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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SAKO STREIKUOS
Washington. — Geležin

kelių tarnautojų brolijos 
vadai praneša kad gali kil
ti visuotinas geležinkelių 
darbininkų streikas jeigu 
gelžkelių kompanijos vary- 
sis už mažinimų vieno mili
jono gelžkeliečių algų.

Gelžkelių kompanijos la
bai nusiskundžia savo pa
dėtimi. Reikalauja kad ar 
darbininkai sumažintų sa
vo mokestį ar butų leista 
pakelti kainos už važinėji
mą nuo 2c iki 21/* c myliai. 
Kainas pakelti už važinėji
mą tarpvalstijinė komisija 
nepavelija.

SUSITAIKĖ. Flint, Mich. 
— Fisher Body dirbtuvėje 
nr. 1 buvo iškilęs streikas 
dėl darbininkų unijos rei
kalavimo teisės išrinkti iš 
darbininkų mokestį į uni
ją dirbtuvėje viduje. Kom
panija tam priešinosi ir 
apšaukta streikas.

Tas pats buvo atsitikę ir 
Buick automobilių sudėji
mo dirbtuvėje.

Unijos prezidentas Ho- 
mer Martin gabaus atšau
kė tą unijos nusistatymą 
ir streikas baigėsi.

Šiuo tarpu eina keletas 
kitų streikų automobilių 
industrijoje Detroite ir ki
tuose miestuose.

PRADĖS DIRBTI. Det
roit, Mich. — Automotivų 
industrijos laikraštis skel
bia jog automobilių gamy
ba pradeda kilti ir trumpu 
laiku darbai žymiau page
rės. Pereitą savaitę auto
mobilių padaryta 62,546, 
apie 1,000 daugiau negu sa
vaitė pirmiau.

Philadelphia, Pa. — Su
streikavo 900 darbininkų 
sandėliuose keturių didžių
jų Philadelphijos departa
mentų krautuvių. Reika- 
jauta daugiau mokesties ir 
trumpesnių darbo valandų.

San Francisco, Calif. — 
Ištiko didelė muštynė CIO 
narių uosto darbininkų su 
nepriklausomos j u r ininkų 
unijos nariais. Riaušėse 
dalyvavo keliolika šimtų 
asmenų.

Rochester, N. Y. — Ve
lykų belaukiant sustreika
vo virš 1,000 trokų vežioto- 
jų sutrukdydami prekių ju- 
dėjmą. Reikalauja dides
nio mokesnio ir trumpes
nių darbo valandų.

Suv. Valstijų Senato dar
bo komisija pareiškė jog 
jurininkai turi lygią teisę 
streikuoti kaip ir kiti dar
bininkai.

TORONTO, Ont. — Su
streikavo Kanados jurinin
kų unijos nariai, sulaikyda
mi laivų judėjimą Didžiai
siais Ežerais. Streikas ap
ima apie 2,000 darbininkų.

Reikalaujama pripažini
mo unijos.

PER VELYKAS, Popie
žius palaimino apie 150,000: 
žmonių suėjusių iš visų pa
saulio dalių prie Šv. Petro 
Bazilikos.

Šia proga popiežius ka
nonizavo tris šventuosius: 
Italą, Ispaną, ir Lenką.

Washington, Bal. 19. — 
Prez. Roosevelt susirūpi
nęs gelbėjimu šalies iš nau
jos depresijos, ir praneša 
kad sekančias dvi savaites 
pašvęs beveik išimtinai ta
ryboms su administracijos 
nariais šalies gaivinimo 
klausimais.

Kuomet Kongresas, ad
ministracijos spaudžiamas, 
pradeda dirbti padarymui 
valdžios programo įstaty
mu, prezidentas tarsis su 
savo padėjėjais kaip tą di
delį šalies gaivinimo pro
gramą įkūnijus.

Praeitą savaitę Prezi
dentas Roosevelt pasiūlė 
Kongresui 7 bilijonų dola
rių šalies gaivinimo pro
gramą. Penki bilijonai do
larių skiriama darbams ir 
skolinimui, ir du bilijonai 
bankų kreditų plėtimui.

Prezidentas p a r eiškė 
Kongresui kad valdžia ga
li pagelbėti pradėti dalykų j 
kėlimą aukštyn, ir kvietė 
“bendrą šalies gerą norą” 
į talką smarkiai užatakuo- 
ti apslugimą.

Iš kur ims pinigus
Dalį pinigų valdžia galės 

sukelti viešiems darbams 
iš “sterilizuoto” aukso, ku
ris guli be naudos. Prezi
dentas pasiryžęs įvesti in
fliaciją $2,141,000,000 
moję, pavidale kreditų, ne 
padauginimo popierinių pi
nigų.

su-

KINAI MUŠA JAPO
NUS ILGU RUOŽU

Bal. 21. — Kinai kalnuo
se apsupo kelis tūkstančius 
Japonų kareivių. Japonai 
smarkiai sumušti.

¥ ¥ ¥
šanghai, Bal. 20. — Di

delės Kinų armijos, pasi
naudodamos Japonų veiki
mu pietinėje Šantung pro
vincijos dalyje, staiga pra
dėjo savo puolimus Japo
nų pozicijų rytinėje šansi 
provincijoje ir šiaurinėje 
Honan.

Kinai pasinaudojo Japo
nų ilga, plona ir silpna su
sisiekimo linija toje srity
je, kuri dar labiau apsilp- 
ninta išgabenus didumą ka
reivių į Šantungo frontą.

Šantunge, Japonai visu 
smarkumu varo užkariavi
mą, nors einasi sunkiai. 
Per 24 valandas 30 karo 
lėktuvai bombardavo Lin
gy! miestą iki jį užėmė.

Japonai stumiasi linkui 
Lungai geležinkelio, kurį 
būtinai nori užvaldyti. Tą 
geležinkelį jie ima jau pen
ki mėnesiai.

Dėl šio karo Japonijos 
vyriausybėje pradeda apsi
reikšti didesni neramumai.

Repu- 
darbą

Darbo 
vadas,

Valdžia gausiai skolins 
pinigus toms industrijoms 
kurios tik prašys paskolos.

Dabartiniu laiku bedar
bių skaičius pasiekė apie 13 
milijonų žmonių, taip kad 
būtinas reikalas yra padėtį 
taisyti ir šalį gelbėti.

Ne visiems tačiau šitoks 
prezidento šalies gelbėji
mo planas patinka, 
blikonai pradėjo tą 
atakuoti ir smerkti.

John L. Lewis, 
Ne-Partinės Lygos 
Roosevelto programą užgi
riu.

.įieško naujų taksų
Prez. Roosevelt, dėdamas 

pastangas atgaivinti biz
nius, pasiryžęs prašyt Kon
greso sustiprinti anti-mo- 
nopolinius įstatymus ir lei
sti taksuoti valdžios narių 
algas ir visas ineigas nuo 
valdiškų bondsų ateityje.

KALTINA KAIRIUO
SIUS IŠŽUDŽIUS 
400,000 ŽMONIŲ

ypač

“Mes 
laivy-

Bal. 21. — Sukilėliai už
ėmė svarbų kairiųjų pun
ktą Albocacer, kur buvo 
lojalistų karo štabas šiau
rinei Castellon provincijai.

¥ ¥ ¥

Hendaye, Bal. 20. — Is
panijos sukilėlių generali
simo Franco staiga pradė
jo žygį link Valencijos, no
rėdamas nukirsti to mies
to susisiekimą su Madridu. 
Užėmimas šio svarbaus ju
rų uosto paliktų Ispanijos 
kairiųjų vyriausybę despe
ratiškoje padėtyje. Kairie
ji jau ir taip perkirsti pu
siau, ir Valencijos netekę 
liktu visai bejiegiai, 
Madridas.

Gen. Franco sako: 
karą jau laimėjom, 
nas ir lėktuvai dabar atlie
ka baigiamus darbus.”

Franco pareiškė savo ap
kaltinimą kairiųjų vyriau
sybininkų nužudyme 400,- 
000 nekaltų žmonių, ir sa
ko jie turės už tuos savo 
žiaurius darbus atsakyti.

Dvasiški ja turi surinkus 
žinias kurios parodo jog 
kairieji išžudė 1,379 kuni
gų Ispanijoje.

•Y« »Y *Y*

POPIEŽIUS PALAIMI
NO GEN. FRANCO

Vatikano Miestas. — Po
piežius Bal. 18 d. suteikė 
savo apaštališką palaimini
mą Ispanų sukilėlių vadui 
Gen. Franco ir užgyrė-su
kilėlių pastangas išvaduoti 
Ispaniją iš raudonųjų glo
bos.

I

ROOSEVELT TARSIS 
SU FORDU 

Detroit. — Iš patikimų 
šaltinių praneša kad Prezi
dentas Roosevelt užsikvie- 
tė automobilių išdirbėją 
Henry Ford į Washingtoną 
apkalbėjimui biznio padė
ties. Ford ten vyks Balan
džio 27 d.

¥ ¥ ¥

UŽGIRIA BRITU-ITA- 
LU SUTARTI

VVashington, Bal. 19. — 
Roosevelt pareiškė savo ap- 
sidžiaugimą Britanijos-Ita- 

t lijos sutartimi, kaipo įro- 
dymu kokią vertę turi tai
kiu budu susitarimas.

Britų-Italų sutartis Ame
rikoje laikoma didžiausias 
praktiškas taikos žygis pa
starų metų bėgyje.

Nors Amerika neprielan
ki pripažinti Italijai užka
riavimo Etiopijos, tačiau 
nenori to reikalo neigti kai 
jau kitos dvi didelės valsty
bės, Anglija ir Prancūzija 
tą pripažinimą padaro.

•Y

Paryžius. — Prancūzijos 
nauja vyriausybė laikinai 
paleido darbą sutvarkymui 
naminių reikalų, norėdama 
prieiti prie susitarimo su 
Suv. Valstijomis, Britanija 
ir Italija.

BRITAI NORI KETU
RIŲ VALS1YBIU 

SUTARTIES

Londonas. — Britai ren
giasi prie sudarymo dides
nės, keturių valstybių su
tarties, į kurią nori įkvies
ti ir Vokietiją.

Tas butų nieko, bet kas 
iš to kad Vokiečiai savo su
tarčių nepildo: gavę progą 
jas laužo ir savo užgrobi
mus tęsia.

BRITAI-ITALAI pasira
šė savo draugingumo su
tartį Balandžio 16 d.

GRYš TAUTŲ SĄJUN- 
GON

, Geneva. — Kaip greitai 
Britanija sutvarkys santi
kius su Italija, Italija ža
da sugryžti į Tautų Sąjun
gą-

BUHARESTE, Rumani- 
nijos sostinėje, sutramdyta 
sąmokslas įsteigti Rumani- 
joje fašistinę vyriausybę. 
Suimta apie 2,000 asmenų.

PALESTINOJ UŽMUŠ
TA 63 ŽMONĖS 

Jeruzalis. — Šias Vely
kas Šventojoj Žemėj atsi
buvo vienas iš didžiausių 

t teroristinių judėjimų. Mū
šiuose tarp Arabų gaujų 

. ir Britų kareivių užmušta 
63 asmenys. Velygoms į 
Jeruzalį sueina trijų tiky
bų pilgrimai — Krikščio
nys, Žydai ir Mohameto- 

I nai.

ROMA TARSIS SU 
PRANCŪZIJA

Roma. — Baigus susita
rimą su Britanija, Italija 
gatava pradėti naują su
tartį su Prancūzija, kuri 
nori atnaujinti draugingus 
santikius su Italija.

Tuo pat laiku, diplomati
niai rateliai sako, Italija 
nori susitarti su Jugosla
vija apsigynimui Adriati- 
kos juroje.

NAUJASIS LIETUVOS VALDŽIOS GALVA

Kun. Vladas Mironas — Ministras Pirmininkas

.Julius Indrišiunas, 
Finansų Ministras.

EUROPOJE DAROSI 
RAMIAU

Londonas. — Nežiūrint 
karų ant dviejų kontinen
tų, ir Prancūzijoj kilusių 
milžiniškų streikų, Euro
pos padangė pragiedrėjo 
ir visuotino karo pavojus 
atitolintas. Tą padarė Bri
tanijos sudaryta su Italija 
sutartis, kuri tuoj bus pa
sirašyta. Britanija vaidi
josi su Italija nuo to kai 
1935 metais Italija pradė
jo užpuolimą Etiopijos.

Nauja sutartis tarp Bri
tanijos ir Italijos duoda 
vilties sulaužyti Berlino- 
Romos ąšį, diplomatinę są
jungą tarp Hitlerio ir Mus- 
solinio.

¥ ¥ ¥

Paryžius. — Naujoji Da- 
ladiero vyriausybė skelbia 
kad ir dabar Prancūzija 
nekeis šalies politikos link 
Ispanijos ir nesikiš į Ispa
nų naminį karą.

UŽDRAUDŽIA ŽU
DYTI ŪKININKUS
Maskva. — Stalinas, no

rėdamas pakelti ūkių der
lių, išleido griežtą įsakymą 
užginantį toliau persekioti 
ir šaudyti kolektivių ūkių 
vedėjus ir darbininkus, ne
žiūrint kokia priekabe.

Stalinas susiprato kad 
šaliai padaryta milžiniški 
nuostoliai komisarams per
sekiojant, baudžiant, žu
dant ir išvarant iš ūkių 
ūkininkus.

St. Lozoraitis, buvęs ir . 
dabartinis užsienių reikalų 

ministras.

PRANCŪZIJOJE darbi
ninkai pridarė nemalonu
mo vyriausybei, kuri buvo 
priversta pareikšti ultima
tumą: darbininkai turi bai
gti streiką ir gryžti dirb
ti iki Balandžio 19, jei ne 
tai valdžia bus priversta 
imtis griežtų priemonių.

Dirbtuvių savininkai ir 
darbininkų unijų vadai tu
ri rasti budus susitaikyti, 
pareiškė naujas premjeras 
Daladier.

PRANCŪZIJA pradėjo 
gaudyti ir deportuoti ne
geistinus svetimšalius ku
rie yra kenksmingi šaliai.

Algiers, Afrikoj, trauki
niui nuvirtus nuo bėgių už
mušta penki žmonės.

Peru, Pietų Amerikoje, 
nuslinkus žemei nuo kalno 
užmušta 20 darbininkų ka
syklų kaimelyje.

ŽINOMO Lietuvio rašytojo 
ir filosofo Dr. Vydūno suėmi
mas Vokietijoje pradėjo jau
dinti pasaulį. Tarptautinė ra
šytojų federacija taip pat gy
vai susidomėjo Dr. Vydūno li
kimu. ši federacija žada įtei
kti Vokietijos vyriausybei pra
šymą kad Vydūną paleistų.

Tuo Vokiečių pasielgimu pa
sipiktino Lietuvos rašytojai ir 
Sovietų Rusijos spauda.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

LENKIJOS pasiuntiniui Lie
tuvai Charwatui atvykus Kau
nan, laike jo įteikimo Lietuvos 
Prezidentui savo skiriamųjų 
raštų iškilmių, Lietuvos žmo
nės laikėsi kultūringai ir ra
miai. Svetimos valstybės at
stovams įteikant savo skiria
muosius raštus visuomenė pa
prastai parodo pasitenkinimo 
ir džiaugsmo. Tačiau šį kartą 
Lietuvos visuomenė, atsimin
dama kokiu budu ir kokiomis 
priemonėmis buvo užmegsti 
Lietuvos ir Lenkijos diploma
tiniai santikiai, negalėjo parei
kšti jokio džiaugsmo.

Ateitis parodys ar dabarti
nis Lietuvos visuomenės nusi
statymas turės palankios dir
vos keistis ir ar Lenkijos to
lesnis laikymasis Lietuvos at
žvilgiu duos progos užgyti pa
darytai žaizdai.

•

NUŠOVĖ. Šėtos vai., Nor
mantų dvare, nušauta to dvaro 
savininkė Elė Keraitytė. Ji šį 
dvarą pirkosi prieš trejus me
tus. Ją dažnai lankydavo Šė
tos grietinės nugriebimo punk
to vedėjas Jonas Eiva. Tarp 
jų buvę labai artimi santikiai. 
Bet pastaru laiku ji atšalo nuo 
jo, taigi Eiva atvykęs į dva
rą ją nušovęs.

•

SUSITARTA DĖL MOKYK
LŲ. Mišrios Lietuvių-Latvių 
komisijos mokyklų reikalams 
apsvarstyti pasitarimai Rygoje 
baigėsi. Susitarta mokyklų 
padėtį palikti tokią pat kaip 
1938 mokslo metais. Lietuvių 
komisijos pirmininku buvo M. 
Kviklys, pereitą vasarą važi
nėjęs Amerikoje.

PRASIDĖJUS statybos dar
bams Kaune, į įvairias vietas 
iš užmiesčių veža žvyrą apie 
1000 vežikų. Vežikai su ark
liu į dieną uždirba 12—13 li
tų (apie $2).

•

LIETUVA NUGALĖJO LA
TVI J Kovo 26 d. Kaune 
įvyko krepšinio rungtynės Lie- 
tuva-Latvija. Laimėjo Lietu
va 24:19. Kovo 27 d. įvyko 
Rungtynės Ryga-Kaunas. Lai
mėjo Kauniečiai 26:21.

•

MIRĖ 116 METŲ MOTERIS, 
šiomis dienomis šakių apskri
tyje, Briedžių kaime mirė be
ne seniausia Lietuvė, Karalie
nė, sulaukus 116 metų amž.

•

5,000,000 KIAUŠINIŲ PER 
SAVAITĘ. Paskutiniu laiku 
užsienis nepaprastai gausiai 
ėmė pirkti kiaušinius iš Lietu
vos. Per vieną paskutinę sa
vaitę į užsienius buvo ekspor
tuota 5,000,000 kiaušinių.

•

ŠIOMIS DIENOMIS Lietu
vos degtukų bendrovės popie- 
rio fabrikas Lietuvoje gavo 
prašymą parduoti popierio net 
į Japoniją.

•

PARUOŠTA PLANAS įstei
gti Klaipėdoje nuolatinį operos 
skyrių ir tuo reikalu ten per
kelti dabartinį Kauno radiofo
no orkestrą. Rūpinamasi ir 
operos rūmų statyba Kaune.
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PITTSBURGH
Reikalauja Gubernato

rių Atsistatydinti

KAIP STREIKAI SU
KELIAMI BE JOKIO 

REIKALO

Pittsburghietis G. Edwardį 
Green, Republikonų partijos 
valstijos komiteto narys, iškė-1 
lė reikalavimą kad Pennsylva
nijos gubernatorius Karle atsi
statydintų iš vietos, arba turi 
būti įtartas ir prašalintas. Gu
bernatorius esąs gavęs asme
niškas paskolas iš tūlo Phila- 
delphijos politikieriaus ir dar
bų kontraktoriaus. kuriam jis 
turįs už paskolas atsilyginti 
duodamas valstijos darbus.

BRANGIAI ATSIEINA
Pittsburghe, kaip ir kituose 

miestuose, statoma federaliais 
pinigais gyvenami apartmen- 
tai vietoje griaunamų senų lūš
nų. Pastaru laiku paskelbta 
apskaitliavimai kurie parodo 
jog išstatymas kiekvienai šei
mai naudoti butų atsieina po 
$7223, daugiau negu kuriame 
nors kitame mieste.

Miesto valdyba nori gauti 
daugiau pinigų butų statybai, 
tačiau federalės valdžios gyve
namų namų statybos adminis- 

čia 
ne-

tracija nori ištirti kodėl 
statymas atsieina brangiau 
gu kitur.

Pittsburgho Srityje Yra 
1634 Industrijos

Pittsburgho srityje veikia 
išviso 1634 manufaktūros įs
taigos. Didžiausias paskiras 
jų skaičius yra spaudos ir lei
dyklų, kurios sudaro 236. Plie
no ir geležies didelių ir mažų 
dirbtuvių yra 35, tačiau jose 
daugiausia užlaiko darbininkų.

Minkštųjų gėrimų 
čių yra 34, o bravorų

STEUBENVILLE, Ohio. 
Federalės Darbo Santikių 

; rybos atstovai čia daro tyrinė
jimus plieno darbininkų strei
ko Weirton plieno kompanijos 
dirbtuvėse.

Jaunas tos kompanijos pre
zidentas, Thomas E. Millsop, 
pasakojo tyrinėtojams kaip vi
sai be reikalo ir lengvai strei
kai iššaukiami. Jis pats sako 
kartą taip darė kada dirbo 
plieno dirbtuvėje.

Millsop sako, tuzinas ar dau
giau nepasitenkinusių ir susi
tarusių darbininkų gali išvesti 
į streiką 10,006 patenkintų dar
bininkų. Budas visai papras
tas. Susitarę pora desėtkų už
sispyrėliu ateina prie dirbtu
vių vartų anksti prieš darbi- 

. ninku rinkimąsi į darbą, ir 
į ateinančius dirbti pradeda 
rėkauti, “skebas, streikas!”

> Nesant kam dalyko išaiškin- 
i ti, darbininkai kurie nežino 

kame čia reikalas, atsisako eiti 
i į darbą. Taip tai plieno dirb

tuvėse streikai sukeliami.
. i gerai atsimenu vadovavęs 
. ną tokį streiką pats, ir 
t uždarėm dirbtuvę kurioje 
. bo 5,000 darbininkų.

kėjo daug agitatorių, aš su ke
liolika vyrų tą atlikau, sako 
Millsop.

Ta-

Aš 
vie- 
mes 
dir- 

Nerei-

AUTOMOBILI Ų N E L AIM ĖS
SUMAŽĖJO

išdirbys-
11.

Z
Wilmer-NUŠOVĖ ŽMONĄ, 

ding, Pa. — Tūlas John Minor, 
25 metų amžiaus, Balandžio 12 
d. nušovė savo žmoną vidur- 
miestyje, jai išlipus iš gatve- 
kario. 
buvo jį 
nebėgo, 
policija

Jiedu nesutiko, žmona 
pametus. Nušovęs jis 
stovėjo prie lavono iki 
jį suėmė.

Pennsylvanijoje per Kovo 
mėnesį šymet automobilių ne
laimėse užmušta tik 98 asme
nys, kuomet pernai tą pat mė
nesį buvo užmušta 209.

Viso šymet per pirmus tris 
mėnesius automobilių nelaimė
se Pennsylvanijoje žuvo 364 
asmenys; 1937 metais per tą 
pat laiką žuvo 476.

Kovo mėnesio žuvusių skai
čius toks mažas dėl to kad kiti 
tą mėnesį mirtinai sužeisti mi
rė Balandyje. Tačiau ir tokių 
mažai šymet buvo.

VELYKŲ ĮSPŪDŽIAI
Pas mus tikras, gražus pa

vasaris: sprogsta medžiai, žydi 
krūmai, visi laukai perpildyti 
maloniu kvapsniu. Akys žėri, 
širdis džiaugiasi, siela aukštyn 
kyla prie Visagalio.

Taigi, Velykų rytą Lietuvių 
šv. Jurgio bažnyčia prisipildė 
žmonėmis perpilnai, kurie su
sirinko pagerbti didį žmonijos 
Mokytoją, Jėzų Kristų, kurio 
iš numirusių prisikėlimas iš
kilmingai minima.

Ne tik jaunimo bet ir senes
niųjų veidai buvo šypsena pri
dengti; daugumo krutinės puo
šė gyvų gėlių žiedai. Pranciš- 
kietės Seserys su mažais vai
keliais gėlelėmis nuklotą kelią 
prisikėlusiam Jėzui eiti apie 
bažnyčią ruošė. Skaisčios bal
tos lelijos viršūnėles palenku
sios reiškė pagarbą Jėzui ir 
Marijai. Grabas altoriuje bu
vo Sodaliečių ir seserų meniš- 

! kai papuoštas.
Kadangi beveik visi žmonės 

buvę bažnyčioje ėjo prie šv. 
Sakramentų tai beveik prieita 
ir prie nuovargio. Bet Šv. Ce
cilijos chorui linksmu Aleliuja 
palydėjus iš bažnyčios, aikšte
lėje duslus vėjelis visus su pa
vasario žibučių juokais švel
niai bučiuoti pradėjo, ir žmo
nių širdyse Velykų legijos gy
vai žydėjo.

Taip tai Amerikos Lietuviai 
Velykų šventę šymet pralei-

• dom. Bet kaip toli rytuose, 
musų brangioj tėvynėlėj, Pun
sko, Smalenų, Seinų, Gardino 
ir Vilnijos Lietuviai šventė 
šias Velykas?

Tramdyki, Dievuli, Berlino 
> Prusus, Varšavos Mozūrus, ku-
• rie jau 500 metų taip godžiai
■ žiuri, Lietuvą praryti trokšta.

Kiekvienas Lietuvis privalė
tų važiuoti į savo tėvynę pas 

; savuosius, ten su jais išvien
■ kovoti su priešais už tėvų ša-
l lies laisvę ir nepriklausomybę, 
i Ant. žiemys.

KELIAVIMAS J EU
ROPĄ DIDĖJA

(iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

CHICAGO. — Rengiamoje
Aviacijos dienoje Gegužės 29 

d. Lietuvių Aero Klubo steigė
jui ir veikliam nariui J. Dim- 
šai yra rengiamas pokilis, ku
rio metu bus įteiktas D. L. K. 
Gedimino ordinas.

— Lietuviui advokatui Ju
liui P. Waitches tapo atimta 
teisės praktikuoti už jo daly
vavimą suokalbybė pasisavinti 
Thomas Kelly turtus, sudarant 
su kitais Lietuviais suokalbi
ninkais neteisingą testamentą 
keli metai atgal.

—Lietuvis Antanas 
išrinktas teisėju 

Demokratų

žičkus
Cicero 

partijos

Jaunosios Birutės šo- 
Veda Budrikaitė šio-

yra 
mieste, 
sąraše.

—Gabi 
kėja p-lė
mis dienomis minėjo savo 16 
metų “jubilejų”.

—Kovo 3 d. dalyvaujant Dr. 
K. Drangeliui ir kitiems susi
tvėrė SLA. jaunuolių kuopa, 
kurios valdyba išrinkta: pir
mininku, iniciatorius Egardas 
R. Firantas; padėjėju Edvar
das Paulaitis; sekretorium E- 
milija Vicaitė; finansų sekre
torium Eleonora Slakytė; iždi
ninku Benediktas Molis. E. R. 
Firantas ir E. Paulaitis yra 
pasižymėję Armour Instituto 
studentai.

JAUNUOLIS DUODA 
PAVYZDI

Lietuvos Konsulato paskelb
tas pakvitavimas laikraščiuose 
aukų Lietuvos Ginklų Fondui 
parodo kad $1 yra aukauta ir 
J. Goldicko iš Daytono. Tai 
yra Amerikos jaunas Lietuvis, 
plačiai visuomenei žinomas kai- , 
p© sporto vadas.

Tai pirmutinis aukavo Lietu- j 
vos gynimo reikalams iš šioje 
kolonijoje keleto šimtų gyve
nančių Lietuvių. Tat mes vi
si privalome pasekti to jauno 
Lietuvio pavyzdį. Nereikia ma
nyti kad Lietuva yra laisva 
nuo pavojų, jeigu su Lenkais 
susitarė, ir kad nereikia nei 
aukų ginklų fondui. Toks ma
nymas yra klaidingas. Lietu
vos kariuomenė ir šauliai turi 
būti gerai apginkluoti ateičiai, 
nes nežinai iš kur gali atsiras
ti nauji priešai ir didesni pa
vojai musų tėvynei.

štai SLA. 105 kuopa rengia 
; balių, kurio pelną skiria Lie
tuvos ginklų fondui.
bus šeštadienio vakare, Balan
džio 23, St. Stephen’s salėje, 
Keovvee ir Herman gat. Visi 
geros valios Lietuviai Daytono, 
Spr'.ngfieldo, Cincinnati ir Co- 
lumbus kviečiami atsilankyti į 
šį balių. D. Rep.

t

Balius

OAK FOREST, ILL.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

PITTSTONE MIRĖ 112 METU LIETUVĖ 
Jau Mirė 1900 Amerikos Lietuvių

• NEW BRITAIN, Conn. —
Jaunas Lietuvis Aleksandras 

Jankauskas, vos 16 metų am
žiaus būdamas, išlaikė egza
minus ir gavo leidimą skraidy
ti orlaiviu.

• MORCESTER. Mass. — Ba
landžio 19 d. muzikui ir Auš-

PRASIDĖJO ŽU V AVIMAS
HARRISBURG, Pa. — šio 

mis dienomis prasidėjo vasari
nis žuvavimas ir kaip spėjama. 
Pennsylvanijos upes ir upelius 
nusėdo apie 200,000 meškerio
tojų.

Meškeriotojams
per vieną dieną pagauti 
10 troutų, kitais metais 
vo po 15.

pavelijama j 
tik po j 
būda-'

HarStatys Modernišką 
risburg-Pittsburgh 

Vieškeli
Pennsylvanija ruošiasi sta

tydinti naujausios rūšies ke
turių eilių vieškelį tarp Pitts
burgho ir Harrisburgh. Vieš
kelis bus 162 mylių ilgio ir at
sieis apie 53 milijonus dolarių.

Federalė valdžia prie to gal 
pridės savo 24 milijonus dola- 
riu iš viešu darbu fondo.

PENNSYLVANIJOJE ir po
litikos lauke eina varžytinės ir 
tąsynės, kuriose maišosi John 
L. Lewis, angliakasių unijos 
prezidentas ir CIO vadas. Ki
ti politikieriai sako kad jeigu 
tas ar tas kandidatas bus no
minuotas ir išrinktas, jo vie
toje valdys John L. Lewis.

Vieną tokių užmetimų daro 
ka.ndidatui į Gubernatoriaus 
vietą, Tom Kennedy. Jo opo
nentai sako, jei Kennedy bus 
išrinktas tai valstijos guber
natorium bus ne Kennedy bet 
John L. Lewis.

Prieš Lewis smarkiai eina 
Amerikos Darbo Federacija ir 
su ja draugaujanti politikie
riai.

Amerikos Darbo Federacijos 
politikieriai pasirengę 
dabartinį gubernatorių 
kitam terminui.

HUEEN MARY IŠPLAUKĖ 
SU 1178 KELEIVIŲ — 

DAUGIAUSIA NUO 
RUGSĖJO 1937

remti 
Karle

• TIK TRYS dešimtos 
j Afrikos tinka baltiems 
' nėms apsigyventi.

dalys 
žmo-

✓ " 1
ŠIAIS METAIS
AŠ VAŽIUOJU
I LIETUVĄ!

"GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?"

Plauk tiesiog j

KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš Nevv York’o gegužės

Patogų* ka m bariai, 
bariai, piaukio<iniu 
pramogos, mandagus 
vaizdai plaukiant 
na'ą.
savo

Štai yra Jums gera proga aplankui Lietuva 
Uenintclju laivu, kuris plauks tiesiog j Iš lai- 
pėdą per vaizdingų Kiel Kanalą, 
kitę gera ir patogia kelione, kūnai 
kai vado auia PIJUS BUKŠNAITIS. unard 
W|iitc Star linijos lietuvių skyriaus

Pasitenkin-
a.^meniš-

vedėjas.

grąžęs viešieji kąęi« 
bęseinfi. geras valgi? 
patarnavimas ir gra/.u?

„ _ per pagarsėjusi Kiel
Smulkesniu informacijų kreipkitės 
vietini agentą arba

K <• 
pas

CUNARD WHITE STAR
AVĖ. CLEVELAND, O.1417 EICLIII

Kad Europoje jokis greitas 
karo pavojus nesirodo pareiš
kė Harold P. Borer, generali- j 
nis pasažierinis vedėjas Cunard ' 
VVhite Star Linijos. Jis toliau 
pareiškia jog keliaujančių per 
Atlantiką skaičius šią vasarą 
nuolat darosi didesnis.

Savo pareiškimus p. Borer 
remia jo pastarų dienų pasikal
bėjimais su buvusiu Preziden
tu Herbert Hoover ir Ambasa- 
lorium Joseph P. Kennedy, ku
rie šių dienų Europos padėtį 
gerai ištyrė ir numatė dalykų 
iigą.

Kaip Kennedy taip ir buvęs 
Prezidentas Hoover tikrina 
kad visose šalyse kur tik jis 
buvo, kalbama apie palaikymą 
taikos. Nežiūrint gąsdinimų 
apie karus, ką daro keletas 
klaidingai dalykus suprantan
čių žmonių, Amerikonai dide
lėje daugumoje rengiasi vykti 
apsilankyti Europoje.

Kuomet laivas Queen Mary 
išplaukė iš Nevv Yorko pereitą 
savaitę, juomi iškeliavo 1178 
pasažierių tokiu ankstyvu lai
ku.

Visos laivų kompanijos pra
neša apie daugėjimą užsisa
kančių vietas važiuoti.

Kuomet tas pats jurų milži
mas Queen Mary išplauks Ge
gužes 11, numatoma jis bus vi
siškai užpildytas ir vėlai no
rintiems užsisakyti jame vie- 

' 'c... nebus galima gauti. Tas 
laivas yra £1,235 tonų, beveik 
hi kartu didesnis negu planuo
jamas statyti kariški laivai-, 

j milžinai.
Daugybė žmonių rergiasi 

! 'įvažiuoti Gegužės mėnesį.* Tą 
mene.'. 21 Gegužės, išplauks 
1 ’oti i • ekskursija Cunard 
A aite Star Linijos laivu Lan- 

, aštria, kuris vyksta tiesiog į 
T a i p.*d a.

Ke’eiviai vyksta dalyvauti 
' ietuvos Nepriklausomybės ir 
pirmos Tautinės Olimpijados 
:škilmėse.

Birželio 11 d., Cunard White I

Nuo įvedimo Dirvoje mirusių! 
Amerikos Lietuviu sužymėji- 
mo, nuo Vasario mėn. 1937 me
tų, iki šiol mirusių skaičius 
pasiekė 1,900.

TAMOŠIŪNIENĖ Agota, 112 į 
metų amžiaus, mirė Kovoj 
15, Pittston, Pa. Tai buvol 
bene seniausia Lietuvė A-1 
merikoje.

KRIščIUKAlTIENĖ Agota, 56 
m., mirė Bal. 13, Clevelande.

DROKTONIUTĖ Beatriče, 2>/2 
metų amžiaus, mirė Cleve
lande, Balandžio 12 d.

SARAFINIENĖ Uršulė, mirė 
Kovo 9, Nevvberry, Mich. 
Buvo 49 m. amžiaus. Ameri
koj išgyveno 29 metus. 
Deltuvos par., Ruriškių 
Ukmergės ap. Ilgiausia 
gyveno McMillan, Mich., 
metus, turėjo savo ūkį. 
liko vyras Stasys Serafinas, 
sunus Povilas ir dvi dukte
rys, Bronė ir Stella, ištekė
jusios. Amerikoje liko jos 
du broliai, sesuo ir šiaip gi
minės, ir Argentinoje gyve
na jos giminių. Palaidota 
Kovo 12, su bažnytinėmis 
apeigomis, katalikiškose ka
pinėse, Nevvberry, Mich. Sir
go suvirs du metu parali- 
žium.

RIMAVIČIENĖ Viktorija 
tėvais Baltusevičiutė), 
Kovo 26, Pittsburghe,

SINKEVIČIUS Juozas, 23 m., 
užmuštas automobilio Scran
ton, Pa., Kovo mėn.

SEADERIS Pranas, 
2, Tuscarora, Pa.

KEMRAZUNIENĖ 
pažymėta), mirė 
McAdoo, Pa.

JONUŠIS Domininkas. 44 m., 
mirė Vasario 22, Schenecta- 
dy, N. Y. Amerikoj išgyve
no 28 metus.

PRUSEVIčIUS Jonas, pusam
žis, mirė Kovo 14, Chicagoj. 
— Šiaulių m. Amerikoj 
gyvero 25 metus.

VAIVAD1ENĖ Elena, mirė
Kovo, So. Boston, 

JONAVIČIUS Vincas mirė Ko
vo mėn., Dureya,

UZDILA Jonas, 63 metų, mi
rė Kovo 12, Lee Park, Pa.

ASTRUMSKIENĖ Agota, 62 
m., mirė Tunkhanock, Pa., 
Kovo 6. Amerikoj išgyvena 
53 metus.

ZiUVALSKIS Feliksas, 81 m., 
mirė Kovo mėn. Frackville, 
Pa. Vilkaviškio miesto. A- 
merikoj išgyveno 54 metus.

LAPINSKAS Kazys, 28 metų, 
mirė Vasario 18, Sao Paulo, i 
Brazilijoj. Ukmergės apsk., 
Kurlių m.

TULUŠIS Mikola?, 32 m., mi
rė Sausio 29 d., Sao Paulo, 
Brazilijoj. — Ukmergės ap. 
Taujėnų v., Tulušių k. Bra
zilijoj išgyveno 8 metus.

GUDELIS Aleksandras, 43 me
tų, mirė Vasario mėn. Vilią 
Zelina, Brazilijoj. — Ukm. 1 
ap., Gelvonų v., Gaižonių k.

MATULAITIS Pranas, 34 m., 
mirė Kovo 22, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs.

SENELIŲ PRIEGLAUDOS 
ĮNAMIŲ PADĖKA

Mes Oak Forest gyventojai 
Lietuviai seneliai širdingai dė
kojame Dirvos redakcijai ir 
administracijai už jūsų brangų 
laikraštį, kurį siuntinėjate mu
sų įstaigai. Dirvos gaunam po 
šešias kopijas kas šeštadienį,

ros Vartų Lietuvių parapijos ^ai yra mums labai brangi do- 
vargoninkui Jonui 
parapijos salėje atitinkamomis mokame skaityti.
.ceremonijomis įteiktas Gedi- Toliau, šiuomi reiškiame šir- 
mino ordinas. dingą padėką trijų kolonijų —

Melrose Park, Mayvvood ir 
Bellwood — Lietuviams mote
rims ir vyrams kurie mus at
lankė Kovo 13 d. Tą dieną 
moterų šv. Onos draugija ir 
vyrų šv. Jono draugija, kurios 
mums visuomet atjaučia, mus 
pralinksmino ir pavalgydino.

Mes Lietuviai seneliai susi
rinkom į vieną vietą, dideliame j 
valgomajam kambaryje, kur 
atvyko ir daug svečių Lietu
vių. čia išpildyta gražus pro-j 
gramas. Jo vedėjas Jurgis 
Damasevičius pasveikino prie
glaudos senelius Lietuvius. Po I 
to prasidėjo dainų programas, 
sudainuota keliolika dainų ir 
atlikta kitokių paįvairinimų.

Po to mums suteikė labai 
į skanius pietus, stalus apkrovė 
Lietuviškais valgiais, o mote
rėlės nuolat meiliai šypsodamos 
ragino mus valgyti. Valgėm 
kiek tilpo, o kas liko susidėjom 
i kišenius rytojui. Prie to. 
komitetas kiekvienam Lietu- 

i viui' seneliui davė pinigais po 
50 centų.

Vėliau svečiai aplankė tuos 
senelius Lietuvius kurie jau 
nekelia iš lovų, ir juos pavai
šino valgiais ir įdavė po 56c 
pinigais, 
nelių guli 
turi jokių 
laukus, jų 
smo ašaros.

Kai mes buvom jauni turbut 
nei vienas nepagalvojom kad 
turėsim čia atsidurti ir šitaip 
gyvenimą baigti....

Programas baigėsi su Lietu
vos ir Amerikos Himnais, ir 
mes likom patenkinti, dėkingu
mo jausmu perpildyti tiems 
kurie mus aplankė.

Visų musų senelių Lietuvių 
vardu tariu širdingą ačiū mi
nėtiems geraširdžiams Lietu-1 
viams.

čižauskui vana. Skaitome ją visi kurie

• PEOR1A, III. — šiomis die
nomis pas savo dėdę, Vincą 

Maslauskį, viena atvažiavo iš 
Lietuvos 10 metų mergaite, 
Adelė Balnytė. Ji pasakojo 
kad visu keliu iš New Yorko 
iki Peorijos, apie parą laiko, ji 
neturėjo ką valgyt kaip tik vie
ną obuolį, už kurį vagone pa
tarnaujantis valgomų daiktų 
nešiotojas paėmė iš jos dolarį 
ir nedavė grąžos.

• GLASGOtV, Škotija. — šv. 
Kazimiero parapija turėjo 

iškilmingą paminėjimą 40 
tų sukakties. Dalyvavo 
šimtai

Šv.
steigė 
tikslas
parapiją.

me- 
keli

žmonių.
Kazimiero draugija
40 metų atgaj, kurios 
buvo užlaikyti Lietuvių

isi-

LIETUVOJE JSTEL 
GIA KELIONIŲ 

BIURĄ
KAUNAS. — Netrukus pra

dėsiąs veikti Lietuvos geležin
kelių kelionių biuras' yra gele
žinkelių įmonė, kurios tikslas 
yra patarnauti keleiviams ir 
skatinti turizmą.

Biuras pardavinėja bilietus 
keliauti visomis vidaus ir už
sienio susisiekimo 
mis, pardavinėja 
kelionės čekius ir , 
perka ir parduoda i 
rūpina 
priima 
rius ir 
sienio 
nuošė, 
pinasi 
turistinius 
tus, keleivių 
keleiviams 
kinėja kitus su Biuro uždavi
niu susijusius geležinkelių pa
vestus jam darbus.

vidaus ir
> priemonė- 

keleiviams 
akredityvus, 
valiutas, pa- 
pasų vizas, 
už kamba-

Daugelis iš tų sene- 
čia vienų vieni, ne
gimimų. Svečių su- 
akyse žibėjo džiaug-

mirė

Wyoming Klonyje Mirę 
Lietuviai

k., 
iš-
23 

Pa-

iš Lietuvos, 
ir gimines.

Antanas, 53
1, Wanamie,

TUI’IS Juozas, 68 metų, mirė
Kovo 31, ligoninėje Kings- 
ton, Pa. Kilęs 
Paliko dukterį 

AMBROZAITIS
m., mirė Bal.
Pa. Liko žmona ir vaikai.

AKSAMITAUSKAS Jonas, 25
m., mirė Bal. 1. Gimęs Wil- 
kes-Barre. Paliko motina ir 
daug giminių.

ZALONIS Juozas, 49 m., pasi
korė Bal. 2, Plymouth. Gi
mė Lietuvoje. Liko žmona 
ir podukra.

ČEPONIS Vincas, 58 m., mirė 
Bal. 5, ligonbutyje, Ply
mouth, Pa. Gimė Lietuvoje. 
Liko žmona ir brolis.

JUREVIČIUS Jurgis, 67 me
tų, mirė Bal. L. ligonbutyje 
Plymouth. Gimė Lietuvoje. 
Liko brolis ir giminės.

TAMULAVIČIUS L., 48 metų, 
mirė Bal. 7, West Pittston, 
Pa.

¥

Jonas J. Nienius.
♦ *

(po 
mirė

Pa.

Kovo

(vardo ne- 
Kovo mėn.

Mass.

Pa.

iš-

10

mirė Ko- 
Pa.
sulaukęs

Vasario 22,
Avella-

47 m., 
Boston, 

paraj).

VALEVIČIENĖ Petronė, pus
amžė, mirė Kovo 21, Chica
goj. — šakių ap., Ilguvos p., 
Silvaučių k. Amerikoje iš
gyveno 32 metus.

PETRAITIENĖ Ona, 
vo 20, Pittsburgh,

BUNAITIS Simonas,
senatvės mirė Kovo 18 d., 
Pittston, Pa.

GRASEVIčIUS Juozas, mirė 
Kovo 15, VVilkes-Barre, Pa.

MOLUSKIS Antanas, mirė 15 
Kovo, Duryea, Pa.

RASTAUSKAS Leonardas, mi
rė Kovo mėn. Plains, Pa.

ČEKANAUSKAS Mikolas, mi
rė Kovo 4, Braddock, Pa.

JURGELIENĖ Ona, 33 m., mi
rė Kovo 22, Chicagoj. Gi
mus Lietuvoje.

VAINA A., mirė
La Platu Poliklinikoj 
neda, Argentinoj.

BALIUKONIS Rapolas, 
mirė Kovo 22, So. 
Mass. — Pivošiunų
Amerikoj išgyveno 30 metų.

AKROMIENĖ Agnieška, mi
rė Kovo 13, Omaha, Nebr.

ATKOČIUS Stasys, 74 m., mi
rė Kovo 27, Brooklyn, N.Y.

MALINAUSKAS Milda, 33 m., 
mirė Kovo 22, Brooklyn, N Y.

TREGALAU8KAS Kostantas, 
50 metų, mirė Kovo 23 d., 
Brooklyn, N. Y.

RIMŠELIS Gabrielius, 47 me
tų, mirė Kovo 30, Chicagoj. 
— Švenčionių ap., Vidiškiu 
par., čebatarčių k. Ameri
koj išgyveno 29 metus.

NARKEVIČIUS Kostantas, 52 
m., mirė Kovo 23, Chicagoj. 
— Alytaus aps., Pivašiūnų 
par. Amerikoj išgyveno 25 
metus.

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

keleiviams 
mokėjimus 
išlaikymą vidaus ir už- 
viešbučiuose ir pensio- 
rengia ekskursijas, ru- 
keleivių bagažu, leidžia 

prospektus, plaka- 
vadovus, teikia

informacijas, atli-

Ignas

norinti
St;>r laivu Britannic išplaukia 
i Lietuvą garsus Chicagos Lie
tuvių Choras Pirmyn, ir tuo 
laivu taip pat rengiasi keliauti 
daug Lietuvių.

• TURKIJOJ, porelė 
apsivesti, paduodama prašymą 
vedybų leidimui turi priparo- 
dvti kad moka naują Turkišką 
abėcėlę.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

UTĮ RIŲ DVARAS su veikiančia spirito varykla pilnu įren
gimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemės apie 100 ha. Vi
dutinio amžiaus miško apie 48 ha ir durpės apie 3 ha. Per 
dvaro lauka teka mažas upelis.

ŠACUNŲ-JACKAIČIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais, 
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 1*4 ha parko, per dvaro laukų teka upelė Suleva.

BAGDONIšKIŲ DVARAS su trobesiais, 
apie 60 ha. Dvaro laukai 
laukais.

Veikiantis motorinis valcų
mu, žemės sklypas 1666 kv. 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam 
simokėjimų. Bei smulkesnių

J. VENCIUS
Kaunas

1

2

o 
o

4

. Dirbamos
rubežiuoja su apskrities

žemės 
miesto

jrengi-MALŪNAS, su pilnu 
metrų, motoras Ruston 86 H P,

turtui gulima padaryti nedidelį iš- 
žinių kreipkitės į (21)
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D I R V A
Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS APIE 
SVIETO MARNASTIS

arba:
Kaip Nabagė Demokratija 

Baigiama Visai 
Apnuoginti

Kada pasaulyje atsirado 
Demokratija, ir ji gražiai 
prasišypsojo žmonėms į 
veidus, daugybė pasakė: Ot 
ji tai išganys mus ir atneš 
žemei gerovę!

Visi politikieriai ir poli- 
tikeriukai pradėjo aplink 
ją suktis, kiti net savo už
siėmimus užmiršę, ėmėsi 
gerb. Demokratijai pirš
liauti ir gerą pelną sau da
ryti.

Net daugelio šalių vado
vai nusilenkė Demokratijai 
ir jos vardu pažadėjo vi
sokias geroves.

Ale ne ilgai gerb. Demo
kratijai teko į gerus žmo
nes šaipytis ir juos glosty
ti, ba tuoj atsirado tokių 
suktų ir neteisingų “jauni
kių”, kurie aplink gerb. 
Demokratiją apspitę, jai į 
kvoldus įsikabinę, ją su sa
vim vedžiojosi, žmonėms 
rodinėjo lyg kokią stebuk-, 
lingą panelę, ir jos vardu 
pradėjo sau biznį daryti, i

Vieni pasidarė save val
stybių ministeriais, kiti 
gubernatoriais, kiti miestų 
galvomis, kiti kitokias vie
tas pasigrobė, už tos pane
lės Demokratijos andaro- 
ko užlindę. Jiems prasidė
jo geri laikai, o žmonėms 
atsirado taksų, kurie kas 
dieną, kas mėnesį, kas me
tą augo didyn ir didyn.

Paskui jie, tai panelei 
Demokratijai mirk telėję, 
pradėjo surasti visokių šil
tų vietų savo vaikams, pa
čioms, dėdėms, tetoms, žen
tams, marčioms, o kad 
jiems reikėjo riebias algas 
mokėti, vėl reikėjo naujus 
taksus išgalvoti.

Ir dėl to turbut panelė 
Demokratija prarado savo 
gerą vardą visame pasau
lyje, tik liko dar keliose 
mažose šalyse ir trijose di
delėse — Anglijoj, Prancū
zijoj ir Amerikoj, kur suk
tiems politikieriams sekasi 
jos vardu dumti žmonėms 
akis ir daryt sau biznį.

Kas darosi ten kur tie 
Demokratijos gar binto j ai 
susieina “žmonių reikalus” 
svarstyti, naujus taksus 
išgalvoti! Apsaugok Vieš
patie! Ir kolionės, ir peš
tynės, ir muštynės, ir tąsy- 
nės — o naudos jokios.

Anglija ir Prancūzija bi
jo kito visuotino karo, nes 
jų namuose eina neliauja
mi karai dieną ir naktį 
tarp partijų vadų.

Prancūzai panelę Demo
kratiją visaip rėdė, dabino

ir džiaugėsi, paskiausia ap
movė net raudonu andaro- 
ku, aplink kurį traukė ir 
šaukė žmones ir darbinin
kus, bet iš to nieko neišėjo, 
ir bendras frontas turėjo 
būti atstumtas į užpakali.

O kas darosi musų Ame
rikoj ! Tikra 
Gomora!

Demokratiją tampydami 
politikieriai beveik nudra
skė nuo jos visus rubus ir 
netrukus paleis ją visai 
nuogą....

Demokratiją tampa nti 
politikieriai, matydami kad 
iš jos jiems yra geras biz
nis, pradėjo net rėkt kad 

1 Prezidentas R o o z e veltas 
nori ją Į nelaisvę uždaryti 

| ir pasidaryt Amerikos dik- 
l tatorium.

Visi sužiuro i preziden
to tokį “nevidonišką” dar
bą ir ėmė jam kumštis po 
nose kaišiot.

Jo sumanymą suvaržyt 
ir pažabot politikierius at
metė ir sunaikino.

Ponas Prezidentas netu
rėdamas ką daryt ir kaip 
politikierius numalšint, iš
galvojo juos papirkt skir
damas dar septynis bilijo
nus dolarių!

Patys žmonės, biznieriai 
ir politikieriai savo pini
gais atsisako gelbėt šalį — 
nepradeda darbų, nenori 
mokėt darbininkams algų. 
Darbininkai nenori dirbt 
kai darbą gauna, ale skubi
na klausyt visokių pelna- 
gaudų patarimų ir prade
da streikuoti....

Dabar prezidentas uždės 
vėl kitą didelę 'naštą taksų 
ant musu pečių, ir mes už 
savo žioplumą turėsim mo
kėt, kad politikieriams, jų 
giminėms dolarių nepritru
ktų. Iki prezidentas tuos 
pinigus žarstys tolei politi
kieriai juos graibstys, ka
pitalistai sau į aruodus 
šluos, o darbininkai vėl 
skubins streikuoti, kad ne
galėtų užsidirbti nei vieno 
palaido dolario tai dienai 
kada darbai pasibaigs.

Jeigu Amerikoj butų to- 
kis žmogus kuris nebijotų 
pasidaryt diktatorium, jis 
priverstų kapitalistus duo
ti darbininkams darbus ir 
mokėti atsakančias algas; 
jis valdiškas vietas pada
rytų žmonėms patarnavimo 
vietomis. Kainos butų pri
taikytos su uždarbiu; dar
bai butų padalinti visiems, 

; ir nebūtų dykaduonių kurie 
1 iš žmonių taksų mistų, ar 
tai pašalpas imdami ar ki- 

, taip musų pinigus rydami.
Kongresas turėtų daryti 

įtik tą kas reikalinga žmo
nių gerovei, o ne partijai, 
arba tai klikai kuri garsiau 
rėkia ar daugiau pinigų 
pasiūlo už jų reikalų gyni
mą.

Dabar, Amerika, turtin
giausia pasaulyje šalis, bet 

i darbininkai neturi darbo. 
Visus pinigus valdo tik ke
li kapitalistai, valdžiai tak
sų jie nenori mokėti, o už 
savo valdomus pinigus no
ri uždirbt didelius nuošim
čius, nepaisydami kaip.

Demokratija yra labai 
puiki panelė, ale ji tinka! 
rėmuose įdėt ir ant sienos 1 
pakabyt, o ne tarp žmonių 
sukinėtis. Ne ji kalta ale 
žmonės kad nemoka ir ne
nori jos pagalba ir patari
mais naudotis. Visi nori 
jos vardu sau kišenius pil
dytis, iš kitų viską atimti, 
niekam nieko neduoti.

Sodoma ir

KAS Nori
į Būrimo kortas, naujo išlei-1 

dimo su išspausdintais Lie-£ 
tuvių kalba būrimais ant ■£ 
kožnos kortos, taipgi infor-1 
macijas apie astrologiją iš- f 
siunčiam gavę dolarį. (20) «:• 
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Adresuok:
JOHN ZRADA 

1638 W. 18 St. Chicago, III. Ž
v

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

'•MARGUTIS”
6812 So. Westem Avė.

Chicago, III

Kurlink Žengiama?

Perskaičius V. M. Klausu- 1 
čio straipsnį Amerikos Lietuvio 1 
Kovo 26 d. numeryje, antgal- 1 
viu “Partiniu Vadu Manevrai”, 1 
tiesiog reikia pasakyti kad p. 
Klausutis matomai priklauso 1 
prie taip vadinamų “progresy
vių”, kuriam terūpi neigti se
nus Lietuvius veikėjus kurie 
daugelį metų dirbo savo žmo
nių labui, kurie nepaisė nei pi
nigo nei laiko kad tik pastūmė
jus savo brolių gerbūvį pir
myn, kad parodyti svetimtau
čiams jog ir Lietuviai, nors jų 
čia sulyginamai mažas skaičius, 
gali šį-tą nuveikti, atsiekti.

Kodėl p. Klausutis tokiu įn
irtimu užsipuola p. St. Gegužį, 
buvusį SLA. prezidentą, tik 
jam težinoma.

Tarp kitko p. Klausutis pri
meta p. Gegužiui buk laike jo 

Į administravimo SLA. nukentė
jo didelius nuostolius savo in- 
vestmentais. Į tai galima tik 
tiek atsakyti kad tais laikais 
SLA. sekretoriavo P. Jurge- 

| liūtė, kuri tūlam Deveniui da
vė $25,000 paskolos .SLA. pini
gų, neturėdama nuo Devenio 
jokių dokumentų. Bet Klau
sučiui tas neapeina. Prie to, 
su investmentais gudriausi fi- 
nansieriai suklumpa, tat kaip 
galima mūsiškius, paprastus 

1 žmones, už nepermatomus nuo- 
tikius smerkti?

1 Kaslink Bagočiaus, tai Klau
sučio žiniai galima tiek pasa
kyti: p. St. Gegužis niekuomet 

j “progresyvių” akyse negalės 
būti toks “herojus” kaip Bago- 
čius, nes p. Gegužis dar iš nu
mirusių neprisikėlė, kaip Ba- 
gočiui pavyko prisikelti (pa
tartina Klausučiui pasiskaity
ti knygelę “Bagočiaus Išpažin
tis”, kurioje telpa pilnas Ba
gočiaus prieš Vienybę Lietuv
ninkų bylos aprašymas).

Taigi Bagočius buvo praša
lintas iš SLA. Worcesterio sei
me, l()09 metais, ne dėl kokio 
ten abejotino reikalo, bet už 
neteisingą išgavimą Staškuno 

j pomirtinės iš SLA. Bagočius 
i už tą “patarnavimą” pasilaikė 
sau pusę išgautų pinigų. Prie 
to Bagočius nebūdamas šios 
šalies piliečiu, kandidatavo ir 

j buvo išrinktas SLA. preziden- 
I tu, ir tiktai kada jam reikėjo 
į pasirašyti ant naujai imamo 
SLA. čarterio Bagočiaus tik
ras stovis išėjo aikštėn.

Prie to, ačiū Jurgeliutei p. 
Klausučio “herojus” tapo pri
imtas atgal į SLA., nors Wor- 

, cesterio seimo buvo nutarta ir 
protokole įrašyta kad Bago
čius “iš SLA. pašalintas be 
teisės sugryžimo,” reiškia ant 
visados. (Apsipažinimui su 
Bagočiaus darbuote SLA. rei
kaluose lai p. Klausutis ir jo 
plauko žmonės pasiskaito SLA. 
Istorijos pp. 301-305, 311-318.)

Atsižvelgus į Bagočiaus nuo
pelnus Amerikos Lietuvių tar- 

(pe, o ypač SLA. gerovei, tai 
kur prilyginsi p. Gegužį prie 
jo! Aš labai abejoju ar p. Ge
gužis norėtų tokiu “herojum” 
būti kaip Bagočius yra.

Apart kitko, Klausutis ai- 
‘ manuoja apie srovines kovas 
Susivienijime. ^Leiskite paklau- 

1 sti kas yra kaltas už tas sro
vines kovas, ypač SLA. ribose? 
Rusijos
Ameriką atbėgo dauguma mu
sų taip vadinamų 
tų”, nors t._
vadino “socialistais”.
SLA. Istorija, pp. 325-327, o 
visiems bus aišku kas pagami
no srovines kovas Lietuvių tar
pe). Tuomet atsirado šešto
kai, Bagočiai, Grigaičiai, Va
balai, Smelstoriai, Vidikai, Ba
ranauskai ir daugelis kitų. Per 
keletą metų po 16-tam seimui, 
kada tautininkai atsikratė nuo 
kunigų bosavimo, Susivieniji
me viešpatavo pusėtina ramybė 
ir laikui bėgant organizacija 
sparčiai augo ir pasiekė apie 
12,000 narių.

Organizacijai bujojant rei
kėjo sulyg įvairių valstybių įs
tatymų, SLA. užregistruoti ga-

vimui leidimą pinigus nuo žmo
nių rinkti, ir tt. Tuomet pri
siėjo ne tik čarterį mainyti, 
bet ir mokestis pakelti sulyg 
užgirtos National Fraternal 
Congress mokesčių lentelės.

Prieš valstijų įstatymus ne
pasipriešinsi. Vienok musų 
“progresistai” pasinaudodami 
proga, pradėjo SLA. visais 
galimais budais skaldyti — 
savo prakalbose, laikraščiuose, 
laiškais, — su pasekme kad bė
gyje šešių mėnesių SLA. nete
ko apie 10,000 narių. Gi šią
dien visi tie “geradėjai”, SLA.

neramumo laikais į

adinamų “progresis- 
tais laikais jie save 

(žiūrėk

griovikai, sulindę į SLA. mė
gina visus tuos kurie mokėjo 
SLA. iš antro karto atnaujinti, 
paniekint, pasmerkti, iš SLA., 
su pagalba dabartinės konsti
tucijos, išmesti....

1911 metais musų “progre- 
sistams” SLA. buvo nereika
linga organizacija; anot vieno 
daktaro, kuris tais laikais at
rašė SLA. centran laišką pa
reikšdamas, “Geriau ‘Tėvynę’ 
parduokite ‘junkmanui’, turėsit 
geresnį pelną”. Bet už taigi, 
tais laikais SLA. neturėjo ar
ti $2,000,000 kapitalo.

Dabar jie visais galimais bu
dais lenda į SLA. vadovybę, 
tokį turtą matydami.

Teisybės Rėmėja.

KAIP PIRMĄ KARTĄ PASIKEISTA PAŠTU 
SU LENKAIS

K AUNAS. — Vievio-Zaviasų 
rajone, prie Skirmantiškių pun
kto, abiejų pusių sargybų vir
šininkams dalyvaujant, susiti
ko Lietuvos ir Lenkų paštų 
pareigūnai pirmutinės pašto 
korespondencijos pasikeisti.

Kauno pašto valdininkas 
Gruodis įteikė Vilniaus antro
jo pašto valdininkui Veličkai 
pirmą siuntą iš Kauno į Var- 
šavą ir priėmė iš Varšavos 
siunčiamą į Kauną. Sutarė 
kalbėtis Rusiškai. Korespon
dencijos pasikeitimas vyksta 
prie administracijos linijos

barjero. Nuo Balandžio 9 d. 
pasikeičiama traukiniuose.

Kovo paskutinėmis dienomis 
pradėta tvarkyti geležinkelis 
Lietuvos pusėje tarp Vievio ir 
Zaviasų (iki administracijos li
nijos). Per kelioliką metų ant 
geležinkelio užaugusios pušai
tės nukirstos, nuo pylimo nu
imta žolė ir atlikti kiti paruo
šiamieji darbai. Visa tai nu
filmuota. Prie tų darbų dir
ba desėtkai darbininkų. LA.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašvkit Dirvą 

saviškiams j Lietuvą.

PAWTUCKET. R. I. 
me mieste, kur Lietuvių gyve
na tik kelios šeimos, randasi 
Lietuvis kuris savo darbu at
siskiria nuo visų kitų Ameri
koje gyvenančių Lietuvių. Tai 
yra medžio skulptorius, išdir
bę jas arba drožėjas visokiauz 
šių gražių figūrų ir žmonių iš 
medžio, Mykolas Nosalius.

Vienas iš svarbiausių jo ku
rinių yra tai laikrodis, šalia 
kurio viename čia telpamu at
vaizdų stovi ir pats meisteris- 
skulptorius.

Tas laikrodis, kaip jį apžiū
rėjusieji Amerikoniškų laik
raščių korespondentai aprašo, 
yra labai nepaprastas.

Jo aukštis yra 8 pėdos, D/z 
colių, plotis ir gylis 2 pėdos, 
11/2 colių, sveria 200 svarų. 
Visas medis išdrožinėtas ran
kom be jokios mašinerijos pa
galbos. Laikrodis sudarytas iš 
suvirš 600 dalių ir dalelių, ku
rios sujungtos šriubeliais, vi
nutėmis ir klijais.

Drožinis susideda iš įvairių 
figūrų, žmonių grupių, gyvu
lių, paukščių, gėlių ir įvairių 
nuotikių iš kasdieninio gyveni
mo. Laikrodžio priešakyje iš- 
drošta Jurgio Washingtono gal
va, virš jo galvos yra Ameri
kos vėliava su 48 žvaigždėmis. 
Kitoje dalyje matosi porelė 
šoka, o prieš juos stovi žiovau
dama pavienė moteris. Apa
čioje to žmogus kovoja su ke
letu žvėrių, ir kiti gyvūnai ko
voja tarp savęs. Kitos grupės 
vaizduoja šunis, gyvates, Hu
tus ir tt. Taipgi yra Suvieny
tų Valstijų Ereliai, kurie iš
drožinėti taip puikiai kad išro
do lyg gyvi. Fahrenheit ter
mometrą laiko savo naguose 
plėšrus paukštis. Kampai šio 
laikrodžio apvedžioti ypatingų 
pavidalų piliorių. Rožės ir ki
tokios gėlės užbaigia to laik
rodžio apdabinimus.

Laikrodis padarytas iš ge
riausio medžio, ir išrodo natu- 
rališkai, nes tik apteptas per
matomu šelaku, jokių dažų ne
vartota.

Prie šio laikrodžio Nosalius 
dirbo ištisą metą, ir kurie tą 
laikrodį matė sako kad tiktai 
matydamas gali įvertinti jo 
gražumą ir įdomumą.

Nosalius taipgi turi padirb
dinęs antrą tokį didelį laikro
dį. Abu jie yra užpatentuoti 
Washingtone. Vienu tarpu, sa
ko, Amerikoniškos firmos siū
lė jam $60,000, bet nenorėjo 
parduoti. Dabar tuo tarpu pir
kėjų neatsiranda.

Pats Nosalius mano kad vie
nas tų laikrodžių tiktų pasta
tyti Lietuvių Kambaryje Pitts
burgho Universitete, arba Pa
saulinėje Parodoje New Yorke.

iš- 
pa-

Dovana Prezidentui
Vieną mažą savo dailiai 

drožinėtą laikrodį Nosalius 
dovanojo Prez. Roeseveltui, ir
tas laikrodis nuo pereitos va
saros stovi Baltajame Name, 
prezidento buveinėje, kur jį 
kaip didelę įdomybę mato Bal
tojo Namo lankytojai kasdie
ną. Prezidentas Roosevelt ta 
dovana labai patenkintas ir 
per savo sekretorių prisiuntė 
Nosaliui asmeniško pobūdžio 
laišką padėkodamas už dova
ną.

M. Nosalius turi išdrožinėjęs 
ir daug kitokių dalykų, kurių 
vieni atvaizduojami gretimame 
prie laikrodžio paveiksle, o ki
tų dalykų atvaizdų, dėl vietos 
stokos, negalima sutalpinti.

Geras Lietuviškų Reikalų 
Rėmėjas

/Mykolas Nosalius kur gauna 
progą suruošia savo išdirbinių 
parodas ir jos sutraukia dide
les žmonių minias. Ameriko
niška spauda plačiai apie jo 
darbą parašo.

Jis atvyko Amerikon būda
mas 20 metų amžiaus, apie 
25 metai atgal, čia Ameri
koje kiek mokėsi, bet kaip ir 
kiti ateiviai turėjo eiti į dirb
tuvę uždarbiauti pragyvenimui 
ir dirbo audinyčiose. Užėjus 
depresijai pradėjo liuosu laiku 
užsiimti drožinėjimu ir pana-

šiais dailadarbiais.
Kaip ir kiti taupus ir patrio- 

tingi Lietuviai, Nosalius rėmė 
Lietuvos reikalus, tautinę Lie
tuvių spaudą, ir yra pirkęs ne
mažai šėrų įvairiose Lietuviš
kose bendrovėse.

Nosaliui arčiausi miestai kur 
randasi daugiau Lietuvių yra 
Providence, R. I., Worcester, f.Mass., paskui Boston, Mass.

M. Nosaliaus antrašas yra: 
24 Collins avenue, Pawtucket, 
R. I. žinantis.

LIETUVOS GYNIMO FON 
DUI AUKOS PLAUKIA

mo-
Ap- 
tik

val-

sudėta $200.
Los Angeles Lietuvių laiky

tam susirinkime sudėta ir Lie
tuvon išsiųsta $16.

Chicagos vyrų draugijos bei 
jų vadai ruošiasi didelian dar
ban ir smarlcion pagalbon Lie
tuvai.

žinių Rinkėjas.

Lenkijos ultimatumas ir gin
kluoti žygiai Lietuvoje supurtė 
visą Lietuvių tautą. Tauta pa
matė ir pilnai suprato kad Val
stybės nepriklausomybę apsau
goti yra reikalinga ir stipri val
stybinė dvasia ir stiprus, 
derniškas apsiginklavimas, 
siginkluoti reikalinga ne 
kariuomenei bet ir visiems
stybėje gyvenantiems žmonėms. 
Kariuomenei reikalinga ginklai, 
o civiliams (seneliams, mote
rims ir vaikams) apsisaugoji
mas nuo dujų ir kitokių mo
derninių karo priemonių.

šitiems visiems apsiginkavi- 
mams tauta krauna aukas: Lie
tuvoje aukas deda piliečiai, 
miestai-miesteliai, organizaci
jos ir įvairios įstaigos, o Ameri
kos geraširdžiai Lietuviai, jų 
draugai ir organizacijos, štai 
Chicagoje Lietuvių , Moterų 
Klubas iš savo iždo paaukojo 
$100 ir nutarė sukelti Lietu
vos Gynimo Fondui visą tūk
stantį (1,000) dolarių. šio 
klubo narės yra suaukojusios 
apie 100 dol. ir savo privatiš- 
kais parengimais sudariusios 
kitą $100; iš šiam tikslui ruo
šiamo baliaus mano uždibti apie 
300 dol., gi likusius $400 yra 
pasiryžusios narės ir jų prie- 
telkos sukelti arbatėlių pagal
ba. Pirmą šios rūšies arbatė
lę suruošė ponia Juozaitienė. 
Dr. A. Juozaičio žmona, šita 
arbatėlė davė G. F. gryno pel
no $50.

J. Endziulaitis, iš North Side, 
Chicago, šiomis dienomis pa
aukojo $26.

Detroito Lietuvių Vaizbos 
Buto suruoštam bankiete, sa
vo narius pagerbti, Gedimino 
ordinais apdovanojimo proga,

AUKOS GINKLŲ 
FONDUI

GENERALINIO KONSULATO
PAKVITAVIMAS Nr. 4

Elizabeth, N. J. Lietu
viai per J. Žilevičių $216.05

Juozas Naudus, Brook-
lyn, N. Y....................

Nashua, N. H. Vilniui
V.S-gos Skyrius per A.
Ulčiką ir F. Valentu- 
kevičių .......................

Miners Mills, Pa., SLA
33 kuopa per Julių
Matukaitį, jų tarpe 
jo paties $1.00 ........

New Britain, Conn., VVS 
Skyrius per J. Pai
ka vičių .....................

Shenandoah, Pa., Lietu
vių visuomenė per K. 
Matuzą .....................

Amsterdam, N. Y., Lie
tuvių kolonija per M. 
Kerbelį ..................... 214.25

Montreal, Kanados VVS
Skyrius per Mariją
Aukštaitę ................ 50.00

Viso ................. $572.30
Aukos į Lietuva išsiųstos.

G. K.

1.00

15.00

6.00

65.00

5.00

VIENODINAMI PABALTIJO 
VALSTYBIŲ ĮSTATYMAI

KAUNAS, Balandžio 9. — 
Čia pasirašytos dvi Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos vekselių ir 
čekių įstatymų suvienodinimo 
konvencijos.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.



DIRVA

TAUTINĖS KONFERENCIJOS 
REIKALU

'"TAUTININKAI, Sandariečiai! Musų tautos, tėvynės, ir išeivijos bendri reikalai 
1 raginte ragina mus laikyti Trečią Bendrą Tautinę Konferenciją. Lietuva Dalyvaus New Yorko Parodoj
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Konferencija, be abejo, įvyks, ir dabar pats laikas prie jos ruoštis. Laikas ir 
vieta, savaime aišku, bus SLA. Seimo laikotarpis, Birželio pabaigoje, Scranton, Pa. 

Z

Šiuomi siūlome, ir Scrantoniečių prašome, parūpinti vietą ir surengti Tautinę 
Konferenciją sekmadienį, Birželio 26, d., pirmą posėdį padarant prieš pietus, an
trą po pietų.

Kas Konferencijoje kviečiami dalyvauti: 1) Visi tautininkai ir sandariečiai 
SLA. seimo delegatai; 2) visi tautininkai ir sandariečiai veikėjai iš visų kolonijų, 
kurie tik galės į Scantoną nors vienai dienai atvažiuoti.

Ypatingai kviečiami į Konferenciją atvykti Rytinių Valstijų tautininkai ir san
dariečiai veikėjai. Nepagailėkit vienos dienos laiko ir kelių dolarių musų tautinių 
reikalų aptarimui. Rytinėse valstijose ypač randasi nemažai įvairių organizacijų 
kurioms tautos reikalai prie širdies; yra pavienių veikėjų, senų darbuotojų-vete- 
ranų, kurių veidai turėtų matytis konferencijoje, kurių žodžiai ir patarimai turė
tų girdėtis, iš kurių jaunesnieji veikėjai privalėtų sau pamoką ir stiprybę semti.

VISKAS musų tautiniame gyvenime Amerikoje remiama ant TAUTINIO su
sipratimo. Bet musų išeivių tautiniai jausmai pašalinių grupių perdaug išnaudoja
mi, kuomet mes, Tautininkai ir Sandariečiai, tautinį susipratimą ugdydami ir pa
laikydami savo žmonėse, paliekame juos beširdiškam musų srovių vadų išnaudoji
mui ir demoralizavimui. Laikas mums stoti dirbti daugiau ir tiksliau, kad musų 
išeivija nebūtų amžinai tik išnaudojimo ir pelnavimosi maišas, o jų vaikai, jauno
ji gentkartė, nusmerkiama kuogreičiausiam ištautėjimui!

Pereitos dvi Tautinės Konferencijos sukonsolidavo mus, suvienodino mintis ir 
suartino veikėjus. Sutaikė musų spaudą, kuri tokiu savitarpiniu susipratimu daug 
galėjo padaryti tautinio darbo srityje. Nuo dabar privalome išdirbti naujus pla
nus savo visuotinam veikimui, organizavimui tautinių jiegų, dirbimui Tėvynės Lie
tuvos gerovei, kėlimui musų kultūrinių darbų išeivijoje, parėmimui savų žmonių 
einančių į Amerikos politiką, ir tt. ir tt.

Buvo pareikšta minčių apie tautininkams ir sandariečiams susigrupavimą apie 
vieną bendrą organizaciją; apie pritaikymą tam tikslui dabartinės Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros. Veikėjai, pagalvokit apie tai, pasireiškit spaudoje, ir at
sivežkit gerų sumanymų į Konferenciją.

Dirbkim patys, niekas už mus nedirbs! DIRBKIM DABAR!

GINA SAVO FONDĄ
Mums visai nenuostabu 

kad Tautos Fondo vadai 
išvien šoko ginti savo fon
dą, kuriam pradėjo aukas 
rinkti tuoj kaip tik Lietu
va atsidūrė karo pavojuje 
su Lenkija.

Dirva pareiškė kad Tau
tos Fondan sueinanti pini
gai bus naudojami vienos 
musų partijos politikai suk
ti čia ir Lietuvoje.

Tą savo tikrinimą Dirva 
remia tuo kad ir praeityje 
Tautos Fondan surinktais 
pinigais priauklėta įvairių 
politikieriukų, kurių tūli ir 
po šiai dienai Lietuvių tar
pe zulinasi ir žmones iš
naudodami, s k r i ausdami, 
musų išeiviu tautinį gyve
nimą ardo.

Amerika štai kaip teisi
na savo partijos fondą:

“....Pats gyvenimas rodo 
kam Tėvynės reikalai arčiau
sia širdies. Tegu Dirvos pas
togės ponulis pavarto kovo 19 
d. Lietuvos laikraščius, kur 
tuojau pamatys, kad buvo pir
mieji, kurie Lietuvai paguodos 
žodį ištarė didžiausio pavojaus 
metu?”

Taip, Amerika, tą matė
me. Bet tai yra tik “pa
guodos žodžiai” Lietuvai. 
Tuščių žodžių ir musų bol
ševikai prirėkavo per tas 
kelias dienas. Bet kodėl 
nepaskelbiat kiek pinigų iš 
surinktų aukų pasiuntėt 
Lietuvos Ginklų Fondui ar 
kokiai kitai tiesioginiai su
interesuotai Lietuvos gyni
mu organizacijai?

Nuo kovo 19 iki dabar 
praėjo visas mėnuo laiko ir 
tuo tarpu į Tautos Fondą 
įplaukė nemažai aukų skir
tų Lietuvos tiesioginiam 
gynimui, bet ar nors cen
tas pasiųsta tylit.

Svetimiems tinka reikšti 
simpatijas, bet savieji pri
valo .visomis pastangomis 
stoti gelbėti, aukauti, su
renkamas aukas siųsti tam 
tikslui kam geros širdies 
Lietuvis savo auką skiria.

Taigi, nepykit, broliai, 
tik atlikit tą ką iš žmonių 
priimdami pinigus žadat.

LIETUVIAI buvo taip 
pripratę prie pastovios Lie
tuvos vyriausybės, kad da
bar įvykus ministerių kabi
neto persi organizavimui 

i kartą po desėtko metų, pa
manė jog kas negero Lie- 

; tuvos valdžioje ištiko.
Kitose šalyse kabinetai 

keičiasi kas kelios savaitės. 
Paveizdan Prancūzijoj.

Ir Lietuvoje seniau taip 
buvo, kada partijų vadai 
tąsėsi už valdiškas vietas 
ir savo asmeninę naudą, ne, 
šalies gerove rūpinosi.

Tos tąsynės niekad ne
išeina valstybei į gerą. Tą 
parodo Prancūzijos minis
terių kabineto keitimaisi. 
Prancūzija dabartiniu lai
ku stovi silpniausia.

Butų gerai jeigu pereitą 
savaitę sudarytas naujas 
vienos partijos kabinetas 
ilgiau išliktų ir pastatytų 
Prancūziją nors kiek ant 
tvirtesnių kojų.

Kurie sako kad Lietuva 
neturėjus draugų dėl to 
kad viena partija ten val
do, tegul pasižiūri į Pran
cūziją, kur “bendras fron
tas” per virš porą metų 
“valdė”. Komunistų-socia- 
listų valdžia gavo tokią 
juodą akį iš visų pusių kad 
neturi kur akių dėti.

Tarptautiniai nusmuko, 
namie subankrutijo, darbi
ninkai badaudami pradėjo 
streikuoti, ir tt. ir tt.

* * *
Geriausia šalies valdy

mo sistema yra tokia kaip 
dabar turi Lietuvoje, kur 
nepražiurėta nei viena gy
venimo šaka, kur valdžia 
visus globoja kaip savo tik
rus vaikus: kur ūkininkai, 
darbininkai, biznieriai, pro- 
fesijonalai, amatninkai ir 
valdininkai yra lygiai žiū
rimi ir aprūpinami.

Tiesa, ne visai visi aprū
pinami: kitų partijų poli
tikieriai verkia-aimanuoja 
kad jiems valdžios nepave
da. Bet tai yra nepasoti-j 
namas noras. Kada vieni j 
valdo tada kiti neturi vie
tų ir vėl kovoja ir jų jieš- 

Iko....

KINAI NETURI NEI RY
ŽIŲ PAKANKAMAI

Nors priimta sakyti kad 
nabagai Kinai minta vien 
ryžiais, tačiau ir ryžių jie 
retai gauna. Ryžius gau
siau valgo apie du trečda
liai Kinijos žmonių, o apie 
150 milijonų Kinų ryžių 
pajiegia ' nusipirkti tiktai 
šventėms.

★SUOMIJOS vyriausybė pra
šo seimo paskirti dar 60 mili
jonų dolarių ginklams pirkti. 
Nėra abejojimo, apsiginklavi
mas mažoms tautoms brangiai 
kainuoja ir tais pinigais jos 
galėtų daug ko gero ir kultū
ringo savo žmonėms padaryti. 
Bet ką darysi — savo laisvė 
brangesnė už kultūros patogu
mus. Pinigų ginklams reikia 
ir Lietuvai, bet 60 milijonų 
Lietuva vargiai galėtų sukelti: 
jos biudžetas nesiekia 25-30 
milijonų per metą. Amerikos 
Lietuviai dabai’ gausiai ginklų 
fondan aukoja. Kovai už ne
priklausomybę Amerikos Lie
tuviai davė apie du milijonų 
dolarių aukų, Laisvės paskolai 
vėl apie tiek pat. Krizė dau
gelį Lietuvių nuvargino, tačiau, 
nuotaikai pakilus, manoma, A- 
merikos Lietuviai lengvai mili
joną dolarių Lietuvai sukeltų. 
Gaila kad Lietuva nemokėjo 
savo skolos Amerikai. Dabar, 
viena, turėtų dar daugiau sim
patijos Amerikonuose, negu 
gavo; antra, galėtų paskelbti 
Amerikos Lietuviams antrą 
Laisvės Paskolą, šitą paskolą 
dabar draudžia Johnsono įsta
tymas.
★TARP SAVO partijos di

dvyrių, kurius naziai garbina, 
minima vardai Wessel ir Nor
kus. Pirmojo atžvilgiu naziai 
pasidarė dainą, Horst Wessel 
vardu, kuri jiems partinį him
ną atstoja. Pavardė antrojo 
grynai Lietuviška. Butų įdo
mu jei kas patyrinėtų, kas jis 
buvo ir kuo atsižymėjo. Jį mi
ni Londono “Times” literatinis 
priedas, Sausio 29, 1938, re
cenzuodamas “Our Street” (Mu
sų Gatvė) knyga, kurioje ap
rašoma gyvenimas Berlyno kai
riųjų stiprovės, Wallstrasse, 
Hitlerio diktatūroje.

^ŠVEICARIJOS parliamen- 
tas patvirtino įstatymą kuris 
draudžia Genevos apskrityje 
organizuoti komunistų, nazių 
ir fašistų grupes. Už įstatymą 
balsavo 112, prieš 42. šiuo 
įstatymu, šveicarai tikisi ap
saugoti savo demokratinę tvar
ką nuo diktatūrinių gaivalų.

KAM GI VERKT—
Kam gi verkt, kam liūdėt, kam dejuoti, 
Laimės ašaros mums neatneš.
Geriau juoktis, su vėjais dainuoti, 
Ir sakyt: koks laimingas gi aš!
Neilgai teviešėsim čia, broliai, 
Teks visvien iškeliauti iš čia, 
Degs pavasariais mėlyni toliai, 
O širdyje degs juoda kančia.
Taip gražiai žydi melsvos vosilkos, 
Bet paklausk ar ilgai jos žydės? 
Atplasnos, kaip vagis, ruduo pilkas, 
Ir už jas stagarai bekalbės....
Bekalbės stagarai ilgą maldą, 
Vėjas gros šermeniniais aidais.
Bet vistiek — buvo vasaros žalios, 
Ir gegužis su aukso žiedais!....

M. Zablockas.

ĮZITAIS metais Amerikos Lietuviai turės daug 
IV svečių iš Lietuvos — svečių kurie atvyks 
lankyti New Yorko Pasaulinę Parodą ir kartu 
aplankys kitas Amerikos Lietuvių kolonijas ir 
jose esamas įdomybes.

Užpereitą savaitę, Lietuvos Generalinis 
Konsulas Jonas Budrys pasirašė Lietuvos vardu 
sutartį su New Yorko Pasaulinės Parodos 1939 
metų valdybos prezidentu, Grover A. Whalen. 
Tuomi Lietuva užima 10,000 ketvirtainių pėdų 
plotą Tautų Salėje, kui’ bus įrengtas Lietuvos 
Skyrius. 4

Lietuvių skyrius bus įrengtas labai įdomiai 
ir skoningai ir bus pasididžiavimas visai tautai. 
Tai yra pirmas Lietuvos kaipo valstybės pasi
rodymas šiame kontinente Pasaulinėje Parodo
je. Tos priežasties delei, New Yorką kitą va
sarą aplankys daug Lietuvos svečių, nes jau 
dabar Lietuvoje rengiamos ekskursijos į Ameri
ką, į New Yorpo Pasaulinę Parodą. Taigi dau
gelis Amerikoje gyvenančių Lietuvių turės pro
gą čia susieiti su savo artimais ir tolimesniais 
giminėmis, kiti net su broliais, seserimis, kurių 
nematė per daug metų.

Jau nuskirta ir LIETUVIŲ DIENA, kuri 
Parodoje įvyks Rugsėjo 10, į kurią be abejo į 
suvažiuos didelės minios Lietuvių iš visos Ame
rikos ir iš kitų šalių.

LIETUVOS SKYRIUS BUS LABAI 
ĮDOMUS

Lietuvių skyrius bus išdalintas į penkias 
dalis. Viskas ką musų valstybė turi parodyti 
įdomaus turistams bus išstatyta didžiojoj sa
lėj. Kitą dalį užims agrikultūra, komercija ir 
industrija. Kitos dalys bus pašvęstos parody
mui Lietuvos progreso bėgyje jos dviejų desėt- 
kų metų nepriklausomo gyvenimo; liaudies me
nas, rankdarbiai, dailninkų darbai, kurių daug 
kas bus parvežta iš Kauno Vytauto Didžiojo 
Muzejaus.

Lietuvos Skyriaus vyriausia vedėja bus 
p-lė M. Avietėnaitė, Spaudos skyriaus vedėja 
prieš Užsienių reikalų ministerijos. Ji yra gi
mus netoli Bostono, šioje šalyje mokinusis, ir 
nuvykus į Lietuvą kaip tik Lietuvos valstybė 
įsisteigė.

Pulkininkas Antanas Merkys, dabartinis 
Kauno burmistras, apsilankys Parodoje su ki
tais valdininkais. Jie dalyvaus Lietuvių Dieno
je, kuomet bus surengta Lietuviškas progra
mas..

New Yorko Pasaulinės Parodos ruošėjai 
skubiai rengia visą Parodos statybą, kuri ma
noma baigti ir Parodą atidaryti Gegužės mėne
sį. Darbas ten eina visu smarkumu jau senai. 
Kuomet bus baigtas anksti kitą pavasarį, lan
kytojai matys naują išaugusį miestą.

Parodoje dalyvaus 64 valstybės, ir Tautų j 
Sąjunga. Jos visos bendrai paskyrė savo da
lių įrengimui apie 25 milijonu dolarių. Visos 
Parodos surengimo kaštai bus $150,000.000.

Parodos laiku tikima ten apsilankys 50 mi- 
jonų žmonių, ir spėjama kad bus praleista ar
ti bilijonas dolarių. Visos šalies biznis turės 
naudos iš tos parodos keliariopai daugiau.

TĖVYNĖ
Kiek kartų aš klausiau mamytės, 
Tą patį atsakė man vis:
Kad musų gražioji tėvynė — 
Vargų ir artojų šalis.
Ant kalno kryžių kapeliai, 
Už kalno svyra beržai.
Dūmoja jie praeitį seną, 
Kad guli čia musų tėvai.
Ar aukso čia aušros pražysta, 
Ar šėmas rudens čia dangus — 
Tėvynė žydriaisiais upeliais, 
Tas pasakų kraštas gražus.
Ir pasaka toji'mamytės, 
Lyg melsvas upelis graži.
Sakyk, ar yra dar gražesnė 
Kaip musų tėvynė šalis?

J.U.” Paulius Drevinis.

Poeto Jovaro 35 Darbo Sukaktis 
žadžiunų-Kalniškių kaime, Šiaulių apskri

tyje, gyvena žinomas liaudies poetas-knygnešys 
Jovaras — Jonas Krikščiūnas, parašęs daugelį 
eilių-dainų, kurios buvo plačiai paplitusios ir 
Amerikoje ir dar šiądien su pamėgimu plačiai 
liaudyje dainuojamos.

Pirmutines eiles Jovaras parašė 1903 me
tais, būdamas jau 23 metų. Taigi šymet su
eina 35 metai Jovaro kūrybiniam literatūriniam 
darbui. Spaudos draudimo laikais Jovaras-Jo- 
nas Krikščiūnas buvo drąsus ir pasišventęs 
knygnešys.

ULONO SAPNAS
Parašė KAZYS POLILEIKA. Nedidelio 

formato knygelė, bet gražus ir įdomus aprašy
mas apie Lietuvos kariuomenę, ulonų dalį: kaip 
jaučiasi atvykę ton dalin tarnauti vyrai, kurie 
nesusipažinę su kariuomenės gyvenimu, ką jie 
pergyvena ir kaip vėliau jiems atrodo kuomet 
apsipranta, susipažysta su tvarka.

Tai gyvas supažindinimas su Lietuvos ka
riuomene ir kaip ji myli savo kraštą, kad išmu
šus lemiamai valandai kiekvienas karys stos ko
von prieš užpuolikus ir savo krutinę statys 
tvirtovėm J. J.

PIJUS J. ŽIŪRĮS

\ /IENAS iš plačiai Amerikos Lietuvių visuo- 
’ menei žinomų veikėjų kurie praeito Vasa

rio 16-tą, Lietuvos Prezidento aktu tapo apdo
vanoti D. L. K. Gedimino ordinu, yra Pijus J. 
žuris, gyvenantis Clevelande. Iš profesijos yra 
chemikas ir toje srityje plačiai pasižymėjęs. Jis 
daugelio kompanijų įvairiuose miestuose tarp 
Clevelando, Detroito, Chicagos kviečiamas pa
tarėju išsprendimui cheminių problemų jų labo
ratorijose. Tame užsiėmime p. žuris tankiai 
taip sakant šaudo iš miesto į miestą, ir jį visur 
galima rasti.

Taip jis energingai dirbo, Lietuvos nepri
klausomybės kūrimo dienose, Lietuvos reikalais. 
Jis šaudyte šaudė iš vienos Lietuvių kolonijos 
į kitą. Vieną vakarą sakė kalbas čia, kitą ki
tur. Kėlė pinigus Lietuvos reikalams, Lietuvos 
valstybės atsteigimui. Rašė Lietuviškuose ir 
Amerikoniškuose laikraščiuose gindamas Lietu
vos interesus. Tose dienose kuomet Lietuva 
tik-tik pradėjo savo vietos pasaulyje reikalauti, 
Amerikoje buvo labai sunku apie Lietuvą ir žo
delį į Amerikos laikraščius įsprausti. Visur 
veikė Lenkų propaganda, kurios vienas didelis 
tikslas buvo tikrinti visuomenę jog “tokių žmo
nių kaip Lietuviai visai nesama....” žiuris 
savo raštais • įsiskverbdavo į vieno, kito ir tre
čio miesto Amerikoniškus laikraščius — ir juo
se būdavo patalpinama jo ilgi straipsniai.

Tada jis buvo Cornell Universiteto studen
tas. Iš prigimties turi gerą iškalbą, taigi jo 
prakalbos, jo raštai turėjo didelės reikšmės.

Ii’ Lietuvos reikalams dirbo, kaip ir dabar 
prie progos dirba, tas kuris iš Lietuvos buvo 
išvežtas mažas vaikiščias, kuris Lietuvos gali
ma sakyt nepažysta, ir kuris nedaug apie ją ga
lėjo nuo angliakasių Lietuvių išmokti, nes Ame
rikon atvažiavęs 1900 metais su savo tėvais ir 
kitais šeimos nariais, į Edvvardsville, Pa., kur 
pradėjo gyventi kaip ir kiti iš Lietuvos atvy
kusieji čia laimės jieškoti.

Per vargą, savo didelėmis pastangomis, jis 
siekė mokslo, didėjo tautiškame susipratime, 
įgavo daugiau meilės savo gimtinei tėvynei Lie
tuvai, ir stojo jai dirbti tuo laiku kada darbi
ninkų labiausia reikėjo.

Pijus J. žuris paeina iš Janaukos kaimo, 
Kalvarijos parapijos, Suvalkijos.

Ir dabar, kaip tik laikas leidžia, dalyvauja 
Lietuvių patriotiniuose parengimuose, prakalbo
se, ir jo kalbos, apie meilę savo tautos, Lietu
viškos kilmės garbingumą, reikalą kulturėti ir 
siekti lygybės su kitais žmonėmis, yra noriai 
klausomos. K.

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

“Dirvos”- Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
kurio su maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis.

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.



DIRVA B

Paniekintoji 1 MANO

PASTABOS
“Meilės džiaugsmas tik valandėlei, 
Meilės skausmas visam amželiui.”

» » ♦

BUVAU aštuoniolikos metų ir pirmo kurso 
studentė universitete. Naktis. Virš eže

ro riedėjo šviesus mėnulis, kuris sidabrino mu
sų laivelio vandenyje skriodžiamą taką. Lai
velyje buvome aš ir Arturas. Kur tai kitur, 
toli, plaukė kiti laiveliai... girdėjosi gitara... 
kažkas dainavo.

Jauna buvau, kvaila, romansų pilna, ir... . 
pasidaviau. Tikrai buvau beprotė tai daryti. 
Visai neturiu kuo save pateisinti. Dėl savo 
lengvaširdžio elgesio tik skurdą tegaliu prisi
minti.

“Meilės skausmas....”
Dainos žodžiai giliai galvon strigo. Virš 

mėnuliu apšviesto vandens, ta liūdna, bet saldi 
daina skriejo nuo kranto iki kranto aidais, ir 
manyje — gal tai buvo nelaimės nujautimas — 
kaž kas nutiko: mano balsas lyg truktelėjo, o 
mano akys, žinau, pritvinko ašarėle.

— Kas nutiko? — Arturas paklausė. — Tu 
verki....

— N-nieko, — aš pramikčiojau, — tik. ... 
Stiprios Artūro rankos mane paėmė į glė

bį. Bandžiau pasitraukti, bet jo bučkiai buvo 
staigaus ir saldaus jausmo kupini, ir nieko ne- 
suprastau. Tačiau, mano širdyje, jam atsiliep
dama, susikūrė kita ugnelė.

Mėnesiena; muzika; tyla: viskas mane it 
burtais apiburė. Veik prieš norą, mano ran
kos stipriai jo kaklą apsupo, o galva prisiglau
dė prie jo siūbuojančios krutinės. Iš toli-toli 
vėl pasigirdo dainos žodžiai:

“Meilės džiaugsmas tik valandėlei....”
— Rytoj, 'Artūrai, — aš prašnibždėjau, — 

tu pamirši....
— Pamiršti niekados nepamiršiu, — jis 

sušuko.
Tyla.... Bet mėnesienos žavingumas pri- 

tvinkdė mano širdį.
— Bučiuok.... bučiuok mane.... — aš 

šnibždėjau.
Pradėjom gyventi sapnų pasauliu, ir kar

ti tikrovė tik tada mane išbudino kada Artūro 
tėvai jį iš universiteto atsiėmė. Jie turtingi, 
ir galėjo savo sunui parūpinti kelionę apie pa
saulį. Atsisveikinant, aš verkdama glaudžiaus 
prie jo. Jis mane bučiavo ir sakė:

— Pamiršti tavęs, Adele, niekados nepa
miršiu. Ir aš sugryšiu.... tikrai gryšiu....

Tačiau, į jo akis pažiurėjus, mačiau jos 
blizga tuštumu.

Kelti trukšmo nenorėjau, bet krutinėję šir
dis apmirė. Kas tai man kuždėjo, daugiau aš 
jo nebematysiu. Aš ir nenorėjau, bet....

Tada, tačiau, man dar nebuvo aišku. Tik 
vėliau tėvai mane parsikvietė namon. Atsime
nu, tėvo veidas buvo rustus. Motina rankom 
mane apkabinus, it pridengti norėjo. Bet nuo 
tėvo piktų žodžių niekas mane pridengti nega
lėjo. Glaudžiausi nuo jų drebėdama; mano akys 
prašė pasigailėti. Bet jis varė:

— Tu mus pažeminai ir gėdą padarei. Mes 
tavim atsidėjome — ir štai kuo atsimokėjai. 
Na, kodėl nieko nesakai? Ko tyli?

— Aš nieko sakyti nei negaliu, — aš gy
vai atsakiau. — Jus nesuprastumėt....

Maniau, tėvas man šers. Kaktoje jam vi
sos gyslos pritvinko, ir jis visas piktai šaukė:

— Aš labai gerai suprantu. Ir aš tą vyrą 
rasiu. Aš jį čia atvesiu.

O mano širdis žinojo, tik vienas blogesnis 
dalykas, po gėdos, galėjo nutikti tai priversti 
Artūrą, prieš jo norą, mane vesti.

Klausiau tėvo barnio tylėdama. Kaltinti jo 
juk negalėjau. Tačiau man buvo jau aišku: 
namus, pirm įvykio, busiu priversta apleisti.

Neužilgo ir žmonės pradėjo apie mane kal
bėti. Matyti, tėvas manęs nepagailėjo, čia ir . 
ten jis pasiburnojo ir grasė. Mano paslaptis 
virto ne paslaptis. Draugai ėmė manęs vengti. 
Likau viena. Jei ne motina, tai ir visai vienų 
viena. Bet ir motina buvo silpnutė. Ji nedry- 

,so tėvo užgauti, mane perdrąsiai gindama.
Votis truko kada išgirdau apie Artūro su- 

gryžimą iš kelionės apie pasaulį. Išgirdau ir 
jo susižiedavimą su kita mergina. O tėvas vis 
grąsą kartojo.

Tą naktį aš susidėjau keletą savo daikte
lių, ir tyliai išslinkau iš namų. Pinigų turėjau 
nedaug. Motina prižadėjo siųsti kiek galėdama. 
Mano išvažiavimui nesipriešino. Ji ir verkė, ir 
bučiavo, tačiau širdyje, manau, jai pasidarė len
gviau, nes palengvėsią santikiai namie.

Veik nei nežinojau kur važiuosiu.......
Kaž kaip galvon atėjo Čikaga, čia mies

tas didelis, ir, gali būti, miniose įstengsiu savo 
gėdą paslėpti. Verpete pasinėrę žmonės per
daug bus savais reikalais susirūpinę mane pa
stebėti.

Apsigyvenau nekokiame kambarėlyje tirš
toje gatvėje. Aišku, buvau viena, nerami, ir 
nubudus. Tačiau, bandžiau save drąsinti. Juk 
nusidėjau, ir turiu užganą padaryti, kaip kiek
vienas nusidėjėlis.

Nuožvalgos išvengti, sakiausi esanti Jonie
nė. šeimininkei pasipasakojau nelaimingai ap
sivedusi, vyras mane pametęs. Nusipirkau net

pigų vedybų žiedą, ir jį nešiojau.
“Meilės džiaugsmas tik valatdėlei, meilės 

skausmas visam amželiui”. Kaip dažnai aš tuos 
žodžius sau prisimindavau. Jie, trumpai, visą 
mano tragediją išpasakojo.

Tik retai į gatvę teišeidavau. Ir’ štai, vie
ną dieną netikėtai sutikau mano miestelio jauną 
vaikiną, Bylonuką, kuris buvo žinomas nenaudė
lis, niekam nevertas jaunuolis, išlepintas tėvo 
sūnelis. Jo drąsios akys sušvito mane pama- 
čiusios. Jis mano gyvenimo istoriją, aišku, ži
nojo. Mane susilaikęs, tarė:

— Na, na, Adeliuk, reiškia, gyveni čia? 
Kur? Leisi tave namon palydėti, ar ne?

Apsigandau. Nepasakiau nei kur gyvenu, 
nei jo palydovu nepriėmiau. Jo atsikratyti, įšo
kau Į gatvekarį ir namon tik sutemus sugry- 
žau. Daugiau nedrysau išeidinėti. Bijojau su
tikti jį ar ką kitą, kuris mane pažintų. Tapau 
kalinė. Valgį man šeimininkė pagamindavo. 
Motinos prisiunčiamais pinigais vos galą su ga
lu suvesdavau.

Galiausiai ir ligoninėn jau mane paėmė. Gi
mė kūdikis — gražus, puikus berniukas.

Jį užvis karščiausia pamylėjau, nes pasau
lyje man nieko neliko mylėti. Man išrodė, mes 
tik vieni du pasaulyje ir telikome — aš ir jis — 
pasaulyje kuris nedraugingas. Mano kova ne
pasibaigė; priešingai, ji tik prasidėjo.

šeimininkė ėmė labiau ir labiau nužvelgti. 
Ji paprašė kokių nors įrodymų mano vedyboms. 
Atsakiau neturinti, ir ji man pareiškė, daugiau 
pas ją gyventi negalėsiu.

Susiradau kitą vietelę, brangesnę. O Čia 
motina pranešė negalinti daugiau pinigų man 
siųsti, nes tėvas uždraudęs. Sakęs, jei nori te
gul parvažiuojanti namon. Bet to, žinau, ma
no spėkos nebūtų leidę. Maži miesteliai tai kal
bų voratinkliai. Tegul tėvas ir dovanotų, bet 
aš nepakęsčiau pašaipos.... ar pagailos žvilg
snių .... gėdos.

Blogiausia maniškės rūšies liūdesio savy
bė tai — turi ją vienų viena pakelti. Kitas tau 
nepadės. Kaip nors turėjau uždirbti pragyve
nimą ir sau ir kūdikiui, ir tai be pagalbos, be 
padrąsinimo, be prielankumo.

Dar buvau silpna kai darbo jieškoti išėjau. 
Mažiuką Arturuką buvau priversta palikti vie
ną. Geros širdies kaimynė prižadėjo laikas nuo 
laiko dirstelti be ne ko jam reikės. Tačiau, ji 
turėjo savo vaikų ganėtinai; negalėjau tikėtis 
ji mano reikalams daug laiko pašvęsianti.

Man norėjosi gauti darbas, kurį galėčiau 
padaryti namie — siūti ar ką tokio. Bet žmo
nės išgirdę jog turiu kūdikį, atšaldavo. Klausi
nėdavo rekomendacijų. Supratau niekaip sa
vęs ir Arturuko neišmaitinsiu, jei negausiu dar
bo kuriam save reikės visą laiką pašvęsti. Rei
škia, reikės kam nors mokėti už kūdikio pri
žiūrėjimą.

Aišku, vargo nebūtų jei bučiau įstengus 
pasamdyti auklę. Bet apie tai ir kalbos nebu
vo. Liko tik atiduoti jį našlaičių prieglaudom

Niekas nesupras kiek pakėliau iki save įti
kinau. Man rodėsi, lengviau mirti negu savo 
kūdikį atiduoti.

Mirtis man butų buvus lengva visam var
gui išeitis. Bet mano kūdikis turėjo teisės gy
venti. Jei aš jį mylėjau, tai neturėjau teisės 
jam kelio pastoti. Ir čia pramokau pirmąją 
vargo pamoką — savęs išsižadėti.

(Bus daugiau)

NAUJOS KNYGOS
Iš Lietuvos

SAVANORIŲ 
ŽYGIAI

Parašė PETRAS RUSECKAS 
(Baudžiavos autorius)

SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po 
352 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų. 
Knygos didelio formato. Kaina kiekvienas kny
gos $1.50 su persiuntimu. Bet abu tomu per
kant gaunama už $2.50.

I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuome
nės kūrimas ir kariai. 2. Pėstininkai. 3. Ar
tilerija ir Aviacija. 4. Komendantūros. 5. Ci
viliai ir kariuomenė. 6. žuvusiųjų karių, šau
lių ir partizanų sąrašai.

II TOME yra šie skyriai: 1. Pėstininkai, 
2. Raiteliai; 3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani
tarija; 5. Nelaisvėje; 6. Mirę ir žuvę kariai 
(papildomas sąrašas), šiuose sąrašuose dauge
lis Amerikiečių Lietuvių ras žuvusių savo pa
žystamų, giminių arba ir šiaip iš savo krašto 
žmonių.

Šiuose abiejuose tomuose gyvai, labai su
prantama kalba Lietuvos nepriklausomybes ko
vų kariai savanoriai pasakoja savo atsimini
mus, kaip jie kariavo dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. čia rasi ir jų didelį pasiryžimą žut-but 
išvaryti priešą iš Lietuvos, rasi aprašytas kau
tynes su Rusais, Vokiečiais ir Lenkais, atkak
lų gynimąsi apkasuose, puolimus, gudriai, suma
niai atliekamas žvalgybas, begalo drąsiai atlik
tas raitelių atakas, rasi kaip Lietuviai, kartais

NEREIKIA būti gudriu dip
lomatu permatyti Anglijos di
plomatinę klaidą, kokią ji dar 
niekados nepadarė praeityje. 
Ta klaida yra tame kad Ang
lija toleduodama Hitlerio grob- 
štumą, pati sau kilpą neria ant 
kaklo. Ir Hitleris tą kilpą pa
trauks taip greitai kaip tik jis 
apsidirbs su mažesnėmis Eu
ropos valstybėmis.

Austriją prijungus prie Vo
kietijos, Anglijos diplomatinė 
įtekmė kasdien eis žemyn, ką 
tuoj ir pamatysime.

Suprantama, bus tokių val
stybių ir tautų kurios apgai
laus Anglijos susmukimo, bet 
bus ir tokių kurios rimtai pa
sakys: “Gerai Anglijai.... ką 
pasisėjo tą tegul ir susirenka.”

LENKŲ nekurie laikraščiai 
skundžiasi buk Lietuvos Len
kams yra uždrausta išvažiuoti 
svetur. Jeigu Lietuvos Len
kams norisi važiuoti svetur tai 
tik ne duonos jieškoti, nes Lie
tuvoje duonos jie 
karnai.

Matomai Lenkų 
įkalbėti kam nors 
“vargą” Lietuvoje,
kijos valdžia tai yra 
dė”, nes Vilnijos Lietuvius 
kad ir nenorinčius išvažiuoti 
svetur, varu guja į Mozuriją. 
Rodosi kad toks Lenkijos val
džios “labdaringumas” neneša 
Lenkams kulturingumo laurus, 
bet barbarizmo titulą, ir to dė
lei padorus žurnalistai neturė
tų didžiuotis Lenkų valdžios 
“žmoniškumu”!

Per TVORA
PASIŽVALGIUS

turi pakan-

spauda nori 
apie Lenkų 

Bet Len- 
“gerašir-

TULAS Lietuvos laikraštis 
rašo kad žemėje atrasta ark
lio kaulai, gyvenusio prieš 20 
tūkstančių metų. Pasirodo kad 
tas senienų tyrinėtojas, kuris 
pripažino arklį gyvenus 20,000 
metų atgal, turbut nestudija
vo biblijos!

CLEVELANDIEČIAI Lietu
viai yra “laimingiausiais” žmo
nėmis visoje šiaurinėje Ameri
koje, nes susilaukė tokios ga- 
zietėlės kuri kuosmulkiausia ir 
stropiausia surašo visus popie
žiaus palaiminimus. Tiktai ne
žinia dėl kokios priežasties ta 
gazietėlė nieko nepasako apie 
popiežiaus palaiminimą tų gai
valų kurie užgrobė Vilnių, ar
ba kaip popiežius organizavo 
ir laimino visus pasaulio val
katas kurie ėjo žudyti ramiai 
ir taikiai gyvenančiui/ musų 
pranokėj us ?

SKAITOME spaudoje jog 
Anglijos Ministeris Pirminin
kas Chamberlain pareiškė kad 
Didžioji Britanija šiuo metu

į tai žiu- 
net imsis

Chamber-

nepažada ginti Centralinės ir 
Rytų Europos reikalus ir kiš
tis į jų ginčus. Tačiau baig
damas kalbą pabrėžė kad jeigu 
Vokietijos fuerhreris toliau 
kels neramumus Europoje ir 
ardys kitų valstybių pastangas 
palaikyti taiką, tegul nemano 
kad Anglija ramiai 
rėš, ’ reikalui esant 
ginklo.

Darant išvadą iš
laino pareiškimo, reikia pripa
žinti kad jo kalba yra “pirmos 
rūšies” diplomatija — negudri 
ir aiškiai paskatinanti Hitlerį 
prie jo grobuoniškumo, ir tuo 
pačiu raminimas silpnų mažų 
valstybių.

Šitokia Anglijos politika jau 
yra pažystama per daugel pra
eities metų. Reikia pripažinti 
kad praeityje, kada buvo ra
mu, tokia politika buvo pasek
minga. Bet dabar, ypač Hit
leriui nerimstant, Anglija to
kiu savo nerimtu politikavimu 
pati sau išsikas duobę!

VIENAS Suv. Valstijų tu
ristas, nesenai sugryžęs iš Vo
kietijos, sako kad Vokietijoje 
yra labai daug priemoniškų 
daiktų: audeklai, guma, svies
tas, kava ir daug kitų daiktų.

Tačiau turistas nieko nepri
simena apie Vokietijos piliečių 
balsavimo patvarkymą, nei a- 
pie valstybės tvarkymo formą. 
Juk ir tos yra priemoniškos.

Ypatingai pati valdžia nėra 
pastatyta ant kulturingumo, ar 
dorovingumo, ar ant bendro 
piliečių pritarimo, bet išimti
nai ant absoliučio priemoniš- 
kumo, kuris nesudaro tvirtą 
pagrindą ilgesniam 
valstybės, po tokia 
kaip kad Hitlerio 
ga” vadovystė.

Hitlerizmas tai 
maišas — jis patol
stiprus pakol vėtra nepraplėš 
tą maišą, o kai sykį vėtra pra- 
plėš, tada pelų nei pėdsako ne
liks. Taigi, kas Vokietijoje 
šiandien yra nepriemoniška?

LEISK MYLĖTI ...

Leisk tave mylėti, 
Mano auksaplauke, 
Leisk krutinę tavo 
Puošti žolynais.
Lauksiu meilės tavo, 
Bet ar jos sulauksiu 
Ašai nežinosiu,
Tiktai tu žinai.

merkia akį 
skliautuose, 
žemėn beria

žvaigždės 
Mėlynuos 
žvaigždės 
Meilę sidabru.
Ar mane užjausi 
Kuomet tau aš guosiuos, 
Ar kada, mieloji, 
Mano busi tu?....

4 
panešė nuostolių, aukodami di
deles sumas Ginklų Fondui?*^. 

KAUNAS. — Dėl to karo 
kuris neįvyko panešė didelius

j nuostolius ir Lietuvos partijų 
j poneliai: jiems nepasisekė įsi- 
lysti į šiltas valdiškas vietas.

4/
TAI IR NUPILOZOPAVO

Draugo ponas redaktorius, 
kalbėdamas apie SLA., kurio 
valdybos rinkimuose kairiųjų 
nekurie kandidatai gauna dau- 

Į giau balsų, daro savo išvedžio- 
| jimus sekančiai, 
j “Dėl ko tautininkai prakiša.

“Pirmoje vietoje dėl to kad 
praeityje valdydami tą organi
zaciją padarė daug netaktų ir 
klaidų, o dabar laikosi aklai 
įsikibę į Lietuvos diktatorių 
skvernus....”

šnekėjo ir nušnekėjo: nei 
kipšui nei gegutei.

Jeigu butų vieną tų priežas
čių paminėjęs ir jos laikęsis, 
butų dar logikos tame pasaky- 

Dabar gi, tos priežastys 
nuo kitos skirtingos kaip 
nuo dangaus, ir taip to- 
kaip Draugui tolimi “ne-

gyvenimui 
vadovyste 

“neklaidin-

yra pelų 
krūvoje ir

MUŠTYNĖ ORE. Sibire 
įvyko karas ore tarp no
rinčių pabėgti nuo sovietų' 
mirties bausmės “išdavi
kų” ir juos gaudžiusių so
vietų šnipų. Aštuoni Ru
sai karininkai, nuteisti su
šaudymui Habarovske, no
rėjo lėktuvu pabėgti, bet 
šnipai laiku pamatė ir ki
tais lėktuvais leidosi juos 
gaudyt ir šaudyt. Bėgan
čiųjų lėktuvas sušaudytas 
ir jie visi nukrito ir užsi
mušė.

18 UŽMUŠTA. Egipte, , 
užmušta 18 darbininkų dir
busių ant geležinkelio, su
simušus jų vagonui su lo- 
komotivu.

beveik plikom rankom, paimdavo priešų patran
kas, kulkosvaidžius, per pelkes, miškus brisda
mi iki kelių per liunus užeidavo priešui iš už
pakalio ir, staiga puolę, nugalėjo žymiai stip
resnius už save įsibriovėlius.

Bet rasi taip pat aprašytus ir didelius mu
sų vyrų vargus Lenkų ar Rusų nelaisvėje, kur 
šimtais mūsiškių išmirė iš bado, skurdo, įvai
rių ligų; rasi aprašytus ir nepaprastus nuoti- 
kius musų savanoriams kareiviams iš priešų ne
laisvės pabėgus.

Kiekvienas kas tik paima šią knygą į ran
kas, skaito ją su dideliu susidomėjimu, nes jo
je yra aprašyta begalė visokių nuotikių, drąsių 
žygių, šiurpių pergyvenimų. O iš viso 
di graži tėvynės meilė, kokios niekur 
nerasi.

Nebūtų savanorių ir jų nuostabių 
nebūtų ir Lietuvos nepriklausomybės.

Tat, nieko nelaukdami pasiskubinkit įsigy
ti sau šiuos du tomu to įdomaus veikalo, nes jų 
nedaugiausia turim.

to spin- 
kitur ir

kovų

“Savanorių žygiai”, I-mas ir Il-ras tomas 
yra didesni už “Baudžiavą”, taigi už $2.50 
su prisiuntimo kaštais gausit net 700 pus
lapių įdomių skaitymų. Skubėkit įsigyti.

Reikalaukit “Dirvoje”

Naudinga Sveikatos Knyga

NAMU DAKTARAS
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

muose, aprašoma įvairios paprastos ligos ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Didele, apie 200 p................. $2.00

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Vėjas debesėlius
Vejasi ir' gena,
Mėnuo numyluoja 
Mėlynas naktis.
Bet ar tu, brangioji,
Kada busi mano,
Vien tik tavo akys 
Tiesą pasakys!....
Žiburiai sužiuro 
Vakarais pilkaisiais, 
Apsiverkia gluosniai,
Pakelių beržai.
Dėl tavęs rymosiu
Visą nakt su jaisiais 
Po seklyčios tavo 
Pravirais langais.

M. Z.

EKSTRA! DIDELI LIETU- 
VlŲ-LENKŲ KARO 

NUOSTOLIAI!

Man pasisekė surinkt pilnas 
žinias apie nesenai užsibaigu
sio Lietuvių-Lenkų karo nuos
tolius:

BRUKLYNAS. — Lietuviški 
bolševikai panešė apie dešimts 
tūkstančių dolarių nuostolių 
dėl neįvykusio nors vienos die
nos karo.

ČIKAGA. — Tautos fondas 
turėjo nuostolių apie penkioli
ka tūkstančių dolarių dėl to 
paties karo.

Tokias sumas butų susirin
kę aukų iš visuomenės.

KLYVLANDAS. — Visi ge
ri Amerikos Lietuviai taipgi

me. 
viena 
žemė 
limos
zaležninkai”.

Klaidų praeityje tautininkai 
(ne tautininkai bet sandarie- 
čiai) Susivienijime pridarė ir 
per tai cicilikai į SLA. įlindo.

Bet ką tas turi su “aklu įsi
kibimu” į keno nors skvernus? 
Gal Draugas nori kad tautinin- 

[ kai įsikibtų į jo skvernus? Ar 
tada SLA. rinkimuose laimėji- 

I mas butų užtikrintas?
Draugas matyt yra lyg ma

žas kūdikis kad nežino jog tau
tininkams leistina taip pat dir
bti savo idėjai ir remti tą vy
riausybę Lietuvoje kuriai pri
taria, kaip ir Draugui ir jo se
kėjams buvo noras dirbti ir 
remti jų idėjos žmonių suda
rytą vyriausybę seniau.

Ar dėl to kad Draugas ir 
jo vadovaujami žmonės rėmė 
ir “laikėsi įsikibę” į katalikiš
kos valdžios Lietuvoje skver
nus, Amerikoje Lietuvių para- 
pijonai pavirto bolševikais ir 
skaito komunistiškus laikraš
čius vietoje Draugo? Ar dėl 
to komunistai lenda ir Lietu
viškose bažnyčiose dalina sa
vo laikraščius? Ar dėl to už
ima į savo globą katalikiškas 
draugijas?

Kaip ta senmergė: apie ką 
ką svajoja tą ir sapne mini.

Taip ir Draugas: neapsiken- 
čia dabartine Lietuvos valdžia 
tai dėl jos išveda visus tauti
ninkų nepasisekimus.

Supa Garba.

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

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 
gesni.

(Pridėkit 15c persiuntimo
Knyga “Baudžiava”, didelio

DARBININKŲ STYGŲ OR
KESTRAS. Kaune, prie Dar
bo Rūmų anksčiau veikė 16 as
menų stygų orkestras, šiomis 
dienomis orkestras perėjo vi- 
siškon Rūmų žinion. Orkestro 
vadovu paskirtas Liaudies Uni
versiteto vice direktorius A. 
Bružas. Orkestras ruoš kon
certus kultūrinio klubo patal
pose, Valstybės radiofone ir k.

kitus vaizdin-

kaštų)
formato, 336 

pusi., su daugybe paveikslų. Kaina $1.50, bet 
“Dirvos” preumeratoriams atiduodama tik už 

“Išniekintos Vėliavos”, 301 pusi., kaina 
bet “Dirvos” prenumeratoriams atiduoda-

už 50c.

Pastaba Skatytojams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.

DYKAI BANDYMAS 
NUO

$1.00. 
80c., 
ma

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

šioje knygoje atvaizduota sunkios musų 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, dėl tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
iių pasišventimas dėl savo tėvynės, dėl brolių 
labo, dėl šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
vos” . yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa. 

(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)
Reikalaukit “Dirvoje”

Metodų,

REUMATIZMO
Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurj noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sųna- 
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo šim-: p*Kų

■ tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN- 
Į DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 

daugiau, tų galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tų vaistų 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dų ir adresų tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 

I 2708 W. Farwell Avė. Chicago, 111.
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DOVANOS DARŽE
LIO BAZARUI

Rengiant Lietuvių Darželio 
naudai bazarą, gauta dovanų 
daiktais ir pinigais iš šių:

Per Oną Pečkaitienę davė: 
Haig’s Fruit 
Meat Market, 
Club, Povilas 
Duonkepyklą, 
Bill Kasper.

Per K. Miliauskienę: Della 
Jakubs, Dr. S. T. Tamošaitis, 
Dr. A. J. Kazlauckas, Dr. J. J. 
Kamesis, Dr. F. Matulaitis, P. 
J. Keršis.

Lietuvių Moterų Klubo na
rės kurios davė Bazarui dova
nas: Hęlen Peųkaitis, ponios: 
Vilimaitienė, Martis, N. Wilke- 
lis, Ditchman, ArbUckas, Kos- 
mos, M. Muliolis, Chesna, Myh- 
ling, J. Mullens, A. Mihelich, 
A. Degutis, Karpius, L. Šukys, 
A. Young, Stapulionienė.

Bazare dovanojo: Augustas 
Jankauskas, Moterų Labdary
bės Draugija, S. Mazan, Povi
las Selickas, Peter Komer, M. 
Luckienė, M. Martišauskas, O. 
Lapinskienė, K. Miliauskienė, 
A. Miliauskaitė, M. Mišeikienė, 
L. Šukienė, P. V. česnulis, p. 
Komerienė, K. Magilienė, Kve- 
deras, Blaškevičius, štaupienė, 
Salasevičienė.

Darželio Sąjunga dėkoja vi
siems kurie kuo nors prisidėjo 
prie bazaro, ir tiems kurie at
silankė. A. Miliauskaitė.

Market, Sero’s 
Superior Nite 

Kubilius, O’Bell 
O. Pečkaitienė,

In Old Chicago” Pa
liktas kitai Savaitei

Didelis pasisekimas ir pub
likos pamėgimas privertė pra
tęsti filmą “IN OLD CHICA
GO” dar vienai savaitei Hop- 
podrome Theatre.

šią pažymią filmą vaidina 
Tyrone Power, Alice Faye, ir 
Don Ameche. Prie jų daly
vauja taip pat eilė gerai žino
mų asmenų.

Paveikslas prasideda du ke
liaujančia O’Leary šeima, už
dengtame važime, kurie vyksta 
į Chicagą. Tos šeimos tėvas 
vaizduoja tų dienų žmonių ko
votojų už būvį trumpą gyve
ninę kuris kelionėje miršta 
ir jo žmona jį palaidoja lau
kuose. Motina su vaikais at
vyksta į Chicagą, kuri 1854 m. 
buvo tik mažas miestukas. Ji 
pradeda čia savo gyvenimą.

Jos du sunai, 1870 metais, 
jau suaugę vyrai, pradeda da
lyvauti viešame politiškame 
gyvenime ir už galybę varžo
si. Prie kitų įdomybių maty
sit garsų 1871 metų Chicagos 
gaisrą. Miestas lieka ugnies 
nušluotas. Vaizdas kurį 
privalot matyti.

SVEČIAI CLEVELANDE

visi

APIE ŽYMESNIUS

CLEVELANDO LIETUVIUS
* *

JUSTINAS MIŠČIKAS

AKRON, OHIO

■y-

SENATORIUS BULKLEY REMIA PALENG
VINIMĄ ATEIVIAMS TAPTI AMERIKOS 

PILIEČIAIS

DARŽELIS POPULIARIŠKAS
Per Velykas, esant gražiam 

orui, daugybė vietos Lietuvių 
lankėsi Lietuviu Kultūriniame

I

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
PYTHIAS 
CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

šokiai ir gera muzika 
Penktad. ir šektad. vakarais.

J. Verbyla ir A. čiutelč 
savininkai.

PERRY’S 
WINE TAVERN
7205 Wade Park Avė.

Sustokit čia ir pasiimkit 6 bon- 
kas 6% alaus už 45c. Tai yra 
numažinta kaina. Taipgi viso
kį vynai, 35c bonka ir aukš
čiau. Puspantė 10c. Stiklu- 
kas 5c. Taipgi turim biliardą. 
Dėžė jūsų mėgiamo alaus vežtis 
namon $1.75. Už musų atveži- 

■ mą 10c ekstra. , (20)

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

7903-05 Superior Avė. 
(Greta “Dirvos” buvusios 

vietos) 
Atdara iki 2:30 naktj.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

Clevelande Lietuvių tautinių 
organizacijų darbuotojų tarpe 
Justinas Miščikas yra vienas 
pirmaeilių. Nuo pat pribuvi
mo į Clevelandą 1916 metais, 

j su pertrauka Amerikos kariuo- 
' menėj tarnybos, jis darbuojasi 
1 ištisai Dr. Vinco Kudirkos Dr- 
i joje, SLA. 14 kuopoje, Sanda
ros kuopoje, Lietuvių Darželio 
Sąjungoje, ir tt.

Justinas Miščikas paeina iš 
Kudirkos Naumiesčio, šakių 
apsk. Amerikon atvažiavo Ko
vo 30 d., 1908 metais — taigi 
šymet suėjo 30 metų jo gyve
nimo išeivijoje. Keliavo per 
Eitkūnus į Liverpool, Angliją, 
iš kur atvyko į New Yorką.

Apsigyveno Scranton, Pa., 
kur ir išbuvo iki 1916 metais 
atsikėlimo į Clevelandą.

Scrantone darbavosi Jaunimo 
Chore. Ten buvo geri pažys
tami su Dr. Jonu šliupu, kartu 
veikė Lietuviškoje dirvoje; su 
F. živatu, Račkausku, Jurge
lioniu, kurį tuo laiku atsikvie
tė į Ameriką Dr. šliupas. Be 
šių, pažinojo ir įvairiais reika
lais darbavosi su Smelstorium, 
Zalecku, Kerševičium, L. Sa
vicku, Meškunu, p. Gilbaitie-

Gryžęs iš kariuomenės apsi
gyveno Clevelande. Vedė 1922 
metais Scrantonienę, Marę Me- 
delytę, ir dabar auginasi dvi 
dukreles, Aldoną ir Rūtą.

Poni Mišeikienė iš Lietuvos 
atvežta maža mergaitė, 5 metų 
amžiaus, užaugus Scrantone.

Clevelande ji darbuojasi Mo
terų Ratelyje, ir jau kelintas 
metas yra Kultūrinio Darželio 
Sąjungos finansų sekretorė ir 
veikli Darželio rėmėja.

Lietuvą ir Lietuviškus tauti
nius ir kulturinius reikalus 
Miščikai 
šiai.

Skaito Dirvą, Tėvynę, San
darą, Musų Vilnių; seniau pre
numeravo Lietuvą, Vienybę 
Lietuvninkų.

Lietuvoje Justino Mičšiko 
gyvena dvi seserys, brolis ir 
močeka, visi Naumiestyje.

kulturinius reikalus 
rėmė ir remia gau

Per Velykas buvo į Clevelan- R.e_^jv.a^en®’ kuri buvo viena
* . . . „ - ic« I i>i i f 1 K 4-irnvm iidą atvykę p. Glebavičiai iš In

diana, Pa. Jie čia aplankė sa
vo dukterį’ ir žentą, Rongers.

Prie to, svečiai aplankė ii’ 
Urbanavičius, Joną ir Petronę, 
kurie yra artimi giminės. Su 
jais nesimatė per virš 20 me
tų, ir ačiū Dirvai vieni kitus 
susirado.

Kartu atvyko Povilas Gleba
vičius, jų sūnūs. Jis lanko 
Mokytojų Kolegiją tame mies
te.

Su Urbanavičiais svečiai ap
silankė Dirvos redakcijoj, Cle
velando Lietuvių Darželyje ir 
apžiurėjo kitas miesto įdomy
bes.

Velykų šventėms pas savo 
tėvus Baltrukonius buvo atva
žiavus p. Julė Rastenienė iš 
Baltimorės. Apsilankė Dirvos 
redakcijoje, palankė savo gimi
nes ir gryžo atgal.

Taip pat daugelis kitų Cle- 
velandiečių turėjo giminių ir 
draugų 
ir kiti 
svečius

svečių iš kitų miestų, 
patys buvo išvažiavę Į 
kitur.

• OHIO VALSTIJOJE virš 
penktadalis gyventojų palaiko
mi visuomeniškais pinigais pil
nai arba dalinai. Apie 1,250,- 
000 vyrų, moterų ir vaikų gau
na užlaikymą arba pašalpas iš 
valstijos, kuriam tikslui kas
met išleidžiama net $176,000,- 
000. Dalis tų pinigų paeina 
iš federalės valdžios, dalis iš 
miestų ir apskričių.

Visoje valstijoje prie PWA 
viešų darbų dirba apie 150,000 
asmenų. Tiesiog pašalpas gau
nančių skaičius yra 141,870. 
Prie to yra 105,533 asmenys 
gaunanti senatvės pensijas.

iš Dainos Choro tvėrėjų.
Su tuo choru tankiai važinė

jo apielinkėse po Lietuvių ko
lonijas koncertuoti, ir su Dr. 
Šliupu po prakalbas.

Gerai pažinojo Kun. Vladis
lovą Dembskj, kuris Scrantone 
rašė ir mirė, ir iš ten buvo iš
vežtas j Brooklyną į kremato- 
riją sudeginti.

Laike pasaulinio karo, pa
imtas Amerikos kariuomenėn 
jau iš Clevelando, ištarnavo 
pusantrų metų, visą laiką jam 
teko būti trijuose mūšio fron
tuose Prancūzijoj, ir pagaliau 
buvo vienas iš narių okupaci
nės armijos Coblenze, prie 
Reiho. Iš Prancūzijos norėjo 
parvykti apsilankyt Lietuvoje, 
kuri tuo laiku kūrėsi savo val
stybę ir kovojo su įvairiais 
priešais, bet negalėjo išvažiuo
ti. Vokietijoje būdamas su 
okupacine kariuomene, sako 
matė Lietuvių kareivių nelais- 
vių net iš savo kaimo.

Gub. Davey Smarkiai 
Rengiasi Rinkimams
Gubernatorius Davey smar

kiai ruošiasi ateinantiems gu
bernatoriaus rinkimams. Jis 
tikisi rinkimus laimėti. Visus 
valstijos tarnautojus jis apdė
jo mokestimis, tie pinigai tu
ri eiti j jo rinkimų vajaus fon
dą. Davey tikisi sukelti apie 
$75,000 vajaus reikalams ir 
liktis gubernatorium.

Federalė valdžia persergsti 
gubernatorių kad jis neapdėtų 
savo politikos mokesčiais vals
tijoje esančius federalės val
džios tarnautojus.

Ar jūsų kaimynas Lietuvis 
jau skaito Dirvą? — Supa

žindinkit jį su savo laik
raščiu Dirva.

• APSIVEDĖ. Senas Cle
velando politikierius, plačiai 
Lietuviams žinomas, John M. 
Sulzmann, šios savaitės pra
džioje apsivedė. Jis buvo naš
lys, turi 68 metus amžiaus.

SKANUS VYNAS
Pirkit musų gamintą vyną nupigin
ta kaina: Concord Saldus, 98c gal.; 
Concord Dry, 98c gal.; Port, $1.19 
gal.; Muscatel, $1.19 gal.
$1.43 gal.
5 galonus ir daugiau, 
savo indus.
keti.

; Muscat,
Didelė nuolaida perkant 

Atsineškit 
Už vyną taksai užmo- 

(18)

Pasquale Bastuli
Bonded Winery No. 74 

7802 Superior Avenue 
Wholesale and retail.

ŽFOUR STAR CAFE 
i ★ ★ ★ ★
? DEGTINĖ, VYNAS, ALUS 
f Duodama Geras 

valgis.
f MUZIKA PENKTADIENIO
X IR ŠEŠTADIENIO VAK.

JOHN MEYER
Telef. ENdicott 9162

£ 6512 Hough Avenue

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

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

GERI MUZIKANTAI
Kam reikalinga muzikantai 
baliams, partėms, vestuvėms 
kreipkitės į mus, kainos že
mos. Grojam Lietuviškai ir 
Amerikoniškai.

William Velioniškis
1403 Giddings Rd. City

BALDŲ TAISYMAS 
IR NAUJINIMAS

SPECIALIAI 2 šmotų setą ap- 
dengiam naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitės apdengiamos naujai 
už $1.50 ir aukščiau. (7)
MORDUS UPHOLSTERING 
and FUR&ISHING SHOP

Telef. HEnd. 6519 
6905 St. Clair Avenue

Visokios Žinutės
PAKVIETIMAS. L.R.KS.A. 

178 kuopa rengia vakarą .su 
šokjais, šeštadienio vakare, Ba
landžio 23 d., šv. Petro bažny
tinėje salėje, 1414 East Avė. 
Visi vietos ir apielinkių Lietu
viai prašomi atsilankyti. Bus 
linksmas balius su visais pa
įvairinimais. J. Sebestinas.

v- * *
Jaunuolis Jonas Kruvelskis, 

kuris prieš pora metų apsive
dė su Lietuvaite, savo taupumu 
susidėję pinigų šiomis dieno
mis nupirko nuo K. Kuprio na
mą sau gyventi. Tie kurie se
ka savo tėvų pėdimis ir tau
piai gyvena visada sulaukia 
geresnės ateities. Linkiu p. 
Kruvelskiams pasisekimo ir 
tolesniame jų gyvenime.

Antanas Jukniunas antru 
kartu apsivedė su savo buvusia 
žmona, Alena. Jie prieš du me
tu buvo atsiskyrę teisme. Da
bar vėl teisėjas Kelly juos su
rišo moterystės mazgu. Juk- 
niunai užlaiko gėrimų įstaigą 
prie Newton gatvės.

Pas p. Krikščiukaičius per 
Velykų šventes atsilankė po
nios Krikščiukaitienės brolio 
duktė su savo vyru iš Illinois 
valstijos, ir jų kaimynė, buvus 
Akronietė p. Rubačauskienė. 
Trumpai paviešėję išvažiavo. 

Kalnas.
# ‘f*

AIŠKUMO DELEI. Prime
nu musų draugams Akronie- 
čiams kad aš savo dukterei 
rengiu “shower party” Gegu
žės 7 d., o vestuvės atsibus 
Gegužės 28 d. Prie to ren
giantis pasirodė kad tą dieną 
ir kita pramoga yra rengiama 
iš anksčiau, bet man nežinant. 
Taigi tas viskas įvyksta ne iš 
blogo noro iš mano pusės ir ne 
iš noro kam pakenkti. Mums 
laiką pakeisti jau nėra galima. 

Ona Kazlauskienė.

WASHINGTON, — Clevelan- 
dietis Senatorius Robert J. 
Bulkley praneša kad jis rems 
bilių kurį siūlo Senatorius Co- 
peland ir Congressmanas Lan- 
zette 'iš New Yorko, palengvi
nantį vienai klasei ateivių tap
ti Amerikos piliečiais.

ši ateivių klasė yra tai as
menys 50 metų ir daugiau am
žiaus kurie pribuvo į Suvieny
tas Valstijas legaliai prieš Va
sario 5, 1917 metų, ir kurie 
padarė aplikaciją gavimui pir
mų natūralizacijos popierų.

Aplikantai nebus reikalauja
mi pasirašyti peticijas savo 
paties ranka, kurie nemoka ra
šyti, arba mokėt kalbėti Ang
liškai, ir jie bus paliuosuoti 
nuo visų reikalavimų mokytis 
pirm negu galės gauti piliety
bę.

Tas bilius taipgi padaro pa
lengvinimą, kad jeigu aplikan- 
tas pilietybei nebuvo priimtas 
į piliečius bėgyje septynių me
tų po jo pirmų popierų pada
vimo, kaip dabar yra laikas 
apribotas, jis galės paduoti sa
vo aplikaciją antroms pilnoms 
popieroms be atsižvelgimo į 
laiko nustatymą.

Visų kitų reikalavimų rei
kės prisilaikyti kaip yra iki šio
lei.

Senatorius Bulkley patyrė 
kad Suv. Valstijose randasi 
apie 50,000 ateivių kurie pra
gyveno šioje šalyje nuo 20 iki 
50 metų, bet delei nemokėji
mo Angliškai kalbėti ir rašyti

jiems pilietybė buvo nepriei
nama. Jis sprendžia kad 75 
nuoš. šių ateivių vaikai tarna
vo Amerikos kariuomenėje ir 
kad tie ateiviai yra nutraukę 
savo ryšius su savo gimtinė
mis šalimis dėl tam tikrų ap
linkybių. Jie mokėjo taksus, 
pildė visus šalies įstatymus ir 
prisidėjo prie šios šalies gero
vės.

Senatorius Bulkley sako:
“Mano patyrimu, šios atei

vių klasės apsirūpinimas kaip 
Copeland-Lanzetta Bilius rei
kalauja, yra labai svarbus, ir 
tie žmonės kurie ramiai gyve
no ir prisidėjo prie šios šalies 
pakėlimo yra verti pilietybės 
teisių”. 

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuotojas 

ir
Visoks

Maliavotojas 
aptaisymas apie 
namus.

visai prieinamos -Kainos
9114 St. Clair Avenue

Telef. MUlberry 0744

BIZNIO PROGA
Darbštiems vaikinams su ne
dideliu kapitalu invesinimui į 
biznį kurį pats vadovaus, su 
geromis ineigomis. Rašykit 

į Box 5892 P. O.
Cleveland, Ohio.

Cleveland, Ohio. (17) E VA’ S
1o
• •* •

PARSIDUODA ALINĖ
Pilnai įrengta, nuoma nedi

delė, parsiduos už $400 išsimo- 
kėjimu. Randasi 4814 Supe
rior avė. Klauskit daugiau 
Tel. SHadyside 5483 (15)
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| Lietuvos Kredito Bankas Į
Kaunas, Laisvės Alėja 66, Lietuva

YRA SENIAUSIAS LIETUVIŠKAS BANKAS 
Jis atliks Jūsų reikalus užvis geriau.

Ę • •

= Siųsdami pinigus giminėms reikalaukit Jūsų bankų 
siųsti pinigus tik per E

E. 79th ST. GARAGE
General Auto Repairing 

Lietuviai, atsilankykit pas 
mus — pataisymams ir 

aliejaus pakeitimui. 
Parvežam sumuštus karus.

1238 East 79th Street 
Telef. ENdicott 2887 

O. Tullar, sav. (20)

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

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

• •

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausit eekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite pdpuliariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEWYORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių 
ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 
1430 Euclid Avė. Cleveland, Ohio

HAMRURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

LIETUVOS KREDITO BANKĄ
gilllllllllllllllllllllllllllllHIIUIIillllllllHlllHIIHįllllUIHIIIIIIIIIIilHIUIIIIIIIIH||l|llll*ff

Kiekvieną dieną, jūsų šeimos nariams prisieina 
reikalas naudoti telefoną . . . susisiekti su draugu 
kitoje miesto dalyje . . . pašaukimui daktaro . . . 
nustatymui susirinkimo arba pokilio . . . arba tik 
užsakymui reikmenų iš krautuvės.

Kuomet jo taip tankiai reikia, kodėl neįsidėti te
lefono į namus? Juo pašauks ir jus jūsų draugai. 
Jis bus po ranka naktį netikėtuose atsitikimuose. 
Jis kaštuoja visai mažai.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

K L AIP ĖDOS VISUOMENĖ 
GINKLUOJA KARIUOMENE

KLAIPĖDA, Balandžio 14. — 
Klaipėdos visuomenė nutarė ap
ginkluoti visą kulkosvaidininkų 
kuopą.
LIETUVAI REIKALINGA 
KONSOLIDACIJA

ALYTUS, Balandžio 10. — 
Ministras Pirmininkas Mironas 
darydamas pranešimą vietos 
tautininkams pareiškė kad šian
dien Lietuvoje ne koalicija, bet 
konsolidacija reikalinga. Atei
tyje Vyriausybė rūpinsis dar 
labiau silpnesnių rajonų me
džiaginės • ir dvasines būklės 
pagerinimu. Ginčuose su Len- 
xais musų teisę gali sukliudyti 
tik jiega.
AIRIJOS AUKSO MEDALIS 
LIETUVIUI

KAUNAS, Balandžio 14. — 
Radijo mėgėjas Kaunietis 
kauskas laimėjo radijo 
kurse aukso medalį, kuris 
dabar atsiųstas.
VILNIJOS LIETUVIAI 
TEBESPAUDŽIAMI

VILNIUS, Balandžio 14. — 
Lietuvių spauda vietos valdžios 
organų dar iki šiol tebevaržo
ma ir draudžiama.
NUMATOMI NAUJI PASITA
RIMAI SU LENKAIS

KAUNAS, Balandžio 14. — 
Netrukus numatomi nauji pa
sitarimai su Lenkais pačto, 
telefono, telegrafo ir geležin
kelių susisiekimo bei miško 
medžiagos Nemunu plukdymo 
reikalu, nes buvusieji Augusta
ve pasitarimai lietė tik diplo
matinių abiejų šalių atstovy-1 
bių bei jų narių koresponden- j 
ciją ir susisiekimą.
VOKIETININKAI STATO 
REIKALAVIMUS

KLAIPĖD;\, Balandžio 14. — 
Einheitslistininkai Klaipė d o s 
Seimelyje demonstratyviai rei-! 
kalavo karo padėties ir sau-, 
gurno organų panaikinimo kraš-1 
te. Nepagrystai kritikavo gu-I 
bernatoriaus veto teisę.

Kar- 
kon- 
jam

KARO PADĖTIS LIETUVOJE 
VARŽO TIK VEIKSMUS KEN
KIANČIUS VALSTYBĖS 
SAUGUMUI

KAUNAS, Balandžio 14. — 
Klaipėdiečių atstovai Seime I 
klausė dėl karo padėties Lietu
voje, į ką Vidaus Reikalų Mi
nistras Leonas atsakė kad ka
ro padėtis Lietuvoje varžo tik 
veiksmus kenkiančius saugumo 
rimčiai, bet nevaržo lojalių pi
liečių veikimo laisvės. Išleidus 
valstybės saugumo įstatymą 
karo padėtis galės būti pakeis
ta.
NAUJI LIETUVOS-LENKIJOS 
SANTIMAI NELIEČIA LIE
TUVOS UŽSIENIO POLITIKOS 
PAGRINDŲ

KAUNAS, Balandžio 9. — 
Ministras Pirmininkas Kun. Mi
ronas pasakė Seime kalbą apie 
naujosios Vyriausybės politi
kos gaires. Jis pareiškė kad 
diplomatinių santikių užmezgi
mas su Lenkija reiškia musų 
ligšiolinio metodo pakeitimą, 
kad paskutinis Lietuvos ir Len
kijos santikių suderinimas ne
pakeičia Lietuvos santikių su 
kitomis valstybėmis. Sunkią 
mėginimų dienos įrodžiusios, 
kad Lietuva nėra izoliuota.

Vidaus politikoje po 12 me
tų prityrimo negalima pakeisti; 
krypties, Vyriausybė tolesnei ’ 
tautos konsolidacijai kvies vai-, 
stybės ir visuomenės darban 
visus geros valios žmones, rū
pinsis socialiais, valstybės gy-1 

! nimo stiprinimo, švietimo ir j 
ūkio reikalais.

Seimas pranešimui karštai Į 
pritarė.
NAUJAS VYRIAUSIAS KA
RIUOMENĖS KAPELIONAS

KAUNAS. — Valstybės Pre
zidento aktu Vyriausiu Kariuo
menės Kapelionu paskirtas ka
nauninkas Sabaliauskas.
BAIGIAMOS STATYTI 
KLINIKOS

KAUNAS. — Iš septynių sta
tomų Vytauto Didžiojo Univer
siteto klinikos pastatų esą bai
giamas jau penktas.

r

TVERIASI SKAUTŲ 
VYČIŲ BURIS

Clevelando Lietuviai Ateiviai Jaunuoliai Daro 
Pavyzdingą Pradžią

JAUNUOLI, JAUNUOLE!
Daugelis esame atvykę iš 

savo tėvų krašto Lietuvos į šią 
“Laimės šalį”

Kiekvienam
apie galėjimą 
rikon širdyje

Ameriką, 
gavusiam 
išvažiuoti 
pasidaro

ir geidžia čia randa, 
nėra čia Lietuvišku- 

linksmumo ir susiriši-

žinią 
Ame- 
links- 

ma, smagu, rodos šis džiaugs
mas tai žingsnis į geresnį gy- 
venimą-laimę. Bet neilgai šis 
džiaugsmas mumyse pasilieka, 
nes atėjo ta valanda kuomet 
tau reikia, gal paskutinį kartą, 
pasakyti savo draugams, pa
žystamiems ir tai vietai kur 
tiek laiko išgyvenai ir pamilai, 
paskutinį sudiev.

Nors dabar važiuodamas gai
liesi jų visų, bet tavyje atsi- 

ir
A- 

gal 
bė-

visokiomis agitaci- 
ir spaudoje išjuokia. .. . 
gaila kad Amerikos Lie- 
moka tik kalbėti ir iš- 

vienas kitą, nepasižiu-

uo- 
dirbi tai šakai, pamiršda- 
pats save ir net savo šei- 
kilmę ir reikalus, kad ve
tavo vaikai ar vaikų vai-

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA
IrLIETUVIU LAIVOIZOR.ČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursiją į LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS GRIPSHOLM
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d.
PerGOTHENBUkGĄ,nepersėdant į KLAl PĖDĄ
Tuo pflčiu motorlaiviu “Gripsholm" aptra Ekskursija 
kuriai asmeniškai vadovaus Vladas Mučinskas, švedų 

Amerikos Linijos Lietuvių skyriaus vedėjas 
išplauks iš New Yorko Liepos 1 d. 

Kelionė: Gothenburg-Stockholm-Klaipėda 
Iš Štockholmo laivu S. S. “MARIEHOLM".

Kiti išplaukimai iš New Yorko: 
Geriausia Jums patarnaus musų agentas, arba 

BEG. 3 ir 12, BIRŽ. 3 ir 9 LIEPOS 11 ir 22
SVVEDIKII AMERICAN LINE

«36 I'ifth Avė. & 1 W. ūlst St. New York, N. Y.
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randa kibirkštėlė vilties 
susiraminimo kad nuvykęs 
merikon rasi tokių draugų, 
dar ir geresnių, o laikui 
gant aplankysi tą numylėtą
kraštą ir jame gyvenančius 
draugus, jau pamatęs pasaulio, 
ir gerai susipažinęs su gyve- j 
nimu.

Bet deja, nėra tie laikai ku
rie anksčiau Amerikoje buvo. 
Čia atvykęs ir pabuvęs trum
pą laiką, jautiesi apsivylęs, ne
nori gyventi šioje “Laimės ša
lyje”, trokšti kuogreičiau su
sirinkti pinigą ir skristi atgal 
į Lietuvą pas savuosius drau
gus ir tarti jiems: “Gryžau j 
pas jus, gerieji draugai, ir lik
siu su jumis amžinai; vėl dai
nuosiu ir žaisiu savo tėviškė
lės dainas ir žaidimus. Eisiu 
į lanką, pjausiu šieną, arsiu 
dirvą, džiaugsiuos ir giedosiu 
su veversėliu čirenančiu par 
dangėje, Aukščiausiam Tvėrė
jui, Tautos Himną, tuomet 
man bus gera ir smagu, neno
riu laimės kitur, nes ji čia pat 
yra....”

Kodėl kiekvienas ateivis jau- 
nuolis-jaunuolė taip galvoja? 
kodėl nori gryžti atgal iš kur 
atkeliavęs? Juk čia daug kul- 
turingesnis kraštas, čia padir
bėjęs ir uždirbęs keletą dola
rių lengvai gali užsiprenume
ruoti laikraštį ir žinoti kas 
darosi visose pasaulio šalyse, 
taip pat ir tavo tėvynėje. Ko

tai; negera, nesmagu, juk 
įvairausios pramogos: ki- 
teatrai, šokiai, visa yra ko 
žmogus nori, ko jo akys
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BRANGMENYS JEWELRY
X
•F

x
T

Visokios branginenys, papuošalui, žiedai, laik
rodžiai. laikrodėliai, deimantai, retežėliai, 
rašomos plunksnos žemiausiomis kainomis.

LAIKRODŽIU IR LAIKRODĖLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

Ateikit pamatyti musų turimų prekių 
gausybę ir įvairybę.

AVALU TAISYMAS
Ar spaudžia kojas ir ar kenčiat 

užtrinų ir kitų kojų negero- 
Mano naujas avalų taisy- 

budas užtikrina palengvini- 
Taisoma belaukiant. Turiu 

naujų išradimų kuris pataisys ko
jų nesmagumų i 20 minutų. Už 
tai esu gavęs Sidabro Medalį Pa
rodoj Chicagoje. (18)

DAN DEMANI) 
4711 Payne Avenue

I. S AMAS J EW ELNY
6704 Superior Avenue

I IĮItUĮLI j

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui j bgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

P..
809 Society l'or Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore I74O-W
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigių kairių. Taipgi gausit patarnavimų 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečių. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės i mane telefonu arba asmeniškai.

J. KEBSTS

)■

X

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

Namu Maliavotojas 
darbą atlieka iš vidaus ir iš 
lauko apie visą namą. Dar
bas greitas ir kainos žemos. 

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

trokšta
Deja, 

mo, to 
mo kaip Lietuvoje; čia vienas
kitą, jeigu tik jo partijai ne
priklausai, 
jomis 
Labai 
tuvis 
juokti
rojęs pirma j save ko yra ver
tas; jam tik politikavimai, 
agitavimai, kurstymai ir tt.

Pažiūrėk į save nuodugniau: 
esi vienos ar kitos rūšies Lie
tuvių organizacijos narys, 
liai 
mas 
mos 
liau
kai ištauti ir net nežino kuriai 
tautai jie priklauso....

Tenka pastebėti kad 
kiam baigiančiam ištautėt jau
nuoliui, atsilankius pripuola- 

I mai į Lietuvių suruoštą paren- 
| girną ir pamačius gražų suvai- 
dinimą ir dainas, gimsta jame 
noras eiti į tą būrelį ir kartu 
dalyvauti tokiuose parengi
muose, tik gaila kad kalbėti ge
rai nemfi&s, o taip gal dar ir 
geriau atliktų už tuos veikian
čius.

Kas kaltas kad jis nemoka 
Lietuviškai kalbėti, kad neda
lyvauja Lietuviškuose paren
gimuose? Aišku, pirmas tos 
nelaimės kaltininkas yra tėvas 
ir motina, o antras tai musų 
visuomenės vadai, kurie tik 
politikuoti moka, prieš visą 
Lietuvos tvarką šneka-barška. 
o čia savo gyvenimu ir likimu 
visai nieko naudingo nedirba. 
Čia vadų obalsis yra vien tik 
pinigas, pinigas iš suklaidintų 
žmonių traukti, kitiems Rusi
ja, Rusija, o tretierps tik šal
tas biznis.

Vieton tokių iškrikusių dar
bų, butų šimtą kartų geriau 

I dirbti visiems bendru obalsiu: 
, “Lietuvis už Lietuvą”, tuomet 
neateis tas 
vių tauta 
tada ne tik 
butų proga 
ką kiekvienas Lietuvis turi ži- 

> noti, bet ir atvykęs čionai tas 
jaunas Lietuvis ateivis rastų 
vėl tą patį ką ir Lietuvoje tu
rėjo ir prie progos dar naujo 

' pamokytų ir parodytų ką jau
nuomenė Lietuvoje veikia lais- 

! vu laiku.
Išeivijoje jaunimo veikimo 

pagyvinimui, pačių ateivių no
ru šiuo laiku Clevelande bus 
įsteigta Dr. Vinco Kudirkos 
Skautų Vyčių būrelis, kuris 
jau išanksto turi daugelį jau
nuolių nesenai iš Lietuvos at- 

i vykusių, kurių tikslas ir bus 
vyresnio amžiaus skautiškumas 
ir atgaivinimas Lietuviškų dai
nų, žaidimų, ir lavinimas įvai
rių dalykėlių, kaip artistiško 
meno, šachmatų žaidimo ir 
daug kitokių dalykėlių, be to 
laikys ryšius su Amerikos Lie
tuvių ir Lietuvos skautų drau
govėmis ir su Lietuvos Vyriau
siu Skautų štabu. į šį būrelį 
priimami jaunuoliai ir iki pri- 
ruošimo moterys vadas ir mo-

►a
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Lietuvos Užsienių Reikalų Ministras St. Lozoraitis su svetimų valstybių atstovais ir 
jų poniomis.

terys, kurie yra ne jaunesni 
18 metų amžiaus ir nepriklau
są jokiai politinei partijai, nes 
pats būrelis bus bepolitinis, jo 
sukis: “Dievui, Tėvynei ir Ar
timui”.

Jei kur kituose miestuose 
į ra susitveręs Lietuvių skautų 
būrelis prašome atsišaukti, 
prisiųsti savo adresą, o taip 
pat kurie norėtų sudaryti tokį 
būrelį prašome prisidėti prie

musų, o vėliau kokiu nors bu
du išlaikę egzaminus gausite 
teisę tokį būrelį tverti.

Laikinas adresas: Vyr. Sklt. 
J. Jurgelis, 19350 Meredith 
Avė., Euclid/ Ohio. J. J.

Seštad., Balandžio 23 
Yra Musų 32ra

MAY DAY
THE MAY COMPANY

CLEVELAND, OHIO
May Day yra daugiau negu 

Išpardavimo pavadinimas .
laikas kada Lietu- 
Ainerikoje žlugtų, 
tavo ir jo vaikams 
pasimokyti iš kitų

-'i

Tie kurie buvo May Day iš pardavimuose praeityje žino ko tikėtis. Naujieji atvy
kėliai į Clevelandą kurie atsilankys patirs naujus nuostabumus kuomet pamatys mūsų 
išpardavimą, kuris lyginasi “Pirkimo šventei” šiaurrytinėje Ohio dalyje.

ŠTAI .JAU TA DIENA!
daugybe pageidaujamų prekių — May Day 
kiama Išpardavimo Diena jau vėl čia.

May Day su miniomis žmonių ir įdomumu — May Dajr su 
jos magiška ekonomija — ta visų Jau-su

I

EKSTRA KARŲ VEŽIMAS
Specialiai sutarus su Cleveland Railvvay 
Company, bus leidžiama daugiau karų 
į miestą šeštadienį — užtektinai karų 
visus nuvežti ir parvežti.

Niekur Nepigiau kaip Čionai!
' Savais sumetimais nckurios krautuvės irai ne

gins parduoti pigiau MAY DAY prekes.
ATMINKIT—Jeigu bent kas musų skelbiamo 
MAY DAY pardavime kitur parsiduotų pigiau, 
tuos pačius dalykus galėsit nuplikti PIGIAU 
ir pas mus, nežiūrint MUS& paskelbtų kainų.

Nepriimam Pašto, Telefono PENKTADIENIS
Yra Prielankumo Diena

ir nei C. O. D.

May Day Prekėms
Visos May Day prekės galima pirkti 
už May Day kainas PENKTADIENĮ 
visuose musų Viršutiniuose ir Apati

niame Skyriuose.

THE MAY COMPANY
Krautuve Atdara Penktadienį ir Šeštadienį nuo 9 r. iki 6 v.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.

EUCIJD W1NDOW SHADE
Visoki Langams Užtraukalai (Shadcs)

išdirbam visokius Užtraukalus ir Venetian Blinds 
Taipgi Vajom, Apverčiam ir Taisom

Duokit savo darbą žinomam Lietuviui.
JUOZAS PEČIULIS 1248 EAST 79TII ST.
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APDRAUDOS REIKALE 3
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. M U I J OI J SP.
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCA I I Savininkas

4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh. 3227

DUONKEPIS SU DAUG METU PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nami
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatom tiesiog į namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
M.S.nnSuimim.u..... .................................................................................................................. .
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MIESTO AUDITORIJOJE RENGIAMA LINK
SMA “MELODY NIGHT“ GEGUŽES 2

Pel nas Skiriamas Davimui Vasarinių Koncertų 
Miesto Parkuose

Parupinimui vasarinių beno 
koncertų Clevelando viešuose 
parkuose vasaros laiku, kur 
žmonės galėtų linksmai pralei
sti muzikos užpildytą vakarą—

Tam tikslui rengiama milži
niškas koncertas ir šokis, “Me- 
lody Night”, kuri įvyks miesto 
auditorijoj Gegužės 2 vakare, 
bendroje vadovybėj Cleveland 
Federation of Musicians ir 
The Cleveland Press.

šiam tikslui sutraukiama ei
lė pažymiausių talentų kokius 
Clevelandas matė pastarų ke
lių metų l>ėgiu, ir “Melody 
Night” programas bus išpildy
tas kelių didžiausių asmenų ką 
yra žinomi palinksminimo pa
saulyje.

Paul Whiteman, ilgalaikis 
“Džiazo Karalius” ir vienas iš 
garsiausių šios šalies populia- 
riškos muzikos figūrų, atvyks 
čia iš Nevv Yorko vadovauti 
150 asmenų orkestrą miesto 
auditorijos scenoje dviejų va
landų ilgio koncertui. šiuos 
muzikantus sudarys Cleveland 
Symphony Orchestra, dapil- 
dant 22 svarbiausiais muzikan
tais iš paties Whiteman’s or
kestro.

Wayne King, “Valcų Kara
lius” dalyvaus su visu savo 
per radio pagarsėjusiu orkes
tru iš RKO-Palace Teatro, kur

groja tą savaitę.
Prie to bus dar vienas nau

jas orkestras, kurį vadovauja 
Gene Krupa.

Bus ir kitokių paįvairinimų, 
ir po Whiteman koncerto, pusė 
auditorijos grindų bus apva
lyta ir ten publika galės šokti.

Tikietai šiam parengimui 
yra nuo 50c iki $2. Parsiduo
da daugelyje žinomų vietų vi- 
durmiestyje ir kitose miesto 
dalyse:

The May Co., Euclid avenue 
ineiga.

Bond Clothes, 419 Euclid 
avenue.

Public Hali, St. Clair konto
roje.

The Rudolph Wurlitzer Co., 
1015 Euclid avenue.

Visas tas parengimas yra 
vadovybėje komiteto kurį su
daro Charles Schneider, gene
ralinis pirmininkas, Direkto
rius The Press Public Service 
Bureau; Milton W. Krasny, 
palinksminimo pirm., prezideni 
tas Cleveland Federation of 
Musicians; ir Ben Field, tikie- 
tų pardavimo pirmininkas, pa
dėjėjas prie Mayoro Harold 
H. Burton.

“Melody Night” yra užgirta 
visų pažymių miesto asmenų 
ir organizacijų ir jos tikslas 
remtinas.

MIRIMAI (K. J. M.’s Secretary)

KAZYS YOCHUS-JOCIUS
Pirmadienį, Bal. 17, mirė ži

nomas Clevelande Lietuvis siu
vėjas Kazys Yochus-Jocius.

Dr. Vinco Kudirkos Pa
minklas jau Gauna

mas
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

ja, kaip jau žinoma, pasiryžus 
šią vasarą pastatyti Lietuvių 
Darželyje Dr. Vinco Kudirkos 
paminklą, nes šymet sueina 80 
metų nuo Dr. Kudirkos gimi
mo.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos komisija paminklui statyti 
gavo žinią iš Kauno kad pa
minklas galės būti gautas jau 
šią vasarą. Taigi komisija ir 
rengiasi prie atitinkamų iškil
mių.

Draugija paminklo fondui 
rengia šią vasarą dar vieną 
pikniką.

Taip pat gauta žinių ir apie 
paminklą Poeto Maironio, kuris 
stovės Lietuvių Darželyje prie
šais Vinco Kudirkos. Tie kurie 
žadėjo tą paminklą Darželiui 
įgyti privalo pasidarbuoti su
kėlimui reikalingų pinigų.

The broken-in 
outfit, the candy 
that is no more, 
the vvilted yet 
cherished cor- 
sages, all are 
memories, novv 
of the Easter 
that just past. 
Strange how all 
of us who pos- 
sibly can, pre- 
pare and wait 
so anxiously for 
a certain holi- 

| day. Then it comes and goes all 
l in 24 hours. To some that day just 
passes as an ordinary vveek-end;

1 to others it remains as an event- 
ful occasion, a day never to be 
forgotten probably because it had 

! brought something or someone who 
shall linger in their memory. Well, 
buck up if your Easter wa3n’t 
quite vvhat it should have been — 
Christmas is only 254 days off.

Spring! Beautiful spring! Birds 
ring, flovvers bloom, April shovvers, 
May flovvers, etc. Ah yes! The 
glory of it all. Būt I guess the 
nicest thing about this time of the 
year is that a young man’s fancy 

; turns to love! (Sigh) Boy, I 
really vvait for this seąson because 
all of my staying in days are over 
— no longer am I a vvallflovver 
novv that I ūse — oops no 'ree 
advertising.

Well on vvith the latest spring 
gossip —

WHATS BEEN SEEN AND 
HEARD

Pals as thick as are Stella Grei
čius and Helen Bacevičius (by the 
way, both have big brothers!)

UNION TRUST MO
KĖS $37,958,048

Gegužės 16 dieną atsidarys 
naujai perorganizuotas Union 
Trust Bankas, kuris buvo už
darytas nuo 1933 metų. Nau
jai sutvarkytas bankas vadin
sis Union Bank of Commerce.

Tą pačią, atidarymo dieną 
bankas išmokės $37,958,048 
dividendų tiems kurių pinigai 
tame banke buvo “užšalę” nuo 
uždarymo laiko.

Kadangi pirmesniais atvejais 
smulkiems to banko depozito- 
riams buvo išmokėta jų 
pinigai, dabar pinigų gaus 
stambesnieji depozitoriai.

į SVEČIAI Iš CHICAGOS

Trečiadienį atvyko į Cleve
landą pasisvečiuoti A. Garbu- 
kas, Margučio bendradarbis 
Pustapėdis’ ir Edvardas Rač
kauskas. Apsilankė Dirvos re
dakcijoje, Lietuvių Darželyje 
ir pas gimines.

visi 
tik

PRASIDEDA VEIKIMAI
Velykoms praėjus, prasideda 

linksmesnis viešas Lietuvių gy
venimas. Prasideda baliai, va
karuškos, vaidinimai, kas tę
sis iki prasidės piknikai.

štai Lietuvių salėje penkta
dienio vakarais rengiama va
karuškos.

Taipgi įvairios Lietuviškos 
užeigos turi vakaruškas.

SEKMADIENĮ, Balandžio 24 
d., Naujos parapijos salėje, tos 
parapijos Soladietės rengia la
bai linksmą programą, kuris 
patiks jauniems ir seniems.

šokiams gros Sax Sadler ir 
jo orkestras.

PAKVIETIMAS PANELĖMS 
IR MOTERIMS

Superior Beauty Shoppe per
ėjo į naujas rankas, buvusiai 
savininkei išvažiavus į Lietu
vą. Bet nauji savininkai yra 
taip pat Lietuviai ir atsilankiu
sios panelės ir ponios gaus at
sakantį patarnavimą.

Nauja savininkė yra Matilda 
Smith ir jos padėjėja Mercelė 
Matulis. Antrašas: 7011 Su
perior avė.

• OHIO VALSTIJOS taksų 
mokėtojai sumoka taksų per 
metą tiek daug kad išeina po 
$113.78 nuo galvos kiekvienam 
vyrui, moteriai ir vaikui. Tai 
yra bendri taksai mokami fe- 
’ ’ ’ kY_’:3 ir miestų

Taksų mękama iš- 
rušių. Ben-

MOTERŲ BALIUS
Penktadienio vakare, Balan

džio 22 d., Naujos parapijos 
moterys rengia smagų povely
kinį vakarą, parapijos salėje. 
Pradžia 7:30 vai. vakare, šo
kiams gros Apanaičio orkes
tras.

Bus kortavimas ir šokiai. Tą 
viską rengia komisija: Petrau
skienė, čepliauskienė, Jesulai- 
tienė, Miniotienė. Visi užkvie- 
čiami dalyvauti.

deralei, valstijos 
valdžioms.
viso 14 skirtingų 
dra suma taksu kasmet siekia 
$756,229,000.

• J IEŠKO G ASO. Eina kal
bos kad Clevelando apielinkėje 
žemėse gali būti naturalio ga- 
so šaltiniai. Taigi vienas ga- 
so žinovas nusinuomavo 6000 
akrų ūkių žemės Cuyahoga ir 
Lake apskrityse ir bandys j ieš
koti gaso arba aliejaus.

• SUKTYBĖS. šiomis die
nomis susektas vienas miesto 
valdybos tarnautojas klasta- 
vęs miesto įstaigoms anglies 
pirkimo rekordus, delei ko pa
sidarė tūkstančiai dolarių nuo
stolių. Jis iš vietos paleistas

I ir bus tardomas. 

Specialis Išpardavimas
VYRAMS ir VAIKINAMS PUIKIŲ

vertės
iki $25.00

po

GRYNOS VILNOS

SIUTAI 
$15.50

Ekstra 
kelinės 

už $4.00

UŽ PRITAIKYMĄ NIEKO NESKAITOM.
Gražaus darbo. Vienaeile ir Dvieile Krutinę ir 

Sporto Modeliai

DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

THE KRAMER & REICH CO

7002 Superior Avė.
■

Kampas Giddings Rd

KATALIKŲ LABDA
RYBĖS VAJUS

Klebonai visose 271 parapi
jose esančiose keturiolikoj ap
skričių sudarančių Clevelando 
Dioceziją, skubiai dirba suda
rymui savo parapijų veikėjų 
Katalikų Labdarybės Vajui, Į 
kuris bus visoje Diocezijoje 
ištisą savaitę pradedant sek
madieniu, Gegužės 15 d.

Numatyta surinkti 14,000 
katalikų vyrų ir moterų viso
se 271 parapijose vajaus pra- 
vedimui. Diocezijos Vyskupas 
Joseph Schrembs, S.T.D., skel
bia vajaus obalsį, “Kiekvienas j 
katalikas privalo būti Katali- į 
kų Labdarybės Korporacijos į 
narys”. •

Vyskupas rengia pietus vi
siems vajaus vadams Statler 
viešbutyje trečiadienio vakare, 
Gegužės 4 d. Tarp pakviestų 
vyskupo svečių bus ir šv. Jur
gio parapijos klebonas Kun. 
V. G. Vilkutaitis. Vienas iš 
svarbiausių šio banketo kalbė
tojų bus Al Smith, buvęs New 
Yorko valstijos gubernatorius.

POLICIJA LABIAU
PERSEKIOS AU
TOMOBILISTUS

Iš Clevelando policijos virši
ninkų pranešama kad automo
bilistai ir toliau jaus policijos 
pastangas juos persekioti jei
gu kurių mašinos nebus me
chaniškai gerai apžiūrėtos.

Du nelaimingi atsitikimai, 
tyrinėjimais įrodyti kad kaltė 
buvo dėl automobilistų užlei
dimo jų mašinų, privertė poli
ciją jieškoti kalčių ir toje link
mėje pas visus automobiliais 
važinėtoj us.

Policija dės visas pastangas 
žiūrėti kad nelaimingų atsiti
kimų skaičius butų mažesnis. 
Šymet iki Balandžio 13 dienos 
užmušta automobilių nelaimė
se 34 asmenys, kuomet pernai 
buvo užmušta 71 per tiek pat 
laiko.

Visiems automobilių savinin
kams policija praneša kad pa
sirūpintų patikrinti ar jų ma
šina yra gerame mechaniška
me stovyje.

Keturi svarbiausi dalykai 
kurie turi būti sužiūrėti auto
mobilyje yra tai stabdžiai, vai
ravimo aparatas, priešakiniai 
žiburiai ir ratai bei gumai.

Už tuos trukumus automo
bilio važinėtojas visada bus 
policijos kaltinamas net ir ma
žuose atsitikimuose gatvėje.

LUIZŲ DUKTERS 
KRIKŠTYNOS

Recuperating from a škuli frac- 
ture is*Adele Pickutis — Prepar- 
ing to leave the good ole U.S.A. 
are these prominent Lithuanian la
dies: Mrs. K. S. Karpius, Bernice 
Russell, Lillian Brazis and grand- 
mother and Miss Josephine Daniels 
and mother. Pica; ant and smooth 
sailing, folks!

On Easter, Pete Skukas and Miss 
Eva Puzin became godparents of 
Juliann, nevv daughter of Mr. and 
Mrs. Peter Luiza

Taking advantage of beautiful 
Easter vveather, Bernice Bąubies of 
Akron and her boyfriend spent the 
day here in Cleveland.

Marge Rubin and Sabby Skera- 
tas seen sharing a dish of ice 
cream and in all probability dis- 
cussing sėrious plans concernlng 
just the tvvo of ‘em — incidentally, 
Sabby vvas apDointed to serve on 
the Cleveląnd Police Force.

Few prospective brides to he 
soon are Nellie Uskuraitis, Tillie 
Debesis, and Frances Kazakevice.

Since Niagara Falls team played 
the St. George’s team at a game 
of basketball here, Vic Citavicius, 
Marge Muliolis, and Ann Brizes 
have nįne nevv addresses in their 
little books — Hear that Valeria 
Stepšis carries on a correspondence 
vvith Stan from up that vvay!

Lithuanian lassies ready to be 
graduated this June are: Irene
Gudinąs, Gen Yenkevich, Helen Hal- 
aburda, Isabel Zamaitis, Dorothy 
Ulis, and Ann Lapinskas. Con- 
gratulations, I hope, I hope.

A Letter on Men
Dear Boss,

For many years, novv, I’ve been 
studying this “hovv to get your 
man” business, and I think it’s 
about time I got some compensa- 
tion for my troubles. So, l’ve de- 
cided to vvrite a book. 1’11 be mak- 
ing money from the royalties, and 
my readers vvill be getting valuable 
advice on hovv to catch the evasive 
malė.

Of course the first thing I did 
vvhen this humanitarian idea davvn- 
ed upon me vvas to go to the En- 
cyclopaedia Britannica for research. 
Būt can you imagine, Boss! In 
nine pages of close type not one 
helpful or enlightening vvord could 
I find. There vvere vvords likę 
evolution, embryology, Palalaeon- 
tology (Gee!!!) I find there vvere 
others likę Darvvinism, and geneo- 
logy, etc. At least they might 
have mentioned the types 'of men 
there are, just to give a giri an 
idea of vvhat to vvear for this fav
orite all year round sport. By the 
time 1 vvas thru reading vvhat the 
E. B. had to say about man, I vvas 
thoroughiy convinced that its value 
is overestimated. The book 1’11 
vvrite vvon’t have any trouble becom- 
ing a favorite, at all, if that is the 
best compensation the literary uni- 
verse has to offer.

You knovv very vvell, Boss, that 
any seasoned Diana is avvare that 
there are Severai types of men; 
in general: the atheletic, the ro- 
mantic, the intellectual, and the ad- 
venturous. The atheletic type, is
vvhen young, found mostly in a col- 
lege, vvhich is his proper setting. 
Because of this spectacular attempts 
for the glory of dear old D.A.U., 
he is usually vvell paid by the 
D.A.U.; and is adored by all the 
girls on the campus. Broad, big, 
and disgustingly healthy, football 
or the sport he is active i n is the 
most important thing in the vvorld, 
a fallacy he carries to his grave. 
Of course, 1’11 explain this a little 

į more thoroughiy in my book, Boss.
In the romantic type is found a 

boon to vvomanhood, especially the 
old maid, būt to be a little more 
tactful 1’11 call her a bachelor giri. 
This certain kind of malė has the 
ability to give love a polish and 

1 finesse the others lack; and is, 
j therefore, a great favorite among 
the ladies. The ever feminine in- 

I stinct of vvanting a loving attention 
is fully, būt not sincerely, returned. 
The actor, poet, and gigolo are as 
selfish in their love as the one 
receiving it.

For the giri vvho has a lot of 
money and no "umph”, may 1 sug- 
gest Ted Peckham. Ted, I always 
call him by his first name, is a 
young college graduate vvho has 
done more for vvomanhood than 
the most ardent advocator of vvo- 
man suffrage. He established an 
“Bscort Bureau” for the lopely 
ladies of Nevv York. His employees 
are college graduates, very present- 
able, and entertaining, vvho may be 
had at five dollars a night vvhich 
consists of four hours (five dollars 
extra for each additional hour). 
Ted and I could probablv be great
friends, that is if he doesn’t get 
jealous of me.

Gee, I could spend hours on the
adventurous type, Boss, būt of
course, 1’11 have to be careful

JUST 3VONDERS
Why is Tony Bacevičius so foot- 

loose and fancy free? Has Isabel 
Židonis so many or can’t she make 
up her mind as to vvho she’ll likę 
best? Hovv sėt on Gene Mvlinsky 
is Adele Sutkus? — Did Frances 
Urbcaitis vanish from this earth? 
— Hovv, vvhere, and hovv’s come 
did Pete Yenicky, of Akron, ac- 
quire that perfect Donald Duck 
talk? Maybe he’s trying fovvl 
talk to find a spring chicken!

Is Frank Greičius really gonna 
vvork his vvay through Wooster Col- 
lege? (The first year’s education 
vvas via scholarship). — Is K.J.M. 
štili that vvay about his nevv second 
hand typevvriter? — Does butter- 
fly? — Ooops, running off the 
track! Well, novv that Lent is 
over, the ole picnics vvill be starting 
up and really svvinging! One more 
vvonder tho, vvho’s Mary Sharkus 
fond of? Man, that giri either 

i loves ‘em or bluffs ‘em all!

WRITING
Some people are just gifted, 
With an ability to vvrite, 
Whereas I, just a plain vvriter, 
Have to ūse all my might.

Novv I don’t mean might of body, 
Būt am referring to might of mind 
So as to make my penning sensible 
With many thought combined.

‘Tis easy to see an incident 
Or hear of gossip nevv, 
Būt hovv in the vvorld
Can it be vvritten to satisfy you?

I hope you all vvould try to vvrite 
Just for the sake of seeing

i That it’s really good, hard, vvork 
I To express my sincere meaning.

and not give too personai a flavor 
to my book. Imagine hovv excit- 
ing an explorer, gambler, sailor, 
or soldier vvould be. Gosh! Seems 
to me this type can do more in his 
leisure moments for love than a 
svvarm of gigolos can in a life- 
time. The only trouble vvith him, 
he is too restless and energetic to 
spend much time vvith anything as 
the likęs of girls. Būt oh, for the 
er, vvith an air of far-away,> excit- 
times vvhen he does! The explor- 
ing places about him, the gambler, 
smooth, suave, deliberate in his ac- 
tions; the sailor or the soldier, get
ting everything he can out of today 
— My disciples vvill have to choose 
the type and the consequences they 
most prefer and then follovv my 
suggestions on vvhat vveapons to 
ūse; they can’t fail.

The real tęst vvill be to get one 
> of the representatives of the intel- 
, lectual class. I vvas going to say 
that this is the least attractive of 
all the types, būt to a normai fe
minine ‘homo genus’ all types are 
attractive. If a giri finds one of 
these in her mess of admirers, she 
has every right to send it to a 
taxidermist for framing. This malė 
type out-does all others in conceit 
and smug uperiority; a vvoman just 
doesn’t have any brains. These 
self-appointed Einstiens and Edisons 
can be found in most any profes- 
sion, especially among psychologists.

In my book 1’11 tell about the 
boastful type likę the politicians; 
the bashful type likę the farmers 
(vvhich doesn’t seem to hold vvater 
any more): and the drunkard. 1’11 
have to vvarn my readers about 
this type, although I don’t believe 
it’ll do much good. Almost every 
giri makes the mistake of thinking 
she can reform an addict to drink 
and ends up by being reformed 
herself. She finds that the “vvhi- 
ther thou goest” policy is the sim- 
plist poiicy and joins her charge 
under the table.

I think that vvhile I’m on the 
subject of men, Boss, 1’11 mention 
something about their relationship 
to vvomen. Then, my public vvill 
have a definite idea on vvhat kind 
of an association they can expect 
vvith the opposite sex. First of 
all comes father, būt of course 
every giri . has one. Ile can of 
course be used as a model. What 
I mean, if a giri learns hovv to 
vvheedle a nevv dress from father 
she can ūse just about the šame 
methods to get flovvers or a ring 
from an unrelated malė. Next is 
brothers, būt most girls aren’t for- 
tunate enough to have a brother. 
I say fortunate because binther 
fTfer many good oportunities for 
the actual study of the malė and 
his mind.

If a giri is smart and reads my 
book, she ought to get a svveetheart. 
That is an interesting association 
vvith the opposite sex. He makes 
the vvorld such a nice place to 
live in, and the object of his af- 
fections vvears rose colored glasses, 
and there is another pitfall for Dia
na. Of course, a svveetheart is one 
step before the husband stage, vvhich 
is the outcome all girls get vvhen 
they ūse my book. Husbands are 
likę fathers and can be handled 
the šame vvay. I guess 1’11 have to 
stress that a little more in my 
book, Boss, it’s pretty important.

You knovv, there’s one associa
tion that I have yet to see that’s 
pūrely platonic. The “pal” just 
doesn’t exist. I imagine he vvould 
be a combination between a broth
er and a svveetheart. As imperson- 
al and playful as big brother and 
yet as attentive and anxious as the 
best boyfriend. There are some 
people vvho claim they have knovvn 
of the type. būt I’m afraid it vvas 
just some nice dream they had. To 
a man a giri exists as a giri or 
not at all.

Gosh, I’d better be careful. I’ve 
given away some of my best theor- 
ies and hovv can I tell that you 
vvon’t ūse them. You’re more on 
the order of the intellectual type, 
Boss, and I vvouldn’t put anything 
past that type. I’m trying to de- 
cide vvhether I should sėli my ideas 
outright to the Youth’s Forum, or 
send it to the Putman Publishers 
and collect the royalties. Hovvever, 
I expect to do a thorough job and 
spend Severai years before actual 
completion of my book, so I vvon’t 
vvorry about the. monetary side of 
my vvriting yet.

Yours vvith firery ambition, 
THE ‘SIIADOW’.

PL ATINKIT
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

Skelbimai “Dirvoje”

SPORTS
By G. C. VENSLOVAS

DR. VITO KUBILUS
V'ice President of the Cleveland 
Lithuanian Athletic Club. New- 
lv electcd member of the Iioard 
of Directors of the Lithuanian- 
American Athletic Ass’n. Cap- 
tain of the first year, trophy 
vvinning Lithuanian A. C.’s 
This vveek and the next vvill bring 

to a close the 1938 basket bąli sea
son. As far as playing goes, the 

1 season vvas over a vveek or tvvo ago.
Novv comes the avvards. The cham- 
pions, and runners-up are being 
banqueted, entertained, and receiv
ing trophies. Our ovvn boys didn’t 
do so badly this season. The first 
team vvinning the runner-up trophy 
in the Inter Lodge League also each 
player receiving an iridividual tro
phy.

Then they finiehed in the runner 
up position in the recent Lithuanian 
National tournament. Tvvo trophies 
in their first season, not bad, eh, 
not bad.

Our second team also came home 
with tvvo trophies, vvinning the City 
Wide championship and vvith the 
Class C toga štili in doubt.

In the championship series vvith 
the 32 Ward Democrat Club team, 
our lads lošt tvvo games.

On investigation it vvas found that 
our teams opponents used ineligible 
players in the finai game, and vve 
are vvaiting for a ruling from the 
arbitration board on this game. If 
they rule in our favor that vvill 
mean tvvo championship trophies 
for our Junior team. If they rule 
othervvise, then it vvill be one cham
pionship and one runner-up trophy.

The Muny basket bąli trophy nite 
is to be held Tuesday, April 26th.

GETTING READY FOR 
SOFT BALI.

Thirty-three candidates are a- 
vvaiting for the vvord to start prac- 
tice, and vve hope to be able to give 
that vvord next vveek. From this 
long list of candidates, it is hoped 
that a championship team vvill be 
organized.

CLUB MEETING
The Lithuanian Athletic Club vvill 

hold its regular monthly meeting on 
Tuesday, April 26th, 8:00 p. m. 
All are invited to attend.

LAŠT CALL ! ! !
The nevv parish is all prepared 

to have the largest dance atten- 
dance in its history. Why ? Be
cause it’s to be a semi-formal af
fair, vvith music by Sax Sadler’s 
orchestra. Saturday, April 24th is 
the big day. There’ll be plenty of 
fun and entertainment for all — 
a huge floor shovv and many prizes. 
Com’on all you shufflin’ guys and 
gals. It’s only 35c and you’ll have 
the time of your lives.
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LEHMAN 
& LEIGH
Dirbtinų Kūno Daliu 

SPECIALISTAI 
Taisymai 

Visokių išdirbimų. 
212 Blackstone Bldg. 
1426 W. 3rd Street 

Cleveland Ohio.
Seniausia Firma Clevelande 

įsteigta 1906
Telef. MAin 0745
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AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

Velykų šventėse, sekmadienį 
įvyko krikštynos Petro ir Al- 
vinos Luizų dukrelės, kuri gi
mė Kovo 4 d. Kūmais buvo: 
Eva Puzinaitė ir Petras Sku
kas. Apkrikštyta šv. Filome- 
los bažnyčioje. Vardas duota 
Juliann.

Krikštynų pokilis atsibuvo 
p. J. Salasevičių namuose, da
lyvaujant keletui artimų drau
gų. Rep.

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma pątalpinti šia kaina:

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir 
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų, 
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, 
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų 
ligų, nerviškumo, nemigės ir 
visokių kitokių ligų.

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Avenue

Susitarimui telefonuokit 
MATILDA SMITH, Savininkė 

7011 Superior 
rmriiTfiia

Marcella Matulis
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Superior Beauty Shoppe
MARCELLING and FINGER VVAVING 

PERMANENT WAVING
GALVOS ODOS PRIEŽIŪRA

PLAUKŲ DAŽYMAS ir VISKAS KAS LIEČIASI 
GROŽIO KULTŪROS.

HEnderson 4825

Nikodemas A. Wilkelis
L ai snu o tas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

i
• •

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas
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