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2I4E.NO darbai šią sa
lite pakilo dar pusantro 

punkto ir dabar dirba 92 
nuoš. normalio. šie darbai 
buvo kiek apsluge nereitų 
poros savaičių naujų po- 
tvinių pagrasinimais.

Darbininkų nesusiprati
mai taipgi šiek-tiek prisi
dėjo prie pagrąsmimo plie
no industrijai. CIO darbi
ninkų organizatoriai grasi
na toms išdirbystėms ku
rios atsisako pasirašyti su 
unija sutartis.

Clevelande, didelė Repu- 
blic Plieno korporacija pa
reiškė jog sutinka tartis 
su CIO vadais nustatymui 
santikių su darbininkais, 
tačiau atsisako pasirašyti 
su unija sutarti.

Pittsburghe, kelios ne
priklausomos plieno ir ge
ležies išdirbystės, bendrai 
užlaikančios 000 darbi
ninkų, nusistačiusios prieš 
plieno darbininkų organi
zavimo komitetą, CIO ša
ką. Jos nesutinka pasira
šyti sutarties su unija.

Auburn, Me. — Keleto 
šios apielinkės avalų išdir- 
bysčių darbininkai gryžo 
dirbti, po 40 dienų strei- 
kavimo, bet dar 2500 kitų 
streikuoja.

Roma, Gegužės 5 d. — 
Italija ir Vokietija bendrui 
susitarimu pasiūlė kitoms j 
Europos valstybėms “pla-' 
tų apkalbėjimą” Europos i 
taikos klausimo.

Abi jos tarp savęs suda
riusios sutarti ginti viena 
kitą bent kokiame atsitiki
me, tos dvi fašistiškos val
stybės padarė pasiūlymą 
Europai imtis spręsti Eu
ropos ramumo palaikymą 
ir ekonominių klausimų su
derinimą.

Wai»hington. —Preziden
tas Roosevelt, norėdamas 
pravesti valdžioje ekono
miją, laišku pranešė Atsto
vų Buto potvinių kontro
liavimo komisijai kad dėl 
biudžeto suvedimo reika
linga sulaikyti skyrimas 
pinigų potvinių kontrolia
vimui šio Kongreso posė
džio metu.

Taipgi atmesta skyrimas 
$162,000,000 sumos staty
mui naujų kareivinių. Antros Lietuvės Motinų ir Vaikų Apsaugos Konferencijos įvykusios Kaune Kovo 21-22 

dalyviai. Konferencija atsibuvo Rotušės Salėje. ' (Tsb.)

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Akron, O. — Šio miesto 
5-ir-10-centų krautuvių ke
leto savaičių streikas bai
gėsi.

Goose Creek, Texas. — 
Šioje srityje buvo bandoma 
sutraukti aliejaus laukų 
darbininkus Į CIO eiles, 
tačiau darbininkai nubalsa
vo sudaryt savo nepriklau
somą organizaciją.

Streikas Hollywoode. — 
Pirmose Gegužės dienose 
iškilo streikas filmų kolo
nijoje Hollywoode. Strei
ką apšaukė dalis studijų 
mechaniškų darbininku.

Gegužės 4 d. ištiko dide
lė muštynė, kuomet viena 
grupė užpuolė kitos grupės 
darbininkus, kurie nebuvo 
sustreikavę. Muštynės pa
sekmėje šeši asmenys ątsi* 
dūrė ligoninėje.

Japonijoje gelžkelių tar
nautojai pagrasino apšau
kimu streiko visoje šaly
je, jeigu nebus padidinta 
mokestis 30 nuoš. Streiko 
laikinai išvengta pakėlus 
mokesti 10 nuoš.

Londone, Gegužės 1 die
ną sustreikavo autobusų 
tarnautojai, 12,800 valdy
tojų ir 12,700 konduktorių. 
Jei streikas užsitęs ilgiau, 
sudarys nesmagumo kara
liaus vainikavimo dienose.

Sovietų Rusijoje stačia- 
kiai šventė savo Velykas 
Gegužės 2 d. Pasirodo kad 
žmonės nori pildyti savo 
religines apeigas, nežiū
rint bolševikų pastangų iš
naikinti tikybą.

JAPONIJOJE šiose die
nose atsibuvo rinkimai, ku
riuose laimėjimus turėjo 
daugiausia kairiosios par
tijos.

Suskaitvkit jeigu netikit. 
Suv. Valstijų agrikultūros 
departamentas skelbia jog 
šioje šalvje esama 123 mi
lijonai žiurkių.

PO 13 CENTU NUO 
KŪDIKIO

Italijoje pravesta skyri
mas valdžios pašalpų tė
vams už kožną naujai gi
musi kūdiki. Pašalpa bus 
duodama nuo 13 iki 38 et. 
savaitėje. Tai yra Musso- 
linio planas sulaikyti ma
žėjimą kūdikių.

Dviračių eksportas iš S. 
Valstijų pakilo nuo 1120 
1935 metais, iki 2322, 1936 
metais.

Vokietijoje pradėjo apsi
reikšti neramumai darbo 
sluogsniuose iš priežasties 
uždarbių mažumo ir pra
gyvenimo kainų kilimo.

.Nors iš paviršiaus išro
do kad Vokietijoje darbi
ninkai užsilaiko ramiai, iš 
nuolatinių nazių valdžios 
atsišaukimų Į darbo klesą 
prašant ir raginant laiky
tis pakantriai galima spė
ti kad valdžia. pradėjo ne
tekti darbininkų kontrolės.

ISPANIJOJE
Gegužės 5 d. Barcelonoj. 

Katalonijos sostinėje, Ispa
nijos provincijoje, kilo ne
susipratimas pačių kairių
jų tarpe. Sukilimą malši
nant išžudyta 100 žmonių.

Prie Bilhao eina mūšiai 
ir sukilėliai sunkiai bet ne- 
sustojamai stumiasi pir
myn. Bilbao valdžios pir
mininkas su šeima apleido 
miestą, ir išgabenami kiti 
gyventojai laivais, nes že
me pro sukilėlius negali 
niekur išeiti.

Bilbao užėmimas i suki
lėlių rankas, arba nepajie- 
gimas miestą užimti, sako
ma duos vienai ar kitai 
pusei moralę pergalę. Su
kilėliams laimėjus, kariuo
menė butų tuoj permesta Į 
Madrido apielinkės.

Sukilėliai pasiekė Bilbao 
priemiesčius ir žingsnis po 
žingsnio artėja Į miestą.

Balandžio 30, kairiųjų 
lėktuvai nuskandino suki
lėlių karišką laivą.

Prie Madrido tęsiasi pa; 
pfrastį šaudymai ir atakai 
lėktuvais.

PIRMA GEGUŽĖS, so
cialistų ir komunistų dar
bo šventė, švmet visame 
pasaulyje praėjo sulygina
mai ramiai. Tiktai Varša- 
voje mesta bomba į Žydo 
socialistų demonstraciją, ir 
vienas užmuštas, keli su
žeisti.

Maskvoje, raudonoji ar
mija, demonstravo savo iš
didumą ir ginklų gausumą.

Reikalauja Registruoti 
Visokius Šautuvus

Suv. Valstijų Generalinis 
Prokuroras kreipėsi į Kon
gresą siūlydamas pravesti 
tarimą kad visi šalies gy
ventojai turinti koki nors 
šaunamą pabūklą užregis
truotų jį taksų skyriuje.

BELGIJA tapo paliuo- 
ta nuo priverstino stojimo 
Anglijos ar Prancūzijos 
pusėje kariauti jeigu kas 
tas valstybes pultų.

REIKALAUJA KATA
LIKAMS LAISVĖS

Popiežius išleido pareiš
kimą Vokietijos diktato
riui Hitleriui, reikalauda- 
rhas kad katalikų bažny
čiai butų palikta pilna lais
vė eiti savo pareigas.

Popiežius nesenai kalti
no nazius sulaužyme 1933 
metais su Vatikanu pada
rytos sutarties.

DIDELI PINIGAI KA
RIUOMENEI

Washington. — Nežiū
rint Republikonų atstovų 
riksmo prisilaikyti ekono
mijos, Atstovų Butas nu
balsavo kariuomenės reika
lams skirti $416,413,382 su
mą, 25 milijonus daugiau 
negu buvo skirta šiam fis- 
kaliam metui. Tas apima 
padauginimą kareivių ir 
karininkų.

15,000 NEIŠTIRTŲ 
PRASIŽENGIMŲ 

Washington. — Federa- 
lio investigacijų biuro ve
dėjas praneša kad jam pa
vesta ištirti 15,000 krimi- 
nališkų prasižengimų, ku
rie ineina Į to biuro ribas.

HOOVER, buvęs prezi
dentas, rūpinasi apie 1940 
metų prezidento rinkimus 
ir ryžtasi pradėti važinėti, 
po Ameriką su kalbomis 
atakuodamas Rooseveltą.

Nekurie spėja kad Hoo- 
ver nori gauti Republiko- 
nų nominaciją Į preziden
tus 1940 metais. Jis tada 
bus 66 metų amžiaus.

ROOSEVELT iš Demo
kratų pusės šiuo laiku tu
ri visą įtekmę savo parti
joje ir sakoma nuo jo pri
klausys 1940 metų Demo
kratų partijos kandidato 
nominavimas prezidentu.

Pats Roosevelt daugiau 
nemano kandidatuoti.

12 SUDEGĖ. EI Baka- 
tuš, Aigiptas. — Kilus gai
srui sudegė 385 namai, 12 
žmonių sudegė, 13 apdegė, 
2,000 liko he namų.

Nepritaria. Suv. Valsti
jų aukščiausis teismas už- 
gyrė RooseveiRr sutartį str 
Rusija ir Filipinų kokonut 
aliejaus taksus, bet nepri
ėjo išsprendimo bedarbės 
apdraudos taksų teisėtumo.

AIRIJA NORI VISIŠ
KOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS

Dublinas, Airija. — Pre
zidentas Eamon de Valera 
patiekė savo šalies žmo
nėms naujai paruoštą kon
stituciją, kuri reikalauja 
visiško Airijos atlaisvinimo 
nuo Britų imperijos kon
trolės. Airija tuomi pa
skelbiama “savistovė, ne
priklausoma demokratiška 
valstybė”. Balsavimas tuo 
klausimu bus kitą mėnesį. I

Devyni užmušti. Gegu
žės 1 ii., Mekslkuje.' buriu! 
žmonių važiuojant troku į 
pavandenį, trokas nuvirto 
nuo kelio, devyni asmenys 
užmušta.

Nori Neprisileisti 
Infliacijos

JVashingto n. — Roose- 
velto administracija galu
tinai nusistatė sulaikyti ša
lį nuo infliacijos, taipgi ža- 
cia dėti pastangų kad ma
žesnieji žmonės turėtų di
desnių ineigų.

Tam tikslui bando ma
žinti valdžios kaštus ir su
laikyti pragyvenimo reik
menų kainų kilimą.

Nutepė raudonai. Ply- 
mouth, Mass. — Fanatiški 
patrakėliai nutepė raudo
nai istorišką akmenį, Ply- 
mouth Rock, kur sakoma 
išlipo pirmieji Amerikos 
kolonistai 1620 metais.

KAS BUVO KOMIS. JAGODA
IR Už KĄ JIS PAKLIUVO KALĖJIMAN

Piez. Roosevelt išvažia
vo j Meksikos vandenis žu
vauti. Gryš Gegužės 14. 1

Amerikos laikraščiuose bu
vo pranešta kad sovietų slaptos 
policijos čekos vyriausias gal
va Jagoda buvo suimtas. Da
bar atėjo žinios iš Lietuvos 
kad tas smarkus komisaras 
buvo areštuotas už pavogimą 
daug milijonų valdžios pinigų.

Vienas Vokiškas laikraštis 
pasakoja ir apie Jagodos pra
eitį. Ištikrųjų jis yra Herše- 
lis Jehuda ir yra kilęs iš vie
nos Balstogės žydų šeimos.

Prieš pasaulinį karą jis iš
mokęs taisyti laikrodžius, iške
liavo Į Rusiją ir ten Įstojo j 
komunistų partiją. Po bolše
vikų revoliucijos Jagoha vedė 
Sverdlovo dukterį ir kai Sver- 
dlovas buvo išrinktas pirmo 
Rusijos centralinio vykdomojo 
komiteto pirmininku, prasidė
jo Jagodos politinė karjera.

Bet kai Hk Sverdlovas mirė 
Jagoda pametė jo dukterį.

Prie Stalino Jagoda pradėjo 
lankstytis buvusio čekos vir
šininko Menžinskio ligos me
tu ir jau 1926 metais buvo pa
skirtas jo pavaduotoju.

Drauge su Jagoda suimta ir 
jo meilužė, žinoma Maskvos 
gražuolė Lurje. Laikraščiai 
mano kad Jagodos byla suteik
sianti pasauliui dar nematytą 
spektakli.

P r o le t ariškos teisingystės 
steigėjas pats savo darbo au
kos ir nuodėmių atgailautojo 
rolėje, tai busiąs vaizdas koks 
dar nematytas. Laikraščiai 
apgailestauja tiktai kad Jago
da vargu ar pasigailėsiąs to 
ką yra pridaręs žmonijai.

Danų laikraščiai Jagodos a- 
ferą vadina Rusų Staviskio 
afera, ištisa politikos, korup
cijos ir paprastos apgavystės 
afera, kokios ne tik Sovietų i 
Rusija bet ir visas pasaulis nė-

ra pergyvenęs.
Jagoda buvo Įtariamas jau. 

ilgesnį laiką, ir gerai jautęs 
kad žemė po jo kojom šlyja, 
dėl to bandė apdrausti savo 
reikalus. Į vieną banką Ame
rikoje, Philadelphijoje, jis per
siuntė kelis milijonus. Visi šie 
pinigai įgyti negarbingu ke
liu, apvagiant valstybę.

Jam apgavystėse svarbiau
sias padėjėjas buvo Graikas 
pirklys Kaltucas. Graikas ve
žė į Sovietų Rusiją įvairias ne
reikalingas prekes, o Jagoda, 
panaudodamas savo jiegą ir 
įtaką, pasiekė to kad atitinka
mos įstaigos tas prekes įver
tindavo kaip geriausias. Pi
nigus Jagoda liepdavo sumo
kėti Kaltucui, kuris prekių sa
vininkams sumokėdavo tikrą 
kainą, o likusius pasilikdavo 
sau ir savo galingam kompani- 
jonui. Su šio paties Kaltuco 
pagalba Jagoda Sovietų Rusi
joje kuoplačiausia pirko ir dei
mantus. Kaltucas už menką 
sumą įsigijo ir buvusio caro 
brangenybes. '

Kada Jagoda buvo pažemin
tas į pašto komisarus, jis, ži
nodamas visus slaptus kelius, 
su to paties Graiko pagalba 
pradėjo varyti užsienio pinigų 
kontrabandą. Jis labai gerai 
žinojo tuos sovietų valdinin
kus kurie ima kyšius.

Jagoda, suimtas, prašė ne- 
vežti jo į Lubiankos kalėjimą, 
nes bijąs kalinių keršto.

BAIMĖ GPU VALDININKŲ 
TARPE

‘Petit Parisien’ Maskvos ko
respondentas rašo apie įspūdį 
kurį Sovietų gyventojams pa
darė Jagodos suėmimas. Mas
kvoje dabar jau visai atvirai 
kalbama apie 300 čekistų su-

MEKSIKOJE k a t alikai 
laimėjo didelę pergalę sa
vo pastangose palengvinti 
jų tikybines teises varžan
čius įstatymus.

Aukščiausis teismas at
metė įstatymą leidžiantį 
Chihuahua valstijoje turė
ti tik vieną kunigą.

Kituose Meksikos mies
tuose ir valstijose atidaro
ma uždarytos bažnyčios.

ėjimą. Kasdien iškyla naujos 
sensacijos. Gyventojų tarpe 
valdžios žygiui jaučiamas di
delis pritarimas, ir po Jagodos 
suėmimo Stalino populiarumas 
dar labiau padidėjo. Kamene- 
vo ir Radeko bylos metu jau 
iškilo svarbus faktai apie Vo
kiečių šnipų veiklą, bet dabar
tiniai įvykiai atidengia dar di
desnes sensacijas.

Išaiškinta kad Ukrainos ko
munistų partijos apygardos 
komitete dirbę daug išdavikų, 
bet komiteto sekretorius Post- 
ševas apie tai nieko nežinojęs. 
Ne tik Postševas bet ir kiti 
GPU (slaptos policijos) valdi
ninkai.

Apie Vokiečių šnipų veiki
mą Staliną informavo ne Ja
goda, kurio pareiga buvo tai 
daryti, o “draugingų valsty
bių’’ žvalgybos agentai. Kai 
Stalinas apie tai sužinojęs, jis 
•Jagoda tuoj pašalino iš vietos 
ir paskyrė Ježovą.

Toliau laikraštis rašo apie 
platų Jagodos gyvenimą. Jo 
pasparnėje ramiai dirbo išti
sa “gangsterių gauja”. Asme
nys kuriems reikėdavo bėgti 
iš Rusijos, už gerus pinigus 
gaudavo iš Jagodos vizas. Be 
to, graži moteris galėdavo vi
zą gauti lengviau negu negra
ži... .

“Matin” žiniomis," GPU val
dininkuose viešpataujanti tik- 

Į ra panika, nes iš vietų atleista 
į daug atsakingu čekistų.

“L.A.”

TALINE, Estijos sostinėje, 
buvo surengta Lietuvos meno 
paroda. Parodos rengėjai pui
kiai mokėjo sukelti susidomė
jimą Lietuvių menu. Pirmą 
parodos dieną atsilankė į pa
rodą tiek publikos kiek nieka
dos nėra buvę Estų parodose.

KAIMŲ skirstymas į vien
sėdžius eina nustatytu progra
mų. šiomis dienomis išvyks
ta į provinciją 233 matininkai, 
kurie pradės žemės tvarkymo 
darbus. Daugiur bus vykdo
ma kaimų skirstymas j vien
sėdžius. šiais metais žemė
tvarka palies apie 750 kaimų.

SUIMTAS. Buvo pranešta 
apie Svėdasuose išžudytą Sa- 
balių šeimą. Dabar jau žudi
kas. Povilas žukas-žukevičius, 
suimtas. Jis yra Svėdasų val
sčiaus, 8 ha ūkininko sūnūs. 
Tėvai turr didelę šeimą ir gy
vena neoasjturinčiai. Tardo
mas, ..asii n&ikojo kad šiam 
savo nilft^irL dajjjųį. c i,š^ 
anksti/' pasiruošęs. Ruvo "ma
nęs po* --‘ ske patekti į Vokie
tiją, o iš ten išvažiuoti Ame
rikon, kur labai norėjęs pa
tekti. Jis pas Sabalius. tarna
vo ir žinojo kad jie turi pinigų.

VILNIAUS mokyklų kurato- 
rijos gydytojai nesenai Vil
niaus pradžios mokyklose darė 
mokinių sveikatos patikrnimą. 
Pasirodė kad pusė mokiniu ser
ga džiova.

KAUNE, Balandžio 29 d. 
prasidėjo Pabaltijo valstybių 
užsienių reikalų ministerių su
važiavimas, kame tartasi apie 
jau iki šiol tų valstybių ben
dradarbiavimo nuveiktus dar
bus, apie muitų, čekių ir vek
selių suvienodinimo klausimus. 
Taipgi pasikeista nuomonėmis 
įvairiais politiniais klausimais 
ir nusistatyta dėl pozicijos at- 
einanČioj Tautų Sąjungos se
sijoj.

LIETUVOS Vakarų Sąjun
ga, įsteigta Baltijo pajūrio 
reikalais rūpintis, rengia pro
jektą atpirkti Rambyno kalną 
ir jį supančias žemes, kurios 
dabar priklauso grupei ūkinin
kų ir dvarininkų. Rambvnas 
bus paverstas istoriniu parku.

VIENA stambi Amerikos 
bendrovė, plečiantis Amerikos 
ir Pabaltijo ekonominiams san
tykiams, numato pradėti tiesio
ginį nuolatinį prekių ir kelei
vių susisiekimą su Pabaltijo 
uostais.

VARSA VOJE tapo sužeista 
Prof. A. Voldemaro sesuo. Ją 
sužeidė Lenkas atsargos kari
ninkas, kuris ją buvo pamilęs 
ir norėjo vesti. Ji to prisipir- 
Šimo nenorėjus priimti, rengė- 
gėsi gryžti j Lietuvą. Sužeis
ta labai sunkiai, šūvis kliudęs 
jos plaučius.

IŠ LIETUVOS, kartu su 
sportininkais, šią vasarą Ame
rikon vyksta du seimo pro - 
diunio nariai tautos atstovai 
M. Kviklys ir A. Gilvydi". Jie 
lankys Lietuvių kolonijas ir 
padarys pranešimus apie Lie
tuvos politinį, ekonominį ir 
kulturinį gyvenimą.

2I4E.NO
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PENNSYLVANIJOJE LONDONAS

A. A. KUN. J. KURĄ 
PRISIMINUS

uz- 
Ta- 
ne- 
pa- 
tuo

Karaliaus Vainikavimo 
Iškilmėms Artėjant, 

ir Kiti Dalykai

klebonavo Kun. J.

nevažiuok ten. Nieko
Kun. J. Kuras la-

Su juo nie- 
taip kalbė-

liko geroką spragą, kuriai 
tverti reikės naujų jėgų, 
čiau jo graži atmintis, jo 
paprastas tauraus Lietuvio 
v.vzdis, reikia manyti, ves
pat keliu ir jo pavaduotojus. 
Jo kultūrinis Lietuvių tautai 
palikimas didelis. Reikia ne
griauti, bet tęsti jo pradėtą 
statybos darbą Scrantono Lie
tuviškoje padangėje.

Tebūnie lengva Jam sveti
moji žemelė, kurioje jis gyven
damas apie savąją svajojo ir 
jai dirbo.

kada 
prieš

mar-

1936 metais Gegužės pabai
doje lankiau Pennsylvania Lie
tuvių kolonijas. Buvo karštos 
dienos. Traukiau arčiau Scran
tono, kur 
Kuras.

“Geriau 
nelaimėsi,
bai keistas senis, 
kas nesusikalba,” 
jo man kai kurie inteligentai 
iš Pennsylvania Lietuviškų ko
lonijų.

Aš nepaklausiau. Nesitikė
damas ką nors gera, važiavau 
su Pittstono vargoninku p. Ku
dirka. Radome senuką kunigą 
išsirėdžiusi. Karšta diena bu
vo. Ir kaip aš nustebau kai 
šis senukas mane maloniai pri
ėmė, kiek džiaugsmo buvo man 
kai išgirdau iš jo tiek daug 
gražaus palankumo mano, Vil
niaus, misijai...

Matai tamsta, kalbėjo jisai 
vaišindamas alučiu, dabar pra
kalbas rengti neverta, karštos 
dienos, į svetaines žmonės ne
sirenka, važinėja po piknikus, 
kiekvienas ištrukęs nuo darbo 
bėga iš miesto. Atvažiuok 
rudeniop. Parašyk man 
tai...

Suplanavęs savo rudens
šrutą, pasiūliau a. a. Kun. J. 
Kurui Lapkričio 15 dienos sek
madienį. Gavau atsakymą kad 
lauks, kviečia atvažiuoti. Tą 
pačią Lapkričio 15 d. kalbėjau 
Binghamton, N. Y., ir baisiai 
bjauriu, slidžiu keliu, sningant 
turėjau važiuoti į Scrantoną, 
kur taip neramiai laukė prakal
bų rengėjas Kun. J. Kuras; jis 
nesitikėjo kad ąf tv)įdu keliu 
atvyksiu. Skambinau telefonu iš 
pakelės kad atvyksiu. Nudžiu
go, sulaikė besAsk^stančią 
publiką. Pats slfta/ žodžiais 
pristatė mane klausytojams. 
Pats su ašaromis akyse sekė 
mano kalbą 'apie Vilniečių var
gus Lenkų okupacijoj. Pat 
paaukojo 25 dolarius Vilnie
čių laisvės kovoms paremti. Tai 
buvo jo gal paskutinė auka 
šiems reikalams...

Lapkričio 16 dieną dalyva
vau didžiulėje jo mokyklos 
šventėje. 450 vaikučių, jų tar
pe keliolika svetimtaučių, pa
sirodė man ką moka Lietuviš
kai apie Vilnių. Nesijaučiau 
esąs Amerikoje. Neblogiau 
pasirodė vaikučiai už geriau
sią Lietuvišką mokyklą Lietu
voje. Dainos, deklamacijos, 
prakalbos, inscenizavimai Įvai
rių eilėraščių ir net 10 Vilniaus 
įsakymų, kuriuos spausdinau 
“Musų Vilniuje”.

Niekas iš vaikučių nekalbino 
manęs svetima kalba. Visi pui
kiausiai mokėjo Lietuviškai. 
Džiaugėsi a. a. klebonas savo 
sunkaus darbo vaisiais. Pa
sakojo man, jaunos kartos 
žmogui, kiek jis patyrė, kiek 
vargo, kiek bylinėjosi dėl pa
rapijos, dėl bažnyčios, dėl mo
kyklos ir kaip visa tai pasiek
ta, skolos išmokėtos, Lietu v š- 
kas jo parapiečių gyvenimas 
sutvarkytas...

Su pagarba žiurėjau Į senei’ 
tiek daug Lietuviškumui pada
riusį. Nemėgo jo gal tie kurie 
jautė sąžinės nerimą nepadarę 
tai ką galėjo padaryti, ką Ve
lionis padarė. Lietuvių tauta 
tačiau ji įvertins. Neužmirš 
jo ir tūkstančiai jo mokyklos 
buvusių mokinių, kurie per jo 
mokyklą, per jo bekomprorm- 
sinį Lietuviškumą pažino patys 
save, surado savyje Lietuvius.

A. a. Kun. J. Kuras buvo 
pagyvenęs, bet dar stiprus vy
ras. Nesitikėjo jis pats už
merkti taip greit akis, neatė
jo niekam į galvą iš jį lankan
čių kad jis arti pabaigos gy
venimo kelio. Jis dar tiek daug 
galėjo, jis dar tiek daug ža
dėjo savo parapijai, o per pa
rapija ir Lietuvių tautai.

Išsiskyrė iš musų tarpo. Pa-

V. Uždavinys.

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

1-2
vi-

pa-

Tu-

su Alena 
Pittston, Pa. 
atliko Kun.

iš Miners

PAVASARIS
Balandžio 30 ir Gegužės 

dienomis oras pasirodė jau 
sai pavasariškas, šiluma 
kilo iki 75 laipsnių.

GARNYS
Garnys aplenkė Juozus

nilas, Wilkes-Barre Township, 
paliko sūnelį.

GAVO LEIDIMĄ VESTI
Jokūbas M. Dūlią, iš Larks- 

ville, Pa., su Eleanora A. Agur- 
kis, iš Edvvardsville.

A. Baranauskas 
Baimes, abu iš 
Vedybų apeigas 
Kupstas.

Ed. Naujalis,
Mills, Pa., su Alena Antanavi
čiūte, iš Plains, Pa.

Andrius J. Slaviškas, iš Ash- 
lev, Pa., su Magdalena M. Ba 
ranauskiute, iš Lyndivood, Pa.

DVI LIETUVIŲ NELAI
MĖS

Kazys Petraitis, 45 metų, 
buvo mirtinai sužeistas anglies 
kasykloje, So. Wilkes-Barre of 
Glen Alden Coal Co. Petrai
tis gręžė skylę anglyje, elek
tros gręžtuvu, anglis pasiliuo- 
savo nuo sienos ir griūdama 
prispaudė jo galvą prie ang
lies karo, perskeldama jo gal
vos kaulą; jis už poros dienų 
mirė. Paliko žmoną, daug gi
minių čia ir Lietuvoje. Paėjo 
iš Klebiškiu vai.,

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Lietuvių Laisvose 
Kapinėse, Wyominge.

Jonas Mekialonis, 49 metų, 
likos užmuštas automobilio ne
laimėje. Gvveno Sebastopol, 
Pa. Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis Lietuvių Laisvo
se Kapinėse Wyominge

Nienius.Jonas J.

(Nuo 
rumervje 
\Vyoming 
riti 
J.

KitameRedakcijos:
tilps vardai mirusių 
Klonio Lietuvių, ku- 

pažymėjirnus prisiuntė J.
Nienius.)

PITTSBURGH
PARAPIJOS VAKARAS

Balandžio 25 d. buvo suruoš- 
I ta vakaras paminėjimui vardu
vių vietos L. T. šv. Jurgio pa
rapijos. Nors varduvės išpuo
lė norą dienų anksčiau, pami
nėjimas atidėta sekmadieniui.

Vakaras buvo su dainomis, 
j užkandžiu ir šokiais. Parapi- 
; ja dabar turi naują kleboną, 

Kur. Aučių, kuris vra geras 
muzikas ir pats vadovauja pa
rapijos chorą. Jam vadovau
jant pirmiausia vienų merginų 
choras sudainavo keletą gra
žių dainų. Toliau, kalbėdamas 
klebonas pasakė kad nori suda
ryti didelį chorą, kuris reika
lingas visiems vietos Lietu
viams, 
riet ginas 
pamokas penktadienio 
parapijos •salėje.

Po dainų ir kalbos 
karionė ir šokiai. Noi 
rą ir lijo, bet žmonių atsilan
kė gražus buris, ir kurie daly
vavo buvo patenkinti. P. P.

visiems vietos
ir užkvietė vaikinus ir 

atsilankyti į choio 
vakarais I

Viso Didžiojo Londono vadi
nama Metropolitan policija su-| 
sideda iš 20,000 vyru; o pa
ties Londono miesto policija 
turi 1,160' vyrų. Taigi devy
nių milijonų gyventojų mies
tą — kas reiškia daugiau gy
ventojų negu turi daugelis pa
skirų nedidelių valstybių, 
do 21,160 policijantų. Tai 
sai mažas skaičius.

J. O. SIRVYDO BIO
GRAFIJOS REIKA

LU
MIRIMAI

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

val-
vi-

Kviečiant veikėj us pasidar
buoti ir prisidėti prie velionies 
J. O. Sirvydo biografijos išlei
dimo, turime pažymėti kad ta-

Tčmykit — Amerikoje Daugiausia Miršta 
Viduramžiai Lietuviai

dau- 
kurių 
taigi 
dažo- 

ne-

Nuo Redakcijos: šį aprašy
mą “Dirvai” prisiuntė Chica- 
gietis Antanas Valašimas, ku
ris nuo Sausio pradžios gyvena j 
Anglijoje, laikinai nusiųstas 
savo kompanijos, kurią atsto
vauja.

¥ ¥ ¥
Londonas šiuo laiku rengiasi 

prie didelių iškilmių. Gegu
žės 12 d. čia įvyks Anglijos 
karaliaus vanikavimas. Tūlas 
laikas kaip tūkstančiai darbi
ninkų dirba dailindami šį se
ną didžiausį pasaulyje miestą, 
ruošdami iškilmėms, kur atsi
lankys daugybė net svarbių 
svečių ir žymių žmonių. Lon
done ir taip gyvena apie devy
ni milijonai žmonių.

Miesto gražinimas atliekama 
šiaip: vieni plauna gatvines 
lempas, kiti maliavoj a, suveda 
naujas šviesas; pristato 
gybę sėdynių gatvėse, 
pigiausios bus 6 svarai, 
apie 30 dolarių. Taipgi
ma, valoma namai, kurie 
buvo paliesti per praėjusius 20 
metu. Puošia parkus visokio
mis gėlėmis, numargina viso
kiais karališko vainiko pavida
lais. šiaip visokiose įstaigose 
viskas pardavinėjama, platina
ma šioms vainikavimo iškil
mėms, nes po to žmonės tų 
dalykų nepirks. Viską ką kas 
perka tai taip ir pavadinta — 
Coronation: drabužiai, suk
nios, batai, kojinės.

Visi pardavėjai tikisi dau
giausia svečių atvažiuojant iš 
Amerikos su pinigais ir tikisi 
padaryti

Prieš
Londone 
lyginant 
pačiomis 
nėja “. 
se tai kas 
duoda už 5c, čia 
je 10c., čia 12c. 
kai čia neuždirba 
kiek Amerikoje, 
taipgi brangus: 
Amerikoniškais 
eina 12 centų, 
lis 12 šilingų, taigi trys dola
riai. Iš tų trijų dolarių du 
dolariai eina taksams.

Bendrai darbininkams mo
kestis yra 43 šilingai į savai
tę, ąrba apie $10.75 (šilingas 
apie 25c). Darbininkas ben
drai dirba 48 valandas savai
tėje už 43 šilingus.

Kas trys-keturi metai val
džia daro privatinius cenzus- 
surašus patyrimui kiek bend
rai išeina darbininkams savai
tinio mokesnio. Taip patyrė 
kad du milijonai darbininkų 
visokiose darbo ’ šakose uždir
ba į savaitę tuos minėtus 43 
šilingus. Iš paduoto skaičiaus 
darbininkų dalis uždirba iki 72 
šilingų į savaitę, bet tos pa
čios dirbtuvės darbininkai dir
banti prie kojinių tegauna 45 
šilingus. Daugiau uždirba tie 
kurie dirba skrybėlių išdirbys- 
tėse: jie gauna iki 86 šilingų 
savaitėje. Kailių siuvyklose 

! moka iki 87 šilingų, o mote- 
| rims po 48 šilingus; mergai
tėms mažiau 19 metu amžiaus 
temoka 29 šilingų savaitei.

Skalbvklo.se, vyrams moka 
17 šilingus, moterims 23 šilin

gus. Siuvyklose moterims te
moka 12 šilingų, kas išeina $3 
savaitėje. Stiklo ■ išdirby stėsr 
ir smulkių rakandų dirbtuvė
se uždirba iki 42 
šinų išdirbystėse 
gauna nuo 60 iki 
nes mašinistų čia 
kūmas.

Policijai apmokėjimas pažy
mima šiaip: saržentas prade
da 62 šilingais savaitei ir gau
na pakėlimą kas metą per 13 
metų iki 99 šilingų savaitėje. 
Bet švmet, karaliaus vainika
vimo iškilmių proga, ištarna
vusieji daugiau kaip 13 metų 
policijoje, gaus po 112 šilingu 
savaitei. Policijos inspektoriai 
po 125 šilingus.

iš jų bizni, 
vainikavimo iškilmes 
viskas ir pabrango: 
su Amerikoje tomis 
prekėmis ką pardavi- 

5 ir 10 centų” krantuvė- 
Amerikoje parsi- 

6c; Ameriko- 
Bet darbinin- 
nei pusę tiek 
Kiti dalykai 

stiklas 
pinigais 

Degtinės bute-

alaus
atsi-

v

šilingų, ma- 
mechanikai 

120 šilingų, 
didelis tru-

ir rašyti, tačiau sako turi 
Anglų valdžios 

valdžia 
mokyti.

pastangomis

slėptis.
draudžia Lietuviš- 

Tik kunigų slap- 
Lietuviai

LIETUVIAI LONDONE
Lietuvių čia randasi gražus 

būrelis, turi savo bažnyčią, tu
ri klubą. Kunigai K. A. Ma
tulaitis ir J. Gutauskas šv. Ka
zimiero parapijos salėje moki 
na vaikučius Lietuviškai skai
tyti 
nuo 
nes 
kai
tomis 
vaikučiai gauna šiek-tiek pasi
mokyti Lietuviškai.

Lietuvių Klubas turi keletą 
Lietuvių gerų futbolo lošėjų. 
Man teko matyti klubo narių 
laimėtas gražias taures.

Čia taipgi lankėsi Ameriko
je žinomas imtikas Juozas Ko
maras. Man teko su juo susi
tikti, džiaugėsi ir gyrėsi kad 
jam gerai sekasi, jis nugali vi
sus kas tik jam pasimaišo.

Rūtos Draugija ■ turėjo su
rengus vakarėli, kuriame sta
tė veikalą “Lietuviai, Pabuski
te”. Publikos buvo atsilankę 
apie 100. Vaidintojai savo ro
les atliko gražiai. Vaidino šie: 
Bulaitis, Neiberkienė, K. Va
laičius, Bronė Sležnikaitė.

Prie to buvo pridėta kalbos 
ir dainelių, kurias sudainavo 
vietinis parapijos choras. Č;a 
labiausia dainuojama komp. A. 
Vanagaičio dainos. Choro na
riai manęs prašė parašyti p. 
Vanagaiti kad padovanotų sa
vo dainų knygą jiems dainuoti.

Jau man nusibodo Londone 
tai Balandžio 27 d. vykstu į 
Lietuvą aplankyti savo mamy
te ir gimines, iš Lietuvos tu
rėsiu vykti j "S’rancuziją ir Ita
liją. o paskui Vėl i Londoną.

Antanas Valašimas.

me svarbiam veikale bus apim
ta apie 35 metų Amerikos Lie
tuvių gyvenimo istorija. Tai 
bus kiekvienam Lietuviui bran
gintinas ir naudingas veikalas, 
ne tik čia Amerikoje bet ir 
Lietuvoje. Už tai sutartinai 
su Lietuvos veikėjais ir leidė
jais knyga daroma.

šiam tikslui juo daugiau su-i 
kelsim pinigų tuo bus galima 
turiningesnį ir pilnesnį veika
lą išleisti. Dėl to čia nėra pa
vienio ar vienos grupės žmo
nių darbas. Tai darbas visos 
Lietuvių visuomenės, darbas 
kiekvieno sąmoningo veikėjo. 
Užtai turime šiuo reikalu ir į 
visi bendrai rūpintis.

Prie pirmiau jau paskelbtų 
knygai prenumeratų štai vėl 
pridavė savo aukas: (Gauta 
per O. Ramanauskienę, iš Los 
Angeles, Cal.):

Po $1: Mrs. Luzas, Petras 
Kaupas, D. Lumša, Ona Biels
kienė, M. Abrašauskas.

Juozas Makutėnas,
Brooklyn, N. Y., 1.00

St. Gegužis, 2.00
P. Svetka 1.00
K. Pačesa 1.00
Jos. Karpavičius 1.00
Pr. Venis 1.00

Viso $12.00

VALDŽIA TEIKIA 
PAGALBĄ MAŽŲ 

NAMŲ STATY
MUI

Komitetas prašo kad visi tie 
veikėjai kurie iki šiam laikui 
neprisidėjo ir nepasidarbavo, 
ateitų į paramą įnešdami pre
numeratas ir savo mintis, pa
reiškimus. Juk išleidimas A- 
MERIKOS LIETUVIŲ ISTO
RIJOS yra visų darbas. Pa
liečia organizacijas ir pavie
nius veikėjus. Ir juo daugiau 
darbuotoju prie šio darbo pri
sidės tuo didesnis darbas bus 
padarytas.

J. O. Sirvydo Biografijos 
Komitetas

J. Sagys, Pirm. 
Pr. Narvydas, Ižd. Į 

336 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Washington, D. C. — Fede
ral Housing Administracija pa
darė kitą savo didelį pasižymė
jimą. Per Savaitę iki Balan- 

I džio 24, mortgečiai parinkti 
: įkainavimui pasiekė $1,000,- 
i 000,000 vertę, sako Adminis
tratorius Stewart McDonald.

Housing Administracija juos 
j užrekorduoja po apie $2,500,- 

300 vertės į dieną. Visi re
kordai mortgečių parinktų ap- 
kainavimui tapo sumušti" bė
gyje Kovo ir Balandžio^ Ben
drai per tuos du mėnesiu pa
siekė apie $135,000,000. Tas 
galima palyginti su $75,000,- 
000 tuo pat laiku pernai, kas 

į reiškia 84 nuoš. padaugėjimą.
Tos skaitlinės parodo žymų 

I pašokimą šį pavasarį nauju i 
namų statybos. Mr. McDon
ald išsireiškia kad pavienių j 
gyvenamų namų statyba šy-1 
met siekia 1929 metais buvū- 
sį aukštą laipsnį, nors dar ne
pasiekia 1925 metų laipsmo, 
kuomet buvo aukščiausias to 
dešimtmečio laipsnis.

93 nuošimčiai visų mortge
čių apdraustu per" Federal 
Housing Administrntion nuo 
jos programo pradėjimo buvo į 
ant pavieniu šeimų namu.

Išstudijavimas tų apdraustu 
mortgečių taipgi parodo 
suvirs 
namu, 
ir 33 
gesni

Tas 
populiariški žemų kainų gyve
nami namai bėgyje praėjusių 
dviejų metų.

šimtai šeimų pasistatė sau 
ramus už nedideles kainas pa
sinaudodami apdrausto mort- 
gečio programų.

Jei norit įsigvti nuosavą na
rna pasiteiraukit savo finansi
nėse įstaigose apie “insured 
mortgage” planą.

OHIO ŪKININKAI 
GAUNA VALDŽIOS 

PAGALBĄ

Sueinant Resettlement Ad
ministracijos dviem metam gy
vavimo, srities valdininkai su-

ZINKEVICIUS Pranas, 30 me
tų, mirė Kovo 17, prigėrė 
upėje, Brazilijoje. Kilęs iš 
A. Panemunės, Kauno ap.

G'ILLIS Antanas, mirė Bal. 13 
d., Chicagoje, pusės amžiaus. 
Gimęs Kėdainių ap., Krakių 
m. Amerikoje išgyveno 38 
metus.

ŽEMAITIS Mykolas, mirė Ko
vo 28, Exeter, Pa. Ameri
koj išgyveno 48 metus.

NAVICKIENĖ Pranė, 89 me
tų, mirė Kovo 30, Pittston, 
Pa.

RAMANAUSKAITĖ Veronika, 
15 metų, mirė Kovo 39, Pitts

ton, Pa.
JONAVICIENĖ N., 70 metų, 

mirė Bal. 7, Hillside, N. J.
BUKEVICIUS Jonas, mirė Ba

landžio 8, Wilkes-Barre, Pa.
VIEžBAUSKAS Vladas, mirė 

Bal. 11, Nanticoke, Pa. Li
ko žmona, 3 sūnus, 2 dukte
rys, viena sesuo.

VARANAVIČIUS Jonas, pa
laidotas Bal. 9, Pittston, Pa.

KAZLAUSKAS J., mirė Bal. 
13, Lee Park, Pa., 54 metų. 
Liko žmona, 4 sūnus ir dvi 
dukterys.

FRANKA Antanas, mirė Bal. 
11, IVanamie, Pa. Ameriko
je išgyveno 48 metus.

MEC ALINAS Joną .s, mirė 10 
Balandžio, Pittston, Pa., su
žeistas automobilio drauge 
su žmona.

DAUKŠIENĖ Domicėlė, mirė 
14 Balandžio, Chicagoje, su
laukus pusės amžiaus. Gi
mus Telšių ap., Tveriu par., 
Tribitkos kaime . Ameriko
je išgyveno 15 metu.

GAIINSkTS Kazys, 53 metų, 
mirė Chicagoje Bal 13. Iš 
Tauragės ap., Kvėdarnos p., 
Muilevos k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

DERMONTAS Stasys, pusės 
amžiaus, mirė Chicagoje Ba
landžio 14 d. Kauno apsk., 
Airiogalos par. Amerikoje 
išgyveno 37 metus.

KRŲCUKAS Povilas, 20 metų, 
mirė Nonyood, Mass., Ba
landžio 8 d.

KIVINSKIENĖ Katrė, 78 me
tų, mirė pirmomis dienomis 
Balandžio, Pittsburgh, Pa.

DAGAŽIUS Jurgis, 89 metų, 
mirė Bal. 10d., Bridgeville, 
Penu.

PASTABA VISIEMS

“Dirvos” redakcija priima, 
nemokamai, pranešimus apie 
mirusius Amerikoje, Kanadoje 
ir Pietų Amerikoje Lietuvius 
išeivius.

žinias gali prisiųsti giminės, 
draugai, kolonijų veikėjai, ir 
patys Lietuviai graboriai ku
rie palaidoja Lietuvius.
(Mirimo pranešimus paduoti 
nereikalaujama kad butų “Dir
vos” skaitytojas, ir nesvarbu 
ar mirusis buvo “Dirvos” skai
tytojas ar ne, bi tik Lietuvis.)

Reikalinga šios žinios:
1. Vardas-pav..........................

(ir mergiška pavardė)
2. Amžius ...........................
3. Mirimo diena..................
4. Kaip senai Amerikoje ..
5. Iš kur iš Lietuvos ......
6. Kokie liko artimi giminės.
Viską tą sužymėjęs pasius

kit trumpu antrašu:
“DIRVA”

Cleveland, Ohio.

kad 
pusė, arba 52 nuoš. tu 
yra pigesni negu $5,000 
nuoš. visų tų namų pi- 
negu $4.000.

parodo kaip pasidarė

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

žiūrėję rekordus savo veikimo 
Ohio valstijoje, surado kad su-' 
virš 8,000 ūkininkų šioje vals
tijoje yra gavę atsistatymo pa
galbą nuo to kai tas progra
mas pradėjo veikti šioje vals- j 
tijoje. Ši skaitlinė neapima 
pašalpų kurias biednos ūkių' 
šeimos gauna.

RA programas, pradėjęs 
veikti Balandžio 39, 1935 m., 
pavadintas srities direktoriaus j 
R. Ų. Smith kaip valdžios žin
gsnis pastatyti ūkininkus ant 
kojų kad jie galėtų patys iš
silaikyti, ir nurodyti budus su
radimui sunaudojimo žemių 
plotų kurie nesėjami.

Šios srities ūkininkams gel-l 
bėjimo administracija randasi 
Indianapolis, Ind., vadinasi: 

Resettlement Administration
Division of Information 

Indianapolis, Ind.

PRANEŠK1T ADRE
SO PAKEITIMĄ 

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

“DIRVA” 
Cleveland, Ohio

DUBINSKAS Pranas, palaido
tas Bal. 12, West End, Pitts
burgh, Pa.

KAZLAUSKIENĖ Viktorija, 
pusės amžiaus, mirė Balan
džio 14, Chicagoje. Gimus 
Suvalkų rėd., Miroslavo par., 
Virinauskų k. Amerikoj iš
gyveno 34 metus.

BURBA .Juzė, pusės amžiaus, 
mirė Chicagoje Bal. 12 d. 
Gimus Lietuvoje.

BUCEVIČ1US Antanas, mirė 
Bal. 11, Cambridge, Mass.

PONIŠKIS Antanas, mirė Bal. 
3, Philadelphia, Pa.

RIMŠELIS Adomas, 49 metų, 
mirė Bal. 11, Chicagoje. Iš 
Vilniaus rėd., Cikėnų par., 
Stapurkiškių k. Amerikoje 
išgyveno 26 metus.

GĖRIKAS Juozas, 48 metų, 
mirė Bal. 14 d., Chicagoje. 
Iš Šiaulių ap., Papilės miest. 
Liko žmona ir du sūnus.

JURĖNAS Pranas, 48 metų, 
mirė Bal. 15, Chicago, III. 
Amerikoj išgyveno 27 m.

ŽUKAUSKAS Vincas, 31 metų, 
mirė Kovo mėn., Terre Hau-

16, William Penn, Pa.

te, Ind. Mirė nuo kraujo
užnuodijimo.

HILLIBUSH Ona (po tėvais
Digriutė), mirė Bal. 17 d.,
Mahanov City, Pa.

SALASEVIČIUTĖ Ona. mirė

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

jus ištisą metą.

RIMKIENĖ Marė, mirė Kovo 
22 d., Oregon City, Ore. Iš 
Šiaulių ap., Žagarės par. Pet
raičių dv. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

STRAPELA Jonas, 60 metų, 
mirė Kovo 20, Nantv Glo, 
Pa. Iš Raseinių ap., Girdiš
kės p., Ringolių k. Ameri
koje išgyveoo 38 metus.

Lietuvoje Gyvenantieji 
Amerikos Veteranai 

Gali Gauti Bonus

“Dirvos” Redakcijai teko pa
tirti kad buvę Amerikos kare 
veteranai, kurie po karo gry- 
žo į savo gimtinį kraštą už
sieniuose, gali gauti sau bonus 
už savo ištarnautą laiką.

Kaip juos gauti?
Pirmiausia reikia per savo 

draugus ar gimines gyvenan
čius Amerikoje paprašyti kad 
atsiųstų jums bonų aplikaci
jos blanką. Tas blankas gali 
ir patys giminės ar draugai iš
gauti iš savo miestų Veterans 
biurų ir pasiųsti tiems kurie 
tarnavo Amerikos kariuomenė
je ir dabar jau gyvena Lietu
voje.

Gavęs blanką, veteranas pri
valo nuvykti į Kauną pas Suv. 
Valstijų Konsulą, kur blanka 
pagelbstima išpildyti ir pasiun
čiama į tVashingtoną, ir lai
kui suėjus bonai prisiunčiami.

Tarnavusieji Amerikos ka
riuomenėje privalo turėti su 
savim kokį nors tarnybos žen
klą, iš kariuomenės paleidimo 
dokumentus, ar tam panašiai.

NEW BRITAIN, Conn.
RENGIA 25 METŲ SUKAK- 

• TUVES
Vietos , Lietuviškų Draugi j ii 

Sąryšis rengia 25 metų sukak
tuves. Ta proga ruošia pasta
tyti scenoje istorinį veikalą, 
“Vytautas Pančiuose”.

šis paminėjimas bus 25 me
tų nuo to kaip buvo įsigyta 
nuosavas Tautiškas Namas.

Iškilmės bus du vakaru, Ge
gužės 15 ir 16. Pirmą vakarą 
įvyks didelė vakarienė su šo
kiais, tikiėtų kaina $1.25.

Antrą vakarą, nuo 1:30 vai. 
po pietų, bus perstatymas tri
jų veiksmų dramos, “Vytautas 
Pančiuose”. Veikalas ruošia
ma scenon vadovystėje Juozo 
P. Luko, kuris yra pastatęs 
eilę gerų veikalų. Prie vaidi
nimo sutuokta geriausi vietos 
Lietuviai vaidintojai.

Visos iškilmės atsibus Lie
tuvių salėje, 354 Park avė.

P. P. Pilipauskas.

Skalbvklo.se


DIRVA

m\if/ Ji X ' N.

GERB. SPRAGILAS JAU
ČIASI KAIP PO DIDE

LIO “ATPUSKO”
arba:

kaip vieno .seras žygis už
sipelno gero žygio iš 

kitos pusės.
Vos tik praėjo trys sa

vaitės nuo to kai gerb. 
“Dirvos” Redaktorius nusi
vežė j Čikagą gerb. Spragi
lą i Margučio M-Perato- 
riaus bilijušą, ir supažindi
no ji su Margučio Dėdyte 
Jeronimu ir Tetyte Dara
ta, štai gerb. Margučio Re
daktorius atvažiavo j Klyv- 
landą ir atsivežė i svečius 
gerb. Dėdytę ir Tetytę ir 
Valerijoną su Kunigunda, 
o kokių jie šposų pridarė 
tai jums jau kelinta diena 
pasakoja tie kurie dalyva
vo jų programe Lietuvių 
salėje.

Jeigu “Dirvos” Redakto
rius nebūtų andai su ma
nim j garsią Čikagą nuke
liavęs ir gerb. Vanagaiti 
neišprasęs Į Klyvlandą at
važiuoti, to visko kas atsi
tiko butų neatsitikę ir bo
tume nežinoję. Tas paro
do kad kartais reikia daug 
darbo ir truso padėti jeigu 
nori ką gero laimėti.

Po gerb. Vanagaičio ir 
jo generalinio štabo. «atsi- 
lankymo Klyvlande, aš ir 
mano gerb. šonkaulis jau
čiamės kaip po didelio at- 
pusko, ba ir šimtai Klyv- 
lando Lietuvių turėjo gerą 
laiką, pirmą kartą po ke
lių metų sulaukdami gerb. 
Vanagaičio, ir pas mus at
silankė vožnų svečių —

Dėdyte Jeronimas su Tety
te Darata ir gerb. Valeri
jonas su savo Kunigunda.

Jie iki šiol tik Margu
čio parapijoms linksmino, 
ir Margutyje ir per radiju- 
šą Čikagoje, o dabar pir
mą kartą atvažiavo pasi
rodyt ir Dirvos parapijo- 
nims.

LIETUVOS KAIMAS 
ŠIANDIEN

APIE JAUNŲJŲ ŪKININKŲ RATELIUS

Asmeniniai Lydimos

#eh Gothenbuhgą, Švediją
Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 

Įsėdus j laivą New Yorke išlipti 
. iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d. 
Iš Nevv Yorko j Klaipėdą 

Laivo nemainant

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Iš Gothenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš Kal
maro, 1934 m. statytu garlaiviu Ma- 
rieholm apie 18 valandų j Klaipėdą.

■ EKSKURSIJAS UŽGYRĖ 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

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

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
DROTTNINGHOLM .......... Geg. 15
KUNGSHOLM ................ Birželio 5
DROTTNINGHOLM ... Birželio 9
DROTTNINGHOLM .... Liepos 10

SVVEDISH AMERICAN LINE

Chicago, III. 181 N. Mchigan Av.
Boston, Mass. 154 Boylston St.
Detroit, Mich. 107 Cltfford St.

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

Ale ko jie čia atvažia
vo? — paklaus koks nors 
kreivažandis politikierius, 
kuris pats neina Į Lietu
viškus vakarus ir nenori 
kad kiti Lietuviai eitų.

Aš jums pasakysiu ko: 
ugi padaryt Klyvlande biz
nį. Dėdvtė Jeronimas, ku- j 
ris Čikagoj visokius biz
nius bandė, net buvo sugal
vojęs ir sniegą dėt i blo
kines ir pardavinėt, ale 
subankrutino, ba pereitą 
žiemą nesnigo, atvažiavo i 
musų miestą padaryt bizni I 
iš lotų. Naujoj parapijoj, 
Kolinvude, už pusšimtį do
larių, Dėdvtė apipirko net 
pustrečio desėtko lotų ar
ba sklypų žemės namams 
statyti. Pasisekė jam lyg 
aklai vištai deimanto grū
das rasti; pasirodė kad iš 
to bus keliolika tūkstančių 
dolarių gryno pelno, nauja 
parapija paaugs, ir viskas 
bus gerai, ale kad žmogui 
nesiseka tai nesiseka: Te- 
tytė Darata, iš savo menko 
razumo, ima ir atiduoda 
Jeronimo giliukingą pirki
nį gerb. Valerijonui, kuris 
atvažiuoja išsirinkt už na
mą randos.... Taip jiedu 
ir lieka pliki kaip tilvikai 
po senovei....

Tos slaunios asabos, pa
viešėjusios Klyvlande, apsi
lankiusios pas savo gerus 
senus parapijomis, iškelia
vo sau atgal į Čikagą, pra
šydami kad mes vėl pas 
juos atvažiuotume, o kai 
mes nuvažiuosim tai ir jie 
vėl pas mus atvažiuos.

Tai Klvvlandiečiams te
gul įstringa į galvą šitas 
pasiūlymas: kai tik norė
sit kad gerb. Vanagaitis su 
Dėdyte ir Tetyte ir kitais 
visais savo general štabo 
nariais atvažiuotų į Klyv
landą, sumeskit man pini
gų gasolinui nusipirkti, ir 
aš' vėl nuvažiuosiu į Čika
gą, žemai pasikloniosiu vi
siems jiems, ir jie vėl atsi- 
lankys....___________ _
DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio-^ kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
kntieka atdara 7 dienas savaitėje

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą.

Jau devyni mėnesiai kaip iš 
Lietuvos atvykau Į Ameriką. 
Dalį laiko teko praleisti lan
kant žymesnes vietas Nevv 
Yorko, Pennsylvanijos, Wash- 
ingtono, Indianos, Illinois, Min- 
nesotos ir Ohio valstijose. Visur 
teko sutikti nemaža savo tau
tiečių Lietuvių, ’ kuriu nuošir
dumo ir vaišingumo aš nieka
dos negalėsiu pamiršti. Visi 
jdomavosi dabartiniu Lietuvos 
gyvenimu, o y-pae kaimu. To
dėl pasiryžau parašyti nors 
keletą rašinėlių iš dabartinio 
kaimo gyvenimo, švietimo, or
ganizacijų ir 1.1.

ŠĮ kartą paliesime Jaunųjų 
Ūkininkų Ratelių organizaciją, 
apie kurią tur būt maža kas 
v ra plačiau girdėję.

Jaunųjų ūkininkų ratelius 
pradėjo organizuoti Žemės Ūkio 
Rūmai 1930 metais. Ratelių 
nariais gali būti berniukai ir 
mergaitės nuo 12 iki 20 metų 
amžiaus. Pirmaisiais ( 1930 ) 
metais tokių ratelių buvo įkur
ta 10 su 247 nariais. Kaip 
greitai augo ratelių ir narių 
skaičius, matyti jau ir iš to 
kad šių metų pradžioje jau bu
vo 900 ratelių su 27,000 narių. 
Darbui besiplečiant pereitais 
metais buvo išleistas net specia
lus įstatymas ir pats Valsty
bės Prezidentas A. Smetona 
atsistojo Jaunųjų Ūkininkų Ra
telių Sąjungos priešakyje jos 
Vyriausiu Globėju. Sąjunga 
yra žemės IJkio Ministerio 
žinioje, jai prižiūrėti yra Glo
bos Taryba, žemės Ūkio Rū
mai padeda rateliams tvarky
tis žemės ūkio srityje.

Sąjungos įstatyme, jaunųjų 
ūkininkų tikslai ir siekimai api
budinami taip:

“Jaunųjų ūkininkų rateliai 
kuriami tam kad kaimo jau
nimas išmoktų negestama mei
le tautą ir tėvynę mylėti ir 
nepalaužiama drąsa jų laisvę, 
žemę ir jurą ginti; kad tautos 
ir tėvynės meilė surištų kai
mo jaunimą su gimtąją žeme 
taip stripriai; kad subrendęs 
jis mokėtų išlaikyti tautos ran
kose jos laukus, girias ir so
dybas; kad kaimo jaunimo gy
venimas butų pagrystas krikš
čioniška tiesa; kad butų suža
dintas kaimo jaunimui prisiri
šimas prie žemės darbo, kuris 
kelia Lietuvio ir jo tautos ge
rovę ir stiprina valstybę; kad 
kaimo jaunimas perprastų že
mės ūkį, pamėgtų jį, įsigytų 
mokslo žinių ir išmoktų jas 
tinkamai taikinti ūkio darbuo
se; kad kaimo jaunimas paju
stų darbo džiaugsmą ir kad jo 
dahbas turtintų ir puoštų Lie
tuvą; kad iš kaimo jaunimo 
butų džiaugsmo tėvams ir tė
vynei.”

Jų Vadovai — Konkursai 
Parodėlės ir Premijos

Jaunųjų ūkininkų ratelių va
dovais yra daugiausia pradžios 
mokyklų mokytojai. Kartu į 
šį darbą įtraukiami ir jų tėvai 
sudarydami globos tarybas; 
Jaunųjų ūkininkų darbas api
ma visas žemės ūkio sritis. 
Kiekvienas narys gauna kny
gutę, kurioje aprašoma kaip 
pasirinktieji darbai turi būti 
atliekami. Ratelių nariams pa
tarimus ir nurodymus duoda 
jų vadovai, specialus instruk
toriai ir agronomai. Pradžios 
mokyklų mokytojai vadovauda
mi jauniesiems ūkininkams pa
laiko ir toliau glaudžius ryšius 
su kaimo jaunimu išėjus jiems 
už mokyklos sienų, įvairių sri
čių specialistai per jaunosius 
ūkininkus neša į kaimą naujus 
patyrimus ir ūkininkavimo me
todus. Jaunieji ūkininkai glau
džiai bendradarbiaudami tarpu
savyje ir su vyresniaisiais, pra
tinasi prie organizuoto gyveni
mo ir kuria stiprią kooperaty- 
vinę sistemą.

Rudens metu visame krašte 
ruošiamos jaunųjų ūkininkų pa
rodėlės, kur jie suvežą savo

užaugintus gyvulius, daržoves, 
sėklas ir tt. čia jų darbas 
įvertinamas ir premijuojamas. 
Iššaukiama nemaža konkuren
cija, prasideda lenktyniavimas, 
kiekvienas nori gauti geresnę 
premiją—geriau pasirodyti, to
dėl savaime stengiasi savo ga
mybą tobulinti.

Per jaunuosius ūkininkus bu
vo išplatinta nemaža geros vei
slės vištų, jie supažindino mu
sų kaimą su daugele daržovių 
ir augalų, kuriuos kaimas anks
čiau mažai žinojo. Dėl vietos 
stokos neminėsime viso to pro
gramo kuris vykdoma per jau
nuosius ūkininkus žemės ūkio 
ir bendrosios kultūros srityje, 
pakaks paminėti kad vien tik 
pereitais metais jie užaugino 
vien paukščių (vištų, žąsų, ka
lakutų) už 30,870 litų ($5170) 
ir gyvulių už 23,700 litų ($3,- 
950).

Pramogos, Ekskursijos 
po Lietuvą

Vasaros metu jaunieji gau
dami žemės sklypelius iš savo 
tėvų augina daržoves, sėklas, 
javus, linus, vaismedžius ir ki
tus augalus. Jei šią gamybą 
įvertintume pinigais, gautume 
žymiai didesnes sumas, bet iš 
viso jų darbo netenka vertinti 
vien iš piniginės pusės, nes 
svarbiausias tikslas yra išmok
ti gerai kultūringai ir raciona
liai ūkininkauti, bedirbant kon
kretų darbą. Nemaža iš jų 
atlieka ir žemės ūkio bando
muosius darbus, žiemos metu 
regiamos paskaitos, rankų dar
bų kursai, konkursai ir t.t. 
Vien tik pereitais metais rate
liai turėjo arti 8000 susirin
kimų, įvyko 1150 pramogų, pa
darė virš 580 ekskursijų po 
įvairias Lietuvos vietas, ratelių 
vadovai ir patys nariai skaitė 
14,284 paskaitas ir referatus. 
Nariams buvo suruošta 500 
kursų, jie įvykdė 1708 konkur
sus, įrengė 93 seklyčias, suor
ganizavo 28 dūdų ir stygų or
kestrus ir t.t.

Ratelių reikalams leidžiamas 
dvisavaitinis gražiai iliustrotas 
laikrštis “Jaunasis Ūkininkas 
kurio dalį prirašo patys nariai 
ir tuo budu jau iš mažens pra
tinasi ir prie plunksnos; kai 
kurie rateliai net patys leidžia
si savo laikraštėlius. Jaunieji 
prisideda ir prie papuošimo kai
mo sodybų, sodindami mede
lius ir įruošdami gėlių dar
želius. Vien tik užpereitais 
metais jie pasodino virš 300,- 
000 įvairių medelių sodybų pa
puošimui.

Jaunieji ūkininkai turi įsi
giję vėliavas ir švenčių bei 
iškilmių metu savo gryčias pa
puošia gražiomis trispalvėmis 
vėliavomis. Knyga pamažu už
kariauja kaimą, vien jaunieji 
ūkininkai savo knygynėliuose 
turi apie 100,000 knygų. Jau
nieji turi net savo fondą, iš 
kurio dabar mokslus eina 142 
gabus, bet nepasiturintys ūki
ninkaičiai. Jauriieji prisidėjo 
ir prie Dariaus ir Girėno pa
minklo rinkliavos ir suaukavo 
pagal savo išgalių ir pinigų. 
Jaunuosius ūkininkus remia 
musų koopetiviškosios organi
zacijos — Pienocentras, Mais
tas, Lietūkis, žemės Bankas, 
Lietuvos Cukrus.

Praeit dar keletas metu ir 
retas bus Lietuvio ūkininko 
sūnūs kuris nepriklausys šiai 
organizacijai — tikrajai gyveni
mo mokyklai. Taip paruoštas 
Lietuvos jaunimas tikrai su
gebės išlaikyti tautos rankose 
jos laukus, girias ir sodybas.

Pr. RIMKUS 
Cornell University, 
Ithaca, Nevv York.

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

SVEIKATA
SVARBIEJI DANTYS

Rašo Dr. G. J. Rložis
Visi dantys yra svarbus. 

Kiekvienas jų atlieka savo už
duotį kramtyme maisto, prisi
deda prie palaikymo tiesios 
dantų eilės, palaiko normaliai 
žandakaulių stovį ir . sulaiko 
kitų dantų gedimą ir užsikrė
timą. Ištrauk tamsta bent ku
rį dantį, o už dviejų ar tre
jų metų patėmysi, kad kiti, 
šalę spragos stovintieji dantys 
pasidarys kreivais, virstančiais 
spragom Visas kramtymo apa
ratas taip susikraipys, kad 
maistas ims pasilikti prodan- 
tyse, smegenys pradės slinkti 
žemyn ir vargu galėsi džiaug
tis geru virškinimu.

Svarbiausias dantis yra pir
mas krūminis kūdikio burnoj, 
šitas dantis išdygsta šeštais 
metais kūdikio amžiaus, užpa
kalyj tuolaikinių dantų. Tėvai 
retai kada patėmija jį ir daž
nai mano, kad jis dar kris ir 
todėl leidžia jam gęsti. Pa
žinti šį dantį yra visai lengva. 
Jis yra didesnis už visus kitus 
dantis nuo priešakinio viduri
nio danties. Kada vaikas su
laukia šeštų metų amžiaus, mo
tina turėtų atydžiai ir tankiai 
apžiūrėti jo burną, surasti šį 
svarbų dantį ir saugoti jį nuo 
sugedimo.

Jus esate matę žmonių su 
kreivais dantimis, atsikišusiais 
žandais, iškraipytomis lupo
mis ir su labai prastomis veido 
išvaizdomis. Toki asmenys tu
ri daug kliūčių savo gyvenime. 
Jiems priseina panešti daug 
nesmagumų draugijoj, šeimy
niniame gyvenime ir daug su
sikrimtimo pačioj savo sąžinėj 
vien tik dėl savo prastos veido 
išvaizdos. Visi myli gražius 
žmones, turinčius simetrinį, pa
togų veidą. Jei tamsta turi 
sūnų ar dukterį, suprantama, 
tamsta vėli ji jam ir jai daug 
pasisekimo ir laimės visame

tų normalinį dygimį ir suteik
ti progą įvairiems keblumams, 
kylantiems delei prastų dantų. 
“Kodėl tamsta nesutaisei šitų 
vaiko dantų kol dar nebuvo 
vėlu?” užklausi motinas. “Juk 
jie dar kris, tai kam čia jie 
taisyti?” — esti paprastas at
sakymas. O, tu nelaimingas 
tamsume, kiek tu žalės svietui 
pridarai!

Yra sakoma, kad vaikai turi 
atkentėti už tėvų nuodėmes. 
Sakyčiau, ne tiek už nuodėmes, 
kiek už nežinojimą arba apsi
leidimą. Kiek randam Lietuvių 
motinų, kurios apžiūrėtų savo 
vaikų burnas? Daugumas ne
žino, kad jų vaikai turi dantis. 
Nestebėtina, kad užaugina sū
nūs ir dukteris silpnais, bedan
čiais, prasto veido, ir nekokio 
proto.

Gerbiemieji, man nesmagu, 
liūdna kalbėti apie tai. Jums 
irgi liūdna matyti savo vaikus

užaugančius nedailiausiais, ne- 
sveikiausiais ir neprotingiau-' 
siais. štai aną dieną ąteina 
dentisto ofisan moteris su 15 
metų dukterim. Mergaitė skai
staus veido, dailaus sudėjimo, 
bet su nenormaliai storomis 
lupomis, atsikišusiais žandais. 
Jos priešakiniai dantys visai 
nesusisiekia. Ji gali kramtyti 
tik dviem ar trim galiniais 
dantimis. Ji šalinasi nuo jau
nimo, mažai kas ją gerbia, 
vėpla vadina. Jai skurdu gy
venti ir skauda širdį motinai. 
Kame tai priežastis ? šitos mer
gaitės pirmi pastovieji krūmi
niai buvo ištraukti, kada ji bu
vo septynių matų senumo. Ki
ti dantys suaugo kreivai ir iš
vertė jos žandus laukan.

Kiek randasi tokių mergai
čių ir bernaičių, tai sunku su- 
skaitliuoti. Jeigu jus tėmysite, 
tai sutiksite jų visur. Daugiau 
negu pusė žmonių turi nesime- 
trinius veidus. Tai didelė tė
vų kaltė, ženklai tamsumo, ne- 
atydumo.

Dr. Miko Bagdono, Lietuvos 
Konsulo Chicagoje, mirusio Ko
vo 28 d., išlydėjimas iš Konsu

lato į bažnyčią. Laidotuvių iš
kilmes buvo Balandžio 1 d.

(Paveikslas iš “Margučio”.)

gyvenime. Užtai tamsta veliji 
jam ir jai gražaus veido. Bet 
ar kuomet pamąstai delei ko
kios priežasties kūdikio malo
nus, puikus veidas, metams bė
gant, pavirsta į negražų veidą, 
su ilga nosim, persisukusiais 
žandais ir su atsikišusiais, lyg 
giltinės, dantimis? Kas tame 
kaltas? Gerbiamieji, čia kaltas 
labai tankiai pirmo krūminio 
danties praradimas.

Štai kame dalykas: šešių me
tų vaikas pergyvena tą savo 
amžiaus periodą kada jo dan
tys pradeda mainytis—pirmie
ji krinta, o antrieji dygsta. Tai 
yra svarbi permaina kūdikio 
gyvenime. Smarkus darbas ei
na visame kūne—žandakauliai 
auga, plečiasi, veido raumenys 
didėja ir kiekvienoj kūno dalyj 
svarbus perversmas vyksta. 
Dantų kritimas tęsiasi iki 12 
metų vaiko amžiaus, šitame 
laikotarpyj—nuo šešių iki dvy
likos metų—ibųna kritingas pa
dėjimas burnoj. Atsiminkime, 
kad musų veido išvaizdą kont
roliuoja dantys: jie palaiko 
žandų ir veido simetriją, tuo- 
tuo tarpu ir lupas ir skruostus. 
Jeigu mes prarastame savo 
dantis, musų veidas daug nu
kentėtų—lupos sugriūtų vidun, 
skruostai įdubtų ir žandai mas
katuotų į visas puses. Kūdikio 
žandų ir veido simetrija, tuo- 
laikiniems dantims krintant, pa
laiko pirmieji pastovieji krū
miniai dantys. Jie tarnauja 
kaipo stdlpai, ant kurių rymo 
žandakauliai ir apie kuriuos 
dygsta kiti dantys. Išgriau
kite namo stulpus ir visas na
mas sugrius; lyginai ištrauki
te šituos dantis ir visas kram
tymo aparatas, sykiu su veido 
išvaizda, susigadins. Vaikas 
kanda ant šitų pastoviųjų krū
minių dantų, jo žandai sueina 
tokion pozicijon, kokion dalei- 
džia šitie dantys; jo lupos taip 
susisiekia, kaip žandai dalei- 
džia, ir jo lupos turi tik tokias 
linijas ir kontūrą, kokios yra 
galimos esančioje dantų ir žan
dų padėtyj. . ...

Didžiumos vaikų pirmieji pa
stovieji krūminiai yra apleisti, 
sugedę ir tankiai užsikrėtę. 
Dažnai jie reikia ištraukti ir 
tuomi sudarkyti kūdikio visą 
veido simetriją ir jo kitų dan-

MARGUTIS
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zikos žurnalą. Eina du kar
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LIETUVOJE
CKAITYMIJOSE, šiame 

pat puslapyje šiame nu
meryje, rasite įdomų strai
psnį, kad “Lietuvoje Gyvai 
Svarstomas D a r ii i n inkų 
Aprūpinimas Tinkam ais 
Butais Klausimas”. Taigi, 
Lietuvoje rūpinamasi dar
bininkams tinkamais gyve
namais namais.

Tokiu klausimu nesirūpi
na niekas net Amerikoje, 
o jei kur kompanijos duo
da darbininkams savo pa
statytus namus prie dirb
tuvių ar kasyklų gyventi, 
tie namai būtinai yra pras
ti ir žmogui netinkami.

Sovietų Rusijoje, kur sa
koma esanti “darbininku 
tėvynė”, ten nieko darbi
ninkas negali turėti nuosa
vo, ir gyvena valdžios nu
savintuose namuose susi
grūdę desėtkai ir šimtai 
šeimų.

Lietuva tuo tarpu rūpi
nasi statymu savo darbi
ninkams — industriniams 
ir agiikulturiniams — tin
kamų, patogių namų gyve
nimui.

Be šito naujai svarstomo 
klausimo, “Dirvos” skaity
tojai jau skaitė apie kitus 
panašius Lietuvos darbi
ninkų gerovei sumanytus 
ir jau vykdomus projektus. 
Tarp jų yra darbininkų 
apdrauda, klubai, chorai, 
teatrai, sportas, sporto ai
kštės, universitetą s ir taip 
toliau.
svarbiausia yra »avn pa
stogė su daržu aplinkui na
melį, kad nereikėtų rūpin
tis kur pasidės, kas pri
glaus.

Tas Įvykdyti galima, taip 
kaip galima valdžiai turėti 
geležinkelius, statydinti di
džiuosius plentus, tiltus ir 
viską kitką savo šaliai rei
kalingo.

Kiekviena šalis remiasi 
jei ne visiškai tai didumo
je ant darbininkų. Lietuva 
remiasi ant ūkininkų. Ūki
ninkų reikalais todėl sulyg 
geriausių išgalių Lietuvos 
vyriausybė rūpinasi jau ei
lė metų, pagelbėdama ge
rinti sėklas, gyvulių veis
les, surinkti ūkio produk
tus ir rasti jiems rinkas 
visame pasaulyje, ir tt.

Lietuvoje reikalingi ir 
darbininkai, ir jie labiau
sia reikalingi ūkininkams 
ir dirbtuvėms gaminan
čioms ūkiams padargus_ ir 
visas Lietuvos žmonėms 
reikmenis. Vieni be kitų 
apsieiti negali. Vieni ki
tiems lygiai svarbus. Dar
bininkas taip pat yra šalies 
dalis: jo vaikas lygiai turi 
stoti tarnauti kariuomenė
je mokytis tėvynę ginti.

Nėra reikalo tikrinti kad 
Lietuvos valdžios pastan
gos gerinti ir gelbėti ūki
ninkų padėtį pasiekė tobu
lumo? Tas priklauso ne 
nuo vienos valdžios bet net 
nuo viso pasaulio, ir labai 
daug nuo paties ūkininko. 
Kitas ir geriausias sąlygas 
turėdamas nenori gerai 
gyventi, atsisako priimti 
patarimus ir pamokinimus, 
o savo menkutę naudą pra
leidžia vėjais.

Gal būt bus ir darbinin
kų tokių kad jie lengvomis 
sąlygomis gautą nameli 
pragers ir nenorės jame 
gyventi.

Svarbu pati idėja, kuri 
jau vystoma į praktiką, ir 
svarbu kad valdžioje gimė 
susirūpinimas ta tautos 
dalimi kurią visos net tur
tingiausios šalys laiko pas-j 

kutinėję vietoje ir ja nesi
rūpina iki ji nepradeda re
voliucijų kelti.

Valdžia, kuriai tokie da
lykai apeina, randa budus 
juos įvykdyti.

Tas taipgi parodo kad 
įvykdyti gali ir tautinė val
džia, ir kad darbininkų rei
kalais rūpinimasis nėra iš
imtinai pareiga tų kurie 
supranta kad geriausias 
būdas pasaulį gerinti žu
dant ir atimant iš tų kurie 
ką nors turi.

KOVA PRIEŠ MAŠINAS 
NE BŪTINA

Prieš 50 metų, kada at
sirado raidžių rinkimo ma
šina (linotype), spaustuviij 
darbininkai smarkiai su
judo prieš tai, sakydami 
kad tos mašinos išmeta iš 
darbo daug spaustuvių dar
bininkų.

Tačiau spaudos industri
jai buvo lemta plėstis ir 
tos mašinos tik pagelbėjo 
spaudą ištobulint, ir dar
bininkų skaičius spaustu
vėse keliariopai padaugė
jo. . , .Daba r spaustuvninkai 
dirba žymiai trumpesnes 
valandas — 36 iki 40 į sa
vaitę. 50 metų atgal rei
kėjo dirbti 60 valandų.

Duona su medum Ame
rikoje pradėta kepti tiktai 
pastarais keliais metais, o 
medaus tuo budu išnaudo
jama keli milijonai svarų 
kasmet.

PRABĖGO METAI
Prabėgo metai nejučiomis, 
Ir nebegryš daugiau jau jie, 
Ir jaučiu aš širdis jiems sako 
Liūdnai, tyliai: “Sudie... sudie...”
Sudie!.... Negryšit jau daugiau, 
Nors ilgesys ir spaus krutinę, 
Nors praeities atsiminimai 
Sapne dainuos man sutartinę.
Jei praeitis sparnus ištiestų
Ir jais galėčiau suplasnot, 
Tai vėl dainelę meilės gražią 
Aš jums galėčiau uždainuot.
Dabar prabėgo dainų metai,
Ir nebegryš daugiau jau jie, 
Ir jaučiu aš širdis jiems sako 
Tyliai, liūdnai: ‘‘Sudie... sudie...” 

Ažaičiaį. Jonas Morkūnas.

MEDŽIOTOJAI
Šautuvą ant peties užmetęs,
Prijuosęs pilną šovinyną,
Taikliai jis šaudyti įpratęs —
Iš to išlaiko ir šeimyną.
Bet giria verkia ir dejuoja
Kam taip naikina jos gyvūnus, 
Gyvybė su mirtim kovoja
Nuo rankų beširdžio klajūno....

* * ♦

Kiti medžioja prieš valstybes, 
Su kardais puola Tėvynę ginti, 
Gaudžia patrankos, krenta gyvybės, 
Nespėja tautos sūnų auginti....
Dar vieni eina užgrobti šalį,
Brangios žemelės turtus tcrioja, 
Naikina kraštą kiek jiegos gali, 
Ugninis lietus saulę užstoja.
Jei šiaurės žmonės medžioja briedžius, 
žvėriui laukiniui galą padaro;
Mes ne geresni už Samojedus —
Galim Europą paverst Šahara....

Viki. Tatarėlis.

MIKO PETRAUSKO 
PAMINKLO REI

KALE

“Tėvynės” Redakcija pa
siūlo statyti paminklą Mi
kui Petrauskui, nesenai mi
rusiam Lietuvoje, bet ge
riausią savo gyvenimo ir 
kūrybos amžiaus dali pra
leidusiam Amerikoje,' Cle
velando Lietuvių Kultūri
niame Darželyje.

Clevelande apsilankęs ki
tas populiarus kompozito
rius, Antanas Vanagaitis, 
apžiūrėjęs pilnai Įrengtą 
Lietuvių Darželį, pareiškė 
kad Mikui Petrauskui pa
minklui vieta Amerikoje 
tėra Clevelando Lietuvių 
Darželis.

“Dirvos” Redakcija tam 
“Tėvynės” ir Vanagaičio 
sumanymui pritaria.

Kaip girdėti, ir Cleve- 
landiečiai tam sumanymui 
pritaria ii- rūpinasi suor
ganizavimu Miko Petraus
ko Paminklo Komiteto.

Aišku, kadangi Darželis 
randasi Clevelande, komi
tetui vieta tiks būti Cleve
lando.

Visuomenei priminsime 
kad turint Lietuvių Darže
li, reiškia gatavą vietą, te
lieka tik imtis rinkti aukas 
pačiam paminklui. Kaip 
tik susidarys Clevelande 
Miko Petrausko Paminklo 
komitetas, apie jį visuome
nė žinos.

Kiekviena kolonija gali 
rinkti pas save aukas per 
savo vietinius komitetus ir 
laikui atėjus persiųsti į 
Clevelandą.

DIRVA

Kad Amerikos Lietuviai
privalo pastatyti Kompozi
toriui Mikui Petrauskui 
paminklą negali būti prie
šingų minčių.

Taigi, dainininkai, cho
rai, vargonininkai, visuo
menės veikėjai, draugijos 
ir visuomenė, skirkite sa
vo auką, o paminklas gali
ma bus neužilgo su didelė
mis iškilmėmis atidengti.

Apie tai, žinoma, turės 
būti pasitarta su Clevelan
do Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjunga, kuri iš
spręs kos paminklas gali
ma bus Darželyje pastaty
ti.

ILIUSTRACIJOS AMERIKOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠČIUOSE

VALIO, STASIAI!
Visa didelė šeima “Dir

vos” skaitytojų Stasių bu
kit pasveikinti jūsų vardi
nėse.

Stasių vardinės sueina 
šeštadenį, Gegužės 8 d.

SVEIKINAME
Balandžio 25 d., Juozas 

ir Marijona Bačiūnai, Ta- 
bor Farmos savininkai, mi
nėjo savo 20 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuves.

Linkime jiems geriausios 
laimės ir sveikatos ir atei
tyje. Juozas Bačiunas ki
tados buvo laikraštininkas.

Mjr. S. Narušis

“Lietuvos kareiviai kviečiasi visuomene i 
’.Li'. V Po • ljrjr> prisiųstos 

paveikslėlis prie jo straipsnio apie Ka
riuomenės s ' isucm n Susiartini 
»» -s. „nt, (fi')ičkit Lilame "Dir-

■ r-!~ \

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt širvydas.

“Dirvos” skaitytojai pastebėjo kad “Dir
va” tapo gausiai iliustruota. Be paprastų pu
siau komercinių iliustracijų telpančių apie vie
tinius reikalus, “Dirvoje” yra daug iliustracijų 
iš Lietuvos kariuomenės gyvenimo ir šiaip Lie
tuvos vaizdų.

Kiekvienas darbas turi savo pradžią ir sa
vo istoriją. Be nieko neatsiranda.

Lietuvos kariuomenės gyvenimo vaizdai 
ir straipsniai gaunami tiesiog iš Lietuvos Ka
riuomenės štabo švietimo Skyriaus. Su tais 
paveikslais gauname ir gražių, lengvai skaito
mų straipsnių apie Lietuvos kariuomenės gyve
nimo įvairiausias fazes, šiuos straipsnius ir 
paveikslus “Dirvai” rašo ir siunčia Kariuome
nės štabo švietimo Skyriaus narys Majoras S. 
Narušis. Be iki šiol '“Dirvoje” tilpusių' jo raš
tų turime dar porą Įdomių straipsnių, kurie 
tilps sekančiuose numeriuose.

Paveikslai ir straipsniai iš Lietuvos kariuo
menės gyvenimo “Dirvoje” pradėjo pasirodyti 
po “Dirvos” redaktoriaus Kurpiaus sugryžimo 
iš Pirmo Pasaulinio Lietuvių Kongreso, atsibu
vusio 1935 metų vasarą Kaune. Kongreso lai
ku “Dirvos” redaktoriui teko susipažinti su 
Štabo švietimo skyriaus nariu, Pulkininku J. 
šarausku. Jau sugryžus iš Kongreso, per jį 
“Dirvos” redaktorius laiškais užvedė korespon
denciją su kitais, ir jų tarpe su Majoru S. Na- 
rušiu. Taip ir prasidėjo “Dirvoje” straipsniai 
ir paveikslai iš Lietuvos kariuomenės gyvenimo. 
Maj. S. Narušis prie to bendradarbiauja ir ki
tiems tautiniams Amerikos Lietuvių laikraš
čiams.

Be straipsnių ir paveikslų iš kariuomenės 
gyvenimo, daugelyje Amerikos Lietuvių laik
raščių telpa Tsb. straipsniai ir Lietuvos vaizdai. 
Tuos vaizdus laikraščiams siunčia tas pats Tsb., 
tačiau kiti musų laikraščiai nepažymi to.

Tsb. (Talkos Spaudos Biuras) atsirado po 
to kai prieš ketvertą metų Amerikoje važinėjo 
pažymus Lietuvos laikraštininkai, Antanas Bru
žas ir Augustas Gricius. Gryžus iš Amerikos, 
p. Bružas Įsteigė Tsb., teikimui išeivijos spau
dai teigiamų, tikrų žinių apie Lietuvą.

Už meto ar kiek vėliau po prasidėjimo 
ateiti Tsb. straipsnių, “Dirvos” redaktorius su
sirašė su p. Bružu pasiūlydamas sumanymą kar
tu prie straipsnių parūpinti Amerikos laikraš
čiams Lietuvos vaizdų. Tas tuoj pradėta vyk
dyti. Paveikslus daugumoje musų laikraščių 
matote jau kelintas metas, nors, kaip minėta, 
nepažymėtus jog tai iš Tsb. prisiųsti.

Bet tie paveikslai buvo prastoki ir ne visi 
buvo visiškai atsakanti.

Ir vėl “Dirvos” redaktorius pasiėmė sau 
pareiga rašinėtis su p. Bružu, duoti nurodymų 
ir prašyti kitokių paveikslų. Dabar, šymet jau 
pradėjo ateiti tikrai geri ir reikšmingi paveiks
lai. Bet tuo nebaigta, “Dirvos” redaktorius pa
siryžo išprašyti musų spaudai dar vieno svar
baus dalyko — atvaizdavimo išeivijai Lietuvos 

1 įžymių veikėjų, gyvų ir mirusių, artistų, visuo- 
j menės vadų, aukštų valdžios žmonių. Tsb. jau 
ir tą pradeda vykdyti. Pirmutinis paveikslas 
buvo pora savaičių atgal tilpęs atvaizdas Kun. 
Tumo-Vaižganto. Toliau galim tikėtis kitų ir 
daugiau Lietuvos gyvenimo vadų atvaizdų.

Išeivijoje gyvenančių Lietuvių labai maža 
dalelė apsilankys ir gaus pažinti dabartinę nau- 

i ją atgimusią Lietuvą. Betgi jie turės malonu
mo savo gimtinę šalelę ir jos vadus pažinti iš 
įvairių vaizdų, veikimų atvaizdavimų ir veikė
jų paveikslų.

Taigi, šiuomi dar kartą, bet viešai, prašo
me Tsb. varyti savo darbą pirmyn ir tobulinti 

į Lietuvos paveikslų teikimą Lietuvių spaudai lei- 
I džiamai toli už pačios Lietuvos sienų.

::DAUG laukiniu veislių ančių, kuomet su
žeistos, verčiau prisigirdo negu pasiduoda me
džiotojui. ‘ »

I E T U V O S kaimynės 
Šiaurės Europoj (Švedija, Da
nija, Norvegija) tariasi su
daryti bloką (j kurį gal ir Suo
miją priims), kurio tikslas bu
tų. jei Tautų Sąjunga visai 
pasirodytų bevertė taiką pa
tikrinti, saugoti šiaurės Euro
pos taiką ir nepaliečiamybę. 
Mažų tautų viltis Europoje tai 
stipri ir įtakinga Tautų Sąjun
ga. Tačiau, jei ši savo dabar
tinio silpnumo neišgyvens, tai 
teksią eiti tuo keliu kurį jau 
apčiupinėjo Pabaltijo sąjunga, 
Mažoji Antantė, Balkanų sąj- 
ga, ir dabar ruošiamoji šiau
rės Europos sąjunga.

▼ ▼ ▼

★ VISI prisimename pasa
kėlę, kurioje katinėlis, kopūsto 
lapą ant uodegutės pajutęs, bč- 
go ir savo pasaulyje išgąstį dėl 
tariamo dangaus griuvimo su
kūrė. Ką tokio panašaus ran
dame ir Prof. Hans Kohn’o kny
goje “Galia ar Protas”, kurią 
Harvardo universiteto spaustu
vė šiomis dienomis išleido. Pa
saulis pergyvena krizį. Tas 
žinoma. Bet krizio priežastis 
jieškoti madoje tik ekonominė
je srityje. Profesorius Kohn, 
tačiau, sako krizis “apimąs vis
ką”. Tai “visuotinas krizis, 
apimąs ir pavienį žmogų ir 
visuomenę—jos protinį pagrin
dą, visuomeninę tvarką, eko
nominę sudėtį ir politinę for
mą.”

Musų gadynės žymė tai spė
kos garbinimas ir aukštinimas, 
bet proto žeminimas arba ne
paisymas. žmogaus pagrindi
nis tikslas yra gyventi, bet 
visokių rūšių diktatoriai ban
do to vieton įskiepyti galios 
siekimą. Nevaržoma preky
ba, kurioje laisvai pasikeičia
ma prekėmis, darbo spėka ir 
kapitalais yra kapitalizmo tvar
kos pagrindas, tačiau, • musų 
dienų vadai kloja kliūtis pre
kėms, ateivybei ir paskolų tie
kimui. Dangus, tačiau dar ne 
visai griūva, sako Prof. Kohn. 
Tarp neigiamų spėkų, bujoja 
ir geros, naudingos spėkos, ku
rios pasaulį palaiko ir kuria. 
Pavyzdžiui, demokratija dar 
nėra sugriuvus, bet savo įtaką 
plečia. Amerikos gyvenime, 
sako, daugiau protingo žmoniš
kumo ir visuomeninio krikš
čioniškumo negu Europoje. To
dėl gali būti, tamsu tik dėl to, 
kad neužilgo nauja aušrelė pa
kils.

LIETUVOJE SVARSTOMA d\p 
RININKO APRŪPINIMAS 
GYVENAMAIS NAMAIS

Besirūpinant darbininkų būklės ir jų gy
venimo sąlygų gerinimu. Lietuvoje yra sudary
ta tarnžinvhin.ė knmisiia kuri riipinasi darbi
ninku namu statvh«s reikalai® Komisiia su
daro vidaus reikalu ministeriios žemės ūkio 
ministerijos, Kauno miesto savivaldybės ir kitų 
įstaigų atstovai. 'Komisija studijuoja galimu
mus ir budus kur ir kokie darbininkams namai 
turėtų būti statomi, kas statybą turėtų finan
suoti, kur ir kokie namai tinkamiausia statyti. 
Komisija sprendžia ne vien laukų darbininkų 
namų statybos klausimus, ji taip pat studijuo
ja ir daro savo išvadas dėl miestų darbininkų 
namų statymo. Komisiją sudaro statybos spe
cialistai, žemės ūkio ir miestų darbininkų gy
venimo žinovai. Tarpžinybinei komisijai vado
vauja vidaus reikalų ministerijos vyriausias sta
tybos inspektorius Inž. A. Novickis. Konkre
čius darbininkų namų statymo reikalu spren
dimus padarys vyriausybė.

Nors komisija savo darbą dar nėra galu
tinai baigusi, tačiau kai kurie klausimai jau 
galutinai išstudijuoti ir dėl jų pasisakyta.

Intensyvėjant žemės ukiui yra būtinas rei
kalas duoti jam pastovių darbininkų. Pastovus 
žemės ūkio darbininkų kadras gali susidaryti 
tik iš žemės ūkyje užaugusių ir tam darbui pri
sitaikiusių darbininkų. Geriausi žemės ūkio 
darbininkai yra vedę žmonės ir jų šeimos nariai. 
Tačiau dabartinėmis sąlygomis labai maža že
mės ūkio darbininkų tegali sudaryti šeimas, 
kadangi sodžiuje jiems nėra kur apsigyventi. 
Darbininkai sudarydami šeimas turi jieškotis 
tinkamesnių šeimyniniam gyvenimui sąlygų— 
keltis į miestus. Todėl norint sulaikyti dar
bininkus sodžiuje, reikia sudaryti jiems sąly
gas įsikurti. Komisijos nuomonė šį klausimą 
spręsti reikėtų dviem kryptimis: 1 prie stam
besnių ūkių steigti kumetynus ir 2 įkurdinti 
darbininkus nuosavuose nameliuose, nuosavuose 
sklypuose, pirmoje eilėje stambesnių ūkių ra
jonuose.

Kumečiai ne tik patys butų nuolatiniais 
žemės ūkio darbininkais, bet priaugančios jų 
šeimos galėtų patenkinti ir pavienių samdinių 
pareikalavimą. Kaip kumetynams taip ir nuo
saviems darbininkų nameliams turėtų būti su
daryti tipingi projektai ir pagal juos vykdoma 
statyba. i

Komisija taip pat svarstė miestų darbinin
kų namų statybos ir jos finansavimo klausimą. 
Turint galvoje, kad vyriausybė yra susirupinusi 
šiuo reikalu daryti atitinkamų žygių, tai tarp
žinybinės komisijos studijos neliks be paseku 
ir artimiausioje ateityje bus pradėta realizuoti.

Tsb.

KEISTA IR ĮDOMU

: :CONNECTICUT upėje ašeriai deda kiau
šinius medžiuose. Paprastai tuo laiku kai žu
vys neršia, apsireiškia potviniai, vanduo pakyla 
aukštai, pasiekia pakraščių medžius, ir gelto
nieji ašeriai padeda savo kiaušinius apsemtuo
se medžiuose.
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Užbaigęs lankymąsi Kapitoliuje, išėjau j 
Aukščiausįjį Teismą, kurio nauji rūmai stovi 
už aikštės esančios rytinėje Kapitoliaus pusė
je, kelių minutų ėjimo atstume.

Priėjus prie jo pamatai kad tai naujutėlis, 
balto granito pasta tos, dar ne visai užbaigtas 
išlaukiniais dabinimais, bet jau pilnai naudoja
mas savo tikslui viduje. Prieš saulę jis žėri kaip 
cukrinis palocius, net akys merkiasi. Teisin
gam teisingumui atstovauti rodos kaip ir tinka 
toks baltas-nekaltas namas.

šis pastatas buvo suplanuotas kad išrody- 
tų ir gražus ir kartu išdidus ir rimtas, savo 
svarbios reikšmės pareigoms. Toje pusėje Ka
pitoliaus randasi ir kiti keli valdiški namai — 
visai priešais Kapitolių yra senas Kongreso 
Knygynas, o šonuose — Atstovų Buto namas, 
ir Senato Namas, kur kiekvienas Kongreso na
rys turi sau raštines.

Aukščiausiojo Teismo Namas iš lauko yra 
senoviško klasiško tipo, atsargiai išstudijuoto 
ir paprasto masivumo, Korintiško stiliaus, pri
taikytas Kapitoliaus stiliui.

Visas pastatas labai didelis, 385 pėdų ilgio 
ir 304 pėdų pločio. Aplink visą namą eina mar
muro terasa, taip kad pats Teismo Namas sto
vi ant akmeninės pakilos. Visas išlaukinis na
mas sukrautas iš Vermont balto marmuro. Vi
dus ir karidoriai išbaigti Alabama baltu mar
muru.

Svarbiausios architektūrinės ypatybės iš lau
ko yra didžiosios portikos iš vakarų ir rytų ga
lų ties viduriu, ir jų platus laiptai vedanti i pa
ti namą, Korintiški stulpai-pilioriai, ir vakari
nėje ineigoje milžiniškos bronzinės durys.

Buvo jau 1:30 valanda dienos kai prisiar
tinau prie Teismo Namo. Iš lauko apžiurėjus, 
pasigerėjus puikumu ir didingumu, inėjau Į vi
dų. Vidurinis karidorius-salė labai aukšta, iki 
pat stogo, taip kad tokioje vietoje atsidūręs pa
junti tave gaubiantį rimtumą. Be balto mar
muro sienų ir lubas remiančių eilės piliorių vi
duje jokių papuošalų nėra. Iš ilgos vidurinės 
salės į šonus eina karidoriai, kurie suveda i ša
linius kambarius, kur jau yra Teismo patalpos, 
raštinės, ir tt.

Keista buvo pamačius viduje, tuose nekal
tai baltuose rūmuose; sargus-policijantus, su re
volveriais kabančiais prie šono! Tiesiog gink
luoti vaikšto jie, keletas vyrų, po visą didelę 
salę. Gal tai ženklas kad žmones įstatymus 
pildyti priversti galima tik ginklu ...

Tiesiai priešakin, už vidujinių durų, yra 
tai tas pats svarbiausias Kambarys — Aukš
čiausiojo Teismo šventų Šventovė, kur tartas 
žodis, į kairę ar y dešinę, vra paskutinis ir ku
riam turi nusilenkti, o jeigu savu noru nenu
silenksi, busi priverstas. ... Už pečių tų as
menų kurį tą paskutinį žodį pasako stovi visa 
šalis visais savo pinigais, visa kariuomenė ir vi
sas laivynas.... Teisingumas įt* Teisėtumas 
lygus visiems — tas ką mums garantuoja Su
vienytų Valstijų Konstitucija.

Laike Aukščiausiojo Teismo posėdžio, kuo
met atsibuna bylų svarstymas, publika leidžia
ma ineiti į Teismo Salę. Eilės žmonių žingei- 
duolių laukia prie durų, kur stovi prižiūrėtojai 
ir įleidžia į Teismo Salę kiekvieną kartą po tiek 
žmonių kiek iš ten išeina. Sumaniau ineiti pa
žiūrėti. Pastovėjus eilėje 15 minutų, buvau 
įleistas į vidų, kuomet pirmiau inėjusiųjų keli 
išėjo. Buvo apie 2 valanda po pietų, betgi su
maniau pirmiau apžiūrėti Aukščiausįjį Teismą, 
kuris buvo pilname posėdyje, o paskui eiti pa
pietauti.

Teismo Salė randasi rytiniame gale to di
džio Teismo Namo, ir Teismo Salė yra svarbiau
sia dalis viso to pastato. Inėjus į Teismo Salę 
žmogus taip pat pasijunti nustebintas. Kam
barys yra įspūdingų proporcijų ir monumenta- 
lio stiliaus. Jis yra beveik keturkampas, 91 pė
dų per 82 ilgio ir pločio.ir 44 pėdų aukščio. Jis 
nušviestas langais iš abiejų pusių ir dirbtina 
šviesa. Jo sienos išbaigtos muilo pavidalo bry- 
žiuoto Ispaniško marmuro, aplink pasieniais iki 
lubų nueinanti pilioriai iš šviesaus Itališko mar
muro, o apačioje pasieniai ir pagrindžiai iš Le- 
vanto Itališko marmuro.

Jokių pinigų negailėta padarymui šio kam
bario rimtai turtingu ir įspūdingų. Visose ke
turiose sienose išdirbta paneliuose simboliški 
atvaizdai, reiškianti sekančiai:

Rytinėje sienoje — Įstatymų Didingumas 
ir Valdžios Galybė, apsupta grupe simbolizuojan
čia Išmintį, Gabumą, Saugumą ir Teisę žmonių, 
ir Apgynimą žmoniškumo Teisių.

Vakarinėje sienoje — Teisingystė su spar
nuota figūra Dieviškos Inspiracijos, apsupta 
Teisybe ir Išmintimi, Spėkomis Pikto, Suktu
mo, Paniekos, Apgavystės ir Despotiškos Jie

gos. Iš kitos pusės, stovi simboliai Gero, Do
rybės Gynimo, Taikos, Harmonijos ir Saugos.

Pietinėje sienoje — Procesija Istorinių Įs- 
tatymdavėjų, reprezentuojami Menes, Hammu-* 
rabi, Maižius, Solomonas, Lycurgus, Solonas, 
Drakonas, Confucius, ir Octavianas, kurie ap
supti Istorija ir Garbe.

šiaurinėje sienoje — Procesija Istorinių Įs- 
tatymdavėjų, reprezentuoja Justitianą, Moha- 
medą, Charlemagną, Karalių Joną, šv. Liudvi
ką, Hugo Grotius, Blackstone, Marshall, ir Na
poleoną, kuriuos supa grupė vaizduojanti Filo
sofiją ir Liuosybę ir Taiką.

AUKŠČIAUSIOJO TEISMO RŪMAI

Ineinant į Teismo Salę kiekvienam duoda 
lakštelį, ant kurio atspausdinta planas kaip sė
di prie savo stalo tie devyni Aukščiausiojo Teis
mo Teisėjai. Iš to' plano, inėjęs ir atsisėdęs vi
duje minkštame suole, gali žinoti kiekvieną tei
sėją. Viduryje, vienas iš tu devynių, sėdi Vy
riausias Teisėjas, Charles Hughes. Jis buvo 
Republikonų partijos kandidatu į prezidentus 
prieš Wilsoną, bet nelaimėjo. Pasitaikius vie
tai, kuomet mirė Vyriausias Teisėjas, buvęs 
Prezidentas William Hovvard Taft, Hughes tapo 
paskirtas jo vieton.

' Teismo salėje įrengta eilės minkštų suolų, 
kuriuose lankytojai susodinami. Prašoma jų 
užsilaikyti visiškai tyliai, net nesikuždėti, ir 
salės grindys išklota minkštais kilimais kad ne
sigirdėtų jokio bildesio.

Teisėjai yra devyni išviso ir skiriami iki 
gyvos galvos. Dėl jų, kaip žinome, dabar ir 
eina visas bruzdėjimas. Prezidentas Roosevelt, 
išrinktas antram terminui, pasijutęs galingas, 
nes Kongresas šiuo atveju liko išrinktas dar la
biau Demokratiškas, sumanė pertvarkyti Aukš
čiausįjį Teismą ant savo kurpalio.

Šie Teisėjai, kaip atmename, prieš metus 
laiko atgal, pradėjo atmetinėti Prezidento- Roo
sevelto įvestus įvairius pagerinimus šalies padė
ties, pripažindami juos priešingais šalies Kon
stitucijai. Ne visi jie laikosi tos nuomonės, bet 
užteko penkiems prieš keturis pasireikšti prieš 
ir dalykas baigtas: šio Teismo žodis, tartas kai
rėn ar dešinėn, yra paskutinis ir nepamainomas.

Taigi, Prezidentas Rooselvelt sumanė: arba 
pačius Teisėjus pamainyti, pareikalaujant kad 
tam tikro amžiaus Teisėjai pasitrauktų iš savo 
vietų, arba padidinti Teismą iki 15 narių, pri
dedant šešis savo šalininkus, taip kad ateityje 
penki prieš 10 negalėtų pasistatyti.

Reikalauti kad perseno amžiaus Teisėjai 
atsistatydintų Rooseveltas priežastį turi gerą: 
šeši iš jų yra jau per 70 m. amžiaus, iš jų trys 
turi po 75 metus, vienas 78 metų, kitas ne 80 
metų. Tik šeštas turi 71 metą amžiaus. Trys 
likusieji yra paeiliui: 62, 64, ir 67 metų.

Pats Vyriausis Teisėjas, Charles Hughes, 
yra 75 metų amžiaus.

Minkštame suole sėdėdamas ir teismo bylos 
klausydamas, Į kurią mažai dėmesio kreipiau, 
galvoje perleidau mintis apie Roosevelto pla
ną šio Teismo perorganizavimui. Kituose klau
simuose, ypač pasaulinės diplomatijos, valsty
bių vadovavimo ir aukštųjų mokslų reikaluose, 
tankiai pamanydavau apie senus tas vietas už
imančius asmenis ir klausdavau savęs: kaip il
gai žmogus yra geras ką nors atstovauti ar da
lykus svarstyti? Kada jis jau gali būti persenas, 
ir jo protas, nors buvęs didelis ir gausus, pasi
daro persilpnas toms ■ pareigoms? Daugybėje 
aukštų vietų matome žmones vadus ■ pasiekusius 
žilos senatvės, po 70, ir net 80 metų amžiaus. 
Ar to amžiaus žmogus ištikro dar yra geras 
dalykams spręsti, ar jo mintijimas pajiegia ap
rėpti dalykų eigą kaip ji tikrumoje yra. ar jis 
toje vietoje sėdi tik taip sau iš jam teikdamos 
kitų pagarbos?.... Prisiminė ir seni žinomi 
paprasti žmoneliai, neturėjusieji mokslo: neku
rie jų turi gerą sąvoką, bet kiti, dar nei 70 me
tų nepasiekę, jau yra lyg kūdikiai savo protavi
me. Ar mokytieji seniai yra stipresni protavi
me? Ar jie neišeina į antrą vaikystę, nors 
atliko didelius darbus kada buvo tvirtame am
žiuje?

Tuo klausimu be abejo yra prirašyta net 
rimtų veikalų, tų žmonių kurie pasišventė šitą 
dalyką nuodugniai ištyrinėti, tik man neteko 
tų veikalų matyti ir nežinau ar yra. Tačiau

TRUMPOS PASTABOS:
Rašo Jonas Valaitis

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

KUPRANUGARIAI yra to
kie užsispyrėliai kad jei jauni 
neišmokyti, jie retai galima 
priversti keliauti, jei bent ki
tas kupranugaris eina drauge.

SUV. VALSTIJŲ karo lai
vynas ruošia šį mėnesį didelius 
manevrus. 152 Amerikos ka
ro laivai ir 500 lėktuvų puls 
ir gins Havaii salas.

ITALIJOS spauda pradėjo 
pakartotinai skelbti kad Pran-
euzijoje vis daugiau ir dau
giau įsigali komunizmas. Ir 
jeigu Prancūzija nesugebėsian
ti pati komunistų apsiginti, sa
ko Italų spauda, teks Europai 
dėl to susirūpinti. Apie ko
munizmo pavojų Prancūzijoje 
nesenai rašė ir pati Prancūzų 
spauda.

p.er ruy.oRĄ?
PASIŽVALGIUS^

Ir šiaip dažnai šių gyvulių į 
kelionę nei mušimu negalima 
išvaryti.

AMERIKOS inžinieriai ap
žiūrinėja Niagaros krioklį, ku
rio krantus vanduo nuolatos 
plauja. Jie rado naują plyšį. 
1931 metais atskilus uola krio
klio briaunoje padarė krioklį 
panašų V raidei. 1934 metais 
vėl nuplyšo to krioklio briau
nos 100,000 tonų uolos. Tre
čias skilimas taipgi tikima ne
užilgo. Geologai sako kad 
per 25,000 metų, kaip tik upė 
pradėjo bėgti, iki šiol kriok
lys nusidėvėjo 27 mylias ilgio. 
Pranašaujama kad per sekan
čius 4,000 metų krioklys iš
nyks, arba Niagara upė tekės 
atgal.

JAPONIJOS moterys ir po 
šiai dienai nenaudoja savo tau
tiniams rūbams jokių špilkų 
nei knypkių. Apatiniai rūbai, 
kojinės, batukai ir viršutiniai 
jų rūbai palaikomi • šniūrais, 
juostomis ir diržais.

AMERIKAI norint suvesti 
biudžeto galus, pasak Preziden
to Roosevelto, reikia dar pus
antro bilijono dolarių daugiau 
ineigų. Kur tuos pinigus gau
ti, dabar svarstoma. Jei ne
ras geresnio plano, dar padi
dins taksus. Kada svarsto 
apie biudžeto galų suvedimą 
turėtų pagalvoti ir apie val
džios išlaidų mažinimą. Kada 
šalyje mokesčiai sumažės tada 
visas biznis pakils.

VOKIETIJOS nazių vyriau
sybė įsakė visiems studentams 
būtinai pasimokyti Karaliau
čiaus arba išrašiau jos univer
sitetuose ir susipažinti su “Vo
kietijos Rytų’’ gyvenimu, ži
noma, tuo stengiasi Rytprū
sius daugiau suvokietinti, o 
Vokietukams įskiepyti patrio
tizmą pamačius kaip gražus 
kraštas Rytprūsiai yra. Lie

sis vaizdas yra is Chicagos, 
Margučio saloje, laike Margu
čio “5 ir 10” minėjimo Balan
džio 11 d. Vaizde matote ‘ Dir
vos.” redaktorių . K. S. Karpių 
sveikinant jaunutę Lietuvaitę 
artistę, Violettų Mae Sink’iutę, 

(Paveikslas

kuri dalyvavo “Margučio” pro
grame tą vakarą. Viduryje 
stovi p. Karpiene, kairėję — 
Violettos giminietė, Ona Vai- 
kauskaitėt Gegužės 2 d. Vio- 
letta dalyvavo “Dirvos” suren
gtame programe Clevelande.

iš “Margučio”)

tuva turėtų atsiųsti daugiau 
savo studentų į. Ameriką, kur 
gyvena trečdalis Lietuvių tau
tos.

ANGLIJOS spauda iškėlė 
kad Suomija yra Ispanijai gin
klų sandėlis. Esą Helsinkio 
uostuose dar laukia 15 milijo
nų dolarių vertės ginklų išve
žimui į Ispaniją. Suomijos

valdžia nori patikrinti tuos 
gandus ir dėl to visą šalį kre
čia j ieškodama ginklų.

AMERIKOS darbo vadai su
ka savo galvas jieškodami bū
dų tvarkyti darbininkų reika
lus, ir susitarti su darbdaviais 
taip kad jie ir rytojui turėtų. 
Pasitarimuose dalyvauja ir val
džios nariai.

raudonfrončiais argumentųodt}« 
mas, sako: ' ""MM

Aš, asmeniškai, turiu labai 
daug malonumo kai bolševikų 
Laisvė rašo apie Vienybę! ir 
jos žmones. Tie nedakepinti 
Markso cvygelkliopsai mano 
kad įvairiais pliauškalais, in
sinuacijomis ir išmislais musų 
dienraščiui pakenki Bet išei
na priešingai. Net ir Prusei- 
ka, būdamas Naujosios Gady
nės redaktorium, dažnai saky
davo kad Laisvę redaguoja 
puššučiai. Bet naudinga tas 
kad šitie puššučiai labai gerai 
Vienybę reklamuoja, rašydami 
apie įvairius tautininkų “suki
limus“ ir “cenzūras”. Tiesa, 
ta pati Naujoji Gadynė paste
bėjo:

“Bimba ir Mizara uždare 
savo armonikas dėl ‘skandalė
lio’ sklokoje. Su tuo blofu iš
ėjo dar prasčiau nei su prana
šavimais apie revoliuciją pas 
tautininkus.”

Man buvo nesuprantamas tas 
pirmą kartą Vienybėje maty
tas žodis, “puššučiai”, tai pa
prašiau Dirvos redaktorių pa
aiškinti. Jis sako: Tai reiš
kia nedakepėlius arba nedavi- 
rėlius, arba nedašutintus, tik 
pusiau dašutusius, nebaigtus 
šutinti, ir turėtų būti rašomai 
“puššučiai”, ne puššučiai”.

M
ČIKAGOS NAUJIENOS

F „nčagos Lietuviai advo- 
kt. išvažiavo į Mičiganą pa
gok :i. a„Toje vietoje kur jie 
buvo!*nuvykę, golfo laukas ei
na dideliu pamiškiu^

Eidami golfo lauku, pamatu 
jiedu iš pievos atbėgantį ar
tyn įšėlusi farmerio bulių.

Abudu leidosi bėgti link gi
rios. Vienas tuoj įsikorė į me-

žiūrint Į šiuos senus Teisėjus ir žinant Roose
velto pastangas juos dėl senumo atstatydinti, 
visa tai pergalvojau, apmąstinėdamas ar ištikro 
šie seniai, nors dar nesukr.vpę, dar be kriukiu 
vaikšto, yra tokio pat tvirto proto, sąvokos ir 
sugromuliavimo dalykų kaip jie buvo prieš 15 
ar 20 metų atgal?

Duokim sau, jeigu jų protai jau netaip vir
škina gyvenimo apystovų, dėl jų senumo, įsivai
zduokim kokį blogą neša šaliai ir žmonijai tie 
seniai, kurie, būdami po 75 metus amžiaus, sa
vo silpnu supratimu sprendžia ir išsprendžia 
dalykus visai iš kito galo, o niekas ikšiol nepa
sirūpino jų pašalinimu!

Dar keisčiau išrodo tai tų senukų tokis di
delis noras laikytis įsikibus tose pareigose: juk 
ir pinigų turi užtektinai, ir turėtų labiau norė
ti pasilsėti, tačiau savu noru neatsistatydina, 
lyg nori savo suoluose ir mirti, bet jaunesniems 
neužleidžia....

Inėjus į Teismo Salę, buvo baigiama svar
styti viena byla, ir tuoj imta antra byla, šią 
antrą įsitėmijau: buvo vienos muilo kompanijos 
reikalas dėl nesumokėjimo ar sumokėjimo fe- 
deralių taksų. Kompanijos advokatas argumen
tavo kad tam tikrus taksus mokant jos muilas 
bus perbrangus ir kompanija negalės gyvuoti.

Visuomenės žiniai paminėsiu kad jie kiek
vienas advokatas turi teisę šiame Teisme stoti 
bylas vesti ar ginti.

Apie 2:30 vai. po pietų apleidau Aukščiau
siojo Teismo Rumus, ir būdamas gerai alkanas 
pasirūpinau susirasti netolimai valgyklą užeiti 
papietauti, nes šioje pačioje srityje turėjau ap
lankyti dar dvi svarbias įstaigas: Folger Sha- 
kespearo Knygyną ir Kongreso Knygyną.

(Bus daugiau)

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.

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

Štai Kas Naujo!

B A U D Ž IA V A
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

“Dirva” padarė svarbią sutartį su ra-
• šytoju Petru Rusecku ir gavo lengvas 

sąlygas — aptiekti “Dirvos” skaityto
jus ir jų draugus šia svambia 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 žmonės, savo valstybę sukūrė, o pra- 
vesdami žemės reformą, sudavė" mirtiną smūgi 
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 $T 
ir pridėkit 10c persiuntimo kaštu, ir 
gausit sau šią puikią, aiškią, lengvai 
skaitomą didelę knygą! /,-

/
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

dį, o kitas nerasdamas tinka
mo medžio įlipti, įbėgo Į ten 
buvusią uolą. . ' r|

Medyje sėdintis advokatai 
džiaugėsi kad jiedu abudu iš
sigelbėjo nuo buliaus, bet tas 
kuris buvo įbėgęs Į uolą, vėl 
tuoj iššoko laukan, ei jį pama
tęs bulius vėl šoko artyn jo. 
Jis vėl įlindo į uolą, bet tuoj, 
ir vėl išbėgo priešais bulių.

Medyje sėdintis advokatas 
ėmė bartis:

— Ko tu nesėdi ten1, iki bu
lius nueis sau: ko lendi laukan 
ir erzini jį?

— Ir tu nesėdėtum toje uo
loje — ten tupi meška! •

1
MARIJAMPOLĖS SODE

— Pažiūrėkit, ponas, kokia 
ten gražuolė sėdi. Aš ją sta
čiai įsimylėjau. Kažin ar tu- 
tėčiau pasisekimo ?

— Sunku pasakyt. Paban
dykit ir jei turėsit pasiseki
mo, malonėkit pasakyt man,

— O kodėl jums pasakyt?
— Matot, aš jos vyras. i

MEILĖS tragedijų atsitiko! 
į per amžius, ir jų šiandien pa- 
■ sikartoja. Seni žmonės buda- 
] mi jaunais jas pergyveno ir 
gali papasakoti jauniems kad 

j meilė yra pragaras, kad ver
čiau. jos nepažinti ir su mote- 
riiAis (arba moterims su vy- 

! tais) susidėti yra kenksmin
ga, betgi nei vienas nesutin
ka priimti patyrusiųjų patari
mo ir pergyvenimų, bet pats 
nori tą viską perginti.

Skaitykit ★ Skaitykit
“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, ’

“AMERIKOS LIETUVIS” j



DIRVA

SVEČIŲ VAIŠĖS IR APSI
LANKYMAS DARŽELYJE

gon kelionėn mus vėl palinks
minti. K. S. Karpius,

“Dirvos” Red.

P]>. Vanagaičiai ir Kvedarai, 
su jais poni Sink su dukrele, 
atvažiavo į Clevelandą šešta
dienio vakare. Tą pat vakarą 
Moterų Ratelis turėjo 'surengęs 
savo draugišką pasilinksmini
mą, Lietuvių salėje, kur buvo 
pasikvietę ir svečius. Chica- 
giečiai praleidę porą valandų 
tarp Rateliečių, plačiau apsi- 
pažinę su vietos tautininkų- 
sandariečių grupe, išvyko ilsė
tis.

Sekmadienį po pietų, svečiai 
apsilankė pirmą kartą Cleve
lando Lietuvių Kultūriniame 
Darželyje. Kadangi diena bu
vo labai graži, nuvažiavę Dar- 
želin ąvečiai rado didelį būrį 
vietos ir aplinkinių miestų Lie
tuvių apžiūrinėjančių Darželį 
ir laukiančių pamatyti p. Va
nagaitį ir

Vincas 
nufilmavo.

Visiems 
želis labai 
Darželio didumu ir visa jo for
ma bei jame įdėtais ir busin- 
čiais paminklais.

Pp. Vanagaičiai ir Kvedarai 
buvo apsistoję pas Karpius, o 
p. Sin'k su dukrele pas savo gi
miniečius Pauliukevičius.

Pirmadienį dar trumpoms 
vaišėms buvo užkviesti pas pp. 
Salasevičius ir Myhlingus, ir 
tuoj po pietų išvažiavo Chica
gos linkui.

GRYŽO LAIMINGAI
Antradienio vakare, 10 va

landą, jau klausėmės Margu
čio radio programo iš Chica
gos ir girdėjome p. Vanagaitį 
papasakojant apie savo kelionę 
atgal į 
skirtas 
muziką 
širdžiai 
dėjome 
ir iš to viso programo supra
tome kad musų artistai pasie
kė savo, namus sveiki ir gera
me upe.

Vardan “Dirvos” ir visų ge
rų Lietuvių šiuomi tariu nuo
širdų ačiū gerb. komp. A. Va
nagaičiui ir jo žmonai, p. A. 
Kvedarui ir jo žmonai, ir p. 
Sink .ir jos dukrai ' jų pa
sišventimą važiuoti 'on _įl-

Mar-

VANAGAIČIO DAINOS 
“DIRVOJE” — Po 25c.

“Dirva” gavo pluoštą 
gučio-Vanagaičio dainų, kurios
buvo platinamos salėje laike 
programo. Kas norėtų tą nau
ją dainų knygelę įsigyti atsi- 
lankykit į “Dirvos” krautuvę. 
Gausit ta pačia kaina, po 25c.

jo grupės narius. 
Baltrukonis svečius

Chicagiečiams Dar- 
patiko, jie stebėjosi

Chicagą, girdėjome jo 
mums Clevelandiečiams 
ir dainas, už ką nuo- 
ačiuojame. Vėl gir- 

dainuojant p. Kvedarą,

PADĖKA
Šiuomi išreiškiu širdingą pa

dėką savo Dėdei ir Dėdienei p. 
Pauliukevičiam už tokį malonų 
priėmimą manęs su dukrele, 
atvykus į Clevelandą dalyvau
ti p. Vanagaičio koncerte.

Net gaila kad taip greitai 
reikėjo gryžti Chicagon ir ne
ilgai galėjom Clevelande sve
čiuotis.

Man, mano dukrelei ir sesu
tei buvo malonu pasimatyti su 
musų gerais draugais ir pažys
tamais, kuriems visiems dėko
jame už parodytą nuoširdumą.

Dabar gi, aš ir mano vyras 
ir dukrelė užprašome savo Dė
dę ir Dėdienę Pauliukevičius į 
svečius pas mus į Chicagą, 
dalyvauti musų dukrelės gim
tadienio pokilyje Gegužės 29 
dieną.

Adelaide Miliauskaitė, Cle- 
landietė dainininkė, išpildys 
dainų programą Gegužės 12 d., 
U. S. Marine Hospital, East 
Blvd. šiame programe daly
vaus ir jaunas akordionistas 
Albertas Nemanis.

Mr. & Mrs. P. Sink, 
6752 So. Artesian Avė.,

Chicago, III.

LANKĖSI CLEVELANDE
Vanagaičio koncerte Cleve

lande lankėsi šie Akroniečiai:
K. Baublis su žmona, dukte

rim ir sunum,
A. Rudis su žmona ir sunum,
J. Salasevičius, p. Gaškienė, 

K. Jurevičius, p-lė Gaškiutė, 
M. Janickis ir Hollišiai.

Iš Loraino matėsi p. Zieniai, 
iš Youngstowno — Lukoševi- 
čiutės su kaimynais, ir buvo 
kitų, kurių vardų neteko pa
tirti. Reporteris.

APSIVEDĖ
Juozas P. Ditchmanas 

vedė su P-le Juze šalčiute, J. 
šalčių duktere. Vestuvės atsi
buvo šeštadienį, Gegužės 1 d., 
šv. Jurgio bažnyčioje. Jauna
vedžiai vestuvių pusryčius su 
savo artimais draugais ir gi
minėmis turėjo Park Lane Vil
ios valgykloje.

Juozas P. Ditchmanas yra 
elektros inžinierius iš profesi
jos, dirba prie General Elec
tric Co. Darbuojasi ir Lietu
vių tarpe, yra Lietuvių Tau
pymo ir Paskolos Draugijos 
direktorius ir narys keleto vie
tos Lietuvių organizacijų.

Linkėtina jaunai porelei 
mingo gyvenimo.

apši

lai-

SUSIRINKIMAS
Mažų namų savininkų 41-mo 

skyriaus susirinkimas bus lai
komas Gegužės. 12 d., Lietuvių 
salėje, nuo 8 vai. vakare. Vi
si nariai prašomi dalyvauti ir 
išklausyti raportus.

Jonas Zinkevičius, pirm.

MAISTO UARDUOTUVĖS 
UŽSIDARYS 8 VAL.

2500 Clevelando mėsos ir ki
tų valgomų dalykų parduotu
vių įveda sutrumpintas valan
das šeštadieniais — tą dieną 
krautuvės užsidarys 8 valan
dą vietoje 9:30 vakare, 
ninkės privalės apsipirkti 
sčiau.

šeimi- 
ank-

GUARDIAN MOKĖS
Uždarytas bankas Guardian 

T'rust Co. apie Birželio 1 d. 
mokės savo depozitoriams 20 
nuoš.

GIMIMŲ MAŽIAU
1936 metais Clevelande 

gimimų skaičius buvo ma
žesnis negu pirmiau. Per 
metą gimė 14,332 kūdikiai, 
kas išeina po 15.2 nuo 1000 
gyventojų. 1924 m., nuo 
kada pradėjo gimimai ma
žėti, gimimų buvo 21,007. 
Apie 1900 metus gimdavo 
po 28,000, nors miestas bu- 
VO

Iš 
601, 
1000

10 
mirdavo po 71 nuo 1000 gi
mimų, o 20 metų atgal mir
davo po 150 iki 200 iš kiek
vieno 1000 gimusių kūdi
kių.

Iš 1000 gimdančių moti
nų Clevelande miršta 3.63, 
visame Cuyahoga apskri
tyje miršta apie 7 motinos 
laike gimdymo.

Iš 175 nėščių moterų vie
na miršta dėl nėštumo ar
ba gimdymo laiku.

APSIVALYMO savaitė 
šymet Clevelande bus nuo 
Gegužės 1 iki 8. Gyvento
jai raginami apsivalyti sa
vo narni) kiemus, aptaisyti 
namus iš lauko ir iš vidaus 
ir nudažyti sienas, tvoras, 
ir tt.

žymiai mažesnis, 
gimusių kūdikių mirė 
kas išeina po 42 nuo 
gimimų.
metų atgal kūdikių

AUKOS DARŽELIUI
Juozas Zelionis ?2.00

PATAISA. Pereitame num. 
pranešime apie M. S. 36 kuo
pos veikimą tarp komisijos na
rių buvo praleista Antanina 
Zinienė. Uršulė Šukienė daly
vavo kaip pirmininkė.

ATIDARĖ UŽEIGĄ 
LORAIN’E •

Juozas ir Laura Danevičiai, 
Lorain’o gyventojai, atidarė 
užeigą antrašu 1344 Broad- 
way. Lietuviai važiuojanti j 
tą kraštą pasivažinėti prašo
mi sustoti pas juos.

PADĖKA
šiuomi dėkojame visiems ku

rie dalyvavo laidotuvėse Onos 
Račkienės, 81 metų amžiaus, 
mirusios Bal. 28 d.

Magdė ir Vladas Adomaičiai 
ir giminės.

KAS RADO ŠUNĮ 
prašome grąžnti. Pusiau chow 
ir police veislės, trumpais rus
vais plaukais, juodu liežuviu. 
Dingo prie namų Kovo 24; lai- 
snų No. 7915. 11 metų amž. 
Bus atlyginta. 1194 E. 66 St.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO

Telefonas Reikalingas 
Jauniems Nariams

Turint tokią daugybę draugų ... ir tiek vi
sokių pasikalbėjimų . . . jaunimas tik ką su
augantis i vyrus ir moteriškas turi turėti telefo
nus. Tas suteiks jiems daugybę visokių progų 
kurias kitaip jiems sunku pasiekti. Mergaitės 
Ypač turi nepatogumų jeigu jų draugai negali 
su jomis susiskambinti. Ir tas taipgi prašalina 
JUMS rūpesti, nes jos gali jums pranešti jeigu 
kada kur ir vėlai sutrunka. Turėti telefonas at
sieina visai nedaug. Kodėl nepaduoti savo už
sakymą šiandien įvedimui telefono?

Kiekvienam Reikalinga Telefonas

Dešimts metų atgal 483 
žmonės Ohio valstijoj mi
rė nuo difterijos. 
mirtys sumažėjo 
1936 metais mirė 
Ta liga sirgusių skaičius 
sumažėjo nuo 6,636 1926 
metais iki 1,358 1936 m.

Metalo darbininkai dir
banti prie statybos padarė 
naują sutartį su kontrak- 
toriais ir gaus mokesties 
po $11 j dieną, tą pačią 
mokesti kaip gavo 1929 m.

šymet Clevelande tikima 
taipgi didelių minių svečių 
pavidale įvairių konvenci
jų ir suvažiavimų. Perei
tą metą konvencijose da
lyvavo 312,000 žmonių ir 
paliko miestui 12 milijonų 
dolarių. Šymet tikima tu
rėti svečių žymiai daugiau.

llllll muilu

1935 m. 
iki 175.
tik 75.

ŪKIO PRODUKTAI
Pas mus galit gauti pirkti 
nebrangiai ūkio produktų— 
bulvių, sūrių, sviesto ir tt. 
Piknikams vieta musų far
moje. ' (21)

T. NEURA 
2047 Hamilton Avė.

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

IŠSINUOMOJA KAMBARIS
Lietuvių šeimoj, su garadžium 
arba be. Visas namų patogu
mas. Kreipkitės (20)

987 Eddy Road

GREAT LAKĘS 
EKSPOZICIJA 

Prasidės Gegužės 29

Tung aliejus, industrija kuri sku- 
bomis pradeda užimti svarbią rolę 
industrialėje scenoje, taip pat bus 
atvaizduojama skyriuje “The Mak
ing of A Nation”. Tung aliejus 
lošia žymią rolę maliavose, aliejų 
je, varnišiuje ir elektriškoje indus
trijoje, su daugiau negu 86,000 ak
rų Amerikos žemes paskirtos jo 
gaminimui. Tą parodymą paruošė 
Florida valstija.

Kooperuojant Clevelando Medici
nos Akademijai, Į Ekspoziciją bus 
atkelta Camp Transparent Woman 
ir bus atvaizduojama Sveikatos da
lyje tame “The Making of A Na
tion”. Ta “Transparent Woman”, 
(Permatoma Moteris), vienas iš pa
žymiausių mokslo ir medicinos pa
darinių, padirbdinta nepaprastai at
sakančiai ir sugabiai. Tas modelis 
taip tobulini nudirbtas su permato
mais kaulais, organais, kraujo gys
lomis, iš ko žiūrėtojai gali gauti su
pratimą apie žmogaus kūno maši
neriją.

Toje dalyje bus išstatyta ir kiti

svarbus dalykai, Linkolno Draugi
jos rinkiniai, taipgi Federalės Val
džios įvairus svarbus išstatymai.

“The Making of A Nation” už
ims virš 100,000 ketvirtainių pėdų 
grindų ploto Lakeside Exhibition 
salėje. Juan B. Larrinaga, tarp
tautiniai garsus muralų piešėjas, 
pagamino muralus kurie sudarys 
įvairius vaizdus sienose salėje kur 
tilps “The Making of A Nation”.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas4 
platinki! ją tarp savo draugi].

EVA’S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699
Į i i
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Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- 
rašykit ją jiems: $3 metams

JL

W1LKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

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

greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais
be atsižvelgimo 

Patarnavimas 
moderniškas.

HEnderson 9292

DIDELIS
ATIDARYMAS ’

J.

■
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Superior Wine House
8037 Superior Avenue

NAUJA KRAUTUVĖ SU NAUJOMIS IDĖJOMIS

VYNAS! VYNAS! VYNAS!
Tiesiog iš Bačkos į Jusu atsineštą Indą

Parduodam OHIO ir CALIFORNIA Vyną
Duodam paragauti pirm pripilant.

-----  ŠTAI NEKURIOS MUSŲ KAINOS   
TIKRAS BURGUNDY VYNAS., galionas 80c 
TIKRAS Z1NFANDEL VYNAS .. galionas 80c 
TIKRAS SHERRY VYNAS .... galionas 98c 
TOKAY VYNAS ........................ galionas $1.07
MUSCATEL VYNAS .................... galionas 98c
TIKRAS PORT VYNAS ................ galionas 98c

—Prie to taksai—
$500 atlyginimą jei kas prirūdys kad musų Vynai nėra 

daromi iš tikrų Vynuogių.

★
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I DELLA C. .JAKUBS i 
| (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 

Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. =

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

Jus Dolariai Dabar
Nupirks Daug Daugiau —

Negu Dolariai Kuriuos Mokėsit Vėliau

VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS

PAVASARINIAI SIUTAI
TIKRA JŲ
VERTĖ $25.00 
SPECIALIAI UŽ

$2000
■-:< >

NAUJOS PAVASARINĖS

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 štampu knygeles.

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

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

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

saliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
naus; patarnavimą.

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

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

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estato 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. MILIOLIS
6606 Superior Avė. Cleveland HEn. 6729



i LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS 
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BIRŠTONAS

Nauji įrengimai ir Pato
bulinimai Lietuvos 
Sveikatos Centre

Pernai ūkininkų skaičius
Birštono gydyklose buvo 3 

kartus didesnis negu 1932 m.

Vienintelis musų klimatinis 
ir balneologinis kurortas vi 
daugiau lankomas ne tik vietos 
gyventojų, bet ir užsieniečių. 
Birštono kurorto administraci 
jos žiniomis, 1936 m. kurortas 
svečių turėjo apie pustrečio 
karto daugiau negu 1932 m.

Vidurvasari kurorte ir mie
stelyje buvo justa butų stoka. 
Ne vienas ligonis ar vasaroto
jas dėl butų stokos turėjo grįž
ti namo.

Tiesa, kai kurių profesijų 
Lietuvių lankytojų skaičius 
smarkiai kyla. Tai ūkininkai 
ir mokytojai. Palyginti su 1933 
m., pernai Birštono kurortą 
ūkininkai lankė net 3 kartus 
daugiau, o mokytojų skaičius 
pakilo apie pustrečio karto. Ki
tų profesijų lankytojų skaičius 
ne tiek žymus.

Nugriautas Seniausias 
Kurorto Pastatas

Perrai tik pasibaigus sezo
nui, kurorto administracija 
pradėjo vykdyt kai kuriuos pa
gal nustatytą planą darbus. Pir
miausia miesteliui ir kurortui 
buvo palikta elektros šviesa. 
Apie 89 metu Birštono mieste
lis ir kurortas, žiemos metų 
merdėjęs tamsoje, šymėt jau 
įgijo elektros šviesą, žiemos 
metu buvo nugriauti du pas
tatai ir esąs prieš svetaine 
menkos išvaizdos namukas. Nu
griovus antrosios klasės vonių 
namų pamatus,' rastas didelis* 
akmuo su 1854 m. data. Mat, 
tais metais buvo atidarytas 
Birštono kurortas. Dabar nu
griautasis antros klasės namas 
buvo pirmasis kurorto pasta
tas.
Šymet Kurortas Turės Elek

trinį Kardiografą
Jau nuo anksčiau Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus vadovybė, 
kurios žinioje yra Birštono ku
rortas, rūpinasi, kad poliklini
ka turėtų moderniausius gydy
mo kabinetus. Taip pat rūpi
namasi praplėsti gydymo kabi
netus.

Jau šymet numatyta įruošti 
elektrinį kardiogarfą ir tyrimo 
kabinetą. Tai gana brangus 

• ir modernus aparatai, nes elek
triškai fotografišku budu ti
riami žmogaus širdies raumens 
susirgimai. Taip pat bus pra
plėstas ir diatermijos kabine
tas. Čia pastatyti nauji apa
ratai gydys radio bangomis.
Rengiamas Mineralinių Vande

nų Pavilionas
Modemus vakarų ir centri

nės Europos kurortai turi mi
neralinių vandenų pavilionas, iš 
kurių gaunamas šildytas ir ga
zuotas vanduo. Toksai pavilio-

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit. 

naš šymet bus įruoštas ir Bir
štono kurorto parke. Minera 
linių vandenų pavilionas bus 
vamzdžiais sujungtas su šalti
niais. Tat iš ten nuolatos te
kės šviežių versmių vanduo. Be 
natūralaus ir šildyto šaltinio 
vandens bus galima gauti ir 
mineralinio gazuoto šaltinio 
vandens, šildymas — elektri
nis. Mineralinių vandenų šil
dymas reikalingas daugeliui li
gonių. Mat. Vytauto šaltinio 
vanduo turi daug mineralų, tad 
jis tinka ligoniams, sergantiems 
virškinamųjų takų sutrikimais, 
įvairiomis neuralgijoms ir kt. 
Vieniems ligoniams vanduo ga
lima gerti tiesiog iš šaltinių, 
o kitiems jis yra peršaltas, 
tad tenka šildyti.

Kurortas Turės Dietinę 
Virtuvę

Iki šiol daugis vasarotojų 
musų kurortuose beveik kaip 
nerasdavo dietinių valgyklų. 
Ligoniai, kuriems gydytojai 
paskirdavo dietas, tik retais 
atsitikimais tegaudavo tinkamą 
valgį. Musų kurortų valgyklos, 
konkuruodamos tarp savęs, lan
kytojams duoda daug riebių 
valgiu, o ypačiai mėsos. Tačiau 
toksai maistas kai kuriems li
goniams yra net kenksmingas. 
Dietinės valgyklos įsteigimu ir 
tokių valgių paruošimu labai 
susirūpino Birštono kurorto ad
ministracija. Be esamu ku
rorte šiltnamių pernai rudenį 
pastatytas dar vienas didelis 
modernus šiltnamis. Jau da
bar ankstyvą pavasarį šiuose 
šiltnamiuose yra užauginta 
daug įvairių daržovių ir reika
lingi; kurortui papuošti gėlių.

Lietuvoje via apie 100,090 
Reumatikų.

Gydytojų apskaičiavimu mu
šti krašte reumatikų skaičius 
gali siekti apie 100,000. Bal
neoterapija čia yra geriausia 
gydymo priemonė. Todėl šį 
gydymo būdą reiktų taip orga
nizuoti, kad juo galėtų naudo
tis didesni visuomenės slluoks- 
niai. Musų miestų ir mieste
liu gyventojai dar šiek tiek 
naudojasi klimatinio ir balneo
loginio kurorto gydyklomis, ta
čiau kaimas tuo atžvilgiu yra 
labai atsilikęs. Tiesa, jau per
nai ūkininkų į Birštoną gydy
tis didesni visuomenės sluoks- 
giau negu 1933 m., tačiau pa
lyginti su visais musų kai šio 
ūkininkais tas skaičius labai 
mažas. Gydytojų žiniomis, 
chroniškas reumatas tarp že
mės ūkio darbininkų pasitaiko 
daug dažniau negu miestiečių 
tarpe. Kaimo gyventojai mu
sų krašte sudaro apie 76—77'.' 
tačiau jie balneoterapiniu gy
dymu beveik nesinaudoja. No
rint platesniu mastu kaimo gy
ventojus gydyti balneoterapi
ja. tektų steigti pigias liaudies 
sanatorijas.
Pirmoje Eilėje Susisiekimas Su 

Kurortais Reiktų Atpiginti.
Iš surinktų statistinių duo

menų matyti, kad Birštono ku
rortą daugiausiai lanko arti
mesniųjų miestų ir apskričių 
smėlėtas Dzūkų kraštas kuror- 
smelėtas dzūkų kraštas kuror
tui lankytoju duoda daug dau
giau kaip tolimesnės ir turtin
gesnės musų krašto vietos. Jei
gu iš tolimesniųjų apskričių Į 
kurortą gydytis atvyksta ma
žiau žmonių, tai dar nereiškia, 
kad ten esama mažiau ligonių.

Neabejotinai čia nusveria bran
gi kelionė. Todėl atitinkamos 
musų įstaigos turėtų pasirū
pinti, kad susiekimas su kuror
tais butų dar daugiau atpigin
tas.
Kurortas Jau Ruošiasi Naujam 

Sezonui.
Kurorto administracija jau 

ruošiasi naująjį sezoną atidary
ti Gegužės 15 d. Jau pernai 
rudenį keli Kauniečiai nupir
ko sklypus. Juose statys vi
las ar vasarnamius. Taip pat 
didesnes vilas ar sanatorijas 
ruošiasi statyti viena-kita li
gonių kasa ar visuomenės or
ganizacija. “L. A.”

LIETUVOS MIŠKAI 
IR JV NAUDO

JIMAS

Kaunas. — Prieš Didyjį Ka
rą Lietuva buvo daug miškin- 
gesnis kraštas. Bet per 3 
metus Lietuvoje okupacijos 
metais pašeimininkavus Vokie
čiams, Lietuvos miškai buvo 
smarkiai apretinti ir milijonai 
kietmeteriių miško medžiagos 
buvo okupantų išvežti į Vo
kietiją. Be to, nemaža miško 
medžiagos buvo išvežta į už
sienius ir pirmaisiais Lietuvos 
nepriklausomybės metais, kai 
už ją valdžiai reikėjo pirktis 
ginklų ir kitų atsistatančiai 
valstybei reikmenų. Be to, 
nemaža miško medžiagos su
vartojama ir krašto viduje 
statybai ir kurui. Ypač pasku
tiniu metu, smarkiai skirstant 
kaimus į vienkiemius ir besi
plečiant žemės ūkio statybai, 
miško medžiagos pareikalavi
mas padidėjo.

Pagal miškotvarkos tikslius 
apskaičiavimus, Lietuvos miš
kų esamoji atsarga siekia apie 
97,900,C00 kietmeterių, ir kas
met valstybinio miško priauga 
apie 2,500,000 ktm. Visas Lie
tuvos miško plotas, neskaitant 
privataus miško mažų kiekių, 
nagai 1935 m. statistikos duo
menis, apėmė 874,000 ha že
mės. Tame plote tikru mišku 
apaugusio ploto buvo 85'1 ar
ba 740,000 ha, nes likusius 
15'/ sudaro miškuose neapau
gę plotai, kaip pelkės, balos 
ir pievos.

Kaip miško kirtimas sunau- [ 
dojamas kiekvienais metais, 
galima matyti iš šių duomenų: 
Pavyzdžiui, 1934-1935 kalen
doriniais metais buvo iškirsta 
ir perlejsta vartoti 3,000,000 
ktm. miško medžiagos, iš ku
rios prekybai ir pramonei te
ko 636,000 ktm., valdžios įs
taigoms apkūrenti 91,000 ktm., 
naujakuriams — apie 290,000 
ktm., ūkininkams — 1,414,000, 
biednuomenei — 38,000, savi
valdybėms ir mokykloms 153-j 
000 ktm. Iš kitų duomenų j 
matyti kad vien ūkininkams ir į 
naujakuriams valdžios buvo 
išduota per 55 C viso kirsto 
tais metais miško. O 1935 m., 
kuomet krizė ypač pasireiškė 
žemės ūkyje, ūkininkams bu
vo atleista miško medžiagos 1- 
435,000 ktm., naujakuriams — 
349,000 ktm., valdžios įstai
goms — 606,000 ktm., biednud- 
menei — 21,000 ktm., moky
tojams — 116,000, o pirkliams 
tik 302,000 ktm.

1936 m. rudenį buvo paskir- j 
ta iš viso pagrindiniam kirti-, 
mui apie 4,500,000 ktm., iš ku
rių ūkininkams ir naujaku-1 
riams tenka apie 89 nuoš. [

Kad Lietuvos miškai nenyk- 
tų ir nemažėtų, valdžia imasi 
griežtų priemonių. Visų pir
ma norima praplėsti plytinių 
skaičius, kad kaimo namų sta
tybai mažiau butų vartojama 
miško medžiaga. Be to, jau 
seimas svarsto įstatymą, pa
gal kurį bus įsteigtas miškų 
želdinimo fondas, į kurį kas
met bus skiriama 3'< gautų 
už parduotą mišką pajamų. O: 
miškams apsodinti visame, 
krašte steigiamas medelynų I 
tinklas. Tuose medelynuose1 
prieinamemis kainomis galės 
gauti ir ūkininkai modelių sa-1 
vo laukams apsodinti. Tsb..
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Leaders in the annual Red Cross Roll CalI, May 9-22, are Judge CarI D. 
Friebolin, general chairman; Edward J. Demson, chairman of the Roll Call 
CNecutive committee, and Mrs. Robert H. Bishop, chairman in the resi- 
dentlal and suburban distriets.

RAUDONOJO KRY
ŽIAUS VAJUS

Kaip pirmiau taip ir dabar visi 
Clsvclando gyventojai atsilieps j 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus me
tinį narystės vajų, kuris tęsis nuo 
Gegužės 9 iki 22, vadovystėje Mrs. 
Waldemar Meekes, 12520 Lake avė.

Komiteto vice pirmininkai, visi 
pažymesni veikėjai tautinių grupių, 
yra šie: Ona Mihelichienė, kuri at

TRYS DIDELI GAIS
RAI UKMERGĖS

APSKRITYJE

Balandžio 15 ir 16 d. ištiko 
trys dideli gaisrai Ukmergės 
apskrityje ir pačioje Ukmer
gėje.

Žemaitkiemio vals., Gritenų 
kaime, kilo gaisras dėl nežino
mų priežasčių Esant labai di
deliam vėjui, ugnis persimetė 
į gretimą Kabių kaimą. Pa
galbon subėgo visų aplinkiniu 
kaimų ūkininkai, bet stigo ge
ri; gesinimo priemonių. Kova 
su gaisru buvo labai‘sunki.

Sudegė 19 namų, isjų 5 gy
venami, daug inventoriaus ir 
keliolika gyvulių. Gelbėdami 
iš gaisro turtą apdegė keturi 
žmones: Aleksas, Ona, Nastė 
ir Mikas Dūdos. Miko Dūdos 
gyvybė yra pavojuje. Visi ap
degusieji nuvežti Ukmergės 
apskrities ligoninėn.

Netoli Ukmergės degė Del
tuvos miestelis. Gaisras kilo 
iš reformatų klebonijos, kur 
tuo laiku buvo kepama duona. 
Sudegė 13 namų, iš jų 5 gyve
nami. Gaisras taip staiga plė
tėsi kad nebuvo suspėta- išgel
bėti nieko iš kilnojamojo tur
to ir gyvulių. Buvo pavojaus 
sudegti visam miesteliui, jei iš 
Ukmergės nebūtų atvykę su 
mašinomis miesto ir kariuo
menės ugniagesiai. Nukentėjo 
šeši ūkininkai.

Be to, trečias gaisras įvyko 
Ukmergėje. Sudegė Zofijos 
Vėberienės namo dalis. Tame 
Tiame gyvena daug mokinių, 
bet gaisras prasidėjo po 8 vai. 
ryto, mokiniams jau išėjus į 
gimnaziją. “L-A.”

DARIUI ir Girėnui paminklui 
statyti komitetas nutal'5 pamin
klą statyti Kaune, Vytauto Di
džiojo ąžuolyne, prieš vadybi
nį stadioną.

Paminklui vietos parinkimas 
ilga laiką buvo svarstomas. Ko
mitetas net kreipėsi į visuome
nę prašydamas jos šitio reikalu 
išsitarti. Iš gautų apie 59 vi
suomenės atsakymų ir komite
tui nuodugniai apsvarsčius tą 
k'ausimą paminklui tinkamiau
sia vieta rasta ąžuolyne. Mies
tui liečiantis, parinktoji pamin
klui vieta — ąžuolynas ilgainiui 
pasidarys Kauno mieste centru 
ir natūraliu miesto'parku. T’n- 
kames'nės kitos paminklui vie
tos Kaune, kaip Vytauto Didžio
jo ąžuolynas. komitetas nerado.

LIETUVOJE pradžios mo
kyklų šiuo laiku yra 4648 kla
sės su 258.926 mokiniais. Vi
durinių mokyklų yra 31, auk
štesniųjų 57, ir aukštųjų 5. 

(MokiniU jose 17,063. 

stovauja Lietuvius; Mrs. M. II. Be- 
rejk, Armėnus; Mrs. Joseph Sa- 
\vicki, Lenkus; Mrs. George Tene- 
ry, Slovakus; Mrs. Ilelen Horvath, 
Vengrus, ir Monsignor Oldrich Zla- 
mal, Our Lady of Lourdes bažny
čios klebonas, Čekus.

Be savo pastangų gavimui narių 
Raudonajam Kryžui, tautiniu gru 
pili komitetas darbavosi visokiuose 
kituose Raudonojo Kryžiaus reika
luose, ypač gelbėjime nukentėjusių 
nuo potvinio šių metų, pradžioje

AKRON, OHIO

Smulkios Žinios
NAUJAS LIETUVIS KUNI

GAS \KRONE
Buvusion Lietuvių šv. Petro 

bažnyčion prie naujo klebone 
■Kun. Roy-Burgeois, Clevelande 
vyskupas paskyrė vikaru nau 
jai įšventintą Lietuvį, Kun. B. 
J. Bartis iš Clevelanclo. Visi 
parapijonys, o ypač Lietuviai, 
labai nudžiugo sulaukę Lietu
vio kunigo šioje parapijoje.

Kuri. Bartis yra sporto mė
gėjas ir labai tinkamas prie 
jaunuomenes. Gal jo pasidar
bavimu sumažės musų gražių 
Lietuvaičių apsivėdimai su sve
timtaučiais.

Lietuviai pradėjo įsirašyti į 
šv. Petro parapiją. Linkėtina 
jaunam kunigui gerų pasekmių 
jo vietoje.

Balandžio 27 d. Vyskupas 
Sehrcmbs dirmavojo vaikus 
Šv. Petro bažnyčioje. Dirma- 
monėje dalyvavo daug vaikų. 
Gal tas ir padarė vyskupui 
įtaką ir jis pasirūpino paskir
ti šiai parapijai Lietuvį kuni
gą asistentu.

Du jauni vaikėzai automobi
liu užlėkė ,ant Lietuvio, Anta
no Bartininko, einant jam iš 
krautuvės, ir labai sužeidė. Su
žeistasis liko nuvežtas i mies
to ligoninę, o vaikėzai areš
tuoti.

Jurgis Pulkus su savo žmo
na ir dukteria Balandžio 28 d. 
lankėsi Clevelande, dalyvavo 
išleistuvėse p. Pulkienės se
sers Kazlauskienės, kuri su sa
vo dukteria Gegužės 1 d. iš
keliavo Lietuvon pasisvečiuoti.

Poni Gaškienė lankėsi sve-
čiuose pas savo draugus Det
roite, Mich. Kalnas.

GRAŽIAI PAVYKO
Balandžio 24 d., SLRKA. 178 

kuopa turėjo vakarienę su šo
kiais, šv. Petro parapijos sa
lėje, ir viskas gražiai pavyko. 
Rengimo komisija vardan kuo
pos ir šv. Petro parapijos ta
ria publikai ačiū už dalyvavi
mą ir gražų užsilaikymą. Iš 
visų1 girdėti kad viskuo buvo 
patenkinti, išskyrus dvejetą.

Toliau, ačiū O. Kazlauskie
nei ir A. Gutauskienei, kurios 
rors nepriklauso kuopoje pa
gelbėjo pardavime tikietij, ir 
taipgi ačiū kuopos narėms už 
aukas ir visą pagalbą, nes pa
daryta šiek-tiek ir pelno. Pa
dėka už darbavimąsi ir dova
nas priklauso B. Palomenei, M. 
Sebestinienei, O. Bartkienei.

J. Sebestinas.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė: Dayton, O.

FLORIDOS PADANGĖJE
VASARIO 16. — Ocala mie

stelis, kuriame apsinakvojau, 
jau yra Floridoje, turi apie du 
tuksiančius gyventojų, taigi 
nedidelis, bet nepaprastai gra
žus. Įvažiavęs į miestelį ma
niau kad atsiradau rojuje — 
nes esu matęs rojų paveiks
luose, kur vaizduojama painios 
ir šiaip nepaprastų medžių, 
kas sudaro ypatingai gražų 
reginį. Tik šiame miestelyje 
nakčia trūksta šviesos.

Biznieriai čia matyt daro 
gerą biznį, ypatingai valgyk
los, kurių yra tiek daug, kad 
beveik kas antros durys val
gykla. Visų biznius palaiko 
turistai-keliautojai, nes jų la
bai daug čia sustoja.

Penkios mylios nuo šio mie
stelio randasi labai išgarsin
tas parkas, Silvcr Springs. Jį 
garsina nėr per kelias valsti
jas, už šešių-septynių šimtų 
mylių. Ten ir mane nuviliojo. 
Ir tikrai, vieta labai graži, vi
sur apsodinta palmomis, yra 
r šaltinis, toks pat kaip tas 

apie kurį buvau jau rašęs pir- 
niau kitame parke. Turiu pe
rinėti kad iš šių šaltinių teka 
nitas vanduo, net 72 laipsnių.

Apie Silver Springs taipgi 
guli didelės dykumos, čia ran- 
iasi ir laukinių beždžionių. Po 
''arką vaikšto pora laukinių 
stirnų, bet jos tiek pripratu- 
rios prie žmonių kad vaikams 
’eidžiasi net jodinėti.

Šiandien apleidau Ocala ir 
važiavau-toliau į pietus, linkui 
Tampa miesto, šiuo keliu vai
zdai matėsi daug gražesni, ma
lėsi augant daržovių ir ūkinin
kus dirbant laukus.

Važiuojant pro Plant City 
apielinkes, matėsi visur žem
uogių laukai, iš kur tos uogos 
skinamos ir vagonais gabena
mos į šiaurines valstijas.

Tik šiandien važiuojant pra
dėjo matytis žydint gėlės ir 
daugiau žaliuojančių medžių. 
Bet patėmijau kad ąžuolui ne
daro skirtumo kur jis gyvena, 
žiemos laiku jis vištiek lapų 
neturi, laukia pavasario ir tik 
tada išnaujo sprogsta ir suža
liuoja.

Lapuočiai medžiai. Floridoje 
risi skirtingi įmo žieminiu val
stijų medžių: čia nėra obelių, 
kriaušių, slyvų, vyšnių, gluos
nių ir visų kitų kurie tik savo 
lapus maino sezonuose.

Čia jau auga apelsinai ir 
tie dideli rukštųs saldus vai
siai vadinami grape-fruitai — 
ių medžiais nusodinti laukai ir 
medžiai tais vaisiais tiek apki
bė kad net nuostabu žiūrėti. 
Aš turėjau mintyje kad grape- 
fruitai auga ant dideių me
džių, betgi ne. Tie vaisiai par
siduoda labai pigiai: Tampoje 
apelsinų bušelis parduodama 
po 75c., arba lCė ir 15c tuzi
nas ; grape-fruitai parsiduo'da 
no lc; bananų tuzinas 5c. Ir 
bendrai visas pragyvenimas 
Tampa mieste pigesnis negu 
Clevelande arba kituose šiau
riniuose miestuose.

TRAVEL
CHECKS
ON ALL TRIPS AT

ALL TIMES TO
SAFEGUARD FUNDS

Che 
_ Cleveland 
Crust Company
MĖMIŲ F E O E » A l I i S U V f S V $ T E M 
MEM8EB FČOEF.AI Dt?O$tT INSUBANCJ CCBPOtATION

A WIRB1CKAS
užlaiko gražią didelę

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

’rilZO St Clflir Avenue Kampas E. 1741h St.

Apsigyvenu Tampoje 
Ilgesniam Laikui

Tampa miestas pusėtinai 
švarus ir gražus, randasi prie 
Meksikos užlajos, iš vakarinio 
Floridos šono, daugiausia ap
gyventas Kubiečius ir Ispa
nais.

Sumaniau apsibūti šiame 
mieste ilgesniam laikui.

Kai kas gali manyt kad Flo
rida yra visai kitas pasaulis. 
Aš irgi maniau kad Floridoje 
dienos esti labai ilgos, o nak
tys trumpos, užtai kad čia 
žiemos nėra. Tačiau čia die
nos lygios gal taip pat kaip 
Clevelande arba kitose rytinė
se valstijose. Tėmykit kada 
čia saulė teka ir kada leidžia
si Sausio mėnesį: teka 7:20 
vai. ryto, leidžiasi 6:06 vaka
re.

Oro temperatūra vidurdienį 
siekia iki 89 laipsniu, o rytą 
anie 5 valandą 72 laipsniai. 
Taigi oras būna normaliai šil
tas dieną ir naktį.

Normaliai oras čia būna pa- 
gadlyvas, bet pernai buvo ga
na šaltas ir lietingas.

Kai kurie biznięriai naudo
josi pasigarsinimui tokius bu
dus: iei saulė kurią dieną ne
pasirodys tai jie duos tą* die
ną tokia ar tokią dovana savo 
lankytojams. Vienas žmogus 
man papasakojo kad pernai 
I akeland mieste vienas biznie
rius garsinosi duosiąs gerus 
nietus savo svečiams jei kokia 

1 diena saulė nepasirodys. Bet 
neilgai davė, subankrutijo, nes 
pasitaikė lietingas metas, šy
met jam butų pasisekę.

St. Petershnrg laikraštis ir 
šiandien skelbia dalinas dykai 
laikraščius apsiniaukusia die
ną. tačiau tai mažas daiktas, 
ir šymet sako neišdavė nei vie
no. (Bus daugiau)

•}»*5*^»«2**2»«2*^J»»5»»J»*$»*J**i*’I*’2**I**I**i**I**i**T*****I**T**j***‘**** 

t FOUR STAR CAFEf
❖ 'k ★ ★ ★ ❖
❖ DEGTINĖ,. VYNAS, ALUS* 
¥ Duodama Geras

valgis. ¥
❖ MUZIKA PENKTADIENIO * 
Š IR ŠEŠTADIENIO VAK. t

JOHN M E Y E R ¥
❖ Telef, ®cott 9162 *
¥ 6512 ’.gh Avenue ¥

I V I S O K I O S | 
| APDRAUDOS-INSURANCE| 

¥ reikalais kreipkitės į mane •:•
❖ Gyvasties Apdraudai (Lile Ins.)£ 
¥ patelefcniickit paaiškinimui. * 
•į. Apdraudžiu namus nuo ugnies.* 
X tornados, taipgi namų baldus ir¥
❖ automobilius; piie to apdraudžiu j
❖ nuo sužeidimų ir parūpinu kito-*
¥kią apdraudą. Jeigu baigiasi ju-.;. 
*sų apdraudė ant namo ar kitko J" 
•Įduokit man ją atnaujinti. y

i; C. F. Petraitis ¥
❖ 6702 Superior Av. (viršuje)'’-
¥ Telefonas HEnd. 5699 *

32



8 D I R V A

Koncertas Puikiausia Pavyko

Youths Forum
Phone: ENdicott 4486Hdilor- -Peter Skukas

VANAGAITIS CONCERT A SUCCESS

Amelia Zilcn.

kissinR

yours, 
Shadow.

became 
Ist at

widely 
Ditc.h-

at the Lithuan- 
a reason, būt 
The hall was 
Mr. Vanagaitis

intend to ivrito 
I receive niy 

going to 
I want to

VVhitey
once in a lit*

6820 Superior Avė. Cleveland, O.

troupers and you’re more than wel- 
come again. a very mercenary per- 

rather low 
write and 
hand over 
Haven’t I

? CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS f—------------------------------------------------
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Praeitą sekmadienį, atsilan- 
kę i “Dirvos1* surengtą juokų 
ir dainų vakarą, Clevelando ir 
aplinkinių miestų Lietuviai įsi- 
tikrino kad kompozitorius An
tanas Vanagaitis vis dar ta’p 
puikiai dainuoja, energingai 
vaidina ir sumaniai šposauja, 
nors jau galva baltuoja kaip 
obelis! Keli metai praėjo nuo 
jo nebuvimo, bet gerb. Vana
gaitis visame tas pats, o ši 
kartą, kaip daug atvejų praei
tyje, atvežė Clevelandiečir.ms 
ir naujo talento.

šio gerb. Vanagaičio atsilan
kymo programas buvo ne tik 
ne menkesnis už pirmesnins,

S M u L KIOS
ŽINIOS

PIRMA GEGUŽĖS “KUDA”
“Juo blogiau tuo geriau” _

skelbia komunistų vadai, norė
dami kad pasaulyje darbinin
kams butų blogiau,, tada leng
viau butų įvykdyti revoliuciją.

Tas ir teisybė: juo darbinin
kams geriau tuo komunistu 
agitatoriams blogiau.

štai š.vmet pirma diena Ge
gužės Clevelande buvo tokia 
“kuda” ir mizerna kad raudo
niems agentams beveik ašaros 
iš akių riedėjo žiūrint į skys
tas eiles savo pasekėjų. De
monstracija šymet buvo, men
kutė lyginant su kitais metais. 
Dalyvavo vos apie 1,800 asme
nų, nors buvo šeštadienis ir 
oras gražus.

Mat, darbai žymiai pagerė
jo, darbininkai perkasi auto
mobilius, geriau gyvena.

ERIE EŽERE Geg. 5 d. ras
ta dalis moteries kūno, nukir
sto aukščiau kulšių ir žemiau 
krūtų. Rado '•'mdenvje plu- 
kantį ties 30-ta ’tve'. .

79 UŽMUŠTA Nuo šių me
tų pradžios, LivVėlando srity
je automobilių nelaimėse jau 
užmušta 79 asmenys.

DARBAI Clevelande sakoma 
pasiekė 1929 metais buvusio 
aukšto laipsnio, žinios surin
ktos iš 100 žymesnių dirbtu
vių rodo kad šiuo laiku jose 
dirba 82,810 darbininkų.

EAST OHIO GAS CO. krei
pėsi j federalį teismą čionai 
reikalaudama leisti jai pakelti 
Clevelando gyventojams gazo 
kainą. Miesto valdyba, norė
dama pigesnio gazo, parsikvie
tė iš Detroito inžinierių, ku
riam pavedė ištyrimą suradi
mui miestui kitų gazo šaltinių, 
kuriuos operuotų pats miestas, 
kaipo reguliatorių gazo kainai. 
Dabar, būdama viena, East 
Ohio Gas Co. ima už gaza kiek 
jai patinka.

104 VOKIETIJOS studentai 
šiose dienose atvyko į Cleve
lando miesto mokyklas studi
juoti. Jie apsigyveno Vokie
čių šeimose, ir miestas suteikė 
jiems teisę lankyti Clevelando 
mokyklas nemokamai iki šio 
pavasario mokslo pabaigos.

Dėl jų jsileid’mo į Clevelan
dą buvo kilę trukšmb: nekurie 
įrodinėjo, ypač žydai, kad tie 
Vokietukai atvyksta čia su 
Nazių propaganda.

LENKŲ pastangomis Cleve
lando vidurmiestyje pereitą 
sekmadieni tapo iškilmingai 
įsteigtas Pulaski skveras ant 
Superior ir E. 12 gatvių. Ten 
padėta Pasaulinio Karo kanuo- 
lė kaipo paminklas Gen. Kazi
mierui Pulaskiui. Pulaski ka
riavo ir žuvo Amerikos Revo
liuciniam kare Jurgio VVashin-, 
gtono laikais, Amerikos kolo
nistų pusėje.

OHIO valstijoje nejudamo 
turto taksu neiškolektuotų yra 
viso net $200,000,009 sumoje. 
Politikieriai laužo galvas kaip 
išgauti iš žmonių tuos pinigus.

REIKĖS REGISTRUOTIS
Cuyahoga apskrities visi 90 

tūkstančių pašalpą imančių be
darbių turės 
registraciją 
teisės prie

Daugelis 
novei, nors 
nariai jau 
užsidirbti patys.

Taipgi, palengvinimui naštos 
miesto ve’dvbe rūgin
tis suradimu darbų tiems ku
rie reikalaują pašalpos, bet ga
li dirbti.

bet dar ir geresnis. Tą liudi
ja minia, kuri užpildė Lietuvių 
salę, susirinkus programo pa
klausyti.

Programas prasidėjo su vie
tinių akordionistų muzika ir 
musų komiko Petro Luizos špo
sais, kuris, pasirengęs į karei
vį ir su karabinu ant pečių, 
salėje jieškojo kur galima įsi- 
rašyt Į Ispanišką karą...

Po to sekė “Margučio’ 
tento Dėdytės Jeronimo 
t.vte Darata gyvenimo 
davimas: kaip Dėdytė 
ko nors padaryt biznį, 
likt milijonierius. Jis 
ka naujojoj parapijoj lotus ir 
išrodė kad padarys pinigo, bet 
įsimaišo jo draugas Valerijo
nas, paskui dar jo žmonelė, 
Kunigunda, ir visas biznis nu
eina niekais.... Net gaila pa
sidarė. . . .

Pirmą kartą Clevelandiečiai 
matė scenoje p. Vanagaitienę, 
kuri jau eilė metų kaip vaidi
na Tetytės Daratos rolę Chica- 
gos padangėje; ji yra gabi ar
tistė. Valerijono ir. Kunigun- 
dos rolę vaidino Antanas Kve
daras ir poni Kvedarienė, 
dos buvus Cleveland)etė.

Abi? Kvedarai yra gabus dai
nininkai, ką vėliau publika ir 
patyrė, ypač tautininkai ir ka
talikai, kurie pirmą karta ga
vo juos pažinti ir įvertinti.

Programas susidėjo iš dvie
jų dalių. Pirma dalis komiška, 
dapild.vta vietinių jiegų.

Iš vietinių dalyvavo p-lė Bro
nė Rasiliutė, Jonas S. Urbonas, 
tas visų mylimas tenoras, ku
ris šj vakarą tik specialiai su
tiko padainuoti, ir Alvina ir 
Petras Luizai, kurie atvyko iš 
Toledo.

su 
atvaiz- 
nori iš 
ir pa- 
užper-

ki-

ANTANAS KVEDARAS 
plačiai žinomas Amerikoje daininin
kas ir chorų Vedėjas, kuris dalyva
vo Clevelande, Lietuvių salėje, sek
madieni, Gegužės 2 d., vaidinime ir 
koncertu su komp. A. Vanagaičiu. 
A. Kvedaras kitados gyveno ir dar
bavosi Brooklyn, N. Y., Detroite, ir 
dabar Chicagoje. Jį galima girdė
ti dainuojant Margučio radio pro- 
gramiiose iš stoties WIND. Gary, 
Ind., keturis vakarus: antradienį, 
trečiadienį, ketvirtadienį ir šešta
dienį, nuo 10 vai.

rengimo, p. Vanagaitis ir jo 
draugai taria širdingą ačiū,.

Po programo tęsėsi šokiai 
iki vidurnakčiui. Ržp.

išnaujo pereiti 
prirodymui savo 

ėmimo pašalpos, 
pašalpą ima po se- 
nekurie ji] šeimos 
suaugo ir pradėjo

SPECIALĖ DALIS
Specialę programo dalį iš

pildė jaunutė, 4 metų amžiaus 
Chicagietė artistė, Violet Mae 
Sink (Sinkiutė), kurios motina 
pasiryžo atlankyti Clevelandą 
ir parodyti savo dukrytę mu
sų publikai.

Mažutė artistė ne tik nuste
bino bet ir sužavėjo visus: ji 
ir šoka ir dainuoja ir vaidina, 
ką viską atlieka taip gabiai kad 
jai negalėtų prilsilvginti jokia 
suaugus amatorė artistė.

Ji padainavo ir Angliškai ir 
Lietuviškai. Lietuviškai su
dainavo “Aš Mergytė kaip Ro
žytė”, paskiau vadovavo dainą 
“Sėk, Sesute, žalią Rūtą”, su 
publikos ir Vanagaičio prita
rimu. ši daina Clevelande gir
dėta pirmą kartą. .Jai buvo 
įteikta puokštė gėlių.

Antrą programo dali gerb. 
Vanagaitis skyrė paminėjimui 
mirusio kompozitoriaus Miko 
Petrausko, kuris šioje pat sa
lėje yra dainavęs, ir dar prieš 
tos salės įsigijimą Lietuviams 
dainavo kitose salėse prieš 23 
metų.

Savo apibudinime a. a. Miko 
Petrausko, p. Vanagaitis pasiū
lė kad Clevelandiečiai pasidar
buotų ir išvien su kitomis ko
lonijomis pastatytų Mikui Pet
rauskui paminklą Clevelando 
Lietuvių Kultūriniame Darže
lyje. Publika šiam pašildymui 
gausiai pritarė

A. Kvedaras, išėjęs dainuo
ti, pasisakė jog yra buvęs Mi
ko Petrausko mokinys, ir pa
dainavo Petrausko žinoma dai
ną, “Kur Tas Šaltinėlis”, taip 
kaip pats Mikas Petrauskas ją 
dainuodavo, sakė Kvedaras.

Po to sekė visa eilė dainų 
Vanagaičio su Kvedaru, Kve
daro ir p. Kvedarienės solo ir 
duetų, keletas dainų buvo, vi
sai naujų ir Clevelande neži
nomų.

Programas baigta dainomis 
kurias dainuoti buvo išjudinta 
ir nati publika.

Tarpais akompanavo p. A1- 
donna Wilkelienė.

Pustrečios valandos progra
mas praėjo kaip pusvalandis.

TYSLIAVA NEBUVO
“Vienybės” redaktorius Juo

zas Tysliava, kuris per porą sa
vaičių važinėjo Chicagoje, ža
dėjo pribūti j ši.programą, ta
čiau nespėjo: reikalai neleido 
atvažiuoti pas mus. Jis apsi
lankys Clevelande šios savai
tės pabaigoje.

Programą vadovavo “Dir
vos” redaktorius p. Karpius.

Prie šio vakaro surengimo 
darbavosi iš vietos veiklesnių 
asmenų sudarytas 
ir Moterų Ratelio atstovės.

Visiems^ kurie kuo nors pri
sidėjo prie šio programo su-

komitetas

of the plays. No doubt you wili 
hear more of this creature.

Spcaking of canaries reminds me 
of Whitey Termanas of Akrnn. —• 
Why? ‘Cause some one told me he 
raised them; knovzs all about them. 
Now that explains ivhy 
gets “canary” every 
tie ivhjle; huh?

Nuff said! I don’t 
another vzord until
“just dessetts”, and I’m 
stiek by that threat 
visit Lithuania more than ever now 
on account of because I just found 
out that they play swell 
gamos over there.

Playfully
The

name Vanagaitis has nl- 
ivays meant a lot to the Lith.ian- 
ians throughout the United Statej. 
Probably because Mr. Vanagaitis 
the editor 
monthly 
be it’s ( 
grams over the air 
Jiem and one other 
g’iven.

Sundaj, May 2nd, 
ian Ifeli, not only 
proof was “seen”. 
filled to capacity as 
and Mr. Kvedaras’ grand show ar- 
riving from Chicago went under- 
way.

A clever one-aet comedy ivith 
one of the leading roles belonging 
to the charming wife of Mr. Anta
nas Vanagaitis ivas certainly n good 
beginning of the evenings enter- 
tainment. Songs composed by our 
ovvn Mrr Vanagaitis wvrc sung by 
himself aud ivith the lielp of Mr. 
A. Kvedaras, rich, deep basso mįsle 
then more loved and e.njoyable. The 
lovely voice of Mr. Kvedaras’ vzife 
blended in perfeetly as the three 
sang together.

We ahvays look fonvard to Mr. 
Vanagaitis’ shows as they are al- 
wa.vs nciv and different. Sunday’s 
performance ivas by far the most 
looked-forward to, as he presented 
to the eager and tense audience a 
darling, clever, siveet, little four 
year old Violette Sink. The future 
certainly hobis plenty for so talent- 
ed a miss. Violette is of Lithuan- 
ian descent and .:ho saųg, danced, 
and recited in the mother-land fas- 
hion. The audience was spellbound 
as little Violette acted. Hopes are 
held within every Lithuanian heart. 
of seeing and hearing her again.

The Chicago group wąs here in 
all its glory, būt our own Cleve- 
landers participated. Mr. and Mrs. 
Peter I.uiza, of Toledo, Ohio, sung 
and the ever clowning Mr. Luiza 
put on a ■ little shoiv of his otvn — 
the kind we never tire of. Two of 
Cleveland’s most loved Lithuanian 
singers. Miss Bernice Russell and 
Mr. .Tohn Urban sang. These tivo 
are heard šo geldom that they were 
just too gpod as a treat.

Mrs. Wilkch'š’, exeellent ac.com- 
ųaning is always in need and shę 
accompanied Severai of the artists 
Sunday, in her usual grand style.

The conclusion of the concert ivas 
one rarely i enacted among the Lith- 
uanianS ih' Cleveland, only when 
Mr. Vanagaitis is here. The pop
ular Community Singing took place 
at the hall. Mr. Vanagaitis ard Mr. 
Kvedaras ivitli the help of Violette 
led the singers. Indeed a clever 
idea, this grouji singing.

A million thanks to all of the

is
and publisher of the 

r ‘Margutis’ magazine, may- 
due to his entertaining pro- 

—r and a mil- 
rensons cm be

LITHUANIANS 
AMONGST OUR

D1TCUM AN - SCHULTZ 
BETROTHAL

One of the more notable of wed- 
dings that transpired recently was 
that of Miss Josephine Schultz and 
Mr. Joseph Ditchman who I 
v/edded on Saturday, May 
St. George’s Church.

Both young people are 
known Lithuanians here. Mr. 
man was elosely connect.ed with St. 
George’s Church where he attended 
grade school, later graduating from 
Case School of Applied Science 
where 
electrical engineering and 
preeent time is an executive 
General Electric JJela Park

The bride 
of old-time 
city.

Breakfast
rellatives at the Park Lane 

The nevvlyrveds traveled 
on their honeymoon.

School
he reeeived his degree in 

enginęering and at the 
at the 
plaut 

family 
i n the

comes from a 
merchants here

was served for the
close 
Vilią, 
south

LITHUANIAN GIRL EXCELS
Miss Ruth Stacel, 9315 Amesbury 

Avenue was chosen as the “Voice 
of John Hay High School”, which 
fhe is attending. Some 3.500 other 
giri pupils listened to the days 
announcements. as this popular 18 
ycar old Lithuanian giri st.rutted 
her diction and careful enunc-iation.

Miss Stacel 
school's radio 
was selected 
studentą and

the membcrs of her class.

is a member of the 
training course, and 

from a long list of 
finally won-out even

YOUNGSTOWN, O.
Dear Boss —

I’m not
son, būt my friends are 
so I thought that if I’d 
remind you, you might 
some of my back pay.
loyally and faithfully sent you all 
the gossip I heard; and unflinch- 
ingly taken all the nasty eraeks 
K. J. M. made about me? Which 
reminds me — I didn’t likę that one 
about me being so low-down I think 
an ant hill ie Pike’s Peak. Hon- 
estly, Boss, for that insult alone 
1 should receive some compensa- 
tion; and you don’t even bother to 
fonvard my fan mail.

Just to show you there’s no hard 
feelings, 1’11 let you in on some news 
that is really new. Nothing likę 
K. J. M. had lašt week. (That 
guy! 1’11 bet he keeps a diary for 
proteetion, the sissy!) I got mosi 
of my news ai a program spon
sored by St. Francis Church in 
Youngstown. The entertainment be
ing furnished by a very capable 
group of Clevelanders.

‘Member Gusty Lucas? 
dark, and handsome who 
to seclusion every winter, 
Well, he’s come out with 
of the floivers and birds
the spring. That old enchanment 
of his štili woraed even i f he was 
out of practice. It worked vzell 
enough to make Adeline Gerk, cf 
Cleveland, wish that she wasn” 
going to be in Lithuania this sum- 
mer.

1’11 
and 
could
son in the 
patty-cakes 
baby. Boss, 
the meaning

Here’s one time vzhere I mušt 
admit that someor.e else beat me 
to a scoop. It was “Em”, K.J.M.’s 
secretary, who first mentioned Al 
Aridrevvs and I’m going to carry 
on where she left off. T took a 
good gander at his case and, boy, 
has he got one. He even managed 
to come to the hall early just to 
get a few 
giri of the 
kusi

Imagine!
ites actually managed to attend the 
program. It seems that the ręst 
of them were afraid of getting their 
feet vzet. Tch! Tch! How times 
change. Do you remember the days 
when all they necded to keep them 
warm was love?

Goodness! būt Pete Hollish is a 
proud uncle. He carries a pocket- 
ful of snapshots and a memory full 
of eute trieks about Junior.
the vvay ]ie acts you’d think he 
responsible for Junior.

At lašt I have seen with my 
eyes that Connie 
entirely a pa! and 
and that he has 
ments. For these

An Idea Deserving Re 
cognition and Whole- 

hearted Support

Tali, and 
goes in- 
seems if.
the ręst 
to enjoy

bet people likę Mary Sharkus 
Beatriče Orpse of Cleveland 
make the most unsociable per- 

vvorld ivilling to play 
with the neighbor’s 
those girls don’t know 
of the word “dūli”.

an

be

the

6824 Superior Avė.

over

CHARITY BALL
On Mothers Day, May 9th, 

erstwhile Clharity Bali is being 
sponsored by the Lithuanian Wo- 
man’s Societ.v. Music is to 
furnished by Frankie Lucas and his 
10 piece orchestra. Let’s gi ve 
boyš a big ovation.

Rose Iaicas

extra moments with the 
moment — Mary Shav-

A few of the Akron-

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS.

NESTEBETINA KAD LENTYNOS TUŠČIOS . . 1

From
was

own 
not

rion't 
p<-0- 
nev,

persons.
I-Ie certaln-

Kubilius is
a man's man — 
his vveaker nio- 
moments he pre-

fers blondes, as Isabel Derin.
Just to show you that I 

ahvays iviito about the šame 
ple, I’ve got two absolutely 
never-in- this-column-before 
tall and just as nice.
!y sho’ved his less-confident f:tms 
how to learn the Polka in one easy 
lesson. The other is Don Smiley 
whose lašt name really fits him 
on account of because he does have 
a swel!egant smile. Information 
collccted on him so far is that it 
is necessary for him to guzzle four 
beers before becoming bold enough 
to dance; and he takes off 
glasses for dancing, fighting, 
kissing. IIoiv’s that?

And I mustn’t forget to tell 
about the latest discovery in 
entertainment world. Better 
than Garbo or Simone Simon. 
more captivating and naive 
Mickety Mouse — none other 
Ttveedle-dee the Canary. 
tie fellow gavę a most magnificant 
performance as the canary in one

his 
nnd

you 
the 

even 
Yes, 
than 
than 

This lit-

The or- 
this movenvent ivhich 

gaining mementum is 
Lucas. of Youngstovvn, 
Lucas is that popular

One of the most sensible and 
unique movements started amongst 
the Lithuanians is the one involv- 
ing the collection of funds to pluce 
the renowned piece of art-work 
created by seulptor Rimša, in the 
Lithuanian Room, in the Cathedral 
of Learning, of the Pittsburgh Ųni- 
versity.

The art-piece is justly named — 
“The Lithuanian School”. 
iginator of 
is rapidly 
Miss Rose 
Ohio. Miss
and erstwhile Lithuanian singer ap-> 
pearing in many cities throughout 
this section. She is also something 
of an organizer in her home-town. 
This charming young miss, is one 
of the few younger generation 
Lithuanians, who is unselfishly 
and sincerelv interested in actįvities 
concerning the land of her ances- 
tors.

“The Lithuanian School”, is an 
ingenious portrayal of a Lithuanian 
mother vvorking at her spinning 
wheel and teaching her children 
Lithuanian. It depiets: the type of 
schooling our ancestors struggled 
to gain during the opressing times 
of Russian domination.

After five thousand dollars has 
been raised by enthusiastic folks, 
dedicating a Lithuanian Room in 
the Cathedral of Learning, it seems 
to us a splendid idea to have this 
very essential and suggestive piece 
of art-work placed

Let’s all — who 
of ancestora! pride 
movement, even in 
wav, by generously donating what- 
ever we can spare, thereby making 
an idea into a realization.

In the event no one solicits from 
just send your donation to 
Rose I.ucas — 1517 South

within.
have an ounce 
tret behind this 
our mvn srnall

you, 
Miss 
Avenue, Youngstown, Ohio.
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Naudokitės Proga
BANKELIETUVIU

Skolina Pinigus Pirkimui, Statymui arba 
Pataisymui Jūsų Namų

Perfinansuoja “Mortgečius”. Partraukia pini- 
nigus iš kitų bankų.

B

Pragyvenimo kainoms kylant 
ir nuolat gręsiant infliacijai, 
laikas yra rūpintis taksu ma
žinimu, sako The Cuyahoga 
Tax League, kuri prisiuntė ši 
piešinį, vaizduojantį kaip viso
kį valdžios skyriai ryja žmo
nių taksus, žmonių pinigais 
šiandien gyvena 3770 “darbi-

ninkai” apskrities įstaigose; 
9978 “darbininkai” Clevelando 
Miesto įstaigose; 6528 Cleve
lando Mokyklų sistemoje; ir 
tūkstančių tūkstančiai kitų vi
sokių tarnautojų valstijos ir 
federalės valdžios įstaigose.

Visoje šalyje, DABAR, yra 
3,250,000 politiškų vietų-darbų 
turėtojų Valstybės, Valstijų ir

Miestų valdžiose, kurie per 
tus gauna algų .$4,500,000,000 
sumą. Viską tą jus turit su
mokėti, sako Lyga, visokiais 
padidėjimais pragyvenimo kaš
tų, kylančių nuomų ir daugė
jančių taksų, paslėptų ir tie 
sioginių, ant visko ką tik jus 
perkat, darot, ar atliekat savo 
šeimyniniame gyvenime!

Turi pardavimui namų, kurių kainos labai pigios. 
Informacijų ir šiaip reikalais kreipkitės:

THE LITHUANIAN
SAV1NGS & LOAN ASSOCIATION

f 6712 Superior Avė. Telef. HEnd. 2498 f
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