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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

WHITE MOTOR CO. 
STREIKAS BAIGĖSI 
Cleveland. — Per savai

tę laiko streikavę, White 
Motor Co. darbininkai nu
tarė gryžti dirbti. Streika
vo 2,400 darbininkų, bet šis 
streikas buvo tvarkingiau
sias iš visų Clevelande bu
vusių streikų.

Streikui prasidėjus, tuoj 
pradėta derybos kompani
jos su unijos atstovais, ku
riems tarpininkavo federa- 
lis taikintojas.

Kompanija sako gavus 
daug užsakymų streiko bė
giu, todėl dabar bus daug 
darbo bent tūlam laikui.

Industrial Rayon Corp, 
streikas, taip pat Clevelan
de, tęsiasi jau antra savai
tė. Streikuoja 1200 darbi
ninkų, gana trukšmingai.

STREIKAS IR PEŠTYNĖ
Canton, O. — Republic 

Plieno dirbtuvės darbinin
kai apšaukė streiką. Kom
panija deda pastangas dir
bti su streiklaužiais. Ge
gužės 27 ir 28 d. prie dirb
tuves Įvyko susirėmimų, 40 
asmenų sužeista. Į streike- 
rius pradėta šaudyti.

Taipgi streikuoja Berger 
Mfg. Co. darbininkai.

Grasina streiku. Gegu
žės 23 d. New Yorke Įvyko 
Amerikos Darbo Federaci
jos narių didelis susirinki- 
kas, dalyvavo apie 50,000 
žmonių. Federacijos prezi
dentas Green pareiškė jog 
Amerikoje bus išaukšta vi
suotinas streikas jei Kon
gresas neprailgins NRA 
porai metų, jei nepriims 
Wagner’o darbininkų san- 
tikiavimo su darbdaviais 
bilių ir neįves 30 valandų 
darbo savaitės.

Kažin kaip darys dabar, 
kuomet NRA pripažintas 
priešingu Įstatymams.

Tikisi angliakasių strei
ko. Angliakasių unijos pir
mininkas Lewis pareiškė 
jog minkštos anglies darbi
ninkai yra pasirengę strei
kui jeigu nebus atnaujinta 
su angliakasių unija sutar
tis kuri baigiasi Birželio 15 
dieną, šis grąsinimas su
rūpino ir valdžią, nes kada 
Lewis kalba jis nesvaido 
tuščiomis.

Belgijoje streikuoja ang
liakasiai arti 20,000 skai
čiuje. Reikalauja didesnių 
algų. Daugelis angliakasių 
vartoja naują savo kovos 
būdą — nusileidžia į kasyk
las, bet nedirba.

SURRADO JOG PREZIDENTO ĮVESTAS IN
DUSTRIJŲ IR BIZNIŲ DARBO I VALAN

DŲ TVARKYMAS NETEISĖTAS.

Laukiama Pradedant 
Algų Mažinimo ir 
Valandų liginimo

Washington. — Suv. Val
stijų aukščiausias teismas, 
susidedantis iš devynių tei
sėjų, Gegužės 27 d. išdavė 
vienbalsį nuosprendį jogei 
Prez. Roosevelto adminis
tracijos Įvestas N RA, tai
kytas įvairioms industri
joms ir Įmonėms darbų ir 
darbininkams atlygi n i m ų 
reguliavimo, yra priešingas 
šalies konstitucijai ir todėl 
visi NRA kodai tampa su
spenduoti.

Šis Aukščiausio Teismo 
nusprendis sujudino Prezi
dento Roosevelto valdžią iš 

i pamatų.
Tas privers pakeisti ir 

kitas programo dalis ku
rias Roosevelto adminis
tracija pateikė Kongresui 
užtvirtinti, kurios buvo ga
minta sulyg NRA kurpa
lio.

Šis teismo nuosprendis 
yra toks reikšmingas jog 
valdžia tuojau susidūrė su 
klausimu ar verta bandyti 
ką nors toliau daryti NRA' 
pavidalu.

Pataria palaikyti kodus 
savanoriai

NRA vedėjas, Donald R. 
Richberg, tuoj išleido pra
nešimą jog suspenduoja vi- 
visų NRA kodų priversti
ną pildymą, tačiau tuomi 
pat atsišaukia Į Amerikos 
išdirbystes ir biznio Įstai
gas bandyti savanoriai pa
laikyti kodus ir tuomi ne
leisti dalykams smukti že
myn. Ragina taikytis prie 
teisingos kompeticijos, ne- 
sigriebti akiplėšiškai lenk
tyniuoti, mušant darbinin
kams algas ir piginant pre
kes.

Nekurie Kongreso nariai 
ir biznio žmonės taipgi pa
reiškė jogei reikalinga su
rasti geresnis išėjimas iš
vengimui krizio kokis gali 
užeiti del NRA atmetimo.

Išdirbystes ir šiaip Įstai
gos raginamos palaikyt da
bartines algas, o darbinin
kų organizacijų vadai pa
reiškia jog dės pastangas 
kovoti jeigu dirbtuvės kė
sinsis mažinti algas.

Gen. Johnson, buvęs pir
mutinis NRA vedėjas, pra
našauja jog daug kas ban
dys savo dirbtuvėse ir Įs
taigose atmesti NRA kodų 
algas ir darbo valandas ir 
gryš prie pirm to buvusių 
algų ir valandų.

Gen. Johnson sako kad 
išeitis tame butų tik paruo

šimas naujų Įstatymų, ku
rie turėtų būti formaliai 
Kongreso priimti. Tie Įs
tatymai turėtų būti parem
ti NRA patyrimais, ir tada 
butų galima ko nors atsiek
ti. Šiaip gi, sako jis, dau
gybė išdirbysčių pradės ka
poti darbininkams algas iš 
pirmos dienos.

IR ŪKIŲ MORATORIU
MAS PRIEŠĮSTATY- 

MIŠKAS
Washington. — Suv. Val

stijų Aukščiausio Teismo 
teisėjai vienbalsiai nuspren
dė jog Įvestas penkių metų 
ūkių skolų mokėjimo mora
toriumas yra priešįstaty- 
miškas.

Ūkių skolų bilius pra
vestas pagelbėjimui ūkinin
kams išsigelbėti' nuo prara
dimo savo ūkių. Bėgyje 5 
metų negalima atimti ūkės 
jeigu jos valdytojas galės 
mokėti nors kiek pavidale 
nuomos. Dabar gi jis pri
pažintas neteisėtu.

RUOŠIA NAUJĄ BONŲ 
BILIŲ

Washington. — Prasidė
jus grąsinimui naujo mar- 
šavimo Į Washingtoną rei
kalauti bonų, tuo pačiu lai
ku Kongreso narių tarpe 
pakilo apie pustuzinis nau
jų siūlymų bonams išmokė
ti.

RIAUŠĖS PRANCŪZI
JOJE

Paryžius. — Prancūzijo
je Įvairiose dalyse pradėjo 
kilti riaušės, šalyje nera
mumas darosi del finansi
nių trukumų. Iš Prancū
zijos auksas plaukia i An
gliją ir Ameriką visu smar
kumu.

Flandino kabinetas pasi
ryžęs Įvesti finansinę dik
tatūrą sustiprinimui šalies 
finansinės padėties.

PRAŠO 221 MILIJONĄ 
MIESTŲ SENŲ VIETŲ 

ATSTATYMUI
Washington. — Iš 31 val

stijos gauta prašymai skir
ti bendrai virš 221 milijo
ną dolarių atstatymui mies
tų senų dalių Į naujas, mo
derniškas, su pigiais gyve
namais namais.

KEISTA KIAULĖ
Oelwein, la. —Netoli šio 

miestelio vienas ūkininkas 
turi kiaulę kuri turi tris 
akis, du snukius ir didelę 
galvą. Kiaulė gali ėsti su 
abiem snukiais, sako ūki
ninkas.

VIEŠI DARBAI VIS 
NEPRADEDAMI

Washington. — Iš Prez. 
Roosevelto paskirtos vie
šiems darbams $4,880,000,- 
000 sumos kasdien sunau
dojama po 4 milijonus do
larių šelpimui bedarbių, bet 
dar niekas nedaroma pra
dėjimui darbų.

Jau praėjo kelios savai
tės nuo to kai viešų darbų 
bilius tapo Įstatymu, bet iki 
šiol visai nieko nepradėta 
daryti darbų užvedimui, iš
skyrus ką perkama medega 
naujoms CCC stovykloms 
statyti.

Niekas iš šelpiamųjų be
darbių eilių nepaimta dir
bti prie viešų darbų, ir ti
kima tie darbai neprasidės 
dar per virš mėnesi laiko.

Išrodo kad Birželio mėn. 
bėgyje bedarbių šelpimui iš 
federalio iždo reikės išduo
ti $131,000,000.

Vieši darbai pilnai pra
dės eiti tik apie rudenį, nes 
per vasarą tebus pradėta 
mažesnieji darbai, kuriuos 
greičiau galima bus apimti.

KUN. COUGHLIN PRIEŠ 
MARŠAVIMĄ JIEŠKOT 

BONŲ
Detroit. — Kun. Cough

lin, kuris per radio skelbė 
už išmokėjimą kareiviams 
Donų ir smerkė Rooseveltą 
del to kad jis nepritarė bo
nų išmokėjimui, dabar ra
gina veteranus susilaikyti 
nuo maršavimo į Washing- 
toną reikalauti bonų, nes 
tas busią tik nesusipratimų 
ir daugiau nieko.

Kuomet pereitą savaitę 
Prez. Roosevelt ir Senatas 
atmetė bomi išmokėjimo bi
lių, tarp daugybės vetera
nų kilo mintis eiti vėl Į Wa- 
shingtoną, kaip padarė prie 
Roosevelto, ir reikalaut bo
nų.

NORI NAUJOS PARTI
JOS

Washington. — Tarp se
nos mados Republikonų ir 
Demokratų, kurie nesutin
ka su Prez. Rooseveltu, ke
liama sumanymas sudaryti 
trečią “konstitucinę” parti
ją ir išstatyti stiprų kandi
datą 1936 metais, sumuši
mui Prez. Roosevelto.

Tą judėjimą remia ir Al 
Smith, buvęs kandidatas Į 
prezidentus.

šeši užsimušė. Canton, 
Kinija. — Kinų kariškų la
kūnų skraidyme vienas lėk
tuvas nusileido peržemai ir 
rėžė Į sieną, pats lakūnas 
užsimušė, o siena griūda
ma užmušė penkis kitus ka
reivius kurie netoli jos bu
vo, 44 kitus vyrus sužeidė.

Apdraudė 220,000 darbi
ninkų. United States Plie
no Korporacija apdraudė 
220,000 savo Įvairiose ša
lies dalyse dirbančių darbi
ninkų už bendrą sumą ke
turių šimtų milijonų dola
rių. Atsitikime mirties lai
ke darbo, tų darbininkų šei
mų nariai gaus atlyginimą.

ITALIJA SUSILAIKĖ
NUO KARO

Geneva. — Gręsiantis ka
ras tarp Italijos ir Afrikos 
valstybės Etiopijos pasibai
gė, kuomet Italija sutiko 
priimti Anglijos ir Prancū
zijos pasiūlymą abiem pu
sėm ramiu budu išspręsti 
savo nesusipratimą. Tau
tų Sąjunga išnešė dvi rezo
liucijas, kurias Mussolini 
priėmė, ir tokiu budu pra
sideda tarp Italijos ir Etio
pijos ramios derybos.

JAPONAI NUŽUDĖ 300 
KINŲ

Tokio. — Japonijos ka
reiviai susirėmime su Ki
nais neutraliam ruožte ku
ris skiria Kiniją nuo Man- 
čukuo, nužudė 300 Kinų. 
Japonų žuvo tik šeši.

60 UŽMUŠTA
Sekmadienį, Gegužės 26 

d., septyniose valstijose šio
je šalyje automobilių nelai
mėse užmušta arba patys 
užsimušė 60 žmonių.

100 SUDEGĖ LAIVE
Kinijoje, ant Tisui upės, 

užsidegus laivui su pasa- 
žieriais, sudegė 100 žmonių. 
Gaisras kilo katilui spro
gus.

ŽUVO 6 KARIŠKI 
LAKŪNAI

Laike manevrų Suv. Val
stijų kariško laivyno Paci- 
fike, Gegužės 23 d. žuvo 6 
kariški lakūnai kurie norė
jo suteikti pagalbą kitam 
lėktuvui, sugedusiam ir be
sileidžiančiam žemyn.

POPIEŽIUS PRIEŠ STE
RILIZACIJĄ

Vatikano Miestas. — Po
piežius kalbėdamas į Tarp
tautinį Ligoninių Kongresą 
pareiškė jog Vokietijos na- 
zių Įvedimas sterilizacijos 
padarys daug negerumo vi
sam pasauliui, jeigu jų už
vestą sterilizavimo progra
mą priims ir kitos šalys.

Berlinas. — Nazm val
džia išleido pranešimą jog 
daugybė iš 56,244 sterili
zuotų iki Gruodžio 31, 1934 
m., Vokiečių “patys sava
noriai prašė sterilizuoti”.

Beveik pusė iš tų sterili
zuotų suagusių asmenų yra 
moterys.

Plieno darbai pastaru lai
ku sumažėjo iki 44 nuošim
čių normalio, nežiūrint kad 
automobilių gamyba padi
dėjo, kuri sureikalauja di
delę dalį plieno.

Niekas plieno industrijo
je ir nesapnavo kad ją de
presija palies taip kaip pa
letė per penkis pastarus 

metus, tačiau, sako plieno 
industrijos karalius Char
es Schwab, plieno industri

ja netrukus išlys iš po de
presijos ir pakils aukščiau 
negu kada buvo.

Pradeda dirbti. Connells
ville, Pa. — Čia pradėjo dir
bti vielinio stiklo dirbtuvė, 
paimdama 150 darbininkų.

GANA JAU MULKINTI!
“Moksliškas Lėktuvas” Nepajiegė Nuskrist nei i 

Worcester Gatavų Aukų Pasiimti . . .
“Antras skridimas” — ko

medija, ar pasipinigavimas ir 
Lietuvių mulkinimas? KAS?

štai jau buvo rengta apie še
šios “išleistuvės” Vaitkui ir jo 
neva lėktuvui vien tik iš Chi- 
cagos, ir nabagas turėjo išlėk
ti be išleistuvių.

Bet kaip jis “išlėkė”? Nagi 
štai kaip:

Gegužės 19 d. Vaitkus turė
jo pasirodyt Worcester, Mass., 
su savo pabūklu. Bet jis ten 
nepasiekė. To pasekmėje to 
to miesto skridimo rėmimo ko
mitetas ir laikraštis “Amerikos 
Lietuvis” (kuris davėsi suvi
lioti socialistams) nusiminę pa
reiškia :

“AMER. LIETUVIŲ TRANS
ATLANTINIO SKRIDIMO

SĄJUNGA PRADĖJO 
SMUKTI”.

šį klaidingą pareiškimą tu
rime pataisyti: ta “skridimo 
sąjunga” niekad nebuvo Ame
rikos Lietuvių skridimo sąjun
ga, tik Chicagos socialistų gru
pelės pasipinigavimo sąjunga.

KODĖL VAITKUS NEPRI
BUVO Į WORCESTER?

Štai visa istorija:
Gegužės 17 d. “skridimo” 

sekretorius, Grigaičio gizelis, 
iš Chicagos telegrafuoja Wor- 
cesterio skridimo rėmimo ko
mitetui štai kaip (Angliškus 
telegramus paduodame Lietu
viškai) :

“Atsakydamas i jūsų tele
gramą Gegužės 17 d. pranešu 
kad Vaitkus bus Worcesteryje 
Gegužės 19 su Lituanica.”

Gegužės 18 d. telegramas:
“Waitkus pribus rytoj po 

pietų. Gaukit atsakančius vy
rus saugoti Lituanica per nak
tį Whittai airporte.”

Gegužės 19 d. telegramas 
(šis telegramas jau siųstas Į 
Whittai airportą, kur žmonės 
buvo susirinkę iš daugelio ap
linkinių miestų pasitikti Chica
gos “oro karžygį”):

“Skrisdamas čionai su Litua
nica Waitkus surado kad nevei
kia vienas motoro magnetas, 
kurį pataisyti ims šešias valan
das, o nepataisius keltis tc’iau 
per kalnus butų didelis pavo
jus. Waitkus pasižada būti su 
Lituanica Worcesteryje trečia
dienį ir ketvirtadienį, kad .visi 
galėtų pamatyti lėktuvą. Apie 
atvykimo laiką telegrafuosime 
trečiadienį rytą. Atsiprašome 
kad nenumatyta kliūtis neleido 
lakūnui šiandien atlėkti, bet 
mes nenorime ir žinome kad 
jus nenorite lakūną ir lėktuvą 
statyti į bereikalingą pavojų.”

GANA BŪTI MULKIAIS!
Amerikos Lietuviai, kada jus 

liausitės davęsi socialistams 
jus mulkinti?! Ar neatsimenat 
kaip jus mulkino ‘skridimo pra- 
micoriai’ jau pernai, tikrinda
mi kad jie nupirko lėktuvą ly
giai tokio pat gerumo kaip tas 
kuriuo Wiley Post apskrido ap
link žemę. Paskui, skelbė kad 
jie įdėjo tokį motorą kuriuo 
Vaitkus galės pakilti net į stra
tosferą, ir-pasakojo supirkę to
kius moksliškus instrumentus 

kokių pasaulyje niekas neturi!
Paskui skelbė “išleistuves”, 

tuomi užtikrindami kad lėktu
vas pilniausioj tvarkoj skristi 
ir kad turi visus instrumentus.

Po to vėl pradėjo rinkti au
kas, sakydami kad dar skolos 
neišmokėtos (gal socialistų lai
kraščio skolos....).

Paskui gi skelbė kad tik pra
deda išrūpinti skridimui leidi
mus, ir nesenai paskelbė kad 
leidimai gauti.

Ką matot dabar? Nagi tą 
kad už apie $38,000 pirktas pa
būklas nei iš Chicagos negali 
išskristi, nes kaip tik pasijudi
na, tuoj genda.

Klausimas: ar socialistai pir
ko ir įrengė tą lėktuvą skridi
mui per Atlantiką, ar tik parin
kimui iš jūsų aukų ir paskui 
sudaužymui, kiek nors į orą 
pakilus? (Pereitame “Dirvos” 
numeryje lakūnas J. Janušau
skas rašė matęs “Lituanica II” 
su Vaitkum, kuris atskrido į 
Chicagą sėdėdamas ant para
šiuto: reiškia, gatavas bent mi- 
nutą lėktuvą palikti ore ir šok
ti sau žemyn.)

Bet matyt ir mulkinti nesi
seka, nes lėktuvas paimta toks 
prastas kad kiekvieną minutą 
galima tikėtis su juo “trube- 
lių”, neskaitant kad galės pra
lėkti kelias valandas, ir negali 
nulėkti nei aukas paimti, kur 
žmonės suėję gatavai suneša.

Ar Vaitkus tikisi tokiu lėk
tuvu skristi per Atlantiką?. ...

O iš visuomenės išrinkta jau 
arti $38,000 ir dar vis lankoma
si po kolonijas, rengiama “iš
leistuvės” ir renkama aukos!

Ar turėjo kokių nors“ trube- 
lių” su savo “Lituanica” lakū
nai Darius ir Girėnas? O jų 
viskas buvo daug prasčiau ir 
pigiau įrengta.

Socialistų pelnagaudų grupe
lė stumia tą jauną vyruką į sa- 
vižudystę, jeigu jis lėks per 
Atlantiką. O jeigu jis turi pa
daręs su “pramicoriais” sutartį 
pinigautis ir Lietuvius mulkint 
tai jis nebus toks paikas skris
ti. .. . Išgirsim kurią dieną, po 
visų “išleistuvių”, kad Vaitkus 
laimingai parašiutu iššoko iš 
to pabūklo, ir tuo baigsis “an
tro skridimo” mulkijada. .. .

Prieš-lėktuvinė Paroda 
Suįdomino Lietuvą

Kaunas. — Surengtą Kaune 
priešlėktuvinės ir priešchemi
nės apsaugos parodą aplankė 
apie 50,000 žmonių. Ne tik 
Kauno gyventojai ėjo pasižiū
rėti šios įdomios parodos, bet 
buvo daug ekskursijų iš Mari
jampolės, Panevėžio, Ukmer
gės ir kitų miestų.

Lietuvos Aero Klubas ir šau
lių Sąjunga, norėdama šią pa
rodą parodyti visai Lietuvai, 
nutarė ją perkelti provincijom 
Jau dabar tam tikra komisija 
vežta į Klaipėdą, Šiaulius, Pa- 
Pirmoj eilėj ta paroda bus nu 
vežta į Klaipėdą, Šiaulius, Pa
nevėžį, o vėliau ir j kitus pro
vincijos miestus. Ten kus ne
būtų gerų salių parodai, ją no
rima surengti vagonuose. Tsb<
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PITTSBURGH© PADANGĖ
SUSIŽEIDĖ PR. PIKŠRIS. 

Gegužės 19 d. Pr. Pikšris nu
ėjo į svečius pas Razicką, ir 
ten kaip tai nelaimingai pa
sprūdo laiptais, nupuolė ir sun
kiai susižeidė galvą ir petį. Ta
po paimtas į ligoninę. Pr. Pik
šris buvo partneris su Sadaus
ku gražaus restauranto ir gė
rimų užeigos. Visi draugai ap
gailestauja jo nelaimės ir lin
ki greito pasveikimo.

VAKARAS PAVYKO. Ge
gužės 19 d. šv. J urgio parapi
jos choras po vadovyste J. L. 
Senulio surengė vakarą parapi
jos naudai. Buvo perstatyta 
veikalas “Nelaimė ir Laimė”, 
kame vaidino: Kaupas, Marci- 
noniutė, Brazauskaitė, J. Gi
lius, F. Gilius, J. Kuizinas, J. 
Zinkus. Visi savo roles atliko 
gerai.' Prie to choras sudaina
vo 16 dainų daugelio musų Įžy
mesnių kompozitorių. Toliau, 
dainavo p-lė Paulekiutė, broliai 
Giriai, ir kvartetas: Giliai. Kui
zinaitė ir Paulekiutė. Vyrų cho
ras sudainavo keletą dainų.

žodžiu sakant, vakaras labai 
nusisekė, žmonių buvo pilna sa
lė.

ADV. R. SKIPIČIO ATSI
LANKYMAS. Gegužės 22 d. 
gerbiamas Lietuvos svečias, 
Adv. R. Skipitis, kalbėjo LMD. 
salėje. šv. Jurgio parapijos 
choras, vedamas p. Senulio, su
dainavo daug dainelių prakalbų 
tarpais.

>DULR pirmininkas p. Skipi
tis nurodinėjo kiek Lietuva y- 
ra pakilus per savo nepriklau
somybės laikotarpį kultūriškai 
ir ekonomiškai. Nors kalbėjo 
apie tris valandas, bet publika 
gana ramiai klausė, nes visi jo 
pranešimai buvo • įdomus.

Gegužės 23 d. buvo sureng
ta svečiui išleistuvių vakarienė 
Liet. Piliečių Klubo salėje, ką 
surengė Lietuvių Vaizbos Bu
tas. Po vakarienės, V. B. pir
mininkas P. Pivaronas paaiš
kino tikslą to parengimo ir pa
prašė svečią dar kaip ką pa
pasakoti. Matyt kad svečio 
misijos svarbiausias tikslas tai 
gaivinimas Tėvynei Lietuvai 
meilės Amerikos Lietuvių tar
pe.

Antras kalbėjo Adv. Šulcas, 
pirmas Lietuvis Pittsburghe 
mokslą baigęs ir praktikuojąs 
advokatas, kuris savo patrijo- 
tiškoj kalboj pareiškė jog jam 
nors sunku Lietuviškai kalbė
ti, bet jis jaučiasi jog jo gys
lose teka Lietuviškas kraujas, 
o po Adv. Skipičio kalbos dar 
smarkiau pradėjo tekėti, nes 
sužadinta jame dar didesnė 
meilė Lietuvos.

PIKNIKAS. Birželio 9 d. 
Lietuvių Ūkės darže, A. L. T. 
Sandaros kuojų sąryšis rengia 
pikniką, kur bus surengta gra
žiausia šios srities Lietuvaite. 
Ji bus pasiųsta į Chicagą, kur 
Liepos 7 d. bus renkama “Miss

Lithuania iš Amerikos”, o ta 
jau bus siunčiama į Lietuvą, 
apmokėta kelione ir kaštais.

J. Virbickas.

DAUGIAUSIA UŽMUŠTA
Pennsylvanij os valstijoj au

tomobilių nelaimėse 1934 me
tais buvo užmušta žmonių dau
giau negu kuriais kitais paski
rais metais, kaip dabar surink
tos galutinos žinios parodo.

Automobiliais pernai užmuš
ta 2572 žmonės, o 1933 m. bu
vo užmušta 2317 m.

Šiaip mirčių . paėjusių nuo 
nelaimingų atsitikimų 1933 m. 
buvo 7342, o 1934 m. — 7625.

Praeitų ilgos eilės metų bė
gyje, kaip turimos žinios rodo, 
aukščiausias skaičius mirčių 
Pennsylvanij oje nuo visokių ne
laimių buvo 1917 metais, kada 
neteko gyvasčių 9498 asmenys, 
žemiausias skaičius tokių mir
čių buvo 1921 metais, su 6965 
asmenimis.

1934 metų nelaimingų mir
čių priežastys iš to 7625 skai
čiaus daugiausia buvo šios: au
tomobiliai, kasyklų ir akmens 
skaldyklose.

SO. BOSTON, MASS.
“SKRIDIMAS” NEATSKR1- 

DO. Per savaitę prieš Gegužės 
19 dieną žmonės girdėjo per 
Minkaus radio programą skel
bia!. apie garsaus “oro karžy
gio” Vaitkaus atskridimą į iš
leistuvių aviacijos dieną Wor
cester, Mass., apie 40 mylių 
nuo Bostono. Na ir kaip ims 
visi rengtis važiuoti pažiūrėti 
to “garsaus žmogaus”, kuris 
rengiasi skristi į Lietuvą oru, 
ir suvažiavo žmonelių gana ap
sčiai, buvo iš New Hampshire 
valstijos, ir iš New Haven at
klydusių. Bet žmonėms ir nu
sibodo į visas padanges žiūrė
ti, sprandai paskaudo, o lakū
no kaip nėra taip nėra. Bago- 
čius visą dieną rėkė, ramino 
žmones, bet sulaukus ir vakaro 
ir lakūno vis nesant, žmonės 
pradėjo skirstytis keikiami ir 
spjaudydami.

Kas skaitė pereitą savaitę 
“Dirvą” tie žinojo kad lakūno 
nebus, nes dar lėktuvas be pro
pelerio, troku vežiojamas Chi- 
cagoje. žmonės vakarop, pirm 
skirstymosi, pradėjo rinktis ap
link Bagočių ir jį visaip nieki
no ir rugojo. Bagočius irgi 
supyko ir sakė jis niekad dau
giau nekis nagų į “skridimus”, 
nes jau antrą kartą jam tenka 
nagus nudegti su Grigaičio biz
niu: pernai Lowellyje tas pats 
atsitiko, Vaitkus neatskrido, o 
dabar Worcesteryje.

žmoneliai skirstėsi kaip mu
sę kandę ir sakė daugiau jau 
nesiduos apgauti. Visi liko tos 
nuomonės kad ir šymet “Litua- 
nica H” nepasieks Lietuvos.

Koresp.

SAN DIEGO, CALIF.
ATSIDARO PARODA. San 

Diego-Balboa Parke įrengta ir 
Gegužės 29 d. atsidarė Califor
nia-Pacific Tarptautinė Paro
da. kurios įrengimas kaštavo 
10 milijonų dolarių. Paroda tę
sis iki Kovo 29 d. 1936 metų, 
be pertraukos.

Pats Balboa Parkas randasi 
netoli miesto centro, gražioje 
vietoje, su 1400 akrų ploto, ža
liuojantis niekad nesimainan
čia vasaros gražybe, žydinčio
mis gėlėmis, tropikų medžiais, 
šis parkas yra viena iš gra
žiausių vietų kur kada nors su
rengta tokios Parodos.

Paroda tikima bus labai įdo
mi, bus labai daug ko svarbaus 
matyti. Programai daugiausia 
bus taikyta atvaizduoti Kali
fornijos vystymąsi ir Ispanų 
užkariavimus šio vakarinio pa
saulio, kur ir tapo pasėta Is- 
paniška-Europiška civilizacija.

Ekspozicija-Paroda tiki su
traukti daug milijonų lankyto
jų iš visos Amerikos ir iš kitų 
šalių ir supažindinti visus su 
Kalifornijos pažingėjimu, ap- 
švieta, mokslu, ir su šio krašto 
romantiškumu.

San Diego miestas guli ant 
pat Pacifiko vandenyno kran
to, išsibudavojęs ant aukštu
mos prieš tą banguojantį mė
lyną okeaną. Mieste klimatas 
labai sveikas. Aplink randasi 
kalnai ir prieinamose vietose 
įrengta plantacijos, kur augi
nama žmogui reikalingi pro
duktai. Garsus yra šios sri
ties ir trys rezortiniai mieste
liai : Coronada, La Jolla ir Pt. 
Loma, kur apskritus metus ne- 
stokuoja svečių.

Prie St. Diego stovi ir Suv. 
Valstijų kariškas laivynas — 
Pacifiko pakraščio karo laivy
no punktas, kuris yra sargyba 
vakarų krašto nuo Azijatų.

San Diego miestas randasi 
tik 16 mylių nuo Meksikos ru- 
bežiaus, 126 mylios nuo Los 
Angeles miesto, kuris randasi 
šiauriau; nuo New Yorko, ku
ris randasi rytuose, iki San 
Diego yra 3360 mylių.

Istorišku žvilgsniu, San Die
go miestas tapo įkurtas 1769 
metuose, pirmutinio Kaliforni
jos gubernatoriaus Gasper dę 
Portcla ir Pranciškono misi jo- 
nieriaus Junipero Serra, tų 
dienų Ispanijos valdžios pa
siuntinių. šiandien miestas tu
ri 183,000 gyventojų, o su ke
turiais priemiesčiais sudaro a- 
pie 225,000 gyventojų.

D. J. Puišis.

JUOZAS AMBRAZIEJUS APDOVANOTAS
GEDIMINO ORDINU

BROOKLYNO - N. Y. IR 
NEW JERSEY ŽINIOS

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton. O

Senoji Tėvynė 
Jus Laukia

Aplankykit savo gimtini kraštą

Greičiausia kelione i Lietuvą

Bremen - Europa
Ekspresinis traukinys laukia prie 
laivo Bremerhavene ii' užtikrina 
patogų nuvykimą į KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND
HAMBURG
NEWYORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgo.
Informacijų klauskit pas vietinį 

agentą arba
SiAMBOG-AMERIGAH LINE
FiORTM SERMO
1119 Euclid Ave. Cleveland

DĖKOJA UŽ “MERU- 
NĄ”

Švenčionių (po Lenkais už
imto Vilniaus krašto) Lietuvių 
Mokytojų Sąjungos knyginin
kas ir iždininkas M. Gudėnas 
rašo “Dirvos” redaktoriui se
kančiai :

“Jau ne vienas Amerikos 
Lietuvis parėmė ir teberemia 
musų Sąjungą knygomis, laik
raščiais ir net pinigais. Tams
tos • mums atsiųsta apysaka 
“Meninas” mus visus sužavėjo. 
Mes nemokam ir išreikšti to 
džiaugsmo kokį Tamsta mums 
padarėte- paaukoję savo apysa
ką “Meruną” musų Sąjungai.

“Tamstos vaizduojami ‘Me
nine’ IX amžiaus garbingi Lie
tuves karžygiai ir kovos del 
brangios tėvynės ir mums duos 
daugiau pasiryžimų, jiegų ii’ 
ištvermės musų tautiniame bei 
kultūriniame darbe.

“Gerbiamas ir brangus ‘Me- 
ruro’ autoriau ir musų Sąjun
gos geradariai!, prašome pri
imti musų didžiausią padėką ir 
nuoširdžiausius Tamstai linkė
jimus.”

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

Brooklyn, N. Y. — Juozas 
Ambraziejus, plačiai Amerikos 
Lietuvių tautiniame gyvenime 
žinomas veikėjas, tapo apdova
notas Lietuvos garbės ženklu— 
Gedimino Ordenu.

Amerikos Lietuvių gyvenime 
p. Ambraziejus yra žinomas 
nuo 1908 metų, kuomet atvyko 
ir apsigyveno New Yorke.

čia tuoj įsirašęs, pradėjo da
lyvauti visokiame veikime S. L. 
A., TMD., ir ALT. Sandaroje. 
Apie metus laiko buvo Liet. 
Socialistų Sąjungoje. Paskui 
įsirašė į Liet. Amerikos Pilie
čių Klubą. 1914 metais susi
organizavus Lietuvos Autono- 
'mijos Fondui, Ambraziejus ir 
čia dalyvauja. Taip pat buvo 
Nepriklausomybės Fondo iždo 
globėju. Pažymėtinas faktas 
kad J. Ambraziejus pirmutinis 
pasiūlė šaukti Amerikos Lietu
vių Visuotiną Seimą, kuris ir 
Įvyko 1918 metais.

Buvo Aušpos Draugijos na
riu, kurios tikslas buvo šelpti 
Lietuvius moksleivius.

Brooklyne gyvendamas, ke
letą metų buvo “Vienybės Lie
tuvninkų” administratorium, o 

| vėliau įsisteigė savo laivakor
čių, pinigų siuntimo ir apdrau- 
dos kontorą, kurį ir šiandien 
užlaiko.

Juozas Ambraziejus buvo la
bai veiklus savo jaunystėj Lie
tuvoje, Lietuviams kovojant su 
caro valdžia už musų spaudos 
atgavimą. Gimęs 1877 m., iš 
tėvų Magdalenos Grinevičiūtės 
ir Petro Ambraziejaus (Panuo- 

. supio k., Padovinio vai., Mari
jampolės ap.), pradėjo Lietu
vystei darbuotis 1892 metais. 
Buvo nariu ir organizatorium 
draugijos “šienpjoviai”, kurios

JUOZAS AMBRAZIEJUS

BALTIMORE. MD.
LAUKIAMA LIETUVOS 

' SVEČIO
Pcnktadfenįį Birželio 7 d., 

mus aplankys nepaprastas Lie
tuvos svečias, Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti pirminin
kas, Adv. R. Skipitis. Prakal
bas rengia vietos Lietuvių Dr- 
jų Tarybą. Atsižvelgiant į tai 
kad DULR. yra nepartijinė ir 
visų srovių remiam ir palaiko
ma Lietuvoje, Taryba bandė su
sitarti su Katalikų Federacijos 
skyrium rengti prakalbas ben
drai, arba paskirai, vieni vieną 
vakarą, kiti kitą, tačiau pasiro
dė kad Kun. Dr. Mendelis, ku
ris diriguoja visam vietos Lie- 
.uvių katalikų veikimui, griež
tai atsisakė turėti ką nors ben
dro su rengimu svečiui prakal
bų, pareikšdamas kad jie, kata
likai, tomis pačiomis dienomis 
turi savo parengimus. Gavus 
tokį iš katalikų pusės atsakymą 
Tarybai neliko nieko daugiau 
kaip tik rengti prakalbas vienai 
ir Taryba pasitiki kad vietos 
geri patrįjotingi Lietuviai šir
dingai atsilieps į šį parengimą 
ir noriai atsilankys pamatyti ir 
išgirsti tą didį Lietuvos svečią.

tikslas buvo platinti uždraustą 
Lietuvių literatūrą. Paskui jis 
organizavo “Artojų Draugys
tę”, kurios tikslas buvo platin
ti uždraustą literatūrą, statyti 
Lietuviškus veikalus, mokytis 
dainuoti, ir tt., ir pats dalyva
vo veikalų vaidinimuose. Ne
užteko to; jis užsiėmė ir knyg
nešyste. Už knygų platinimą 
daug nuo Rusų žandarų kentė
jo ir 1905 m. buvo areštuotas 
ir pagaliau ištremtas į Olonec- 
ko guberniją. Caro manifestu 
iš ten buvo paleistas, sugryžo 
į Lietuvą, ir vėl dirbo savo dar
bą. Tą pat metą buvo ruošia
masi Didžiajam Vilniaus Sei
mui. Padovinio valsčius išrin
ko Ambraziejų atstovu į sei
mą. Po seimo, žandarai Am
braziejų vėl pradėjo įtardinėti 
ir jį norėjo areštuoti. Reikėjo 
slapstytis, iki 1907 m. pamatęs 
jog gręsia pakliūti ilgam lai
kui kalėjiman, apleido Lietuvą 
ir išvažiavo į Škotiją. Bells- 
hill mieste apsibuvęs, tuojau 
įsirašė į Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ją. Sekantį metą atvažiavo į 
Suv. Valstijas ir čia darbuoja
si nepaliaujamai.

Dabar Juozas Ambraziejus 
yra pirmininku Liet. Laivakor
čių Agentų Sąjungos Ameriko
je, kurią jis 1928 metais suor
ganizavo. Taip pat yra pirmi
ninku Lietuvių Vaizbos Buto 
Brooklyno skyriaus; Ekonomi
nio Centro narys ir Vilniui Va
duoti Sąjungos narys.

J. Steponaitis.

MONTREAL, Canada

VASARIO 16-TA APŠAUKTA 
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS DIENA
Penkiasdešimts Lietuvių de

legatų atsilankė su Lietuvos 
Ministerio Pareigas einančiu 
Dr. M. Bagdonu iš Washing- 
tono, Maryland valstijos sosti
nėje, kur Gubernatorius Har
ry W. Nice pasirašė rezoliuciją 
apšaukiančią Maryland valsti
joje Vasario 16-tą dieną Lietu
vos Nepriklausomybes Diena.

Gubernatorius pasirašė tą 
rezoliuciją apstatytas Lietuvos 
vėliavomis.

šis sumanymas tapo praves
tas Maryland valstijos seime 
pasidarbavimu Adv. Vinco F. 
Laukaičio, kuris dabar yra ma
gistratas Trafiko Teisme. Ta 
rezoliucija nustato gubernato
riams pareigą kas metas parei
kšti valstijos gyventojams Va
sario 16-tą kaipo Lietuvos Res-I 
publikos įsteigimo dieną. I

LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA 
PAS VYSKUPĄ

Gegužės 19 d., nuo 2:30 vai. 
po pietų, vietos Lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos žmones 
surengė demonstraciją ir neši
ni kryžių ir vėliavą, apie 1000 
žmonių, ėjo pas vyskupą pra
šyti kad jis atimtų iš Lietuvių 
bažnyčios dabartinį Kun. J. Bo- 
biną, kuris išardė parapiją, ir 
duotų tokį kunigą kuris mo
ka gražiai su žmonėmis sugy
venti ir bus tikras dvasios va
das.

Priešais vyskupijos, demon
strantus sutiko policija, nes 
buvo pranešta kad Lietuviai at
eina. Bet jokių nesusipratimų 
nebuvo. Policijantas nuvedė 
delegatus į vyskupo rumus. 
Kadangi paties vyskupo nebu
vo namie tai delegatai tik pasi
kalbėjo su kanauninku. Dele
gatams išėjus iš vyskupo rū
mų, pęlicijantai prašė publiką 
skirstyti, o kiek prasiskirsčius 
patys policijos nariai kalbėjo
si su žmonėmis ir davė gerų 
patarimų.

Parapijonys nusistatę vaikš
čiot prie vyskupo kad ir kožną 
savaitę iki vyskupas neištrauks 
Kun. Bobiną iš šios parapijos.

Parapijoms.

LIET. ATSTATYMO 
B-VĖS NARIAMS

New York. — žinodami kad 
laikraščius skaitanti Lietuvos 
Atstatymo B-vės nariai tikisi 
po seimo pranešimų laikraš
čiuose apie bendrovės reikalus, 
tat skaitytojų ir musų narių 
patenkinimui, nors trumpa pra
nešime apie buvusį Gegužės 20 
d. L. A. B-vės ekstra seimą.

Pereitas reguliaris metinis 
seimas, neturėjęs ganėtino bal
sų skai'tliaus, buvo nutaręs ir 
įsakęs kvorumo sudarymui ko
misijai ir direktorijatui kad 
padėtų visas pastangas surin
kimui trūkstančių 1,629 balsų 
iki Gegužės 20 d. Po metinio 
seimo komisija keliais atvejais 
buvo atsišaukus į šėrininkus 
spaudoj, Centro Sekretorius iš
siuntinėjo visiems tiems šėri- 
ninkams kurių adresus turi, 
kurie dar nebuvo niekam įga
liojimų prisiuntę, įgaliojimo 
blankas, su tam tinkamais pa
aiškinimais, ir kai kurių dides
nių kolonijų veikėjams pasiun
tė šėrininkų adresus prašant 
kad pagelbėtų surinkti įgalio
jimus. šitas visas darbas da
vė tiek naudos kad šiame susi
rinkime pasirodė jog prie pir
miau buvo 16,168, dabar yra 
balsų dasidėjo 832 balsai. Pir
miau buvo 19,168, dabar yrą 
17,000 balsų. Bet dar trūksta 
797 balsų. Tokiu budu nebu
vo galima išnešti nuosprendis 
ką su Bendrovės reikalais bus 
galima daryti, nes nebuvo le- 
galio susirinkimo, be kurio jo
ki sprendimai neturi teisėtos 
galės.

Atsiradus tokioje padėtyje, 
susirinkimas paliko kvorumui 
sudaryti komisijai ir direkto
rių valdybai pasirūpinti iki re
guliaria metinio seimo surink
ti tą jau nedidoką skaitlių 
trūkstančių balsų.

Todėl šiuomi esate kviečiami 
visi tie kurie ikšiol dar nepri- 
siuntėt savo įgaliojimų, nieko 
nelaukdami prisiųst juos į cen
trą. Jei kurie neturit įgalioji
mo blankų kreipkitės į centro 
raštinę, o blankos jums bus 
prisiųstos su pilnais paaiškini
mais. Kurie persikėlėt į nau
jas vietas ir nepamainėt savo 
adresus, teikitės pranešti cen
trui savo naujus adresus, nes 
mums yra reikalinga susinešti 
su kiekvienu šėrininkų ir pa
informuoti apie bendrovės rei
kalus.

Lietuvos Atstatymo B-vė 
A. B. Strimaitis, sekr. 

294 Eigth Av. New York City

NEWARK, N. J.
Gegužės 12 d., šv. Kryžiaus 

bažnyčioje, Arki v. Geniotis lai
kė iškilmingą sumą, jam asis
tavo Kun. Richard Marchenna, 
mokinis Martinas Ališauskas ir 
altoriaus žygovai.

Po sumai, arkivyskupas į 
diakonus įšventino Martiną Ali
šauską. Ališauskas yra 20 me-( 
tų amžiaus, Amerikoje gimęs 
Lietuvis ir Amerikos Katalikų 
Bažnyčios seminaristas.

Diakoną pašventinus tuojau 
prasidėjo ir dirmavonės apei
gos. Dirmavonei buvo paruoš
ta jauni ir suaugę, buvo nema
ža grupė.

Pasibaigus šventinimui, Ar- 
kiv. Geniotis pasakė pavyzdin
gą pamokslą, suteikė palaimi
nimą, ir taip apeigos baigėsi.

Martin Ališauskas.

ADV. R. SKIPIČIO 
IŠLEISTUVĖS

Newark. — Gauta iš Adv. R. 
Skipičio sutikimas kad Birže
lio 23 d. tikrai dalyvaus vietos 
Lietuvių Moterų Klubo rengia
mame išleistuvių bankete. Mo
terys pasiryžusios surengti la
bai pasekmingą banketą Lietu
vos svečiui p. Skipičiui, ir dėl
to visi kiti New Jersey Lietu
viai kurie norėjo ką šiam ger
biamam svečiui rengti, dabar 
geriausia padarys pribūdami į 
Newarka Birželio 23 d. ir čia 
kartu su visais bendrai palin
kėdami DULR pirmininkui lai
mingos kelionės į Tėvynę.

Butų gerai kad Brooklyno- 
New Yorko Lietuviai susitartų 
ir visi bendrai parengtų vieną 
atitinkamą išleistuvių banketą, 
vietoje rengti atskirai keletą ir 
p. Skipitį varginti. Svečias yra 
pareiškęs noro turėti keletą 
dienų saviems reikalams su
tvarkyti prieš apleisiant New 
Yorką. A. S. Trečiokas.

ADV. R. SKIPIČIO 
KELIONES PLANAS
SCRANTON, WILKES BAR

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

BALTIMORE — Birželio 7 
ir 8 dd.

WASHINGTON — Birželio 
9 d.

NEW YORK CITY — Bir
želio 11 d.

IŠVAŽIAVO LIETUVON
Brooklyne žinomas veiklus 

tautietis Andrius Lapė su savo 
žmona, iš Stony Brook, L. I., 
išvažiavo Lietuvon pasiviešėti.

IŠRAŠO “DIRVĄ” DOVANŲ 
“Dirvos” skaitytoja p. La- 

bunskienė, iš Rockford, Ill., iš
rašė “Dirvą” metams dovanų 
savo kaimynams, Mr. ir Mrs. 
Matt, atminčiai jų 20 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių.

Ligonis Išdirba Rąžan
čius, Prašo Paramos

Gerbiami prieteliai. Aš dir
bu labai stiprius rąžančius, po
teriukai kukiniai, juodi ir rau
doni, sulyg pasirinkimo; pri
taisyti ant labai tvirtų vielų, 
taip kad tokių rąžančių negau- 
sit jokioje krautuvėje. Par
duodu du už $1, ir 5c reikia 
pridėti pašto ženklelį persiun
timo lėšoms. Užsakymą siųs
kit registruotu laišku, kad ne
prapultų.

Esu nesveikas jau 11 metų, 
turiu suparaližiuotas kojas ir 
negaliu paeiti, kitaip duonos 
užsidirbt negaliu. Prašau pa
remti mane nelaimingą ir duo
ti užsidirbti keletą centų.

John Shislosky 
King’s County Chronic Hosp. 
Ward K42 Brooklyn, N. Y. I

EKSKURSIJA

y n 
WEDU AMEmkOS UNIJA

Modernišku motorlaiviu

“G R I P S H O L M”
Išplaukia iš New Yorko

Liepos 3 d., 1935
(Per Gothenburgą-Stockholm)

Keleiviai teplaukia iš Stpckholmo 
nauju modernišku laivu ‘Marieholm’ 
per Baltijos jurą į Klaipėdą. Kelio
nes laikas 24 valandos.

EKSKURSIJA RENGIAMA 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje
Kartu išplaukia Am. Liet. Kat. Stu
dentų ir Profesijonalų Sąjungos ek
skursija, kurią vadovaus Sąjungos 
Centro Pirmininkas Jonas K. Mor
kūnas, iš Rochester, N. Y., ir Są
jungos centro dvasios vadas Kun. J. 
Balkunas, Maspeth, N. Y.

Kitas patogus išplaukimas 
Drottningholm Birž. 12 
Informacijų, laivakorčįj ir ekskur
sijos brošiūrėlių kreipkitės i bent 
kurį Laivakorčių Agentų Sąjungos 
nari, autorizuotu laivakorčių agentą 
arba Į bent kurią raštinę:

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State St. New York. N. Y.
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KAS TA ‘CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA’ 
IR KAM BUS IŠ JOS NAUDA?

Illinois Pašalpinės Draugijos Spaudžiamos

ALYTUS žinia kokiais sumetimais 
apleido Alytų I ir nukreipė 
visą miesto tvarką į Aly
taus II pusę, pamiršdamas 
apie seną Alytų I ir garbin
go karininko Juozapavi
čiaus vardu gatvę. Dabar 
pačioje gatvėje yra duobės, 
purvynas bei dulkės, pačia
me centre miesto galvos ka
sė žvyrą ir gabeno į Suval
kų pusę. Ir Žydai vadina 
aną pusę Nemuno “peiliši 
zait”, gal todėl buvę bur
mistrai ir dabartinis ir ne
sirūpina Alytaus* I miesto 
tvarkymu.

j Alytaus I mieste randa
si šaulių štabas ir čia yra 
keli seni šauliai ir prieška
rinis kovotojas už Lietuvy
bę, kuris slaptai gabendavo 
iš Prūsų knygas ir laikraš
čius ir slaptai mokytojau
davo; jį vadino “darakto
rium”. Tas žmogus pama
tė kad Alytaus miesto ad
ministracija nesiliauna, da
ro tą patį kai ir buvus prieš 
jį administracija, ima iš 
Alytaus I tokias pat mo
kestis, bet I miesto nei ne
mano atgaivinti, vadinda
mas I miestą mirusiu, tas 
tėvynės mylėtojas pasita
ręs su kitais atsakingais 
Lietuviais parašė prašymą 
vidaus reikalų ministerijai 
kad ji Vilniaus pusę atskir
tų prie Alovės valsčiaus, o 
valsčiaus bustynę perkeltų 
į Alytų I. Tuomet visi gy
ventojai kurie pasirašė ant 
prašymo, apie 300 jų pasi
žada Alytaus I miestą su
tvarkyti taip kad atitiktų 
n ūsų gerbiamo karininko 
Juozapavičiaus vardui, be 
to pačiame miesto centre 
pastatytų jo atminčiai gra
žų paminklą.

Sužinoję apie tai miesto 
administratoriai šoko pies
tu, pradėjo gąsdinti Aly
taus I m. įgaliotinį už su- 
kiršinimą gyventojų, ėmė 
jį skųsti valdžiai, bet nie
ko nepešė: valdžios orga
nai patikrinę rado Alytaus 
I mieste didžiausią betvar
kę ir net pritarė sumany
tojo žygiams. Tuomet ad
ministracijos ponai nuleido 
r.osis kai pamatė kad to 
veiklaus Lietuvio valdžia 
nekliudo. Dabar, mat, yra 
labai brangus žmogus ap
skrities komendantas, ku
ris iki pats nepatikrina da
lyko tai žmogaus nekliudo 

neerzina kitų. Taip pat 
ir apskrities viršininkas y- 
ra labai brangus žmogus, 
jis net pritarė Alytaus I m.

Miestas kurio kapinėse il
sisi pirmas žuvęs Lietu
vos karininkas Juoza

pavičius.
Alytus yra apskrities 

miestas, perskirtas Nemu
no upe. Gyventojų Alytuje 
priskaitoma apie 10,000.

Svarbiausios įstaigos yra 
Il-ro ulonų pulko kariume- 
nės rūmai, apskrities val
dybos rūmai, pašto rūmai, 
naujamiesčio pradžios mo
kyklos rūmai; plentų rajo
no rūmai, apskrities ligoni
nė, valstybės gimnazija, ap
skrities viršininko įstaiga, 
Lietuvos Bankas, Ameri
kiečio Zimavičiaus rūmai; 
policijos įstaiga, trys teis
mo įstaigos, trys tardytojų 
įstaigos; valstybės gynėjo 
padėjėjas, du teismo ansto- 
liai; muitinė, darbo inspek
toriaus įstaiga; dvi pra
džios mokyklų inspekcijos 
I ir II rajono; dvi miškų 
urėdijos, miškų mokykla, 
gelžkelio stotis; mokesčių 
inspektoriaus įstaiga; Šau
lių 19 rinktinės rūmai, ap
skrities agronomo įstaiga, 
ūkio bankas; Alytaus tau
pmenų ir kredito bankas.

Iš organizacijų tenka pa
žymėti Alytaus I m. .šaulių 
būrys, Vilniui Vaduoti Są
jungos skyrius, Labdarių 
draugija, namų savininkų 
dr-ja, Tautininkų sąjunga, 
prekybininkų, pramoninin
kų ir amatninkų sąjunga, 
Valstiečių-Liaudininkų są
junga, Vaikų globojimo ko
mitetas. Prie to visko, yra 
daug įvairių krautuvių ir 
sandėlių, išdirbysčių ir tt.

Lietuviškų siuvyklų yra 
10, batsiuvių 11, kirpėjų 2, 
laikrodininkas 1, daktarai
3, veterinaras 1, feldšeriai 
2, advokatai, prisaikintas 1, 
privat. 2; kalviai 4, slieso- 
riai 3, staliai su įmonėmis
4, šiaip stalių 15. Beveik 
visos viršminėtos įstaigos 
ir įmonės randasi Suvalkų 
pusėje.

Prieš karą Alytuje I, Vil
niaus pusėje, buvo didelis 
judėjimas, buvo dideli tur
gui, žmonės turtingai gyve
no. Karo metu miestas li
ko sudegintas. Alytaus I 
m. žuvo musų pirmas Lie
tuvos karininkas Juozapa
vičius, kurio vardu Lietu-1 
viai pavadino vieną iš di
džiausių gatvių. Bet kai 
tapo išrinktas sulenkėjęs 
Alytaus burmistras, jis ne

įgaliotam ir pažadėjo dėti 
pastangas kad Alytus butų 
sutvarkytas. Tokiu budu 
ir nepasisekė nubaidyti iš 
darbo Alytaus I seno knyg
nešio ir šaulio.

Galima tikrint kad už ki
tų 15 metų viskas Alytuje 
bus Lietuviška ir tuomet I 
miestas susilygins su Su
valkų puse arba net pra
lenks.

Alytaus I mieste yra la
bai gražus kalnai; prie Ne
muno kranto yra labai di
delis ir gražus piliakalnis, 
kur kasmet Lietuviai šven
čia Jonines. Be to Aly
tus I turi gražų pušyną, 
kur kas metai atvyksta 
daug vasarotojų, nes ta 
vieta labai sausa ir sveika. 
Butų labai gera kad atvyk
tų iš Amerikos keli Ameri
kos pasiturinti Lietuviai ir 
pradėtų čia statyti namus. 
Reiktų kad kas nors pasta
tytų gerą viešbutį, gerus 
namus Merkinės nuovados 
teismo tardytojams, polici
jai. Tuomet visi tie ponai 
gryžtų atgal į Alytų I.

Alytaus I mieste Ameri
konas nupirko pačiam cen
tre sklypą žemės, kur rado 
labai daug žvyriaus; pas
kui pradėjo jieškoti pusi
ninkų atidarymui betono 
išdirbiniams fabriko, nes 
dabar Lietuvoje pati beto
no gadynė.

Taigi Alytaus I miesto 
Lietuviai kviečia tuos ku
rie gryžta tikslu apsigy
venti Lietuvoje, atvykti čia 
ir nusipirkti pačiame cen
tre miesto sklypą, taipgi 
galima pirkti su namais, ir 
tuomet užimtų vietą Lietu
vis vietoj kokių kitataučių. 
(Susižinoti apie Alytų I 
prašome rašyti šiuo adre
su: Alytus, Juozapavičiaus 
g. 50, I. Jagelevičius.)

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

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

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

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

MIMUS 
ifc- GIRCMS

Ar Chicagoj pasibaigė viso
kie “spešialai”, “kujolai bingo- 
lai” ir “antri skridimai”?

Lai apie tai patys Chicagie- 
čiai spręs paskaitę keletą pas
tabų, kurios seka toliau.

Illinois valstija pradėjo spau
sti mažas pašalpinės draugijas, 
kurios iki šiol gyvavo savišal
pos pagrindais ir kurios imda- 
mos iš narių mokestį turi na
riams duoti tai ką žada — pa
šalpą ligoje ir pomirtinę nariui 
mirus.

Imti iš žmonių pinigus, ža
dėti ką nors už tuos pinigus 
duoti — tas pažadas turi būti 
išpildytas, ir žadėtojas — drau
gija arba korporacija — už tai 
atsako prieš įstatymus.

Ypač to labai žiūrima savi-

šalpos draugijų reikale, nes di
delės apdraudos (insurance) 
kompanijos pasistengia kožno- 
je valstijoje pravesti įstatymus 
varžymui savišalpos organizaci
jų, kad jos nesimaišytų toms 
apdraudos kompanijoms po ko
jų.

Skaitant “Naujienas” nuolat 
jose matai garsinant kokią tai 
‘CHICAGOS LIETUVIŲ OR
GIJĄ’. Ji skelbiama jau ilgo
kas laikas. Jos vadovais, kaip 
iš paduotų vardų matyt, yra so
cialistai arba socialistams išti
kimi, ar net jų suklaidinti, ge
ri Lietuviai. Draugijos ofisas 
yra ne kur kitur kaip “Naujie
nų” pastogėje.

Tos draugijos skelbimuose 
(už kuriuos “Naujienos” paima 
be abejo gana riebiai) nupieš
ta kokia tai žmogysta — vyro 
veidu, moteriškais rubais, — 
kuri kviečia į savo glėbį dide
lę minią žmonių. Kviečia-vilio- 
ja labai gražiai, bet visi tik iš- 
lo žopso, nesiskubina j tos žmo
gystos glėbį pulti. (Gal nepa
sitiki, todėl kad draugijos ant
rašas yra “Naujienų” pastogė
je... .)

Kitoms draugijoms jokio 
išėjimo nėra

“Naujienose” (Balandžio 30 
d.) tame “Chicagos Lietuvių 
Draugijos” skelbime straipsny
je “Ką Darys Musų Pašalpinės 
Draugijos ir Klubai” privedžio- 
jama, pasiremiant aiškinimais 
naujų Illinois valstijos patvar
kymų, kad mažosios pašalpinės 
draugijos turi baigti savo pa
skirą gyvavimą ir turi glaustis 
prie esančiųjų didžiųjų legalių 
organizacijų, kaip Susivieniji
mai ir tt. BET—

Įstojant “į šitas organizaci
jas jie bus nauji nariai.... ir 
mokės mokestį sulyg savo (da
bartinio) amžiaus”. Taigi, se
nesnio amžiaus žmonėms į tas 
organizacijas visai jau negali-, 
ma įstoti, perseni, o kuriems 
dar galima, tiems prisieis mo
kėti žymiai brangiau.

Tveriant kokias paskiras sa
višalpos organizacijas, reikalin
ga surinkti nemažiau 500 na
rių pirm negu gaus leidimą eg
zistuoti, nuo nario reikia sudė
ti po $5, ir prie to dar padary
ta kitokių apsunkinimų.

Vienu žodžiu, Illinois valsti
joje (ypač Chicagoje) dabarti
niu laiku tokioms naujoms or
ganizacijoms steigtis nėra jo
kios progos. BET—

Visos mažos draugijos su sa
vo nariais ir pinigais gali per
eiti į “Chicagos Lietuvių Drau
giją”, pavieniai gali rašytis ka
da tik nori, be daktaro egzami
no, be jokių keblumų, ir gau
na užtikrinimą pomirtinės ir 
sušelpimo ligoje!

Nesakau kad ten kokie špo
sai daroma, nes jeigu kitos or
ganizacijos turi prisitaikyt prie 
valstijos įstatymų tai ir ši nau
ja socialistų organizacija, su
daryta išgelbėjimui Chicagos 
Lietuviškų draugijų ir klubų ir 
šiaip žmonių iš “liūdnos atei
ties” turi prisitaikyti prie vi
sų įstatymų.

Tačiau, ar prisitaikyta pilno
je prasmėje, ar yra tik dar vie
nas puikus musų socialistų iš
keptas “spešial” Chicagos Lie
tuviams ?

Ypač kada tas dalykas turi 
savo “gūžtą” “Naujienų” pa
stogėje ir yra griežtoje socia
listų kontrolėje?....

Ir ypač kada agitacijos strai
psniai “Naujienose” rašomi po 
slapivardžiais kaip “Petras Be
dalis” ir kt.? Kodėl bijoma at
virai išeiti ir savo vardą pasi
rašyti ?....

Klubai ir draugijos, pirm ne

gu bėgs į tos “Naujienose” nu
pieštos žmogystos glėbį sveikai 
padarys jeigu parašys į Spring
field, Ill., Director of Insurance, 
paklausimą apie tą draugiją. 
Kaštuos tik 3 centai.

Busintis Narys.

KAIP PLIUŠAS MANĖ 
APIE SAVO RĖMĖ

JUS KATALIKUS
(Ištrauka iš Grigaičio laiško, 

rašyto lakūnui James Lapkri
čio 15 d., 1933 m. — photo- 
statinė kopija):

“Brangus Mr. James:
“Padarėm ženklelius nariams 

(kurie duos ne mažiau, kaip 
$2.00). Jie paauksuoti. Skai
čius 2,500. Kitus ženklelius, 
pasidabruotus, tiems, kurie au
kos ne mažiau, kaip 25c. ši
tuos ženklelius bus galima par
davinėti mitinguose, baliuose 
ir tt.

“Agitaciją prieš Am. Liet. 
Tranzatlantinio Skridimo Są
jungą ir prieš Jus veda dau
giausia Jurgėla, Chicagos Aero 
Klubas ir Rymo-Katalikų Fede
racijos lyderiai (p. šimutis ir 
k.). Aš nemanau, kad mes su 
tais idiotais privalome taikytis. 
Mes jų neužkabiname, o jie 
mus visą laiką atakuoja....”

(Pasirašo) P. Grigaitis.
Taigi, Grigaitis net ir pas

kui, kada katalikai pristojo prie 
“antro skridimo” rėmimo, grai
bstė sau tik dolarius, o su ka
talikais visai nesiskaitė.

Gaila kad katalikai davėsi 
taip lengvai apsigauti tam ku
ris už pečių juos idiotais vadi
no.... Lakūnas.

TYLI KAIP ŽEMĘ PARDAVĘ
“Antram skridimui” nepavy

kus pasidaryti gišeftą to “skri
dimo” penktomis išleistuvėmis, 
dabar visi gešeftninkai tyli lyg 
žemę pardavę, nieko neužsime
na jau apie “išleistuves” neigi 
apie savo “litvaniką”. Taigi, 
žiūrėsim kuo tas “skridimas” 
baigsis.

AUTOMOBILIŲ 
MEKANIKŲ STREIKAS

Suvirš 1,000 automobilių me- 
kanikų Chicagoje metė darbus 
ir paskelbė streiką, reikalauda- 
dami užmokesties 20c į valan
dą daugiau. Ikišiol jie gauda
vo po 75c į valandą. Darbda
viai nuokart jų reikalavimą iš
pildyti atsisakė. Tarp streikan 
išėjusių mekanikų labai daug 
yra ir Lietuvių.

DINGO LIETUVIS
Chicagos Bridgeporto koloni

joj gyvenęs Lietuvis Petras 
Krencius, 46 m. amžiaus, iš* na
mų išėjęs Balandžio 26 d., dau
giau negryžo ir niekas jo nie
kur nematė. Nuokart į tai ma
žai kas kreipė domę, bet dabar 
pradėta jo jieškoti visur, vie
nok jokių pėdsakų nėra. Pra
dedama manyti bene bus jis 
kokioj nelaimėj žuvęs.

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

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.

, Chicago, III,

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO FONDUI DI
DELIS PIKNIKAS BIRŽELIO 2 D.

Chicago. — Birželio 2 diena 
jau čia pat, ir tą dieną Dariaus- 
Girėno paminklo fondo komite
tas su didžiausiu atsidėjimu 
rengiasi prie pikniko. Rengi
mąsi eina tikrai gerai ir siste- 
matingai, ir visi atsilankiusie
ji bus linksminami, vaišinami 
ir turės malonumo. Be to ga
lės išlaimėt! net kelias dova
nas, kurias suteikė musų geri 
biznieriai. Tikietai į pikniką 
duodami nemokamai, bet kiek
vienas turi pasirūpinti gauti ti- 
kietą iškalno, kad galėtų gauti 
dovanas.

Taigi, mielas Lietuvi! Bir
želio 2 dieną pasistengk daly
vauti visų Chicagos ir apielin- 
kės Lietuvių sueigoje, Lietiviš- 
koje linksmoje ir jaukioje ge
gužinėje; nors savo atsilanky
mu paremk šį kilnų ir pairi jo- 
tišką darbą, paremk sulyg savo 
išgalės. Prisimink tą liūdną 
rytą kuomet pasklido po platų 
pasaulį baisiai liūdna žinia, jog 
musų narsieji sakalai taip bai
siai ir tragingai žuvo. Juk tuo
met kiekvienas Lietuvis prisie
kė savo širdyje kad jų tą gar
bingą žygį ir netikėtą žuvimą 
amžinai atmins, o tą atmini
mą kaip tik galima įgyvendinti 
pastatant jiem paminklą kuris 
stovės ir visiems primins jų di
dingą žygį. Paminklo pasta
tymui reikalinga yra visų pa
rama, o tą paramą suteikti ga
lėsit atsilankydami į Birželio 
2 dieną rengiamą pikniką.

Komisija kuri pikniką ren
gia, susideda iš sekančių: pir
mininkas Adv. C. Kai; sekre
torius — Ceikauskas; iždini- 
kas — Mickeliunas; nariai: p. 
Kirienė, p. Račkienė, Čižaus- 
kas, Simokaitis, Šliogeris ir Ju
raška. Be to komisijai pade
da darbuotis ir visi komiteto 
nariai, kurių tarpe randasi žy
mių visuomenės veikėjų: “Mar
gučio” redaktorius A. Vanagai
tis; “Draugo” red. L. šimutis; 
Adv. Olis, Adv. Vasiliauskas ir 
kiti.

Taigi, Chicagiečiai, lai Bir
želio 2 diena buna Lietuviška 
šventė, Lietuviška gegužinė pil
noje to žodžio prasmėje.

V. Rėkus,
Komiteto sekretorius.

RUSIJOS AVIACIJOS 
EKSPERTAI CHICAGOJ

Į Chicagą atvyko 18 Rusi
jos aviacijos ekspertų, vado
vaujamų N. A. Sokolovo, ir at
silankė Bendix orlaįyių . dirbtu
vėje. Jie atvyko į Ameriką 
studijuoti aviacijos sistemą ir 
orlaivių išdirbystę šioje šalyje.

VASARINE EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
CUNARD WHITE STAR LINIJOS PUIKIUOJU LAIVU

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

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

Smulkesnių, informacijų suteiks:
Ambraziejus J.

168 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
‘Amerikos Lietuvis’

14 Vernon St., Worcester, Mass. 
Atlantic Travel Service 

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

Bartkevičius P.
678 N. Main St.

Montello, Mass.
‘Dirva’
6820 Superior Av

Cleveland, O.
Molis P.

1730—24th St.
Detroit, Mich.

CUNARD WHITE STAR Ltd.

DVI SVARBIOS GEGUŽINĖS
Chicagoje, sekmadienį, Bir

želio 2 d., Marquette Parke, į- 
vyks Dariaus-Girėno Paminklo 
fondo gegužinė su programų. 
Įžanga visiems dykai. Pelnas 
iš tos gegužinės skiriamas Da
riaus-Girėno paminklo pastaty
mui. Verta kad visi Chicagos 
Lietuviai šioje gegužinėje da
lyvautų ir tuomi prigelbėtų 
greičiau kelti pinigus paminklo 
statymui.

Gegužės 30 dieną dviguba 
Lietuviams šventė, nes tą die
ną bus švenčiama šeštinės ir 
Kapų puošimo šventė. O “Mar
gutis” Birutės darže turės savo 
gegužinę, tai bus ir “Margu
čio” šventė, taip kad tą dieną 
turėsime tris šventes.

LIETUVIS ĮSIPAINIOJO
Aleksandras Olšauskas, turįs 

gasolino stotį prie 71-mos ir 
Rockwell gatvių, įsipainiojo į 
nemalonią politiką. Jis savo 
gazolino stoties kiemą gražiai 
ištaisė, išlygino ir išalfaltavo. 
Tik mieste kažkaip susidarė ži
nia kad viską 'tą Olšauskas pa
sidarė miesto kaštais ir su mie
sto darbininkų pagalba. Ol
šauskas sakė kad viską jis už
simokėjęs savo pinigais, tik ne- 
pajiegė prirodyt kiek užmokė
jo ir kas tą darbą atliko. Mie
sto vyriausybė tą viską įkaina 
$500 ir dabar reikalauja tą su
mą sumokėti miesto iždan.

IR KOMUNISTAMS 
NEPAVYKO

Cicilikų vaikams komunis
tams Chicagoje pasidaryti gi
šeftą irgi nepavyko. Rėkavo, 
garsino kad įvyks jų su Skipi
čiu “debatai”, ir į auditoriją 
susikvietė Lietuvių nedaugiau 
kaip jų tėvai cicilikai buvo su
sikvietę į penktas “išleistuves”, 
čia žmonės atėjo nes norėjo 
pamatyt p. Skipitį ir pasiklau
syt jo kalbos. Bet p. Skipitis 
neatėjo. Komunistai jį šaukė 
ir šaukė, o bešaukiant atėjo 
vėlyva naktis, žmonės iškriko, 
taip ir liko nerinktos aukos 
“darbininkų idėjai”.

Kaip tapti Su v. Valstijų 
Piliečiu

“Dirvos” knygynas turi nau
dingą knygelę tiems kurie nori 
apsipažinti su Amerikos pilie
tybės klausimais kurie reika
lingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai. 
Siunčiant į kitus miestus 30c.

(Siųskit pašto ženkleliais)

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

[‘Naujienos’
1739 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Sekys J.
433 Park St., Hartford, Conn. 

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

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

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

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

Žemantauskas J.
130 Congress Av., Waterbury, Ct.
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Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresas bus svarbus is
torinis dalykas, ir j jį vyk
ti turi būti pareiga musų 
didžiųjų organizacijų ir 
laikraščių atstovų.

Socialistic “Naujienos” 
pasiskelbė jog siunčia savo 
atstovą. Komunistai savo 
atstovą tikrai rengia siųs
ti. ' L

“Dirvos” atstovu vyksta 
pats redaktorius K. S. Kar
pius.

Kas daugiau važiuos nuo 
laikraščių ?

Ką darys musų Susivie
nijimai? Susivienijimai tu
rėtų labiausia rūpintis tu
rėti savo atstovus Kongre
se, nes Susivienijimai pa
silaikys ilgiau jeigu ilgiau 
galėsime išlaikyti Ameriko
je Lietuvybę. Susivieniji
mai turi priemones Lietu
vybei skleisti — turi savo 
laikraščius, ir savo konsti
tucijose turi Lietuvybės 
plėtimo ir palaikymo para
grafus.

Jeigu Kauno Kongresas 
ir neduotų jokių apčiuopia
mų vaisių tai visgi, geri, 
rimti vyrai, dalyvavę tame 
Kongrese, Įgavę daugiau į- 
kėpimo, galėtų paskleisti 
geras mintis Amerikos Lie
tuvių visuomenėje, ir tas 
jau daug sustiprintų musų 
žmonelių dvasią, visomis 
pusėmis ardomą ir demora
lizuojamą musų radikalų— 
socialistų ir komunistų.

Ragina Angliją Gryžti 
j Vatikano Globą

Popiežius Pijus XI pada
rė du Anglų kankinius del 
tikėjimo, Sir Thomas More 
ir Joną Kardinolą Fisher, 
katalikų bažnyčios šventai
siais. Tose pačiose ceremo
nijose popiežius šaukėsi į 
Anglijos katalikus gryžti 
Romos popiežiaus globon.

Tiedu šventieji buvo kan
kiniai kovojusieji už palai
kymą Anglijos katalikų po 
Romos popiežiaus globa 
kuomet karalius Henrikas 
VIII, 16-to šimtmečio pra
džioje pasiryžo tapti svie
tišku ir dvasišku Anglijos 
valdovu. Karalius Henri
kas tuodu vyru nukirsdino, 
Angliją atplėšė nuo Romos 
popiežių globos ir ta šalis 
iki šiai dienai turi savo An
glišką katalikišką bažnyčią.

Visas Metas Melagysčių
“Antro skridimo” “pra- 

micoriai” savo laikraštyje 
tik dabar, Gegužės 23 d., 
paskelbia jog “vakar AL- 
TASS valdyba gavo laišką 
iš Washingtono, kuriuo fe
deralinis Prekybos Depar
tamentas suteikia autori
zaciją lakūnui Feliksui Vai
tkui skristi iš Jungtinių 
Valstijų j laikinąją Lietu
vos sostinę Kauną”!

Šis pranešimas iškelia 
švieson visas socialistų me
lagystes sąryšyje su skel
bimais “leidimų” skristi ir 
rengimais “išleistuvių” nuo 
pat pereitos vasaros.

MYSLĖ. — Dvylika are
lių. 52 karveliai, 365 žvirb
liai ir 4 kurapkos.

Metas.

Tušti Žodžiai Dabar
Nieko Nereiškia

Į “Dirvos” paraginimą 
tautininkams ir katalikams 
vykti į Viso Pasaulio Lie
tuviai Kongresą “Garsas” 
klausia, “Ko Tikisi Atsiek
ti?” Tą “Dirvos” paragi
nimą pavadina “katalikų 
gąsdinimu”, ir pagaliau už
baigia :

“Baisus tai dalykas ką 
tie ‘raudonukai’ gali išda
ryti. Betgi tame kongre
se dalyvaus gerų patrijotų, 
kurie tinkamai nušvies jo 
darbus”.

Tuščias pasakymas. Rei
kėjo pasakyti: štai va Kon- 
gresan važiuoja LRKSA. 
atstovai, Kat. Federacijos 
atstovai, ir kitų katalikiš
kų organizacijų atstovai.

Ar jie važiuos? Kur tie 
“Garso” “daug gerų patri
jotų”, kas juos siunčia Į 
Kongresą? Ar jie, gryžę iš 
Kongreso, važinės po Ame
rikos Lietuvių kolonijas su 
prakalbomis, kaip ištisai 
daro komunistai ir socia

listai, ir jie tą darys sugry- 
žę iš Kongreso?

“Dirva” tą paraginimą 
tautininkams ir katalikams 
darė pasiremdama faktais. 
Raudonukai apgavo kelioli
ka kunigų prikalbindami 
paremti jų “Bilių 2827” ir 
daug katalikiškų draugijų 
atstovų, nusivedė i pirmos 
Gegužės demonstraciją; jie 
taipgi rengia kokį tai “kon
gresą” Clevelande šią vasa
rą, ir vaikščiodami po ka
talikiškų draugijų susirin
kimus gauna leidimą agi
tuoti siųsti savo atstovus į 
tą “kongresą”.

Katalikai ir tautininkai sa
vo agitatorių neturi, ir taip 
raudonukai prieina prie vi
suomenės, ją demoralizuo
ja ir atšaldo nuo Lietuvys
tės.

“Dirva” katalikus negąs
dina, tik nuo širdies pata
ria rūpintis Amerikos Lie
tuvių ateičia. Mums bus 
geriau jeigu daugiau turė
sim Lietuvių katalikų negu 
išsigimėlių komunistų ir 
socialistų, kurie mokina 
musų žmones keikti savo 
motiną kam juos Lietuviais 
pagimdė.

apsidairius!
Rašo Vyt. Sirvydas.

VYTAUTAS TAMULIS
Ikšiam Lietuviam Ameri

koje sporte geriausia sekė
si imtynėse ir kumštynėse. 
Musų imtikai dešimtimis 
pasižymėjo imtynių areno
se, kumštininkai kumštynė
se. Gal tai buvo artimiau-

PRAJUKO SAULĖ
Prajuko saulė spinduliuotai,

Tartum į piršlį mergina,
Atbudo rustus žemės plotai, 

Nušvito prigimties mina.
Ant medžių lapai išsivystė,

Padangė šypsos mėlynai,
Krūtinėj jaučiasi jaunystė, 

Visur bujoja žolynai.
Kvatoja ežerai ir upės

Nuveikę įkirius ledus;
Liepsnoja ugniaspalvės tulpės;

Beržynas, raibas ir aidus,
Kartoja paukščių linksmą dainą, 

Nauji purienai ir pieniai
Kasdiena į svečius ateina, 

Dabina pievas maloniai.
Bitužės jau pradėjo talką,

Baltuoja sodai grietine;
Darbštuolės skruzdės kalnan velka

Rąstus, statybai skruzdyne.
Klevai, beržai fontanais tvinsta

Tyra pasaldinta sula;
Rytais giria aidužiais linksta, 

O vakarais plyšta bala.
Prude baltuolės gulbės narsto, 

Dangus žavingas ir blaivus;
Mėlynėj saulė auksą žarsto, 

O dirvoj žemdirbys javus.
Kai saulės juokas pakutena,

Sunyksta šalčio pamatai,
Sunku pažint pasaulį seną — 

Jis sujaunėja kaip matai.
Cleveland, O. Nadas Rastenis.
Gcg. 2, 1935.

sias būdas mumyse įsigi- 
musiam prosenelių karin- 
gumui-narsumui pasireikš
ti. Šios sporto šakos, ma
tyti, Amerikos Lietuviams 
ir suprantamiausios, nes, 
nežiūrint kiek čiagimių Lie
tuvių pernai bei užpernai 
futbolo laukuose pasižymė
jo, musų spauda žymiai ma
žesniu užsidegimu jos ir jų 
žygius aprašė negu kokio 
imtiko ar kumštininko. Gi 
futbolas skaitoma kilnesne 
sporto šaka. Jis ypatingai 
išsiplatinęs Amerikos kole
gijose. Mažai aprašoma ir 
musų jaunuolių žygiai kito
se sporto šakose, kurią la
kūnas Darius tarp savo 
tautiečių Lietuvoje išplati
no — beisball. Tiesa, šis 
sportas yra labiau pinigų 
gaudytojų rankose negu ki
tos, ir beisbolas taip išpo- 
puliarizuotas kad Ameri
konai per vasarą tik beis
bolu ir gyvena.

Šiose dienose pagarsėjo 
su New Yorko Yankees 
beisbolininkų jauktu Lietu
vis Vytautas (Vito) Tamu
lis, kuris pragarsėjo kaipo 
kairiarankis holes metėjas. 
Jis jau tris sykius pats vie
nas per ištisą lošimą svaidė 
bolę ir savo jauktui laimė- 
jin;us davė. Amerikos lai
kraščiai daug apie jį rašo, 
talpino jo fotografijas ir 
vadina tiesiog Lietuviu. O 
musų spauda apie jį dar ne
parodė jokio susidomėjimo, 
jo kilme, jo tėvais, jo prasi
veržimu į tokią žymią vie
tą, ir tt. Kuomet paskilbo 
Šarkis ir visa eilė imtikų, 
apie juos daug rašė.

Kurie pažysta Tamulį ar 
jo tėvus imkite plunksną į 
ranką Lietuviai noriai skai
tys apie jį.

Vytautui Tamuliui pri
klauso garbės žodis už tai 
kad jis neperkeitė savo var
do ir pavardės į kokį Tum
my ir pristojęs į Yankees 
jauktą nepabijojo pasisaky
ti kad yra Lietuvis.

APLE1DŽIAINT TĖVYNĘ
Nelabas likimas man dalį paskyrė, 
Tuoj reikės apleist ką labiausia myliu.

Sudiev, numylėti mano tėvužėliai,
Broliai ir seselės, visi giminėlės.

Myliu aš tėvynę ir sodžių gimtinį,
Maniau čia gyvensiu, meiluže rinktine.

Sudiev, šešupėle, Lietuvos upele,
Daugiau nekilnosi ant savo bangelių.

Sudiev ąžuolynui ir miškui tankiam,
Daugiau aš po jumis nebevaikštinėsiu.

Sudiev, jus laukeliai, mano numylėti,
Daugiau aš nearsiu ir neprižiūrėsiu....

J. Almonaitis.

Įdomus Aktas Maryland 
Valstijoje

“Dirvos” redakcija gavo 
iškarpą iš Baltimorės laik
raščio, jog Maryland vals
tijos sostinėje, Annapolis, 
Gegužės 17 d. Gubernato
rius Harry W. Nice pasira
šė rezoliuciją, pravestą val
stijos seime, kuri nustato 
tos valstijos gubernato
riams pareiga kas metą iš
leisti rezoliuciją skelbian
čią Vasario 16-tą dieną Lie
tuvos Respublikos Nepri
klausomybės diena.

Kadangi tas aktas yra 
svarbus ir reikšmingas, jo 
pasirašymo liudininkais bu
vo penki desėtkai Baltimo
rės Lietuvių veikėjų ir pri
buvo iš Washingtono Lie
tuvos Pasiuntinybės reika
lų vedėjas Dr. Mikas Bag
donas.

Tai pirmas toks oficialus 
pripažinimas musų tautos 
Nepriklausomybės Šventės 
Amerikoje. ’

Tą rezoliuciją valstijos 
seimas pravedė pasidarba
vimu Lietuvio advokato V. 
F. Laukaičio, kuris dabar 
yra trafiko teisėju.

RUOŠIAMA NAUJAS LIETUVOS 
SPAUDOS ĮSTATYMAS

Kaune, laikraštininkų tautininkų su
sirinkime, teisingumo ministeris Stasys 
Šilingas nušvietė Valstybės Tarybos ruo
šiamą spaudos įstatymo projektą.

Įstatymo projektas dar? tik įpusėtas. 
Pirmiausia bus sutvarkyta spaustuvių rei
kalas. Numatyta leistinė tvarka. Spaus
tuvės turės vyriausybės piežiurą. Spaus
tuvėms ji reikalingesnė kaip bent kurioms 
kitoms įmonėms, nes spaudiniai paliečia 
pačią tautos sielą, vaidina svarbų vaidme
nį tautos auklėjime ir nusistatyme.

Taigi, spaustuvei steigti bus reikalin
ga vidaus reikalų ministerio leidimas. Bus 
reikalaujama kad. kiekviena spaustuvė tu
rėtų savo vedėją ir kad spaustuvės vedė
jas žodžiu ir raštu mokėtų Lietuvių kalbą.

Numatoma ir spaudos leidinių kon
trolė. Spaustuvės turės pareigą griežtai 
sekti kad iš jų neišeitų be atitinkamų kon
trolės organų leidimo nei vienas spausdi- 
nys. Speciali spausdinių komisija seks 
Lietuvių kalbos taisyklingumą ir grynu
mą. Ir iš laikraščių, anot ministerio, tau
ta turi teisę mokytis gražios savo kalbos, 
o jau visai neleistinas dalykas kad musų 
spauda gadintų musų kalbą.

Išplėsta bus dorovės reikalavimai, kad 
spauda negalėtų tvirkinti tautos. Ypatin
gai bus sudrausta nepatikrintų sensacijų 
skelbimas.

Lietuviškų perijodinių leidinių leidė
jais ir redaktoriais negalės būti nelietu
viai, nes, anot ministerio, kiekvienas gali 
tikrai suprasti tik savo tautos sielą ir rei
kalus.

Perijodinio leidinio turės būti nurodo
ma politinė linkmė. Tuo nemanoma var
žyti ideologinių pasaulėžiūrų kurios visai 
natūraliai gali būti skirtingos. Bet veik
lioji politika, tautos gyvenimo ir siekimų 
didžiosios linijos, esminis valstybės tvar
kymas yra visos tautos bendras reikalas, 
vyriausybės tvarkytinas.

Redaktorium galės būti tik tas kas iš- 
tikrųjų redaguoja perijodinį leidinį. Va
dinamo atsakomojo redaktoriaus ir sąvo
kos nebebus ruošiamame spaudos įstaty
me. Ir praktikoje, kaip paaiškės kad ku
rio perijodinio leidinio oficialus redakto
rius yra tik fiktivus ir kad redaguoja ki
tas asmuo, toks “redaktorius” galės būti 
atstatytas, o nepaklausius, galės būti ir 
leidinys uždarytas. Redaktorium galės 
būti tik išėjęs nemažiau kaip Lietuvos au- 
kštesnęją mokyklą, arba išlaikęs Lietuvių 
kalbos ir Lietuvos istorijos egzaminus iš 
musų aukštosios mokyklos kurso.

Ministeris pirmininkas arba jo pave
damas organas ar asmuo gali paraginti 
perijodinio leidinio leidėją ir redaktorių 
pagarsinti ar plačiau nušviesti leidinyje 
valstybės ir tautos gyvenimo reiškinius, 
uždavinius, siekimus, vyriausybės darbus 
bei sumanymus ir kita, kas reikalinga val
stybės valdymui, krašto apsaugai, krašto 
santikiams su užsieniais arba Lietuvio 
tautinio jausmo ir kuriamosios dvasios 
stiprinimui bei ugdymui, taip pat įspėti 
juos del galinčios leidinyje pasireikšti ža
lingos tautai ar valstybei krypties; ir tt. 
Krašto apsaugos ministeris turi teisę už
drausti perijodiniame leidinyje spausdin
ti bent ką kas liečia krašto apsaugą.

Bus dar paruošta specialiai jaunuome
nei skiriamos spaudos tvarkymo normos, 
užsienio spaudos dalykai, baudžiamosios 
atsakomybės dalis ir kt.

Laikraštininkai pateikė ministerial 
visą eilę klausimų, kuriuos jis išsamiai iš
aiškino. Ministeris galop paakino laik
raštininkus pabandyti apmesti platesniam 
spaudos darbininkų įstatymo projektui 
bendrus žurnalisto profesijos ' kvalifikaci
jų, darbo pareigų, atlyginimo už darbą ir 
socialinio apdraudimo metmenis ir. prin
cipus. Tsb.

PASAULIO LIETUVIŲ VEIKĖJŲ 
ALBUMAS

Pereitais metais iš Lietuvos j Pabal
tijo valstybes buvo išvykęs jaunimo orga
nizacijų narys O. Vėjelis. Ten jis' susi
pažino su viso Pabaltijo ir Skandinavų gy
venimu, aplankė ir gavo parašus bei foto
grafijos Lietuvių veikėjų. Panašiu tiks
lu jis netrukus keliaus ir į Suvienytas Val
stijas. Ten jis aplankys Lietuvių koloni
jas, surinks parašus (autografus) ir fo
tografijas visų Amerikos Lietuvių veikė
jų. Po to gryš į Lietuvą ir čia sudarys 
viso pasaulio Lietuvių veikėjų albumą, ku
ris bus padėtas Vytauto Didžiojo Mažėju
je, Dariaus ir Girėno skyriuje. Tai bus 
pirmas tos rūšies albumas Lietuvoje.

O. Vėjelis savo kelionės įspūdžius bei 
patyrimus žada rašyti Lietuvos laikraš
čiuose. Tsb.

MYSLĖ. — šešios pusės lauke guli, o 
sekmoj! Dievo darže. _ —-Savaitė.

GINČAI LIETUVOJE DEL KALBOS 
RAŠYBOS

Lietuvoje norima kiek pakeisti Lietu
vių kalbos ikšiolinę rašybą. Tačiau ji ga
lutinai dar nėra pakeista, nes del jos vi
siško nustatymo šiuo metu daugeliu klau
simų dar nesusitarę kalbininkai. Visuo
menėje ir laikraščiuose taip pat eina gin
čai del naujosios rašybos.

Čia pažymėtina gana įdomus klausimų 
lapelis-anketa, kurį Gegužės pradžioje iš
siuntinėjo “Lietuvos Žinių” redakcija dau
geliui žinomų asmenų: kalbininkams, lai
kraščiui rėdaktbi’lafhs, rašytojams, moky
tojams, advokatams, profesoriams ir tt. 
“L. Žiniose” dabar jau skelbiama į anketą 
gauti atsakymai. Iš jų matyti kad beveik 
visi užklaustieji yra nepatenkinti norima 
įvesti nauja rašyba. Sako kad ji yra ga
na paini ir ikšiolinių blogumų nepašalina. 
Dauguma reikalauja ir pertaisytą rašybą 
dar taisyti. “Jeigu jau rašyba reformuo
jama tai ją reikia reformuoti iš pagrindų, 
kad greitai jau nebereikėtų to klausimo 
kelti”, savo atsakymuose pabrėžia didelė 
dauguma spaudos žmonių.

Kada šie ginčai pasibaigs dar neaiš
ku. Tiesa, vienas-kitas Lietuvos laikraš
tis jau ir dabar bando naujoviškai rašyti. 
Bet tuo tarpu yra tik bandymas. Tsb.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 

' pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . .35c

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Reikalaukit “Dirvoje”

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

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

Reikalaukit “Dirvoje”
Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.

KAINA su prisiuntimu $1.00. ■<
Reikalaukit “Dirvoje”



KOMP. STASYS ŠIMKUS PER TVORA gali astuonias dienas gerti 
nedirbęs.....

Jo Kūrybinio Muzikos Darbo 30 Metų Sukaktuves Minint

Vienas Lenkų rašytojas gal ir teisingai pa
sakė kad dabartinė Lietuva — tai rašoma plun
ksna ir daina atkariauta valstybė. Ir ištiesti, 
anais sunkios Rusų vergijos laikais Lietuvių 
tauta neturėjo savo laisvės ir garbės gynėjos 
kariumenės, neturėjo kitos stiprios, organizuo
tos fizinės jiegos. Bet ji turėjo Lietuvišką žo
dį ir Lietuvišką dainą, kurios nepajiegė sunai
kinti joki svetimi gaivalai ir kuri buvo gyva ir 
Lietuviška dvasia gaivinanti Lietuvos kaimo 
žmonių širdyse. Lietuvis apie viską dainavo ir 
dabar tebedainuoja: miškas, žirgas, rūta, mėta, 
dobilas, mergelė, bernelis, vargas ir džiaugsmas 
apipinta Lietuviškos dainos vainiku. Todėl Lie
tuviškų dainų poetingumas ir jų tekstų grožis 
jau senai žinomas kultūringame pasaulyje. Jas 
yra studijavę ir jomis grožėjęsi žymesnieji Lie
tuvių ir kitų tautų rašytojai. Tik Lietuviškos 
dainos melodija ilgą laiką nerado sau kelio į 
platų pasaulį, į, kitų tautų koncertų sales. Ne
atsirado žmogaus kuris anais laikais Lietuviš
kos dainos harmonizavimui butų atidavęs savo 
sielą, jausmą ir mokslą. Sunkiomis vergovės 
dienomis reikėjo laukti Lietuvių muzikų kurie 
pradėtii rinkti Lietuviškas dainas ir jas harmo
nizuotų. Ir jie gimė. Vincas Kudirka pirmuti
nis pradėjo Lietuviškas dainas harmonizuoti. 
Vėliau pasirodė M. Čiurlionis, J. Naujalis, č. 
Sasnauskas, Mikas Petrauskas.

STASYS ŠIMKUS yra jaunesnis musų 
prieškarinių kompozitorių kastos žmogus. Jis 
gimė 1887 m. Sausio 10 d., Kauno apsk., Sere
džiaus vals., Motiškių kaime. Tai ir buvo tie 
laikai kai Lietuvių tautos priespaudai nesima
tė galo, nesimatė jokio žiburėlio į laisvės kran
tą. Kelių Lietuvių pastaigos prižadinti tautą 
gal ir jiems patiems ne kartą buvo tik sapnas. 
Tačiau daina Lietuvių laukuose, Paežeriuose ir 
paupiuose tuo metu ypač skardžiai ir plačiai 
skambėjo. Didelis ir gražus Motiškių kaimas 
taip pat turėjo savo dainininkų ir dainininkių. 
Taigi Stasį Šimkų vargo gyvenimas pasitiko su 
daina. Stasys buvo Šimkų jauniausias sūnūs. 
Tėvo globa neilgai jam teko naudotis, nes jis 
išvažiavo į Ameriką ir ilgai negryžo. Sulaukęs 
septynerių metų, Stasys pradėjo bandą ganyti 
pas kaimynus, o žiemą mokydavosi pas kaimo 
“daraktorių” F. Viraką. Būdamas dešimties 
metų, Stasys pakliuvo į Kauną pas savo seserį 
siuvėją, kuri jį ryžosi išleisti į kunigus. Ta
čiau tuojau jis pateko į Naujalio bažnytinį cho
rą. Po kiek laiko jį Naujalis pradėjo mokyti 
vargoninkavimo. Skirtasis į kunigus pasiryžo 
būti vargoninku ir visa vaikiška širdimi pami
lo vargonų muziką ir; bažny tinį giedojimą. Bai
gęs Naujalio vargonų mokyklą, būdamas 13 me
tų, Šimkus pradėjo vargoninkauti Čiobiškyje, 
Kriokalaukyje, žodiškyje ir Skirsnemunėje.

1904 metais Rusai leido Lietuviams spaudų. 
Tai buvo didelio laimėjimo ir džiaugsmo metai. 
Nieko nelaukdamas, Šimkus tuojau pradėjo ren
gti Lietuviškus vakarus.

Pirmiausia jis suruošė labai didelį vakarą 
Jurbarke. Jame dalyvavo kelių aplinkinių vals
čių Lietuviai. Šimkus tame vakare buvo ir cho
rų dirigentu, ir režisierium ir artistu. Nežiū
rint šiek tiek atgautų laisvių, uolus Lietuviš
kos dainos populiarizavimas ir Lietuviškų va
karų rengimas nepatiko Rusų valdžiai. 1906 
m. Stasys Šimkus pamatęs kad jis žandarų per
sekiojamas, norėjo bėgti į Ameriką. Tai toli
mai kelionei jis tuojau pasiruošė ir nuėjo atsi
sveikinti su Dr. Basanavičiaus draugu, žymiu 
Lietuviu ir “Varpo” redaktorium Jonu Kriau- 
čiunu ir B. Miliušiu. Kriaučiūnas sužinojęs ko 
Šimkus atėjo, pašoko ir tarė: “Tu Amerikon ne
važiuosi. Toki vyrai Lietuvai labai reikalingi. 
Važiuok į Vilnių ir gaivink Lietuvišką ginklą— 
dainą.” Šimkus paklausė. Tuoj nuvyko į Vil
nių ir pradėjo vesti “Kanklių” chorą. Inž. Pet
ro Vileišio globojamas, Šimkus pradėjo mokytis 
Vilniaus muzikos mokykloje.

Antrą didžiulį Lietuvišką vakarą Šimkus 
surengė 1906 metų varasą, savo gimtoje para
pijoje, Belvedero dvare. Į tą vakarą atvyko dau
giau kaip tūkstantis žmonių, jų tarpe ir Varšu
vos konservatorijos direktorius Mlynarskis (šy- 
met Balandžio mėn. miręs). Po vakaro jis Šim
kų pasikvietė pas save, išegzaminavo ir davė 
lėšas mokytis Varšavos konservatorijoje. Prieš 
išyykdamas į Varšavą, Stasys Šimkus dar su
rengė Lietuviškus vakarus Panevėžyje ir Pun
ske.

VARŠAVOS IR PETRAPILIO KONSERVA
TORIJOSE. Studijuodamas Varšavoje, Šimkus 
perėmė iš M. Čiurlionio vesti Lietuvių chorą, 
kuriame dalyvavo ir Lenkų gausus būrys. Va
saromis jis gryždavo į Lietuvą, rinkdavo liau
dies dainas ir vėl rengdavo Lietuviškus vakarus. 
Milžiniški jo vakarai buvo surengti Suvalkuose, 
Šiauliuose, Kaune ir kitur. Varšavoje Šimkus 
parašė savo didžiai galingą “Kur Bakūžė Sama
nota” ir suharmonizavo gana daug Lietuviškų 
dainų. Mlynarskiui pasitraukus ir Varšavos 
konservatorijos direktoriaus vietos, Statys Šim
kus, vos baigęs vargonų skyrių, persikėlė j Pet
rapilio konservatorijos kompozicijos klasę, ku
rią baigė 1914 metais. Gyvendamas Petrapily
je jis parašė ir išleido “Musų Dainas”, “Dvi Dai
nas”, “Tris Dainas”, “Keturias Dainas”, “Dai
nų Dainorėlį”, “Plaukia sau Laivelis”, kuri taip 
plačiai pasklido Lietuvos žmonėse. Be to, ten

Komp. Stasys Šimkus
Šimkus vedė Lietuvių ir Gudų chorus, buvo Č. 
Sasnausko vargoninku - pagelbininku. Vasaro
mis vėl gryždavo į Lietuvą, vėl rengdavo Lietu
viškus vakarus, rinkdavo dainas ir koncertuo
davo.

Baigęs muzikos mokslus, Šimkus gryžo į 
Vilnių ir manė ten apsigyventi. Bet kilo Didy
sis Karas. Kaipo nukentėjusioms nuo karo šel
pti draugijos centralinio komiteto narys, Šim
kus buvo pasiųstas į Ameriką rinkti aukų nuo 
karo nukentėjusiems.

AMERIKOJE. Amerikoje Šimkus buvo du 
kartu: 1914-1920 ir 1927-1928 m. Pirmą kar
tą jis rinko aukas nukentėjusiems del karo šel
pti ir surinko 30,000 dolarių. Be to, leido “Mu
zika” laikraštį, organizavo Lietuvių chorą Phi- 
ladelphijoje; Chicagoj vedė žinomą “Birutės” 
chorą. Amerikoje jis taip pat parašė nemaža 
kurinių chorams ir solistams. Ten jo parašyta 
“Nugrimzdęs Dvaras”, “Atsisveikinimas su Tė
vyne”, “Lopšinė”, “Mišios” ir kt. Antrą kartą 
Šimkus Amerikoje buvo tik vienus metus.

LIETUVOS SAVANORIS. 1920 m. Sta- 
sus Šimkus, jau plačiai žinomas ir dainuojamas 
kompozitorius, gryžo į Lietuvą, kuri dar buvo 
vos gimus ir priešų kamuojama. Tuojau ėmė 
vesti “Dainos” ir šaulių Sąjungos chorus. Lie
tuvių kariumenei paėmus Vilnių, Šimkus ten 
persikėlė gyventi ir rengėsi įsteigti Konserva
toriją. Vilnių pradėjus pulti Želigovskiui, Šim
kus įstojo Lietuvos kariumenėn savanoriu.

Drauge su Kipru Petrausku, Antanu Sodei
ka ir Kaziu Binkių buvo pasiųstas koncertuoti 
fronte stovinčioms kariumenės dalims. Tada 
jis parašė plačiai žinomas kariškas dainas, “Mes 
Lietuvos! Kareivėliai” ir “Geležinio Vilko Mar
sas .

1920 metų pabaigoje Šimkus išvažiavo į už
sienį pagilinti muzikos studijų. Vėl gryžęs Lie
tuvon, 1922 m. apsigyveno tada dar Prancūzų 
valdytame Klaipėdos mieste. Po 1923 metų 
sukilimo, Klaipėdos kraštui prisijungus prie Lie
tuvos, Šimkus Klaipėdoje įsteigė muzikos kon
servatoriją, iš kurios jam vadovaujant išėjo 
apie 60 gerai pasiruošusių muzikų, dabar jau 
dirbančių didelę Lietuviškos dainos harmoniza
vimo ir muzikos kūrybos darbą. Kai 1930 m. 
Klaipėdos konservatorija buvo uždaryta, Šim
kus buvo išsiųstas Vakarų Europon studijuo
ti muzikalioj operos pastatymą. Ta proga, Šim
kus aplankė Vienną, Milaną, Romą ir Paryžių. 
Po to dvejus metus buvo valstybės operos di
rigentu.

Be jau aukščiau išvardintų muzikos kuri
nių, paskutiniu laiku Stasys Šimkus yra sukom
ponavęs simfoninę poemą “Nemunas”, nemaža 
dainų chorams, solistams, fortepijonui ir kan
tatą “Kovotojams už Lietuvos Laisvę”. Be to, 
turi nemaža instrumentalinės ir vokalinės muzi
kos, nebaigtų muzikos kurinių. Yra labai susi
rūpinęs Lietuviškos operos rašymu, kuriai lib
retto jau turi; yra spaudai paruošęs 900 liau
dies dainų, giesmių ir šokių. • Bendrai, St. Šim
kaus yra išleista chorams apie 200 dainų, solis
tams apie 30 dainų. Pažymėtina kad jis yra 
organizavęs ir muzikaliai paruošęs pirmą ir an
trą visos Lietuvos dainų šventes. Šiuo tarpu 
Stasys Šimkus diriguoja simfoninius koncertus 
ir nuolatos rūpinasi muzikos klestėjimu Lietu
voje.

Stasys Šimkus visą savo gyvenimą paau
kojo Lietuviškai dainai, kuri kartu su spaus
dintu žodžiu galima sakyti atgaivino Lietuvių 
tautinę sąmonę ir atvedė Lietuvą į laisvą gyve
nimą. Už tai Lietuvių tauta, atsidėkodama St. 
Šimkui už jos dainos gaivinimą ir populiariza- 
vimą, jo 30 metų muzikos kūrybos sukaktuvių 
proga,- visur ruošia didelius Stasio Šimkaus dai
nų vakarus. Per juos pagerbiama ne tik jubi- 
lijatas bet ir Lietuvių liaudies daina. Tsb.

* * *
* * * I

Protingesnis
— Nepatikėsi, kaimyne, 

kokių kartais buna protin
gų šunų. Dažnai buna net 
už savo šeimininką protin
gesni.

— Taigi, taigi, ir aš toki 
šuni turiu.

Tėvai Turėtų Pasimokinti 
nuo Vaikų....

Tėvas: — Tu, dukrele, 
vakar ėmei kalbėti apie ve
dybas. Bet turi suprasti 
kad tau reikia palaukti kol 
ištekės Ona ir Marė, nes jos 
vyresnės.

Agutė: — Tai jau kvailas 
paprotis! Juk visados pir
ma mažesniuosius guldo Į 
lovą....

Yra Tokių ir Tokių
— Ar žinai, žmonele, — 

sako parėjęs pusgirtis vy
ras: — šiandien buvau pa
skaitoje. Profesorius sakė 
kad kupranugaris gali aš- 
tuonias dienas neėdęs ir ne
gėręs dirbti....

— Tai niekis, — atsake 
piktai žmona. — Aš žinau i 
kitą . tokį sutvėrimą kuris

Ar tai Teisybė?
Yra pasaka kad Napo

leonas su kariumene keliau
damas per dykumą pritru
ko vandens. Kareivis su
radęs užlikusią bonką van
denio duoda imperatoriui, 
bet šis paima bonką ir išpi
la vandeni žemėn, sakyda
mas:

— Vyrai, jeigu jus trok
štat tai ir aš kartu■su ju
mis 1

Pažino
Tarnaitė užėjus Į ponios 

miegamąjį, praneša:
— Poniute, čia atėjo kaž 

koks ponas ir nori su jumis 
būtinai pasimatyti.

— Taigi, matai, kad aš 
neapsirengus.... O kaip 
jis save pasivadino?

— Pavardės nesakė, tik 
mane įgnybo....

— A, tai ponas Petras. 
Prašyk, lai užeina.

—Pilna marška žarijų, 
žvaigždės.

—Pilnas kiemas pagaik
ščių. Žvaigždės.

—Dažnai žmogus gyveni
mą tesupranta tik tuomet 
kai jo gyvenimo laivas bu
na sudužęs i uolą ir tik ske
veldros pluduriuoja vande
nyje.

IŠ ŠKOTIJOS

BUKIM SĄŽININGI
Musų Lietuviai išeiviai kur 

tik apsigyvena būriai, visuomet 
stengiasi sudaryti kokią nors 
organizaciją, draugiją. Tas pa
girtina ii- gražu, nes gyvenant 
organizuotu gyvenimu žmogus 
jautiesi daug stipresnis ir ne- 
taip greit pagauna ištautėjimo 
banga. Bet kad tas musų gy
venimas užsienyje butų našus 
ir vaisingas turime patys būti 
sąžiningais ir neskriausti kitų, 
o labiausia pačių savo draugijų.

Tankiai draugijų ar įstaigų 
turtą globoja tam tikri išrink
ti komitetai ar tai kuopose, ar 
net pačioj taip vadinamoj “šir
dyj” centre. Pasirodo jog kai 
kurie asmenys nemoka įvertin
ti ir gerbti visuomenės turto. 
Jie būdami organizacijų, drau
gijų ar kuopų iždininkais, ko
lektoriais, arba laikraščių pla
tintojais, neatsižvelgdami į sa- 

I vo sąžinę, dažnai vieną-kitą ši- 
lingėlį nusuka savo kišeniun. 
Didesnėse įstaigose pavyksta 
nuglemžti svarelį-kitą... . Pa
galiau tos įstaigos pradeda svy
ruoti, sirgti ir galutinai ban
krutuoja. Tada tik pamatoma 
ir jau keičiama valdybos, šali
nama parazitai.

Kas prasčiausia, kad tas sle
piama nuo visuomenės ir nelai
koma vagyste. Atskiro asmens 
mat neapvagiama, tik įstaigas 
ar draugijas. O tokiu budu pa
daroma skriaudą ne tik draugi
jai bet ir visiems nariams, ir 
toks žmogus net pats save ap
vagia.

Tokių dalykėlių jau yra buvę 
daug Škotijos Lietuvių gyveni
me. Ir neapsirikčiau pasakęs 
kad jų netrūksta ir šiandien. 
Vieni žmonės dirba, vargsta,

pinigus aut 
burnos nu-< 
duoda kaj 
bujotų, bu-»

kuria ką nors, savo 
koja, kitas net nuo 
traukdamas kąsni 
tik draugija auktų,
tų stipri. Na o čia atsiranda) 
tokių kurie negerbia kitų ir sa-< 
vęs, ir naudojasi svetimu geru<”

Paprastai tai daro toki asC 
menys kurie mažiausia sava 
turto ir darbo yra įdėję į tas 
draugijas. Jiems mažiausia ir 
rupi apsaugojimas.

Kas čia kaltas? Aišku, .mes 
patys rinkėjai tų musų komi- 
tetninkų. Rinkdami menkai at
sižiūrime ar asmuo bent kiek 
sąžiningas tam darbui ir drau
gijos reikalams, ir ar turi pa
sišventimo dirbti ar tik pasi
naudoti. Užtai šiandien'-ir ver
kšlenama: “Tik gaila jo pačios 
ir vaikų, o šiaip reiktų žmogelį 
kišti į kalėjimą bent šešiems 
mėnesiams”.... Kur tų ge
radarių buvo akys pirmiau kad 
tų reikalų nematę ir visuome
nei neparodė ? Ge-Iis,

“RIMBAS”
Mėnesinis Kritikos ir Satyros 

žurnalas.
Jame buna daug įdomių ir juo
kingu pasiskaitymų. Prenume- 
nr. 10c. Prisiųsk 10c ir savo 
antrašą, gausi 
tymui.

“R I M
131 Grand St.

“Rimbą” pama-

B A S” 
Brooklyn, N. Y<

Joseph K. Mergler
A I) V O C A T E 

(Advokatas)
Room 705

Tramways Building
159 Craig St., West

Telefonas: La. 0262
MONTREAL j

"Dirvos” Redaktorius I
VYKSTA LIETUVON I
Dalyvaus Viso Pasaulio Liet. Kongrese ||

“0IRVOS” Redaktorius K. S. KARPIUS vyksta šią 
vasarą į Lietuvą — aukaudamas savo laiką ir pi

nigą — Amerikos Lietuvių, o ypatingai “Dirvos skai
tytojų, labui. Važiuoja dalyvauti istoriniam Viso Pa
saulio Lietuvių Kongrese, kuris įvyks Kaune Rugpjū
čio 11 —17 d.; važiuoja apžiūrėti Lietuvos istorinių vie
tų naujai ruošiamoms savo Istoriškoms Apysakoms, ku
rias patieks “Dirvos“ skaitytojams — tokioms kaip bu
vo MERUNAS, KLAJŪNAS, BALTIJOS ARAS, JU
ROS MERGA, ir tt. Toliau, vyksta tikslu aprašyiti da
bartinę Lietuvą, jums žinomas vietas, ir tie aprašymai 
prasidės su pat išvažiavimu iš Clevelando iki sugry.zimo 
atgal. Tų aprašymų tilps “Dirvoje ištisą vasarą ir iki 
vėlyvo rudens — taigi turėsit įvalias puikaus, įdomaus, 
naujo skaitymo, ką “Dirva” visada stengiasi savo skai
tytojams duoti!  K. S. Karpius

Ekskursija Lietuvon mL
VAŽIUOKIT KARTU SU “DIRVOS” REDAKTORIUM

Kurie kada nors turėjot noro ar dar vis neapsisprendėt kada važiuoti į Lietu
vą, rengkites ir važiuokit dabar su “Dirvos” Redaktorium, kuris važinėjo šeše
tas metų atgal ir yra apsipažinęs su kelionių reikalais. Turėsit smagią, puikią 
kelionę, ir pačioje Lietuvoje turėsit daugiau įvairumo, nes Pasaulinio Kongreso 
delegatai ir svečiai bus gražiai priimti, bus aprodoma Lietuvos įdomybės, ir tt.

Platesnių informacijų klauskite laišku arba asmeniškai, ir rašant paminėkit ar esat
Amerikos ar Lietuvos pilietis, nes tą žinant galima bus išsyk suteikti visus nurody- % 

mus kaip ruoštis prie kelionės.

“DIRVOS” AGENTŪRA' I
6820 Superior Ave. 6>l l j . i Cleveland, Ohio
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l ĮGERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS DIR- 
BA-ARIA UŽSIDIRBI
MUI LAIVAKORTĖS 
KELIONEI ATGAL

Lauks “Dirvos” redakto
riaus atvykstant jį iš-

7 duoti.
Gerb. Robotas atsisako to

liau tarnauti.

Štai vėl ką gerb. Spragi
las papasakojo per savo ra
dio apie savo gyvenimą 
Lietuvoje:

Ala, gerbiamieji, Klyv- 
landiečiai ir visi Amerikos 
Lietuviai! Aš dar tebesu 
Lietuvoje, ba neturiu už ką 
nusipirkti šipkartės gryži- 
mui į Klyvlandą. Skristi 
atgal savo “Meteoru” ne
galiu, ba jau prasidėjo va
sara, pagerėjo orai, vande
nyne nerasiu ledų lydžių, 
nebus kur nutūpti reikalui 
ištikus, ir galiu prilakt. Ir 
gerb. Robotas atsisako dau
giau tarnaut, jis sako bu
vo pirktas skridimui tik į 
Lietuvą ir viskas. Dabar 
susitraukęs sėdi ir mislina 
nežinia ką. Jam labai ne
patinka Lietuvos oras, ba 
visiems Amerikoje gimu- 
siems, kurie Į Lietuvą at
važiuoja, išsyk oras nėra 
toks koki turėjo Amerikoj.

O dabar pasakysiu jums 
visą teisybę: geriau yra 
kuo nors atsižymėt ir tuoj 
numirt, ba tada visi tavęs 
gailisi, garbina, pastato pa
minklus ir patys atmena ir 
pasako savo vaikams apie 
tave. ' O kai ką garbingo 
padarai ir lieki gyvent tar
pe žmonių, už kelių dienų 
pradedi jiems nusibosi, ir 
paskui ne tik vainikų ne
duoda, nei prakalbų nepa
sako, ale nei valgyt nenori 
duot.

Tas atsitiko ir su Klyv- 
lando oro karžygiu gerb. 
Spragilu: dabar aš jau par
važiavau Į savo kaimą pas 
gimines ir turiu eit žemę 
art, sėt, akėt savo pragy
venimui. Ilgą svečią nie
kas nelaiko už svečią, tai 
ir mane nelaiko. Praėjo 
mėnesis nuo mano garbin
go paskridimo ir padarymo 
rekordo atskridimo Į Lietu
vą su daugiausia sustoji
mų, ir žmonės jau atšalo 
nuo manęs.

Labai nudžiugau išgirdęs 
kad jau “antras skridimas” 
gavo visus leidimus lėkti iš 
Čikagos Į Najorką ir paty
riau kad gauna leidimą nu-
J. ŽEMANTAUSKAS

Viešas Notaras
Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir 

kitus tautinius laikraščiue, 
130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.

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

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

G* F** PfMrmitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HBnd. 5699 

tūpti Newfoundlande, tris 
adynas nuo Najorko palė
kus. Reikėjo dar pasirū
pint leidimą nutūpti Bos
tone, ba gali iki Newfound- 
lando nedalėkti.

Jau šį pavasarį “antras 
skridimas” turėjo dvi išlei
stuves. Patarčiau Lietuvos 
svečiui gerb. Skipičiui pa
laukti šeštų išleistuvių ir 
parlėkti į Kauną “Litvani- 
ka II”.

Aną nedėldienį girdėjau 
Lietuvišką radio programą 
iš Klyvlando; pas mus jau 
buvo 8 valanda vakaro, ba 
pas mus laikas eina šešiom 
adynom anksčiau. Labai 
buvo smagu išgirsti iš sa
vo miesto radio programą, 
gerb. “Dirvos” redaktorių 
kalbant, Akroniečius dai
nuojant ir gražią kalbą ku
rią pasakė Lietuvos sve
čias gerb. Skipitis. Tas pa
rodo kad ir mano Klyvlan- 
das neužsilikęs, kad ir ten 
atsilankė DULR pirminin
kas, ir aš misliu kad jis 
prikalbėjo ir “Dirvos” re
daktorių važiuot į Kauno 
Kongresą, ba vakar man 
mano šonkaulis per radio 
sakė kad gerb. “Dirvos” 
redaktorius važiuoja Į Lie
tuvą. Tada abudu dalyvau
siu) Pasauliniame Kongre
se ir- aš jums vėl viską ap
rašysiu, o už tai gerb. Re
daktorius parveš mane at
gal Į Klyvlandą.

Jeigu “antras skridimas” 
neišlėktų iki tol kol “Dir
vos” redaktoriui reikės iš
važiuot į Lietuvą, patar
čiau susitart ir atlėkt oru 
su “Litvanika II”: gerb. 
Vaitkus galėtų pabūt už 
robotą, o gerb. “Dirvos” 
Redaktorius už lakūną, ta
da tikrai atlėktų, ba ką 
“Dirvos” Redaktorius pasi
ima daryt visada išpildo.

Draugas Stalinas dar vis 
kviečia mane j sovietų ro
jų parodyt mirties kilpų, 
ypač norėti) atsipeikėt nuo 
tos didelės nelaimės kurio
je aną dieną užsimušė 49 
sovietų oro komisarai, jų 
pačios, vaikai ir lakūnai.

Nežinau ką daryt, ar ke
liaut į sovietų rojų ar ne. 
Mano gerb. šonkaulis ma
ne nuo to draudžia, ba, sa
ko, rašau į “fašistišką” lai
krašti “Dirvą”, tai sovietų 
rojuje gali pakliut Į nelais
vę ir paskui išgabentų į Si
birą. Draugams komisa
rams mat negalima pasiti
kėt: jie viena ranka glosto, 
o kita pjauna. Juk jie ir 
su Lietuva taip daro: turi 
neva taiką padarę ir perka 
iš Lietuvos kiaules, o ko
munistų internacionalas — 
to paties Stalino kita ran
ka, dirba kuolabiausia Lie
tuvos pavergimui ir prijun
gimui prie sovietų.

Kitą sykį kai sužinosiu 
ką daugiau, vėl jums papa
sakosiu, o tuo tarpu baig
siu, ba tuoj reiks eit dirbt. 
Atsiminkit kad aš dabar 
jau dirbu, kaip jums pirma 
sakiau. Jau nesu aukšti
namas ir garbinamas oro 
karžygis.

Nekantriai lauksiu “Dir
vos” Redaktoriaus atplau
kiant ar atskrendant.

CASH
GRJTNAIS PINIGAIS 

MOKAME Už

Lithuanian Savings
& Loan Knygeles

J. J. MONAHAN

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

CHerry 0260

BRAZILIJA
(Pabaiga iš pereito nr.)

IV.
Lietuviai Brazilijon pradėjo 

važiuoti tik po karo. Didžiau
sias važiavimas buvo nuo 1925 
iki 1930 metų. Užėjus krizini, 
Brazilijos valdžia įvažiavimą 
suvaržė.

Išpradžių Lietuviai į Brazi
liją buvo vežami nemokamai 
(Sao Paulo estado fazenderių, 
didelių žemės savininkų lėšo
mis). šeimyna turėjo susidėti 
iš mažiausia trijų darbininkų, 
pavienių asmenų dykai nevežė. 
Vežė vien tik Sao Paulo esta- 
dan į fazendas (dvarus). Fa
zendoje, šeima turėjo išdirbti 
nemažiau vienų metų, tada ga
lėjo liuosai vykti kur norėjo. 
Už darbą buvo tas pats atlygi
nimas kaip ir vietiniams gy
ventojams. Šalia piniginio mo
kesčio buvo duodama žemės 
pasėliams ir gyvenimui namu
kai. Namukai iš 3—4 kamba
rių, bet be langų, grindų ir be 
lubų. Langai, žinoma, yra, bet 
be stiklų, tik medinėmis langi
nėmis. Butai apšviečiami elek
tra ; už elektrą reikia mokėti ir 
pirktis savo lempas.

Lietuvių Brazilijoje yra apie 
40 tūkstančių, pusė jų, galima 
sakyti, gyvena Sao Paulo mies
te; kiti Sao Paulo provincijoje, 
ir tik maža dalis išsiblaškius 
po visą Braziliją.

Užėjus bedarbei, iš fabrikų, 
galima sakyt, atleido pusę dar
bininkų. Bet ir fazendose la
bai mažai buvo darbo ir labai 
pigiai mokėjo, tik visa laimė 
kad fazendose nereikėjo mokė
ti už butą ir šiek-tiek turėjo 
savo maisto, o mieste ir labai 
žmonės pabadavo.

Iš Lietuvių atsirado kurie 
vyko i pietines valstijas, kaip 
antai Į Rio Grande do Sul ir 
kitas, pas ūkininkus; ten gavo 
darbo nors ir už mažesnį atly
ginimą, bet užtai turėjo gero 
maisto. Sao Paulo ir šiaurės 
valstijose pamatinis maistas 
yra pupelės, ryžiai ir jautiena 
mėsa. Lietuviai, prie šio mai
sto nepratę, daugiausia varto
toja kiaulieną mėsą, kiaušinius, 
sviestą ir t. p., bet kadangi čia 
klimatas karštas tai riebus 
maistas nelabai tinka.

Buvo Lietuvių kurie ėjo į 
Uragvajų ir Argentiną pėsti, 
bet ir ten tą patį rado; vieni 
pasiliko, kiti vėl gryžo pėsti į 
Braziliją.

Brazilijoj yra Lietuvių ku
rie čia gyvena jau 30 metų, 
bet tokių labai mažai. Jie pa
puolė Brazilijon del šių prieža
sčių: žinome kad prieš karą 
Lietuviai važiavo į šiaurinę 
Ameriką, bet del kai kurių 
priežasčių, kaip pavyzdžiui del 
akių ligos, Amerika jų neįsi
leisdavo, tada laivų kompanija 
atgabendavo juos Pietų Ame
rikon.

Daug Lietuvių, tik atvažia
vę, pasistatė savo namelius, ži
noma, išsimokėjimu, bet užėjus 
nedarbui kiti negalėjo mokėti 
ir namelius praranda. Dabar, 
tik pradėjus darbams kiek ge
riau eiti, vėl žmonės pradėjo 
namus statyti. Praeitų metų 
per pirmus 10 mėnesių Sao 
Paulo mieste pastatyta virš 3 
tūkstančių naujų namų.

V.
Po karo, taip pat pradėjo va

žiuoti į Braziliją Latviai, Es
tai, Suomiai, Ukrainiečiai (iš 
Lenkijos), Vengrai, čekoslova- 
kai, Bulgarai, žydai ir Japonai.

Japonai išimtinai užsiima že
mės ukiu. Jie važiuoja parti
jomis į jau jiems nuskirtą vie
tą ir ten, su savo valdžios pa
šalpa, steigia ukius; prie mie
stų jie užsiima daržininkyste.

Brazilijoje tiek yra tautų 
kiek jų yra visame pasaulyje. 
Daugiausia gi Italų, Portugalų, 
Ispanų, Vokiečių ir Syriečių.

Atskirų tautų žymesni užsi
ėmimai: Japonai, kaip jau mi
nėjau, užsiima žemės ukiu, jų 
fabrike nepamatysi. Taipgi fa
brike nerasi nei Žydo, nei Sy- 
riečio. žydai turi siuvyklas ir
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gatavų rūbų krautuves; Syrie- 
čiai laiko šiaip prekių krautu
ves ir sandėlius. Vokiečiai, su
prantama, kaip geri mekanikai, 
ir Brazilijoje turi gerą vardą, 
pietų valstijose užsiima ukinin- 
kyste. Italai , turi didelius dva
rus ir fabrikus. Jų ir skai
čium gal but daugiau negu ki
tų tautų, tai ir prastų darbi
ninkų bus daugiausia. Kitų 
tautų daugiausia prasti darbi
ninkai, neskaitant smulkių biz- 
nelių. Anglų ir Prancūzų, ne
skaitant prof esi jonalų, kaip ir 
nėra.

VI.
Brazilijos piniginė vienete 

yra milreisas. Milreisas turi 
1000 reisų (centų). Smulkes
nės monetos kaip 100 reisų 
apivartoje nėra. Dabar, už do- 
larį reikia mokėti 15 milreisų; 
prieš krizį, dolaris kainavo tik 
8 milreisai. Nors, skaitant su- 
lyg dolario, Brazilijos pinigai 
nukrito, bet nei maisto produk
tai, nei kitos prekės nepabran
go, bet dar, galima sakyt, nu- 
pigo.

Produktų kainos: Duonos ki
logramas 900 reisų (duonos ru
ginės nėra, tik kvietinė) ; pupe
lių — 600 r., ir tt.

Brazilijoje alkoholiniai gėri
mai leidžiama pardavinėti tose 
pačiose krautuvėse kur parda
vinėjama maisto produktai.

Bendrai pasakius Brazilija 
labai mažai apgyventas kraš
tas, darbo yra, tik reikia jie- 
gos. A. Mateika.

NAUJAS ŽURNALAS. Brazi
lijoje, Sao Paulo mieste, Kovo 
mėnesį pradėjo eiti naujas Lie
tuviškas žurnalas, vardu “Vil
tis”, skiriamas jaunimui, ir lei
džia Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga. Redaktorius St. Bancevi- 
čius.

“Viltis” yra daugiau katali
kiško turinio, kaip iš jo raštų 
matyti, tačiau rūpinasi ir apie 
Lietuvystę, apie tautos reika
lus.

Balandžio numeryje, tarp ki
ta ko, telpa aprašymas apie nu
sižudymą vieno Brazilijos Lie
tuvio išeivio, jauno vyro, Vin
co Atkočaičio. Atkočaitis ma
tyt mėgo rašinėti eiles ir šiaip 
straipsnius Brazilijos laikraš
čiuose. Jis, kaip aprašyme sa
koma, nusižudė iš sielgraužos, 
nes jis skaudžiai apsivylė mei
lėje: jis mylėjo vieną merginą, 
kurią paskui vedė, bet ji po 
vestuvių nuo jo pabėgo, del ko 
jis pasiryžo nusižudyti, nes ne
galėjo nugalėti savo meilės jai.

Toliau, tame žurnale talpina
ma aprašymas pašventinimo 
pamatų Lietuvių bažnyčios, ku
rią statosi Villa Zelinoje.

Neužilgo bažnyčia bus baig
ta.

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į 
■C Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- į
S tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- <
S sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- į
•G miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). į
į Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate į
į ir Apdraudos Agentūra į

i P. P. MULIOLIS j
į ..6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į 
W/.WAWWAVAW/.W.,.,.WAV.V.,AVAV.*.,.,.,.,.‘.V.,.'.V
giiiimiiimuiiiiimiiiiiimiiimimiiiuuiiiimiiiiiiinitiiiiiiiiiuiiwirtHiHHiimiitrin'- 

| WILKELIS FUNERAL HOMEĮ 
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue =
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

= Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok s 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
E lygus, be tsižvelgimo i kaštus. E
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais m o- E 
E derniškas. E
E HEnderson 9292 E
Ew<iuiiiiiiiiiiiitiuiiiiimuiiiiiiiiiiininiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imii mi niiiiniiiitE

f JAUNOJI LIETUVA | 
J M ė n e s i n i s ž u r n a I a s
Ž LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS t

j 32 dideli puslapiai gražaus pasiskaitymo. ?
? Straipsniai apie Lietuvius, Apysakos, Ž

Eilės, Liaudies Dainos, Juokai, Patarlės į
X Vienas numeris 15 centų. $
X Du numeriai — Sausio ir Vasario — 25c su prisiuntimu j? 
j Agentams duodama geras uždarbis. Pinigus gali-

ma siųsti pašto ženkleliais (stampomis). Pinigus X 
J. siųskit ir žurnalo reikalaukit šiuo adresu: į.
J JAUNOJI LIETUVA j;
j 390 Lorimer Street Brookyn, N. Y. -j-

YOUNGSTOWN, O
SKAUDI NELAIMĖ. Jau 

“Dirvoje” buvo trumpai pami
nėta apie tai, bet noriu plačiau 
paminėti. Birželio 19 d. auto
mobilis užmušė Lietuvį vaiki
ną, Aleksandrą Straką, 15 me
tų, ir automobilistas pabėgo, 
palikdamas vaikiną ant kelio 
negyvą. Aleksandro tėvas mi
rė keturi metai atgal. Dabar 
gi paliko Aleksandro nubudus 
motina ir trys seserys. Velio
nis buvo iškilmingai palaido
tas su pamaldomis iš šv. Pran-

Aplankykit Elektriškai 
Įrengtą Namą

ciškaus Lietuvių bažnyčios, su 
graudžiu pamokslu, kurį pasa
kė Kun. šteigmanas. Laidotu
vėse dalyvavo daug Lietuvių. 
Palaidotas Kalvarijos kapinė
se.

Šio vaikino mirties priežas
tis buvo tokia. Jisai su drau
gu, Juozu Pajauju, irgi 15 m. 
amžiaus, važiavo dviračiu į li
goninę aplankyti Pajaujo tėvo. 
Juozas Pajaujis, atėjęs pas sa
vo draugą Aleksandrą pasivadi
no JI vykti kartu į ligoninę, ir 
jiedu abu sėdę ant dviračio lei
dosi važiuoti., Gryždami iš li
goninės pavažiavo nuošaliai 
miesto ant 90-to kelio. Tuo 
keliu važiuojant, užlėkė ant jų 
smarkiai važiavęs automobilis. 
Aleką užmušė vietoje, o Juozą 
sunkiai sužeidė. Kitas auto
mobilis paskiau privažiavęs ra
dęs Aleksandro lavoną ant ke
lio, tuoj nuvežė ton pačion li
goninėn kur abu vaikinai buvo 
apsilankę. Ligoninėje patyrus 
kas buvo tas užmuštas vaiki
nas, tas pats automobilistas 
važiavo į jo namus duoti žinią 
Aleksandro motinai. Važiuo
damas tuo pačiu keliu, tas žmo
gus pamatė grabėje prie kelio 
ir Juozą Pajaujį, gulintį be ža
do, kurį taip pat nuvežė ligo
ninėn.

NUSIŠOVĖ UŽMUŠĖJAS? 
Gegužes 20 d., 9 vai. ryte, sa
vo kabinete nusišovė vienas 
dentistas. Kada policija pra
dėjo tyrinėti, surado ženklus 
ant jo automobilio, iš ko spėja 
kad jisai diena prieš tai be jo
kio reikalo, gal but tyčiomis 
greitai važiuodamas, užlėkė ant 
tų abiejų Lietuvių vaikų ir vie
ną užmušęs, kitą pavojingai su
žeidęs, pabėgo. Kada sekan
čią dieną pasirodė laikraščiuo
se žinia apie tuos du vaiku, jis 
be abejo bijodamas bausmės ir 
žinodamas kad paklius, pats 
nusižudė. M. Subonis.

JONAS G. POLTER
LIETUVIS

NAMŲ POPIERIUOTO.TAS 
ir MALIAVOTOJAS

Darbas pirmos rūšies — at
liekamas greitai ir prieina

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

966 IDA STREET 
Telef: ENd. 0981

Heights, ir pamatykit tuos stebuk
lus kokius su mažais pinigais galima 
padaryti senuose namuose, pakei
timui jų į 1935 metu modernizuotus 
namus, ką su pagalba elektros gali
ma atsiekti.

Suvirs 10,000 žmonių matė tą na
mą. Atsilankymai nuolat daugėja, 
nes pirmesni lankytojai atsiveda ki
tus savo draugus ir šeimos narius
pamatyti tą įrengimą. Tas senas 
namas naujai nudažytas, įdėta nau
joviškos Venetian langines, įvesta 
oro tvarkymo prietaisai ir sudėta 
elektriški įrenginiai virtuvėje. Val- 
giij gaminimas ant elektriško pe
čiaus, kaip parodoma viršuje, yra 
tikras malonumas.

Tas visas namas atdaras visiems 
ir galit atvažiuoti- net ir sekmadie
niais, nuo 2 iki 9 vakare.

Pamatysit kaip tame name viskas 
modemiškai įrengta, bet labai priei
nama kaina, už mažą pinigą, tuomi 
tarpu atsiekta visi patogumai kokie 
tik žmogui reikalingi namuose, ypač 
šeimininkei virtuvėje.

Elektriškas pečius, kuris čia paro
doma, yra tik vienas iš modemiškų 
įrengimų virtuvei. Paskui yra elek
triškas šaldytuvas, maišytojas, ka
vos virdulis, laikrodis, ir visi kito
kį dalykai. Apsilankę tame name 
pamatysit daug įvairių sumanymų 
kuriais galit pasinaudoti.

Kuomet kitų kartą važiuosit per 
Heights, užsukit į naujai įrengtą 
elektrišką namą po antrašu 2881 
Washington Boulevard, Cleveland

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

Conrad Preschley
8501 Clark avė. Cleveland, Ohio

RICHMAN BROTHERS

TRYS KRAUTUVĖS CLEVELANDE
736 BROADWAY PROSPECT kampas ONTARIO

5716 BROADWAY _
Broadway krautuvė atdara iki 8 vakare Antradieniais 

ir ketvirtadieniais, šeštadieniais iki 9 vakare.

Mokslo Baigimui ir 
Konfirmacijai 

JUNIOR SIUTAI 
*15

Mieros 16 iki 20 Ekstra Kelines $3.50
Geriausios grynos vilnos medegos, siūti musų siu
vyklose, lygiai tokie pat kaip musų reguliariai vy

rams ir vaikinams rubai.
Visų spalvų, visų stilių, visų pavyzdžių, taipgi 

populiariški sportiniais pečiais modeliai.

RICHMAN BROTHERS



Kokiomis Ligomis Žmo
nes Miršta Lietuvoje
Kaunas. — Lietuvoj kasmet 

miršta apie 35,000 žmonių. Da
lies jų mirties priežastis sunku 
nustatyti. Tačiau daugelis žmo
nių miršta del įvairių sunkes
nių ligų. Centraliniam Lietu
vos statistikos biurui pavyko 
surinkti ir nustatyti kiek ir 
nuo kurių ligų Lietuvoje žmo
nės miršta. Pasirodo kad 1935 
metais per pirmus du mėne
sius mirė:

BALTIJOS VALSTY
BIŲ KONFEREN

CIJA

ku- 
už- 
St.

Lietuvos Kariumenės ir 
Visuomenės Susiarti

nimo Šventė

Džiova
Kit. užkrečiamom ligom 
Vėžiu ir kit. navikais 
Reumatizmu ir kt. tam 

bendromis ligomis
Nervų sistemos ligom 
Krajotakos organų lig. 
Kvėpavimo organų lig. 
Virškinamų org. ligom 
šlapumo ir genisalinėm 

ligom
Nėštumu ir gimdymo 1.
Odos ir kaulų ligom
Prigimtiniais trukumais 
Senatve 
Prievartos mirtimi 
Nuo nenustatytu ligų 

bei priežasčių
Palyginti su pernai metų tuo 

pačiu laiku, Lietuvoje žmonių 
mirtingumas padidėjo. 1934 
metais Sausio ir Vasario mėti, 
mirė 5,917 žmonių; šymet — 
7,744 žm.

Kaip 
giausia 
pavimo 
natvės.

791
179

107
339
483

1,164
364

108
90

155
316 

1,612
144

1370

matyti, Lietuvoje dau- 
žmonės miršta nuo kvė- 
organų ligų ir nuo se- 

Tsb.

SU KLAIPĖDOS SEIMELIU 
NESUTARIAMA

Kaunas. — Klaipėdos krašto 
direktorijos pirmininkas Ge
gužės pradžioje kreipėsi raštu 
Į einantį 
pareigas 
dangums 
iš penkių 
rektorijoje. Tačiau seimelio 
daugumos partijos tą pasiūly
mą atmetė. Iš to matyti kad 
Klaipėdos Vokietininkai tyčia 
vengia bendradarbiavimo Klai
pėdos krašte ir kelia visokį ne- 
pagrystą trukšmą. Tsb.

Seimelio
Hilpertą, 
partijoms tris vietas
Klaipėdos krašto di-

Tačiau

pirmininko 
siūlydamas

Kaunas. — Gegužės 6-8 die
nomis čia įvyko Lietuvos, Lat
vijos is Estijos užsienių reika
lų ministerių konferencija, 
riai pirmininkavo Lietuvos 
sienių reikalų ministeris 
Lozoraitis. Tai jau antra
baltijos valstybių konferencija 
po Baltijos santarvės sudary
mo, 
ja I 
j e 
tą 
ta 
bių bendradarbiavimo linijos.

Antroji Pabaltijo valstybių 
santarvės konferencija Kaune 
susirinko tokiomis politinėmis 
aplinkybėmis kurios jai prida
vė ypatingos reikšmės. Pir
miausia, tai prieš pačią konfe
renciją baigta sudaryti Pran
cūzijos ir Sovietų Rusijos su
tartis, kuri netiesioginiai pa
liečia ir Lietuvą, Latviją, Es- 
toniją. Saugumo klausimas 
Pabaltijo valstybėms sudaro 
pagrindinį bendradarbia v i m o 
reikalą. Tik patikrinus saugu
mą. yra galimas Baltijos vals
tybių politinis, ekonominis ir 
kultūrinis augimas. Del to an
troji Baltijos valstybių konfe
rencija saugumo reikalais jau 
rado naujas gaires ir naujas 
sąlygas.

Šiai antrai konferencijai te
ko susidurti su labai svarbiais 
uždaviniais, kurie iškėlė ir pa
didino tos konferencijos reikš
mę. Konferencija praėjo labai 
sklandžiai ir sutvirtino Balti
jos tautų bendradarbiavimą į- 
vairiose srityse.

Visos trys delegacijos prieš 
konferencijos posėdžius buvo 
priimtos Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos. Tsb.

Pirmoji tokia konfererici- 
buvo praeitų metų pabaigo- 
Estijos sostinėje Taline. Per 
suvažiavimą buvo nustaty- 
pagrindinės Baltijos valsty-

Kaunas. — Atsargos 
ninku, savanorių kūrėjų, 
liti sąjungos ir kai kurios 
organizacijos Gegužės 26 
suruošė kariumenės su 
mene susiartinimo šventę, 
organizacijos paskelbė 
menei atsišaukimą, 
tarp kitko sakoma:

“Ne skambus Šukiai bet sa
vanorių kraujas išpirko Lietu
vos laisvę. Nesenai rodos te
nutilo kulkosvaidžiai. Pakilus 
iš meigo pavergta tauta prane
šė pasauliui savo valią — no
rim gyventi nepriklausomą gy
venimą. Patvinę džiausgmo a- 
šaromis, kaimų' ir miestų gat
vėse telkėsi moterų, senių ir 
vaikų būriai sveikindami gryž- 

fronto brolius-perga-

TRUMPOS ŽINELĖS
šau

ki tos 
dieną 

VĖSUO
TOS 

visuo- 
k tiriame

drauge su gestan- 
gaisrais ėmė blukti

Budrus

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

“Dirvos” Admin.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa

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

J. SKINDER Dcpt. C
357 W. 63 St. Chicago, III.

LIETUVOS UŽSIENIO AT
STOVŲ PASITARIMAS

Kaunas. — Gegužės pradžio
je j Kauną buvo suvažiavę Lie
tuvos nepaprasti pasiuntiniai 
ir įgalioti ministerial užsieniuo
se: Dr. šaulys iš Berlino, P. 
Klimas iš Paryžiaus, J. Baltru
šaitis iš Maskvos ir E. Turaus- 

mi- 
už- 
St. 

Lie-

kas iš Prahos. Suvažiavę 
nisteriai, pirmininkaujant 
sienių reikalų ministeriui 
Lozoraičiui, aptarė daugeli
tuvos užsienių politikos klausi
mų. Tsb.

STONIS
R

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

NAUDINGIAUSIAS VAISTAS
V. Bickis, 1303 W. 64 St., Cleveland, rašo: Brangus draugai. Aš 

kenčiau nuo cxemos per pustrečių metų, bandžiau viską bet niekas man 
nepagelbėjo. Mano koja buvo labai prastoje padėtyje, tino iki pastorėjo 
dvigubai. Pagaliau aš pabandžiau ALBINA mosti ir per tris dienas ją 
naudojant galėjau pradėti vaikščioti ir dirbti. Atsikračiau exemos į du 
mėnesiu, mano oda pagražėjo. Pirma to net reikėjo pasiduoti ligoninėn, 
kur išgulėjau 20 dienų, nes negalėjau pavaikščiot. “ 
ALBINA mosti visiems kurie gerga su Exzema.

ALBINA MOSTIS galima gauti 1 uncijos dėžutė 
Kreipkitės tiesiog pas jos išdirbėją šiuo adresu:

MICHAEL BUNGARZAN 4514 Detroit Ave.

tančius iš 
lėtoj us.

“Tačiau 
čiais karo
ir musų džiaugsmas, 
priešo agentai, skleisdami pra
gaištingą savo akciją, užnuo
dijo tautos kariškumą nepriim
tinomis mums pacifistinėmis 
idėjomis. Pamiršę nepriklau
somybės kovų žygius, pasken- 
dom pražutingan nerūpestingu
mam Pasauliui aplink besigin- 
kluojant, nesąmoningai save 
raminamės buk krašto gyni
mas ir nepriklausomybės išlai
kymas esąs vien kariumenės 
reikalas. Pamiršom kad kariu- 
menė tik tuomet gali klestėti 
ir tinkamai atlikti savo uždavi
nius kai su jos darbu glaudžiai 
yra susidėjęs visuomenės gy
venimas.

“Kad ir pabudę iš miego, ta
čiau dar nesuspėjom nusikra
tyti kenksmingų vergiškumo li
kučių, kurie neigiamai veikia 
į musų tautos valstybingumo 
darbą. Nesenoje praeityje nuo
širdžiai trauktos karo dainos 
pradeda nutilti. ' Užmiršę pir
mąsias aukas, naudodamies jų 
išpirkta laisve, nejučiomis Į- 
klimpom negeistinai! sustingi
mam

“Laikas bėga, amžinai kar
todamas tą patį istorijos dėsnį: 
Kultūrinis ir materialinis vals
tybes gyvenimas gali klestėti 
tik tuomet kai jos užnugaryje 
stovi stipri kariumenė, kurios 
likimu gyvena kiekvienas pilie
tis.

“Tautos šio dėsnio nebojusios 
žuvo. Buvom ir mes suklupę 
savo laiku. Pasiryžėlių dėka 
atsikėlę nebekartokim istori
nių klaidų. Dabar savo priešų 
grobuoniškumą aiškiai matome 
— niekas apie tai neabejoja. 
Galimus jų puolimus atremti 
teįmanoma tik vienu keliu — 
būti visiems tinkamai pasiruo- 
šusienis gintis kad vėl kaip 
1918-1920 metais galėtume pa
rodyti pasauliui jog Lietuva 
yra tikrai verta nepriklausomo 
gyvenimo. O šią tiesą nūdien 
mes galėsim įrodyti tik tuomet 
kai savo krašto gynimo jiegai 
sunaudosim visas meterijales 
ir moralines galimybes”. Tsb.

Jonas Jarus ir Karolis Požėla 
buvo kiek pertraukę savo im
tynių rengimą, kaip buvo ren
giama per žiemą trečiadienio 
vakarais. Dabar atrodo kad 
jau greitu laiku vėl prasidės 
imtynių rengimas vasariškoje 
tvarkoje. Kurie myli tos rū
šies sportą vėl galės linksniai 
praleisti vakarus. Yra daroma 
planai ir sutartįs su geriausiais 
imtikais viso pasaulio. Plates
nių žinių vėliau bus “Dirvoje” 
ir Amerikoniškuose laikraš
čiuose.

Pas mus vis kas nors darosi 
paslaptingo, štai sužinojau kad 
žymus musų sandarietis veikė
jas, biznierius Jonas Brazaus
kas pasiryžo. važiuoti į Viso 
Pasaulio Lietuvių Kongresą, 
kuris įvyks šią vasarą Kaune. 
Reiškia. pasiryžo nepasilikti 
nuo ‘Dirvos’ redaktoriaus Kur
piaus. Butų gerai kad atsiras
tų ir daugiau Clevelandiečių 
kurio šią vasarą važiuotų į Lie
tuvą ir atstovautų savo didelę 
koloniją tame Kongrese. Kiek 
žinoma, Lietuva rengiasi sve
čius labai iškilmingai priimti.

Rūpinamasi redaktoriaus iš
leistuvėmis. Patyrus jog mu
sų “Dirvos” redaktorius Kar
pius vyksta Lietuvon, nekurie 
vietos veikėjai pradėjo rūpin
tis surengimu jam tinkamų iš
leistuvių. šiaip gi geros valios 
Lietuviai jau klausinėja kada 
cos išleistuvės bus ir. ar galės 
visi jose dalyvauti. Matomai 
visi nori kad “Dirvos” redak
torius važiuotų ir parvažiavęs 
į musų Tėvynę surinktų daug 
žinių apie ją ir mums parvež
tų. Daugelis jau prašo redak
torių aplankyti jų gimines Lie
tuvoje, ir patardinėja ką Kon
grese reikėtų Amerikos Lietu
vių naudai iškelti ir nuveikti. 
Kadangi Pasaulinis Lietuvių 
Kongresas yra istoriškas da
lykas, mums Clevelandiečiams 
yra svarbu savo redaktorių te
nai pasiųsti.

Kitos išleistuvės. Iš Cleve
lando į Kauno Kongresą vyks
ta ir žymus Cleveland© muzi
kantas, smuikininkas Vincas 
Greičius. Jam išleistuvės ren
giama Birželio'20 ; d., šv. Jur- 
'gib parapijos auditorijoje. Ti- 
kietas $1.00. Dalyvaukite, pa
remkite musų jauną srąuikinin 
ką, padrąsinkit jį jo kelionėn 
i musų gimtinę šalį, kurios jis 
nematė.

DAUGIAU PINIGŲ. Ohio 
I valstijose 458-se valstijos pri- 
I žiūrimuose ir koniroliuojamuo- 
! se bankuose pastaru laiku depo
zitai padaugėjo arti 9 milijonų 
dolarių suma. Viso tokiu bud u 
cuose Ohio bankuose depozitai 
siekė $981,387,629, arba $89,- 
93d,Q00 daugiau negu buvo Ko
vo 31 d. 1934 m.

Šis palyginimas parodo kaip 
žymiai pasikeitė bankų stovis, 
kiek daugiau pinigų sugryžo į 
bankus taupymui.

PENN SQUARE THEATRE 
šiame teatre, ant Euclid ir 

E. 55th St., bus rodoma, pra
dedant sekmadieniu, labai gra
ži Austrijoj daryta filmą, var
du “Kaiserliebchen”, tai yra 
viena iš puikiausių filmų ko
kios atgabenta iš Europos į šią 
šalį. Vaizduojama Austrijos 
Imperatorius Josef II, jo prie
tikiai keliaujant tarp savo pa
valdinių, neišsiduodant savo 
kilmės. Veikalas buvo rodytas 
kituose dideliuose Amerikos 
miestuose ir visur patiko.

MIRĖ. Gegužės 13 d. mirė 
Jurgis Tamošauskis. Palaido
tas Gegužės 15 d. Laitotuvėms 
susirinko daug žmonių, kurie 
oalydėjo į kapines. Velionis 
ilgą laiką gyveno tikėję, pas
kutiniu laiku sunegalėjo, ėmė 
sirgti ir mirė. Jo noru buvo 
kad palaidotu Akrone, kas ir 
išpildyta. Liko žmona, Petro
nėlė, sesuo Magdė, švogeris K. 
Puišis ir kitų giminių. Lai bu
na jam lengva ilsėtis amžinai 
šioje išeivijos šalyje.

Susirgo p. Valatkienė, gydo
ma Peoples ligoninėje.

Taipgi pasidavė į Peoples li
goninę p. Rokienė, 
greito pasveikimo.

UŽGĖRĖ NUODŲ.
24 d. Ona Grybaitė, apie 21 m. 
amžiaus mergina, užgėrė nuo
dų, kaip spėjama, tikslu nusi
žudyti. Bet nuvežta ligoninėn, 
kur suteikta jai skubi pagalba, 
ir sako gyvasčiai pavojaus nė
ra. Tokio jos pasielgimo prie
žastis neaiški.

PIKNIKAS. Seni ir jauni, 
rengkitšs į SLA. 354-tos kuo
pos pikniką, kuris įvyks Birže
lio 9 d., Amelian’o farmoje. 
Bus gera muzika ir kitokių vi
sokių pramogų. Komisija.

Linkėtina
Kalnas.

Gegužės

Taigi rekomenduoju

už $1, 3 unc. už $2.
(23)

Cleveland, Ohio

“DIRVO” AGENTAS 
PITTSBURGHE 

Prenumeratas priima Ameriko
je ir Į Lietuvą 

P. RAJAUSKIENĖ 
135 South 19th Street
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TEATRO VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
Cleveland, Ohio6820 Superior Ave.

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
galima siųsti pašto ženkleliais)

AMERIKA PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi..............................

AKIS Už AKI, DANTIS Už DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p.

AUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi............................

DVI SESERĮ -— Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi....................

DŲ BAILIU — Komedija viename veiksme. : Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi. ....................

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi.................

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi............................

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p....

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai..............................................................................

KOMEDIJeLeS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi........................................

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.

MES Iš NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 

111 pusi.............

KADA 
trijų 
vyrai, 3 moterys.

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi...........................................................

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

$1

25c

15c

15c

50c

15c

50c

35c

45c

25c

10c

50c

5c0

35c

15c

10c

30c

25c

drama viename veiksme, iš
v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.
Keturių veiksmų kome-
5 pašaliniai. 35 pusi. 45c
— Drama trijuose veik-

“ ' 30 p. 15c

15c
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(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) -
Lithuanian Funeral Home iĮ

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 i ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- = 
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- = 
širinkimo. Reikale telefonuokit. =

6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
uiuiiuiiiiiiiijiiiiiiiiiiiitJiiiiinJiiiiiiuiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiĮiiinuiP

Kelios dienos atgal, visos 
moterėlės važiavo" į pp. Samue
liu namus. Manau sau, nuva
žiuosiu ir aš pažiūrėti kas ten 
tokio bus. Nagi žiuriu, pilna 
stuba moterų ir merginų, o p-lė 
Onytė Samuolytė tik priiminė
ja dovanas ir dėkoja. Manau 
sau, kas čia to viso kaltinin
kas? Ogi žiuriu, musų Dr. Jo
nas J. Kamesis ineina.... Tai 
buvo p-lės Onytės apdovanoji
mas (wedding shower) prieš 
jos vestuves su Dr. Kamesiu. 
Laimingas, daktare, kad įsto
ji į musų vedusių draugiją.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ja, viena iš seniausių ir turtin
giausių Clevelando Lietuviškų 
draugijų, rengia savo didelį me
tinį pikniką, kuris įvyks sek
madienį, Liepos 21 d. Plačiau 
apie tai bus pranešta vėliau.

Jonas Jarus.

PIKNIKAI. Birželio 2 d. 
įvyksta piknikas šv. Kazimie
ro . draugijos, naujos- parapijos 
darže.

Birželio 16 — Corlett Lietu
vių Moterų Klubo,- Neuros far
moje.

Birželio 16 — LRKSA. 8-tos 
kuopos, naujos parapijos darže.

FARMĄ Į NAMĄ 
farma, daug gerų 
niailės prie Ashta- 
kelias. Noriu mai- 

Klau- 
(22)

MAINYSIU
35 akrų 

budinkų, 3 
bula, geras
nyti į namą Clevelande. 
skit telefonu:

GArfield 1330

I SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

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

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

Arklių Lenktynes
BAINBRIDGE PARK
Geg. 30, Liep. 6—33 Dienos 

Pirmas jojimas 2:15 po pietų 
nelis 
Moterims ne- 

ir Penktad. 
išeina 1:00 po

Lis ar 
Inejga tik 25c. 
mokamai Pirmad 
ERIE traukinis 
pietų. Abiem pusėm tik 50c.

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 
tokių ligų.

C. 
1117 
Telef. ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypaijškai mane galit matyt nuo 

9-—12 ryto ir 5—11 vakare)

PAKELTIS 
E. 79 St.

ir visokių ki- 
(18)

APTIEKA
Cleveland, O.

ENd. 8534

C. E. YOCHUS
Lietuvis Rūbų Siuvėjas

NAUJOJE VIETOJE
Siuva Moteriškus ir Vyriškus

Rublis
VALO IR PROSIJA
Patyręs savo darbe.

9309 Wade Park Ave.
VAŽIUOSIT LIETUVON?— 

creipkitės j “Dirvos” . Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

©

©
©
©
©
©

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi..................

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi.............................

KONTRIBUCIJA
karo nuotikių. Vaidina 9

KLEBONAS KALTAS — 
dija; vaidina 4 vyrai ir

LIZDAS NAMINIO LIŪTO
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai.

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gelė 34 pusi, didumo....................................................... 25c

MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi........................

MEDICINOS DAKTARAS •—■ Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi..........................................

MONOLOGAI — Trys, pritaikyti scenai ................
MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra

ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi...........
NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai

dina 27 vyrai, 2 moterys. >51 pusi..........................
N ASTUTE — dviejų veiksmų drama; vaidina 4 

vyrai, 2 moterys. 30 pusi...................... x...............
PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik

sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi...................................... 10c

25c

20c

10c
10c

15c

25c

15c

PINIGŲ NeR’ — Komedija viename akte; vaidina
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi......................................

PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys- 
3 vaikai. 110 pusi.......................................................

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll

10c

50c

20c

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi..........................................

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi...............

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p.............

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi................

RUSIJOS CARAS — Monologas .................................
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p........
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI —- keturių veiksmų trage

dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p...........
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi........
SNIEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy

rai ir trys moterys. 62 pusi.....................................
ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 

1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieškant...........................................................................

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p....

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.

ŠVENTADARBAI — patriotine vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi......................................

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė.......

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi.........

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—'Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai...................................... I

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-tragedija 5 
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 (moterys.^,182 p. <50c

/. ;'>. ‘ i '■ . 'A t
ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komediją. (’Vaįdi- ' 

na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pūsi.f50c

50c

60c

10c

20c
10c

35c

10c

35c

25c

50c

25c

25c

10c

25c

10c

25c

50c
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS Youth’s Forum 
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd, 4486- •Atdara vakarais

Jaunoji Birutė Labai 
Gražiai Pasirodė

Praeitą sekmadienį, Lietuvių 
salėje, salės papuošimo naudai 
programe, pirmą kartą pasiro
dė Jaunosios Birutės choras — 
jaunamečiai vaikai ir mergai
tės, nuo 7 ik 15 metų amžiaus.

Reikia pasakyt kad jaunimas 
pasirodė labai gražiai, kad net 
visi stebėjosi jog su jaunaisiais 
tokiu trumpu laiku galima pa
daryti taip puikų programą.

Kreditas už tai priklauso p. 
Onai Karpienei ir Adelaidei Mi
liauskaitei, kuriodvi per pus
antro mėnesio sumokino buri 
iš virš 40 jaunuolių, kurių tūli 
mažai Lietuviškai tesupranta.

Programas susidėjo iš dainų 
viso choro, kuris pradėjo vaka
rą su Lietuvos Himnu, o baigė 
su “Eisim, Broleliai, Namo”, ir 
kitomis, iš Lietuviškų šokių ir 
žaidimo “Aguonėlės”, kame da
lyvavo visas choras.

Paskiras programo dalis iš
pildė: Lillian Maziliauskaitė — 
akordionu; Stella Ivanauskaitė, 
Angela Venčkauskaitė ir Hele
na Radzevičiūtė pasakė eiles; 
Darata Lukas, Helena Butkus 
ir Ona Kuncaitis — pašoko; 
K. Yurgelis — akordionu; Jo
nas Polteris — burnine armo
nikėle: Albertas Jarus — pia
nu. Dainavo: Florence Alek
naitė dainavo solo ir paskiau 
su Helena Butkiiite — duetą; 
Elenore Dailyda, Julia Mudrau- 
skaitė ir Helen Micelis — dai
navo ir šoko “Trys Sesutės”; 
Helena Butkus, Florence Moc
kus, Margaret Radzevičius ii 
Lilian Maziliauskas padainavo 
kvartetu.

Viskas viršminėto išėjo la
bai atsakančiai. Po to sekė 
“Noriu Miego’, “Aguonėlė” ir 
“Suktinis”, ir programas baigtį' 
dainomis, kurių paskutinė bu
vo, “Namo, Broleliai. . .”

Visi vaikai ir mergaitės bu
vo apsagstyti Lietuvos vėlia
vos spalvų papuošalais.

Po programo buvo šokiai, 
kuriems grojo Jono Apanaičio 
orkestras.

Publikos buvo nedaugiausia 
nes oras buvo labai šiltas, pir 
ma tikra diena vasaros, kurios 
taip ilgai laukta, taigi žmonės 
norėjo pabūti laukuose.

Tam vakarui valgomų reik
menų padovanojo: New Deal 
Bakery, Frank Kuncaičio kep
tuvė, šeštokas ir K. Stonis.

Pinigais aukavo: Čepliauskas 
$1, Dabulis $1, Ivinskas $2.

Sale atliko keli desėtkai dola- 
lių pelno.
Apie Jaunosios Birutės Chorą

Rengiantis programui, jauni
mas buvo labai entuziastiškas, 
nes tai buvo jų išviso pirmas 
pasirodymas Lietuvių salėje. 
Nekurioms šio jaunimo motinė
lėms šiek-tiek ir kaštavo, ne. 
kad ir mažos mergaitės ar ber
niukai, eidami pasirodyt publi
koje, norėjo dėvėti naują suk
nelę ar kitokį rūbelį ar papuo 
šąlą, taigi reikėjo ir nupirkti.

Nuo šio vakaro. Jaunoji Bi
rutė tankiau pasirodys Lietu
viškuose programuose. Linkė
tina jaunimui laikytis krūvoje 
o visi tėvai prašomi leisti savo 
vaikučius į chorą, jie visi bus 
išmokyti naujų dainų, žaislų, 
šokių, ir išauklėti patrijotinėję 
Lietuviškoje dvasioje.

Štai Jaunieji Birutiečiai ku
rie dalyvavo programe: Lillian 
Babrauskas, Stella Vaitkus. Ju
lia Mudrauskas, Angela Venc- 
kauskas? Anna Martinkevičius, 
Helen Paulauskas, Elenore Dai
lyda, Helen Radzevičius; Stella 
Ivanauskas; Helen Butkus; An
na Kuncaitis, Frank Kuncaitis; 
Alfonsas Mudrauskas, Florence 
Mockus, William Martinkevi
čius. John Martinkevičius. Mil
dred Malainy, Irene Dailyda, 
Nellie Skarnulis, Lillian Maži- j 
liauskas, Margaret Radzevičius, 
Helen Macelis, Stanley česna- 
vičius, Edward Malainy, Julia 
Mičelis, Leo Mičelis. Aldona ir 
Ruth Miščikaitės, Ruth ir He
len Galdikaitės, Lillian Vilčins
kas, Frances ir Jonas Polter, Į 
Veronica Brazauskas, George j 
Saukevičius, Elenore Remeika, 
Elenore O’Bell, Genevieve Bas
ko, Florence Alekna, Dorothy j 
Lucas, Ralph Mockus, Marie] 
Saukevičius.

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

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

I “DIRVOS” REDAKTORIUS 
VAŽIUOJA LIETUVON. Adv. 
Skipičiui atsilankius Clevelande 
ir išdėsčius Viso Pasaulio Lie
tuvių Kongreso svarbą, “Dir
vos” redaktorius Karpius pasi
ryžo važiuoti į Lietuvą daly
vauti tame Kongrese, kad Cle
velando didelė Lietuvių koloni
ja neliktį be atstovybės.

Tuo savo atsilankymu Lietu
voje, p. Karpius pasistengs ap- 
važinėti daugelį Lietuvos vie
tų, kurias aprašys “Dirvoje”. 
Pargabens naujų muzikos kuri
nių dainininkams, kokių tik 
galės Kaune rasti; parveš nau
jų scenai veikalų, kurių Ame
rikoje jau pradėjo pritrukti.

Toliau, išrūpins Draugijoje 
Užsienio Lietuviams Remti at
sakančių rankvedėlių Lietuvių 
jaunimo mokyklai, kuri bus 
pradėta ateinantį rudenį.

Apie p. Karpiaus išvažiavi
mo dieną bus pranešta vėliau.

Kurie nori kartu važiuoti į 
Lietuvą kreipkitės į “Dirvos 
agentūrą platesnių informaci
jų.

KORTAVIMO VAKARĖLIAI. 
Gegužes 23 d., Lietuvių Mote
rų Klubas Stonio restaurante, 
viršuje, turėjo kortavimo va
karėlį Dariaus-Girėno pamink
lo naudai. Pelnyta keliolika do- 
larių.

Gegužės 25 d., Moterų Rate
lis turėjo kortavimo vakarėlį 
p. Kančių namuose. Užpelnė 
keliolika dolarių Lietuvių Kam
bario rengimui Pittsburgh© 
Universitete.

MIRĖ LIETUVIAI
Birželio 26 mirė Jonas Kup

činskas, 52 m. amžiaus, našlys, 
nuo 1444 E. 63 St. Liko duktė 
Mrs. M. Morgan. Palaidota 
Gegužės 29 d. iš šv Jurgio baž
nyčios, Kalvarijos kapinėse.

Geg. 26 d. mirė Marė Radze
vičienė, 52 m. amžiaus, nuo 
5217 Luther avė. Liko vyras, 
Petras, taipgi keli sunai ir duk
terys. Laidojama penktadienį, 
Gegužės 31 d., Lakeview kapi
nėse.

Laidotuvėmis rūpinosi laido
tuvių direktorius Nikodemas 
Wilkelis.

IŠGAMŲ DARBAS. Prie vi
sos daugybės gerų Clevelando 
Lietuvių, randasi keletas ir iš
gamų, kuriems priklauso visų 
Clevelando Lietuvių pasmerki
mas. štai kokiais purvinais 
larbais jie užsiima.

Atvykstant į Clevelandą p. 
Skipičiui ir vietos Lietuviams 
surengus viską kuopuikiausia 
jo priėmimui, tie keli išgamos 
susitarę bandė atlikti savo pur
viną darbą, bet nieko neatsie
kė. Jie Gegužės 18 dieną pa
telefonavo į WJAY radio stotį 
norėdami ten pertikrinti kad 
Adv. Skipitis Gegužės 19 d. 
Clevelande nebus ir per radio 
nekalbės. .. . Policijos 13-tan 
Precinctan patelefonavo kad 
automobilių paradas į Darželį 
neįvyks, kad policija nesiųstų 
policijantų su motorcikliais pa
radui vadovauti....

Nors tomis savo išgamiško- 
mis pastangomis tie gaivalai 
nieko nepešė, bet čia parašau 
apie tai kad visuomenė žinotų 
kokių niekšų musų tarpe yra 
ir kad juos stengtųsi išrasti ir 
paniekinimu atstumti iš savo 
tarpo. Jų melagysčių niekas 
nepaklauso, bet mums dirban
tiems praneša, ir tada sužinom 
kokių niekšų turim. Rep.

NUSKRIDO I NEW YOR- 
KĄ. Pirmadienį Clevelande bu
vo sustojęs Lietuvis lakūnas iš 
Chicagos, kuris skrido į New 
Yorką. Bet tai buvo ne Vait
kus su savo “balta gulbe”, o 
lakūnas Antanas Kiela, kuris 
gabeno lėktuvą New Yorko 
Lietuvių Dariaus-Girėno Avia
cijos mokyklai.

Kiela yra gabus lakūnas. 
Kadangi skrido mažu lėktuvu, 
o oras pasitaikė būti vėjuotas 
ir artinosi lietus, jis pasiryžo 
Clevelande pernakvoti, vietoje 
išstatyti lėktuvą pavojun. Iš 
Clevelando išskrido antradienio 
rytą ir už kelių valandų pa
sieks New Yorką.

Laimėjo Paišybos Mok- 
stlo Stipendiją

Edvardas Velička
Jaunas Clevelando Lietuvis, 

Edvardas Velička, 18 m. am
žiaus, laimėjo visam metui sti
pendiją (scholarship) studijuo
ti paišybos Ohio Valstijos Uni
versitete, Columbus, O.

Edvardas šią žiemą dalyvavo 
visų Ohio High mokyklų meno 
studentų meno konteste ir lai
mėjo paišybos mokslo tęsimui 
stipendiją. Prie to budo apdo
vanotas pinigais ir garbingo 
pažymio medaliu.

Meno mokinių kontestą su
rengė ir stipendijas skyrė vie
nas New Yorko žurnalas, Scho
lastic Magazine.

Edvardas Velička šį rudenį 
jau išvažiuos į Ohio State Uni
versitetą tęsti paišybos mokslą.

Dabartiniu laiku Edvardas 
turi užsiėmimo prie Cleveland 
Shopping News piešimo sky
riuje.

Edvardas baigė Clevelando 
East Tech mokyklą šią žiemą.

Jisai yra sūnūs Benedikto ir 
Bertos Veliškų, plačiai žinomų 
Lietuvių biznierių, nuo 8101 
Pulaski avė., kur jie turi val
gomų daiktų parduotuvę jau 12 
metų.

Benediktas Velička paeina iš 
Vilkijos parapijos, Kvesų kai
mo, atvyko Amerikon 1911 m. 
Poni Veličkienė atvežta Ame
rikon jauna mergaitė, kilus Kė
dainių mieste.

Kartu su šio gabaus jauno 
Lietuvio tėvais džiaugiasi ir 
visi Clevelando Lietuviai kad 
musų tarpe randasi tokių ga
bių jaunuolių, kurie gauna pri
pažinimą net plačios Amerikos 
jaunuolių tarpe. Rep.

PADĖKA, šiuomi dar nori
me pareikšti keletą žodžių są
ryšyje su didele Lietuvių Kul
tūrinio Darželio diena, kuri at
sibuvo Gegužės 19, atsilankius 
Lietuvos svečiui Adv. R. Ski
pičiui.

Reikia padėkoti Liet. Kata
likiškų Draugijų Sąryšiui ir 
tautinėms draugijoms, kurie 
buvo pasiėmę bendrai rengti 
Adv. Skipičiui priėmimą, bet 
kada tapo pakeista jo atsilan
kymo diena, jų komitetas suti
ko gerb. svečio prakalbų ren
gimą perduoti Lietuvių Darže
lio Sąjungai, kas išėjo Darže
liui didele nauda, nes pasidarė 
virš $240 pelno, kaip jau per
eitame “Dirvos” numeryje bu
vo minėta.

Gerbiamam svečiui p. Skipi
čiui didelė padėka priklauso už 
jo tokią puikią, įspūdingą ir 
naudingą kalbą, kurios Cleve
lando Lietuviai niekad neuž
mirš ir patį svečią visada mi
nės. Darželio Valdyba.

PIKNIKAS
Rengia šv. Kazimiero Dr-ja
Sekmadieni, Birželio-June 2 

pradžia 1 vai. po pietų 
NAUJOS PARAPIJOS Darže 

bus gera muzika šokiams 
Visi prašomi dalyvauti, sma

giai praleisit laiką su savo 
draugais.

(22) Komisija.

Piknikams Vieta
Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj Ohio 

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

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

Pro salės šoną yra bėgantis upe
lis, yra prūdas maudymuisi'.

Lietuvių Ūkininkų Draugiškas 
Klubas jau užėmė vietą keliems pik
nikams.

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

A. LETIS
R 4 Box 100 CHARDON, O.

Editor—Peter Skukas

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

CHILDREN’S PROGRAM 
May 26, 1935 ;

One of the most impressive per
formances every to be staged at the 
Lithuanian Hall took place on Sun
day, May 26.

Although it was witnessed by a 
very small attendance, it is in our 
belief the beginning of a movement 
amongst local Lithuanian children 
which promises to bear fruit a 
hundred fold.

All credit and tribute to Mrs. Anna 
Karpius and Adelaide Milauskas for 
the very excellent manner in which 
they trained and drilled these chil
dren, into a smoothly working, sing
ing, dancing and stunting troupe.

After the performance the child
ren were served with refreshments, 
donated by generous, civic-minded 
Lithuanian business people.

These kiddies will again make a 
public appearance on WJAY’S par
ade of the nations day, Fourth of 
July, to be put on at the Cleveland 
municipal stadium.

Here’s wishing the promoters, 
i directors, and the children proper 
continued success, which can well 
t>e expected, after such a splendid 
showing displayed upon their first 
appearance.

YANKEE’S STAR SOUTHPAW 
TAMULIS IS A LITHUANIAN
Stocky Vitaulis Tamulis, left-hand

ed Lithuanian pitcher for the New 
York Yankees, is considered in base
ball’s circles as one of the better 
pitchers in the league, at present. 
Some weeks ago, it was this star 
left handed flinger who shut out 
the Cleveland Indians, and a week 
previous had also humiliated them 
by hodling them to the short end 
>f the nine innings.

The able Vito is a product of a 
Newark farm, where, no doubt, his 
preparatory days primed him for 
his work.

CELEBRATES TWENTY-FIFTH 
ANNIVERSARY QUIETLY

A quarter of a century may not 
seem long when one looks back over 
it, but Mr. and Mrs. Joseph Staple, 
1320 Russel! rd., are actually about 
to witness their silver wedding an
niversary this June 13th, and to 
the many friends who know them 
will hardly believe it for the ocuple 
have withstood times and tempest 
without taking its toll in appearance 
so young thej! look- D'ecoration day 
marks Mrs. Ann Staple’s 45th birth
day and when August the 13th 
rolls around, 'Joseph will be just 52.

Their threė grown children are 
well on into life’s way with Eddie, 
the youngest, graduating from high 
shool in a year or so, Helen, now 
for several years established as a 
laboratory assistant and Mrs. Adel 
Young, oldest daughter who has for 
several years been married.

We sincerely hope that the af
ternoon of their lives will be filled 
vith much sunshine and jcy, deserv- 
ng they are of it.

SKUKAS-ZUKAS WEDDING
The wedding of Miss Ann Skukas, 

1128 E. 72nd St., to Mr. Andrew 
Žukas, Toledo, Ohio, will take place 
at St. George’s Church, Saturday, 
June 1, at 9:45 A. M.

Later in the evening, the recep
tion will be held for the immediate 
relatives and close friends at the 
bride’s home.

Directly after the reception, the 
newly wedded couple intend to make 
a honeymoon trip to Yellowstone 
National Park. They will then make 
their home in Toledo, Ohio.

KAZLAUSKAS - KAZLAUSKAS
To be united in holy matrimony 

at St. George’s Church, and one girl 
in a thousand Lithuanians who won’t 
change her name, is Miss Malvina 
Kazlauskas, 1407 Giddings Road, who 
will be married to Mr. Joseph Kaz
lauskas, 1240 Addison road, Satur
day, June 1.

Reception for the guests will be 
held at the Lithuanian Hall, 6835 
Superior Avenue.

IN WOODCLIFF, N. J.
Well known pianist and all-around 

’ady, Mrs. Aldona Wilkelis, Cleveland, 
:s now in VVoodcliff, N.J., visiting 
the sister of her husband Mr. N. 
Wilkelis, Lithuanian Funeral direc
tor here.

TO DUBOIS
Mrs. Florian Saukevich, 1516 E. 

70 St, Cleveland, is visiting her 
folks in DuBois. Many Cleveland
ers were formerly of this town.

FROM CUSTER, MICHIGAN
Mr. John Žukas, brother of Andy 

who is to marry Miss Ann Skukas 
this Saturday, is here in Cleveland 
making preparations for the coming 
event and will be the best man in 
the wedding group. Mr. Žukas also 
stopped in at the Dirva office to 
watch the making of the “Dirva.”

NAUJA MĖSOS KRAUTUVĖ
Pranešu Lietuviams jog ati

dariau mėsos parduotuvę 3815 
Payne Ave., buvusią Wagfahrt 
krautuvę. Parduodu kiaušinius, 
sviesta ir geriausia mėsa.

JERRY’S MEAT MARKET 
3815 Payne Ave. (25)

Phone: ENdicott 4486

UNCENSORED
SIDE GLANCES

BY K. J. M.7

Ooo-la-la
Unfair competition, I calls it. 

Meaning—Mrs. Anna Karpius being 
director of the children’s program. 
No, I am not discrediting her direc
torship one iota, but with a May 
West shape such as she possess, 
don’t you think it sort of divided 
the men’s attention, while standing- 
on the middle of the stage, directing 
the children?
Buddy!

If Genevieve Petraitis was a pop
py, I wouldn’t mind being a buddy 
to some poor veteran, by wearing 
her in my lapel. I’m not just having 
something to say, either. What sur
prises me is....if just seems like 
yesterday that she was dancing to 
the tune of a hickory stick, and 
now, right before my very eyes, a 
woman, polkaing to the tune of 
an orchestra leader’s baton.
Oo wah!

K. J. M’.s latest discovery has 
just been unearthed! While watch
ing the performance,, Mrs. John Ja
rus was explaining to a friend that 
she is, and has been, the housekeep
er for the doctor who failed to make 
a mistake when he brought Peter 
Skukas into the world. I bet Pete’s 
face was red. It’s a small world, 
eh’ Pete ?
Sentimental

Alex Banys, actually was on the 
verge of tears while delivering his 
unanounced speech. The reason 
. . . .When the little children sang 
the Lithuanian anthem, it brough 
back memories of his childhood 
days. He explained that when he 
was a child, they would have been 
massacred by the Cossacks, if they 
had sung that same song.
Loyal!

Mary Davis certainly is to be 
classified as a loyal supporter of 
Lithuanian Hall affairs, coming 
away from a picnic some fifteen 
miles out, just to be at this pro
gram. That’s the spirit, Mary: only 
next time bring the picnic to the 
hall, you can do it, too.
Oddities...........

Mr. Karpius with sport shoes........
Patsy Saike not selling tickets........
Mary Baranauskas minus her two 
sisters........ John Jarus not acting in
the capacity of master of ceremon
ies........ Adelaide Milauskas going
home early.

o o o

FAMOUS ANSWERS TO 
FAMOUS QUESTIONS

NOTE: — These answers are not 
necessarily in accord with the opin
ions of the management of this 
paper. . . .but who cares.

Q.—What happened to the Pinch- 
Hitter?

A.—Exactly the same thing that 
happened to Peter Skukas’ “Weak
ened by Week-end”, Ann Usalis’ 
“K of L Spotlight,” and the article 
signed “The Black Sheep.”

Q.—Why does Bill Darulis blush 
when someone mentions Youngstown?

A.—Among many probably an
swers this one seems most suitable. 
....He probably recalls that mem
orable basketball game, when he 
sorta took the candy away from the 
Youngstown babes.

Q.—Who is Sappo?
A.—Why everyone knows who 

Sappo is. For the benefit of those 
who don’t. ... he’s the most original 
snappiest snooper on the staff of 
the “Forum”.

Q.—Where does Ann Milicke get 
her beauty?

A.—Not knowing Ann, but often 
hearing that the Super-Snooper is 
an excellent judge of beauty, I in
timate. .. .perhaps she is spending 
quite a lot of her time in the coun
try air, away out in the wilds of 
Youngstown. Only Ann’s concern 
is not centered on the fresh air.

Q.—Who is the bird they call 
Peter Skukas?

A.—Pete’s the bozo who g-oes thru 
a revolving door on somebody else’s 
push.

Q.—Why is K. J. M. ashamed of 
his identity?

A.—K. J. M. conceals his identity 
not because he is ashamed of it, 
but because he is proud of it. Ele
mentary my dear S. S., elementary.

Q.—Who is the loudest bass in 
the A.L.S.C. Chorus?

A.-—Pure and simple—Hank Hol- 
lish.

The above answers are in reply 
to the Super-Snooper’s queries of 
last week. Tey’re another reason 
for concealment of identity.

MARYLAND DECLARES LITH. 
DAY COMMEMORATION

Witnessed by Dr. M. Bagdonas, 
Lithuania’s Charge d’ affaires, Gov. 
Harry Nice, of Maryland, signed a 
resolution proclaiming February 16, 
as Lithuanian Independence Day in 
Maryland.

Instrumental in having the legis
lature act on this work is Judge 
of Baltimore, Md. A delegation of 
some fifty other Lithuanians wit
nessed the occasion.

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

AKRON
Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

Ho hum! It looks like the sum
mer sunshine is beginning to take 
effect. There’s our Super Spy Sap
po out in the rough battling with 
old man par. There’s our newly 
found Alliance spy, Seldom Sober 
Sousy, snoozing in the shade of a 
blossoming apple tree. There’s our 
umsteen other spies here, there, 
and everywhere doing this, that, and 
the other thing, so that it looks like 
the chief himself will have to fill 
up this space.

But how can one be expected to 
be out snooping when all of nature’s 
splendor is just beginning to take 
life on anew. Just look around you. 
See the apple trees in bloom and 
feel the fragrant breeze that scat
ters the pink and white petals over 
nature’s new coat of green. See 
the dandelions, dotting the meadows 
with their golden buttons; violets 
shyly lifting their heads in the fence 
corners. See the tulips lifting their 
gorgeous faces to old man Sol who 
is sending forth his golden streaks 
of soothing sunshine. See the thou
sands of bees seeking honey in their 
blooms and listen to their droning 
hum making sweet music. See (Jm 
bobolinks teetering on the top moR 
bough of a tree, and pouring forth 
from their feathered throats the 
most beautiful melodies.

Ah! what a blissful season, and 
how I feel the poetic urge tugging 
at my heart strings, and how I yearn 
for the golden inkpot of some great 
poet. But alas me, just a simple 
snooper,... .but no, wait, I’ve got 
an inspiration. Listen:

A bluebird sang to me today. 
Warbled all my cares away

Sang of sunshine and of rain.
Told me summer is here again.

By and through that melody 
Courage was restored to me.

A bluebird sang to me today 
God walks again the earth’s 
highway.

Ah! what an inspiration! May
be I ought to quit this snooping 
racket and take up a more refined 
form of self-expression. But no, 
the readers crave snoops so the 
Knowsey Knoos must go on. So 
here goes.
CORRECTION—There was an error 
in last week’s column. We stated 
that Pat Roman’s wife was the 
boss of the house. Pat denies this. 
He maintains he is the boss; his 
wife is only the general manager, 
superintendent, cashier, etc.
BEEBEE—Bruno Bartkus says the 
word Ego describes him perfectly 
because Egoes for all the women.
RUMBLE “SEATS—Last week Tony 
Waller did not fall asleep in the 
rumble seat while riding with a 
girl. However, the girl. Adele Mil- 
licke, states that he might just as 
well have slept for all the good he 
was to her.
FRENCHMEN BEWARE—If any 
of you girls want the thrill of your 
life, get Bill Darulis to tell you 
about the first time he received a 
French kiss from a girl. It’ll burn 
you up. In fact its too hot for this 
column or we would publish it in 
detail.

BROOKLANDS—Hank Hollish says 
that the only reason that keeps 
him from go ng on an international 
vaudeville tour with his own com
pany, is that he can’t depend on 
Pete to feed and water the canary.
SPECIAL FLASH—Did you know 
that th.... oh, oh, time to quit. I 
see the Akron gang getting all set 
to set out for the Steeltown, to

GERIAUSIA PIKNIKAMS VIETA
Arti miesto — J. MACHUTOS DARŽE — Green Road

Naujai pertaisyta, šokiu salė pagerinta, įvesta elektros švie
sa — didelis baras — daug suolų sodne. Tinka rengti pikni
kus šventadieniais ir naktinius išvažiavimus. Yra liuosų ge

ru dienų vasariniuose mėnesiuose. Kreipkitės tuojau.

A. WIR.BICKAS
užlaiko gražią užeigą

ADIYĘ IR VALG YKLA
Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue

Vasarinių Skrybėlių Dienos!
JAU PRIBUVO!

Įsigykit sau Šiaudinę Skrybėlę Tuojau!
Didžiausias pasirinkimas naujausių stilių ir pavidalų 

SPECIALIAI NUPIGINTOS PO

$1.00 — $1.45 ir $1.94
Tikros Panama Skrybėlės — $2.89

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

6820 Superior Ave. Cleveland. 0 

take in the big Youngstown Lith
uanian Social Club’s offerings. Hey, 
sonny, drop this in the mail, I’m 
heading for Youngstown to see what 
I can see. So Toodle-oo tweet
tweet, and pleasant thoughts, till 
next week.

o o o

Deer cheef,
jest a cuppie words 2 let yew 

no iyem oak an stil awn tha jawb. 
i get soarta hoemsik tha otther dai 
sew i tuk tha awpertoonitee 2 vis- 
set mi ol hoem town wen sum ov 
thees steil tawners drave oaver to 
the akkren soshul klubs dantse an 
plai. for sum reezun er uther own- 
ly won awterfool ov peepil kud goe. 
this simpelfyed matters fer mie 
sinse i kud wawch ent awl at wunts.

knot wishen 2 bee scene i desid
ed 2 wride awn tha rueff ov tha 
awter. wel cheef, yew no that 
frum this pesitshun yew kuddent 
xpeckt mie 2 sea ennything, butt 
i deeducket that thei wear halving 
a wowe ova tiem insied kuz tha 
ol awter shur. bowntsed an shuk 
mie plentee, or maibee tha rode 
wuz know gud, an boay did i get 
skaired, the kar shukk so much thet 
eye wuz loozing mi grippe awn 
topp wen ol laidee lukk kum mi 
weigh an oapend up an litel whole 
in tha bakk tyer. i wuz aibei 2 
reesitchooate miselve wile thei fickst 
ut. An cheef. yew shudd here tha 
dryver kuss (thets jest enother word 
fer sware) tsk, tsk, i wisht i new 
hoo hee waz. o wel, it dint maik 
mutch diffrents kuz tha ownlee lai
dee in the kroud wuz his cisster 
hellun. wee finealli reeched gud 
ol akkron butt tha plai wuz awl- 
reddy oaver an ure oarkesstra wuz 
sew gud that i went unto a knor- 
nur an dosed off et wunst. (2 sleap) 
noing, ov korse, thet yew wud pik 
up matturs wen thei reeched akkren.

i woak jesten tiem tew goe owt 
width mi kwarries hoo wear talking 
miss eeva kazerlowskus 2 her hoem 
on mersy streat. an sai cheef, thanx 
fer tellun eeva thet i wuz kummin. 
shi fickst mie up a nise kup ov 
sumpin but shi wuz verrie sorri 
but shi dint hav enny kake. (so 
wuz i). eye drank mi beaveride wen 
nowhun wuz lookun. (iyem purty 
slieke, iyem) thanx eeva. wel thets 
awl thet happened thet nite xept 
thet tha dryver karryd eeva in hiz 
aurums frum tha danse haul to 
tha awter, tsk, tsk, wotta mann. 
nuthin happind awn tha weig hoem 
an i gess evry buddi injoid himselve 
(sew did hellun).

know moar knoos cheef xcept 
thet thet jim yercheson is a tailer, 
he werks in a berlapp sakk cum- 
penee.

an sai cheef this blonde ducky 
(thet evry won is raiving abowt) 
shur iz sum chikken, noe?

wel solong cheef.
yur fateful spi 

S(ouper) S(lopper) Sappo
PEE ESS—sai cheef, giv the dirva 
lynertiepur a peece ov mi mind, 
tsk, tsk, such messpellin in tha 
allyents collum.
More Pee Ess.—beddur givim a 
peece of yur mind, i doant hav much 
2 spair.

PIKNIKAS
Rengia Corlett Moterų 

Klubas
Sekm. BIRŽELIO-JUNE 16

NEUROS DARŽE 
Brunswick, Ohio

Pradžia 10 vai. ryto.
Bus gera muzika šokiams, iš- 
laimėjimai seniems ir jauniems. 

Skanus valgiai ir gėrimai. 
Įžanga tik 15c.

(22) Komisija.

Kampas E. 174th St.


