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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Chrysler Auto Streikas 
Baigėsi

Detroit. — Bal. 6, Chrys
ler automobilių unija pasi
rašė sutartį su automobilių 
darbininkų unija, ir tokiu 
budu streikas, kuris apėmė 
j 85,000 darbininkų, baigė
si. Kompanija pripažino 
unijos atstovybę 59)000 sa
vo darbininkų kurie įsirašė 
Į uniją.

Darbininkai skubiai gry- 
žta dirbti.

ŠĮ streiką sutaikius, sa
koma jau turės pasibaigti 
Michigan valstijoje “sėdė
jimo streikai”, bent auto
mobilių išdirbystėse.

Dabar bandoma sutaikyt 
streikai Hudson ir Reo au
tomobilių darbuose.

Šios savaitės pradžioje 
automobilių dirbtuvėse ir 
anglies kasyklose sutreika- 
vo apie 125,000 darbinikų.

ANGLIAKASIŲ SUTAR
TIS PASIRAŠYTA 

New York. — Po trum
po minkštos anglies darbi
ninkų sustreikavimo, tuoj 
streikas atšaukta, kasyklų 
savininkai sutiko pasirašy
ti dviem metam naują su
tarti. Darbininkams gau
ta daugiau mokesties ir 
daugiau mokės už viršlai
kio darbą.

PLIENO išdirbystės da
bartiniu laiku dirba aukš
čiausiu skaičium darbinin
kų — pasiekė 548,000 dar
bininkų skaičių; geriau
siais metais, 1929, dirbo 
458,000 darbininkų.

Plieno ir geležies darbi
ninkams mokestis ‘pasiekė. 
$1,055,600,000 metinės su
mos.

Plieno dirbtuvės užpil
dytos užsakymais taip kad 
nepriima greitesnių užsa
kymų kaip po Birželio m.

Los Angeles, Cal., unija 
grąsina sulaikymu visokių 
trokų važinėjimo jeigu ne
bus pripažinta trokų šofe
rių unija.

Cadiz, O. — Sustreikavo 
Goodyear kasyklos darbi
ninkai, 500 skaičiuje, norė
dami pripažinimo unijos ir 
daugiau mokesties.

Ir cigarai padidina dirb
tuvių durnus! Youngstown, 
Ohio. — Mahoning slėnies 
plieno išdirbystėse darbai 
eina taip gerai kad sumuš
ta keli pirmesni rekordai. 
Atsidėkodamos savo darbi
ninkams, kompanijos apda
lino visiems po cigarą. Pa- 
veizdan, tik viena Republic 
plieno dirbtuvė išdabino 8 
tūkstančius cigarų.

Clydebank, Škotijoj, lai
vų statybos- darbuose su
streikavo 6,000 darbinin
kų.

Pakelia mokestį. Sche- 
nectady, N. Y. — General 
Electric darbininkams pa
didinta mokestis 5 nuoš.

JAGODA JAU PATS 
PAKLIUVO

Maskva. — Genrik Jago
da, kuris padėjo įsteigti ir 
išplėtė sovietų slaptos poli
cijos organizaciją, pasižy
mėjusią savo žiaurumu, ir 
kuris padėjo deportuoti L. 
Trockį, dabar pats pakliu
vo į sovietų valdžios ran
kas. Jagoda tapo įkalin
tas. Jis apkaltintas “slė
pime” Trockistų, kuriuos 
sovietų valdžia susekė.

Jagoda buvo tas komisa
ras kuris vykdė Rusijos 
ūkių kolektivizmą ir naiki
no “kulakus”, atimdamas 
iš jų ukius.

Per 19 valandų į Euro
pą. Jau paruošta planai 
lėktuvams kurie skraidys 
tarp Amerikos ir Europos. 
Jie kelionę atliks per 19 
valandų, neš 40 keleivių ir 
5,000 svarų pašto.

Lenkija pradėjo areštuo
ti savo komunistus. Po’jų 
priekabe galės suimti ir 
nekaltų kitų tautų veikėjų.

Nevv Yorke, šeši asme
nys nuteista sąryšyje su 
pereitą metą sugriuvimu 
vieno namo, kuriame žu
vo 18 gyventojų.

Sudegė 6 vaikai. Pt. Al- 
geny, Pa. — Užsidegus na
mui, ugnyje žuvo 6 vaikai, 
tarp 5 ir 13. metų amžiaus. 
Ištruko tik abu tėvai.

DIDELĖS RIAUŠĖS
Hershey, Pa. — Sustrei

kavus Hershey šokolado 
išdirbystės darbininkams, 
kurie pasiliko sėdėti dirb
tuvėje, juos užpuolė ūki
ninkai ir streiklaužiai ir 
sukėlę dideles muštynes iš
vijo iš dirbtuvės. Ūkinin
kai pristato tai išdirbystei 
pieną, o streikui kilus jie 
pradėjo panešti $10,000 į 
dieną nuostolių.

Streiko vieton atsiųsta 
valstijos kariuomenė.

FORDAS ŠIAUŠIASI 
PRIEŠ UNIJĄ 

..Ways, Ga. — Automobi
lių išdirbėjus Ford, būda
mas čia, paskelbė kad jis 
“niekad nesutiks pripažin
ti” United Auto Workers 
Uniją nei kurią kitą uniją.

John L. Lewis, darbinin
kų organizavimo vyriau
sias vadas, atsakė j tą For
do pareiškimą, jog “jis tu
rės pakeisti savo nuomo
nę.” Kitas organizatorius 
pareiškė: “Fordas pripa
žins uniją, arba nedirbs au
tomobilių.”

Reikalauia didint algas. 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadovybė skelbia kad 
šių metų bėgiu visiems dar
bininkams turi būti pakel
ta algos 10 nuoš., jei ne tai 
užeis kita depresija. Fe
deracija sako, ji nepritaria 
kėlimui algų jeigu maisto 
ir kitų reikmenų kainos 
butų piginamos, tačiau jei 
kainų brangimas atima iš 
darbininko jo uždarbį, jo 
atlyginimas už darbą turi 
būti keliamas.

Poni Roosevelt. Suv. Vai
stini Prezidento žmona, la
bai plačiai keliauja su pa1 
skaitomis po įvairius mie
stus. Kai viena kur va
žiuoja, automobilyje veža
si revolverį.

LIETUVOS SPORTININKAI, KURIE ATVYKSTA AMERIKON

Paveiksle matoma buris Lie
tuvos sportininkų, kurie at
einančią vasafą atvyks Ame
rikon dalyvauti didelėj Lie
tuvių Sporto šventėj Chira- 
goje, ir aplankys nekurias 
didesnes Lietuvių kolonijas.

Priešakyje klupo: Karosas, 
Tamulynas, Vėtra, Sackus, 
Bakunas ir Petrauskas.

Antroj eilėj stovi: Bagda- 
r.avičius, Bazaras, Puzinaus- 
kas, Puskunigis, Giedrys, 
Kūno Kulturos Bumų direk

torius Augustauskas, And
riulis, Baltrūnas, Vokietaitis 
ir sklandytojas Pyragius.

Aviatorius Ožkinis ir te- 
nisistas Jakutis dar šiame 
vaizde nėra. (Pav. iš Am. 
Liet. Sporto Komiteto).

Smerkia Sėdėjimo Streikus
Washington, Bal. 7 d, — 

Senatas 75 balsais prieš 3 
pasmerkė “sėdėjimo strei
kus”, dirbtuvių špiegų sis
temą prieš darbininkus ir 
kliudymą darbininkams tu
rėti savo atstovybes tari- 
muisi su darbdaviais.

Prezidentas taipgi pra
šomas naudoti savo įtaką 
sulaikyti “sėdėjimo strei
kus”, kas reiššia esiog-tini 
kus”, kurie reiškia lyg už
grobimą dirbtuvių, sveti
mos nuosavybės.

Senatas perleido Guffey- 
Vinson anglies bilių, kurio 
tikslas yra reguliuoti min
kštos anglies industriją. 
Šio biliaus tikslas sudaryti 
nacionalinę komisiją mink
štos anglies darbų ir pre
kybos kontroliavimui, kai
nų ir kt. nustatymui, kad 
dėl kompeticijos kokia da
bar anglies industrijoje y- 
ra, nekentėtų ir darbinin
kai, kurie verčiami pigiai 
dirbti.

Prezidentas, prašo Kon
greso pratęsti CCC pro
gramą ir gal padaryti jį 
nuolatinu. Tai yra civili
nio konservavimo stovyk-

ISPANIJOJE
Londonas. — Dėl Ispanų 

karo, Europos santikiai vėl 
pradėjo įsitempti, kai pra
dėjo plisti žinios kad nei 
viena valstybė nesilaiko su
tarto neutralumo.

Anglijos karo laivas bu
vo apmėtytas bombomis iš 
lėktuvų, kurie buvę sukilė
lių pusėje veikianti Itališki 
lėktuvai.

Vokiečių laivas esą bom
bardavęs kartu su sukilė
lių laivu kairiųjų laikomą 
uostą Santona. Kitas Vo
kiečių laivas plaukęs pas
kui kairiųjų valdžios laivus 
Ispanijos, pakraščiais ir da
vęs pranešimus sukilėliams 
apie valdžios laivų vietas.

Mųssolini smarkiai užsi 
barė kad nėra dienos kada 

los kųrioRf1 J'.^komą 300,000 
jaunų vyrų,’jie ten dirba 
prie miškų, parkų ir kitų 
tam tikrų darbų, po pusiau 
kareiviška- disciplina.

Nori $300,000,000 Mo
kyklų Palaikymui

Washingtone suvažiavo 
eile Amerikos mokslo va
dų reikalaudami kad val
džia skirtų 300 milijonų 
dolarių į metus viešų ša
lies mokyklų parėmimui ir 
mokslo pakilėjimui. Kon
greso vadai kreipėsi į pre
zidentą pasitarti ar toks 
sumanymas galimas įvyk
dyti.

Tą sumanymą remia mo
kytojų sąjunga, kuri turi 
apie 750,000 narių.

VĖL “VALO”. Stalinas 
vėl Įsakė komunistų parti
jai persiorganizuoti, atsi
kratyti ir net iš šalies iš
naikinti visus nenuoramas 
ir špiegus. Stalinas matyt 
dabar Rusijoje neįžiūri nie
ko kito kaip tik Trockistus 
tykančius jo galvos.

Rusijos ir Prancūzijos sa
vanorių nebūtų įgabenama 
Ispanijos lojalistams į tal
ką, ir kad kairiųjų kariuo
menę pertvarkė ir vado
vauja Prancūzai karinin
kai.

Karo eigoje padėtis žy
miai nepasikeitė: kairieji 
vietomis nugali sukilėlius, 
kitur sukilėliai muša juos.

SU LĖKTUVU žuvo 8. 
Alpine, Ariz. — Bal. 5 d. 
skrisdamas per kalnus lėk
tuvas su 8 žmonėmis din
go; matomai nukrito ir vi
si žmonės užsimušė.

Londone žuvo 12. Trau
kiniams susimušus stotyje 
miesto viduryje, užmušta 
12 žmonių.

AMERIKA JAU NE
NORI AUKSO!

Washington. — Valdžia 
pradėjo svarstyti kaip su
laikyti aukso plaukimą iš 
kitų kraštų į šią šalį. Ma
no kad aptaksavimu galės 
užkirsti kelią. Per du me- 
suvežta čia $2,606,749,000.

SUDEGINO MALDYKLĄ
Zion, III. — Jaunas 19 m. 

vaikinas, keršydamas čio- 
naitiniam senos tikybos pa
mokslininkui, padegė ir iki 
žemei sudegino jo medinę 
įstaigą, kuri buvus verta 
apie $600,000. Tas pamok
slininkas, Voliva, tikrina 
kad žemė yra plokščia kaip 
blynas.

Kainų kilimas pradėjo 
kelti Prezidento ir jo vy
riausybės nerimą. Valdžia 
deda pastangas pagerinti 
maciukams, kurie nedaug 
uždirba, tuo gi tarpu pra
gyvenimo reikmenų kainos 
kyla ir tas ką darbininkai 
iskovoja nėra jiems jokia 
pagalba.

ATSILANKĖ KANA
DOS VALDOVAS 

Washington. — Kanados 
Vaidotoj as, Generolas - Gu
bernatorius Lord Tweeds- 
muir, trejetui dienų lankė
si Suv. Valstijų sostinėje, 
buvo prezidento svečias, ir 
apkalbėjo daug bendrų Ka
nados ir Suv. Valstijų rei
kalų.

Didelėms orlaivių nelai
mėms įvykstant, Amerikos 
valdžia raginama skirti 12 
milijonų dolarių parupini- 
mui orlaiviams įvairių pa
galbos būdų.

Pradėjus didžiuosius vie
šus darbus, Amerikoje iš
statyta puikus dideli aero
dromai, bet nieko nepada
ryta oro kelionių saugu
mui.

Vienas Korėjos Buddis- 
tas kunigas, 7 pėdų 9 co
lių aukščio vyras, rengiasi 
atvykti į Ameriką sureng
ti su šios šalies milžinais 
valgymo kontestą.

LIETUVOJE MIRĖ
MIKAS PETRAUS

KAS

Iš Lietuvos praneša kad 
ten mirė kompozitorius Mi
kas Petrauskas, Kipro bro
lis. Mikas Petrauskas bu
vo Amerikos Lietuvių žy
miausias dainos vadas nuo 
1907 metų, kuomet jis at
vyko į Ameriką, čia jis 
sukurė daugiausia savo 
muzikos kurinių ir liaudies 
dainų ir pats važinėdamas 
po kolonijas dainavo, o di
desnėse kolonijose statė ir 
savo operetes.

Mikas Petrauskas pasku
tinį kartą Lietuvon išvyko 
apie dešimts metų atgal. 
Jis buvo 64 m. amžiaus.

ŽUVO 12. Alabamoje, iš
tikus potviniui šios savai
tės pradžioje žuvo 12 žmo
nių, padaryta milžiniškų 
nuostolių.

Prancūzijos valdžia va
dovaujama socialisto prem
jero Biuru, pasiryžus pra
vesti šalyje platų socialis
tinį programą. Siūlo nau
jas šociales reformas, rei
kalaujančias v a 1 s t ybinės 
apdraudos nuo bedarbės, 
senatvės pensijos ir ūkių 
apdraudos nuo gamtiškų 
nelaimių.

Prancūzijos eksportas į 
Suv. Valstijas 1936 metais 
padidėjo 20 nuoš. lyginant 
su 1935 metų eksportu.

1936 m. į Ameriką eks
portuota Prancūzijos pro
duktu ir prekių už $67,- 
536,000.

NORI ATKASTI PIR
MĄ LIETUVIŲ UOS

TĄ TRUSO
KAUNAS.—šiuo metu Pru

są Lietuvoje, netoli Elbingo, 
atliekamį dideli istorinių tyri
nėjimų kasinėjimai. Jų tiks
las surasti kuodaugiau žinių 
apie toje vietoje senovėje bu
vusi Prūsų ir Vikingų apgy
ventų miestą Truso. Nesenai 
ten buvo atkasta 40 kapu. Ka
pai yra iš tų laikų kai į Prūsų 
Lietuvą per juras buvo atke
liavę daug Vikingų. Duome
nys rodo kad toje vietoje Vi
kingai buvo apsigyvenę su sa
vo šeimomis.

Kiti radiniai Įrodo kad tame 
krašte anais laikais Vikingų 
kultūra turėjus nemažos i ta
kos j senųjų Prūsų kultūrą.

Pagal paskutinius iškasimus 
mokslininkai yra Įsitikinę kad 
per šimtmečius dingusio pre- 
gybos miesto Truso liekanos 
yra keliasdešimts metrų po 
žemės paviršium, nes per šim
tus metų tą miestą giliai už
nešė smiltys ir dumblas. Tru
so uosto atkasimo darbai už
sitęs dar ilgesnį laiką. Pažy
mėtina kad Truso uostas yra 
pirmutinis Lietuvos prekybos 
uostas kuris jau yra žinomas 
istorijai. Tsb.

LUOŠŲ VAIKŲ Lietuvoje 
prieš keletą metų buvo pri- 
skaityta apie 4,000. Dabar, 
pradėjus organizuot luošų vai
kų globą, bus padaryta tiks
lesnis jų surašymas. Sura
šius visus luošuosius pagal jų 
amžių ir luošumo rūšį, bus 
padaryta suskirstymas kurie 
luošieji kuria globa galės nau
dotis. Pernai visame krašte 
buvd atlikta aklųjų surašy-

IŠ LIETUVOS
LAIKR/ J

LIETUVA 19.36 metais eks
portavo 14,900 arklių už pus
šešto milijono litų.

Lietuvos arkliai išvežti:
Belgijon , 2,055
Danijon 4,8.39
Latvijon 2,934
Holandijon 2,604
švedijon 1,1.35
Anglijon 98.3
Šveicarijon 188
Vokietijon 87
į kitus kraštus 75
PADEGĖLIAI Lietuvoj gau

na pagalbą atsistatyti. Pernai 
visoje Lietuvoje atsistatyti ga.- 
vo pagalbą 1,120 padegėlių — 
jiems duota miško medegos 
300,000 litų vertės kreditan be 
palūkanų išsimokėtinai per 5 
metus.

LIGONIŲ KASOS Lietuvoje 
veikia pasekmingai. Sausio 1 
d. turėjo 53,730 narių, iš jų 
30,615 vyrų ir 23,115 moterų. 
Tos ligonių kasos veikia viso
je Lietuvoje. Ligonių kasos 
įvesta ' Jymu 1926 metais.

SU k EICA'RIJA Lietuva 
vėl padare naują prekybos su
tartį. Iš Lietuvos ten gabe
nama grudų, miško medegos 
ir dar kai kurių žemės ūkio 
gaminių, o iš Šveicarijos ima 
laikrodžių, mašinų, farmacijos 
preparatų, dažų ir kt.

LATVIJOS nacionalinės ope
ros direktorius Porukas, su- 
gryžęs iš Kauno, kur matė 
Lietuvišką operą “Radvila Per
kūnas”, pareiškė kad jam ta 
opera padarė labai gerą įspū
dį. Eina tarimaisi pastatyti 
Kaune Latvišką tautinę operą, 
o Rygoje — Lietuvišką, taigi 
bendradarbiauti operomis.

‘"LIETŪKIS”, kuris superka 
iš Lietuvos ūkininkų grudus, 
linus, sėklas, 1936 metais tu
rėjo apivartos apie 69,500,000 
litų — apie 9 milijonus litų 
daugiau negu 1935 metais.

ŪKININKAI Lietuvoje turi 
didelės naudos iš veikiančių 
gerai sutvarkytų ūkio bendro
vių:

“Lietūkis” už grudus, linus 
ir sėklas viso pernai ūkinin
kams išmokėjo per 30 milijonų 
litų.

“Maistas” pernai ūkininkams 
už jų gaminius išmokėjo apie 
33 milijonus litų.

“Pienocentras” išmokėjo a- 
pie 44,300,000 litų.

Visos tos trys didelės orga
nizacijos sunaudojo Lietuvos 
ūkių produktus užmokėdamos 
viso apie 107,000,000 litų.

šymet išrodo padėtis bus 
dar geresnė.

MIŠKO medegai kas metą 
Lietuvoje brangstant, yra gy
vas reikalas miško medega 
taupyti, nes Lietuva nėra miš
kingas kraštas (tik apie 16% 
viso žemės ploto sudaro miš
kai), žmonės skatinami dau
giau statyti mūrinių namu 
Jau nuo 1928 metų vyriausy
bė veda ūkininkų tąipe propa
gandą plėsti kaimo plytinių 
tinklą. Lietuvoje dabar vei
kia 227 kaimo plytinės. Visos 
plytinės per metus gali paga
minti apie 43 milijonus plytų.
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PENNSYLVANUOJE Margučio Dešimtmetis
į • ---------

PENNSYLVANUOJE DARBUOSE VASARIO
MĖN. UŽMUŠTA 112 DARBININKŲ

Muzikos ir Juokų Žurnalo 10 Metų Sukakties Minėjimas Chicagoje, Sek
madienį, Balandžio 11 d., Margučio Auditorijoj, 32 W. Randolph St.

* * ♦

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

EKSTRA! Pęnnsylvani joje 
per Vasario mėnesį angliaka- 
sjžklose ir kitose darbavietėse 
užmušta 112 darbininkų ir 
suvirš 8000 sužeista.

Iš to skaičiaus, 288 sužeista
ant visados.

Kituose negu manufaktūros žuvo 16 ir sužeista 1250.

darbuose apie 500 sužeista ir 
75 užmušta.

Manufaktūros darbuose už
mušta .37 ir sužeista 3210.

Kietos anglies kasyklose už
mušta 21 ir sužeista 1052.

Minkštos anglies kasyklose

PITTSBURGH WYOMING
KLONIO ŽINIOS

Lietuvis Vadovaus Uni- 
ver'-:'--'*O Futbolui4*.

l>a- 
Uni- 
Mu- 
mo- 
fllt- 

jis

GARNYS
Garnys atlankė Joną Kizį 

žmoną, Swoyersville.

Lyga

Adv. rsuvaidas Schųltz 
kviestas prie Pittsburgho 
versiteto futbolo jaukto, 
su Edvardas dar kai lankė 
kslą buvo to Universiteto 
bolininkų vadas. Dabar
turi teisių ofisą 1803 Lavv & 
Firance Bldg., kaip pirmutinis 
Lietuvis advokatas šiame mie
ste. Jis pasekmingai darbuo
jasi tarp savo vientaučių. 
, Pittsburgh Universiteto fut
bolo komanda yra žymi visoje 
Amerikoje, ir toje komandoje 
Lošia penki Lietuviai. 
'"Lietuvių Balsuoto.] ų
rengia banketą pagerbimui tų 
Universiteto Lietuvių sporti
ninkų ; banketas įvyks Lietu
vių Piliečių salėje, Balandžio 
7 -d., nuo 7:30 vai. vakare.

Galime pasidžiaugti musų 
jaunu advokatu Lietuviu, ku
ris užima tokią svarbią vietą 
vieno iš didžiausių Amerikos 
universiteto futbolo sporte.

Albinas Kau- 
L. M. D. 

ppreigų ir 
a ,Ije- 

oJe.SM

PERMAINA.
lakis pasitraukė iš 
salės gaspadoriaus 
nusipirkęs gražų y.
tuvių apgyventoje
Fifth Avenue, nuo , d. Gegu
žės atsidarys savo biznį. Lai
mingos kloties naujam biznie
riui.

LMD, ekstra susirinkime 21 
d. Kovo gaspadorium išrinkta 
Povilas Sliekas, buvęs L.M.D. 
užrašų raštininkas. Nauju raš
tininku išrinktas F. Rauktis, 
Amerikoje gimęs Lietuvis.

Taipgi dar kartą apkalbėta 
budavojimas l^MD. namo prie
do ir padidinta budavojimo ko
misija iš šių: F. Radžius, P. 
Pivaronas, J. K. Mažiukna, J. 
Pipiras ir A. Rūkas.

J. Virbickas.

NETIKĖTOS MIRTYS

Pittsburghe ir Allegheny ap
skrityje 1936 metais automo
biliais užmuštų žmonių skai
čius žymiai pakilo lyginant su 
1935 metu nelaimėmis, nežiū
rint didelių pastangų kovoti 
su tuo apsireiškimu. Taip per
nai automobiliais užmušta 321 
asmuo, arba 34 daugiau negu 
metai pirmiau.

Apie 57 nuoš. automobilių 
kuriais žmonės užmušta rr’’a 
patys užsimušė buvo jau’1" v.s- 
žinėtojų valdomi, asmenų ' rn 
16 ir 30 metų amžiaus. TA’b 
gi, apie 52 nuoš. visu tu užmu
šimų įvyko tamsos met"

žmogžudysčių ir s-vižuiv”- 
čių apskrityje pereit”i.s me'ais 
taipgi padaugėjo. Pernai 1 "- 
vo papildyta 58 žudys'tęs., 1935 
metais ju buvo 46.

Savižudysčiu 1935 metais 
buvo 172, o 1936 matais 192. 
Nusišovimais nusižudė 58 ir 
pasikorimais 56. Nušokimais I 
nuo aukštų namu žuvo 17. nuo ; 
tiltu užsimušė 12.

Išviso 1936 metais apskrities : 
oficialis daktaras darė tvrinū-! 
jimus 3195 mirčių. 1935 me
tais tokių mirčių buvo 2863.

Išviso nelaimingų mirčių ap
skrityje pernai buvo 1092, gi 
1935 metais 874.

ir 
jo žmoną, Swoyersville. Mo
tina ir sūnūs sveiki, tėvai la
bai džiaugiasi sunumi.

Garnys aplankė Dr. .Juozo 
Ažuko, M. D., ir jo žmonos na
mus, 107 Hillside avė., Wilkes- 
Barre, Pa., palikdamas vikrią 
dukterį.

Pas Stasį Pauteliuną ir jo 
žmoną, Plymouthe, apsilankę^ 
ilgakojis garnys padovanojo 
dukrelę.

Taipgi tas. duosnus paukštis 
aplankė Juozo Benkausko ir jo 
žmonos namus, Wilkes-Barre 
Tovnship ir paliko 6 svarų sū
nelį.

VESTUVĖS
Chester Grakauskas iš Ash- 

ley, apsivedė su p-le Della Sni- 
piute iš Wilkes-Barre.

Francis Grakaus iš Ashley, 
apsivedė su p-le Frances Pa- 
garelskiute iš Wilkes-Barre.

MIRTYS-LAIDOTUVĖS
Stepas Makaras, 42 metų, 

iš Pittston, palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis, parapijos 
kapinėse.

Vincas Rigelis, 39 metų, iš 
Luzerne, palaidotas su bažny
tinėmis apeilogis, parapijos ka
pinėse, Lehman, Pa.

Marė Žebrauskienė, 
tų, iš Plains, palaidota 
nytinėmis apeigomis

me- 
baž-

43 
su 
naujose 

parapijos kapinėse, Bear Creek
Penn.

Kazys Saluta, 56 metų, iš 
Kingston, Pa., mirė ligonbu- 
tvje išbuvęs 6 savaites. King- 
stone išgyveno 35 metus, dir
bo anglies kasykloje. Paliko 
žmoną, tris vaikus ir du anū
kus. Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis parapijos kapi
nėse.

Veronika Ramanauskiutė, 15 
metų, mirė Pittston, Pa., pa
liko 4 seserys ir 1 brolis.- Pa
laidota su bažnytinėmis apei
gomis parapijos kapinėse.

Mikas Žemaitis, 69 metų, iŠ 
Exeter, Amerikoje išgyveno 48 
metus.
dukterys, 
nytinėmis 
kapinėse.

Elzbieta 
metų, mirė 
Pala'dota su 
eigomis Pittstono 
kapinėse.

Marė Navickienė, 89 metų, 
■irė prieglaudoj, Ransom, Pa. 

iš jos sunaus namų, 
Pu
Misevičius. 49 metų, 
žiu liga, Parsons, Pa.

Nienius.

VAŽIUOJAM PAS MARGUTĮ 
Į SVEČIUS!

Toks obalsis pasklydęs po 
Chicagą ir apielinkes. Balan
džio 11, kada Margutis švęs 
PENKIŲ METŲ kasdieninio 
radio programo sukaktuves ir 
DEŠIMTMEČIO pradėtuves kaip 
Margutis yra leidžiamas, susi
rinks minios žmonių pas Mar
gutį į svečius.

Kiekvienas Margučio, skaity
tojas privalo atvykti į šias iš
kilmes. Dešimti metai, ne vie
na diena! . .

Per dešimts metų Margutis 
nuveikė 
gaivino 
gaivino 
pratimą, 
miręs, 
porą metų tam atgal, matysi
me kaip Margučio JJd-Perato- 
rius su Dzimdzi-Drinrdzi važi
nėjo po kolonijas, su juokais, 
dainelėmis ir vaidinimais. Mar
gučiui įsikūrus, jis važinėjo 
su “prakalboms”, žadindamas 
Lietuvybės dvasią, “prakalbė
damas” ir prikalbėdamas būti 
tik Lietuviais mylinčiais savo 
gimtinę, savo kalbą ir dainas.

Visos Amerikos Lietuviai at
budo prie tautinio darbo. At
budo nėt ir tie kurie 
ant Lietuvos.

Per 10 metų daug 
darbelių nudirbta, 
jaučiasi smagesnis kacį atsira
do drąsių Lietuvos sūnų, ku
rie nepaisydami internaciona- 
listiškų šukių ir obalsių, su
kūrė gražią Lietuvišką šeimy
ną.

Ne tik Chicagoje bet ir visoj 
Amerikoj tautinis veikimas 
Sustiprėjo. Štai\mes, ,ątgipuį-. 
sios Lietuvos sūnus Chicagoje", 
turime net du kasdieninius ra
dio programus, turime muzi
kos ir dainų žurnalą Margutį,, 
turime ir daugiau Lietuviškos 
dvasios laikraščių, kurie gar
bingus tautos darbus dirba. O 
rytuose — Broold'yne, jau tu
rim tautinės minties dįenraS-i 
tį! Ir kitose kolonijose atgi
mė tautinis veikimas: rengiam

gražių darbų. Jis at- 
Lietuvišką dainą, at- 
Lietuvių tautinį susi

kuria jau buvo ap- 
Jeigu žvelgsime dar

sp-jaudš

gražių 
Ateivis?

I

I

SCRANTON, PA

palikimas (will) 
Lackawanna ap- 
paliko Kun. Jo-i 
iš Sugar Notch,

Paliko žmona ir dvi 
Palaidotas su baž- 
apeigomis parapijos

Jankauskienė, 39 
Hughestown, Pa. 

i bažnytinėmis ap- 
parapij on

P ’aidota 
Pittston.

Kazys 
mirė p'ai

YOUNGSTOWN. O

MISIJOS B\LANI)MO 11
šiuomi 

Yourigstov 
tuviams 
džio 11 
prasidės 
misijos, 
dienas.
lai. 
nigų. 
silankyti.

primename visiems 
n ir apielinkės Lie 

katalikams jog Baian- 
d. Lietuvių bažnyčioje 
49 valandų atlaidai ir 
kurios tęsis per trų 
Vakarais Ims pamoks- 

B”s svečių Lietuviu kn- 
Prašomi skaitlingai at- 

Kun. K. Petveikis
■ . Kleko :as

“DIRVOS” AGENTAS
Conn. valstijoje “Dirvos” pre- ‘

numeratas užrašo žinomas tau j 
tminkas Jonas Tareila, kreipki-1 Skaitykit ★ Skaitykit

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”.

“AMERIKOS LIETUVIS”

tės prie jo. , , .
JONAS TAREILA 
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

Kompozitorius Antanas Vanagaitis

literatūros), atgaivinam 
ir t.t. . . .
nepažvelgsi — tautos 
aukurai rūksta. Tik

Neklau-

teatrus, tveriam draugijas (me
no ir 
chorus

Kur 
darbų
netuleiskime rankų! 
sykime netikrų pranašų, kurie 
mus ištautėjimui skiria. Jie 
patys ištautėję! Juose užgeso 
tautinės idėjos .ugnis, kuri prieš 
keliasdešimts metų gal lieps
nojo kaip saulė. . .

Atsikratykime internaciona- 
listiškų idėjų, atsikratykime 
“svetimų dievų”, o pamatysite 
kaip mes čia, Amerikoje, įsto
sime į pirmųjų tautų eiles!

Margučio sukis — visos A- 
merikos išeivijos šūkis! Su 
Margučiu ęinas-tautiniai susi
pratę LfetuAiai^'ėma jaunimas, 
eina senimas, eina musų mažy
čiai Lietuviukai-. Margutis iš
auklėjo jaunimą lino 1924-5 
metų, auklėjasi kasmetai, auk- 
lėsis ir ateityje.

Dabar, kuomet duoda kas
vakar; radio programą iš didžiu
lės stoties, Margutis įsigijo dar 
daugiau pasekėjų, dar daugiau 
Lietuvybės Kareivių! Musų

Armija didėja kasdieną! Net 
ir tie kurie keli metai tam 
atgal mėgino kenkti Margu
čiui, dabar gailisi tą darę, nes 
mato kad be Margučio veiki
mo mes senai butume nudar
dėję į ištautėjimo bedugnę.

Mus niekas kitas neištautins 
jeigu patys “nesujudošėsime” 
— neištautėsime.

Kiekviena tauta turi išga
mų. Didelės tautos turi dau
giau, bet mes, Lietuviai, tokių 

palyginti, turime la- 
Todel nėra ko nu

galvoti apie ištau-

jeigu tu sutinki su

išgamų, 
bai mažai, 
siminti ir 
tėjimą.

Lietuvi,
Margučio idėjoms, buk jo drau
gas ir rėmėjas!

Musų yra tūkstančių tūk
stančiai! Armija didžiausia! 
Tik nesirengkime į kovą, bet 
į DARBĄ!

Gražiomis, kilniomis idėjomis 
apsišarvavę, daugelis nori su
eiti su Margučiu į artimesnę 
pažintį, ypač toliau nuo Chi
cagos gyvenantieji. Todėl visur 
dabar pasklidęs obalsis:

(Iš “Margučio”)

DIDELĖ AUKA VIL
NIAUS G. FONDUI

kaip paprastai būna.

sese- 
turto 
visus 
tikta-'

APIE KUN. KURO TESTA
MENTĄ

Kun. .Jono Kuro, nesenai mi
rusio Scrantono Lietuviu para
pijos klebono 
užrekorduota 
skrity.įe. Jis 
na šepšinską
testamento vykdytoju (execu- 
tor).

Velionio turėta gražaus tur
telio: paliko broliams ir 
rims $11,900, ir daugiau 
bažnyčioms. Aplenkęs 
kitus kunigus, jis rado
Kun. šepšinską tinkantį jo pr. 
likimą sutvarkyti. Kun. šep- 
šinskas yra iš Lietuvos ir gė
las Lietuvis.

Pralotas J. V. Miliauskas 
paskirtas klebonu j Kun. Ku
ro vietą.

Pral. Miliauskas gimęs Fo- 
rest Citv, Pa.Į Vasario 10 d., 
1896 metais, taigi turi 40 nie- 
tu amžiaus. Buvo Duryea, Pa., 
Lietuviu parapijos klebonu.

Pral. Miliauskas jau buvo ir 
pirmiau vyskupo skirtas 
’igu į Scrantono Lietuvių 
ropiją, bet Lietuviai visi 
"rotestavo ir nesutiko jo 
siimti.

Anie Scrantono Lietuvių 
r-mios mokyklą trumpoje 
sityje išgirsim 
Ten buvo anie 
’iai auklėjami 
'”t!. skaityti,
'os ir meilės tėvų žemės.

Jonas J. Nienius

ku- 
pa- 
už- 

pri-

pa- 
at- 

ką nors naujo. 
490 vaikų, gra- 
Lietuviškai ra- 

Lietuvos istorį-

L A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton, O

vietos žmo- 
ir mėgiamas. Jo 
Lietuviška. Ne- 
pačius tėvus, ir 
Birutė, mokyto- 

suaugę,
kalba h

HAMTRAMCK. MICH.
Tyliai užsidaręs gyvena šio

je kolonijoje provizorius J.' J. 
Smailis. Jis tikras provizo
rius, ne “drukštorninkas”. Jo 
vaistinėje nerasi įvairių kitų 
prekiii,
-Jis laiko tik vaistus ir kaip ti
kras vaistininkas 
nių remiamas 
šeima grynai 
kalbant apie 
vaikai, duktė
ja, ir sūnūs Vytautas, 
puikiai Lietuviškai 
galvoja.

Kai buvo pirmą kartą, per
eitą rudenį, atsilankęs čia Vii 
niui Vaduoti Sąjungos delega
tas V. Uždavinys, p. M. Smai- 
lienė vežiojo svočią savo auto
mobiliu po Lietuvių biznierius 
padėdama jam parinkti prenu
meratos “Musų Vilniui”. Nors 
ii- teko svečiui susidurti su kai 
kuriais nemalonumais, bet, a- 
not p. Smaili.enės, “tautos la
bui reikia viską pakelti”.

Vasario mėnesį, besilankant 
čia V. Uždaviniui antru kar-1 
tu, J. J. Smailis pasikvietė pas Į 
save svečią ir per jį paaukojo' 
Vilniaus Geležiniam Fondui 50 
dolarių. Iš vieno žmogaus to
kia auka tikrai didele. Tai 
gražus pavyzdis kitiems. Už 
tą auką p. Smailis busiąs įra
šytas į Vilniaus Geležinio Fon
do Aukso Knygą, kuri yra j 
Kaune prie Vilniui Vaduoti Są-> 
jungos centro.

Turėtų ir kiti turtingesnieji 
Amerikos Lietuviai savo vardą 
įrašyti į garbingą Aukso Kny
gą. Tuo ne tik sau tikrą gar-j

bę pelnytų, bet ir taip sunkų, 
skaudų Vilniaus reikalą pa
remtų. VVS. delegatas, kiek 
teko girdėti, dar čia, Ameriko
je, prabus iki Gegužės mėne
sio. Išvažiuoja Lietuvon Ge
gužės mėnesio vidurį. Reikia 
pasinaudoti jo tarpininkavimu 
ir siųsti aukas Vilniaus Gele- 
žinam Fondui per jį, kad įra
šytų į Aukso Knygą. Nebūti
nai kiekvienas turi aukoti po 
tiek kiek paaukojo J. J. Smai
lis, m už mažesnes sumas Auk
so Knygon įrašo, tik į kitus 
skyrius.

VVS. delegato V. Uždavinio 
adresas šitoks:

Mr. V. Uždavinys,
46 Fifth Avenue, 

New York
Ten galima pasiusti aukas 

pervežimui į'Lietuvą.

City

O. P

Floridoje šią žiemą da
rė bandymus užrekorduo- 
ti paukščių garsus tenaiti- 
niuose miškuose. Tą pasi
kėsinimą daro du Cornell 
universiteto mokslininkai, 
įsitaisę tam tikrą troką su 
visais aparatais viduje. Ji 

i pastatę krūmuose, išdėję 
medžiuose r e k o r d avinio 

Į prietaisus, savo darbą at
lieka pasekmingai.

RADIO
“Margučio”

RADIO PROGRAMAS
Sekmadieniais nuo 2:15 po pietų

(3:15 rytinių valst. laiku)

šiokiais vakarais 7:00 vai.
Jrytinių valstijų laiku 8 v.)

Stotis WIND, Gary, Ind.

MIKAS PETRAUSKAS, 61 m. 
amžiaus, mirė 
buvo kilęs iš 
kijoje.

*. *
MIRIMAI WYOMING KLO
NYJE, PENNSYLVANIJOJ

(Prisiuntė Nienius)

MAKARAS Stepas, 42 metų. 
RIGELIS Vincas, 39 metų. 
ŽEERAUSKIENĖ Marė, 43 m. 
SALUTA Kazys, 56 metų. 
RAMANAUSKIUTĖ Veronika, 

15 metų.
ŽEMAITIS Mikas, 69 metų.
JANKAUSKIENĖ Elzbieta, 39 

metų.
NAVICKIENĖ Marė, 80 metų. 
MISEVIČIUS Kazys, 40 metų.

(Plačiau apie juos IVyoming 
Klonio žiniose)

PAČESA Vincas, mirė Kovo 1 
bu-

Lietuvoje. Jis 
Palūžės, Dzu-

*

d., New Britair, Conn., 
vo 45 metų.

BUDRIENĖ Katrina, 74 
tų, mirė Vasario 24, 
roit, Mich.

SAVICKAS Longinas, 55 
tų, mirė Vasario 27, 
Britain, Conn.
no rėd., Amerikoje išgyve
no 35 metus.

me-
Det-

me-
New 

Gimęs Kau-

STASELEVIČIUS Ignas, už
muštas automobilio 19 Va
sario, Kenosha, Wis., buvo 

•61 metų.
BUTKUS Juozas, 55 metų, mi

rė Vasario 7, Utica, N. Y. 
Paliko brolį
Brooklyn, N.

Stasį Butkų, 
Y.

Do-
Cle-

me-

ALEKSANDRAVIČIENĖ 
micelė, 37 metų, mirė 
velande Kovo 27 d.

LESINSKIENĖ Katrė, 48
tų, mirė Clevelande Kovo 27.

BELIAUSKAS Motiejus, 55 m. 
mirė Clevelande, Bal. 2 d.
(Daugiau apie juos vietinė
se žiniose.)

ANTANAITIS Antanas, mirė 
Kovo 11, Chicagoje, sulau
kęs pusės amžiaus. Gimęs 
Panevėžio aps„ Naumiesčio 
par., Gustonių k.

STRIKOLIENĖ Lena, 45 me
tų, mirė Kovo 11, Chicago
je. Gimus Raseinių apskr. 
Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

KAZLAUSKAS Kazys, mirė 6 
Kovo, Shenandoah, Pa.

VITKAUSKAS Jonas, mirė 8 
Kovo, Shenandoah, Pa.

LABELIUNAITĖ Albina, mi
rė Vasario 15 d., Worcester, 
Mass. 17 metų.

MARCINKEVIČIUS Vincas, 
mirė Kovo 1, Scranton, 
6 metų. Suvažinėtas 
vėje.

Pa., 
gat-

Ko-
Gi-

Ona, mirė Ko-VAIČIULIENĖ
vo mėn., Duryea, Pa.

AGURKIS Jonas, -mirė Kovo 
m., Kingston, Pa. Amerikoj 
išgyveno 40 metų.

KUDOBA Jadviga (po tėvais 
Sapaliutė), mirė Kovo 7 d., 
Chicagoje, 47 metų. Gimus 
Švenčionių apsk., Tverečiaus 
par., Didėji Sala km. 
rikoj

DIŠIAI,
mirė
pusės
mus Panevėžio apsk., Suba
čiaus par., Pajuodžio kaime. 
Antanas gimęs Par.ev, ap., 
Pumpėnų par., Varakojiškių 
k. Amerikoje išgyveno 24 
metus.

STULGA Juozas, mirė 12 
vo, Chicagoje, 49 metų, 
męs Tauragės ap., Kvėdar
nos par., Vizdaugų kaime.

BERŽINSKAS Pranas, mirė 
Kovo 13, Chicago, III., 56 m. 
amžiaus. Gimęs Rusijoje, 
Minsko gub. Amerikoje iš
gyveno 27 metus.

BRIEDIS VIKTORAS, mirė 13 
Kovo, Hollywood, Cal. Už
muštas - automobilio. Ginies 
Chicagoje.

Ame- 
išgyveno 25 metus.
Antanas ir Emilija,

Kovo 6 d., Chicagoje, 
amžiaus. Emilija gi-

VAINAUSKAS Antanas, mirė 
Vasario 25 d., Pittsburgh, 
Pa.

BULOVIENĖ Teodora, 45 me
tų, mirė Kovo mėn., Brook
lyn, N. Y.

STASIUI.AITIS Kazys, mirė 
Kovo 6 d., Chicagoje, pusės 
amžiaus. Gimęs Šiaulių ap., 
šaulėnų par., Daujačių kai
me. Amerikoj išgyveno 36 
metus.

ŠINKŪNAS Jonas, mirė pir
momis dienomis Vasario, 
Berisso, Argentinoj. Gimęs 
Biržų aps. Liko žmona ir 
du vaikučiai.

KEDANIS Juozas, mirė Kovo 
13, Frackville, Pa.

MILERIENĖ Uršulė, mirė 
Kovo, Brooklyn, N. Y.

NORBUTAITĖ Stefani ja, 
metų, mirė Kovo 14.
mušta automobilio nelaimėj 
Chicagoje. kur 
mus.

13

21 
Už-

ir buvo gi-

ŠLEKYS Juozas, 
rio 12, Buenos 
gentinoj, 33 metų. 
Vabalninko vai.,

MARTINAITIENĖ 
mirė 15 Kovo, 
pusės amžiaus,
nevėžio ap., Upytės p., Vaiš- 
vilčių k. Amerikoj išgyve
no 33 metus.

mirė Vasa- 
Aires, Ar- 

Gimęs 
Klingių k.
Domicėlė,
Chicagoje, 

Gimus Pa-

PASERPSKIS Juozas, mirė 9 
Kovo, Chicagoje, 48 metų. 
Gimęs Liudvinavo m., Mari
jampolės ap.

DOBILAS Juozas, mirė Kovo 
10, Chicagoje, 44 metų. Gi
męs Mafijampolės ap., Plu
tiškių p., Vasiliaučiškių k. 
Amerikoj išgyveno 24 m.

VISKONTAS Vladas, mirė 10 
Kovo, Chicagoje, 35 metų.

LUŽECKIS Izidorius, 51 me
tų, mirė Kovo 10, Brook
lyn, N. Y.

Asmeniškai lydima

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Milžinišku ekspresiniu lavų

BERENGARIA Birželio-June 19
Išplauk'a iš New Yorko tiesiai į Cherbourgų, 

o iš ten geležinkeliu Į Klaipėdą.

VAŽr'ET,T CUNARD ŠIAIS 
METAIS

Ekskursiją lydės žinomas ir nuodueniai kelionės reika- 
kalus patyręs vadas p. P. BUKSNAITIS.

Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausių laivų. 
Gražus kambariai, skanus ’ maistas ir puikus 

Cunard natarnavimos 3-s klasės keleiviams.
Tik šešios dienos vandeniu! 

Platesnių paaiškinimų suteiks arčiausias 
agentas, arba

Cunard-White Star
1121 EUCLID AVĖ. 
CLEVELAND, O.



GERB. SPRAGILAS UŽ
KVIESTAS Į AKRONĄ, 
PICBURKĄ, DETROI

TĄ IR KITUR
Alo! sveiki gyvi, gerbia

mieji! čia kalba gerb. 
Spragilas iš radio stoties 
DRV, Klyvland, Ohoho.

N e n usistebėkit, gerbia
mieji, kad aš įsitaisiau ra- 
dijušą, tai dabar galėsiu 
pasiekti visų Lietuviškų 
kolonijų kampus ir galus, 
šonus ir užkampius.

Mainosi laikai ir gerb. 
Spragilas su jais. Iki šiol 
aš tik raštu galėjau jus pa
siekt, o dabar oro bango
mis mano žodžiai kaip žir
niai birs jums Į ausis iš vi
sokių dėžių, didelių ir ma
žų, pastatyti! jūsų namuo
se pasieniuose.

Laikraštį išleist ir rašyt 
gali kad ir žiopliausias, bi- 
le tik moka pakrevezot, ale 
turėt savo radijušą tai jau 
didelė garbė. O šita gar
bė man priklauso.

'gj
O dabar pasakysiu kaip 

man sekėsi Amerikos sta- 
lyčioj Vašingtone. Nuskri- 
dom su gerb. Redaktorium 
į tą šlaunų miestą, nutu- 
pėm prie Jurgio Vašingto
no paminklo, ir girdžiu:

— Aš dabar einu apžiū
rėt miestą ir aplankyt vi
sas vietas; tu čia būk’ ir 
žiūrėk savo lėktuvą, — sa
ko jis.

— Ir aš noriu matyt vi
są miestą ir papasakot sa
vo Įspūdžius visuomenei; 
aš nenoriu čia tupėt, — sa
kau aš.

— Taip sutarėm: apie 
Vašingtoną rašysiu aš, tu 
esi mano tik pilotas ir ne
norėk vaikščiot su manim 
į tas vietas kur aš eisiu,— 
sako jis.

— Aš nenoriu gryžt ne
matęs šio miesto ir nepa
rašęs savo Įspūdžių, — sa
kau aš.

— Man negalvoj, daryk 
ką nori, bet apie Vašingto
ną. tavo raštai “Dirvoj” ne- 
tifps, — sako jis.

Tai matot: tai lygybė, 
tai demokratiškumas, po 
pat akių paminklo įsteigė
jo demokratiškiausios ša
lies pasaulyje!

Norėjau šokt sau atgal’ 
į savo, oroplaną, palikt Re
daktorių vieną, ir gryžt Į 
Klyvlandą. Ale užėjo ge
ra mislis: Tegul jis eina 
sau tyrinėt Vašingtoną iš 
vidaus, o aš pasikelsiu į 
orą ir patyrinėsiu miestą 
iš viršaus.

lįi
Ir taip padariau, o ką 

patyriau tai jus nusistebė- 
sit:

Kai aš ėmiau keltis auk
štyn, žemė smuko žemyn, 
visi namai liko prie žemės. 
Dangus artėjo, žemė tolėjo. 
O iš viršaus pamačiau: vi
si Vašingtono namai turi 

j stogus, iš kurių kyšo ka- 1 minai, o kaip kur atsikišęs 
ir bokštas Į mane. Miesto 
gatvės eina Į rytus ir vaka
rus, į pietus ir šiaurę ir 
kaip kur dar pastrižai Į 
vieną ir kitą kraštą. Pro 
miestą teka upė pilna van- į 
dens, per ją eina keli til
tai, o šone upės padarytas 
didelis prūdas, turbut pre-

zidentui žuvaut. Iš oro 
matyt net trys valstijos, 

i ba čia visos susieina.
Ale daugiau ir nepasa- 

i kosiu apie Vašingtoną, ba 
j gerb. Redaktorius gali ne- 
1 talpint, kad nesugadinčiau 
jam pačiam biznį, ba tada 
niekas neskaitys jo para
šymų.

Misliu sau: aš verčiau 
pasidarbuosiu daugiau ap- 

i rašymui Amerikos Lietu- 
Į vių stalyčios Čikagos, kai 
nulėksiu Į Margučio biliiu- 
šą.

Taigi, nors su piktumu, 
išlaikiau savo žodį nuga
benti gerb. Redaktorių Į 
Vašingtoną ir pargabenti 
atgal Į Klyvlandą.

Ale pargryžęs namon ra
dau kelias gromatas iš ap
linkinių miestų. Tuoj plė
šiu, žiuriu ir randu:

Gromatoj iš Akrorlo pa
sakyta :

“Gerb. Spragile: Tam
sta trankaisi po Vašinkto- 
nus ir Čikagas, ale užmir
šti savo geriausį artimiau
si kaimyną Akroną, kur 
yra visko pamatyt: nuo 
durniausio bolševikėlio iki 
aukščiausių dirbtuviij ka
minų ir gražiausių vietų”.

Gromata .iš Picburko sa
ko:

“Gerb. ponas Spragile: 
Neužmiršk ir musų, jeigu 
manai lankytis kituose to
limuose miestuose. Oru at
skristi iki musų tik pusva
landis laiko. Lauksim iki 
pasimatymo, ir kai atlėksi 
parodysim viską.... ” /

Gromata iš Detroito ra
šo:

“Musų garsų miestą vi
si užmiršta, tik kai kada 
atsilanko bolševikai padau
žos pinigų pasirinkt. Tai
gi gerb. Spragile, atskrisk 
pas mus, per ežerą netoli, 
tik žiūrėk neįkrisk. Pra
šom duot žinot kada atke
liausi.”

Neatsiliko su pakvieti
mais ir Youngstownas ir 
Daytonas. Taigi žmogus 
dabar imk ir persiplėšk: 
kur pirmiausia keliauti, ką 
aplankyti? Ką tuose mie
stuose rasi gero kad verta 
butu rašyti ar pasakoti?

Padūmosiu, pamislysiu ir 
sugryžęs iš Čikagos pažiū
rėsiu ką galėsiu padaryti.

Kitą kartą išgirsit mane 
apsakant apie visus pripot- 
kus Čikagoj “Margučio” 
bilijušo sukaktuvėse.

J. O. SIRVYDO BIO
GRAFIJAI AUKOS
Laikas nuo laiko spaudoje 

pasirodo visuomenės veikėjų 
balsų apie velionies J. O. Sir
vydo biografijos išleidimą, šį 
kartą norime pranešti kad dar
bas eina. Veikėjams reikia 
tik truputį smarkiau sukrusti, 
ir greitai bus darbas baigtas 
sukeliant reikalingą pinigų su
mą knygos išleidimui. Knygai 
medžiaga ruošiama, ir norima 
knygą išleisti apie pabaigą šių 
metų.

Prie pirmiau paskelbtų kny
gai prenumeratorių šį 
pridavė aukas šie:

Generalinis Konsulas
J. Budrys ................ ..
P. L. Pivarunas, iš

Pittsburgh, Pa. ... 
J. Pranokus ................
C. Kairys ....................
P. Gedvilas ................
J. Anumas ................

VISO ......................
Sirvydo Biografijos Komitetas 
336 Union av., Brooklyn, N.Y. 
J. Sagys P. Narvydas

Pirmi. Ižd.

kartą

. 5.00

. 1.00

. 1.00

. 1.00

. 1.00
$14.00

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

LIETUVOS SPORTININKAI 
GATAVI AMERIKON 

Atvyks Garsus Europoje Sklandytojas 
Pyragius Oro Sporto Programui

Kaunas. — Praeitais metais 
Lietuvoje viešėjęs
Lietuvių Olimpiados komiteto 
pirmininkas Adv. J. Bagdžiu- 
nas-Borden pakvietė į Ameri
ką atsilankyti Lietuvos spor
tininkus ir sportinės aviacijos 
atstovus, šis pakvietimas bu
vo labai nuoširdžiai priimtas 
ir Lietuvos sportininkai bei 
sportinės aviacijos atstovai 
pradėjo ruoštis savo kelionėn. 
Kūno kultūros rūmai, kurie 
jungia visus Lietuvos sporti
ninkus, paskyrė sportininkų 
komandą, atstovauti- Lietuvos 
sportui Amerikoje. Draugo į 
sportininkų komandą yra įra
šyti jau du sklandytojai: Jonas 
Pyragius ir Bronius Oškinis, o 
jų pavaduotoju paskirtas An
tanas Paknys.

Lietuvos sklandytojų vyki
mui į Ameriką šiuo metu Kau
ne statomi du nauji sklandy
tuvai, kuriuos sklandytojai kar
tu su savim vešis į Ameriką. 
Vienas sklandytuvas kaštuos 
11,000, o antras 9,000 litų, tai 
abu kartu kaštuos 20,000 litų. 
Abu sklandytuvai statomi ne
seniai įsteigto fondo lėšomis, 
dėl to jie bus ir pavadinti tais 
vardais kuriais pageidaus stam
biausieji sklandymo fondo rė
mėjai. Lietuvos sklandytojai 
Amerikoje rodys sklandytuvo 
išvilkimą stovinčiu ir važiuo
jančiu automobiliu, velkamą 
skridimą su lėktuvu, aukštąjį 
pilotažą ir terminiškąjį skrie
jimą. Tam reikalui iš Lietu
vos bus nusivežti visi prietai
sai.

Kadangi sklandymo sportas 
ir Amerikoje yra dar visai ma
žai išsiplėtojęs tai galimas da
lykas Lietuvos sklandytojais 
suįdomins ne vien Amerikos 
Lietuvius bet ir kitus Ameri
kiečius. Taigi, Lietuvos sklan
dytojams gali tekti nors dali
nai Europos sklandymą atsto
vauti Amerikoje. Ligšiol iš
Europos į Ameriką 1928 me
tais buvo nuvykę tik Vokie
čių sklandytojai. Dabar gi
Lietuvos sklandytojai, supras
dami savo kelionės reikšmę ir 
atsakomybę nori tinkamai įreng
ti savo sklandytuvus ir patys 
gerai pasiruošti. Savo pasi
ruošimą, prieš išvykdami į A- 
meriką sklandytojai parodys ir 
Lietuvos visuomenei, kai 
ne Gegužės mėn. įvyks 
ei jos šventė.

Lietuvos sklandytojai
meriką išvyks Birželio-Liepos 
mėn. Tsb.

Amerikos

Kau- 
avia-

i a-

LIETUVOJE STEIGIAMAS 
ŽEMĖS ŪKIO MUZIEJŲ

Kaunas. — Lietuvos žemės 
ūkio rūmai neseniai iškėlė klau
simą artimiausiu laiku įsteigti 
žemės ūkio muziejų, kuriame 
butų galima pavaizduoti visas 
ūkio sritis. Muziejuje bus su
dėti visų Lietuvos ūkio įran
kių, visų javų, sėklų, vaisių, 
namų pramonės ir kitų dirbi
nių pavyzdžiai. Toki žemės 
ūkio muziejai kituose žemės 
ūkio kraštuose jau seniai yra 
įsteigti. Tsb.

$5.00
||F PAIN -EXPE LEE R 'III
z; ųvk Re*, i

I 1 ’

r JA u. s.

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitį 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau-dojamas nuo 1867 metų.^ ll

b
. .x_q
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Gaunama
C. Pakeltis Vaistinėje

1117 E. 79th St. Cleveland.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—įdėkit 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.

OPERA TIKISI PADARYTI REKORDĄ Asmeniniai Lydimos

LIETUVOS LAKŪNAI DALY
VAUS EUROPOS SKLANDY

TOJŲ SĄSKRIDYJE.

Kaunas. — Neseniai Lietu
vos aero klubas gavo kvietimą 
dalyvauti tarptautiniame sklan
dytojų sąskrid.vje, kuris Įvyks 
Austrijoje, SalzbĮirge mieste. 
Aero klubas nutarė šiame są- 
skridyje dalyvauti. Į jį vyks 
žinomas Lietuvos sklandytojas 
J. Pyragius ir dar keli kiti 
sklandytojai, šiame sąskridy- 
je J. Pyragius skaitys paskai
tą apie sklandymo sportą Lie
tuvoje. Numatoma kad Euro
pos sklandytojų sąskridis įvyks 
Gegužės mėn. pabaigoje. Tsb.

Clevelandas patampa operos 
pasaulio sostine kuomet prasi
dės perstatymai didžiųjų operų 
atsilankius čia Metropolitan 
Opera Association iš New Yor
ko, miesto auditorijoje, prade
dant pirmadieniu iki šeštadie
nio, Balandžio 12 iki 17.

Kadangi šiuo atyeju dainuos 
patys pažymiausios operos pa
saulio žvaigždės, ir kadangi 
repertuaras parinkta sulyg vi
suomenės pageidavimo, prie to 
ir kainos pritaikytos žemiau
sios negu kada nors buvo ga
lima Metropolitan Operą ma
tyti, tikima šiuo atveju Cleve
lande sumušti visus pasauli
nius operos lankymo rekordus.

Operų repertuoras sekantis: 
BALANDŽIO 12, pirmadienio vaka

re — LE COQ d’OR ir CAVAL- 
LERIA RUSTICANA

BAL. 13, antradienio vakare — 
TRISTAN und ISOLDE

BAL. 14, trečiadienio vakare — 
FAUST

BAL. 15, ketvirtadienio vakare — 
AIDA

BAL. 15, penktadienį po
LOHENGRIN
Penktadienio vakare — 

BAL. 17, šeštadieni po
CARMEN
šeštadienio vakare — 

VATORE.

Pirmą kartą, Amerikoniškas 
Baletas pasirodys “Fauste”, 
“Aida”, “Mignon” ir ‘Carmen’.

Tarp žymiausių dainininkų 
kurie dalyvaus Clevelande yra
šie: Josephine Antoine, Hilda 
Burke, Kirsten Flagstad, Hel- 
en Jepson, Lily Pons, Elisa- 
beth Rethberg, Rosa Ponselle, 
Thelma Votipka, Karin Bran- 
zell, Bruną Castagna, Doris 
Doe, Anna Kaskas, Helen 01- 
heim, Gladys Swarthout, Irra 
Petina, Arthur Carron, Rich- 
ard Melchior, Giordano Paltri- 
neri, Richard Bonelli, George 
Cehanovsky, Louis D’Angelo, 
Ežio Pinza ir kiti.

Tikietai dabar gaunami, nuo 
$1 iki $6, parduodami Union 
Trust Bank salėje, prie Euclid 
ir East 9th St.

MIGNON 
pietų —

IL TRO-

NEW YORK-KLAIPĖDA
per Gothenbuhgą, Švediją

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus j laivą New Yorke išlipti 

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d.
Iš New Yorko Į Klaipėdą

Laivo nemainant

ri

J

Iš

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Gothenburgo geležinkeliu per Šve

diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš Kai. 
maro, 1934 m. statytu garlaiviu Man 
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą. <

EKSKURSIJAS UŽGYRfi 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTU 

SĄJUNGĄ AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos sun 
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba Š. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
DROTTNINGHOLM .......... Bal. 17
GRIPSHOLM ................ Gegužės 1
DROTTNINGHOLD ........ Geg. 15
GRIPSHOLM ............. Gegužės 29

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center,
Chicago, III.
Boston, Mass.
Detroit, Mich.

N. Y. City
181 N. Mchig'an Av.

154 Boylston St.
107 Clifford St.

“Dirvą” galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metą.

"Vadovaujanti filmų artistai labiausiai
mėgsta Luckies”

eseniai buvo padaryta

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

Didesnę metų dalį aš gyvenu pajūry, ir 

beveik nėra tos savaitės galo, kad neužsuktų 

keletas draugų. Suprantama, svečiams aš 

laikau namuose kelių rūšių cigaretų', bet 

Luckies išnyksta pirmiausiai. Aš manau, jog 

tai nieko nepaprasto, kad Luckies yra 

mėgiamiausiais, kadangi dauguma filmose 

mano draugų atrado, jog ilgos pratimų ir 

filmavimo valandos studijoj gerklę labai 

apsunkina. Vadovaujanti filmų artistai la

biausiai mėgsta Luckies, nes jie yra lengvu, 

užjaučiančiu jauslias gerkles, užsirūkymu.”

DAV1D O. SELZNICK’O SPALVOTOS 
FILMOS “A STAR IS BORN” ŽVAIGŽDĖ

savarankiškas tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų - advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą. 

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Gaynor, 
kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ



4 DIRVA

CLEVELANDE NUPI
GINTA ELEKTROS

20 METŲ ATG AL -
“AMERIKA STOJO K A- 
^RAN” — toks gandas 

pasklido Amerikoje ir vi
same pasaulyje Balandžio 
6 d. 1917 metais — 20 me
tų atgal.

Taigi, jau suėjo 20 metų 
sukaktuvės nuo to didžio 
istorijoje įvykio. Jis pa
keitė pasaulio istorijos ei
gą ir buvo tiesioginė prie
žastis atgauti Lietuvos ne
priklausomybę.

Vokietijai karą paskelbė 
Prezidentas Wilson, sto
damas Aliantų pusėn.

Dabar nėra Wilsono ir 
kitų dviejų prezidentų bu
vusių po jo — dabar jau 
penktas prezidentas šią ša
lį valdo. Dabar Lietuva 
gyvena 20-tą metą savo 
nepriklausomybės.

Dabar Lietuvos valsty
binis ženklas — Vytis — 
išdidžiai kabo tame pačia
me Washingtone, ties inei- 
ga į vieną namą, kuris yra 
Lietuvos Valstybės namas, 
Lietuvos savastis, Lietuvos 
Pasiuntinybė, kuri tarpi
ninkauja Lietuvos ir Su
vienytų Valstijų santikiuo- 
se, kaip valstybė su vals
tybe. Tame pačiame Wa- 
shing'tone, 'kur Wilsonas 
valdė ir kur jis paskelbė 
Vokiečiams karą ir vėliau 
savo garsius “14-ka punk
tų”, reikalaujančių ma
žoms ir pavergtoms šalims 
apsisprendimo teisės, dabar 
Lietuva pripažinta ir mes 
ten daugiau ne ■>e neži
nomi kokios kit valsty
bės pavergti pava.diniai.

* * tt

Tame kare kentė visas 
civilizuotas pasaulis. Grei
čiausia atsigavo Amerika, 
nors mokesčių našta ir da
bar Amerikos žmones sle
gia ir slėgs per eilę metų.

Prisidėjimas karan Suv. 
Valstijoms atsiėjo 45 bili
jonus dolarių. Išžudė 126 
tūkstančius vyrų, 234,300 
kitų sužeista.

SUVIENYTOS AR 
JUNGTINĖS?

Lietuvos spauda ir su 
maža išimtimi Amerikos 
Lietuvių spauda klaidingai 
Amerikos valstybę vadina 
Jungtinės Valstybės arba 
Jungtinės Valstijos.

Rašyti “Valstybės’’ yra 
visai klaidinga, nes čia yra 
susivieniję buvusios paski
ros kolonijos iš beveik tų 
pačių žmonių. Jeigu įvyk
tų koks susivienijimas Eu
ropoje ten galima butų sa
kyti Valstybių susivieniji
mas arba sąjunga.

Amerikoje jokių valsty
bių nebuvo kada sudaryta 
kolonijų susivienijimas.

Apie patį žodį Jungtinės 
ar Suvienytos.

“Suvienytos” Angliškoje 
kalboje tiksliausia išsiver
čia United.

“Jungtinės” išsiverčia į 
teisingą žodį Joined, kas 
reiškia ir sujungtos.

Keistai skambėtų jeigu 
Amerikos Lietuvių susivie
nijimai organizacijos butų 
vadinama Susijungimais.

Reikšmę žodžių Jungti
nė arba Jungtinės gali pa
daryti net paprastas neli- 
teratas Lietuvis. Jungti, 
sujungti galima daiktus, o 
žmonės vienijasi.

Todėl tai “Dirva” laiko
si seniau priimto ir savo 
supratimu teisingesnio pa
vadinimo: Suvienytos Val
stijos.

TEISINGAI PASAKĖ
Dr. William M. Lewis, 

Lafayette kolegijos prezi
dentas, pasakė:

“Tie 38,000 žmonių kurie 
šymet bus automobilių už
mušti ar užsimuš, tie 700,- 
000 jaunuolių žemiau 21 
metų amžiaus, suimamų už 
kriminališkus darbus, musų 
užpildyti beprotnamiai, ir 
musų savižudystės — yra 
tai dalis kainos kurią mes 
mokame už savo neapgal- 
vojamą skubėjimą.”

NĖRA TO BLOGO
Eastman Kodak Co. la

boratorijos, Rochester, N. 
Y., išdirbo sintetišką šeškų 
smarvę, kuri bus, naudoja
ma persergėjimui požemi
nių darbininkų nuo gaisro.

Kasyklose, kur negalima 
girdėti persergėjimo garso 
bus paleista ta smarkė at
sitikime gaisro, ir gretimai 
dirbanti darbininkai tuoj 
galės gelbėtis.

Moterys Anglijoje dau
giau ir daugiau pradeda 
užimti daržininkų vietas ir 
moksliškai vedamų ūkių 
vedėjų vietas.

JAUNAMEčIAI 
NUSIŽENGĖLIAI

Suv. Valstijos šiandien 
susiduria su svarbiu klau
simu — kaip išgelbėti jau
nimą nuo palinkimo į pra
sižengimus.

“Tai yra klausimas ku
riuo turi susirūpinti tai
kos palaikytojai ir bendrai 
piliečiai”, sako Maj. W. H. 
Drane Lester, narys Fede- 
ralio Investigacijų Biuro.

Iš kiekvienų penkių kri
minalistų vienas vaikinas 
ar mergina yra žemiau 21 
meto amžiaus, sulyg Fede- 
ralių statistikų. 1935 me
tais arti 400,000 jauniklių 
tapo areštuota už visokios 
rušes kriminalinius prasi
žengimus.

“Ir visi tie prasižengi
mai”, sako Mai. Lester, 
“nebuvo tai vaikiški išsišo
kimai ar maži nusižengi
mai. šešiasdešimtas nuo
šimtis tų paklydusių jau
nuolių buvo areštuoti už 
pačius didžiausius krimi
nalinius prasižengimus.”

Jo patarimas, sulaiky
mui jaunimo nuo slydimo 
į tą padėtį yra parupini- 
mas vaikams atitinkamų 
aplinkybių ir platesnio mo
kymo, apimant ir pilietiš
kas pareigas ir pagarbą įs
tatymams ir tvarkai.

Myslė: Kojos akmeni
nė^. liemuo medinis, akys 
stiklinės, kepurė šiaudinė.

• Troba.

Mes buvome tauta nuo Marių iki Marių, 
gyvenome, kovojome, laimėjom.... 
Vėliau kiti mus požemiuos uždarė..,. 

Tylėjom ir kentėjom.
Tiktai ne kartą kilnus tautos sūnus 
vergijos rūmo sienas rankom griovė, 
ir šaukdami pagalbon Dievą ir perkūnus 
kovoti nesiliovė....
Bet nors ir tvirtos buvo tų karžygių

rankos, 
kalėjimas negriuvo, pančiai vis tvirtėjo, 
tiktai staiga aukštai rustus dangus 

nublanko, 
nuo audra, gaisrų, vėjo ...
Praūžęs viesulas griuvėsius tepaliko, 
ir pelenais nuklojo brangiąją tėvynę, 
bet nuostabios ir gražios buvo tos Velykos 
kai savo laisvę gynėm.
Pavasarių keliolika atėjo ir praėjo; 
mes drąsus ir jauni gyvenimą vėl kuriam, 
ir nors daugybę metų vargom ir kalėjom, 
su šypsena Į ateitį težiurim.
Nes mes juk buvome tauta nuo Marių iki 

Marių, 
nūn musų galios nepalenks joks vėjas! 
Savo šešioliktos Vasario 
mes patys juk kūrėjai.

“M.V.” Petras Babickas.

TAVO AKYS
Tavo akys — pavasario šventė, 
Tavo akys — dangaus šypsena....
Ak, kaip sunku be jų man gyventi— 
Mano sieloj be jų — sutema....
Tavo akys lyg tyra miražas, 
Sužibėjo padangėj manoj. 
Širdis liko jų amžinas pažas 
Vien tik jas mini meilės dainoj.
Tavo akys pasaulio platybė, 
Šviesus džiaugsmas ir laužo ugnis.
Tavo akys — mirtis ir gyvybė, 
Jose visa manoji buitis.

“J. Karta” Bronė Kuprytė.

KAINA
t* i

Clevelando ir penkių aplin
kinių apskričių gyventojai ta
po maloniai nustebinti Balan
džio 3 d., kuomet Illuminating 
Company paskelbė numažinimų 
elektros kainos namams ir iš- 
dirbystčms. Numažinta kaina 
prasideda su Gegužės 1 diena.

Kokia tai lenktynė butų ir 
kas ką stengiasi sukonkuruoti, 
elektros naudotojui nesvarbu, 
tačiau elektros naudotojams 
šis kainos numažinimas išeina 
1 gerą.

Reikia pasakyti kad Cleve
land Electric Illuminating Co. 
yra vienatinė iš kitų visų vie
šų reikmenų korporacijų kuri 
pasekmingai ir tvarkiai biznį 
vesdama stengiasi savo pelnus 
grąžinti savo naudotojams pa
vidale kainų sumažinimo.

Ji sumažino namų naudoto
jams elektros kainą jau šešis 
kartus nuo 1920 metų, taip 
kad dabar Clevelando plačios 
srities elektros naudotojai tu
ri vieną iš pigiausių kainų vi
soje šalyje. Tuo gi tarpu pa- 
aiški kad čia elektros sunau
dojimas užima vietą tarp pa
čių aukščiausių.

Illuminating Co. vedėjas p. 
Cravvford praneša kad jų kom
panija padarė tokį kainų su
mažinimą tikslu išjudinti žmo
nes naudotis elektra kuodau- 
giausia.

Illuminating kompanija, sa
ko jis, nori kad žmonės tais 
sutaupomais pinigais galės nu
sipirkti ir įsitaisyti sau įvai
rius elektriškus naminius pa
dargus, kaip šaldytuvus, pe
čius ir kitką, šituo budu Illu- 
minating Co. tikisi gauti atgal 
dalį tų pinigų kuriuos ji, apie 
$900,000, atiduoda elektros su- 
naudotojams.

Ilgas laikas jau kaip eina 
byla ir pasįangos priversti 
antrą viešų ^reikmenų, gazo, 
kompaniją numažinti kainą už 
naudojamą gazą Clevelando 
srityje, bet ta kompanija, kai 
tik buvo pajudinta sumažinti 
kainą, iškėlė savo reikalavimą 
leisti jai gazo sunaUdotojams 
kainą pabranginti, kuomi, gal 
būt, norėjo užkirsti kelią nu
mažinimui kainos, tikslu gau
ti užtvirtinimą dabar jos ima
mų kainų.

Illuminating Company iš ki
tos pusės turi pasižymėjimą 
kainų mažinime, ir dabar vėl, 
savanoriai, niekeno neragina
ma, paskelbė kainų nupigini- 
mą.

LATVIAI NORI LIE
TUVOS SEZONINIŲ 

DARBININKŲ
Keletą praėjusių metų po 

kelis tuksiančius darbininkų 
kasmet išvykdavo iš Lietuvos 
į Latviją vasaros sezono že
mės ūkio darbams. Tačiau pa
stebėta kad išvykus darbinin
kams į Latviją vasaros metu 
trūksta darbininkų Lietuvos 
provincijoje žemės ūkio dar
bams dirbti. Todėl Lietuvos 
vyriausybė nusistatė šiais me
tais darbininkus į Latviją neiš
leisti.

Nežiūrint į tai Latvijos že
mės ūkio rūmai prašo leisti į 
Latviją sezoniniams ūkio dar
bams keletą tūkstančių darbi
ninkų. Į prašymą Lietuvos 
vidaus reikalų ministeris atsa
kė kad šymet Lietuvos darbi- j 
ninkai į Latviją nebus leidžia
mi, nes Lietuvoje nėra ūkio 
darbininkų, kurie užpernai ir 
pernai tarnavo pas tuos pačius 
Latvių ūkininkus ir, pasibai-. 
gus tarnybai, pasirašė sutartis i 
šiems metams. Jie trumpam 
laikui buvo parvykę į Lietuvą . 
pas savuosius. Tokiems dar
bininkams kurie iš anksto yra 
pasirašę su Latvijos ūkininkais 
samdos sutartis, ir šymet duo
damas leidimas išvykti į Lat
viją. Jiems duodamas ir pa- 
pigimmąs važiuoti geležinkeliu. 
Latvijos ūkininkai Lietuviais 
darbininkais labai patenkinti.

RECENZIJA DAINŲ 
RINKINIO

SLAVONIC REV1EW žurnale (Liepos mėn. 
1936 m.) telpa gana įdbmi recenzija Lietu

viškų dainų rinkinio Angliškame vertime, už- 
vardytame sekančiai:

THE DAINA: An Anthology of Lith
uanian and Latvian Folk-songs. With 
a critical study and preface by Uriah 
Katzenelenbogen. With an introdue- 
tion by Clarence A. Manning. Chicago, 
Lithuanian News Pub. Co. (1935) Pp. 
XII, 165.

Recenziją paruošė Prof. Harold H. Ben- 
der, Princeton’o Universiteto žymus filologas 
ir Lietuvių draugas. Progai pasitaikius ger
biamas mokslininkas tvirtai užstojo Lietuvius 
nors su knygos recenzija, nes tame Slavų žur
nale nuolat paniekinama viskas kas tik Lietu
viška, ir kai kada stačiai jame rašoma kad Lie
tuvių pasaulyje nėra. Prof. Bender’io parašas 
ir universiteto vardas po recenzija priduoda to
kios svaros ką eilinis žmogus negali padaryti. 
Privatišku susinešimu Prof. Bender pažymi kad 
Slavai nesidomėja Lietuvių kalba ir >visai neno
ri jos pripažinti. O musų kalba, anot jo, esan
ti labai verta susidomėjimo per tai kad ji se
niausia kalba Europoje. Jo rezencija seka:

“DAINOS” autorius yra sūnūs tėvo gimu
sio Lietuvoje ir motinos gimusios Latvijoje, lai
mingas .susidėjimas šios rūšies lyrinės poezi
jos studijoms, o ta poezija nieko sau lyginasi 
su kitais kuriniais visuotinoje literatūroje. Kal
bamos dainos kai kuomet prastos, bet visuomet 
aiškios ir savaimingos, rodančios savyje atspin
dį kaimiško gyvenimo, ir jos turi gražumą ir 
vieniškumą jau pačios savyje. Kai kurios iš 
jų išlikę ne tik iš Viduramžių laikų, bet ir iš 
priešistorinių Indo - Europėnų gyvenimo. Jos 
beveik visuomėt liūdnos, žodžiais ir muzika, tai 
Lietuvių ir Latvių istorijos vaisius. Nėra ko 
stebėtis kad abu, Katzenelenbogen’as ir Prof. 
Manning apsirinka savo nuožiūromis rašydami 
apie tautišką ir politišką dainų savybę, šalys, 
tautos, veislės sumakliotos su žmonėmis, kultū
romis ir kalbomis.

x Tačiau, vienas dalykas aiškus jog šios Bal
tiškos dainos niekuomet nebuvo gerai žinomos 
ir suprantamos Vakarų Europoje ar Ameriko
je. Vokiečiai, ar Vokiškai kalbantieji žmonės, 
budo pirmtakunai Lietuvių tautinės dainos ty
rinėjime: literatūroje, Lessing, Herder, Goethe, 
Chamisso, Sudermann; rinkiniuose, Ruhig, Nes- 
selmann, Rhesa, Bartsch; muzikoje, Schumann, 
Chopin, Schubert; kalboje, mokslinčiai (užrašy- 
tojai irgi) kaip tai Schleicher, Bezzenberger, 
Leskien, Brugman, kurie padėjo pamatus mo
derniškam griežtam ir grynam moksliškam stu
dijavimui ir palyginimui seniausios Indo-Euro- 
pinės kalbos kuri šiandien dar kalbama. Kai
miečiai, dainuotojai šių Lietuviškų dainų, dar 
tebedainuoja septynis linksnius, tris skaičius ir 
daugybę žodžių ir tarimų kurie negali būti pa
lyginti šioje pusėje senovės Graikų kalbos ar 
ar Indų Sanskrito.

Šis dainų rinkinis yra istorinis, įdomus ir 
svarbus; turtingas bibliografija ir praeities nu
sidavimu iš socialinės ir politinės srities. Veika
las padalintas į dvi dali; Lietuvių Daina ir Lat
vių Daina. Lietuvių dalyje įžangoje telpa sky
riai apie mitologiją, istorijos nusidavimus, bu-1 
dus, meną ir kalbos madą, ankstyvus rinkinius 
ir vertimus, dainos, prasiplatinimą, leidinius; 
Latvių dalyje patiekiama skyriai apie mitolo
giją, Latvių svetimą jungą, kaimietiją ir vergu
vę, budus ir burtus, dainos dainavimą, ketur
eilę dainą, ankstyvus rinkinius, leidinius. Galiau 
vienai daliai seka vertimas Anglišku eiliavimu, 
o tos dalys suskirstytos šiokiomis temomis, kaip 
tai dainos mitologiškos, istoriškos, kariškos, liū
desio, darbo dainos ir tolygiai. Delei šių verti
mų reikia net pagirti. Jie palaiko esmę ir nuo
taiką originalų, ir jie patys dažnai yra tikra 
poezija.

Veikalo įžanginė medegą turi tvirtinimą 
kaslink Baltiškos Dainos, jos kalbos, ir jos mi
tologijos santikiavimo su Indo-Europėnų pro
kalbe, bet tas tvirtinimas nepilnas, neaiškus ir 
pakraipos. Tėmykite sekamą:

(p. 3): ‘Kada mokslo vyrai sustatė saki
nius iš Sanskritiškų žodžių, gi kaimiečiai gyve
nanti apie Nemuną ir prie Baltijos Juros leng
vai suprato tuos sakinius. Filologai buvę nu
sprendę kad Lietuvių kalba esanti Sanskrito 
atskyla, bet dabar yra aišku kad Lietuvių kal
ba juo senesnė, ir tai gali būti tik įsivaizduota 
kad Lietuvių kalba esanti tolima teta Sanskri
to.’ Aprašymas kilmės, žodžio DAINĄ stačiai 
sumaišytas. Norš ir palyginimas dar nėra at

gali būti dvejojimo kad Lietuvių ir Latvių DAI
NA, reikšmėje bei mintyje (pirmiausia religiš
ka), Angliškai SONG, or FOLK-SONG, esanti 
tokia pat kaip Sanskrite DHENA, malda, dai
na, Vediška giesmė, Avestane DAENA, religi
ja, įdvasintas savumas (ego), giminingas su 
Sanskrito DHI, protas, mintis, apmąstymas, pa
sišventimas, malda, ir šaknis DHI, mąstyti. — 
žiūrėkite S. G. Oliphant, JAOS 32, 393 ff; Mau- 
rice Bloomfield JAOS 46. 303 ff. Katzene
lenbogen’as pats sako (p. 90):

"Kai kurios dainos, be abejonės, savu laiku 
buvo kunigų dainuojamos prie pagoniškų apei
gų, ir jos buvo aukštai įvertinamos gilioje se
novėje, kaip jau Latvių legendos ir dainos pa
rodo. Tas tūlas dainas sukurė gal patys kuni
gai’. Kaip ištikro buvo sukurta ir garbinama 
Indijos Vediškos giesmės. •

Veikalas nėra lygsvarus, kartais truputį 
naivus, bet patiekia Angliškai skaitančiam ge
rą vaizdą iš Baltijos Tautinės poezijos, — bai
gia Prof. Bender.

Recenziją vertė P. W. Urban.

KEISTA IR ĮDOMU

Yra tam tikra žuvų veislė kurios lipa į me
džius, esančius prie vandenų. Ta žuvis į medį 
įsirėplina pagalba savo varuoklių-sparnų.

Floridoje yra oisterių kurie taipgi prikim
ba prie medžių kuomet ten pelkėse vanduo pa
kyla. Jie išsikelia su vandeniu ir prikibę prie 
medžių pasilieka. Ten oisterius galima skinti 
nuo medžių.

TEISINGUMAS yra geriausias kelias, bet 
■dar daug žmonių atsisako tuo keliu eiti.

siradęs etimologiškuose žodynuose, tačiau ne-1 Kaina Lt.

NAUJOS KNYGOS
ATSIŲSTA REDAKCIJAI PAMINĖTI 

Sakalo Bendrovės Leidiniai 
MARGIS (Margiris) — Liudvikas Kondratavi

čius (Vladislovas Syrokomla). Išvertė ir ei
liuotą įžangą parašė Antanas Valaitis. Įvadą 
parašė Prof. Mykolas Biržiška. — 1936 metais 
sukako 600 metų nuo to laiko kai žuvo narsiai 
begindamas Pilėnus kunigaikštis Margis. Tai 
romantiškai karžygiška poema apie pilies gynė
jus ir jų didvyriškumą. — Kaunas, 150 pusla
pių, Kaina Lt. 2.
TĖVIŠKĖ — Parašė Vaidilutė. Romanas. I to

mas 346 pusi. II tomas 288 pusi. Kaina už 
abu tomu Lt. 6.50. Kaunas. — Stipri meilės, 
ne tik mergaitei bet ir tėvynei intriga. Tai vie
nas žymiausių musų grožinės literatūros veika
lų. Musų talentinga rašytoja šį veikalą baigė 
rašyti jau mirties patale gulėdama. Tai yra 
brangus palikimas.
LORETA — Stasius Budavas. Jaunos mergai
tės likimo romanas. Autorius aprašo vienos 
jaunos mergaitės sielos ir meilės konfliktus. Ji 
jaučia pašaukimą į vienuolyną, bet taip pat vi
lioja ją vieno labai rimto vyriškio, inžinieriaus, 
nekalta meilė. Stiprus sielos balsas ima viršų. 
Romane gyvai atvaizduojama musų provincijos 
subanalėjęs inteligentų gyvenimas. — Kaunas, 
300 pusi., Lt. 3.
JAUNUOLIUI IR TĖVUI — Dimis. Kapit. Alph.

Magniez. Iš Prancūzų kalbos vertė Pi'. Po
vilaitis. — Kaunas, 96 pusi., kaina Lt. 1.50.
ŽAIBAS IR MERGAITĖ — M. Vaitkus. Trijų 

veiksmų dviejų paveikslų negalimybė. Kau
nas, 139 pusi, kaina Lt. 2.
PAKALNIŲ DEBESYS — St. Santvaras. An

tra lyrikos knyga. Ir šis lyrikos rinkinys sa
vo tematikos platumu tikrai imponuoja. Gyve
nimas ir mirtis, skausmas, liūdesys ir džiaugs
mas, moters, motinos ir tėvynės meilė, vis tai 
atspindi poeto lyrikoje. — Kaunas, 160 p., Lt. 3. 
ATEINA DIEVAS — M. Linkevičius. Lyrika. 
Tai grakščia forma sukurtos patriotinės, religi
nės ir meilės lyrikos rinkinys. Kaunas, 64 p., 
kaina Lt. 2.
AMŽINI STABAI — Vacys šiugždinis. Eilė

raščiai. Talentingo jauno poeto labai vykęs 
pirmas debiutas. Kaunas, 64 p., kaina Lt. 2.50. 
PASAKĖČIOS — J. Krilovas. J. Talmanto ei

liuotas vertimas. Gražiai iliustruotas leidi
nys. Kaunas, 64 p., lt. 1.
JAUNAM MOKSLEIVIUI — V. Kamantauskas.

Praktiški patarimai: 1. Kaip sveikam būti; 
2. Kaip mokytis ir 3. Kaip elgtis. Kaunas, 112 
pusi., Lt. 1.50.
TRAUKINYS — Vyt. Sirijos Gira. Iliustruo

tas leidinis mažųjų knygynėliui. Kaina Lt. 1.
JURA — Vyt. Sirijos Gira, iliustruota, mažųjų 

knygynėliui. Kaina Lt. 1.
NAPALIS BAILYS — P. Cvirka. Leidins vai

kams. Kaina Lt. 1.
VAIKAS IR KNYGOS — Maršak, sulietuvino 

Petras Cvirka. Iliustruotas leidinis vaikams. 
1.
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(Tęsinys iš pereito num.)

Stasys užsidegė. Jis dasiprotėjo. Jis 
girdėjo žmones kalbant apie kitas mergai
tes, pono išgėdintas ir atstumtas. Apie 
Onytės padėtį nebuvo dar patyręs, nes ji, 
su motina, kęsdamos baimę, atlikinėjo po
no gėdos reikalavimą ir mokėjo viską už
slėpti.

Onytė vėl pravirko.
— Ar eisi?!.... — priėjęs prie jos 

šaltai bet grasinančiai paklausė jos myli
masis. i

— Vaikeli.... ponas mus visus už
plaks.... negalim priešintis.... — aša
rodama kalbėjo motina.

— Mamyte.... aš daugiau nenoriu, ei
ti.... — prasitarė Onytė.

Žodis “daugiau” Stasiui pasakė vis
ką!

— Ar tu nuolat ten vaikščiojai?! — 
pareikalavo jis.

Onytė, apsiverkus, suklupo ant že
mės.

— O, Dieve! ką aš kalta.... Sta- 
siuk, nors tu gailėkis manęs....

Stasys išsitiesęs įtraukė sau krūtinėn 
kvapo taip giliai kad pasidarė daug dides
nis ir galingesnis. Jis pasuko savo galvą 
dvaro linkui. Jei Malickis butų pasisu
kęs, jis butų jį suplėšęs. Onytę kaltint jis 
nei nemanė, nei jai jokios apmaudos ne
jautė. Jis ją mylėjo, ji jam vistiek buvo 
tokia gera ir graži. Ji nekalta: pono ap
siėjimus su kitomis Stasys jau žinojoc

— Tu pas poną daugiau neisi! — pa
sigirdo iš jo rusti žodžiai.

— Kas bus, vaikeli, kai rytoj jis mus 
pašauks?.... — nusigandus prabilo Stoš- 
kienė.

— Lai šaukia!
— Vaikeli, apsigalvok ką darai.... 

Jis ir tave lieps surišti ir nuplakti....
— Lai pamėgina!
— Onytė daugiausia nukentės.... jis 

do nedovanos....
— Pažiūrėsim!
— Argi tu neleisti jos eiti?....
— Ne!
— Stasiuk, bijok Dievo, jei ką pikto 

manai.... — persižegnojo motina.
— O kur jo baimė Dievo?!
— Ak, vaikeliai, vaikeliai.... didelės 

kančios musų visų laukia....
— Bet ir jį galas griebs už tai! — 

rustai užkirto Stasys.

Rytojaus dieną, stiprus vyrai, atsi- 
vedę į dvarą Stasį, surištą, ir atvarę Ony
tę ir jos motiną, klausė pono įsakymo juos 
visus tris nuplakti.

Tarnas buvo pasakęs ponui kas va
kar buvo Stoškienės namuose. Jis Ony- 
nytės nesulaukė ateinant, ir to “kipšui” 
užteko.

Jis išnešė nuosprendį juos tris nu
plakti už tai kad “be mano leidimo jiedu 
rengiasi apsivesti!”

Onytę plakė tik pagąsdinimui, neno
rėjo kad ji butų skaudžiai sumušta. Mo
tina gavo gerai, įgasdinimui kad “nebun- 
tavotų” dukters.

Bet Stasys tai kentė už kelis stiprius 
vyrus. Jo apnuogintas kūnas, rykštėmis 
kapojamas, druska trinamas, skausmų pa
didinimui, raivėsi nuo kirčių, bet storos 
virvės nepaleido jo rankų nei kojų ker
šyti tam kuris jį už teisybę pasmerkė ši
toms kančioms. Kitas žmogus nuo tiek 
plakimo butų miręs, bet Stasio jaunas kū
nas, didelė spėka ir meilė Onytės išlaikė 
ji gyvų.

“Kipšas” nujausdamas kad tas vaiki
nas daugiau nesikeis, džiaugėsi....

Po kelių valandų po plakimo, tačiau, 
Stasys atsipeikėjo ir savo ištikimų žmo
nių užklausė:

— Kaip Onytė ?....
Prie jo buvęs vyras, gerai apsidairęs 

ar kas nereikalingas negirdi, atsakė;
— Ji nedaug gavo....
— Ar paėjo po plakimo? — klausė 

Stasys.
— Pa....
— Ar nueisi jai pasakyt kad aš gy

vas?. ...
— Nu....

— Ar ponas išjojo į Kauną, kaip ža
dėjo?. ...

— Iš....
— Ar suveši už mane atolą ?....
— Su....

* * *
Nuo to praėjo kelios dienos. Viskas 

dvare ėjo ramiai, tik ką buvo neramios 
žinios dėl užeinančių ant Kauno Rusų.

Malickis, vienumos apimtas ar gal są
žinės kankinamas, vakarais vaikštinėda
vo paupin, kai tik buvo palankus oras, ir 
ten prasėdėdavo valandas.

Štai jis, atsisėdęs ant neaukšto bet 
stataus, giliai nueinančio kranto, pakru- 
myje, savo bizunu laikas nuo laiko šmėk- 
šinėja per vandenį, lyg save plakdamas, 
nors apie tai negalvodamas, ką tai sun
kaus apmąstinėje.

Krūmai, pilni paukščių, kurie vakaro 
laiku ir cypavo, ir purpė sparnais šian ar 
ten perlėkdami, turėjo savo gyvumą, kas 
“kipšą” kai kada išgąsdindavo, bet jis ne
sijautė ir vienas.

Jau visai temo. Nuo lakstaus vėje
lio karklų lapai balsiai šiušeno, judėjo — 
ii’ štai su tuo šiušenimu iš krūmo išlindo 
dvi rankos, kurios užmovė iš plonų kark
lų suktą kilpą ant kaklo “kipšui”, ir stai
ga suveržė kad jis nei neaiktelėjo.

Kilpa veržėsi aplink kaklą taip tan- 
džiai ir smarkiai kad Malickio rankos pa
kilusios gelbėtis, dribte nudribo: jo spė
kos jį apleido, išsibaigė — jis jau buvo 
užsmaugtas. Bet veržimas nei kiek ne
atsileido tolei iki rankom buvo liepta tą 
kilpą veržti, ir kada buvo gana, be gyvy
bės lavonas nusirito nuo krantelio į gilų 
vandenį — gal būt tų rankų dar pastum
tas. ...

Tos stiprios rankos buvo mušti Sta
sio, kuris nuo to žiauraus pono bereika
lingai skaudžiai nukentėjo, kuris išliko 
gyvas tik dėka savo jaunystės patvaru
mui.

Tai buvo teisingas kerštas — ir už sa
ve ir už Onytę — kaip susilaukdavo ne 
vienas baudžiauninkų kankintojas tais lai
kais ir po to, kur tik radosi drąsesnių ir 
nepasiduodančių nekaltai kankinti vyrų.

“Kipšo” Malickio lavonas, su karklų 
kilpa ant kaklo, nors jau atsiliuosavusia, 
pasiekė Nemuną ir per naktį buvo nuneš
tas toli, toli nuo jo žuvimo vietos.

Stasys pataikė vakarą prieš tai kai 
ponas buvo pasirengęs išjoti į Kėdainius. 
Po to į dieną-kitą prasidėjo sumišimas — 
Rusai pasirodė anoje pusėje Nevėžio, ir 
per keletą dienų apie Malickį niekas ne
turėjo laiko nei pasirūpinti.

Taip jis iš Raudondvario ir dingo.
Jeigu kur apie Veliuoną ar Jurbarką 

kas vėliau vandenyje užtiko žmogaus la
voną tai ištraukė ir išnešę į krantą paka
sė — ir taip pasibaigė galybė ir žiauru
mas to žmogaus kuris atliko tikrą kipšo 
darbą — ar net klastingesnį, nes nėra ži
nių kad tikrieji pragaro kipšai, kuomet jie 
po žmones sukinėjosi, butų atlikę kokius 
žiaurius darbus, išskyrus žmonių pagąs
dinimą, ar paprašymą iš ko nors uosto
mos tabokos. .

Andriui nei Marcei Raudondvaryje 
gyventi nebuvo lemta. Po visų sumiši
mų ir persitvarkymų, Raudondvaris ati
teko Zabielams, visai svetimiems.

Giedraičių dvaras likusiom dviem be 
sveikatos moterim buvo nereikalingas, to
dėl į jį parėjo jų giminės ir užvaldė.

Kunigaikštienė Giedraitienė, dėl visų 
tų baisių prietikių, nyko ir nyko iki liko 
jos tik kauleliai. Pagaliau ji mirė dau
giau žodžio nepratarus, ir kaip tokia mir
timi mirus, taip pat nebuvo priimta į Bab
tų kapines. Ji liko palaidota ten pat po 
tuo ąžuolu kur gulėjo jos duktė, Verutė.

Marcė, tvirtesnio kūno, ilgiau gyve
no. Netekus proto, ji visur buvinėjo, vi
sur buvo matoma. Vaikščiodama, ji vos 
suprantamais žodžiais išsakydavo j ieškan
ti savo sužiedotinio, kuris nuo jos slapsto
si; arba norinti ineiti į savo pilį Raudon
dvarį, kur jos niekas neįsileidžia....

Ji buvo rasta Nevėžyje prigėrus, kai 
kartą išbėgo į paupį rėkdama-šaukdama 
savo seserį, Verutę: “Palauk, Verute, pa
lauk ! Eisim kartu!....”

Trys Dienos 
Washingtone
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Jau sekančiame numeryje prasidės “Dirvos” Red. Karpiaus įdomus, 
niekeno necenzuruoti aprašymai apsilankymo ir patyrimų Suvienytų 
Valstijų Kapiteliuje, Senate, Atstovų Bute, Aukščiausiajam Teisme, 
svarbiose įstaigose, istoriškose vietose, prie paminklų, ir Jurgio Wa- 
shingtono istoriškame dvare Mt. Vernon, ir pagaliau Baltimorėje.

SKAITYMO BUS KELETUI SAVAIČIŲ! Šekit “Dirvą”!

PRIE DR. BAGDONO KAPO
Lietuvos Ministerio Pulk. P. žadeikio Kalba Pasakyta 

prie A. A. Miko Bagdono Kapo, Balandžio 1 d.:

“Trečiasis iš eilės Lietuvos 
Konsulas Chicagoj, o formaliai 
ir Lietuvos Pasiuntinybės Wa- 
shingtone sekretorius, Dr. Mi
kas Bagdonas, klastingos ligos 
užkluptas Velykę naktį staiga 
pasimirė. Eidamas dar tik 43 
metus, kupinas energijos tikė
josi ligai nepasiduosiąs ir tu
rėjo gyventi dar antra tiek. 
Velionis buvo taip užverstas 
darbu, buvo pasinėręs savo at- 
sakomingose pareigose, kad gal 
neturėjo laiko, o gal ir pamir
šo pasirūpinti apie savo svei
katą. Konsulas Bagdonas uo
liai ir sąžiningai eidamas jam 
pavestas svarbias valstybės 
pareigas, matomai mirė neat
sitraukdamas nuo savo darbo 
stalo, mirė kaip kareivis bū
damas sargyboje. Turbut dėl 
to jo gyvenimo - siūlas nutruko 
taip katastrofiškai, netikėtai, 
kad stačiai negalima patikėti, 
kad tai butų liūdnas faktas 
jog mes čion susirinkome ne i 
daug žadančio jauno Lietuvos 
diplomato pagerbimo sueigą, 
bet į jo laidotuves, susirinko
me atiduoti jo šviesiai atmin
čiai savo gailesčio ir nubudimo 
jausmus.

“Nors Konsului Bagdonui ir 
nebuvo lemta ilgiau pagyven
ti, betgi jo trumpas gyveni
mas buvo vaisingas darbais, 
kuriuos jis pašventė atgimu
sios tėvynės labui.

“Didžiojo karo metu, 20 sų- 
viršum metų atgal, "kada Lie
tuva merdėjo Vokiečių karo 
okupacijoje, Mikas Bagdonas, 
pilnas energijos ir kilnių idėjų 
jaunuolis, nesėdėjo rankas su
dėjęs, bet ėmėsi pavojingo tais

laikais Lietuvių žadinimo dar
bo, kaip liaudies mokytojas. 
Karui baigiantis, kada pasigir
do Lietuvos padangėje nepri
klausomybės trimitų balsai, 
Mikas Bagdonas pasigriebęs 
ginklą stojo į pirmųjų savano
rių eiles, pasiryžęs aukoti sa
vo gyvybę už Lietuvos nepri
klausomybę.

“Kai Lietuvos Respubbkos 
nepriklausomybė atrodė jau 
užtikrinta, energingas Mikas 
Bagdonas imasi Lietuvos poli
tinio darbo kaip eilinis Darbo 
Federacijos narys ir čia grei
tai pasižymi savo energija ir 
sumanumu ir tapo išrinktas į 
Steigiamąjį Seimą 1920 me
tais. Tais pačiais metais Bag
donas atvyksta Amerikon, ap
lanko visas Lietuvių kolonijas, 
jaudindamas brolius Amerikie
čius savo ugningomis prakalbo
mis apie tėvynės prisikėlimą. 
Užsilikęs Amerikoje ilgesniam 
laikui baigia čia aukštuosius 
mokslus įsigydamas daktaro 
laipsnį. Matyti, velionies ga
baus butą. Pastojęs Lietuvos 
užsienių reikalų tarnybon, 
greit gavo svarbų paskyrimą 
būti Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone pirmuoju sekre
torium, Tas pareigas jis rū
pestingai ėjo per dešimts me
tų, tai yra iki atvykimo penke
tas menesių atgal Chicagon.

“VVashingtone jam teko eiti 
sekretoriaus pareigas ir būti 
Lietuvos atstovu Charge d’af- 
faires titulu. Lietuvos Pasiun
tiniui Washingtone p. Balučiui 
teko ilgiausia bendradarbiauti 
su Dr. Bagdonu. Ministeris 
Balutis, mano pirmtakunas, la

bai aukštai įvertino velionies 
diplomatinius gabumus, štai 
anas ten gėlių vainikas su už
rašu ‘Mylimam Bendradarbiui’ 
pasako kad jie du buvo ne tik 
bendradarbiai bet ir geri drau
gai.

“A. A. Konsulas Bagdonas 
buvo linksmaus budo, turėjo 
retą dovaną humoro, dėl to jis 
daug įgijo draugų kur tik pa
sisukdavo. Savo keliu jis bu
vo atsargus ir tarnybos reika
luose pedantiškai sąžiningas. 
Nuo laikų mano buvimo pir
muoju Lietuvos Konsulu Chica
goj man teko susipažinti su Mi
ku Bagdonu, tada dar univer
siteto studentu, o vėliau teko 
per keletą metų dirbti drauge, 
tai konsularinį, tai diplomati
nį darbą ir aš turiu liudyti kad 
Dr. Miko Bagdono asmenyje 
Lietuvos užsienio tarnyba nu
stojo darbštaus, sumanaus ir 
lojalaus darbininko, aš gi ne
tekau ištikimo ir kompetentiš- 
ko pagelbininko ir brangaus 
bičiulio. Gilus tai skausmas 
velionies seserims ir broliams 
Lietuvoje, o Chicagoje pusbro
liui, didžiai gerbiamam klebo
nui Kun. Ignui Albavičiui — 
teikitės priimti mano ir mano 
žmonos Jums nuoširdžiausią 
užuojautą.

“šviesios atminties Mikai, 
begyvendamas tarp musų tu 
gal ir pats nežinojai kiek tu
rėjai draugų ir gerbėjų. Daug 
jų čia susirinko prie tavo ka
po, daug jų liūdi atstumoje 
kaip šioje šalyje, taip ir Lie
tuvoje. Svetimų valstybių at
stovai ir ponai konsulai reiš
kia tau paskutinę pagarbą, 
kaip ir šio krašto Valstybės 
Departamento aukšti valdinin
kai. Mielas Mikai, greit už
baigei savo žemišką kelionę, 
bet tu pasiliksi musų širdyse 
kolei tik mes patys busim gy
vi.”

Ir Marcės kūno negalėjo priimti į 
Babtų šventintas kapines, taigi ir ji palai
dota šalę savo motinos ir sesers.

❖ sfc *
To dvaro lauke paskirose vietose, sto

vi du aukšti keturkampiai mūriniai baltai 
tinkuoti kryžiai; trečias toks kryžius sto
vi kitoje Nevėžio pusėje, prie kelio į Bab
tus.

Vienas, vidurinis tų kryžių, randasi 
toje vietoje kur tos dvaro kapinaitės, prie 
to seno ąžuolo, kur šiandien išariama žmo
nių kaulų. Tos kapinaitės visai apleistos, 
nėra ten, ir gal jau labai senai nebuvo, 
jokio aptvėrimo, jokio kitokio ženklo, ne
skaitant to mūrinio kryžiaus. Niekas jau 
nežino kas jose buvo palaidota, bet iš tų 
randamų kaulų galima spėti kad palaido
ta buvo labai mažai ir labai senai, prieš 
daugiau porą šimtų metų. Matomai, nuo 
to laiko niekas daugiau ten nebuvo pagul
dyta amžinam ramiam miegui.

Ir tie mūriniai kryžiai, žmonės sako, 
stovi ten iš tų pačių karų su Švedais lai
kų — bet niekas dabar jau nežino kokiu 
tikslu jie ten buvo pastatyti.

- (GALAS)

JUROS MERGA

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. ___ -_________ ________ 100

Reikalaukit “Dirvoje”I

Štai Kas Naujo!

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

“Dirva” padarė svarbią sutartį su ra
šytoju Petru Rusecku ir gavo lengvas 
sąlygas — aptiekti “Dirvos” skaityto
jus ir jų draugus šia svarbia knyga 

už numažintą kainą!

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais —- j sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandenuose mirties jieškndavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

Pradėjęs knygą skaityti neišleisti jos iš 
rankų iki visos neperskaitysi. Bet ši knyga 
parodo ir kokią didelę pažangą Lietuviai nuo 
baudžiavos panaikinimo laikų yra padarę — iš 
didžiausio skurdo, paniekos išėjo į šviesius, pa
siturinčius žmones., savo valstybę sukurė, o pra- 
vesdąmi žemės reformą, sudavė mirtiną smūgį 
savo priešams — dvarininkams.

Knyga - “Baudžiava” didelio formato, 336 
puslapių, su daugybe įdomių paveikslų iš bau
džiavos laikų. Kaina $1.50. Bet “Dirvos” pre
numeratoriai ją gauna, atsiuntę “Dirvos” Ad
ministracijai $1.00.

Taigi, “Dįrvos” Skaitytojai, pasinaudo- 
kit šiuo pąsiulymu: Kartu su savo at
naujinama prenumerata, arba kad ir 
užsimokėjusieji pirmiau, prisiųskit $1 
ir pridėkit 10c persiuntimo kaštų ir 
gausit sau šią puikią, aiškią, leftgvai 
skaitomą didelę knygą!

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. _ Cleveland, Ohio

PYKIT ar persiplėškit apie 
Lietuvos "fašistišką diktatūrą”- 
rėkdami, bet jeigu ten tokia 
diktatūra yra tai ji labai ge
ra ir protinga.

Amerikoje, “demokratiškoj” 
šalyje, kur visi turi lygias tei
ses, darbininkai ir kapitalistai 
ginklais, kulkosvaidžiais, du
jomis kovoja už 5 centų j die
ną algos pakėlimą ar numų- 
šimą!

O štai Lietuvoje: kaip tik 
pradėjo rodytis maisto kainų 
kilimas, valdžia įsakė pakelti 
darbininkams užmokestį nuo 
5 iki 15 nuošimčių — ir tas pa
daryta be streikų, be mušiu ir 
be nuostolių.

Supa Garba,
I

“DIRVOJE” skaičiau kad 
sovietų carai žada paleist sa
vo kariuomenę kaip tik pasi
rodys užtikrinimas taikos.

Tai tik tuščia šneka. De
šimts metų atgal sovietų ko
misaras garsiai rėkė kad jie 
sutinka skandint karo laivus, 
jeigu nebus karo pavojaus.

Nuo to laiko niekas Sovie
tų nebandė užpulti, o nei vie
no savo karo laivo jie iki šiol 
nepaskandino.

DETROITE

Jonas užėjo į Lietuvišką 
valgyklą ir užsisakė sriubos.

Po valandėlės sugryžta pa
tarnautoja ir žiuri.

Jonas: - Aš negaliu valgyt 
tos sriu

’ Patam; utoja: — Gaila, aš 
pakviesiu patį savininką, pa
aiškink jam.

Jonas savininkui: — Aš ne
galiu valgyt tos sriubos.

Savininkas: — Gaila, aš pa
kviesiu virėją.

Virėjas atėjęs: — Kas tai 
sriubai yra kad tamsta nega
li jos valgyt?

Jonas: — Nieko. Aš neturiu 
šaukšto.

KAIP aš išrandu, tai nėra 
ko kaltinti prastus žmonelius 
už keitimą savo vardų: tą įve
dė karaliaž ir popiežiai: jie už
imdami savo vietas pasirenka 
kitus vardus.

Kada Lietuvis į Ameriką at
važiuoja, užima kitą vietą, ir 
jin pasivadina Smith, Johnson 
ar kokiu kitu vardu.

DEMOKRATIŠKUMAS dau
gelį žmonių sugadino—

Net paprastas kaimo bernas, 
turėdamas lygias teises su vi
suomenišku šviesiu ir suma
niu žmogum, tankiai iš pavydo 
sušunka: “Ką mes jo klausy
simi Jis ne geresnis už ma
ne!” Ir to sumanaus žmo
gaus geriausiems darbams ima 
kišti koją ir kenkti — nors 
tiek pasinaudodamas savo ly
giomis teisėmis, kuomet negali 
susilyginti savo protu ir su
manumu.

TELŠIAI

Pilietis, užėjęs i policijos 
nuovadą:

— Aš pamečiau pintinę šit 
įvairiais daiktais. Ten buvo 
du buteliai degtinės, užkan
džių ir kita. Ar atsitiktinai 
kas radęs neatnešė?

— Ne, daiktų niekas neat
nešė. Tik nesenai atvedė ra
dėją. Antai knarkia girtas 
daboklėje.

Myslė: Pavasarį gelto
nas, rudenį baltas. Žąsis.

Myslė: Du kartu gimęs, 
trečią kart velnias bijo.

Gaidys
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BANKETO TIKIETAI 
JAU GAUNAMI

Dalyvaukit Vaizbos Bu
to Baliuje

štai ir atėjo Clevelando Lie
tuvių Vaizbos Buto balius — 
jis įvyksta, šį sekmadienį, Lie
tuvių salėje, nuo 5 vai. vakare.

Tėmykit kad įžanga į šį ba
lių bus visiems nemokamai, ta
čiau pasirūpinkit įsigyti tikie- 
tus išanksto, nes už juos galė
sit laimėti ir dovanas.

Šiame baliuje gausit progos 
prisivalgyti Lietuvos kumpių 
ir kitų importuotų dalykų.

Prašykit tikietų pas L' 
vių Vaizbos Buto narius 
nierius.

,ietu- 
biz-

PASAI PALIKTI
Clevelando gatvekarių 

panija sutiko palikti važinėji
mo pasus iki Birželio 1 die
nos. Buvo numatyta panaikin
ti juos su Kovo 31 diena.

kom-

BARGENAI
PARSIDUODA NAMAI

20350 BALL Avė., Euclid Vil- 
lage, naujai statytas 1 šei
mai 6 kamb. namas—$3600.

1538 E. 174 ST.—2 šeimų, ge
ras, galima sakyti naujas 
namas—$6000.

1522 E. 70 ST.—2 šeimų na
mas, neša gerą nuomą,' arti 
gatvekarių, bažnyčių ir mo
kyklų—$2600.
Turime ir daugiau pigių ir 

gerų namų pardavimui įvairio
se miesto dalyse. Reikale in
formacijų kreipkitės:

The Lithuanian Savings 
& Loan Ass’n

6712 Superior Avenue 
Tel. HEnd. 2498

Visi kurie tik turi noro da
lyvauti musų Lietuvio Ohio 
Valstijos Legislaturos atstovo 
Jono T. DeRighter pagerbimo 
bankete, prašomi pasirūpinti 
įsigyti sau tikietus išanksto, 
užsitikrinimui sau vietos, nes 
išrodo kad banketas bus labai 
pasekmingas ir dalyvaus dau
gybė žmonių.

Banketas ir po jo šokis ren
giama Lietuvių salėje, sekma
dienį, Balandžio - April 18 d., 
nuo 6 v. vakare. Tikietai tik 
$1.25 asmeniui ir gaunami pas 
rengimo komisijos narius, taip
gi “Dirvos” administracijoje ir 
pas N. A. Wilkelį, 6522 Supe- 
ripr avenue.

Dalyvauti kviečiami kiekvie
nas, tačiau komisija gal nepa- 
jiegs visų sueiti ir asmeniškai 
pasiūlyti tikietus, todėl norin
tieji dalyvauti nesivaržykit ir 
pasistengkit gauti sau tikietus 
nurodytose vietose.

Banketą rengia Lietuvių Mo
terų Klubas ir Universiteto 
Klubas.

MIRIMAI motinų laike gim
dymo Clevelande šiuo laiku 
sumažėjo iki .77 nuo 1,000 gi
mimų, kas yra žemiausia ne
gu kada buvo miesto istorijo
je-

OHIONORI STERILIZUOTI 
SILPNAPROČIUS

Ohio valstijos legislaturojė 
siūloma bilius įvesti steriliza
vimą silpnapročių ir epilepti
kų. šį bilių rekomendavo* Se
nato sveikatos komisija, bet 
jis tuo tarpu neužgirtas. Ban- 
dus ateityje vėl jį iškelti.

Valstijos atstovų bute per 
leista balius autorizuoti aps
kričių komisijonierius mokėti 
po $10 už kailį vilko ar coyote 
nušauto Ohio valstijoje.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMT

6824 Supericr Avė.

CLEVELANDE nekurtuose 
darbuose labai stoka darbinin
kų, ir juose galėtų gauti užsi
ėmimą jauni vaikinai, tačiau 
jie pasiryžę verčiau badu ma
rintis negu eiti dirbti. Kiti 
yra tos nuomonės kad jie te
dirbs tik tokius darbus kuriuo
se nereikia rankų susitepti, 
kitokių darbų neima. Jie yra 
iš tų kurie iš mokyklų knygų 
arba iš savo motinų įsitikino 
kad jie kada nors gali būti 
Amerikos prezidentu...,

VYKSTA Į “MARGUČIO” 
IŠKILMES

Šį sekmadienį. Balandžio 11 
d., Chicagoje įvyksta didelis 
“Margučio” programas pami- 
minėjimui 10 metų sukakties 
kaip kompozitorius A. Vana
gaitis leidžia muzikos ir juo
kų žurnalą “Margutį” ir 5 me
tų kaip jis duoda Lietuviškus 
radio programus.

Į tas iškilmes Vyksta ir Cle
velandiečių — “Dirvos” re
daktorius Karpius su žmona ir 
Jurgis Salasevičius su žmona.

Kelionę atliks automobiliu. 
Išvyksta penktadienio rytą.

Taigi, iškilmėse bus atsto
vaujama ir Clevelando Lietu
vių kolonija ir gerb. Vanagai
tis, kurį Clevelandiečiai taip 
myli, bus pasveikintas jo di
deliuose ir naudinguose dar
buose.

“Margučio” radio programai 
girdimi sekmadieniais nuo 2:15 
vai. po pietų, ir šiokiais vaka- 
karais nuo 8 vai. Reikia j ieš
koti apie numerį 56 arba 560. 
Didesniais radio aparatais tie 
programai girdimi Clevelande.

Karpius iš Washingtono ir 
Baltimorės gryžo pirmadienį.

MUŠTYNĖ
Pirmadienį, prie Electric 

Vacuum Cleaner Co. dirbtuvės 
ant Ivanhoe rd., įvyko strei- 
kerių muštynė. Ta dirbtuvė 
uždaryta nuo Kovo 22 d., dėl 
varžytinių tarp Amerikos Dar
bo Federacijos ir C. I. O. Ten 
dirba 765 darbininkai.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Ph^rmacy

1117 E 79th Strr<>'
1 Kampas Pulask!

Šioje vaistinėje užlaikom vi 
nokiąs namines ir importuoti 
gyduoles nuo visokių ligų, kan 
lai nuo aštriojo užsi senėj usv 
Reumatizmo, nuo visok’ų žaist 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi 
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė 
įimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki 
tokių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533

Aptieka 
Cleveland, O.

ENd. 853z
* ntieka atdara 7 dienas savaitė*

BĖDA SU ŠELPIMO 
KLAUSIMU

Bedarbių ir biednųjų nega
linčių dirbti šelpimo pinigams 
visai išsibaigiant, Ohio valsti
jos gubernatorius pranešė jog 
nuo Balandžio 15 dienos Cle
velande ir kituose didesniuo
se miestuose prisieis steigti 
maisto teikimo punktus, kur 
alkanieji turėtų sueiti gauti 
sau valgyt.

Iki šiol valstijos legislatura 
nepasirūpino nutarti iš kur 
imti šelpimui pinigų, o dabar, 
gubernatorius sako, nežiūrint 
kaip smarkiai ji dirbs nebus 
galima surasti pinigų šelpimui 
tų kurie iki šiol buvo šelpia
mi. Valstija gatavų pinigų ne
turi, o miestų valdybos arba 
neturi arba nenori naudoti tu
rimų pinigų. Bet negalima 
leisti tiems žmonėms badauti, 
gubernatorius sako.

Clevelando ir apskrities šel
pimo vadovybė tokį guberna
toriaus planą paneigia kaip 
keistą, nereikalingą ir neprak
tišką. Tačiau nemato kaip ki
taip bus galima daryti.

PARSIDUODA
Cafe ir Restaurant 

su degtinės laisnais, arti E. 79 
st. ir St. CIair avė. Gražiai 
įrengta. $2,700. Reikia pa
matyti įvertinimui

Telef. EN. 8963

BANKUOSE Ohio vals
tijoje 1936 metais pinigų 
padėliai žymiai padidėjo. 
Pranešimai iš 466 valsti
jos bankų parodo kad iki 
Gruodžio 1 dienos buvo pa
dėta $167,755,190 daugiau 
negu 1935 metais. Viso 
padėta pinigų tuose ban
kuose Gruodžio 31 d. buvo 
$1,307,271,982.

NAMŲ ir nejudamo tur
to kainos sako pakils 1942 
metais taip kad vėl prasi
dės toks “boom” koks 
vo prieš depresiją.

Perka popieras, seną 
ležj. Per keletą metų 
tas biznis buvo miręs, 
šiose dienose staiga atgijo. 
Jau vėl pradėjo važinėti, 
net i namus ir biznio įstai
gas landžioti Žydai skar
maliai klausinėdami ar ne
turi parduoti popierų, se
nų geležų, skarmalų. Ne
paprastai pakilo senos ge
ležies kaina.

bu

ge- 
jau 
bet

GROSERNĖ Parsiduoda 
už visai mažą kainą, Lietuvių 
kaimynystėje. Kartu ir mėsos 
parduotuvė. Klauskit: 
BO. 3035J arba PO 6372

po 7 vakare.

REIKALINGAS UKIUI 
‘senyvas vyra’*

Susižinoti
“DIRVOS”

dirbti ukejė, 
e ra mo-

<14)
ADMIN

NAUJI LIETUVIAI 
BIZNIERIAI AKRON 

šiuomi pranešam jog mes 
atidarėm gražią Užeigą— 

parduodam skanų alų, kve
piančius cigarus ir saldų vy
ną. Pasitikime jog Lietu
viai mus atlankys, o mes 
kuogeriausia jiems patar- 
nausim.

ADOMAS GUTAUSKAS 
ir ONA ŠIMKIENĖ

129 Cole Avenue
(Tarp Grant ir Sweitzer gt.i 

Akron, Oh’o
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PARDAVIMAS JAU PRASIDĖJO
Tikietų Paskiriems Perstatymams

METROPOLITAN OPERA
COMPANY Iš NEW YORKO

Edward Johnson, Gen. Mgr. Edward Ziegler, Ass’t. Gen. Mgr.

Balandžio-April 12-17—Public Auditorium

PIRMADIENĮ, Balandžio 12—Du Veikalai 
CAVALLERIA RUSTICANA ir COQ d’OR 

su Ponselle, Petina, Ja- su Pons, Pinza, Cordon, Paltrinieri,
gel, Morelli, Kaskas, Papi_____ Engelman, Doe, Massue, Votipka, Papi

ANTRADIENĮ, Balandžio 13—TRISTAN UND ISOLDE ~ 
Flagstad, Melchior, List, Huehn, Cehanovsky, Branzell, Laufkoetter, 
D’Angelo, Bodanzky.______________________

TREČIADIENĮ, Balandžio 14—F AUST
Jepson, Crooks, Pinza, Morelli, Engelman, Olheim, Votipka, Pelletier

KETVIRTADIENĮ, Balandžio 14—AIDA ‘
Rethberg, .Tagel, Cordon, Castagna, Baromeo, Morelli, Paltrinieri, 
Votipka, Panizza,______________________________

PENKTADIENĮ Po Pietų, Balandžio 16—LOHENGRIN 
Flagstad, Melchior, List, De Abravanel, Cechanovsky, Branzell, 
Huehn____

PENKTADIENĮ Vakare, Balandžio 16—MIGNON 
Swarthout, Crooks, Antoine, Pinza, Bada, Cordon, Olheim, Pelletier, 
Cehanovsky.___________________

ŠEŠTADIENĮ Po Pietų. Balandžio 17—CARMEN 
Ponselle, Maison, Burke, Votipka, Olheim, Huehn, Cehanovsky, Papi, 
Paltrinieri, D’Angelo, Engelman.________

ŠEŠTADIENĮ, Vakare, Balandžio 17—11, TROVATOREI 
Rethberg, Carron, Castagna, Votipka, Morelli, Baromeo, Bada, Papi.

Tikietai $1, $2, $3, $4, $5, $6 (Taksu nėra)

UNION TRUST BANK
Didžiojoj Bankinėj Salėj—E. 9th ir Euclid

Pardavimo vieta atdara 9 ryto—5:30 po pietų.
Kasdien Išskyrus Sekmadienius
Knabę Piano Naudojama Išimtinai.
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Dėl informacijų kreipkitės j:

PARSIDUODA SIUVYKLA 
pilnai įrengta rubsiuvykla ir 
5 kambariai gyvenimui, su ga- 
radžium automobiliui, nuoma 
pigi, $15 mėnesiui. Parduosiu 
už $350.

Taipgi parduosiu 1930 mo
delio Packard automobilį, ma
žai vartotas, už $175. Kreip
kitės tuojau: (13)

8005 CRUMB AVĖ.

j EVA’s
«»

Dry Cleaning
I Senas Drapanas padarom 
; kaip naujas, išvalom ir 
• sutaisom.

PARSIDUODA
avalų iįaisymo įstaiga, pla
čiai išdirbta, Kreiptis po 
7 vai. vakare. (15)

6605 WADE PARK AVĖ.

KAS RADO ŠUNĮ
Kovo 24 d., dingo musų šuo iš 
E. 66 St. apielinkės, tamsiai 
rudas, dalis chow ir dalis po
licijos veislės; trumpais plau
kais; turėjo ant kaklo leidimo 
numerį 7915. Kas rado prašo
mi grąžinti antrašu

1394 EAST 66 ST.

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699

• į

AJS LIETIJV1 Al

EVA PETRAITIS 
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699

ŠEIMININKĖS, SKAITYKITE!

::

THE EAST OHIO

b

Šis patogus mažas pečiukas teikia cirkuliuojančią, drėgną, au
tomatiškai kontroliuojamą šilumą kada tik jos reikia, vienam 
kambariui ar daugiau, sulyg jų didumo. Nereik nešioti kuro 
nei pelenų. Ši gazo žilumo—švari, rami, patogi, sveika, nuola
tinė, ir, jeigu norit, automatiškai pati prisilaiko toje tempera
tūroje kurios jums reikalinga.
Jei turit vieną ar daugiau kambarių kurie sunku apšildyti, ar
ba mažą namą be centralinės šilumos, ar ligonio kambarį, taip
gi vaikų žaislavietę ar ir patį skiepą arba aukštą kur reikia 
šilumos—pamatykit šį patogų, mažą gazinį pečiuką šiandien. 
Kaina nebrangi, sąlygos lengvos, operuoti atsieina mažai.

« O n i z f _

CO M PAIKY

M. Goodman

(Pirm negu pradėsit pavasarinį namų $ 
valymą, atsilankykit musų Langinių f 
Užtiesalų parduotuvėje ?

7110 ST. CLAIR AVĖ. t

Mes turim didžiausį pasirinkimą vi- T 
soje Rytinėje miesto dalyje, šimtai J- 
patinkamiausių stilių.

Taipgi kitokį namams reikmenys: i 
Radio, Pečiai, Patiesalai ir tt. y 

PARKWOOD I 
HOME FURNISHING CO. į 

7110 St. CIair Avė. Į

I. SAMAS JE VVELRY
6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kadi 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir 
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės į musų krautuvę 
kur rasit didžiausj rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėliu 
akiniu Viskas žemomis kainom

ANGLIS IR MALKOS
Pirkit iš savo Lietuvio anglininko — greitas pristatymas
Original Pocahontas ....................................................... $8.95

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų būna iš tono anglies.
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. ..................8,75
Standard Pocahontas mažai dūmų, ilgai dega. ............ 7.95
Blue Diamond Kentucky splint, pečiams ir furnasams . 7.95
West Virginia Lump .........................................................6.50
Sun King Lump ................................................................ 6.95
Hot Fire Lump 6.25 .................. Champion Lump 7.00

KOMER WOOD & COAL CO.
1409 EAST 92ND ST. (Lietuvis) Telef. GAr. 2921

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

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

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St., Nevvark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

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

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worcoster Mass.

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

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

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Ha lst e d St., Chicago. III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superior Avė., 

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS
206 All Nations Bank Building 
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

DIDELĖ 
EKSKURSIJA 

Į LIETUVA
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE 

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu 

EUROPA
Išplauta iš New Yorko

GEGUŽES 16 d., 1937

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

W HAMBURG-AMERICAN LINE 
(O NORTH GERMAN LLOYD Is®]

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kaltinas St. CIair ir Ontario

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

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 
riausį patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir- 
no mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

milmilllllll «|> < I'ltr'.r llllflimuitltlIl't'.IH'HHIIII'IU'IIIH- iiihh .

D LLA ,C , J A KI B»
V v pt ve .i.-.ui į Egoabu&us.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. į

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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Į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS J
’ Mes esam pasirenge suteikti visiems ūilnas musu na, 5
>%

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- !■ 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- į 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pili’- •! 
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). į

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estata «J
ir Apdraudos Agentūra S

P. P. MULIOLIS ii
. 6606 Snperior Avė. Cleveland HEn. 6729 <
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§ LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
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Lietuvos Bankuose Di
dėja Taupmenos

RAUDONDVARIO 
APIELINKĖS VAI

DUOKLIAI

Kaip seni žmones šneka, 
seniau musų šalyje buvę 
pilna visur vaiduoklių ir ne
labų dvasių, kurios musų ne<- 
gudriems žmoneliams pri
dirbdavo visokių šunybių. 
Kai kurios dvasios pas mus 
išnyko kartu su stabmeldy- 
be,kitos žuvo nuo bedievy
bės, bet nemaža jų tebėra 
dar ir šiandieną. Jeigu kas 
tuomi dar abejoja, lai pa
siklauso ką apie tai šneka 
kaimo žmonės, kurie daž
niau susiduria su geromis 
ir piktomis dvasiomis.

Čia paduodu keletą pa
sakojimų apie nelabųjų dva
sių šunybes mažoje Rau
dondvario apielinkėje.

Upytės Vaiduokliai
Ties Raudondvariu, kur 

Nevėžis Į teka į Nemuną, 
yra vieta Upyte vadinama. 
Visi plepa jog tenai daž
nai vaidinasi. Kartą nak
tį ėjo Mazgeika keliu pro 
Upytę. Tamsoje jam kaž- 
kas pasirodė, lyg šuo, lyg 
meška ir eina paskui jj. 
Žmogus nusigandęs žegno
jasi, kryžiavojasi, o baidy
klė eina iš paskui ir nieko 
neboja. Vis kas kart toji 
baidyklė eina didyn ir 
baisyn. Žmogus iš baimės 
jau vos tegali paeiti. Kai 
tik priėjo kryžkelę, dingo, 
lyg rodos žemėn Įlindo. Sa
ko, šmėklos ir piktos dva
sios kryžkelę pereiti nega
li, todėl kryžkelėje dingsta 
nė ženklo nepalikdamos.

Kryžkelėse ir šiaip jau 
vietose, kur tik dažnai vai
dinasi. žmonės stato me
džio kryžius, kad saugotų 
keleivius nuo nelabų dva
siu. i

Skyrupys — Užkeikta 
Vieta

Raudondvario apielinkėi, 
kiek toliau nuo Upytės, Bi
liūnų kaimo lauke yra se
nas griovys-upelis Skyru- 
piu vadinamas. Per jį ei
na vieškelis. Daugelis šne
ka jog ši vietelė yra užkeik
ta. Čia dažnai vaidinasi 
visokios šmėklos ir šiaip 
jau visokios negerovės nu
tinka vargšus žmonelius. 
Jei nori laimingai Skyrupį 
praeiti, sako, be šventeny
bių ir poterių nepraeisi ra
miai. Turi neštis šermuk
šninę. rąžančių ar grabny
čios žvakigalį, kitaip pris
toja koki nelabošiai ir tiek, 
kad negali ju nei atsižeg- 
noti, nei atsideivoti.

■ Kartą kažkokie šabaldo- 
šiai Skvrunvje žmogų negy
vai uženaibę. Kitą beva
žiuojantį per Skyrupį nus
tūmę su vežimu ir arkliais 
skardžion pakalnėn. Kar
tais pravažiuojant Skyrupį 
ima ii- sustoja ratai vieto
je. Nepaveža arkliai ve
žimo nei iš vietos, nors ir

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuviu judėjimą, draugiją su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

tuščiais važiuojama. Kar
tais žmonės visai nieko ne
mato, o arkliai neina ir 
gana, ausim karpo, prunkš
čia ir piestu šoka, sako, 
gyvuliai mato ir tai ko 
žmogus negali matyt. Žmo
gus išlipa iš ratų, peržeg
noja kelią dideliu kryžiu
mi ir eina pirma arklių 
“Angelas Dievo” kalbėda
mas. Kitaip Skyrupio pa
kalnėn nenusileisi sveikas. 
Tokia užkeikta vieta, ko
kių reta kur jau berasi.

Kariuomenė be Galvų
Kartą važiavo naktį kaž

koks Stankus pro Skyrupį, 
tik pakyšt prie jo baidyklė 
pristojo ir smaugia žmo
gelį. Kai jis pradėjo ger
kle rėkti, išgirdę Kačeniš- 
kės dvaro bernai atbėgo 
gelbėti. Atbėgę nepapras
tai nustebo pamatę besto
vinčią kažkokią kariuome
nę be galvų. Bernai persi
gandę be dvasios parbėgo 
dvaran ir papasakojo 
matę.

Pašilio Vaiduoklių 
šunybės

Gaigalų kaimo šlėkta 
gorskis naktį ėjo pro 
šilj. Kelias Raudondvario 
link eina pro Pašilį, o Pa- 
šilys jau seniai apšauktas 
visoje apylinkėje kaipo ne
rami vieta. Kažkas ėmė ir 
pasirodė Zagorskiui. Žmo
gus baisiausiai persigandęs 
nei nepasijuto kaip įšliau
žė aukščiausios pušies vir- 
šunėn, o gal jį koki nela
bošiai įtraukė, nes sunku 
ir suprasti kaip galima ba
tais apsiavusiam, daile pu
šimi įlipti pačion viršūnėm 
Rytmetį žmonės rado jj pu
šyje bekrutantį, išėmė jau 
vos gyvą ir parvežė namo.' 
Po to jis pusę metų sir
go. Ir niekados negalėjo 
niekam papasakoti kas jam 
ten pasivaidino. Kai tik 
pradeda apie tą savo nuo
tykį pasakoti, nustoja ža
do ir nei žodžio negali pra
tarti.

Velnio Kelmas
Prokopas iš Baronų kai

mo važiavo naktį pro Paši
lį, ėmė nei iš šio nei iš to ir 
sustojo arkliai. Varo šiaip, 
varo taip, bet nieko nepa
daro, neina arkliai ir gana. 
Žmogus pažiūri užpakalin 
atsigrįžęs, ogi ratuose gu
li koks tai kelmas. Kai 
drožė atgalia ranka tan 
kelman, tuoj bematant din
go iš ratų kelmas, o arkliai 
vėl veža lyg 
Mat velnias 
pasivertęs.

Velnių _______
Pernai ėjo prietemomis 

koks tai ponaitis, matyt, 
tikriausiai koks velnias 
žmogumi pasirėdęs. Atė
jo nuo Pašilio, bet priėjęs 
prie Mazgeliai kiemo tvo
ros dingo, rodos, kad gy
vas žemėn įlindo. Per tvo
rą ir upelį dvasios negali 
pereiti, todėl kai tik priei
na tvorą, upelį ar kryžke
lę ir dingsta. Apsisaugo
jimui nuo visokių piktų bū
davo tveriama daugybė aš
trių tvorų, per kurias ne
pereina ne tik gyvuliai bet 
ir piktosios dvasios . . . 
“Skm.” B. Buračėlis.

ką

Za-
Pa-

niekur nieko, 
buvęs kelmu

Ponaitis

Visiems musų draugams Linksmų Velykų!

A. W1RBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

Stiprus Alus — Degtinė — Vynas
17320 St. Clair Avenue

m

Kampas E. 174th St.

Lietuvoje pradeda reikštis 
ekonominis atkutimas, kurio 
pasėkoje kyla gyventojų fi
nansinis pajėgumas. Sąryšyje 
su tuo ir Lietuvos bankuose 
smarkiai didėja taupmenos ir 
taupytojų skaičius.

Per pirmą šių metų mėnesį 
taupomųjų valstybės kasų in
dėliai padidėjo 1,361,000 litų. 
Šių metų Sausio 1 d. taupo
mose valstybės kasose indėlių 
buvo 52,291,000 litų, o Vasa
rio mėn. 1 d. 53,652,000 litų.

Gražiai 
skaičius.
1 d. savo 
valstybės
19,958 asmenys ir įstaigos, 1937 
m. Sausio 1 d. jau — 27,837. 
Vadinasi, per vienerius metus 
indėlininkų skaičius padidėjo 
7,876 taupytojais, arba 39'<. 
Taip gražiai besiplečiančiais 
taupymo vaisiais galimas tik 
pasidžiaugti. Tsb.

auga ir taupytojų 
Pav. 1936 m. Sausio 
sutaupąs taupomose 
kasose buvo sudėję
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RADIO IŠ LIETUVOS
Clevelande šį Kauno Programą perduos stotis 

WGAR — 3 iki 4 vai. po pietų

Pirmadienj, Balandžio 
12 d., paklausykit radio 
protnamo iš Kauno, ku
ris bus tarp 3 ir 4 vai. 
po pietų rytinių valstijų 
laiku, 2 v. po pietų Chi- 
cagos laiku.

Nors visiems tas lai
kas nėra patogus, tačiau 
daugelis Lietuvių galės 
tą programą girdėti.

Jj Amerikoj transliuo
ja per savo stotis Natio-

nal Broadcasting Com- 
pany per savo Red Net- 
work.

Kaip pranešta pereita
me “Dirvos” numeryje, 
dainuos Kipras Petraus
kas ir kiti.

.JIEŠKO KAMBARIŲ
Vyras ir žmona, Slovakų tau
tybės. nori gauti du ar tris 
kambarius, tarp E. 55 ir E. 79 
ir tarp St. Clair ir Lexington. 
Norėtume užimta apiė ’ Balan
džio 15. Kas turit tokius kam
barius parašykit (16
Frank Sambol. 1063 E. 66 St.

Telef. End. 4486

Parsiduoda Lietuvoje 
Du Dvarai

1) Parduodamas dvaras 150 
ba su trobesiais, gyvuliais, pa
darais ir pasėliais, nuo Kėdai
nių apie 10 km. ir nuo Šėtos 
4 km., kaina $11,500.

2) Parduodamas dvaras a- 
pie 156 ha, iš kurių 50 ha miš
ko, Raseinių ap., su trobesiais 
ir spirito varykla, .pilnu įren
gimu, kaina 822,000.

Užinteresuoti pirkime asme
nys prašomi kreiptis į J. Ven
cių, Lietuvos Kredito Bankas, 
Kaunas, Lithuania.
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BALSAI, KURIE PASILIEKA 
ATMINTYJE

D
IDELES sųderįndamcs

pačią geriausia poezijų ir nutzik'j, 
jei perstatomos ti'urij artirtų. visada 
žavi muzikos mylėtojus. Tokio per
statymo atsiminimas, nors tik ir vie
nos arijos, sudainuotos dailininko tu
rinčio puikų baisa, pasilieka i’y”’. 
ilgam laikui. Tokie balsai kart 
sti—niekuomet nenamirštam-'..

Kickvicn-mc Iriko’srnyje ta
rnai tik maž-a ta' 
randama. Te’ 1” 
linga ir i'ide'i't 
il-a <■*•■ "'-•-■**- 
tai bal ai t.'. _

i. 3ir-
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ygma
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ti r?i 
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. ir

i saugojama.
liai operos, scenos, filmų 
irtistai, kurių ba’sr.i yra 

vieninteliu turtu pareiškė, jog iš 
U . J......................................*
tišsirūkytną, kuris yra švelnus 
gerklėms. Todėl, pasiremdami 
jie ir i 
Luckies,
ir.io tūlų šiurkščių erzinančių nnem 
šų, išvalytų išimtino “It’s 
proceso, suteikia jumc 1ygH 
grrk’es apsauga. ko’ia vra
p-sv« 
ir.r.is būdais turi saugoti sa*

ir 
jų 
ci- 

g'iretų jie labiausiai mėgsta lengvą 
kuris yra švelnus jų 

Todėl, pasiremdami tuo, 
rūko Lucky Strike cigare!ns. 

s, lengvas užsirūkymas. laisves 
n •- 

Tnasted’’ 
tik n rrt 
trt’ki'-ra 

'"te Cr
■o balsus.
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DAUGIAU už JŪSŲ PINIGUS
Pranešimas Rezidenciniams Kostumeriams

Nuo The Cleveland Electric llluminating Co.
Yra daug priežasčių kcdel daugiau na
mą privalėtų naudoti daugiau elektros. 
Reikalinga daugiau
lempą turėjimui geresnės šviesos geres
niam matymui.

NAUJA REZIDENCINĖ KAINA X
kilovvatt valandų, 
elektros, uš tuos

arba 50 nuoš. daugiau 
pačius pinigus.

akis saugojančių

Reikalinga elektriško šaldytuvo, elektri
ško pečiaus, oro valytojo, ir kitu visokią !: 
elektriškų padargų kurie taip patogus,-? 
sveiki ir manoląs- 
Drbar yra yp£č 
naudoti daugiau 
dargus taupymui 
ir kaštą; šviesos 
saugai, gražumui

—ir ekonomiški, taipgi.. 
geras laikas pradėti 

ir geresnę šviesą—pa
laiko, darbo, sveikatos 
apsaugojimui akiu, 
ir smagumui.

ap-

A

Tam prie'astis yra kad, elektriškai, 
dabar gaunat daug daugiau už savo 
nigus.

jus
pi-

l empos ir bulbs kaštuoja pigiau negu 
kada nors pirmiau.

už kilovvatt

4 centai už
50 kilovvatt

Padargai taipgi pigesni negu kitados..
Kainos už elektrą namų naudojimui, ką 
ši Kompanija vėl numažino, pradedant 
metelių skaitymu nuo ir po Gegužės 1, 
patampa pigiausios negu kada buvo. 
Senąją kaina kuri buvo galioje nuo Ba
landžio 1, 1933, elektra naudojama na
muose kaštavo 4 centai už kilovvatt va
landą už pirmas 240 kilovvatt valandą 
sunaudojamų kas vieną mėnesį, virš ko 
kaina jau buvo 2.8 centai 
valandą.
Sulyg naują kainų, kaštuos 
kitowatt valand i per pirmas
valandą sunaudotu vieną mėnesį, po ko 
kaina lūs 3^ centą už sekančias 50, 
2% centą už kitus 100, ir 1 centų 
už viską virš 200.
Nauja numažinta kaina siūlo musą re
zidenciniams kostumeriams šį paaksti- 
nimą naudoti elektrą tiek kiek nori:

E 'ilgiau elektros vartojant, mažiau 
atsieis už kilovvatt valandą

Prie naują kainą, elektra pradeda kaš
tuoti mažiau naudojant ją pervirš 51 
kilovvatt valandos kas vieną mėnesį. 
Dabartiniu laiku, musą 282,000 reziden
cinių kostumerių Cuyahoga, Lorain, La
ke, Geauga ir Ashtabula apskrityse nau-

Pirmos
Kitos 
Kitos.
Virš

50 KAV.H.
50 KAV.H.

100 KAV.H.
200 KAV.H.

Minimum kištai, 60c mėnesiui

mėti. 4 c už 
rnėn. 3 */2 c už 
mūn. 2%cuž 
mčn. 1 >/t c už

K.W.H 
K.W.II 
K.W.H 
KAV.H

SUTAUPĄ NAUDOTOJAMS
Sekanti lentelė parodo sutaupymą kas 
mėnesį. namu naudotojams nuo naujos 
kainos, lyginant su dabartine 
sunaudojimu elektros:

Vidutiniai imant, 100 kilovvatt valandų 
sunaudojama operavimui namuose elek
triško pečiaus per mėnesį laiko. Tas pa
sako kad jeigu jūsų mėnesinė elektros 
sąskaita buvo $8.00, dabar jus galit ga
minti valgį su elektra ir jums nea Jis 
daugiau už elektrą negu ikšiol mokčjot.

kaina ir

K. W. H. 
pcb

Menesį

Kaina 
Mokat 

Pabart.

M okat
Nauja 
Kaina

Sutauna
Pi n gaiš

Sutnuna 
Nulis m.

75 $ 3.00 $ 2 88 $ 0.12 4.0
100 4.00 3.75 .25 6 2
125 5.00 4.44 .56 11.2
150 6.00 5.13 .87 14.5
175 7.00 5.81 1.19 17.9
200 8.00 6.50 1.50 18.7
225 9.00 6.88 2.12 23.6 ■
250 9.88 7.25 2.63 26.6
275 10.58 7.63 2.95 27.9
300 11.28 8.00 3.28 29.1
353' 12.68 8.75 3.93 31.0
400 14.08 9.50 4.58 32.5
450 15 48 10.25 5.23 33.8
500 16.88 11.00 5.88 14.8
600 19.63 12.50 , 7.18 36.5
700 22.48 14.00 8.48 37.7
800 25 28 15.50 9.78 38.7
900 28.08 17.00 11.08 39.5

1000 30.88 18.50 12.38 40.1
1100 33 68 20 00 13.68 10.6
1300 89.28 23.00 16.28 41.4
1500 44.88 26.00 18.88 42.1

Taupymas Elektros Kaštų Paaksti
nimas Didesniam Taupymui 

Tikriausia 
Sakymas, 
šviesa pigi 
gu

ekonomija naudoti elektrą. 
“Regėjimas neįkainuojamas, 

dabar daugiau reiškia ne- 
kitados—regėjimas pasilieka neįkai

nuojamas, bet kaina akis sąugojančios 
šviesos dar pigesnė.

Pirm numažinimo elektros kainos, jus 
girdėjot nuolat sakant, “Elektriškas re
frigeratorius — elektriškas pečius 
užsimoka už save”. Dabar elektriškas 
refrigeratorius arba elektriškas pečius, 
elektros kainai sumažėjus, užsimokės už 
save dar greičiau.

Kaip refrigeratorius ir pečius, taip ir 
skalbtuvas, prosas, vacutim valytojas, 
oro nustatytojas—visi tie ir kiti moder
niški elektriški produktai—patys užsi
moka už save.

duja vidutiniai 830 kilovvatt valandą į 
metus, arba 69 kilowatt valandas per 
mėnesį.

Virš puse musu kostumerių naudoja vi
dutiniai 
mėnuo.
kih:watt
Visi jie

Jie užsimoka dolariais kuriuos gilit su- 
skaityt. Bet, dar svarbiau, jie užsimoka 
dalint kurį moteriai sutaupo, apsauga 
teikiama sveikatai, patogumu ir paran
kamu kokį jie teikia.

virš 51 kilovvatt valandą kas 
Daugelis kitų naudoja virš 51 
valandą per keletą mėnesiu, 

gaus elektrą mažesne kaina.
.Jeigu jus sunaudojat 100 kilowatt va
landą per mėnesį, naujos kainos sutau
pys jums 25 centus. Jeigu 150 kilovvatt 
valandą, sutaupysit 87 centus. Jeigu 
200 kilovvatt valandą, $1.50.
Jeigu jus sunaudojot 200 kilovvatt va
landų i mėnesį, prie nauju kainą galit 
sunaudoti 300, ir kaštai bus lygiai tiek 
pat kiek buvo dabartine kaina, $8.00. 
Kitaip sakant, jus gausit 100 daugiau

Nuo mažo elektriško laikrodžio kuris ro
do tikrą laiką visada ir sutaupo rūpestį 
pavėlavimo, iki elektriško šaldytuvo ir 
pečiaus kurie sutaupo laiką, darbą, mai
stą ir pinigus, jus s’.itaupot naudojant 
elektriškus padargus.

Todėl, sutaupymas elektros kaštu duo
damas šiomis numažintomis kainomis 
yra paakstinimas didesniam taupymui, 
per padrąsinimą daugiau naudotis elek
tros šviesa ir padargais.

Ekenomiška yra atlikti elektriškai.

THE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO
“Mažesnes kainos, padidėjęs naudojimas padidėjęs naudojimas dar žemesnes kainos”

4b
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CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
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Co. Numažino
Elektros Kaina

Nupiginimas Padaryta Savanoriai — ir Ineina Galėn Pradedant Gegužės 1

The Cleveland Electric Illu- 
minating Co. pasiryžo numa
žinti elektros kainą miesto gy
ventojams bendroje sumoje a- 
pie $9t 3,000 metuose, prade
dant Gegužės 1 d.

Eben G. Crawford, kompa
nijos prezidentas, apie tai for
maliai pranešė miesto Mayo- 
rui Burton atsilankęs miesto 
salėn Balandžio 3 d.

Miesto Reikmenų Direkto
rius Wallene patyręs apie Illu- 
minating Co. kainų numažini
mą paskelbė jog ir miesto elek
tros gaminimo stotis numa
žins kainą tiems kurie naudo
ja miesto elektrą.

Nauja Illuminating Co. kai
na paliečia gyventojus Cleve- 
lande ir visuose kituose 130 
miestuose, miesteliuose ir kai
muose kuriuos ši kompanija 
aptarnauja Cuyahoga, Lake, 
Geauga, Ashtabula ir Lorain 
apskrityse.

Visi tie 282,000 kompanijos 
elektros naudotojų namuose, 
kurie per mėnesi sunaudos per 
51 kilowatt valandą sutaupys 
tam tikrą dali pinigų gaudami 
elektrą už mažesnę kainą.

Illuminating Co. kainą nu
mažina savanoriai ir tai jau 
yra šeštas toks tos kompani
jos numažinimas nuo 1920 me
tu ir trečias nuo 1930 metų.

Kompanija savo naują kai
nų sąrašą Tiekė Clevelando 
viešų reikni .ų komisijai už
tvirtinti.

Dabartinė kaina už elektrą 
naudojamą namuose yra 4 cen
tai kilovvatt valandai už pirmas 
240 kilowatt valandų sunaudo
jamų vieno mėnesio bėgyje, ir 
2.8 centai kilowatt valandai už 
viską virš 240, su minimum 
mokesčiu 60 centų mėnesiui.

Nauja namams elektros kai
na kurią ši kompanija pasiūlė 
bus ši:

Pirmos 50 kilowatt valandų 
— po 4 centus.

LENKAS AR LIETUVIS?
Dr. Arthur Rodzinski, pra

garsėjęs Europoje ir Ameriko
je dirigentas, Clevelando Or
kestro vedėjas, yra gimęs ir 
augęs Lenkijoje. Bet jo su
nūs, kolegijos metų vaikinas, 
yra dardu Vytautas (Witold). 
Kadangi Lenkai neturėjo Vy
tautų, aišku kad Dr. Rodzin- 
skis su savo žmona parinko 
savo sunui Vytauto vardą ar
ba iš kokios istoriškos apysa
kos, kurių Lenkai apie Vytau
tą daug prirašė, ar gal kuris 
tėvų yra Lietuvis....

GERI LAIKAI JAU ČIA
Sprendžiant iš telefonų nau

dotojų skaičiaus, Clevelando 
srityje užstojo daug geresni 
laikai negu buvo pabaigoj 1935 
metų.

šiose dienose išėjo nauja te
lefonų naudotojų surašo kny
ga — joje randasi 11,733 te
lefonų naudotojų daugiau ne
gu buvo pereitų metų pradžio
je. Toje naujoje knygoje su
žymėta 127,937 telefonu su
vestų į namus, prieš 119,166 
pernai, ir 96,637 biznio telefo
nų, prieš 93,675 pernai.

NEW YORK CENTRAL ge
ležinkelio kompanija nutęsė iš
kėlimą savo raštinių ir jų tar
nautojų, 848 asmenų, i Det
roitą, iki Liepos mėnesio.

ANGLIES atvežimas į Cle- 
velandą atpiginta: keletas ge
ležinkelių kurie suvežą mink
štųjų kasyklų anglį į Cleve- 
landą nupigino kainą nuo tono. 
Pirmiau buvo $1.84, dabar at
veš už $1.74.

BALSAVIMŲ TARYBA nu
sprendė nenaudoti daugiau se
nų, garadžiui panašių balsavi
mu budelių, kuriose iki šiolei 
atlikta balsavimai. Vietoj to 
bus nuskirta vieš00 baigos, 
mokyklos ir panašiai. Esama 
850 tų budelių, kurios bus pa
naikintos.

K.W.Val. Dabartinė Nauja Sutaupą Sutaupą
Sunaudotos- Kaina Sumažinta Pinigais Nuošim
per mėnesį Buvo Kaina čiais

75 $ 3.00 $ 2.88 $ 0.12 4.0
100 4.00 3.75 .25 6.2
125 5.00 4.44 .56 11.2
150 6.00 5.13 .87 14.5
175 7.00 5.81 1.19 17.0
200 8.00 6.50 1.50 18.7
225 9.00 6.88 2.12 23.6
250 9.88 7.25 2.63 26.6
275 10.58 7.63 2.95 27.9
300 11.28 8.00 3.28 29.1
350 12.68 ■ 8.75 3.93 31.0
400 14.08 9.50 4.58 32.5
450 15.48 10.25 5.23 33.8
500 16.88 11.00 5.88 34.8
600 19.68 12.50 7.18 36.5
700 22.48 14.00 8.48 37.7
800 25.28 15.50 9.78 38.7
900 28.08 17.00 11.08 39.5

1000 30.88 18.50 12.38 40.1
1100 33.68 20.00 13.68 40.6
1300 39.28 23.00 16.28 41.4
1500 44.88 26.00 18.88 42.1

Sekančios 50 kilowatt valan- | 
dų — 3.5 centų.

Sekančios 100 kilowatt va
landų — 2.75 centų.

Virš 200 kilovvatt valandų 
— 1.5 centų.

Minimum mokestis pasilieka 
tas pats. Tai yra, mažiau 60 
centų nebus tiems kurie visai 
mažai elektros išnaudotų.

Nauja kaina yra žymiai pa
mažinta, taip kad naudotojai 
galės dikčiai sutaupyti.

“Atvirai sakant, musų tiks
las sumažinimo namuose nau
dojamos elektros kainos yra 
tas kad padidinus jos naudo
jimą namuose“, sako p. Cravv- 
ford.

Sumažinimas sutaikyta taip 
kad naudotojai sutaupys nuo 
4 nuošimčių, arba 12 centų į 
mėnesi kurių mėnesinė sąskai
ta išeina $3, iki 42.1 nuošim
čių arba $18.88 į mėnesį kuris 
mokėjo $44.88.

Nauja kaina palies kiekvie

MIRIMAI
DOMICĖLĖ ALEKSANDRA
VIČIENĖ, 37 metų, nuo 7018 
Union avė., mirė Kovo 27. Pa
laidota Kovo 30 d., su pamal
domis iš Šv. Jurgio bažnyčios. 
Liko viena duktė, du sūnus ir 
brolis Clevelande.
KATRĖ -LESINSKIENĖ, 48 
metų, nuo 830 Withcomb rd. 
Mirė Kovo 27 d., palaidota Ko
vo 30 d. su pamoldomis iš nau
jos Lietuvių parapijos. Liko 
vyras Juozas, du sūnus ir dvi 
dukterys.

Jų laidotuvėse pasitarnavo 
graiborė Della C. Jakubauskie
nė.
MOTIEJUS BELIAUSKAS. 55 
metų, nuo 1494 E. 173 St.. mi
rė Balandžio 2 , d. Palaidotas 
Bal. 5 d., su pamaldomis šv. 
Jurgio bažnyčioje. Liko žmo
na. Uršulė, duktė ir anūkė.

Iš Lietuvos paėjo Zapyškio 
par., Kauno apsk. Amerikon 
atvasiavo 1900 metais, Cleve
lande išgyveno 35 metus. Ve
lionis buvo “Dirvos” skaityto
jas per daug metų.

Laidotuvėse pasitarnavo gra- 
borius N. A. Wilkelis.

KAS SUMUŠĖ rubsiuvių u- 
nijos agentą Katovsky Kovo 5 
naktį ir po šiai dienai nesuse
kama, nors paskirta $7,000 
atlyginimo.

GELBĖS PARAPIJINES 
MOKYKLAS

Su mažai debatų, Ohio val
stijos senatas Bal. 6 d. priėmė 
bilių teikimui valstijos pagalbą 
parapijinėms privatinėms mo
kykloms. Tas klausimas tu
rės d:ar būti išspręstas atstovų 
bute.

Jeigu bus pilnai priimtas, 
pašalpa- teks ir Clevelando šv. 
Jurgio Lietuvių parapijos mo
kyklai.

£

ną kuris iki šiolei mokėjo $2 
arba daugiau mėnesiui. Kom
panija turi apskaičiavus kad 
suvirs trys ketvirtdaliai jos 
naudotojų kada nors metų bė
gyje turi sąskaitas viršijan
čias tą skaitlinę.

Nauja Illuminating Co. kai
na pasidaro mažesnė už miesto 
elektros stoties kainą kaip tik 
pasiekia 2.75 centų laipsnį.

Dabartinės miesto šviesos 
stoties kainos yra:

Pirmos 600 kilowatt valan
dų, 2.9 centų.

Sekančios 1800 kilovvatt va
landų, 2.5 centų.

Sekančios 800 kilovvatt va
landų, 2 centai.

Viskas virš 3200 kilowatt 
valandų, 1.5 centų.

Patarnavimo kaštai, 15 cen
tų mėnesiui. .

šis nustebinantis kainų nu- 
piginimo paskelbimas yra ei
lėje Illuminating kompanijos 
panašių žygių, kuriuos ji pa
darė ir praeityje.

MAŽŲ NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Šiuomi pranešu kad susirin
kimas bus laikomas Balandžio 
13 d., nuo 8 vai. vakare, Lietu
vių salėje, 6835 Superior avė. 
Malonėkit skaitlingai atsilan
kyti, išgirsit daug svarbių pra
nešimų iš centro komisijos kas- 
link pastangų panaikinti tak
sus nuo $3500 vertės, ir daug 
kitų dalykų.

Taipgi primenu nariams kad 
šeštadienio vakare, Bal. 10 d., 
Liet. Darb. salėje, 920 E. 79 
St., rengiama žuvų vakarienė, 
kortavimas ir šokis; įžanga 20 
centų; durys atdaros nuo 6 v.

J. Zinkevičius, Pirm.

MAYORAS BURTON rūpi
nasi kur-, padėti apie 40,000 ta

ikių bedarbiu kurie yra sveiki 
ir gali dirbti, bet neturi dar
bo ir reikalauja pašalpos. No
ri rasti jiems darbų privati
nėse industrijose, kurias ragi
na imti daugiau darbininkų.

MOTERŲ BALIUS
Lietuvių Moterų Atjautos 

Draugiškas Klubas
rengia

VAKARIENĘ IR ŠOKIUS

Šeštad. Bal-April. 17
Lietuvių Salėje, nuo 7 v. 
Gera Muzika — Dovanos 
Tikietas ypatai tik 50c.

Kviečia Komisija.

Elektriški Pataisymai
Taisau visas elektriškas skal
biamas mašinas, toasterius, 
prosus, vacuum valytojus ir 
visus kitus padargus. Taipgi 
furnasus, aliejaus ir gazo de
gintojus............... (17)

PRANAS URBŠAITIS
1525 Lakefront av. PO. 9548
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THE RE1GN OF POLISH OPPRESS1ON

APPLIED BY THE POLISU ADMINISTRATION TO THE

LITHUANIANS IN THE

L INTRODUCTORY NOTE — 
It is necessary first to reeall cer- 
tain facts relative to the saddest 

i chapter of post-War history vvhich 
is the grievance of Vilna.I

The secular capital of the old 
I Lithuanian Statė before the di- 

visions at the end of the 18th cen- 
■ tūry, the center of all Lithuanian 
Į national activity and the focus of 
i the resurrection of chit- nation i.o 
indepe'ndent life as a result of the 
Great War, Vilna and its vicinity, 

j by a eamouflaged coup of force 
' of the Polish General Zeligowski, 
i have been torn from their mother 
i eountry and after severa' transi- 
. tory. paUses, declared by the Po- 
i lish Republic to be mnexed to it- 
| self, pūrely and simply. This coup 
' of force, the occupation of the 
' town of Vilna, took place on Oct. 
| 9, 1920. Its specific character has 
been indicated by the fact chat on 
October 7, 1920, tvvo days before 
the occupation, the Polish pleni- 
potentiaries signed with the Lith
uanian plenipotentiaries a treaty 
knovvn as the Suvalkai Treaty, :if- 
fixing a boundary line betvveen .he 
two armies, leaving. the tovvn of 
Vilna and its vicinity on the Lith
uanian side. The faith demonstrat- 
ed by Lithuania on this occasion 
in the word and in the signature 
of Poland, has thus been betrayed 
in one of the cruel'est vvays.

The unchecked international pro
cedūra and the reliance on the sanc- 
tity of international obiigations 
freely entered into, here remained 
vvithout result. Lithuania, on its 
side, never recognized the situa- 
tion Of fact thus created.

2. The steps of the Lithuanian 
population of the Vilna Region to- 
ward orginizing a suportable life 
under the Polish administration.

Upon the occupation, it became 
clear that it vvas necessary to con- 
tend vvith a wave of transformation 
into Polish on the part of the nevv 
administration, vvhich further did 
not fail to manifest itself under 

j the most varied aspeets. Attached 
j to their religious faith, their ton- 
, gue, their Statė, their multi-fecu- 
lar Nation, the Lithuanians vvere 
not able and did not vvish to al- 
lovv thėmselves to become dena- 
tionalized by nevv masters, all the 
more since they had successfully 
resisted another oppression, that 
of Russia, before the War. As a 
means of .resistance of the eountry 
to denationalization vvere chosen: 
the organization of cultural, bene- 
volent and eeonomic societies, the 
teaching in the mother tongue in 
the primary schools and as far as 
possible in those of higher degree, 
the rational organization of lei- 
sure, etc.

This peaceful activity vvas or- 
ganized on the faith of the obiiga- 
tions assumed by the Poiisn Statė, 
under the International Plan, in 
the matter of the rights of minor- 
ities as vvell a’ on the faith of 
the guarantees vvhich the Polish 
Lavvs themselves likevvise contain 
regarding this matter.

Here once more the good faith 
of the Lithuanians vvas deceived. 
On September 13, 1934, the Polish 
Minister of Foreign Affairs declar
ed to the League of Nations that 
its “Government found itself ob- 
liged to refuse, starting at once, 
all collaboration • vvith the interna
tional elements as far as concerns 
the control of the application by 
Poland of the system for the pro- 
teetion of minorities”. The extent 
of this declaration vvas soon realiz- 
ed by the Lithuanian population of

Jus Dolariai Dabar
Nupirks Daug Daugiau —

Negu Dolariai Kuriuos Mokėsit Vėliau

VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS 

PAVASARINIAI SIUTAI
TIKRA JŲ
VERTĖ $25.00
SPECIALIAI Už

NAUJOS PAVASARINĖS
Skrybėlės

$1.95 ir $2.95

Duodam EAGLE STAMPS Duodan’ 
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles, 

yur mMra 9. im rn i Is&b b 4 Skali. Vii d

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

VILNA REGION

the Vilna region vvhich the Polish 
Administration had commenced to 
subject to a speeial control vvithout 
regard to even the guarantees con- 
tained in the Polish Law themsel
ves. Indeed, before this declava- 
tion of the Polish Minister, the 
Kfe of the Lithuanians had been 
exposed to various flovvs and coun- 
terfloivs. Thus in 1927, the Polish 
authorities decreed the elosing of 
the Lithuanian normai school of 
Vilna, vvhose cbject vvas to pre- 
pare Lithuanian primary rehool 
teachers and then ūse is made of 
the pretext of their insufficient 
preparation. The year 1927 vvas 
again marked by the elos ing of 16 
primary schools carr'ed on by the 
Lithuanian society “Rytas”.

(To be Continued)

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

DINNER - DANCE
A testimonial dinner and dance 

vvill be held Sunday, April 18th in 
honor of our Statė Representative, 
Mr. John T. DeRighter vvho vvas re- 
elected to this office in November 
of lašt year. This grand affair is 
to be sponsored by the Lithuanian 
University Club and The Lithuanian 
Women’s Club. Mr. DeRighter is 
a member of the University Club.

The bąli is to be held at the 
Lithuanian Hali and dinner vvNl bė 
served at sis p.m.

Tickets are priced at a $1.25 a 
person and can be purchaeed at 
the Dirva, N. A. Vilkelis, 6522 Su
perior avė., or from any member of 
the tvvo sponsoring clubs.

MR. KARPIUS RETURNS
Mr. K. S. Karpius, editor of the 

Dirva, has just retumed from a 
vvell spept four day vacation. Mr. 
Karpius toured Washington, D. C., 
for three day, taking in the beauty 
and glory of the Capitol ;vųd Mount 
Vernon.

His short būt very mueh enjoyed 
vacation vvas concluded by a one 
day visit to BaTtimore, Md. And 
novv he is ready to vvrite about his 
vacation, giving the readers a trav- 
elog on the place vvhere history is 
and hgs been made.

CHICAGO BECKONS
Mr. and Mrs. K. S. Karpius and 

Mr. and Mrs. George Salaševicius 
have planned on accepting an invi- 
tation extended them by M r. A. 
Vanagaitis of Chicago. Mr. Vana
gaitis, editor and publisher of the 
Margutis Magazine, is celebrating 
his lOth anniversary as such. The 
presence of these four vvell-knovvn 
Cleveland Lithuanians vvill make the 
occasion vvell celebrated.

The group vvill leave Cleveland, 
Friday morning, returning Mond- 
day, vvith the exception of Mrs. 
A. Karpius, vvho vvell remain, visit- 
ing many friends and acąuaintances.

ANNUAL DANCE
The Lithuanian Chamber of Com- 

merce vvill hold its Annual Dance at 
the Lithuanian Hali, this Sunday, 
April Uth.

All sorts of refreshments vvill be 
sold, including Lithuanian import- 
ed candies.

Many door prizes vvill be given, 
Lithuanian generosity is revealed as 
adminoion jg frec to this alvvays 
snccessful annual dance.

cvCKuts can be obtaineii at the 
Dirva office and other Lithuanian 
business establishment.

$2000
ŠILKINIAI KAKLARAIŠČIAI 

65c 2 už $1.25 
Gražus Marškiniai 97c ir auk.

T Ii e S p h i n x
This milte testimony of ages gone! 
What does it signify? Was it vvisdom 
That reared this mascive head, to honor God? 
Būt God vvas Osiris . . . and He is done, 
And if these lien pavvs meant true fraedom 
From vveakness, vvhat of the tyrant’s red, 
That enslaved, not natūra, būt humankind. 
To leave this cold, ungainly ihing behind ?

Each generation’s vvisdom is a laugh . . . 
For those vvho follovv on. Who are the vvise, 
And vvho the strong, measured by time’s tru staff? 
And as for the gods, vvith men they rise 
To povver . . . and likę men they meet decay.
Leaving būt their vanity on display. — V. J. B.

PLAY AND DANCE
A six act comedy vvill be pre- 

sented by the St. George Choir mem
bers, > Sunday, April llth at St. 
George’s Auditorium. The play is 
i very understandable one, provid- 
ling much mirth to those who at- 
tend. Dancing to the music of 
Whitey Bayus’ Orchestra vvill give

a grand wind-up to the evening.
As in the past, the St. George 

Choir has a!ways furnished an ex- 
cellent time, so it novv standš — 
Com’on and see. We guarantee 
a most enjoyable evening from the 
time the doors open at 5:30 p..n.

Let’s see a capacity nite atten- 
dance. The Committee.

Gražuolės kokių daugybę 
matysit vaikščiojant, dir
bant, pasitarnaująut Cle
velande šią vasarą laike

Didžiųjų Ežerų Ekspozici
jos. Ekspozicija prasidės 
Gegužės 29 d. ir tęsis iki 
Rugsėjo 6 d.

GERA ANGLIS

Didžiausias pasirinkimas įvairių medegų 
Kainos labai populiarės.

BRAZIS A 1 L ° R s
(Kur Lietuviai inteligentai siūdinasi sau rubus)
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g 79TH gTREET 
PHOTO STUDIO

randasi 1197 E.4ST 79th ST., 

Pavasarinės Jūsų Foto
grafijos, visos šeimos, 
su vaikais, taipgi Ves
tuvių, Pirmos Komuni
jos ir kitų svarbių nuo- 
tikių Fotografijos.

Kainos prieinamos.
A. S. BORT, Savininkas.
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Dabar Laikas Užsisakyti sau

VASARINIUS RUBUS

Vincas Brazis, Savininkas 6113 St. Clair Avė.

Arco Lump (visai mažai pelenų) ..$8.95
No. 3 Pocahontas ............................... 8.50
Golden Ridge Sewell . ..........  7.65

(kaip Pocahontas)

Kentucky (labai geras pečiams) ... 7.40
Ohio Lump arba Egg (geriausi) .. 6.50

ARLINGTONICE & FUEL CO.
X J. STANKUS

16201 SARANAC RD. GLen. 5787
« >
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