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22nd YEAR (22-ri Metai)

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

MUŠTYNĖ DIRBTUVĖJ
DetToit.. — Yale & Tow- 

ne Mfg. Co. dirbtuvėj, kuri 
gamina užraktus Chrysler 
automobiliams, ištiko dide
lė muštvnė, panaudota ir 
akis ėdančios bombos, dir
btuvės savininkams užsi
spyrus prašalinti iš dirbtu
vės “sėdinčius streikerius”. 
Muštynėje dalyvavo suvirs 
300 policijantų ir šerifų, 
kurie areštavo apie 150 
streikerių, daugiausia mo
terų. Kompanija gavus tei
smo leidimą prašalinti “sė
dėtojus” iš savo dirbtuvės, 
sutraukė policijų eiti dar
bininkus vyti laukan: Dar
bininkai ir darbininkės ap- 
sibarikadavo duris ir lan
gus, ir ateinančius užata- 
kavo viskuo ką galėjo su
griebti metamo. Iš lauko 
j dirbtuvę pradėta svaidy
ti akis ėdančios bombos.

Streikas toje dirbtuvėje 
tęsiasi nuo Kovo 9 d.

Fordas pareiškė kad ne
sipriešins savo darbininku 
rašymuisi Į uniją jeigu jie 
norės, tačiau jis- sako kad 
esą “paikas darbas” darbi
ninkams stoti Į unijas.

Darbininkų organizato
riai sako jų nesulaikys nuo 
pastangų surašyti Į uniją 
Fordo darbininkų jeigu ta 
ištaiga ir pakels darbinin
kams mokestis. Eina gan
dai buk Ford nori pakelti 
mokesti nuo $6 iki $10 die
nai.

Pasibaigė. Hershey, Pa. 
— Audringas Hershey šo
kolado dirbtuvės darbinin
kų streikas baigėsi, kom
panijai pasirašius sutarti 
su CIO.

Padidino mokestį. At- 
iantic City, N. J. — 20,000 
puodininkystės darbininkų 
gavo pakelti mokesti. Tas 
paliečia kelioliką tos rūšies 
išdirbysčių Ohio, New Jer- 
sey, Illinois ir keletoje kitų 
valstijų.

Darbai eis gerai. Iš vi
sų didžiųjų industrijų gau
namos žinios rodo kad šy- 
met darbai eis pusėtinai 
gerai.

Turi daug užsakymų au
tomobilių ir trokų išdirby- 
stės; ūkio mašinų išdirby- 
stės; lėktuvų dirbtuvės.

Statybos medegos reika
lavimai pakilo, statyba pa
šoko žymiai aukščiau 1936 
metų statybos.

Elektriškų padargų dir
bimas ir pardavimas pir
mą šių metų bertainį pra
lenkė pereitu metų tą patį 
bertaini ir numatoma dar 
padidėjant jų gamybą.

Avalų gamybos rekor
das. Sausio mėnesį šalyje 
pagaminta apie 34 milijo
nai porų vyriškų ir mote
riškų avalų, kas yra visų 
laikų rekordas tam mėne
siui. Taipgi rodos ir Va
sario mėnesio gamyba tų 
reikmenų pasieks savo re
kordo.

1936 metais viso buvo 
pagaminta 415,227,276 po
ros vyriškii ir moteriškų 
batų.

RUSIJA pasiryžus lai
kyti visą prekybą savo ran
kose ir neįsileisti svetimų 
kapitalų. Sovietų vyriau
sybė bando turėti monopo
li ant visos prekybos.

SOVIETŲ valdžia pra
dėjo saugoti savo geležin
kelių linijas nuo špiegų ir 
sabotažninkų. Gali būti ir 
yra ten tikrų sabotažninkų 
kurie nori sprogdinti gele
žinkelius, bet tas gali būti 
gera priežastis pradėti šu- 
iminėti ir sau nepatinka
mus gelžkelių valdybos na
rius.

Meksikoje, dviem prie
šingom darbininkų grupėm 
susimušus, žuvo 20 asme
nų.

Surasta kalnuose Arizo
noj sušalę astuoni lavonai 
lėktuvu nukritusių ir užsi
mušusių žmonių.

Meksikos prezidentas su
manė pravesti uždraudimą 
degtinės pardavimo penk
tadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais, bet jis ne
galės sulaikyti žmonių nuo 
gėrimo degtinės tas tris 
dienas, kas turės nusipir
kę anksčiau.

Korėjoje, laike perkūni
jos audros žuvo 16 žmonių.

Vokietijos naziai vis ve
da ginčus su popiežium. 
Nesenai popiežius apkalti
no Hitlerio vyriausybę su
laužyme sutarties su Vati
kanu dėl katalikų bažny
čios Vokietijoje. Naziai to 
užmetimo kratosi.

Prancūzijoje moterys ti
ki gausią savo pilnas tei
ses. Iki šiol, nuo Napoleo
no laikų, jos buvo “vyrų 
vergėmis”. Nepoleonas iš
leido įstatymą 1803 metais, 
kuris ir po šiai dienai vei
kia, atimant moterims ci
vilines teises.

Londone vadinami “fa- 
šitai” surengė demonstra
ciją ir padarė keletą už
puolimų ant Žydų.

Aukso kasimas Britiško
se salose pradėta jau 2000 
metų atgal, Romėnų, kurie 
ten buvo užėję. Tačiau to 
metalo vis dar teberanda
ma Anglijoje, Škotijoje ir 
Vali joje.

Anglijoje vienas žmogus 
tapo išgydytas auksu. Jis 
pirm to buvo besirengiąs 
jau mirti, nes vaistais iš
tisai nuodijamas manė ne
ilgai galės dalaikyti. Bet 
metas laiko atgal vienas 
specialistas pradėjo įleidi- 
nėti jam po oda aukso dul
kių, apie unciją į mėnesį, 
ir pasveiko. Pirm to jis 
negalėjo vaikščioti per 13 
metų.

Suv. Valstijose yra 26 
rūšių laukinių ančių kurios 
rudenį skrenda į pietus 
į kitas šalis žiemavoti.

Sovietų lakūnai pasiry
žo šymet sumušti tolumo 
ir aukštumo rekordą. To
lumo rekordą nori daryti 
skrendant iš Maskvos į 
Braziliją, ir iš Maskvos 
per šiaurės Polių į San 
Francisco.

DIDELIS LAIMĖJIMAS 
DARBININKAMS

Washington. — Kongre
se kilo naujas subruzdimas 
ir viltis kad netrukus bus 
galima pravesti naujus įs
tatymus panašius į buvu
sias NP.A taisykle^ kurios 
reguliavo darbo valandas 
ir minimum mokestį indus
trijų darbininkams. Tas 
pasirodė galimybe kuomet 
Aukščiausis Teismas savo 
penkiais sprendimais nu
stebino šalį paremdamas 
Wagner’o Darbo Santikių 
Aktą, kurį pirmiau pripa
žino nekonstituciniu.

Dabartiniu Aukščiausio
jo Teismo sprendimu dar
bininkai laimi viepia ir di
džiausių pergalių savo is
torijoje, o darbdaviai kurie 
priešinasi unijoms pasijuto 
pralaimėję.

Aukščiausis Teismas pri
pažino buvusios NRA tai
syklę darbininkams tartis 
ir derėtis su darbdaviais 
per savo atstovus už savo 
darbo, algų, valandų ir ki
tas teisingas sąlygas.

Aukčiausiojo Teismo na

ISPANIJOJE
Anglijoje Vaidai dėl Is

panų Karo

Londonas, Bal. 14. — Iš
rodo kad pati Anglija na
mie daugiau kariauja dėl 
Ispanų negu patys Ispanai 
tarp savęs. Anglijos at
stovų bute kilo didžiausias 
lemas dėl Ispanų sukilė
lių blokados Bilbao uosto. 
Sukilėliai nenori įsileisti į 
tą uostą kitų šalių laivų, o 
Anglai, kurie veda preky
bą su tuo uostu, lermuoja 
dėl sukilėlių vado Generolo 
Franco neleidimo prekybi
nių laivų į Bilbao.

Anglijos keli kariški lai
vai pasiųsta į Bilbao van
denis.

Roma, Bal. 14. — Italų 
spauda išnaujo įtaria kad 
Prancūzija pasiuntė Atge
ri jos kariuomenę gelbėti 
Ispanų kairiesiems, nežiū
rint pastangų sulaikyti tei
kimą pagalbos vienai ir 
kitai pusei. 

riai pripažino Wagner’o 
Darbo Santikių Aktą kon
stituciniu 5 halsais prieš 4.

Nežiūrint šitokio Aukš
čiausiojo Teismo narių pa-

Prez. Roosevelt pasiryžęs 
varyti savo sumanymą per
organizuoti Auk šČiausyjį 
teismą sulyg savo numaty- 
tyto programo.

keitimo » safrv" ' nuomonių,-

oro 
ku-

Apsisaugokit kad nesu
trintų! Sakoma kad vidu
tiniško didumo žmogui 
spaudimas aplink visą 
ną siekia apie 14 tonų, 
mas.

Japonijoje, pradėjus gin
kluotis, uždėjus naujus mo
kestis gyventojams, pradė
jo brangti pragyvenimas, 
bet darbininkų uždarbiai 
nekyla, nors šian ir ten ir 
pakeliama kiek. Valdžia 
pradėjo rūpintis gauti sa
vo prekėms rinkas kitose 
šalyse ir su kitomis vals
tybėmis taikiai sugyventi.

Prancūzija areštuoja iš 
Amerikos vykstančius ko
munistus į Ispaniją.

Madridas, Bal. 14. —Su
rengus paminėjimą šešių 
metų sukakties nuo praša- 
linimo Ispanijos karaliaus 
ir įsteigimo respublikos, 
kairiųjų iškilmės tapo su
ardytos sukilėliams smar
kiai užatakavus miestą.

Sukilėliai laimėjo žymią 
pergalę atmušdami lojalis- 
tų pasikėsinimą prasilauž
ti per sukilėlių eiles, supan
čias miestą.

Prancūzija suėmė penkis 
kairiųjų lėktuvus nusilei
dusius Prancūzijos žemėje.

Kairiųjų vyriausybė pa
skelbė įsakymą liautis žu
dyti sukilėlių pusės žmo
nes ir kareivius paimamus 
nelaisvėn. Tačiau raudo
nieji vargiai to prisilaikys.

Nekurtose dalyse kairie
ji turėjo laimėjimų, vieno
je srityje sako suėmę apie 
10,000 sukilėlių.

DAUGIAU TAKSŲ. Co- 
lumbus, O. — Valstijos le- 
gislatura perleido 81 bal
sais prieš 44, valstijos gy
ventojų ineigų aptaksavi- 
mo bilių, taip kaip dabar 
taksuoja federalė valdžia.

Valstijos senatas tam ne
pritaria.

Legislaturoj atmesta bi- 
” ■ ieikalau.įa.aiis -v aisti j i- 
nės paramos parapijinėms 
mokykloms, kurį prieš sa
vaitę laiko priėmė valstijos 
senatas.

Legislatura nepriėjo iš
vados šelpimo teikimo rei
kale ir tokiu budu gavimas 
pinigų miestų ir apskričių 
bedarbių šelpimui iš vals
tijos iždo sustoja. Miestai 
turės pasirūpinti patys.

NORI MAŽINT IŠLAIDAS
Washington. — Norėda

mas sumažini šalies išlai
das, Prez. Roosevelt išlei
do įsakymą visiems val
džios departmentnams su
laikyti leidimą pinigų iki 
pat reikalingiausių lėšų.

Pereitą metą Suv. Vals
tijose sunaudota 100,000,- 
000 buš. kornų, miežių, ru
gių darymui degtinės, al
koholio ir alaus.

Italijoje yra du univer
sitetai po arti 700 metų se
numo. Genoa mieste uni
versitetas įsteigtas 1243 
metais; Maceratoj, 1290 m.

Kinija pradėjo dar la
biau vykdyti nusistatymą 
naikinti savo šalyje nuo
dingi; vaistų naudotojus ir 
visokius nuparkusius neiš
gydomus žmones. Jų ki
taip negalima atsikratyti 
kaip tik nužudant. Per Ve
lykas keli desėtkai tokių 
buvo sušaudyta. Kiti pra
dėjo slapstytis. Jie užkre
čia kitus.

Eina kalbos kad Ameri
kos valdžia vėl paliuosuos 
auksą, ir kas tik norės ga
lės turėti aukso pinigų.

Senos geležies ir plieno 
dalykų reikalavimas į už
sienius tiek pakilo kad da
bartiniu laiku visi Ameri
kos uostai užversti ir gele
žinkeliai užimti tų dalykų 
į uostus suvežimu. Lai
vai nespėja išvežti.

ANGLIJA rengiasi prie 
didelių iškilmių — vainika
vimo savo karaliaus, Jur
gio VI. Iškilmės bus Ge
gužės 10 dieną. Apskait- 
liuoja kad tos iškilmės val
džiai atsieis $2 270,000. Tai 
brangiaųzios vainikavimo 
ceremonijos kokios kada 
buvo.

Išrado “žirkles” medžiams 
kirsti

Temple, Tex., jaunas 27 
m. ūkininkas, Kirk Knight 
išrado traktorium varomas 
“žirkles” kurios lengvai 
kerta ar pjauna medžius.

Vokietijoj uždrausta po- 
pieriuotojams daryti po- 
pierai lipdyti košę iš kvie
čių, rugių ar kitokių valgo
mų miltų.

Japonijos dabartinė im
peratoriška giminė skaito 
savo pradžią 2,596 metų 
atgal, iš tų laikų valdovo 
Jimmu.

VILNIUJE UŽDARO
MA LIETUVIŠKOS 
ORGANIZACIJOS

Pernai, Gruodžio 4 d., Vil
niaus miesto Storastos įsaky
mu buvo sulaikytas veikimas 
tautinio Lietuvių komiteto. Dėl 
to buvo kreiptasi. į Vilniaus 
vaivadą ir buvo prašoma nuim
ti nuo komiteto Storastos už
dėtąjį draudimą. šių metų 
Vasario 16 d. Vilniaus vaiva
da patvirtino Storastos nutari
mą dėl komiteto veikimo su
laikymo ir todėl komitetas to
liau veikti negali.

Sausio 17 d. Lenkų spauda 
paskelbė jog Vilniaus vaiva
da, atsižvelgdamas j viešą sau
gumą, uždraudė Vilniaus Lie
tuvių Ūkio draugijos visų sky
rių ir ratelių veikimą visame 
Vilniaus vaivadijos pasienio 
ruože. Lietuvių ūkio draugija 
į jokią politiką nesikiša ir tei
kia gyventojams patarimų tik 
ūkiškais klausimais.

Be visame pasienyje uždary
tų šios draugijos skyrių, Ly
dos Storasta Vasario 15 d. dar 
sulaikė veikimą savo apskrity
je šios draugijos skyrių šiose 
vietose: Ciesliukiškėje — Ve- 
renavo valsčiuje, Plikiuose — 
Žirmūnų valse., Pavalakėje ir 
Dubiniuose — Rodunės valse., 
Strežunuose ir žuklonyse — 
Eišiškių vals. Storastos rašte, 
kur motyvuojama skyrių vei
kimo sulaikymas, sakoma kad 
skyrių veikimas gresiąs sau
gumui, ramumui ir viešajai 
tvarkai.

čia pat reikia pažymėti kad 
Žuklonyse Lietuvių ūkio drau
gijos skyriaus niekuomet ne
buvo. Storasta pasistengė su
laikyti skyrių net ir tokį, ku
rio iš viso nėra buvę.

Be ūkio draugijos skyrių, 
Lydos Storasta Vasario 11 d. 
sulaikė veikimą Lietuvių šv. 
Kazimiero dr-jos skyrių šio
se vietose: Plikiuose — Žir
mūnų v., Kalesnykuose, Eišiš
kių valse., Vigonyse ir Vaida
guose — Rodunės valse.

šia progra reikia pažymėti 
ir apie to paties Storastos Va
sario 11 d. sulaikytuosius "Ry
to” draugijos skyrius Dubičiuo- 
se, Mantotuose ir Stražunuose. 
Pasirodo, kad “Ryto” draugi
ja savo skyrių Lydos apskrity
je iš viso neturėjo, todėl ir 
nesamų skyrių uždarinėjimas 
pasidaro nesuprantamas.

L. A.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

STATYS nauja celulozės fab
riką. Kilo sumanymas steigti 
antrą celulozės fabriką prie Ne
muno. Fabrikui Įsteigti reika
linga apie 10,000,000 litų ka
pitalo.

VIENA musų ištaiga gavo, 
iš Olandijoj gyvenančio Vokie
tijos emigranto prašymą su
teikti jam Lietuvoj budelio vie
tą. Girdi jis skaitęs laikraš
čiuose kad Lietuvoj esąs pakei
stas mirties bausmės įvykdymo 
būdas.. Tos pačios vietos pra
šo ir vienas Lietuvos pilietis.

PASKLIDUS gandams, kad 
bus nemokamai vežami darbi
ninkai Į Braziliją, atsirado to
kių, kurie tik dėl to atvyksta 
Kaunan teirautis. Kiek žino
mą, kad tuo tarpu tarp Brazili
jos kompanijų ir Lietuvos vy
riausybės yra tik. vedamos dery
bos. Manoma, kad bus leidžia
ma vykti j Braziliją.

LENU’ 1ADE neseniai su
rinkti acchvyfli .i,- doku
mentai, <ą Lietuvių organi
zacijų veikimą Rusijoj prieš 
karą ir po revoliucijos. Visa 
medžiaga jau perduota musų 
atstovybei Maskvoj ir netru
kus šie brangus istoriniai do
kumentai bus atgabenti į Kau
ną.

KAUNO miesto darbo inspek
cijoje iškeltas klausmas pada
ryti visuotinį Kauno įmonių 
patikrinimą. Esą, tuo reikalu 
norima sudaryti atitinkamą ko
misiją. Bus patikrinta, kaip 
įmonės susitvarkiusios sanita
riniu atžvilgiu, kaip įmonėse 
dirbama, darbininkų ekonomi
niai reikalai ir t.t.

KAIP žinome, Lietuvoj ku
mečių gyvenami hutai yra la
bai apleisti, neremontuojami, 
drėgni ir tt. Kai kuriuose jų 
visai negalima gyventi. Esą 
tuo jau susirūpinta. Kaip ku
mečių taip ir žemės ūkio dar
bininkų butai bus tam tikros 
specialios komisijos griežčiau 
tvarkomi. Komisija radusi ne
tinkančių butų įsakys duoti 
geresnius, žmoniškesnius, gy
venimui butus, ė

žiemos pagalbai aukos buvo 
renkamos visoje Lietuvoje ir 
sunaudojamos vietose esančiu 
varguomenės šelpimui. Pirmo
sios prieškalėdinės rinkliavos 
rezultatai .jau žinoma. Iki Ko
vo mėn. 5 d. visoje Lietuvoje 
Visuomenė paaukojo žiemos pa
galbai 152,093.85 lt.

ŠVIETIMO ministerijoje stei
giama neraštingumui pašalinti 
komisija, ši komisija rūpinsis 
ir nustatys budus, kaip paša
linti neraštingumą jau suaugu
siųjų bei pagyvenusiu žmonių 
tarpe. Į komisiją bus pakvies
ti ir įvairių kultūrinių draugi
jų atstovai.

BALANDŽIO mėn. pradžk je 
busią pradedami Panevėžio — 
Joniškėlio geležinkeliuko staty
bos darbai, kur gausią darbo 
apie 800 darbininkų. Statomo 
geležinkeliuko linijos ilgis apie 
10 klm., sąmata siekia 1 miL 
800 tukst. litų.



" 2 ------------r>w1 DIRVA

PENNSYLVANIJOJE PITTSBURGH AKRON, OHIO
F ------
Skandalas Scrantono

Lietuvių Parapijoje

SOCIALĖ APDRAUDA PRA
DEDA VEIKTI

Sulyg Socialės Apdraudos 
Tarybos žinių, Pennsylvanijoje 
apie 2,500,000 vyrų, moterų ir 
vaikų tiesioginai gauna nau
dos iš socialės apdraudos Įs
tatymo. Iš jų 2,381,000
imami bedarbės apdraudos at- 

o likusieji apie 39,- 
pensi-

DIDŽIAISIAIS EŽE
RAIS BUVO DIDE

LIS JUDĖJIMAS

ap

Smulkios Žinios

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

SCRANTON, PA. — Balan
džio 7 d. Scrantono Lietuviai 
laukė atvykstant Praloto Mi
liausko užimt Lietuvių šv. Juo 
zapo parapijos klebono parei
gas, vietoj nesenai mirusio 
klebono Kun. Kuro.

Nenorėdami Pral. Miliausko, 
parapijonys prieš bažnyčią su
rengė demonstraciją — keli 
šimtai Lietuvių moterų su di
deliais plakatais vaikščiojo, si. 
šitokiais . parašais: /‘Bile Lie
tuvis kunigas, bet ne Monsig- 
noras Miliauskas”.

Kitos 'moterys paskelbė “sė 
dėjimo streiką” ir susėdusios 
ant bažnyčios laiptų atsisakė 
pasišalinti iki jų reikalavimai 
bus išpildyti — atsiųstas kitas 
kunigas, o ne Miliauskas.

Šis vietinės Lietuvių parapi
jos trukšmas ir protestai kilo 
«kai Kun. Jonui Kurui mirus, 
■Vyskupas Thomas O’Reilly pa
skyrė jo vieton klebonu Pral. 
'Miliauską, kurio tam tikra da
lis parapijonų nepageidavo.

Nusistatymas rodyta toks 
griežtas kad parapijonys pa
siryžo neįsileisti Kun. Miliaus
ką į bažnyčią.

Parapijonys išrinko ir spe
cialų delegaciją eiti kalbėtis su 
vyskupu tuo reikalu ir išdės
tyti jam savo reikalavimus.

Skandalas yra surištas su 
Lietuvyste. Keletas metų at
gal Kun. Miliauskas buvo pa
prastas kunigas, nieko neatsj- 

- žymėjęs musų tarpe, pakeltas 
į pralotus. Gandai buvo pa- 

' sklidę kad vyskupas yra susi
taręs su Kun. Mfi '1sku panai
kinti šios parrf .-Lietuvių 
mokyklą ir Kun. pastum
ti i nežymią parapiją- dar prieš 
jo mirti.

— Tas 
daryti, 
norus 
liškoje 
kiam
straipsnių, 
tyręs, liovėsi savo 
jo pralotas buvo paliktas ma
žoje Duryea parapijoje.

Šv. Juozapo parapija yra di
delė, turtinga, nes kun. Kuras 
buvo viską sutvarkęs taip kad 
ji turi banke ir $10,000 pini
gų. ši parapija yra užrašyta 
parapijos komitetui, o ne vys
kupui, dėl ko seniau net pėr 
keletą metų ėjo bylos teisme, 
Lietuviai nenorėjo kad jų baž
nyčia priklausytų svetimiems. 
Tas buvo seniau aprašyta mu
sų laikraščiuose gana plačiai.

Dabar vėl Angliška spauda 
pilna visokių straipsnių.

Policija, sulaužius klebonijos 
užraktą, įleido Pral. Miliaus
ką Į kleboniją ir saugojo, o 
minios parapijonų dabojo baž
nyčią kad naujas klebonas ne- 
ineitų.

Jau “Dirvos” skaitytojams, 
minėjau kad gali visko nutikti 
šioje parapijoje, tas išsipildė.

Antras skandalas su kapinė
mis.

Su Lietuvių Laisvomis Kaili
nėmis, kurias suorganizavo ge
ros valios Lietuviai, apie 21 
metų atgal ir inkorporavo, vis
kas ėjo gerai. Kapinės paskir
styta į keturias dalis; Wilkes- 
Barre, Pittston, Kingston ir 
Plymouth, kur tų kolonijų 
Lietuvių paskirai laidojami.

Dauguma SLA. kuopų yra 
pirkę tose kapinėse savo lotus, 
taip ir paskiros draugijos.

Viskas buvo savoje tvarko
je, kolei į kapinių reikalus ne
sikišo perdaug tūli komunistė
liai. Dabar, už kapinių vado
vybę, dalykas atsidūrė apskri
ties teisme.

Byloje įvelti 
Ant. Valinčius 
o \Vllkes-Barre 
Kasparu,
rovėje jau yra gerai pinigų,

nes jų skolos apmokėtos, o ir 
kapinių sklypai pabrango.

Nienius.

PARAPIJONŲ STREI
KAS PASIBAIGĖ

lyginimu,
000 apimti ir senatvės 
jomis.

Kita grupė iš 112,870 
nų, aprūpinami motinų 
ba, aklųjų pensijomis 
natvės pensija pačios 
jos tiekiama.

asme- 
pagal- 
ir se- 
valsti-

Antanas Ba- į 
Jurgelis, 
svetim-, 
tėvai ir

Prospa-

neįsileisti nau-

naujam klebo- 
užėmus parapi-

nes yra 
priešų 

žodžiais 
dėl baž-

buvo net kėsinamasi 
vyskupas mėgino savo 

įvykdyti. Vietos Ang- 
spaudoje pasirodė to- 

pasimojimui priešingų 
Vyskupas, tai pą- 

užmačių ir

CCRANTON, PA. — Kai jau 
buvo rašyta apie sukeltą revo
liuciją ar “sėdėjimo streiką” 
Lietuvių šv. Juozapo parapi
joj per tam t'krą dalį žmonių 
prieš naujai paskirtą kleboną 
Pral. J. Miliauską, dalykas bai
gėsi tvarkoje.

Sukiršintos moterėlės stovė
jo prie bažnyčios ir kleboni- 
os norėdamos 

ją kleboną.
Bet pagaliau, 

nui atvykus ir
ją, streikas baigėsi ir Pral. J. 
Miliauskas laiko mišias kasdie
ną.

Kaip pasirodo, naujas klebo
nas žmonėms patinka, 
inteligentiškas, savo 
neneigia, tik gražiais 
pakvietė visus dirbti
nyčios ir Lietuvių tautos vie^ 
nybės. Naujas klebonas pasi
reiškė kad jis bus parapijonų 
tarnas, o ne bosas.

Nesusipratimams buvo tokia 
priežastis. Mirus klebonui Ku
rui, kai vyskupas paskyrė Į jo 
vietą Pral. Miliauską, artėjant 
šymet Scrantono miesto mayo- 
ro rinkimams, vienas musų 
politikierius, norėdamas pasi
rodyt Lietuvių vadu, sumanė 
pasinaudot kunigo permaina 
savo politikai, užvaldyt parapi
ją. Kadangi Pral. Miliauskas, 
yra sumanus vyras, tas politi
kierius žinojo kad naujas ku
nigas nesiduos jam už nosies 
vedžioti, tai jis pasisamdęs tu
ziną davatkų paleido jas per 
parapijonis su gandu buk Pral. 
Miliauskas, atėjęs į parapiją, 
pakeisiąs mokestį nuo $12 iki 
$18 metams, iš klebonijos pa
darysiąs sau garadžių, o sau 
naują namą pasistatys, ir net 
ant bažnyčios užtrauksiąs 30 
tūkstančių dolarių paskolą. 
Buvo skelbiama kad jis Lietu- 

Seseris Kazimierietes iš 
mokyklos pašalins, į 
įdės kitas; Lietuvių 
parapijos mokyklos

MERGINŲ PAVOJINGAS 
AMŽIUS

Pittsburgho policijos rekordai 
parodo ypatingų žinių apie nu
sižengimus moterų ir vyrų tar
pe : Daugiau vyrų patenka Į 
policijos rankas tarp 41 ir 50 
metų amžiaus, o moterų-mer- 
ginų daugiausia tarp 21 ir 30 
metų. •

Nors sakoma, tie kurie ne
turi užsiėmimo daugiausia lin
kę prie prasižengimų, tačiau 
iš rekordų pasirodo kad iš per
nai areštuotų 4942 asmenų, tik 
15 sakėsi neturi jokio užsiėmi
mo.

Darbininkų areštuota dau
giausia, nes iš to skaičiaus jų 
buvo 4285. Tarnai ir tarnai
tės sekantis didžiausias 
čius, 190. šeimininkes 
trečioje vietoje, su 182
tais; studentai ketvirti, su 103 
vardais.

su-

reikia dirbti ilgas 
Tarnautojos susior- 

Į uniją ir pareikalavo 
mokesčio; savininkai 
mokėti daugiau; tar-

skai- 
sekė 
areš-

PITTSBUIIGHO policija įstei
gė savo nuolatinę policijan- 
tams paruošti mokyklą, 
kykla randasi South Side 
cijos stotyje.

Mo- 
poli-

ANGLIAKASIAI KA
SA IR PARDUODA 

ANGLĮ PATYS

S. Raųduvė ir 
iš vienos pusės, 
iš antros su C. 

Mat, kapinių bend-

su
ir
o

susinešė
parapijos mitingą, 

gandais 
parapi- 
pradėjo 
klebono

I

ves
Lietuvių 
jų vietą 
kalbą iš 
išmes, ir tt.

Parapijos komitetas irgi 
tuo politikierium 
sušaukę 
suėjusius tais pačiais
papenėjo. Tas viskas 
jonus išgąsdino ir jie 
sakyt nenori naujo 
Pral. Miliausko.

Komitetas nuvyko pas vys
kupą prašydami kad vietoje 
Pral. Miliausko, duotų jiems 
klebonu Kun. Lopetą, 89 metų 
senelį, iš prięglaudos. Vysku
pas užklausė ką komitetas tu
ri prieš Pral. Miliauska, kurio 
dar buvo nematę ir nepažystą. 
Komitetas atsakė kad jie jo 
nenori ir viskas. Vyskupas 
tačiau pranešė kad klebonu 
bus Pral. Miliauskas ir baigta.

Sugryžo komitetas, vėl su
šaukė parapijos mitingą ir nu
tarė paskelbt “streiką”: mote
rys stovės prie bažnyčios ir 
klebonijos durų ir neleis Kun. 
Miliauską i vidų. Tą darė ke
lias dienas ir naktis pasimai
nydamas. o musų politikierius 
turėjo sau juoko iš tų užside
gusių moterėlių.

Senapilės Parapijonas.

1917 metai buvo didžiausi 
kietos anglies iškasimo metai 
— tada rytinėj Pennsylvanijoj 
per metą laiko buvo iškasta 
100 milijonų tonų anglies ir 
buvo didelis reikalavimas dar
bininkų.

1926 metais, kietos anglies 
buvo iškasta 84 mililjonai to
nų už $474,000,000. Toje in
dustrijoje tada dirbo 158,000 
darbininkų.

Pastarų kelių metų bėgiu, 
iki 1936 metų pabaigai, kietos 
anglies iškasama po 40 mili
jonų tonų metuose, kurių ver
tė siekia 329 milijonų dolarių. 
Dirbo po apie 100,000 darbi
ninkų.

Taigi, desėtkai tūkstančių 
angliakasių, likę be darbo ir 
gyveną srityse kur angliaką- 
syklos buyo uždarytos, turėjo 
griebtis kokios nors išeities.

Patys darbininkai pradėjo 
paskirai eiti į uždarytas ka
syklas ir kasti anglį pardavi
mui. Pardavinėjo maišais ir 
vežimais, kiek galėjo iškasti ir 
gauti pirkėjų. Tokiu budu an
glies buvo iškasama iki ketu
rių milijonų tonų metuose, 
anglies tikra kaina turėjo 
ti apie 32 milijonų dolarių, 
darbininkai pardavė toną 
$1 ir $2 pigiau.

Tokiu anglies kasimu ir par
davinėjimu užsiėmė apie de- 
sėtkas tūkstančių darbininkų 
ir tam tikrose vietose užsiima 
dabar.

Tie angliakasiai vadinami 
“anglies butlegeriais”, nes jie 
tai daro priešingai teismų, įs
tatymų ir konstitucijų nusta
tymą, prieš policijos ir kom
panijų privatinių sargybų už
draudimą. Pagaliau pradėta 
mažiau ir drausti ir kliudyti, 
nes alkanas žmogus turi iš ko 
nors gyventi ir šeimą maitin
ti. Taigi, akivaizdoje polici
jos, sargybų ir konstabelių. 
iš kasyklų ėjo ir eina tonai 
anglies, ant pečių tų darbinin
ku kurie negauna darbo, o po 
žeme yra gausybė anglies, ku-

I

Tos 
bu- 
bet 
po

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterburv. Conn.
J. A. URBONAS

"Dirvos” Agentas Daytone 
534 Michigan Avė. Dayton, O

i
I

1937 metų judėjimas Di
džiaisiais Ežerais šymet prasi
dėjo anksti — net Vasario me
nesio 16 dieną, iš priežasties 
nešalto oro. Tą dieną iš Tole
do išplaukė anglimi užkrautas 
laivas.

Kovo 2 d. į Clevelandą at
vyko du laivai prikrauti 
mobiliais iš Detroito.

auto-

V

Po ilgos ir sunkios ligos mi
rė čia gimęs ir augęs jaunuo
lis, Juozas Vaškelis, Antano 
Vaškelio sūnūs. Mirė Kovo 29 
d., palaidotas Kovo 31 d., su 
pamaldomis šv. Povilo bažny
čioje. Buvo 23 metu amžiaus. 
Grabnešiais buvo velionio drau
gai jaunuoliai:
rauskas, Vytautas 
Juozas Pulkus ir kiti 
taučiai. Liko nuliūdę 
sesuo.

K. Jurevičius ir K.
liauskas, “Dirvos” skaitytojai, 
nusipirko naujus automobilius 
ir jais važinėdami gerėjasi. Go
resni laikai sugryžo.

Čia streikuoja Firestone gu
mų dirbtuvės darbininkai,
streikavo dešimtštorių tarnau
tojos, sako joms labai mažai 
moka ir 
valandas, 
ganizavo 
didesnio 
atsisakė
nautojos metė darbą ir išėjo 
į štreiką.

Jau kelinta savaitė kaip de- 
šimtštoriai laikomi uždaryti.

Vincas Kubilius su savo 
žmona per Velykas apvaikš
čiojo savo sunaus Stasio gim
tadienį. Tame pokilyje daly
vavo vyro motina, p. Kubilie
nė, su sunais ir duktere, ir 
žmonos tėvas K. Bartkus su 
savo žmona.

P-lė Elzė Sideriutė per Ve
lykų šventes lankėsi Chicago
je. Pabuvus savaitę svečiuo
se, patenkinta gryžo namon.

Kalnas.

Didieji Ežerai Amerikoje ta
po labai svarbiu susisiekimo ir 
komercijos ruožtu nuo to kaip 
tik baltieji žmonės pradėjo jų 
pakraščius apgyventi.

Laikas nuo laiko Didžiaisiais 
Ežerais atsibuna tokių milži
niškų prekybos rekordų kad 
reikia stebėtis.

1936 metais šiuose ežeruose 
judėjimas buvo toks didelis ir 
prekių pervežta tiek daug kaip 
nebuvo nuo 1930 metų.

Apskaičiuojama kad 1936 m. 
laivų judėjimo sezonu Ežerais 
pervežta arti 115,000,000 to
nų.

Tik 1929 metais pervežta 
nepaprastai daug — 138,574,- 
441 tonų.

Pereitą sezoną anglies per
vežta 45,500,000 tonų, gi 1929 
metais pervežta 39,383,842 to
nų.

Geležies rudies pervežta ar
ti 45
1935 m. pervežta 
pervežta kiek virš 
tonų.

Statybai akmenų 
arti 12,000,000 tonų,

kiek virš 9,000,000 to-

milijonai tonų, kuomet
28,362,000
9,000,000

pervežta 
gi 1935

AKRONE LANKYSIS LIETU
VIS KUNIGAS

Lietuvis kunigas aplankys 
Akrono Lietuvius katalikus ir 
išklausys jų Velykines išpa
žinties 'ir aprūpins tikybinėmis 
priedermėmis buvusioje Lietu
vių bažnyčioje, 1414 East Av., 
Balandžio 23 d. Buvo sakyta 
kad kunigas bus čia per tris 
dienas, bet tikrai nežinia, tai
gi pasinaudokit 23-čia.

LRKSA. Balius. Balandžio 
24 d. L. R. K. S. A. 178-ta kp. 
rer.g’a vakarienę su šokiais, 
buvusioj Lietuvių bažnytinėje 
salėje, 1414 East Avenue. Bus 
gert ir valgyt ir prisišokt, ge
ra muzika grieš šokius. Vaka
rienei įžanga tik 75c. Kvie
čiame visus aplinkinius ir vie
tos Lietuvius dalyvauti.

• J. Sebestinas.

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 
ir ONA

129 Cole Avenue
(Tarp Grant ir Sweitzor 

Akron, Ohio

jiems

GUTAUSKAS 
ŠIMKIENĖ

gt.)

rią kas nors iš jų perka.
Peno sylvanijos gubernato

rius aplankė tas kasyklų sri
tis patyrinėti' ir pradėjo da
ryti planus išeiti iš tos padė
ties.

Nors legaliai išeina kad tie 
darbininkai vagia anglį ir par
duoda, bet kas daryti kada 
tokia gausybė gamtos turtų, 
kurie turi priklausyti visiems, 
yra tam tikrų grupių rankose, 
ir jie jų neišnaudodami leidžia 
savo darbininkus badauti.

Nei dvasiškija tu darbinin
kų nesmerkia, ir tose srityse 
kur anglis vagiama 
kgeriaujama”, kitoki 
girnai nepadaugėjo, 
darbio darbininkai
savo gyvenimo kaštus, bažny
čios mokesčius ir kitas reik
menis. Mtinerys.

ar “būt-: 
prasižen- 

Iš to už- 
apsimoka

“Dirvą” galima išsirašyti už 
vieną dolari — pusei metų.

prvežta 
nų.

Suv.
kė 357

Valstijų savininkų vei- 
laivai ir 175 Kanados 

laivai Didžiųjų Ežerų judėji
me 1936 metų sezonu.

NORI GERĮNT UOSTUS
Suv. Valstijų vyriausias ka

ro inžinierius reikalauja kad 
valdžia skirtų $3,200,000 Erie 
Ežero uostų taisymui, gilini
mui ir prižiūrėjimui.

Tokių uostų prie Erie Eže
ro yra aštuoni. Didžiausias 

jų yra Cleveland.iš

BOSTON, MASS

kad Lietuvis kumštinin- 
Jack Sharkey-žukauskas 
pirmutinis kumštininkas 

įsigijo sau įrekorduotą

JACK SHARKEY TURI SAU 
GERĄ ATMINTI

Vienas sporto rašytojas pra
neša 
kas 
yra 
kuris
plokštelėse jo kumštynių ei
gą kada jis laimėjo pasaulinį 
čampionatą.

Dabartiniais laikais kumšty
nių eiga būna perduodama per 
radio tiems kurie nedalyvau
ja kumštynių arenoje. Taigi 
tas pats pranešimas ką duo
damas per radio, buvo įrekor- 
duotas ir plokštelėse. Sharkey 
buvo pirmutinis kumštininkas 
čampionas kuriam šis dalykas 
buvo pasiūlytas ir kuris pripa
žino tai naudingu. Jis turės 
sau atmintį iki jis gyvens, ir 
po jo kiti galės paklausyti už
sidėję ant grafofono apsaky
mo kumštynių eigos.

Tokias plokšteles daryti su
manė tūlas Harry Harrison ir 
po Jack Sharkey kumštynių 
atsirado Harisonui nauja biz
nio rinka. Daugybė radio ar
tistų pradėjo norėti girdėti sa
ve dainuojant arba vaidinant. 
Harrison padaro ir jų veikimo 
plokšteles ir artistai ramiai 
atsisėdę ir pasiklausę savo at
likto programo, gali patėmyti 
savo silpnumus ir sekančiuose , 
programuose juos pataisyti.

Girdėjęs. >

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

MAČIONYTĖ Virginia, 12 m. 
amžiaus, mirė Balandžio 14 
d. Cleveland, Ohio.

PUSKUNIGIS Juozas, 48 me
tų, mirė Balandžio 11 dieną, 
Cleveland, O.

PAGONIS Cioras, 60 metų, mi
rė Bal. 8 d. Cleveland, O.

MARŠALIUS Juozas, 46 me
tų, mirė staiga Balandžio 6 
d., Dayton, Ohio. Čia liko 
jo žmona ir 5 vaikai; Det
roite gyvena jo brolis Kazys. 
Velionis iš Lietuvos paėjo 
Veliuonos parapijos, ir ten 
gyvena jo tėvas, vienas bro
lis ir dvi seserys.

VAŠKELIS Juozas, 23 metų, 
mirė Kovo 29 d. Akron, O.

REISONAS Petras, mirė Ko
vo 6 d., Detroit, Mich.

URBONAS Antanas, mirė 24 
Sausio, Toronto, Kanadoj.

SESUO LORETTA (Jadvyga 
Levgaudaitė), mirė Kovo 16 
d., Chicagoje, 34 metų. Gi
mus Chicagoje.

GRAŽULIS Adomas, mirė 12 
Kovo, West Frankfort, III. 
67 metų.

ŠERKŠNAITĖ Ona, palaidota 
Kovo 14 d., West Frankfort, 
III.

DIDŽIULIS A., virš 60 metų; 
mirė pirmomis dienomis Ko
vo mėn.

KRIAUČIŪNIENĖ Uršulė, mi
rė Kovo 16, Brooklyn, N.Y.

VAZNONIS Augustas, mirė 
19 Kovo, Chicagoje, 52 me
tų. Gimęs Panevėžio aps., 
Krekenavos par., Mingelio- 
nių kaime.

1
SUDIENĖ Teklė (po tėvais 

Šedaitė), mirė Kovo 17 d., 
■ Chicagoje. sulaukus pusės 
amžiaus. Gimus Tauragės 
aps., Vainuto par. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

GRINCIENĖ Johana (po pir
mu vyru žudier.ė), mirė 17 
Kovo, St. Charles, III., su
laukus pusės amžiaus. Gi
mus Raseinių ap., Betygalos 
par. Amerikoje išgyveno 40 
metų.

RAMOŠKIENĖ Anelė, 54 me
tų, mirė Kovo 2 d., Man- 
chester, Conn.

LIUTKUS Laurynas, mirė 1 
Kovo, Nashua, N. H.

ROŽĖ Marija (vienuolė), Mo
nika Bcnušiutė, mirė Kovo 
2 d., Elmhurst, Pa.

DELTUVA Kazys, mirė Kovo 
9 d., Wilkes-Barre, Pa. Ame
rikoj išgyveno 42 metus.

KAULENIENĖ Morta, 42 me
tu, mirė Kovo mėn., Ballard 
Vale,: Mass. Gimus Papilės 
par., Vegerių kaime.

JASIUNIENĖ Anelė (po tėvais 
Cinciutė), mirė Kovo 17 d., 
Chicagoje, pusės amžiaus. 
Gimus Biržų aps., Pasvalio 
par., Talackurių kaime.

POCEVIČIUS Stasys, 73 me
tų, mirė Kovo 18, Chicagoje. 
Gimęs Telšių ap., Kražių p.

JAĘUBKA Konstantinas, mi
rė Kovo 19, Chicagoje, pu
sės amžiaus. Gimęs Anyk
ščių par., Utenos ap. Ame
rikoj išgyveno 31 metus.

JURIS Vladas, 42 metų, mirė 
Chicagoje Kovo 19. Gimęs 
Tytavėnų miestelyje.

JAUGIENĖ Pranė (po tėvais 
Brazinskaitė), mirė Kovo 17 
Chicagoje, pusės amžiaus.

Tauragės ap., Girkalnio par., 
Pavidainių k. Amerikoj iš
gyveno 29 metus.

ADAMS Jonas, mirė Kovo 20 
d., Chicagoje, pusės amž. 
Šiaulių ap., Žagarės parap., 
Damelių k. Amerikoje iš
gyveno 38 metus.

JANKAUSKAS Ignas, 41 me
tų, mirė Kovo 20, Chicago
je. Telšių ap., Varnių par., 
Jučiškių k. Amerikoj išgy
veno 20 metų.

GURAUSKAS Benediktas, 40 
metų, mirė Kovo 21, Chica
goje. Mažeikių ap., Sedos 
par., Krustės k. Ameriko
je išgyveno 24 metus.

LAZDAUSKAS Kazys, mirė 24 
Kovo, Chicagoje. Erž vilgo
vai., Paalsių kaime.

KARUŽA Mikola?, mirė nuo 
sužeidimo angliakasykloj, 22 
Kovo, Coaldale, Pa.1 Ruda
minos par. Amerikoje iš
gyveno 45 metus.

ŠTIKUNAS Adomas, 57 me
tų, mirė Kovo 17 d., Chica
goje. Gimęs Joniškio par., 
Noraičių k. Amerikoje iš
gyveno 26 metus.

GABRĖNIENĖ Ona, mirė Va
sario 4 d., Berisso, Argen
tinoje. Mirė nuo nepavyku
sios operacijos.

MALINAUSKIENĖ Ona, mirė 
Kovo 19 d., Brooklyn, N. Y., 
55 metų.

URBONIENĖ Ona, mirė Vasa
rio 21, Kenosha, Wis.

PUPAUSKAS Pranas J., 61
metų, mirė Kovo 17, Chica
goje. Gimęs Raseinių aps. 
ir par., Kairių kaime. Ame
rikoj išgyveno 45 metus.

VILKELIS Jonas, palaidotas 
Kovo 9, Wilkes-Barre, Pa.

Parsiduoda Lietuvoje 
Du Dvarai

1) Parduodamas . dvaras 150 
ha 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 $22,000.

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

Asmemąkai lydima

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Milžinišku ekspresiniu lavų

BERENGARIA Birželio-June 19
Išplaukia iš New Yorko tiesiai i Cherbourgą, 

o iš ten geležinkeliu i Klaipėdą.

Ekskursiją lydės žinomas ir nuodugniai kelio’nės reika- 
kalus patyręs vadas p. P. BUKŠNAITIS.

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

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

Platesnių paaiškinimų suteiks arčiausias 
agentas, arba

Cunard-White Star

“DIRVOS” AGENTAS
Conn. valstijoje “Dirvos” pre 

numeratas užrašo žinomas tau 
tininkas Jonas Tareila, kreipki ' 
r.ės 1121 EUCLID AVĖ. 

CLEVELAND, O.



DIRVA
Gerb.

SPRAGILAS
Čikaga todėl yra Ame

rikos Lietuvių stalyčia, ba 
tėn gyvena Margučio M- 
Peratorius, kuris pats save 
apsikarunavojo, atvažiavęs 
ten vėliau už kitus musų 
politikierius. Visi žiopso
jo ir vėpsojo, o geri). M- 
Peratorius capt į savo ran
kas karūną ir lept sau ant. 
galvos. Dabar niekas ne
gali jo iš to sosto nustumt 
ir M-Peratorišką vainiką 
atimt.

Ale bus blogai jei gerb. 
M-Peratorius nepaliks sa
vo sostui įpėdinio. ~ 
karūna gali tekt kitai 
kalenijai.

Tada 
pa-

AMERIKOS LIET. SPORTO 
ŠVENTĖS SĄSTATAS

Sportininkai Atvyks Amerikon Liepos Mėnesio 
Pačioje Pradžioje

LIETUVOS MIŠKAI 
IR JU ŪKIS

LIETUVON NUVAŽIUOTI, YPAČ MOTE
RIMS, LABAI LENGVA

GERB. SPRAGILAS AP
SAKO SAVO PRIPOT- 

KUS ČIKAGOJE
Alio, visi ir visos! čia 

kalba gerb. Spragilas per 
savo radijušą iš Klvvlan- 
do.

Dabar aš jums papasako
siu ką patyriau, girdėjau 
ir regėjau Amerikos Lietu
vių Stalyčioj Čikagoj.

Kaip tik atsiradau Čika
goj, tuoj patekau į Margu
čio Bėdytės Jeronimo ir 
Tetytės Darotos apieką — 
ir per tris dienas per ran
kas silkių taukai varvėjo, 
skilandžiai kvepėjo, alutis 
putojo, o arielkėlė pilvelį 
taip ir kaitino. Tikrai pa
sijutau lyg Lietuvoj, kada 
būdamas svarbi asaba pas 
ką nuvažiuoji.

O ko aš į tą Čikagą va
žiavau? Gal jus jau už

miršot tai turiu išnaujo 
pasakyti: nugi į 
bilijušą, pamatyt 
šlaunų Margučio 
torių Vanagaitį.

Ale užmiršau

Margučio 
garsų ir 
M-Pera-

pasakyt 
kad Dėdytė ir Tetytė, ma
nęs laukdami, pasikvietė Į 
svečius ir Valerijoną su 
Kunigunda, o tada kad ba- 
liavojom ir uliavojom kad 
net sienos braškėjo'.

Užėm ir uliavojom tris 
dienas, o ketvirtą užsičes- 
tavojom ir atėjo laikas at
sisveikint ir važiuot na
mon.

Tada atsisveikinom ir iš
važiavom. Važiavom, va
žiavom, ale davažiavom tik 
Toledo miestą, kur gyvena 
Klyvlando Grybų Genero
las Petras Luiza su savo 
šonkauliu. Tai pas juos i 
paprašėm nakvynės, ir kai 
pernakvojom, kitą rytą at-1 
sikėlę parvažiavom atgal Į 
savo Klyvlandą.

Ale aš manau kad toks 
aprašymas apie nuvažiavi
mą Į Čikagą, pauliavojimą 
ir sugryžimą nieko nereiš
kia tai turėsiu parašyt ir 
kas daugiau Čikagoj buvo 
matyt ir girdėt.

Vienas labai macnus da
lykas Čikagoj yra kurio nei 
matyt nei girdėt negali, ti 
reikia dėkavot Dievuliui | 
kad davė mums nosis tai j 
galim užuosti — tai Stok- 
jardų Perfiumą, kuris įsi
siurbia į žmogaus rubus ir 
plaukus ir net panages ii 
kai pasisuki netoli Stokjar- 
dų, ir paskui per kelias die
nas “kvepia”.

Čikaga yra toks didelis 
miestas kad sudėtum į jį 
vieną beveik dvi Lietuva:;.

Ale štai ko Čikagoj pa
sigedau tai tų garsių raz- 
baininkų ir žudeikų, apie 
kuriuos kituose miestuose 
gyvendami žmonės daug 
kalba ir rašo. Tris dienas 
ir naktis iki gaidelių po Či
kagą važinėjom ir vienokiu 
automobiliu ir kitokiu, ir 
su pinigų pilnais kišeniais, 
norėdami kad kur nors ko
kis razbaininkas su kulko- 
mečiu užkluptų, nors pa-Į 
sirodytų kaip išrodo, ale 
nei vienas nei nosies neiš- 
kišo. Gal išvažiavo į Is
paniją padėt raudoniesiems 
bendrą frantą laikyt.

Dievuliui

f/J

Kai “Dirvos” gerb. 
daktorius važinėjo po 
kagą lankydamas slaunias 
asabas, važiuoju ir aš kar
tu, kur nors automobilyje 
įsispraudęs.

Su gerb. Vanagaičiu pir
mą vakarą jie buvo nuva
žiavę į Margučio radio sto
tį WIND, ir aš lipu su jais 
ant 22-ro aukšto. Tai bu
vo tikros aukštybės, kokio
se aš retai kada užsirago- 
žinu. Pamačiau tą vietą 
iš kur gerb. Dėdytė ir Te
tytė leidžia oro bangomis 
savo barnius ir meiliškus 
žodelius į jus. Pamačiau 
iš kur Valerijonas ir Ku
nigunda linksmina Margu
čio skaitytojus ir klausyto
jus.

Čia pamačiau kaip atsi
lieka radijūžavimas, ir ma
čiau kaip gerb. Redakto
rius sveikino Margučio M- 
Perijos žmones.

Kitą dieną, subatoj, gerb. j 
Redaktorius su savo drau
gais vyksta į Lietuvos Kon-: 
sulatą, sėdu į automobilį i 
ir aš, ir gavau pamatyt I 
naują konsulą, gerb. Dauž- 
vardį, kuris tik ką atvyko I 
iš Niujorko užimt mirusio j 
konsulo vietą. Po konsulo i 
Kalvaičio išvažiavimo šis 
konsulatas liko tuščias, tik 
keli f baldai teriogso. Net 
negražu Lietuvišką valdiš
ką įstaigą taip užlaikyt.

Gerb. Konsulo pačesta- 
voti tikra Lietuviška bulvi- I 
ne, visi keliaujam pas kitą 
slaunią asabą, Sporto ko
miteto prezidentą, Advo
katą Bordeną - Ragdžiuną, Į 
tikrai sužinot kada Lietu
vos sportininkai į Klyvlan
dą atkeliaus, kad galėtume 
prisidaryt alučio ir midu- 
čio juos priimt.

Ten susiėjo beveik pusė 
Sporto komiteto ir visi sau 
pirštus kramtėm ir galvas 
krapštėm kaip padaryt 
kad tą dieną kurią jie sky
rė Lietuvos sportininkams 
į Klyvlandą atvažiuot, ne
būtų niekeno pikniko, ba 
kai sportininkai atvažiuos 
niekas į pikniką nevažiuos.

Dr. Biežis čia tuoj pasi
rodė su “liekarstom”, ir 
kai 'reikėjo išeiti, . aš kry
puodamas daėjau iki auto
mobilio atvėdint savo įkai
tusią galvą.

Iš ten vėl traukiam pas 
Bėdytę ir Tetytę. Ten ran
dam Valerijoną ir kitus ir 
vėl prasideda “sveiks, dė
kui” iki vidurnakčio.

Kitą rytą jau buvo sek-;: 
madienis, kada išpuolė di- ; 
dysis Margučio bilijušas. į j 

' Kitą sykį papasakosiu Į 
apie tą “atpuską”, j kurį | 
važiavom mes ir kiti iš vi-, 
sų net tolimų Lietuviškų j 
parapijų. \

Re-
Či-

Palengvinimas 
arebinančių 
neuralgijos skausmu — 

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER
bonkute tik 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

Lietuvių Sporto šventė 
Chicagoje

Lietuviu Sporto šventė Chi- 
Į cagoje prašu ės su 1’ diena 
i Liepos, Chicagos Universiteto 
[ stadione, kuriame sutelpa iki 
50,000 žmonių. Chicagos Uni
versiteto stadionas tai ne pa
prastos klesos įstaiga, kurioje 
daugtukstaintinės minios Lie
tuvių susirinks pirmu kartu. 
Kadangi numatoma jog į Lie
tuvių Sporto šventę susirinks 
tūkstantinės minios Lietuvių ne 
tik iš Chicagos ir jo aplinkių, 
bet ir iš tolimųjų kolonijų, 
todėl ir tikimasi kad Chicagos 
Universiteto stadionas prisipil
dys Lietuviais, kurie susirinks 
pamatyti savo tautos jaunuo
lius naujos veiklos dirvoje — 
sporte.

Šventė prasidės su didelėmis 
iškilmėmis, dalyvaujant įvai
rioms Lietuvių draugijoms, 
chorams, Įvairių organizacijų 
dalims, taipgi Lietuvių jaunuo
lių sporto organizacijoms, ku
rios susirinks iš artimesnių ir 
tolimesnių kolonijų, ne vien iš 
Chicagos ir jo priemiesčių. Su
sirinkusiai publikai bus begalo 
malonu dalyvauti šitos šven
tės iškilmėse, kurias papuoš 
Lietuviškos dainos, prakalbos 
ir jaunuolių sportiški žaislai, 
kuriuos išpildys Amerikos ir 
Lietuvos sportininkai. Visas 
tas įvykis bus nupaveiksluotas 
į krutančias filmas, o tų pa
veikslai bus rodomi įvairiose 
Lietuvių kolonijose Ameriko
je, ir paskui bus pasiustos į 
Lietuvą, 
tų kaip 
gyvuoja 
toli nuo

Tai bus šventė ne tik Lietu
vių tautos, bėt ir Lietuvių jau
nimo tautiško atbudimo šven
tė, kuri sužadins ir atgaivins 
jausmus Lietuviško jaunimo, 
kuris didžiumoj ikišiol Lietu
vių tautai buvo nevisai arti
mas. Bet kada šitas jaunimas 
susirinks vienan didelin būrin, 
ir akivaizdoj daugtukstantinių 
minių savo tautiečių pasirodys 
su savo talentais, ir tos minios 
jų talentus tinkamai įvertins, 
tada musų jaunuoliai atgims 
Lietuvių 
stiprios 
dvasioje 
riotizmo 
į minias 'jaunesnės Lietuvių 
kartos, skiepydami Lietuvybės 
dvasią ir tiems, kuriuos Lie

kad ir Lietuva maty- 
Amerikiečiai Lietuviai 
ir veikia, gyvendami 
savo Tėvynės.

dvasioje, pasijus esą 
valios Lietuviais, ir 
užsigrūdinę, ėmę pat- 
žibintuvą eis pirmyn,
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Gaunama j
C. Pakeltis Vaistinėje I

1117 E. 79th St. Cleveland. į į

tuv.vbės šviesos spindulėlis dar 
nebuvo pasiekęs, ir jų jaunas 
širdis uždegęs.

Lietuvos sportininkai į Chi- 
cagą atvyks penktadienį, Lie
pos 9 dieną. Tos dienos va
kare įvyks jų sutikimo ir priė
mimo balius.

Sekmadienį, Liepos 11 dieną, 
pradžia Sporto šventės, su leng
vos atletikos rungtynėmis, pra
kalbomis, dainomis ir kitomis 
tos dienos iškilmėmis.

Trečiadienį, Liepos 14 dieną, 
įvyks kumštynių arba bokso 
rungtynės ir piknikas.

Sekmadienį, Liepos 18 die
ną, įvyks Oro šventė, ku
rioje publiką nustebina Lietu
vos sklandytojai, Jonas Pyra
gius ir Bronius Ožkinis, ore 
skraidydami orlaiviais ir sklan
dydami naujais, specialiai su- 
budavotais bemotoriniais or
laiviais arba sklandytuvais, ku
riuos jie atsigabens iš Lietu
vos. Jie parodys kokius “ste
buklus” moka daryti ore sklan
dytuvais ir orlaiviais skraidy
dami, vartydamiesi ir kraipy- 
damiesi, Tas jų sklandymas 
daugelį sykių stebino žmones 
Europoje, dabar nustebins ir 
Amerikoje, Lietuvių Sporto 
šventėn susirinkusius žiūrovus.

Antradienį, Liepos 20 dieną 
įvyks krepšiasviedžio arba Bas- 
ket Bali rungtynės. Teniso 
rungtynių diena bus nustatyta 
vėliau.

Rungstynių ir pramogų pro
tarpiuose bus surengtas sve
čiams ekskursijos, ypatingos 
vaišės ir tt., kas bus paskelb
ta netrukus.

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas yra prisiruošęs Lie
tuvių Sporto šventę surengti 
iškilmingai, ir svečius priimti 
ir pagerbti kuoš’auniausia. To
dėl pageidaujama kad ir kitų 
kolionijų vietiniai komitetai 
pasistengtų panašiai prisireng
ti.

Sportininkų maršrutą ir rung
tynių dienas kitose kolonijose, 
šis Komitetas Lietuvių spau
doje paskelbs su sekančiu savo 
straipsniu.

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas 

2201 W. Cermak Rd. 
Chicago Illinois

juos
Todėl jau pačioje

Nepriklausomosios Lietuvos 
valstybės žemės plotas sudaro 
55,670 ketvirtainių kilometrų. 
Vilniaus kraštas, kuris dabar 
yra Lenkų okupuotas, sudaro 
apie 27,000 ketvirtainių kilo
metrų. Neskaitant okupuoto 
krašto, nepriklausomos Lietu- 

,vos plote išviso yra 1,070,568 
hektarai miškų ir prie jų pri
skirtų žemių: vandenų ir dur
pynų. Iš to skaičiaus valsty
binių miškų yra 878,568 ha. 
Klaipėdos krašte yra 35,000 
hektarų valstybinių miškų ir 
privatiniai savininkai valdo 
157,000 ha miškų. Taigi Lie
tuvoje miškai turi padengę a- 
pie 18 nuoš. viso krašto ploto.

Senovėj Lietuvos miškai bu 
vo daug didesni ir turtingesni. 
Tačiau laikui bėgant, svetimie
ji valdydami Lietuvą daug jos 
miškų išnaikino. Didžiojo ka
ro metu ir pirmaisiais nepri
klausomybės metais Lietuvos 
miškai irgi nukentėjo labai, nes 
Rusų karo valdžia ir okupaci
jos metu Vokiečiai be jokio 
plano ir pasigailėjimo 
naikino,
pradžioje Lietuvos miškais rei
kėjo greitai susirūpinti, reikė
jo greitai juos išmatuoti, įkai
nuoti ir nustatyti kiek kasmet 
galima miškų iškirsti. Planin
gai kertant miškus, kiekvieną 
metą atželdinama jų maždaug 
tiek kiek iškertama. Tuo bu
du, dabar Lietuvos miškai jau 
beveik nemažėja, nes kiekvie
nais metais priauginama vis 
naujų medelių.

Lietuvos miškai naudojama 
namų statybai, kurui ir išve
žimui į užsienius. Į užsienius 
šiuo laiku miško parduodama 
jau žymiai mažiau negu būda
vo anksčiau, kai miškai suda
rydavo stambias pajamas val
stybės ižde. Tiesa, ir dabar 
už miškus kasmet gaunama po 
keliolika milijonų litų iš užsie
nio, tačiau jie parduodami pla
ningai, atsižvelgiant į tai kad 
miškų kirtimas ir išvežimas 
į užsienius nepakenktų bend
ram valstybės miškų ūkiui, jų 
auginimui ir tvarkymui.

Dabar miško medegą jau ke
linti metai gamina pati valsty
bė ar bent ji kontroliuoja miš
kų kirtimą, kai jis pavedamas 
privatiniams asmenims. Kiek
vieną žiemą miškuose gauna 
darbo tūkstančiai darbininkų.

Tsb.

Mažai kas įsivaizduoja kaip 
šiais laikais lengva parvažiuo
ti j Lietuvą apsilankyti, pama
tyti visą naujai atgimusią savo 
tėvynę.

Piniginis klausimas yra ma
žos svarbos, ypač jeigu va
žiuoja moteris, kurios šeima ar 
vyras palieka namie. Laiva
kortė ir dokumentai į abu ga
lu suvažinėti atsieina apie po
ra šimtų dolarių.

Kelionei pasiimti daug pini
gų nereikia,‘ užtenka apie 50 
dolarių. Kas dvi savaitės ga
lima nusiųsti pinigų daugiau.

Laive valgis ir viskas apmo
kėta už laivakortės sumą, tai
gi visą kelionės laiką laivu te
reikia tik valgyt ir linksmintis.

Kelionė trunka nuo 7 iki 10 
dienų iki pat Lietuvai, žiūrint 
kokia linija ar laivu keliausi.

Laive keleiviai turi visus pa
togumus, net ir trečia klesa 
keliaujant. Daugiau nėra to
kių keliavimų kaip seniau kad 
daugybei teko į Ameriką va
žiuoti. Dabar duoda gerą val
gį, po keturis ar penkis kartus 
per dieną; laive būna šokiai ir 
rodoma krutami paveikslai — 
trečios klesos įceleiviams.

Lietuvon parvažiavus, irgi 
kitoks dalykas. Lietuva yra 
savas kraštas, visur viskas Lie
tuviška, tik važinėk, apžiuri- 
nėk viską, visas žinomas ir is
toriškas vietas.

Blogiausia su daugeliu par
važiuojančių į Lietuvą yra tas 
kas jie bijo pavažiuoti kur į 
kitą miestą ar vietą, parvažia

vę prasėdi savo kaime ir nie
ko nemato. Yra tokių kurie 
pargrvžta Amerikon net Kaune 
neapsilankę....

Dabar pats laikas planuoti 
ir ruoštis j Lietuvą važiuoti.

Kreipkitės į “Dirvos” Agen
tūrą, gausit visas informaci
jas apie kainas, ekskursijas ir 
dokumentus.

Asmeniniai Lydimos

NEWYORK-KLAIPĖDA
peu GothenbummĄveduą

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus į laivą New Yorke išlipti 4 

iš to oaties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

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

Laivo nemainant

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.

i

Iš Gothenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš Kal
maro. 1934 m. statytu garlaiviu Mat 
rieholm apie 18 valandų j Klaipėdą. <

EKSKURSIJAS UŽGYRfi 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
lankti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.
...........inmimninuiw»iimi

REIKALINGAS UKIUI 
senyvas vyras dirbti ūkė j e, 
geras užlaikymas, gera mo-

Susižinoti (14)
“DIRVOS” ADMIN.

JL

“DIRVOS” EKSKURSIJA

Tiesiog į Klaipėdą
(Be mainymosi ar persėdimo į kitus laivus)

jau prasideda Ekskursijos į Lietuvą, 
ir pirmutinė “Dirvos” Ekskursija bus 
Gegužės-May 29 d., Švedų Amerikos 
Linijos populiarišku dideliu motorlai
viu “GRIPSHOLM”. šią kelionę tas 
laivas atliks tiesiog į Klaipėdą be jo
kio persėdimo.

Taipgi laivakortes visais kitais
Apie laivų išplaukimus, kainas ir viską liečiantį kelionę kreipkitės informacijų į

Išplauks

Geguž.-May 29
Švedų Amerikos Linijos

Populiariu modemišku motorlaiviu

GRIPSHOLM
Kelionei dokumentus pagelbsti išrū
pinti “Dirvos” Agentūra:. Lietuvos Pa
sus ir Vizas, Amerikos Pasus, Gryži- 
mui Permitus ir tt. TĖMYKIT: ku
rie vyksta su ekskursija, gali gryžti 
atgal kada nori ir būti Lietuvoje kiek 
reikia: mėnesį ar metus, ir tt.

laivais, Įvairiais laikais ir keliais.

“DIRVOS AGENTŪRA
3820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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RADIO
“Margučio”

RADIO PROGRAMAS

Sekmadieniais nuo 2:15 po pietų 
(3:15 rytinių valst. laiku) 

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

Stotis WIND, Gaiy, Ind.

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

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
GRIPSHOLM ................. Gegužės 1
DROTTNINGHOLM .......... Geg. 15
KUNGSHOLM ................ Birželio 5
DROTTNINGHOLM ... Birželio 9

Chicago, 111. 181 N. Mchigan Av.
Boston, Mass/ 154 Boylston St. 
Detroit, Mich. 107 Clifford St.

SWEDISH LMERICAN LINE
636 Fiftb . and 4 W. 51st Street 

Rockc. Oenter. N. Y. City

Lucky Strike Perstato “Your News Parade** 
Su Edwin C. Hill Priešakyje

E
DWIN C. HILL, vienas iš įžy
miųjų laikraščių ir radio raporte- 

rių dabar bus girdimas radio progra
moj, kur bus perduodama ištisa eilė 
šios šalies ir užsienio vėliausių nau
jienų. Ši programa būs žinoma kaipo 
“Your Lucky Strike News Parade”. 
Ji bus perduodama kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:15 vai. 
po pietų E.S.T. per Columbia Broad- 
casting radio tinklą. Tai bus penkio
likos minučių Lucky Strike cigaretų 
išdirbėjų patiekiama programa.
Per daugiau, kaip trisdešimt metų 

Edwin C. Hill dirbo Amerikos laik
raščiuose, kur jo pareigos dažnai jį 
vertė vykti j Europos ir j Pietų ir 
Centralinės Amerikos valstijas. Šis jo 
patyrimas ir yra nepakeičiamu šiame 
jo darbe.

1932 metais patekęs ant radio jis 
veikiai įgijo kaipo vieno iš įžymiausių 
politinio stovio išnagrinėtojo ir nau
jienų apžvalgos atpasakotojo vardą, ir 
Amerikos radio programos sutvarky- 
tojai 1933, 1934. 1935 ir 1936 matais 
tą pirmenybę oficialiai jam pripažino.

“Your Lucky Strike News Parade” 
susidės iš vėliausių šios šalies ir užsie
nio naujienų, kurias p. Hill taip jau
dinančiai su įvairiais paaiškinimais 
savo taip turtingo patyrimo šviesoje 
atpasakoja.

Iki bus įvesta dienos šviesos taupy
mo laikas (daylight savings time) sto
tys vakarinėse prie Ramiojo Vande
nyno valstijose nebus naudojama. Bet 
pradedant gegužės menesio 3 d. ištisa

Edwin C. Hill

Columbia Broadcasting Systema bus 
panaudota ir tuomet programa bus 
girdima pradedant Maine ir baigiant 
California valstijomis.

Patiekiant šią p r o g r a m ą Lucky 
Strike cigaretų išdirbėjai seka prog
resą, kas duoda jiems galimybes pa
tiekti rūkytojams Lucky Strike ciga
retų. Tai yra lengvas užsirūkymas, 
švelnus rūkytojų gerklei, ir laisvas 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių prie
maišų. prašalintų Lucky Strike išim
tino “It’s Toasted” proceso.

7 Dienos Į LIETUVĄ
* ANT

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į Kauną.
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais »

COLUMBUS
H ANSAuDEUTSCHLAND 
HAMBURG NEW YORK 
Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremen ar Hamburg.

Mes pagelbstim jums gauti svečių ir imigracijos 
vizas jūsų giminėms iš Europos.

Informacijų klauskit pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
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Ko Kortuotojai Nežino
Kortas mėgstantieji vi

sai nei nepamano kiek jie 
per metus sumoka taksų 
už kortas. 1936 metais su
mokėta valdžia $4,212,688 
taksų, po 10c už kaladę.

KO AMERIKONAI NESUPRANTA
*----------------------------------------------------------------------------------------------- .

Suvienytų Valstijų žmo
nės, tikrieji Amerikonai, 
čia gimę ir augę keliomis 
gentkartėmis, niekaip ne- 
pajiegia suprasti kodėl Eu
ropoje valstybės viena su 
kita kivirčijasi ir rengiasi 
kariauti, ginkluojasi.

Kalbėdami su Europos 
ateiviais jie tankiai priki
ša: kodėl Europos valsty
bės negali sudaryti savo 
vieną sąjungą ir sugyven
tų taikoje.

Pakalbėti lengva, bet ne
lengva įvykdyti. Pirmiau
sia. Europa susideda ne iš 
vienodos kilmės žmonių, ne 
vienos tautos ir ne vieno 
tikėjimo. Jų reikalai nie
kad negalės būti suderinti. 
Nepasitikėjimas neleis vie
niems su kitais bendrau
ti, nes jau parodė kad kaip 
tik kas kuo pasitikėjo tai 
tampa apgautas arba nu
slopintas.

Valstybės prieš valstybę 
ginkluojasi todėl kad stip
resnė nori silpnesnę užslo
pinti, net pavergti. Kaip 
tik nebūtų atsakančios at
sparos, tuoj griebtų viena 
kitos žemių plotus, ar rei
kia ar ne.

Nemažiau karingi ir pa
tys Amerikonai, kada toks 
reikalas kyla.

Kiek riksmo pridaro ir 
pinigo praleidžia jeigu ko
kis priemiestis nori prisi
jungti prie miesto. Deda
ma didžiausios, pastangos 
iš vienų pusės neprisileis
ti prie prisijung

Jeigu viena ..>aja su-1 
manytų prijungti sau kitos 
valstijos šmotą žemės, kaip 
nuolat nori Europos vals
tybės — ir čia kiltų karas, 
nors ir ta valstija ir kita 
yra tos pačios valstybės 
dalis ir nesudarytų skirtu
mo kur tas šmotas žemės 
oficialiai skaitytųsi pri
klausąs.

PAGRINDINIS MUSŲ 
DIENŲ KLAUSIMAS

Bendrai kalbant, Ameri
kos gyventojai užpereita- 
me šimtmetyje rūpinosi į- 
gyti asmens laisves, o per
eitame šimtmetyje kovojo 
dėl žmoniškumo.

Šio gi šimtmečio klausi
mu, matyti, bus ekonomi
nės tvarkos pakeitimas.

Įgiję balso, spaudos, są
žinės ir asmens laisvę, taip 
gi pripažinimą kad kiek
vienas asmuo yra žmogus 
su teise žmoniškai gyven
ti, Amerikos gyventojai 
dabar kelia klausimą eko
nominę tvarką taip prie šio 
žmoniškumo principų pri
derinti kad nepraradus tų 
brangių ir sunkiai įgytų 
asmens laisvių.

Čia daug džiaugsmo tei
kia demokratijos sutvirtė- 
jimas Amerikoje. Šiti kra
štai tą patį klausimą ban
do rišti diktatūros budais, 
kurie, kaip matome, jau iš 
piliečių visas asmens lais
ves atėmė, ir baigia gesin
ti žmoniškumo laimėjimus. 
Tiesa, Rusijoje, Italijoje, 
Vokietijoje, Ispanijoje ir 
kitur, gali būti, demokra
tinė tradicija nebuvo tiek 
įsigyvenus kiek Ameriko
je. Ten kur visi žmonės 
bendrai klausimus riša, ge
riau negu kur viską vienas 
žmogus daro. Tiesa, vie-1

nas žmogus gali klausimą 
greičiau išrišti ir reikalą 
įvykdyti, bet kaip iš Ame
rikos pavyzdžio matome, ir 
ilgesnį metų saiką paėmus, 
daug geriau kada visi žmo
nės gyla sykiu, o ne tada 
kada vienas išsikiša perto- 
li. Vienas, pertoli išsiki
šęs, virsta despotu, o minia 
atsilikėlių gryžta tamson. 
Žmonijai pažangos čia nė
ra. V.

Keistas prašymas. An
glijoje, mirdama viena mo
teris išprašė savo giminių 
kad į jos grabą šalę jos bū
tinai įdėtų lietsargį su jos 
vardo raidėmis. Tas jos 
prašymas išpildyta.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt Sirvydas.

LENKAI SAV1NAS1 VILNIAUS AUSROS
VARTŲ MODELJ

“AUKŠTAIČIŲ ŽEMĖ”
Ukmergėje, su Vasario 

mėnesiu pradėjo išeiti nau
jas savaitraštis, “Aukštai
čių žemė”, iliustruotas tau
tiškos minties Aukštaičių 
krašto laikraštis. Leidėjai 
to laikraščio, kaip pažymė
ta, yra: Gyd. J. Bortkevi- 
čius, Agr. A. Krikštolaitis, 
Ats. pulk. V. Rėklaitis, Ats. 
Įeit. L. Šostakauskas ir P. 
Vėbra Redaktorius Pr. Ci
bulskas. Antrašas: Kęstu
čio a. 4, Ukmergė.

Laikraštis yra 8 pusla
pių ir formatu prilygsta 
Kauno laikraščiams. Turi
niu lengvas ir įvairus ir 
reikia tikėti turės pasise
kimo.

_ Šis laikraštis yra viena
tinis iki šiol matytų Lietu
vos provincijos laikraščių 
kuris taip nuosekliai su
tvarkytas ir turiniu pa
traukiantis. Talpina įvai
rių vaizdų iš pačios Lie
tuvos.

ITALIJOJE STREIKAI 
UŽDRAUSTI

Streikai ir lokautai Ita
lijoje griežtai uždrausta.

Italijos darbininkai gali 
tik pasiskaityti spaudoje 
apie tą “prabangą” - strei
kus, kuo gali naudotis tik 
turtingos Amerikos darbi
ninkai.

Jeigu Italijoje dirbtuvė
je koks vienas darbininkas 
sustreikuotų ir jo streikas 
sulaikys kitų darbą jis ga
li būti nubaustas iki 1000 
lirų ($52). Jeigu daugiau 
darbininkų s u s t r eikuotij 
toje vietoje antsyk, jie ga
li būti areštuojami ir už
daromi kalėjiman.

Taip pat ir darbdaviai 
ten neturi teisės pašalinti 
darbininko arba uždaryti 
dirbtuvę. Tuos reikalus 
tvarko tam tikra valdžios 
komisija.

Italijoje Įvesta 40 valan- 
dij darbo savaitė ir uždar
biai yra didesni negu buvo 
pirm Mussolinio laikų.

Iš musų .Vilniaus, amžiais majestingo, 
Kasdien išgirstam vis skaudesnę žinią. 
Visa šalis didžioj kančioj sustingo.... 
Sukaupkim Vilniui valią geležinę!
Kad Vilnius musų genijaus sukurtas, 
Kad jo mums kaip širdies dar negrąžino, 
Kad Gedimino žemėj siaučia smurtas 
Visi kas žemėj gyvas šiandien žino.
Ir Dievo saulė, kai virš Vilniaus tviska, 
Lietuvių ašaras visas suskaito....
Ir visos Dievo žvaigždės mato viską.... 
Nekartą kruvinai keliai joms kaito....
Neries šilai šakom į dangų kyla....
Tai brolių rankos šdukias Dievo teisės!.. 
Sudrums tiesos perkūnas skausmo tylą!.. 
Į Vilnių Kaunas juk tikrai ateisiąs!
Jis Vilniun įžygiuos ne keršto trokštąs, 
Bet pilnas meilės ir jaunystės ūpo. 
Papuoš jis laisvės vėliavom ten bokštus, 
Pražys kūryba ten kur vargas klupo.... 
Ilgu mums Vilniaus ir Aušros Madonos. 
O, Vilniau, lauk! Tave Telšių artojai 
Karališkai išpuoš ir duos tau duonos.... 
Mirtis ar Tu! — neliausim mes kartoję.
Iš Vilniaus krašto, krašto gedulingo, 
Kasdien išgirstam vis graudesnę žinią, 
Visais keliais aukų skausmai nulingo.... 
Sukaupšim Vilniui valią geležinę!

“M. V.” Petras Vaičiunas.

Iškelti dešinę ranką da
rant priesaiką Įvesta vi
duramžiuose Prancūzijoje. 
Liudininkai iškeldamas de
šinę savo ranką pareikšda
vo sutikimą kad jo dešinė 
ranka gali būti nukirsta 
jeigu jis neteisybę sakys. 
Jeigu iiu'dymai pasirodyda
vo neteisingi, liudininkas 
būdavo suimamas ir nu
kertama jam dešinė ranka.

Myslė: Mėsa džiustrj,
plunksnos pusta. . Troba.

PERGALĖS NAKTĮ
Tą naktį vėjas su kulkomis
Gailias melodijas sukurė,
Ir bangos iš krantų iššokt mėgino vis— 
Jų širdyse bangavo džiaugsmo jūrės. 

Pasiryžimas jus akis išblizgino, 
Akis žvalias, lyg sakalas padangėj. 
Išlaisvinot tėvų žemes vergavusias, 
Išlaisvinot ir Baltiją mums brangią.

Garbė jums, karžygiai — sudaužėte
Ledus kur žemę musų klojo —
Mums šiandien Baltija laisvai banguoja 

jau;
Apginti jai jiegaš savas aukojani. 

“Karys”. Algis.

★MIRTIS senesnius (ir ne- 
taip jau senus) Amerikos Lie
tuvių veikėjus retina. Kiek
vienas nusineša su savim Į ka
pus musų visuomenės gyvenimo 
istorijos dalelę. Pavydžiui, Wa- 
terburyje miręs Mikas Aly ta, 
“Vienybės Lietuvininkų” 25 
metų jubilėjiniame numeryje 
rašė: “Gyvenau Shenandoah, 
Pa., kada išėjo pirmas “V.L.” 
numeris. Į Pl’ymouthą dar 1886 
metų pabaigoje persikėlus, ve
lionis Juozas Paukštis neužilgo 
pakvietė mane raides rinkti. 
Pradėjau dirbti 1888 metais ir 
padedu dar jubilejinį numerį 
ruošti”. Aly ta, regis, paskuti
nis Amerikos Lietuvis kuriam 
teko būti “V. L.” įkūrimo sū
kuriuose, nes kiti jau seniau 
mirė. Deja, nei jie, nei jis 
nepasirūpino palikti mums pla
tesnių atsiminimų raštu iš anų 
senų laikų!

★LIETUVOJE musų istori
jos svarbų jau pradeda supras
ti. Vyt. D. universitete jau an
tras semestras (pamokų-paskai- 
tų kursas) Amerikos Lietuvių 
gyvenimo klausimais. Paskai
tas skaito buvę Amerikiečiai 
ir kiti.

“Kario” žurnalas, nr. 11, šiais 
metais įdeda platokų straipsnį 
(su paveikslu) apie “Dirvos” 
redaktorių, K. S. Karpių, ir 
prie to sako: “Ateityje savo 
skaitytojus supažindinsime ir 
su kitų musų išeivių laikraščių 
redaktoriais”. Straipsnio auto
rius Majoras Š. Narušis; Tame 
pat numeryje įdėta ir Ameri
kiečio Rapolo Kručo paveiks
las, 1920 metais turėjusio įdo
mių prietikių Lenkų nelaisvėje.
★MUSŲ kairieji laikraščiai 

primygtinai savo skaitytojams 
tikrino, Sovietijoje esanti tobu
liausia demokratybės forma. 
Valdžia, jie sakydavo, ten liau
dies rankose. Deja, ne viskas 
auksu blizga. New Yorko 
Times ana dienų citavo Sovie
tų vyriausybės pranešimų, ku
riame sakyta: “Naujosios kon
stitucijos įvedimas Sovietijai 
reiškia politinio gyvenimo per
mainymų. Kraštan įvedama 
demokratija ir rinkimų siste
ma. Liaudis, reiškia, Sovietų 
organus kontroliuos.” Tad vis
kas ką musų kairieji žurnalis
tai apie Sovietų valdžios demo- 
kratingumą, ir jos organų pri
klausymų piliečių valiai ikšiol 
rašė buvo grynas melas. Šito 
fakto Lietuviai skaitytojai ne
privalėtų pamiršti, kada skaito 
ir kitokias tų laikraščių žinias, 
ar apie Lietuvą, ar apie Sovie- 
tiją.
★“KARO Europoje nebus”, 

pasakoja New Yorko “Times” 
korespondentė, Ona McCormick, 
tik-kų iš Europos sugrįžus. Sun
ku, sako, spėti kas nutiks, bet 
visi ten galvoja tik apie taiką. 
Nors daugeliu klausimų nesu
tinka, tačiau visų Europos val
stybių galvos vienu balsu sako, 
karo pavojus tolimas.

Tai smagi žinia ypatingai 
Lietuviams, kurie žino kad bent 
koks karas Rytų Europoje jų 
tėvų kraštą galėtų gana skau
džiai paliesti, Ona McCormick ' 
apvažiavo visas svarbesnes Eu- Į 
ropos valstybes, kalbėjosi su 
Mussolini ir kitais svarbiais vei
kėjais. Todėl jos žodžiui galima 
svarbos duoti.

kėlė priešingumo Barborai, ir ji Gruodžio 6 d. 
tais pat metais Krokuvoje tapo vainikuota Len
kijos karaliene.

Taigi, jeigu Lenkai giriasi kad Aušros Var
tų Dievo Motina buvo jų karalienė, ji tikrai 
ir buvo — bet ji buvo Lietuvaitė!

Nelaimei, tačiau, Barboros sveikata ėjo 
nuolat menkyn; ji sirgo vėžio liga. Sekantį 
metą ji ir mirė, sulaukus vos 29 metų amžiaus.

Per ją Radvilai turėjo viltį atplėšti Lietu
vą nuo Lenkų unijos, bet ji mirė nepalikdama 
vaikų, ir Zigmantas Augustas buvo jau pasku
tinis Gedimino ainis, valdęs Lietuvą ir Lenki
ją. Su jo mirtimi, Lenkai pradėjo rinkti sau 
karalius iš visų kraštų, ir Lietuviai juos tik 
užtvirtindavo savo didžiaisiais kunigaikščiais.

Taip Lietuvos valstybei vėl liko vargti ir 
nykti Lenkų globoje, nes atsikratyti jų nebu
vo galima, iki 1795 metais trys kaimyninės di
džiosios valstybės suplėšė Lenkiją ir pasidalino 
Lietuvą tarp savęs. K—s.

X 7TLNIUN kasmet sueina desėtkai tūkstančių 
V pamaldžių žmonių, kurie suėję į Aušros Var

tų gatvę, nužemintai suklaupę eina artyn prie 
Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdo pasimel
sti.

V. G. savo Bruožuose "Sandaroje” pažymi 
gana įdomų faktą apie tą paveikslą, štai kaip 
apie tai rašo:

“Pirmiau ir dabar tūkstančiai pamaldingų 
žmonių traukė į Vilnių pasimelsti prie Auš
ros Vartų Stebuklingos Motinos. O kad arčiau 
pritraukti prie savęs paprastą liaudį, Lenkų 
valdžia ir dvasiškija paskelbė jog ta Dievo Mo
tina yra ir Lenkijos karalienė!

“Bet štai, nelabai senai istorijos archyvuo
se rasta pažymėjimas jog tas “stebuklingas 
paveikslas” yra tik paprastas kunigaikštytės 
Barboros Radvilaitės portretas!

“Barbora Radvilaitė yra pagarsėjus Lietu
vos istorijoj. Į ją įsimylėjo Didysis Lietuvos 
Kunigaikštis Zigmantas Augustas ir 1547 me
tais slaptai vedė ją Vilniuje. Tačiau Lenkų 
bajorai ir vyskupai pakėlė didelį trukšmą ir 
atsisakė pripažinti ją.

“Į intrigas įsimaišė ir Zigmanto Augusto 
motina, karalienė Bona, šie visi persekiojimai 
suardė Barboros Radvilaitės sveikatą ir ji mirė 
sulaukus vos 29 metų amžiaus.

“Bet ji buvo taip graži kad Aušros Vartų 
paveikslo piešėjas pasirinko Barborą Radvilai
tę sau už modelį, ir šiandien ji yra garbinama 
kaip ‘Dievo Motina’.

i Rašant šiuos žodžius, mes palyginom tik
rąjį Barboros Radvilaitės paveikslą su Aušros 
Vartų paveikslu ir skirtumų beveik nėra.”

Prie šio straipsnio telpantis atvaizdas yra 
Barboros Radvilaitės paveikslas, pieštas Vilniu
je, kuomet ji ten gyveno. Labai galėjo būti 
kad Aušros Vartų paveikslo piešėjas panaudojo 
ją sau modeliu, o ne kokią Lenkę, kaip Lenkai 
norėtų. Artistai piešdami vienokius ar kitokius 
kurinius naudoja modeliais sau gyvus žmones, 
kurie tam tikslui geriausia atsako. Užtaigi, 
kiekvieno paskiro artisto, skirtingais periodais 
pieštos Madonnos yra vis kitokios, nors Marija 
buvo tik viena.

Lietuviams yra daug smagiau žinoti kad 
Aušros Vartų atvaizde yra Lietuvaitė, o ne 
Lenkė.

Barbora Radvilaitė buvo tų pačių garsių Lie
tuvos kunigaikščių Radvilų narė, kurie per ke
lis šimtus metų žymisi Lietuvos istorijoje sa
vo dideliais darbais savo tėvynei Lietuvai.

Tų laikų Radvilai buvo labai susirūpinę 
kad Didysis Lietuvos Kunigaikštis ir Lenkijos 
karalius Zigmantas Augustas paimtų jų gimi- 
nietę sau už žmoną, ir jie padėjo jiedviem slap
tai apsivesti. Tam labai priešinotei Lenkai ir 
Lenkų sukiršinta didžiojo kunigaikščio motina, 
karalienė Bona, kuri buvo Italė ir už Lietuvių 
tautą nieko nedavė. Karalienė Boną kurstė 
Lietuvos didžiūnus, Radvilų priešus, kad jie 
nedaleistų Zigmantui Augustui apšaukti Bar
borą Didžia Lietuvos Kunigaikštiene. Bet Zig
mantas Augustas laimėjo.

Kada mirė jo tėvas, Lietuvos Didysis Ku
nigaikštis ir Lenkijos karalius Zigmantas I, 
Zigmantas Augustas užėmė jo sostą. Atėjo 
laikas apšaukti Barborą Ratvilaitę. jo žmoną, 
ir Lenkijos karaliene, čia vėl ilgai trukšmau- 
ta, bet Zigmantaus Augustas' ir čia laimėjo: 
Piotrkovo seime 1550 metais Lenkai jau ne

Lietuvis Buvo Rusijos Caro 
Virėjas

p AL1MA net pasigirti. .. . Lietuvoje pilna 
AJ visokių garsenybių. Tik apie juos nedaug 
kas žino. Argi ne “garnesybė” Lietuvis tarna
vęs pas Rusijos carą virėju?.... O ši garse
nybė vaikšto po Kauno gatves, arba pigioje val
gykloje kepa kotletaus ir apie jį niekas nieko 
nežino. Rusijos buvusio caro virėjas yra tik
ras Lietuvis, Makauskas. Prieš karą jis tarna
vo caro gvardijoje virėju ir iš kariuomenės pa
sitraukęs tarnavo vieno didžiojo kunigaikščio 
virtuvėje.

— Kai kunigaikštis išvyko užsienin, jis ma
ne parekomendavo į caro virtuvę ir aš buvau 
priimtas. Tai buvo 1902 metais, —’ pasakojasi 
Makauskas. Caras mėgdavo paprastus valgius. 
Ir sunku patikėti kad jis daugiausia valgydavo 
avieną, keptus kiaušinius ir Lietuvišką šiupinį. 
1903 metais caras buvo įsakęs pagaminti visų 
tautų tautinius valgius. Aš pagaminau šašly
ką, Latvių skabaputrą, Ukrainiečių valgius, ir 
pabaigoje daviau Lietuviško šiupinio.

— Keno čia valgis? — pašaukė mane ca
ras, rodydamas į šiupinį.

— Lietuviškas, jūsų ciesoriška didenybė, — 
atsakiau aš.

x — Palauk, kas gi ta Lietuva? Kaunas, 
Vilnius, žinau. Skanus valgis. Pagamink jo 
man dažniau, — įsakė caras.

— Aš ir pats esu Lietuvis, — įsidrąsinau, 
sako Makauskas.

— Geri jus žmonės.... Nesukilėliai, ra
mus. Liepsiu tau pridėti po 25 rublius.

Dar ir dabar Makauskas pasakoja apie vi
sokius girtavimus caro rūmuose, brangiausius 
balius, įvairias imperatoriaus dvaro tuštybes ir 
daug kitokių įdomių dalykų. Jis iš caro rūmų 
išėjęs 1905 metų revoliucijos laiku. Tsb.

KEISTA IR ĮDOMU

Prie Pietų Amerikos vandenuose yra žuvų 
kurios turi keturias akis. Tos žuvies vardas 
Anableps. Jos akys yra po dvi iš šono, viena 
aukščiau kitos. Kada žuvis plaukia vandens 
paviršiu, dvi akys mato kas dedasi vandenyje 
ir dvi mato nuotikius ore.

Afrikoje yra toks gyvūnas, vadinamas Pan- 
golin, kuris ėda skruzdės. Jis panašiai kaip 
ežys susisuka į kamuolį kai pamato sau pavo
jų. Jo kūnas taipgi spygliuotas.

Drambliai labai mėgsta alų ir gali išgerti 
jo viedrus, jeigu tik jiems duotų. Ir jie taip 
pat būna “įsikaušę”, kai prigeria alaus.

Australijoje yra du keturkojai gyvūnai ku
rie deda kiaušinius savo vaikų perėjimui ir peri 
panašiai kaip paukščiai.

PAUKŠČIAI ne visi gali skraidyti sparnais 
oru. Yra penketas paukščių veislių kurie turi 
sparnus, bet negali jais pakelti save į orą, nes 
jų sparnai yra permaži, o jų kūnai perdideli. 
štai jie: striušiai, Naujosios Zelandijos kiwis, 
Australijos cassowarai ir ėmus, ir penguinai.

ŠTAI KAIP nekurie paukščiai apsaugoja 
savo pateles. Azijoje ir Afrikoje yra paukš
čių vadinamų ragasnapiais, kurie laike perėji
mo apgyvendina savo 'pateles kiaurame medy
je ir paskui skylę užlipdė, palikdamas tik tiek 
kiaurumos kad galėtų įkišti snapą su maistu.
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Trys Dienos 
Washingtone

★ ★
“Dirvos” Redaktoriaus Įspūdžiai U. S. Sostinėj

ĮŽANGA

“Kažin ko jis važiuoja į Washingtoną?” ■— 
buvo patyliu kuždėsiu kuomet vieni ir kiti mu
sų priešingų srovių politikieriai patėmijo “Dir
voje” apie mano pasiryžimą apsilankyti Suvie
nytų Valstijų sostinėje, Washingtone. Keista 
buvo nugirsti kalbant buk aš vykstąs ten ko 
nors — ar iš Amerikos valdžios, gal paties Pre
zidento Roosevelto, ar iš Lietuvos Pasiuntiny
bės — gauti.... Ar naują ordiną, ar pasiim
ti to Amerikos valdžios taip saugiai globojamo 
aukso.... Keista kad žmogui, esančiam vie
šame gyvenime, negalima į svarbesnę vietą nei 
pasidairyti nukeliauti.

Ko aš važiavau į Dėdės Šamo Sostinę? Pa
sakysiu atvirai: gauti daugiau žinių apie tą 
įžymiausios pasaulyje respublikos sostinę, apie 
kurią mes Lietuviai, nors Amerikoje gyvenam 
desėtkus metų, mažausia žinom. Washingtono 
miestas yra taip arti nuo rytinių Lietuviškų ko
lonijų, bet iš jų retai mūsiškiai nuvažiuoja ten 
pasidairyti, ir niekas iki šiol dar neaprašė to 
miesto plačiai Lietuvių visuomenei.

Man tas miestas labai patiko kuomet 1935 
metų Liepos 20 dieną nuvykau ten į Lietuvos 
Pasiuntinybę, Dr. Miko Bagdono, dabar jau mi
rusio, tuo laiku ėjusio Lietuvos Ministerio par
eigas, kviečia pasiimti man Lietuvos Prezidento 
skirtą Gedimino Ordiną. Dabar, apie Dr. Miko 
Bagdono mirtį Chicagoje patyriau kaip tik prieš 
išvažiavimą į Washingtoną.

Tą vasarą, išvažiuodamas į Pasaulio Lie
tuvių Kongresą į Lietuvą, pasiskyriau sau par- 
reiga, kaip tik laikas leis, nukeliauti vėl j Wa- 
shingtoną ir jį apvaikščioti, aptyrinėti ir jo įdo
mybes aprašyti “Dirvos” skaitytojams. Iš šio 
aprašymo tą miestą pažins ir kitose pasaulio 
dalyse gyvenanti Lietuviai, kur tik juos “Dir
va” pasiekia.

Aprašymas bus tokių pat lengvu stilium 
kaip buvo mano aprašymai Lietuvos ir kitų Eu
ropos miestų ir sostinių kuriose lankiausi gryž- 
damas iš Pasaulio Lietuvių Kongreso.

Visiems Amerikoje gyvenantiems Lietu
viams šis supažindinimas su musų naujos tėvy
nės sostine bus naudingas, o kurie vėliau ten 
apsilankys žinos kas yra svarbu lankyti ir ma
tyti.

Savo aprašymą pavadinu “Trys Dienos Wa- 
shingtone”, dėl to kad tiek dienų ten praleidau, 
nuvažiavęs Balandžio 1 d. rytą, o apleidau Ba
landžio 3 d. sutemus. Iš ten apsilankiau kita
me sename ir Lietuviams jau gerai žinomame 
mieste, kur ir pačių Lietuvių daug gyvena — 
BALTIMORE, Md., — apie kurį taip pat apra
šysiu, baigęs apipasakoti apie Washingtona.

PIRMA DIENA \VASHINGTONE

Penktadienis, Bal. 1. — Rytas puikus, saulė 
šviečia. Artinamės prie Washingtono. Jau ištolo 
pasimato vienatinis ir didžiausias-aukščiausias 
Amerikos kontinente paminklas — Jurgiui Wa- 
shingtonui pagerbti pastatytas obeliskas-pamin- 
klas. Jau tik iš to vieno debesis siekiančio ak
meninio pastato gali kiekvienas nuspėti kad tai 
Suvienytų Valstijų Sostinė — ar atvyksi oru, 
ar vandeniu, ar traukiniu, ar pėkščias ateisi.

Įvažiavimas į miestą kaip ir į kitus Ame
rikos miestus — pro dirbtuves, pilnus visokių 
gramozdų užverstus kiemus. Tame miesto šone 
randasi pačiam miestui reikalingos dirbtuvės, 
aliejaus ir gasolino ir kitų smulkių reikmenų 
įstaigos.

Iš pat ankstyvo ryto prasidėjo nuostabos. 
Jieškau viešbučio apsibūti, niekur nerandu sau 
kambario: visi kambariai išnuomoti, žmonių 
pilni — matyt suvažavusių taip kaip ir aš be 
jokio tikslo, tik pasidairyti po miestą.

Taksi veža' nuo vieno viešbučio durų prie 
kitų; šoferis įbėga-klausia ar turi vietos vienam 
svečiui, bet atsako kad neturi. Manau sau, ne
jaugi reiks gryžti namon, neradus kur pasidė
ti... . Bet ketvirtame ar penktame viešbutyje 
išlipau jau aš pats iš taksi ir einu klausti kam
bario, manau sau, gal taksi šoferis tik pavežiot 
mane nori, kad daugiau uždirbtų, ir išėjęs iš 
hotelio vis sako kad kambarių nėra. Tame vieš
butyje kur aš pats paklausiau kambario, taipgi 
atsakė kad neturi, bet jeigu sutiksiu palaukti 
iki vakaro, gal kuris svečias išvažiuos, jo kam
barį man paves. Ką darysi, nors tokį užsitik- 
rinimą pasidariau dėl nakvynės, taigi bagažą 
padaviau įnešti į vidų palaikymui iki atsiras 
kambaris, o taksi šoferio paklausiau kiek jis 
norės už pavežiojimą. Atsakė; 40 centų.... 
Na, tai visai nedaug.

Tai buvo Hotel Raleigh, kampas garsiosios 
Pennsylvania avenue ii' 12-tos gatvės. Visai 
arti man reikalingų vietų ir įstaigų.

Pasilikęs bagažą emu pusryčiauti ten pat 
viešbučio valgyklon — ir ties pat durimis į val
gyklą sutinku sau pažystamą žmogų — tai po
nas Dean, iš Clevelando, su kuriuo pereitą va-'

sąrą Clevelande rengėm SLA. Seimo banketą 
Carter viešbutyje. Jis tada buvo Carter vieš
butyje biznio promotej’is, dabar tokias pat par
eigas eina Raleigh viešbutyje jau nuo pereito 
rudens. Pasisveikinus ir pasikalbėjus, primi
niau jam kad čia man su kambariu ankšta, ir 
jis užtikrino gausiąs man kambarį.

Po pusryčių, einu prie telefonų norėdamas 
paskambint į Lietuvos Pasiuntinybę ir kitiems 
pasakyti kad jau atvykau, čia klausau, tele
grafiste telefonu kalba apie p. Esuną, kuriam 
norėjo pranešti apie jo telegramo likimą. Na 
o tas pats Esunas kaip tik man tarpininkavo 
/surengime Washingtone Katalikų Universitete 
paskaitos apie Clevelando Lietuvių Darželį ir 
broliams Motuzams Lietuvos paveikslų rodymą. 
Susidomėjau kam ta panelė taip Esuno jieško, 
klausinėja ir slebizuoja jo pavardę per telefoną. 
Užklausus jos apie Esuną, ji atsako kad jam 
grąžinamas telegramas, nes to kuriam jis tele
gramą siuntė negali pasiekti. Pasirodė kad tas 
telegramas buvo siųstas man vakar vakare, o 
aš jau buvau apleidęs Clevelandą, taigi telegra
mą grąžino. Klausiu telegrafistės kas tame te- 
legrame pasakyta, ji atsako kad negali turinio 
išduoti svetimam. Aš pasisakiau kad aš esu 
tas pats Karpius kuriam telegramas siųsta, bet 
turėjau parodyt ką kas jai patikrintų mano as
menį, ir kai padaviau savo kortelę ji paskaitė 
man tą telegramą. Patyriau jau Washingtoną 
pasiekęs kad p. Esunas dar kartą man praneša 
jog paskaitos ir Lietuvos paveikslų vakaras Ba
landžio 2 d. įvyksta.

Iš tokio supuolimo ir ta panelė ir aš labai 
stebėjdmės. Ir man reikėjo rinktis ir pasirink
ti tas viešbutis ir būti tuo laiku ir tame kampe! 
Ar kam kitam kada nors toks prietikis galėjo 
pasitaikyti, vargu sujieškotume.

Apsistojau viešbutyje dėl to kad norėjau 
būti vienas, nes vienam galima plačiau apeiti ir 
daugiau matyti ir patyrinėti. Pačiam Esunui 
išanksto parašiau kad nenoriu jokio palydovo 
Washingtone, o tik patarimų apie svarbesnes 
vietas, kur jas pasiekti ir surasti. Išanksto jau 
turėjau Washingtono gatvių planą, tas buvo 
vadovas, nes dideliame mieste reikalinga koks 
nors planas kad žinotum kur eiti.

Paskambinus Lietuvos Pasiuntinybėn, tar
nas pakvietė prie telefono p. žadeikienę, Lietu
vos Ministerio P. žadeikio žmoną, kuri labai su
sijaudinusiai papasakojo koks liūdnumas ir ne
malonumas juos užklupo, nes šiandien Dr. Mi
ko Bagdono laidotuvės Chicagoje, i kurias išvy
ko ponas Ministeris ir sekretorė p-lė Adžgaus- 
kai-tė, Pasiuntinybė liko kaip uždaryta. Klausė 
kaip ilgai aš Washingtone busiu, ir pasakius kad 
p. žadeikis gryš šeštadienio rytą (Balandžio 3), 
pakvietė tą dieną į Pasiuntinybę pietums.

Po tų visų prietikių, išeinu gatvėn ir pa
traukiu Pennsylvania avenue — ta pačia gatve 
kuria patsai Prezidentas važinėja iš savo Bal
tojo Namo į Kapitelių. Traukiu dabar į ry
tus — link Kapitoliaus, kuris nuo pat viešbučio 
gražiai matosi kitame gale ilgokos Pennsylvania 
gatvės.

Einu ir galvoju: ką aš čia apie tą Washing- 
toną rašysiu kad nieko nežinau.... Tokia tai 
pirmutinė mintis apėmė mane žiūrint į naują 
miestą, nepažystamą, nežinant kur kas yra ir 
kur kas randasi svarbaus apie ką galima butų 
rašyti.

Nors rytas buvo vėsus, bet toliau į dieną 
saulutė pradėjo kaitint ir darėsi šilčiau. Ore 
kovojo šiaurės šaltas vėjelis su ankstyvo pava
sario saulės kaitra.

Skubinu į Kapitelių — tą vyriausį Suvie
nytų Valstijų šalies namą, rotušę ar kaip ki
taip pavadintum. Pennsylvania gatvė įveda iš 
šiaurės vakarų į plačią ir labai ilgą aikštę pa
čiame priešakyje Kapitoliaus — to pastato ku
rio atvaizdas matosi viršuje. Pačiame gale tos 
aikštės, už kurios jau prasideda Kapitoliaus Kal
nas ir plotas, stovi puošnus, dar baigiamas ar 
tik gražinamas, Generolo Grant paminklas. Tas 
paminklas tuoj priminė Ispanų naminį karą. 
Ką tas bendro turėtų? Nieko, išskyrus tą kad 
Gen. Grant priminė ir Amerikos buvusį Naminį 
Karą, Civilinį Karą, kuriame Amerikonai patys 
tarp savęs kariavo, žudėsi 1861—65 metais. 
Tada ši respublika buvo pasidalinus į Pietinius 
ir šiaurinius, ir kariavo už negrų laisvę ir ne
laisvę, taip sakant už vergijos panaikinimą, 
kurią šiaurinių Valstijų žmogus, Abrahomas 
Lincoln, tais laikais buvęs Suv. Valstijų Prezi
dentas, paliuosavo, paskelbdamas savo garsų 
Emacipacijos Aktą. Pietinių valstijų didieji 
dvarininkai, kuriems negrai vergavo-dirbo, su
kilo prieš šiaurinius ir pasidalinę tuoj paskelbė 
karą. To karo pabaigoje buvo nužudytas pats 
Linkolnas, ten pat tVashingtone, atsilankęs į 
teatrą. Tai buvo pietinių valstijų kerštas Lin- 
kolnui už vergus, nes šiaurinės valstijos karą 
laimėjo, o Generolas Grant buvo vyriausias 
Šiaurinių vadas' ir laimėtojas. Jam ir šis puoš

DIRVA

Lietuvos Nepriklausomybes šventės minėjimas prie Nežinomo Kareivio 
Kapo, Karo Muzejaus sodnelyje, Kaune. (Tsb.)

DIDELĖS AMERIKOJE IŠTIKUSIOS 
NELAIMĖS

New London, Texas, ištikus 
mokyklos sprogimui, kur žuvo 
virš 400 šimtų vaikų, reikia 
paminėti kitas didžiąsias ne
laimes, kuriose žuvo šimtai 
suaugusių ir vaikų. Yra bu
vę virš dešimts atsitikimų kur 
žuvo po suvirs 400 žmonių nuo 
to kai įsisteigė Amerikos val
stybė.

Didelių nelaimių kuriose žu
vo daug vaikų atsitiko mažai.

Didžiausia buvo Clevelande, 
1908 metų Kovo 4 d., kuomet 
mokyklos gaisre sudegė 172 
vaikai ir dvi mokytojos.

1927 metais, Gegužės 18 d., 
40 vaikų užmušta mokyklos 
sprogime Bath, Mich., kuri ne
laimė priskiriama bepročiui.

72 vaikai žuvo Kalėdų eg
laitės pokilyje Calumet, Mich., 
Gruodžio 24, 1913, kam tai 
juokais surikus “dega!”.

77 vaikai žuvo mokyklos 
gaisre Cleveland, S. C., Gegu
žės 17 d., 1923 in.

štai kiek žuvo kitose pažy
mesnėse Amerikos katastrofo
se:
• 1,450 žuvo sprogime garlai
vio ant Mississippi upės 1865 
metais.

1,180 žuvo Floridos audro
je 1928 m.

1,021 žuvo garlaiviui užside
gus New Yofke" 1904 metais.

830 — Vidurinių vakarų au
drose 1925 m.

812 — apvirtus laivui Chi- 
cago upėje 1915 m.

602 žmonės žuvo Chicagoje 
1908 metais Iroųuois teatro 
gaisre.

Apie 500 žuvo San Francis- 
co žemės drebėjime ir gaisre 
1906 metais.

500 — dirbtuvės gaisre Law- 
rence, Mass., 1860 m.

400 — išgriuvus St. Fran
cis tvenkiniui pietinėj Kalifor
nijoj 1928 m.

360 — Monongah, W. Va., 
kasyklos nelaimėje, 1907 m.

318 — Ohio kalėjimo gais
re, Columbus, 1930 m.

295 — sudegus Conway te
atrui Brooklyn, N. Y., 1876.

250 — didžiajame Chicagos 
gaisre 1871 metais.

215 — gaisrui sunaikinus 
uostą ir laivus, Hoboken, N. J. 
1900 metais.

124 — Clevelande, sveikatos 
klinikos gaisre, 1929 m.

IŠLEISTAS Kauno miesto ir 
apskrities viršininko privalomas 
įsakymas, draudžiąs viešose vie
tose keiktis ir kelti triukšmą, 
jau vykdomas. Pirmieji šiam 
įsakymui nusikalto trys jauni 
Vilijampolės vyrukai.

NAMUS GALIMA 
ĮSIGYTI LENGVO
MIS SĄLYGOMIS

Šiandien mes turim tūkstan
čius bankų, statybos ir pasko
los draugijų, apdraudos kom
panijų ir kitų pinigų skolini
mo įstaigų, kurios yra gatavos 
skolinti pinigus finansavimui 
namų statybos.

Iki šiol, Federal Housing 
Administration priėmė apdrau
dimui virš pusės milijonų do
larių vertės namų mortgečių, 
ir kaip skaičius namų taip ir 
dolarių daugėjimas mortgečiais 
pavedamais Federal Housing 
Administration apdraudai nuo
lat daugėja. Nėra abejonės 
kad šiuo tarpu visoje šalyje 
randasi neapribotas KREDITO 
šaltiniai finansavimui naujų 
gyvenamų namų statybos.

Namų statybos industrija 
turi budavotis savo ateitį ge
ros rūšies už žemas kainas na
mų statymo pagrindu. Taigi, 
kiekvienas gali bandyti pasi
statyti sau namus už nebran
gią kainą.

Dar kita pusė šio akstinimo 
turėti sau nedidelį namą. Sa
kysime, tie kurie galėtų turė
ti nuosavą namą mažais išsi- 
mokėjimais dabar moka nuo
momis nuo $10 iki $50 mėne
siui. Su pagalba Federal Hou
sing Administration Mortgage 
Plan tie žmonės gali įsigyti 
nuosavą namą su mėnesiniais 
išsimokėjimais nuo $10 iki 
$50.

Pasiteiraukit apie tai savo 
finansinėse įstaigose.

Per TVORA1
PASIŽVALGIUS

nus paminklas — balto marmuro aukštame pe- 
destale jis sėdi ant žirgo.

Bet mane vilioja tas Kapitelius — kur tal- 
pinasi Kongresas: Senatas ir Atstovų Butas, iš 
kur paeina visi musų gyvenimą reguliuojanti 
įstatymai, taksai, mokesčiai, uždraudimai, pa
velijimai, ir tt. ir tt.

Prieinant .prie Kapitoliaus arčiau, gauni įs
pūdį žmogaus rankom padaryto kalno, nes iš 
vakarų pusės į Kapitelių dalipti reikia lipti ei
lių eilėmis akmeninių laiptų.

(Bus daugiau)

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, O.

JUROS MERGA
K. S. KARPIUS

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvi jaunuoli nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. ______________________ 1..00

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Štai Kas Naujo!

BAUDŽIA V A
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 __ į 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 jieškodavo, kad tik 
patvirkusioms 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- 
vesdami žemės reformą, sudavė mirtiną smūgį 
savo priešams — dvarininkams,

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

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

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

Ei, jaunysta skaisti, 
Kol tu šventę šventi, 
Jokios kliūtys nestoja tau 

kelio!

Rodos, * kalnus nugriaus, 
Nukabins nuo dangaus 
Ji toliausiąją, rodos, žvaigž

delę ....

Kas ribas jaunumės 
Beapmes, pažymės ?!
Jų Pagynos nėra, tik prade!
Kas kelius suskaitys, 
Tuos kur švietė viltis, 
Kur rytojaus šventyklosna 

vedė?! —L. Gira.

VIENAS daktaras privedžio
ja kad žmogaus girdėjimo pa
jautimas po pavalgymo šiek- 
tiek apsilpnėja.

Tai yra puiki gamtos ap
sauga žmonėms nuo pobanke- 
tinių kalbėtojų, kurių kalbos 
didumoje yra įkyrios.

UŽMIRŠTAS DALYKAS
Dvidešimts metų atgal ne- 

kurie tautiški ir katalikiški 
laikraščiai įrodinėjo kad “Ke
leivio” redaktorius yra žydas.

Buvo pasiūlymų kad kas 
nors eitų į pirtį su ponu re
daktorium ir persitikrintų, ale 
tokio žmogaus neatsirado. Da
bar Klyvlande yra vienas man- 
dras pišorius, kuris sako tą 
darbą atliktų jeigu kas jį į 
Bostoną nuvežtų.

Na vat ir vėl proga aukaS 
rinkti.

OI ME. tE, MEILE....
Vengrų sostinėj Bud'a-pešte 

vienas jaunas spaustuvės rai
džių rinkėjas vaikinas įsimy
lėjo į gražią panelę, bet ji at
sisakė nors kiek patenkinti jo 
meilę. Už dienos-kitos jis bu
vo rastas gatvėje apalpęs.

Patyrinėjus paaiškėjo kad 
jis surinko spaustuvėje stam
biomis raidėmis jos vardą (ku
ris pasitaikė būti Mancika) i« 
nurijo....

LIETUVOJE visa bėda iki 
šiol, anot “Lietuvos Ūkininko” 
Dėdės Anupro, yra su tais po
neliais kurie mažiausia ganę 
kiaules.

Dabar aš dasiprotėjau kad 
su tokiais “tiligentais’ ’ir “vei
kėjais” mes daugiausia bėdos 
turime ir čia Amerikoje!

ČIKAGOJE

Jonas: — Onyte, kaip aš 
stengiuosi palenkti tavo širdį 
į mane, bet tu vis man šalta.

Ona: — Aš negaliu išmokt 
tave mylėti....

Jonas: — Aš ir pinigų tu
riu net dešimts tūkstančių. Tu 
su manim gyvensi kaip poni.

Ona: — Ar taip? Taip duok 
man dar vieną meilės pamo
ką.... j

VILKIJOJE

Pranaitis: — žinai, kaimy
nai, gavau laišką nuo sunaus 
iš Amerikos ir niekaip negaliu 
perskaityt: parašyta tartum 
vištos pridraskyta.

Antanaitis: — E, niekus 
kalbi; jeigue laiškas atėjo iš 
taip toli tai ir asilas galėtų 
jį perskaityt.

Pranaitis: — Tai te, imk ir 
perskaityk....

TĖVAS GERIAUSIA 
ŽINO

— Tėvel, kada vyras veda 
dvi moteris, ar čia jau poliga
mija?

— Ne, vaike, tai tik didžiau
sia kvailybė. _ ______
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DIRVA

SVEČIAI
Clevelande lankėsi LRKSA. 

centro valdybos nariai: J. B. 
šaliunas, sekretorius, V. Kviet- 
kauskas, ižd., J. Venslauskas, 
vice prez., ir J. Joneika, sužiū
rėdami Ohio valstijoje esan
čius jų organizacijos invest- 
mentus.

Sekmadienį svečiai dalyva
vo Lietuvių Vaizbos Buto va
kare, ir atlankė Clevelando 
Lietuvių Darželį, kuriuo buvo 
sužavėti. Pažadėjo prisiųsti ir 
savo aukas ir raginti visus 
Lietuvius remti Darželį.

LANKĖSI P. BUKŠNAITIS
Pijus [Bukšnaitis, žinomas 

Brooklyn, N. Y., tautininkų 
veikėjas, važinėdamas Cunard 
White Star Line reikalais per
eitą savaitę sustojo- Clevelan
de, apsilankė “Dirvos” redak
cijoje, ir aplankė Lietuvių Dar
želį. Darželiu svečias labai 
gerėjasi. Iš Clevelando p. Buk
šnaitis išvažiavo į Detroitą ir 
Chicagą.

P. Bukšnaitis yra žinomas 
vertėjas į Lietuvių kalbą kele
to populiarių operečių, kurios 
buvo statytos ir Clevelande.

Jono T. DeRighter Ban- 

natorius Davey
Dar kartą norime priminti 

kad Jono T. DeRighter, Lietu
vio Ohio valstijos atstovo, pa
gerbimo vakarienė ir šokiai 
įvyksta šį sekmadienį, Balan
džio 18 d., Lietuvių salėje. 
Pradžia bus lygiai 6 valandą 
vakaro, taigi pasistengkit pri
būti laiku. Tikietai šiam ban
ketui gaunami “Dirvos” redak
cijoje ir pas N. A. Wilkelį, 
6522 Superior avė.

Pasiskubinkit įsigyti sau ti
kietus išanksto, nes jau ne
daug jų beliko, jums gali pri
trukti.

Apart visų žymesnių vietos 
Lietuvių, bankete dalyvaus di
delis buris p. DeRighter drau
gų svetimtaučių, čia turėsim 
progą matyti ir susipažinti su 
daug įžymių žmonių, tarpe ku
rių bus Ohio valstijos Guber
natorius Davey, East Cleveland 
teisėjas Stanton Adams, ponia 
Emma Brown, John Murphy, 
Felix Matia, poni Bernice Pykę 
ir daug kitų valstijos vyrų ir 
moterų.

Iki pasimatymo sekmadienio 
vakare Lietuvių salėje.

Komitetas.

Jono T. DeRighter Ban
kete Dalyvaus Guber

natorius Davey
kete Dalyvaus Guber-

MIRIMAI
VIRGINIA MAČIONYTĖ, 12 

metų amžiaus, duktė Motiejaus 
ir Juzės Mačionių, mirė Balan
džio 14 d. Bus laidojama šeš
tadienio rytą, su pamaldomis 
naujoje parapijoje. Pašarvota 
namuose, 457 E. 148 St. Lai
dojime pasitarnauja graborė 
Della Jakubauskienė.

CIPRAS PALONIS, 60 metų, 
mirė Balandžio 8 d., palaidotas 
Bal. 15. Paėjo iš Nibrų kaimo, 
Jezno par., Trakų apsk. Ameri
koje išgyveno virš 30 metų, Cle
velande 27 metus. Liko du 
broliai ir sesuo.

JUOZAS PUSKUNIGIS, 48 
metų, nuo 7115 St. Clair avė., 
mirė Balandžio 11, palaidotas 
Bal. 15 d., su pamaldomis nau
joje parapijoje. Liko pusbro
lis Juozas šuopis, teta Agota 
Steponaitienė. Velionis paėjo 
iš Jūrės k., Višakio Rudos p., 
Marijampolės aps. Amerikon 
atvyko 1909 metais, Clevelan
de išgyveno 21 metą.

šiuos du laidojo graborius 
N- A. Malkelis.

Skaitykit ★ Skaitykit
“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

mo- 
die- 
tos

GAVO

“Dirvos” Agentūra 
6820 Supen Avė.

Cleveland.. ,n'o

Pinigus Lietuvoje, siųs-
tus per “Dirvą” šios

ypatos:
M. Bubelienė $10.00
P. Mieliauskienė $5.00
L. Skukauskienė $5.00
J. Abraitis $10.00
P. V. Lukoševičius $30.00
M. Bieliauskienė $15.00
Aug, Dirvelė $4.20
J. Vilimas $20.00
P. Ruseckas $3.80

Kreipkitės vėl:

Taksų Reikalais
Nejudamo turto taksų 

kėjimui paskirta paskutinė 
na yra Balandžio 19, po 
taksai nebus priimami.

Taipgi apskrities iždininkas 
John J. Boyle praneša kad už
vilktus taksus galima susitar
ti su iždininku išsimokėti per 
10 m. laikotarpį tam tikromis 
mažomis dalimis kas met, už 
4 nuoš. metinio.

Jeigu jūsų taksai užsivilkę 
ir negalit jų sumokėti,' kreip
kitės į apskrities iždininko įs
taigą, Court House, kur gau
sit visas informacijas, ir iš
vengsi! mokėjimo 10 nuoš. pa
baudos.

SMAGUS VAKARĖLIS
LRKSA. 50 kuopa rengia 

smagų kortavimo ir kitokių 
žaidimų vakarėlį, šeštadienio 
vak., Balandžio 17, Mrs. žeb- 
rienės namuose, 1216 Addison 
road, pradžia 7 vai. širdin
gai kviečiame draugus atsilan
kyti. Komisija.

STONIS 
RESTAURANT 

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS. 
6824 Superior Avė.

PASEKMINGAS BALIUS
Praeitą sekmadienį Clevelan- 

do Lietuvių Vaizbos Butas su
rengė Lietuviams savo rėmė
jams su nemokama įžanga di
delį ir smagų balių, šimtai 
vyrų, moterį] ir jaunimo link
smai šoko, dainavo, vaišinosi ir 
užkandžiavo Lietuviškų kum
pių “senvičius”.

Vaizbos Butas susideda iš 
nedaugelio vietos Lietuviij biz
nierių, kurie tarp savęs gerai 
sugyvena ir surengę šį gražų 
balių pamatė kiek daug turi 
draugų Lietuvių.

PARSIDUODA
Cafe ir Restaurant 

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

Telef. EN. 8963
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Ne dėl to kad tas liečia siūlomą federalės valdžios 
guliavimą tarpvalstijinio naturalio gazo biznio, bet 
rėdami išlaikyti savo rekordą visuomenės akyse švarų, 
apie musų santikius su Hope kompanija, štai yra tikri 
faktai:

TIKTAI IŠLAIKYMUI SAVO
REKORDO SVARIU

ATISADA kuomet tik iškildavo musų “kainų klausi- 
▼ mas” (mes savo istorijoje turėjom jų tik tris) 

būdavo prikišama sena pasaka kad Ohio valstijos regu
liuojančios įstaigos negali prieiti gauti faktų apie šios 
kompanijos mokamas gazo kainas todėl kad mes per
kame didumą musų gazo iš kitos kompanijos, Hope, 
ri randasi kitoje, West Virginia, valstijoje.

ku-

re- 
no-

T
Ž

Pradedant su musų pirmutine kainų byla, įvykusia 
1921 metais su Clevelando Miestu, kuomet mes liuosno- 
riai tai padarėme, mes visada noriai, greitai ir teisingai 
patiekėme visas informacijas ir rekordus — tiesiog vi
sokiausias smulkmenas liečiančias Hope kompaniją, kas 
tik buvo iš musų pageidaujama.

Mes tai padarėme laisvanoriai jau net 1921 metais. 
Keletas metų vėliau United Statės Supreme Court iš
sprendė kad miestas turi teisę, sulyg įstatymų, egza
minuoti sąskaitas ir rekordus tokiu budu susibendrinu- 
sių kompanijų išsprendimui apie teisingumą kainų ku
rias duoda viena kitai. Ta byla kuri privedė prie šito 
nuosprendžio buvo ne ta kurioje buvom mes suintere
suoti.

Musų miesto inžinieriai ir kainų žinovai, kaip ir komi
sų onierių atstovai, abiem atvejais kaip Clevelando bylo
je dėl kainų 1931 metais ir Akrono kainų byloje 1932 
metais, praleido mėnesius Hope kompanijos ofisuose ir 
laukuose tyrinėdami viską kas tik jiems patiki. Abi 
kompanijos su jais kooperavo kuopilniausia, ir niekad 
nebuvo jokio nusiskundimo iš jų dėl to.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

įv

Į

fJ

LRKSA. 270 kuopa, 
Binghamton, N. Y. 
Kuopos nariai sumetė

SLA. 157 kuopa 
Youngstown, O.

ŠTAI KĄ MATYSIT GREAT LAKĘS EKSPOZICIJOJE

$11.00

$5.00
$5.65

AUKOS DARŽELIUI

APSIVYLIMAS
Pirmadienį, Clevelande turė

jo dainuoti operoje Lietuvaitė 
Metropolitan operos artistė p- 
lė Ona Kaskas, tačiau operos 
vadovybė artistų sąstatą kei- 
tinėdama, tai rolei kurioje p-lė 
Kaskas turėjo dainuoti, pasky
rė kitą.

Kitas apsivylimas buvo tai 
negavimas radio programo iš 
Kauno, kaip buvo paskelbta.

Programas Kaune buvo su
ruoštas ir duodamas, tačiau 
jo patekimas oro bangomis į 
Ameriką buvo sutrukdytas ne
palankių oro sąlygų, apie ką 
paskelbė NBC, kuri buvo suta
rus su Kaunu tą programą 
transliuoti Amerikoje.

NAUJAS LAIKRAŠTIS
šiose dienose Clevelande pra

dėta leisti naujas katalikiškas 
laikraštis, “Lietuvių žinios”, 
skiriamas katalikiškos visuo
menės reikalams. Leidėjais pa
sirašo “Lietuvių R. K. Litera
tūros Draugija, Ine.”

Laikraštis, gal būt, laikysis 
tik savo užsibrėžto tikslo, nors 
nekuriu karštesnių tos srovės 
vyrukų didelis noras buvo lei
sti čia kitą laikraštį vienu tik
slu — pakenkti “Dirvai”.

Nors musų katalikiškų laik
raščių ir taip yra gana ir jiems 
labai reikalinga parama, bet 
jei yra norinčių leisti daugiau 
laikraščių, linkėtina jiems ge
ros kloties.

Mes iš savo pusės nepavy- 
dim naujam laikraščiui gyvuo
ti, tik, gaila, reikia pasakyti 
kad iš nekuriu to naujo laik
raščio rėmėjų jau išanksto pa
sirodė išsišokimai prieš “Dir
vą”. Butų gerai kad rimtesni 
naujo laikraščio palaikytojai 
tuos išsišokėlius suvaldytų.

Clevelando Lietuvių nedidelę 
koloniją lengvai galima suskal
dyti ir Lietuvius supjudyti, bet 
geriau bus visiems jeigu visi 
Lietuviai gražiai sugyvens.

“Dirva“ laikysis savo ikšio
linio nusistatymo, gins tautos 
reikalus, neužkabinės tikybos 
nei bažnyčios, ir rūpinsis vie
tos Lietuvių grynais tautiniais 
reikalais, kėlimu Lietuvių gero 
vardo Amerikonų ir kitų sve
timtaučių tarpe, padės apsau
goti Lietuvius nuo išnaudoto
jų ir skriaudikų, ir prašo savo 
skaitytojų laikytis su “Dirva” 
po senovei. “Dirva” teiks sa
vo skaitytojams geriausių raš
tų, žinių, juokų ir istoriškų 
skaitymų.

SVEČIAS Iš LIETUVOS
Su gryžusiais iš Chicagos 

“Dirvos” redaktorium ir p. Sa- 
lasevičiais atvyko į Clevelandą 
porai dienų paviešėti Pranas 
Rimkus, studentas Cornell uni
versitete, kuris atsiųstas Lie
tuvos žemės Ūkio Rūmų pra
plėsti savo mokslą apie žemės 
ūkį ir atlikti kitus specialius 
tyrinėjimus reikalingus žemės 
ūkio gerinimams Lietuvoje.

P. Rimkus gryžo iš Minneso- 
tos, kur buvo apsilankęs, pa
matymui ir susipažinimui su 
nekuriais dalykais. Iš ten su- 
gryžo į Chicagą ir vyko į Medi
na, O., apžiūrėti bitėms korių 
gaminimo dirbtuvę, norėdamas 
korių gamybą pagerinti ir Lie
tuvoje.

Iš Medinos p. Rimkus atvy
ko į Clevelandą, šiek-tiek apsi- 
pažino su miestu, apsilankė 
Lietuvių Darželyje, pamatė 
vieną operą ir Clevelando di
džią miesto auditoriją, ir ket
virtadienį gryžo į Cornell uni
versitetą, Ithaca, N. Y. Ten 
išbus iki šio meto mokslo ga
lo, paskiau žada aplankyt ūkio 
tyrimų stotis Kanadoje ir Bir
želio mėnesį gryš į Kauną.

Gražuolės choristės šokikės kurios 
dalyvaus puošniame ir dideliame 
Billy Rose’s 5,000 vietų Aąuacade, 
kas bus viena iš smagiausių palink
sminimo įrengimų Didžiųjų Ežerų 
Parodoje, kuri tęsis Clevelande per 
101 dienų nuo Gegužės 29 iki Rug
sėjo 6, Clevelande. šios gražuolės 
atliks visokius įvairius pamarginimo 
aktus plaukime, šokime ir dainavime. 
Tai bus pirma tokios rūšies vandeni
nė pramoga kokią, kada jums teko

matyti.
Visos panelės, kurių bus apie 500, 

bus pasirėdžiusios puošniausiais kos
tiumais, kurių dauguma bus iš per
matomo cellophano ir kitų neper- 
šlampamų medegų.

Jų vaidinimai atsibus Erie Ežere 
Įrengtoje milžiniškoje 160 pėdų sce
noje, aplink kurių bus įrengta 5,000

vietų publikai susėsti, užkandžiauti, 
išsigerti.

Billy Rose taipgi turės įrengės di
delius Pionierių Rumus, Pasaulio 
Gatvių skyriuje šioje Parodoje, kur 
dalyvauja virš 40 įvairių tautų.

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

6605 WADE PARK AVĖ.

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 
mas, neša gerą nuomą, 
gatvekarių, bažnyčių ir 
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

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

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 apie Balan
džio 15. Kas turit tokius kam
barius parašykit (16
Frank Sambol, 1003 E. 66 St.

Telef. End. 4486

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.

IŠDALINIMUI PALIKIMO 
parsiduoda namas, 6 kamba
rių, didelis lotas, naujas fur- 
nasas, akmeninis stogas, dvi
gubas garadžius. Visai pigiai.

Kreipkitės 1227 E. 74 St.

UKIUI DARBININKAS 
reikalingas pavienis vyras dir
bti ukėje, vieta ir užlaikymas, 
geistina senesnis žmogus. At- 
sišaukit pas Henry Podrus 

1417 E. 65 Street
...■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ...........................■■■■■■■■■.......................................
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ŠEIMININKĖS, SKAITYKITE!

M. Goodman

Pirm negu pradėsit pavasarinį namų 
valymą, atsilankykit musų Langinių 
Užtiesalu parduotuvėje

7110 ST. CLAIR AVĖ.
Mes turim didžiausį pasirinkimą vi
soje Rytinėje miesto dalyje, šimtai 
patinkamiausių stilių.

Taipgi kitoki namams reikmenys: 
Radio, Pečiai, Patiesalai ir tt.

PARKWOOD
HOME FURNISHING CO.

7110 St. Clair Avė.
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WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

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

Patarnavimas 
moderniškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292

■

TfHr

SAKAS JE W E LR Y
6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės į musų krautuvę, 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

Kampas St. Clair ir Ontario 
Namų KEnmore 4740-W.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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| DELLA C. JAKUBS Į

B (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) Ę
Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius. 

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. Ė

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

ŠiiniiuiimiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHpmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiė

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Avė. Cleveland HEn. 6729
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LIETUVOS MIESTELIAI

1
1-MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

KRAŽIAI

Keistas Stebuklų 
Miestas

o

Istoriškoj drąsių Žemai
čių žemėje — Kražiuose — 
didžiausias sujudimas kas
met esti per garsius Šv. 
Roko atlaidus. Bet tie at
laidai yra labai savotiški, 
su keista tradicija ir skir
tingi nuo visų kitų garsin
gų Žemaitijos vietų atlai
dų. Čia jie dar vadinami 
“vaikų atpuskai”, nes tą 
dieną iš visų aplinkinių pa
rapijų į Kražius suvežami 
vaikai, pradedant nuo ma
žyčių, dar ant rankų nešio
jamų, baigiant piemenėliais 
bei gimnazistėmis.

Keista, visas miestelis ir 
laukai sausakimšai pilni 
vaikų, margų margiausia 
aprėdytų. Tai milžiniškas 
vaikų sąskridis, kokio ne
suorganizuotų jokie sporto 
rūmai....

Visa tai nepaprastai įs
pūdinga!

* * *
Gražiausia Kražiečių po

ilsio vieta, kurios jie sako
si nemainytų į jokią svie
to marnasti — tai “Me
džiokalnis”. Tai prie pat 
miestelio tikras gamtos 
prajovas — 50 hektarų di
dumo kalnas, apaugęs rie
šutynais, liepomis, ąžuo
lais ir kitais medžiais, 
aplink — lygumos.

Kitkart ten degus deivės 
Medainės garbei amžina 
ugnis, o 17-me amžiuje 
garsu sis pamokslininkas 
Skarga sakė čia Žemai
čiams didžiai graudingus 
ir mistiškus pamokslus.

Dabar gi, čionai šeimi
ninkauja Kražių laisvama
niai: išvedė takelius, sudė
jo suolus, įrengė šokių aik
štelę ir po atviru dangum 
sceną vaidinimams. Juo
kais užklausus Kražiečius 
kodėl laisvamaniai tokie 
veiklus narsių tikėjimo gy
nėjų žemėje, jie atsako:

— Juk prie bažnyčios vi
sad šalę apsigyvena vel
nias ....

Dabar “Medžiokalnis” 
virto Kražių gimnazisčių 
romantikos ir paikų sva
jonių karalystė.

Beje, pačiame “Medžio
kalnio” centre stovi pušis, 
apkalinėta smutkeliais, o iš 
seno medžio stobrio teka 
tyras šaltinėlis.

’ Jus nusistebėsite jog tai 
yra ne tik Lietuvoje bet, 
turbut, ir visame pasauly
je keisčiausia stebuklų vie
ta....

Kitkart Kražiuose gy
veno turtingi ir dievobai
mingi seneliai. Buvo jie 
didžiai nelaimingi šiame 
pasaulyje, nes neturėjo šei
mos. Senutei prisisapnavo 
jog ji Medžiokalnyje prie 
pušies, iš kurios stuobrio 
teka tyras vanduo, turi 
prikalti koplytėlę su Sopu
linga Motina, tada jiems 
gims vaikas. Seneliai iš
pildė apreiškimą ir susilau
kė gražaus sūnelio....

Šiandien ten mergaitės 
prašo kitų malonių: kad 
Patiešytoii Motina padėtų 
joms ištekėti. Ta intenci
ja apie pušį einama keliais 
ir šaltinėlio tyru vandeniu 
suvilginama lupos....

Kražiečiai pasakoja jog 
stebuklai nepaprastai mą- 
čija, ir čia ištikro nerasi 
senstelėjusių gražuolių... 
O šita keistų stebuklų vie
ta yra žinoma toli Žemai
čių šalyie ir mergelės, atei
na iš “visokių svieto pa
kraščių” prašyti patiešiji- 
mo ir užtarimo....

Žemė apie stebuklingąją

pusi, nuo gausingo ėjimo 
keliais, virto kieta kaip 
granitas. Baltas apvalus 
žiedas supa pušį ir nieka
da ten negali išdygti žole
lė — viską nutrina švel
nus keliai gražuolių, mal
daujančių įvairių malonių, 
ir nuodėmių atleidimo, ku
rios jas papildo....

O tačiau niekada niekas 
ten nėra matęs ką nors 
apie tą pušį keliais einant. 
Mat, gražuolės ateina ma
lonių prašyti tamsiomis ir 
audringor.vs naktimis, ka
da laimingieji saldžiai mie
ga....

Bet dabar dėjosi baisus 
dalykai. Nežinia ar dievai 
atgręžė ant išdykusių gra
žuolių savo rūstybę, ar va
saros sausrų delei — ėmė 
ir išdžiuvo tyras šaltinėlis 
senos pušies kamiene. O 
jei lupos tuo stebuklingu 
vandenėliu nenuplaunamos 
jokie aistringi pabučiavi
mai nesuminkština šelmių 
bernelių širdis....

Priešais bažnyčią stovi 
aikštelė, kurioje prieš ke
turiasdešimta metų vyko 
pats skerdynių įkarštis ir 
didžiausios kovos. Visa ši 
aikštelė tada tekėjo tikėji
mo gynėjų krauju ir mirė 
kankiniai nuo sunkių ka
zokų smūgių, ir mirštan
čius ten trypė arkliai.

O šiandien ta istoriška 
aikštelė nepaprastai išnie
kinta. Ten rišama arkliai 
ir ten pilna visokio nešva
rumo. A.

(“Sekm”)
------------ ------------------------------

Bn.

SVIESTO EKSPOR
TAS ŽYMIAI 

PAKILO

pristatė

Kaunas. — Visoje Lietuvoje 
pereitasi metais pieno prista
tymas j pienines mažiau ar 
daugiau padidėjo. Ypač suju
do Suvalkijos ir Dzūkijos sri
tys. Alytaus apskritis svies
to gamybą padidino net 119 
nuošimčių; Vilkaviškio ap. — 
97 nuoš., Trakų — 92 nuoš.; 
Marijampolės — 79 nuoš.

Kiek mažesnę pažangą pada
rė Žemaitija, kurios sviesto 
gamybos plėtimą sulaikė per
eitos vasaros sausros. Tačiau 
ir ten ūkininkų susidomėjimas 
pieno ukiu yra didelis.

Praeitais metais Pienocen
tro atstovaujamų per 200 ko
operatinių pieninių
14,310,286 kilogramų ekspor
tui tinkamo sviesto, 
išsiųstas į 22 šalis.

Sviesto eksportas padidintas 
per 18 nuoš. Tokio sviesto eks
porto padidėjimo neturėjo nei 
viena Pabaltijo valstybė.

Vokietijoje, po dviejų eks- 
pertyvų buvo pripažintas Lie
tuvos sviestas kaip geriausias 
Pabaltijo sviestas ir už jį mr- 
kama aukščiausios Pabaltijo 
sviestui nustatytos kainos.

1936 metais užsienio valiu
tos už sviestą Į Lietuvą įplau
kė 33,500,000 litų, prieš 24 mi- 
lionus litų 1935 m.

Kiaušinių 1936 metais buvo 
supirkta 78,349,084 prieš 34,- 
147,207 1935 metais.

Iš tų supirktų kiaušinių 1936 
metais eksportuota 66,541,874 
štukų, o 1935 m. — 26,758,470.

Daugiausia Lietuvos kiauši
nių eksportuojama į Angliją.

Už kiaušinius užsienio va
liutos gauta pernai apie 5 mili
jonai litų, 1935 metais gauta 
2,200,000 litų. “L.A.”

kuris ir

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

LIETUVOS DARBO 
RUMIJ VEIKIMAS

KAIP RŪPINAMASI DAR
BININKŲ BŪKLE

Kaunas. — Pirmutinė prie
žastis Įkurti Lietuvos Darbo 
Rumus buvo ta kad Lietuvos 
darbininkija visą laiką neturė
jo jokios bendros centralinės 
organizacijos kuri rūpintųsi 
darbininkų būkle. Tiesa, 
prieš tai darbininkai buvo 
ganizuojami į kultūrines 
politines draugijas, bet 
bendro darbininkijos centro 
nesudarė.

Antra priežastis kuri paska
tino įsteigti Darbo Rumus bu
vo užėjus ūkiška, krizė, kurią 
ypač skaudžiai pajautė pramo
nės darbininkai. Esar.t tokiai 
padėčiai, buvo gyvas reikalas 
susirūpinti darbininkų būklės 
pagerinimu. Pirmiausia, 1934 
metais Kaune buvo sušauktas 
visų Lietuvos darbininkų at
stovų susirinkimas, kuris Įkū
rė generalinę darbininkų atsto
vybę.

Per dvejus savo 
metus generalinė 
atstovybė nuveikė 
darbus ekonominei 
nei darbininkų padėčiai page
rinti. Pirmiausia, jos pastan
gomis buvo paruoštas ir išlei
stas vienas pagrindinių darbi
ninkų įstatymų, būtent pra
monės darbininkų samdos Įs
tatymas. Juo nustatoma dar
bininkams atlyginimas iki 14 
savaičių, jei darbdavis dąrbi- 
ninką atleidžia iš darbo; šiuo 
įstatymu darbininkai per me
tus gauna 13 dienų apmokamų 
atostogų.

Atlikta ir kiti pagerinimai 
darbininkams.

Matant generalinės atstovy
bės darbininkų teigiamus dar
bus, buvo iškelta sumanymas 
Įsteigti Darbo Rumus. Tuo tik
slu 1935 m. Lapkričio 1 d. bu
vo paskelbtas Darbo Rūmų Įs
tatymas.

Pačių Darbo 
ivyko Gegužės 
Visi Lietuvos 
rinko 30 Rūmų 
sudaro Aukščiausią Darbo 
mų organą.

Darbininkų Klubai

Darbininkų kulturinį gyve
nimą plėsdami, Darbo Rūmai 
pradėjo platesniu mastu steig
ti darbininkų kulturinius klu
bus, kurių yra 14, šiuose mies
tuose: Kaune, Šiauliuose, Ma
rijampolėje, Jonavoje, Panevė
žyje, Tauragėje, Vilkaviškyje, 
Ukmergėje, Alytuje, Šančiuo
se, Petrašiūnuose, Kėdainiuose, 
Kybartuose ir Biržuose. Prie 
klubų organizuojami darbinin
kų chorai, scenos mėgėjų bū
reliai, stygų orkestrai, sporto 
komandos. Klubai darbinin
kams ruošia kultųrinĮus vaka
rus, įvairius minėjimus, o Kau
ne kas antra savaitė ruošiami 
dideli dainos ir muzikos bei li
teratūros vakarai, kurie vadi
nami “Lietuvišku šiupiniu”.

Darbo Rūmai jau antri me
tai kaip leidžia darbo žmonių 
laikraštį “Darbą”. Be to, prie 
darbininkų kultūrinių klubų 
yra įsteigti darbininkams ben
dro lavinimosi kursai, kuriuos 
pernai lankė 1,200 darbininkų.

Eidami prie tolimesnio vei
kimo, Darbo Rūmai dabar ruo
šia antrą svarbų įstatymą vi
sai darbininkijai ir tarnauto
jams — tai samdos įstatymą, 
kuris tvarkys visų privačių įs
taigų ir įmonių tarnautojus bei 
laisvąją samdą. Tsb.

Cleveland

SUTRAUKTA APYSKAITA STOVIO KOVO 31, 1937

$ 84,356,984.40

104,157,517.02

149,577,603.29
5,836,443.95

12,499,586.42

Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir 
Jūsų Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Aplinkui

pinta 1,812 asmenų. Liko ne- 
aprupinta 850 asmenų: 41 in
teligentų profesijos ir 809 kitų 
profesijų.

-T v. C

gyvenimo 
darbininkų 

nemažus 
ir kulturi-

Rūmų rinkimai 
mėn. 1936 m. 
darbininkai iš- 
nariu, kurie ir

Rų-

PER paskutiniuosius praeitų 
metų du mėnesius Kauno dar-' 
l.jo biržoje buvo -užregistruota 
2,662 bedarbiai. Darbu apiu-

T U R T A S
Pinigai Rankose ir Bankuose..............
United Statės Government obligacijos 

tiesiog ir piįnąi garantuotos..............
Statė, Municipal ir Kiti Bondsai ir In- 

vestmentai, kartu* ir Akcijos Federal 
Reserve Banke, be Rezervu..............

Paskolos, Diskontai ir Išdavimai, be
Rezervų . ..............................................

Bankiniai Namai ..................................
Kitoks Turimas Turtas, be Rezervu ..
Nuošimčiai ir Suėję Pelnai ir Kitoki 

šaltiniai
Priklauso

mus ir

Kiekvienas Lietuvis pasiryžęs gin- 
Lietuvos nepriklausomybę. Žemes 

Ūkio Ministerijos šaulių kuopa trijų 
metų gyvavimo sukakties proga įtei
kė Lietuvos kariuomenei tris kulko-

ti
svaidžius: Viršutiniame vąizdelyje
kalba į šąulius Lietuvos kariuomenes 
vadas Pulk. Raštikis. Apačioje, šau
liai įteikia kulkosvaidžius.

Tsb.

nuo Kostumerių už Pervedi- 
Kredito Laiškus šio Banko..

2,828,607.57

2,292,696.00

Viso $376,289,288.47
ELEKTRA TAPO PIGI NAMUOSE 

PAGELBIN1NKE

šiandien, labiau negu kitados, tau
pus namas yra elektriškas namas.

Kaštai elektriškam gyvenimui yra 
labai maži sulyginant su nauda ko
kia iš to turima. Namams elektra 
nupiginta taip kad dabar galima ja 
naudotis gausiau ir turint visokius 
elektriškus padargus tureeit visokį 
palengvinimą ir patogumą už visai 
mažą kainą.

Nuo paties apatinio skiepo iki vir
šutinio pastoginio kambario, elektra 
suteikia savo pagalbos ranką namų 
šeimininkei jos darbuosę,; .Nuo pa
ties tamsiausio kampo iki garadžiaus 
durų, elektros šviesa teiks apsaugą 
visai šeimai. Dabar, tas stebuklin
gas geradaris tą viską atliks už ma
žiau kaštų.

Šiandien, nei vienam nereikia jau
stis kad turi ‘taupyti’ šviesą. Nakti
nės šviesos namuose ir lauke užpa
kalinėje tamsioje namų dalyje gali 
degti ištiną naktį apsaugojimui ■ šei
mos nuo nelaimingą atsitikimu ir pa
daužų. Gerai apšviesti laiptai, sau
gas prieangiai ir perėjimo vietos 
kiekvienai šeimai lengvai atsiekiama 
su pagalba elektros.

Akių apsaugojimui geresnė šviesa 
visuose kambariuose dabar galima 
turėti lengviau, nes mažiau atsieina.

Taipgi galima Įsirengt gražius pa
silinksminimo kambariu!!1 tavo skie
puose, dėlei numažinimo elfektros kai
nos. Vaikai gali žaisti savo elektri
niais traukinėliais daugiau negu iki 
'iolci, taipgi galima turėt! visus ki
tus žaislui, mankštymuisi ir kitiems 
patogumams elektriški padargai ač.u 
elektros kainos numažinimui.

Elektriška skalbykla dabar pątaps 
vienas svarbiausių ir reikalingiausių 
irengimų namuose, šeimininke galės 
atlikti savo skalbimą gražiai ir, grei
tai; suproryti lengvai ir be nuoyar. 
Šio.

Kas tik norės galės turėti sau vi
są elektrišką virtuvę. Tuomi šeimi
ninkė turės daugiau liuoso laiko ir 
mažiau nuovargio, ilgiau išsaugos 
savų jaunumą ir gražumą. Prie pa-

ties elektriško pečiaus, yrą dar tuzi
nas mažų elektriškų padargų, kurie 
virtuvei reikalingi, tokie kaip kepin- 
tojas, maišytojas, blynelių kepėjas ir 
nekurie kiti.

Na o būtina reikmenis yra tai 
elektriškas šaldytuvas, kuris taupo 
jūsų maistą nuo gedimo, pačiai šei
mininkei padeda sumažinti jos dar
bą apie valgių ruošimą. Šaldytuvas 
pats savimi užsimoka sutaupymais 
maisto ir darbo.

Toliau, yra e'ektriški indų plovė
jai, atmatų degintojai ir tt., kas vis
kas teikia šeimininkei palengvinimą 
ir kaštuoja tik keletą centų į dieną.

Elektros kainai sumažėjus, dabar 
galima turėti vasarai elektriškas vė- 
dintuvas virtuvėje ir kituose kamba
riuose. Paskiau, reikalingas ir bū
tinas yra elektriškas laikrodis, kurie 
galima turėti kiekviename kambary
je- :r,

Elektriškas nąiąast vjlsąda yra ...šva
rus, nes neturi jokių dulkių ir suo
džių. O šiaip paprastą'valymą gali
ma lengvai atlikti pagalba elektriško 
vacuum valytojo.

GROSERNĖ Parsiduoda

už visai mažą kainą, Lietuvių 
kaimynystėje.
parduotuvė.
BO. 3035J

Kartu ir mėsos
Klauskit:

6372
I

ATSAKOMYBĖ
Notos ...........$ 14,925,000.00Kapitalo

(Atsako už Depozitus ir Kitą Turtą) 
Kapitalo 
Perviršis

Stoek .......... 13,800,000.00
ir Nedai. Pelnai 3,845,905.27

Rezervas
Rezervas
DEPOZITAI

Pareikalavimui . .. $149,518,072.97
Ilglaikiniai .............. 166,860,349.16
Estates Trust Department
(Preferred) .............. 11,772,705.00
Corporate Trust Department
(Preferred) ........ .. 8,444,579.21

Netikėtinumams ..................
Taksams, Nuošimčiui, etc...

Kitokia Atsakomybe ..............................
Kcstumeriams Atlikti Pervedimai ir 

Kredito Laiškai ..................................

$

$336,595,397.34
2,046,453.35

2,292,696.00

$376,289,288.47

MEMBER ELLERAL RESERVE
Narys Cleveland Clearing House
Narys l'ederal Deposit Insurance Corporaticn

SYSTEM
Association

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ 

“Dirvos” skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Viskas ko reikia, pa
imkit už centą atvirutę ir 
įrašę savo vardą ir pavar
dę ir naują antrašą, siųs
kit “Dirvos” Administraci
jai, Cleveland, Ohio.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

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

Šioje vaistinėje užlaikom vi- 
okias namines ir importuota' 
tyduoles nuo visokių ligų, kaii 
ai nuo aštriojo užsisenėj usio 

Reumatizmo, nuo visok'ų žaiz 
4ų, dedervinių, nevirškinimo vi 
birių, užkietėjimo vidurių, ko 
mlio. kataro. lytiškų nusilpnė 
'imu. visokių lytiškų ligų, nėr 
viškumo, nemigės ir visokių k 
okių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
1'elef. ENd. 8533

Aptieka
Cleveland, O

ENd. 8534
'■.tieka stdara 7 dienas savaitėle

arba PO 
po 7 vakare.

i
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J Editor—Peter Skukas

SMULKIOS
ŽINIOS

KOMP. A. VANAGAITIS ATSILANKYS

Youth’s Forum
Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Avė. Cleveland. O.

THE RE1GN OF POL1SH OPPRESS1ON

APPLIED BY THF. POLISH ADMINISTRATION TO THE

THE MERRY LIFE OF A PROMOTER

Numažina pensijas. Se
nelių pensijos taryba pra
neša kad numažina valsti
jos pensiją mokėtą sene
liams, dėl stokos pinigų. 
Praeitą rudeni prieš rinki
mus Gubernatorius Davey 
įsakė pensiją pakelti ben
drai po $10 kiekvienam.

Clevelando nekurtos iš- 
dirbystės išvystė gerą pre- 
^yhą su Britanija ir" kito
mis šalimis, j kurias išve
žama daug išdirbinių nuo 
mažų radio reikmenų iki 
sunkiųjų traktorių. Taigi 
plačiai Europoje užtinka
ma dalykų su žyme “Made 
in Cleveland”.

ALGOS Clevelande šiuo 
tarpu iškeltos pusėtinai au
kštai net paprastiems dar
bininkams. Dabartiniu lai
ku nekurie paprasti darbi
ninkai gauna mokėti į va
landą daugiau negu gauda
vo. gerais laikais 1929 me
tais, tik dirba trumpesnes 
valandas.

LITHUANIANS IN THF,

CONTINUED FROM LAŠT ISSUE
Although before and after 1927 

the elosure of Lithuanian schools 
had been practiced l>y the I'olish 
authorities, it was the attack of 
1927 whieh formed an epoch in 
-he Caivary of the Lithuanian pop- 
u.ation of the Vilna Region and it 
.vns this which found its way to 
he Cpuncil of the League of Na- 
ions. A certain lull followed, -which 
įas Continued up to the Polish 

doėlaiation of the month of Sep- 
tomber, 
Naticns, 
ities.

participation in the expense of 
insurance.

the

and 
ob- 

Ad- 
in-

1924, to the I.eague of 
in the matter of minor-

3. The
tion of the ėultural life or the Lith
uanian population of the Vilna Re
gion in 1935 and 1936. The open
ing bf the new era of peršecutions 
having been thus announced, the 
Voivode of Vilna, Colonel Bocianski, 
applied himself to the task with an 
energy worthy of a better object. 
At the present time the persecu- 
tions are štili going on continually.

wave of complete destruc-

(Due to the novelty of the article, particularly concerning a well known 
Lithuanian vvrestler, we herein publish it. It was published in a Mont- 

real ne’.vspaper.)

OPERA Clevelande turi 
didelio pasisekimo. Tikima 
bus sumušta pirmesni re
kordai. Pirmą vakarą da
lyvavo 9,425 asmenys, tuo
mi jau viršyta visi kiti re
kordai.

Saliuninkams bus blogai 
jeigu jie neužlaikys savo 
karčiamų švariai, sako val
stijos inspektoriai.

Auto mobilių nelaimėse 
Ohio valstijoj praeitą sek
madienį lušta 7 žm.

Clcvelai.ae šiose dienose 
pabrango duona 1 centu, iš 
priežasties pakilimo miltų 
kainos, nes Europa pradėjo 
pirkti Amerikoje grudus.

Miesto elektros stotis at
pigino savo elektrą, pasek
dama Illuminating Co. pa
darytą atpiginimą pora sa
vaičių atgal. I

Tris dienas praleidę Chica
goje, “Dirvos“ redaktorius su 
žmona, ir Jurgis Salasevičius 
su žmona, sugryžo linksmi, ir 
tą linksmą žinią perduoda Cle- 
velandiečiams. štai ji;

Beviešint Chicagoje, pavyko 
išjudinti ir prikalbinti musų 
mylimą kompozitorių A. Vana
gaitį vėl aplankyti Clevelandą, 
po kelių metų nebuvimo!

Iki šiol, kas žiemą, kas ru
denį ir kas pavasarį laiškais 
prašomas, p. Vanagaitis vis 
mandagiai atsisakė: “Neturiu 
laiko....”

Dabar gi, asmeniškai su juo 
ir jo žmona pakalbėjus, ir ga
vus sutikimą kito pažymaus

Miręs Clevelando milijo
nierius Francis F. Prentiss 
paskyrė apie $3,000,000 pa
laikymui vietos St. Luke's 
ligoninės. Jis mirė Kali
fornijoj. Prieš mirti, pra
šė visų savo draugų, vie
toj siųsti gėlių vainikus jo 
laidotuvėms, tas gėles pa
siusti biedniems ligoniams.

Didžiųjų Ežerų Parodoje 
Clevelande ir šią vasarą 
bus Federalės valdžios sky-

muziko ir artisto dainininko, 
Antano Kvedero, šiuomi pra
nešame kad trumpu laiku ga
lim tikėtis jų atvykstant pas 
mus pajuokauti, padainuoti.

Apsilankę Chicagoje, pp. Sa- 
lasevičiai ir Karpiai dalyvavo 
“Margučio” surengtame pro- 
grame, kur dalyvavo arti 3,000 
publikos, girdėjo ir p. Kvederą 
ir p. Vanagaitį dainuojant, ir 
kaip Kvederas taip ir Vanagai
tis po senovei yra tokie geri 
dainininkai ir šposininkai, ku
rie jums visiems po senovei ' 
patiks.

Kitame “Dirvos” numeryje 
bus pranešta tikra diena kurią 
Vanagaičio-Kvedero ir Ko. va
karas Clevelande įvyks.

A. Education is always the pre- 
ferred field of this destructive ac- 
tivity. 
schools, 
ized to 
ginning 
1937.

rius. .To reikalams Prez.
Roosevelt paskyrė 175,0001 
dolarių.

Of 150 private Lithuanian 
only 21 have been author- 
open their doors at the be- 
of the scholastic year 1936- 

All these schools moreover
are of the primary grades, those 
of higher grades not having receiv- 
ed authorizations. The attitude that 
was adopted and constantly mani- 
fested by the educational author
ities and others with regard to 
these schools shows clearly that they 
consider they can be tolerated only 
as agąinst their heart, until the 
first pretext, however flimsy it may 
be, arises, to permit the decree of 
their elosure. Along with the pri
mary schools, 2 Lithuanian lyceums 
(high schools) are operating in the 
Vilna Region, one at Vilna and 
the other at Swieciany (Švenčionys).

B. Other means of instruction 
culture have likewise been the 
ject of attention of the Polish 
ministration. The Lithuanian
stitutions and even private persons 
have been deprived of the permiseion 
of having radio apparatus. The 
amateur theatrical showings, which 
are an old tradition, throughout the 
Lithuanian country, have been des- 
troyed, very frequently by a pure 
and simple prohibition, and in mild- 
er cases, are subjccted to insur- 
mountable formalities and delays. 
The teachers who give private len- 
sons to Lithuanian children are al- 
most hounded for the so-called clan- 
destine education or under some 
pretext. The leeture halls scatter- 
ed through the country have been 
(Jecreasėd in number from 157 to 
24. The motive has been the pre- 
tense of “danger to public security”. 
In the course of the scholastic year 
1935-1936, 88 request3 were addres- 
sed to the authorities to permit the 
opening of courses of education for 
adults. All these reųuests were 
refused. In the course of the year 
1936, 23 confiscations of Lithuan
ian periodicals have taken place. 
The director of the Lithuanian news- 
paper “Vilniaus Rytojus” has been 
sentenced during the year to a totai 
fine of 700 Žiotys and 119 days of 
imprisonment, simply for his 
cles concerning the repressive 
suręs of the Administration 
respect to the Lithuanians..

(To be Continued)

plenty dough 
California in 
in the sun, 
lot of swell

arti- 
mea- 
with

AMONGST OUR
LITHUANIANS

LIETUVIŲ DEMOKRATU 
KIUBO MITINGAS

' Reguliaris klubo susirinki
mas bus laikomas ketvirtadie
nį, Balandžio-April 22 d., nuo 
7:30 vai. vakarę. Lietuvių sa
lėje. Bus geras kalbėtojas, ir 
užsimokėjusiems už 1937 me
tus bus dykai pavaišinimas. 
Atsilankykit išgirsti gerų kal
bų, bukit aktiviais nariais.

P. P. Muliolis, rast.

KALBANT APIE PRAMUŠTGALVIUS VAŽINĖTOJUS

visam

The authorities have already an- 
nounced the elosing of the high 
schools at Švenčionys at the end 
of the eurrent school year. Paral- 
lel to the formai elosing of the 
schools, a policy is pursued with 
the object of making even the exis- 
tence of the schools of no avail. 
This is that a certificate of belong- 
ing to the Lithuanian Nation is re- 
quired for entrance into a school. 
These ęęrtificates mušt be deliver- 
ed by the Polish Administration, 
for whom often neither the desires 
■declared by the parents, nor the ūse 
of the Lithuanian tongue in the fam- 
ily, constitute a sufficient reason 
for the granting of such a certifi
cate.

Another certificate is called on to 
play an important rote in the Polish 
Offensive against the Lithuanians. 
This is called a morality certificate, 
required from persons teaching in 
the high schools, and often refused 
vvithout indication of the reasons 
and without possibility of appeal. 
The following professors: Rev. Fr. 
Ch. Čibiras, A. Bielinis, V. Dasys, 
B. Cicėnas, have been refused these 
certificates and consequently the 
right of continuing to teach, which 
they have already enjoyėd for a 
long time. .‘Thesį- persons have 
never been involved įn any convic- 
tion nor even in an aceusation of 
any kind whatevey. The personnel 
teaching in the Lithuanian private 
schools and forminę a part of the 
Official Sočiai Security have been 
refused the aid tvhich is due them 
and this in spite of their regular

LITHUANIAN CHAMBER
COMMERCE DANCE

OF

Last Sunday the local Lithuanian 
Chamber of Comnieree, a group of 
Lithuanian business men, held a very 
successful dance at the Lithuanian 
Hali.

The combined influences of good 
weather, free tickets, free prizes, 
aided in drawing one of the largest 
Spring-time crowds.

ST. GEORGE’S COMEDY PLAY

The St. George’s choir, an organi- 
zation that is always striving to en- 
tertain the Lithuanians, finally gavę 
the six act comedy which they have 
been preparing for some time.

The play was a roaring success, 
insofar as acting on the part of 
the entire cast was concerned. The 
attendance was slightly below that 
of other affairs due to the fact that 
The Annual Dance and merrymaking 
of the Chamber of Commerce, was 
held on the šame evening.

Mr. Jack Ganson, the high-rank- 
ing entrepreneur de lutte, sank back 
into his familiar old chair at the 
Forum, and breathed a sigh of con- 
tentment. The telephone-bell was 
jangling cheerily, ticket orders were 
coming in at a pleasant pace for 
the opening major shovv of the even
ing.

“Pretty soft for you promoters.” 
said an envious voice of one of the 
group seated around smoking up 
Jack’s American cigarettes at a dev- 
astating rate. “Take in 
in the summer, on to 
the winter and bask 
motor back and see a
country, then watch the money roll 
in all over again.”

M r. Ganson leaped up and held 
bis head.
of those pietures,' 
sound svvell. 
the headache 
think of lašt 
and motoring 
nuts! Motoring 
time—baloney I ”

“I go to California, to my bunga- 
low, taking nothing būt light eum- 
mer clothes. There used to be nice 
warm weather out in California, 
once upon a time. I am there a 
few days, when one night I start 
to shiver. The mereury is dropping. 
It falls to 
hurry home 
1’11 light a 
stove — no 
cause it’s always so nice and warm 
— oh yeah? — out in sunny Cali
fornia the land with the famous 
elimate. We hoped to get our blood 
circulating again. We were freez- 
ing. I got home, būt right away I 
forgot about lighj-ing any fire. And 
what a mess! All the water pipes 
had frozen and burst. My house is 
flooded. Damages $400. The Strike 
is on at the harbor. 270 ships tied 
up and rotting. Its Christmas. 70- 
000 people in ‘Frisco are out of 
work. Nothing is coming in, the 
pricės of food, everything are ter- 
rible. Got to buy winter clothes. 
There’s such a sudden demand for 
them, they are triple in price. Clothes 
for my wife, 
headaches, not 
to ride around 
choke. Every 
ed with burners, planted under the 
trees, all burning erude oil, to try 
and stand off the frost. 
You couldn’t see tventy feet 
It was likę driving thru a 
fog that smelled terrible.

“New Year’s. It was the 
New Year’s ‘Frisco knew cince the 
‘quake — everybody broke, freez- 
ing, fruit crops ruined, food and 
clothing at peak prices. Wrestling? 
Don’t ask. Joe Malcewicz is the 
promoter out there. It costs him a 
minimum of $1,600 to run a show. 
His gates fell of $700 and $800. 
Oh sure a promoter has a suveli 
life!”

“Paint me some more 
he said. “They 

They help me with 
I get every time I 
winter in California 
back. Sunshine — 

nuts! A swell

only 16 above zero, I 
to get warm. Figure 
nice fire in the cook- 
furnaces out there, be-

daughter, boy — 
sun-baths. We go 
the country and we 
fruit farm is cover-

Smoke!— 
ahead. 
black

worst

EROM YOUNGSTOWN
THROUGH HELI. AND HIGH 

WATER

Saugokis, mažiukas žmogeli! Ta-.[ sutaupąs į tai, Valstijos Legislatura 
ve suvažinės taksų pinigų laidyto-" 
jai, jeigu neapsižiurėsi! Nežiūrinti 
kad pereitą metą Cuyahoga apskri
tyje buvo parduota 4,405 sklypai že-| 
mės, žudančiu forklozavimo procesu, 
ir virš 208,000 kitų sklypų, už ku
riuos taksai nemokėti, laukia tokio 
paties liūdno likimo, kas šūdaro di
delius nuostolius jų savininkams, ku
rie kitas sudėjo visas savo gyvenimo

vis įieško uždėti mums naujų ir len
gvesnių (?) taksų. Siūloma bilius 
įvesti valstijinius taksus nuo žmo
nių ineigų; siūloma sumanymas su
mažinti dabartinį legali balsų reika
lavimą išleidimui taksų ir bondsų, 
nuo 65 nuoš. iki-50 nuoš.; pervedimui 
medžiotoji} ..lęidimų mokesčių mokyk
loms; apkrauti kiekvieną kuris dir
ba, taip vadinamais užsiėmimo tak
sais; uždėti daugiau taksų ant auto-

mobilių; aprūpinti vietomis 
amžiui 40,000 valstijoje esančių mo
kytojų; teisti miestams “dėtis į są
jungas"—LOBBY—ir už tai užmokė
ti iš jūsų taksų pinigų; uždėti spe
cialius taksus “šelpimui”; teisti da
ryti specialius balsavimus dėl taksų 
uždėjimo. Tas viskas, jeigu butų 
perleista, sudarytų rūpesčio ir sun
kumų kiekvienam valstijos gyvento
jui. (Paveikslas ir pranešimas gau
tas iš The Cuyahoga Tax League.)

Our neighboring city of Youngs- 
town paid its respects to Cleveland, 
in the person of Peter Raulis and 
Al Ahdrews. Their company was 
quite a surprise, and their is noth
ing the ClevelanderS love more than 
company from out of town, e3pecial- 
ly when they’re two happy-go-lucky, 
smiling, dancing youths as Al and 
Pete. The boys took advantago of 
the clemency of the weather. tak- 
ing a bus, to be present at the St. 
George play.

Jus Dolariai Dabar
Nupirks Daug Daugiau —

Negu Dolariai Kuriuos Mokėsit Vėliau

VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS

PAVASARINIAI SIUTAI
$2000TIKRA JŲ

VERTĖ $25.00 
SPECIALIAI UŽ

NAUJOS PAVASARINĖS

Skrybėlės
$1.95 ir $2.95

ŠILKINIAI KAKLARAIŠČIAI

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

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

THE KRAMER l Pffl CO.
7002 Superior Avė. Kampas Gidei ings Rd

“That was enough of California. 
began to long for the snovvdriftsI

of Montreal, the steam-heat, the 
vvinter comforts. “So we started 
to motor back. Swell trip. We 
went to Los Angeles, started for 
Texas, ran into a terrific blizzard 
in the mountains. Snow swirling 
down. You couldn’t see more than 
20 yards ahead.

Drifts six feet deep. Skidded on 
a mountain trail. A traffic officer 
ran out through the storm, signalled 
us to stop. I put on the brakes, 
couldn’t stop, svverved and hit two 
trucks. Damage $80. Got to Prior, 
Okla. Another blizzard. They warn- 
ned me not to start. I went. Got 
eight miles out, stuck in snow drifts
— tried to get out. Raced the mo- 
tor, hot alcohol in the radiator start- 
ed on fire, saved the car by snovel- 
ing on snow. Hauled out by horses, 
back to Prior. Stuck. No parts 
there for the motor because the 
railway lines were all shut off by 
the storm. Got hauled eighty miles 
through snow to Tulsaį got the car 
repaired — $120. A swell trip — 
seeing the country through snow- 
banks.

“Started north. Ice, snow, moro 
blizzards. Drove over miles of ice. 
Then the mereury suddenly shot up, 
and the floods came. I was caught 
near Springfield, drove thru water 
so deep it \vas coming thru the car 
doori. Took' a 40 mile detour in 
one spot, because there was five 
feet of water on the main highway.

“All this was because I thought 
there was a big wrestling show in 
Buffate. They couldn’t get word 
to me that it was off. And here I 
was, driving through heli and high 
water with a few blizzards tosšed 
in, to make it. Finally, sloshing 
through it all, I got into Cleveland1. 
One spring was broken, the brakes 
were ruined. The flooring was wat- 
er soaked. The motor was wrecked 
by overheating. I traded it in, got 
an allowance of $80, and took a 
new car.

“Swell winter, my eye! Sun-baths!
— nuts! Motoring! — baloney!

“Oh sure, a promoter has a swell 
life — nothing būt fun, and money. 
Wiil someone kindly stake me to a 
few 
day

sandwiches until after the Mon- 
night show?”

and
ap- 
this 
the

DISSAPPOINTED
Misa Anna Kaskas, the Lithuan

ian giri whom has entered the portalą 
of operatic fame, is personally dis- 
sappointed and sorry to dissappoint 
many of her Cleveland friends 
admirers, by her inability to 
pear in the opera in Cleveland 
year. Her inability is due to
fact that she is on a long concert 
tour with the Metropolitan Opera 
Company, doing one concert every 
other day until May.

To the Cleveland Lithuanians, Miss 
Kaskas wishes to express her siil- 
cere thanks, for many kindly and 
ėncouraging words of appreciation, 
adding that she “hopes she shall 
make Cleveland Lithuanians proud 
of her, when she comes to Cleve- 
land, perhaps next year.”

E V A ’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699
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Dabar Laikas Užsisakyti sau

VASARINIUS RUBUS
Didžiausias pasirinkimas įvairių medegų 

Kainos labai populiarės.

gRAZIS TAILORS
(Kur Lietuviai inteligentai siūdinasi sau rubus)

Vincas Brazis, Savininkas 6113 St. Clair Avė.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

X

J
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LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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