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AUSTRIJAI PAVO
JUS IŠ VOKIEČIU

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nori Taikos Darbo 
Lauke

Venecija. — Eina gandai 
kad Mussolini gali duoti 
Vokietijai laisvas rankas 
lysti Austrijon. Ikšiol Ita- 
talija Austriją užstojo.

Šiose dienose Venecijoje 
įvyksta Mussolinio pasita
rimas su Austrijos kancle
riu. Po to Mussolini turės j 
pasitarimą su Hitleriu.

Washington. — S. Vals
tijų Darbo Sekretorius F. 
Perkins atsišaukia Į dar
bininkų ir industrijų va
dus prašydama kad viena 
ir kita pusė pasiūlytų ko
kius nors planus kuriais 
galima butų sumažint in
dustrijose Įtempimą ir su
laikyti streikus, kurie ky
la daugiausia iš nesusipra
timo.

Nerimą pritaikyt Wag- 
nerio Darbo Santikių aktą 
ne tik darbdaviams bet ir 
darbininkams ir sulaikyti 
unijų vadus, nuo neapgal
votų tampymų darbininkų 
streikuoti.

Roma šiose dienose mi
nėjo 2,690-tus savo jsistei- 
gimo metus.

STREIKO RIAUŠĖS
Levviston, Me. — Šioje 

srityje jau visas mėnuo lai
ko streikuoja avalu dirb
tuvių darbinmkaT." Strei
kas apima Auburn ir Le- 
tviston 19 dirbtuvių.

Bal. 21 d. Įvyko smarkus 
streikerių susirėmimas su 
policija, taip kad prisiėjo 
atsiųsti valstijos miliciją į 
streiko vietas.

MASKVA pasiryžus 
ryti biznj iš svečių šią 
sąrą, 
čikams Įsakė mesti senus 
automobilius iš miesto gat
vių ir Įsigyti naujus. Nau
jų automobilių pirkimui 
valdžia net duos paskolą.

• ________
New Yorko valstijos le- 

gislatura perleido bilių ku
ris skiria po $75 šeimai su
laukusiai kiekvieno naujai 
gimstančio kūdikio kaštų 
padengimui. Bilių turi už- 
girti senatas ir gubernato
rius. Ar užgins nežinia.

da- 
va- 

Visiems savo izvoš-

v.dvstjč, Was.h* 
ington, tnd. — Nepasiseki
mas meilėje privedė 19 m. 
vaikiną nužudyti jo pamy
lėtą mergaitę, 15 metų, po 
to jis pats nusižudė.

LIETUVOS 
KAREIVIAI, 
BE KARINIŲ 
PAREIGŲ, 
MOKOMI 
SKAITYTI, 
RAŠYTI, IR 
ĮVAIRIOS 
GIMNASTIKOS.

Gimnastika ir 
laisvas žaidimas.

Prezidentas Nori Taupumo

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Lenkijoje eina dideli an
gliakasių streikai. Vieto
mis darbininkai apšaukia 
bado streikus, atsisakyda
mi išeiti iš kasyklų. 
chalokowice ir prie 
rieki streikai ba.igėsi. 
tur dar streikuoja.

Kanadoje, Oshawa, 
tario, streikuoja 3,700 
neral Motors darbininkų. 
Abi pusės griežtai laikosi. 
Tačiau tikima kompanija 
jau sutinka su darbininkų 
atstovais tartis.

Automobilių unijos va
dovybė tariasi apie išvedi-1 
mą streikan Fordo auto
mobilių dirbtuvių darbi- [ 
ninku.

Canton. O., baigėsi strei
kas 10,000 Timken Roller 
Berring Co. dirbtuvės dar
bininkų, kompanijai 
tarus su CIO.

Clevelande, baigėsi 
kas Osborn Mfg. Co., 
apėmė 300 darbininkų.

Ame rican Shipbuilding 
Co., kuri turi dirbtuves 
Clevelande, Loraine, Buf- 
falo, Chicago, ir Superior, 
Wis., pakėlė savo darbinin
kams allgas 12 nuoš.

Cleveland. — Plieno dar
bai eina su 91 nuoš. 
malio, ir dirbtuvės vis už
imtos išpildymu anksčiau 
gautų užsakymų, kurių tu
ri iki Birželio pabaigai.

Plięno medegų sunaudo
to jai jau teiraujasi apie 
trečio šių metų bertainio 
užsakymus, bet išdirbėjai 
taip anksti. iškalno nenori 
susirišti, nežino kaip gali 
dalykai pasikeisti.

Mi-
Mos-

Ki-

On- 
Ge-

susi-

strei- 
kuris

nor-

Montreal, Kanada. —Čia 
sustreikavo apie 5,000 šil
kinių suknių siuvėjų, rei
kalaudami geresnių sąly
gų-

Taipgi grasina streiku 
uosto laivų krovėjai.

John L. Lewis, CIO va
das, paskelbė plieno išdir- 
bystėms kad jo tikslas yra 
visą tą industriją padaryti 
griežtai “uždara”, kur ga
lės dirbti tik unijistai.

11 užmušta. Angliaka- 
sykloj, Mandžurijoje, spro
gus dinamitui užmušta 11 
darbininkų.

Washington, Bal. 20. — 
Prez. Roosevelt ir kongre
so vadai turėjo pasitarimą 
apkalbėjimui būdų mažini
mui valdiškų pinigų skirs
tymų ir išlaidų, kad nerei
kėtų uždėti naujų taksų.

Prezidentas sako kad šel
pimo reikalams 1'938 me
tams reikalinga bus apie 
$1,500,000,000, todėl nesu
tinka tą sumą mažinti, bet 
jis ragina mažinti kitas i- 
sokias valdiškas išlaidas.

Viena Atstovų grupė iš
kėlė reikalavimą šelpimo 
darbams skirti $2,500,000,- 
000.

Prezidentą remianti gru
pė deda pastangas sulaiky
ti skyrimą didesnių sumų 
negu pats prezidentas rei
kalauja viešiems darbams.

❖ * *
Bal. 15 d. Atstovų Bute 

perleistas bilius draudžian
tis pietinėse valstijose lvn- 
čiuoti negrus, sugaunamus 
už kokius nors prasižengi
mus prieš baltuosius.

ŽUVO 115. Suv. Vals
tijose praeitą šeštadieni ir 
sekmadieni automobilių ne
laimėsi sutiko mirti 115 
žmonių.

ISPANIJOJE
Madridas Bombarducp 

jamas 9 Dienos

Madridas, Bal. 21. — Su
kilėliai surengė tokį bom
bardavimą Madrido kokio 
šis miestas nuo savo apgu
limo pradžios neturėjo. Šį 
rytą ant miesto numesta 
apie 200 šovinių, kurie pa
darė didelius nuostolius ir 
užmušė daug žmonių.

Sukilėliai Madridą bom- 
| bardavo per 9 dienas.

Kairiųjų vyriausybės ka- 
| riuomenė pasistūmė pir
myn rytinėje Ispanijoje ir 
pasiekė miestelį Celadas.'

Jie bando nukirsti kelią 
sukilėliams susisiekti prie 

' Tiruel.
Biscay pajūryje, sukilė

lių 'vadas Gen. Molą pradė
jo vėl naują puolimą mie
sto Bilbao, autonominės 
Baskų provincijos sostinės.

Valencijoje, kur apsisto
jus Ispanų kairiųjų val- 

■ džia, anarkistai ėmė kilti

i

prieš socialistus, bet socia
listai pradeda anarkistus 
nuslopinti.

Sukilėlių 
las Franco 
zuoti savo 
bę, kurios 
diktatorium.

Anglija vėl persergėjo 
savo prekinius laivus kad 
ji apsaugos juos tik toli
muose vandenuose, o ku
rie plauks Ispanijos kraš
tais, tie riziką ima ant sa
vęs.

Angliški laivai bando ga
benti maistą Į Bilbao, 
žmonės badauja.

Tarptautinė kariškų 
vų sargyba pradėjo veikti 
juroje neperleidimui laivų 
su amunicija į Ispaniją, bet 
ji neturi nieko prieš laivus 
vežančius šiaip prekes.

Šiose dienose į Ispaniją 
kokiu tai budu buvo atga
benta Amerikoniškų lėktu
vų kairiųjų valdžiai. Pran
cūzijos ir Amerikos amba
sados dėl to nusistebėjo.

vadas Genero- 
pradėjo organi- 
paskirą valsty- 
jis pasiskelbė

lai-

LĖKTUVAI VEŠ 72 
ŽMONES

Seattle, Wash., 
ma pasažieriniai lėktuvai 
tokie dideli kad jais veš 
po 72 žmones. Tie lėktu
vai bus naudojami skrai
dymams tarp Amerikos ir 
Europos.

gamina-

Nužudė 3. Flint, Mieh. 
Ūkės berne s nužudė tris 
senus tos ūkės narius, vy
rą ir žmoną ir vyro seserį 
ir pasišalino. Žudystė pa
pildyta apiplėšimo tikslu.

SUIMTAS LIETUVIS
Chicagoje areštuotas Jo

nas A. Buzas, 18 m. vaiki
nas, kuris susekta siunti
nėjęs artistei Ginger Ro- 
gers grasinančius laiškus 
reikalaudamas $500.

Suv. Valstijų valdiškoje 
tarnyboje, nepolitiškų tar
nautojų yra 831,095. Ne- 
politiški yra tie kurie išlai
ko civilinės tarnybos kvo
timus ir būna savo vietose 
kai ir valdžios persikeičia.

Iš tų 831,095 tarnautojų 
115,964 randasi Washing- 
tono miesto ribose, 715,- 
131 išsimėtę po visas val
diškas įstaigas šalyje.

Prie šitų neprisiskaito 
federaliai teisėjai ir jų pa
tarnautojai, įstatymda vys
tės nei militarinės valdžios 
tarnautojai.

Meksikoj, kur gyvena iš 
sovietų ištremtas Trockis, 
buvo surengta Trockini 
tarptautinės komisijos tar
dymas. Tame teisme Troc- 
kiui buvo duota proga at
sakyti į sovietų valdžios 
daromus jam priekaištus 
konspiravimo prieš juos.

Praeitą savaitę buvo su
streikavę radio operatoriai 
17 pasažierinių laivų New 
Yorko uoste, bet streikas 
sutaikytas.

i

Amerikos senos geležies 
ir plieno pardavėjai susi
vaidijo tarp savęs už par
davimą to metalo į kitas 
šalis, kur iš jų dirbama ka- 
nuolės ir kitos karo reik
menys. Vieni pardavėjai 
nori apriboti išvežimą, sa
ko nenori kad “Į mus šau
dytu musų medega kitame

DEVYNI UŽMUŠTA
Muekcgo, Wis. — Namo 

susprogime užmušta moti
na ir jos aštuoni vaikai. Iš
liko gyvas tėvas, kuris bu
vo lauke. Spėjama kad ne
laimės priežastis buvo jų 
trijų metų vaikas, kuris 
rastas skiepe prie ten bu
vusių dinamito dėžių negy
vas.

15 ŽUVO. Meksikoj, su
sirėmimuose su banditais 
kalnuose užmušta 15 žm.

JAU NORI GINKLAVI
MO MAŽINIMO?

Berlinas. — Hitleris, mi
nėdamas savo 48 metų su
kaktį, surengė milžinišką 
militarišką paradą. Savol 
kalboje jis pareiškė noro 
stengtis “įgyvendinti bend
rą susipratimą tarp vals
tybių”. Jis patenkintas sa
vo karo galybe, ir nori kad 
pasaulyje butų sulaikytas 
tolesnis ginklavimąsi.

Hitleris taipgi pasireiškė 
sutinkąs dalyvauti pasau
linėje prekybos konferen
cijoje, jeigu ją sušauktų 
koks svarbus asmuo, Prez. 
Roosevelt ar panašiai.

BADO ŠIURPAS VIL 
NIAUS KRAŠTE

IKaunan. — Kataliku žurna
le “Kultūra" įdėtas straipsnis, 
kuriame vaizduoja bado baise
nybes Vilniaus krašte:

“Vilniaus krašte badauja 
daugiau kaip 100,000 žmonių. 
Aš pats atlankiau bado ištik
tas sritis. Kraujas gyslose 
stinga kai žiuri i tuos nelai
minguosius. Daugelyje lūšną 
kurios neturi net kaminu ir 
pilnos tvankios smarvės, aš su-1 
tikdavau senius ir vaikus, su
tinusius iš bado. Kitos luš- 
nose aš mačiau žmones kurie 
maitinosi sėlenomis maišyto
mis su supuvusiomis bulvėmis, j 
žolėmis ir mediena. Aš klatt- 
siau pats save: nejaugi dar ga
linta matyti tokius vaizdus 20- 
tne amžiuje Europos centre. 
Lenkijoje? Deja, tai liūdna 
tikrovė’’.

UŽDARYTA 74 LIETUVIŲ 
SKAITYKLOS

“Vilniaus Rytojus’’ praneša 
kad Lenkai Vilniaus krašto 
kaimuose uždarė 74 Lietuviš
kas skaityklas. “L.A.”

LIETUVOJE ka smet gema 
i apie 65,000 kudikii. Bet dėl 
mažos kovos už vaikų sveika- 

į tingumą, mes kasmet nunešamo 
ji kapines po 11.000 kūdikių, 
i kurie miršta dar nesulaukę vie- 
I nu metų amžiaus.

Dėl to pastaruoju metu svei
katos centrai susirūpino tiek 
Kaune, tiek provincijose Įsteig
ti eilę motinos ii- vaiko svei
katos centru.

KAUNO miesto savivaldybė 
darbininku kolonijai statyti ne
toli miesto yra nupirkusi 5 hek
tarų sklypą. Sklypas yra pel
kėtas ; lodei kai tik atsileis įša
lusi žemė, ten bus pradėti nu
sausinimo darbai. Vandeniui 
nuleisti bus iškasti reikalingi 
grioviai, šį sklypą numatoma 
nusausinti per 2 — 3 mėnesius.

ŠIĄ vasarą Žemaičių plente 
nuo Beb* i iki Raseinių darbo 
galės apie 3000 darbinin
kų. Kadangi daugelis dirban
čiųjų prieš plento darbų nega
lės pas ūkininkus apsigyventi 
todėl norima prie to plento iš 
lentų pastatyti laikinas vasaros 
darbininkų kolonijas, kurias bu
tų galima lengvai iš vienos vie
tos perkelti į kitą.

KIAULIŲ NUPENIMA per 
metus Lietuvoje 1,135,000. Ir 

gerinti 
kelioli- 
veislės 
ir Šve-

Kūdikių gimimo paska
tinimui, Italijos valdžia nu
tarė palengvinti taksus ir 
duoti pensijas tėvams ku
rie susilauks vaikų.

Užgriuvo bažnyčioje. Li
ma, Peru (Pietų Ameri
ka). — Susirinkus vienon 
bažnyčion žmonėms mels
tis, žemei sudrebėjus už
griuvo stogas ir sužeidė 
daug žmonių.

5 prigėrė. Sullivan, Tnd. 
— Automobiliui važiuo
jant ant keltuvo, penki pri
gėrė kuomet automobilis 
nulėkė per keltuvą į upe.

52 žuvo. Laike smarkių 
potvinių Sakhalino saloje 
išsiliejus upėms žuvo 52 
asmenys.

Mussolini sako pritaria 
valstybių ginklavimosi ap- 
ribavimui, bet nepritaria 
dabartinio apsiginklavimo 
mažinimui.

kare”, o kiti varosi už par-l biznio 
davimą viso kiek tik turi.1 jas.

MIRĖ. Columbus, O. — 
Lankydamasis valstijos na
me oficialias reikalais, Ba
landžio 20 sukrito ir mirė 
W. Forbes Morgan iš New 
Yorko, kuris buvo degtinės 

“caras”, tvarkyto-

VELYKŲ Švenčių proga A. 
Smetona, Valstybės Preziden
tas, savo malonės aktu palietė 
49 asmenis nubaustus karinių 
teismų. Iš jų 
visai dovanotos 
bausmės dalys, 
tos bausmės 21
rie buvo nubausti 
riaušių ir kurstymų bylose ir 
trims tų bylų dalyviams baus
mės sumažintos.

38 asmenims 
dar likusios 

Visai dovano- 
asmeniui ku- 

uki ninku

KONCERTAS iš Kauno, 12 
d. Balandžio, kurio Amerikoje 
negirdėta, buvo duodamas vi
sam pasauliui, ne tik Ameri
kai. Tą koneertą Europai or
ganizavo tarptautinė radiodi- 
fuzijos sąjunga.

LIETUVOJE šymet jau įsi
steigė trys didelės bendrovės: 
Auto susisiekimo, su kapitalu 
1,200,000 litų; Odos Progress 
kompanija su 100,000 lt. Kau
ne, ir Šiauliuose sėmenų apdir
bimo bendrovė Semlin, su 300,- 
000 litų.

JURBARKE šymet buvo to- 
kis potvinis kokio neatsimena 
Jurbarko seniausi 
munas pasijudino 
Ledai užsikimšo 
Smalininkų, ties
kaimo sala. Vanduo bematant 
pradėjo kilti. Kai kurie namai 
buvo apsemti beveik iki pat 
stogo. Nelaimų su žmonėmis 
nebuvo.

žmonės. Ne- 
Kovo 17 d. 
netoli nuo 
Ramortiškiy

toliau kiaulių veislei 
numatyta parsigabenti 
ka didžiųjų jorkšyrų 
kiaulių lizdų iš Anglijos 
dijos.

Per metus Lietuva ekspor
tuoja apie 670,000 kiaulių, pa
ti suvalgo apie 465,000.

VEISLINIŲ KUILIŲ Lietu
va Sovietų Rusijai nuo 1934 
metų jau pardavė 2,832.

ŠYMET iš Lietuvos į užsie
nį per pirmus tris mėnesius 
išvažiavo 224 žmonės.

MALŪNININKAI Lietuvoje 
sudarė savo sąjungą. Lietuvo
je yra 2,030 malūnų, į kuriuos 
investuota apie 70,000,000 litų 
kapitalo. Sąjungon prisidėjo 
ir Klaipėdos krašto malūnų sa
vininkai. Iš 
verslo gyvena

LIETUVOS 
įstatymą, kurs

malunininkystės 
5,000 žmonių.
Seimas priėmė 

.___* __ draudžia Lietu
vos piliečiams dalyvauti Ispa
nų vidaus kare ir verbuoti tam 
karui asmenis Lietuvoje. Bau
smė už neprisilaikymą to yra 
6 mėnesiai arešto.

PENSIJOS. Lietuvos minis- 
teriu kabinetas nutarė prašyti 
Valstybės Prezidentą paskirti 
pensijas keletui desėtkų pasi
žymėjusių asmenų, tarp jų: 
Katrei širvydienei (J. O. Sir
vydo žmonai), komp. Stasiui 
Šimkui ir dailininkui A. Žmui
dzinavičiui.

LIETUVOJE norima padau
ginti gydytojų skaičių iki po
ros tūkstančių, nes gydytojų 
trukumas trukdo krašto kul
tu rėj imą ir pažangą. Dabar 
jų esama tik apie 800. ....
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PENNSYLVANIJOJE DAYTON.OHIO
■ • —
PITTSBURGH

SLA ALBUMO 
REIKALE

AKRON, OHIO

202 UŽMUŠTA VA
SARIO MĖNESI

Pennsylvanijoje automobilių 
nelaimėse per Vasario mėnesį 
užmušta 202 asmenys ir 3771 
sužeista.

Sausio mėnesį tokiose nelai
mėse buvo užmušta 303 asme
nys ir 5094 sužeista.

te-PENNSYLVAN’IJOJ dar 
bėra uždaryta 143 valstijiniai 
bankai, kurie skolingi depozi- 
toriams $124,819,755.

BEDARBES fondui Pennsyl
vanijoje jau sumokėjo 119,236 
darbdaviai arti $26,000,000 su
mą. Pennsylvania priėmė be
darbės apdraudos įstatymą.

ištrauka iš laiško
čia Ignas Gužauskas gavo 

laišką iš Lietuvos, nuo Juozo 
Gužausko. Tarp kitko rašo:

“Mielas dėde. Kad parva
žiuotum dabar į Laižuvą, gal 
nepažintum visai. Kitaip at
rodo. Abiejose pusėse gatvių 
yra išlieti trotuarai, trobų sie
nos visos maliavotos geltonai, 
kur senos nugriautos. Atei
nantį metą bus stogai senieji 
plėšiami, ir dedami nauji rau
doni moliniai, ir visi kaminai 
turės būti balti. Kur buvo 
Maušo trobos prieš Smerkiu, 
tos 
tos 
tų, 
vo
prie tilto kąirėje pusėje, ant 
klebono žemės, vėl plytų gra
žios trobos išstatytos, tai Lai
žuvos muitinė, su 16 kamba
rių, kainavo 45,000 iltų. 
vių pusėje yra Latvių 
muitinė pastatyta. Per 
dakstį išstatyta aukštas
delis tiltas, niekad jo vanduo 
nenuneša, kaip būdavo pir
miau. šią žiemą visi ūkinin
kai gavo vežti akmenis, nuo 
žemės didumo, Kuršo gatvei 
Laižuvoje brukuoti, ir aš du 
vežimus atvežiau. Akmenų v- 
ra pilna gatvė prikrauta.’’

“D.” Rep.

yra nugriautos ir pastaty- 
naujos plytų, dviejų aukš- 
Laižuvos bendrovės, kaina- 
30,000 litų. Pavadakstyje

PABEGO šEšI KALIMAI. 
— Iš Uniontovn, Pa., kalėji
mo pabėgo šeši kaliniai, užda
ryti už įvairius prasižengimus. 
Jie nuginklavo sargus, užpul
dami juos peiliais, kuriuos ga
vo kokiu tai slaptu budu.

Lat- 
nauja 
Pava- 
ir di-

BALTIMORE, MD.

Brenzo, iš Ashland, 
kalbėjo po biskį Lie- 

vėliau Angliškai. Jie 
studentai ir futbolis-

PAVYKO. Balandžio 18 d. 
Lietuvių salėje “Dainos“ Dr- 
ja statė savo darbuotojo, Adv. 
N. Rastenio muzikali veikalą, 
“Karštos Lupos”. Viskas pa
vyko puikiai. (Apie tai pla
čiau bus aprašyta kitame “Dir
vos” numeryje.)

Iki Gegužės 1 d. Albu
mas Gaunamas už $3
SLA. Jubilejinio

Komisija praneša kad šiose die
nose dar duota viena ir pasku
tinė proga įsigyti Albumą nu
piginta kaina.

S.L.A. Auksinio -Jubilejaus 
Albumas jau atspausdintas ir 
baigiamas apdaryti, šiomis die
nomis bus pradėtas siuntinėti 
ji užsisakiusioms draugijoms 
bei asmenims.

Albumas padalintas į sky
rius, kuriuose telpa SLA. įkū
rėjai ir pirmųjii seimų delega
tai, SLA. Pildomosios Tary
bos, veikėjų atvaizdai, SLA. 
Veteranai, SLA. Pastoviosios 
Komisijos, SLA. Bendras vei
kimas, veikėjai; SLA. Auksi
nio Jubilejaus metai ir seimas. 
Amerikos Lietuviai profesiona
lai, sportininkai, menininkai, ir 
biznieriai.

Albumą sudaro 304 pusla
piai, telpa 772 skirtingi atvai
zdai ir virš 3.000 skirtingų as
menų.

Iki Gegužės 1 d. paduodant 
užsakymą, kiekvienas galės Al
bumą gauti prenumeratos ke
liu, mokant tik $3.00. Po to 
reikės mokėti $4.00.

Albumą užsisakyti reikia ra
šyti, siunčiant $3.00, šiuo ad
resu :

SLA. JUBILEJAUS KOM.
307 West 30th Street 

New York City.

Smulkios Žinios

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Albumo
Vietos buvusios Lietuvių šv. 

Petro bažnyčios klebonas Kun. 
Mahoney susirgo, gydosi St. 
Thomas ligoninėje. Jis yra 
Lietuviams prielankus žmogus. 
Linkėtina pasveikimo. Jo vie
tą užėmė Kun. Roy Bourgeois, 
atsiųstas iš Canton, O,

Firestone gumų dirbtuvės 
streikuojanti darbininkai su
rengė kaip ir demonstraciją 4 
d. Balandžio. Prie jų prisidė
jo ir kitų gurno išdirbysčių 
darbininkai: Goodyear, Gene- 
ral„ Mohawk, ir Seiberling iš 
Barberton, ir daug kitų dar
bininkų, ir demonstrantų už
plūdo visos gatvės, 
daug ir Lietuvių.

National Rubber 
Co. gavo užsakymą 
ti mašinerijų Fordo 
lių kompanijai, 
tams gumų,
darys savo automobiliams gu
mas savo dirbtuvėse.

Balandžio 16 d. sustreikavo 
Akrono gatvekarių ir busų 
tarnautojai, apie 300 skaičiu
je. Streiką sako jie apšaukė 
netikėtai, kuomet unijos vir
šininkai tarėsi su kompanija 
už naujas sąlygas.

šie streikeriai nutarė 
mesti iš 
deracijos 
L. Lewis

Stellai
tadienio proga kelios 
ges surengė puotą ir 
žiai praleido laiką.

Balandžio 17 d. šv. Petro 
bažnyčioj apsivedė Juozas Ja- 
nickas su p-le Mazak, Slavų 
tautybės.

P-lė 
vus iš 
kitoje 
Italo, 
ronan.
Lietuvių vaikinų, bet Lietuvai
tės skubinasi išeiti už svetim
taučių, užduodamos nesmagu
mo ir tėvams.

Penktadienį, Balandžio 23, 
Šv. Petro bažnyčioje lankysis 
Lietuvis kunigas išklausyti iš
pažinties tų kurie nori atlikti 
savo tikybines pareigas Lietu
viškai.

Balandžio 24 d., vakare, šv. 
Petro bažnyčios salėj, LRKSA. 
178 kuopa rengia balių ir tiki
si daug svečių. Kalnas.

Dalyvavo

Machiner.v 
padirbdin- 
automobi- 

darymui ra-
Reiškia Fordas

LOS ANGELES, CAL

BUS DAUG SIURPRI
ZU SPORTININ

KAMS ATVYKUS

atsi- 
Amerikos Darbo Fe- 
ir prisidėti prie 
organizacijos. 
Apšegienei

John

jos 
jos

ANDRIULIONIS Antanas, mi
rė Kovo 12, Shenandoah, Pa. 
Šiame mieste išgyveno 40 
metų. Gimęs Marijampolės 
ap., Krosnos v., Turiškių k.

BALEIKIS Vincas, mirė Kovo 
11, Dickson City, Pa.

KUPSTAITIS Jurgis, mirė 20 
Kovo, Wilkes-Barre, Pa., nu- 
puldamas nuo laiptų.

PARGAUSKAS Antanas, mirė 
Kovo 24, Chicagoje, 65 me
tų. Gimęs Mažeikių ap„ Vie
kšnių par., Žibikų k. Ameri
koj išgyveno 28 metus.

ZELESKIENĖ Jieva, 70 
tų, mirė Vasario 4, Sao 
lo, Brazilijoj. Gimus 
tuje.

SAKALAUSKIENĖ Ona 
nauskytė), 47 metų,
Vasario 5, Sao Paulo, Brazi
lijoj. Gimus Utenoje.

LAPINSKAITĖ Pranė, 30 me
tų, mirė Kovo 21, So. Bos- 
ton, Mass., kur buvo gimus.

PETRULIONIS Martynas mi
rė Kovo 19, Baltimore, Md.

MIKELIONIENĖ Elzbieta, 64 
metų, mirė Kovo 16, 
burghe, Pa. Gimus 
lavo parapijoj.

LIZDENIS, mirė Kovo 
Brooklyn, N. Y.

VARNEIKIENĖ Petronėlė, 
metų amžiaus, mirė Kovo 
d., Brooklyn, N. Y.

STALIORAITIS Antanas,
metų amžiaus, mirė Vasario 

Buenos Aires, Argenti-
*

Murie (Aukšteliutė), 
mirė Kovo 26, Chica- 
Gimus Rygos mieste.

Chicagoje, sulau- 
senatvės. Gimus 
par., Koderių k. 
išgyveno 35 m.
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me-
Pau-
Aly-

(Da- 
mirė

Pitts-
Miros-

20 d.,

ap., Plun-

(po tėvais 
metų, mi- 

Gimus

Pagerbti Lietuviai 
Futbolistai 

mn- —
Balandžio 7 d., L. P. salėje 

buvo banketas pagerbimui Lie
tuvių studentų futbolistų kurie 
lošia Pittsburgho Universiteto 
futbolo jaukte. Banketą su
rengė Lietuvių Balsuotojų Ly
ga. Po valgio, Lygos pirmi
ninkas A. Janulevičius atida
rė programą, Pauliukonio or
kestrui sugrojus Lietuvos Him
ną. Toliau, vakarą vadovauti 
perdavė Lygos vice pirminin
kui Adv. E. Schultzui. Jisai 
paaiškinęs šio įvykio tikslą 
perstatė pakalbėti keletą se
nesnių veikėjų, kaip tai J. K. 
Mažiukną, P. Pivaroną, vėliau 
garbės svečius studentus, ku
rių buvo penki, visų prašė kad 
nors po keletą žodžių kalbėtų 
Lietuviškai, o vėliau galės ir 
Angliškai kalbėti, ką visi ir pa
darė.

Pirmiausia buvo perstatytas 
John Daugert, iš Shenandoah, 
Pa., antras William Stapulis, 
iš California, Pa.; trečias, Al- 
bin Lazauski, iš Mahanoy City, 
Pa.; ketvirtas, Ben Asavieh, iš 
Wilkes-Barre, Pa., ir penktas, 
William 
Pa. Visi 
tuviškai, 
yra geri
tai, ypač pasižymėję Stapulis 
ir Lazauskas.

Dar kalbėjo F. Radžius ir P. 
Dargis. Po to buvo šokiai.

Šio parengimo pelnas skirta 
Lietuvių Kambario naudai.

Reikia užsiminti ir apie tas 
darbščias moterėles, kaip P. 
Viktorąvičienė, M. Zdankienė, 
E. Saveikienč, O.. Ruųjšienė ir 
Janulevičienė, kur»v.» pagami
no tokią skanią vakarienę ir 
tiek darbo padėjo', kad tik 
greičiau sukėlus reikalingą su
mą užbaigimui Lietuvių Kam
bario fondo.

Taipgi dar rengia vakarienę 
moterų Sandaros kuopa, Moti
nos dieną, Gegužės 9, 8 vai. 

..yak., L. P. salėje. Lietuvių 
Piliečių klubas duoda tam tik
slui salę dykai. Mat, bus pa

gerbta visos motinos, gyvos 
arba mirusios. Ii- šia proga 
tikima sukelti keletą dęsėtkų. 
dolarių Lietuvių Kambariui, 
kuris jau turės būti įrengtas| 
jau šią vasarą Pittsburgho , 
Universitete.

A. Lelionis rezignavo iš L. 
M. D-jos pirmininko pareigų. 
Mat, jis dirba Duųuesne bra
voro alaus pardavėju tai pagalį 
taisyklių negali būti klubo 
mitete. Nauju pirmininku 
rinkta Vytautas Virbickas, 
gimęs veiklus jaunuolis, o 
dėjėju — K. Šinkūnas.

Juozas Virbickas.

ROCHESTER, N. Y

ko- 
iš- 
čia 
pa-

MIRE Vokietijos Konsulas. 
Balandžio 15 d. Pittshurohe 
mirė Vokietijos vice ko'sulas 
John E. Loibl, kuris toje vie
toje tarnavo 10 metų. Jis ’ i 
rė panašiai kaip Chicagoje Lie
tuvos konsulas Dr. Mikas Bag
donas, nuo plaučiu uždegimo.

NlJSIžUDĖ BAŽNYČIOJE. 
Bal. 16, Pittsburghe. Epipha- 
riy bažnyčioje, Washington P'., 
tamsiame kampe prie altorė
lio' rasta negyva merginą, 18 
m. amžiaus, Minnie Colosimo. 
Ji išgėrė nuodų. Jos krepše
lyje rastas raštelis rodė kad ji 
turėjo nepasisekimą meilėje ir 
.jos vaikinui suvytus ją 
rėjo daugiau gyventi.

neno-

PENNSYLVANIJOS legisla- 
turai siūloma bilius sulyg ku
rio turėtų būti nuskirta komi
sija ir $10,000 pinigų ištyri
mui ir suradimui darbų žmo
nėms virš 50 metų amžiaus, 
kurie jau nepriimami į dirb
tuves. .

LINKSMA VAKARIENĖ
Balandžio 11 d. buvo suren

gta vietos Lietuvių šv. Jurgio 
I parapijos naudai vakarienė p<>- 
I bažnytinėje salėje. Kadangi 
ši vakarienė buvo garsinta iš 
sakyklos ir laikraščiuose, kad 
joje dalyvaus “Amerikos” įe- 
daktorius J. Laučka kalbėti tai 

į žmonių prisirinko gal virš 200.
Svečiai buvo labai smagiame 

UĮ>e, tik pasigesta pono redak
toriaus, kurio nesimatė.

Po valgio, keturios labai lin- 
j ksmos panelės: Vilimukė, Bi- 
tinukė, Matulaičiukė ir Stašai- 

' tukė dudainavo porą dainelių 
labai žavėjančiai. Du broliu
kai, Bronius ir Vytautas Sa- 

; muoliai, sudainavo Lietuvos 
į kareivių dainą taip gyvai kad 
publika jiem kėlė dideles ova
cijas. Anita Pulaikiutė pašo
ko. Dainininkams ir šokikei 
vadovavo ir pijanu skambino 
vargoninkas K. Bazys.

Tokiam skaičiui žmonių su
sirinkus i nedidelę salę, pradė
jo trukti tyro oro, ir niekas 
nesusiprato pradaryti langus.

Darbai paskutiniu laiku čia 
pusėtinai įsisiūbavę įvairiose 
dirbtuvėse. Bond Co. drabužių 
siuvyklos baigia statyta naują 
keturių aukštų siuvyklą, sako
ma Gegužės mėnesi pradės dir
bti. Reikalaus apie 1000 dar
bininkų. Bet kadangi ta siu
vykla gamins pigios
■tts tai dirbti gaus daugiausia 
otervs bei merginos, nes vv- 

• I. ypač g->r: snių siuvėju, ne
daug ten reikalus. Taip tai 
siuvėjų bedarbių eilės kiek su
mažės.

Nuo Gegužės 15 
jam bus pakelta 15 
kesties daugiau, bet 
ma ir maisto kainos 
tė kyla aukštyn, 
to gauto nuošimčio kad 

j kės dar daugiau pridėti i 
į nimo lėšų padengimui 
: mokestis padidintą.

LANKYSIS BUDRYS.
i gūžės 9 d. pas mus atvyks Lie- 
į tuvos Generalinis Konsulas J. 
Budrys kalbėti. Dėl to vietos 
veikėjai darbuojasi jį gražiai 
ir iškilmingai sutikti. Šiuo 
darbu daugiausia rūpinasi J.1 
Morkūnas (čelkvs), kaip vie
tos įžymiausias diplomatas. f

Kaip tik prieš metus laiko ši 
I Lietuvių kolonija turėjo dide
lę garbę ir malonumą susilau
kti brangaus svečio asmenyje 
Prof. Kan. F. Kemėšio. Ilgai 
mes nepamiršim jo dratigingu- 

I mą, simpatingumą ir nepa
prastą iškalbingumą.

štai dabar vėl turėjome la
bai nepaprastą laimę susilauk- 

I ti kito garbingo svečio asmeny
je Vinco Uždavinid. Jisai tik
rai yra auksaburnis kalbėto
jas, energijos ir tėvynės mei- 

, lės vulkanas!
Pas mus jisai kalbėjo Ba- 

, landžio 4 d. Jo kalba ypatin
go įspūdžio sudaro, nes nėra 
tai kalba paprasto oratoriaus, 
bet kalba karšto tėvynainio, 
plaukianti iš širdies gilumos ir 
paremta giliais įsitikinimais. 
Jo gyva ir turininga kalba 
taip ir siūbavo klausytojų vai
dentuves. čia jisai linksmai 

, prajuokina juos, čia ir vėl dau
gelis jų verkia su ašaromis, 
kalbėtojo žodžiais pieštą at
vaizdą iš Vilniaus ir Vilniečių 
gyvenimo matydami.

V. Uždavinys kalbėjo jam 
labiausia rupimu klausimu — 
Vilniaus vadavimo reikalu.

Daugelis klausytoj ų pirrhą 
kartą išgirdo tikrą Vilniaus 
padėtį ir taipgi pirmą kartą 
patyrė kad jau dabar Vilniaus 
vadavimo 
smarkumu ir 
klu tą tikslą 

Prakalboms 
lyviai sudėjo 
vadavimo darbui 
auginti čia esantį V. V. 
gos skyrių ii- platinti 
nio Fondo ženklelius, 
tieji aukavo: 

Dr. V. 
Vincas 
Dr. J. .
Juozas 
Po $2: 

Maišierai, 
Zauniai, A. ir C. šilaliai.

Po $1: O. Račkauskienė, J. 
Mason, V. Šalkauskas, Bagin- 
skas, M. Minkienė, V. Ratkus, 
A. J. Malinauskas, M. Milerie
nė, M. šereikienė, G. Lalis, U. 
Vičienė, A. Jaselskis. M. Ar- 

' bačauskas. Jurgis J. Leves- 
i kis spausdino plakatus ir savo 
darbą aukojo. Uršulė Davi- 
sienė aukojo didelę dėžę gra
žių rožių iš savo gėlyno. Ro
žės buvo segamos aukavusiems 
Vilniaus reikalams.

Šios prakalbos daug naudos 
padarė išjudinart tautinį su- 

' sipratimą ir tėvynės • -rneilę. ištautėjimas ■•sifvaimi dings. 
Ant. žiemys. I V. Uždavinio atsilankymą ilgai

su pasidi- 
laukia kur 
Atvažiuoja 
dviratinin- 
Italai di- 

Pa-

tu-

at-

i

I

rūšies ru-

d. siuvė- 
nuoš. mo- 

namų nuo- 
kas savai-

Taigi kas iš 
I rei- 
gyve- 
negu

Ge

gim- 
drau- 

visi gra-

70
20
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darbas eina visu 
kad ne vien gin- 
tikimasi atsiekti, 

pasibaigus, da- 
aukų Vilniaus 

ir pasiryžo 
Sąjun- 
Geleži- 
Sekan-

J.
B.

J.

$10.00
5.00
5.C0
3.00

Stack
Arčis

Bielskis
Strurgis
D. ir N. Dumšai, E.

Petras ir Anelė

MAKARAS Steponas, mirė 20 
Kovo, Upper Pittston, Pa.

ŽEBRAUSKIENĖ Marė, mirė 
Kovo 20, Plains, Pa.

JANKAUSKIENĖ Elzbieta, 
mirė Kovo 26, Hughestown, 
Pa.

BUKAUSKAITĖ Kazė, mirė 3 
Balandžio, 
kus gilios 
Laukuvos 
Amerikoj

VAICIKAUSKAS Antanas, 
metų, mirė Chicagoje Bal. 
3. Kilęs Telšių 
gės par.

SARNECKI Albina
Sesnauskaitė), 28
rė Bal. 5, Chicagoje. 
Chicagoje.

SAUTKIJS Louis, mirė Bal. 4 
d., Chicagoje, sulaukęs pu
sės amžiaus. Telšių aprk., 
Tvėrių par., Zuburų kaimo. 
Amerikoj išgyveno 27 m.

BUNEVIčIUTĖ Jieva, 29 me
tų, mirė Kovo 25, Worces- 
ter, Mass.

LEONAVIČIUS B., mirė Ko
vo 23, Rochester, N. Y. Mi
rė kelionėje išvažiavęs žu
vauti.

ZARAMBA Kazys, 62 metų, 
mirė Kovo 8 d., Lanose, Ar

gentinoje1. Gimęs Giedraičiuo
se, Vilnijoje.

ŠIMKIENĖ Agnieška, mirė 2 
Balandžio, Chicagoje, sulau
kus senatvės. Iš Telšių 
Plungės par., Liekemės

ZINAVIČIUS Stasys V., 61 
mirė Bal. 4. Chicagoje.
męs Balbieriškyje, Kauno 
ap. Amerikoje išgyveno 27 
metus.

JANČAITIS Stasys, 61 metų, 
mirė Kovo 19, Swoyersville, 
Pa.

URBONIENĖ Natalija, mirė 
Kovo 23, Luzerne, Pa.

ap., 
k.
m., 
Gi-

Katrė Pukiutė išvažia- 
namų tėvams nežinant, 
valstijoje ištekėjo už 
Po vestuvių gryžo Ak-
Nors čia yra gana ir

Feliksas, mi- 
Chicagoje, su- 

amžiaus. Iš 
Toliškių par., 
Amerikoj iš-

Atvažiiioja Amerikon Sonja 
Henie, Norvegijos ledo čiuoži- 
kė, visi Norvegai 
džiavimu jos visur 
tik ji pasirodo. 
Amerikon Italijos 
kas Francetti, visi
džiuojasi savo tautiečiu, 
našiai daro visos tautos kuo
met čia atvyksta jų žvaigž
dės. . -.'H ■

Ir mes Lietuviai šymet 
rėsime kuo pasididžiuoti.

Šią vasarą iš Lietuvos
vyksta ne vienas atsižymėjęs 
sportininkas, bet net penkioli-1 
ka jų. Ar mes, čiagimiai Lie- j 
tuviai, neturėsime kuo pasidi
džiuoti ir pasidžiaugti? Taip, 
žinoma.

Dabar visaip spėliojama apie 
Lietuvos sportininkus ir jų iš- I 
silavinimą. Ar jie pasirodys 
galingesni už musų jaunuolius 
sportininkus?. Kituose spor
tuose, kuriuose Lietuvos spor
tininkai išsilavinti gerai netu
rėjo progos, galbūt negalės 
mūsiškius įveikti, bet, kadan
gi Lietuviai labai pažangus, 
galima tikėtis visko. O iš an
tros pusės, bus ir tokių rung
tynių kuriose mūsiškius Ame
rikonus nugalės Lietuvos sve
čiai.

Dabar tėmvkim laikraščiuo
se pranešimus apie Lietuvos 
Spbrtinirkų maršrutą ir įvai
rius parengimus Lietuvos žy
mių sportininkų priėmimui ir 
pagerbimui.

DETROIIMICH

I (Pėti'ai- 
Chicago- 
amžiaus.

m.,

RADIO
Stotis WIND, Gary, Ind. 

“Margučio” 
RADIO PROGRAMAS 

PAKEISTAS

Dzie-

Kovo
Gi-

1. Labanauskas.

ELIZABETH, N. J.

Programai duodami tik ketu
ris vakarus: Antradieniais, 
Trečiadieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais lygiai 

10 vai. vakaro.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.
6824 Superior Avė.

26, 
noje.

AI.MAN
32 m., 
goję.
Amerikoj išgyveno 21 m.

VASILIAUSKIS 
rė Kovo 28, 
laukęs pusės 
Raseinių ap., 
Laukiškių k.
gyveno 32 mėtis.

Š AL VIENS Petronėlė 
tė), mirė Kovo 28, 
je, sulaukus pusės
Gimus Raseinių ap., Girbiš- 
kių miestelyje. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

POŠKEVIČIIJS Juozas, 58
mirė Kovo 28, So. Bostou, 
Mass. Amerikoje išgyveno 
25 metus.

MINEIKIENE Stefanija, 65 m. 
Mirė Kovo 11, Philadelphia, 
Pa. Paėjo iš bajorų 
sulskių kilmės.

VALEIKA Juozas, mirė
28, Cambridge, Mass.
męs Pasvalyje, Biržų ap.

JUNČIENĖ Sofija, mirė Kovo 
15, Trenton, N. J., po opera
cijai. Kilus iš Alytaus ap., 
Varėnos miestelio.

BALAIšlENE Rožė, mirė Ko
vo 23, Lee Park, Pa. Ame
rikoj išgyveno 40 metų.

GEGUŽĖS 1 DAINUOS 
ONA KASKAS

Ona Katkauskaitė - Kaskas, 
Metropolitan Opera Co. artis
tė, dainuos Detroite, Masonic 
Auditorium, operoje “Cavalle
ria Rusticana”, šeštadienį Ge
gužės 1 d. Ją atkviečia Det- 
troito Civic Operos kompanija. 
Detroito spauda gausiai rašo 
apie ją, tilpo jos paveikslas ir 
aprašymas jos gyvenimo, kaip 
ji dalyvavo Lietuvos Valstybi
nėje operoje ir kaip laimėjo 
dainavimo konteste 
Metropolitan operos 
joje.

SVEČIAI. Juozas 
ras su žmona, gryždami iš Flo- j 
ridos, kur praleido žiemos mė
nesius, sustojo Detroite, aplan
kė Detroit ir Michigan Ekspo
ziciją, ir pasimatė su savo se
nais draugais.

Bačiūnai skubo namon ati
daryti savo vasarinį rezortą, j 
Tabor golfo farmą, prie So- į 
dus, Mich., bet rado laiko pa
daryti vizitus pas kai kuriuos 
savo senus draugus, Adv. J. 
P. Uvicką, Dr. J. Jonikaitį ir j 
O. A. Aksomaičius.

Nuoširdžiai dokoju p. Bačiu- 
nui už dovaną knygą, kurią jis 
pats išleido, “Antanas Olšaus
kas”. Knyga primena seniau 
Chicagoje su Lietuviais pra- į 
leistus laikus ir mano jaunys
tės dienas.

Ona C. Aksomaitienė. j

Dcl informacijų kreipkitės į:

DIDELE
EKSKURSIJA

KONCERTAS IR ŠOKIAI
New Jersey Lietuviškų pa

rapijų cherų sąjunga rengia 
didelį koncertą šį sekmadienį, 
Balandžio 25 d., šv. Petro ir j 
Povilo parapijos salėje, Eliza- 
bethe. Pradžia bus 7 vai. va
karo.

Dalyvaus chorai iš Elizabeth, 
Harrison, Jersey City, Newark, 
Paterson, kurie bendrai suda-, 
rys virš 230 dainininkų, ir va- j 
dovaujart komp. J. Žilevičiui į 
pasirodys gražiausiomis daino- Į 
mis. Tai pirmutinis šios rū
šies parengimas Elizabethe.

Po koncerto bus šokiai.
Rep.

paminsime. Lietuvos vadai, 
duokit mums daugiau tokių 
kalbėtojų kaip Prof. Kemėšis, 
p. Uždavinys, tuomet Lietuvių

L. A. Reporteris.

sau vietą 
kompani-

J. Bačiu-

COSMOPOIITAN TRAVEl 
SERVICE

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

A. S. TREČIOKAS
314 V/alnut Si., N«wark. N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

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

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., V/orcester Mass.

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

PAUL MOLIS
1730—24th St., Dttroit Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halstad St., Chicago, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA 

K. S. KARPIUS
6820 Superior Avė.,

Cleveland, Ohio

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

l LIETUVA
• b

Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš Nerr Yorko

GEGUŽtS 16. d., 1937

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

!r Klaipėdą

HAMBURG-AMERICAN LINE H 
O NORTH GERMAN LLOYD NORTH

GERMAN
LLŪVŪ



DIRVA
Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILO I’RI- 
POTKAI ČIKAGOJ

Praleidus Čikagoje šeš
tadieni, atėjo septintadie- 
nis, o tai buvo “Margučio” 
bilijušo diena, tai visi no
rėjom kad diena greičiau 
prabėgtų ir ateitų vakaras.

Kaip tik saulutė pradėjo 
slinkti už Stokjardų, musų 
kompanija, gerb. Redakto
rius su savo šonkauliu ir 
savo draugais, pradėjom 
rėdytis, rengtis važiuoti Į 
Margučio Auditorijų. 6 
kai nuvažiavom tai nusi
stebėjom! Niekas taip au
kštai nesiveda kaip Mar
gučio M-Peratorius, ba i 
jo programą dasigauti rei
kia žmogui užsiragožyti i 
keturioliktą aukštą didelio 
namo!

Laimė kad tame budin
ke yra Įtaisyti elevatoriai, 
be jų žmogus iki įsikrapš- 
tvtum i viršų, kojose kor- 
nai užaugtų.

Ineini i salę — žiuri ir 
matai: plati-erdvi salė, joje 
sėdi arti trys tūkstančiai 
žmonių — tada ir nusiste
bi kad tik M-Peratorius 
gali Į savo parengimus su
traukti tiek vyrų ir mote
rų ir jaunimo. Nei Kaune 
Į jokią sueigą kur peikia 
mokėti dolaris ineigos mo
kesčio tiek Lietuvių nesu
eina kaip pas Marguti.

Aš inėjęs Į Margučio au
ditoriją, ėjau sėstis j pat 
priešakį. Eidamas per sa
lę tyčia kulnais į grindis 
tauškėjau kad visi matytų 
kad ateina gerb. Spragilas, 
kuris iš taip toli į bilijušą 
atvažiavo.

Programas prasideda — 
orkestras griežia ir dūduo
ja ir skambina, o jų prie
šakyje stovi gerb. Adv. An
tanas Olis ir rankom mo
suoja pagal muzikos gai
sus. Toks darbas man pa
tiktų, ba visą programo 
laiką prieš žmonių akis iš
stovi ....

Programas nuo pradžios 
iki galo Margutiškas., su 
muzika, šposais, dainomis, 
atletais. Nei viena dalis 
nebūna tokia ilga kad nu
sibostų, ba nespėji Įsijuokt 
vienam kokiam punktui ir 
tuoj švyst prieš akis nai> 
jas punktas. Man taipgi 
patiktų ir programo vedė
jo darbas, kuri atliko ki
tas Advokatas, Lapinskas. 
Kaip tik vienas punktas 
pasibaigia, jis iškiša galvą 
per didelę uždangą ir pa
žiūri ar žmonės dar nebė
ga laukan, o apsidairęs vėl 
praneša kas bus toliau.

Gražiausia patiko tai su- 
orkestruoti Lietuviški mu
zikos dalykai, kuriuos tik 
vienas Margutis turi, pa
sidarbavimu muziko Vik
toro. Tų orkestracijų ga
lėtų paskolint ir Lietuvai, 
sako Vanagaitis.

Visus nustebino viena 4 
metų amžiaus mergaitytė, 
Lietuvaitė, už kurią garbę 
turėtų pasiimti sau “Dir
vos” laivakorčių agentūra, 
ba jos mamą iš Lietuvos Į 
Klyvlandą per “Dirvos” 
agentūrą. Ši panytė išro-

; do gabesnė dar negu garsi 
Shirley Temple. Ta mažu- 

i tė Lietuvaitė sužavėjo ne 
tik mane ale ir visą publi- 

I ką savo dainavimu ir vai
dinimu bei šokimu. Ji to- 

j kia graži kaip angelukas 
iš Rafaelio abrozo, o jos 
šviesus plaukučiai ir mėly
nos akytės išduoda ją tik
ra Lietuvaite, ne kuo kitu.

Be šios Lietuvaitės gra
žuolės, programe matėm i 
pustuzini gimnastų, porą ‘ 

i komiškų šokikų, jaunų vai
kinų pustuzinį su burninė
mis armonikėlėmis, Dėdytę 
Jeronimą su Daratėle, ir j 
Valerijoną su Kunigunda 
lotus perkant, girdėjom di- j 
delį chorą dainuojant su ' 
Kvedero prituravojimu.

Po to prasidėjo pasiro
dymas kalbėtojų su savo i 
artistiškais gabumais:

Gerb. Vanagaitis, padė- 
kavojęs žmonėms už tokį 
tirštą atsilankymą, persta-' 
tė čikagiečiams naują Lie- ! 
tuvos konsulą, gerb. Dauž- 
vardį, kuris pasidžiaugė 
Margučio veikimu ir jau
nimo Lįetuviškumu.

Paskui kalbėjo P. Bukš
naitis, iš Bruklyno, kuris 
užsiima operečių Lietuvi-: 
nimu ir keleivių į Lietuvą 
vadovavimu.

Po jo sako savo sveiki
nimus ir linkėjimus gerb. I 
“Dirvos” Redaktorius.

Paskui — gerb. Uždavi
nys, Vilniui Vaduoti Są
jungos delegatas, kuris pa
pasakojo kad gerb. Vana
gaičio giesmė, “Ei, Pasau
li, Mes Be Vilniaus Nenu
rimsim” virto Lietuvoje j 
antru tautos himnu.

Pačiame galų gale per-i 
statytas gerb. Bačiunas, 
kuris, sakė Vanagaitis, bu
vo pirmutinis pakurstyto- 
jas jam leisti Margutį ir 
paskiau duoti Lietuviškus 
radio programus.

Be sveikinimų ir linkė
jimų tų kurie patys iš toli 
atvažiavo. į Margučio bili
jušą, dar gavom paklausyt 
pasveikinimų ir linkėjimų' 
tiligramais nuo žymių asa- 
bų iš vienur ir kitur, tarp 
jų ir nuo Gerb. Generalinio 
Konsulo Budrio.

Na o po to — kas dau
giau gali būti kaip tik ba- į 
liūs ir čestavonė. Alutis į 
upeliais plaukė, taip Mar
gučio svečiai mylėjosi vie
nas kitą.

Čikaga labai didelis mie-! 
stas, ale jame susieina žmo
nių iš viso pasaulio kampii 
ir galų ir juos ten nejieš- 
kodamas sutinki.

Štai sutikau dainininką 
ir žymų chorvedį Antaną 
Kvederą, kuris turi že
miausi baso balsą. Kvede- 
ras kitados gyveno Brūky 
lyne, su dainomis lankėsi 
Klyvlande, o dabar dainuo
ja su Vanagaičiu Čikagoje.

Sutikau dainininkę Bau- 
kiutę - Kvederienę, buvusią į 
Klyvlandietę, ir kitus čia Į 
žinomus žmones, kitados ‘ 
gyvenusius Klyvlande: Ri- | 
boką, Bagdoną, Jokubyną, ■ 
buvusį pirmutinį “Dirvos” • 
redaktorių; mačiau keletą 
panelių ar buvusių panelių 
Klvvlandiečių, kurios da
bai* po porą ar daugiau į 
vaikučių glėbyje nešiojasi.'

O kiek tų čikagiečių ma
ne pažysta tai net Gerb. 
Redaktorių apėmė pavy
das: visi mane tik sveiku 
na, tik fundina, nespėji 
nei gert. Mat ką reiškia 
bus slaunia asaba pasauly
je: net negyvenant Čikagoj 
ten mane visi žino!

O kurie iki šiol nepaži
nojo tie skubina susipa
žinti, ir tie vėl nori pasiro
dyt draugiški, ir vėl fun
dina, girdo.

Taip tai praėjo laikas 
garsioj Amerikos Lietuvių j 
stalyčioj, ir atėjo, pirma
dienis, kada reikėjo reng
tis gryžti į savo Klyvlan-

Kaip Lietuvos Kareiviai Išleidžiami I Atsarga
Rašo MJR. S. NARUŠIS.

•Y- Y- Y

TARNAUJA TIK 18 
MĖNESIŲ

čia nors trumpai norėčiau 
supažindinti musų užjūrio Lie
tuvius ir “Dirvos” skaityto
jus, kaip Lietuvos kareiviai, 
atitarnavę kariuomenėje nusta
tytą karo prievolės laiką, eina 
į atsargą (namo) ir kaip jie 
iš kariuomenės išleidžiami, nes 
musų užjūryje gyvenantiems 
vyresniojo amžiaus Lietuviams 
tekdavo arba patiems patirti 
ar girdėti kaip gryždavo Lie
tuviai iš Rusų kariuomenės, oi 
dabartiniam Amerikoje gyve
nančiam jaunimui, aš manau, 
šios aplinkybės sunkiai įsivaiz
duojamos.

Lietuvos kariuomenėje terei
kia tarnauti 18 mėnesių. Nors 
atrodytų kad per tą trumpą 
laiką kareivis arba negalėtų 
priprasti prie karinio gyveni
mo ir darbo, o taip pat nega
lėtų pamiršti namiškių, kaimy
nų, giminių, draugų bei drau
gių, bet pasirodo kad kariuo
menėje Įvairus gyvenimas, nors 
ir drausmingas, bet tvarkingas- 
sistematingas darbas jaunuolį 
taip greit perdirba kad jis ma
žai tegalvoja apie namiškius, 
kaimynus bei pažystamus. Tik 
pirmosios dienos atvykusiems 
naujokams atrodo kiek sunkes
nės. Toks greitas sąlygų pa
sikeitimas šiek-tiek nustebina, 
o kai ką ir nugąsdina, nes at
rodo jog busią sunku taip il
gai gyventi. Bet greit visi 
pripranta ir pamato kad ir dar
bas nesunkus, ir drausmė pa
keliama. Toks karininkų ir 
puskarininkių prižiūrimas ir ve
damas darbas greit pasidaro 
įdomus, nes reikia neužmiršti 
kad prieš karą musų tautie
čiui dvigubai buvo sunkiau 
tarnauti Rusų kariuomenėje, 
nes, tarmaudami Rusų kariuo
menėje, daugelis nemokėdavo

dą.
Kai reikėjo iš Čikagos iš

važiuot tai ir pirmadienį 
dar manęs neleido, ba visi 
norėjo pamylėt, pačestavot 
ir pasišnekėt. Vieni kvie
čia pas save, kiti pas save, 
tokie tie čikagiečiai geri 
ir vaišingi žmonės.

Pabaigtuves Čikagoj tu
rėjom pas gerb. Grybus, 
kur į talką prisidėjo ir 
gerb. Palokai, ale to neuž
teko, kaip išsileidom kelio
nėn, dar gerb. Vanagaitis 
su savo šonkauliu ir poniu
tės Grybienė ir Palokienė 
lydėjo mus per 20 mylių 
nuo Čikagos, pažiūrėt kad 
mes tikrai išvažiuojam ir 
kad daugiau nesugryšim.

Lydėjo iki musų ratas 
gavo “flatire” ir tada pali
ko ir nuvažiavo sau atgal.

O mes, apsilopinę ratą, 
paspaudėm gasą ir dainuo
dami keliavom Klyvlando 
linkui.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pa jieš
kojimai. padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina: 

50s už vieną kartą 
3 kartus už $1.00 

Rusų kalbos, tat pirmomis die
nomis, kada reikėdavo išmokti 
ginklų dalie pavadinimus, vir- 
ginklų dalių pavadinimus, vir- 
tarnauja, tekdavo padėti daug 
didelio vargo. O kaip nemo
kantieji kalbos kiekvienoje vie
toje buvo niekinami, žeminami, 
apkraunami įvairiais jiems ne
priklausančiais juodais darbais. 
Tad mums visai suprantamas 
tuometinio Lietuvio nenoras 
tarnauti Rusų, kariuomenėje ir 
tarnaujančio kareivio noras ko- 
greičiausiai atsitarnauti ir ap
leisti tas gilioje Rusijoje ka-/ 
riusmenės dalis, kur dažniau
sia keleris metus buvęs tarp 
svetimų, neturėjęs nei kam 
pasiguosti, nei su kuo įspū
džiais pasidalyti.

Kariuomenės Gyvenimas
šiandien Lietuvos kariuome

nėje visai kitos gyvenimo są
lygos. Nors šiandien turima 
daugiau įvairių šaunamų ginklų 
ir kitų karinių priemonių su 
kuriomis reikia kareiviui susi
pažinti ir jas išmokti valdyti, 
bet kada jam tie ginklai ir 
daiktai aiškinami savo gim
tąją kalba, kada jis lengvai 
supranta ir mokėdamas skaity
ti pats iš vadovėlių gali pra
mokti, tat jam kariuomenės 
tarnybos darbas pasidaro leng
vas ir malonus. O jis būna 
malonus dėl to kad dar tas 
darbas įvairus. Jei paimsime 
ir dalinai panagrinėsime kad 
ir vasaros kareivių dienos pa
mokų programą tai pamatysi
me kad jie iš ryto prikelti 6 
vai. pirmiausia išvedami pas
portuoti, pavaikščioti, vėliau 
pusryčiauja, o po pusryčių 7 
vai. eina į aikštes rikiuotės, 
čia taip pat, kad pratimai neį
kyrėtų ir kareiviai nepavarg
tų, kas 50 minutų daroma 10 
mini pertrauka parūkyti ir pa
sivaikščioti bei laisvai pažaisti. 
Einama pietų dainuojant. Pie
tums ir poilsiui skiriama lai

Dešinėj—Atsarginiai 
pasirengę vykti i 
geležinkelio stoti.

Kairėj—Atsarginiai 

stotyje, sėda Į 

vagonus ir vyksta 

namon.

E
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Švedii Amerikos Linijos
Populiariu modernišku motorlaiviu

G RIP S IIO L M
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 laivakortės visais kitais

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.

ivais, Įvairiais laikais ir keliais.
Apie laivų išplaukimus, kainas ir viską liečiantį kelionę kreipkitės .informacijų į

“DIRVOS” AGENTŪRA
Superior Avė. Cleveland, Ohio

ko nuo 11 iki 3 vai.
Po pietų nuo 3 vai. įvairus 

pratimai: statutų mokymosi, 
ginklų aiškinimo, bendrojo la
vinimosi ir kitos pamokos, šeš
tą vai. vakaro gryžtama iš įvai
rių pratimų, susitvarkomi dra
bužiai, išvalomi ginklai ir tt. 
Vakarieniaujama ir po vaka
rienės ligi 9 vai. skaitomi lai
kraščiai, knygos, žaidžiami 
įvairus žaidimai, klausomasi 
radio arba vedami į kinus. De
vintą vai. patikrinimas, vaka
rinė malda, tautos himnas. Po 
to iki 10 valandas kas nori, 
gali ilsėtis, o kiti gali kareivi
nėse arba jos rajone skaityti, 
rašyti, žaisti šachmatais, klau
sytis radio, žiūrėti kino ir t.t. 
Dešimtą vai. trimitas ilsėtis ir 
po trimito kareivinėse visas 
linksmasis gyvenimas turi su
stoti.

Ir nepajunta, kaip diena po 
dienos, mėnesiai po mėnesių ir 
kad tie 18 mėnesių nelauktai 
prabėga ir jau reikia rengtis 
atiduoti tą šautuvą, kuris taip 
taikliai šaudydavo, su kuriuo 
yra 'pelnęs sidabrinį laikrodį 
arba gavęs viršininkų pagyri
mų, tuos drabužius, kuriais 
taip gražiai atrodydavo, nes 
jau gryžus namo civiliniais 
drabužiais nebus toks įdomus 

ir neateis jo kaimynai pasižiū
rėti, kaip ateidavo jam parva
žiavus vasaros atostogų.

Nenori Skirtis

Paskutinės kariuomenėje die
nos ypatingai greit praeina, nes 
tada išeinantieji į atsargą ka
riai vedami į muziejus, įvairias 
istorines vietas, kinus, jiems 
rengiami specialus teatrai ir 
t.t. Ir štai paskutinė diena. 
Visų didžiausias susijaudini
mas, Kiekvienas atiduoda sa
vo ginklus ir gražuosius dra
bužius. Rengiasi savais civi
liniais drabužiais ir žiuri, kad 
daug blogiau atrodo, negu ka
riniais. Kyla nenoras atsis
kirti su karine uniforma, drau
gais, tuo įdomiu kariuomenės 
gyvenimu, kuriuo gyveno visą 
tarnybos laiką — 18 mėnesių. 
Norėtųsi pasilikti dar nors 18 
mėnesių, kada taip gražiai su
sigyveno su draugais ir kada 
jų tiesioginiai viršininkai jais 
taip pasitiki ir juos gerbia. Jie 
žino kad gryžus į sodžių bei 
miestelį, neteks matyti kinų, 
teatrų, skaityti įvairių laikraš
čių, įdomių knygų. Bet kiek
vienas apsvarsto kad tas vis
kas jau tegali likti tik svajo
nėmis, nes mato‘kad reikia ap
leisti kariuomenės eiles ir už

leisti kitiems, kurie ateis įsigy
ti - pramokti tų reikalingų ži
nių, kurių jie pramoko. Viską 
atidavus, išgirsta paskutinę vir
šilos komandą: “Atsarginiai, 
išsirikuoti prieš kareivines.” 
čia išsirikiavę ramiai laukia 
ateinantį savo dalies vadą tar
ti atsisveikinimo žodį ir gal
voja kad čia galės jie į dalies 
vado žodžius: Sveiki vyrai! at
sakyti paskutinį: Sveikas Tam
sta! čia dar didesnis susijau
dinimas, o kai kuris net iki aša
rų privedamas, dalies vadui ta
riant atsisveikinimo žodį. Jam 
tarus: Sudiev, vyrai. Dėkui 
už gerą tarnybą! — atsargi
niai stipriai sutartinai griaus
mingai atsako — Tėvynės la
bui!

Karininkui sukomandavus; 
Dešinėn, žengte marš, orkes
tras priešakyje eidamas užgrie- 
žia maršus lydėdamas į gelž
kelių stotis. Stotyse didžiau
sias trukšmas, vienų su ki
tais atsisveikinimai, vienų ki
tiems didžiausi linkėjimai ir t.t.

Traukiniui sujudėjus, orkes
tras sugriežia atsisveikinamąjį 
maršą, pro vagonų langus mo
juoja tūkstančiai atsisveikinan
čių rankų. Išlydėjusių virši
ninku, atsarginių draugų deši
nės rar'-" . pakyla prie kepu
rių, o lupos nejučiomis šukte-
lėja: Sudiev, vyrai! Dar mi- 
nuta ir traukinys nupoška, pra
dingsta

čia kiekvienas, pažiūrėjęs pro 
vagono langus, pradeda galvo
ti ir svarstyti kad gryžta nors 
ir į žinomą, bet į paprastą gy
venimą. Kariuomenėje, kaip 
gyvenimo mokykloje, daug ko 
pramoko, daug naudingo pa
tyrė.

Tenka pažymėti kad kaip 
kariuomenės dalys gražiai, iš
kilmingai išleidžia į atsargą 
savo buvusius kareivius, taip 
juos gražiai ir iškilmingai su
tinka geležinkelių stotyse, kai
muose, miestuose ir miesteliuo
se įvairios kultūringos organi
zacijos: šaulių, Jaunalietuvių, 
Jaunųjų Ūkininkų rateliai, 
Skautų ir kitos organizacijos 
bei visuomenė.

Tokie atsargos kariai įgiję 
naudingų kariuomenėje žinių, 
ją pamilę nenori su ja nutrauk
ti visiškus ryšius. Tuo budu, 
kad karinių žinių nepamirštų, 
jie stoja į kultūringas kari
niais pagrindais sutvarkytas 
organizacijas, kaip į šaulių są
jungos, Jaunalietuvių ir kitas, 
kur dirbdami turi gražios pro
gos palaikyti ryšius su kariuo
mene, nes vasarą tokios organi
zacijos dalyvauja su kariais 
organizuojamose sporto raitų
jų lenktynėse ir manevruose. 
Išsirašo ir seka kariškąją 
spaudą, kariuomenės laikraštį 
“Karį”, šaulių sąjungos “Tri
mitą” ir kitus. Tokie atsar
giniai gryžę, dažnai iš namų 
atsiunčia kariuomenės dalių va
dams padėkas už jų gražų auk
lėjimą. Kas kiek pajėgia ta 
proga aukoja ginklų fondui.

Taip gražiai kariuomenės iš
leistų ir visuomenės sutiktų at
sarginių karo prievolę atliku
sių atmintyse ilgai pasilika 
gražus įspūdžiai.

1935 metų Lapkričio mėn. 
šaukimo atsarginiai buvo išleis
ti į atsargą šio Kovo mėn. vi
duryje.
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ki. Jis atvirai, su Marksu, 
tvirtina, ne Rusijai socia
lizmą pasaulyje įvykdyti. 
Tam reikią revoliucijų pra
moninguose k r a š t u o sę: 
Anglijoje, Vokietijoje, A- 
merikoje, Prancūzijoje.

Bet jo balso, kaip sauso, 
niekas jau neklauso. Sta
linas Marksui jau nebetiki. 
Netikėjo ir Leninas. Ka
rolis Marksas jiems buvo 
pranašu kuriam gyvenimo 
tikrovė nosį nušluostė. ..

/G YVENIMAS taip daly- 
kus glosto kad Karolis 

Marksas neužilgo bus pa
skelbtas pranašu kuriam 
faktai nosį nušluostė. Per 
paskutinį 20 metų jo pra
našavimai visu šimtu nuo
šimčių klydo. Luomų ko
va, prisiminkime, jis pasa
kojo, pirmiausia paaštrė- 
sianti pramoningose šaly
se. Darbo klasė, sakė, lai
mėsianti kur jos skaičiai 
gausiausi ir geriausia ap
sišvietę: reiškia, tokiose ša
lyse kur kapitalizmas kuo- 
tobuliausia išsivystęs ir jo 
vidinis nedarnumas labiau 
įtemptas. Anglija busian
ti pirmutinė, pasak Mark
so, parodyti kelią Į naują 
rojų. Tačiau, tai galėjo 
būti ir Amerika, ar Vokie
tija. Socializmo pergalei 
kliūtis statysią tik atsilikę 
kraštai, pavyzdžiui Rusija.

Betgi, pirmutinė tariama 
grynai Marksistinė valsty
bė atsirado kaip tik atsili
kusioje Rusijoje, kur 80- 
tas gyventojų nuošimtis ne 
industrialiniai darbininkai 
bet žemdirbiai, ir kur liau
dies apšvietimas buvo že
miau kritikos.

Jei pavyks, antra Mark
sistinė valstybė įsikurs Is
panijoje, kur svarbiausias 
gyventojų užsiėmimas taip 
pat yra žemės dirbimas, ir 
50-tas nuošimtis nemoka 
skaityti-rašyti. Iš indus- 
trialiniais darbini nkais 
gausių kraštų; nei vienas 
nedavė prieglaudos Troc
kini. Jį priglatzt’ė Meksi
ka, šalis kur svarbiausiu 
dienos klausimu yra žemės 
reforma, ir kur mokyklos 
tik dabar pradedamos gau
siau statyti.

¥ ¥ ¥

Marksas ne Rusijoje sa
vo teorijos įkūnijimo viltį 
dėjo. Priešingai, ten jis 
matė kraštą kuris sutelk
siąs spėkas prieš socializ
mo pergalę ‘civilizuotuose’ 
Europos kraštuose.

Kaip skaniai gyvenimas 
iš jo pasijuokė!

Vienintelė kita sovietinė 
valstybė pasaulyje tai Kai
rioji Mongolija, kur dirb
tuvių (ir, reiškia, proleta
riato) nėra, ir gyventojai 
kupranugariais jodo bei 
kumelių pieną, kaip seno
vės Prusai, geria.

Politinės įtakos komu
nizmo teorija daro dar Ki
nijoje, kur mašinų ir fab
rikų su žiburiu jieškok, o 
iš gyventojų šimto tik 50 
moka skaityti.

Štai jums, vyručiai, tas 
“m o k s 1 inis socializmas”! 
Karolis Marksas, savo dia
lektinę teoriją mindamas, 
pranašavo buk kapitaliz
mas pirmiausia sugriusiąs 
ten kur jis labiausia prino
kęs. Tačiau, istorijos ei
ga pirmiausia jį sugriovė 
ten kur vos-vos tepradėjo 
įsigalėti. Socializmą su
kurti, Marksas sakė, reikia 
stiprios pramonės ir 
sios darbo klasės.

Leninas ir Stalinas 
ksą čia “pertaisė”, 
miausia, sako, reikią 
griebti valdžias ir paskelbti 
socialistinę valstybę. Pas
kui, išžudyti priešus kairė
je ir dešinėje. Po to, “penk
mečiais” planais pristatyti 
fabrikų ir iš beraščių žem
dirbių prisiauklėti darbi
ninkų, 
matyti, 
budu sukurtą 
nę” valdžią palaikyti.

Trockis Marksui dar ti-

kurių
yra

gau-

Mar-
Pir- 

pasi-

uždaviniu, 
diktatūriniu 

“socialisti-
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vietų Lietuvos žmonėms 
kolonizuoti. Tuo klausimu 
net rimtas paskaitas daro 
Vytauto Didžiojo Univer
sitete.

“Dirva” prieš kelis mė
nesius atgal, pasireikšda
ma tokiu sumanymu Lietu
vos žmones kolonizuoti, tą 
dalyką paneigė. “Dirva” 
sakė ir dabar sako kad 
Lietuvoje bus gana vietos 
saviems žmonėms gyventi 
per daug desėtkų metų ir 
visai nėra reikalo kam 
nors galvas laužyti kur iš 
savo tėvynės Lietuvius iš
varyti ar išvilioti.

★1°omią žinią skelbia Lon
dono “Observer” (Kovo 14). Sa
ko, Varšava pradėjo Europai 
skelbti žinią buk Lietuvos vy
riausybė sostinę iš Kauno kel
sianti Klaipėdon. Lietuva buvo 
priversta šitą žinią užginčyti. 
Observerio korespondentas nu
žvelgia čia Lenkai suvaidinę 
pieną paliejusios katės rolę. 
Kaip žinoma, Lenkai uždarė 
visas Lietuvių kultūrines drau
gijas Vilniaus krašte, nes jos 
"pavojingos” Lenkų valstybei. 
Be to, Lenkų užsienio reikalų 
ministeris, ponas Beck, pakri
tikavo viešai Lietuvos užsienio 
politiką, žinias apie Lietuvos 
sostinės kėlimą į Klaipėdą 
skleisdami, Lenkai, sako, 
kreipė Europos dėmesį 
savo visai ne kaimyniškų 
sielgimų.

KUN. TUMAS-VAIŽGANTAS

NESUTAIKOMOS 
PASTANGOS

Tsb. iš Kauno praneša 
apie tai kad Lietuva rūpina
si dar labiau padidinti tau
tos prieauglį ir sako kad 
tai galima padaryt. 1936 
metais priaugo 27,006 gy
ventojai. Gi kasmet Lie
tuvoje gimsta apie 60,000 
kūdikių. Iš llo skaičiaus 
per metus miršta apie 7 iki 
10 tūkstančių kūdikių.

Lietuvos vyriausybė į- 
vairiais socialės apsaugos 
bei draudimo įstatymais 
rūpinasi tautos prieauglį 
padidinti.

Tuo tarpu, kita grupė 
Lietuvoje, gal visai bergž
džiai, deda pastangas rasti 
visuose pasaulio kampuose

Prancūzijoje, buvusiuose 
karo laukuose, dar vis pa
sitaiko užmušamų žmonių 
likusiais nesprogusiais ka- 
nuolių šoviniais. Po karo, 
kada j Prancūzijos laukus 
buvo suvežta Lenkų darbi
ninkų rinkti nesprogusius 
šovinius, jie badydami ge
ležiniais smaigais žemę šo
vinių jieškant, daugel kar
tų užgavę šovinį žuvo ta
me sprogime.

SVEIKINAME JURGIUS
Visi “Dirvos” skaityto- 

tojai Jurgiai, jūsų vardinių 
proga, priimkit širdingus 
linkėjimus.

Šv. Jurgio išpuola penk
tadienį, Balandžio 23.

DIENA
Bus diena kai į žygį išeisim, 
Kai kovos pašvaistė švytės.
Mes išeisim į kovą teisią
Dėl tautos ir jos ateities.
Mes žygiuosim karys prie kario, 
Mes žygiuosim širdis prie širdies. 
Mus trimitą žibančio vario 
Panerių pakrantės girdės.
Musų sesės neverks išlydėdamos, 
Musų motinos ašaras slėps.
Bus tik kariškos dainos giedamos, 
Kai tauta artės prie Pilies!
Mer žygiuosim vyras prie vyro, 
Mes žygiuosim žmogus prie žmogaus. 
Mes minosvaidžiu keisime lyrą, 
Musų rimai bombomis staugs!
Bus kardam rugiapjūtės metas, 
Vyturiais šrapneliai čirens.
Kaip drugeliai skraidys granatos, 
Kurmiais tankai šliauš per girias.
Skries raudonos rakietos į viršų, 
Ligi Gardino žinią jos tars, 
Kad mes brolių savų nepamiršom 
Ir kovoti sugebam dar!
Bus diena — eis karys prie kario 
Ir kovos pašvaistė kais,
Kai nuo Gardino ligi marių 
Kils į žygį tautos vaikai.

“M.V.” Vytautas Sirijos Gira.

LAIMĖ
Nebeišbėgsi, aš tave sekioju,
Laukiu ir jieškau, nors ir nepažystu, 
Savo svajonėj erdvėse skrajoju, ' 
Ten nesuradęs, vėl j žemę gryžtu....

Nepasislėpsi kaip saulė debesyse, 
Kaip angelėli ir tenai surasiu! 
Nepasinersi giliuos’ vandenyse, 
Iš gelmių žemės kaip auksą iškasiu!

Daug kartų esu matęs savo laimę, 
Ją tokią skaisčią norėjau pasiekti, 
Bet mano širdis sudrebėjo baime, 
Ir negalėjau, nedrysau sugriebti....

Kas laimėn kelią mano sukliudytų, 
Kliūtis didžiausias nuo žemės nušluo- 

siu!
Tikiuos dalelė ir man priklausytų,
Aš ją suradęs laimingai gyvuosiu!

Vikt. Tatarėlis.

Kun. Juozas Tumas-Vaižgantas.

★ LENKŲ ir Vokiečių poli
cijos gerai saugomas, Vasario 
vidudyje Hitlerio antra ranka, 
Goeringas, viešėjo Lenkijoje, 
kur tarėsi su kariuomenės va
dais ir dvi valandas kalbėjosi 
su Maršalu Rydz-Smigly. Apie 
ką? Niekas nežino, tik, sako
ma, “svarbiais klausimais”. Vie
nu jų gal buvo Čekoslovakija, 
prieš kurią taip Lenkų taip Vo
kiečių laikraščiai veda aštrią 
peikimo ir neigimo kovą. Rusai 
Maskvoje dėl šios žodžių kovos 
aštrumo susirūpinę ir “Prav- 
da” pasergsti pasaulį.

★TAČIAU, Lenkų bičiuliai j 
m,ui su Vokietija ne visi Lenkai 
pritaria. ‘Kurjer Poranny’ aną 
dieną sušuko: “Septynioliktame 
šimtmetyje Dancigas kreipėsi į 
Lenkiją prašydamas jį ginti nuo 
Prūsų karaliaus Frederiko. Len
kija buvo per silpna pagalbos 
duoti. Ir kas gi? Neteko i 
Dancigo ir gero šmoto pačio 
Lenkijos! Dabar 2"0.000 Dan
cigo gyventojų vėl mus prašc 
pagelbos, bet mes juos atiduo 
dam naziams. Kas iš to bus?”' 
Bus labai prasta košė, nes mu
sų protėviai seniai sakydavo: 
“Neik su velniu bulvių kepti, 
jis tau akmenukų primaišys.”

★SUOMIAI išsirinko naują 
valstybės prezidentą, kaimietį 
Kailio, kurį rėmė visi demokra
tiją gerbia Suomių sluogsniai. 
Dėl šito džiaugiasi ypatingai 
Rusija, kuri Suomiją nužvelg
davo noru patarnauti Vokie
čiams kaip atrama kariškam 
puolimui Sovietų žemių. Suo
mių tautos valia, rinkimais 
pareikšta, reiškia, Bėrimui iš
traukia vieną geluonį Rytų Eu
ropoje.

★LIETUVOS valstiečių są
junga seniau turėjo nemaža 
draugų ir gero velijančių A- 
merikos Lietuviuose. Paskuti
niu laiku apie ją nieko nesigir
di, nors Lietuvos ūkininkai tai 
stipriausias Lietuvos luomas ir 
jam privalėtų valstybės vairas 
laikyti. Valstiečių sąjunga 
Lenkuose, matyti, geriau gy
vuoja, nors jos vadas, Vitos, 
ištremtas svetur gyvena. Aną 
dieną, pasak “Manchester Guar- 
dian” jos atstovai Varšavoje 
buvo susirinkę ir reikalavo vy
riausybės atsižvelgti į reikalus 
dešimties milijonų valstiečių. 
Net grąsinta: sako, jei vyriau
sybė teisėtais budais valstie
čių reikalų negins tai šie at
sisakysią nuo dabartinių teisė
tų kpvos būdų. Lietuvos val
stiečiai, nors savo partijomis 
susilpnėję, tačiau, daug geriau, 
negu Lenkų gyvena, nes tauti
ninkų vyriausybė, kaip valsty
biniai biudžetai kasmet rodo, 

i dideles pinigų sumas pašvenčia 
i valstiečių gyvenimą gerinti, sti- 
i printi ir turtinti.

GANDRAI (garniai) Lietu
voje pasirodė antra Velykų 
dienų, A. Panemunės ir Pet- 
rašunų apielinkėse.

RAŠYTOJAS, PUBLICISTAS, VISUOMENĖS 
VEIKĖJAS, KURIS SAVO TAUTĄ IR* 

ŽEMĘ MYLĖJO “LABIAU NEGU 
PATI PONĄ DIEVĄ”.

D ALANDŽIO 29 dieną šių metų sukanka ke- 
L' turi metai kai mirė vienas pažymiausių 
Lietuvos rašytojų, Kun. Juozas Tumas-Vaižgan
tas. Kiekvieneriais metais jo mirtį visi Lietu
viai kaip galint plačiau pamini. Juozas Tumas- 
Vaižgantas yra vienas iš populiariausių ir dau
giausia Lietuvių tautai nusipelniusių žmonių. 
Reta rasti kitą tokį žmogų kuris taip plačiai ir 
giliai butų įaugęs į musų tautos kulturinį gy
venimą kaip Juozas Tumas-Vaižgantas. Spau
doje, mene, religijoje, politikoje ir įvairiose kul
tūrinėse organizacijose, per keturiasdešimts 
metų, tauri bei gausi jo asmenybė plačiai bei 
turiningai pasireiškė. Nuo “Aušros” laikų iki 
pat savo gyvenimo pabaigos, Juozas Tumas- 
Vaižgantas žengė pirmose musų tautos veikėjų 
eilėse, o savo asmenybe ir veikalais visuomet 
atstovavo pačiam jautriausiam, pačiam gaiva- 
liškiausiam musų tautos elementui.

Juozas Tumas-Vaižgantas gimė Rugsėjo 20 
d. 1869 metais, Malaišių kaime, Svėdasų para
pijoje. Jo gimtinės apięlinkės gamta nepapras
tai graži ir ji turėjo didelės įtakos jo kūrybai. 
“Aš čia gyvenau, gamtos padavimų įspūdžiais 
ir taikių žmonių meile”, pasakojo jis; “tie visi 
veiksniai sudarė mano sielą,'jais ir tegaliu save 
išaiškinti. Mano raštų tipai, vietų vardai, apra
šymai ir padavimai iš čia semti, nepramanyti.”

Pabaigęs Dinaburko realinę mokyklą, Juo
zas Tumas įstojo į Kauno kunigij seminariją. 
Kauno kunigų seminarija anais laikais buvo 
smarkiai sulenkinta. Juozas Tumas, jau Dina
burko realinėje gimnazijoje būdamas susipra
tęs Lietuvis, skaitė Lietuviškus raštus, tarp jų 
ir “Aušrą”. Mokydamasis seminarijoje jis vei
kliai dalyvavo Lietuvių tautiniame darbe, buvo 
vienas iš steigėjų ir bendradarbių “žemaičių ir 
Lietuvių Apžvalgos” laikraščio. 1893 metais pa
baigęs seminariją ir įšventintas į kunigus, kaip 
susipratęs Lietuvis patriotas, buvo išsiųstas į 
Kuršą, į Mintaują. Vikaraudamas Mintaujoje, 
jis ilgėjosi Lietuvos, ir, žut-but, norėjo jon su- 
gryžti. 1895 metais jis buvo paskirtas į že
maičius, Mosėdžio parapijos vikaru, čia jis 
1896 metais įsteigė laikraštį “Tėvynės Sargas” 
ir buvo keliris metus jo redaktorium. Be to, 
jis uoliai platino Lietuvių draudžiamus raštus 
ir už tai 1897 metais su broliu pateko žanda
rams į rankas. Jam gręsė didelė bausmė. To
dėl kai kurie jo draugai ragino jį bėgti į Ame
riką, kur jau nemaža Lietuvių veikėjų buvo pa
bėgę nuo Rusų valdžios persekiojimų. Žymus 
Amerikos Lietuvių veikėjas, Kun. Antanas Kau
pas, sužinojęs apie Tumo nelaimę, jį tiesiog 
maldavo vykti į 
brauskas Juozui 
tuvos bėgti, nes 
eiga yra narsiai 
savo mirties, 
nebėgo.

Juozas Tumas-Vaižgantas ir Rusų valdžios 
ir sulenkėjusios savo dvasiškijos vyriausybės 
buvo nemėgiamas ir kelioliką metų tremiamas 
iš vienos parapijos į kitą. 1906 metų pabaigo-

je jis atliko į musų sostinę Vilnių ir čia kurį 
laiką dirbo pirmutinio Lietuvių kalba dienraš
čio, “Vilniaus Žinios”, redakcijoje. 1907 me
tais, drauge su dabartiniu Lietuvos Respubli
kos Prezidentu Antanu Smetona įsteigė laikraš
tį “Viltis”, kuris aplink save suburs geriausias 
Lietuvių tautos jiegas. Gyvendamas Vilniuje, 
Juozas Tumas-Vaižgantas smarkiai kovojo su 
Lenkais dėl sugrąžinimo Lietuvių kalbos ir pa
maldų į Vilniaus Vyskupijos bažnyčias. Dėl 
to jis sulenkėjusios dvasinės vyriausybės buvo 
labai nemėgiamas ir 1911 metais iš Vilniaus 
ištremtas. Tada jis žemaičių Vyskupo Gasparo 
Cirtauto buvo paskirtas Laižuvos klebonu.

Tais pat metais jis buvo išvykęs į Ameri
ką rinkti aukų Saulės Draugijai. Amerikoje iš
buvo 90 dienų, aplankė daugelį Lietuvių koloni
jų ir surinko apie 35,000 rublių Saulės Draugi
jos Namams statyti Kaune. Iš tų pinigų ir bu
vo pradėti statyti dabartiniai gražus Saulės 
Namai, kurių gimnazijoje moko ir bendrabutį 
veda Amerikietės vienuolės Kazimierietės.

Didžiojo karo audrą Juozas Tumas-Vaiž
gantas perleido gyvendamas už Lietuvos ribų: 
Rygoje, Petrapilyje, Stockholme ir kitur ir dau
giausia tvarkydamas. Lietuvių pabėgėlių reika
lus. 1918 metais jis sugryžo į Vilnių ir kurį . 
laiką dirbo “Lietuvos Aido” redakcijoje.

1919 metais įsteigė griežtai opozicinį Len
kų valdžios atžvilgiu dienraštį “Nepriklausoma 
Lieuva” ir jį redagavo iki 1920 metų. Tais me
tais jis sugryžų į Kauną ir tuojau buvo pakvie
stas redaguoti laikraštį “Tauta”. Be to, įstei
gė ir kurį laiką redagavo šaulių Sąjungos or
ganą “Trimitą”.

1920 metais švietimos Ministerijos pakvies
tas suorganizavo ir redagavo žurnalą “Musu 
Senovė”, kuriame buvo paskelbta daug įdomios 
'■torinės medegos. 1922 metais jis buvo pakvie-
as lektorium į Lietuvos Universiteto Huma- 

’tariniu mokslų fakultetą, kur daugiau kaip 
ptyneris metus dėstė naujosios Lietuvių lite- 

aturos istoriją ir savo paskaitose paskelbė daug 
.įaujos ir įdomios medegos. Už savo mokslo 
darbus buvo paskelbtas docentu ir 1929 metais 
jam buvo suteikta literatūros garbės daktaro 
laipsnis.

Juozas Tumas-Vaižgantas buvo šakotas ir 
plataus masto veikėjas: jis vienas iš žymiausių 
publicistų, beletristų, literatūros istorininkų, 
mokslininkų, visuomenės veikėjų ir tt. ir tt. Jis 
buvo vienas iš žymiausių Lietuvių rašytojų. Iki 
šiol jo raštų yra išleista keliasdešimts tomų ir 
kelis syk tiek jo raštų dar tebėra išblaškyta po 
įvairius periodinius leidinius.

Iš žymiausių Vaižganto veikalų minėtini 
šie: trijų tomų apysaka “Pragiedruliai”, “Dė
dės ir Dėdienės”, “šeimos Vėžiai” ir daug smul
kesnių. Gražiausias Vaižganto kūrinys yra 
“Pragiedruliai”, kuriuose jis vaizduoja Lietuvių 
tautos kovas dėl savos kultūros. “Pragiedru
liai” tai tikra musų tautos Epopėja, kurioje ke
liami aktualiausi musų tautos dalykai, vaiz
duojamas įvairiausių luomų ir profesijų žmo
nių gyvenimas ir piešiami gražiausi Lietuvos 
gamtos vaizdai. Vaižgantas savo raštuose ke
lia aikštėn tai kas musų tautoje yra gražiausio 
ir kilniausio, 
lapio tryška 
tuziazmas ir 
tos ateitimi.

Kalbant apie Vaižganto gyvenimą ir kūry
bą, negalime pamiršti jo atnaujintos Vytauto 
Didžiojo bažnyčios Kaune, kurios rektorium jis 
buvo 13 metų. Vaižganto atnaujinta Vytauto 
Didžiojo bažnyčia buvo viena iš jo mistinės 
dvasios iškeltų brangenybių, kaip ir visa jo kū
ryba, auklėjo musų tautą, kad jai butų gražu 
ir šviesu, dora ir gera.

Didžiausias Juozo Tumo-Vaižganto energi
jos, entuziazmo ir idealizmo šaltinis buvo gili 
savo tautos meilė.

“Kuone nuo pat kūdikio lopšio ir iki pat pa
senusio lazdos aš”, sakė jis, “nieko taip kon
krečiai nemylėjau, deja, nei paties Pono Dievo, 
prisipažystu, nors ir be to prisipažinimo visiems 
aišku, kiek slieko širdimi tą velėną po kurią aš 
štai jau septintą dešimtį metų landžioju. Man 
viena tebuvo tikrai skanu ir malonu čėploti, kad 
ir nešvarų bet tik tautinį čiulpiką”.

Juozas Tumas-Vaižgantas gaivališkai my
lėjo savo tėvų prakaitu aplaistytą ir kryžiais 
papuoštą žemę; mylėjo savo brolius Lietuvius. 
Matė juose ne tik geruosius savumus bet taip 
pat ir ydų, tačiau jos jo meilės nemažino, nes 
ji kilo iš aukštesnių vertybių nujautimo, buvo 
pagrysta didžiausiu altruizmu ir laisva nuo bent 
kokio savanaudiškumo. Juozas Tumas-Vaižgan
tas Lietuvą ir Lietuvius mylėjo tokius kokie iš- 
tikrųjų jie yra. Tsb.

Todėl iš kiekvieno jo raštų pus- 
gili savo tautos meilė, didelis en- 
pasitikėjimas šviesesne savo tau-

Ameriką. Tik Kun. A. Dam- 
Tumui nepatarė niekur iš Lie- 
kiekvieno garbingo kario par- 
stovėti savo sargyboje iki pat

Kun. Juozas Tumas Į Ameriką
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Apžiūrėjęs Generolo Grant paminklą, einu 
į Kongreso Namą, Kapitolių, kuris stovi aukš
tokame kalne skersai gatvę už Grant paminklo. 
Ta vieta tikrai yra Kapitoliaus Kalnas iš vaka
rų pusės prie jos prieinant. Iš pat gatvės pra- 
sidedą šonais du ilgi takai per daržą-parką, ku
riame nėra jokių gėlynų, tik medžiai. Takai 
priveda į pirmutinę terasą, po to eina laiptai Į 
antrą, trečią ir pačią viršutinę terasas. Eilių 
eilės laiptų veda Į viršutinį plotą, ant kurio jau 
išstatyta pats Kapitoliaus Namas.

Kapitolius tikrai stovi ant kalno-kranto, ką 
patiri dalipęs pati viršų ir apėjęs aplinkui iš 
rytų pusės. Iš tos pusės prie pat Kapitoliaus 
namo prieina lyguma, iš priešais yra didelė aik
štė, kur suvažiuoja automobiliai ir per kur su
eina į Kapitelių lankytojai ir žmonės su reika
lais.

Dalipęs pačią viršutinę terasą, iš čia matai 
į vakarus nusidriekiančią tą jau minėtą neper- 
plačią aikštę, prasidedančią nuo Generolo Grant 
paminklo. Nuo tos vietos kur Grant pamink
las randasi, Kapitoliaus Kalnas yra 97 pėdų 
aukščiau.

Kapitoliaus namas - budinkas pasižymėjęs 
savo komanduojančia padėtimi ir didingomis 
proporcijomis. Savo didingumu ir grože, kaip iš 
lauko taip ir iš vidaus ir tinka būti tokios mil
žiniškos ir kartu turtingiausios pasaulyje vals
tybės Rotuše. Kaipo architektūrinis padaras 
šis pastatas užima vietą tarp pačių pažymiausių 
pasaulyje pastatų.

Kapitoliaus Namo vyriausioji ineiga iš ry
tų daryta todėl jog tikėta kad miestas augs- 
plėtosis į rytus nuo jo, tačiau išėjo kaip tik 
priešingai: iš rytų pusės yra tik keli valdiški 
pastatai, kaip Aukščiausiojo Teismo Namas ir 
Kongreso Knygynas su keliais priedais prie jų, 
o visas kitas — ir bizniškas ir oficiališkas mies
tas — auga ir plečiasi j vakarus, iš tos pusės 
iš kur- j Kapitelių veda ta eilė laiptų. Nors va
karinė ineiga j Kapitelių yra daug išdidesnė ir 
patį tą namą padaro puošnesniu ir įstabesniu, 
ta ineiga nėra plačiai naudojama, nes niekas 
nenori į tą kalną laiptų laiptais lipti. Apva
žiuoja aplinkui iš rytų pusės.

Iš Kapitoliaus terasų ir langų žiūrint į va
karus, tiesiai per tą ilgą aikštę kitame jos gale 
matosi didingas Jurgio Washingtono paminklas- 
obeliskas, už jo dar toliau — Abrahomo Linkol- 
no koplyčia-paminklas. Dešinop nueinanti gat
vė, Pennsylvania avenue, daveda iki pat Suvie
nytų Valstijų Iždinės, už kurios tuoj prasideda 
Baltojo Namo parkas ir pats Baltasis Namas. 
Iš Kapitoliaus į Baltąjį Namą yra lį4 mylios 
tolumo, o iki Washingtono paminklo viena my
lia.

Visas tas plotas iki Washingtono paminklo 
yra tik žole užželdintas, neturi jokių gėlynų 
išpuošimų. Jo pašoniais matosi didieji valdiš
ki pastatai, muzejai, seni ir nauji.

Už Linkolno paminklo jau matosi Potomac 
upė ir Memorial Tiltas, kuris veda į Arlington 
Valstybines Kapines — kitaip sakant, visas pla
nas jungiasi per tą ilgą tuščią aikštę, nuo Ka
pitoliaus iki kapinių kitame šone upės, jau ki
toje, Virginia, valstijoje.

Šis tiltas yra puikus ir ilgas, 2,138 pėdų 
ilgio ir 90 pėdų pločio, ir laikosi ant devynių ar
kų išstatytų vandenyje. Vakariniame tilto ga
le netrukus ir prasideda ineiga Į Arlington Ka
pines, apie ką aprašysiu vėliau.

Pati centrinė Kapitoliaus dalis yra sena, nes 
juk valstybė yra jau virš 150 metų senumo, o 
Kapitelių pradėjo statydinti pats pirmutinis 
Prezidentas, Jurgis Washingtonas, 1793 metais.

Kaip tik pastatas buvo baigtas 1811 me
tais, prasidėjus Amerikos karui su Anglais, jis 
buvo užpuolusių Anglų apdegintas 1814 metais.

šaliai didėjant, ir Kapitolius didinta: da- 
statyta šoniniai priedai 1851 metais ir tuomi 
centralinė dalis buvo baigta. Bet ir to neužte
ko, ir 1857 ir 1859 metais dadurta dabartiniai 
Senato ir Atstovų Buto sparnai, kurie bendrai 
sudaro visą tą didingą pastatą.

Virš to visko, dar 1865 metais pastatyta 
didžioji Domą, viršutinė dalis, apvalusis bokš
tas. Domą yra 287 pėdų aukščio nuo apačios. 
Ji padaryta iš geležies ir sveria 8,999,200 tonų. 
Padirbdinta taip kad šaltame ore gali susitrauk
ti ir šiltame skėštis tiek kiek atmosferos pakei
timai reikalauja, neplyišdama. Ant pat viršaus 
bokšto stovi Laisvės Stovyla, 19 pėdų ir 6 co
lių aukščio, ir visas aukštumas Kapitoliaus to
kiu budu iškyla iki 307 pėdų.

Kapitoliaus Namas turi 751 pėdų ilgio, 350 
pėdų pločio, ir užima 8į4 akrų žemės plotą.

Apvaikščiojęs gerai aplinkui Kapitoliaus 
Namą iš lauko iš visų pusių, rūpinausi ineiti į 
vidų ir apsilankyti Senato ir Atstavų Buto po

sėdžiuose, kurie prasideda 12 valandą dienos. 
Svarbu juose dalyvauti, juk tai musų išrinkti 
Senatoriai ir Atstovai ten sėdi, mes jiems algas 
mokam ir į tas vietas pasiuntėm kad padarytų 
mums įstatymus....

Kapitelių lanko, dairinėjasi būreliai žmo
nių, daugiausia jaunesnių žingeiduolių, matyt 
atvažiavusių iš kitur, taip kaip aš.

Ineinu į Kapitoliaus vidų per pat didžią
sias duris, gavimui viso įspūdžio kokis galima 
gauti į tokią vietą inėjus. Priešakiniai rytinė
je pusėje esanti laiptai vedanti į Kapitelių iš 
šalių išpuošti akmens pavidalais, vaizduojan
čiais ankstyvą kolonistų istoriją, kovą ir nuga
lėjimą Indijonų.

Inėjus į vidų, žmogus pasijunti kokioje tai 
lyg užžavėtoje vietoje: sustoji ir dairaisi, im
damas į save viso to vaizdo sukeltą įspūdį. Pa
sijunti lyg kokioje šventinyčioje,- kur reikia ir 
skrybėlė nusiimti ir visame rimtume susikaup
ti, stebėtis ir gėrėtis. Ta vieta yra pats vidu- 
ris, centras, virš kurios kyla tas jau apsakytas 
bokštas-doma. Ta centralinė dalis nėra labai 
didelė, bet didelė, ir visai apvali, vadinama Ro
tonda. Rotundos sienos aplinkui išpuoštos la
bai dideliais piešiniais iš Amerikos istorijos — 
nuo Kolumbo atradimo Amerikos iki Jurgio Wa- 
shingtono rezignavimo iš Amerikos kolonistų 
kariuomenių vadovybės, karą prieš Angliją lai
mėjus ir padarius Suvienytas Valstijas nepri
klausomomis (tada buvo tik 13 valstijų, dabar 
48). Be piešinių, toje apvalioje salėje stovi 
keliolika skulptūros padarų pažymiausių Ame
rikos valstybės kūrimo istorijoje asmenų.

Nejučiomis galva ir akys keliasi Į viršų, ir 
tik užvertus galvą gerokai, pamatai tos Rotun
dos čiukurą. Tai tos Domos viršus. Ten gale
rijoje matosi vaikšto žmonių; pačios lubos iš
pieštos vėl kokiais tai paveikslais. Rotundos 
lubos-viršus yra 180 pėdų virš musų galvų, sto
vint apačioje.

šalinės salės, ir į Atstovų Buto pusę kai
rėn ir į Senato pusę dešinėn taip pat išpuoštos, 
išgražintos piešiniais ir skulptūromis, ko visko 
negalima butų aprašyti trumpame rašte. Ten 
kairėje, yra ir kita pusiau rotunda salė, kurio
je sutalpinta pažymus istorijoje įvairių valsti
jų! asmenys, iš marmuro nukalti.

Apsidairęs salėse kairėje ir dešinėje, bet 
visko smulkiau neapžiurėjęs, sumaniau įsilipti 
į pačią viršūnę tos Rotundos. Susiradęs laip
tus lipu į Domą-bokštą. Palipėjus kiek aukš
čiau granitinių sienų, paskui prilipi jau tiktai 
vienos geležies padarą, kas yra tos Domos- 
bokšto sutvarstymai ir dangčiai. Lipimas eina 
ir stačiais ir išsukinėtais plieno laiptais — ir 
reikia lipti taip aukštai kad pagaliau žmogų ir 
svaigulis ima, ir sušyli, ir širdis smarkiai pla
ka, nepratus po aukštybes karstytis.

Jurgio Washingtono Įdievinimas
Pagaliau dalipi ir tą galeriją Domos palu

byje; durys veda į Rotundos galeriją, kuri ei
na kiaurai aplinkui Rotundos palubį, geležinėm 
apvali grotelėm užtverta galerija, kad žmogus 
nenužengtų žemyn ten kur aš prieš kelioliką 
minutų stovėjau.... Iš čia gauni pamatyt ką 
vaizduoja tie piešiniai pačiose lubose-kanopoje 
šios Rotundos. Žemyn žiūrint žmonės matosi 
mažiukai. Ta galerija kurioje dabar atsiradau 
vadinama “kuždėjimo galerija”, dėl to kad ji 
skersai yra 65 pėdų platumo, bet, sakoma, žmo
nės vienas prieš kitą skersai stovėdami gali su
sikalbėti kuždėdami. Mat, čia balsas neturi kur 
pradingti, lubos plokščiai apvalios. Tos lubos- 
kanopa turi 4,640 ketvirtainių pėdų plotą, o jo
se išpiešta didelės figūros, kurių iš apačios ne
buvo galima pažinti, vaizduojančios fantastiš
ką garbę Jurgiui Washingtonui: jis sėdi gene
rolo uniformoje, su kardu, tarpe būrio moteriš- 
kų-deivių — tik jis vienas vyriškis; tos deivės 
supa aplink jį vainiku iš visų pusių. Tas pie
šinis pavadintas “Jurgio IVashingtono Apotheo- 
sis” — jo įdievinimas, išaukštinimas daugiau
sia kiek tik žmogišką esybę galima išaukštinti. 
Tai taip pagerbtas pirmutinis Amerikos kovoto- 
ias už laisvę, už nepriklausomybę, tas kuris bu
vo “pirmas karuose, pirmas taikoje, ir pirmas 
avo žmonių širdyse”. Jokiam kitam asmeniui 

iš Amerikos istorijos lapų, buvusiam ar busin- 
nam, toje kanopoje vietos nėra ir nebus.

Įdievino jį pati tauta, žmonės už jo dar
bus, kuris nežiūrėdamas visų kliudymų, trukdy
mų, kenkimų ir sunkumų viską nugalėjęs padė
to pagrindą šiai milžiniškai valstybei.

žemiau, kraštais to vainiko, kuriame Jur
gis Washingtonas sėdi, yra išpiešti paskiri fan
tastiški. asmenys vaizduojanti komerciją, lais
vę, agrikultūrą, mechaniką, jūreivystę, mokslą 
ir meną.

Gerai išstudijavęs Rotundos lubas, lipu j 
dar vienais laiptais aukštyn, į išlaukinį balkoną, 
pasidairyti paties mieste iš tos aukštumos kiek 
galima buvo Kapitoliaus bokštan dalipti.

TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

PACIFIKO uostuose, Vaka
ruose, didžiausias su j udimas: 
nuo Seattle iki San Diego lai
vų darbininkai dirba smarkiau 
negu dirbo karo laiku.

ITALIJA sudarė sutarti su 
savo amžinu priešu Jugoslavi
ja, ir rengiasi susitarti su Ru- 
manija. Todvi valstybės per
eina iš Prancūzijos bloko Ita
lijos pusėn, dėl to kad Pran
cūzija susitarė su Rusija.

FILMOS patinka ir puslau
kiniams žmonėms. Tik jas ro
do jiems daugiausia nesąži
ningi žmonės: filmas rodo vi
sai senas, surėžytas, ir prie to 
leidžia jas puse reguliario jų 
greitumo. Iš to laukiniai pa
sidarę išvadas kad baltojo 
žmogaus kraštuose nuolat lyja, 
ir kad žmonės serga, nes jie 
taip išlengva slankioja.

KARO ginklų tarpe iki šiam 
laikui pavojingiausias yra tor
peda. Jei tik per plauką bus 
kokia klaida, ji gali atsisukti 
ir susprogdinti pačius jos lai- 
dy tojus.

VIENAS greičiausia augan
čių biznių Amerikoje dabar yra 
laiškais susipažinimo biurai, 
kurie narių adresus pardavi
nėja nuo $1 iki $5. Tų biurų 
Amerikoje yra apie 100. Di
džiausias jų skelbiasi net 85 
laikraščiuose ir per 15 metų 
išaugo iki 30,000 narių.

PO 28 METŲ PARNEŠĖ. 
Mountville, V. Wa., motina 28 
metai atgal išsiuntė savo vai
ką parnešti iš mėsinės kepe
nų. Vaikas dingo. Dabar gi, 
į motinos namus, kuri gyvena 
jau Aleppo, Pa., ineina suau
gęs žmogus ir padeda ant sta
lo iš mėnesinės atneštas kape- 
nis. Moteris žiuri. Vyras pra
byla: “Tai, mama, kepenys, 
ko mane išsiuntei parnešti.... 
štai mano žmona. Aš per 28 
metus buvau užtrukęs An- 
chorage, Alaskoj....” Vaikas, 
mat, išsiųstas kepenų parneš
ti, pasiryžo nuo tėvų pabėgti.

Galima įsivaizduoti kiek skau
smo pergyveno motina vaikui 
dingus.

ALBANY, N. Y., vienam gy
ventojui tiek įgriso “spelini- 
mas”-slebizavimas jo pavardės 
kada reikia kur ją pasakyti, 
kad jis pagaliau davė savo 
pavardę ant rankos amžinai 
įtaturuoti ir kai reikia kur sa
vo pavardę pasakyti, jis paro
do ranką. Jo pavardė: Antho- 
ny Ogsodofčick.

BITININKAS John DeMuth, 
Batavia, N. Y., kiekvieną žie
mą savo bites išveža į Flori
dą, tikslu duoti joms saulės 
spindulius per ištisus metus.

..VISOKIAUSIŲ mokyklų pa
saulyje yra. Bet vagių mo
kyklos iki šiam laikui neteko 
girdėti. Bet štai iš Varšavos 
atėjo žinių kad Lenkų policija 
ja ten susekė vagių mokyklą, 
kurios mokiniai buvo vaikai ir 
augę žmonės. Mokykla jiems 
duodavo išlaikymą ir nuošim
tį nuo pavogtų daiktų, o mo
kytojai mokinius visada mo
kydavo kaip vogti kad nepa
gautų. Bet pakliuvo visi.

VILNIUJE šiais metais iki 
šiam laikui jau 15-ka bombų 
sprogo, kurios padarė nemažai 
nuostoliu.

KILGORE, Texas, viename 
kabinete dirba dentistas ir me
dicinos gydytojas, ne giminės, 
tik keturi metai atgal nepažy
stami susitikę, susigyvenę. Pa
sirodė kad jiedu viena diena 
gimę, vienu vardu ir ta pačia 
pavarde: Dr. C. T. Richard- 
son.

PRANCŪZIJOS vyriausybė 
pasikvietė Lietuvos vyriausy
bės atstovus būti Prancūzijos 
svečiais Paryžiaus Parodos lai
ku šią vasarą, nuo-Gegužės 1. 
Lietuva pakvietimą maloniai 
priėmė. Lankymosi tikslas — 
susiartinimas ir susidraugavi
mas.

Išėjus laukan, ten randasi daugiau žingei
duolių, daugiausia vaikiščių ir mergiščių, ku
riems tik ir patinka kur aukštumose laipioti.

Pačioje Domos viršūnėje, lauke, taipgi pa
daryta balkonas aplinkui visą bokštą, taip kad 
eidamas matai miestą iš visų keturių pusių: Iš 
pietų-vakarų teka garsi Potomac upė, į ją iš ry
tų įteka kita šaka vandens. Už upių matosi 
krantai, bet nelabai aukšti. Miestas guli Po
tomac upės slėnyje, ypač centralinė oficialė da
lis, kuri eina nuo Kapitoliaus į vakarus iki Lin
kolno paminklo. Visas slėnis yra žemas ir di
deli potviniai gali jį apsemti ; pačią pietinę dalį, 
kur matosi dirbtuvės, ir apsemia. Miestas pa
lengva kyla aukštyn į šiaurę ir rytus, bet ne
daug, taip kad nėra kalnuotas. Virš valdiškų 
namų aplink Kapitolių žiuriu suka ore Good- 
year zeppelinas, kuris skelbia Akrone dirbamas 
automobilių ratams apmavas.... Miestas iš čia 
taip sakant matyt kaip ant delno.

Miestas nuo šio Kapitoliaus matosi nudri
kęs į visas puses: gatvės nusitęsia lyg špykiai 
nuo stebulės.

Iš čia mačiau vietas kurias reikės lankyti, 
taip sakant pasirinkau ir nusižiurę jau jas, kad 
nereiktų jieškoti ir klaidžioti vėliau.

Jums gal bus nuostabu kai pasakysiu kad 
Federalei valdžiai, kurios centras Washingtonas, 
priklauso tik 69 ketvirtainių mylių žemės plo
tas.... Tai yra Kolumbijos Distriktas, kurio 
valdyba gyvena Washingtone ir yra prezidento 
skiriama. Prie šito ploto neturi nieko jokia 
kita valstija: jis yra sau autonomiškas plotas. 
Visi kiti Suvienytų Valstijų plotai priklauso pa
skiroms valstijoms ir jos valdosi sau autono
miškai. Šio distrikto gyventojai neturi jokios 
balsavimo teisės valdžios rinkimuose. Balsa
vimo laikui atėjus, turi vykti atgal į savo val
stijas balsuoti, kurie turi kur vykti.

Kaip visu keliu į bokšto viršūnę taip ir bok
šte, viduje ir lauke, ant sienų prirašyta tūks
tančiai vardų asmenų kurie čia laipiojo-lankė- 
si. Žiuriu ar neužtiksiu kur kokio Lietuviško 
parašo, bet nuodugniai nejieškojus nepatėmijau.

Pamanau sau: juk ir man dalis šio pasta
to priklauso, ir aš per virš 25 metus moku val
džiai visokius taksus, tai lai ir mano žymė čia 
pasilieka: užrašiau savo pavardę ir “Dirvos” 
vardą, ir kai užtiks tą parašą kiti Lietuviai, ku
rie ten atsilankys, ir, kaip aš, jieškos Lietuviš
kų parašų, jiems pasidarys smagiau....

Vargu teks man čia dar kada nors atsilan

Naujas Tautinis šokis PER TVORA

PASIŽVALGIUS
“Lietuvos Aidas” Kaune Ba

landžio 7 d. patalpino šitokią 
įdomią žinutę:

PRIIMTAS TAUTINIS ŠOKIS
Vakar Karininkų Ramovės 

seniūnų tarybos posėdyje, da
lyvaujant ekspertams muzi
kams ir baleto žinovams, bu
vo konkurso keliu pripažinta 
pirma premija muzikui Stasiui 
Šimkui už pateiktą tautinį iš
kilmingos eisenos pobūdžio, šo
kį. Tą šokį galutinai parengs 
baleto artistas Vasiliauskas. 
Konkurse dalyvavo 5 asmenys.

Tai pagaliaus dar kas nau
jo Lietuvoje. Apie tai “Dir
vos” skaitytojai turėtų prisi
minti, nes “Dirvos” redakto
rius savo aprašymuose Kelio
nės Lietuvoje apie metas laiko 
atgal paminėjo jog Gen. V. 
Nagevičius jam pasakojo apie 
savo sumanymą parūpinti Lie
tuviams naujus tautinius šo
kius. Tuos šokius, sakė Gen. 
Nagevičius, turės pradėti įgy
vendinti Lietuvos karininkai.

Taip ir pradėta. Karininkų 
Ramovė yra Lietuvos karinin
kų namas-klubas. Gen. Nage
vičius yra vienas iš tos Ramo
vės seniūnų.

Smagu girdėti kad pirmuti
nį tokį naują tautinį šokį pa
ruošė ir mums Amerikoje ži
nomas kompozitorius St. Šim
kus.

Baleto artistas, kuris tą šo
kį galutinai parengs ir įves
dins, Jonas Vasiliauskas, yra 
brolis Povilo Vasiliausko, dir
bančio “Dirvos” spaustuvėje.

Filmininkams bus proga pa
rodyti Amerikiečiams kaip tas 
šokis šokamas, kuomet kitą 
kartą važinės su naujomis Lie
tuvos filmomis.

NESENAI mirusieji: Ameri
koje Dr. Mikas Bagdonas, pa
ėjo iš Krosnos, Marijampolės 
apskričio. Mikas Petrauskas, 
Amerikiečiams žinomas, miręs 
Lietuvoje, paėjo iš Dusmenų 
par., Trakų apsk.

kyti, pamaniau sau, ir palengva lipau žemyn, 
nes jau artėjo laikas Kongreso posėdžio prasi
dėjimo. ( Bus daugiau.)

Štai Kas Naujo! 

BAUDŽIAVA 
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

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

už numažintą kainą!

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — 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 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

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

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė, Cleveland, Ohio

SENIAU IR DABAR
1.

žalias kaimas toks malonus. 
Auga beržai, ąžuolai;
Čia sodybas lūšnos puošė 
Kur gyveno mus tėvai.
Buvo gryčios menkos, žemos, 
O langeliai taip maži, 
Bet iš jų išėjo žmonės 
Idealizmo kupini.
Daug namelių svyra žemėn, 
Etnografai juos fiksuoja, 
Steigiamam oro muzejui 
Kaune kvartalus rikiuoja....

2.
Aušta rytas vis skaidresnis, 
Daug, oi, saulės bus matyt. 
Kyla kaimas iš po karo, 
Baigia lūšnos jau išnykt.
Jaunoji karta gyvena 
Erdviuos, gražiuos pastatuos, 
Pasisėmę ūkio mokslo 
Su ryžtumu dirbs, dainuos.
Trij ų liepsnų—darbas mielas 
Tėvų žemei tik padės, 
O žaliasis mus jaunimas 
Vien laimėjimais žydės!

“J.K.” V." Ramutis.

DĖDĖS ANUPRO VIRVE- 
GRAMAS Iš LIETUVOS

“Lietuvos Ūkininko” keliau
tojas ir radio pasakorius Dėdė 
Anupras skelbia:

Tai dabartės, vaikučiai, at
ėjo Apriliaus čėsai ir vieni ki
tus apgauna. Vyrai apgauna 
moteris, o moterys vyrus, ir 
dar taip apgauna kad kartais 
visi kišėni j lieka tušti.

Lietuviukai šnekant, tai šis 
mėnesis vadinasi Karvelis, tik 
ne tas ką dvarą turi, ale toks 
paukštis tinginys.

šitą mėnesį tirpsta sniegas, 
tirpsta ir visų kišenėje pinigė
liai, tirpsta pašarai, tirpsta 
grudai aruoduose, tik vienos 
bėdos netirpsta, ba jos bėdino 
žmogaus galvoj šiltai guli.

šį mėnesį atsileidžia žiemos 
šalčiai, atsileidžia jaunų mer
gelių užšalusios širdys, atsilei
džia ir vyrų širdys ant savo 
surūgusių žmonų.

Aio mėnesio planeta yra avi
nas. Todėl šį mėnesį gimę vy
rai yra avino galvos, o mote
rys, šį mėnesį gimusios, labai 
gudrios. Jos visokiais sijonų 
šniūreliais susirišusios vyrus 
kerpa kaip avinus. Visa lai
mė kad per mano malonę gali
ma avingalvystės išvengti ne 
tik šį mėnesį, bet ir visą čėsą. 
Tik pasiklauskit mano rodos.

A. ALEKNA “Vienybėje” 
iškelia štai ką. Sako jis:

Kruvinoji Stalino drama, 
prasidėjus pereitų metų Rug
pjūčio mėnesį, dar vis tęsiasi. 
Vyriausių komunistų vadų su- 
iminėjimas nepaliauja.

Ne veltui žymusis komunis
tų vadas Bucharinas, kai dar 
buvo pilnoje galioje, prieš ku
rį laiką pareiškęs:

“Pagal musų tvarką, yra 
dviem partijom vietos šioje 
šalyje, vienai valdyti, o kitai 
būti kalėjime..”

Ir netenka spėti kad Bucha
rinas mane kad jis priklausė 
tai partijai kuri turi sėdėti ka
lėjime.

1
PICBURKE

Petras: — Kas tas per vie
nas kuriam tu skrybėlę pakė
lei?

Simas: — O, tai mano bar- 
zdaskutis. Jis pardavė man 
butelį plaukų atauginimui vai
stų koks mėnuo laiko atgal, tai 
dabar kada tik aš jį susitinku 
pakeliu skrybėlę parodyt jam 
kad jis mane apgavo.
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JONAS T. DE RIGHTER 
PAGERBTAS

Keliauja Lietuvon
Keturios Clevelandietės iš

važiuoja paviešėt Lietuvon šią 
vasarą — Aldona Garkauskai- 
tė, Natalie Kazlauskaitė, Mag
dė Kazlauskienė ir Domicėlė 
Macyauskienė.

Jos išvyksta Gegužės 1 d., 
laivu Britannic. Laivakortes 
ir dokumentus parūpina joms 
“Dirvos” agentūra. Visos va
žiuoja Į Suvalkiją, nors pas
kui aplankys ir visą Lietuvą.

Keleivės paspės nuvažiuoti į 
Londoną Į Anglijos karaliaus 
vainikavimo iškilmes, paskui 
per Klaipėdą Įvažiuos Lietu
von. Gryš per Berliną ir Pa- 
ryžių.

LANKĖSI CHICAGIEČIAI
Praeitą sekmadienį Cevelan- 

de lankėsi Chicagiečiai M. Pal- 
lock su žmona, čia gyvena jų 
ištekėjus duktė. Ponai Pal- 
lock yra geri “Margučio” rė
mėjai.

ORGANIZUOJA AUDĖJUS
Clevelande pradėta organi

zuoti audinyčių darbininkai po 
vadovybe CIO unijos, pageri
nimui gyvenimo sąlygų. Vie
tinis organizavimo direktorius 
J. R. White skelbia kad darbas 
bus varomas pirmyn ir organi
zatoriai pasiliks čia iki visi 25 
tūkstančiai įvairių audėjų ne
bus suorganizuoti.

Balandžio 17 d. atsibuvo au
dėjų atstovų susirinkimas, ka
me dalyvavo virš 400 asmenų. 
Kitas susirinkimas bus laiko
mas penktadienį, Balandžio 23.

SERGA
Jonas Petrauskas, Liet. Pi

liečių Klubo sekretorius, ser
ga, randasi Huron Road Ligo
ninėje.

Taipgi persirgo biznierius J. 
Blaškevičius. Dabar jau tai
sosi.

PRAŠO PARAMOS
Streikuojanti Dili Mfg. Co. 

darbininkai atsišaukia į visuo
menę prašydami paramos. Jų 
streikas tęsiasi jau dvi savai
tės. Priduoti galima į

U. A. ’Vorkerą of America, 
Local 253, 871 Ę. 79 St., Cle
veland, O.

Lietuvių salė praeitą sekma
dienį, Balandžio 18, aidėjo gra
žiais žodžiais, pagyrimais ir 
pageidavimais Clevelando Lie
tuviui, Jonui T. DeRighter 
(Deraitis), Ohio Valstijos Sei
mo atstovui iš Cuyahoga ap 
skrities. Tai buvo jam pager
bti banketas, laimėjus antrus 
rinkimus į Ohio Legislaturą.

Šį banketą surengė Lietuvių 
Moterų Klubas išvien su Lie
tuvių Universiteto Klubu, ku
rio nariu DeRighter yra.

Lietuvių viršutinėje salėje, 
kiek tik telpa, buvo prisėdę 
svečių, Lietuvių ir kitataučių, 
viso apie 300 asmenų.

Po vakarienės, Ona Miheli- 
chienė, Moterų Klubo pirminin
kė, pradėjo kalbų programą, 
pati plačiai nupieškdama Jono 
DeRighter gyvenimą, iš ko 
daugelis pirmą kartą patyrė 
kad šis veiklus Lietuvis yra 
gimęs Anglijoje, ir penkių me
tų būdamas, su tėvais atvyko 
į Clevelandą. '

Ši valdiška vieta nėra jam 
pirmutinė: prieš kelioliką me
tų, kada Fred Kohler buvo 
miesto mayoru, Jonas turėjo 
šerifo padėjėjo vietą. Prieš 
kelis metus Jonas DeRighter 
buvo išrinktas Lietuvių Tau
pymo ir Paskolos Draugijos 
direktorium, kuriai ir dabar 
sekretoriauja, ir vra Lietuvių 
Demokratų Klubo pirmininkas.

Valstijos Atstovu buvo iš
rinktas pirmą kartą 1934 me
tais, dviem metam, ir dabar 
vėl, praeitą rudenį, išrinktas 
antram terminui. Legislatu- 
roje jis yra finansų komisijos 
nariu ir Taupymo ir Paskolos 
Draugijų bankinės komisijos 
pirmininku.

Baigus savo kalbą, p. Mihe- 
lichienė perstatė toastmasteriu 
Dr. Joną T. Vitkų, Universi
teto Klubo pirmininką, kuris 
vedė programą toliau.

Ohio valstijos gubernatorius 
pats negalėjo pribūti į šį ban
ketą, taigi prisiuntė sveikini
mo telegramą, ir savo atstovą, 
Daniel W. Duffy, kuris guber
natoriaus įgaliotas pasakė gra
žią kalbą.

Sekantis buvo perstatytas 
Valstijos Atstovų Buto kalbė
tojas, Frank Uible, su kuriuo 
Jonas DeRighter darbuojasi.

Po to sekė kalbos kitų: Fe-

Jonas T. DeRighter

lix T. Matia, Teisėjas Stanton 
Addams, John Murphy, De
mokratų partijos sekretorius 
Cuyahoga apskrityje, Poni E. 
Brown, Adv. P. V. Česnulis, 
K. S. Karpius, Eddy Jakubs, 
John L. Mihelich, Chester G. 
Zuris, lVilliam J. Kennedy, val
stijos sekretorius.

Pagaliau dar kalbėjo p. Mi- 
helichiene, kuri įteikė Jonui 
T. DeRighter dovaną, puikų 
rankinį laikrodėlį, atminčiai.

Pakviestas kalbėti pats De
Righter, padėkojo visiems už 
dalyvavimą, prijautimą, ir to
kią netikėtą gausybę apie jį 
pasakytų gražiu minčių.

Programą baigė Dr. Vitkus 
perstatydamas supažindinimui 
kitus dalyvavusius svarbesnius 
asmenis ir gimines. Bankete 
kartu dalyvavo ir poni Susan 
DeRighter.

Po programo buvo smagus 
šokiai ir vaišės iki vėlumai.

Buvęs.

LANKOSI UŽDAVINYS
Gryždamas iš vakarų, tre

čiadienį Clevelande sustojo p. 
Vincas Uždavinys, Vilniui Va
duoti Sąjungos delegatas. Jis 
palengva traukia į rytus ir Ge
gužės pabaigoje išplauks Lie
tuvon.

P. Uždavinys aplankė Ame
riką labai plačiai, buvo pasie
kęs net Kaliforniją, ir visur 
stengėsi aplankyti Lietuvius, 
sakė jiems kalbas apie Vilnių 
ir to pavergto krašto brolius, 
ir gavo aukų Vilniaus vadavi
mo reikalams.

Prieš apleidimą Amerikos 
dar lankysis Kanadoje, Gegu
žės 2 d. kalbės Montreale.

Clevelandiečiams taria savo 
atsisveikinimo žodį, “Sudiev".

Jusu Draugai
VĖL TURI TELEFONUS

# Dauguma jūsų draugų kurie buvo pri
versti atsisakyti turėti savo namuose tele

foną kuomet laikai prasti užėjo, dabar ir 

vėl ji Įsivedė. O kaip su jumis? Ar no
rėtumėt kas mes vėl jj jums i namus grą
žintume — kad galėtumes vėl su savo kai
mynais ir draugais pasikalbėti ir jie su ju
mis? Dabar kaštuoja visai mažai.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

KIEKIENAM REIKIA TELEFONO

IAJ
; AUKOS DARŽELIUI

_____
LRKSA. 121 kuopa, 

Springfield, UI. $4.00

APIE RASTUS BE 
GALVŲ LAVONUS
Clevelando Policijos Virši

ninkas George J. Matowitz pri
siuntė “Dirvos” redakcijai se
kantį laišką:

“Nuo Rugsėjo 23, 1935 me
tų, paskirose miesto dalyse, 
buvo rasta septyni lavonai, nu
žudyti nežinomo asmens ar as
menų. Tos žudystės buvo lai
kraščiuose išgarsintos “Kings- 
bury Run žudysčių” pavadini
mu. Bet nekurie tie lavonai 
buvo rasta kitur. Nors nuo
dugniai tyrinėta, iki šiol ne
susekta jokių piktadarių.

“Kaip vyrų taip ir moterų 
lavonai buvo sukoneveikti, su
pjaustyti ir jų lyties ženklai 
išpjaustyti. Išrodo lyg tas žu- 
dystes atliko tas pats asmuo.

‘Tš to fakto kad širdis ir 
arterijos ir gyslos buvo tuščios 
be kraujo, labai aiškiai Įrodo
ma jog žudystės buvo atlikta 
kur kitur ir lavonai išmesta 
tose vietose kur jie rasti. Jei 
žudystė butų papildyta suradi
mo vietoje, butų rasta kraujo 
žymės ten pat žemėje.

“Mes tikime kad kas nors 
daugiau be paties žudytojo 
galėjo patėmyti kur nors pra
lieto kraujo žymes kur nors 
apie tą laiką kaip tie lavonai 
buvo surandami, bet nepasi
stengė pranešti policijai.

“šiuomi mes kreipiamės per 
laikraščius į jų skaitytojus, 
jeigu kurie prisimena kur nors 
matę daug kraujo, arba turi 
kokių informacijų, nežiūrint 
kaip bereikšmės jos galėtų iš* 

Į rodyti jiems tame reikale, vis- 
tiek prašom suteikti informa
ciją policijai, ar tai žodžiu ar 
raštu, asmeniškai ar slaptai, 
parašant George .J. Watowitz, 
Chief of Police, arba John 
Stveeney, Chief of Detectives, 
o informaciją suteikusių žmo
nių asmenybė bus užlaikoma 
paslaptyje.

“Mes tikime kad kiekvieno 
gero piliečio pareiga yra gel
bėti policijai sulaikyti pasikar
tojimą tokių žiaurių žudysčių.”

i ŪKININKAMS PASKOLOS
Federalės valdžios ūkininkų 

; gelbėjimo administracija iš Co- 
i lumbus, Ohio, praneša kad vėl 
galima gauti pinigų paskoloms 
ūkiams palaikyti Ohio valsti
joje. Paskola bus teikiama iš
tirtiems ūkiams, pirkimui ūkio 
padargų, galvijų, pašaro, sėk
lų ir trąšų ir kitiems pana
šiems tikslams.

Informacijų apie tai galima 
gauti parašant laišką j:

U. S. Dept. of Agnculture 
Resettlement Administration 

Division of Information
Indianapolis, Ind.

VYKSTA Į YOUNGSTOWN
šį sekmadienį buris Cleve- 

landiečių menininkų vyksta į 
Youngstowną, kur Lietuvių pa
rapijos salėje suvaidins du 
veikalu: tragediją “šv. Ger
maną” ir komediją “Nesiprie
šink”. Vaidintojus pavėžės sa
vo automobiliais Salasevičiai, 
B. Urbšaitė ir Juozas Navars- 
kas.

GROSERNĖ Parsiduoda

■ už visai mažą kainą, Lietuvių 
i kaimynystėje. Kartu ir mėsos 
: parduotuvė. Klauskit:

BO. 3O35J arba PO 6372 
po 7 vakare.

VAIZDAS IŠ GREAT LAKĘS EXPOSITION

CLEVELAND, O. — Jura iš su
virs 12,000 plevėsuojančių vėliavų, 
tarp jų ir vėliavos daugybės įvai
rių tautų ir visų Valstijų, pasitiks 
penkis milijonus lankytojų, kurių 
tikima sulaukti šių vasarų Didžių
jų Ežerų Ekspozicijoje, tarp Gegu
žės 29 ir Rugsėjo 6.

Vėliavos bus dideles ir spalvin
gos, apie 25 per 40 pėdų didumo.

Pagerbimui Didžiųjų Ežerų sri
ties valstijų kurios lošė svarbia 
rolę išvystymui šios srities bus pa
gaminta specialė vėliava, apimanti 
Didžiuosius Ežerus.

sės šimto tautų įstaigos, tarp jų 
ir Lietuviškos. Atsilankant tautų 
diplomatams, tam tikromis dieno
mis bus duodama pirmenybė ir ta 
sritis bus ypatingai išdabinta tos 
tautos vėliavomis.

Vėliavos bus kasdien užžiurimos 
kad butų švarios ir nesuplyšusios 
visą Ekspozicijos laiką.

KAIP TAKSAI AIK- 
VOJAMI

Cuyahoga Tax League pra
neša sakantį:

“Eina paskalai kad Cleve
lando mokyklų mokytojos sto
ja į vietos politišką lauką su 
gausiu pinigų fondu ($25,000 
suma paminėta) visokiems po
litiškiems tikslams.”

The News, April 13, 1937.
NEMOKĖTI TAKSAI — PA

VOJAUS SIGNALAS
Dabar esanti užsivilkę ne

mokėti taksai Cuyahoga aps
krityje yra toli nuo gerovės. 
Visam apskrityje randasi 383,- 
427 sklypai žemės, iš ku
rio skaičiau 193,670 negali ir 
nemoka nejudamo turto tak
sų. Virš 50 nuoš. yra užsivil
kę dėl negalėjimo mokėti. Tas 
reiškia kad kas antras sklypas 
žemės nemoka taksų — DA
BAR — ir visa taksų našta 
tokiu budu puola ant tų kurie 
moka taksus.

Išviso užsivilkusių taksų šia
me apskrityje yra $87,276.584 
sumoje, arba penkiais milijo
nais daugiau negu buvo perei
tą metą.

Nemokėtų taksų pavojaus 
ženklas geriausia pasimatys iš 
šių palyginimų: 1924 metais 
užsivilkusiu taksų buvo $8,- 
087,689, o'1914 m. tik $751,- 
469.

Todėl, sako Cuyahoga Tax 
League, reikalinga palengvinti 
taksu naštą kad nejudamo tur
to savininkai galėtų išsimokė
ti savo taksus.

Taksų rata Clevelande ir jo 
priemiečiuose dabar yra auk
ščiausia negu kur kitur vals
tijoje, ji turi būti sumažinta, 
nes kada nors neužilgo visa 
taksų mašinerija turės sulūž
ti, o to pasekmėje bus negeis
tinas netekimas namų, biznių 
ir ineigų! — sako Cuyahoga 
Tax League.

REIKALAUJA VAIKINŲ
United Statės Army Recruit- 

ing Service, kurios ofisai ran
dasi apatiniame aukšte, Sena
me Pašte, Clevelande, praneša 
kad reikalinga į kariuomenės
tarnybą jaunų vaikinų:

50 vaikinų reikia į Fort 
Knox, Texas, 50 — į Ft. Har- 
rison, Ind., ir 50 — Į Ft. Hay- 
es, Ohio.

Priimami pavieniai, tarp 18 
ir 35 metų amžiaus, trijų me
tu tarnybai.

Į DELLA C. JAKUBS Į
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) Į 

Vežimai ligoniams pervežimui Į Hgonbučius. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. Į

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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SAMAS JE WELRY
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.

nrrniiiHTTrrtiiimiiniimininrrTTiinmKimiirm

Kitų šalių vėliavos puoš Pasau
lio Gatvių skyrių, kur bus apie pu-

MOKSLAS PADIDINA BALSO ĮTEKMĘ

Nors dažnai balsas praeity
je ir buvo didelė įtekmė įvykių 
pakreipimui, bet šiais laikais 
jis yra dar svarbesniu. Mok
sliški išradimai ir patobulini
mai yra to priežastimi. Nes 
visai taip nesenai dainininko, 
artisto ar kalbėtojo klausyto
jų skaičius buvo labai apribo
tas, kadangi nebuvo galimy
bės iš toliau juos išgirsti. Bet 
šiandien balsas galima girdėti 
net iš tolimiausių pasaulio 
kraštų.

žmonės patogiai sėdėdami 
savo namuose dabar gali klau
sytis operų perstatomų net 
tūkstančių mylių atstumoje. 
Jie gali išgirsti per radio per
statymą vėliausių veikalų, pir
ma negu jie perstatoma sce
noje. Minios tuo pačiu laiku 
šimtuose miestų bei miestelių 
gali matyti tą pačią filmą ir 
gėrėtis artistų balsais.

Tatgi šių dienų operos, sce
nos, filmų ir radio artistai tuo 
pačiu laiku turi ir daugiau ga
limybių pasisekimui ir didesnį 
atsakomingumą kaip kad turė
jo jų pirmtakunai. To prieža
stimi yra mokslas, kuris atida
rė jiems naujus kelius, ii’ su
teikė jiems galimybes paten
kinti tuo pačiu sykiu daugiau 
žmonių. Ir todėl tai artistai 
turi labai rūpestingai saugoti 
savo balsus, prižiūrint savo 
valgį, gėrimą ir rūkymą.

Užtat ir daugelis įžymių 
operos, scenos, filmų ir radio 
artistų nesenai pareiškė jog 
cigaretuose jie mėgsta lengvą 
užsirukymą, nes jie yra labai 
palankus jų gerklei. Tat pa
siremdami tuo jie ir pasirenka 
Lucky Strike cigaretus. Luck- 
ies yra lengvas užsirukymas, 
laisvas nuo tūlų šiurkščių er
zinančių priemaišų, kurie pa-, 
galba išimtino “It’s Toasted’’" 
proceso yra išvalomi. Be to, 
Luckies suteikia jums tokią 
pat gerklės apsaugą kokia su
teikiama ir garsiems operos, 
scenos, filmų ir radio artis
tams, kurių balsai yra jų tur
tas.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Wa.terbury, Conn.

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

PRANAS URBŠAITIS 
1525 Lakefront av. PO. 9548

$ M. Goodman

ŠEIMININKĖS, SKAITYKITE!
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 FURNIŠHING 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

■

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

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

šaliniuose 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 j mane telefonu arba asmeniškai.

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Avė. Cleveland IIEn. 6729

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra
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LIETUVOS MIESTELIAI c
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

0 _ 0

ŠILUTE

ŠILUTĖS ĮVAIRUMAI

Šilutė su savo 5,000 gyven
tojų yra po Klaipėdos miesto 
antra pagal dydžio apgyventa 
vietovė Klaipėdos krašte. Nors 
savo gyventojų skaičiumi jau 
seniai turėti] būti “miestas” 
(Lietuvoje yra daug miestų su 
žymiai mažiau gyventojų); vis 
dėlto dar tvarkosi ‘kaimo’ tei
sėmis, kas gyventojams ne
draudžia musų kaimo vadinti 
“miestu” arba “miesteliu”.

Šilutė yra pačiame Klaipė
dos krašto centre, patogioje 
vietoję prie didžiojo geležinke
lio Klaipėda-Tilžė linijos ir prie 
to paties ruožo plento. Be to 
iš čia Žemaitijos link veda pir
mos eilės plentas ir siauras ge
ležinkelis, kursai šiandien, mo- 
derninant susisiekimo priemo
nės mažai beturi reikšmės eko
nominiame musų krašto gyve
nime.

Be to, Šilutė yra prie Šyšos 
upės, kuria nuo santakos su 
Atmatos upe 5 km. iki Šilutės 
yra I eilės vandens tėkmė ir 
kaipo tokia gali būti naudoja
ma visų musų vidaus vandens 
keliais plaukiojančių laivų.

Šyša tai galima sakyt Šilutės 
arterija, jos “vartai i pasaulį”. 
Didžiausia dalis iš Vokietijos 
ir iš Klaipėdos visam pietiniam 
Klaipėdos kraštui, iš dalies ir 
vakariniai žemaiti j ai atvežan
čių įvairių įvairiausių prekių 
pareina į Šilutę vandens keliu.

Reguliarų susisiekimą tarp 
Šilutės ir Klaipėdos palaiko 
Trys dideli motoriniai laivai 
kurių kiekvienas du kartu per 
savaitę daro savo kelionę į abu 
galu.

Keleivių judėjimas vandeniu 
iš šilutian į Klaipėdą • dek palyn; 
ginti ilgo kelionės laiko, kursai 
traukiniu sumažėja iki vienos 
valandos, yra menkas.

Juo labiau šventadieniais eina 
gyvas laivų susisiekimas su 
Lietuvos Neringos kurortais, 
kur link tokiomis dienomis ke
liauja šimtai keleivių, ir einą 
iš Šilutės Neringos link laivai 
visuomet beveik yra perpil
dyti.

Didžiausios ūkiškos reikš
mės visai apielinkei turi didy
sis Šilutės savaitinis turgus, 
atsibunąs kas antradienį. ■ čia 
žvejai garlaiviais ir valtimis 
atgabena savo lobį; valtimis 
atgabenamos ir įvairių įvai
riausios daržovės, kurios, tur 
būt, niekur kitur neuždera 
taip gerai kaip Kuršių pama
ryje. Daugiausia šita ūkio 
šaka užsiima moterys, neg vy
rai yra užimti kitais dalykais, 
daugiausia žvejyba.

Šilutė visai apielinkei, kur 
daugiausia varoma žemės ūkis 
ir žvejyba, yra centras par
duoti savo gaminiams, o čia 
yra visa Šilutės miestelio reik
šmė. Ten žemininkai ir žve
jai gali parduoti savo lobius 
ir gauna pirkti visako ukiui 
reikalingo.

Pramonės Šilutėje mažai, čia 
pirmoje eilėje veikia minėtas

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

šioje vaistinėje užlaikomi vi
sokias namines ir importuota1 
gyduoles nuo visokių ligų, kaii 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visok’ų žaiz 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi- Į 
durių, užkietėjimo vidurių, ko 
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė 
jimų, visokių lytiškų ligi], nėr 
viškumo, nemigės ir visokių k' 
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 St. Cleveland. O 
Telef. ENd. 8533 ENd. 853-' 
A O tieka atdara 7 dienas savaitėle 

didelis privatinis miškui pjau
ti malūnas, kur dirba iki 80 
darbininkų.

Pereitais metais įsisteigus 
akcinė bendrovė pastatė mo
dernišką spirito varyklą, di
džiausią Lietuvoje, čia apie
linkės bulvių augintojai dabar 
gali parduoti savo produktus, 
kas iki šiol buvo neįmanoma.

šiaip be smulkių dirbtuvėlių 
didesnių įmonių Šilutėje nėra.

Su savo gražiomis apielin- 
kėmis ir švariu miesto parku 
ir tūkstančiais medelių apso
dintomis gatvėmis ir promena
domis Šilutė turi tikrą vasar- 
vietės-kurorto išvaizdą, juo la
biau kad vietoje yra ligoninė 
su prityrusiu specialistų apa
ratu ir penkiais gydytojais 
mieste.

Dėl to Šilutėje metai po me
tų vis daugiau apsigyvena pen- 
sijuotų valdininkų, piniguočių, 
žodžiu žmonių kurie neturi gy
venimo rūpesčių ir kurie čia 
gyvena iš pinigų.

Paskutiniu laiku pristatyta 
daug vienbučių gyvenamų na
mų ir vilų, taip kad Šilutė 
šiandien yra tikra poilsio ir 
atsigaivinimo vieta.

šiais metais švietimo minis
terija pradės statyti modesni- 
nius .Lietuvių gimnazijos rū
mus Šilutėje.

Šilutės naujausia pramonės | 
Saka yra laivų statybą. Deja, j 
mažieji laiveliai-valtys čia jau 
statomi iš senų laikų. Bet 
moderninių laivų statyba pra
sidėjo tik prieš keletą metų.

“L.A.”

BERNAS NUŽUDĖ 
ŪKININKAITĘ IŠ 
MEILĖS, IR PATS 

NUSIŽUDĖ
Dvarelių kaime, Grinkiškio 

vai., Kėdainių apsk., ūkininko 
K. Biržanausko bernas Pranas 
Burda, 37 metų amžiaus, nu
šovė seimininko seserį Teklę, ( 
36 metų, ir pats nusišovė.

Paaiškėjo- kad ši tragedija 
įvyko dėl meilės. Burda tar- Į 
navo pas Biržanauskus apie 6 
metus. Jis mylėdamas Teklę, 
tikėjo ją vesti ir gauti jai tė
vo palikto turto dalį, bet pasi
suko kitas jaunimis ir Teklė 
rengėsi tekėti už jo. “L.A.” į

ŽIAURI ŽUDYSTĖ 
RADVILIŠKYJE

Radviliškio inžinerijos bata
liono naujųjų kareivinių cen
trinio šildymo kūrikas civilinis 
tarnautojas M. Mačiulis ren
gėsi per Velykas surengti an
trosios savo dukrelės krikšty-. 
nas. Buvo žinoma kad Mačiu- į 
lis piniginėje turi apie 200 Ii- i 
tų pinigų.

Kovo 12 d. tos kareivinės 
pastogėje Mačiulis buvo ras
tas pasmaugtas ir peiliu su
badytas. Išaiškinta kad Ma
čiulį nužudė jo padėjėjas kar
eivis Liudas Pamparas. Norė
damas pasipelnyti, jis Mačiulį : 
nusiviliojo į pastogę, sakyda
mas kad reikia ten kaž kokį į 
vamzdį pataisyti, ir ten jį nu
žudęs pasiėmė pinigus. Karei
vinėse paliko sukruvintą mun
durą, užsimėtės milinę vien
marškinis nuėjo į miestą ir 
nusipirko naujus drabužius ir 
lagaminą. Kadangi jis tą die
ną buvo paleistas į atsargą, 
naujais drabužiais apsirengęs, 
rengėsi važiuoti į tėviškę, į 
Žagarę. Pasivėlino į trauki
nį, ir stotyje Pamparas buvo 
sulaikytas begeriąs degtinę.

Už šią žmogžudystę kareivis ; 
Pamparas Kovo 23 d. nubaus
tas mirties bausme. Nuteis-1 
tasis buvo padavęs Valstybės 
Prezidentui malonės prašymą, 
bet jo prašymas nepatenkintas 
ir mirties bausmė įvykdyta, j

PALEISTI iš kalėjimo Neu- 
manininkai Dressler ir Sišš, 
Klaipėdiečių kurstytojai, pa
reiškė kad jie vyksią į užsienį 
sveikatos taisyti.

ŪKININKAI Lietuvoje galės 
įsigyti lengvomis sąlygomis 
gerų sėklų, jų išsimainydami 
už pašarinius grudus, arba ga
lės pirkti už pinigus.

DIDELĖ ŽUDYSTĖ 
SLAVIKUOSE

šlavikuose, šakių apsk., bu
vo išžudyta našlės Bunikienės 
šeima. Paaiškėjo kad ta žu- 
dystė padaryta pagal iš ank
sto sugalvotą planą, žmogžu
dys, matyt, kurį laiką jau sto
vėjo prie gyvenamo namo ir 
laukė kada vaikai eis arklių 
šerti. Jonelis ir Augustinas 
apie 9 vai. vakare pasiėmę ži
bintuvą ėjo į tvarką, žmog- 
žudis nepastebimai nusekė pas
kui juos į tvartą ir ten Joną 
užmušė, o Augustiną sunkiai 
sužalojo, matyt manė kad is 
jis negyvas.

Apsidirbęs su jais, paėmęs 
jų žibintuvą, nuėjo į gyvenamą 
namą. Kambarin inėjęs, kirviu 
sudaužė _dar degančią lempą ir 
nieko netaręs smogė kirviu 
dukterei Mercelei, kuri už sta
lo siuvinėjo. Nepastebėjęs ma
žutės dukrelės Cecilijos, žmog- 
iudis priėję prie motinos ir 
pareikalavo pinigų. Atidavus 
jam 290 litų popieriniais ir dar 
kiek monetomis, sakė daugiau 
neturinti. Tuo metu žmogžu- 
dis smogė kirviu į galvą jai ir 
iškarto užmušė.

Atsigavus Marcelė nuslinko 
į seklyčią, dar įlipo į lovą, ir 
pastiro. Jai be kirčio į galvą 
dar buvo sukapota 
krūtinė.

Tvarte atsigavęs 
nas, perskelta galva,
buvo matyt smegenys, kieme 
palikęs klumpes, basas dar 
stengėsi nubėgti pas kaimyną 
A. šiaulaitį, bet neprataręs nei 
žodžio pargriuvo. šiaulaitis, 
supratęs kokis reikalas, su po
ra vyrų atbėgo į įvykio vietą. 
Tvarte gulintis Jonelis dar ra
stas gyvas, bet tuoj mirė. Mo
tinu. buvo negyva. Marcelė 
taip pat gulėjo sustirus lovoje.

Jauniausią mergaitę tik po 
daug pastangų surasta po vie
ša lova, kur ji nusidavė esanti 
negyva.

Bunikienė gyveno .gana pa
siturinčiai, ir pinigu- turėjo,:

žmogžudis pasinaudodamas 
tamsa pabėgo nepastebėtas. Jo 
susekimą apsunkino ir ta ap
linkybė kad rytą pradėjo smar
kiai lyti ir tuo deformavo jo 
pėdsakus sniege. “L.A.”

petys ir

Augusti- 
iš kurios

pĮIPPODROMg FLORIDOS PADANGĖJE
“The Woman I Love”
Pripažinti geriausiais kaip teatrų 

lankytojų taip ir kritikų, filmų ar
tistai, Paul Muni ir Miriam IIop- 
kins, dabar tapo suporuoti filmoje 
“W0MAN I LOVE” (Moteris Ku
rią Aš Myjiu), RKO’s spektaklinia- 
me romansi" kartie paveiksle.

Nors šie abu artistai yra "pragar- 
ueję pastarais metais sau - paskirai, 
šiame paveiksle jie pirmu kartu 
suporuoti vaidinti vienas su kitu.

Jie abu turėjo toli • skirtingą pra
eiti, bet abu pasiekė pasižymėjimo 
tokiais pat keliais. Muni, gimęs 
Austrijoje, buvo teatralių tėvų sū
nūs, su kuriais jau vaikas būdamas 
laikas nuo laiko vaidindavo, ii- pa- j 
galiau pasiekė pas-ižymėjimo vai- i 
dindamas New Yorko teatruose.

Nauja garbė jam suteikta pasku- I 
tiniu laiku už jo ypatingą suvaidi- i 
nimą vadovaujamos rolės filmoje 
“The Life of Louis Pasteur”. Ju
damų Paveikslų Meno ir Mokslo 
Akademija pripažino jį geriausiu 
1936 metų suvaidintų veikalų akto
rium ir Minneapolis Journal nacio- 
naliu balsavimu artistų klausime 
taip pat rado jj pirmaeiliu artistu 
ir Muni gavo aukso medalį.

Miss Hopkins, duktė pažymios j 
Georgia valstijos šeimos, mokslui i 
ėjo keletoje parinktų Rytinių mo- į 
Ryklų, pradėjo vaidinimo karjerą i 
studentaudama, ir pasiekė Broad- 
v.-ay garbę baleto šokimo, vodevi
lio vaidinimuose, muzikalėse kome 
dijose ir dramatiškose rolėse.

Abu buvo, per eilę metų, pirma
eilių artistų eilėse Teatralėj Gildi
joj ir kituose artistų rateliuose New 
Yorke. Muni pirmutinis įstojo į 
filmas, nuvykęs į Hollywood anks
ti 1929 metais ir vaidinęs filmoje 
“The Valiant”. Miss Hopkins pir
miausia stojo prieš kamerą paveik
sle “Fast and Loose” metais vė
liau, Long Island studijoje.

Pradėję iš apačios, jie lipo auk
štyn, pasiekdami pačias aukštybes 
savo vaidinimais. Muni dalyvavę 
vadovaujamose rolėse fUrnose “Th( 
Storą- of Louis Pasteur”, “Dr. Soc- 
rr.tes”, “Ęlaeik Fury”, ir. paskiau
sia filmoje “Good Earth”, o Miss 
Hopkins . sckc.nčicBe i žinomose fil
iuose, “These Three", “Barbary 
Coast”, ir “Splendor”.

Filmoje ‘THE W0MAlį I LOVE- 
jiedu turi tur būt pačius drama
tiškiausias roles kokias jio turėjo- 
savo karjeros begiu. Muni vaiz
duoja nedrąsų, jautrų karo lakūną, 
nepopuliarų tarp savą draugi) ir ne- 

, pasitenkinusi :-avo .nepasisekimais. 
Misis Hopkins yra rplėjg jo žmo
nai. motei'es kuri nežinojo kas yra 
meilė iki ją shžavi; jaunas aviato
rius, kuris, kaip ji pervčlai patiria, 
patampa Muni’s artimiausias drau
gas mūšio fronte.

Veikalas yra labai patraukiantis, 
to jauno lakūno rolę varlina Louis 
Hayvvard, ir prie jų dar Veikia kiti, 
Colin Clive, Wally Allgribht, Mady 
Chrii’tians, Paul Guilfoyle, Owen 
Davis, Jr., Adrian Morris ir kiti.

lės

I

Bankinės Valandos: 
šeštadieniais, nuo

9:30 ryto — iki 2:30 po pietų
9:30 iki 12 valandos dienos

nereikės mokėti komiso, bonusų arba 

atnaujinimo duoklių.

Atsilankykit — leiskit mums parodyti 

jums dolariais ir centais kaip daug šis 
planas jums sutaupys.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn. valstijoje “Dirvos” pre 

numeratas užrašo žinomas tau 
tininkas Jonas Tareila, kreipki 

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

NAUDOKITĖS ELEKTROS PIGUMU IR 
PATOGUMU DABAR

NEW LOW RATES MAKE THE ELECTRICAL 
RANGE ECONOM1CAL

Elektros nauda darosi kasdien, 
reikšmingesne. Ne tik kad elek- į 
triški padargai kaštuoji mažiau 
negu pirmiau kada, bet taipgi nu
piginta ir pačios elektros kaina r.ą- ■ 
miniam naudojimu:, taip ka i one- | 
ravimas elektrišku naminm padar
gų atsieiną pigiau:1,. ‘ '

Dėl to, dabar yra daug ekono
miškiau naudoti elektrą valgio gą- , 
minimui. Vielos šeinunlp'kčšl'--pu į 
tirs kad ekonomiškiau yra- viKrtiašf 
valgio e’ėktros pagaTBū, f
kad elek‘-a pigesnė, bet gilinta ge

riau ir pagaminti, nes mažiau 
genda, susitraukia.

Prie to yra kitos priežastys šei
mininkei gaminti valgį šiuo budu. 
Elektra gamintas va gis /k-ra ska 
nesnij ir vienodesnis. Daigiau lai
ko sutaupoma,; nes nereikia stovėti i 
prie puodo ti- laukti, nes "viriptą1. ; 
automatiškai .pradedamas -ir -autd-J 
matiškai pasibaigia.

I-’rįe to.—yiĮtuvė-bun-a švari, nes 
. nėra' sųų<Tzjų,'įšvjUL".TJerertfib" ’var- 
'■gti'i- virtuvei -t-alytmtt, taigi, viskas 
.IlirtSU7 talko, y.Virtuvė būną; vėsų-pa*.r 
togi ir švari.

I

Nuo Redakcijos: Plačiai ži
nomas Clevelandietis, C. F. 
Petraitis, šią žiemą keletą sa
vaičių praleido Floridoje, šilta
me krašte, kur nebūna žiemos. 
“Dirvos” Redakcijai paprašius 
jis parašė savo kelionės įspū
džius, kuriuos skaitydami su- 
sipažinsit su dalimi Pietinių 
Valstijų, kur Lietuvių labai 
retas tepakliuva.

Rašo C. F. PETRAITIS.
Clevelandą apleidau Vasario 

11 d., 7:45 vai. ryto. Kelionė 
nuo namų per 89 mylių buvo 
labai bloga, nes kelias buvo 
vienas ledas, iki Delaware, O. 
Nuo Delaware iki Cincinnati, 
Ohio, jau buvo gerai važiuoti, 
ir tą miestą pasiekiau 5:50 v. 
vakare, kur ir apsinakvojau.

Vakare apžiurėjau šiek-tiek 
tą miestą, kur Sausio m. įvyko 
didelis potvinis. Man kas tai 
sakė kad Cincinnati labai kal
nuotas miestas: tai netiesa. 
Cincinnati pats centras stovi 
žemai, prie Ohio upės briau
nos, o kraštai miesto tęsiasi 
biskį į kalną, šiaip miestas 
kaip ir kiti Amerikos miestai. 
Ohio upė skiria Ohio valstiją 
nuo kitos, ir už upes jau eina 
Kentucky valstija.

Vasario 12 d. išsirengęs ke
liauti toliau, pasileidau auto
mobiliu per Kentucky kalnus. 
Kalnai tie nėra taip aukšti 
kaip Pennsylvanijos kalnai, bet 
tokiu keliu kaip per Kentucky 
tai neteko važiuot: tie keliai 
tiek išsiraitę kad rankos pa
skaudo nuo silkinėjimo vaira
vimo rato. Įsigėrusiam butų 
’abai bloga išsilaikyt ant kelio.

Vaizdai į šalis kalnais dai- 
rantis labai gražus, tik bėda 
nėra kada žvalgytis. Kalnai 
apaugę spygliniais ir lapuo
čiais medžiais, panašiai į Lie
tuvos mišką, ir labai akmenuo
ti, lyg akmenais aptupdyti. 
ĮKai kurie akmenys matyt net 
iutižę nuo senumo.

Pavažiavus į Kentucky per 
29 mylių, matosi gyventojai 
bar.do sau gyvenimą daryti iš 
ūkės, bet man labai rūpėjo pa
matyt kaip jie tą lauką apdir
ba, nes kalnai, r.ors neaukšti, 
bet labai status. Jei nori ar
ti ar akėti, ar ką atvežti iš lau
ko. atrodo kad prieš kalną už
traukti reikia vindo, o į pakal
nę plūgas ir pats gali begi. 
O gal jų asilai gerai gali lipti 
į kalnus visur matosi tik 
asilų ir mulų, arklių labai ma
žai darbe vartojama. Vieną 
asilėlį mačiau labai murziną, 
nabago nei akių nesimatė, tur
būt buvo maireris....

Ukėsc matyt daugiausia au
ginama avių, mat, avių snuku
čiai smailus tai jos išėda žole 
iš tarpo akmenų.

Ūkiu užvedimas visai Lietu

Leiskit Musų “TAUPYMO-MORTGECIUI” 
Sutaupyt Jums Pinigų ant Jūsų Namo
Musų “Taupymų Mnrtgečius” yra taip 
suplanuotas kad jūsų namas išsimokė
tų — visiškai pilnai — per vienuolika 
metų. Patogus, mėnesiniai mokėjimai 
numažins kartu sumą ir nuošimtį. Jei 
praveslt reikalus tiesiog su šiuo Banku

Ant Public 
Sąuare

fįrr

in the ©ity uf (Uleuelaith
INKORPORUOTA 1849

Narys Federa! Deposit Insurance Corporation

T

viškas, nes kožnas ūkininkas 
turi savo kieme didelį ar ma
žą prūdą, tik toli nesusilygina 
su Lietuvos ūkininkais savo 
gyvenimu. Tikrai maniau kad 
čia gyvenama juodukų, nes 
viskas labai panašu į jų gyve
nimą. Bet matau, vienur ir 
kitur ūkininkų vaikučiai laukia 
pakeliui autobuso paimti juos 
vežti į mokyklą, ir visi balti. 
Man puolė į mintį, gal čia ko
kie žemos klesos ateiviai gy
vena, ir sustojau vienoj vietoj 
paklausti kokios tautos čia 
daugiausia gyvenama. Atsakė 
jog tikri Amerikonai. Tada vėl 
vienas sau pamaniau, tai bus 
Indijonai. .. . Bet dasiprotė- 
jau, rodos Indijonų negirdėti 
apie šią vietą. Tėmijant dau
giau žmonėms į veidus pažys
ti kad tai visi balti žmonės.

Beje, dar tas žmogus man 
pasisakė kad jie ateivių-kita- 
taučių neįsileidžia. Tai gerai 
ir dr.ro, nes paskui galėtų ir 
juos išmokint taip gyvent.

Mes tankiai perkalbam kad 
Lietuvoj žmonės gyvena pras
tose bakūžėse; bet Kentucky 
valstijoje gyvena daug pras
čiau negu bent kur Europoje. 
Šeimos matosi visur didelės, o 
stubclka vieno kambario ir tas 
pats labai mažas. Nekalbu 
apie visus, bet didumą.

Kiek toliau važiuodamas pa
maniau kad jau netoli Florida, 
nes namukai paremti ant stul
pų, katė per sienas ineina ir 
išeina. Kitur sustojęs paklau
siau ar jau čia žiemos nėra? 
Atsakė, kai kada būna labai 
šalta; sako, pereitą žiemą sie
kė net 14 laipsnių žemiau zero.

Kasyklų apielinkei e atrodo 
^ar blogiau. Namukai sudėti 
iš tos pačios girios medžiu, į 
sasparas, iš lauko tarpais ap
lipyta moliu, šitie tai dar iš 
goriausių, o kiti namukai tai 
tik sužirglioti iš tų medukų, _o 
s’enos sukaltos iš mediniu dė
žių lentų, kaminai sukrauti iš. 
akmenų," bet cemento nėra,

Skaitykit * Skaityki'
“VIENYBĖ”. 
“MARGUTIS”.

“AMERIKOS LIETUVIS”

I
a PORA UDOS-INSURANCE 

reikalais kreipkits pas mane 
Gyvastie® andru'idni tl.ife Ins.) 
nntel. f«nuok>t dėl paaiškinimu

\ nd»*«nitai a namus nuo nerniės, 
tornadoa, taipgi namų baldus ir 
automobilius: prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimu ir pampinu kitokia 
andrnuda 7 ’ 7
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ja atnaujinti

C. F. Petraiti#
<5702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef HEnd 5699 

Jpie-u baiviasi jūsų

kai kurie ir apgriuvę.
Tai taip tikri Amerikonai ir 

neįsileidžia ateivių. Gal bijo 
kad neužkrėstų juos kultūra.

Vakarop pasiekiau kitą val
stiją, Tennessee, privažiavau 
Norris Dam (tvenkinį), .kurį 
statydino valdžia. Labai “įdo
mus dalykas, čia esantis val
dininkas aprodė man viską ir 
išaiškino kaip pigiai gali par
duot šio tvenkinio gaminamą 
elektros šviesą: pradedant su 
3 centais už kilovvatt valandą 
nueinama tik iki smulkučių 
skaitlinių. Jisai man aiškino 
kad savo penkių kambarių na
mą jis šildo elektra, degina 
lempas ir radio, ir viskam ki
tam kam tik namuose elektra 
reikalinga naudoja, ir mėne
siui atsieina tik tarp $5 ir $7.

A p s i n a k vojau Knoxville, 
Tennessee. (Bus daugiau)

Asmeniniai Lydimos

LJEW YORK-KLAIPĖDA 
pe& <5othenburgą, Švediją

Kas gali būt: malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus į iaivą New Yorke išlipti 

i? to oaties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę :určsite vykdami

1937 m. gegužes 29 d.
Iš Nevv Yorko Į Klaipėdą

Laivo nemainant

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—J ULY 2 D.
Iš Gothenburgc geležinkeliu per 
diją apie 7 valandas j Kalmarą. Iš 
maro. 1934 m. statytu garlaiviu 
rieholm ^pie 18 valandų į Klaipėdą.

uKSKURSijAS lJŽGYRĖ 
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 

.irb? S A Ė. raštinėse.

Šve- H
Kal-
Ma-

NEW VORKO
.. Gegužės 1
... . Geg. 15

Birželio 5
Birželio 9

KITI įsrLAUKIMAi IŠ 
GRIPSHOLM ..........
DROTTNINGHOLM 
KUNGSHOLM ........
DROTTNINGHOLM

SWED1SH AMERICAN LINE 
536 Fifth Avė. and 4 W. 51st Street

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

N. Y. City
181 N. Mchigan Av. 

154 Bovlston St.
107 Clifford St.
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THE RE1GN OF POLISH OPPRESS1ON UNCENSORED S 1 D E - G L A N C ES

Didžiausia šio pavasario naujiena APPI.IED BY THE
BY K. J. M.?

(Continued from lašt

POLISH ADMINISTRATION TO THE
IN THE VILNA REGION

DU ANTANAI
issue)

Vanagaitis ir Kvederas
taipgi LILIJA VANAGAITIENĖ ir D. KVEDARIENĖ (EAUKIUTĖ)

other 
escape

Or- 
the

to the totai number of 384. 
cultural society “Rytas” of the 
of Švenčionys (Sivieciany) has 
2 sections, the 

been closed by

Dainos — Cikagiško Komedija — Juokai — po visko to šokiai

10 others hav- 
the authoritiep. 
agricultūral as- 
been dissolved. 
which the cul-

Sekmadienį, Gegužes-May 2,
LIETUVIU SALĖJE

nuo 5:30 vak.

the Lithuanian population of this 
region. The sanitary, benevolent 
and sočiai vvelfare organizations in 
this section have ilot been spared. 
On December 4, 1936, the author- 
ities suspended the 
Centrai Committee.

The following by 
plėtė record 
made from 
times from 
cal Polish 
Thus 
ber 
lish 
23 
a

activity of the

no means com- 
facts has been 
sourees, some-

of the 
reliable 
the reports of the lo- 
papers and agencies.

Aidas” of Decem-
reports that the Po- 

November 
launched 

the Lith- 
that var-

Temykit! Įžanga Eus 40c. perkantiems iš anksto, 50c. prie durų.

EKSTRA!
Pas gerb. Spragilą į svečius 

atvyksta “Margučio ’ Dodytė 
Jeronimas ir Tetytė Darata. 
Jeronimas nupirks naujoj pa
rapijoj Collinwood’e visus lo
tus, ii- matysit kas atsitiks kai 
pas juos atsilankys gerb. Vale
rijonas su savo Sekretore.

Jūsų šonai pli.š iš juoko, bet 
taip turės atsitikti.

Pasiskubinkit įsigyti sau ti- 
kietus išanksto “Dirvos” admi
nistracijoj ir pas komiteto na
rius. Išanksto perkant bus po 
40 centu, tą pat dieną prie du
rų reiks mokėti 50c.

Kviečiami Akrono, Youngstowno, Lorain ir kitų apieiinkių Lietuviai
— Į ĮŲjJ y.n ■ ■ ii ■ ■ n mi a a 11 ąjj ■-a.ą-a į ra » « rjura-t a «A_«A ■ imi ja lį jajląį ■ miiuli ■ jįjjjj a ?J> AĮmįu ■■■■■■■■■■■«

SMULKIOS
ŽINIOS

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ, ku
ris parkuose užpuldavo au
ti mobiliuose sė iir.čias. pe

le u žties laiku ir aįii- 
resL,a\o. Nuo jo šį pava- 
?dri nukentėjo ir Lietuviai 
ir policija susirūpino jo su
gavimu. Pereito penktadie
nio naktį policijantas Diet- 
rick, savu laisvu laiku si: 
savo žmona kartu nuvažia
vo automobiliu i Gordon 
parką ir nudavė meilinasi 
su ja. Netrukus tarp me
džių pasirodė juoda figū
ra, kuri pribėgo prie auto
mobilio ii' atkištu revolve
riu Įsakė tuoj atiduoti pi
nigus. Policijantas, turė
damas gatavai revolverį, iš 
savo automobilio per stik
lą paleido šūvius ii- užpuo
likas krito negyvas. Pasi
rodė kad tai buvo George 
Cervenski, 18 metų, nuo 
922 E. 76 St. Policijantas 
už tai tapo paaukštintas.

Bal. 17 d. vidurmiestyje 
tapo sugautas plėšikas ku
ris norėjo apiplėšti avalų 
krautuvę. Policijantas ku
ris ji vijosi, pats pakliuvo 
į plėšiko nagus trečiame 
aukšte Cuyahoga Bldg., ir 
atėmė policijanto šautuvą. 
Vėliau kiti policijantai pa
gelbėjo plėšiką sugauti.

66,604 GIRDĖJO operą. 
Praeitą visą savaitę Cle- 
velandas sumušė savo pa
ties ir visus kitus tokio 
protarpio operos lankymo 
rekordus: per šešias dienas 
aštuoniuose perstatymuose 
Metropolitan Opera Co. su
traukė į miesto auditoriją 
net 66,604 žiūrėtojus.

Operos atsilankymas to
kiu budu Clevelande pil
niausia pavyko.

Clevelande pradėta kova 
su džiova, raginant žmo
nes, darbininkus, mokinius 
duoti išegzaminuct sveika
tą, ypač jeigu kuris nesi
jaučia visai sveikas.

Iš Chicagos Atvažiuos 
Keturios Asabos

. Komp. A. Vanagaitis są
ryšyje su savo atsilankymu 
j Clevelandą koncertuoti 
Gegužės 2 d., rašo:

“Atvažiuosim 4: Kveda
rai ir mudu. Ruošiamės su- 
vaidint ‘Dėdvtę ir Tetytę’ 
(tą patį ką. Chicagoj vai- 
dinom) ir koncertą. Kve
darienė yra gera daininin
kė, o Kvedaras irgi neuž- 
sileidžia. “Du Antanai” 
padainuos keletą sutarti
nių.”

FAGROBĖ $9,200. Jauni 
du banditai užpuolę Bal. 21 
d. pagrobė National Woo- 
len Co. dirbtuvės $9,200 pi
nigų. Jie pasekė automo
biliu iš banko pinigus ga
benusius kompanijos vyrus 
ir prie dirbtuvės raštinės 
durų užklupo.

Bal. 16, trys plėšikai už
puolę Harvard Sandwich 
shop atėmė $1,700.

Tą pat dieną Stone Grill, 
19327 St. Clair avė., atėmė 
$3,750.

Pinigai laikyta iškeiti
mui darbininkams čekių.

Laikams pagerėjus, šy- 
met ii- banditai daugiau 
pelno: nuo pradžios metų 
jie jau pagrobė $89,991.

John Kcllgren, 66 metų, 
rastas pasikoręs skiepe sa
vo namuose, 6107 Dibble 
avenue, Bal. 21 d.

Ohio Valstijos Atstovų 
Bute Bal. 20 d. 51 balsu 
prieš 50 priimta priedas 
valstijos darbo santikių re
guliavime, kuris taikomas 
uždraust valstijoje dirbtu
vėse “sėdėjimo streikus”.

Clevelande gal bus ati
darytas federalės valdžios 
socialės apsaugos tarybos 
skyrius, kuriame dirbs ar
ti 4.000 tarnautojų su $6,- 
000,000 metinės algos.

Clevelande srityje PWA 
darbų nauji projektai už
tvirtinta, 2,500 darbininkų 
gaus darbus.

Margučio Programai
Margučio-Vanagaičio ra- 

dio programai iš Chicagos 
dabar Clevelande būna gir
dimi tik šiais vakarais nuo 
11 valandos: antradieniais, 
‘ rečiadieniais, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais, 560 
kilę., Gary, Ind.

C. The cultiiral and 
ganizations could not 
persecutions. The Catholic Society 
of St. Casimir, thirty years old, 
has been reųuired to abolish 353 
of its srections, eyisting in the coun- 
try 
The 
city 
only 
ing
Of 108 professional 
sociations, 54 have 
Of the 22 sections 
turai society “Kultūra” had, 11 have
been closed. Totai: 459 associations 
or sections of assoeiations have 
been dissolved or closed; there re- 
main only 98. On the date of July 
9, 1930 a dccree relative to the 
frontier zones of Poland (J. O. 
of R. P. No. „55 of July 18, 1936) 
was promulgated. This dccree sets 
up for almost the entire Vilna Re
gion a special government deliver- 
ing the Lithuanian population of 
the Vilna region to the absolute 
atbitrary power of the Voivode. 
The activity of the Society of St. 
Casimir has been eliminated by 
prohibition, on the date of Docem- 
ber 6, 1936 in all the frontier zones. 
On the date of November 6, 1936, 
the priest Nikodemas Rastutis, a 
member of the Administration of 
said Society, ivas expelled as a 
foreigner in spite of the fact that 
he originated from the Polish ruled 
region. A considerable number of 
persons, all of them of the Polish 
ruled region, have been prohibited 
to remain in the place of their 
domicile and of their permanent 
business and have been obliged to 
establish themsclves in regions of- 
ten times having no hold permit- 
ting thęm to eam their daily bread.

D. Since November 23, 1936 a 
number of' perųuisitions have been 
put into effect by the Polish au- 
thorities among the organizations 
and particulars of the Lithuanian 
population. This measure folloived 
by arrest has also overthroivn M. 
Stasys, President of the Centrai 
Lithuaųian .Committee of Vilna, oft 
times considered as the head of

D E T R O I T
’ ANNA KASKAS WI1.L SING IN 

‘CAt ALI.EKl A RUSTIC ANA’

1

searches were al- 
the night of Nov.

Searches were 
the premises of 

organizations, 
Lithuanian

“Lietuvos
13 lašt,
security police on 

in the Vilna region
mass attaek against 

uanians. On the pretext 
ious Lithuanians and Lithuanian or
ganizations had infringed the pro- 
visions of the Polish currency laiv, 
mass domiciliary 
so carried out on 
23rd and 24th. 
carried out on
Severai Lithuanian 
notably those of the 
Committee itself, also of the As- 
sociations of St. Casimir and “Ry
tas”, the Lithuanian Benevolent So
ciety, and the Association of Tea- 
chers. Searches \vere also made of 
the houses of private persons. A 
hundred security police agents įvėrė 
mobilized for these perųuisitions. In 
an artiele entitled “The Poles wish 
to 
of
Aidas” recalls that a year has al- 
ready passed since the Polish press 
and radio began their propaganda 
of inpitement agaiyist Lithuania, 
which opened with protest against 
the pretended persecutions of the 
Polish minority in Lithuania.

(To be continued)

make a Lithuanian Cemetery 
the Vilna Region”, “Lietuvos

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

UKRAINIEČIAI pereitą 
sekmadienį savo Tautiška
me Name surengė paminė
jimą savo poeto Taras H. 
Ševčenkos 76 m. mirties 
sukakties. Ukrainai įsigijo 
Ševčenkos biustą, kuris bus 
patalpintas jų kultūrinia
me darželyje.

Katalikai jieško $600,000. 
Clevelando Katalikų Lab
darybės korporacija pradė
jo vajų, kuris tęsis iki Ge
gužės 1. Tikslas: sukelti 
$600,000 savo labdarybės 
darbams.

Naujausias Išradimas
iš

Pietų 
Amerikos 
Peter Zebic 
stipriausias 
pasaulyje 
žmogus, 
išradėjas

No. 1. Vienatinis skystis kuris 
paliuosuos nuo Exzenios, Dedervi
nių, Atdarų Žaizdų, Atletiškų ir 
Užtrintų kojų, taipgi nuo įvairių 
odos ligų. Pasekmės į 10 dienų. 
Kuomet odos liga kartų bus praša
linta šiuo vaistu ji daugiau neatsi
kartos. (Amžiaus skirtumo nėra.)

No. 2. Naudokit šitų paskui už
laikymui odos švariai ir sveikai.

No. 3. Plaukų Tonikas nuo Pli
kimo, Pleiskanų, Aliejuotos Odos ir 
sulaikymui plaukų slinkimo. Duo
da puikias pasekmes. Garantuoja
mas iki 45 metų amžiaus.

No. 4. Trinamas Linimentas — 
nuo Gėlimo, Skausmų ir Išsisuki
mų, taipgi Reumatizmo ir tt.

No. 5. IMPORTUOTA EURO- 
PIŠKA ARBATA

Valo sistemų ir duoda apetitų, 
gera nuo Reumatizmo, Nervų, Du
sulio, Kataro, Mainerių Dusulio, 
Gallstones, Skilvio ir Inkstų nege
rovių.

The Samson Tonic & 
Tea Company

1285 East 79th St., Cleveland, O. 
(Prie Superior avė. (7)
(Už patarimus mokesties nėra)

LITHUANIANS HONOIl JOHN 
T. DE RIGHTER

Cuyahoga Democrats paid their 
fespects to John T. De Rtghter, 
the "Hrst and only Lithuanian to 
hold a statė office,” on Sunday, 
April 18th.

Following the usual procedure of 
testimonial dinners, many speakers 
were on the list. In addition to a 
host of non-Lithuanian politicians, 
the Lithuanian speakere heard from 
įvėrė: Mrs.
Chesnul, K. S. 
Zuris and Dr. 
toastmaster.

Incidentally,
ich and Dr. Vitkus, 
of arrangement by 
lVomen’s and University Clubs. 
vote of 
ded for 
by Dr.

will participate 
season at the 
by the Detroit 
a lady of nu- 
one of ’.vhich

Anna Mihelich. P. V. 
Ęarpius, Chester G. 
John
—jr.
T. Vitkus, the

Mrs.

ic assurance that 
lašt.

THE lašt timeT\rail awinding — then not to find 
this column ap- 
peared, Spring 
was štili in its 
very earliest age 
of infancy. Likę 
unto a spoileri 
child, displaying 
its trieks spas- 
modically. Now 
it is a depen- 
dable r e a 1 i t y, 
with pretty bas- 
its trieks ivill

them ta-home.

Remember —
That graduate nurse, the ono 

who used to preach and practice 
sočiai work, here in Cleveland, būt 
lately rerides in Pittsburgh, Pa.? 
Meaning — Mary Balerius, this is 
the lašt time you’ll see her name 
spelled as is. After leaving 
SLA Convention in Cleveland 
year, she traveled thru Conn., 
ouch . . . she was bited by
bug of romance. Now she’ll havo 
a steady sheep to practice her in- 
nate desire of sočiai eųuality on.

the 
lašt 
and 
that

The 
ready 
statės, 
įlies, hikes, and a few hardy folks 
discuB3ing swimming, etc. Nature 
has dccOrated her fields and coun- 
trysidės ivith soft blcnding shades 
of delieate green . . . interpret- 
ed by uc hunians as the green go- 
sign of rėnevved outdoor life.

Yours /truly being one of the 
“puny perennials”, or a fair-iveath- 
er visitor, finally accepted an ex- 
tended invitation to travel thru 
Akron way. Took advantage of 
the invite and the stay by plucking 
a feiv early blooms of gossip, to 
plant in the ‘Dirva’ — ‘The Field'. 
(Chalk that one up).

shout of “Play Bali” has al- 
resounded all around the 
Much talk is heard of pi</

Hit - skip —
That ole rascal, Daniel Cupid cer- 

tainly is driving his car of romance 
at a reckless pate, even in Akron. 
Crashing into the safety island 
of “That old Gang of Ours”, he 
picked off Katie Pukes and “Win- 
dy” Jocis. Katie’c was one of the 
wirlwind elopements 
and ‘andsome Italian, 
dy’s” look raivther 
breeze affair. I’m 
a number of others
eumb before the cold breezes o.f 
winter bloiv.

with a dark 
making “Win- 
like a calm 

informed that 
will also suc-

of seeing 
of Y’urch- 
fair-haired 
that Jim-

Unconsciousl.v —
Upon the many times 

and reading the name 
ison, I’ve pietured a 
Swede. Ii so happened
my Yurchison of Yzoungf>town, uped 
and came to Cleveland, and if any 
other readers were possessed with 
the šame thoughts — banish them. 
Hc’s Lithuanian alright, būt not 
the blond type . . . just the op-
posite, būt kinda good looking tho.

Hold it —
Close your eyes - now open ‘em. 

Take a deep breath, then exhaie. 
Guess?? and whatta think? If 
you have vreak sides, then get some 
lcind of a siupport . . . Believe 
it or not — From the absurd to 
the Bublime — fan ma broiv, and 
a couple other expressions — They 
tell me that Ilelen Lucas is now 
teaching a catechism class at St. 
Francis Church, Youngstoįvn . . . 
Whew! That one 
l'imp and ragged.

leaves me a bit

that Helen Sku- 
editor, is public- 
engaged'!
for Eleanor Sko-

(From Detroit Neivs)
Anna Kaskas, one of the Metro

politan artists ivho 
in tliė impending 
Masonic Auditorium 
Civic Opera Co., is 
merous distinetiens,
is that she is a Lithuaniun-Ameri- 
can. This departments’ informal 
records do not disclose any other 
important operatic figure of Lith
uanian extraction; not certainly in 
recent years.

Miss Kaskas is a native of 
Bridgeport, Conn., and she began 
her musical career at Hartford Con- 
servatory, working as a stenograp- 
her to pay her tuition. Interested 
Citizens of Lithuanian descent have 
made it possible for her to jour- 
ney to Kaunas, in Lithuania, and 
make her operatic debut there, in 
the government - subsidized opera 
house.

She toured for a year and return- 
ed to New York to pursue her stu- 
dies in the ivinter of 1936 and took 
part in the first of radio auditions 
of the Metropolitan and won first 
place in a field of 700. This re- 
sulted in a contract.

John L. Mihel- 
vvere in eharge 
the Lithuanian 

A
applause may also be ad- 

the fine toastmastering donc 
Vitkūs.

CONCERT AND COMEDY
As a preliminary announcement, 

we make mention of the fact that 
a grand concert and comedy will 
take place at the Lithuanian Hali 
on Sunday, May 2nd - 5:30 p.m.

It is being arranged by composer 
A. Vanagaitis, also editor of the 
“Margutis”, a Chicago periodical. 
Mr. Vanagaitis will be accompanied 
by Mrs. Vanagaitis, with Antanas 
Kverderas, and Mrs. Kvederas (Miss 
Baukiutė), formerly of Clevelųnd. 
supporting.

It is really a feature attraction 
to vitness Antanas Vanagaitis, ac- 
tually “doing his stuff”. So don't 
miss. — Dancing ivill follow the 
program.

Jus Dolariai Dabar
Nupirks Daug Daugiau —

Negu Dolariai Kuriuos Mokėsit Vėliau

VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS

PAVASARINIAI SIUTAI
$2O00TIKRA JŲ

VERTĖ $25.00 
SPECIALIAI UŽ

NAUJOS PAVASARINES

Skrybėlės
$1.95 ir $2.95

ŠILKINIAI KAKLARAIŠČIAI 

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

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

7002 Superior Avė Kampas Giddings Rd

Pertinacity — <
That’s what Mary Kast possesses 

enabling her to hold their newly 
formed club together. ‘Twas progres- 
sing quite iiicely as long as the 
narni club ruom provided a placb 
to pass a fetv idle hours, then came 
the play and warm inviting Spring- 
time. Incidentally the play was 
anything būt a shouting success. 
—. Būt Mary and a number of 
other hardies insist that įve’ll hear 
plenty about the'club this fall. The 
strain certainly hasn’t done any 
bariu to Mary, boy, she look3 nicer. 
than the day ivhen . . . when,
when? — When she won second 
prize in that Lithuanian Beauty 
Contest, held in ‘34, besides she 
drives a nice neiv car now.

Jumbled jnts —
Invariably, “UhickP Prospal is 

grit in the Akron fellas sauce. The 
reason — his romance has done 
been busted up, he's on the hunt 
once again.

Frank Rokus has been conouer- 
ing new territory lately. Just buz- 
zing around the old hive then and 
now, būt mostly busy working.

Connie Kubilius (says the whis- 
perers club), is beating a mean 
path into the heart of the fair 
city of Cleveland. I ivonder . .

The Hollish boys, Petc and Hank, 
have settled doįvn to gardening and 
nursemaiding . 
and they likę it. 
need a scout to 
in the Brookland, it’s a long, long

. . shh h h, and 
Golly, you almost 
find their home

Heme bits —
Did you know 

kas, sister of the 
ly and formally

Thųt goes ditto
dis: too . . . she has finally at-
tained the goal of all goal seeking 
girls, by sporting that thar tell- 
tale ring.

EDITOR’S NOTE: Announce- 
ments of nny personai or sočiai 
interest wi!l be cordially accepted.

PAIN
>•

-EXPE LLER ’
Tude Mark Ke«. U. S. r«U Off.

Smarkus ištrynimas 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkarten. ..

Gaunama
C. Pakeltis Vaistinėje

L117 E. 79th St. Cleveland.

t
E V A ’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.
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EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telef. IIEnderson 5699
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Dabar Laikas Užsisakyti sau

VASARINIUS RUBUS
Didžiausias pasirinkimas įvairių medegų 

Kainos labai populiarės.

RRAZIS rp AIL O R S
(Kur Lietuviai inteligentai siūdinasi sau rubus)

Vincas Brazis, Savininkas 6113 St. Clair Avė.

A WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DTDELĘ

I
T

T

¥X

lietuviška užeiga
Stiprus Alus Degtinė •- Vynas

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