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Italai Tuoj Užims Etiopų
ISPANIJOJE VĖL NU 

ŽUDYTA ŠEŠI 
ŽMONES

LENKIJA NUĖJO NUO 
AUKSO PAGRINDO 

PINIGAMS KAS KAM RUPI
Sostinę Addis Ababa

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ITALIJA SAKO KARAS BAIGSIS GEGUŽĖS
4 DIENĄ, ETIOPUS VISAI SUMUŠUS

Bedarbiai Reikalauja 
Valstijos Pašalpų

Trenton, N. J. — Įširdus 
minia iš apie 3000,000 vyrų 
moterų ir vaikų, kuriems 
pereitą savaitę valstija su
laikė pašalpą, susirinko į 
valstijos sostinę, reikalauti 
kad valstijos seimas išras
tų budus aprūpinti juos pa
šalpa.

Demonstrantų vadai ke
lios dienos pirm valstijos 
seimo atstovų susirinkimo 
suėję į seimo salę atsisakė 
iš jos išeiti, joje miegojo, 
tikslu priversti greičiau at
stovus susirinkti.

Tik viena Etiopijos Ka- 
riumsnės Dalis dar 

Laikosi prieš Už
kariautojus

PRANCŪZIJA STATO 
HITLERIUI REIKA

LAVIMUS

Pataria būti bešališkais.
Amerikos Darbo Federaci- 

'' jos prezidentas Gręen išlei
do persergėjimą Federaci
jos narėms unijoms laikytis 
bešališkai šalies politikoje, 
“iki tam pasirodys tinka
mas laikas”.

Tą pareiškimą Green iš
leido kuomet paaiškėjo kad 
angliakasių unijos prezi
dentas Lewis ir rubsiuvių 
unijos prezidentas Dubins
ky pasireiškė už Demokra- j 
tus i-r remia Trez. Roose- 
veltą.

Plieno gamyba pereitą 
savaitę pakilo dar aukščiau 
ir pirmą kartą pasiekė lai
psnį kokio nebuvo pasiekus 
nuo Gegužės, 1930 metų. 
Dabar dirbama su 71 mioš. 
normalio, metai laiko atgal 
dirbo tik 43 nuoš.

Automobilių gamyba di
dėja, kas paima daug plie
no, prie to daug užsakymų 
gauta iš laivų statytojų.

| Roma, BaL 28 d. — Itali- 
I os motorizuota infanterija 
I pradėjo lipti ant paskutinių 
j aukštumų vedančių tiesiog 
I link Addis Ababos, Etiopi- 
I jos sostinės.

Kita dalis Italų kariume- 
I nės artinasi prie svarbaus 
I miesto Ankobar, o pietinė 
kariumenė sakoma žygiuo
ja pirmyn taip pat su lai- 

j Dėjimais.
I Italai tiki kad Etiopijos 
| sostinė bus užimta Į dvi ar 
Į iris dienas.
I Iš Itališkų lėktuvų mėto- 
Ima virš Addis Ababos Ita- 

!ų grasinanti įsakymai pa
siduoti arba bus išžudyti.

Dar viena kliūtis Italams 
kelyj stovi tai pietinė Etio- 
pijos kariumenė vadovau
jama Ras Nasibo, kuri gi- 
aa antrą didžiausią miestą,

I Harar.
Apie 1,500 Italų kareivių 

buvo užmušta nepasekmin- 
game susikovime su Nasibo 
kariumene.

Iš visų Etiopijos frontų 
į sostinę traukia suvargę ir 
sunykę Etiopijos kareiviai, 
kurie turėjo pergyventi ir 
maisto ir vandens stoką ka
ro laukuose.

Italai tikrina kad iki Ge
gužės 4 dienos karas su 
Etiopija bus baigtas — ta 
šalis bus visai nugalėta.

Paryžius. — Prancūzija 
pareikalavo kad Hitleris at
sakytų j septynis svarbius 
klausimus liečiančius Rein- 
lando ginklavimą, atsiėmi
mą kolonijų, ir bendrą ap
saugojimą Europos taikos.

Vienas iš tų klausimų y- 
ra tai ar Vokietija sutiktų 
sugryžti į Tautų Sąjungą ir 
joje pasiliktų jeigu Europa 
pasektų jo planą persior
ganizavimo ir sustiprinimo 
Europos taikos? Kitas, ko
kius planus 
link buvusių 
nijų, atimtų 
po karo,

Anglija taip pat pasiry
žus paruošti Hitleriui eilę 
klausimų, tikslu išlyginti 
Reinlando krizį ir užtikrin
ti Europai taiką.

Madridas. — Balandžio 
26 d. įvyko Ispanijos prezi
dento rinkimai, kurių bė
gyje visoje šalyje buvo su
sišaudymų, muštynių ir ki
tokių žiaurumų, šeši žmo
nės užmušta ir 15 sužeista.

Prezidentas galutinai bus 
trinktas Gegužės 9 d., ka
da susirinks elektoriai.

Išrinkta 437 elektoriai, jie 
susirinks su tokiu pat skai
čium seimo narių ir tada 
išrinks prezidpntą. Elek- 
torių rinkimuose didumą 
7avo kairieji, kurie dirbo 
išvien: socialistai ir komu
nistai. Balsavimuose daly
vavo tik apie trečdalis ša
lies piliečių. Dešinieji boi
kotavo rinkimus, nes sų 
raudonaisiais negali susi
kalbėti.

Varšava. — Balandžio 27 
Lenkija nuėjo nuo aukso 
pagrindo savo pinigams — 
uždrausta šalyje pirkti ar 
eksportuoti auksą ir užru- 
bežinę valiutą.

Aukso embargo automa
tiškai nustumia Lenkiją nuo 
mažėjančio skaičiaus vals
tybių dar prisilaikančių 
aukso pagrindo.

Priimta Naujas Taksų 
Bilius

ŠTAI KAS IŠ SENELIU 
PASIPELNE

Hitleris turi 
Vokiškų kolo- 
iš Vokietijos

Hitleris Paskyrė Reik
menų Diktatorių

Berlinas. — Hitleris pa
skyrė Gen. Goeringą tvar
kytoju visų reikalų liečian
čių žalią medegą ir užrube- 
žinius pinigus.

Georing be to yra Prūsi
jos premjeru ir aviacijos 
ministeriu.

Washington. — Atstovų 
Buto tyrinėjimo komitetas 
surinko žinias apie tai ko
kią naudą turėjo tie kurie 
sugalvojo garsinti “Town- 
sendo Planą” kaipo “išga
nymą” seneliams, kuomet 
jie nepajiegs dirbti.

Tuoj visoje šalyje pradė
jo organizuotis klubai, ku
riuos rėmė ir davė pinigus 
seneliai, tikėdami kad tuoj 
jiems bus iškovota senatvės 
pensija — $200 į mėnesį.

Nesenai truko ryšiai tarp 
Dr. Townsendo ir jo padė
jėjo, Clements. Jiedu iš vi
sų ineigų ir pelnų pasidali
no po apie $77,900!

Nieko sau pelnas, pasi
darbavus pusantrų metų!

Washington. — Vyriau
sybės patiektas $803,000,- 
000 taksų bilius Balandžio 
29 d. tapo Atstovų Bute 
priimtas 267 balsais prieš 
92. Priešingi balsai buvo 
Republikonų.

Ta didelė suma pinigų 
bus naudojama mokėjimui 
kareiviams bonų ir davimui 
pagalbos ūkiams.

Tikima kad tą bilių pri
ims ir Senatas.

Tas balius kartu yra per
tvarkymas korporacijų tak
sų sistemos, prieš kurią fi- 
nansieriai protestavo.

SOCIALISTAI PRA
LAIMI PRANCŪ

ZIJOJE

Kietos anglies unijos at
stovų ir kasyklų savininkų 
derybos už naujas algas ne
duoda pasekmių, 
tikisi streiko.

Angliakasiai 
algų padidinimo, 
nimo darbo savaitės, ir iš
skaitymo darbininkų mo
kesčių į uniją iš jų algų.

Kasyklų operatoriai rei
kalauja algų mažinimo.

Kasyklų konferencija ga
vo Prezidento Roosevelto 
prašymą kad stengtųsi su
sitarti ir vengtų streiko.

UŽSIMUŠĖ GRYŽDAMI 
IŠ LAIDOTUVIŲ

Lutcher, La. — Gryždami 
iš laidotuvių vakaro laiku, 
automobilių nelaimėje užsi
mušė penki žmonės.

Jie nelaimėjo

Kasyklos

reikalauja 
sutrumpi-

Sodina medžius. Nebras
ka valstijoje šį pavasari pa
baigta sodinta 1,537,000 me
džių. Medžiai sodinama su
laikymui smėlio audrų.

Peštynės. Coshocton, O. 
— Indianapolis pirštinių iš- 
dirbystėje streikas tęsiasi 
visas mėnuo laiko, su įvai
riais susirėmimais ir muš
tynėmis streikerių su strei
ko laužytojais. Toje dirb
tuvėj dirba daugiausia mo- 
»rys, kurios smarkiai ko- 
i'oja už savo teises.

Laukia darbo. Waynes
burg, Pa. — Angliakasių 
kaimelis Bobtown netoli čia 
iš suvirš 2500 gyventojų, 
nekantriai laukia iki atsi
darys kasyklos ii’ 800 dar
bininkų pradės dirbti. Vi
si tie gyventojai maitina
mi šelpimo punktuose.

Kasykla nedirba nuo 1934 
metų. Apie 150 darbinin
kų pastatyta kasyklą pri
ruošti pradėjimui dirbti.

Paryžius. — Balandžio 
26 d. rinkimuose Prancūzi
jos atstovų buto narių žy
miai laimėjo kairieji, ypač 
komunistai.
didumos, tik gavo daugiau 
atstovų negu turėjo.

Socialistai pralaimi, o jų 
vietas laimėjo komunistai 
ir dešinieji.

Šiuose rinkimuose išrin
kta 179 atstovai. Taigi tik 
tie kurie gavo didumą bal
sų savo distriktuose. Viso 
reikalinga išrinkti 618 at
stovi}. Už tuos kurie pir
mu balsavimu nelaimėjo, vėl 
bus balsuojama Gegužės 3.

Viso kandidatavo 
asmenų jieškančių 
šalies seime.

Mirė Egipto Karalius
Cairo, Egiptas. — Balan

džio 28 d. pasimirė Egipto 
karalius Fuad I, 68 metų 
amžiaus, gavęs ligą nuo 
gerklės užsikrėtimo.

Jo.sūnūs, Farouk, 16 me
tų berniokas, liko Egipto 
karalium. Valdžią tvarkys 
trys valstybės vyrai iki ka
raliui sueis 18 metų.

Egipto karalius yra tre
čias šiose dienose valdąs ne
pilnų metų monarkas.

Jugoslavijoje karaliauja 
12 metų amžiaus 
Petras II; Siame, 
karaliauja 11 metų 
vaikas.

vaikas, 
Azijoje, 
amžiaus

3,600 
vietos

New Yorke, vienas poli
puos saržentas, ašukiamas i 
teismą pasiaiškint apie ky
šių ėmimą, nusišovė.

AMERIKOS AMBASA
DORIUS LANKO BAL

TIJOS ŠALIS
Masvka. — Suv. Valstijų 

ambasadorius Rusijai Wil
liam C. Bullitt išvažiavo de
šimčiai dienų apsilankyti 
Pabaltijo valstybėse — Es
tijoje, Latvijoje ir Lietu
voje.

SUIMTAS ŽIAURUS 
TĖVAS

Xenia, Ohio. — Ammiel 
C. Bent, 39 m. amžiaus, li
ko areštuotas ir nubaustas 
6 mėnesiams kalėjimo ir už
mokėti $200 pabaudos už 
žiaurų sumušimą savo 15 
metų sūnaus, kuris turėjo 
palinkimą vogti karvelius.

Tėvas, sugavęs vaiką, no
rėdamas atpratinti nuo va
gystės, parišęs prie balkio 
;aip kad vos kojų pirštais 
jis siekė žemę, baisiai nu
plakė ir paskui perkirstas 
kūno vietas trynė druska.

Toje šeimoje yra aštuo- 
i ni vaikai.

NAUJA ŽMOGŽUDŽIŲ 
GAUJA

Dar vis gaudoma likučiai 
Dillingero ir Alvino Karpio 
žmogžudžių gaujos.

Tai gaujai dar neišnykus, 
štai praeitą savaitę paskil- 
bo kita žmogžudžių gauja, 
siaučianti Ohio ir Indiana 
valstijose. Jie staiga iški- 
o į aukštį apiplėšimais ir 

nušovimais žmonių keliuo
se miestuose.

Spėjama kad tai pabėgu
sių iš kalėjimo penkių plė
šikų, vadovaujamų 20 me
tų amžiaus vyro, Joe Lom- 
aardo. Jie pabėgdami iš 
Carlinville, Ill., kalėjimo iš
sinešė ir ginklų ir amunici
jos.

VASAROS ŠVIESOS 
TAUPYMAS

Nuo sekmadienio, Balan
džio 26, suvirš 1,000 mies
tų ir miestelių vienuolikoje 
valstijų šioje šalyje, Kana
doje ir kitur pavarė laikro
džius pirmyn visa valanda, 
tad galėtų anksčiau keltis 
ir išnaudoti vasaros dienos 
šviesą.

Laikrodžius pasuko pir
myn ir nekurios Europos 
šalys: Prancūzija, Anglija, 
Belgija, ir Sovietų Rusija.

BADAS IR ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS KINIJOJE

Kinijoje, Szechwan pro
vincijoje, kur žmonės ba
dauja, užėjo ir didelis že
mės drebėjimas, dar dau
giau vargšų padėtį pablo
gindamas. Spėja kad ten 
;arp 10 ir 30 milijonų žmo
nių susidūrę su mirtimi al
au bus mirę.

Uniontown, Pa. — Ang- 
iakasyklos Monong a h e 1 a 
slėnyje pradėjo smarkiai 
dirbti ir pašaukta į darbą 
šimtai darbininkų daugiau.

Įdomių dalykų galima kartais 
užtikti bevartant Amerikos 
Lietuvių spaudą. Mat, spauda 
čia laikoma esant laisva, jei ne
skaityti ponų redaktorių aš
traus paišelio, kuris “spaudos 
laisvę” nejučiomis paverčia 
“redakcinės cenzūros laisve”.

“Ginčais ir demagogija mu
sų laikrašti jos užpildytos skil
tys, kūrybinio darbo nėra nei 
ekonomijos srityje nei visuo
menės auklėjime”, rašo vienas 
Amerikietis, ilgametis libera- 
las-veikėjas; “mes Amerikie
čiai Lietuviai praleidžiam visą 
savo brangų laiką tuščioms dis
kusijoms.”

Kodėl gi taip? Atsakymas: 
“ne iš blogos valios, bet del ne
žinojimo geresnių kelių tas da
roma; negalime auklėti kitų 
patys būdami neišauklėti”. Te
gul pats skaitytojas sprendžia 
kiek yra teisybės pasakyta tuo
se ano žymaus veikėjo žodžiuo
se, ypač tuo atveju kai čionyk
ščiai Lietuvos išeiviai bando 
nurodinėti Lietuvai ką ir kaip 
daryti. Ištikro, pasiskaičius 
Amerikiečių laikraščių negali
ma nepastebėti kad šiuo tarpu 
yra surasta neišsemiama “dis
kusijų ir ginčų” versmė, būtent 
sielvartos del demokratijos li
kimo Lietuvoje.

Viena Amerikiečių Lietuv- 
ninkų-bolševikų grupė labai no
rėtų kalbėti visos išeivijos var
du ir todėl organizuoja "bendrą 
pruntą” prieš Įsivaizduojamą 
karą ir tariamą fašizmą Lietu
voje, o ištikrųjų tik tam kad iš 
Lietuvos padaryti Maskvos fi- 
liją. Kita, socialistų vadovau
jama grupė, sumanė raginti ir 
varginti Amerikos Lietuvių vi
suomenę organizuoti nemažiau 
kaip visuotiną čionykščių Lie
tuvių “kongresą” Clevelande 
tam kad “atsteigti demokrati
nę tvarką Lietuvoje”, o ištik
rųjų tam kad Lietuvoje vėl 
viešpatautų partijų varžytinės, 
kurios anais laikais visą Lietu
vą pavertė nuolatinių mitingų 
arena, o krašto vyriausybę pa
darė bejiegę net tą pačią de
mokratinę tvarką užlaikyti.

Kadangi nei “bendram prun- 
tui” nei tokiam “visuotinam (?) 
kongresui” nepritaria išeivijos 
diduma (sprendžiant iš jos 
spaudos), tai išanksto galima 
spėti kad tokių pastangų išda
vos negali turėti reikšmės, jau 
vien del to kad tose socialistų 
ir komunistų pastangose ir su
manymuose nėra kūrybinės 
dvasios, nėra nieko naujo. Lie
tuva butų Amerikečiams dėkin
ga už konstruktivės talkos pa
siūlymą, bet tokie patarimai 
kaip gryžti prie išbandyto par
tinio režimo, kuris pats sau 
duobę iškasė, negali turėti Lie
tuvoje pasisekimo. Įsidėmėti
na kad aristokratijos Lietuvo
je kaip ir nėra, dargi buržua
zija menkutė; ukininkija ir 
darbininkija yra Lietuvos pa
grindas; taigi Lietuva yra per
dėm demokratiškas kraštas. 
Lietuvos konstitucija demokra
tiška. Kąi Gruodžio 17 d. 1926 
m. Įvykių pąsekoje seimas vis 
dar nešaukiamas posėdžiauti ir 
be jo apsieinama tai tas dar

nereiškia kad seimas arba kraš
to atstovybė nebus savo laiku 
pašauktas. Faktas kad idealo- 
ginio persiorientavimo proce
sas tebevyksta Lietuvoje, todėl 
ir nesiskubinama nustatyti pa
stovią valstybinę formą tam 
demokratiškam. Lietuvos ka
mienui ir jo besikeičiančiai nuo
taikai.

DARBAI KURIE LAUKIA 
DARBININKŲ

Jei turima čionai energijos 
ir noro Lietuvos labui pasidar
buoti tai kodėl nesiimama dirb
ti realaus kultūrinio darbo?

Štai toje pačioje Amerikos 
Lietuvių spaudoje 
užtinkame nedrąsių 
kiančių prie tokių 
vių darbų kaip va:

1. Kai Lenkai

retkarčiais 
balsų šau- 
konstrukti-

uždarinėja 
paskutines Lietuvių mokyklas 
ir tremia iš Vilniaus Lietuvių 
veikėjus, kodėl neinama Vilniui 
Vaduoti Sąjungai ir jo įgalioti
niui į talką? Kodėl nešaukia
ma tam visuotinas išeivių kon
gresas ?

2. Nerami Europos padangė 
yra pilna pavojų Lietuvos ne
priklausomybei. Lietuva gin
kluojasi: Į įsteigė “Ginklų Fon
dą?. ’žiopsoti dabar ne laikas;, 
nedera ir politikauti. O čia kas 
yra daroma ?

3. Čia dažnai nusiskundžia
ma: laikraščių skaitytojai ma
žėja, parapijonai, draugijos ny
ksta. Kodėl gi leidžiama jau
nimui nutausti ? Kodėl neor
ganizuojama kongresas Lietuj 
vybei išlaikyti? Juk senajai 
kartai mirštant ir jaunimui nu- 
tautus nebus prasmės nei “ben
dro pronto”, nei bent kokio 
kongreso bešaukti.

4. Kodėl nepasirūpinama sa
vo ekonomines pajiegas organi
zuoti į Ekonominį Centrą ir 
savo kapitalus suburti rimtam 
bizniui ir savo kultūrinėms po
zicijoms paremti?

5. Kodėl neorganizuojama 
bendrus Lietuvių frontus kiek
viename mieste, kad pravesti 
Lietuvius kandidatus į 
kas vietas ?

6. Kodėl pašaukiama 
tinas išeivių kongresas 
viškai kultūrai auklėti,
vių vienybei ugdyti ir Lietuvių 
Pasaulinės Sąjungos idėjai re
alizuoti?

Kiekvienam išeiviui tenka 
rimtai pagalvoti ar išmintinga 
sielotis del tokios ar kitokios 
Lietuvos valdžios formos. Kiek
vienam turi būti aišku kad dė
tis demokratijos gynėju toli 
neužtenka protestus ir rezoliu
cijas gaminti, kada rimčiausios 
reikšmės Lietuvių tautos ir 
ypač išeivijos reikalai dirvo
nuoja del stokos darbininkų* 
kurie bevelija politikauti. Lai
kas, labai jau laikas kaip mo
derniškas taip ir senas verty
bes perkainuoti. Jei Amerikos 
Lietuvių visa spauda ir visuo
menė imtųsi neatidėliodama >• 
visu nuoširdumu išvardytas 
problemas svarstyti tai šia iš
auštų, pagaliau, naujas Lietu
viškos gadynės laikas.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius, 

«. Washington, D. C*

valdiš-

visuo-
Lietu-
Lietu-



PITTSBURGH
■Nori Surasti $70,500,- 

k 000 Nauju Taksų 
! --------

Pennsylvanijos valstijos ad
vokatai ruošia valstijos guber
natoriui naują taksų bilių ku
ris įteiktas valstijos legislatu
res posėdžiui, kuomet legisla- 
tura susirinks Harrisburge Ge
gužės 4 d.

Tas bilius reikalauja kad val
stija sukeltų $70,500,000 vals
tijos piliečių sušelpimo reika
lams. Nors tai yra didelė su
ma ir valstijos gyventojai bus 
apsunkinti naujais mokesčiais, 
tačiau tokis legislaturai pasiū
lymas ruošiamas ir bus bando
ma jis pravaryti.

Tarp kitų dalykų kurie ma
noma aptaksuoti tam tikslui 
numatoma uždėti dar lc taksų 
ant gąsdino, 10 nuoš. ant par
duodamų Svaiginančių gėrimų, 
ką sumokės suhaudotojai, o tre
čias numatytas taksams šalti
nis tai už parduotą suvartoji
mui elektrą, už ką turės sumo
kėti elektros gamintojai.

šitie trys šaltiniai taksų tu
rėtų duoti apie pusę visų reika
lingų ir numatytų ineigų ir bu
tų- sumokami kas mėnuo. Pas
kui gi likusią dalį numatoma 
surinkti iš padidintų mokesčių 
ant asmeniško turto.

NUŽUDĖ SAVb ŽMONOS 
VILIOTOJĄ

Arnold, Pa. — Balandžio 24 
d. Joseph Burns, 29 metų am
žiaus, nužudė savo žmonos vi
liotoją, Louis Tishky, iš Ali
quippa, Pa.

Burns dirbo naktimis, ir tą 
vakarą nujausdamas kad jo 
žmona pabėgs su anuo vyru, 
nėjo dirbti, pasiliko namie ir 
laukė. Sutemus, apie 8:30 vai. 
prie jų namų automobiliu at
važiavo Tishky ir tuoj Burns 
žmona pasiėmus valizą ėjo iš 
namų važiuoti su savo meilu
žiu. Burns išbėgo per kitas 
duris ir prišoko prie ano vyro. 
Jiedu susipešė, ir Burns ant jo 
panaudojo atsineštą smailą pei
li ir mirtinai ji subadė.

■ Po tos tragedijos jis pats 
pasidavė policijai ir išpasakojo 
visą atsitikimą. Jis sulaikytas.

‘Burns turi keletą vaikų, ku
riuos jo žmona norėjo su tėvu 
palikti pabėgdama.

MOKYTOJA UŽMUŠTA DE-
• VYNIŲ TONU RUTULIU
Beaver Falls, Pa. — Balan

džio 24 d. ypatingu bildu tapo 
užmušta mokytoja, p-lė Mar- 
garetta C. McCowin, 28 metų 
amžiaus.

Mokytoja savo automobiliu 
važiavo vieškeliu No. 51 na
mon iš susirinkimo. Davažia- 
vus iki pragarsėjusio pavojais 
Fallston kalno, dasivijo tame 
kelyje sunkvežimį gabenantį iš 
Yongstown, Ohio, plieno dirb
tuvės devynių tonų sukumo ru
tulį, panašų į milžinišką girnak- 
menį, kuris, į kalną važiuojant, 
atsiliuosavo nuo visti suramsty- 
mu ir nusirito ant paškui va
žiuojančio automobilio. Auto
mobilis ir mokytoja jame tapo 
to milžino rutulio sutrinti ir 
tutulis nuriedėjo sau dar že
myn nuo kelio į pakalnę.

Tarp automobilio dalių rutu
lio suplotas mokytojos kūnas 
tik po dviejų valandų Neišimtas 
panaudojant acetyleno ugnį nu
deginimui geležų.

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

PARSIDUODA NAMAS
8 kambarių, su visais įrengimais 

ir gražioje rezidencinčj srityje. Mo
teris našlė nori išvažiuoti iš miesto. 
Parduoda pigiai, geras pirkimas. 
Mrs. Agnes Palubinrki (20)

7048 Kedron St. Homewood 
Pittsburgh, Pa.

AKRON
VISbKIOS žineles

L Lukoševičius ir A. Gutau
skas atsidarė biznio įstaigą po 
numeriu 163 E. Thornton ir 
Washington gatvių. Jie užlai
ko skanaus stipraus alaus ir 
kitokių gėrimų bei užkandžių. 
A. Gutauskas yra senas “Dir
vos” skaitytojas, turi daug 
draugų ir pažystamų. Biznio 
atidarymo dienoje susirinko 
daug svečių, nekurie gryžo na
mon negalėdami viduje įtilpti. 
Linkėtina gerų pasekmių jų 
biznyje.

Iš Daytono čia lankėsi buvęs 
Akronietis P. Venys.

Kai buvo sakyta “Dirvoje” 
trys metai atgal kad Lietuviai 
kurie turėjo pasidėję pinigų 
Akron Savings Loan Co., kad 
neišsigąstų jos uždarymu, su
sitvarkius ta įstaiga atsidarys 
ir visi gaus savo pinigus. Taip 
ir įvyko: dabar ši įstaiga pil
nai kožnam išmoka dolarį už 
dolarį. Visi tuo džiaugiasi, o 
tie kurie neklausė, pirmiau sa
vo depozitų knygeles pardavė 
spekuliantams su dideliais nuo
stoliais, tie gailisi, nes apsi
gavo nepatikėdami.

Jono Savicko žmona per Ve
lykas išvažiavo pas savo duk
terį ir žentą į Columbus, Ohio, 
kur paviešėjus porą savaičių 
gryžo atgal patenkinta.

Kalnas.
■5T ▼ ▼

ŽIŪRĖKIT SLA. ĮSTATŲ, 
ARBA TYLĖKIT

Nekurie Akrono SLA. 198 
kuopos nariai kalba ir pyksta 
buk susirinkime, kuris neskelb
tas ir įvyko visiems nariams 
nežinant Balandžio 5 d., buvo 
balsuojama centro viršininkai 
ir rinkta delegatai į seimą.

Kuopos susirinkimai papras
tai buna antrą sekmadienį mė
nesio, o kuopos viršininkai da
bar tyčiomis, sako, padarė su
sirinkimą savaite anksčiau, kad 
kuomažiau narių susirinktų.

Laikydami susirinkimą ne 
savo dienoj, turėjo skubotai at
likti ir išsiskirstyti, nes turėjo 
užleisti vietą kitai draugijai. 
Nariai apleido susirinkimą ne
žinodami kiek už ką balsų pa
duota. Balsų skaitymo laiku 
liko vos keli nariai. Ar skai
tytojai teisingai balsus suskai
tė ir užrašė ar padarė savotiš
kai, nežinia. Yra manoma kad 
nekurie kandidatai gavo per
daug balsų, o kiti permažai; be 
abejo balsavimai buvo suklas- 
tuoti.

Nfcrial nežino kitk už ką bu
vo balsų padUbta, bet už kelių 
dienų “Naujiėhose” tilpo žinia 
su paduotais balsais. Reiškia, 
nariai nežino, bet socialistų lai
kraštis gavo visas informaci
jas. čia be abejo raudonukų 
pa si tarnavimas.

Nai iai norinti kad nebūtų 
sulaužyta jūsų organizacijos 
įstatai parašykit į SLA. centro 
raštinę laišką apie tai, ir centro 
valdyba privers kuopos politi-' 
kuojančius riekuriuos ponelius 
išpildyti konstitucijos patvar
kymus. Visi nariai nori tiesos, 
nežiūrint kiek kuris viršinin
kas gaus balsui, o ne tokio šmu
gelio.

Kuopos raštininkas, kuris la
bai sugabiai moka dirbti ir tu
ri laiko “bendriems pruntams” 
ir paskui silkėms raportus iš
duoti, turi būti priverstas orga
ne “Tėvynėje” pranešti na
riams apie kuopos susirinkimus 
ir rinkimų laiku privalo apie 
tai pranešti nariams atvirutė
mis. Jeigu tos pareigos neno
ri ai- hėsugeba atlikti lai pasi- 
tralikia iš pareigų, ir kuopa iš
sirinks kitą raštininką, kuris 
tarnaus Susivienijimui.

Nariai, jei norit kad jūsų 
kuopos balsavimas ir delegatų 
linkimas butų atliktas sulyg

Barbora Darlys-Drang

Nepaprąstų gabumų dainininkė-artistė, dra
matinis sopranas, narė Chicago Grand Opera 
Company — pirmutinė Lietuvaitė Ameriko
je pasiekus tokios aukštos vietos dainos pa
saulyje. Ji 1935 metų vasarą dalyvavo Pir

mutinio Pasaulio Lietuvių Kongreso progra
ms Kaune, kur ją parkvietė ir apmokėjo vi
sus kelionės kaštus Draugija Užsienio Lie
tuviams Remti. Kaune, Valstybės Teatre, 
ji su nepaprastu pasisekimu dainavo su Lie

tuvių Dainos Kunigaikščiu Kipru Petraus
ku vadovaujamose rolėse operoje AIDA, ir 
po Kongreso Lietuva ilgai jos neišleido iš
važiuoti, iki neaplankė daugelio Lietuvos 
miestų ir miestelių su koncertais.

Koncertuos
Cievelande Detroite

17 Gegužes-May 23 
Lietuvių Saleje

Programą dapildys ir vietiniai ddinbs ir muzikos mėgėjai

VISI NORĖSIT JĄ MATYT IR
GIRDĖT - ATMINKIT KONCERTO DIENĄ IR VIETĄ

DAYTON i
prisigirdė Lietuvis

Pirmadienį, Balandžio 27 d., 
Savanoriai ežere prisigirdė Juo- 
žas šliužas, 55 metų amžiaus. 
Čia liko jo brolis Petras ir se
suo. Jo žmona su vaikais yra 
apleidus jį jau keliolika metų, 
išvažiavus gyveną kur kitur.

Velionis gyveno vargingai, 
žinoma iš savo kaltės.

DARBAI. Day tone beveik 
visos dirbtuvės čia pradėjo ge
ldai diibti, nekurtos net sekma
dieniais dirba.

Gyvenami namai visi pilni, 
nes kaip tik žmonės dirba tuoj 
pasiima sad paskirus butus gy
venti. Taip pat nuomos bran
gsta.

SVEČIAI. Pereitą sekmadie
nį čia lankėsi p. šeštodienė su 
žentu ir dukra iš Clevelando. 
Gutauskas ir Gaška iš Akrono. 
Visi jie viešėjo pas Venius.

“D.” Rep.

AUŠRININKO DR. JO
NO ŠLIUPO BE

LAUKIANT
Amerikos Lietuvių Sandaros 

1-ma kuopa, Brooklyn, N. Y., 
savo susirinkime Balandžio 24 
d. išrinko komisiją sušaukti į- 
vairias organizacijas, sudaryti 
ant greitųjų laikiną bendrą ko
mitetą surengimui priėmimo ir 
viešu prakalbų atkeliaujančiam 
į Suvienytas Valstijas Ameri
kos Lietuvių budintojui, Auš
rininkui Dr. Jonui Šliupui.

Daktaro buvo atsiklausta ka
beliu kada jis iškeliauja iš Lie
tuvos. Gauta atsakymas kad 
švedų Amerikos Linijos laivu 
“Droitningholm” jis išplaukia 
iš Gothenburgo Gegužės 2 d. 
ii- New Yorke laivas įplauks 
Gegužės 11 d.

A. B. Strimaitis.

konstitucijos reikalavimų pri
valot apie tai pranešti centrui, 
o jei tarp savęs kalbatės apie 
kuopoje padarytą betvarkę tai 
verčiau tylėkit ir neerzinkit 
kitų narių. Nebijokit centro 
valdybai teisybės pranešti, ne
siduokit raudonukams suvęs 
suvedžioti. Jų šioje kuopoje 
nėra nei tuzino, o jie jus apie 
80 narių už nosies vedžioja. | 

Akronietis.

NEWARK
NEWARKO 100 METŲ SU

KAKTUVĖS

Balandžio 15 d. Newark mie
stas pradėjo minėjimą savo 
šimto metų kaipo miesto su
kaktuvių. Iškilmės pradėta 15 
dieną Balandžio t-ii* trauksis iki 
Birželio 10 d.

Sukaktuvių rengimo komisija 
užkvietė visas Newarke gyve
nančias ateivių tautas dalyvau
ti šiame paminėjime. Pakvie
sti ir Lietuviai. Kiekviena tau
tinė grupė turės savo vakarą 
į-u programų. .Lietuviams pa
skirta Gegužės, 26, antradiehis, 
ir programas prasidės 7 vai. 
vakare. Lietuvių programas 
atsibus vienoje iš didžiausių 
šio miesto Mosque teatre, kur 
talpina 4,000 žmonių. Tokiam 
pasirodymui darbas yra milži
niškas, todėl Lietuviai dės vi
sas pastangas tinkamai pasiro
dyti.

Gatvėje eisenų nebus. Lie
tuvių programą jau rengia šio 
miesto Lietuvių parapijos var
goninkas Antanas Stanišauš- 
kas. Vėliau bus pranešta per 
laikraščius plačiau apie Lietu
višką programą.

1916 metais Newarkds minė
jo 250 metų sukaktuves nuo to 
kai šioje vietoje tarp Indijonų 
įžengė pirmas baltas žmogus, 
Robert Tread. Lietuviai tuo
met taip pat dalyvavo, turėjo 
savo dieną kaipo atskira tau
ta. Parengė gatvėmis paradą, 
kuriame dalyvavo apie 10,000 
žmonių. Tuomet buvo išleista 
Angliškoje kalboje proklamaci
ja, pridėta trumpa Lietuvos is
torija su Lietuvos žemėlapiu, 
reikalaujanti Lietuvai nepri- 
klaudlnybės; tos proklamacijos 
buvo platinamos tarp Ameri
konų.

Kad šį kartą Lietuviams gra
žiai pasirodžius svetimtaučių 
akyse, visi esat kviečiami į šią 
iškilmę, ne tik Newarko Lietu
viai bet ir iš plačios apielinkės 
New Jersey ir New Yorko sri
čių.

Vasario 16 Bendras K-tds
Vincas Ambrozevičius, pirm.

Jonas Ponelis, Jr., sekr.

ARGENTINA

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

Buenos Aires
DARIAUS IR GIRĖNO VARDO 

MOKYKLOS ATIDARY
MAS

Kovo 22 d. įvyko iškilmingas 
atidarymas Dariaus-Girėno var
do Lietuvių mokyklos N. Pom- 
peyoj, Buenos Aires.

Devintą valandą ryto, Į gra
žiai išpuoštas mokyklos patal
pas susirinko motinos ir tėvai 
su savo vaikučiais. Mokyklos 
vidus buvo išpuoštas žaliais 
vainikais ir Lietuvos ir Argen
tinos vėliavomis, tarp kurių bu
vo išdėta paveikslai Lietuvos 
Vyties, Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos, Argentinos išlais
vintojo San Martin ir didvyrių 
Dariaus ir Girėno bei kiti žy
mus paveikslai.

Pirm mokyklos atidarymo iš
kilmių, vaikučiai ir jų tėvai nu
ėjo į bažnyčią pamaldoms. Nors 
norėjo kad pamaldas atlaikytų 
Lietuvis kunigas, Janilionis, 
bet jis atsisakė, nes jis varo 
savo griežtą politiką prieš tau
tininkus ir kėlia tarp Lietuvių 
suirutes.

Pietų Amerikos Lietuviai tie
siog stebisi nejaugi tas kuni
gas tik Lietuvių vienybės ar
dymui ir suiručių kėlimui bei 
žmonių šmeižimui čia keho at
siųstas ar pats atsidangino.

Po pamaldų, vaikučiai su tė
vais susirinko į mokyklą, kur 
gavę dovanų po Dariaus ir Gi
rėno paveiksliuką, saldainių ir 
kitų daiktelių, parvyko namon 
pietų.

Po pietų, visi rinkosi į mo
kyklos atidarymo iškilmes. Mo-I 
kyklos atidarymas silkelė ypa-l 
tingos domės tiek tėvuose tiek 
ir visuose Lietuviuose. Tarp 
garbės svečių dalyvavo nesenai 
iš Lietuvos atvykęs kaliaunih- 
kas rašytojas Matas šalčius, iš 
Šiaurinės Amerikos pasižymė
jęs imtikas Juozas Komaras it 
daug kitų. Atidarymo proga 
pasakyta daug kalbų.

Lietuviškos mokyklos. Tumo- 
Vaižganto vardo, V. Castelli- 
noj, pradėjo veikti Kovo 2 <L, 
o Dariaus-Girėno vardo moky
kla pradėjo veikti Kovo 10 d.

Pietų Amerikoje dabar pra
sideda ruduo. “P.A.Ž.”

llPU P CHICAGO GRAND OPERAHOlly COMPANY

NEW YORK, N. Y.
KAIP TAS ATSITIKO? Čia 

pasklido gandai kad SLA. cen
tre kas nors smarkiai darbuo
jasi už Bagočių ir jo kompani
ją ir SLA. pinigais, panaudo
dami tuos pačius vokus kur bu
vo siunčiami oficialus kuopoms 
balsavimo lakšteliai, buvo siun
čiama už Bagočių agituojanti j 
literatūra. Tie lapeliai pasira
šyti “SLA. Eilinių Narių Rytų 
Komiteto” vardu ir šlykščiau
sią užsipuola ant “fašistų pa
razitų”, kurie “po priedanga 
tautybės siekiasi paglemžti pa
skutinę Amerikos Lietuvių lai
svą kultūrinę įstaigą, musų Su
sivienijimą” ....

Nuo kada SLA. virto socia
listų organizacija?....

Kaip SLA. organe “Tėvynė
je” taip ir iš centro raštinės iš
einančiais laiškais neleistina 
už vieną ar kitą kandidatą agi
tuoti, bet SLA. dabartinis pre
zidentas Bagočius randa būdą 
tą uždraudimą apeiti ir naudo
ja Centro darbininkų žioplurhą 
ąr tiesiog judošiavimą prieš sa
vo organizaciją.

Kvailiausia skamba sekantis 
sakinis: “Nors asmeniškai jie 
(tautininkų kandidatai) ir ge
ri žmonės butų”, bet jie turės 
klausyti “parazitų”. Kas tie 
‘•‘parazitai”? Ir kas drysta tau
tininkus vadinti “parazitais”? 
Nagi “SLA. Eilinių Narių Ry
tų Komitetas”. O kas tas “ko
mitetas” — ar Bagočius pasa
ko? Viskas ką mums tas “ko
mitetas” pasako tai kad SLA. 
nariai turi balsuoti ne už ką 
kitą kaip tik už Bagočių iš jc 
kamarotus. Vadinasi tik jiems 
terūpi Susivienijimo likimas... 
Likimas?.... koks likimas?

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

Dašileisti tokio nachališkumo 
kad SLA. centro raštinę pa
versti į purvų Įstaigą, iš ku
rios paeitų tokia “literatūra” 
tai tik Bagočius galėjo! Per 
50 metų SLA. gyvavimo nieko 
panašaus ikšiol neatsitiko!

Ištiktųjų SLA. 50 metų su
kaktuvės ilgai pasiliks narių 
atmintyje. Dabar pradeda pa
aiškėti del ko socialistams rū
pėjo įvesti Susivienijime visuo
tiną balsavimą.

“SLA. Eilinių Narių Rytų 
Komitetas” kalbėdamas apie 
tautininkų sąrašą pripažysta 
kad jie yra “geri žmonės”, ko 

bepasako apie socialistų-korriu- 
bistų sąrašą, bet visvien liepia 
bariams rinkti Bagočių ir jo 
plauko “pažangiuosius”....

Lux.

BALTIMORE, MD.

ISTORIŠKA MARYLANDO 
LIETUVIŲ ŠVENTĖ

Baltimore j e rengiama nepa- 
brasta Lietuvių iškilmė — pa- 
ininėjimas metinių sukaktuvių 
huo pasirašymo Valstijos Gu
bernatoriaus Akto kuritiomi li
ko įvesta šioje valstijoje Lie
tuvos Nepriklausomybės Diena 
kaipo oficialė valstijinė šven
tė. Tai yra vienatinis toks at
sitikimas ir turbūt vienatinis 
pasiliks, todėl tą faktą mes 
Amerikos, o ypač Baltimorės ir 
Maryland valstijos Lietuviai 
privalome tinkamai įvertinti.

Lietuvos Dienos Akto pasira
šymą Baltimorės Lietuviai mi
trės sekmadienį, Gegužės 17 d., 
feu didelėmis iškilmėmis, rengia 
Baltimorės Lietuvių Draugijų 
Taryba, įvyks Lietuvių salėje, 
851 Holins Street.

Iškilmė bus paminėta su pui
kia vakariene, kurios metu bus 
įteika Baltimorės Lietuvių pa
dėkos raštai Marylando valsti
jos Gubernatoriui Harry W. 
Nice, Valstijos Senatoriui Jo
seph M. Wyatt ir Teisėjui Wil
liam F. Laukaičiui.

Vakarienės pradžia lygiai 6 
vai. vakare. Po iškilmių, bus 
basišokimas iki vėlumos. No- 
bintieji dalyvauti privalo pasi- 
i’upinti įžangos kortele išanks- 
to. Kaina bus $1.50 ypatai.

Baltimorės Lietuvių Draugi
jų Taryba kviečia visus vietos 
Lietuvius prisidėti prie iškil-
fningo minėjimo skaitlingu da
lyvavimu šioje vakarienėje.

Rep.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago. Ill.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas baytone 

'534 Michigan Ave. Dayton, O.
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Kelionė Lietuvoje
IR KITOSE ŠALYSE

(Tęsinys iš pereito num.)

GEN. NAGEVIČIUS RUOŠIA NAUJUS 
TAUTIŠKUS ŠOKIUS

RUGSĖJO 4. — Baigiu reikalus Kaune, nes 
rytoj 8-tą valąndą ryto jau išvažiuosiu i Klai
pėdą. Apvaikščiojau reikalingas Įstaigas, sužiū
rėti visus savo reikalus, kad ką neužmirščiau. 
Po pusryčių, aplankau dar Valstybės Teatro Di
rektorių p. Viktorą žadeiką, Clevelandiečių F. 
ir P. J. žiūriu giminietį. Jis buvo labai užim
tas kai nuėjau į teatrą, ir jo laukė daugelis kitų 

. žmonių įvairiais reikalais, kadangi tą savaitę 
prasideda teatro veikimas, bet jis mane Įsilei
do į savo kabinetą ir ilgokai išsikalbėjom.

Gryžtant iš teatro, Laisvės Alėja pramar- 
šuoja buris plieno šalmais apsidėjusių ii- šautu
vais ir durtuvais nešinų Lietuvos kareivių, su 
karišku dūdų orkestru, nuo kurių griežimų net 
Kaimas skamba.

Užsukau vėl į Lietuvos viešbutį pas Turiz
mo Biuro vedėją Matą šalčių, ir viešbutyje be
esant, žiūriu gatvėje aplink viešbučio duris ap
stojo raitų kareivių gusarų su nuogais kardais, 
su iškeltomis vėliavomis, puikiais arkliais, ir 
taip pat daug policijos. Nenusigąskit, neatvy
ko mane suimt, ir ne gerb. Spragilą pagerbt, 
bet' palydėt Prancūzijos Ministerį, kuris tame 
viešbutyje buvo apsistojęs ir tą dieną turėjo 
prisistatyt Lietuvos Valstybės Prezidentui Sme
tonai ; tie puošnus gusarai atvyko poną ministerį 
palydėti į Prezidentūrą, o tie kareiviai ką pir
miau Laisvės Alėja maršavo, jie nuėjo prie 
prezidentūros ir sustoję abiem pusėm tako su
darė garbės sargybą.

Tuoj po pietų,. Majoras Ardickas dar pa
muš kelis Kaune esančius Amerikiečius, 
Drangelienę, p-lę Briedytę, mane ir dar 
kitą į savo brolio ūkį netoli Kauno. Va
ta sąlyga kad galėsim anksti sugryžti, 
turėjau dar pasimatymą su rašytoju V.

ŠĮ paskutinį va-

- Į dojami žemės mokyklos tikslams, čia teka upe
lis Smilga, per kurį dirbdina naują didelį beto
ninį tiltą. Pravažiuoti reikia pro kareivinę ir 
mokyklą, ir paskui atsirandi miesto centre, čia 
yra dikčiai mūrinių namų, kiti nauji, nes tai 
yra apskrities miestas ir čia yra didėlis centras. 
Yra dvi bažnyčios abiem upės pusėm ir visokių 
krautuvių. Senu mediniu tiltu pervažiavom į 
kitą Nevėžio pusę ir važiavau jieškoti nurody
toje gatvėje Brazauskų. Privažiavus namo, su
radau namie tik vieno Brazausko žmoną su ne
didele mergaite, ir kai pasakiau kas esu ir ko 
jieškau, moteris papasakojo man kad vyrai ir 

.ic Į jų sesuo dirba prie vežimo žvyro ir kad jų trau
kinis neužilgo pribus į stotį. Ji pati nubėgo į 

i stotį, o aš vėl su tuo pačiu vežiku važiavau per 
miestą atgal. Pravažiuojant pro mokyklą ir ka
reivinę net paprašiau vežiko sustoti, norėdamas 
prižiūrėti kaip gražiai vaikai mokiniai tuo tarpu 
ddelėje aikštėje žaidė, grojo kariškas dūdų or
kestras, o tolėliau didelėje aikštėje kareiviai da
rė savo pratimus. Matėsi paskiros kuopos vie
nur ir kitur savo darbą varančios. Tai buvo iš 
plačių sričių surinkti jaunuoliai, pašaukti atlik
ti savo karinę prievolę. Jie vėl, girdėjau, dai
navo apie mergužėlę. . . .

“šilko skarą seserėlei,
Aukso žiedą mergužėlei....”

Pamaniau sau, tokios dainos yra tikras at- 
Reikia tik kad visi ture- spindis Lietuvio sielos: nedainuoja kareivėliai 

Jisai žmogus kokių kraują uždegančių, prie žudynių kurstan
čių dainų, kaip dainuoja Vokiečių ir kitų neku
riu tautų kareiviai, kuriems įkalama kerštas ir 
neapikanta kitiems visiems. Lietuvos bernužė
liai savo dainose, karo pamokas eidami, mini 
savo namuose paliktą ir seserėlę, ir motinėlę, 
ir mergužėlę, auklėja savyje prisirišimą prie

ar raštais, ar kalbomis, ar kitu kuo yra kenks
mingas dalykas, žmogui iš to naudos nėra, jis 
gyvena lyg prislėgtas ir nežino kokio ry tojaus j 
sulauks. Tai yra būdas tik demoralizuotojų iri 
kurstytojų, kurie piešia tiktai juodžiausius pa
veikslus, užslepiant viską kas gražu ir gera.

Tas dar ne viskas. Lietuva dar sulauks ko 
visai naujo. Generolas Nagevičius galvoja ir 
jau dirba apie įvedimą visai naujų Lietuviškų 
tautiškų šokių. Jis sako, tuo reikalu tariasi su 
žinovais. Naujus šokius pradės šokti Lietuvos 
kariai, na ir taip tie šokiai tuoj praplis visame 
krašte. Sako, seną madą turim mesti, palikti: 
baigėsi baudžiava, nelaisvė — reikia naujo gy
venimo.

Jame matai Lietuvos augimo ir gražėjimo 
sielą — diegą — mintis taikomas musų žmonių 
kilimui, tobulėjimui, 
tų gerus''norus ir dirbtų išvien, 
be politikos, be pretenzijų, nuoširdus darbinin
kas, tautos kultūros kėlėjas.

Generolas Nagevičius kariumenės gyveni
me pakilo iš Rusų laikų: jis tarnavo Rusijos lai
vyne, ir tris kartus buvo atvažiavęs Į Ameriką I 
pasažieriniais Rusijos laivais kaipo gydytojas. 
Generolas yra baigęs gydytojo mokslus ir Lie- namų ir meilės tų kurie pas namus palikti.... 
tuvos kariumenėje dabar yra vyriausias sanita- ■ Kad visos tautos butų tokios kaip Lietuviai — 
rijos štabo viršininkas.

šią paskutinę naktį su generolu iškalbėjom 
valandai. Klausydami radio, girdėjomiki 12

kaip iš Maskvos komunistų agitatoriai savo ki
tų šalių agentams perduoda žinias sutartais slap
tais ženklais — numeriais. Iš sovietų padangės 
nuolat eina raudona propaganda visokiais bu
dais, ir dabar naudojama radio, tačiau kai kas 
kada primeta ar pasako bolševikams kad jie tą 
daro, jie užsigina ir vis aiškinasi nieko bendro 
neturį su tuo ką komunistai daro, nors radio ir 
visi kiti budai palaikomi valdžios pinigais.

kvietė 
artistę 
ką tai 
žiavom 
nes aš
Girdvainiu ii' Prof. Volteriu, 
karą p. Girdvąinis Įdavė man rišulį knygų vež
tis Amerikon: tai “Aušrininkas JONAS ŠLIU
PAS”. Tą pat vakarą dar turėjau sugryžti ir 
paskutinei vakarienei pas Gen. Nagevičių.

Ponas generolas šį vakarą turėjo daugiau
sia liuoso laiko, taigi išsikalbėjom plačiai ir apie 
viską. Pasirodo kad tai žmogus su labai plačio
mis, jaunomis, toli numatančiomis mintimis, ku
rias jis vykdo gyveniman kurios galimos įvyk
dyti. Aš iš savo pusės užsiminiau kad man ne
patinka Lietuvos valstybinio radiofono nepilnas 
išnaudojimas kasdieniniais reikalais. Jau mi
nėjau kad ūkininkų streiko laiku niekas nepa
naudojo radiofono pasakyti į ūkininkus nei ma
žiausios paaiškinančios, dalykus nušviečiančios 
ir su žmonėms susiartinančios kalbos. Tokia
me atsitikime, kaip tik tiko ir reikėjo patiems 
aukštiesiems Lietuvos valdžios galvoms ką nors 
stengtis papasakoti kas vakaras. Dabar 
radiofono plokštelėmis grojama klasiška 
ka, o visoje šalyje žmonėse eina pakuždos 
šoki gandai sąryšyje su ūkininkų streiku.

Generolas užsiminė apie jo pažiūrą į 
gedulos rengimą Vilniaus užgrobimą 
Vilniaus užgrobimo minėjime jokios 

būti negali, nes mes Vilniaus neišsižadė-
Kalbant apie antrą skridimą, ponas gene- 
apie Vaitkų išsireiškė tiek kad jis jo ne

gi, iš 
muzi- 
ir vi-

be keršto ir grobšiškų tikslų, pasaulyje taika 
įsigyventų be jokių pastangų. .. .

Mokyklos jaunimo sporto pamokos irgi bu
vo gražu prisižiūrėti: bernaičiai ir mergaitės 
paskirais būriais, gražiose rikiuotėse* vaikšto- 
maršuoja po didelę aikštę, sulyg tam tikros ko
mandos.

Rodos stovėtum ir per dieną to visko žiu- 
rėtėm.... bet reikia toliau važiuoti.

Gryžęs prie stoties, radau traukinį jau at
važiavusį ir Brazauskai jau žinojo apie mane, 
nes pirma manęs tiesiu keliu per gelžkelio tiltą 
buvo atbėgus p. Brazauskienė ir pasakė jiems. 
Traukinis buvo sustojęs ir darbininkai pietavo, 

an- Jie prisipylę vagonus žvyro vežė toliau gelžke- 
. Susiėjom, pasikalbėjom, atidaviau

SUDIEV KAUNAS. KĖDAINIAI
RUGS. 5. — Sudiev Kaunas-! Keliamės 

kstokai, ir papusryčiavus, Generolas Nagevičius Į lių taisymui, 
savo automobiliu ir šoferiu palydi mane j gelž-jjjems įduotas brolių dovanas, ir neužilgo trau- 
kelio 
tyje 
buvo 
Mikas Buturlovas ir Kazys Kulvetis, mano jau
nų dienų du draugai. Gen. Nagevičius tuoj gry-Į 
žo, taigi atsisveikinom žadėdami kada nors vėl 
pasimatyti. Kiti laukė iki traukinis išeis. Sto
tyje vėl susitikau V. Sidzikauską, kuris lydėjo 
Lietuvos Ministerį Rusijai, Jurgį Baltrušaitį, 
važiuojantį tuo pačiu traukiniu, per Latviją į 
Maskvą. Kaip tik traukinis pradėjo eiti, vago-

stotį. Traukinis išeis 8 valandą, bet sto
jau radome keletą atvykusių išlydėti ■— 
pats Adv. R. Skipitis, Antanas Bružas,

bandė lyti, ta- 
aš turėjau ge

APSIDAIRIUS■ bilietą į Tauragę. Ketvirtą valandą atėjo iš 
Kauno traukinis ir išvažiavau iki Radviliškio 

' stoties, kur reikės mainytis į kitą traukinį Tau
ragės ir Pagėgių linijoje.

Važiuojant, dar matėsi laukuose vasarojus 
nenuimtas, vietomis raunami linai. Bulvės jau 
virkščiavo. Pro namus ir stotis pravažiuojant 
matėsi darželiuose gėlių dar pilname gražume, 
rudens oro nepąliestų. Dairausi garnių, bet jie 
jau buvo bene išlėkę, nes niekur nei vieno ne
simatė. šiuo pat keliu vykau į Klaipėdą kada 
Rugsėjo 18 d. mus visus Kongreso atstovus ve
žė j Lietuvos vienatinį uostą.

Vienas būdamas, vagonuose prisižiūrėjau 
tokiems dalykams kurie man išrodė labai gerai 
daroma: sienose rėmeliuose iškabinėta fotogra
fuotų Lietuvos įžymesnių vietų, kurias verta 
lankyti, kaip yra ir kitų šalių keleiviniuose va
gonuose. Tie paveikslai ir supažindina žmones 
su kraštu, su tomis vietomis, ir gelžkeliams da
ro naudos, nes išragina žmones važinėti, tas 
vietas matyti.

Trečia klase Lietuvoje važinėja labai daug, 
vagonai visada pilni, bet antra klesa pustuštė, o 
pirmoje retas kas tevažiuoja.

Radviliškio stotyje persėdai! į kitą trauki
nį ir jau važiavau ta Lietuvos dalimis kurios 
iki tol mano akys nebuvo regėjusios, o norėjau 
būtinai pamatyti. Pirmutinė stotis buvo Čiute- 
liai. žemė kalnuotesnė. Ūkių matyt ,ir gražių 
ir paprastų, vienų trobesiai nauji, o kitų tie pa
tys ką daugelis Amerikiečių išvažiuodami pali
kot, tie gal stovi 50 metų ir daugiau, pakrypę, 
šiaudiniais stogais. Dešinėje pusėje privažia
vom didelį ežerą, paskui iš kairės kiti du ežerai.

Sekanti buvo Tytuvėnų stotis. - šios srities 
gyventojai matyti turi daug ganyklų ir pievų, ir 
augmenys daugiausia lapuočiai medžiai.

Privažiavom po to Lyduvėnų stotį, o vė
liau aukštą Lyduvėnų tiltą per puikų Dubysos 
slėnį. Dubysa netoli čia ir prasideda ir tik prie 
Seredžiaus suteka į Nemuną.

Kelias stotis pagretu privažiavus, jos matė
si tokios švarios, iš lauko trobesiai balti tinkuo
ti ir gražiai užlaikomi. Aplinkui ir šiaip tinka
mose vietose prisodinta gėlių darželiai, kas su
daro malonų vaizdą ir parodo kad stočių užžiu- 
rėjimui dedama tam tikrų gerų pastangų kad 
svetimtaučiai per Lietuvą važiuodami gautų ge
ro įspūdžio apie Lietuvą.

Toliau sekė šienlaukio ir paskui Viduklės 
medinės stotys, bet taip pat gerai užžiurimos ir 
gėlynais apsodintos. Pradėjo temti, tai per
daug aplink nebuvo galima matyti.

Privažiavom kitą upę, šešuvą, kuri įteka 
į upę Jurą prie Pajūrio miestelio netoli Taura
gės. Sekanti stotis buvo Batakiai, bet labiau ir 
labiau temo, taigi mažiau aplinkui buvo galima 
matyti vaizdų. Buvo jau apie 7 valanda vaka
ro kuomet sutemo, nes mat jau rudens laikas. 
Per laukus važiuojant labai retai kur matėsi ži- 
bėrulis, turbut ūkininkai eina anksti gulti....

Privažiavom Tauragės stotį — čia vėl 
dėlė, graži, mūrinė, baltai tinkuota stotis, 
tolo matėsi miestas nušviestas žiburiais.

Važiuojam į Pagėgius. Pervažiavus 
Jurą, ir įvažiuojami į Klaipėdos kraštą. Netru
kus bus Pagėgiai, taigi į vagonus įlipa pasienio 
policija keleivių pasų patikrinimui, tų kurie va
žiuos į Vokietiją per Tilžės tiltą. Klaipėdon 
važiuojant reikėjo perlipti į kitą traukinį.

Buvo apie 8 valanda vakaro kaip Pagėgių 
stotyje pasirūpinau bilietą į Klaipėdą ir vos tik 
spėjau į traukinį atgryžti, nes Lietuvoje trau
kiniai labai griežtai laikosi savo minutų.

Šiame vagone radosi viena poniutė, kuri iš 
Ukmergės važiavo į Klaipėdos pulką pas savo 
vyrą karininką. Ji mėgsta labai daug šnekėti. 
Kalbino kiekvieną karininką kuris tik per vago
ną praėjo, ir pasakojo apie savo vyrą, o kuriuos 
pasitaikė pažinojo tiems kalbėjo tokių mažnie- 
kių kad koktu buvo klausyti: kalbėjo apie savo 
draugiškus ir nedraugiškus santikius su kitų 
karininkų žmonomis, Karininkų Romovėje. Iš 
jos tokio didelio kalbumo galima buvo spręsti 
kad jokia kita moteris negali su ja sugyventi ir 
pakęsti jos tokio smarkaus liežuvio....

Lietuvos karininkams leistina vesti tik tam 
tikro mokslo paneles ir jie tokias veda; ši irgi 
matyt yra iš tokių pamokytų mergelių, bet ir 
tokios nekurios mėgsta pletkavoti tiek kad kitos 
negali jų pasikęsti. Užtai ji vienam karininkui 
skundėsi apie labai prastą padėtį Klaipėdos pul
ke, ji jau net nenorinti niekur dalyvauti. .. .

Rašo Vyt. Sirvydas.

{[GENEVA yra Tautų Sąjun
gos centras, kur laikas nuo lai
ko pasaulio diplomatai suva
žiuoja pasitarti. Tariasi ne tik 
viešai, bet pasikalba ir daug 
atviriau koteliuose, valgyklose, 
prie stikliuko. New York Ti
mes korespondentas, sugaudęs 
šių paslaptingesnių pasikalbėji
mų aidus, sako: “Išrodo kad 
netolima ateitis nėra tiek blo
ga. Daugiausia vilties dedama 
tam kad Vokietija ir Rusija 
tikram karui dar nepasiruošę, 
o Anglija ir Prancūzija kariau
ti nenori. Hitleriui reikalinga 
dar savo pozicijos apstiprinti 
pirm negu kitą žingsnį žengs.”

{[KIBIRKŠČIŲ Europos ka
rui įliepsnoti yra daug. Profe
sorius Stone, jas suskaityda
mas, įskaito ir Klaipėdą, apie 
kurią New York Times dien
raštyje sako: “Rytuose turim 
Klaipėdą, kurią dabar valdo 
Lietuviai. Vokiečių propagan
da laikas nuo laiko atsuka savo 
kanuoles ir jai primena kad at
eis diena kada Klaipėda vėl bus 
Vokietijos dalis”.

Lietuvių pareiga yra, savo 
vieningumu, drąsa ir pasiryžu
siu užsilaikymu įrodyti pasau
liui ir Vokiečiams kad nepri
klausoma Lietuva turi teisę gy
venti ir kad Klaipėda tai Lie
tuvos vienintelis uostas, jos 
gyvybės užtikrinimas, prie ku
rio Lietuva turi visas gamtiš
kas, istorines, tautines ir dori
nes teises.

rt i-
Iš-

upę

kinis pradėjo važiuoti.
Oras buvo šiltas, bet kantais 

čiau lietaus visai mažai buvo ir 
ros progos pasivaikščioti po parką, kuris ran
dasi priešais gelžkelio stotį. Laiko buvo užtek
tinai, nes kitas traukinis Klaipėdos linkui ateis 
4 valandą po pietų. Parke, stovi Totorių meče- 
tė-koplyčia, nedidelė bet su aukštu Turkišku 
bokštu, kurį gerai atsimena visi kas tik nuo Kė
dainių paeina. Apatinė dalis to pastato dabar 
atnaujinama, nes matyt karo laikais buvo aplei-

ne suėjau poną Baltrušaitį ir iki Kėdainių sto-;sta jr apgadinta, langai išdaužyti. Sienoje to- 
ties kalbėjomės. Ministeris gryžo į Maskvą, iš je mečetėje yra įmūryta dvi akmeninės lentos 
kur buvo atvažiavęs. Ponas Baltrušaitis iš se- į Turkiškais išrašais. Tame pastate įrengiama 
niau jau man buvo žinomas kaipo rašytojas, irijr gyvenimui butas, kur galės prisilaikyti parko 
jis yra labai daug rašęs Rusų kalba ir Lietuviš- ............ .............
kai. Jis 
žiaus, ir 
Sovietų 
Lietuvos

Ponas Ministeris pasisakė įdomaująs pama
tyti Ameriką, ir nežiūrint savo amžiaus, sako 
kai pasitrauks iš diplomatinės tarnybos, apsi
lankys Amerikoje. Pasakojo ir vieną mums 
Amerikiečiams svarbų dalyką: jisai asmeniškai, 
sako, jau anksti, kaip tik Lietuva atgavo nepri 
klausomybę, suprato apie svarbą atkreipti dė
mesio į Amerikos Lietuvius išeivius ir apie rei
kalingumą duoti jiems Įvairių palengvinimų, ne 
svetimais juos skaityti už jų visą suteiktą ge
rą ir didelę pagalbą Lietuvai, tačiau kiti anksty
vesnių valdžių ponai visiškai į Amerikiečių rei
kalus nenorėjo atsižvelgti ir skaitė juos lygiais 
visiems kitiems svetimšaliams, jeigu tik buvo 
priėmę Amerikos pilietybę. Ministeris, nors ir 
ne Lietuvoje gyvena savo pareigas dirbdamas, 
bet sako numatė ir gerai suprato kokį blogą 
Lietuvos valdžia anuomet padarė Amerikos Lie
tuviams ir didelius nuostolius pačiai Lietuvai. 

Toliau, papasakojo plačiai apie Sovietų Ru
sijos gyvenimą ir komunizmą.

Už pusantros valandos laiko privažiavom 
Kėdainius — seną Lietuvišką miestą ant Nevė
žio krantų. Kėdainių gelžkelio stotis yra to
liau nuo miesto — reikia upę ir miestą prava
žiuoti ir paskui gryžti pėkščiam arba samdytis 
vežiką, 
landiečių Jono ir Vinco Brazauskų brolius ir se
serį.

Iš stoties samdau žydelį vežiką važiuoti į 
miestą. Prisiartinant miesto, po dešinei randa
si buvusio Totlebeno dvaro rūmai, dabar nau-

1917 metų revoliucijos, 
tokiu budu, pasidaro 
kraštu. Jaunimo įta- 

galingai Įsriuvena ir į
sargas ar kas kitkas, jei nebijos Totoriškų dva
sių...,. Pats parkas didelis, ir nors be ypatin
gų ištaisymų, šiaip savaimi gamtiškai gražus, 
turi pasivaikščiojimui takus, per vidurį teka 
upelis, per jį yra gražus medinis tiltas, dar iš 
anų gražesnių poniškų laikų, kada tas parkas 
priklausė gal but tam pačiam Totlebenui, kurio 
dvaro rūmai randasi arčiau į Kėdainių pusę.

Sugryžęs stotin, papietavau ir paskiau ap
žiurėjau antrą stoties pusę, iš kur sueina žmo
nės pribūdami į stotį. Ten mačiau didelį sandė
lį, prie kurio didelėm raidėm išdėta išrašas — 
“žemės Ūkio Kooperativas Dirva”, reiškia ūki
ninkams reikalingų dalykų sandėlis, daugiausia 
grudų, trąšų ir tt.

Stoties rajone susidaręs kitas miestelis, su 
keletu krautuvių ir šiaip namų. Visai netoli 
yra paskirta vieta kur suvežą bekonines kiau
les, arba kaip Lietuvoj vadina bekonų punktas. 
Ėjau apžiūrėti ir “bekonus”, kurie įvairiais bu
dais saugiai 'vežimuose atv*ežti, tam tikrose nar- 
velėse, kad nesusižeistų ar neužsigautų, nes tik 
pilnai sveiki paršai ir kiaulaitės priimama. Tie 
“bekonai” vežimuose ir kriųkia ir žviegia ir tarp 
savęs “šnekasi” — nežino 1<oks žiaurus likimas 
jų laukia — patekti į skarvadas ir atsidurti ant 
ponų ir šiaip išgalinčių “bekonus” pirkti Angli- 
kų stalo. .. .

Prie stoties yra įrengta paminklas pager
bimui žuvusiems už Lietuvos laisvę, sumūrytas, 
kitas išpieštas atvaizdas primenantis Vilnių — 
išpiešta ir raidės, “Ei, Pasauli, Mes Be Vilniaus 
Nenurimsim!”.... Aplink stotį švaru, priso
dinta ir gėlių.

Iš Kėdainių sumaniau važiuoti kitu keliu, 
per Tauragę, ir pamatyti tą kraštą Žemaitijos 
kurio niekad nesu dar matęs. Taigi nusipirkau

yra poetas rašytojas, jau 59 metų am- 
jau 14 metų kaip atstovauja Lietuvą 
Rusijoje ir daug padarė suderinimui 
ir Sovietų santikių.

{[MAIRONIS poemoje “Jau
noji Lietuva” rodė kad musų 
tautinio atgimimo viltis gludi 
Lietuvos jaunesniuose sluogs- 
niuose. “Jaunajai Lietuvai” ir 
Darius-Girėnas savo žygį au
kavo. šis jaunumo svarbos 
pabrėžimas pastebimas visame 
pasaulyje. Anglijoje jaunesnės 
pajiegos galingoje konservatų 
partijoje nori duoti sagtį “die
dukui” Baldwinui, kuris iškiol 
gana gabiai Angliją per pasku
tinių laikų sunkmetį vedė.

Dar įdomesnės žinios iš Ru
sijos. Ten paskelbta statisti
ka, kuri sako kad trečdalis vi
sų darbininkų yra jaunesni 23 
metų, o 46-tas nuošimtis visų 
gyventojų (173 milijonai) gi
męs po 
Rusija, 
jaunimo 
ka jau
musų Amerikos Lietuvių gyve
nimą. Baltimorėje ąšį prade
da sukti Adv. Laukaitis; Bos
tone Adv. šalna; Connecticut 
valstijoje Dr. J. Stanislovaitis, 
jo žmona, ir Dr. M. Mikolainis; 
Chicagoj “Margutis” sutraukė 
Adv. Olį, Adv. Lapinską, Vik
torą, Stelmoką ir kitus; Cleve- 
lande apie “Dirvą” grupuojasi 
Clevelando ir Akrono jaunieji; 
Brooklyne gražiai meno srity
je veikia Daina ir Meno Rate
lis ; “Vienybės” ir “Amerikos” 
redakcijose žmonės jauni, jau
nas Kapt. P. Jurgėla žada lei
sti žurnalą “Tauta”.

Kas gali nuspėti kiek naudos 
musų visuomenė gautų jei jau
nesniems vietų užleistų tokie 
1905 metų idėjose suakmenėję 
diedukai kaip Grigaitis ir kiti?

Vil- 
mi- 
ge-

nešinas 
eina tų 
jas ant 
išgraji-

niaus 
nint. 
dulos 
jom. 
rolas
norėtų negyvo sulaukti, nes jo muzejuje netu
ri vietos.... Toliau, jis užsiminė man kad tu
ri pagaminęs Karo Muzejaus Vėliavos nuleidi
mo iškilmių muzikos ir kalbų plokšteles (rekor
dus), ką aš užsinorėjau parsivežti į Ameriką. 
Tų plokštelių neturėjo bute, tačiau nenurimo iki 
Kaune nerado tų plokštelių ir man nepadovano
jo. Išsiuntė savo kareivėlį vėlai vakare eiti ten 
kur tas plokšteles gamina ir liepė negryžti iki 
negaus kur nors jų, ir kareivėlis parėjo 
dvi plokšteles, kuriose ištisai per abi 
iškilmių muzika, čia pat bute padėjom 
grafofono, kuris kartu yra ir radio, ir
nom, o aš užsižymėjau apie iškilmių turinį, mu
ziką ir visą reikšmę, sulyg generolo paaiškini
mo. Pasakojo iš kur surinkti tų gaidų motivai 
ir kuo paremti, taipgi patyriau kad jisai pats 
tas apeigas sukurė, pagerbimui žuvusių už Lie
tuvos laisvę, kokių nėra niekur kitur pasaulyje.

Apie Lietuvių dvasios žadinimą, energijos 
pridavimą ir kilimą gyvenime pasireiškė ko dar 
musų žmonėms trūksta, ir uždėjęs ant grafofo
no Ispanų himno plokštelę pagriežė parodymui 
kaip ta naujai susikūrus respublika kelia savo 
piliečių dvasią. Taigi, mano mintys su genero
lu visai sutinka, nes slopinimas žmonių dvasios,

Kėdainiuose sustojau aplankyti Cleve-

Seka: Kelionė į Nidą ir Maudumasis 
Baltijos juroje.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

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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SOVIETŲ RUSIJA
PASKENDUS SKOLOJE

Nuo 1927 sovietų Rusijos 
vyriausybė pradėjo užtrau- 
kinėti vidaus paskolas pavi
dale bondsų. Iki šiol jau 
beveik visi suaugę Rusijos

RENGKIMES!
t

Sumanymas laikyti Clevelande bendrą tautininkų ir 
sandariečių konferenciją kartu su Sandaros ir SLA. sei
mais randa gausų pritarimą tautininkų ir sandariečių 
veikėjų tarpe. Ta koferencija bus Įvykdyta — taigi vi
si veikėjai RENGKITĖS joje dalyvauti.

Privalo atvykti ir tie kurie gal nebus SLA. delega
tais. Reikia pasišventimo tautinės idėjos labui lygiai 
kaip ir siauroms politikoms ar vienos kurios organiza
cijos tikslams.

Tąutininkų-sandariečių veikėjų konferencija galima 
butų atlaikyti arba pirm Sandaros seimo, arba tuoj po 
jo. Konferencija gali būti trumpa, atsižvelgiant Į laiko 
stoką, bet ji gali padaryti daugiau naudos negu ilgi po
sėdžiavimai.

Konferencija reikalinga keletu atžvilgių: Suderi
nimui tautininkų ir sandariečių santikių; bendram ko
vojimui prieš raudonąją šmėklą musų išeivijoje, kuri 
jau pasikėsino perplačiai žiotis ir kąsti musų Lietuviš
kam gyvenimui; rasti budus dirbti Amerikos politikoje; 
auklėti jaunimą Lietuviškoje dvasioje ir pritraukti prie

lyginimo, bet Chicagiečių 
jo draugų užsispyrimas at
sikeršyti ‘Dirvai’.”

Buvo gi taip kad “Chica- 
giečiai draugai” to žmoge
lio buvo tik P. Grigaitis ir 
jo gizelis Vaivada....

Nenuostabu kad tokie 
ponai kaip Grigaitis bando 
savo “gražių darbelių” iš
siginti.

Sovietų Rusijoje gimimų 
skaičius daugėja taip kad 
pastarais metais gyventojų 
skaičius paauga po penkis 
milijonus dūšių.

piliečiai buvo priversti vie
nokį ar kitokį valdžios pa
skolos lakštą pirkti. Šiais 
1936 metais jau tik vienų 
nuošimčių reikia išmokėti 
1,800,000,000 rublių ($360,- 
000,000).

Arti $62,000,000 tų nuo
šimčių neišmokėta todėl 
kad bondsų turėtojai neži
no kas daryti su tų bondsų 
kuponais! Mat, sovietų mu
žikėliai dar vis tamsus.

Kai valdžia matys kad 
jau skolų perdaug turi, iš
leis ukazą joms panaikinti, 
ir vėl pradės skolint išnau- 
jo.

DAR GERESNIS SUMANYMAS DARBININ
KŲ BUVIUI PAGERINTI

musų organizacijų, ir tt. ir tt.
Tautinę spaudą ir veikėjus prašome pasireikšti šiuo 

klausimu. Prašome patiekti sumanymų ir pageidavi
mų. Laiko prisirengimui yra užtektinai.

Juo daugiau Lietuvhj išlaikysim Lietuviais, juo dau
giau saviems žmonėms nurodysim Į musų išgamų klas
tas ir sulaikysim nuo išsižadėjimo savo tautystės tuo'sėjus visuomenės gyvenimo ge- 
bus geriau mums kaip brganizacijiniu taip ir kitais at
žvilgiais.

1934' metų Spalių mėnesio tautiiiinkų ir sandariečių 
konferencija Clevelande davė labai gerų pasekmių. Ši 
antroji Clevelando konferencija gali pastatyti musų iš
eivių gyvenimą visai ant rimto kelio.

Šia proga prašome tautininkų veikėjų perskaityti 
šiame numeryje telpantį Lietuvos Pasiuntinybės Infor
macijų skyriaus straipsnį, “Kas Kam Rupi”. Straips
nyje patiekta keletas būtinų mums kaipo tautinei Lie
tuvių srovei sumanymų. Tuos sumanymus galėtume ap
imti į savo ateities darbų programą.

Žinokime vieną: Amerikos Lietuviai nori dirbti, no
ri palaikyti ir Lietuvystę ir savo tautą ugdyti, bes ką 
mes jiems duodame? Tankiai visai užmirštame juos, o 
tuo tarpu mūsiškiai išgamos dirba išsijuosę — ir daug 
pasiekė demoralizacijos 'ir žmonių išnaudojimo atžvil
giu. Pasakykim jiems: GANA!

Tą stipriausia pasakyti galėsim Clevelando bendro
je konferencijoje!

PATYS SAU DUOBĘ 
KASA

Iš Lietuvos ateinanti pra
nešimai aiškiau ir. aiškiau 
parodo kas yra tie “ūkinin
kų streikeriai”. Pasirodo 
kad tai komunistų,, socialis
tų ir krikščionių demokra
tų sukurstyti pasekėjai.

Dabar nesenai sulaikyti 
du kurstančios literatūros 
platintojai pasirodė esą Pa
vasarininkų organizaci jos 
nariai. Anksčiau yra suim
ta komunistų ir kitų dabar
tinei Lietuvos vyriausybei 
priešingų gaivalų.

Pasirodo kad visų jų tik
slas vienodas — knisti tą 
ąžuolą kurio gilėmis minta.

Sukurstyti žmoneliai nė
ra tiek kalti kiek kalti jų 
kurstytojai. Kurstytojų gi 
tikslus žinom: katalikų, so
cialistų ir liaudininkų noru 
yra nuversti dabartinę vy
riausybę. Kad jie išvien 
dirbtų ir paskui išvien val
dytų butų tiek to. Bet ge
rai žinom kad jie kožni sau 
valdžios jieško, ir kuomet 
vieni užvaldytų, kiti vėl tą 
patį darytų prieš juos, nes 
nei viena partija negali nu
rimti iki negauna valdžios 
į savo rankas.

Komunistų tikslai žinomi 
kiek kitokį — jie tik nori 
perversmu ir kraujo, kad 
sumišimui užėjus galėtų iš
kelti raudoną vėliavą ir pa
naudotu visas jiegas pri
jungti Lietuvą prie sovietų 
Rusijos.

Šito viso akivaizdoje, kas 
Lietuvos vyriausybei reikia 
daryti? Juk ji rūpinasi ša
lies reikalais, valstybę pa
kėlė labai aukštai, suvaržy-

dama partijų tąsynes ir plė
šimus. Ji turi ir toliau to

šiose dienose vienas jaunas 
Amerikos rašytojas, Dr. Mor- 
decai Ezekiel, 37 metų amžiaus 
ekonomistas, išleido savo para
šytą knygą, kurioje pareikštos 

j mintys nustelbia kitus pragar- 

rintojus, Coughliną, Long, Sin
clair ir Townsend.

Dr. Ezekiel savo knygą už
vardino “$2,500 j Metus”, ku
rioje jis išrodineja kaip kiek
vienas galintis dirbti žmogus 
galėtų būti aprūpintas darbu 
ir kad metinis uždarbis butų 
mažiausia $2,500, reiškia, kad 
butų nustatyta darbininkams 
algos nemažiau $2,500 metams, 
su visomis dabartinėmis gali
mybėmis gauti daugiau.

Kiekvienas ir prasčiausias 
darbo žmogus gautų $2,500 me
tinio mokesčio ir galėtų gražiai 
gyventi ir net susitaupyti. Tas 
reiškia, apie $47 Į savaitę. To
kį užmokestį gaudamas kiek
vienas galėtų išauginti ir iš
maitinti šeimą.

Dr. Ezekiel savo 
rodinėja kad šiais 
biznių didžiausia 
tame kad visi nori

knygoje iš- 
laikais visų 
klaidą yra 
tiktai dide-

lių pelnų sau ir daugiau apie 
nieką negalvoja.

Jis nurodo kad daugiau bu
tų atsižvelgiama į produkciją, 
ne pelną. Jeigu butų padau
ginta išdirbimas, arba gamy
ba, ir sunaudojimas turėtų pa
daugėti. Darbininkų algų pa
didinimas padidintų pirkimo 
galią, kas savaimi išspręstų ir 
ūkininkų bėdas: daugiau butų 
suvalgoma, nes žmonės turėtų 
iš ko pirkti.

Kaip tik miesto darbininkas 
pradėtų gauti mėnesinės algos 
nemažiau $200, ūkių bėdos iš
siristų savaimi. Jeigu darbi
ninkas gautų apie $1 užmo- 
kesnio į valandą už savo darbą, 
reikėtų 50,000,000 akrų žemės 
daugiau apdirbti negu apdirba
ma dabar, patenkinimui mies
tų gyventojų reikalavimų pie
no, paukščių, vaisių, daržovių 
ir mėsos produktų.

Visas blogumas ir yra tame 
kad vieni perdaug pelnus lupa, 
o kiti mažai uždirba, todėl vie
ni pergerai gyvena, o kiti tik 
dieną prastumia, ir tai pusba
džiai. Skaitytojas.

ISTORIŠKA 
APYSAKA

Iš D. L. K. Gedimino 
Laikų

Vertė A. VĖGĖLĖ

LizdasVilkų

žiurėti ir tiems plėšytojams 
pastoti kelią.

Pas mus Lietuvius jau 
perdaug turim pavyzdžių 
žinomo užsikirtimo, “Jeigu 
ne man tai nei ne tau!”

Tą praktikuodami daug 
jau praradom. Argi ir to
liau mūsiškiai išgamos tuo 
pačiu obalsiu dirbdami no
ri pražudyti šalį?

ŽIOPLESNIS 
UŽSIGYNIMAS

“Naujienų” redaktorius 
bando užginčyti “Dirvos” 
pareiškimą kad P. Grigaitis 
buvo sukurstęs vieną žmo
gelį Clevelande traukti 
“Dirvą’L teisman už neva 
to žmogelio apšmeižimą, ir 
ginasi kad jis nežadėjo to 
žmogelio bylą remti pini
gais surinktais antro skri
dimo reikalams.

Bet Grigaitis puikiai at
siminė to žmogelio vardą ir 
pavardę, kaip tik mes tą 
incidentą paminėjom, nors 
nuo'to laiko praėjo jau ar
ti du metai....

Yra gerai žinoma kad to 
žmogelio skundo vertimą į 
Anglišką kalbą darė “Nau
jienų” pastogėje, kad Gri
gaitis tą žmogelį buvo pa
sikvietęs į Chicagą pas sa
ve pasitarimui apie bylą, ir 
ten jam žadėjo teikti visą 
paramą. Tą pripažino pats 
tas žmogelis; ir jo advoka
tas Clevelande, numatęs jog 
iš tos bylos nieko neišeis, 
pasakė ‘Dirvos’ redaktoriui 
kad “čia nėra klausimas 
gavimo tam žmogeliui at-

ŽENGIAM!
Žengiam su daina jaunoj krūtinėj, 
Žemė atkartoja žingsnį tvirtą.
Kas tėvynei neša džiaugsmo žinią — 
Tas į laimę pakelėj nevirsta!

Arsime laukus niekad neartus — 
Sužaliuos ten našus vasarojai.
Nerymosime ilgai tarp vartų, 
Eisime pirmyn, jauni artojai!

Eisime pažiūrėt laisvųjų marių — 
Marių vandenys antai sudrumsti.
Menasi laikai kada Lietuvius
Žaliojoj girioj su kryžiuočiais imstės.

Menasi Kęstutis girdąs žirgą,
Menas pajūrio žali pušynai.,
Saulės vieškeliai prieš saulę mirga— 
Nešame tėvynei linksmą žinią.

Žengiam su daina jaunoj krūtinėj, 
Žemė atkartoja žingsnį tvirtą.
Kas tėvynei neša džiaugsmo žinią — 
Tas į laimę pakelėj nevirsta!

“J.K.” Balys Gaidžiunas.
* ❖ #

Aš BERNUŽĖLIS
Aš jaunutis bernužėlis, 
Vargų, skausmo nepažinęs, 
Ir dygliuotų kančios gėlių 
Dai1 niekuomet nesu skynęs.

Kas kad kartais širdis mano
Iš nerimo smarkiai plaka. 
Kas kad skurdas kartais temdo 
Mano laimės gražų taką.

Vis jaunystės atkaklumas 
Man visur jiegų priduoda, 
Ir vis skinu. laimės. kėlią 
Nugalėdama buitį juodą!

J okniunai. J. Januševičius.

(Tęsinys iš pereito nr.)

VIII.
Kaip bematant visose kryžiuočių že

mėse pasklido garsas apie nepasisekusį 
gan didelio kryžiuočių būrio ant Lietuvių 
užpuolimą. Komtūrai, sričių valdytojai, 
kas valandą tikėjosi sulauksią Didžiojo 
mistro pakvietimą ar pirmojo Brolijos 
maršalo von Altenburgo slaptą įsakymą.

Tačiau įsakymų nesulaukė; visoje kry
žiuočių žemėje užviešpatavo tyla; tiktai 
šian tai ten murmėjo drąsuoliai kad nėra 
karo, o drauge nėra ir lobių.

Nešaukė jų Malburgas nei į karą, nei 
į puotą, kurias ramiu laiku Didysai mis- 
tras paprastai darydavo savo karžygiams.

Grudziandzo srityje sėdėjo komtūras 
Hochswald, dešinėji von Altenburgo ran
ka, daugelio slaptų jo dąrbų bičiulis; tas 
pirmutinis tikėjosi sulauksiąs maršalo pa
kvietimą, bet veltui. Tuo tarpu vieną ryt
metį pasirodė kelyje iš Vislos pusės rai
teliai. Nebuvo tai kaimynai komtūrai, nei 
jų pasiuntiniai, bet nebuvo tai ir prieši
ninkai, kuriuos pasitikti nebuvo prisiren
gus Grudziandzo pilis, nes nesitikėjo jų. 
Kadangi iš anos pusės galėjo atvykti tik 
Lenkai, kurie tačiau pirmiausia turėję bu
tų užsukti į Chelmą ir kitas kaimyniškas 
sritis. Buvo gi tai kaž koki pasiuntiniai, 
kurie netrukus ir atvyko į Grudziandzą.

Priėmė Hochswaldas atvykusius, pra
šneko į juos kelis žodžius ir, palikęs juos 
savo pilyje, pats nelaukdamas pakvietimo 
nudumė į Malburgą, į kur atvyko beveik 
drauge su gryžtančiais iš Lietuvos po ne
nusisekusio užpuolimo karžygiais.

Pradžiugo von Altenburgas pamatęs 
karžygį Hochswaldą.

— Sveikas-gyvasį komtūrai! — prabi
lo į jį maloniai maršalas. — Ką gi, turime 
apgalvoti kokį nors būdą atitaisymui pa
pildytos didžiausios galvos kvailybės,. — 
kalbėjo von Altenburg, pamatęs kad jiedu, 
tik du vienu pasiliko.

— Juk tam ir yra maršalas ir komtū
rai ! — atsiliepė ironiškai Hochswaldas. 
Apsidairė tačiau tuoj aplinkui, tarsi norė
damas persitikrinti ar tikrai tik jie vieni 
kambaryje.

Suprato maršalas jį ir, įtemptai žiū
rėdamas jam į akis, paklausė:

— Ar ir ten kas naujo?
— Taip, iš Vladislavo šalies atvyksta 

pasiuntiniai....
— Pasiuntiniai? — pertraukė marša

las. — Ko gi nori tas karaliukas, ar su
tarties? cha, cha, cha! — susijuokė von 
Altenburgas.

— Su Vladislavo pasiuntiniais keliau
ja ir Bartelemas, popiežiaus pasiuntinis, 
ir tasai Gervardas, Kujavų vyskupas, ku
ris taip rūpinosi to karaliuko vainikavimu.

— Tai ir ką? — pertraukė nekantriai 
von Altenburgas.

— Popežiaus pasiuntinį lydi dar Ja- 
nislavas Gniezno arkivyskupas, ir Doma- 
ratas, Mogielcų klebonas, — tęsė toliau 
Hochswaldas.

— Gal dar kas su jais yra? — tarė 
von Altenburg, negalėdamas susilaikyti iš 
susijaudinimo.

— Norėčiau atkreipti šituos nuo Jū
sų Malonybės, tačiau laikiau savo pareiga 
duoti jums žinią apie juos, ypač kad už 
poros dienų jie bus Malburge, arba. ...

— Arba ką? —. vėl užkirto maršalas.
— Arba pakvies taikintis Didįjį miš

rią, — užbaigė Hochswaldas.
— Tegul tik pabandys*! — tarė von 

Altenburgas ir nerimaudamas, pradėjo di
deliais žingsniais vaikščioti po kambarį.

— Tegul tik pabandys! — kalbėjo jis 
pats sau. — Bet'mistras, del švento ramu
mo, bi tik jo iš vietos neliestų, ant visko 
sutiks, pražudys Broliją ir gėdd ant jos 
užtrauks.

— Šalia ano kurs del ramumo viską 
pašvenčia, yra šis, kurio įsakymus pripra
tom gerbti labiau kaip didžiojo mistro, — 
tarė draugiškai Hochswaldas. — Duok to
dėl įsakymus, maršale!

— Lengva tau tai pasakyti! Jums vi
siems rodosi kad aš čia viską galiu, bet 
štai turit gęriauęį prirodymą kad toksai- 
Guenteris mokėjo prilygti prie mistro ir 
štai, nuėjęs pražudė geriausį karžygių bū

rį, o be to dar, pražudė du geriausius vai
kinus iš “Vilkų lizdo”, iš kurių butų bu
vus Brolijai nauda. Su vieno pagalba bu
čiau galutinai susitaikęs su Gediminu, nes 
tasai narsus Lietuvis yra užkietėjęs stab- 
meldis, o vaikinas buvo didžiai jų gerbia
mo Kunigo ainis.

— Matote, todėl, kad mano patarimai 
maršalui nedaug ką padeda! — pridūrė po 
valandėlės maršalas, lyg nusiraminęs kad 
galėjo išleist visą savo pyktį, kuris lyg ak
muo slėgė jo širdį.

— Sunku kas padaryti, — prakalbėjo 
Hochswaldas. — Žinome juk kad ką mis- 
tras padarys, visuomet išeis Brolijai į ne
naudą. Bet vienintelė viltis Jumyse. Da
bar, kuomet pasitaiko proga, ir pats Vla
dislavas siunčia pasiuntinius padarymui 
santaikos, galime praplatinti savo ribas, o 
tokiu budu pavojingesni busim Gediminui.

— Kas mums iš to jei mums reikia 
taikytis su juo; kitaip sustiprės Gedimi
nas ir gali užpulti ant musų ir atimti že
mes Prūsų Lietuvoje. O tuomet gėda kry
žiuočių vadui! — tarė von Altenburgas.

— Bet Gediminas, matydamas musų 
susitaikymą su Lenkų karalium Vladisla- 
vu, nedrys atimti iš musų žemių, nes bi
jos pasididinusios Brolijos galybės, — pri
dūrė Hochswaldas.

— Visi žiuri į tą galybę, — pratarė 
rūsčiai maršalas. — Tas Vladislavas vai
nikuojasi, popiežius leido tai; Jonas Luk- 
semburgietis silpnai priešinosi, o juk galė
jo tą žemės plotą kurį pagriebė Vladisla
vas, prisijungti prie Čekijos. Nežinia į 
ką valstybėje ir l«-eiptis kuomet sostas 
rankose dviejų: Austrijos Fridriko ir Ba
varijos Liudviko. Griūva Vokiečių vieny
bė, o Lenkų vienybė auga. Mums todėl 
priderėtų dabar vienyti Vokiečius! Mes, 
kaipo paeinanti nuo pirmųjų krikščionių 
kovotojų Brolija, privalom vadovauti vi
sam pasauliui, prieš mus privalo nusilenk
ti visi sostai! Tuo tarpu menkutis Lenki
jos karalius dedasi ant galvos vainiką, 
Brolija gi tokį turi vadą kuris nieko to 
nesupranta, ir yra tik statinė į kurį pila
ma gėrimas!

— Tai gėda! — sušuko kryžiuotis, pu
todamas iš pykčio, ir atsisėdo nuleidęs 
galvą.

— O kam gi tai pakęsti? Juk visi 
kiek tik musų komtūrų yra, nuo senai jau 
laikome tave Didžiuoju mistru. Zigfrido 
įsakymai gali būti aplenkti, o von Alten
burgo -valia derybose gerbiama, — tarė 
Hochswaldas.

— Ar tai taip, broli, nori patraukti 
mane savo pusėn? — tarė maršalas, pa
keldamas galvą. — Ar manai kad aš jieš- 
kau sau valdžios? Žinai kiek ta valdžia 
atneša rūpesčių ir nesmagumų, tačiau 
trokštu jos del labo Brolijos, kurią norė
čiau padaryti galingiausia! Aš iš kraujo 
ir kaulo esu kryžiuotis, man nėra žmonių 
ten kur nevaldo kryžiuočių kardas, o ma
tau kad juo vėliau tapsiu Didžiuoju Mis
tru juo sunkiau bus pakelti nupuolusią 
Broliją! Tain, dabar laikas paglemžt kai
mynus, nors ir brangiai tai atsieitų! Da
bar geriausia tam darbui valanda! Val
dovai pešasi tarp savęs už vainikus, po
piežius turėjo apleisti Romą ir apsigyveno 
Avignone. Taip, dabar Brolija privalo 
griebtis savo rankosna viršiausią valdžią 
ir parodyti Vokiečių galybę!

— Tai reikia pašalinti Zigfridas?.... 
— tarė Hochswaldas.

(Bus daugiau)

Divorsas—trijų veiksnių komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 nusl. ______________________________ 50

(Vaidina 8 vyrai; 6 moterys, keli vaikai)

Karalienes Sabbos

M .1 K A L D O S
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystes 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.)

t ’ Reikalaukit* “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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Adv. Nadas Rastenis

ŽEMĖ MAITINTOJA — Petro Cvirkos romanas, 
280 puslapių, popieros viršeliais; išleista 

“Sakalo” Kaune, kaina 3.50 lt. Kurinio antraš
tė ir prasminga ir tema turininga. Jau tos dvi 
kokybės pasako kad kalba eina apie žemę ir 
žmogų. Knygoje randame žemę, Lietuvos že
mę, o žmogų — Jurą Tarutį.' žemė turi Tarutį, 
kai dar Tarutis žemės neturi, ir Tarutis turi 
Moniką, varguolę, kurios vainiką jiedu sunaiki
no. Tarutis dingo. Monika gėrė paraką vai
siaus sunaikinimui, bet veltui. Iš jos naštumo 
ir parako gėrimo tik daugiai jai apjuokos teko 
pakelti dvare, kur Tarutis seniau dirbo ir kur 
ji dabar dirba.

Jai liudint, gėdoje svylant ir bandant nu
sižudyti, Juras sugryžo. Sugryžo iš kovų už 
Lietuvos nepriklausomybę, sužeistas, bet pasvei
kęs. Moniką norėjo jo nemylėti; bet Juras ją 
mylėjo kaip mylėjęs, tai ir ji negalėjo priversti 
save jo nemylėti. Jis susirado apleistą lūšną, 
aptaisė ją, ir su Monika susituokė. Jiems gimė 
sūnūs, pakrikštytas Kaziu, bet kaimynystė pra
minė jį Parakiniu, už tai kad jo motina paraką 
gėrė..i.

Parceliuojamas Višinskienės dvaras, kurio 
savininkai gyvena užrubežyje, o jį valdo tik už
vaizdą, Jarmala. Juras, savanoris, gauna šmo
tą žemės. Naujakurio viltis didelė, bet laimė 
maža: visko reikia ir visko trūksta. Spėka jis 
kaip tas bulius ragais, ardo žemę ir joje jieško 
maisto. Dalykai kiek pagerėja, bet užeina lie
tus, nederliai, ir naujakuris smunka po gyveni
mo našta. Paima . mažą paskolą nuo Jarmalo, 
ir tuo save pasivergia jam. Jarmalienė susi
laukia kūdikio; Jarmala, skolos pogalba, priver
čia Tarutienę žindyti Jarmalų vaiką. Kai Ka
ziukas paauga, Juras nori jį mokinti. Kaziukas 
jautrus ir silpnutis, bet linkęs prie mokslo. Jar
mala, vis skolos keliu, priverčia Kaziuką pas jį 
ganyti. Kartą krinta rąstas ir sutriuškina Ka
ziuku! galvą. Nelaimingas Parakinis miršta. 
Tarutis už tai patraukia Jarmala teisman. Jar
mala liepia Jurui liautis su teismu; bet Juras— 
ne. Ugnia supleška Jarmalo sodyba—areštuo
jamas Tarutis, kamantinėjamas, vienok palei
džiamas. Juras paprastas, bet patriotingas. Di
džiuojasi prisidėjęs prie Lietuvos laisvės atga
vimo; šauliai išrenka jį kuopos viršininku. Jis 
ir ten veikia. Bet visur vargai, o mokesčiai di
deli. Jei javai nedera — badas; jei javai 
— nėra kainos.

Monika tris gimdė. Mergaitė, kurios 
nika taip laukė, gimė prieš laiką, negyva, 
ziukas krito po sienoju, ir pati Monika, nusika
mavus, mirė. Liko tik Jonukas prie Juro. Gi 
Juras, našlys, įsižiūrėjęs į patraukiančią našlę, 
vėl usus užrietė. .. .

Sulyg didybe atraštes ir temos, imant visą 
kurinį, jie nepilnai tos didybės išsilaiko. Vei
kalas vieton iš žemumų kilti aukštyn, iš aukš
tumos laipsniškai silpnėja. Konsistencijos ir 
sekvencijos irgi tankiai stokuoja. Apysaka 
tomis gana didinga. Gaila tik kad autorius 
visos tokia neišlaikė. Bet ir tokia kokia ji 
gana užimanti ir verta skaitymo.

Užmesti plunksną Cvirkai nepatartina, 
dos kad jis ją gali dar žymiai pagerinti.

pensijoną, ir negražiai pasielgdamas su viena 
, pensijoniste, pridarė Aliutei gėdos, nes jis sa

kėsi esąs jos pusbrolis. Apie tą patį laiką Aliu
tė susitiko inžinierių Henry Bramble ir jį pa
migo. Kiek su juo susirašė. Bet dabar Kaune 
jai Į akį krito “jis”, jaunas ir patogus, pro na
mus tankiai praeinantis vyras. Kartą Aliutė 
nuvyko su savo dėde pas tetą j kaimą ir ten 
buvo porą dienų. Ji ir jos pusseserė, Onytė, 
nuėjo grybauti. Čia susitiko su “juomi”, Dr. 
Daubaru, kuris su dviem svetimšaliais diploma
tais medžiojo. Daubaras, jo du draugai ir Aliu
tė gryžo Kaunan. Kaune Prof. Rugsėno atoli- 
nė žmona ir tas vyras kuris trankėsi apie pen
sijoną Šveicarijoj, Vitušis, intrigavo prieš Rug- 
sėną ir Aliutę. Ėjo kalbos. Vieni sakė kad 
Aliutė yra Rugsėno giminaitė; su jais sutiko 
ir tas svieto perėjūnas, mergaičių išnaudotojas, 
Vitušis, ir tiesė tinklą ją pasigauti. Bet atoli- 
nė Rugsėnienė tvirtino kad tai jos buvusio vy
ro meilužė ir rengėsi atimti nuo jo rakandus. 
Vitušis ėrpėsi atolinę reprezentuoti ir daryti 
Prof. Rugsėnui reikalavimus.

Aliutė vis teiravosi kur jos tėvas. Jai bu
vo sakyta kad jis miręs. Bet kur jis palaido
tas?

Vieną vakarą ji išgirdo dėdę garsiai su kuo 
tai kitame kambaryje kalbant. Ji paklausė. Tai 
buvo Vitušis. Rugsėnas Vitušiui sakė kad Aliu
tė nėra jo meilužė, bet jo sesers duktė—duktė 
Vitušio. Vitušis grąsino ją nuo dėdės atimti. 
Puolė dėdę mušti. Jų tarpan įsimaišė Aliutė 
....šūvis.... Voras-Vitušis krinta. Rugsėną 
suima. Atskubi pas Aliutę Dr. Daubaras. Mei
lė juodu suriša. Už nužudymą valstybės išda
vėjo, Voro-Vitušio Prof. Rugsėnas, kuris Aliu-( 
tės paleistą šūvį sau prisiėmė, išteisintas.

Antraštė ir veikalo tema kitose kalbose ne- j 
mažai vartota. Bendrai — lengvas pasiskaity
mas.

NAUJOS KNYGOS
Iš Lietuvos

ŠTAI KELETAS NAUJAUSIŲ KNYGŲ, 
PAŽYMESNIŲ RAŠYTOJŲ

dera

Mo-
Ka-
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jos 
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Ro-

VORAS—A. šalčiuvienės-Gustaitytės. Popieri
niais viršeliais, 214 pusi, didumo, “Raidės” 

spauda, išleista “Sakalo”, Kaune. Kaina 2.50 lt.
Trumpas, suktas, nedoras—kas?—’’Voras”. 
Piemenaitė, našlaitė—Aliutė.
“Jis”, malonus ir geras—Daubaras.
Pavyzdingas, jau senas—Rugsėnas.
Rusė, žiauri ir plona—jo žmona (ir kt.) 

Tai apysakos asmenys.
Aliutė sirguįiuodama, ganė bandą. Ji buvo 

auklėjama tetos ir tetėno, Rimų, jų vaikų tarpe. 
Sulyg Aliutės motinos priešmirtinį norą, teta 
pristatė Aliutę dėdei, Prof. Rugsėnui, Kaune, Į 
auklėtines. Dėdė buvo vedęs Mariją Vasilievą, 
Rusę, kuri išvirto į patvirkėlę, kuri nekentė vy
ro ir jo Lietuviškų kaimo giminių. Rugsėnas 
pasiuntė Aliutę katalikiškan pensijonan Šveica
rijoje, kur Aliutė ėjo ir baigė mokslą. Gryžus 
Kaunan, Aliutė rado dėdę gyvenantį vieną •— 
persiskyrusį su žmona. Aliute dėdė labai džiau
gėsi. Ji buvo darbšti ir prakilni. Apie meilę 
mažai ji dar žinojo. Kai ji buvo pensijone, 
mieste važiuojant vyras skaitė “Lietuvos Aidą”. 
Jai į tą laikraštį bežiūrint, jis paklausė ar ji ne 
Lietuvaitė. Prasidėjo pasikalbėjimas. Ji pasi
sakė kad čia mokinasi pensijone. Jis užsuko j

ALTORIŲ ŠEŠĖLYJE $1.00
šis nepaprastai gražus seminaristo romanas yra 
trijuose tomuose, ir visi trys tomai už $4. Roma
no autorius Putinas-Mykolaitis šiuomi savo Veika
lu nepaprastai pragarsėjo. Veikalas yra vienas iš 
vertingiausių kuris pasirodė literatūriniame pasau
lyje.

FRANK KRUK $2.25
P. Cvirkos romanas 2 tomuose, kuris 1934 metais 
laimėjo literatūrinę premijų. Veikalas paliečia nuo- 
tikius Amerikiečio Lietuvio, apie kurį spaudoje bu
vo kilę daug ginčų. ,

ŽEMĖ MAITINTOJA $1.00
Labai įdomus romanas iš Lietuvos naujakurių gy
venimo. Paraše P. Cvirka.

KARJERISTAI $1.25
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 ministeriu stalų ir paskui kraunasi litus.

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

MOKYTOJAS BANAITIS 85c
Parašė S. Budavas. Romanas-apysaka iš provinci
jos inteligentų gyvenimo, šis romanas dvelkia lai
ko dvasia ir duoda labai gyvų, ryškų sukempėjusio 
provincijos gyvenimo vaizdų.

MINISTERIS $1.00
A. Venuolio įdomus romanas iš prietikių vieno ne- 
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.

.$1.00
tuos

85cIŠNIEKINTOS VĖLIAVOS
Lietuvos atgimimo novele. Parašė B. Ruseckas. 
šioje novelėje iškeltos mintys yra gražios ir kiek
vienam Lietuviui limpančios1 prie širdies.

KAS TAS HITLERIS?
Austrijos Vokietis, Mažo Mokslo Vyras

Kas yra Adolfas Hitler, ku- 
' ris su net galingiausiomis val
stybėmis nesiskaitydamas ve
da Vokiečius prie visokių pra
muštgalviškų užgrobimų ir lau
žymų sutarčių?

Iš pat mažo vaiko jisai, nors 
buvo silpnas berniokas, visada 
mėgdavo žaisti kariškus žais
lus. Jo tėvas buvo pašto sky
riaus vedėjas Braunau mieste
lyje, Austrijos Tyroliuje. Tė
vas visada buvo skolose, ir vai
kams sakydavo kad visi pini
gai esą žydų rankose. Taigi 
Adolfas ir pradėjo nekęsti žy- 
sų iš mažens.

Adolfas gimė Balandžio 20, 
1889 m. Jam esant 13 metų 
amžiaus, mirė jo tėvas. Vai
kas tada jau lankė mokyklą ir 
daugiau įsiklausė Vokiečio mo
kytojo aiškinimams kad geriau
si pasaulyje žmonės esą Vo
kiečiai, ir kad Austrijos-Veng
rijos imperatorius stovi kelyje 
suvienijimui Austrijos Vokie
čių su Vokietijos vientaučiais.

Vaikystėje jis mažai mokslo 
gavo, ir gyvendamas Viennoje, 
Austrijos sostinėje, pristojo 
dirbti prie namų statytojo, iš
simokindamas namus dažyti. 
Kadangi mieste darbininkai di
dumoje buvo socialistiškų pa
žiūrų, Hitleris su jais nesutar
davo.

Nenorėdamas tarnauti Aus
trijos kariumenėje jis išvažia
vo į Vokietiją ir apsigyveno 
Muniche, Bavarijos sostinėje. 
Čia, atsiradęs tarp Vokiečių,
pradėjo svajoti tapti dideliu.

Tuo tarpu užėjo pasaulinis 
karas. Jis įstojo Vokietijos ka
ri umenėn. Buvo du kartu su
žeistas mūšiuose ir apdovano
tas “Geležiniu Kryžium”. Ka
rui pasibaigus, jis gryžo į Mu
nichą.

Su kitu savo draugu Vokie
čiu jis tankiai apkalbėdavo tas 
pažeminančias karo paliaubų 
ir Versallės sutarties sąlygas, 
kurios Vokietijai buvo uždėta. 
Jiedu sugalvojo padaryti parti
ją kurios tikslas butų iškelti 
Vokietiją iki jos pirmiau buvu
sio aukštumo.

Jie suorganizavo “Darbo par
tiją”, kuri augo į tūkstančius 
narių. Hitleris vaikščiojo po 
Munichą ir sakė buvusiems ka
reiviams prakalbas, ragindamas 
juos stoti į jo partiją.

1923 metais jau Hitleris su 
Gen. Ludendorffu sutarė pra- 
vęsti Vokietijos valdžios per-

versmą. Tas nepavyko. Hit
leris pabėgo ir pasislėpė ūky
je. 1924 metų teismu jis bu
vo nuteistas penkiems metams 
kalėti už perversmo rengimą. 
Pasėdėjęs 10 mėnesių, tapo iš
leistas.

Sugryžęs į Munichą vėl pra
dėjo gaivint savo partiją, kuri 
vadinosi Nacionalistų socialis
tų arba Nazių partija. 1927 m. 
jo partija jau pasiekė 300,000 
narių. žadėdamas išliuosuoti 
Vokiečius iš po kitų šalių jun
go jis gavo visų pritarimą ir 
visi rėmė 
Pažadėjo 
las jeigu 
kancleriu
ku, arba vyriausybės galva).

Jis pradėjo smarkią agitaci
ją prieš žydus, ir čia gavo pri
tarimo. 1932 metais preziden
tas Hindenburg paskyrė jį kan
cleriu. Kai Hindenburgas mi
rė, Hitleris jau buvo tiek įsiga
lėjęs kad pasiskelbė save pre
zidentu ir kartu kancleriu.

Jis atmetė Vokietijos suvar
žymą ginkluotis ir pradėjo vi
somis pusėmis švaistytis, rėkti 
ir agituoti savo žmones prie 
visko kas tik Vokiečiams gali
ma dykai, savo užpuolimu už
grobti.

jj ir jo sumanymus, 
panaikinti karo sko- 
jis taps Vokietijos 

(ministeriu pirminin-

Sulaikė Darbus Lietu
vos Degtukų 
Fabrikuose

PER T VORĄ 
PASIŽVALGIUS

NE
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VISI SEIMAI LIETU
VIAMS GERI

Kai iš vaško pečius dirbs, — 
Taip patarlė sako —
Pranyks vargas, bus gerovė, 
Plauks vynelis, bus tabako.
Tokie laikai, turbut, aušta;
Lietuviai sus’lauks stebuklo — 
Tautos priešams, kaip jie sako, 
Tėvynė parupo!

•J I

Tėvynainiais virto, girdit ?
Musų komunistai!
Didį “seimą” nori šaukti 
(Dkdug ir socialistai).
Sako, Lietuvą mokinsią 
Kaip valdytis reikia, 
Na, ir aukų pažvejoti 
Tikslo jie nepeikia.
Sako, Lietuva be Seimo 
Kai karvutė be tešmens, 
Iš kur partijų vadukai 
Pinigučių besisems?
Demokratiją, ar girdit? 
Komunistai myli!
Bet kai Stalinas ja smaugia *. ■
Jie kaip klaunai tyli.

ŽMONIJOS ISTORIJA — labai reikalinga kiekvie
nam darbo žmogui knyga, kurioje lengvai ir įdo
miai aprašoma žmogaus gyvenimas ant žemės nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabar. Knyga didele, 
610 pusi., su daugeliu iliustracijų. Vertė Karolis 
Vairas (Parašė Van Loon). Tvirtais viršeliais $2.03

Reikalaukit “Dirvoje”

VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS $2.90
Vienuolio novele, dviejuose tomuose, už abu tomu 
$2. Skaitydamas šią įdomią novel- pajunti Vienuo
lio gražų ir ypatingą rašybos stilių, 
bus ir ši knyga vaizdingai nupiešia 
ziją.

Visos knygos yra didelės—kelis šimtus pusi '\ . ' C T
Šias knygas galima gauti pas

V. BYANSKAS 
281 Olmstead Road 

Riverside, Ill.
ARBA

Reikalaukit “Dirvoje” y

Rašytojas pa
gyvenimo iliu-

Kaunas. — Lietuvos degtu
kų akcinė bendrovė pranešė 
Kauno miesto ir apigardos dar
bo inspektoriams kad nuo Ba- 
’andžio 12 d. degtukų fabrikų 
Jonavoje ir Vilijampolėje vei
kimą sustabdys neribotam lai
kui, 
dymą 
se esą 
mintų 
tukų 
sumažėjęs pusiau, 
degtukų fabrikuose 
150 darbininkų.

Taip pat ir popieriaus fabri
ką bendrovė sustabdė nuo Ba 
landžio 5 iki 19. Darbininkai 
ir darbdaviai nesusitaiko del 
darbininkų atostogų laiko (Lie
tuvoje duodamu atostogos vi
siems darbininkams). “L. A.”

Fabrikų veikimo sustab- 
remia tuo kad sandėliuo- 
nepaprrstai didelė paga- 
degtukų atsarga, o deg- 
suvartojimas Lietuvoje 

Abiejuose 
dirbo per

“Dirva” kasmet duoda kelių 
dolarių knygų vertės įdomių 
apysakų — ji niekad nenusi
bosta skaityti — $2 metams

O gal aiškiai jau pamatė 
Kad ten bloga Rusijoj — 
Demokratiją pamėgo,

. . -i r '
Ir jos nori Lietuvoj ?. .. •
Socialistų “meilę” aiškint
Nereik prelegento:
Juk tai jie garsiausia rėkė: 
“Lietuvai nei cento!”
Iš kom-socų šurum-burum
Tik mus priešams bus naudos: 
Varšavoj sugros mazurką, 
Naziai rankomis paplos.

Vyt. Sirvydas.

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

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

Kaina 25 centai.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

Šiauliai
Per vieną kaimą netoli 

Šiaulių važiavę Prancūzai 
turistai automobiliu iš Ry
gos. Privažiavę blogą ke
lią pasijuto bėdoje, nes au
tomobilis staiga sustojo, 
matyt sugedo. Eina šofe
ris į artimą kaimo kalvę ar 
negaus pagalbos. Pasiro
dė kad kalvis automobilių 
taisyme gerai nusimano. 
Pakėlė dangtj, sudavė kele
tą kartii plaktuku j kaž ko
kią dalį, paleidžia motorą, 
ir automobilis važiuoja.

Svečiai patenkinti greitu 
pataisymu.

— Kiek reikės? — klau
sia kalvio.

— Dešimts litų ir 40 cen
tų.

Turistai pažvelgė vienas 
Į kitą.

— Visgi brangu: už ke
letą sudavimų plaktuku 10 
litų ir 40 centų.

— Ponuliai, tai visai ne
brangu, — sako -kalvis. — 
Už keturis sudavimus plak
tuku aš skaitau 40 centų, ir 
10 litų už tai kad žinojau 
kur suduoti.

Telšiai
Pradinės mokyklos moky

toja klausia mažą Jdnuką:
— Kada pats geidausiąs 

laikas vaisiam^ skinti?
Jonukas, gerai 

jęs* atsako:
— Kai.'šeifnininkas kur 

nu einu o j •siio pririštas, pa- 
peie ‘mokytoja.

Biržai
Seną fotografą, papratu- 

sj visą amžių kreiptis Į fo
tografuojamus asmenis vis 
tais pat žodžiais, pakvietė 
nufotografuoti mirusį vi
suomenės veikėją.

Fotografas, reikia mai 
nutaikęs aparatą, Įprastai 
pareiškė fotografuojamam 
lavonui:

— Dabar prašau tams
tos nesijudinti. Padarykite 
malonų veidą.... , „

Birštonas
— Vanduo, gerbiamasis, 

tai neišsemiami turtų šalti
niai,—sako vienas Birštono 
kurorto svečias sutikęs ki
tą svečią, nepažystamą.

— Tai turbut tamsta esi 
savininkas Nemunu plau
kiojančių garlaivių?

— Nieko panašaus! Aš 
esu alaus bravoro savinin- 
kas!

On
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Th« G. A. Boackling Co., Cedar Point, Sandutkp, Ohld»
.į fleąse lįnd Mg Įgįfl\oul įBligatioį delajįj bn prepaid Vacelio 

■A. Name.

Addrou__u.__

NEW PREPAID VAC ATION-jPLAN

6DA^sND . 18*^1
For as low as $23'^

On fhi Budget Plan
Take advantage of this attractive opportunity to spend < rollicking? restful 
at the "playground of the Great Lakes." Enjoy bathing on the “World's finest 
water beach/’ — You can pay for this vacation in 10 easy installments;

1936 SEASON - JUNE 13th to SEPT. 7th,
AUTO TOURISTS.. plan your journey with a delightful stay al Cedar Point. Ideal fora day, 
a week-end oryour entire vacation. Free parking space for6000ears. Ample garage space.

-- ■*»> .''•aąfr* • 4I*
^Reached by rail, interurban ar buste* Sandusky; Or by Out®, Ohio Route 

j. U. $. Rdufa P, ar by st.mn.rU

MAU THIS SPICIAI.‘ęOU!><)ljįV^

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Laivo nemainant

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

skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija išplauks 

LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ
Per Golheiibiirg’Slockholm 

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

( , Kiti išplaukimai 'iš Neiv Yorko 
DrottningHolni ....i.... Gegužės 
Kungsholm ..................... Birželio
Drottningholm ............. Birželio
Gripsholm .............  Liepos
Platesnių žinių apie ekskursijas, bro
šiūrėlių ir laivakoręių . kreipkitės, į 
vietinį laivakorčių agentų, arba
SWEDISH AMERICAN LINE 

Rockefeller Center, N. Y. City 
63G Fifth Ave. and 4 W. 51st Street

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Per Gothenburgq, Švediją
Išplaukia iš New Yorko

GEGUŽĖS 29, 1936 M.
Modernišku motorlaiviu

st.mn.rU


Rašo F. M. LAIT, M.D., 1155 E. 79th St.t Cleveland, O.

STRĖNŲ SKAU
DĖJIMAS

Yra tai liga didumos žmo
nių po 40 metų amžiaus. Re
tai kas iš musų apleidžia šį pa
saulį neišpažinęs strėnų skau
smo.

žmonės paprastai mano jog 
tai yra inkstų uždegimas. Tą 
patvirtina patentuotų gyduolių 
skelbimai laikraščiuose ir per 
ra. Sako, kaip tik suskauda 
strėnas, naudok hokus-pokus 
gyduoles inkstams. Ir teisy
bė, jeigu neturi inkstų ligos 
tai gausi ją vartodamas visokį 
šlamštą.

Ištikrųjų ifrikstų uždegimas 
nepadaro skausmo. Pasitaiko 
kad akmuo bando iškristi iš in
ksto. Tas sukelia skaudėjimą 
panašų į tulžies akmenų sopu
lį vadinamą gumbu. Kada ak
muo išeina skausmas antsyk 
atleidžia, žmogus jaučiasi svei
kas.

Nors inkstų akmenys nėra 
retenybe, didumoje atsitikimų 
strėnas skauda del ko kito.

Devyniuose atsitikimų iš de
šimties priežastis randasi strė
nų kolumnoje. Yra tai stulpas 
sudėtas iš 32 kaulų. Viduryje 
yra smegenys, iš kurių išeina 
nervai perduodanti jausmą ir 
judėjimą. Visokia strėnų kau
lo liga padaro skaudėjimą.

Strėnos tankiai buna sužei-

džiamos, ar tai nuo sumušimo 
ar nuo sunkaus pakėlimo. Kar
tais trūksta kaulas, kartais li- 
gamentai kurie laiko kaulus 
krūvoje. Tokios strėnos pa
prastai pasveiksta jei joms 
duoti pasilsj. Paprastai reika
linga suveržti su plasteriu ar 
įdėti į gipsą.

Reikia atsiminti jog strėnos 
susinešioja taip kaip ir visokis 
daiktas. Jos yra stipriai sta
tytos bet neamžinos. Dalys su
dyla lyginai kaip automobilyje. 
Ypač strėnos nukenčia jei žmo
gus netiesiai vaikščioja, dirba 
susilenkęs.

Bet ^svarbiausia priežastis 
strėnų skausmo yra užkrėti- 
mas-bakterijos. Strėnose įsi- 
met kaulų džiova, reumatizmas, 
kaulų puliavimas.

Dar 
tankiai 
kokioje 
veizdan
ties organuose. Bakterijos per
ėję į kraują susimeta strėnų 
kaule. Tas yra tankiausia prie
žastis strėnų skausmo. To
kiuose atsitikimuose parsieina 
su j ieškoti ligos šaltinį, praša
linti pulius kur jie nebūtų, ir 
strėnos pasitaiso.

Ką žmogus gali daryti gavus 
strėnų skaudėjimą?

Du dalykai palengvina 
jimą: pasilsis ir kaitra, 
siui reikalinga ne tik 
mas bet ir suveržimas,
tinta plyta, karšta maudynė, 
gurno Žakas karšto vandens yra 
visiems žinomi įrankiai naudo
jimui kaitros. Daugiausia pa
lengvinimo suteikia elektriška 
lempa su infra-raudonais spin
duliais. Braukymas su lini- 
mentu suerzina odą, žmogus 
tuomsyk užmiršta savo sopulį, 
bet linimento nauda yra men
ka, neverta pinigo kuris už jį 
mokamas.

Reikia neužmiršti jog tos 
minėtos įmonės tik palengvina 
skausmą. Daktaro užduotis yra 
sujieškoti ir prašalinti priežas
tį.

to negana. Pasitaiko 
kad puliavimas randasi 
kitoje kūno dalyje, pa- 
dantyse, tonsiluose, ly-

Įsigykit sau Atminčiai
šią puikią knygą

DARIUS ir GIRĖNAS

HCiyy imi 
9 ©

I& Giltais

DIR V A

LINOTYPE 50 METU 
IŠRADIMO SU

KAKTUVĖS

Liepos mėnesio bėgyje ku
riuo nors laiku bus per radio 
duodama platus pareiškimas a- 
pie tai kokią rolę lošia moder
niškas laikraštis visuomeninia
me gyvenime. Tam praneši
mui padaryti suteikia Natio
nal Broadcasting Company sa
vo visas galimybes.

Šis dalykas rengiama sąryšy
je su penkiasdešimts metų su
kaktuvėmis nuo išradimo laik
raštinės raidžių rinkimo maši
nos vadinamos Linotype. Tai 
svarbiausias išradimas kuris 
išlaisvino laikraščius nuo ran
kinio darbo ir leido laikraščiams 
išsivystyti į tokius kokie jie 
šiandien yra.

Dabartiniai Linotype išdirbė
jai, Mergenthaler Linotype Co., 
paskyrė $500 dovanų ir apmo
kamą kelionę į New Yorką tam 
kas parašys geriausį rašinį del 
30 minutų radio kalbos, kuris 
geriausia atvaizduos laikraščio 
vystymąsi bėgyje praeitų pen
kiasdešimts metų.

TIK IŠSISTOVĖJĘS 
TABAKAS YRA 

GERIAUSIAS

kentė- 
Pasil- 

gulėji- 
Įkai-

ir

KIPRAS PETRAUSKAS
Lietuvos Operos Tėvas. — 25 Metų Sukaktuves 

Jo Darbavimosi Scenoje

PAKLAUSIMAI SVEIKATOS 
REIKALAIS

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

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

Kurie turi kokių paklausimų 
sveikatos klausimais galit aiš
kiai parašyti savo klausimus ir 
laišku 
ei jai. 
duoti 
vą”.

prisiųsti “Dirvos” redak- 
Dr. F. M. Lait sutinka 
paaiškinimus per “Dir-

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 (’■‘■’■‘.■■■■W/.V.WAVW.'.'.'AV.'.'.YAV.YASM.W.'.V.W.VA 
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6704 Superior Avenue =
Rengiantiems apsivesti, dabar kadajE 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir-= 
kti iš graždaikčių — deimantų ir= 
visokių kitokių papuošalų — pir-2 
miausia. kreipkitės į musų krautuvę.5 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių— 
reikmenų. Taipgi esu specialistas-; 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir= 
akinių. Viskas žemomis kainomis. = 

: VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI E 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. f

'illllllHIIHIIIIIIIHIIIIIIIHmilllllllllllllllllllllllliUllHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIlllllllIlP 
!iiimiiiiiiiiiiiigiiimiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiimiiiiiiiiiiiii^

E (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =
E A Lithuanian Funeral Home \

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų y. 
kambarius leidžiame dykai.

lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit - 
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei

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

gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. E
E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
^niuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiuiHUiiiiuiiiiiiiuuiiuiiuiiiuuiiiiiiiiiiiiuuiiiiuič

Cigaretinis tabakas, kaip 
kiti plačiai naudojami gaminiai 
gerėja su tinkamu išsistovėji- 
mu. Tabakas savo natūralia
me stovyje yra šiurkštus ir 
stiprus. Nors augintojo prieš 
pardavimą tabakas ir išnokina
mas, jis visgi nėra tinkamas 
naudojimui be tolesnio sendini- 
mo.

Tai galima sakyti net ir apie 
tokį puikų tabaką koks yra 
naudojama Lucky Strike ciga- 
retų gaminime. Tat del Luck
ies tabakas sendinamas net per 
ištisus pusantro iki trijų metų. 
Per tą išsistovėjimo laiką ne
pastebimai bet labai svarbus 
vyksta tabako keitimąsi. Ir 
kaipo pasekmė tų “gamtos” pa
sikeitimų yra dalinai išlygina
ma originale, šiurkšti tabako 
kokybė.

Bet vien tik sendinimas ne
gali prašalinti liuosų rūgščių 
tabake. Jos atsiranda ir net 
tada kada tabakas sendinama 
net ir geriausiose sąlygose, 
skirtose reikalingam laikui del 
Lucky Strike cigaretų.

Spraginimo procesu, Lucky 
Strike išdirbėjai šiuos pageri
nimus stumia daug toliau. Šis 
kaitinimas tabako aukštesnėje 
temperatūroje prašalina iš ta
bako gerklę erzinančias ypaty
bes ir padaro jį geriausiu ta
bako skoniu ir kokybe. Todėl 
tai spraginimo procesas yra jū
sų apsauga prieš knitėjimus ir 
prieš kosulį.

Be to dar, viduriniai tabako 
augalo lapai yra naudoj imi iš- 
dirbime Luckies, nes viršutiniai 
lapai, kaip cheminiai tyrinėji
mai įrodė, turi perviršį šarmų, 
kurie linkę duoti šiurkštų, šar- 
mišką skonį, gi apatiniai lapai 
linkę rukštumui durnuose.

Kadangi Lucky Strike ciga- 
retai įkūnija skaičių tikrai pa
matiniu pagerinimu, tat reikia 
tikėti jog visi šie pagerinimai 
susideda sudarymui Luckies 
geresniais cigaretais, naujoviš
kais cigaretais, padarytais iš 
turtingo, brandaus-kuno taba
ko, lengvo užsirukymo.

(Advertisement)

Kaunas. — Kovo 26 d. gar
sus Lietuvos dainininkas Kip
ras Petrauskas kukliai paminė
jo savo sceno darbo 25 metų 
sukaktuves. Tai yra didelis 
menininko darbo ir kūrybos 
kelias, kuriuo eidamas Kipras 
Petrauskas stovi Lietuvos val
stybės operos priešakyje.

Kipras Petrauskas yra Dzū
kas, kuklaus vargoninko sūnūs. 
Pačioje jaunystėje pajutęs sa
vo meninius patraukimus, jisai 
mokosi muzikos ir padeda savo 
tėvui, kuri laiką ir vyresniam 
broliui, šiandien garsiam kom
pozitoriui Mikui Petrauskui.

Tačiau visa tai buvo tik sa
vanoriški jaunuolio bandymai, 
iš kurių nieks nieko ypatinges
nio nelaukė. Pagaliau, Kipras 
Petrauskas patenka Į Petrapi
lio konservatoriją. 1911 metais 
įvyksta Petrapilio konservato
rijos mokinių spektaklis, kuria
me statoma opera “Romeo ir 
Julija”. Kipras dalyvauja šia
me spektaklyje. Savo balsu ir 
vaidyba jis atkreipia teatro va
dovybės dėmesį. Jis siunčia
mas debiutui į Maskvos teat
rą. Po dviejų bandymų musų 
Kiprui buvo pareikšta kad j’is 
dar įturi kai kurių trukumų, 
bet jo širdis ir jausmas jį nu
ves geru keliu. Neapsirikta. 
Netrukus Kipras Petrauskas 
pasirašė sutartį ir tapo garsio
jo Petrogrado Marijos teatro 
artistas.

Rusijos teatruose Kipras Pe
trauskas dainavo iki Didžiojo 
Karo. Dažnai jis atvykdavo į 
Lietuvą ir čia suruošdavo visą 
eilę spektaklių. 1920 metais 
Kipras Petrauskas gryžo į Lie
tuvą ir tuojau stojo į besiku
riančią Lietuvos kariumenę ir 
drauge su kompozitorium Sta
siu Šimkum lankė kariumenės

dalis, muzika ir dainamis kel-į 
davo kareivių ūpą.

1920 metais Lietuvių Dailės 
Draugijoje kyla mintis kurti 
Valstybės Teatrą. Kipras Pet
rauskas uoliai imasi šio darbo. 
Po kurio laiko jo pastangų dė
ka įsteigta Lietuvos Valstybės 
Operos tėvo vardą. Jis ir da- 
Kipras Petrauskas nešioja visų 
pripažintą Lietuvos Valstybės 
Operos tjvo vardą. Jis ir da
bar, minėdamas 25 metų 
scenos darbo sukaktuves, 
mingai dainuoja Lietuvos 
re.

Jo spektakliai publikos
mėgiami. Kipras Lietuvos ir 
Lietuviškos dainos vardą gra
žiai atstovauja ne tik gimtame 
krašte bet ir plačiuose užsie
niuose. Paryžius, Roma, Pra
ha, Stockholmas — tai Kipro 
Petrausko dainomis nužymėtas 

pasi- 
gim-

rą.
Jie lankys Lietuvių koloni

jas. Visai galimas dalykas kad 
Lietuvos dainininkai aplankys 
ir šiaurės Ameriką.

Kipro Petrausko scenos dar
bo 25 metų sukaktuves Lietu
vos visuomenė plačiai minės 
ateinantį rudenį kai garsusis 
dainininkas gryš iš savo gas
trolių po Ameriką. Tsb.

STONIS

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

DR. VINCENT
OPASKAR

D E N T I S T A S

savo 
sek- 
teat-

labai

6402 St. Clair Ave. 
Telefonas HEnderson 4111

Ofiso valandos
9 iki 12; 1 iki 5 po pietų

6 iki 8 vak.

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

patelefonuokit del paaiškinimų
Apdraudžia namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokių 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ja atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

bi 
d 
r>

L

Pavasariniųi Stilių
VYRAMS IR VAIKINAMS RUBAI

kelias. Ir užsieniuose jo 
sekimas nemažesnis kaip 
tame krašte.

šia proga pažymėtina
Kipras Petrauskas 
mėnesio viduryje, drauge su j 
Vince Jonuškaite-Zauniene, Pe
tru Oleka, Juozu Mažeika ir 
Juozu Nauragiu išvažiavo il
goms kastrolėms į'Pietų Ame-j 
riką. Jie ten išbus visą vasa-I 
rTTTminiiiiiiiinnnzE 
3 "

kad 
Balandžio 

drauge

NEBŪK ŽILAS M M M
Stebuklingos gyduolės, kurios 

panaikina žilimą, plauųų slinki
mą ir pleiskanas. Šias gyduo
les privalėtų turėti kiekvienas 
kuriam žyla, slenka arba pleis1- 
kanoja plaukai. Jos atitaiso ži
lus plaukus koki buvo, bet nėra 
dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Specia
liai supažindinimui pasiūlom di
delį $2.00 pakelį už $1.00. Už
sisakyk šiandien ir sutaupyk do- 
larį. Jeigu nebusi pilnai pa
tenkintas, pinigai bus sugrąžin
ti. Reikalaujam agentų.

d VALORTONE HERB CO. Dp. 9 
" Box 305, Clinton, Indiana
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B VĖLIAUSIŲ STILIŲ VIIB I Al ‘R modelių % B g H g fig SPECIALS KAINA 
w i ffl 80 Antros kelinės prie 

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

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

$18.50
$2.95
.... 65c
..............$1.19

THE KRAMER & REffl CO.
7002 Superior A\e. Kampas Giddings Rd.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose niiesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausių 
kainų. Taipgi įvairios apdraudos-insuranee reikaluose- gausit ge
riausi patarnavimų.

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

HEnderson 9292

į kaštus. \
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

Del laivakorčių ir vietų laive kreipkitės į musų 
Agentus arba Cunard White Star Linijos Biurų

CUNARD WHITE STAR Ltd
1121 Euclid Ave. Cleveland, Ohio

BIRŽELIO JUNE 17 12 VAL. DIENĄ
Iš New Yorko į Klaipėdą per Cherbourgą

Ekskursija asmeniškai veda Cunard White Star Linijos valdininkas

STEPONAS BERGEN
šių ekskursijų užgyrė 

LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA AMERIKOJE

RENKIMĖS Į LIETUVĄ
su

DIDŽIĄJĄ EKSKURSIJĄ
EKSPRESINIU MILŠINIŠKU LAIVU

BERENGARSA

•WH

Motinos Dienai

TRIPSHOLM

DIRVOS AGENTŪRAf

Fotografijos yra geriausia ir malo
niausia atmintis—

po Velykų.
•fotografijas sa-

VISAI ŽEMOS
Nauji geri apa- 

scenerijos studijoje.

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

HEderson 3535
j. A. S. BARTKUS, Savininkas

ti

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

“Dirvų”, “Vienybę” 
tautinius laikraščiue,
CONGRESS AVE.

ITUžrašo
kitus

130
WATERBURY. CONN.

Važiuosit
LIETUVON?
Pirmutine Ekskursija

švedu Amerikos Linijos Motorlaiviu

'Nusifotografuokit dabar, su naujais 
Velykiniais rubais, ir padovanokit 
savo tėvams Motinos Dienos šven
tėje, kuri bus tuoj 
Motinos gali įteikti 
vo vaikams.

' KAINOS DABAR* 
/Naudokitės proga.
ratai, naujos

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

6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

Ilges 
vo dide 

nil, M 
no lieki 

visus to



DIRVA

Lapenai Rasti Kaliais
Paskiausiomis žiniomis, Jonas Lapenas, vyriausias “Maisto” 

bendrovės direktorius, jo brolis Petras ir jo žmona, taip pat ir 
du kiti Ltaldgės škj’Hališ (lirėkidHdi, kutiiiilis Ii- PHHEtliiš, at
rasti kaltais višiiošė tiiose jiiiniiiiibsb liiirlė apačidjė išdėstoma.

Laperiii ii- Kitij “Maišto” fcdltoitoldĮ Byltiš Eiga
Kaunas. — kovo 23 d. Šiau

lių apigąhdoš teismas pradėjo 
nagrinėti TdUragės “Maisto” 
skerdyklos bylą. Kaltinami to
je byloje: btiv^s “Kfaistb” bbti- 
drovės pirmiiiihltas Johas La
penas, ■ėyrlaušiąs “Aiaišto” di
rektorius, buvę Tauragės “įkai
sto” skerdyklos dii*ektoi*iai A. 
Kubilius ii* A. Prdfačuliš, ir 
Petras ii* kohstancija Lapeliai.

Teisiamudšids kaltiha du pi*b- 
kurorai ir du advokatai. JtidS 
gina septyhi advokatai. Teis
man pašaukta 85 lipdytojai. 
Teismo posėdžiams vadovai! ja 
pats šiatilih Aplgardbš telšhio 
pirmininkUs N. Mbi*kvehaš.

KAib Jife kAkLibtb
štai tbs bylos istorija. NUo 

1932 metų Balandžio 1 U. iki 
1934 m. Baliidžio 1 d. “kaisto” 
skerdienos liekanų pardavinėji
mas Panėfhuhėje (prie Tilžės) 
ir Pagėgiuose btivo pavėšth 
Petrui Lapėhdi ii* jo žmonai. 
Prieš tai “Šidišto” pirthihih'ko 
Jono Lapelio brolis Bėtras pra
šė kad Jdhas parUpltitų jatri 
tarnybą. Jonas Lapėttas atsa
kė kad “Maiste” ir “Lietūky
je”, kur jis yra valdyboje, bro
liui duoti tarnybą nesą patogu. 
Pasiūlė pamėginti prekiauti be
kono liekanomis. Patarė nuvy
kti į TaUitagę pas skerdyklos 
direktorių Kubilių. Tame ra
jone bdvo kėlios vietos kur ga
lima pardavinėti liekanas, ir 
patarė susitarti sU Kubilium. | J’1

Petras Lapenas netrukus su 
direktorium Kubilium pasirašė 
trims metams sutartį ir Pane
munėje ir Pabėgiuose pradėjo 
pardavinėti bekono liekanas. 
Pradžioje prekyba nesisekė, bet 
vėliau labai išsivystė ir ddvė 
gražaus pelno. Pirmais mėne
siais prekiavo K. Lapėniene, 
kuri gerai sugyvenus su direk
torium Kubilium. Tas norėda
mas jai įtikti, bendrobės veži
mais pristatydavo Lapėnienei 
užsakytas prekes, duodavo ne
mokamai ledų, o tal*p brokauntj 
bekonų liekanų įduodavo ii* ge
rų liekanų, fihkančių eksportui; 
kaip tai: kepenų, širdžių, tau
kų ir Itai-bonado. Po kurib Idi- 
ko Tauragės skerdyklos direk
torius Kubilius buvo nukeltas į 
Panevėžį, o iš ten atkeltas di
rektorius Pranculis. Tds visą 
laiką Lapenų parduotuvei tei
kė tas pat sąlygas kokios btivo 
Kubiliaus nustatytos.

Ilgesnį laiką Vokietijoje bu
vo didelis pareikalavimas ,kepe
nų, lydytų taukų ir kitų beko
no liekanų. Bet “Maistas” ne 
visus užsienio firmų užsakymus

išpildyddvęs, kai tilo pačlh lai
ku Ltfpehų uŽsakytadi btidavę 
išpildohii. PdbėHiįiheje, kur 
kdsdlėh atvykHdvd po ib—15 
tukstančld žfrlbniii iš Tilžės, ėjo 
didele bekonų liekanų jjbekyba. 
Lapeliai ddl-ydAčo didėlę api- 
ėdftą. Kai kdi-bdnaddhis ga- 
Hiihti stigdavo Hėftakariibs eks
portui iiiėšbš, kdi-bohdcldi būda
vo gdhlihdbii iš eksportiiilų be- 
kbiiiį. Bfe to, Ldpėhdms visos, . .
pi-ekes biiddvb pdi’dilbddtaos la-|S1^enj E 
bai įligiai.

kkAbfeiA šfekiiMAš
Praeitą vasalą ViėšiĮ Įstaigų 

ii* įilibiiių iiišpbkcijoš bei vals
tybės kdhti’oieš bėvižbFiai nu
statė kdd “Mdištfiš” tbrėjęs 
iiudštblių Hatidodhthas šdvo ve- 
žinids (troktis) Ldpėtiafiis pre
kės pf-lštatant, dliodafit hemo- 
kdttiai ledą, ddbdafit Įk-ėkių že- 
ttlbriiis ir žerhiaif savikainos kai- 
Hbhiis, duoddilt ekspbrtihių pre
kių ii* tt. 
f’diieiiiiltie j ė ii* 
tU atidalys šdvo phi’dtibtuves 
esą bdtų turėjęs gražddš pelno.

Kadangi mėsos gamyba ir 
eksportas yra vyriausybės re
miamas, nes dauguma “Maisto” 
akcijų priklauso valstybės iž-

j nės pelningoj rinką “Maisto” 
gaminiams, norėdamas duoti P. 

i ir K. Lapėhailis pasipelnyti, lei
do sudaryti su P. Lapenų sa- 

; kytą sutartį, tuo kehkdamas 
jam pavestos “Maisto” bendro
vės turto reikalui, neįsteigė Pa
nemunėje ir Pagėgiuose paties 
“Maisto” valdomų parduotuvių.

Kubilius ir Pranculis kalti
nami kad eidami “Maisto” Tau
ragės skyriaus direktorių par
eigas, susitarę su John Lape
li- P. bei K, Lapėnais sudarę 
sakytą “Maistui” žalingą su
tartį ir ją vykdydami, darė 
“Maistui” ir kartu valstybės 
iždui nuostolių.

Petras ir Konstancija Lape
nai kaltinami kad naudodamie
si giminyste su “Maisto” vy- 

’ riausiu direktorium J. Lapenų, 
susitarė “Maisto” sąskaiton pa-

VIETINĖS ŽINIOS I
PO “GEGUŽINĖS 

PERSTATYMO
di-

EIKIT
PIRKT

krdiitiivės
srtvb šliel-

Į bimus jušti liiikiašiyjč .t
• Niieję kti *į*

| tik j tokias 
| kurios turi

j; “Dirvoje”. Nuėję kd į 
f pirkti, priminfcit jog $ 
j; matėt ju biznio skelbi 
| mą “Dirvoje”, gšiišit t 
.f geresnj patarnavimą.

KAIP JIE TEISINASI
Paskelbus kaltinamąjį aktą, 

teisiamieji davė plačius paaiš
kinimus, kurie, atrodo, visą 
prislėgtą atmosferą labai pra
blaivino. Ypač įspūdingas bu
vo Jono Lapėno aiškinmas. Jis 
argumentais atrėmė visus kal
tinimus, įrodinėdamas kad jie 
jam patiekti kai keno iš kerš
to. Kiekvienam kas į jį kreip
davosi tarnybos, pasiūlydavo 

Jei pats “Maistas” Prekiauti bekono liekanomis, 
tagėgiiiosė bu- nes *>lJ tiek daug buna kad 

“Maistui” tenka labi rūpintis 
kaip jas nesugedusias parduoti. 
Tą patį jis ir broliui Petrui, 
prašančiam tarnybos, pasiūlė. 
Tačiau sutartį su Petru Lape
nų pasirašė ir vykdė Tauragės 

dui ir valstybes iždas “Maistui” skyriaus direktorius Kubilius, 
daro primokėjimus ir bekono 
pardavinėjimo užsieniuose kai
nos skirtumui padengti, todėl 
laikoma kad direktoriai Jonas 
Lapenas, Kubilius ir Pranculis 
P ra kalti už tai kad nežiūrėjo 
jiems patikėtų įmonių reikalų, 
kurie davė bendrovei nuosto
lių. Revizoriaus suvestais da
viniais, “Maistui” prekiaujant 
su Lapėnais esą padaryta 815,- 
288.65 litų nuostolių.

PRADĖJO PkAtOBTI
Iki Lapenai Panenumnėje 

neturėjo prekybos, jie neturėję 
bankuose ir jokių indėlių. Bet 
pradėję prekiauti, jati 19'32 me
tais Šiauliuose ir Kaune pradė
jo bankuose dėti stambius in
dėlius, o iš jų 1933 metais Pet
ras ir Konstancija Lapenai 
Kalinė, Ukriiėfgėš plente, nu
pirko 120,000 litų vertės na
ta dš, 
Kauno, 
sčiuje, 
Rožfelių dvarą 
gyvulių.

Direktorius 
nebuvo taupus, bet 1935 me
tais Šiauliuose pradėjo statytis 
106,000 litų vertės muro na- 
taus. Byloje esą davinių kad 
jis imdavęs kyšius iš Vokieti
jos prekybininkų 
duotlžiVo prekių, 
kitų nuolatinių 
kytadi nebūdavę 
to, jis eksportines prekes par- 
duodavęs vietos žydams, o už- 
rašdoše pravesdavęs kad par
duota užsienio firmoms, nuro
dydavo jų Vardus, kuriu pasau
lyje visai nebuvę. Jis, pasibai
gus Petro Lapėno sutarčiai, 
b'ats notejb Panemunėje vers
tis bekono liekanų prekyba.

jo’nO lapėno 
Jonas Lapenas 

kad, Susitaręs su 
Pranculiu ir Petru 
Lapėnais,

ir 1935 
A ūks. 
pirko i

i metais netoli 
Panemunės val- 
už 100,000 litų 
ir už 10,000 litų

P rančų lis, nors

kai tiems par- 
tuo laiku kai 
klijentų užsa- 
patenkinti. Be

KALTĖ 
kaltinamas
Kubilium, 

bei Konst,
žinodamas Panemu-

A. W1RB1CKAS
užlaiko gražią užeigą

ALINĖ IK VALGYKLA
. Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.

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

vėliau Pranculis. Centras į be
konų liekanų pardavinėjimą ne- 

. sikiša. “Maistas” neturi išskai
čiavimo steigti savo parduotu
vių toliau nuo “Maisto” sky
rių, nes tai neapsimoka, sunki 
tarnautojų kontrolė.

Jisai visą laiką rūpinęsis 
“Maisto” veiklą išplėsti, suras
ti rinką bekonams, kas jam per 
kelerius metus pavykę padary
ti. Anksčiau iš Lietuvos būda
vo išgabenama nežymus kiau
lių skaičius, o dabar beveik vi
si ūkininkai augina bekonus ir 
iš jų turi didelių pajamų. Kad 
Fėttas Lapenas pardavinėda
mas bekonų liekanas daug už
dirbo, niekas to negali pavydė
ti, nes kiekvienas prekybinin
kas uždirba. Bet Jonas Lape
nas brolio uždarbiu nesinaudo
jo. Tam nėra byloje jokių įro- 
dytaų. Bagaliau patyręs kad 
Panemunes punktas yra pelnin
gas pats Jonas Lapenas pasiū
lė “Maisto” valdybai nutraukti 
su Petru Lapenų sutartį ir ten 
Įsteigti patiės “Maišto” parduo-1 
tuvę. Nors P. Lapends nėno-i 
rėjo nito sutarties atsisakyti, 
bet Jonas Lapenas griežtai įsa
kė Tauragės skyriaus sutartį 
nutraukti, kas it btivo padary
ta.

Kubilius ir Pranculis aiškin
damiesi pripažino kad sutartį 
su P. Lapėhu jie pasirašė, jie 
ir vykdė. Jonas Lapenas j juos 
nedarė jokios Įtakos kad P. La- 
pėnui butų daroma kokios iš
imtinos privilegijos.

Visi teisiamieji neigia kad 
“Maistui” ar valstybės iždui 
butų buvę padaryta kokių nuo
stolių, prieširigai ešd bekono 
liekanas P. Lapėnui parduodant 
“Maistas” turėjo pelno, nes 
ekportuojant į užsienį už kiek
vieną bekoną iš iždo tenka pri
mokėti po 30—35 litus, o par
duodant per liekanų pardavė
jus tie primbkejimai atkrinta. 
Jau vien tilo padaromi iždui 
sutaupymai.

šiuo laikti teismas pradėjo 
klausinėti liudytojus. Įšyla už
truks visą Balandžio mėnesį.

Tsb.

Praeitą sekmadienį, prie 
delio skaičiaus publikos Lietu
vių salėje pastatyta antras K. 
S. Karpiaus po sugryžimo iš 
Lietuvos parašytas veikalas iš 
Amerikiečių prietikių apsilan
kius jų tėvynėje — “Gegužinė 
Lietuvoje”.

Veikalas pilnas gražių dainų 
ir juokų, graudumo ir roman
sų, ir kartu patriotizmo. Su
vaidintas vidutiniškai, ir butų 
išėjęs daug pasekmingiau jei 
ne nekuriu vaidintojų stoka no
ro pasimokyti roles. Turbūt 
“pavasario liga” nekuriuos bu
vo apėmus. .. .

Labai gražiai savo užduotį 
atliko vaikučiai, kurie perstatė i 
Lietuvos mokyklos mokinius — 
jie pašoko ir padainavo trejetą, 
Lietuviškų žaislų, vadovaujanti 
jų mokytojai (Adelaide Miliau-' 

| skaitė).
Jaunimo dainos išėjo gražiai, 

ir nekurtos paskiros veikalo da- 
; lys buvo tikrai žavėjančios.

Jievutė, Universiteto studen
tė (Sofia Kanė) ir jaunas stu
dentas iš Amerikos (Petras' 
Luiza) savo daina, “Kaip Aš 
Turėjau Kaime Mergelę” taip 
sužavėjo publiką kad buvo pri
versti antru kartu tą dainą pa
kartoti — kas yra labai retas 
atsitikimas veikalų eigoje.

J ievutės daina su Lietuvos: 
kaimo vaikinu (J. Medelis) la
bai vaizdžiai suvaidino 
dainavo “Du Broliukai 
gai”.

Labai gražiai išėjo 
Onos (Alvina S. Luiza), kuri 
vaidino jaunos Amerikietės ro
lę, ir Marcelino Žitkaus, Lietu
vos karininko rolėje.

Senbernio (V. P. Banionis) 
daina, “Oi kas mergos....” su 
Ona išėjo gitažiai ir liūdnai, 
kaip veikalas reikalavo. Ba
nionis pirmu kartu dainavo so
lo. .. .

Pabaigoje, kada Jievutė ir 
Pyteris užmezga taeiles mazgą, 
ir Jievutė savo motinai (Marė 
Galdikienė) dainuoja “Vai mo
tule mano. . . . kalbin mane ber
nužėlis i svetimą šalį”, ir pas
kui jos abi dainuoja abi kartu, 
vėl buvo labai įspūdinga ir 
graudu....

Vaidinime dalyvavo šie: Al
vina S. Liiiza, Louise Banio.nie- 
riė, V. P. Banionis, Petras Lui
za', Jurgis Kazlauskas, Marceli
nas Žitkus, Sofia Kane, Marė 
Dovidaitienė, Adelaide , Miliaus
kaitė, Ignas Visockis, Julė Bal
čiūnienė,* Marė Mišeikienė, Jo
ną? Petrauskas, J. Medelis, M. 
Galdikienė, Pranas Marcinkevi
čius, Florence Alėknaitė, Helen 
Butkus, Albertas Juška.

Prie jų dar buvo Jaunosios 
Birutės augesnis jaunimas ir 
mažamečiai, kurie atliko choro 
dainas ir vaikų žaislus.

“Gegužinėje” buvo ir šokiu, 
ir žaislų, kurių sumokinimui

I I
j , pasitarnavo Ignas Visockis ir 

Cma Karpienė. Aldona Wilke- 
lienė gausiai prigelbėjo akom
panuodama pianu, Adelaide Mi- 

i liauskaitė sumokino chorą, o 
Adv. Nadas Rastenis vadovavo 
veikalo paruošime.

Veikalas savo turiniu ir dva
sia pavykęs, behdras persta
tymo vaizdas buvo įspūdingas, 
ii* laužo gaisras buvo naujeny
bė scenoje, tik. vienatinis tru
kumas matėsi tai nekuriu ne- 
susigriebimas sdvo rolėse.

Kibą kartą jie be abejo pasi
stengs geriau....

LAiiiifijiMAi
' Po pfogratao tęsėsi šokiai, 
prie Joho Apanaičio orkestro.

Vėliau Vakare, buvo išduoda
ma dovanos tiems kurie salėje 

į radosi:
L. Grikepelis gavo puikų sie

ninį laikrodį, M. Slankauskienė 
dvi puikias elektriškas lempas 
ant komodės laikyti, ir penkias 
metihes “Dirvos” prenumeratas 
gavo,: Jleva Luckienė, Z. čiži- 
nauskiene, A. Pielikis, J. kie
tis, ir Zuzaha GeležaUskiehė.

Lietuviškos degtinės bonkutę 
’almėjo J. Miliauskas.

Laike šio parengimo pasidar
buoti padėjo: F. Baranauskas, 
M. Čįgas, J. Wilksas, J. Sko- 
dis, A. Grigienė, A. Baltruko- 
nienė, p. Poltęriėrtė,. M. Verby- 
lienė, J. Verbyla, K. Miliaus
kienė, C. F. Petraitis, Levickas 
ir dar vienas-kitas, už ką vi
siems jiems priklauso ačiū.

ii- su-
Kuni-

dainos

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

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

šioje vaistinėje užlaikorh vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
lįeumatizino, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo viddrių. ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigos ir visokią ki
tokių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Tclef. ENd. 8533. 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje

Aptieka
Cleveland, 0.

ENd. $534

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

Taipgi pusbrolius Praną, Izi
dorių ir Vincą Svetlavičius, jie 
gyveno Brocktoh, Mass. Ir pus
seserę Oną Staselilitę, po vyru 
pavardės nežinai!; ji gyvena 
Chicago, Ill.

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

Teodoras Svetlavičius 
14115 Mayfair avenue

E. Cleveland, Ohio

Jž $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

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

JONAS TAfcEtLA
; 82& Bank Street 

Waterbury, Conn.

sideti salė turi tam tikrą vie- Aukso Gadyne Arti 
tą, ir tik ilz tai nesą atsako-
taybę. Dievo teisybės karalystė veik

Vienas tik muzikantas vai- prisiartina, kur Jo aukščiausi 
kinas buvo laimingas: jo pa- malonė bus išpildyta. Prisiar- 
vdgtą iš salės akordioną nėse- lutame tos šlovingos ir laimin- 
nai du nepažystami vyrukai at
vežė į namus ir palikę pabėgo. 
Matyt negalėjo parduoti, nės 
vagystė buvo raportuota poli
cijai. Rep.

gos dienos, kuri žmonijai duos 
laimę, laisvę ir gyvenimą. Tos 
dienos pranašai laukė ir apie 
ją kalbėjo. Teisingiems bus 
atlyginama. Galingas Dievas 
išardys visą piktą. Piktas rei
škia kuris priešinasi Dievo pri
sakymams ir save užgiria, va
dinas velnias. Nuodėmės kal
nai bus pažeminti ir panaikir.- 

Kai kurios Kauno dirbtuvės | ti. Kalnai Biblijoje perstata 
petvinio metu turėjo sustabdy- £Vieto karalystes, jų tarnai ap- 

„ ... . gynėjai bus suristi ir nužudy
ti darnus. Po potvimo visų dir- Tarnai reiškia visas politiš- 
bluvių vadovybes už nedirbtą kus valdančius žmones, kurie 
laika darbininkams atsilygino. į bus sunaikinti. Tuomet visas 

j. . „ vaitojimas nustos ir tada iš ne-Tik kaliošų fabrikas Inkaras : laigv|s priespaudos žmongs 
atsisakė už tą laiką mokėti. sugryš. Nelaisve perstata mir- 
-----------------------------------------‘ties stovį, ir tada atpirktieji 

*< P I M R A C ”-1 su®ryš ir linksmai giedos savoK 1 1V1 D A o atpirkėjui ir karaliui. Jėzus
Mėnesinis Kritikos ir Satyros Kristus bus karalium.

žurnalas. Skelbia S. B. S. D.
Jame buna daug įdomių ir juo- W. L. Shimkus

’ ‘ ■' ~ t-. r.. Cleveland, O.

ATLYGINO Už POTVINIO 
NEDARBĄ

kingu pasiskaitymų. Prenumė- 
nr. 10c. Prisiųsk 10c ir save 
antrašą, gausi “Rimbą” pama
tymui.

“R I M B AS”
131 Grand St. Brooklyn. N. Y

MARGUČIO RADIO 
PROGRAMAI

* Klausykit jų sekmadieniais 
nuo 2 Vai. po pietų 
iš stoties WIND 

GARY, IND.

VAGILIAI LIETUVIŲ 
SALĖJE

Labai tankiai pasitaiko Lie
tuvių salėje apvogimų: laike 
viešų parengimų, kas nors, gal 
but gerai apsipažinęs su salės 
užpakalinėmis durimis ir išėji
mais, prisitaiko ir ką nors pa
vagia iš programo dalyvių reik
menų ir per užpakalines duris 
išsineša.

Reiktų kad salės valdyba pa
sirūpintų vagilius išnaikinti, ir 
vakarų rengėjams patartina vi
sits, savo dalyvius persergėti 
kad užpakaliniame kambaryje 
savo daiktų nepaliktų, nes 
už pavogtus daiktus salė neat
sako. Daiktams ir rūbams pa-

H LIETUVI, skaityk
H mėnesinį paveiksluotą laikrašti

1150 E. 76 St.

IŠSINUOMOJA ŪKĖ
Apie 6 L mylios nuo miesto 

ribų, jprie gerų kelių; apie 13 
l akrų žemes, 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
likatesų krautuvė ant Madi- 

I son avė. Geriausias pirkinis 
Lakewoode, $300 savaitinių in- 

i eigų. Telef. LAkewood 2749.
“Dirvos” Redakcija priima ir; Smulkmenų klauskit pas Zi- 

talpina pranešimus apie vietinį merman, 10 iki 12 vai., 13914 
Lietuvių judėjimą, draugijų su- Union avė. 
sii-inkiritUs, nemokaniai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

NAMŲ SAVININKAMS
Kas turi savo namus su la

bai užvilkta bankui skola, kad 
jau gręsia nraradimas j u — 

cfra'q Pilkime ! atsikreinkit į mane, aš turiu
GLKAb PIRKINIS ;gera pasiulyma tokiame atsiti-

parsiduoda automobilis_ (Dodge kime. Lietuviai. (19)
Kreipktis geriausia rytais 

Frank Andrews 
1404 East 59th Street

Sedan), mažai važinėtas, , tik 
$30. Kreipkitės: Jonas Bra
zauskas, 1259 E. 79 Street.

■ Redaktoiius-ieidejas P. JURGĖLA 3
1 Prenumerata metams $2.75; pusei metų $1.5b. Atski- j 
j ras numeris 25c. Kreipdamiesi adresuoki!: 3
j “TAUTA” 123 Union A ve. Brooklyn, N. Y. p 
XTXXXXXXXZZZXXXXXTtZXXiXXXXXXXXXXXXZXXXXZZXXXXZXZXXXl

Namų Taisymo Darbai
Darau šaligatvius, įvažiavi

mus, murinu porėtas, sutaisau 
plasterius gerai atlieku dar
bą pigia kaina. Kam reikia to
kio darbininko, kreipkitės:

Dom. Skilandaitis
6804 Whitney avė.

Mainai «
$2,000 Union Trust Company liekamą dalį 

(Net balance after dividends) 
už ’ ,

$2,000 Lithuanian Savings and Loan sąskaitos.
Kainos bus sulyginta šiilyg dabartinės biržos vertybės.

LIQUIDATING FINANCE CORP.
Prospect Avė. 718 Finance Bldg. CHerry 7477

REIKALINGA: Merginos su 
nemažiau dviejų metų high 

school mokslu, stoti mokytis 
slaugės (nurse) mokslui. At- 
sikreipkit į Emergency Hospi
tal, 1789 E. 55th St., antradie
nio ir. ketvirtadienio popiečiais.

750 4

“MANAU KAD IR 
TAU TAS BUS ĮDOMU”

Draugai tankiai patiria apie dalykus 
kurie jufris butų Įdomu žitioti. Jei 
turit telefoną, jie jDašaukia jUs kolei 
žinia dar karšta. Jib gal rieattriihtų 
pasakyti apie tai kada vėliau susiti
kę. Šusišiekimui šu draugais, nėra 
nieko geresnio kaip telefonas. Af 
nofit žindti kaip mažai jis atsieina? 
Tiktai pašai!kit atba Užeikit Į rhusų 
bizhib ofisą.

t M e g; g 4U r eYl t eĮlm r jb » ai ė -. m fa y

Puiki Piknikams Vieta 
naujai įrengiama, su salo šo
kiams, su baru ir visais pato
gumais; stalai kortavimui lau
ke ir viduje. Graži gamtiškai 
apielinkė, ir vieta tinkama lai
kyti viešiems ir privatiškiems 
išvažiavimams. 23 mailes nuo 
Clevelando, nuoma visai maža.

Savininkai Martinkai
Ant kelio 422, Kinąman avenue, 
tik 4 mailės už Chagrin Falls, 
į dešinę iš 422 kelio. (20)

The Samson Tonic & 
Tea Co.

1285 EAST 79TH STItEET 
Cleveland, Ohio

Informacija dykai
No. 1.—Vienatinis 
skystis kuris pra
šalina exzema, už
degimų odos ir de-

arbata nuo
čių ligų:
tizmo, dusulio, ka

taro, skilvio negerumų ir

No. 3. Plaukų Tonikas 
mo, Pleiskanų, aliejuotos 
saugoja plaukus nuo slinkimo, 
sėkmės garantuotos arba pinigai 
grąžinami.

Atdara iki 9 vai. vakare 
i dienų.

gallstcnes.
nuo. Pl»ki- 
oJos, ap

su

ka*

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki- !| 
mui, pardavimui, valdymui J 
žemių ir kitokio turto. į 
K. S. KARPIUS |
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- I 

Idnkykįt ypatiškai.

6820 Superior Ave. 
. Cleveland, Ohio.
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K. of L. SPOTLIGHT
SVEČIŲ IŠ LIETUVOS VAKARAS LIETU

VIŲ SALĖJE GEGUŽES I IR 2
Girdėsim 105 Metų 

numo Dainų!
Se-

šį penktadienį, Gegužės 1 d., 
į Clevelandą atvyksiia svečiai iš 
Lietuvos, Dr. J. Leimonas ir 
Adv. J. B. Laučka, kurie bus 
svečiai Vyčių 
Jie čia prabus

Penktadienio 
sakys kalbas, 
Amerikos Lietuvių jaunimo su 
Lietuvos Pavasarininkais ir jų 
užsiėmimais ir darbais. Ne 
su kalbom jie atvažiuoja, 
taip pat parodys Lietuvos 
mų ir įvairių rankdarbių, 
del labai geistina kad kaip jau
nimas taip ir jų tėveliai atsi
lankys į šį naudingą vakarą.

Prakalbos ir muzikalis pro
gramas bus Lietuvių salėje, nuo

25-tos kuopos, 
dvi dienas.
vakare, j ie pa- 
supažindinimui

tik 
bet 
fil- 
To-

7:3Č vai. vakare. Jžanga 25c.
Prie svečių iš Lietuvos pro- 

gramo, dar bus vietinių suvai
dinta komedija “Bombaliukas”, 
ir bus muzikalis programas.

Vyčių kuopa ir rengimo ko
misija kviečia visus Clevelan- 
diečius atsilankyti.

PRIĖMIMO VAKARIENĖ
šeštadienio vakare, Gegužės 

2 d., rengiama iškilminga va
karienė tų Lietuvos svečių pri
ėmimui, Lietuvių salėje. šia
me vakare kiekvienam bus pro
ga svečius asmeniškai sueiti. 
Vakarienei įžanga bus $1.00.

Abu vakarai bus su šokiais, 
būriams grieš Apanaičio orkes
tras. A. S. L.

On 
1st and 
members 
es;'sss of 
gates to 
and Attorney .1. 
on this visit plan 
Lithuanian Youth 
better knowledge of the Youth in 
Lithuania.

On Friday, the first, a special 
program h,as been prepared, and 
the public is _ cordially invited 
attend, thereby benefiting by the 
addresscss brought to us from far 
off.

Saturday evening, May 2nd. a 
banquet has been prepared for these 
two gue: '.s to which the public is 
again extended a hearty and cor
dially invited. Each night after the 
supper and the program, Apanaitis’ 
Orchestra will furnish music for any 
of those who have dancing feet.

A. S. L.

Friday and Saturday, 
2nd, 
are 
the

May 
the Local K. of L. 

to be hosts and host- 
Two Lithuanian Dele- 

America, Dr.
’ B. 

to 
of

Brone Drangeliene-Barbora Darlys

J. Leimonas
Laucka, who 
give to the
America a

to

LANKĖSI KUN.
ZAIKAUSKAS

Praeitos, savaitės pabaigoje 
Clevelande buvo sustojęs Kun. 
K. Zaikauskas, buvęs keletą 
metų vikaru vielos Lietuvių šv. 
Jurgio parapijoje.

Kun. Zaikauskas aplankė sa
vo draugus ir pažystamus Cle
velande, paskutinį kartą, nes 
išvažiuoja Lietuvon apsigyven
ti. Išplauks Gegužės 19 d. Iki 
šiol jis buvo E. St. Louis, 111., 
Lietuvių parapijos klebonu.

Apsilankė ir “Dirvos“ redak
cijoje, nas savo asmenišką prie- 
teliu, redaktorių Karpių. šis 
kunigas yra plačių pažiūrų žmo
gus ir geras Lietuvis patriotas, 
ne toks kaip tūli siaurų pažiū
rų kiti kunigai arba musų ka
talikiški veikėjai. Kun. Zai
kauskas sako, ką mes gero sa
vo tautai galim padaryti, pri
valom visi tą daryti....

Kun. Zaikauskas paeina iš 
senos bajoriškos šeimos, buvu
sių dvarponių, jo tėvas valde 
Svirnių dvarą, Upytos par.. Pa
nevėžio ansk. Jo motina buvo 
grafaitė Povstankaitė, nuo Ši
lalės.

Kunigo tėvas dalyvavo an
trame Lenkmetyje, buvo suki
lėliu kariumenes vadai?. ir caro 
valdžios buvo nusmerktas iš-

trėmimui, tačiau nuo to išsisu
ko ir pasiliko Lietuvoje.

Dar Sulauksim Vieno 
Svečio iš Lietuvos

Clevelandą žada aplankyti ki
tas svečias iš Lietuvos, V. Už- 
torius ir Vilniui Vaduoti Są- 
davinis, ‘Musų Vilniaus’ redak- 
jungos atstovas.

Clevelando apielinkėje 
paskirta apie savaitė laiko, 
važiuos apie Birželio 12_ d.

Keli Clevelando veikėjai 
vo laiškus su pranešimu
tai. Geriausia butų kad p. Už
davinio misiją pasiimtų į savo 
vadovybę Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjunga.

jam
IŠ-

ga- 
apie

KLAIDOS PATAISYMAS
Pereitame numeryje tarp 

kavusių Lietuvių Darželiui 
daryta pavardėje viena klaida: 
turi būti: V. Katkevičius, ne 
Katkauskas.

au- 
pa-

SUSIRINKIMAS
Lietuviu Mažų Namų savi

ninkų skyriaus susirinkimas 
bus laikomas trečiadienio vaka
re, Gegužės 6 d., nuo 8 vai.. 
Lietuviu salėje, 
prašomi pribūti.

Visi nariai
Vald.

DARŽELIUI AUKŲ VAJAUS EIGA

Prieš kelis mėnesius Chica- 
gos net Amerikoniškuose laik
raščiuose praskilbo apie ten su
radimą trijų Lietuviškų liau
dies dainų su gaidomis, kurios 
buvo išspausdintos 1830 metais 
ir dabar yra 105 metų senu
mo. Tas dainas tuoj pradėjo 
dainuoti Lietuvių programuose. 
Tai nepaprastas dalykas.

Vieną-kitą tų dainų girdėsi
me ir Clevelande, kuomet Ge-' 
gūžės 17 dieną Lietuvių salėje 
koncertuos Chicago Grand Ope
ra Company narė Lietuvaitė, 
Barbora Darlys-Drangelienė.

Jos koncerto rengimu rūpi
nasi specialis komitetas.

Koncerte dalyvaus ir gabes
nės vietos dainos ir muzikos' 
spėkos.

Barbora Darlys dainuoja tik 
parinktinas, Lietuviams pritai
kytas, malonias dainas, už tai 
ją pereitą vasarą Lietuva ilgai 
neišleido gryžti į Ameriką: ji 
turėjo važinėti po visą šalį ir 
koncertuoti per kelis mėnesius 
po Pasaulio Lietuviu Kongreso, 
kur ji buvo specialiai pakvies
ta ir dainavo operoje “Aida” 
su Kirpti Petrausku.

Barbora Darlys, kaipo dra
matinis operatiškas sopranas, 
neturi sau lygios iš Lietuvių 
Amerikoje ir prilygsta pačioms 
žymiausioms pasaulinėms ope
ros žvaigždėms.

CHAMBER OF COMMERCE 
RECIPROCATES

As remunneration to a certain ex
tent the Lithuanian Chamber of Com- 
mer-o held a very pleasant banquet 
on Wednesday evening, April 29th, 
A>r all participants in their radio 
programs, given throughout the fall 
and winter.

From a Reporter’s
Notebook

The 
published a very neat and informa
tive book on Lithuania, entitled “In
troducing Lithuania.” It is written 
by Povilas Žadeikis. the Lithuanian 
Ambassador at Washington. It .con
tains quite a bit of Lithuanian his
tory, economic facts, a real map, 
pictures' and description of various 
places of interest in Lithuania. In 
a word, it is an “Economic-Histori
cal Outline and Hints for Tourists.” 

| Anybody wishing to visit and know 
i more about Lithuania should write 
for a copy to 636 Fifth Ave., New 
York City.

Swedish American Line has

A JURIST AND A POET

cards 
Post-

f ree
ls to

we were 
only doing 
Kosciuszko

in the headlines

NADAS RASTENIS, LLB.

About the Time of Writing of His First English Poem — (1921)

operas. She has visited Lithuania, 
to sing in operAs there too. She 
often sings in the cathedral at 
Hartford, in the local Lithuanian 
church and various Lithuanian con
certs. In a word she is proud of 
being a Lithuanian, and we are 
also proud of her. Edward Johnson, 
the general manager of the Metro
politan said, that he could not at 
nresent say in what role Miss' Kas
kas would appear, but that she will 
surely have her opportunity in the 
near future. We hope that her first 
appearance at the Metropolitan will 
be made a gala Lithuanian light by 
her admirers and friends.

Vyt. Sirvydas.

YOUNGSTOWN

Štai vėl Lietuvių Darželiui I 
aukų vajaus pasekmės. Perei
tą savaitę aukų rinkime dau
giausia pasižymėjo dvi rinkė
jos—Adelė Vilčinskienė ir Eva 
Petraitienė, parnešdamos viso 
$65.75.

$5.50

1.00
1.00
1.00

.25
1.00

.25
1.00

ATLYGINIMO 
arba išnešė tyčia 
mano pavasarinį 
coat) iš Lietuvių 

už

GAUS $5.00
Kas rado 

ar netyčia 
ploščių (top 
salės praeitą sekmadienį, 
sugrąžinimą gaus $5 atlygini
mo. Gražinti Jonui Petrauskui, 
10549 Eik avė.

One of,the editors of a Lithuanian 
newspaper in the United States puts 
this burning question to our young
er generation. During the past 18 
years our brothers in Lithuania have 
shown a regular Niagara of con
structive energy. They have built 
up a state, an army, a university, a 
number of public and high schools, 
and have established the Lithuanian 
langugage as a literary and cultured 
medium of expression. But what 
have the Lithuanians in America ac
hieved during this same period ? 
What have they done to perpetuate 
their langugae which dates' from the 
remotest time of human history? 
What have they done to secure 
further the many and varied 
ganizations which their fathers 
mothers built up 
their children?

for themselves

and 
or- 

and 
and

time in American
a Lithuanian has

Vilčinskienė ir Petraitienė 
surinko $65.75. Aukavo:

Stella ir Antanas
Praškevičiai $10.00

Dr. J. T. Vitkus 10.00
S. Prokopas 5.00
N. A. Wilkelis 5.00
C. F. Petraitis 5.00
Wm. Puzinas 3.00
Cohen Fruit Market 3.00
Dr. A. J. Kazlauskas 2.00
Benis Lesky 1.00
M. Ruginienė 1.00
C. Cervinskas 1.00
Paul Koleltz 1.00
Jeanette Jankauskas 1.00
Wm. Kasper 1.00
Anna Naraviče 1.00
Juozas Urbšaitis 1.00
Jonas Pečulaitis 1.00
V. Gecevičius 1.00
Tofila česna 1.00
Petras Komeras 1.00
Dr. S. T. Thomas 1.00
Albina Paulienė 1.00
Dr. P. P. Palsis 1.00
M. Lubek .75
Ruth Andrews .50
A. Urbšaitis .50

M. Medelienė Surinko 
Aukavo:

Juozas Karpavičius 
Kazys Kičas 
V. Petrauskienė 
Adele Axon 
Pranas Kulikauskas 
Mrs. J. Mikalauskienė 
Mr. ir Mrs. Vilkaitis

VISI STOKIT TALKON!
Gerbiamieji! Vėjus eina vi

su smarkumu! Pasirodo kad 
žmonės nori aukauti, tik 
juos užkalbinti!

Kaip aukautojų yra 
nepagaili duoti tikros

i taip ir rinkėjų yra kurios pa- 
’ sistengia dirbti! Bet kur ki
tos rinkėjos ir rinkėjai ? Pasi
žadėjo dirbti daugelis.

Musų Darželis turi būti 
gtas įrengti šią vasarą!

reikia

kurie 
aukos,

bai-

Pridavė sekr. Karpiui
Benis Dovidavičius $5.00

Vaičiūnienė ir Magilienė
surinko $11.60. Aukavo
Anelė Nemanis 1.00
Mikas Drasutis 1.00
Josenh Mailers 1.00
B. Valaikienė 2.00
Jadviga Karalius .50
Viktoras Amšiejus 2.00
A. Ivinskas 1.00
Stella Ivinskaitė 1.00
A. švarpienė 1.00
F. Karpines 1.00
Bevardis .10

Adelaide Miliauskaitė
surinko $3.50. Aukavo •

Juozas Miliauskas 1.00
Tomas Križanauskas 1.00
Marė Jurkšaitis 1.00
James Duffy .25
Anna Degutis .25

Twila Babarskaitė
surinko 3.50. Aukavo $3.50
J. Lapinas .50
J. Apanaitis 1.00
M. Mačionis 1.00
P. J. Keršis 1.00

DAILĖS CHORAS rengia 
linksmą vakarą šį sekmadienį, 
Gegužės 3 d., Lietuvių salėje. 
Bus suvaidinta trijų veiksmų 
komedija, “Moderniška Kaimo 
Moteris", bus choro 
kitų pamarginimų.

dainų ir 
Rep.

“SURPRAIZ!”
Stellos ir Antano 

čių 10 metų vedybų 
vių proga, jų artimi draugai 
praeito šeštadienio vakare su
rengė jiems netikėtą baliuką— 
“surpraizą”.

Praškevi- 
sukaktu-

For the first 
operatic history 
a chance to become a Metropolitan 
star! She is' Anna Kaskas (Kat- 
kaui-'kaite) of Hartford, Conn. In 
a series of radio presentations spon
sored by the famous Sherwin-Wil
liams Company of paint manufact
urer’s, Miss Kaskas was announced 
as a winner of an elimination con
test to select singers who will re
ceive an opportunity to appear at 
the Metropolitan Opera House. Her 
voice is that of a mezzo-soprano, 
Miss Kaskas was born in Bridge
port, Conn, in 1910, studied at 
the Hartford Conservatory of Music 
and in Italy, where she sung in

GERAS PAVYZDIS 
VISIEMS!

Tarp pereitos savaitės pirmu
tinių aukotojų matysite du ge
rai žinomus vardu — Stellos ir 
Antano Praškevičių, kurie da
vė Birutės Fontano fandui visą

I dešimts dolarių. Jie tą dovaną 
daro proga savo dešimties me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tuvių—po dolarį už kožną pra
gyventą metą!

Jų vedybinės sukaktuvės su
ėjo Balandžio 28 d., ir jie savo 
auką perdavė p. Vilčinskienei.

Ačiū pp. Praškevičiams, ir 
norėtume kad visi kiti Cleve
lando patriotingi Lietuviai tą 
padarytų. Juk turit visokių su
kaktuvių : ir 10, ir 15 ir 20 ir 
25 metu savo vedybų. Turit 
sukaktuvių^ savo amžiaus, arba 
į Clevelandą ar į Ameriką at
važiavimo ; arba vaikų gimta
dienio — arba visokių kitokių 
savo gyvenime sukatuvių! At- 
žymėkit ją prisidėjimu prie pa
statymo Amžino Paminklo — 
Lietuvių Kultūrinio Darželio čia 
pat musų mieste, Clevelande!

Savo auką galit priduoti ar
ba rinkėjoms, kurios visos turi 
ir išrašys jums gražius paliu
dijimus, arba priduokite Darže
lio iždininkui, P. P. Muliolis, 
6606 Superior avė., arba sekre
toriui, K. S. Karpius, “Dirvos” 
redakcijoje.

Kitų kolonijų Lietuviai gali 
prisidėti prisiųsdami savo auką Mačiutos darže, kur bus ir to 
sekretoriaus arba iždininko an
trašu.

Lietuvių Darželio Valdyba.

SLA. 136-ta kuopa turėjo sa-■ 
vo draugišką vakarėlį šeštadie
nio vakare Lietuvių salėje. Da
lyvavusieji gražiai pasilinksmi
no.

DR. VINCO KUDIRKOS 
DR-JOS SUSIRINKIMAS

Susirinkimas bus laikomas 
savaite vėliau, penktadienį, Ge
gužės 8 d., nuo 7:30 vak.. Lie
tuvių salėje.

Ši permaina padaryta išpil
dami prašymą vietos komiteto 
rengiančio priėmimą Dr. Lei- 
monui ir p. Laučkai, kurių at
silankymas supuola tomis pa
čiomis dienomis kai išpuola šios 
draugijos susirinkimas, ir ren
gėjai nori naudoti abi sales.

Toliau draugijos susirinki
mai bus laikomi paprastu lai
ku, kas pirmą penktadienį mė
nesio.

Del tos pačios priežasties ne
įvyks ir rengtas draugijos šei
myniškas vakaras Gegužės 2 d. 
Parsieis jau rudens laukti.

šiuo tarpu narių būtina par
eiga įsigyti tikietus parėmimui 
fondo pastatymui Dr. Vinco 
Kudirkos biusto Lietuvių Dar
želyje. Tam fondui laikrodi
ninkas L Samas padovanojo 
laikrodėlį. Platinkim tuos ti- 
kietėlius visais galimais budais. 
Piknikas įvyks Rugpjūčio 2 d.,

laikrodėlio atidavimas.
A. M. Praškevičius, 

turto raštininkas.

MY TRAVELS HERE AND THERE
Joe Derin is 

again. That boy just can’t seem 
to settle down to the hum-drum life. 
If you remember a few weeks ago 
we revealed to our readers the fact 
that our Joe was cheering a Polish 
Team and to a Lithuanian that’s 
poison. It seems that 
misjudging Joe. He was 
some fancy research.
was a great Lithuanian, says Joe, 
who was enlisted by the Polish to 
help them in their fight for 
dom. All Joe has to do now 
prove his statement.

Akron has been flooded by 
from an unknown source, 
mark Youngstown. Ha! Mystery is 
in the air. Where did they come 
from? Who sent them? Ha! Ha! 
The Super-Snooper doesn't know, 
the Pinch-hitter doesn’t know, K. 
J. M. doesn’t know, but WE know, 
don’t we Shadow? And we aren’t 
teeling, are we ?

The Shadow is out for blood. It 
seems that someone is chiseling in j 
on her proposal racket. Not much 
chance of that other racketeer get
ting much of her trade tho, because 
the Shadow is working at cut-rate 
prices. Shadow’s price is $10.00 
spot cash. Pretty cheap I- calls it. 
Wish I could get out of every tight 
squeeze as1 cheaply. She ought to 
have quite a tidy sum soaked away 
by the time Leap Year comes to a 
close. Here’s a tip to all you colum
nists, you’d belter have your $10.00 
ready to plank down on the line 
or else...............

I would like to send my congratu
lations to Mr. and Mrs. Hank Hel
lish. Let’s hope that Pete will 
follow the good example set by 
this loving pair. Don’t worry, Pete 
maybe the Shadow will get around 
to you presently in case nobody 
else gets there first.

A tip to Akron — What with 
Spring coming on and everything 
the King of Swat is talking base
ball again. Maybe if you start prac
ticing now you’ll just hate to walk 
away with the game te way we 
did last year.

Te Innocent Bystander.

FIFTEEN YEARS SINCE RASTENIS WRITES ENGLISH POETRY

Dear Boss, 
case I should get a letter 
the Pinch-hitter in answer to 

proposal of mine I wish you

In 
from 
that 
would forward either the acceptance 
or the $10.00 to me. I kind of wish 
it’s the money cause I need it bad 
right now. I got word that Sappo 
was coming to earth again after I 
had tree-ed him last Fall, so I’m 
on the trail again. He's in College, 
te big salmon, and I’m making a 
visit to all the colleges in the 
country to see if I can’t locate him. 
I’m down as far as.eorgia now so 
I’m down as far as Georgia now so

Your faithfully
The Shadow.

Mr. Nadas Rastenis has been contributing for some time his English 
poems to the “Youth’s Forum.” Many of his poems were published in 
other Lithuanian and English publications. He has received many letters 
of appreciation of his inspiring poems from a number of well known 
Americans as well as Lithuanians, such as — Franklin D. Roosevelt, 
President of the United States; late Albert C. Ritchie, former Governor 
of Maryland; Ray T. Miller, former Mayor of ^Cleveland; Povilas Žadeikis, 
Lithuanian Minister 
Agricultual School at 
many others.

Mr. Rastenis 
Lithuanian poem 
Petrauskas iiked . __
Since “Dobilai” Rastenis has written many Lithuanian poems and con
tributed to Lithuanian publications. He tells us that he made his first 
venture to write Lithuanian poetry when he was about the age of four
teen, while he was still at home, in Lithuania. He also tells' us that he 
was inspired to engage in rhyme by a booklet of verses written by Rev.

A young mendicant priest of Daugėliškis parish 
~ ’’ ' Nadas obtained

Soon he learned
• " The next thing — Rastenis attempted to

own verses. He recalls that before leaving for St. Peters-

at Washington; Rev. Dr.
Dotnuva, Lithuania; Dr. A.

writen poetry in Lithuanian
i “Dobilai,” ].........................

F. Kemėšis, Dean of 
K. Rutkauskas — and

has __  ... - - --
was “Dobilai,” published in “Keleivis.” 
it so well that he at once composed

since 1917. His first 
Mr. Mikas 

music for it.

Antanas Venažinskas. - „
gave this booklet to Rastenis’ married sister, Grasilda, 
this little book of verses and fell in love with them, 
almost all of them by heart, 
write his ”
burg, (now Leningrad) in 1908 he had left several of his verses in his 
unmarried sister’s hope chest.

Rastenis began to write English poetry fifteen years ago this April, 
while he was at Huntington High School in Boston. His first English poem 
was1 “ Ihe Joy of Youth,” and it was published in the school weekly, 
“The Huntington Record.” Then he wrote “The Things that Last," “Hap
piness,” and other poems and contributed to the same school publication. 
While at the Boston University School of Law, Rastenis wrote “Senoia 
Legum,” that was highly commended by the members of the faculty as 
well as the student body. His “Universitatis Bostoniensis” was published 
in the B .U. S. L., 1924 year book.

Besides writing English poetry of his own, he has translated a num
ber of Lithuanian folk songs and poems into English. His translation of 
Bishp Antanas Baranauskas’ “Anykščių šilelis” has been lauded by every- 
one who read it. Very likely his translation of “Anykščių šilelis" will 
soon be published in a book form.

Komedija ir Dainos
“Moderniška Kaimo Moteris”

RENGIA DAILĖS CHORAS

Sekm. Gegužio 3 d. 1936
LIETUVIU SALĖJE

6835 Superior Ave. Pradžia 5:00 vakare

“MODERNIŠKA KAIMO MOTERIS” yra trijų veiksmų ko
medija, kur parodoma kaip tėvų kaimiečių vaikai iškilę į aukš
tesnes vietas gėdinasi savo tėvų. Duktė norėdama savo moti
ną kaimietę parodyti savo išdidžiam vyrui, ją “sumodernina”, 
už ką net teisman atsiduria.

VAIDINIME DALYVAUJA ŠIOS YPATOS:
S. Telksnis

L. Banionienė
A. Žilinskaitė

J. Balčiūnas
J. Balčiūnienė

K. štaupas

E. Janulaitytė 
P. Sleuta

J. Tamošiūnas
S. Labanauskas
B. Kundrotą

V. P. Banionis
Prie komedijos dar bus choro dainų ir kitų pamarginimų.

Įžanga tik 35c. Išankslo perkant 30c. šokiams 25c.
Po vaidinimui, prie geros muzikokos, šokiai.

Visus ųžkviečia RENGIMO KOMISIJA.

Here is Rastenis’ first English poem written fifteen years ago:

THE JOY OF YOUTH —

Awake! O ye mortals, and hear, 
The woodland’s harmonious
“The joy of the springtime is here.”

cheer,

above,The birds in the air high 
In forests, in echoing grove, 
Are singing of springtimes true love.

Just hark to the murmuring brook, 
And notice how freely it took 
Its course, with a glimmering look.

_ unheated ground,
see in the valleys around, 
beautiful buds can be found.

Then gaze at the 
And 
The

The
And
The

winter has faded away;
for the approach of the May, 
flowers are strewn on the way.

A soft southern whispering breeze 
Caresses the tall dreaming trees, 
To wit, as a maiden to please.

The sun daily rises on high, 
And sails like a golden boat by;
A moon in the night lights che sky.

Ah, 
The 
And

nature 
air is 
life is

youth,

is mirthful and fine, 
as bracing as wine — 
benignant divine!

The 
Prevails in
The joy of

golden youth, sweet and fair, 
the fields, in the air;
youth reigns ev’rywhere.

O, fortunate ye who are young, 
In spirit, in thoughts, deeds and song; 
May youth live forevermore strong!

Vietiniai “Dirvos” skaitytojai, kurie gavot pra
nešimą apie pasibaigimą jūsų prenumeratos pasi- 
stengkit tuoj atnaujinti, nes neatsiliepus, jums bus 
sulaikyta “Dirvos” siuntinėjimas.

“Dirvos” Administracija
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