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Visame Pasaulyje Bedarbių! ALAI ARTĖJA 
ETIOPIJOS S( 

TINĖS

ITALAI PRIE
SOS-

VOKIEČIAI RUOŠIASI 
PRISIJUNGTI AUS

TRIJĄ

Esama 22 Milijonai
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DAUGIAUSIA BEDARBIŲ SUV. VALSTIJO
SE; PASKUI SEKA VOKIETIJA

Plieno ir geležies gamyba 
visoje šalyje bendrai pakilo 
dar 4 punktais ir pereitą 
savaitę pasiekė 70 nuoš nor- 
malio. Padidėjo reikalavi
mai daugiau plieno plotvių 
automobilių darbams ir ge
ležinkeliams.

Didžiausias pakilimas ge
ležies ir plieno gamybos 
pasireiškė Pittsburgho ir 
Chicagos srityse.

Geležinkeliai užsikinėja 
desėtkais tūkstančių tonų 
naujų bėgių ir tūkstančiais 
plieninių prekinių vagonų.

Nesusipratimas baigėsi. 
San Francisco, Cal. — Po 
savaitės streiko, 1,600 lai-
vų krovėjų vėl gryžo dirb- ti 12 milijonų.
ti. . C "

Geneva. — Tarptautinis 
darbo biuras Genevoje pa
skelbia kad visame pasau
lyje bedarbių yra 22 mili
jonai. Diduma iš tų bedar
bių yra Suvienytose Valsti
jose.

Vokietija stovi sekanti 
eilėje bedarbių daugumu— 
Vokietijoje bedarbių pri- 
skaitoma 2,250,000. Trys 
metai atgal ju buvo 6,000,- 
000.

Anglija bedarbių po pa
saulinio karo turėjo tarp 
pusantro ir trijų milijonų, 
bet šymet jų skaičius suma
žėjo ir esama apie 256,000.

Amerikos bedarbių skai
čius tik spėjamas, ir kar
tais sakoma kad jų yra ar-

. Tikros skai
tlinės neturima, tačiau ji • 
yra didelė.

Addis Ababa,'Bal. 23 d.— 
Italijos kariumėnei besiver
žiant linkui Etiopijos sosti
nės Addis Ababa, šiaurinia
me fronte kur pats impera
torius Haile Sįlassie deda 
paskutines pas' 
laikyti, tarp Etiopų karei
vių pradėjo apsireikšti su
kilimas.

Sosto įpėdinis, gavęs tė- 
vo įsakymą, paėmė į savo

angas atsi-

KODĖL S. V. NENO-:iankas visu reikalų vedi-
RĖJO PRIPAŽINT

LIETUVOS

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė sako turi žinių 
kad Vokiečiai pasiryžę pul
ti ir pasiimti sau Austri
ją. Taip padarius, Pran
cūzijos apjuosimas Vokieti
jos stipriu retežiu iš visų 
pusių butų susilpnintas.

Prancūzai mena kad 
ziai ims Austriją iki 
Italija nebaigus karo 
Etiopija.

Rengkim Bendrą Tautinę 
Konferenciją

Šią vasarą, SLA. seimo laiku, turėkime antrą ben- 
Tautininkų ir Sandariečių Konferenciją. Pirmuti- 
laikyta Spalių mėnesį, 1934 metais, davė gerų pa- 

Antra konferencija buvo manyta šaukti New

na- 
dar
su

Washington. — šiose die
nose Valstybės Departmen- 
tas iškėlė viešumon faktą 
kaip 
nytų 
dėjo 
siją 
pripažinti Lietuvos, Latvi
jos ir

16 metų
Valstijų 

pastangas 
čielybėje

atgal Suvie- 
vyriaųsybė 

išlaikyt Ru- 
ir nenorėjo

mą sostinėje.
Italai užsispyrę visomis 

pastangomis užimtis Etio
pijos sostinę ir paskui pri
versti taikytis savo išlygo
mis.

Italijos kariumenė 
ti apie 70 mylių nuo 
Ababos.

Etiopijos žmonės
savo sostinę taip kaip Itahi

esan-
Addis

laiko

Amerikos kelių budavoji- 
mui, Atstovų Butas rūpina
si gauti Kongreso užtvirti
nimą skirti $500,000,000 ke
lių reikalams. Prie tos su
mos turės pridėti dolari už 
dolarį ir kiekviena valstija 
kuri norės gauti federalių 
pinigų keliams įrengti.

FORDAS KALTINA 
AMERIKONUS TIN

GINYSTĖJE

Angliakasių algų derybos. 
New Yorke dar tebesitęsia 
kietos anglies darbininkų 
unijos atstovų derybos su 
kasyklų savininkais už nau
jas algas. Unijos viršinin
kai pareiškė kasyklų savi
ninkams jog Balandžio 30 
darbininkai bus iššaukti į 
streiką jeigu nebus prie jo
kių išvadų prieita. Tary
bos tęsiasi jau du mėnesiai.

Washington. — Čia vie
šėdamas, automobilių išdir
bėjus Henry Ford kritika
vo Amerikos žmonių šelpi
mo sistemą, pareikšdamas 
kad ji priveda žmones prie 
tinginystės.

Jis taipgi sakė kad tingi
nyste, protiška, apsikrėtę 
ir Amerikos industrialistai.

jos ir Estijos vyriausybių, paUitą, nes matomai nie- 
nes skaitė jas nedalinamos nesulaikys Mussolinio 
Rusijos žemėmis kariumenės nuo ten dasiva-

Amerikos vyriausybė visj rynio.
tikėjo kad komunistiška Le-| Apšauks Valdovu Impera- 
nino valdžia Rusijoje bus' 
išversta, todėl nenorėjo kad 
Rusijos valdytos mažosios 
tautos atsimestų nuo Rusi
jos imperijos. Per du me
tu spyrėsi suteikti Lietuvai 
ir kitoms pripažinimą.

Lenkijai atsimetimą pri- manoma pasivergti tą val- 
pažino ir tuoj davė pripa- stybę, tris kartus didesnę 
žinimą jos valdžios, bet su Italiją.

Prie Dessye Etiopai už-
1 i orlaivių stotį 

sudegino 19 lėktuvų.

kariumenės nuo ten dasiva-

RIAUŠĖS IR ŽUDYNĖS 
PALESTINOJE

Jeruzalis. — Palestinoje 
prasidėjo Arabų ir Žydų 
muštynės, kuriose užmuša
ma ir Žydų ir Arabų. Pra
eitą savaitę užmušta 13 as
menų iš abiejų pusių, o Ba
landžio 23 d. užmušta dar 
devyniolika žmonių.

Miestuose kur atsibuna 
muštynė Žydų krautuvės 
laikoma uždarytos.

drą 
nė, 
sėkmių. 
Yorke 1935 metų vasarą, bet nesuspėta.

Akivaizdoje to kas dedasi musų Lietuviškame gy
venime Amerikoje — kada kairieji-raudonieji gaivalai 
visu save įgėlimu užsimojo musų žmonelius pavergti ir. 
jiems akis muilindami naudotis, musų pareiga yra juos 
nuo to sulaikyti!

Konferencijai atlaikyti užtektų laiko vieną vakarą 
ar popietį išėmus iš Sandaros seimo. Tada nereikėtų 
kitos jokios dienos gaišuoti ir kaštų panešti. Tas išei
tų į gerą ir Sandariečiams ir Tautininkams ir j tą kon
ferenciją turim žiūrėti kaip pagelbinę priemonę musų 
santikių pagerinimui ir pastojimui kelio musų išgamoms 
kurie jau perdaug įsivaizdavo save Lietuvių diktato-' 
riais!

Šioje konferencijoje reiktų rasti budus:
1. Dar labiau suderinti Tautininkų-Sandariečių san- 

tikius; 2. Išdirbti planus kovai su Lietuvių ištautėjimu; 
3. Rasti bendrus budus kovai su musų raudonuoju pa
vojum; 4. Kaip pritraukti jaunimą prie Lietuviško dar
bo,

Prigėrė žuvininkai. St. 
Johns, Nfd. — Žuvininkų 
laivui apvirtus prigėrė pen
ki vyrai.

Kitoje vietoje, St. Law
rence upės ištakoje, prigė
rė šeši žuvininkai.

Clevelande, 1,500 gasoli- 
no stočių patrnautojų uni
jos narių pagamino sa
vo darbdaviams naujus rei
kalavimus mokesčio ii* dar
bo sąlygų. Reikalauja 10 
nuoš. algų daugiau.

TURKIJA UŽĖMĖ DAR
DANELLES

Ankara, Turkija. — Pa
mėgdžiodama Vokietiją, ir 
Turkija sulaužė Versalės 
nustatymą, užimdama Dar- 
danelių pertaką, kuri turė
jo būti palikta nuo Turkų 
laisva ir neapginkluota.

Tik nesenai Turkija bu
vo padavus Europos valsty
bėms pasvarstyti jos prašy
mą duoti Dardanelius jų 
valdžion, ir tuoj be jokio 
persergėjimo juos užėmė.

toriaus Sūnų
Mussolini pasiryžęs, už

kariavęs visą Etiopiją, pa
daryti tos šalies valdovu 
dabartinio imperato r i a u s 
sūnų, kuris valdytų Etiopi
ją Italijos vardu. Taip tai

pasarga kad Lenkija nepul-! p * ~ 
dinėtų ir nedraskytų Rusi- klupę Italų 
jos.

SKIRIA POLITIKAS NUO 
VIEŠŲ DARBŲ

Washington. — Harry L. 
Hopkins, viešų darbų admi
nistratorius, paliuosavo iš 
pareigų Sattle, Wash., vie
šų darbų skyriaus adminis
tratorių, Demokratų parti
jos narį, del to kad jis pra
dėjo kišti politiką į darbus 
ir iš darbininkų rinko pini
gus rėmimui Demokratų 
partijos reikalų.

me

ii- tt.
Nekurie tie dalykai paliesti “Sandaros” paskelbta- 
projekte.
Jeigu norim tautiškai gyvuoti ir apsiginti nuo rau

donojo pavojaus, nei vienaip Tautininkui nei Sandarie- 
čiui šios konferencijos reikalingumas neturi būti pra
leidžiamas pro pirštus.

Daugelis musų veikėjų vistiek važiuos į Clevelan- 
dą; kiti gali atvažiuoti porai dienų, ir ta proga daly
vauti konferencijoje.

K. S. Karpius, “Dirvos” Redaktorius.

ANGLIJA IR PRAN
CŪZIJA VĖL PRI

ĖJO SUTARIMO
Geneva. — Prancūzija ir 

Anglija, per koki laiką ne
sutarusios kaip atsinešti j 
Italiją jos kare su Etiopija, 
pagaliau priėjo sutarimo.

Sutarta apie Italijos rei
kalus nekalbėti iki po Pran
cūzijos seimo rinkimų Ge
gužės mėnesį.

Sakoma kad Prancūzija 
sutiko laikytis su Anglija 
išvien del sankcijų prieš 
Italiją, gavimui Anglijos 
paramos Prancūzijos pas
tangose sudaryti naują už
tikrinimą Europai ramumo.

Iš

dienas. Balan- 
trys vyrai, Dr. 
Adv. Magill iš 
Scadding, dar-

Štai kaip Pelnyti $5,000
Washington. — Genera

linis Valstybės prokuroras 
skelbia jog paskyrė $5,000 
už suteikimą žinių valdžios 
agentams kurie galėtų su
imti “visuomenės priešą nr. 
1” Alviną Karpį ir jo šlubą 
draugą Harry Campbell.

Už antrojo suėmimą pa
skirta $2,500.

IR

LIETUVIAI ŠŪVIAIS PASVEIKINO 
BALTIJOS JURĄ

Ohio valstijoje Vasario 
mėnesį darbininkų į priva
tines industrijas pareika
lauta 4,696, o Kovo mėne
sį reikalavimų buvo 6,153.

Viso per Kovo mėnesį Į 
privatinius, valdiškus 
šelpimo darbus paimta 12,- 
767 darbininkai.

ir

LENKIJOJ UŽMUŠTA 20 
ŽMONIŲ

Lwow, Lenkija. — Laido
jant nužudytą komunistą, 
Balandžio 16 d. gatvėje iš
tiko naujos riaušės ir muš- 
tynė, kurioje užmušta dar 
20 žmonių.

Lwowe siaučia bedarbė, 
kurios delei daugybė darbi
ninkų linksta j komunistus.

Vokiečiai Stiprina Rei
no Pakraščius, sako 

Prancūzija

PRIĖMĖ POTVINIŲ 
KONTROLĖS BILIŲ

Washington. — Be prie
šingo balso, Su v. Valstijų 
senatas priėmė $272,000,000 
potvinių kontroliavimo bi- 

.. ._ ij.ų,. kurį perdavė atstovų 
ir daugiau užmokėsnio. j ' 'butui apsvarstyti*.5 5

Ispanijoje, Heulva pro
vincijoje, sustreikavo 40,000 
angliakasių. Jie reikalauja 
trumpesnių dal’bo valandų

Paryžius. — Laikraščiai 
rašo kad Vokiečiai pradėjo 
stiprinti nuginkluotus Rei
no pakraščius visu parube- 
žiu ties Belgija, Holandija 
ir Prancūzija. Darbas va
romas taip smarkiai kad, 
sako, net darbininkai buvo 
sustreikavę del 
vertimo dirbti.

Esą pastatyta 
70,000 bedarbių, 
duota pasirinkti, 
tus statyti arba netekti pa
šalpos.

perdidelio

darbuose 
kuriems 

arba for-

Užsimušė. 7. Turin, Ita
lija. — Lėktuvui nukritus 
užsimušė septyni žmonės. I

DU IŠGELBĖTI GYVI 
AUKSO KASYKLOS 

PO 10 DIENŲ
Moose River, Nova Sco

tia, Bal. 23 d. — Po dešim
ties dienų išbuvimo užgriū
toje aukso kasykloj, du vy
rai atkasti ir išimti gyvi, 
o trečias jų draugas mirė 
prieš kelias 
džio 12 tie 
Robertson, 
Toronto, ir
bininkas, nusileidę į savo 
operuojamą aukso kasyklą 
buvo užgriūti: užgriuvus 
žemė užkirto jiems išeigą. 
Tą sužinoję, viršuje žmonės 
ėmė iš kito šono kasti in- 
eigą į kasyklą tikslu išgel
bėti juos iš urvo 141 pėdų 
gilumoje. Šimtas vyrų die
ną ir naktį be pertraukos 
kasėsi ir kalėsi per akmenį 
link jų. Ketvirtą dieną bu
vo išgręžta iš viršaus sky
lė, įleista dūda, per kurią 
nuleista jiems telefono vie
la, susekta kad jie dar gy
vi, užvesta pasikalbėjimas, 
ir nuleista maisto ir vais
tų. Balandžio 20 d. vienas 
iš jų, Adv. Magill, nepaneš- 
damas baisių sąlygų, mirė. 
Kasykloje pavojų sudarė ir 
vanduo, kuris pradėjo už- 
tvinti.

Pagaliaus, Bal. 23. nak
ties laiku kasėjai dasisiekė 
tos vietos kur nelaimingieji 
radosi, ir išnešė du gyvus, 
bet labai nusilpusius ir nu
sikamavusius. Jiems pagal
bai suteikti pribuvo gatavai 
gydytojai ir slaugės.

NUŽUDĖ ŽMONĄ 
GYVULIUS

Angeles, Cal. — Be
spėja kad William 
bijodamas neteksiąs 

namo, iš susigrauži-

Los 
licija 
Botta, 
savo 
mo nušovė savo žmoną, ku
rią paliko gulinčią lovoje, 
nušovė vieną šonį, kitą už
mušė, paukščiui galvą nu
suko ir katę papjovė ir juos 
gražiai suguldęs prie namų 
kieme, pats nusišovė.

SUIMTAS ŽUDEIKA
New York. — Policijai 

pavyko sugauti žudeika ku
ris prieš savaitę laiko nu
žudė rašytoją Nancy Tit- 
terson. Jis buvo vienas iš 
tų vyrų kuris taisė jos na
muose rakandus ir paskui 
sakėsi policijai radęs ją ne
gyvą kuomet suėjo visi ke
turi į tą namą. Jis prisi
pažino užpuolęs tą moterį 
ir išgėdinęs, paskui nužu
dęs. Jį policija susekė iš 
galo šniūro rasto 
moteries lavono, 
buvo naudojamas 
kandų darbo.

prie tos 
Šniūras 

prie ra-

Ispanijoje Riaušes ir
Raudonųjų Bruzdėji

mas prieš Valdžią
Ispanijos vyriausybė 

na prie griuvimo ir tai 
liai gręsia persvirimas i 
vietizmą.

Kairieji, ] 
pirmesnį prezidentą ir iš- Palanga teko Lietuviams, 
rinko Azaną, dabar jau ir 
prieš jį kyla, reikalaudami 
kad valdžia baustų “fašis
tus provokatorius” už nu
žudytus riaušėse komunis
tus.

Už visas bėdas ir nege
roves kokios tik Ispanijoje 
apsireiškė raudonieji kalti
na fašistus ir katalikus ir 
reikalauja juos persekioti.

Gegužės mėnesį bus vi
suotini prezidento rinki
mai. Gali prieiti prie labai 
rimtų negerovių.

Kaunas. — Kovo 31 d. suėjo 
15 metų kai Lietuvos kariu-, 
menė įžengė į savo seną Lietu
višką Palangą. Palangos kraš
tas musų kariumenę sutiko ne
paprastai iškilmingai.

1921 m. pavasari baigė savo 
darbus tarybų komisija nusta- 

kurie prašalino tinėjus Lietuvos-Latvijos sieną.

ei- 
ša- 
so-

Prigėrė 5 vaikai. Kursk, 
Rusija. — Oka upėj apvir
tus valčiai kėlusiai vaikus 
iš mokyklos, 5 vaikai pri
gėrė, 11 išgelbėta.

SUDEGINO MOKYTOJĄ
Meksikoj, Vera Cruz val

stijoje, banditai užpuolę su
degino tris mokyklas, ir su
gavę vieną mokytoją sude
gino, kitam nupjovė ausis.

Rusijoje daroma dantis 
iš nerudyjančio plieno, ku
rie buna daug pigesni negu 
auksiniai ar kitokie.

ja?.

Taigi, Kovo 31 d. anksti ry4 
tą Kretingos gelžkelio stotyje 
išsirikiavo Lietuvos kariumenės 
dalys ir plačiu Palangos vieš
keliu žygiavo į pajūrį, žemai
čiai kariumenės laukė nuo pat 
saulės užtekėjimo. Jau už ke
lių kilometrų nuo Kretingos 
buvo pastatyti dideli vartai pa
puošti žalumynais ir su sveiki
nimo žodžiais. Netoli Palangos 
buvo vėl kiti vartai. Kariume
nės dalims artėjant prie Palan
gos, žmonių minios kėlė ovaci-

Ant kariumenės Palangiš
kiai bėrė gėles ir žalumynus.

Nuo pradžios miestelio iki 
Tiškevičiaus parko stovėjo mi~ 
nios žmonių, visuomenės orga
nizacijos su savo vėliavomis^ 
Palangoje visur kabojo tauti
nės vėliavos.

Nuo bažnyčios, kariumenės 
dalys lydimos tūkstantinės mi
nios, nuvyko Į Birutės kaina. 
Iš viršūnės kalno, kur plevėyn- 
vo Lietuvos trispalvė, buvo, . a- 
koma daug kalbų. Pakalnėje i 
įvyko kariumenės paradas.

Tą. pat dieną Ęalfijos jiųsa 
pirmu kari"pagyeikioo LiefųVos 
artilerijos pabūklai.



PITTSBURGH
Šimtai Tūkstančių Dar

bininkų Susiduria su
Silicosis Pavojum

Pennsylvanijos valstijoj bu
vo pravesta tyrinėjimai darbi
ninku sveikatai kenksmingų 
darbų, kurie parodė kad arti 
12 nuošimčių visų darbininkų 
įvairiose industrijose, mažiau 
ar daugiau, susiduria su sili- 
cosiu arba įkvėpavimu įvairių 
ne-metališkų dulkių, nuo kurių 
gauna dusulį ir tiesiog pirm 
laiko miršta. Tarp tų pavojin
gų dulkių kurios esti tam tik
ruose darbuose yra asbestos, 
silica, - gelandamų akmenų, talc 
ir kitos.

Surinktos žinios apie pavo
jingus sveikatai darbus ir kiek 
su pavojum susiduria darbinin
kų, neapima anglies industriją. 
Apskaitliuojama kad 105,000 
darbininkų kietos anglies ka
syklose ir 119,000 minkštos an
glies kasyklų darbininkų susi
duria su anglies dulkių įkvė- 
pavimo pavojum.

Kietos anglies kasyklų dar
bininkus egzaminuojant, kiek 
anksčiau, pasirodė kad 23 nuoš. 
angliakasių turi vadinamą an
gliakasio dusulį.

Valstijos išdirbysčių tyrinė
jimuose žinios surinkta iš virš 
16,000 įstaigų. Tos statistikos 
renkama tikslu surasti ir sten
gtis prašalinti darbininko svei
katai kenksmingas priežastis.

Tose firmose dirba 932,254 
darbininkai, iš kurių 107,009 
turi tokius darbus kuriuose 
jie susiduria su silicosiu — iš 
jų 101,039 yra vyrai ir 5970 
moterų.

Tyrinėjimus atliko 300 as
menų su pagalba viešų darbų 
pinigų, po vadovyste valstijos 
darbo, ir industrijų departmen- 
td.

Raporte nusakoma kad nors 
ne kiekvienas darbininkas ku
ris tokiame darbe dirba būti
nai gaus tą ligą, betgi tokis di
delis skaičius darbininkų ku
riam reikia susidurti su tuo 
pavojum, yra tiesiog bauginan
tis.

Tūkstančiai, gal šimtai tūks
tančių Amerikos darbininkų iš
lėto įgauna silicosį ir nuo jo 
palengva nyksta, miršta. Tuo 
tikslu jau pradėta kalbėti ir 
Suv.—Valstijų Kongrese, nes 
be Pennsylvanijos, ir kitose 
valstijose visoje šalyje yra to
kių pat darbu kurių darbinin
kai neišvengtinai įgauna sili
cosį. Jų išgelbėjimui ir išgv- 
dymui būdų nėra, todėl Kongre
se siūloma sumanymai kad val
džia išvien su industrijomis pa
sirūpinti! kokiu nors atlygini
mu tiems nelaimingiems ir jų 
šeimoms. Silicosis pagauna dar
bininkus del stokos žinojimo, ar 
apsileidimo iš darbdavių ir pa
čių darbininkų pusės, sako ty
rinėtojai.

Jeigu butų pravesta įstaty
mas, kasyklų ii' kitų darbų sa
vininkai butų laikomi atsako- 
mingais už visus naujus darbi
ninkų apsirgimtis šiėosiu jų įs- 
tagose. ■

DETROIT
SLA. 200 KUOPOS BALSA

VIMAI. SLA. 200 kuopos bal
savimuose didumą balsų gavo 
tautininkų sąrašas. Balsų ga
vo sekančiai:

LAUKIA KONCERTO. Te

Rastenis 25
Bagočius 5
Šalna 25
Mažu!; na 4
Vinikas 31
Jurgeliutė 0
Lopatto 22
G ugi s 8
Mockus 22
Zalatorius 15
Miliauskas 14
Mikužiutė 8
Preytis 3
Dr. Mikolainis 13
Stanislovaitis 12 i
Valibus 4

V. Karpšlys,
Kuopos sekr.

ko girdėti kad Detroite lanky
sis su koncertu įžymi Ameri
kos Lietuvaitė, Chicagos Grand 
Opera Company artistė, Bronė 
Drangelienė-Darlys. Apie šio 
koncerto dieną ir vietą bus pra
nešta vėliau. Liet.

NEWARK
SENIAUSIAS SLA. NARYS 

IŠRINKTAS DELEGATU
SLA. 245 kuopos atstovais j 

39-tą seimą, kuris bus Cleve- 
laride, išrinkti pp. Vincas Am
brazevičius ir A. S. Trečiokas. 
Musų kuopa neturi pinigų ir 
atstovų kelionės negali apmo
kėti. Kad seime perdaug ne-
galėtų šeimininkauti

SPRINGFIELD, O.
SMAGUS LIETUVIŲ 

BALIUS
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugija rengia smagų pasi
linksminimą ii- balių savo na
riams ir visiems vietos ir apie- 
linkės Lietuviams, šio šeštadie
nio vakare. Balandžio 25 d.. 
Labor Temple salėje, 138 \V. 
High St- šokiams gr os Day to
no orkestras. Daytorio ii- Co
lumbus Lietuviai' kviečiami at
silankyti, ■ 'ūžtikri iiani • j ums ge
rą laiką. Jonas Samauskas.

mano mintys ramios
rūkau Luckies

brandaus-kūno tabako
it’s toasted

J2Z

IT’S TOASTED
.V\\A

LENGVAS UZSIRŪKYMAS 
iš ftiiiiMftbb, BftANbVus-KūiNO tabako

Rūgštumo Pcrviriius Kitu Populiarių. Išdirbiniu. Lyginant 
Lucky Strike CigaretaiaNesenai padaryti cheminiai 

bandymai parodo*, jog kiti 
populiarūs cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 

negu Lucky Strike.
• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų 

Cheminiu Laboratorijų Ir 
Tyrinėjimo Grupių

Luckies yrg mažiau rūgštūs $ •

R I K K į 

a - -

Ceeyrtfbt iHSC, The Americas Tobacco Company Jūsų gerklės apsauga—prieš knitėjimus—prieš kosulį
“bendra- ________________________________________________________________________________

DAR VIENAS LIETUVIS SPORTININKAS 
LAIMĖJO PASIŽYMĖJIMĄ

da- 
jau

prunčiai”, musų kuopa dėjo vi
sas pastangas išrinkimui į sei
mą gerus tautiškai nusistačiu
sius atstovus.

Vincas Ambrozevičius yra 
vienas iš pirmutinių SLA. na
rių ir musų kuopa turėdama 
tokį narį negalėjo rasti tinka
mesnio atstovo Į seimą. Butų 
gerai kad seimo rengėjai arba 
net ir pats seimas rastų budus 
tokius atstovus atitinkamai pa
gerbti. Būti organizacijos na
riu p'er 5b metų ii’ visą laiką 
geru nariu, kaip kad yra išbu-i 
vęs V. Ambrazevičius, niekuo
met nebuvęs suspenduotu už 
ką nors; neišėmęs iš organiza
cijos už savo mokamas duok
les jokios pašalpos bei atlygi
nimo ir organizacijai tarnau
damas įvairiose viršininkų pa
reigose — tai nepaprastas 
lykas. Tokiems nariams
neužtenka paprasto pagerbi
mo, o butų reikalinga kad pats 
seimas rastų atitinkamą būdą 
bent dalinai atsilyginti.

Aš pasiūlyčiau visiems to
kiems delegatams užmokėti j u 
kelionės į seimą ir pragyveni
mo išlaidas. Musų kuopa pati tuvon parsivežti, 
noriai tą butų padarius, bet gimęs Amerikoje, 
savo ižde neturi pinigų. Kitos 
kuopos turinčios panašius na
rius privalėtų pasirūpinti kad 
toki nariai dalyvautų 39-me 
seime kaipo to seimo garbingi 
nariai.

Kadangi šitas seimas musų 
organizacijos gyvenime, o taip
gi ir Lietuvių gyvenime, o ypa
tingai tautiškai nusistačiusių 
Lietuvių yra tvirtovė, kurios 
niekam be mūšio iki paskuti
niam gynėjui atiduoti negali
ma, todėl kiekvienas atstovas 
i seimą yra ne tik pageidauja
mas bet ii- būtinai reikalingas. 
Jtlėš 
gi u

tautininkai šiuom atžvil- 
rebukime apsileidėliai.

A. S. Trečiokas.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” 
kitus tautinius laikraščiui, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY CONN.

ir

Los Angeles, Cal. — štai tiki LANKĖSI LAKŪNAS, šio- 
gavom žinią kad musų tautie- mis dienomis pas mus atvyko 
tis Pranas Lubinas, kuris yra lakūnas Juozas Janušauskas- 
kapitonu Hollywoodo Universal James, iniciatorius ir orgariiza- 
Studijos Basket Ball komandos, torius antro skridimo į Lietu- 
laimėjo galutinius bandymus vą, kurį taip negražiai p. Gri- 
New Yorke ir tuomi laimėjo gaitis nuo darbo atstūmė ir ap- 
teisę dalyvauti šią vasarą pa- šmeižė. Lakūnas James keti- 
saulinėje Olympiadoje Vokieti- na Kalifornijoje apsigyventi, 
joje. Tat nuoširdžiai sveiki- jau gavo pasiūlymų skraidymo 
nam savo tautietį ir jo vedamą mokykloje mokytojauti. Kuo- 
komandą! geriausio pasisekimo musų drą-

Pranas Lubinas dar būda- suoliui-lakunui. Savo įspūdžius 
mas Pietų Kalifornijos Univer- jis aprašinėja “Popular Avia- 
sitete jau gerai pasižymėjo tion” žurnale. Pirmas straips- 
Bašket Bali rungtynėse. ' Pa- his tilpo Gegužės laidoje, 
stojęs dirbti prie Universal1 SUKAKTUVĖS. Musų vieri- 
Motion Pietines Studios D8®’į ta'ūciAi Ratkai kas met Velykų 
ištobulino ten buvusią koman-j die]ioje surel]gia didelj pokilĮ 
dą ii štai dabai laimėjo gaibę savo vestuvių sukaktuvėrpš pa- 
atstovauti Ameriką Pasaulinė- nįjngįi šiais metais irgi ne- 
je Olympiadoje. j paprastai gražų pokilį surengė,

Butų labai gražu jei Lietu- jje niihėjo šeštas vestuvių su
ves sportininkai dalyvaudami i kaktuves. Visi žymesnieji ir 
Olympiadoje pasirūpintų su ‘ genesnieji Los Angeles Lietu- 
musų Pranu susipažinti ii' gal vjaį gyventojai parengime da- 
net nors trumpam laikui jį Lie- ]yVavo, linksminosi vaišingų p.

Pranas yra Ratkų name. Reporteris. 
Jo tėvukas!

jau nuo 1907 metų gyvena Ka- "
lifornijoje, yra labai geras tau
tininkas, vadovauja SLA. kuo
pai Los Angeles mieste ir šiaip 
jau yra karštas Lietuvis dar-: 
bijotojas.

VYTAUTO D. ALBUMAI, niaus kad Tautinio Vilniaus I -r?Pastaru laiku čia lankėsi p. i Lietuvių komiteto atstovai Ko- 
Baronaš pardavinėdamas Vy- i o 24 ii- 25 d. lankėsi Varša- 
tauto Didžiojo Albumus ir šiaipI voje, kur ministerių kabinetui 
įvairius' paveikslus. Pardavė- ir vidaus reikalų ministeriui

Chicago
ŠIS-TAS Iš CHICAGOS 

PADANGĖS
Po aršios ilgos žiemos Vely

kos — prisikėlimo šventė — at
gabeno mums ilgai lauktą ir 
mylimą pavasarį. Su pavasa-Įf 
riti, 
sas 
la. 
(čia 
žiai 
Velykinius 
šį metą net ir komunistai kaž 
kaip sukrikšeionėjo, sulietuve- 
jo. Bene tai bus nauja 
tis išeinanti iš “bendro 
to” ?

Išviso stebima tikybų 
įėjimas. Velykų šventėmis, šį 
metą, bažnyčios buvo perpildy
tos visur. Tokio tikybinio ūpo 
stiprėjimas lygiai pasireiškia 
ir Lietuviuose. Be to reikia 
teigiamai žymėti ir Chicagos 
Lietuvių bendrumo ir vienin
gumo tvirtėjimą politikoj. Ve
lykų dieną įvykęs Lietuvių ma
sinis susirinkimas Adv. žiūrini 

< Demokratų kandidatu teisėjo 
vietai) remti buvo netikėtai 
skaitlingas — atsilankė apie 
trys tūkstančiai Lietuvių.

O gi musų Jaunoji Birutė 
taipgi su pavasariu atgijo ir 
ruošiesi dideliam programai, 
kuriame dalyvaus daug “debu- 
tantų” — išeinančių pirmu 
kartu scenom

Taigi su pavasariu visur ma
jus aiškina žmonėms kad albu- įteikė Vilniaus krašto Lietuvių tomą atgimimas-ątsikėlimas, —-
maš nėra pardavimui bet duo- momerialą api'e Lietuvių visub- tik' vieni Vaidilos (Naujienų)
dama kdipo dovana tiems ku- menės esamą padėtį. To me- mirę tūlas laikas atgal, neatsi-

aukos nors kiek muzejaus morialo nuorašus Lietuvių de-lkelė, nors, tačiau, tikintieji So-
pardavėjas i legaęiją taip pat įteikė Lenkui cialistai jų prisikėlimo laukė,

kaip matosi, atgijo ir vi- 
Lietuvių judėjimas, veik- 
Lietuvių radio valandos 
jų gana daug) gana gra- 
(kai kurios ypač gražiai) 

programos atliko.

kryp- 
fron-

stip-

nes į tai žiūrėdami tik šypso
si. Tuo tarpu sandariečiai ir
gi stropiai ruošiasi prie savo 
seimo, kuris irgi įvyks Clevc- 
lande. Sandaros viršininkai sa
ko kad šis sandariėčių seimas 
turės būti skaitlingiausias.

Be to tenka dar pažymėti kad 
Velykų metu (Bal. 14-15) 
įvyko L. T. K. B. Sinodo 
dybos, A. K. B. Sinodo ir 
nistų Brolijos konferencijos. 
Jose dalyvavo ir Kun. Jonas V. 
Liūtas, kuris tuo tikslu yra 
čia atvykęs. Šiose konferenci
jose, be grynai tikybinių ir 
dogmatinių klausimų, daug bu
vo kalbėta ir tartasi Lietuvių 
tautiniais reikalais. Numato
ma dalyvauti tuose Clevelahdo 
įvykstančiuose seimuose ir taip 
pat sušaukti LTKB konferen
ciją, kurios programe, tarp kit
ko, numatoma debatai su Ho- 
duru ir Kun. Valadka.

Džiemedzis.

čia 
val- 
Jo-

Lietuvių Delegacija 
Lankėsi Varšavoj

Kaunas. — Pranešta iš Vil-

ni e 
tikslams, bet.... paraavejas j jegaęiją taip pau jienve n<enniii vicuskii jii p> nsuicmuv muite, 
skubinasi aiškinti kad aukos! švietimo vadovybei ir kitiems Į nes iš jų būdavę ištikimiausi 
minimumas yra nustatytas ir aukštiems Lenkų valstybės as-Jdelgatai SLA. 
kad turėtų būti bent $22.50. meninis.
Taigi, mat vis dar bandoma Pastaromis
naudot nusenusį būdą knygoms į vėl uždarė daugelį 
pardavinėti. Knygų pardavėjai, “Ryto”

seimams. Gi 
Lietuvių eteras dabar tik ir 

dienomis Lenkai virpa SLA. balsavimais, seimu 
Lietuvių ir tais pridėekais prie seimų,

švietimo dr-jos sfcaity- Naujienų padaužos visomis jie- 
turėtų susirasti naujesnių bu-lklų Vilniaus-Trakų apskrityje, gbfniš pučia 
du, 1 
išnaudoję- savo privačiam biz- rių Švenčionių 'apskrityje.
niui. i “L.A,

laisvės ir demo- 
turėtų liautis patriotizmą ir šv. Kazimiero draugijos sky-' kratijos gynimo” burbulą, ku- 
-J--— — —s—u:_- —»jw.r ■—!rjs turės Cleyelande SLA. sei

mo metu sprogti. Rimti žmo

EILĖS ATSIŲSTOS BUVUSIO 
DANTŲ KANKINIO

Jeigu vertini tu dantį, 
Apie jį ką nors supranti— 
kad jį sveiką užlaikyti, 
eik pas Bložj tu, brolyti! 
Kas sakyti atsivožys 
kad negeras daktars Bložis? 
Dantį traukiant net šypsosies, 
Daktars truputį sukosės 
ir “Viskas jau!” tars išlėto, 
sunku bus net patikėti!
Taip patogiai ir taip greitai 
gydymas dantų neeitii 
jeigu tas gabus dentistas 
butų ne specialistas!
Kam tik dantį kokį skauda, 
tas teneverkia, nerauda— 
pas Dentistą Jurgį Bložj 
tegul tiesiai greitai drožia. 
Daktaras padės geriausia, 
imdamas užvis pigiausia! 
Adresą aš čia paduodu— 
baltame lakšte su juodu:

Dr. Geo. I. BTozis, 
2201 Cermak rd. 
Chicago, Ill.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

1 WATERBURY, CT.

1 LANKĖSI LIETUVOS SVE- 
ČIAI. Balandžio 14 d. čia lan- 

1 kėši svečiai iš Lietuvos, Dr. 
Leimonas ir LauČka. Jiem bu
vo surengta prakalbos, bet jos 

(buvo ne prakalbos o tik juokų 
ir nerimasties vakaras. Kai-, 
bose buvo girdėti ir to kad 

| Mussolini, Hitleris ir Smetona 
I tai visi lygus.

Publikos atsilankė daug, virš 
tūkstančio. Prakalbas ruošė 
kunigai šv. Juozapo parapijos 
salėje, įžanga buvo po 25c., iš 
ko be abejonės pasidarė pelno 
ii' rengėjams ii- jų bendradar
biams pelnas. Buvo atsilankę 
nemažai ir tautinių pažvalgų 
žmonių, kurie norėjo išgirsti 
ko naudingo, nes buvo skelbta 
kad svečiai papasakos apie po
litiką ir Lietuvą, bet to bepa
pasakojo nei vienas. Tautinin
kai norėjo šio-to paklausti, bet 
davė ramybę, nes p. Laučka vi
są laiką bėdavojo kad pp. Kup
stai perdaug juos prišėre. .. .

Pelno iš šių prakalbų pada
ryta gražaus, bet tik į kišenių, 
o ar pagalvojo nors viertaš iš 
rengėjų kad reikia nors dole
ris paaukoti į Lietuvos Ginklų 
Fondą arba kitiems tautos rei
kalams .... Ten Buvęs.

z -X ’ . i
Kipras Petrauskas Vyk

sta Į Piėtū Ameriką

Kaunas. — Valstybės teatro 
operos solistai: Vincė . Jonuš- 
kaitė-Zaunienė, Nauragis, Ole
ka ii- Mažeika su Kipru Pet
rausku priešakyje, Balandžio 26 
d. išvyksta gastrolių į Pietų 
Ameriką, Argentiną, kur gas
troliuos Kolon operos ten‘.re.

Visi šie Lietuvos teatro ar
tistai nUo išvykimo dienos gau
na atostogas ir jomis galės 
naudotis iki teatro atidarymo 
sezoh'o •— Rugsėjo 1' d.

“L. A.”

“Dirva” kasmet duoda kelių 
dolarių knygų vertės įdomių 
apysakų — ji' niekad rienUsi- 
bosta skaityti — $2 metams
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K. S. Karpius

DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

IR KITOSE ŠALYSE

(Tęsinys iš pereito num.)

APSILANKYMAS GIMTINĖJ BABCINOJE-
ŽEMAITKIEMYJE, KUR IŠKASTA MANO 

ATMINČIAI ŠULINYS-PAMINKLAS

storo lino audimo, 
ir labai gražiai iš- 
originalumą.
perku reikalingiau-

Važiuojam pono generolo

RUGPJŪČIO 2. — Pilnas Kaunas studentų- 
jaunimo, 'nes šiandien prasidėjo mokslo metas ir 
visi suėjo, suvažiavo į gimilazijag ir kitas mo
kyklas. Vieną ką jsitėmijau iš moksleivių ap- 
rėdalų — tai dėvėjimas lininių marškinių ir je- 
kučių. Lietuvoje studentai dėvi rubus sulyg 
nustatymo, taigi mergaičių jekutės ir vaikinų 
marškiniai lininiai, nebaltyto 
gražiai visų vienodai pasiūti, 
rodo ir turi savą Lietuvišką

Po Kauną vaikščioju il
sius daiktus, kuriuos man reikia vežtis j Cle- 
velandą, nes jau visai baigiasi Kaune buvimo 
dienos.

Apsilankiau valdiškoje Įstaigoje dar pasi
matyti su vienu iš pažymesnių žurnalistų, A. 
Braziuiiu, kuris norėjo šiokių-tokių informacijų 
apie Amerikiečius. Su juo išsikalbėjus, jis pa
tiekė sumanymą kad butų labai svarbu rasti bu
dus surinkti nykstantį Amerikos Lietuvių tarpe 
esantį visokį kulturinį turtą, kuris pradings 
kai senesnieji Lietuviai numirs, o jų vaikai ne
įvertins jo ir . išmes ar sunaikins. Ponas Bra
ziulis mažai laiko turėjo kalbėtis, nes šiandien 
pat išvažiuoja su reikalais užsienin, bet prašė 
prisiųsti jam mano veikalą “Meruną”, Račkaus
ko vertą “žmonijos Istoriją” ir dar kaip ką, re
cenzijai “Literatūros Naujienose”, kurioms jis 
daugiausia bendradarbiauja.

Po pietų, važiuojam su Gen. Nagevičium ir 
ponia į jų ūkį, Babcinos dvaro centrą, kurį Gen. 

■ Nagevičius, geras ištikimas žemaitis, pervardi
no Žemaitkiemiu.
nauju automobiliu, Ford V5, kurį jis nesenai 
nusipirko ir dabar dar tebesimokina važinėti. 
Galit suprasti kaip jautiesi Važiuodamas su au
tomobilio valdytoju kuris dar tik mokinasi.... 
Per Kauną važiuojant, ko nepražilau iš baimės 
kad nesusimuštame su kuo.... žinoma, prie, 
pono generolo sėdėjo kariumenės šoferis-moky- 
tojas, kuris pasakojo ir aiškino kaip sukti ratą, 
ką daryti kada pamatai kitą atvažiuojant prie
šais, kaip suktis kada kitas automobilis nori 
pralenkti, ką daryti kada pamatai žmogų ei
nant per kelią, kaip laikytis važiuojant prie til
to. .. . Man vis rodėsi kad kiekvieną sekundą 
automobilis susilėks su kitu, ar įvažiuos į medį 
ar stilpą, ar nuvažiuosim nuo Petro Vileišio tilto 
į Viliją. ... O kaf išvažiavom :š Vilijampolės 
ir atsiradom ant atviro kelio, rodės suvažinė- 
sim kožną karvę šone grebėje ėdančią žolę, ar 
ožką, ar patys suvirsim į grėbę....

Važiuojam ir davažiuojam Raudondvario 
tilto, ir dar nei karto neapvirtę ir nieko nesu- 
važinėję. Man buvo gana juokinga kaip ge
nerolas turėjo klausyti mažyčio sulyginant su 
savim šoferių mekaniko. .. . D įvažiavę Nevė
žio, pasukome paupiu Babtų linkui, jau kalvuo- 
tu ir prastu keliu, kuris buvo molinas ir slidus 
po lietui.... Poni generolienė norėjo pati gau
ti pasimokyti automobilį valdyti, ir aš lyg norė
jau kad jiedu pasimainytų, gal poni geriau mo
ka važiuoti.... Bet ponas generolas nesutiko 
jai užleisti, ir mes į valandą laiko laimingai pa
siekėm Stabaunyčią, kur yra keltas per Nevėžį 
į Gen. Nagevičiaus ūkį Žemaitkiemį. Mes pa
sivijom ir pralenkėm į Babtus iš Kauno einanti 
garlaivį, kuris irėsi prieš sraunią vingiuotą upę 
tekančią tarp pievų ir aukštokų krantų.

Privažiavus kelto, reikėjo automobilį užva
žiuoti ant jo ir persikelti per Nevėžį. Dabar tai 
man ir plaukai ant galvos atsistojo.... Manau 
sau, kai gerb. generolas gerai paduos mašinai 
benzino (gasolino) tai fordukas kaip šoks tai ir 
perlėks per visą mažytį keltą ir mes atsidur
sim vandenyje.... Bet laimei, tokia katastro
fa neištiko, nors galėjo, nes niekas negerantuo- 
ta. .. .

štai ir Žemaitkiemis! Mano gimtinė vieta, 
kurią nors mažytis vaikas apleidau — buvau gal 
kokių keturių ir pusės metų — bet ši vieta ne
išdilo iš mano atminties, gerai prisiminiau visus 
vaizdus kokius kūdikio akys matydavo. Tiesa, 
dabar buvo mano antras apsilankymas Žemait
kiemyje, nes lankiausi ir 1928 metais, tačiau 
ir dabar, kaip ir aną metą, mintyse vaizdžiai 
stovėjo viskas tas ką kūdikystėje jsitėmijau, ir 
jau suaugusiam, po virš 30 metų atsilankius, 
viskas prisiminė labai aiškiai.

Parvažiavę į ūkį, tuoj ėjom pasivaikščiot. ;

Ponas .generolas ėjo Nevėžin pasimaudyt, aš gi 
pa vaikštinėjau paupiu ir prisižiūrėjau vaizdams. 
Gerb. generolas papasakojo kad tas mūrinis 
stulpas-kryžius ką stovi ant kalno kitame Ne
vėžio krašte, prie kelio Į Babtus, dabar jau per
dirbtas į paminklą karžygiams Dariui ir Girė
nui, ir sakė kad tai yra pirmutinis iš visų Lie
tuvoje Įrengtų tiems lakūnams paminklas. Kaip 
tik parėjo žinia, sako generolas, kąd Dariaus ir 
Girėno lavonai parvežta į Kauną, Babtų apielin- 
kės gyventojai, vadovaujant pačiam generolui, 
pasistengė tą stulpą-kryžių atnaujinti, išgražin
ti, ir įmūrijo jo vakariniame šone varinę lentą 
su atitinkamu tų didvyrių atminčiai užrašu. 
Lenta įmūryta vakariniame paminklo šone todėl 
kad iš vakairų atskrendant Tų didvyrių laukta.

Visas Žemaitkiemio gaspadorius yra poni 
generolienė, energinga, sumani ir darbšti mote
ris, kuri darbymetės laiku ir gyvena šiame ūky
je. Ji taip ir kalba: supjoviau dobilus, suvežiau 
rugius, iškasiau šulinį, ir tt. Rudenop, kada 
ji laukus nuvalo, turi daugiau laiko, kurį pra
leidžia savo rezidencijoje Kaune. Dvare yra 
visi reikalingi darbininkai. Ūkis yra pavyzdi
nis. užlaikoma veisliniai gyvuliai ir it.

Ūkis visapusiai moderniškai sutvarkytas, 
86 hektarai, žemė gera, juodžemis, viskas auga, 
auginama net runkeliai cukraus fabrikui. Ūkė 
užlaiko 10 arklių, 30 pieninių karvių, daro pel
ną iš pieno, ir augina bekonines kiaules. Vie
nu žodžiu, išvystyta iki aukščiausio laipsnio kaip 
ūkė turi būti. Trobesiai-, didumoje mūriniai, gy
venamas namas ir tvartai ir kiti, išskyrus dar
žinę. Dar daugiau, patyriau kad ši ūkė PAR
SIDUODA. Kas iš Amerikiečių paeina iš Bab
tų parapijos, apsipažinę tu ta sritimi ir žino tą 
buvusį Babcinos dvarą, norėdami 
tuvą ir įsigyti gerą 
mį su visu kraičiu! 
parduoti, nes jam ir 
gyvenimo šaltinių, i 
rūpintis ūkį palikti.

ryžti į Lie- 
ukį, gali pirkti žemaitkie- 
Generolas sako norėtų ūkį 
taip užtenka darbo ir Ura-;

Delko Valstybes Nori 
Kariauti

Nekurtos didėsės valstybės, 
iš savo godumo ir iš reikalin
gumo plėstis ir užkariauti sau 
naujų žemių, nenurimsta ir vi
sada juda ir neduoda kitoms 
šalims ramybės.

Dabartiniu laiku šešios didė
sės valstybės kontroliuoja visą 
pasaulį, ir pačios būdamos di
delės, neleidžia kitoms daryti 
jokių užgrobimų. Tos didėsės 
valstybės valdo du trečdaliu vi
so žemės skritulio, o vieną tre
čią dalį teturi išsidalinusios 
tarp savęs 60 mašesnių valsty
bių.

Tokios šalys kaip Italija, Ja
ponija ir Vokietija, mažai že
mių turinčios, netelpa savo ru- 
bežiuose ir dieną ir naktį 
kluojasi ir rūpinasi rasti 
vietos plėstis.

šitoms valstybėms rupi
ti rinkos žaliavai gauti, ne tik 
taikos, bet ir karo metu, ir kur 
įmanydamos veržiasi ir bando 
įsigalėti.

šešios didėsės valstybės ką 
turi sutinka duoti ar parduoti 
ir toms trukšmingoms šalims, 
bet duoda tolei iki viskas gerai, 
bet kaip užeina 
dan dabar prieš 
sankcijas, ir to 
kitų šalių imti,

Kiekviena didesnė valstybė 
žino kad jai tinkamai gyvuoti 
reikalinga turėti savo kontrolė
je tris dalykus: pakankamai 
žalios medegos, rinkų savo pre
kėms, ir vietos ekonominiam 
pietojimuisi.

• Tas galima tik tada jeigu 
turi kolonijas ar ką nors tam 
lygaus.

Kad Vokietija, Italija ir Ja
ponija sutiktų su. dabartiniu

gin-
sau

ras-

pasaulyje dalykų stoviu 
ko ir manyti. Jos nenori 
su jokia valstybe į bendras 
saugos užtikrinimo sąjungas. 
Jos nenori nei pamąstyti apie 
leidimą susistovėti dabartiniam 
žemių padalinimui ir rubežių 
nustatymui.

Jos tik laukia geriausios pro
gos kovoti už gavimą sau dau
giau plotų.

Visame pasaulyje yra 57 mi
lijonai ketvirtainių mylių že
mių ploto — geros, blogos ir 
vidutiniškos žemės. Iš to, Di- 
dėji Britanija valdo 13,172,000 
ketvirtainių mylių.

Antroj vietoj Sovietų Rusija 
kontroliuoja 8,144,000 ketvir
tainių mylių.

Prancūzija seka trečia, su 
netoli 5,000,000 ketvirt. mylių. 
Kinija ketvirta — su 4,250,000 
ketvirtainių mylių.

Brazilija užima penktą 
tą, valdydama 3,285,000 
lių, Suv. Valstijos šeštoje
toje — su apie 3,000,000 mylių.

Vokietija, turėdama 70 mi
lijonų gyventojų, sutelpa ant 
185,000 ketvirtainių mylių že
mės. Vokietijlos plotas tėra 
tik biskį didesnis kaip Kalifor
nija, viena Suv. Valstijų vals
tija.

Japonija, turėdama beveik 
tiek gyventojų kaip Vokietija, 
susispaudus ant 150,000 ketvir
tainių mylių ploto. Japonijos 
gi žemė beveik visa kalnuota, 
taigi lygumos ir derlingos 
mes turi mažai, ii’ ant jos 
ri visi sutilpti' ir misti.

Italija, su 42 milijonais
ventojų, turi 120,000 ketvirtai
nių myliij žemės, taipgi kalnuo
tos ir daugumoje nederlingos, nukirtę miško vagys.

nėra 
dėtis

vie-
my- 
vie-

karas, paveiz- 
Italiją, Įveda 
ko reikia iš 

sunku gauti.

Turėdamos kitur dideles ko
lonijos, valstybės neišgabena 
savo žmones į jas gyventi, bet 
imdamos iš jų žalią medegą ir 
dirbdamos joms reikmenis tu
ri gana darbo namie.

Tos valstybės kurios neturi 
kolonijų ir yra didelės savo gy
ventojų skaičium, reiškia turi 
gana spėkų kariauti, visada no
rės kariauti ir užimti sau nau
jas rinkas ar kolonijas ar ką 
panašaus.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

ŽMONA NUKIRTO 
VYRUI NOSĮ

ĮLIETU VOJ E nekuris dar- 
ni'nkų skaičius neteks darbo, 
nes Švedų degtukų fabrikas 
prie Kauno paskelbė turįs tiek 
prigamintų degtukų kad neturi 
kur jų dėti. Be to, ūkininkai 
daugiur vėl vartoja titnago 
skeltuvus ir iš Vokietijos įšmu- 
geliuotas pigias degamas maši
nėles, ir degtukų vartojimas 
sumažėjęs pusiau. Lietuva šve
dams šį degtukų fabriką davė 
už paskolą, kuria buvo pasta
tyta geležinkelis ir duota pa
šalpų ūkininkams. šis fabri
kas vienintelis ir gamino visai

Vabalninko ambulatorijon at
veši* Salamiesčio girininkijos 
eigulį G., kuriam buvo visai Lietuvai degtukus, 
nukirsta pusė nosies. Atkirs-į ▼ ▼ ▼
to nosies galo neatvežė. Gy-į ĮJLENKAI vėl įsigyja naują, 
dytoja tuojau suteikė pirmą modemišką laivą. Jo vardas 
pagalbą, bet labai buvo sunku [bus “Batory”, primenąs Lenki- 
sulaikyti kraujo plūdimą. Gy- jos ir Lietuvos karalių, kuris 
dytoja barė atvežėjus kad ne- valdė 1576-86 metais ir nemo- 
surado ir neatvežė atkirsto no- kėjo nei Lenkiškai nei Lietu- 
sies galo, kurį gal butų pavykę viškai kalbėti.
prigydyti. mą kelionę į Ameriką darys Ge-

Nukentėjusis aiškino polici- gūžės 18. Jį (ir dabar plau
kiojantį “įPilsudski”) Lenkams 
pastatė Italai už 6 milijonus 
dolarių, kuriuos Lenkai sumo
kėjo anglimis ir plienu. Lai
vas veža 760 keleivių.

Lenkai po karo neturėjo nei

“Batory” pir-

že- 
tu-

gy-

jai kad jam nosį nukirtę du 
jauni vyrai, miško vagys, ku
rie kirtę medžius, ir jį sužalo
ję su malkom dingę. Policija 
šiam aiškinimui nepatikėjo, ir 
iš namiškių ir’ kaimynų paga
liau paaiškėjo tikra nosies nu- vieno laivo, dabar jau turi 87 
kirtimo priežastis: laivus iš 200,000 tonų. Palygi-

Eigulis G. prieš nelaimingą nūs Lietuvių ir Lenkų skaičius 
įvykį visą parą uliojo pas kai- su jų po karo įgytu prekybiniu 
mynus ir gryžęs namon Sušiki- laivynu, Lietuviai tik dabar bus 
virei jo su savo žmona. Kivir- pralenkti su “Batory” ir “Pil- 
čas privedė prie to kad vyrui sudskiu”, nes tokio tonažo lai- 
sugniaužus kumštį einant žmo- vai Lietuviams sunku įgyti, 
ną mušti, žmona pagriebus ka- Tačiau, “Pilsudskiui” plau- 
ponę smogė vyrui į nosį, ir no- kioti pradėjus, vienas Lenkų 
sies galas nukrito.... Po to- laikraštis pastebėjo, “Lenkai 
kios nelaimės, jiedu abu susi- tol juroje nebus stiprus kol ne
tarę sakyti kad eiguliui nosį gaus Lietuvių paramos”.

“L.A.” -

o neturint -vaikų nėra kam jj; jjs ]abai švelnads buvo, kiekvienam dalykui 
ir reikalui liečiančiam automobilį turi paaiški- 

Gavęs progą išsišnekau su generolo moky- nimą kuris įstringa į mintį ir žmogus žinai ką 
toju-šoferiu. Ir jis pasirodo esąs žemaitėlis, Jo- daryt kitą kartą, o ne tik mekaniškai laikinai 
nas Rainys iš Drukčių kaimo, Lieplaukės para- tuo tarpu sužinai ką daryti kada jau reikia da- 
pijos, Telšių apsk. Jo broliai, Antanas ir Ka-Į ryti.
zys Rainiai, gyvena Chicagoj, Amerikon Išva
žiavo prieš karą. Dabar jie nerašo, bet jis no
rėtų su jais susižinoti. Jo kariumenės laipsnis 
yra Viršila, tarnauja kariumenėš 
toju, Auto Rinktinėje, Šančiuose, 
ku turėjo atostogas, todėl galėjo 
čiui pasitarnauti mokytoju.

Iš vakaro oras buvo gražus ir 
tų, bet apie pat 12 valandą nakties mus visus 
išbudino garsi perkūnija, su kuria užėjo lietus, 
bet taip smarkiai ir trumpai perlijo kad ryto 
metą to lietaus nebuvo nei žymių. Išrodo kad 
po šiltos dienos tik pačiame Nevėžio slėnyje t;u- 
sidarė savas oro susispaudimas, kuris naktį ir 
spogo.

Ši vieta ir apielinkė aprašoma mano trum
poje istorinėje apysakoje, “Du Broliai”, ir čia 
beviešėdamas dabar gavau mintį parašyti kitą 
apysaką, bet iš vėlesnių laikų, kurią pavadinsiu 
“Dvi Seserys”.

šoferių moky- 
Jis šiuo lai- 

Gen. Nagevi-

neišrodė į lie-

Gryžtant, ponas generolas man aiškino savo 
valdomo dvaro centro, senos' Babcinos istoriją, 
kuri siekia tikrai iki 300 metų atgal. Dvaro 
murai matyt statyti senai-senai, nes labai sto
ri ir šiek-tiek jau sulindę Į žemę iš sunkumo.

rengtis Į pamaldas.
Invalidų dirbtuvės vedėju p. Juo- 
aplankiau invalidų dirbtuvę, kurią 
nuodugniai. Galutinai susitariau

flVOKIEčIAI žydų nekenčia, 
Lietuvių pa

buvo atiduota tarlė; tačiau, sako, keikiamas 
pridavęs pora ožys tunka. Vokietijoj žydams 

Ji visai ne- uždrausta balsuoti, bet kas tai 
nei išbraukta. per balsavimai kur tik sprandą 
sucenzuruotos, g-aii nulenkti ir sakyti “Ja”?!

. ŠULINIO KASIMO IŠKILMĖS
RUGP. 3. — Keliamės, rytas gražus. Tu

rim šiandien vėl gryžti į Kauną. Po pusryčių, 
ūkės kieme didelės iškilmės — kasimas naujo 
šulinio, kuriam darbui ir meistras buvo pribu
vęs, jaunas vyras Lietuvis. Kiek girdėjau, už 
darbą jis susiderėjo 47 litus, visas reikmenis 
suteikia ūkės savininkai. Ponas generolas pa
reiškia kad tą šulinį užvardins mano vardu <— 
atminčiai mano jų ūkyje atsilankymo ir mano 
kilimo iš šios vietos. Kieme ties ūkio namais 
ant* aukšto stiebo iškėlė Lietuvos vėliavą, ir 
pradėjom- šulinio kasimo 
vietą parinkti ir kasimą 
tą viską nufotografavom.

Po to tuoj rengėmės 
diev, Žemaitkiemi.... ar
da nors?.... ar busiu dar tiek laimingas 
vėl galėsiu čia atvažiuoti ?. . . .

Pargryžus į Kauną, ponas generolas užsa
kė metalinę lentelę su atitinkamu užrašu, kurią 
sakė pridės prie to šlulinio. . . . Man rūpėjo kad 
tas šulinis butų vandeningas, kad darbas nebū
tų perniek. .. .

Gryžtant, automobilį vairavo poni genero
lienė, prie kurios taip pat sėdėjo Viršila Rainys 
ir davė paaiškinimus. Patyriau kad iš jo labai stybiniame radiofone, kur buvo surengta mums 
geras mokytojas, ir jį be abejo jo mokiniai my- su Lietuva atsisveikinimo vakaras programas.

ceremonijas, šuliniui 
pradėti davė man, ir

gryžti į Kauną, 
lankysiu tave vėl

ou- 
ka- 
kad

RADIO ATSISVEIKINIMO VAKARAS
Parvažiavom į Kauną greičiau negu truko 

nuvažiuoti. Kaune buvo nuleistos visos vėlia
vos pusiau stiebų, nes šiandien katedroje atsi
buvo pamaldos už žuvusią Belgijos karalienę, j 
kurias buvo pakviesti visi diplomatai ir aukš
tieji karininkai, tarp jų ir Gen. Nagevičius. Jis 
todėl skubėjo 

Su Karo 
zu Kraujaliu 
aprodė man
kad man pasiūdintų Lietuvos vėliavą parsiveži- 
mui Amerikon. Aprodė Invalidų skaityklą, kur 
užtikom darbuojantis seną dailininką-tapytoją, 
Zigmą Petravičių, kitados buvusį Petrapilio aka
demijos nariu. Jis piešia kariškus vaizdus Ka
ro Muzejui.

Dirbtuvės vedėjas p. Kraujalis padovanojo 
man įvairių kariumenės uniformų ženklų ir šiaip 
visokių ženklų kokius jų dirbtuvėje iš metalo 
pagaminama. Jis toje dirbtuvėje darbuojasi jau 
14 metų, ir ją išaugino iki pasekmingos, bizniš- 
kais pagrindais pastatytos įstaigos, iš kurios 
karo invalidai amafninkai turi pragyvenimą ir 
padarė tiek pinigų kad išstatė modernišką dirb
tuvę ir paskiausio reikalavimo priešakinį gyve
namą namą, kuriame, kaip jau minėjau, .gyvena 
Gen. Nagevičius ir kelios kitos aukštos šeimos.

Pavakare sumaniau aplankyti Dr. Leit. P. 
Lisauską, kuris prieš kelis mėnesius važinėjo 
Amerikoje, atsiųstas Lietuvos karo aviacijos 
reikalais ir lankėsi pas mus Clevelande.
radau jį namie, ir buvo malonu pasimatyti, 
sipažinau su ponia Lisauskiene ir su pp. Kli
mais. Dr. Lisauskas ir Klimai gyvena didelia
me naujai įrengtame puikiame name, Vytauto 
Kalne, iš kur matyt visas Kaunas ir Nemunas, 
šiuose namuose mirė rašytojas Kan. Tumas- 
Vaižgantas.

Aštuntą valandą vakaro, visi užprašyti li
kusieji Amerikiečiai turėjom pribūti Kauno val-

Laimei,
Su-

Radiofono direktorius yra p. J. Bieliūnas, drau- kaip šuo katės, 
giškas, energingas vyras. Man 
mano radio kalba, kurią buvau 
dienų pirmiau “sucenzuravimui”. 
buvo cenzūruota, nieko nekeista 
Be abejo ir kitų kalbos nebuvo 
nes visi, kad Ir priešingų pažiūrų asmenys, bu- žydams nevalia į Vokiečių laik- 
vo rimti, ii’ turėjo pasiruošę rimtas kalbas. naščius rašyti, bet kas tai per

Kalbas sakė, be manęs, šimutis, Adv. Gri- laikraščiai iš kurių laisvas žo- 
šius, Savickas, Byanskienė, visi iš Chicagos; Na- dis šautuvu išvarytas? Jiems 
livaika ir Vancevičius iš Pietų Amerikos; Sinke-1 nevalia profesoriauti universi- 
vičiutė iš Dayton, Ohio. Muzikali programą iš- tetuose, bet kas tai per univer- 
pildė Vincas Greičius.
lando, pianistė Aldona Briedytė ir artistė-daini- mokomas bet 
ninkė Barbora Darlys iš Chicagos. T' 
kartu liūdnas buvo vakaras kada nematomoms sakė
Lietuvos klausytojų minioms sakėm savo atsi- universiteto sukaktuvėse! 
sveikinimo žodžius....

Su mumis dalyvavo ir užbaiginę kalbą pa- Klaipėdoje 
sakė Adv. R. Skipitis, Pasaulio Lietuvių Kon
greso organizatorius.

Po programo, p. Bieliūnas pasikvietė mus 
programo dalyvius vakarienei į Tautininkų Pa
žangos klubą. Ir čia, netikėtai, turėjom progos 
švęsti vienos svarbios ypatos gimtadienį — tai 
musų Amerikietės artistės, Barboros Darlys- 
Drangelienės. Buvo ir dainų ir juokų. Vaka
rienė baigėsi daina “Eisim, Broleliai, Namo”!

:, smuikininkas, iš Cleve- Į sitetai kur ne grynas mokslas 
Vokiškas” šiu- 

Malonus ir pinys? Nedyvai, Anglai atsi- 
—l.ė dalyvauti Heidelbergo

Jei musų suklaidinti broliai 
filosofine pažiūra 

Berliną perkratytų, jų nei su 
pyragu ten nenuprašytum. Vo
kietija šiandien ne tas kas bu
vo penki metai atgal.

Įžymus 
‘Handels och 
paskelbė ži-

Seka: Paskutinė Vakarienė Kaune. Gen. Na
gevičius apie Naujus Tautiškus šokius. 

Kelionė j Nidą. Klaipėda.

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Reikalaukit “Dirvoje”

įjVILKO visi bijo, 
švedų laikraštis 
Sj ofarts-Tidning’ 
nutę gautą neva Berline, kad,
jei kiltų karas, Vokietija tuoj 
okupuotų Daniją ir Lietuvą, 
tikslu tuos kraštus naudoti 
kaip aruodus maistui. Prie 
Danijos Vokietija prikibtų del 
Šlesvigo, kuris pirm karo pri
klausė Vokietijai; o Klaipėda 
taptų priežastimi prisikabinimo 
prie Lietuvos. Danijos užsie
nio reikalų ministeris Munch 
tuojau šią žinutę oficialiai už- 
ginčino, sakydamas, niekas Da
nijoje 
netiki, 
seime 
Ii jonų 
dinti.

šitokių planų buvimu 
To nežiūrint, Danijos 

pareikalauta penkių mi- 
dolarių oro laivynui di-

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE"

Superior Ave. Cleveland, Ohio6820

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.
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1 VYK AIS!
D r, J. šliupui gavus or

diną ' jo 75 metų amžiaus 
sukaktuvėse, už jo didelius 
darbus tautai, pavydo apim
ti nekurie musų laikrašti
ninkai ištižo tulžimi....

Kuomet pasklido žinia 
jog Dr. J. šliupas atvažiuos 
į Suv. Valstijas, kur jis per 
keletą desėtkų metų darba
vosi Lietuvybės dirvoje, ka
talikų spauda apsiputojo 
pašėlimo putomis. Štai la
bai “katalikiškas” atsilepi- 
mas apie tą tautos darbuo
toją, Brooklyno Lietuvių 
laikraštėlyje vardu “Ame
rika:

“Šliuptarniai d ž i u gauja 
kad jų papa Jonas šliupas 
atvyks Amerikon duoti 
jiems ‘misijas’. Šliuptarnių 
eilės mažėja. Pasilikusiųjų 
daugumą sudaro visokį be
dieviai — valkatos, girtuo
kliai, svetimoteriai ir pasi
leidę burdingieriai. Šiems 
reikalinga, atsigaivinti Šliu-

NUSENUSIO ‘RAZUMO’ 
ATSAKYMAS

Komunistai ir socialistai 
nori prisivilioti Lietuvius 
katalikus dalyvauti jų šau
kiamoje Clevelande “prieš- 
fašistinėje” konferencijoje.

“Draugo” redaktoriui nu
rodžius į Rusiją, kurios di
ktatūrą musų komunistai 
pripažysta, o jieško Lietu
vai ‘demokratinės tvarkos’, 
štai kaip senukas Grigaitis 
į tai nukalba:

. .Jei komunistai stoja 
už diktatūrą Rusijoje ir tuo 
pačiu laiku reikalauja de
mokratinės tvarkos Lietu
vai, tai juk tai yra geriau, 
negu kad jie stotų už dik
tatūrą ir Rusijoje ir Lietu
voje. ...”

Tas senukui Grigaičiui 
“reiškia kad jau bent Lie
tuvos klausime su jais ga
lima susikalbėti”....

Grigaitis ant tiek nuse
nęs kad jau matyt jo razu-

po dvasia, nes jų eiles retė-lmas nustojo dirbęs. Jis ne- 
ja. Vieni išėjo į komyinis-1 gino kad komunistai reika
lus, kiti gryžo į katalikus; iauja Lietuvai tokios pat 
Šliupo laikų pasekėjai išmi- komunistinės diktatūros ko- 
rę. Reikia rekrutų. Lie- kia yra Rusijoje, ir jie rei- 
tuvos laisvamaniai, norėda-. kalauja _ jr padarytų — 
mi . senio laikinai nusikra-1 su bažnyčiomis, vienuoly- 
tyti, užfundino šifkortę. ■ naįs jr dvasiškija Lietuvoje 
Kada gi Lietuviai pamatys taip lygiai kaip šiandien ko-
tyti, užfundino

NORI IR LAIKRAŠTI
NINKAMS PREMIJŲ

“Literatūros Naujienose” 
(Kaunas) rašoma:

“Lietuvos rašytojai paga
liau laimėjo pirmas viešas 
premijas, kurios buvo su
tiktos su didele simpatija. 
Dabar atrodo kad butų kei
sta jei Lietuvos laikrašti
ninkai reikalautų premijų. 
Čia klaidos ir jokios kei
stenybės nėra, nes yra vie
nas ir tas pats tikslas ko
kio. turi ir Lietuvos rašyto
jai. Kaip tik butų klaidin
ga manyti kad premijos 
bendrai blogai veikia tuos 
kurie gauna, ir tuos kurie 
negauna. Tačiau premijos 
veikia tiktai gerai ir tei
giamai. Tai įrodė visai ne
tolimas gyvenimas kai Lie
tuvos rašytojai gavo premi
jas. Tarp Lietuvos rašyto
jų ir visuomenės susidarė 
geri ryšiai, kurie reiškia ne 
ką kitą kaip savo tautos 
labą.

“Šiandien tenka girdėti 
kad rašytojų premijos šiais 
metais bus dar padidintos. 
Tai yra sveikintinas ir kul
tūriškas reiškinys. Bet kar
tu su juo kyla rimtas klau
simas kodėl yra užmirštos 
Lietuvos laikraštininkų 
premijos: Kas tuo turi pa-

sirupinti, ar vyriausybė ari 
patys laikraštininkai?”

Kaip į nekurtuos Lietu
vos rašytojus atsiliepė li
teratūros premijų paskyri
mas tiems kuriems paskirta 
nežinia. Bet viešoji opini
ja, spauda ir kritikai suti
ko laimėtojus labai pado-, 
riai. Taip ir pridera. Pa
vydas, jeigu koks buvo, pa
siliko užgniaužtas krūtinė- ’ 
se tų kurie pavydėjo.

Nesenai buvo užsiminta 
ir apie skyrimą premijos 
užsienio Lietuviams rašyto
jams. Gal gerai butų kad 
visai neskirtų, nes tas ku
ris laimėtų premiją už sa
vo kurinį, butų pasmerktas, 
nužemintas ir purvinamas 
visų kitų pažiūrų laikraščių 
ir rašytojų. Pas musu Ame
rikoje purvinimas žmogaus 
už gerus darbus yra svar
biausia laikraščio užduotis.

Paimkim kas dedasi jei
gu vienas kuris gauna or
diną, ir kas darosi kuomet 
ilgametis Amerikiečių vei
kėjas Dr. Jonas Šliupas ga
vo odreną.

Pavydas, neapikanta ir 
garbgodystė yra didžiau
sias požymis neišauklėto 
žmogaus.

Gaila, bet reikia pasakyti 
kad tokiais yra dauguma 
musų redaktorių ir visuo
menės veikėjų.

' —Panelei daug pinigo at
sieina stengiantis išrodyt 
gražia iki ji jieško vaikino, 
bet paskui ji atsiima viską 
kuomet apsiveda.

šio nenormalaus : 
blėdį? Už vilko patarnavi-

žmogaus munistai daro Ispanijoje!
Juk štai visai nesenai se-

mą tautai jis gavo Gedimi- nuko Grigaičio draugas — 
no ordeną! Tautininkai sto- su kuriuo tą konferenciją 
jo į šliuptarnių klasę”. rengia — Leonas Pruseikajo į šliuptarnių klasę”.

Šitą paskaitę galit spręs- pasakė: 
ti kokio proto katalikas ra- ‘—„1 
šo.

“Prabaščiai ir pralotai
Kada musų katalikai butų visiškai atskirti nuo 

nusikratys tokių savo ne- politikos.;.. Ne bažnyčios 
normalių redaktorių ir vei
kėjų ?

Dr. šliupas savo “misi
jomis” Amerikoje padarė 
labai daug — atskyrė Lie
tuvius nuo Lenkų ir išmoki
no Lietuvius protauti.

Ko atsiekė musų katali
kai vadai ir kunigai savo 
misijomis? Prarado Lietu
vių daugybę, nes neapsiėjo 
su jais kaip su žmonėmis, 
jie savo penėtojus parapi
nis laikė gyvuliais.

Kaslink ištvirkimo ir gir
tuoklystės — “Vienybėje” 
(nr. .30) Juozas Tysliava 
labai aiškiai pasako kurių 
vadai labiau ištvirkę ir ne
dorėliai.

Persispausdinkit tą Tys- 
liavos pastabą, ponai!

Nenorėtume pakartoti to 
kas “Vienybėj” apie tų “do
rųjų” vadus pasakyta, bet 
tai tikra teisybė.

Katalikai vieningai nusi
statę prieš Dr. šliupą ir pa
sidžiaugdami vieni kitų pa
rašytas nesąmones persi
spausdina.

bet mokyklos butų didžiau
si murai Lietuvoje....”

Taigi, Grigaitis nori kad 
Lietuviai katalikai pasiver
stų i didesnius mulkius ne
gu yra. socialistai, ir eitų 
su komunistais Clevelande 
išvien rėkauti kad Lietuvo
je butų duodama visokiems 
išgamoms šeimininkauti!

Senukui Grigaičiui butų 
jau laikas eiti už pečiaus 
gulti, o ne kitus mokinti 
“logiškai protauti”. Jo lo
gika visai sutriušus.

Tautininkai ir katalikai 
toje “bendrapruntininkų” 
konferncijoje nedalyvaus.

Vilkų

ISTORIŠKA
APYSAKA /

Iš D. L. K. Gedimino
Laikų

Vertė A. VĖGĖLĖ

Lizdas

KAIP PAKILO VALDŽIOS 
UŽLAIKYMO KAŠTAI
Suv. Valstijų valdžios iš

laikymo kaštai bėgyje pas
ture 30 metų pasidaugino 
900 nuošimčių, tuo tarpų 
kai gyventojų skaičius pa
sidaugino 47 nuoš.

30 metų atgal, apie 85 
milijonai šios šalies gyven
tojų mokėjo po apie $6.64 

' nuo galvos federalei val
džiai užlaikyti. Dabar 125 
milijonų gyventojų moka 
po $60.91 nuo galvo?. val
džios išlaikymui.

MIRĖ GANGRINOS 
GYDYMO IŠRADĖJAS

Balandžio 14 New Yorke 
mirė Dr. Harlow Brooks, 
65 m. amžiaus, nuo gangri- 
nos, kurios priežastį jis iš
rado 45 metai atgal ir su 
kitais gydytojais pajiegė 
nugalėti tą baisią ligą kuri 
per neatmenamus laikus 
iki tol kirto žmones. Dau
gybė žmonių ir šiandien 
dar yra gyvi del to kad ta 
liga tapo nugalėta 45 me
tai atgal.

Gangrinos perai randasi 
visų žmonių kūnuose, bet 
tik tada žmogus suserga ta 
liga kada kūnas buna kuo 
nors nusilpnintas.

broliai joja Į karužę, 
žvengia juodbėriai žirgai! 
joja vyrų minių minios, 
narsus Lietuvos vaikai.....
peržengti kalnai ir plynios, 
priešų netoli laukai!

Arklį gali privesti prie 
vandenio, bet negali priver
sti ii gerti.

KEIČIA KRISTAUS 
ŽODŽIUS

Nesenai Vokietijos na- 
zių bažnytinis komisaras iš
leido pranešimą apie išver
tima kitoj prasmėj švent
raščio, Kristaus pamokslų 
ant kalno, kurio žodžiai ir 
mintis perrašyta taip kad 
atitiktų naujam karštagal
vių nazių protavimui.

ŽALGIRIS-EGLEKALNIS
(Pranas Vaičaitis)

Oi ūžia, švilpia blogas oras 
Ir vėtros medį bando raut, 
O narsus Vytauto bajorai 
Pradėjo karan brolius šaukt. 
Jau trempia viešąjį kelelį, 
Pulkai jau eina už pulkų, 
O eik, vaike, balnok žirgelį, 
Užstok už garbę Lietuvių! 
Ne šviesus tvykstelė žaibai •— 
Ir kardas tavo štai šviesus, 
Ir joki per miškus, per kalnus, 
Malšinki priešus-plėšikus.
O ar tai vėtros žiaurios kaukia, 
Siūbuoja girios ąžuolai? 
Ar tai išalkę žvėrys traukia, 
Ar staugia meškos ir vilkai? 
O tai ne vėtros žiaurios ūžia, / 
O tai ne meškos, ne vilkai — 
Tai 
Tai 
Tai 
Tai 
Jau 
Jau
Sudiev, tėvyne musų miela, 
Tu buk laiminga visada! 
Sau pinki laimės aukso vielą, 
Tegu gyvuoja Lietuva!
Jau durnai rūksta, dunda žemė, 
Nerimsta juodbėriai žirgai. 
Pats Vytauts žiuri,'mūšį lemia, 
Arti kryžiuočiai vanagai! 
Tai ne perkuns smarkus sugriovė, 
Ne šveisųs tvykstelė žaibai — 
Tai Lietuviai į priešus šovė, 
Tai čerška šviesus jų kardai. 
Ir kaip kopūstai ritas galvos, 
Ir maišos su maldom’s keiksmai, 
Lavonų guli baisios kalvos, 
Kanuolių dauginas griausmai.
Nuo Žalgirio rytinės pusės, 
Kur tik akim vos užmatai, 
Kryžiuočiai guli kaipo musės, 
Ir drąsko kimus jų vilkai. 
O Lietuviai linksmai dainuoja, 
Jų grobio nei nešuskaityt, 
Dainuodami namuosna joja 
Baltų tėvelių atlankyt!

(Tęsinys iš pereito nr.)

Pranešėjas toliau pasakojo savo vir
šininkams apie pabėgėlius vaikinus ir kaip 
Kobolda juos sugavo:

— Pamačius Kobolda juos, jau nelau
kė toliau ką moterys skalbėjos pasakos ir 
palikus besigailinčias jos moteris, ėjo 
anom pėdom ir priėjo tankumyną. Buvo 
pats vidudienis, saulė labai degino, bet 
Kobolda nieko nepaisė ir jieškojo. Ištolo 
užgirdo ji kaž kokį šnirpštimą. Prisiarti
no tyliai prie tos vietos ir pamatė vieną 
musų vilkiuką išsitiesusį, o kitą sėdintį 
prie jo ir besistengiantį pabudinti jį. Bet 
neilgai trukus geležinės- Koboldos rankos 
pagriebė jį už sprando. Vaikinas norėjo 
išsisukti iš jos rankų, draskė, kandžiojo, 
net iškando jos žando mėsos gabalą, tar 
Čiau ji parvertė jį ant žemės, prispaudė 
krutinę ir įpylė, burnon migdančio skysti
mo. .. .

— Ką?! nunuodijo jį?! — sušuko'von 
Altenburg, pakildamas nuo kėdės ir trenk
damas kumštim stalam

Didis mistras vėl nuramino jį. Pra
nešėjas gi tęsė toliau:

— Nesibijokite, garbus karžygį, juk 
Kobolda norėjo paliuosuoti savo vyrą, to
dėl nenuodijo vilkelių, kuriuos įsakėt gy
vus atvesti, už ką žadėjot dovanoti Heksui 
gyvybę. Vilkeliui nieko blogo neatsitiko, 
nes nuo to skystimo jis užmigo, o- Kobol- 
dai buvo lengviau jį gyvą paimti. Antras 
gi gulėjo, tam dar lengviau buvo Įpilti Į 
biirną to skystimo. Užmigdžius abudu, 
apžiurėjo savo žaizdas, kurias kovojant 

įsu vaikinu gavo, ir nuėjo pasijieškoti ve- 
Ižimo vežtis juos į pilį. Išėjus ant kelio, 
užgirdo jojančius musų žmones, puolė prie 
jų ir išdėstė jiems visą reikalą. Tuoj bu
vo pasiųsta iš būrio keli žmonės, kurie ir 
atnešė miegančius vilkelius. Prašė ji tuoj 
gabenti juos pilin, bet būrio vadas, kar- 
žygis Guenter, neleido savo žmonių ir, sa
kydamas kad jie esą reikalingi jam, pasi
ėmė juos su savim ir nusigabeno. Man gi 
liepė gryžti su Hekso žmona ir pranešti 
jums apie tai. Prie to turiu dar pranešti 
kad Kobolda aiškiausia matė ten aklo Ber
nardo pėdas. Tasai, vilkeliams pabėgus, 
per dvi dienas nežinia kur tąsėsi, o išei
damas iš pilies ir gryždamąs jon ilgoką 
laiką kalbėjo su tėvu Germanu, kuris da
bar, vietoje Hekso, prižuri “Vilkų lizdą”.

— Ką tu čia plepi! — sušuko tylėjęs 
ikšiol Zigfrid von Furchtwagen. — Neap
kalbinėk šventų žmonių prakeiktu savo 
liežuviu.

Patylėjus truputį visiems, von Alten
burg užklausė pranešėjo:

— Tai kur yra dabar tie atrastieji?
— Kaip jau sakiau Jūsų Didenybei, 

karžygis Guenter liepė paimti juos su sa
vim, sakydamas kad neturįs žmonių vil
keliams pilin vežti ir kad jam galį jie bū
ti reikalingi.

— Tai ir aklasai Bernardas ir vaiki
nai, visi išsyk į tokį menką karą? — su
murmėjo sau panosėj von Altenburg, ■— 
o viskas nueis po velnių?

Paskiau, pažiūrėjęs kreivai į Didįjį 
mistrą, kreipėsi į pranešėją:

— Eik sau po velnių!
— O Kokolda? — paklausė tasai.
— Ir ji teeina su tavim!
— O Heksas? — klausė toliau šypso

damosi vyras.
— Po' šimts velnių! Tegul apsidžiau-

Di-

per

ra-

gia pragaras jumis! — sušuko Dietrich -smulkmenas.

davė jam ramumo.
— Nesuprantu, — tarė jis, — kaip Jū

sų Didenybė leidote tą užpuolimą: dabar
tiniu laiku Lenkija veda derybas su Lie
tuva kad kaip susitaikius su ja. Tat ne
verta mums erzinti Lietuvą tokiais užpul
dinėjimais.

Didysai mistras antrą kartą atsiduso, 
paskiau gi šmėstelėjo ranka, norėdamas 
pertraukti kalbą. Bet tasai tęsė toliau:

— Dabar ne karu ir užpuldinėjimais, 
bet draugavimu reikia kovoti su Lietuva, 
pažadėjimus siųsti Gediminui, o ne karą, 
nes tik pažadėjimais galime privilioti Lie
tuvą. Tas Lenkų Vladislavas draugaujasi 
su Vengrais, kurie pratrins jam kelią prie 
ciesoriaus ir Romos, o. taip dalykams sto
vint, Brolijos galybė, ir taip jau sumen
kėjus, visai gali sunykti.

— Nesunyks! — atsiliepė mistras.
— Nesunyks?! — sušuko Altenburg, 

dauždamas kumštim į stalą.
— Nesunyks kol aš esu Brolijos mis

tini! Nesunyks! — dar kartą atsakė ir 
visas išraudonavęs nuvirto ant suolo.

Pažiurėjo į jį Dietrich von Altenburg 
ir tarė stovinčiam duryse tarnui:

— Pasakyk tėvui Germanui kad 
dysis mistras nori matytis su juo.

Ir nuėjo ilgais tarpukambariais 
pilį.

Didžiojon gi salėn neužilgo inėjo
mus, kaip visuomet, tėvas Germanas. Ap
sidairė inėjęs, ir pamatęs gulintį ant suolo 
Didyjį mistrą, prisiartino prie jo. Pasi
lenkė prie gulinčiojo, palietė jo smilkinius, 
ir patrynė juos išsitraukęs iš kišenės bal
zamu, paskiau patrynė balsamu ir jo kru
tinę ....

Tuoj mistras pradėjo liuosiau kvėpuo
ti, atmerkė akis, pažiurėjo į pasilenkusį 
prie jo dvasiškį, ii' pagriebęs jo ranką, 
jieškojo lupom indo su gėrimu.

Tėvas Germanas patraukė indą šalin, 
meiliai sakydamas:

’■— Ne Jūsų Malonybei dabar stiprus 
gėrimas....

Mistras, lyg mažas vaikas, išsyk pa
klausė jo, bet po valandėlės, pakėlęs gal
vą sušuko:

— Aš Brolijos galybė!
— Brolijos labui ir jos galybei nusi

raminkite dabar; niekas neatims iš Jūsų 
Malonybės tos galybės, — kalbėjo tėvas 
Germanas, ramindamas jį.

— Niekas? —- atkartojo mistras ir, 
pažiūrėjęs į dvasiškį, nusiramino ir 
migo.

Tėvas Germanas, nuraminęs ir 
migdęs Didįjį mistrą, išėjo iš kambario 
ir nuėjo į pilies rusi.

Iš kiemo gilumos ėjo ten pat von Al
tenburg su keletu komtūrų. Pamatęs tė
vą Germaną, rodydamas jam į kelis ap
driskusius karžygius, lipančius nuo ark
lių, sušuko:

— Štai Didžiojo mistro darbas ir po
litika! Guenter prakišo geriausius kar
žygius, net ir atrastus iš “Vilkų lizdo” au
klėtinius drauge su belaisviais atėmė Lie
tuviai !

Sakydamas tai, kaip pasiutęs įbėgo į 
pilį ir, įbėgęs salėn kurioje paliko begulin
tį apalpusį Didįjį mistrą, pasidairė aplink. 
Neradęs jo čia, pažiurėjo tik kreiva akia 
ton vieton kur prieš valandą mistras sė
dėjo, ir išėjo vėl kieman, kur pradėjo 
klausinėti sugryžusių iš karo apie Guen- 
tero nepavykusio ant Lietuvių užpuolimo

uz-

riz
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na 2'1 
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von Altenburg, trenkdamas kumščia sta
lam

Didysis mistras vėl pakėlė galvą ir 
pažiurėjo į savo draugą.

— Ar paleisti Heksą? — paklausė 
pranešėjas.

— Eikit sau visi trys po velnių! — 
dar kartą suriko von Altenburg: — sa- 

. kiau jau kad nei vienas nelystumet Didžia
jam mistrui į akis!

Pranešėjas tuoj išsiskubino iš kamba
rio.

Pakilo Dietrich von Altenburg ir pra
dėjo dideliais žingsniais vaikščioti po kam
barį, tarsi norėdamas tuo nuraminti savo 
susijaudinimą. Didysis mistras tik. atsi- 

I duso kaip žmogus kuriam nukrito nuo 
\į širdies sunkenybė, bet von Altenburg ne

Tėvas Germanas, matydamas tuo tar
pu sujudusį maršalą von Altenburgą, pa
žiurėjo tiktai šnairomis, ir kalbėdamas 
“Pax Dei”, nuėjo išlengvo į “Vilkų Lizdą”.

(Bus daugiau)

Karalienės Sabbos

įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. . (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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Koncertuos Cleve 
landė ir Detroite

BENDRAPRUNČ1V
GLAŪNAS“KON

TESTAS”
Savo “Karžygių” 

“Išgarbinimui”

PER ,TVOTU]
PASIŽVALGIUS

Jono Kossu-
282 puslapių didumo, 

išleista “Sakalo”, Kau- 
2.50 lt. Knyga susideda 
Pirmiausia telpa aprašy-

K 
“DIEVAI IR SMUTKELIAT 

Aleksandravičiaus, 
popieriniais viršeliais, 
ne, 1935 metais, kaina 
iš atskirų straipsnių.
mas apie Kun. Antaną Strazdelį, kaip jis buvo 
taip margas kaip strazdelis. Jis parašė ir “Pul
kim ant Kelių”, bažnytinę giesmę, kurią ne tik 
Lietuviai bet ir Lenkai feieda, ir jis rašė tokias 
dainas kaip seka:

“Mušė diedas mizeroką, 
Pakeldamas andaroka”.

numirėliams butų lengviau į dangų Įlipti, gy
vieji sukurdavę ugnį ir mėtydavę į ją meškos 
ir kitų gyvulių nagus, o kiti prieš mirtį sau na
gų nepjaustę, kad lipdami dangun turėtų kuom 
užsikabinti, bei užsikibę pasilsėti. Pakalnėje 
gulėdavęs baisus smakas ir kalnan lipančius ne
dorėlius kaip lapus uodega švaistydavęs į visas 
šalis. Ant to kalno viršūnės gyvenęs Peronius- 
Perkunas.

Visa knyga pilna įdomybių. Kalba joje 
palaikoma Daukantiškai žemaitiška, bet jau 
gerokai apgenėta.

kuri nebuvus 
į operos daini-

arba 
“Dainininkui bėda! 
Vienoj pusėj šlėkta, 
Antroj pusėj dvaras. 
Tu nežinai, Dainininkai, 
Kas ant tavęs baras. 
Ateina urėdas, 
Ir paskui tijūnas— 
Damininke nabagėlio 
Dreba visas kūnas.”

Toliau tęsiama, kad Strazdelis, būdamas 
kunigu, draugavo ne su kunigais ir ponais, kaip 
paprastai buvo priimta, bet su pilkasermėgiais. 
Vieną kartą kai turtingas ponas mirė, jo sūnūs 
pakvietė Kun. Strazdelį pasakyti pamokslą — 
įvertinantį mirusį poną — ir už pamokslą rie
biai apmokėjęs. Kun. Strazdelis, vietoj pasa
koti apie pono gerus darbus, 
visus blogus darbus.

Pono sūnūs priėjęs prie 
patylomis taręs kad jau gal 
Gi kunigas balsiai atsakęs, 
o už sviestą dar pasakysiu”, 
tikrą bajoro gyvenimą.

Sekantis straipsnis eina apie Maironį. Ten 
sakoma kad seniau Maironis, bedirbdamas daug 
Lietuvai, rašė:

“Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja, 
Kur musų sesutės dabina kasas....”
Lietuva, belaisvė, jam buvus skaisti gel

tonplaukė Lietuvaitė. Bet tą pačią gražią Lie
tuvaitę partizanai apvilkę nedailiais partijiniais 
rubais, ir Maironis prasitarė kitaip:

“O tų partijų tarp niusų, 
Jų programų ir barnių, 
Tiek vargiai pas vargšą blusų 
Atsiras už marškinių.”

gi

iš visu į Lie-

pradejo iškelti jo

pamokslininko ir 
pakaks pamokslo. 

Tai tik už surius, 
Ir taip išdėstęs

Apart dviejų viršminėtų, kiti straipsniai ir- 
savitai Įdomus.

LIETUVOS GEOGRAFIJA — Sutaisė S. Tar
vydas. Popieriniais viršeliais, 128 puslapių 

didumo, iliustruota, su Lietuvos žemėlapiu; kai
na 2.75 lt. “Sakalo” leidinys, Kaune. Nors su- 
gobtoje formoje bet sėkmingai aprašyta Lietu- 
tuvos kraštas: žemė, laukai, ežerai 
kai; kaimai, miesteliai, 
gyvuliai, vaizdai, ir tt.
aiškiau parodo Lietuvos fizišką veidą.

upės, miš- 
apskričiai; augmenys, 
šis kurinis kiekvienam

“LIETUVIŲ BUDAS” — Parašyta Simano Dau
kanto, perredaguota J. Talmanto. Popieri

niais viršeliais, 373 puslapiai. Kaina 5 lt. Iš
leista “Sakalo”, Kaune, šioje knygoje Daukan
tas aprašo apie senovės Lietuvių gyvenimo vie
tas, kur jie gyveno ir kaip gyveno; kokis jų bu
vo būdas, papročiai; kokie buvo jų namai, ko
kius rubus dėvėdavo vyrai ir kokius moterys. 
Kaip jie valgė ir kokias viešnages kėlė. Kokie 
buvo jų dievai ir kokios šventinyčios; kokios 
aukos buvo daroma. Kaip Lietuviai valdėsi, 
kokią turėjo vyriausybę; kaip vedė prekybą ir 
kokie tuomet buvo pinigai.

Mulkis paprastai reiškia negabų žmogų. 
Bet, kaip šioje knygoje rašoma, po antrašte, 
“Pomirtinis Gyvenimas”, senovėje Mulkio butą 
tikėjimo skelbėjo.

Penki šimtai metų pirm Kristaus, Lietu
vis Zomolksis, išgirdęs kad “Valakų žemėje” 
yra didelis mokytojas Pitagoras. ' Pitagoras rei
kalavęs kad kiekvienas stojantis pas jį mokin
tis pirmiausia turėjęs išlaikyti tylėjimo kvoti
mus: kiekvienas turėjęs ištylėti per trejus me
tus; ir po trijų metų tylėjimo būdavęs priimtas 
į Pitagoro mokinių tarpą. Zomolksis nuėjęs pas 
Pitagorą ir pasisakęs kad jo vardas esąs Mul
kis (Zomolksis). Mulkis ištylėjęs per trejus 
metus ir įstojęs į Pitagoro mokyklą. Jis ten 
ilgokai mokinęsis ir daug išmokęs. Paskui at
gal sugryžęs ir pradėjęs mokyti Lietuvius (dar 
pirm Kristaus) apie sielos nemarumą; kad tie 
kurie žūva gindami savo kraštą nemiršta bet 
eina į- dangų ir ten su grakščiomis žmonomis, 
baltuose rūbuose, gyvena, valgo skanius val
gius, geria gardų gėralą, linksminasi ir šokinė
ja per vasarą, o žiemą tyliai plačiose baltose lo
vose miega. Kad tai didžiausia garbė esanti 
dievui Peroniui kai žmogus už savo kraštą, na
mus bei liuosybę miršta. Sulyg tos religijos 
Lietuviai todėl taip narsiai savo šalį gindavo.

Numirus, blogieji turėję eiti į pragarą; o 
gerieji turėję lipti į labai aukštą kalną. Kad

LIETUVOJE IŠLEISTA ANTANO 
TŪLIO NOVELES

Mes raudoni, rudi ir palši: 
progresistai, aiškiai matydami j 
didelę neteisybę tame kad Stri
maitis prirodė tiktai vieną žiu
psnį teisybės apie Kutros kut- 
rumą ir jau ištiesė savo ranką 

i prie “Keleivio” šimtinės. O 
mes gi, gerai žinodami tą fak- .k .Į -* įj

APIE KAI KURIUOS 
REDAKTORIUS r ;

tą kad mūsų progresiviai .drau- redaktoriai vis girias, X 
gai šimteriopai . daugiau gali Sakosi mokyti, 4
darodyti visokiariopų teisybių Leidžia laikraš’eius buk-gerą 
ir tai apie musų pačių gudrius!Lietuviams daryti. 
rl !•£» 11 ern c. čtiinmi aVolhinm ai-

Bronė Drangelienė (Barbora 
Darlys), operos artistė-daini- 
ninkė galiau sutiko išvažiuot iš 
Chicagos ir pasirodyti Ameri
kos Lietuviams. Jos pirmas 
pasirodymas bus Clevelande ir 
Detroite, Gegužės mėnesį.

Ji yra viena iš įžymiųjų dai- 
nininkių-artisčių 
Italijoje pateko 
ninkes.

Tai vienatinė
tuvą buvusių pakviestų Ameri
kos Lietuvių artistų dalyvauti 
pirmutinio Pasaulio Lietuvių 
Kongreso programuose, kuri

------------ buvo pilniausia pripažinta kai-
Spaudos Fondas Kaune išleido AmerikiečioI po Amerikos Lietuvių žvaigž- 

rašytojo Antano Tūlio trumpų vaizdelių rinki- dė, kurią visa Lietuva pamilo 
nį, po vienu vardu, “Aš BUČIAVAU TAVO iš jos dainų koncertuose ii’ per 
ŽMONĄ”. Apie Antaną Tūlį štai kaip rašo radio. 
Lietuvos žurnalistas A. Braziulis “Literatūros 
Naujienose”: ,

“A. Tulys, kaip kūrėjas, nebe naujokas. Jis; 
pradėjo rašyto iš karto eilėraščius ir trumpu
tes noveles, tuoj po karo, berods 1919 m. lan
kydamas Amerikos aukštesniąją mokyklą. L. 
męs Šeduvoje, vaiko metais buvo išvežtas Čika
gon, ten išėjo ir vidutinį išsimokslinimą. Aukš
tuosius mokslus ėjo Valparaiso universitete, pa-' 
sirinkdamas farmaciją. Mokslo siekė savo lė
šomis, fizinėmis ir dvasios pajėgomis atkakliai 
prasiskynė kelią į geresnį gyvenimą: nūdien yra; 
nemažos vaistinės Čikagoje savininkas. Buda- 

|mas Valparaiso pradėjo bendradarbiauti anuo 
laiku Clevelande, Ohio, ėjusiame meno, mokslo 
ir literatūros žurnele ‘Artojas’, kurį redagavo 
Amerikos Lietuviuose pagarsėjęs Kazys S. Kar- 
pius-Karpavičius. Tą žurnalą leido ‘Dirva’, žur
nalas turėjo ‘Moksleivių Kelių’ skyrių, kuris bu
vo Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje 
organu. Susivienijimo pirmininku buvo A. Tu- : 
lys: Jis redagavo ir ‘Moksleivių Kelius’.

“Pirmieji A. Tūlio raštai, kaip jau minėta, j1 
buvo eilėraščiai, trumputės novelės ir publicis
tika. ‘Artojas’ savo puslapiuose išspausdino jo . 
‘Laukinę žąsį’, ‘Meilę’, ‘Išmestą į Gatvę’ ir ki- ; 
tas. Kiek vėliau A. Tulys savo raštus pradėjo • 
.siųsti Lietuvos žurnalams ir laikraščiams. Pir- j 
miltinis A. Tūlio kurinius atspausdino Liudas 
Gira 1920-23 m. laikotarpy, ėjusio literatūros ir ( 
kritikos žurnale ‘Skaitymai’. Dar vėliau A. Tū
lio noveles spausdino ‘Kauno Naujienose’, 
čiam Fronte’, ‘Kultūroj’, ‘Lietuvos žiniose’ 
tuvos Aide’, ‘Naujam žody’, ‘Laiko žody’, 
noj’ ir dar vienam kitam laikrašty.”

draugus, šiuomi paskelbiam ši
tą kbntestą — kad tik ta šim- 

' tinė netektų fašistui ir buržu
jui, bet musų pačių tavorščiui.

Kontesto taisyklė:
Kuris draugas darodys dau

giausia teisybės apie bent ku
rio progresisto gudrybes tas 
laimės tą šimtinę. Visų spalvų 
draugus prašau prie tvarkos. 
Draugą šmikį paskyrėm "su- 
džia”, idant tą šimtinę ščyrai

l pritaikytų musų draugui.

Mus kultūrinti jie trokšta, 
(Bent taip patys sako), 
Kad mes šuntakius atskirtum 
Nuo tikrojo tako.Brone Drangelienė-Barbora Darlys 

dies daineles. Ji nesispiria dai
nuoti Lietuviams nesupranta
mą aukštą muziką, nes būdama 
Lietuvaitė ir visada su Lietu
viais dalyvavus, gerai supran
ta kokios dainos arčiausia 
su žmonėms prie širdies.

Į Ir mes laikraščius jų skaitėm 
Pusę šimto metų, ■— 
Dažnai alaus atsisakę,. 
Ar nepirkę batų.
Bet ko gero jie pamokė, 
Ar žmonėms - padarė ?
Kilnų jausmą, tautos meilę

Artistė Barbora Darlys pil- 
! name savo išdidume pasirodė 
Kaune su Kipru Petrausku, tuo 
Lietuvių Dainos Kunigaikščiu, 

'kuomet jiedu dainavo garsioje 
operoje “Aida”. Barbora Dar
lys vaidino vadovaujamą Aidos, 
Etiopijos kunigaikštytės, rolę. 

Jeigu Lietuva tuo tarpu nie
ko mums iš savo artistų neat- 

Isiųs, skaitykime artistę Dran- 
gelienę Pasaulio Lietuvių Kon
greso dovana Amerikos Lietu
viams, nes kuomet sutiko nu
važiuoti į Kauną, ten ją suti
kęs “Dirvos” redaktorius pri
kalbino kad sugryžus atvažiuo
tų padainuoti Clevelande, ir ji 

i savo prižadą išpildo.
Artistė Darlys yra Chicago 

Grand Opera Company daini- 
l ninkė, dramatiškas sopranas. 
Ji aukščiausio dainavimo mok
slo pasiekė pačioje Chicagoje, 
niekur nedalyvaudama, nedai
nuodama, iki galutinai buvo 
pripažinta kad tinkama stoti į 
operą, ir jon buvo priimta.

Ji balsą lavino pirmiausia 
pas Mme. Hannah Butler, kuri 
yra žinoma kaipo viena iš ge
riausių tekni’kos mokytojų Chi
cagoje. Po trijų metų, išlai- 
mėjo stipendiją (apmokėtą mo
kymąsi) ir toliau mokinosi su 
Eduardo Sacerdote, žymiu ope
ros mokytoju bei dirigentu. Ji 
mokinosi su Maestro Sacerdote 
tris metus, ir per tą laiką stu
dijavo operų roles, vaidinimą ir 

$1.251 &belną operos mokslą.
Tapus profesijonale, dainavo 

per radio, teatrų programuose, 
ir su orkestrais, kaip tai di
džiąją Chicago Symphony, Ga
ry Philharmonic, ir kitomis.

I Dešimts tūkstančių 
girdėjo ją dainuojant 
Pasaulinėje Parodoje 

i dienos programe.
! 1934 m. Sausio 25

tavo Giocondos rolėje su Chi
cago Grand Opera Company, ir 
yra tos organizacijos artistė iki 
šio laiko. Ji yra pasiruošus 

' rolėse vienuolikoj didžiųjų ope
rų. Dabartiniu laiku yra narė 

. kvarteto vadinamo “Roman- 
sers”, kuris susidaro iš Chica- 

šis 
kvartetas yra po vadovyste 
Isaac Van Grove, kuris yra di
rigentas ir scenos direktorius 
Chicago Grand Opera Compa
ny. Jų maršrutas apima visas 
Suvienytas Valstijas.

Ponia Drangelienė-Darlys ■ yra 
; pirmutinė Lietuvaitė Ameriko
je kuri pasiekė dainavimo auk-

I ščiausį laipsnį, įstodama į di
džią operos kompaniją.

Sekantį sezoną musų artistė 
išvažiuos ąu koncertais į Eu
ropą, taigi ši yra geriausia 

j proga Clevelando ir Amerikos 
. Lietuviams ją girdėti dainuo
jant.

Ji puikiai dainuoja operatiš- 
I kas ir klasiškas dainas, ir la
ibai maloniai atlieka musų liau

‘Tre- 
‘Lie- 
‘Die-

NAUJOS KNYGOS
Iš Lietuvos

ŠTAI KELETAS NAUJAUSIŲ KNYGŲ, 
PAŽYMESNIŲ RAŠYTOJŲ

KARJERISTAI
Šis visuomeninių motyvų romanas parodo tikrą Lie
tuvos gyvenimo “kabinetų” veidelį. Autoriui J. 
Grušui puikiai pasisekė įkūnyti šių dienų karjeriz
mo “viešpačius”, kurie prisidengę įvairių patrioti
nių organizacijų- frontais, įsigauna direktorių ir 
kartais ministerių stalų ir paskui kraunasi litus.

KELIONĖ APLINK STALĄ $1.00
T. Tilvyčio romanas iš valdininkų gyveninio, kuria
me autorius nepasigailėjo satyriškos druskos. Ro
manas išėjo labai gyvas ir juokingas.

MOKYTOJAS BANAITIS 85c
Paraše S. Būdavus. Romanas-apysaka iš provinci
jos inteligentų gyvenimo. Šis romanas dvelkia lai
ko dvasia ii- duoda labai gyvų, ryškų sukempėjus'io 
provincijos gyvenimo vaizdą.

MINIŠTERIS $1.90
A. Venuolio Įdomus romanas iš prietikių vieno se
no valdininko, kurs viešėdamas sename dvare susi
tiko su jaunos panelės dvasia, ir kurs pakliuvo Į 
didelę nelaimę vesdamas jaunutę žmonelę.

MES ATEINAM
Epochinis J. Marcinkevičiaus romanas apie 
laikus kada Lietuva dar buvo Rusų valdoma.

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS
Lietuvos atgimimo novelė. Parašė B. Ruseckas. 
Šioje novelėje iškeltos mintys yra gražios ir kiek
vienam Lietuviui limpančios1 prie širdies.

mu-

Draugas šmikis, gavęs tokią; ! mus P^va^ė?
į garbingą ciną, į susirinkusius; Ar pamokė mus pagerbti
: kontestantus prabilo: - Teisingą idėją,

“Tavorščiai, tavorškos, dar- ir veikėjus kurie tautai 
bininkai, darbininkės, proleta-; Darbo daug padėjo?

— Kovo 22 d. Bur- rai, proletarės, sklokininkų ele-( „ .
.Deja! gaila pripažinti
(“Dirvd” pripažino)
Kad redaktoriai storžievių 
Roles vis vaidino.

KAUNO NUKENTE
JUSIEMS REIKIA 

150,000 LITŲ
Kaunas.

nristro A. Merkio kabinete bu- mentai ii- visokių šerščių komu-;
vo kitas nukentejusiems nuotnistai! Bendro Fronto viešas
potvinio Kaune sušelpti komi-j ir atviras kontestas tampa ati- 
sijos posėdis. darytas. Kuris draugas ką ge-

Turintiems nuo potvinio nuo- ro žinote apie musų draugus, Jie išmokė brolius' šifieižti, 
stolių sušelpti, nuostoliams ap- prašau ateiti artyn.”

čia visa talpa pašoko pora į Ir kiekvieną kilnų darbą 
šuolių pirmyn. Draugas šmi- Purvynu apdrėbti. ■ 
kis greitai patyrė kad čia bus į 
velniava sutvarkyti gašlius ta- 
vorščius, tat rodydamas pirštui 
į vieną draugą užklausė ką jis Į 
žino.

Pirmasis kontestantas: 
žinau draugą Grigaitį, 
daug Amerikos Lietuvių
dė į komunizmą, kitus supro- 
gresino sau. Daug vienoje ir 
toje pačioje temoje prakalbų 
atporino; keturiasdešimts tūk
stančių dolarių iš fašistų ir 
buržujų sukolektavo. Jis la-

žiūrėti sekcijos pirmininkas S.' 
misijos parupintųjasjmjenau- 
Digrys pranešė kad iktol iš ko
misijos parūpintų butų dar nei 
vienas negryžo į nuolatinius 
savo namus. Dalis paliktų na
mų apžiūrėta ir pripažinta kad 
kai kur dar yra vandens. Mo
liniai pečiai yra išgriuvę. Daug 
kur butai nekokioje padėtyje 
buvo ir prieš potvinį.

Kad nukentėjusieji galėtų į 
savo butus gryžti, reikia jiems 
duoti pašalpos, 
kentėjusiems į 
namus grąžinti 
kia iki 150,000

Pašalpos bus
gal sekcijos nustatytus atitin-: 
kantus aktus.

Burmistras Merkys nurodė 
kad nukentejusiems sušelpti 
kasdien miesto savivaldybė iš
leidžia tūkstančius litų. Gauti 
maisto kasdien užsirašo dar 
naujų žmonių. Gauti įvairių i 
pašalpų jau užsiregistravo du 
tūkstančiai žmonių. Aukų te-; 
surinkta apie 6,400 litų.

Viso labo nu- 
jų nuolatinius 
mažiausia rei- 

litų.
duodamos pa

Teisybę nuslėpti,

—Aš 
kuris 
nuve-

Kuo daugiau veikėjas dirbo 
Tautos reikaluose,
Tuo labiau musų "gazietos” 4 
Spjaudė išsijuosę.
Neužtenka jiems gyvųjų, ’ - 
Mirusius net kliudo,
Ne tik vienas kitą pjauna, J 
Dar kitus supjudo.
Tačiau, švinta naujas
Verčias kitas lapas,
Ir visuomenė jau pyksta, v J 
Gads šmeižikų snapas!

>■ 
rytas,

U UI L UJU oUn.UlcA.Ld VU, J lo IcV“ < 

bai nachališkai redaguoja laik- Į Lietuviai ilgos kantiybės,
Bet ji baigia irti; T
Ir iš pelų maišo grudus CiSU 
Pradeda jie skirti. y*\
Kada laikraštį užsako, 
Jau renkasi gerą, 
O šmeižikams nepraustbur-

niams Hjp

Lietuvių
Chicagos
Lietuvių

d. debiu-

si 00 “°S Grand Operos narių, 
tuos kvartetas y”“ y —J-

VIEŠNIA Iš ŠIAURĖS $2.001
Vienuolio novelė, dviejuose tomuose, už abu tomu 
$2. Skaitydamas šių įdomių novel- pajunti Vienuo
lio gražų ir ypatingų rašybos stilių. Rašytojas ga
bus ir ši knyga vaizdingai nupiešia gyvenimo iliu
zijų.

Visos knygos yra didelės—kelis šimtus

Šias knygas galima gauti pas
V. BYANSKAS 

281 Olmstead Road 
Riverside, Ill.

ARBA 

Reikalaukit “Dirvoje”

pusi.

Ekskursijos i Lietuvą!

Per Got/ieuburgą, Švediją 
Išplaukia iš New Yorko 

GEGUŽĖS 29, 1936 M. 
Modernišku motorlaiviu

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Laivo nemainant

Šią ekskursiją vadovaus p. Pr. Zaborskis 
Švedų Amerikos Linijos. Klaipėdos 

skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija išplauks 

LIEPOS 1 D. J KLAIPĖDĄ
Per Gothenburg-Stockholm

Ekskursiją vadovaus p. VI. Mučinskas, 
Švedų Amerikos Linijos ccntralinėjc raš
tinėj New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. 
Ekskursijas užgyrė Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje.

Kiti išplaukimai iš New Yorko 
Grigsholm . ..
Drottningholm 
Kungsholm

ir ramiausia 
namuose, 

Dabar 
pirkti

gyvena 
išnaudodami 

draugas Kūgis 
Lietuvių audito- 
atiduoti jį viso- 
spalvuotam ele-j 
tame name įs- 

tautos išmatoms

raštį, kuriame telpa visi ir vi
sokį pletkai, išmislai, šmeižtai 
— vienu žodžiu, ten rasit visą 
ir pilną žurnalistinę darganą. 
I vot, puikiausia tai tas faktas 
kad to laikraščio dauguma skai
tytojų yra fašistai ir buržujai.
Na tai duokit man tą šimtinę. į Duris tuoj uždaro.

Antras kontestantas: Aš ži- Vyt. Sirvydas..
nau draugą Kūgį, kuris beveik 
du milijonus dolarių fašistų ir 
buržujų pinigų turi savo ma
lonėje. o jo bondsais tai yra 
zero. Jis priskolino tavorš- 
čiams apie 500,000 dolarių, ku
rie neužmoka palūkanas nei 
taksus 
“savo” 
LAS. 
mėgina
rijos namą ir 
kių kategorijų 
mentui, kuris 
teigs Lietuvių
lizdą. Vot už šituos didelius 
darodymus davai šią strimaiti- 
nę šimtinę man!

Trečias kontestantas: Aš pa
pasakosiu apie tavorščiaus Ba- 
gučkos drąsius atsižymėjimus. 
Berods visus jo šposus nei į 
jaučio kailį nesurašytum, bet 
čionai nors keletą jo darbelių 
paminavosiu. Jis atbėgo į šią 
šalį už priešvalstybinius prasi
kaltimus. čion, nebūdamas pi
liečiu, užėmė SLA. prezidento 
kėdę, už ką Dėdė Samas pa
ėmęs Bagučką už ausies nusi- 

I tempė į Baltąjį Namą ir šutei- Ąį . • .. v. / «, __ _ _

Salės Corporation 60,000 šėrų, 
bet teisme paslydo ir viskas 
pabiro. Iškolektavo pomirtinę 
SLA. nario mokestį, ir savo 
skolininkams įrodė kad jis yra 
miręs, ir skolos turi mirti. Ar 
tai ne gudri Bagučkos galva?! 
Taigi už šitų faktų 
strimaitinę šimtinę 
man!

Smiltis: Bus gana, 
i ir visos peklos gudrybes kuris 
draugas paskleis, niekas Baguč
kos atsižymėjimų neviršys. Jis 
garsus ne tik ant šios planetos 
bet jau ir aname sviete, kur 
buvo atsilakęs kada numirė, to
dėl ta šimtinė teisingai tenka 
trečiam kontestantui, o StrirI.
maičiui išgrauš!... . Į

Džiodžiufe šmikis^

surinkimą 
pasukite

nes jeigu

XXXXXXXXXXXXXXXXXJ.-XXXXXXXI

NEBOK ŽliiAS

Geguži 16 kė jam piįtį.>\ Jis -pasdžadėda- 
įDrottnmgholm ..........i i' S° io ‘ mas buti P^čeriu JšgaVo pini-
Platęsniu. žinių apie ekskursijas, bro- ^ana užbaigimui ’ gulbių
šiurėlių ir laivakorčių kreipkitės į mokslo, 
vietinį laivakorčių agentų, arba
SWEDISH AMERICAN LINE

Rockefeller Center, N. Y. City
636 Fifth Ave. and 4 W 51st Street

Jis savo 
buvo suspenduotas, 
išmestas, ir vis už 
mus. Jis griebė

profesijoje 
o iš SLA. 
atsižymėji- 
Lithuanian

n Stebuklingos gyduoles, kurios 
h panaikina žili m a, plauųų slinki- 
J mų ir pleiskanas. Šias gyduo- 
m les privalėtų turėti kiekvienas 

kuriam žyla, slenka, arba pleis- 
kanoja plaukai. Jos; atitaiso ži
lus plaukus koki biivo, bet nėra 

Nėra niek<y už jas | ge
resnio iki šiol išrasta. Spųciar 
liai supažindinimui/ pasiūlom f di-’ 
delį $2.00 pakelį nž 31.00. ’ Už
sisakyk šiandien 
larį. Jeigu nei 
tenkintas, pinigą ____
ti. Reikalaujam / agentų. '
VALORTONE HERB CO. Dp. 9 
Box 305, Clinton, Indiana

s 
m__ r-
2 dažai.

f sutaupyk do- 
įsi pilnai... {-pa
bus . sugrąžin-

• :



V A

, GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS 
KIA SLAPTŲ SPRA-

GILAIČIŲ SEIMĄ

ŠALT-

— Na, sveikas-gyvas, 
kur tu dabar atsiradai: 
iš mirusių ar iš gyvųjų pa
saulio, gerb. Spragile? — 
sako gerb. “Dirvos” redak
torius, kai aš aną dieną už
ėjau į redakciją.

— Sveikas, sveikas! — 
sakau aš.

— Na, kur tu buvai din
gęs? — sako jis.

— Dingęs? ko aš busiu 
dingęs, aš tik galvojau ką 
ateityje daryti, — sakau 
aš.

— Bet kame dalykas kad 
nuo sugryžimo iš Lietuvos 
po savo laimingo nuskridi- 
mo su daugiausia sustoji
mų, gavęs garbės ženklus, 
daugiau nei nepasirodei nei 
nerašai. Gal išpuikai? — 
sako jis.

— Ne iš puikybės, bet iš 
baimės taip ilgai tylėjau,— 
sakau aš.

— Na ir ko tau bijoti? 
Kame dalykas? — sako jis.

— Nagi žinai, surinkau 
tiek daug pinigų savo skri
dimui iš Klyvlando j Kau
ną su daugiausia sustoji
mų, ir kai nuskridau ir sa
vo oroplaną prie Klaipėdos 
paskandinau, yra tokių ku
rie kalba kad aš dali tų pi
nigų sunaudojau savo rei
kalams. Taigi aš norėjau 
kad žmonės užmirštų, at
auštų apie mano skridimą, 

►— sakau aš.
— Tu skridai pats ir pats 

aukas rinkai, taigi kad ir 
dešimts kartų tiek butum 
surinkęs, esi vertas kiek
vieno cento, nes pats savo

iŠ 
ar

gyvastį aukavai.. Nebijok, 
visuomenė tave gerbia ir 
su pasididžiavimu į tavo 
nuveiktą darbą žiuri. Jei
gu kam reiktų sarmatytis 
ir bijoti žmonėse pasirodyt 
tai tam ponui kuris surinko 
arti penkis desėtkus tūks
tančių dolarių, gi lakūnui 
mokėjo po mažiau negu 25 
dolarius į savaitę, o liku
sius pinigus pats savo biz
niui sunaudojo. Bet jis vi
sai nesisarmatina, ir nieko 
nebijodamas vėl po žmones 
su kitokiais bizniais važi
nėja, — sako jis.

— Tai sakai aš neprasi
žengiau prieš savo aukoto
jus ir rėmėjus ir vėl galiu 
drąsiai darbuotis? 
kau aš.

— Visai ne, ir todėl pra
šau vėl rašinėti “Dirvai”

sa-

Ir jūsų gimines Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš
rašyki! ją jiems: $3 metams

AKRON NE AŠARŲ BET PASIAUKOJIMO IR DARBO 
------- JIE NORI!

JAUNIMO VEIKIMAS
Akrono Lietuvių Draugiškas 

Klubas pastarame savo susi
rinkime rinko šiems metams 
valdybą. Pirmininku išrinktas 
Al Jocis, biznieriaus M. Jocio 1HU Dariaus ir Girėno. Tačiau 
sūnūs; 
nas Overis (Walter), raštinin
ku Nellie Kupris, iždininku Pat 
Roman. Visi yra energingi ir 
darbštus nariai. Pasitikime iš 
naujos valdybos gerų darbų

Vargu rastume Lietuvį ku
ris nebūtų graudžiai apsiverkęs 
kada išgirdo baisią žinią apie 
žuvimą musų mylimų karžy-

; vice pirmininku Anta-!^e musiJ mylimi karžygiai rizi
kingam žygiui save aukojo ne 
tam kad mus pravirgdinti. Prie
šingai, jie norėjo kad mes iš
moktume neverkti del tautos 
nelaimių ir nepasisekimų atsiti
kime, bet dar didesniu atkak-

STONIS . V I S O K I -S 
APDRAUDOS-IN^ŲRANCE 
reikalais kreipkite pafe mane 
Gyvasties apdraudai fLIfe Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų 

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

 r ’T: T.' ■.■s:'1!’;, J’’

su karžygiai iš musų norėjo, 
bet tautos ir žmonijos pažan
gos darbams pasiaukojimo. Dėl
to pasiaukokime Dideliam Tiks
lui. Kiekvienas, kuris tik dir
ba, gali bent su dolariu prisi-i 
dėti. Prisidėkim be atidėlio
jimą. Juo greičiau sukelsim 
reikalingą pinigų sumą tuo grei
čiau Įvykdysim tikslą. Laikas 
greit bėga.

Lakūno Antano Kielos skri
dimo rėmėjai jau renkami, ank
styvosios kregždės jau pribu
vo į rėmėjų eiles. Centralinis 
Trečiąjį Skridumą Remti Ko
mitetas šiuo atsišaukia į visas 
Amerikos Lietuviu kolonijas ir 
prašo veikėjus imtis iniciatyvos 
suorganizuoti komitetus ir pra
dėti darbą savo kolonijose, • 
Kreipkitės į komitetą informa
cijų. Ta proga prašo ir ger
biamus musų spaudos atstovus, 
redaktorius, pridėti savo talkos; 
petį prie šio skridimo darbo.

Trečiąjį New York - Kaunas 
Skridimą Remti Komitetas.

231 Bedford Ave., Brooklyn,' 
New

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame i stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

Balandžio 28, 29, 30
San Carlo OPERA Company

Rigoletto Bal. 28

PUBLIC HALLpasekant pirmutinį Klubo pir- lumu> drąsa h. energija ryžtu. 
mininką Stasį Alekną. mės į naujus žygius, tol kol

Laike mitingo, nariai pasakė-pergalę pasiekisim. Jie žinojo 
karštas kalbas, pakėlimui ūpo kad kliūtys nugalimos ne aža- 
ir pasiruošimui ateities dar- romis bet pasiaukojimu, 
barns, taipgi pabarimui tų už- ir ištverme.
šalusiu Lietuviu kurie nori ar- ir testamentą paliko ne verkti,
. . . . t . .. x :____

mininką Stasį Alekną.
Laike mitingo, nariai pasakė į pergalę pasiekisim.

dyti ir trukdyti jaunuolių gra
žų darbavimąsi ir juos nuo

’, Lietuviu atitraukti,
nes skaitytojai jau pasiilgo!
tavo raštų, — sako jis.

— Na tai gerai. Bet da
bar aš atėjau su vienu la
bai svarbiu paklausimu ir 
noriu žinot ar galiu gauti 
“Dirvos” pritarimą, — sa
kau aš.

— Gal manai ant mėnu
lio skristi? Laimingos ke
lionės, — sako jis.

— Ne, dalykas papras
tas, čia pat vietoje, — sa
kau aš.

— Gal vėl nori kam au
kas rinkti? Tam nepritar
siu, — sako jis.

— Ne aukų, bet aš noriu 
šaukti Klyvlande Slaptos 
Spragilų Sąjungos Spragi-;

Reikia pasitikę-

iki šiol dar nei vie- 
ar mergelė neprisi-

Akrono Lietuvių Draugiškas 
Klubas yra Ohio Lietuvių ži
bintas. Jaunimas tame klube 
labai gražiai, padoriai ir blai
vai užsilaiko, ir savo darbais 
kelia Lietuvių vardą ne tik tarp 
savųjų bet ir tarp svetimtau
čių. Tiesa, visi į šį kliubą pri
klausanti yra gerų tėvų sunai 
ir dukterys, kurie seka savo 
tėvų pėdomis.
ti kad šie jaunuoliai ateityje 
nuveiks dar didesnius darbus 
Lietuvystei, kaipo Amerikos pi
liečiai.

šis metas yra moterų ir mer
ginų metas kalbinti vyrus apsi
vesti. Bet 
na našlelė
kalbino nei vieno vyro ją imti.

laičių slaptą suvažiavimą Bet dvi moterėlės prikalbino 
šią vasarą, ba Klyvlande du savo meilužius kad jie ap- 
bus SLA. bilijušavas sei- kultų jas.... Viena tokia mo- 
mas, bus cicilikų ir bolše- terėlė, 
vikų “bendro fronto” lip- ilgus laikus užsiimdavo slaptai 
dymo suvažiavimas, ir bus pardavinėti svaiginančius gėri- 
Sandariečių ir gal Tėem-

sena Akrono gyventoją,

mus. Praeitą metą ji pavarė 
diečiu seimai, — sakau aš. i savo vyrą, pradėjo meilintis su

— Tame nieko priešingo, kitais. LJos meilužis savo už- 
ir aš tikiu “Dirvoje” rasis darbi pas ją palikdavo ir visaip 
vietos paraginimams slap
tiems Spragilaičiams suva
žiuoti Į slaptą suvažiavi
mą, — sako jis.

— Na tai dėkui, gerb.' 
redaktoriau, už pritarimą 
mano sumanymui, ir aš pa
sidarbuosiu kad šis 17% 
metų jubilejinis seimas nuo 
susitvėrimo Slaptos Spra
gilų Sąjungos Spragilaičių 
išeitų kuopasekmingiausias 
ir didžiausias, — sakau aš.

— Na tai iki pasimaty
mo, — sako jis.

— Iki pasimatymo, — sa
kau aš.

jai pasitarnaudavo, bet tai 
daug norinčiai moterėlei neįti
ko ir nesulaukė jos pakvietimo 
vestis. Gabaus pats pakalbino 
ją tekėti už jo, bet ji griežtai 
atsisakė ir nenorėjo atsiskaity
ti su juo už darbą. Už tai jis 
tą moterėlę atsakančiai apdau
žė ir pasiėmęs savo mantą iš
sinešė iš jos, keikdamas save 
kad davėsi suvedžioti ir tiek 
pas ją pinigų paliko. Vietoje 
vedybų, turėjo pasitenkinti ją 
apdaužęs. Akronietis.

E REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į 
% Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- S 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- ? 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- jį 
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 5 
. ir Apdraudos Agentūra ž

j P. P. M I L I OLIS f
< 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 į

tuiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiiitt 

11 SAMAS JEWELRY | 
= 6704 Superior Avenue
E Rengiantiems apsivesti, dabar kada E

ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- E 
kti iš graždaikčių — deimantų ir = 
visokių kitokių papuošalų — pir- £ 
miausia kreipkitės į musų krautuvę, E 
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių E 
reikmenų. Taipgi esu specialistas E 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir =

= akinių. Viskas žemomis kainomis. E
VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI E

= KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. =
-diiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiimimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiF  
HuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKsmimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiniiiip 

| DELLA C. JAKOBS | 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų E 

= kambarius leidžiame dykai,
lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

E teisingą patarnavimą; mandagus, simpatiškas, grei- = 
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kainą už palaidojimą, sulyg jūsų pa- =

E sirinkimo. Reikale fyetefonuokit. |
i 6621 Edna Avenue
^lilUllllllUIIUlllUllUIltllUllllllUIUlNIUllIlllilllillUilUlIlllilllUIllilillUI  lllllllliunš 1
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Jsigykit sau Atminčiai
šią puikią knygą

DARIUS ir GIRĖNAS

SJMfeNUOTI 
. UCTUMMl

drąsa
Dėlto jie mums

žygiams ruoštis.
Girėno nemirtin-

bet naujiems
Dariaus ir

ga dvasia iš Amžinybės temija 
ar mes išmokom tą kilnią ir 
šviesią patriotizmo lekciją, ar 
mes eisime jų Testamente nu
rodytais keliais, ar išmoksime 
tą pamoką kurią jie brangiausia 
kaina savo gyvastimis mums su
teikė. Musų karžygių dvasiai 
butų didesnis skausmas ne
gu pati jų mirtis, jei mes taip 
greit nupultiime į saumylybę ir 
vergovės letargą ir neišmoktu
me būti didingesniais ir vertin
gesniais žmonėmis. Neišsi- 
rangytume iš tinginystės ir ap
sileidimo snaudulio ir nepradė- 
tume siekti didesnius tautos ir 
žmonijos pažangos darbus dirb
ti. Nei vienas geras ir vertin
gas Lietuvis, kuris verkė musų 
karžygių, negali pamiršti jų 
palikto testamento ir negali bū
ti ramus neprisidėjęs bent do- 
lariu-kitu ar bent mažu darbu 
nusiųsti sparnuota Lietuvį la
kūną Antaną Kielą oru iš New 
Yorko į Kauno aerodromą ir 
apvainikuoti jų Didįjį žygį tiks
lo pasiekimo vainiku.

Geras Lietuvis negali neiš
mokti to atkaklaus* pasiryžimo 
ir pasiaukojimo nugalėti kliū
tis, už kuriuos miršti karžygiai 
savo gyvastimis užmokėjo. Tai
gi atsiminkite, kurie verkėte (o 
verkėte visi), kad ne ašarų mu-

York.

HIPPODROME
“MR. DEEDS GOES TO TOWN”
“Mr. Deeds Goes To Town”, la

bai juokinga komedija-romansas ku
ris visame perviršija labai pasek
mingą filmą “It Happened One 
Night”. Svarbiausi tame veikale 
asmenys yra Gary Cooper ir Jean 
Arthur, direktorius Frank Capra. 
“Hr. Deeds Goes To Town” pradės 
rodyti Hippodrome teatre šeštadie
nį, Balandžio 25 d.

Frank Capra, pasižymėjęs direk
torius veikale “It Happened One 
Night”, vėl pasirodė savo visame 
gabume pagamindamas paveikslą 
kuris visais atžvilgiais pavyko — 
ir juokingas, ir romantingas, ir virš 
viško turi tą jausmingumą kuris pa
liečia širdį kiekvieno žiūrėtojo.

Prie pažymėjusių filmos žvaigž
džių Gary Cooper ir Jean Arthur, 
šiame veikale dar vaidįna žinomi 
komikai Lionel Stander, Douglas 
Dumbrille, H. B. Warner ir kiti.

Mes galime tikrai sakyti kad šis 
paveikslas bus pripažintas geriau
sia 1936 metų filmą.

Prie to Hippodrome duoda kitus 
gražius trumpus paveikslus, juokus 
ir naujausias žinias.

Motinos Dienait
♦
■i-f

Motinos gali Įteikti 
l vo vaikams.

Fotografijos yra geriausia ir malo
niausia atmintis—

KAINOS DABAR 
/ Naudokitės proga.

; ratai, naujos

VISAI ŽEMOS
Nauji geri apa- 

scenerijos studijoje.

Nusifotografuokit dabar, su naujais 
rubais, ir padovanokit 

savo tėvams Motinos Dienos šven
tėje, kuri bus tuoj po Velykų.

fotografijas sa-

Pelnas Tautinių
Ti kieta i parsiduoda

Cavallerio Rusticana ir Pagliacci Bal. 29 
Aida Balandžio 30

Kultūrinių Darželių įrengimui Clevelande
jau dabar Music Hali Box Office, Public Hali 

ir Taylor Arcade
Kainos $1, $1.50, $2. Taksų nebus.

Pavasariniųi Stilių
VYRAMS IR VAIKINAMS RUBAI

SIUTAI $18.50VĖLIAUSIŲ STILIŲ 
IR MODELIŲ 

SPEC! ALĖ KAINA
Antros kelines prie 

to $4.00
Naujos Pavasarinės Skrybėlės ............

Nauji šilkiniai Kaklaraiščiai ........
Nuji Kent Stiliaus Marškiniai

'.$2.95
.......... 65c
.................$1.19

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

Kampas St. Clair ir Ontario 
Namų KEnmore 4710-W.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa
šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insufarice reikaluose gausit ge
riausi patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas del pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos' išgales ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo

Patarnavimas
moderniškas.

ENdicott 1763

E. 79 St. Photo Studio
1197 EAST 79TH STREET

HEderson 3535 
A. S. BARTKUS, Savininkas

7DIENOS Į LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite pouliariais ekspresiniais laivais

C O LUMBU S 
HANSA - DEUTSCHLAND 
HAMBURG - NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 
ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietini agenta arba

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
1130 Euclid Avenue Cleveland, Ohio

MNIM

384 pusi, didumo, 86 paveikslai
Kaina $1.50; paštu — $1.65

Reikalaukit “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland. O.

Nuo Muskulų Gėlimo 'r 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą
I______ palengvinimą_______a

$

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

i Važiuosit
LIETUVON?

švedų Amerikos Linijos Motorlaiviu

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio *

Gegužes-May 29 d. 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ be PERSĖDIMO 
3-čia klase laivakortė ten ir atgal $172.00 
Turistine klase ten ir atgal......... $232.00

- -.-J

jSIBBS
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LIETUVOS PIENO ŪKIO i LIETUVA SUSITAIKĖ SU ŠVEDU DEGTU- ! PAMATINIAI PAGERINIMAI CIGARETUO- I
Ifll tlUlAfe KU BENDROVEKILIMAS

Trys Mažažemiai Pieno Ūkininkai Pagerbti Ge
dimino Ordenais už savo Trusą

i Kaunas. — Kovo 
ne įvyko metinis 
Pienocentro narių 
suvažiavimas. Viso 
lyvavo 450 žmonių.

ha 
ha 
kė

Kaunas. — Kuris laikas tarp 
Lietuvos ir švedų degtukų ben
drovės atstovų vyko pasitari
mai. Reikėjo galutinai išaiš-

SE PADARYT ILGAIS TYRINĖJIMAIS VIETINES ŽINiOS ]

rupestis ar pajiegs 
ir toliau kainas pa- 
įstengs išlaikyti ga- 

žemėjančių kainų?

naudojamos žemės, nuo 1,^ kaip toliaU( kritus do]arif) 
pieno riebalų pernai patie-Lietuva grąži,ns minį.
78.1- kilogramų, ii Į->eilc]1.ovei prįe§ keletą nie-

šeduvos pieno perdirbimo b- įy jos gautą paskolą. Rei
ves narys Klemensas Alksnys, aptarti ir eilė kitų ryšium 
iš Pakalniškių k., Šeduvos vai., gU įuo kilusiu, paties gyvenimo 
Panevėžio ap., turįs 6 ha. nau- iškeltų, klausimų, 
dojamos žemės, nuo 
tiekęs 75.92 klg.

Jie visi apdovanoti 
Gedimino IV. laipsnio

Toks atsitikimas -

30 d. Kau- 
visuotinas 
įgaliotinių 
jame da- 
Įgaliotinių

nuo 167 pieno perdirbimo ben
drovių buvo 390.

Pienocentro valdybos pirmi
ninkas J. Glemža savo praneši
me pažymėjo kad dažnai ūki
ninką ir pieno ūkio darbuoto
ją imdavo 
vyriausybė 
laikyti, ar 
mybą prie
Tekdavo pabrėžt kad reikia pa
siryžti ir perkęsti sunkius lai- naujakuriai, 
kus. Kalbant apie sviesto ir 
kiaušinių eksportą praeitais 
metais, galima pasidžiaugti kad I 
praeiti metai pasaulinėje rin-1 
koje buvo kiek šviesesni. Per
nai parduodamiems produktams 
kainos pagerėjo.

Vyriausybė darydama primo- 
kėjimus, kainas išlaikė gerokai 
aukštesniame lygyje negu bu
tų buvę mokant tik pagal už-Į 
sienyje gaunamas kainas.

Antras džiuginantis reiški
nys tai tolimesnis žymus pieno jĮjOnus jįtų 
gamybos ir eksporto padidėji
mas. Eksportuota per 12 mi
lijonų kilogramų sviesto. Kitų 
valstybių tarpe Lietuva svies-! 
to eksporto atžvilgiu 
mėjo į devintą vietą, 
už Lietuvą eksportavo 
Suomija, Argentina, 
ir- kitos.

Toliau p. 
nešė apie 
apie pieno 
vių veikimą, gamybą, instruk
tavimą, pieninių statybą, įren-į 
gimus ir kt.

ŪKININKAI APDOVANOTI 
GEDIMINO ORDINAIS

Dar bebaigiant jam praneši
mą daryti, į suvažiavimą atvy
ko ministeris pirmininkas J. 
Tūbelis. Pasveikino suvažiavi
mo dalyvius, pasidžiaugė kad 
pieno ūkio šaka Lietuvoje, ne
bodama sunkaus laiko, praėju
siais metais žymiai pasistūmė
jo į priekį. Pasveikino daly
vius Valstybės Prezidento ir sa
vo vardu laimėjusius didžiausių 
pieno tiekėjų konkursą — di
džiausius Lietuvos pieno tiekė
jus. Perskaitė Valstybės Pre
zidento aktą, kuriuo visi trys 
didžiausi Lietuvos pieno tiekė
jai — Medeikių pieno perdirbi
mo bendrovės narys Liudas Ve
gys, iš Pasovėjo kaimo, Biržų 
vai., turįs 9.63 ha naudojamos 
žemės, nuo 1 ha žemės pieno 
riebalų pernai patiekęs 80.43 
kilogramus.

Žagarės pieno perdirbimo ben
drovės narys Vincas Jankaus
kas, iš Bružo kaimo, Žagarės 
vai., Šiaulių apsk., turįs 6.76

pasistu- 
Mažiau j 
Estija,

Lenkija

Glemža plačiai pra- 
kiaušinių eksportą, 
perdirbimo bendro-

? EIKIT
PIRKT

krautuves 
savo skel- 
laikraštyje 
Nuėję ko

įtik i tokias 
kurios turi 
bintus jWsų 
“Dirvoje”,
pirkti, piiininkit jog 
matėt jų: biznio skelbi
mą “Dirvoje”, gausit 
geresnį pafrirnavimą.

X

D. L. K. 
ordenais.
- ordinų joms spręsti, 

davimas už ūkišką gamybą — norėdambs i 
Lietuvoje yra pirmas. įdomu 
kad du konkurso laimėtojai — 
Vegys ir Jankauskas — yra 

Laimėtojai apgy
vendinti Lietuvos viešbutyje, į 
suvažiavimą pakviesti Pieno
centro lėšomis. Jie taipgi ga
vo dovanų pinigais ir daiktais.

PIENO GAMYBA DIDELĖ
Pienocentro vadovybė suren

gus specialų pasikalbėjimą su 
j laikraštininkais, per savo pir
mininką p. J. Glemžą padarė 

' pranešimą apie Pienocentro pa
klėtį. Kaip pranešėjas sakė, 
praeitais metais Pienocentro 
prekių apivarta prašoko 42 mi- 

Tas rodo ne tik 
organizacijos finansinę būklę 
bet ir pieno produktų prekybos 
mastą.

Pieno ūkis, plačiau išaugęs 
tik per paskutinį dešimtmetį,

■ yra virtęs viena pagrindiniau- 
sių Lietuvos ūkio šakų, šian
dien jau turima visa pieninin
kystės pramonė, kurioje dirba 
keli tūkstančiai tos srities dar
bininkų, veikia per 200 pieni
nių ir per 1,000 grietinės nu
griebimo punktų. Pienas su
imamas iš 80,000 ūkininkų. Vi
sa pramonė yra pačių ūkinin
kų rankose.

Yra smulkių ūkininkų kurie 
per metus iš vieno ha naudoja
mos žemės pristato apie 80 ki
logramų pieno riebalų, šių ūki
ninkų vidutine vienos karvės 
metinė produkcija prašoko tris 
tūkstančius kilogramų pieno. 
Tai jau ne mažesnė produkcija 
kaip Danijoje.

Artimiausio laiko uždaviniai 
yra: , padidinti karvių produk- 
tivingumą, išlyginti pieno pro
dukciją atskirais metų laiko
tarpiais, pagerinti tvartus, pa
didinti ir išplėsti pieno produk
tų gamybą, gamint jų daugidu 
ir įvairių 
riifs, įvairių rūšių sūriai, kazei- 
rias ir tt.), atpiginti gamybą, 
praplėsti eksportą į naujas 
tinkas, padidinti pieno produk
tų suvartojimą vidaus rinkoje. 
Be to, reikia keliariopai padi
dinti kiaušinių produkciją.

Be eksporto, Pienocentras 
aprūpina ir vietos rinką. Tam 
tikslui užlaiko Kaune ir Klai
pėdoje krautuves, užkandines, 
sandėlius. Krautuvės ir užkan
dinės 1935 m. phdarė per tris 
milijonus litų apivartos. Bai
giama statyti centralinė pieni
nė, kuri tieks Kaunui visus pie
no produktus ir gamins dalinai 
eksportui kondensuotą pieną ir 
miltelius.

Pernai pieno perdirbimo ben
drovės pieno perdirbo 315 mili
jonų kilogramų ir su 1 
kooperativais supirko 34 
jonus kiaušinių.

1935 metus Penocentro 
drovė bagė su 136,178 litų 
rio pelno.

Lietuva sudarė su švedų deg
tukų bendrove sutartį 1930 
metais, pagal kurią bendrovė

I turėjo suteikti Lietuvai šešis 
milijonus dolarių paskolos 35 
metų laikui. Lietuva turėjo už 
tai atiduoti švedų bendrovei 
degtukų gamybos ir pardavi
mo Lietuvoje monopolį. Buvo 
sutarta suteikti Lietuvai pa
skolą aukso dolariais, tokiais 
turėjo būti ir grąžinta.

Kai 1932 m. nusižudė švedų 
degtukų karalius Kreuger, vi
sa Lietuvai paskola dar nebu
vo sumokėta, ir todėl 1930 me
tais sudaryta sutartis buvo pa
keista. Lietuva paskolą mokė
jo paprastais dolariais kokie pagerintas, naujoviškas cigare 
Amerikoje buvo vartojami po 
dolario nupigimo.

Tuo tarpu ir degtukų suvar
tojimas Lietuvoje pasikeitė: iš
syk siekė 55 milijonus dėžučių Amerikos rūkytojams puikiau-

Moksliški tyrinėjimai pramo- 
i nėję lošia vis svarbesnę rolę 
; ne tik išdirbime naujų gami

nių ir Įvedime nauju būdų, bet 
1 ii- pagerinime senųjų. Vėliau- 
i šia pažanga cigaretų gamyboje 
. vaizduoja kaip ilgas ir rūpes
tingas tyrinėjimas gali prisidė
ti prie pagerinimo visiems Ži
nomo produkto.

Nuo 1911 metų The Ameri
can Tobacco Company tyrinė
jimų štabas buvo nukreipęs vi
sas savo pastangas kontroliuo
ti bei keisti apdirbimą cigare
tų taip kad pagaminus page
rintą cigaretą. Tas ripimą ir 
nuodugnų cheminį išnagrinėji
mą, ne tik pati tabaką bei jo 
mišinį, bet taipgi ir paeinantį 
durną.

I Iš to svarbaus ir nuodugnaus 
tyrinėjimo gauta apčiuopiamai

----
tas — Lucky Strike, lengvas | 
užsirukymas iš turiningo, bran- 
daus-kuno tabako.

Lucky Strike istorija parodo 
išdirbėjo nusistatymą nesigai
lėti savo pastangų pagaminti

ir sukontroliuotas vienodumas LIETUVIAI U. S. PILIEČIAI- 
užbaigtame gaminyje.

Visa tai susideda į padarymą

kO cigareto, cigareto pagamin- gresionalio "’distrUcto"

1 ha pa- Ginčas del paskolos grąžini
mo tvarkos, grąžinti paprastais 
ar aukso dolariais, galėjo ati
tekti tarptautinėms instanci- 

. Tačiau abi šalys, 
išvengti teisminės 

procedūros rizikos, rado nau
dingiau tuo klausimu tartis 
betarpiškai. Po ilgų studijų ir 
derybų, Kovo 27 d. provizoriš
kai susitarta.

Lietuva sutiko sumažinti de
gtukų akcizo garantiją iki 1,- 
260,000 litų per metus. Nuoj metus, o 1935 metais tik 27. sį cigaretą kokį mokslas bei

Del to ir moderniškas prityrimas gali
. L. • " i i • ■ pagaminti. Ir kaipo neišvėh-pnsiejo įsnaujo paskolos ir vi- daviniu mes tdrim cigd. 

sus kitus klausimus spręsti. retą turintį gerą skonį, savy- 
Kaip dabar pasirodė, jie iš-'bes,‘ betgi lengvą užsirukymą— 

anrpatn ramiu Hudu “L A ”: užtenkamai lengvą būti švel- sp ęsta a u budu. . . nju jausHoms gerklėms, užten
kamai lengvą kad burna ir lie
žuvis nejaustų peršėjimo, už
tektinai lengvą net didžiau- 
siems rūkytojams kurie gali jų 
rūkyti kiek tik nori.

Per metų eilę tapo padaryta 
tūli pamatiniai pagerinimai pa
rinkime ir apdirbime cigareti- 
nio fabriko Lucky Strike ciga- 
retams.

Jų tarpe Ąvra pradiniai išty
rimai palinkto tabako; viduri
nių lapų naudojimas; apdirbi
mas aukštesniu tabako kaitini
mu, žinomu kdipo spraginimo 
procesas ;■ kreipimas dėmesio j 
rukšties-šafirių įygsvarą, su iš 
to sekančiu šlitinio pagerėjimu;

BALSUOTOJAI
- . National Union for Social 

puikesnio cigareto — naujoviš- Justice, Unit 158, 22-ro Kon- 
ko cigareto, cigareto pagamm- gresionalio distrikto, Lietuviu 
to iš turiningo,, brandaus-kuno skyriaus susirinkimas bus lai- 
tabako — Lengvo Užsirukymo. komas sekmadienį, Balandžio- 

(Advertisement) April 26, nuo 3:30 vai. po pie- 
\ i tų, Lietuvių naujos parapijos 

> i salėje.
I Darbininkai tik per organi- 
I' zaciją, vieningai veikdami gali 

įgyvendinti visuomenišką tei
singumą. Balsuotojai kurie gy
vena šiame distrikte yra pra

ši šomi atsiltNikyti ir prisirašyti 
Š prie šio skyriaus. Po susirin- 
Į kimo bus kortavimas ir šokiai, 
j Nariams įžanga nemokamai.
: Skyriaus 158 valdyba.

tabako — Lengvo Užsirukymo. komas sekmadienį

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atši- 

lankykit ypatiškai.
“DIRVA”

6820 Superior Ave.
Cleveland. Ohio.

(kondensuotas pic-

kitais
mili-

ben-
gry-

“L.A.”

A. W1RB1CKAS
užlaiko gražią užėigą

Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.
17320 Št. Clair Avėniie Krinipas E. 174th SL

parduodamos dėžutės ir toliau i milijonus dėžučių, 
akcizo mokesčio bus skaitoma' 
po 3'/j cento.

Lietuva 
tvarkyti 
akmenėlių 
mašinėlių 
liūs numatyta pardavinėti tik 
mažuose banderoliuotuose 
kietuose, o už vartojimą 
biamų mašinėlių numatyta 
ti nemažiau kaip po 5 litus 
tinio mokesčio.

Nurodyta kad šių mašinėlių 
vartojimas žymiai sumažinęs 
degtukų suvartojimą.

Švedų degtukų bendrovė del 
viso to sutiko visus iš sutar
ties paeinančius mokėjimus pa
imti paprastais dolariais.

Degtukų 
klausimas 
atviras.

Po pi eros 
toj ikšiol 
nu pagaminti per metus 3,500 
tonu.

taip pat numatė per- 
Įžiebiamų mašinėlių 

pardavinėjimą ir 
vartojimą. Akmenė-

pa- 
ižie-
i Hi
rn ė-

San Carlo Opera Cleve- 
lande jau Balandžio 

28, 29 ir 30

Kaip tapti Suv. Valstijų tyivi4. salėje.
Piliečiu

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

Kaina 25 centai.
“DIRVA

6820 Superior av.

Į DARŽELIO SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Svarbus Cleveland© Lietuvių 
; Kultūrinio Darželio Sąjungos 
1 narių susirinkimas bus laiko- 

- i mas pirmadienio vakarė, Ba
landžio 27 d., nuo 8 vai., Lie- 

. Visi draugijų at- 
■ stovai ir atstovės prašomi su

sirinkti laiku, nes yra daug kas 
apkalbėti. Taipgi prašomi at
sivesti šiaip veiklių vietos Lie
tuvių, vyrų ir moterų, 
vien dirbimui Darželio 
nimd darbų!

stoti iš- 
išgraži-

MĄTYKIT OPERAS
San Carlo operos 

galima gauti “Dirvos” 
Clev land. O nistracijoje. Dalis pelno 
_______ Lietuvių Darželiui.

tikintus 
admi- 

eis

kainos sumažinimo 
tuo tarpu paliktas

leista bendrovei vie- 
reikalautų 4,000 to-

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, III

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 E. 79th Street 
(Kampas Pulaski Ave.) 

šioje vaistinėje užlaikom 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. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje

ir visokių ki-

Aptieka
Cleveland, 

ENd. 8534
O.

PAJIEŠKAU brolį Dominiką 
Svetlavičių, gyveno Providen
ce, R. L, apie 1913 m.

Taipgi pusbrolius Praną, Izi
dorių ir Vincą Svetlavįčius, jie 
gyveno Brockton, Mass. Ir pus
seserę Oną Staseliutę. po vyru 
pavardės nežinau; ji gyvena 
Chicago, Ill.

Visi paeina iš Daržininku k., 
Nočios par., Lydos apsk. Pra
šau atsiliepti. . (18)

Teodoras Svetlavicius 
14115 Mayfair avenue

E. Cleveland, Ohio

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

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

JONAS TAREILA 
826 Bąnk Street 
Waterbury, Conn.

Lydia Orlova, šokikė

Tarp operos žvaigždžių kurios žė
rės visame savo puikume Clevelan- 
do Public Auditoriume kuomet San 
Carlo Opera Company per tris va
karus perstatys keturias operas, yra 
Bianca Saroya, graži dramatiškas 
sopranas. Ji Amerikoje gimus, ki
lus iš Philadelphijos, studijavo Ro
moje ir vėliau buvo narė Boston 
Opera Company.

CIevelande operų sezonas bus Ba
landžio 28, 29 ir 30. San Carlo Ope
ra Company, pravažiavus visų šalį, 
atvyksta Į Clevelanda ir čia po va
dovyste Fortune Galio, suvaidins

Sekančias operas:
RIGOLETTO, antradienio vakare, 

Balandžio 28, su Lucille JMeusel, 
viena iš pažymiausių tos operos Gil
dės rolės dainininkių.

Trečiadienio vakare, Balandžio 29, 
bus statoma dvi trumpos bet gar
sios pasaulinei operos, CAVALLE- 
RIA RUSTICANA ir PAGLIACC1, 
su Belle Vreta, Švede soprano, ku
ri dainuos nelaimingos Santuzzos 
rolėje, ir Charlotte Bruno dainuos 
Lotos rolėje, Rolf Gerard, lyriškas 
tenoras, Stefan Kozakeviėh, Rusas 
baritonas ir kiti dainuos Cavalleria 
Rusticanoj. “Pagliaci” svarbiąsias 
roles turės Lina Gastoni, Aroklo 
Lindi, Mootyn Thomas, Curci ir 
Kozakeviėh.

AIDA bus statoma paskutinį va
karų, Balandžio 30 d., su Saroya ir 
Liuba Senderowna, nauja mezzo so
prano, kurių pirmų kartų šį sezonų 
dalyvauja su San Carlo.

Kiti dalyviai Aida operoj bus 
Lindi, Mario Valle, Kravitt, Červi, 
Curci ir Charlotte Bruno.

Carlo Peroni diriguos visas ketu
rias operas. San Carlo ^operos ba
letas dalyvaus trijose iš šių operų' 
su šokiais.

šioms visoms operoms kainus vi
sai prieinamos', nuo 50c iki $2, to
dėl kiekvienas gali pajiegti jas pa
matyti. Operų .pelnas eis Člevelan- 
do Kultūrinių Darželių Lygai, lui
noje priklauso ir Lietuviai.

DR. VINCENT
OP ASKAR

1) E N T I S T A *3

6402 St. Cląir Ave. 
Telefonas HEndcrsoh 4114

Ofiso valandos
9 iki 12; 1 iki 5 po pietų

6 iki 3 vak.

Ra- 
su- 

gražaus 
šešta- 
Skait-

7-
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LIETUVI, Skaityk 

mėnesini paveiksluotą laikrašti

Rcdaktorius-’eidejas P. JŲRGĖLA
Prenumerata metams $2.75; pusei metų $1.50. Atski

ras numeris 25c. Krcipdairiiesi adresuokit: 
“TAUTA ” 123 Union Ave. Brooklyn, N. Y.

RATELIO BALIUS 
GRAŽIAI PAVYKO

Kitas Lietuvių Moterų 
telio pasižymėjimas buvo 
rengimas linksmo ir 

: šokių vakaro praeitą 
dieni Lietuvių salėje,
linga publika, bet daugiausia 
artimai pažystami žmonės da
vė tam vakarui draugingumo 
atmosferą. Rateliečių vaišin
gumas ir pagaliau parūpintos 
dovanos palaikė visus links
mame upe.

Naujenybė Lietuvių salėje 
ta vakarą buvo “Maypole šo
kis”. Po šokių, svečiai užsili
ko salėje iki vėlumai, vaišin
damiesi ir (draugiškai kalbėda
miesi. Buvęs.

M

. 4 ----------- -- r_ . , - K

PRIIMSIM MAINAIS
$2,000 Union Trust Company liekamą dalį 

(Net balance after dividends) 
už

$2,000 Lithuanian Sąvirigs and Loan sąskaitos. 
Kainos bus sulyginta sulyg dabartinės biržos vertyoės.

LIQUIDATING FINANCE CORP.
750 Prospect Ave. 718 Finance Bldg. CHerry 7477 
•>*><*<*<*>><^,<**44*5*>5*<*,«*<,<**Z**4**J»»5*<**><*<**^»^^*<**?*><**>»^^**2»«^<*»j**ji<»**‘»*«»v»<A»%A.

MIRĖ
East Lima Station, Ohio, ant 

ūkės Baliindžio 16 d. mirė dau- 
geliui Clevelandiečių pažystama

* Emilija Palioniene, Miko žmo-
❖ i na.
Ž ---------------

t

•>
i

“Dirvos” Redakcija priimsi ir 
talpina pranešimus apie vietini 
Lietuvių judėjimu, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
naštų ptisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

"MANAU KAD IR 
TAU TAS BUS ĮDOMU"

Draugai tankiai patiria apie dalykus 
kurie jums butų įdomu žinoti. Jei 
turit telefoną, jie pašaukia jus kolei 
žinia dar karšta. Jie gal neatmintų 
pasakyti apiė tai kada vėliau susiti
kę. Susisiekimui su draugais, fferia' 
nieko geresnio kaip telefonas. Ar 
norit žinoti kaip mažai jis atsieina? 
Tiktai pašaukit arba užeikit Į musų 
biznio ofisą.

pTŠfiE’-' Oaiff® .BELL. TĖLEPMi&rVE 'ėftMl’A’N'tf

MARGUČIO RADIO 
PROGRAMAI

Klausykit jų sekmadieniais 
nuo 2 vai. po pietų 
iš stoties WIND 

GARY, IND.

IŠSINUOMOJA ŪKĖ
Apie 6% mylios nuo miesto 

’ ribų, prie gerų kelių; apie 13 
[akrų žemės, apie 10 akrų sodo; 
graži. Lietuviams žinoma vieta, 
visi įrengimai, elektros Šviesa. 

‘Klauskit C. Pakelčio vaistinėje, 
1117 East 79 st., Cleveland.
PARSIDUODA saldainių ir de- 

j likatesų krautuvė ant Madi- 
i šon avė. Geriausias pirkinis 
Lakewoode, $300 savaitinių in- 

t eigų. Telef. LAkewood 2749. 
Smulkmenų klauskit pas Zi- 
merman, 10 iki 12 vai.. 13914 
Union avc.

Namų Taisymo Darbai
Darau šaligatvius, įvažiavi

mus, murinu porčius, sutaisau 
plasterius — gerai atlieku dal
bą pigia kaina. Kam reikia to
kio darbininko, kreipkitės:

Dom. Skiląndaitis 
6804 Whitney avė.

kEIRALINGA: Merginos su 
nemažiau dviejų metą hi«h 

šchool mokslu, stoti mblcytis - 
slaugės (nurse) mokslui. At- 

įsikreipkit į Erąer^ency Hospi
tal, 1789 Ė. 55th Sf„ antradie
nio ir ketvirtadienio popiečiais.

NAMŲ SAVININKAMS
Kas turi savo namus su la

bai užvilkta bankui skola, kriti 
jau gręsia nrrirądįmds jų — . 
atsikreipkit į manė, aš turiu 

. gerą pasiūlymą tokiame atsiti
ktine. ■ Lietuviai. (19)

------Kreipktis- geriauSii’- rytais
- Frank Andrews

i 1404 East 59th Street
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DARŽELIO FONTA
NUI PINIGAI JAU 

ATEINA
Jau prasidėjo Lietuvių Kul

tūriniam Darželiui Birutės Fon
tano įrengimo vajus! Jau at
eina ir pinigai. Štai pirmuti
nių kelių dienų aukos ir kas 
jas surinko:

ADELĖ VILČINSKIENĖ 
Surinko $12.50.

Mrs.
Miss
Mrs.
Mrs.
Mr. Stanley Jarus
Dr. J. N. Simans
Mr. F. Baranauskas
Mrs. J. Kancies
Mr. J. Waylonis
Mrs. Adele Kancies

ADELAIDE MILIAUSKAITĖ
Gavo $2. Aukavo:

Vincas Katkauskas 
Kazimieras Stonis

Aukavo 
Magda Enches 
Elsie Urban 
Barbora Usalis 
Anna Buykus

SMAGUS IR GRAŽUS NAUJAS VEIK ARAS 
LIETUVIŲ SALĖJE ŠĮ SEKMADIENĮ

Jau atėjo tas visų laukiamas 
pirmutinis piknikas, kuris at
sibus Lietuvių salėje — tai di
delis ir gražus, juokingas ir 
graudingas K. S. Karpiaus vei
kalas iš Amerikiečių prietikių 
atsilankius Lietuvoje—-tai 
GUŽINĖ LIETUVOJE — 
statoma Lietuvių salėje ši 
madienį, Balandžio 26 d. I

Tėmykit: vaidinimas prasidės 
5:30 vai. vakare, todėl publika 
nevėluokit, paskui turėsit dau
giau laiko pasišokimui.

Vaidinime dalyvauja visi šia
me puslapyje pažymėti gabus 
dramaturgai ir komikai ir dai
nininkai bei dainininkės. Prie 
jų dalyvauja buris dar neivar- 

| d into jaunimo na ir Jaunoji Bi- 
$1.00 Irutė su naujais gražiais šokiais 

L00 J— ------

tos savo mergužėlės kurią pa
liko, išvažiuodamas j Ameriką 
30 metų atgal!

šie:
.50
.50 

1.00
.50 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
5.00

GE- 
kuri 
sek-

DAUG DOVANŲ!
Atsilankiusieji j šį perstaty

mą, ne tik pamatys gražų vei
kalą ir galės visą vakarą pasi
šokti, bet taipgi gaus vertin
gas dovanas prie savo Įžangos 
tikieto:

Dovanos bus šios:
1.
2.

Laikrodis

AMONGST OUR details and characters not mention-
1 i-r-r IT r a x tt a x in R is a one-act play, takingLITHUANIANS į p)acc in one night, at a 

Lithuania, which consists 
ing, dancing and playing. 

General admission to 
formace will be 35c, 
choice seats at 50. (
of activities begins at 5:30. 
ing will bring down the 
on another milestone 
Culture and Advancement.

GEGUŽINE LIETUVOJE
A PICNIC IN LITHUANIA

For the information for those plan
ning to attend this operette, and 
at the same time as a probable 
enticement for those just consider
ing to attend, we are laying bare 
the plot.

It’s a plot insofar as plots may 
go . . . but wait till you see! 
this marvelous story characterized 
by a choice group of players and 
singers, under the very able direc
torship of Mr. Nadas Rastenis.

picnic in 
of sing-

this per- 
, with several 
Commencement

Danc- 
curtain 

in Lithuanian

Knowsey Knoos
By SUPER-SNOOPER

isties you would probably think I 
was crazy. Well, let me tell you 
something. If you believe, that 
through handwriting you can de
termine one’s character, then Helen 
and Joe are two of a kind, 
telling you that there is 
similarity in 
convict one 
same kidnapping plot, 
believe me then 
self.

A Word of Thanks

I’m 
that there is enough 

their handwriting to 
or the other of the 

If you don’t 
check up for your-

SECOND THE 
Shadow and I 
something in < 
our opinion of big-hearted, K. J. M. 
Yessir, Miss Shadow, you certainly 
hit the nail on the head when you 
called him just a plain lazy lout.

: MOTION — The 
have finally found 

common, and that’s

TWILA BABARSKAITĖ 
Gavo $25.00 nuo 

Moterų Labdarybės D-ja $25.00
AUKŲ RINKĖJOMS

Jūsų surinktos aukos bus kas 
savaitę skelbiamos “Dirvoje”, 
su aukotojų vardais ir aukų 
suma. Bus pažymėta kiekvie
no auka, kad ir mažiukė. Rei- 
•kia priimti visokią auką.

Kurie aukotojai neišgali dau
giau aukoti, ačiū jiems ir už 
maža auką. Jei visi Clevelan- 
do Lietuviai duotų tik po 10c 
ir tai pasidarytų arti $2.000, o 
fontanui apie tiek ir reikia.

Pageidaujama, s u p rantama, 
didesnės aukos. Kas duoda $1 
tas skaitosi nuolatinis Lietuvių 
Darželio narys rėmėjas. Am
žini garbės nariai skaitosi au
kavę $25 ar daugiau.

Visos ir visi aukų Birutės 
Fontanui rinkėjai turi ir išduo
da aukotojams Birutės Fonta
no Vajaus kviteles. Vėliau, au
kavusiems po $1.00 ar daugiau 
bus prisiųsta Lietuvių Kultūri
nio Darželio Narystės

Lietuvių Darželio
kortelės.
Valdyba.

ir žaislais, kurių dar nematėt 
ir turėsit malonumo pamatyti 
ką maži vaikučiai ir mergaitės 
gali padaryti. šie šokiai yra 
tikri Lietuviški, kokie žaidžia
mi Lietuvoje gegužinėse.

Lietuviškų rūbų, juostų ir 
kaklaraiščių spalvingumas, ka
riškos uniformos ir studentų 
kepurių gražumas padarys vei
kalo vaizdą maloniu matyti.

Veikalo turinį maždaug jau 
žinot: apie senberni kuris Įsi
mylėjęs jauną mergaitę, negali 
jos užmiršti ir net į Lietuvą 
nuvažiuoja, bet ir ten ją ran
da. Apie liūdną jo susitikimą 
su savo senute motina, kuri 
jį laikė mirusiu; nes per 20 me
tų nei žodžio nerašęs, dabar 
nuvažiavęs į Lietuvą padaro 
jai “surpraizą”. . . .

Toliau, kaip du jauni Ame
rikoje gimę vaikinai parvažia
vę į Lietuvą pirmą kartą, nori 
Amerikoniškai apsieiti su Lie
tuvos žmonėmis, bet jų tie ne
supranta, iki viena panelė stu
dentė juos įvertina, ir net pa
myli juos, ir užstoja už Ameri- 

kitas

ir 
di- 
ei-

Lempa
Penkios metinės “Dir
vos” prenumeratos!

Atsilankyki! visi, iš arti 
toli, ir linksmai praleisit ši 
delį, pamokinantį vakarą, o
darni namon išsineši t sau nau
dingas dovanas!

Įžanga į programą 35c. 
keletas vietų po 50c.
25c. (Prie šokių tikietu 
na nebus duodama).

ir 
šokiams 

dova-

Miesto Švaros Savaitė 
Bal. 26 iki Geg. 2

Cleveland© miesto valdyba 
paskelbė Balandžio 26 iki Ge
gužės 2 d. švaros Savaitę. Vi
si namų savininkai prašomi ap
sivalyti apie savo namus, na o 
viešas vietas ir gatves apvaly
ti pasamdyta 1,000 darbinin
kų. Norima miestą padaryti 
visai švaru pasitikimui svečių 
kurie pradės suvažiuoti į Cle- 
Velandą 
seimus, 
rodą.

THE PLOT
A Lithuanian bachelor, who made 

money during the good prohibition 
days, but was very unsuccessful 
in love-making, or lose, goes for a 
visit to Lithuania, to see his aged 
mother, wishing to forget his ' af
fection for a young, educated Lith
uanian girl, who is a school teacher. 
This girl was born while he was 
boarding with her parents, and as 
she grew up, fell deeply in love 
with her, not thinking or consider
ing the differences in age.

Now the other side; the girl and 
her mother, also wishing to forget 
the unpleasant affair of the bache
lor’s' unwanted lovemaking, also take 
a trip to 
locality! 
bachelor 
girl and 
the same
suitor comes from the same parish 
as the girl's mother.

In the mean time, this girl falls 
for a Lithuanian army officer, and 
he likes her too, altho his sister, 
being a wife of a Lithuanian Minis
ter, dissapproves' of their friendship 
as she has selected another girl 
for him.

In this same play, there are al
so two other characters, both Ameri
can born Lithuanian college boys, 
on their first visit 
They also decide to 
picnic wherein they 
uanian girl students, 
wooing. The capers 
loving making assists 
you will see.

Ah, at last the old
ally finds his love — the same 
whom he left bchin<| when he 
for America some thirty years 
vious. She is still anxiously await
ing his return, and he, giving up 
his first attempts at love-making, 
that is, loving young ones, takes

First, let me congratulate
Hank, and you too, Francy, on the 
birth of your eight and one-half 
pound boy. 
becomes a

you,

Here’s hoping he never 
snooper.

RACKET OR WHAT??

i įvairias konvencijas, 
ir Didžiųjų Ežerų Pa-

išanksto pirks “Gežu- 
žinės Lietuvoje” tikietus, gaus 
50c vertės tikietą už 35c. Gau
nami “Dirvos” administracijoj.

Kurie

ANOTHER
The Pinch-hitter sends me the fol
lowing letter asking me for my aid. 

I He says he would like to send his 
answer to this letter, only he doesn’t 
know to whom he should send it. 
So, if any of you are responsible 
for this missive, just get it touch 
with me so that I might help the 
poor Pinch-hitter out. Thank you.

SPECIAL INFORMATION — Many 
people have been wondering what 
has happened to our Super-Spy, Sap- 
po. Well frankly, he is attending 
college now and hasn’t been on the 
job for the past few months, 
ever, I chanced 
of his letters home which 
quite interesting and which 
appear in the next edition of 
Knowsey Knoos.

How
to intercept one 

home which was 
will 
the

VYTAUTAS
Long Remembered

Lithuania, same city, same 
In fact they both, 

and his mother and 
her mother all meet 
picnic, unawares that

the 
the 
at 

the

Tite management of this paper 
with its editor, wish to take this 
opportunity to thank Mr. Urban, 
Tor his very enlightening articles 
on Lithuanian history. At the same 
time we wish to pass comment and 
a word of praise and hearty thanks 
to — K. J. M., of Cleveland, Super 
Snoopers of Akron, and columnists 
of Youngstown for their very ap. 
preciated articles, making this secs 
tion possible.

It takes more than one to keep 
a section of this size moving, and 
thus far we have succeeded, ac
cording to the reports of many of 
our readers to an amiable degree.

Also wishing to receive contri
butions from any of our other read
ers, and thanking Mr. N. Rastenis 
and Vytautas Sirvydas and others 
who have occasionally aided. We hope 
that this good-will and friendship 
which we have established thru this 
medium will continue even to greater 
heights and bounds.

Prasidėjo Važiavimas
Į Lietuva

Jau prasideda Clevelandiečių 
važiavimas į Lietuvą, štai Ba
landžio 25 d. švedų Amerikos 
Linijos laivu Kungsholm išva
žiuoja Juozas Bukis. Jis vyks
ta j Buivėnų k., Kupiškio vai.

Gegužės 5 d. laivu Gripsholm' 
(tos pačios linijos) išvažiuoja 
Jonas ir Apolonija Beniuliai. 
Jie apsibus Derveliuose, Šedu
vos par.

Kartu su jais rengiasi va
žiuoti ir Pranė Mačienė, kuri 
žada parsivežti iš Lietuvos sa
vo brolį, Povilą Šūki ir kitus du 
Clevelande gimusius jaunuo
lius, Aleksandrą ir Adelę Lin- 
cevičius. Prane Mačienė vyk
sta į Inkunus, Vabalninko p.

Toliau į vasarą rengiasi vyk
ti į Lietuvą daugiau Clevelan
diečių ir kitų kolonijų Lietu
vių, kurie laivakortes ir doku
mentus rūpinasi per “Dirvos” 
agentūrą.

Suvažinėjimas į Lietuvą ap
silankyti — laivakortė į abu 
galu ir dokumentai — atsieina 
tik apie $200.

“Dirvos” agentūra suteiks 
visas smulkmenas apie kelionę. 
Kreipkitės į “Dirvos” agentūrą.

kos Lietuvius, kuriuos 
studentas pašiepia.

Toliau, užsiliepsnoja meilė
> Amerikietės panelės ir 

Lietuvos karininko — ir kaip 
i tai žiuri to karininko sesuo, 
kuriai garbė teko tapti net 
Ponia Ministeriene!

Bet nelieka be meilės ir tas 
senbernis iš Amerikos — jis 
pagaliau gauna širdį ir ranką

tarp
I Lieti

5 4-i

LANKĖSI CLEVELANDE
Jonas Milius, iš Duryea, Pa., 

lankėsi pas savo brolį Juozą 
Milių Clevelande, ir užmokėjo 
savo tėvo “Dirvos” prenumera
tą. Jiedu nuolatos aprūpina 
savo senuką tėvą laikraščiais 
ir knygomis.

Duryea buvo paliesta potvi- 
nio. nekurtos kasyklos ir dabar 
tebėra apsemtos, pasakojo Juo
zas.

VAKARUŠKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBE

Praeitą penktadienį Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubas tu
rėjo pirmas savo povelykines 
vakaruškas ir žuvų vakarienę 
apatinėje Lietuviu salėje. At
silankiusieji praleido vakarą la
bai linksmai.

Nuo dabar Klubas rengs to
kias vakaruškas kas savaitę — 
su gerais muzikantais, su ska
niais valgiais, o salėje yra daug 
vietos pasišokimui.

šį penktadienį, Bal. 24 d., 
bus kas nors naujo ponioms ir 
panelėms, todėl ateikit ir at- 
siveskit savo vyrus.

Vėliau gi, kitą savaitę — at
siminkit, vakaruška bus ket
virtadienio vakare, Balandžio 
30 d. Kviečia Valei.

Sti h; geru.

DRAUGIŠKAS VAKARAS
šeštadienio vakare, Baland.

25 d., štaupų namvi.se rengia
ma draugiškas vakarėlis. Są- 
jungietės kviečia visus drau
gus, rėmėjus ir pažystamus. 
Bus kortavimas ir skanus už
kandžiai bei vaišės. Pasiten
kinimas viAienis užtikrintas.

in Lithuania.
attend 
meet 
and 
and
the plot as

this
Lith-

go on 
ardent

bachelor fin- 
girl 
left

pre-

ikrintas. her back into his' arms.
Komisija. I There are many other interesting-

My 
" I 

Tis
to make a LEAP YEAR’S
I give you this a foremost 
your heart and home, I 

in jest and hope you’ll

Sweethearts Ave. 
Near Lover’s Lane.

Dear and Most Respected, 
send this your heart to stir, 
you I’ve chosen first of all on

whom 
CALL, 
chance 
ask not
grant my first request.

Please send me back without 
lay, your answer be it 
NAY. But if your hand 
incline to wedlock, clasp, 
with mine, then LEAP 
LAW you must obey and 
me ten dollars pay. 1 
sir, a handsome dress, 
more nor take no less.

You may think that this is fun,- 
ny but I must have a man or money.

Now send me back a quick reply 
end let me be yours until I die.

If for me there is no hope then 
send me ten feet of good strong 
rope..

With lots of love and millions 
kisses from the one who hopes 
be your Mrs.

CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE
If I were to say that Helen Lucas 
and Joe Derin are possessive of the 
same traits and personal character-

de- 
or 

not
YES 
does 
or join
YEAR’S 
down to 

Besides, kind 
, I’ll ask no

of 
to

Dau-

blazed 
those

was a

By P. W. URBAN
In the works of Simanas 

kantas we read that in the county 
of Dauspudžiai there was a military 
road of Vytautas which was still 
remembered in the 16th century as 
‘■Witaudowoja doroga.” There was 
also another military road 
by Skumantas; but where 
roads led to, no one knows.

In the same century there
recollection of the land marks or 
posts of Vytautas in the great 
Merech forest, but what they signi
fied, no one knows.

In the country of Viatka of the 
Government of Mogilev there is a 
lake once known as Lake Vytautas, 
or in the language of the country 
“Witaudowoje ozero”. It is said that 
when Vytautas was on an expedi
tion to fight the Tartars, he stopped 
there to afford his' horse a drink 
and that he himself took a dip in 
the lake.

Moreover, 
of Odessa, 
Lithuanians 
Sea; about
still extant; and about the great
Vytautas who brought the Lithuan
ian Empire to the zenith of its 
glory and power.

The End

Hence the name.
Skalkauskis, an erudite 
wrote much about the 
living by the Black 
Lithuanian place-names

APRIL SHOWER DANCE
The Young Ladies Sodality of 

St. George’s Church is sponsoring 
a very novel dance on April 30th, 
1936.

It’s an April Shower Dance and 
its just getting under the wire as 
such, being held on the last day 
of the month. A large attendance 
is expected, as many tickets have 
been sold in advance for this stel
lar affair.

There will be special feature — 
Novelty Dance, with the music be
ing furnished by Erv Wahl, 
mission is a 
checking will 
and

Ad- 
ialtry 35c. As’ usual 
e gratis. Tally - Ho 

we’ll be seein’ you!

SPRING CARD PARTY
Have you heard! — There’s going 

to be a Card Party! Yes a Spring 
Card Party, to be held at N. A. 
Wilkelis Residence, 6522 Superior 
Ave. It is under the auspices of 
the Lithuanian Women’s Club, be
ing held on Saturday, April 25th, 
7:30 P. M.

There going to be fun galore! 
Table Prizes - Door Prize - Refresh
ments. The door prize consists of 
one Ladies or Gents garments to 
be cleaned or pressed. Donation of 
this service by Joseph Staple. Ad
mission if you please — 25c.

Committee — Anna Stapulonis, 
chairman, Bernich Vilima?ti's, VI. 
Šukys, Anna Martis, Mary Muliolis'.

This affair is the first of a series 
being sponsored to raise funds for 
the various philanthropies this club 
is interested in.

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

JAUSTATOMA KITAS K. S. KARPI AUS VIEKALAS

GEGUŽINE
Smagus, juokingas, ir kartu graudingas veikalas, 
su pritaikytomis gražiomis Lietuviškomis daino
mis — veikalas iš Amerikiečių prietikių atsilan-

LIETUVOJE
Viskas dedasi vieno sekmadienio popieti ir nak
ties begiu — vienoje Lietuvos parapijoje, kur ne
tikėtai susieina Likimo sustumti tie kurie myli ir 
kurie nekenčia.

VEIKALE INEINA LAUŽO KURIN1MAS, CHORO IR SOLO DAINOS, ir MAŽAMEČIU IR SUAUGUSIO JAUNIMO ŠOKIAI

Sekm. Balandžio-April 26
Programas prasidės lygiai 5:30 v. veik. Lietuvių Saleje Įžanga: 35c., keletas vietų bus po 50c

tau

VEIKIANTI ASMENYS
Svečiai iš Amerikos:

Ona, mokytoja iš Amerikos ........ _................
Marė Braškienė jos motina ...........................
čalis Butkus, senbernis iš Amerikos ..........
Pyteris,
Maikis,

baigęs kolegiją jaunuolis ..........
Pyterio draugas ..........................

Lietuvos Žmonės
Universiteto studentė ...............Jievutė,

Lietuvos kariumenės kapitonas
Poni Ministeriene ...................

Šokiams gros Jono Apanaičio Orkestras.

. Alvina S. Luiza 
Louise Banionienė 

.. . V. P. Banionis 
.... Petras Luiza 
Jurgis Kazlauskas

........ Sofia Kane
Marcelinas Žitkus

Marė Dovidaitienė

Lietuvos mokytoja .................
Pranas, Universiteto studentas 
Agnieška, senmergė ...............
Katrė, čalio Butkaus motina . . 
Jonas, Lietuvos jaunuolis . . . . 
Stasys, jaunuolis .................
Teklytė, 
Anelytė

Adelaide Miliauskaitė 
...... Ignas Visockis 
... Julė Balčiūnienė 
.... Marė Mišeikienė 

.. . Jonas Petrauskas 
...... Frank Martin

jaunuolė ........................................... Florence Alekna
........ Helen Butkus Vincukas .... Albertas Juška

Muzikantai — jaunimas ir- suaugusieji
direkt. — Adv. N. Rastenis. šokių — Ig. VisockasVeikalo

Dainų vedėjos — Aldona Wilkelis ir Adelaide Miliauskaitė

Šokiams Įžanga 25c. Daug brangių dovanų prie Įžangos tikieto atsilankiusiems

namvi.se

