editor 
of the ‘Dirva’, Miss Mary Balcrius 
and Mr. Peter Skukas.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

Phone: ENdicott 4486

MOTHERS’ DAY DANCE 
PROGRAM

One of the oldest ladies societies 
in Cleveland, Our Mother of God 
Society, of St George’s parish, 
nearly thirty years in existence, gave 
a very delightful celebration of 
Mothers’ Day at the Lithuanian Hall, 
Sunday, May 12th.

Presenting a play with much gus
to, “Lizdas Naminio Liūto” (Nest of 
a Home Lion), gave the audience 
many provocative moments in path
etic periods of apatheUcal fullness. 
The acrimonius father, Nicodemas 
and the experienced Frank Sutkus 
in this play performed admirably 
for the fitting part he assumed. 
Mrs. M. Pukelene played the part 
of the love shorn mother in a home 
replete with turmoil and her daugh
ter in real life and in the play, Ann 
Pukelute, were the butt of angered 
notions of the ungrateful father. 
Frank Martin, becoming rather natu
ral as an actor plays his singular 
role to a finesse. Mr. George Ro- 
verstein, a young but well-drilled 
player makes his intermittent ex
posure as Rapolas in the play. Others 
jn the play were John Pužas, Mary 
Skodis, vitriolic actress and full of 
tire, V. Yankauskas, P. Yanusaitis, 
M. Lufchene and E. Pukelene. The 
play ended with much tragedy.

Musical portion of the program 
revived heavied spirits with a song 
by Miss Pukelute and Adelaide Mili
auskas at the piano. Youngish Lil
lian Maziliauskas made her debut 
with an accordion solo receiving very 
much applause. She is only 13 
years of age but she handles the 
accordion like nobydy’s business. One 
of the choiciest bits came.with Mme. 
Geldck and Milauskas singing very 
excellently in a duet number mak
ing a series of encores so well were 
they accepted.' Miss Milauskas, who 
directed and played piano for the 
entire program sang a delightful 
smooth song playing her own ac- 
ccmpanyment. To cap the evening 
the annual sextet of the members 
rendered several numbers. They were 
M. Lutckiene, M. Pukelene, A. Puke- 
late, B. Amuziene, M. Skodis and K. 
Milauskiene with Adelaide Milaus
kas as the director and accompanyist. 
Mrs. B. Amuziene was announcer. 
Later a filled hall danced to the 
tunes of Apanaitis’ orchestra, ending 
the day very successfully.

ALLIANCE, OHIO

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

ALLIANCE LITHUANIAN CULT
URAL CLUB P'ANCE

How was it, folks? I hope you 
enjoyed yourselves and was not 
sorry that you came. Alliance was 
hightly honored to have the differ
ent groups from Akron, Cleveland, 
and Youngstown. We wish to thank 
you, for coming and helping us to 
put over our first big dance, May 
11th.

At this time we would also like 
to explain that this was the first 
big Lithuanian dance held in Alliance 
in about ten years.

Alliance was puzzled, they could 
not figure out who K. J. M. was. 
They thought it would be easy to 
find out, but they are just as much 
puzzled as they were before, because 
there was no sixth person from Cleve
land. K. J. M. must be invisible. 
Well, we will find out if K. J. M- 
was in Alliance Saturday, when we 
read the “Dirva.” We might figure 
it out yet.

Youngstown representatives were a 
little misfortunate, coming in a bit 
late, but Helen Lucas was right on 
the job to help the choir, which we 
enjoyed very much. _ I am sure Rose 
had a good time, because she was 
singing at the bar with Hollish boys 
and the snooper.

Forgive and forget, 
o’o o

YES SIR!
If you ask me, I’d say that every

one had a real time last Saturday 
night. I want to take this oppor- 
tunty to thank you one and all for 
your cooperation in making this 
dance a success. Mr. Super-Snooper, 
read your Super-Suggestion in last 
week’s ‘Dirva’, well, you may send 
us picture type if you wish, but 
maybe you’d better read this first 
and then make youd decision.

Heard a few people ask what was 
the matter with our sax player, 
that he didn’t get ‘pie-eyed,’ well, 
that’s easy, he wanted to show you 
how a sax should be played.

Say, what’s the matter with Hank ? 
I saw him refuse a glass of beer, 
said he would rather have pop. Is 
he turning ‘panty-Waist’? Or does 
beer interfere with snooping?

Who’s the gentlemen that had 
Helen Tidus out? Is he trying to rob 
a cradle? Why did they stand back 
of the dance hall to do their necking? 
Well, Tony, we won’t tell on you this 
time.

Who was out in ‘Smitty’s Chevy,’ 
during intermission? Smitty, those 
smiles are decoy so you’d better 
ware.

Are ‘Windy’ and Gusty that way? 
What do you think Tony -Raszick 
had to do to earn his Saturday night 
spending money? He had to spade 
a garden, but even though Tony had 
blisters on his hands his dancing 
feet were not affected.

The reason Tony behaved like a 
gentleman at our dance was because 
his parents were there. That’s a 
secret.

Do ‘Al and Veronica’ get along 
o.k. ? Ask Veronica.

And how about Bernie and Mercy? 
Bernie sure must like the radio he 
has in his car.

Well, folks, all the news from 
Alliance, see you all in Cleveland.

‘Ambrose.’

EDITOR’S NOTE: Announce
ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted. 
Send or phone yours in, not later 
than Tuesday evening.

NOTE:- Due to lack of space, ‘Un
censored Side Glances’ and ‘Gathered 
While I Ganed’. articles will appear 
m next weqjc’s issue. Other writers 
please condense articles, to provide 
space for all. Editor.

6820 Superior Ave. Cleveland, O

AKRON YOUNGSTOWN

I chanced to pass through Alliance 
last week, and kind of wish I had 
kept on going but as fate makes 
it, I ran into Webb Avenue, and so 
I stopped in at the Hungarian Hall 
when the Alliance Lithuanian Cultur
al Club were holding their inaugural 
dance. And was I surprised to 
see what I saw when I entered that 
snaceous danceorium. Believe you 
me it had one of the most exquisite 
beer parlors downstairs that I’ve 
ever had the opportunity to be in. 
There Jn the extreme end was a bar, 
a beautiful bar done up in a sort 
of a hard walnut finish. Through
out the entire beerorium were placed 
small neat tables, covered with pret
ty, checker colored covers. What an 
atmosphere for guzzling? Then all 
cf a sudden I heard peculiar sounds, 
and after a hasty investigation I 
learned it was nothing other than 
Mrs. Karpius, Miss Rose Lucas, the 
Hollish brothers, and a few other 
onlookers attempting to do a bit of 
bar room vocalizing. So there I 
stood in amazement listening to the 
songsters and songstresses and wat
ching the bar tender running back 
and forth. All the time I was won
dering who would give out first. 
But it was all in vain: the bart just 
kept on Tuning back and forth, so 
1 decided that it probably would be 
better to go upstairs and listen to 
that so called orchestra and watch 
the couples mooching around instead. 
There I spent the remainder of the 
evening just snooping around. '
POPPY LIFE—I’ve played ring-a- 
round-fthe-rosy in my childhood, but 
last Saturday I indulged in a game 
that just ran rings around ring-a- 
round-a-rosy. Even though Mr. and 
Mrs. Karpius tried desperately, to 
lead the entire group in a old Lith
uanian pastime ‘Aguonėlė’, they only 
succeeded in having everybody going 
around in circles. First you go one 
way, then the other, then you plant 
the seed, then yob water the seed, 
then you go one way, then you go 
to the other, then you....oh heck 
I’m still going around in circles.
GRAPENUT ADD—Did you notice 
that ‘Jumpy Jocis’, ‘Windy’ to you, 
Della to others, just couldn’t stand 
still a moment at the dance in Al
liance. Well, she attributes this 
overabundant vitality to her con
stant use of that delicious cereal, 
Grapenuts. By the way, I'm wonder
ing if her brother Al didn’t have a 
goodly dose of those grapenuts. 
The way he was strutting his stuff 
ycu would think he has taken up 
this new diet. By the way, how 
was that ride home, Al? I heard 
that Catherine P. doesn’t like to be 
called ‘Katie’. Why don’t you call 
her ‘Kutie’, that almost the same 
but more appropriate. Don’t you 
think so?
WEIGHT LIFTER? ??—Have you 
noticed or wondered about that pe
culiar but pleasurable habit that 
Peter Hollish has when he first ap
proaches a charming girl? First he 
gets behind her. Then he puts his 
arms around her a------ well, just
around her. Then he picks her up 
and sets her down again. I know 
its silly but here is the reason. 
He claims that this is a criterion 
for determining whether he should 
dance with her. Not a bad system 
Pete, I wish I’d have thought of 
that myself sometimes.
GANGWAY YOURSELF—The SSS 
hereby takes up space to compliment 
K. J. M. for his complimentary re
marks last week (oh yes, I read 
that column once in awhile) con
cerning the beauty of Akron’s femi
nity. I always thought you had an 
eye for something other than just 
for uncensored sideglances. However, 
may we inform you that Akron has 
no use ‘for a good rubber neck man 
down yar.’ By the way, what’s the 
purpose of passing out those lino
type slugs with the names of those 
palsy damsels M. K. and-C. P. stamp
ed on them. Is it a bribe so as the 
girls will keep the rest of the world 
in ignorance of your identity, or is 
it just one of your wolly ways of 
winning women? Well, here’s more 
power to your ’ linotype slugs.
WHATNOTS—I noticed Peter Sku
kas pulling out a nad and pencil 
every once ip a while. Say, Pete, 
you’re not one of K.J.M.’s secret 
spies by any chance ?.... Did you 
notice that Pat Roman was yawning 
most of the evening? I’m wonder
ing if the dance was dead or else 
the presence of his dear wife cramp
ed his style? Frank Mickunas and 
Connie Kubilus were certainly mak
ing the rounds on the dance floor. 
I wonder if they got in an that 
Grapenut diet, too ? Say, Frank, 
why did those three girls from Akron 
refuse to ride home with you?
SPECIAL FLASH—Akron’s ‘Dzimdzi 
Drimdzi’ and the entire A.L.S.C. 
tribe, under the direction of none 
other than Mr. Ignatius Hollish will 
he in Cleveland next Sunday, May 
19th to put on a concert program, 
or what have you that is of such a 
stupendous, gigantic, colossal nature 
that there are no words in the Eng
lish language, or any other language 
that would do justice to the occa
sion. So come everybody, we’ll be 
seeing you in Cleveland Sunday for 
a grand and glorious time.

Akron, Cleveland, Alliance, don’t 
forget the play and dance in Youngs
town Sunday, May 26. The play is 
titled “Žentai iš Amerikos”, a comedy, 
by K. S. Karpius.

Cast includes the ‘Tyndale philo
sopher,’ Joe Derin, comrade Charlie 
Nevers, Victor Lucas, Helen Lucas, 
the blond Stella Kaulis, and Rose 
Lucas. Y.L.S.C. guaranties a good 
time, so come to Youngstown, May 
26th.

To the Innocent By-stander:
Dear Boss,

Knowing men as well as I do, I 
find that generally they are not 
uch good scandal-mongers as women. 
Every good rule has an exception, 
and two good exceptions in this rule 
are the Super-snooper and K. J. M. 
But I can easily explain that. They 
are both very effeminate, and as for 
yourse.lf, Boss, I always did think 
you were too innccent. When bigger 
and better scandal is being slung, 
the women will sling it. The Black 
Sheep certainly had some juicy bits.

Take the party our gang gave for 
Akron and Alliance. You probably 
thought it was a very nice party, no 
scandal or gossip going on, but most 
of it was so subtle it probably went 
over your innocent, masculine head. 
The trial furnished enough material 
to write six columns. For instance, 
when Joe York was asked if he was 
married, he kept insisting he had 
four children; but refused to say 
whether or not he had a wife. Some
thing fishy somewhere. Methinks 
I’d better investigate. And didn’t 
vou think it was rather odd that 
Dell couldn’t remember what man she 
came to Youngstown with?

As a prosecuting attorney Vic Lu
cas was o.k., but there were a lot 
more questions I would have liked to 
ask. What did you think of the way 
Jimmy Yurchison used his position 
of defense attorney to get addresses 
and telephone numbers from all his 
pretty witnesses ?

One of the best lines I have heard 
being slung is used by the Pinch
hitter. He really ought to give Al 
Jocis some lessons on how to pay 
compliments. I just love the way 
he insists that he is not paying a 
compliment, but stating a fact be
cause a compliment is a frivolous 
untruth. I suggest that he give a 
course in ‘Correct Procedure in En
chanting the Opposite Sex” in six 
lessons. Slim Mickunas should be 
an apt pupil.

It is a medical fact that colds are 
contageous. Coincidence—Tony Wal
ler and Eva Kazlauskas (Marcy) 
both had the sniffles, or maybe it 
was another rumble seat ride. If 
we could only steal, or even buy, 
that venomously frank and revealing 
volume, Marcy Eva’s little black 
book. What a source for scandal, 
Boss!

Boy! What a swell time Stanley 
Alekna was having. No one else 
had a chance on the dance floor 
when Stanley got on. I think I know 
the reason for his popularity with 
the feminine sex. His initials stand 
for Sex Appeal.

You missed the Akron dance, Majj 
4th, Boss, but I was there with my 
lashes curled; and turned out to be 
the Belle of the Beer Bar. Here are 
a few of the fascinating facts.

If an epidemic of hydrophobia 
starts spreading in Akron, you can 
put the blame at Windy’s door. She 
was chasing- around biting everybody 
in sight. I’ll have to ask her if there 
is any truth in the story that girls 
are made of sugar and spice and 
boys of puppy dogs tails. The taste 
should tell.

Chick Praspal . came in late and 
asked Pinch-hitter: ‘Did you take 
care of all my girls, Pinch, ole pal.?’ 
To which our handsome hero re
plied: ‘Girls, you ain’t got any.’ 
He shouldn’t have used ‘ain’t’.

You should hear Hank Hollish 
speak about his spring house clean
ing. He really does it with a woman
ly pride. I wonder if he makes' 
Pete, Hank’s bitter-half hem the cur
tains. Did you ever notice that 
Pete has dish-water hands, Boss?

There were two handsome guys 
from Alliance. Really, I didn’t im
agine they grew that kind in that 
town.

Gusty Lucas, wafted into Akron, 
on the balmy breezes of spring, pre
sented his lady love with a bouquet 
of violets. lie believes in saying 
it W’ith flowers. And I hear he’s a 
very good dish wiper, wait till I tell 
his mother.

For sheer crust, Boss, take the 
case of Pete Yenicky. He gave Pinch
hitter instructions as to the proce
dure of handling his (Petey’s) harem 
while he is gone. I’m willing to 
bet that Pinch-hitter didn’t learn 
anything- new, even though Petey 
knows a lot.

Two new dięiples of the ‘Visit Ak
ron Association’ are Joe and Benny 
York. The Akron girls seem to like 
those dark and handsome kind, so 
I guess they’ll go back for more.

Surprise of surprises! The Al
liance girls finally appeared on the 
scene. I wonder if the Alliance boys 
have just been holding out on the 
rest of you, Boss ?

And. oh, Boss! you should have 
seen the Crosier Street Eva’s new 
dress! What a revelation! But 
then, Boss, you always did insist 
that she had nothing to hide.

I heard that wordy sage from 
Youngstown, the Tyndale Philosop
her telling Ann Milicke that life 
was a gamble, love included. He 
looks like he ought to know, Boss.

I'll have to stop for the beer is 
all gone and the Gang is going to 
...yean it be bed?

Yours scandalously, 
The Shadow.


