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Roosevelt Nori Aptaksuoti Visus Valdininkus
♦---------- —♦

SUMAŽĖS TAKSU 
NAŠTA VISIEMS

KASYKLOS SPROGI 
ME UŽMUŠTA APIE 

50 DARBININKU
Grundy, Va. — r ’

zio 2 d. ištikus kasyklą- 494 suma> kurios bus pa- 
V) Sd-irMninkuUZmUS^a nauiv karo laivų

Sprogimui ištikus, tuoj į 
gelbėjimo darbą stojo 400 
kitų darbininkų, norėdami 
išgelbėti kuodaugiau, bet 
per didelį karštį kasykloje 
galėjo dirbti labai lėtai.

Sprogimas ištiko kuomet 
į kasyklą suvažiavo keturi 
vagonai su darbininkais 
naktiniam darbui.

Washington, Bal. 27. — 
Prezidentas Roosevelt pa
sirašė rekordinę sumą ski
riamą Amerikos karo lai- 

Balan- Vynuj. Paskirta $546,866,- 
. iš kurios bus pa-

KITAS SPROGIMAS
Pottsville, Pa. — Balan

džio 27 d. ištiko sprogimas 
St. Clair Coal Co. kasyk
loje. Trys darbininkai žu
vo ir bijoma likimo 
19 darbininkų, kurių 
mas užkirstas.

kitų 
išeji-

ME-REIKALAUJA $1500 
TINIO UŽMOKESNIO
Detroit Mich. — Fordo 

išdirbystės vidujinė unija, 
kuri turi 21,400 narių, ke
lia reikalavimą kad darbi
ninkams butų užtikrinta 
$1,500 metinio uždarbio, 
atsilyginimui už tai kiek
vienas darbininkas sutiktų 
pirkti po naują fordą bė
gyje šešių mėnesių.

Pats Ford sako tam su
manymui nepritaria. For
do dirbtuvėse viso dirba į 
90,000 darbininkų kuomet 
darbai eina gerai.

Sumažėjo darbai. Suv. 
Valstijų Darbo Sekretorius 
Frances Perkins skelbia 
kad per Kovo mėnesį viso
je šalyje dar 50,000 darbi
ninkų buvo paleista iš dar
bų.

PLIENO darbai vėl ap
mažėjo: nupuolė 0.4 punk
tais ir šią savaitę dirba su 
32.0 nuoš. normalio.

Plieno darbai 
kuomet prasidės valdžios 
pinigus leidimas. T2.lr.i~ 
apie $300,000,000 plieno ir 
geležies išdirbiniams iš 
viešų darbų pinigų.

Automobilių gamyba 
tūrių pastarų savaičių 
giu palengva kilo.

pagerės

ir 16 submarinų. 
¥ ¥ ¥

Washington, I). C.— Jei
gu Prezidento Roosevelto 
sumanymas tuoj bus pra
vestas, taksų mokėtojams 
bus nuimta didelė naštos 
dalis. Balandžio 25 d. pre
zidentas kreipėsi į Kongre
są ragindamas greitu ir 
paprastu budu panaikinti j 
paliuosavimą nuo taksų' 
mokėjimo visus valdiškų' 
įstaigų valdininkus ir tar
nautojus, ir nuo visų val
diškų bondsų perkamų at
eityje.

Gudriu politikierių pasi- į 
darbavimu, kitados buvo, 
pravesta įstatymas paliuo-! 
suojantis nuo ineigų taksų | 
mokėjimo visus valdiški]1 
vietų turėtojų ir iš yaldžios 
pirktų bondsų savininkus.

Šimtai tūkstančių įvairių 
valdiškų įstaigų tarnauto
jų ir valdininkų ima iš vi
suomenės dideles algas, o 
iš savo ineigų niekuo nepri
sideda prie šalies taksų 
naštos.

Prezidentas sako, toks 
paliuosavimas federalės ir 
valstijos valdininkų nuo 
mokėjimo taksų yra netei
singas. Taksų mokėtojai 
iki šiol turėjo sumokėti mi
lijonus dolarių jiems algo
mis, ir dar nešti visą val
džios išlaikymo naštą, o' 
valdininkai iš tų savo inei- Į 
gų nei cento prie taksų ne
prisidėjo.

Tas pats ir su bondsais^ 
tie kurie turi daug liuosų 
pinigų, prisiperka valdžios 
bondsų, už juos gauna nuo
šimčius, o tie pinigai yra 
liuosi nuo aptaksavimo.

Šitą patyrę, politikieriai 
pradeda aimanuoti, nes jie 
turės prisidėti prie val
džios išlaikymo.

Tikima

ke- 
bė-

MUŠTYNĖ. Muncie, Ind. 
— General Motors Chevro- 
let dirbtuvėje čia kilo muš- 
tynė tarp automobilių dar
bininkų unijos ir nepri
klausomos unijos darbinin
kų. Kur darbininkai nesi
muša su darbdaviais ten 
mušasi tarp savęs. Kaltė 
yra visokių agitatorių ku
rie darbo eilėse lyg dielės 
lando ir iš darbininkų kur
stymo gyvenimą daro.

PASIBAIGĖ. Rochester, 
N. Y. — Po dešimties die
nų pasibaigė 900 trokų ve- 
žiotojų streikas. Streikas 
buvo sulaikęs prekių išve- 
žiojimą visame mieste.

PAMINKLAS BIRUTEI, VYTAUTO DIDŽIOJO MOTINAI PALANGOJE

Puošnus paminklas, kuris pradedamas statyti Palangoje (Iš Ūkininko Patarėjo, specialiai Dirvai)

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

“ŽMONIŲ SIENA” 
SUNAIKINTA

Hendaye, Bal. 26. — Is-' 
! panijos sukilėliai savo žy- 
’ giavime link Viduržemio 
juros, kairiųjų lojalistų bu
vo bandomi sulaikyti prie 
Alcala de Chivert. Kairie
ji sudarė taip vadinamą 
“žmonių sieną” ir laikėsi 
nežiūrint sukilėlių smarkių 
puolimų. Pagaliau ta “sie
na” tapo išversta — keturi 
tūkstančiai kairiųjų iškir
sta. 900 vyrų suimta ne
laisvėn.

Sukilėliai tame mūšyje 
panaudojo 37 lėktuvus.'

Gen. Franco tikslas yra 
užimti miestą Valencia.

Sukilėliai turi pasiseki
mus ir žengia pirmyn ki- 

l tuose frontuose, nors kai- 
1 rieji bando išstatyti griež- 
čiausį pasipriešinimą.

Gen. Franco karo laivai 
Bal. 27 d. bombardavo lo
jalistų pozicijas iš vandens 

' pusės.

NESUTINA PRIIMTI 
NENORI PRIIMTI 

VOKIETIJĄ

Paryžius. — Prancūzijosopremjeras deda pastangas 
susitarti su Anglija tokiu 
budu kad į su&h Tneineitų 
Vokietija. Tuo budu nori
ma sulaikyti Hitlerio sva
jones įsteigti vidurinės Eu
ropos imperiją.

Prancūzija pasek dama 
Britaniją nori susirišti su 
Italija draugingumo sutar
timis ir atplėšti Italiją nuo 
Vokietijos.

PA-DIDIEJI BIZNIAI
REMS PREZIDENTĄ

Washington, Bal. 26. — 
Šešiolika didžiųjų Ameri
kos biznio vadų, bankierių 
ir industrialistų, pasirašė 
savo prižadą dirbti išvien 
su valdžia atgaivinimui ša
lyje biznių ir darbų.

Taip pat Balandžio 27 d. 
pas prezidentą lankėsi au
tomobilių išdirbėjus Ford 
su savo sunum pasitarti 
tais pačiais reikalais.

¥ ¥ ¥

Prez. Roosevelt laimėjo 
savo kovą su Kongresu iš 
principo už aptaksavimą 
didžiųjų biznių turimų ne
padalintų pelnų, bet užsi
spyrėliai sumažino taksų 
ratą.

ŽEMĖS DREBĖJIME UŽ
MUŠTA 800 ŽMONIŲ 
Ankara, Turkija. — Cen- 

tralinėj Anatolijoj ištikus 
žemės drebėjimui pereitą 
savaitę užmušta 800 žm.

LIETUVA PRIPAŽINO 
ETIOPIJĄ ITALIJAI 
Kaunas, Bal. 25. — Lie

tuva, Estija ir Latvija pa
skelbė savo pritarimą Bri
tanijai kad sutinka pripa
žinti Italijai užkariautą 
Etiopiją. Tą pripažinimą 
sutinka remt Tautų Sąjun
gos tarybos posėdyje kuris 
prasidės Gegužės 9 d.

Lietuva yra 22-ra vals
tybė pripažinti Etiopiją 
Italijos imperijos dalimi.

Lietuva Tariasi su Len
kija Toliau

Varšuva. — Šiomis die
nomis prasidėjo Lietuvos 
tolimesnės derybos su Len
kija klausimais dėl kurių 
tos dvi valstybės per eilę 
metų pešėsi. Tarp kitų da
lykų apkalbama sutvarky
mas mažumų mokyklų ir 
laikraščių. Kaip žinoma, 
Lenkai uždarė visas Lietu
viškas įstaigas ir Lietuvius 
ėmė žiauriai persekioti.

Taipgi bus susitarta nau
dojimas Nemuno ir Klai
pėdos uosto.

BRITAI PAKĖLĖ
TAKSUS

Londonas. — Britų vy
riausybė sudrebino visą ša
lį paskelbdama kad pakelia 
taksus nuo ineigų iki 27 VI* 
nuoš., vietoje buvusių 25 
nuoš. Pinigai reikalingi 
padengimui milžiniškų ap
siginklavimo kaštų.

ČEKAMS BĖDA SU 
VOKIEČIAIS

JAPONAMS KINIJOJ
LABIAU NESISEKA

16 užgriuvo. Phenix Ci
ty, Ala. — Sugriuvus dvie
jų aukštų namui užmušta 
16 negrų.

NUNUODINO DU BRO
LIUS

New Yorke, viena 22 me
tų mergina pykdama ant 
savo brolių, užtaisydama 
valgyje nuodus, juos nu- 
nuodino.

GEMA TREČIA PARTIJA
Madison, Wis., sušaukta

me liberalų, progresivių ir 
ukininkų-darbo narių su
važiavime šiomis dienomis 
tikima užgims nauja tre
čia Amerikos politiška par
tija, kurios nori garsaus 
mirusio senatoriaus. LaFol- 
lette sunai.

32 UŽMUŠTA. Iš Mad- 
ras, Indijos, praneša kad 
Visos Indijos kongrese, ku
riame dalyvavo 20,000 de
legatų, riaušėse užmušta 
32 asmenys.

Meksika paskyrė 25 mi
lijonus dolarių atmokėji- 
mui atlyginimų Anglijos ir 
Suv. Valstijų aliejaus kom
panijoms, iš kurių valdžia 
atėmė jų aliejaus dirbyk- 
las.

Praha, Čekoslovakija. — 
Berlino nazių kurstomi, Če
kijos Vokiečiai per savo 
vadą iškėlė Čekoslovakijai I 
reikalavimus suteikti jiems 
tokias laisves kokias jie tu-; 
rėję būdami Austro-Veng
rijos valdžioje.

Čekoslovakijos vyriausy
bė atsakė kad ji su tuo na
zių vadu nesiskaitys, nes 
jis nėra seimo narys.

Vokiečiai daro spaudimą 
kad Čekoslovakija atsisa
kytų nuo karinės sutarties 
su Rusija ir Prancūzija.

Tuo tarpu Londone pra
dėta svarstyti Čekoslova
kijos klausimas tikslu išlai
kyti Europoje taiką arbl 
užtikrinti pergalę atsitiki
me karo.

Prancūzų premjeras Da- 
ladier išskrido į Londoną 
šitoms taryboms.

SOVIETŲ Rusijoje pra
dėta dar griežčiau kovoti 
prieš tikinčiųjų likučius ir 
norima visai išnaikinti ti- 
kybininkus. Rusų dvasiš
ki] a kaltinama suokalbia- 
vime su Japonais ir Vokie
čiais. Suimta 25 dvasiš
kiai, kurie bus ‘likviduoti”.

Hong Kong, Bal. 27. — 
Pradėjo išnaujo eiti kalbos 
kad ruošiama Japonų-Kinų 
karo paliaubos. Vienu kar
tu į šį miestą pribuvo Bri
tų, Kinų ir Japonų diplo
matai.

¥ ¥ ¥
šanghai. — Pereitą sa

vaitę mūšiuose su Kinais 
Japonai norėdami laikytis 
pietrytinėje Šantung pro
vincijoje, turi užleisti Ki
nams savo užimtas Hopeh 
provincijos dalis, kurias 
Kinai atsiima.

Kinai išstatė didžiausias 
sa*vo kariuomenes kokių iki 
šiol dar prieš Japonus ne
turėjo nuo karo pradžios, 
Liepos 7, 1937 m.

Kinai pasiuntę į frontą 
200,000 savo kareivių dik- 
čiai sustiprino centralinio 
fronto armiją.

Japonai išstatė 200,000 
savo vyrų šiaurinėj Klang- 
su provincijoje, kur reikia 
kariauti su 500,000 Kinų.

Iš Etiopijos ateina žinių 
kad ten nuolat daroma už
puolimai Italų valdininkų 
ir kareivių. Italų nuosto
liai dideli.

BRITANIJA pasirašė su 
prekybos sutartį ir 
kalbama apie suda- 
militariškos sutar-

Airija 
dabar 
rymą 
ties.

KALĖJIMAN 14 METŲ. 
Chicago. — Ted Danielsen, 
16 metų vaikas, nuteistas 
kalėti 14 metų už nužudy
mą savo nesveikos moti
nos.

PRANCŪZIJA šiuo tar
pu randasi apgailėtinoj pa
dėtyje, taip ją nuvarė nuo 
kojų per virš du metu val
dęs komunistų ir socialistų 
“bendras frontas”. Pran
cūzija prarado beveik vi
sus savo draugus, ekono
miškai priėjo bankruto, ir 
darbininkai su darbdaviais 
kovoja vieni kitiems įsika
binę į gerkles.

Jeigu dabartinei vienos 
partijos vyriausybei nepa
siseks šalį atgriebti, rasti 
daugiau draugų, ir suval
dyti naminę partijų kelia
mą betvarkę, Prancūzija 
praras savo poziciją kaipo 
didelė valstybė ir nusmuks 
iki Švedijos laipsnio.

Kirghizijoj, sovietų šni
pai sušaudė devynis asme
nis, apkaltinę sabotažu.

KAUNO ir Zarasų ruože 
nuo Balandžio 1 d. pradėjo 
kursuoti 35 autobusai. “Auto” 
bendrovė perėmė tame ruože 
koncesiją penkiems metams.

•
MARIJONŲ Seminarijos re

ktorius Dr. Totoraitis koman
diruotas išvyko į Romą, kur 
Vatikano arkivuose tirs mede- 
gą apie Lietuvos praeitį. Be 
to Prof. Totoraitis Romoj baigs 
rašyti savo naują knygą, Su
valkijos istoriją.

•
SOVIETŲ RUSIJA nesenai 

užpirko Lietuvoje veršiukų odų 
už pusę milijono litų.

IŠTEISINO. Vilniaus Sto
rasta pernai buvo nubaudęs 20 
Lietuvių už giedojimą Lietu
vos Himno Vėlinių dieną Vil
niaus kapinėse. Kovo 28 d. 
Vilniaus apygardos teismas tą 
bylą persvarstė ir visus kalti
namuosius išteisino.

•
PIRMIEJI TRAUKINIAI Iš 

Vilniaus. Balandžio 8 d. su
jungtoje geležinkelių linijoje 
Vievis-Zaviasai buvo paleista 
pirmutiniai bandomieji trauki
niai. Lietuvių bandomas trau
kinis, kuriame važiavo specia
li komisija, vadovaujama susi
siekimo ministerijos inžinie
riaus, Bulotos, nuvažiavo iki 
Zaviasj, o Lenkų traukinys at
vyko į Vievį.

•
LENKAI šymet lengviau iš

duos ūkininkams palaikyti ma
žąjį pasienio susisiekimą palei 
administracinę liniją. šymet 
tokių leidimų busią išduota a- 
pie 5,000. {

Iš Vilniaus į Kauną ir kitus 
Lietuvos miestus iš Lenkų už
grobto krašto ateina tūkstan
čiai laiškų naujai įsteigtu paš
to susisiekimu.•

LIETUVOS derybos su Vo
kietija prasideda Gegužės mė
nesį. Tarybos eis dėl pratęsi
mo prekybos sutarties, kuri 
baigiasi Rugpjūčio mėnesį. Ka
dangi nesenai buvo sudaryta 
Lietuvos sutartis su Austrija 
ir Austrai buvo pasižadėję pir
kti Lietuvoje už 5 milijonus 
litų, tai per Lietuvių-Vokiečių 
derybas tas objektas bus įjun
gtas į naują sutartį ir todėl 
apims jau 45 milijonus litų.•

RUSŲ MIŠKAS KLAIPĖ- 
DON. Klaipėdos medžio sin
dikato lentpjūvės šymet gau
siančios 100,000 kietmertrių 
Rusų miško, kuris tose lent
pjūvėse bus pjaunamos ir pas
kui parduodamos į viso pasau
lio rinkas. •

KAUNO VANDENS Kelių 
Rajonas jau pasiruošė šių me
tų Nemuno reguliavimo dar
bams ir pradės dirbti kaip tik 
vanduo nupuls. Stambus Ne
muno reguliavimo darbai bus 
Jurbarko-Smalininkų srityje. Į 
ten gabenama medega. Prie 
tų darbų dirbs keli šimtai dar
bininkų. •

NETRUKUS į Varšavą vyk
sta grupė Lietuvos pirklių. Jie 
tarsis dėl grąžinimo didelio 
kiekio miško, kuris buvo pirk
tas tuoj po karo ir kuris pasi
liko Lenkijoje nesant diploma
tinių santikių. Pirkliai tikisi 
mišką atgauti. •

DERYBOS su Tiškevičium 
dėl Palangos rūmų ir žemių at
pirkimo nutruko, nes Tiškevi
čius reikalauja prie šių derybų 
prijungti atlyginimą už jų nu
savintas žemes Raudondvaryje.•

GEN. ČAPLIKAS, buvęs vi
daus reikalų ministeris, išėjo į 
pensiją. Jis yra Tautos Seimo 
atstovas ir toje vietoje pasi
lieka.
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PENNSYLVANIJOJE I detroit,mich
i

trumpos CHICAGO,III
ŽINIOS MIRIMAI

PITTSBURGH WYOMING
KLONIO ŽINIOS

IŠ WEST END

Darbai pas mus 
žmonės labai

Kelintas mėnuo be 
Daugumas yra atleis- 

Nežinia kada pradės 
Tiems kurie nedirba

Šv. Vincento parapijoje, kur 
klebonauja Kun. J. Vaišnoras, 
buvo 40 valandų atlaidai. Pra
sidėjo Balandžio 9, baigėsi 11. 
Per visas tris dienas sakė pa
mokslus Kun. E. šteigmanas 
iš Clevelando. Jis tikrai pui
kus pamokslininkas, turi gerą 
iškalbą ir jo pamokslai pamo
kinanti. žmonių lankėsi daug 
net ir iš tolesnių apielinkių.

DARBAI.
dar nesigerina, 
nusiminę, 
darbo, 
ti visai, 
dirbti.
šis pavasaris visai nelinksmas. 

MIRIMAI. Antosė Petraitie- 
nė, po tėvais Norkiutė, mirė 
Kovo 20 d. Buvo apie 63 me
tų amžiaus. Amerikoje išgy
veno apie 35 metus. Iš Lietu
vos paėjo Panevėžio aps., Ša- 
duvos par., Puikių kaimo. Bu
vo pavyzdinga moteris.

Stasys Ruzgis mirė Kovo 311 
d. Buvo apie 74 metų amžiaus. 
Daug metų išgyveno Amerikoj. 
Iš kur iš 
nau. Jo 
kyti.

Kasykloje Užmuštas 
Lietuvis

\VILKES-BARRE, Pa.— Ba
landžio 16 d. likosi vietoje už-1 
muštas So. Wilkes-Barre ka- 

į syklose darbe Stasys Krikščiū
nas. Jisai taisė kelią dėl pri- 
stumimo arčiau anglies vago
nų, geresniam krovimui ang
lies. Staiga iš viršaus atply- 
šus ant jo krito uola ir Krik
ščiūną perkirto pusiau per kru
tinę.

Krikščiūnas lyg nujausda
mas savo mirtį, keturios savai
tės pirmiau, buvo net du kar
tu užėjęs pas kapinių komisi
jos narį ir norėjo nusipirkti 
sau palaidojimui žemė sklypą. 
Bet nebuvo jam proga, nes ne
buvo patogu važiuoti į 
Palaidotas Kingstono 
kapinėse.

Wyoming Klonyje
Lietuvių daug daugiau negu 
juos galiu Dirvai paduoti. Bū
na taip kad laidojami per Airį 
graborių, j Airių kapines, ir 
kiti Lietuviai net vadinasi ne 
savomis pavardėmis, arba jų 
vaikai nuėję pas graborių pa
duoda ne Lietuviškas pavar
des, na ir tokį negalima suži
noti kas jis buvo.

Jonas Nienius.

LANKYSIS DU TAUTINIAI 
REDAKTORIAI 

šios savaitės pabaigoje Det- 
Į roite lankysis du plačiai žinomi 
Amerikos Lietuvių tautininkai 

Į laikraštininkai — Dirvos re
daktorius K. S. Karpius iš Cle
velando, ir Vienybės vyriausias 
redaktorius Juozas Tysliava iš 
Brooklyno.

Abiejų atsilankymas supuo
la nenumatytai išanksto.

Karpius atvažiuoja aprašyti 
Detroitą ir Detroito Lietuvius 
Dirvoje. Jis prabus Detroite 
Balandžio 28, 29, 30, ir Gegu
žės 1 d.

Tysliava
29 ar 30 ir 
Iš Detroito 
Chicagą.

¥
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Ketvirtadienį, Balandžio 28, 
nuo 9 valandos vakare, muzi
ko B. Nekrašo vadovaujamas 
choras davė pusvalandžio Lie
tuviškų dainų programą per 
trumpų bangų stotį W8XWJ 
41 megacycles 7.3 meters. Kas 
turi tokį radio gavo šį progra
mą visame pasaulyje.

kapines. 
Lietuvių

ni irsta

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

BOSTON, Mass. — Dr. Po
vilas J . Jakmauh-Jakimavi- 

čius yra pirmas Lietuvis dak
taras paskirtas Massachusetts • 
Valstijos Sveikatos Komisijo- 
nierium. Dr. Jakimavičius yra 
veiklus Bostono apielinkėje.

»

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Lietuvos paėjo neži- 
brolis atsisakė pasa- 

.1. S.

Tysliava KalbėsJuozas
Pittsburghe Gegu

žės 15 J.

Per keletą dienų Pittsburghe 
viešėjo Juozas Tysliava, Vie
nybės vyriausias redaktorius iš 
Brooklyno. “ 
Tysliavos 
burghe, ir 
pažinti su 
įstaigomis 
sąlygos leido. • . '

Balandžio 24 d. Tysliava, pa
prašytas vietinio komiteto ku
ris darbuojasi kandidato J. Na- 
rausko-Norris naudai, pasakė 
trumpą įdomią kalbą moterų 
surengtame Seserų Pranciškie- 
čių naudai vakarėlyje.

Juozas Tysliava pasižadėjo 
sugryžti j Pittsburghą ir pa
sakyti didesnę kalbą už Nor
ris kandidatūrą. Tos prakal
bos rengiamos Gegužės 15 d., 
L. P. salėje, ant Jane street.

Juozas Narauskas-Norris yra 
kandidatas į Pennsylvanijos 
legislaturą Demokratų sąraše. 
Lietuviai pasitiki kad jis no
minacijas laimės.

Visos didesnės Lietuvių or
ganizacijos aukauja ir pinigų 
Narausko vajui paremti.

Gegužės 6 d. rengiama alaus 
vakaras L. P. salėje, kurio vi
sas pelnas skiriamas šiam pa
čiam tikslui. J. Virbickas.

Tai buvo pirmas 
atsilankymas Pitts- 
jis pasistengė apsi- 
įvairiomis Lietuvių 
ir žmonėmis kiek

atvyks Balandžio 
prabus kiek ilgiau. 
Tysliava vyksta į

Rep.
¥ ¥

PROGRAMAS

LAUKIA MIRTIES
HARRISBURG, Pa. — Juo

zas Senauskas ir John G. Po
lens laukia mirties elektriško
je kedėje valstijos kalėjime 
prie Rockvvell, už jų du metai 
atgal papildytą žudystę.

Jiems nuskirta numirti Ge
gužės 2 dieną.

Jų gynėjai bando išgelbėti 
jų gyvastis ir išrūpinti visam 
amžiui kalėjimą, 
prašymas kol kas 
tas.

Senauskas paėjo 
do.

I dy ti
ką, iš Youngville. 
Seminuk’o moteris, kuri 

j Įsimylėjus į kitą vyrą ir 
I jo savo vyro atsikratyti.

Po žudystės pakliuvo
! su savo samdytais žmogžu
džiais, bet po pasėdėjimo

; Įėjime ji buvo paleista.

NEW YORK, N. Y.

DE-

AUKOS GINKLŲ FONDUI 
Balandžio 22 d., Marąuette 

Parke, pp. Grybų namuose, 
minint žinomo musų veikėjo 
Jurgio Grybo varduves, daly
vavo būrelis jo draugų bei pa- 
žystamų suėję jį pasveikinti.

Prie progos užsiminta kad.
I čia mums besilinksminant, ne- 
praleistume neparėmę ir savo

• CHICAGO, III. — Gegužės 1 brolių Lietuvoje, prisidėdami 
d. Jonui Dimšai bus įteiktas Į su pagalba jiems apginti Lie- 

D. L. K. Gedimino ordinas, tuvą. Geroje nuotaikoje, nors 
Tam tikslui surengta banketas mažas būrelis žmonių, sudėjo 
šv. Jurgio parapijos salėje. $41.50. Ta suma, sekančią die- 

—Balandžio 27 d. Shoreland na, per B. F. Simons-Simokai- 
tį ir Jurgį Grybą, perduota 
Lietuvos Konsului P. Daužvar- 
džiui, persiuntimui į Lietuvą.

Aukas davė šie:
Antanas ir Antanina 

Valašimai 
Jurgis 
B. F. 
Dr. J. 
Jurgis 
Jonas 
Mikas
K. Meskauskas (Maskin) 
Justina Urbikienė 
K. Zekai ir J. Slažai po 

Viso surinkta 
Dėkui

valios draugams už tai.
Komisija:

B. F. Simons-Simokaitis, 
Jurgis Grybas. 
Grybienei nuo- 
geras vaišes ir 

B. F. S.

bankete
Lietuvių 

Gedimino
Biežiui.

Washing-

ALIŠAUSKAS Juozas, 50 m., 
mirė Kovo 29, Chicagoj. •— 
Raseinių aps., Pašilės par., 
Ruškų k. Amerikoj išgyve
no 25 metus.

STUCKIENĖ Domicėlė, pusam
žė, mirė Kovo 26, Chicagoj. 
— Telšių ap., Alsėdžių par., 
Eidikų k. Amerikoj išgyveno 
25 metus.

KENTRA Juozas, 48 metų, mi
rė Kovo 26, Chicagoje. 
Tauragės ap., Šilalės p., 
ručių k.

ŠVELN1S Antanas, 65 m., 
muštas automobilio Kovo

apskr.,

i

Se

už-
26,

bu-

i

Tačiau tas 
nepatenkin-

iš Clevelan-
Jis ir Polens buvo pasam- 
nužudyti Metro Saminu-

Juos samdė 
buvo 
norė-

ir ji

ka-

• DEGTINĖS gamyba Ame
rikoje žymiai sumažinta. Pa
veizdan, 1936 metais Lapkričio 
mėnesį degtinės padaryta arti 
19 milijonų galionų, o tą patį j 
mėnesį 1937 m. tik arti 10 mi-j 
lijonų galionų. ,

NUSIŽUDYMAI
MILLVALE, Pa. — Shaler 

| miestelyje, netoli čia, mirus 
senai motinai, Heider’ienei, jos 
duktė, 42 metų, vedus moteris, 
graužėsi ir pagaliau Balandžio 
22 d. nusižudė savo namuose.

Jos tėvas, 70 metų senukas, 
užtikęs savo dukters lavoną, 
parėjęs į savo namus greta 
dukters namų, pats nusišovė.

Cunard White Star Linijos laivai 
perplaukia Atlantą kiekvieną 

savaitę

Q U E E N
---- -—pasaulio naujausias laivas--------- 

ir kili panašiai žynius Cunard White Star laivai 
AQU1TANIA - BR1TANN1C - GEORGIC

SPECIALUS EKSKURSIJOS

“Ir aš Važiuoju! Važiuokim vi 
iš Cunard V’hite Star Linijos 

Ekskursijų.”

MARY

Amerik. Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sąjungos Ekskursija 
A (;uita n ia—Birželio—June 15 

Liepos-July 13

SPECIALĖ EKSKURSIJA i KLAIPĖDĄ
L ANC AŠTRI A—Gegužės (May)

Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti 
Atsiųskite laišką, prašydami "Prepaid Booklet.”

Aiškesnių informacijų ir rezervacijų reikalais
"DIRVA" — 6820 Superior Are., Cleveland, Ohio

CUNARD W H IT E STAR

21
is Lietuvos? 
Gausite veltui! 
kreipkitės į

ja negyveno. 
Adolfas Ren- 
šalį kaip stu- 
radio inžinie- 
mokslą Ren-

LIETUVIS INŽINIERIUS 
PORTUOJAMAS

Jau senai laikraščiuose 
vo rašyta kad Adolfas Renke
susidūrė su imigracijos įsta
tymais. Federaliame teisme 
buvo įrodyta kad inžinierius 
Renke apsivedė su tūla Rose 
Hecker tikslu apeiti iAiigraci- 
jos įstatymą ir apsigyventi 
Amerikoje. Nuo pat vestuvių 
dienos Renke su

Atsitiko taip, 
ke atvyko į šią 
dentas tobulintis 
rystėje. Baigęs
ke Lietuvon negryžo, bet pasi
liko čia uždarbiauti ir. gyveno 
čia nelegaliai, žinodamas kad 
visada čia pasilikti negalės, jis 
besitardamas su savo draugais 
per kokį tai daktarą Brookly
ne sužinojo kad tūlas Kruglia- 
kas specializuoja imigracijos 
reikalais. šis Renkei pataręs 
apsivesti su Amerikos piliete 
ir apsiėmęs jam patarnauti 
“piršliu”. Inžinierius Renke 
sutiko apsivesti su jam perša
ma nežinoma Amerikos pilie
te, Krugliakui už tai reikėję 
užmokėti $300, o ta moteris už 
savo rolę šiose vedybose gavo 
tiktai $40.

Tokiu budu įstatymiškai in
žinierius Renkė, savo žmonos 
kviečiamas, galėjo vykti į Suv. 
Valstijas be kvotos, ir sulyg 
Krugliako pamokinimų per Ka
nadą atvyko į New Yorką ir 
čia iki šiolei gyvena.

Dabar gi atsitiko štai kas. 
Poniai Renkienei nusibodo be 
vyro gyventi ir, kaip pasakoja, 
ii užėjus pas Krugliaką ir pa
reikalavus kad jis ją nuo vedy
binių ryšių paliuosuotų. šis 
jai patarė “užmiršti” apie tai, 
nes tas’ niekam
pataręs jai apsivesti 
kuris jai patinka, ir

Betgi jei Renkienė 
klausius Krugliako
ii l utų papuolus j kitą rimtą 
bėdą, nes, legaliai nuo Renkės 
neatsiskyrus, apsivesdama kitą j 
vyrą papildo dvipatystę, už ką 
baudžia šalies įstatymai.

Kadangi Renkienė su Krug- 
iaku jokios rodos gauti nega- 
ėjo, ji nuėjo į vietinį imigra
cijos biurą ir ten papasakojo 
■aldiainkams savo bėdas. To 
' Sėkmė buvo ta kad ji pati, | 

k ip ir jos nepažystamas vy- 
N Adolfas Renkė, liko suim- 

•’ ir patraukti atsakomybėn, ir 
teisme paaiškėjus dalykui, pa
riju vn

Dėl Krugliako prastos
1 tos

t tęsti. bet galų gale Kruglia- 
’ -s turėjo stoti į federalį teis- 
~'*i, prisipažino kaltu ir teis
mas jį rado kaltu, vienok atsi
žvelgiant į jo amžių ir silpną 
sveikatą teisėjas jį paleido be

viešbutyje gražiame 
dalyvaujant Chicagos 
inteligentijai, įteikta 
ordinas Dr. Steponui

—Gegužės 4 d. į
toną vyksta Chicagos šokikas 
Vytautas Bieliajus su vienuo
lika Lietuvių šokikų, tautiniais 
rūbais pasipuošusių, dalyvauti 
dienraščio Washington Post 
rengiamame Tautinių Papročių 
program'e, kur dalyvaus daug 
kitų tautų.

Gegužės 1 d. Sakalų salėje, 
Birutės Choras 
įdomų muzikali 
kola”, kuriame 
vaidins Elena 
Adelė Nausėda,
Vytautas Tarulis ir kiti.
• NEVVARK, N. J. —

Trečiokas, Lietuvių 
korčių Agentų Sąjungos
įlinkas, išvažiavo keletui 
vaičių į Lietuvą.
• DETROIT, Mich. — Du

tos Lietuviai, Bill Steponke-
vičius, ir J. Guodaičius, lanko 
mokslus universitetuose ir Lie
tuviai netrukus sulauks poros 
naujų profesionalų. Steponke- 
vičius mokosi inžinierystės Mi
chigan universitete. Gudaičius 
— dentisterijos VVayne univer
sitete. rh<

ir Petronė Grybai 
Simons-Simokaitis 
ir Marijona Bložiai 
ir A. Skobiai 

ir Ona Vizbarai 
ir Stasė Palakai

stato scenoje 
veikalą, “Peri- 
svarbias roles 
Vespenderaitė, 
J ieva širvaitė,

$10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 

25c.
$41.50

visiems musų geros

62 m.,
26. —

NORKIENĖ Pranė, 73 metų, 
mirė Kovo 20, Detroit, Mich. 

JANKAUSKIENĖ Marė, palai
dota Kovo 29, Worcester, 
Mass.

BUČEK Adelė (Kriukelytė) 
palaidota Kovo 29, Worces- 
ter, Mass.

KAVOLIS Simas, 60 metų, 
mirė Kovo 31, So. Boston, 
Mass. Amerikoj išgyveno 34 

metus.
KUODI EN Ė Agota, mirė Bal. 

2, Chicagoje. — Ukmergės 
ap., Raguvos par., Bečerni- 
kų k.

GIRKONTAS Jonas, pusamžis, 
mirė Bal. 6, Chicagoje. — 
Raseinių ap., šidlavos parap. 
Amerikoj išgyveno 36 m.

DOVILTIS Antanas, 73 metų, 
mirė Bal. 4, Chicagoje. — 
Gimęs netoli Žagarės, Ru- 
kuižių kaime.

RUZGIS Stasys, apie 74 metų, 
mirė Pittsburghe, palaidotas 
Balandžio 4 d.

ŽILINSKAS Jonas, mirė Kovo 
30, Mahanoy City, Pa.

MECKEVIČIUS Pranas, mirė 
Kovo mėn., Shenandoah, Pa.

BERNACKIS Antanas, mirė 
Kovo 30, Kingston, Pa.

DUPKEVIČIUS Juozas, 61 m., 
mirė Kovo 30, Shenandoah, 
Pa. Užmuštas anglies ka
sykloje.

ŽIUGŽDIENĖ J ieva , mirė Bal. 
4, Girardville, Pa. 
Mt. Carmel, Pa.

KAMAŠAITIS Petras, 
tas angliakasykloje, 
Mahanoy City, Pa.
koje išgyveno 30 metų.

RĖKUS Motiejus, mirė Bal. 3, 
Philadelphia, Pa.

NAUGRODSKIS- Nauragis 
ktoras, mirė Kovo 12, 
Plata, Argentinoj.

MISIULIS Antanas, mirė 
mėn. Hartford, Conn.

Gary, Ind. — Telšių 
Varnių par.

PETRIKAS Antanas, 
Mirė Chicagoj Kovo
Tauragės ap., Sartininkų p., 
žygaičių k. Amerikoj išgy
veno 45 metus.

NAVAKIUTĖ Teofilė, 17 m., 
mirė Kovo m., Mahanoy Ci
ty, Pa.

ZUBRIENĖ Ona, mirė Kovo 
26, Girardville, Pa.

URLAKAS Pranas. 44 metų, 
mirė Kovo 25, Chicagoj. — 
Šiaulėnų m. Amerikoj iš
gyveno 27 metus.

ARTIMAS Nikodemas, pusam
žis, mirė Kovo 29, Chicagoj. 
— Švenčionių ap., Daugėliš
kiu par., čepuliškių k. Ame
rikoj išgyveno 28 metus.

TELEIŠA Vincas, mirė Kovo 
26, Richmond Hill, N. Y.

ŽERDECK1ENĖ Katrė, mirė 
Kovo 26, Mahanoy City, Pa. 

KAVALIAUSKIENĖ Anelė, 
79 metų, mirė Kovo 24, 

i Boston, Mass. Amerikoj 
gyveno 40 metų.

KARĖTA James, 68 metų, 
rė Kovo 30, pasikardamas,

I Chicagoje.
MAČIUTIENĖ Magdalena (Če- 

sekiutė), mirė Vasario mėn. 
Sebastopol, Pa. — Suvalkų 
rėd., Pakuonio miestelio. A- 
merikoj išgyveno 43 metus. 

KEMERZUNIENĖ Ona, mirė 
Kovo 10, McAdoo, Pa. 
Vilkaviškio ap., Gražiškių 
Bambinių k.

KRUVELIENĖ Marė, mirė 
Vasario, McAdoo, Pa.

ž ADEI K A Juozas, 62 m., mi
rė Kovo 24, Nanticoke, Pa. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

ŠERGELIS 
mirė Kovo 25, 
Pa. Amerikoj 
metus.

ADGAUSKIENĖ 
Kovo 25, Plymouth, Pa.

VOLINSKIENĖ Pranė, 43 m. 
mirė Kovo 26, Plymouth, Pa.

F

A. S. P- S. Poniai 
širdus ačiū, už 
svetingumą.

Laiva- 
iždi- 

sa- Gimus

vie-

• CORDOBA, Argentina. Lie
tuvių darbininkų savišalpos 

draugija ruošiasi Kordoba mie
ste pirkti nuosavus namus.
• VIELA DIAMONT, Argenti

na. — Kovo 5 d. įvykusiame 
steigiamos mokyklos susirinki
me ir dalyvaujant Lietuvos 
Konsului J. Kučinskui ir mo
kytojui V. V. Nalivaikai įsira
šė virš 50 Lietuvių vaikų mo
kinių. čia jau prasideda žie
mos sezonas.

J, O. SIRVYDO BIO
GRAFIJOS BAIGI

MO REIKALU

Skelbdamas J. O. Sirvydo' 
biografijai išleisti duodamas 
aukas, noriu šį kartą atsiklau
sti visų prenumeratorių ir au
kavusių biografijos leidimui, J 
ar kartais nėra kuris nors au
kojęs pinigų, bet jo auka ne
buvo laikraščiuose šio komite
to pakvituota. Jei tokių atsi
randa prašome greitai praneš
ti, pažymint per ką jūsų au
kos buvo įduotos, jeigu nesiųs
tos tiesiog komitetui, kad galė-

1 tume viską sutvarkyti ir kad, 
jūsų vardas nebūtų praleistas, 
biografijoje tarp kitų prisidė
jusių prie jos išleidimo.

Komitetas yra gavęs 
daugiau aukų, kurias 
paskelbiame: 
Adv. R. J. Urevich• BUENOS AIRES, Argenti

na. — Susirgo Matas šalčius, Felicija Bakučioniutė 
čia leidžiamo tautinio laikraš- Leo J. Stasiulis 
čio “Išvien” redaktorius. Jo M. Stonis 
vieton atkviestas iš Sao Paulo, Petras Pūkis 
Brazilijos,
rius St. Vancevičius, 
pasveikęs žada gryžti 
von. Jis karo metu 
Šiaurinėj Amerikoj.

“Lietuvio” redakto- Zidas Milius
šalčius W. M. Chase
Lietu-

lankėsi g0 Boston, Mass., šių 
Jonas C. Griliavičius 

Komaras, A. J. Nemaksy 
Amerikos Kazys Vileišis 
laiku vėl

nežinoma, ir 
su vyru 
baigta, 
butų pa- 

patarimų.

—Imtikas Juozas 
žinomas šiaurines 
Lietuviams, pastaru 
laukiamas sugryžtant į Pietų
Ameriką. Komaras visą šią 
žiemą lankėsi su imtynėmis po 
Europos sostines. Argentino
je Komaras turi gerą vardą ir 
visur dalyvauja kaip Lietuvis.

—Pietų Amerikos laikraščiai 
taip pat plačiai rašė apie Lie
tuvą laike Lenkų ultimatumo, 
ir rodydami daug sąjausmo 
musų valstybei plačiai išgarsi
no Lietuvos vardą.

ir pats “piršlvs”.
svei-

jam pavyko bylą ilgai

So,
iš-

mi-

P-

27

dar ir 
šiuomi

$5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00

Vincas, 65 metų,
Bear Creek, 
išgyveno 45

J ieva, mirė

užmuš- 
Bal. 6, 
Ameri-

Vi-
La

Bal.

GREITAM PARDAVIMUI 
Gasolino pardavimo stotis, krautu
vė, nakvynės namai turistams, biz
nis geras. Rašykit tuoj, y Vieta la
bai puiki, yra cafe-gėrykla, automo
bilis. Aplink namus rodąs. .. .........
mylios nuo Los Angeles. 
Kalifornijos rojuje, 
formacijų pas 

JONAS J.
2924 W. 67 St.

Tik 65
Tikrame 

Klauskit in-

KULIS
Chicago, III.

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan A v. Dayton, O.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko Iiuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savu.

ATGAUK SAVO

Gauta per A. J. Jokūbaitį iš 
aukos:

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 

$18.00

Pranas Zokas
Dr. Jonas Repšys

Viso
Komit.

J. Sagys,'Pirm.
95-09 VVoodhaven

Ozone Park, N. Y.

Sirvydo Biografijos

Ct.

• SUPERIOR EŽERAS yra 
giliausias iŠ visų penkių Ame
rikos kontinente didžiųjų eže
rų.

VALONIS Antanas, 47 metų, \ K 1 \ \

- “ ’ “"Įmirė Balandžio 1, Brooklyn, 
N. Y.

STABINGAITĖ Pranė, 4 metų, 
mirė Kovo mėn. nuo apside- 
ginimo, Detroit, Mich.

VAICEKAUSKAS Vincas, 52 
metų, mirė Balandžio 1, Chi
cagoje. — Gimęs Kaune. 
Amerikoj išgyveno 32 m.

RANČIUS
žis, mirė Kovo 31, Chicagoj. 
— Raseinių ap., Kražių par.. 
Varlakojų k. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

VITARTIENĖ Kazė, pusamžė, 
mirė Kovo 31, Chicagoje. — 
Panevėžio ap., Upytės par.

Augustas, pusam-

Jeigu kenčiate nuo
SOČI ALE LIGA
Aukštai ištobulintas gydymas 
išdirbtas ir naudojamas su ge
riausiomis pasekmėmis gydy
me jretiškų užsikrėtimų.

Skyrius Vaikam ir Moterim 

Vau Buren Urolo y (li;.lc 
SUPERIOR BUILDING , 

311 Superior Avė. N. E.
(Ske.sai Public Library) 

įsteigtas Publikos Protekcijai 
Pasitarimas: Iki 8 vak. kasdien 

(Išskyrus sekmadenius) 
f jos Klinikos svarbiausias tiks
las apsaugoti klientus nuo ne
atsakančių praktikuotoji; šioje 
mokslo šakoje.
Privatiškain Susitarimui šaukit 

CHerry 1666

• PRANCŪZIJOJE senmer
gės, nenorėdamos pasilikti ne
tekėjusiomis ir tokiu budu pa- 
iuokoje būti, moka vyrams nuo 
$25 iki kelių tūkstančių dola
rių už laikiną apsivedimą kad 
galėtų prie savo vardo pridėti 
Madame. Tokių asmenų persi
skyrimų Prancūzijos teismai 
turi daugybes.

bausmės, jeigu jis toliau ne- 
užsiims tokiom “piršlybom”.

Renkienė gavo tris mėnesius 
kalėjimo, bet jos bausmė su
spenduota. Adolfas Renkė bus 
deportuotas į Lietuvą.

Reporteris.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime

// kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per 
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą,

pigų Metodą, kuris pagelbėjo šim- 
*nms.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI,

I musų kaštais. Pasiuskit savo var- 
I dą ir adresą tuojau i

ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X 3 
I 2708 W. Farwell Avė. Chicago. 111.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

UTURIŲ 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 lauką teka mažas upelis.

ŠĄ'CUNŲ-JACKAICIŲ 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% ha parko, per dvaro lauką 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 
simokėjimą. Dėl smulkesnių

J. VENCIUS
Kaunas

1

2

3

4

Dirbamos
rubežiuoja su apskrities

žemės 
miesto

įrengi-MALŪNAS, su pilnu 
metrų, motoras Ruston 86 HP,

turtui galima padaryti nedidelį ii* 
žinių kreipkitės j (21)

Putvinskio g. 6—1 
Lithuania



DIRVA 3
Gerb.

SPRAGILAS
redakcijai pranešti, — sa
kau aš.

— Aš sakiau kad redak-' 
cija pati surenka žinias ir 
patalpina, — sako ji. '

— Ne, jas turi kas nors 
redakcijai priduoti, ar jos 
reporteriai ar patys kurie 
nori ką laikraštyje apie sa
ve ar savo draugus praneš
ti. O kaip su tavo laiva
korte, ar jau turi? — sa
kau aš.

— Laivakorte? Bile tik 
aš pinigų turiu, aš nuva
žiavus į New Yorką nusi
perku laivakortę ir sėdu į 
laivą, — sako ji.

— Matai, nori kad Dirvai 
apie tavo važiavimą rašy-| 
tų, o visai nesirupini pa-! 
remt Dirvos biznį: tuoj eik 
į Dirvos agentūrą, užsisa
kyk laive vietą, nes kitaip ! 
gali likti visai neišvažia
vus. Prie to, ir dokumen
tus turi pasidaryti išanks-. 
to. Be jų nei į laivą nepri
ims kad ir dvi laivakortes 
turėsi, — sakau aš.

— Gerai kad išsišnekom. 
Aš rytoj bėgsiu į Dirvos 
agentūrą susitart apie ke
lionę, ba jau laiko visai 
mažai likę. Kitos pasiren
gusios išvažiuot Gegužės 14 
dieną, tai ir mes su tetule 
norim tuo pačiu laivu ir ke
liu važiuot, — sako ji.•

Bebirzginant radio apa
ratą, prisiminiau kitą da
lyką kurį buvom visi už
miršę. Ir metęs viską aš 
išbėgau pas poną Dirvos 
Redaktorių.

— Ko taip uždusęs atbė
gi, ar kas vijosi? — sako 
jis, mane pamatęs.

i — Ne. Aš tik atsiminiau ( 
ką mes buvom užmiršę per į 
visą žiemą, — sakau aš.

— Na, kame dalykas, sa
kyk negaišindamas laiko,'
— sako jis.

— Ugi mes žadėjom šį Į 
pavasarį aplankyt automo
bilių ir fordų miestą Det
roitą ir aprašyt Dirvoje. 
Taigi, aš gatavas važiuot,
— sakau aš.

— Hm, Detroitą? Nagi j 
ištiesų aš žadėjau nuva-! 
žiuot tenai ir aprašyt taip 
kaip aprašiau kitus dide
lius miestus, — sako jis.

— Ale ponas Redakto-, 
I rius neturėsi laiko į Dėt- Į 
roitą važiuot: esi delega
tas į Susivienijimo seimą,, 
tuoj turėsi važiuoti, taigi; 
aš atliksiu Detroite, — sa
kau aš.

— Ne, to nebus: aš pats 
į Detroitą važiuosiu. Aš

Pirmyn Choras Kviečiamas Dainuoti per NBC

GERB. SPRAGILAS NO
RI VAŽIUOT Į DET

ROITĄ
Aną dieną, apgrabojęs 

savo kiemo patvorius ir 
apmėžęs gėlynus ir žolę, 
atsisėdau prie radio pa
bandyti ar nepagausiu vėl 
gerb. Dėdę Anuprą iš Kau
no per savo virvegramą 
sveikinant mus Amerikie
čius su šventomis Velyko
mis.

— Ką tu ten birzgini, už
suk! Man galvą maišai! — 
suriko mano gerb. šonkau
lis.

— Aš noriu pagaut Kau
ną, pasiklausyt kas ten 
naujo dabar po vainos su 
Lenkais, — sakau aš.

— Nori žinot kas Kaune 
naujo? Nagi aš tuoj nu
važiuosiu ir viską ten vie
toj ištirsiu ir tau parašy
siu. Galėsi kad norėsi ir 
į Dirvą patalpint, — sako 
ji.

— Tai tu tikrai žadi Į 
Lietuvą važiuot? — sakau 
aš.

— Žinoma. Kam aš juo
kausiu. Pasirengiau ir no
riu nuvažiuot ir pamatyt 
kaip dabar Lietuva išrodo, 
— sako ji.

— Aš maniau kad tu su 
savo važiavimu tik erzini 
mane, — sakau aš.

— Kam erzint. Susita
rėm su tetule važiuot, ir 
važiuojam. Ale kas tu do 
vyras: nenuėjai į redakci
ją paprašyt kad ir mane 
pagarsintų. Kitos kurios 
važiuoja jau pagarsintos, o 
mano vardo Dirvoj nebu
vo, — sako ji.

— Tai tavo pačios biznis 
pasigarsint jeigu važiuoji. 
Kas man galvoj, — sakau 
“T Tu kas vakaras redak- • T**3""* at
cijoj tupi, negali paprašyt llktl> sa) I1" - 
pono Redaktoriaus kad pa
talpintų ir mano vardą su, 
kitais važiuojančiais? — 
sako ji.

— Taip nesidaro, gerbia-, 
moji. Reikia nueit į Dir-! 
vos agentūrą, duot rankpi
nigių, pasirinkt kuriuo lai
vu nori važiuot ir kurią 
dieną, tada ir tave pami
nės kaip važiuojančią į Lie
tuvą, — sakau aš.

— Aš maniau kad redak
cijos biznis sužinot kas į 
Lietuvą važiuoja ir pagar
sint, — sako ji.

— Kas ten spės sužinoti 
kas kur ką daro? Taigi ir 
apie tavo į Lietuvą važia
vimą niekas nieko nežino 
ir nepaskelbia. Yra daug 
Lietuvių kurie net pyksta 
jeigu jų kokio nors mažo 
ar didesnio prietikio Dir
va neaprašo, bet jie nesu
pranta kad reikia apie tai

Be jų nei į laivą nepri-

Didelis Chicagos Lietuvių 
Pirmyn Choras, Kaio Stepona
vičiaus gerai išlavintas, kuris 
šią vasarą Birželio 11 d. išva
žiuoja į Lietuvą ir Europą kon
certuoti, kviečiamas duoti Lie
tuviams koncertą per National 
Broadcasting Company tinklą, 
jeigu choras galės tą kvietimą 
išpildyti prieš išvažiavimą iš 
Amerikos.

Sąryšyje su šiuo, galima 
1 paminėti kad National Broad- 
j casting Company gali įvesti 
j net Tautines Dienas kas metą 
! per radio.

štai kokia to istorija:
Balandžio 16 d., šių metų, 

Dirvos redaktorius parašė Na
tional Broadcasting Company, 
New Yorke, laišką patiekda
mas šiuos pasiūlymus:

Įvesti per radio Tautines 
(visoms tautoms kurios turi 
tobulią muziką ir dainas) Die
nas, kuriomis butų duodama 
valandos ar nors pusvalandžio 
tos tautos muzikos ir dainų 
programai. Kiekvienos tautos 
žmonės gyvenanti Amerikoje 
kasmet tokios dienos lauktų 
kaip savo Tautinės šventės.

Lietuvių radio programui, 
pradžiai, Dirvos redaktorius 
siūlė pavartoti New Yorke gy- 

■ venančią Metropolitan Operos
• dainininkę Oną Kaskas, arba
• Kazio Steponavičiaus vadovau- 
; j jamą Pirmyn Chorą, iš Chica- 
> gos, kuris Birželio 11 dieną iš

plaukia į Lietuvą.

PASIŪLYMAS PRIIMTAS
Balandžio 25 d., Dirvos re

daktorius gavo sekančio turinio 
laišką iš National Broadcasting 
Company, Ine., iš New Yorko:

April 22, 1938
“Dear Mr. Karpius:

“Thank you for your let- 
ter of the 16th.

‘*When the New York 
World’s Fair gets under way 
we will probably have shows 
in eonneetion with the va- 
rious countries involved, so- 
mething along the line of the 
‘Nationality Days’ that you 
suggest.

“We are interested 
Lithuanian Chorus 
they sail in June. 
they be available on a 
day afternoon 
cago 
date?

in the 
before
Would 
Satur-

from Chi- 
and if so on what

“Cordially yours,
Phillips Carlin.”

y
Dirvos redaktorius, pažino

damas choro direktorių Stepo
navičių, žinodamas jo gabumus 
choro išlavinime, nesibijo pa
rekomenduoti Pirmyn Chorą 
NBC — tai žymiausiai Ame
rikos radio programų korpora
cijai, ir parekomenduoja Lietu
vos visuomenei 
chorą sutikti ir 
ti.

Jeigu choras 
radio programą
tant į Lietuvą, tuomi galės pa-

pasiruošti tą 
jo pasiklausy-

sutiks duoti 
prieš išvyks-

sirodyti ir visai Amerikos Lie
tuvių ir bendrai radio klausy
tojų miniai.

Kuomet choras duos radio 
koncertą be abejo apie tai bus 
plačiai pranešta musų spaudo
je.

Jeigu NBC įves Tautines 
Dienas, kuriomis duos įvairių 
tautų programus, be abejonės 
Lietuvių programuose turės 
progą pasirodyti visi geriausi 
musų chorai ir solistai.

Dirvietis.

TRUMPOS
P A S 1' A B O S
Rašo Jonas Valaitis

Lietuviu Radio vedėjas iš WMBQ 
Brooklyn, N. Y.

pas aulyje

Susišaudymo Vietoje
ietuvis Sargas yra Amerikoje Gimęs. — Keliai 

Apaugę Medžiais

VĖJUOČIAUSIA
vieta atrasta Mount Washing- 
ton, New Hampshire valstijo
je, šiaurinėje Amerikoje. Di
džiausias vėjas putė ten 1934 
metais Balandžio 12 d. — net 
231 mylią per valandą greitu
mu. Mokslo dirbtinas vėjas 
galimas pagaminti iki 500 my
lių per valandą jiegos.

ŠALČIAUSIA pasaulyje 
ta yra Kerkhoivansk, šiaurinia
me ruože, Rytų Sibire. Oficia
liai ten įregistruota šalčio 90 
laipsnių F žemiau zero.

vie-

Lietuviškai tas laiškas reiš
kia:

“Kuomet New Yorko Pasau
linė Paroda įsisiūbuos mes gal 
būt turėsim programus sąryšy
je su įvairiomis dalyvaujančio
mis tautomis, panašiai į Tauti
nes Dienas kaip tamsta pasiū
lote.

“Mes susiinteresavome tuo 
Lietuvišku Choru pirm jo iš- 

i plaukimo Birželio mėnesį. Ar 
tokiam miestui pridera, o galima butų juos gauti kurį 
ne tavo keistu ir pašiepian- šeštadienio popietį — iš Chi

cagos — ir jeigu galima tai 
kurią dieną?”

— Man labai gaila pono 
' Redaktoriaus laiko. Man 
Dirva užmokės tik kelionės 
kaštus ir aš Detroitą apra
šysiu, — sakau aš.

* — Nebūk paikas, gerb. 
Spragile. Detroitas yra di
delis ir svarbus miestas ir 

I turi būti aprašytas kaip 
tokiam miestui pridera,

čiu stilium. Tu gali nuva
žiavęs visą biznį sugadint: 
nepatiks tau vieno Lietu
vio ūsai, kito nosis, kito 

; skrybėlė; . nepatiks kokios 
! ponios ar panelės suknelė, 
' išjuoksi juos, ir sugadinsi 
' Dirvai biznį. Juk ten be- 
! veik visi yra Dirvos skai
tytojai, — sako jis.

— O, ne, aš taip nėra-ll'-, UO

šysiu: nieko nepeiksiu, tik

KAS Nori
Būrimo kortas, naujo išlei-1 
dimo su išspausdintais Lie-į 
tuvių kalba būrimais ant £ 
kožnos kortos, taipgi infor- $ 
macijas apie astrologiją iš-1 
siunčiam gavę dolarį. (20) ? 

t 
Adresuok:

JOHN ZRADA ;( 
1638 W. 18 St. Chicago, III. į

J* 4* 4* •J**}* 4* 4*4* 4* 4* 4*4* 4* 4* 4* 4* 4*

viską išgirsiu, — sakau aš.
—1 Ir girt negerai: pa- 

girsi kokį biznierių ant ku
rio žmonės pyksta, ar ke
lio žmoną, arba kurį kuni
gą prieš kurį parapijonai 
revoliuciją kelia, ir skaity
tojai pyks ne ant tavęs bet 
ant Dirvos. Iš kur tu su
žinosi paties Detroito isto
riją? Ten patys gyvento
jai daugumas nežino jos, — 
sako jis.

— Kitaip sakant, ponas 
Redaktorius visai nenori 
kad aš į Detroitą patek- 
čiau? Atsakyk aiškiai ir

KĄ CHORAS DARYS?
Su Pirmyn Choru susitarti 

turės patys NBC vedėjai, o die
ną paskirti galės pats choras. 
Apie tai Dirvos redaktorius 
pranešė choro direktoriui Ka
ziui Steponavičiui.

Taigi, jeigu 
■ paskirti dieną, 
po pietų, ir su 
visos Amerikos 
ketai bus pavaišinti gražiu Lie
tuviškų dainų programų.

Pirmyn Choras susideda di
dumoje iš Amerikoje gimusio 
ir augusio jaunimo, virš 50 
vyrų ir moterų, šio choro ke
lionė į Lietuvą yra pirmas or- 

j ganizuotas Amerikos Lietuvių 
i dainos nešimas į musų Tėvy
nės padangę.

choras galės 
kurį šeštadienį 
NBC susitars, 
Lietuviai neti-

trumpai. Iki pasimatymo, 
— sakau aš, ir išėjau sau.

— Iki pasimatymo, — 
sako jis.

Filmininkas Kazys Motuzas < 
šitaip tarp kitko rašo apie ap- ] 
silankymą pademarklinijo pun- i 
kte, kur įvyko susišaudymas ir 
kur Lenkas nušautas Kovo 11:

Su “Musų Vilniaus” redak- ; 
torium Babicku pasileidom au
tomobiliu į pademarklinijį už 
Alytaus. Diena nekokia buvo. 
Lijo nuo ryto ir vis laukėm 
kad nustos; kelias buvo slidus 
ir už Alytaus paslydom ir ant 
šono apvirtom į griovį, šiaip 
mes nieko nenukentėjom, bet 
naują mašiną aplamdėm.

Pirmiausia nuvykom į per
einamąjį punktą prie Uciehos, 
kur plentas nuo Merkinės eina 
Vilniun, kuris užtvertas spyg
liuotų vielų tvora ir visas plen
tas apaugęs ir žalias.

Iš tenai už kelių kilometrų 
(gal kokių 8) patekom į Tras- 
nykus, į tą incidento vietą, kur 
paskutinių įvykių visa pradžia 
buvo. Tenai radom rajono va
dą (pasienio policijos) ir vieną 
iš tų sargybinių kuris dalyva
vo tame susišaudyme su Len
kais.

Mūsiškių buvo trys, o Lenkų 
dvylika tada kada įvyko susi
šaudymas tą ndemtą Kovo 11 
d. rytą apie penktą valandą. 
Mes kaip tik apžiūrėjom tas 
vietas kur Lenkų kareivio bu
vo pereita musų pusėn ir už 
krūmo esančio daugiau 17 me
trų musų pusėje jis paleido 
šūvį į musų sargybinį, kuris 
stovėdamas apie 10 metrų nuo 
krūmo vos negavo pats kulkos 
ir atsišaudydamas pataikė ir 
sužeidė Lenką.

Iš tų trijų mūsiškių kurie 
dalyvavo tą rytą, vakarykštis 
sargybinis, kuris aprodė mums 
visas vietas suteikdamas paai
škinimus, keista, yra gimęs 
Amerikoje, Mahanoy City, Pa., 
ir jo vardas Vaitkus (prieš ka
rą su tėvais sugryžęs Lietu
von).

LENKAS NEGALĖJO PA
KLYSTI

Lenkų sargybinis aiškiai ma- 
1 tyt negalėjo paklysti kaip Len

kai pradžioj teisinosi. Nufil- 
mavom visas vietas, nors die
na labai debesuota buvo ir vi- 

• są laiką lijo.
i Po to pavažiavom Perlo j aus 

pusėn, kur antra miestelio da
lis užimta Lenkų. Pasakoja 
sargybiniai kad Lenkai buvo 
sutelkę tolumoj matomame 
miške nemažai kariuomenės. 
Ypač daug šarvuočių ir kavale
rijos.

Po to temstant pasiekėm Va
rėną. čia taip pat antra dalis 
miesto už Merkio upės yra 
Lenkų pusėje. Tos pačios ži
nios kaip ir apie Perlojų su 
Lenkų kariuomenės sukoncen
travimu.

Gražu buvo išgirsti kada 
anoje pusėje Merkio pamatėm 
ateinant moterį pasisemti su 
kibiru vandens, kai ji, pasisė- 
mus pasikėlė šlaitu aukštyn ir 
užėjus už namų, pasigirdo jos 
balsas, Lietuviškai barant sa
vo vaikus. Jausminga buvo 
klausyti.

Apie vidurnaktį pasiekėm 
Kauną, visi šlapi, purvini.

Buvau ir už Vievio, ką noriu 
rytoj dar pakartoti. Nuo ge
ležinkelio pylimo jau visos di-

dėlės užaugusios per 18 metų 
pušelės nurautos ir jau tiesia
mas senas kelias. Musų pusė
je dirba 30 darbininkų; Lenkų 
pusėj apie pora šimtų. Jiems 
yra daugiau taisomo kelio. Iš 
anos pusės pasigirsta vienas- 
kitas žodis Lietuviškai iš dar
bininkų. Tai vietiniai gyven
tojai ir Vilniaus bedarbiai. Jie 
nori arčiau prieiti prie sienos, 
bet Lenkai sargybiniai nepri
leidžia.

Pasakoja kad Kovo 18 d. čia 
buvo sutraukta ypatingai daug 
kariuomenės. Tą dieną demon
struodami per patį rubežių 
praskrido 18 Lenkų lėktuvų. 
Kovo 19, prieš pat priimsiant 
ultimatumą, pasirodė 40 lėktu
vų. Nemažai buvo tankų ir ka
valerijos.

Bet ir Lietuviai nemiegojo, 
kam reikėjo.

Dabar parubežiuose žmonės 
kalba kad bus lengviau, ypač 
iš anos pusės Lietuviai tikisi. 
Bet ne vienas pasienyje gyven
tojas žino kad mes Vilniaus 
neišsižadėjom.

KAUNIEČIAI GRA
ŽIAI PRIIMS AME

RIKIEČIUS

yra 
Pa-

vieta
Afrikoj, 
įregistruotas

KARŠČIAUSIA
Azizia, šiaurinėj 
vėsyje karštis 
136 laipsnių F.

Amerikoje, Kalifonijoj, Mir
ties Slėnyje (Dead Valley) į- 
registruota 134 laipsniai kar
ščio.

DR. ALEX CARROLL ir 
lakūnas Lindbergh išrado gu- 
minę-dirbtiną širdį, kuri pa
keis žmogaus tikrąją širdį. Tas 
išgelbės širdies liga sergančius 
nuo ankstyvos mirties.

vauja muzikos mokyklą, di
džiausią pasaulyje, su 200,000 
mokinių! Kiekvieną sekmadie
nį klausome simfonijos kurioje 
dalyvauja su muzikos instru
mentais 100,000 muzikantų! 
Tai daroma per radio! Tas 
stebukladaris yra Dr. Joseph 
E. Maddy. Jis 18 metų atgal 
pradėjo muziką mokyti Rich- 
mond, Ind. Jis pirmiausia su
organizavo miestelio orkestrą. 
Vėliau organizavo orkestrus 
kituose miestuose, bet vis skur
džiai gyveno. Pagaliau 
dėjo dirbti per radio, 8 
atgal jis nuėjo į vietinę 
stotį ir pasiūlė mokyti 
nius muzikos per radio.
ties vedėjai su tuo sutiko.
jo pamokos per radio tęsiamos 
iki šiai dienai. Jos girdimos 
iš 60 stočių visoj Amerikoje. 
Jo mokymo metodas paprastas. 
Vietoje sausai lavintis, jisai 
griežia populiarikas melodijas.

pra- 
metai 
radio 
moki-

Sto- 
Ir

taikan- 
numa- 

karalių

BRITAMS su Italija 
tis, apkalbant Etiopiją, 
tyta buvusį Etiopijos 
Haile Selasse pavadinti Rytų
Indijos Princu, duoti jam tei
sę valdyti dalį Etiopijos, ir ji 
skaityti Italijos

KAUNAS. — Kad Kauno vi
suomenė, Kauno miesto ir prie
miesčių namų ir butų savinin
kai labiau susirūpintų atvyks
tančių vasarą į Lietuvą užsie
niečių svečių sutikimu, šiomis 
dienomis Kauno miesto burmi
stras Antanas Merkys išleido 
tokį atsišaukimą:

“Į KAUNO VISUOMENĘ
“Visa Lietuva šymet mini 20 

metų laisvės sukaktuves. Šių 
sukaktuvių didingos šventės 
nuotaika gyveni ir už Lietuvos 
sienų po platųjį pasaulį išblaš
kyti Lietuviai, kurie savo se
nosios tėvynės prisirišimui su
tvirtinti gausiai aplankys Lie
tuvą, drauge ir Kauną. Kad 
atvykusių pasaulio Lietuvių ge
ra nuotaika butų sustiprinta, 
Kauno visuomenė prašoma pa
rodyti savo nuoširdumą 
čiams paramą.

“šią vasarą Kaune
daug įvairių iškilmių, į kurias 
atsilankys gausiai svečių. Kiek
viena proga, kuomet įvykda
vo didesnės šventės, Kauno 
svečiams tekdavo pakelti dide
lio vargo: mes dar neturime 
pakankamai viešbučių, nakvy
nės namų, kur galima butų 
bent nakčiai prisiglausti.

“20 metų Lietuvos Nepri
klausomybei Minėti Komiteto 
suorganizuotas Kauno Butų 
Informacijos Biuras, kreipsis 
į Kauno gyventojus užregis
truoti liekamus 
saros svečiams.

“Gerbiamoji 
menė prašoma
brangius svečius, kiek galimy
bės leidžia susispausti savuo
se butuose ir pasiruošti priim
ti kad ir už nustatytą atlygi
nimą Vasaros Kauno iškilmių 
svečius.

“Didžiųjų iškilmių metu pa
rodytas Kauno visuomenės 
nuoširdumas svečiams jungs 

' mus į stipresnę ir vieningesnę 
’ Lietuvių Tautos šeimą.”

valdininku.

AMERIKOS oro laivynas pa
siruošęs šią vasarą paštu suar
tinti Europą su Amerika, įve
dant nuolatinį pašto orlaivių 
susisiekimą. Lietuviams šis 
patarnavimas labai daug pa
gelbės, nes musų nei spauda 
nei radio programų davėjai te
legramų negali gauti greitų ži
nių iš Lietuvos, dėl brangumo. 
Iki laiškai ar laikraščiai mus 
pasiekia, dabar užima apie dvi 
savaites laiko. Prie šių dienų 
gyvenimo sąlygų žinių greitas 
negavimas sudaro didelę spra-

antradienį, dr
ugio Michigan

KIEKVIENĄ
namiškas, mažo 
Universiteto profesorius vado-

STOS VASAROS

Ekskursijos
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Birželio-June
Iš New Yorko į Kauną arba Klaipėdą

S. S. AQUITANIA Birželio-June
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S. S. GRIPSHOLM Liepos-July 1
Iš New Yorko per Gothenburgą į Klaipėdą

S. S. AQUITANIA Liepos-July
Per Cherbourg į Kauną arba Klaipėdą

Naudokites Dirvos Agentūros 
Patarnavimu

16

šios ekskursijos yra rengiamos sąryšyje su Lietu
vių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje, visos yra 
tos sąjungos valdybos užgirtos ir remiamos, tokiu budu 
bent-kuria šių ekskursijų keliavimas jums patiks.

DOKUMENTŲ reikale kreipkitės į Dirvos Agentū
rą tuojau. Jums reikalinga gauti Lietuvos arba Ame
rikos pasas, gryžimo leidimas ir visokios informacijos.

TAIPGI, Dirvos Agentūra aptarnaus jus jeigu tu
rit išvažiuoti bent kuriuo kitu meto laiku, visais laivais 
ir visomis linijomis. g

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

M

Dienos Klausiniais i
APSIDAIRIUS

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

Rašo Vyt. Sirvydas.

VISKAS EINA PO SENOVEI
pO priėmimo Lenkijos ultimatumo, Lietuvoje gyveni- 
1 mas ir nenoromis pasviro į šiokias-tokias naujas vė
žes. Tai yra santikiavimas su Lenkais, ant kiek jis Lie
tuviams bus reikalingas. Kiek žinoma, Lietuviai nusi
statę prieš Lenkus ir į jokius draugingumus su tokiais 
kaimynais kurie pavartojo kumštį priversti mus santi- 
kiauti su jais, nesigilins.

Karas nekilo, persikeitė tik vyriausybės dalis ir 
tuomi baigta. Visa tauta sukrutus ginkluotis, siunčia 
aukas ginklų fondui iš visų užkampių. Kauno politikie
riai išleido savo “proklamaciją” su tam tikrais pasiūly
mais. Jie matyt norėjo, Lietuvių-Lenkų naujo inciden
to proga, grąžinti Lietuvai senus partijų laikus. Tas 
jiems tuo tarpu nevyksta atsiekti. Tai yra jų noras 
ineiti į valdžią, ir, suprantama, po senovei barnius ves
ti, tąsytis už savo partijų vežimėlius.

Naujasis Lietuvos ministras pirmininkas, Kun. V. 
Mironas, į tokius partijų vadų reikalavimus koalicinės 
(iš įvairių partijų narių sudėtos) valdžios pasakė: “šią
dien Lietuvoje ne koalicija bet konsolidacija reikalinga”. 
(Konsolidacija reiškia didesnis sujungimas, sutelkimas.)

Valstybės Prezidentas Antanas Smetona taip pat 
pareiškė: “Visos pažiūros turi nusilenkti tautos vieny
bei, siekiančiai išlaikyti ir apsaugoti tautos laisvę”.

Visi kurie jieško ir nori koalicinės valdžios lai pa
sižiūri ką komunistų ir socialistų koalicija (arba bend
ras fontas) davė Prancūzijai: jie valdė per du metu, ir 
didelę valstybę iš galingos nuvarė veik nuo koto, šalis 
nusmuko finansiškai, ekonomiškai, politiniai ir visaip ki
taip. Prancūzijai išgelbėti iš to krizio kokį užtraukė 
komunistų-socialistų koalicija, prisiėjo pavesti vyriau
sybę vienos* partijos globon ir suteikti ministrui pirmi
ninkui beveik diktatoriškas teises trijų mėnesių laikui.

#

C U DĖJUS į daiktą Amerikos Lietuviškų srovių sta- 
tomus Lietuvos vyriausybei reikalavimus, prieini 

išvados kad incidentas su Lenkais paliko viską po se
novei: kaip pirmiau taip ir dabar, tik karštesnių užsi
degimu, giedama ta pati giesmelė prieš Lietuvos vyriau
sybę: tos partijos kurios neturi Lietuvos valdžioje vie
tų, jų jieško, o jų draugai čia Amerikoje juos remia.

Be kitų dalykų, dabar daroma Lietuvai visokių pri
metimų. Vieni prikaišioja kam Lietuvos vyriausybė se
niau nesusitaikius su Lenkais be to žiauraus ultimatu
mo. Bet laikraščių skaitytojai turėtų atsiminti kokius 
priekaištus spauda darė prie kiekvieno keno nors Lietu
voje pareikšto žodžio apie susitaikymą su Lenkais. Jei 
tik kur kas krepštelėjo į taikymosi linkmę, tuoj buvo 
baisiai rėkiama buk jau norima “Vilnių parduoti Len- į 

kams”, “visą Lietuvą pavergti ponams” ir tt. ir tt.
Galima įsivaiduoti koks žiaurus riksmas butų buvęs 

pakeltas jeigu dabartinė Tautinė vyriausybė butų susi
taikius su Lenkais!

Dabar, po incidento, kiekvienas “mandras” ir daro 
išvadas apie “galėjimą susitarti” be ultimatumo....

¥ ¥ ¥

Nekurie musų laikraščiai dabar daro visokiausių iš
vadų iš to fakto kad Kaune, valdiškose vietose, atsiradę 
vienas-kitas asmuo kurie patyrę apie Lenkų grasinimą 
Lietuvai, bėgę rašytis į kokią ten Lenkų organizaciją.

Tas labai negerai, tačiau tas taipgi išėjo į gerą: pa
aiškėjo, be jokių nuostolių, kurie yra priešai, kurie drau
gai. Kitokiu atveju, jie gal butų galėję padaryti daug 
blogb, dabartiniu, jie tik išsidavė kas jie tokie, ir jais 
lengvai atsikratyta.

Kad priešų, šnipų ir išdavikų yra visur tą žino ir 
tie kurie apie tuos Lietuvos ponelius garsiai rėkauja. 
Jų yra visur: visose valdžiose, visose partijose. Komu
nistai turi bėdą su jais Rusijoje, ir tokių negeistinųjų 
atsikratymui Stalinas veda visuotinas žmonių skerdynes. 
Tokių klastingų žmonių randama nuo valdžios įstaigų 
iki paprasčiausių parapijų. Štai mes Amerikoje turime 
prie Lietuviškų parapijų prisišliejusių visokio plauko 
gaivalų, kurie parapijonų tarpe sukinėjasi ir net dar
buojasi todėl kad gali žmones apgaudinėti, išnaudoti, iš 
jų sau gyvenimą daryti. *

Taigi nesidžiaugkit kad tautinės vyriausybės val
diškose vietose atsirado priešų, kurie kaip žiurkės pavo
jaus laike iš urvų išlindo. Pažiūrėkit ir rasit tokių gai
valų ir savo eilėse.

SOCIALISTAI GRŪMOJA 
SLA. SEIMUI

Tėvynės 16-me numeryje 
rašoma:

“Naujienos 1-me pusla
pyje, colinėmis raidėmis, 
sensacingai skelbia nepa
prastus laimėjimus sekan
čio SLA. Seimo atstovų 
rinkimuose. Iš to nepa
prasto Naujienų džiaugs
mo išrodytų lyg kad SLA. 
Seimo atstovų sudėtis reik
štų joms laimėjimą ar pra
laimėjimą. Tuo tarpu SLA. 
Seimas šaukiamas vien pa
ties Susivienijimo reikalų 
aptarimui ir nieko bendra (njos

^ŠYMET ITALAI išleido 
i paskutinį savo enciklopedijos' 
tomą (35-tą, raidės VEG-ZYG).! 
Enciklopedijos leidimas nėra 
lengvas darbas net tokiai skait-Į 
lingai ir mokslininkais turtin
gesnei tautai kaip Italai. Kai-! 
bos apie Lietuviškos enciklope-, 
dijos leidimą pas mus pakilo; 
(Amerikoje) 1910-1911 metais,: 
kada Gabrys Tėvynės Mylė
tojų Draugijai siūlė ją leisti. 
Paruošė planus ir “Lietuvos” j 
leidėjas Olšauskas. Lietuvos ■ 
veikėjai tylėjo, nes Lietuva ne
buvo laisva. Tik po karo, regis, 
1932 metais prasidėjo rimtas 
darbas enciklopediją leisti, šią-1 
dien Lietuvių enciklopedija at
sivarė iki šešto tomo ir raidėsi 
J. Didesnė darbo dalis dar prie-Į 
šakyje. Gaila kad enciklope- 

; redaktoriai neprisiuntė

NAUJOJI LIETUVOS VALDŽIA
(Dalies jų atvaizdai tilpo pereitame numeryje, kiti telpa šiame)

SU jokio laikraščio intere- į žmogaus Amerikon rinkti ir tik- 
sais neturi ir neprivalo tu- rinti žinias apie Amerikos Lie-
rėti.”

Iš tų Grigaičio rėkavimų 
ir didelio džiaugsmo reikia 
manyti kad senis prie ko 
nors klastingo SLA. Seime 
rengiasi ir bandys prava
ryti.

SLA. narių pareiga yra 
žiūrėti kad tokių aklų sro
vinių užsidegėlių norai bu
tų sutramdyti ir kad Sei
me darbas turėtų būti dir
bamas visų Lietuvių išeivių 
gerovei ir organizacijos la
bui, o ne vieno ar kelių pa- 
trakėlių užgaidoms prava
ryti.

MARGUČIO 10 METŲ
Margutis, komp. A. Va

nagaičio leidžiamas dainų 
ir juokų žurnalas, Balan
džio mėnesį sugyveno 10 
metų 'amžiaus. Margutis 
pasisekimą turi.

Šį pavasarį Margutis net 
pasididino, įvedė gausesnį 
Anglišką skyrių, ir spaus
dinamas ant maišytos spal
vuotos popieros.

Ilgiausių metų Margu
čiui, ir geriausios sveika- 

|tos Vanagaičiui!

tuvius. Pirmuose enciklopedi
jos tomuose tų žinių maža, 
daug kas pertrumpai aprašyta.

MAŽOS valstybės Šveicarijos 
spauda gražiai atsiliepė apie 
Lietuvą jos krizio valandoje 
su Lenkais. “Lietuviams nėra 
reikalo gėdytis šios valandos. 
Tai buvo Europos kaltė, bet ne 
mažos narsios tautos nedrąsu
mas, kad susidarė šitokia si
tuacija. Dabar kada yra įtem
ptas pavojus, reikia iš šio 
ginčo eigos pasimokyti. Visų 
kraštų atsakingieji valstybės 
vyrai šiandien turi kur kas 
daugiau negu kitados imtis 
realinės politikos. Reikalingas 
atsargumas ir šaltas kraujas.”

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
Spaudos ir švietimo Skyrius 
buvo-paskelbęs konkursą trims 
geriausiems veikalams. Pir
mą premiją laimėjo veikalas 
SIGNALAS, ku«į parašė Jonas 
Laucius. Antras — NEPRA
ŠYTI SVEČIAI, kurį parašė 
Panevėžio Žilys, ir trečias — 
GELEŽINIS TREJETAS, pa
rašytas Šiaulių Dovidaičio.
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Pavojaus valandoje pasirodo kas tavo draugas, kas 
priešas. Tie keli gaivalai parodė kas jie tokie yra. Pa
rode taip pat ir kitų Lietuvos partijų vadai kas jiems 
rupi, kada tauta ir valstybė atsidūrė pavojuje.

Šitas ilgas straipsnis rašoma musų pilkajai visuo
menei, kad pasimokytų, suprastų ir galėtų permatyt 
kas yra mušti tautos tikri darbuotojai, kas politikuoto- 
jai, kas išnaudotojai, kas atsidavę Tėvynės reikalų žiū
rėtojai. Mokėkit juos atskirti ir jus jokie rašymai, ži
nios, “atidengimai” ir melagystės nesuklaidins.

japonuos Redos
Japonija pradėjo jausti 

sunkią karo naštą su Kini
ja. Jos būdos namie didė
ja, pradėjus nesisekti Ki
niją užkariauti. Žmonės 
Japonijoje nerimsta, nežiū
rint valdžios pastangų tik-

i rinti kad nesisekimas Ki
nijoje esą tik propaganda.

Viskas ką Japonijos lai
kraščiai rašo tai kad “Ki
nų atakai atmušti”. Reiš
kia, Japonai jau niekur ne
dali atakuoti, tik bando at
silaikyti.

Į LIETUVIŠKĄ KALBĄ
(A. JAKŠTAS)

Nors žudė ir krimto
Tave praeitis atsidėjus,

Tu amžių gal šimtą
Savaip nepaliauni skambėjus,

Ir metais senutė
Vis grožiu jaunystės tebžydi,

Net ponai atkutę 
Dailumo mums tavo pavydi.

O kalba gimtoji,
Gyvuok gryčioj vargšo žmogelio;

Mergaitės dainoje
Ir pasakoje žilo senelio!

It balsas šventųjų
Netilk niekad Dievo namuose,

Draugijoj jaunųjų
Skambėki pervasar laukuose.

Viduj klebonijos
Sau vietą užimti skubėki;

' Į rumus ponijos 
Sugryžti vėl nesidrovėki.

Per kiaurymę stogo
Pažvelgk kaip bajorai gyvena;

Nevelyk jiems blogo,
Bet tark: O vaikučiai jus mano!.

Ir lai nuo to laiko
Pamyli Tave Lietuvoje —

Nuo seno lig vaiko,
Kas turi tik protą galvoje.

Ir meilės tos gale
Lai toliai nesilpsta, nei mainos,

Kol švies mums saulelė,
Kol paukščiai čiulbės savo dainas!
(šios Adomo Jakšto eilės yra iš 1907 me

tų. Kaip atmenate, Jakštas mirė kelios savai
tės atgal. Kitos jo eilės, “Daina Prasčiokėlio 
Nemokančio Rašyti”, tilpo trumpas laikas at
gal.—Red.)

JUOZAS TONKŪNAS
PULK. SILVESTRAS LEONAS

INŽ. JOK. STANIŠAUSKIS

KOVO 24 d. vakare Ministerio Pirmininko pa
vaduotojas Inž. Stanišauskis, pavestas Mi

nisterio Pirmininko Juozo Tūbelio, Valstybės 
Prezidentui įteikė Ministerių Kabineto atsista
tydinimą, kuris Valstybės Prezidento buvo pri
imtas.

Valstybės Prezidentas naująjį Ministerių 
Kabinetą tą patį vakarą pavedė sudaryti vy
riausiajam kariuomenės kapelionui Kun. Vladui 
Mironui. Tą pat dieną, Prezidentas Smetona pa
tvirtino Vlado Mirono sudarytą Ministerių Ka
binetą. čia paduodame naujųjų ministerių ne
ilgus aprašymus, susipažinimui su jais:

nuo 1934 m. — susisiekimo ministeris. Pasku
tiniu metu pavadavo susirgus į Ministerį Pirmi
ninkų Juozų Tubelį.

DR. STEPONAS BIEŽIS - GEDI- 
MINO ORDINO KAVALIERIUS

didelių 
iškilo, 
minis- 
įverti-

Ministeris Pirmininkas Kun. VI. Mironas 
gimęs 1880 m. Panemunio parapijoje, Kuodiškių 
vienkiemyje, Rokiškio apsk. Pabaigęs Petra
pilio kunigų akademiją, keliolika metų kunigavo 
Vilniaus krašte. Prieš karą energingai dirbo už 
Lietuvių teises Vilniaus krašte ir daug prisidė
jo prie Lietuviškos spaudos organizavimo. Vo
kiečių okupacijos metu kėlė nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymo idėją, Vilniaus kon
ferencijos buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą ir 
kaip jos narys pasirašė Lietuvos nepriklauso
mybės aktą. Pirmaisiais nepriklausomybės me
tais su paskaitomis lankėsi Amerikoje. 1926 
metais buvo išrinktas į III Seimą. 1929 m. pa
skirtas vyriausiu kariuomenės kapelionu.

Ministeris Pirmininkas Mironas dalyvauja 
daugelyje kultūrinių ir visuomeninių organizaci
jų. Jis yra didelės energijos ir plačios orienta
cijos veikėjas.

Užsieniu Reikalų Ministeris Stasys Lozoraitis 
gimęs Kaune 1898 metais. Aukštesnį mokslą 
baigė Voroneže, laike karo, o aukštąjį mokslą 
ėjo Berlino universitete. 1918 m. pradėjo Lie
tuvos valstybinę tarnybą. Turėdamas 
diplomatinių gabumų, greitai tarnyboje 
1934 m. buvo paskirtas užsienių reikalų 
teriu. Jis kaip diplomatas aukštai yra
namas ne tik Lietuvoje bet ir užsieniuose.

švietimo Ministeris Prof. Juozas Tonkūnas 
gimė 1894 m. Stačiūnų kaime, Pasvalio vaisė., 
Biržų apskr. Aukštąjį mokslą baigė Maskvos 
žemės ūkio akademijoje. Sugrįžęs į Lietuvą 
organizavo partizanus kovoms prieš bolševikus. 
1922 m. buvo žemės reformos departamento di
rektorius, 1924 m. — Lietuvos universitete 
agronomijos katedros docentas. Vėliau perėjo 
profesoriauti į Dotnuvos žemės ūkio akademiją, 
1928 m. paskirtas akademijos rektoriumi, o 
1934 m. švietimo ministerių. Prof. J. Tonkūnas 
yra plačiai pasireiškęs ir spaudoje.

Vidaus Reikalu Ministeris Pik. Silvestras 
Leonas gimė 1894 m. Leskavos kaime, Veiverių 
vals., Marijampolės apsk. Aukštuosius teisių 
mokslus baigė V. Didžiojo Universitete. 1916 
m. buvo mobilizuotas į Rusų kariuomenę, o 
1919 m. pradėjo tarnauti Lietuvių kariuomenėje 
ir dalyvavo visuose nepriklausomybės karuose.
1925 m. pasitraukė iš kariuomenės ir dirbo 
teisme, buvo taikos teisėju, vėliau apygardos 
teismo teisėju ir, pagaliau, Kauno apeliacinių

! rūmų teisėju. 1934 m. vėl įstojo į kariuomenę 
j ir buvo paskirtas kariuomenės teismo pirmi- 
j ninku. Pik. S. Leonas yra žymus juristas.

Susisiekimo Ministeris Inž. Jokūbas Stani- 
■ šauskis gimė 1892 m. Pasludžių k., Švėkšnos v., 
Tauragės apskr. 1917 m. pabaigė Maskvos in
žinierių geodezininkų institutą ir keletą metų 
tarnavo įvairiose Rusijos įstaigos. 1920 - 1925 
m. buvo Dotnuvos žemes Ūkio Technikumo mo- 

| kytoju ir viccedirektorium. 1925- 1926 m. — 
1 Dotnuvos žemės Ūkio Akademijos lektorius,
1926 m. žemės tvarkymo departamento direk
torius, 1927 m. — žemės reformos valdybos val
dytojas, 1928 - 1934 m. — Kėdainių aukštesnio
sios kulturtechnikos mokyklos direktorius, o

Dr. Steponas Biežis
žmogus nuoširdžiai dalyvaudamas visuo

menės judėjime bei savo tautos veikloje, susi
laukė ne tik Lietuvių visuomenės bet ir valsty
bes įvertinimą, štai Amerikos Lietuvių visuo
menei gerai žinomas Chicagietis, Dr. Steponas 
Biežis, šiomis dienomis susilaukė pagarbos*iš 
Lietuvos valstybės už jo darbuotę Lietuvybės 
labui. Lietuvos Valstybės Prezidentas, 20 me
tų nepriklausomybės sukakties proga, apdova
nojo jį III laipsnio D. L. K. Gedimino Ordinu.

Dr. Steponas Biežis yra kilęs iš Panevėžio, 
kur baigė keturių metų realinės mokyklos kur
sus. Lankydamas minėtą mokyklą jis platino 
Lietuvišką literatūrą Lietuvos žmonėms, už ką 
Rusų žandarai buvo jį suėmę ir uždarę Panevė
žio kalėjime. Pasitaikius progai, jis iš 
mo pabėgo ir atvyko į Ameriką.

Turėdamas ne tik palinkimą bet ir 
kimą moksle, jis pasiryžo dar mokytis, 
į Valparaiso Universitetą, kurį 1912 metais bai
gė su B.S. laipsniu. Studijuodamas minėtame 
universitete, jis mokino studentus Lietuvių kal
bos, literatūros ir istorijos. Taip pat redagavo 
Lietuvių studentų leidžiamą žurnalą “Jaunimo 
Sapnai ’. Paskui įstojo į Loyola Universiteto 
medicinos fakultetą Chicagoje, kurį baigė su 
pasižymėjimu 1916 metais.

Iškilus pasauliniam karui, 1917 m. Gruo
džio mėnesį Dr. Biežis liuosnoriai įstojo į Suv. 
Valstijų kariuomenės medikalį skyrių pirmo lei
tenanto laipsniu; iš tarnybos gryžo 1919 m. Bir
želio mėnesį. Būdamas kariuomenėje mūšio lau
ke Prancūzijoje padarė šimtus įvairiausių ope
racijų sužalotiems kareiviams. Buvo medikalio 
štabo nariu Frances Willard ligoninėje Chicago
je nuo 1919 iki 1928 metų. Dabar yra Lietu
vių šv. Kryžiaus ligoninės vyresnysis chirurgas.

Už savo gabumą medicinoj ir chirurgijoj, 
jis 1931 metais įgijo narystę garsioje Amerikos 
chirurgų draugijoje — Ameriean College of Sur- 
geons. Rodos tai pirmas Lietuvis medikas įgi
jęs minėtą narystę.

Eidamas pirmininko pareigas Lietuvai Gel
bėti Draugijai, žymiai pasidarbavo Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui, važinėjo po kolonijas agi
tuodamas ir rinkdamas aukas Lietuvai. Per ke
turis metus redagavo medicinos žurnalą, Gydy
tojas. Tankiai rašė ir rašo Amerikos Lietuvių 
laikraščiuose tautos ir sveikatos reikalais. Per 
pastarus trejus metus buvo aktyvis valdybos 
narys Amerikos Lietuvių Sporto Komitete.

Balandžio 27 d., Dr. Steponas Biežis, iškil
mingame bankete surengtame Shoreland biešbu- 
tvje, Chicagoje, Lietuvos Konsulo Chicagoje ap
dovanotas minėtu ordinu.

Adv. Jonas Bagdžiunas-Borden.

kalėji-

pasise- 
Įstojo
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Paniekintoj i . MANO

PASTABOS
(Tęsinys iš pereito nr.)

Vakaro metu aš jį nunešiau į prieglaudą, 
apie kurią girdėjau. Vedėja buvo prielanki ir 
geros širdies. Nėra abejojimo, jai teko daug 
panašių nuotikių girdėti. Kaip buvo nebuvo, 
ji patikėjo mano pasakai buk vyras mane ap
leido, ir susiderėjome dėl Arturuko. Ji pasakė, 
galėsiu jį matyto sykį savaitėje.

Prispaudžiau jį kietai-kietai prie savo kru
tinės, ir jis išbudo; mieguistas nusišypsojo ir 
vėl užmigo.

Tamson iškeverzojau lyg akla, širdis, tar
tum, plyšti norėjo. Jutau, jis laipsniškai nutols 
nuo manęs. Tat kam beliko gyventi — dabar, 
kada visai vienui viena palikau?

Tačiau, gyventi turėjau, jei ne savo labui 
tai Arturuko. Gana lengvai susiradau darbo 
krautuvėje. Valandos, tiesa, buvo ilgos, darbas 
nuobodus, tačiau uždirbau gana ir sau ir vaikui.

Su niekuo nedraugavau. Dėl vieno vyro 
neširdiškumo mano širdis pyko ant visų vyrų. 
Smagumams neturėjau noro.

Vienintelis mano džiaugsmas buvo, sekma
dienio sulaukus, vieną valandėlę savo kūdikį 
pamatyti, ir jį savo rankose paglamonėti. Bet 
jis rodėsi mane veik pamirštąs. Kaip gi galė
jau tikėtis, jis mane atmins? Juk jis toks ma
žutis buvo, šie atlankinėjimai sekmadieniais 
man dažnai daugiau širdį apkartindavo negu 
pradžiugindavo.

Prabėgo du metai. Arturas buvo puikus 
berniukas, ir prieglaudoje labai mylimas. Prie 
manęs jis artindavosi nedrąsiai. Mačiau, jis 
labiau prie slaugių linko negu prie manęs. Juk 
jis jas kasdien matė; o aš jam tik reta viešnia 
buvau. Mano širdį piktas pavydas užėmė.

Ir, štai, vieną dieną, prieglaudos vedėja 
mane pasišaukė vieną į savo kambarį. Jos 
veidas buvo rimtas.

— Joniene, — ji tarė, — ką sakytumėte 
jei kas panorėtų jūsų Arturuką sunum pasi
imti?

Mano širdis staptelėjo, ir tuoj pradėjo kuo- 
smarkiausia plakti. Norėjosi šaukti: “Ne, ne. .. 
ne!” Bet lupos liko nebylios. Laukiau.

— Randasi vyras kuris jo nori — ji toliau 
pasakojo. — Jis nevedęs, turtingas, bet, sakosi, 
esąs vienui vienas pasaulyje it pirštas. Jis ber
niukui suteiktų visų progų gyvenime. Gali bū
ti tikra, berniukas butų gerai aprūpintas.

Susvyravau, tačiau, kas toks didesnis, negu 
aš, privertė mane sakyti:

— Jei tai išeis mano kūdikiui naudon, su
tiksiu.

— Smagu tai girdėti, — ji balso nekels- 
dama tarė: — To vyro vardas, jis man sakė, 
buvo Pilypas Aštonas. Gyvenąs dideliame name 
turtingoje miesto dalyje.

— Jis tik vieną sąlygą stato, — ji man 
toliau pasakojo. — Tu turi atsisakyti visų ir 
visų teisių nuo vaiko. Ar sutiksi?

Atsakyti, taip kaip atsakiau, buvo sau 
mirties nuosprendį pasirašyti. Bet savo parei
ga jutau pamiršti save, todėl tariau:

— Sutinku ir su tuo.
Aštonas sakėsi nenorįs Arturuko motinos 

sutikti, tačiau, siūlė jai duoti pinigų. Atsisa
kiau. Man išrodė, tai savo duną ir kraują par
duočiau.

Visi formalumai buvo gerai atlikti ir atė
jau paskutinį sykį su Arturuku atsisveikinti. 
Aš pagriebiau jį į rankas ir, smarkiai-smarkiai 
ašarodama, bučiavau. Po to, skubinai iš kam
bario išlėkiau, ir man rodėsi, širdis tikrai plyš.

Neįsivaizdinau kaip sunku tai bus, bet jau 
buvo pervėlu. Manyje kas tai truko. Nemiela 
buvo darbas, ir nesykį buvau barama dėl nevy
kusio atlikimo.

Sunkiausia, būdavo, sekmadieniais. Pripra
tau, sutemus, eiti į turtingųjų miesto dalį ir 
ten patamsėję stovėti, žiūrėdama į namą, kuria
me dabar Arturukas gyveno. Nematydavau nei 
jo, nei jo naujo tėvo. Policininkas, mane paste
bėjęs, šiurkštokai sykį pavarė tolyn. Gryžau į 
savo nykų kambarėlį. Mano gyvenimas buvo 
tuščias — tuščias.

Kalėdoms pirkinėjimų susigrudimui pasi
baigus, mane iš krautuvės atleido, nes, sako, 
mano darbas nebūdavęs ganėtinai gerai atlie
kamas. Tas tada man nebuvo svarbu, nes nie
kuo nebesidomėjau. Per keletą savaičių net 
darbo nebandžiau pasi j ieškoti.

Sykį nusipirkau laikraštį ir ėmiau skaityti 
skiltis, kur skelbiasi darbininkų reikalaują. Pa
sižymėjau keletą, ir jau rengiausi laikraštį į 
šalį atidėti, bet pamačiau tą, kas mane privertė 
viską pamiršti. Mažas tai skelbimukas, bet jis 
sakė:

Reikalinga — auklė mažam berniukui. Re
komendacijos reikalingos. P. Aštonas, Nr. — 
šiaurės Kranto gatvė.”

Tai namas kuriame mano vaikutis gyveno! 
Mintis kas iš šito išsivystyti gali, net man kva
pą užgniaužė. Sakykime, nueisiu aš tam darbui 
siūlytis. ...

Aštonas mane juk niekad nėra matęs. Ta
čiau, buvo ir kliūčių. Viena, neturėjau reko
mendacijų. Antra, Arturukas, mane pamatęs, 
nejučiomis mano paslaptį atidengs. Jis jau 
buvo daugiau, dviejų metų ir mokėjo daug žo

džių tarti. Tegul jis tik surinka- “mama!” ir 
to užtektų nuožvalgoms bei klausinėjimams.

Motinos meilė, tačiau, visą baimę nustūmė 
šalyn. Susijaudinus, net drebėjau, bet ir sku
binau. Mane vijo mintis — gali būti, jau kita 
tą vietą gavo.

Netruko nei valandos, ir aš jau skambinau 
didžiojo namo, į kurį tokiu pasiilgimu nesykį 
ilgai žiurėjau, skambutį. Duris atidarė tarnas, 
kuris, matyti, tuojau suprato mano tikslą. Jis 
mane nuvedė į kambarį, kuriame jau keletas 
moterų sėdėjo. Aš į jas pažiurėjau, ii* širdis 
baime ir pavydu pritvinko. Gali būti, man visai 
nepavyks ?

Tarnas šias moteris viena po kitai iškvietė 
į kitą kambarį, iš kurio jos gryžo nusiminę. 
Atėjo ir mano eilė Įnėjau. Prie stalo sėdėjo 
vyras. fe

— Prašau sėstis, — jis giliu, maloniu 
balsu tarė: — Tamistos vardas?

— Adelė Staniulytė, — aš atsakiau. Tai 
buvo mano tikras vardas.

Man į jį pažiurėjus, širdyje pasidarė ramu. 
Jis buvo vyras didelis, raukšlėtu, liūdnu veidu; 
rodos piktas, iki nepastebi jo šypsos. Tada pa
matai jo geraširdumą. Akys buvo žvalios ir 
judrios, juodais antakiais. Stale gulinti ranka 
išrodė graži ir stipri. Juoduose plaukuose šian 
in ten kyšojo žilas plaukas, ne senatvės, bet 
panešto liūdesio ženklas. Buvo, turbut, tris
dešimties metų.

Jei tai šis vyras mano vaiką sau sunum 
ir pasiėmė, tikrai į geras rankas mano vaikutis 
pateko.

— Ar estate kada nors panašaus darbo dir
bus? — jis manęs paklausė.

— Ne, — atsakiau.
— Rekomendacijas turite?
— Ne.
Širdis manyje sukrito ir prieš akis mačiau 

nepasisekimą. Bet jo žvalios akys ?'nane tyrė. 
Galiausia jis tarė:

— Aš pasiėmiau auklėti mažą berniuką — 
dviejų metų. Turėjau auklę, bet ji pasirodė ne
tinkama. Aš noriu tokios, kuri vaikus mylėtų.

— Aš juos myliu! — sušukau. — Aš jam 
atiduosiu savo didžiausią meilę; ir motina var
giai jį tiek....

čia žodį nutraukiau, pabijodama, ir taip 
perdaug pasakius. Jis nusišypsojo.

— Vedus? — jis tyliai paklausė.
— Ne, — aš dar tyliau atsiliepiau.
Aštonas staiga paklausė:
— Bene norėtumėte vaikutį pamatyti?
Ir neužilgo mano vaikelis pasirodė tarp

duryje. Išrengtas puikiai. Jo akutės padidėjo. 
Greitai — pirm negu jis spėjo tarti — aš pri
klaupiau prie jo ir pasiėmiau į savo globė. Ma
no širdis plake it padukus.

— Tai čia tas vyrukas? — aš sušukau. — 
O kaip tavo vardas?

Jis pasižiurėjo į mane lyg nustebęs, ir at
sakė: “Arturas.” Ir jo rankutės apvynijo ma
no kaklą.

Man pasidarė baugu, kad šitoks elgęsis su
kels Aštono baimę, bet jis tik šypsojosi.

— Man rodos, Tamista tiksi, panele, — jis 
tarė. — Berniukas, regis, Tamistą jau pamilo, 
ir noriai Tamistą išbandysiu. Ar galite pradėti 
rytoj ?

Tą naktį mano širdyje viešpatavo didelis 
džiaugsmas. Bet gi ir bijojau. Menkiausias 
mano pusėje užsimiršimas, ir mano paslaptis 
išeitų aikštėn. Nutariau būti labai, labai at
sargi.

(Bus daugiau)

NAUJOS KNYGOS
Iš Lietuvos

SAVANORIU 
ŽYGIAI

Parašė PETRAS RUSECKAS 
(Baudžiavos autorius)

SAVANORIŲ ŽYGIAI, 1 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 nepriklausomybės ko
vų kariai savanoriai pasakoja savo atsimini
mus, kaip jie kariavo dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. Čia rasi ir jų didelį pasiryžimą žut-but i 
išvaryti priešą iš Lietuvos, rasi aprašytas kau-|

Rašo J. S. Sudavas.
KUOMET TAI Isaac Disraeli 

štai ką pasakė:
“Tie kurie neskaito ir nepai

so jokios kritikos, patys ne
verti kad kas užsiimtų juos 
kritikuoti.”

Mažai terasime plunksnos 
darbininkų kurie nebūtų kriti
kuojami. Ypač pas mus Ame
rikoje, kur kai kurių srovių 
spauda ir rašėjai tame specia
lizuojasi ir iš to maitinasi, nes, 
kaip matosi, tai publikos di
desnė dalis yra tamsi, todėl jai 
kritika, ypač šlykšti, kokią 
matome “progresistų” spaudo
je, yra žurnaliniu pradu: iam- 
sioji minia labai mėgsta skai
tyti nešvarią ir melagingą kri
tiką.

Berods, švari, logiška ir ne- 
persudyta kritika, tai yra rim
ta kritika, yra naudinga ir pa
geidaujama, nes ji rašėjus jau
trina, tobulina ir priverčia pla
čiau bei visapusiškai apžvelgti 
rašomosios temos tikrąją esmę, 
o paskui, sąžiningą išvadą pa
sidarius, išsitarti apie rašėjo 
klaidas, stoką supratimo apie 
rašomąjį klausimą ar stoką ra
šėjo sąžiningumo.

Manau jog daugelis periodi
nės spaudos skaitytojų esate 
patėmiję kad daugumai Lietu
vių rašėjų rimta kritika yra 
reikalinga, nes ir gabesnieji 
rašėjai, taip sakant, nėra savo
tiškai nusistovėję, todėl jie 
nejučiomis iškrypsta iš logi
kos, na o pačiam savo klaidas 
yra sunku patėmyti.
atsitikime, suprantama, jei 
iš šalies patėmija klaidas 
jas pataiso, tai sąžiningas 
sėjas tą įvertina ir ateityje 
ti atsargesnis nepakliūti 
kritiko plunksna.

Štai pavyzdžiu gali būti kad 
ir tas jog daugelis Lietuvių ra
šėjų mažai dėmesio kreipia į 
tikrenybę, nes Prusą vadina 
Vokiečiu, o Vokietį — Prusu.

K. S. KARPIUS

• DIRVOS Redaktorius K. S. Karpius šį pavasarį pasirinko aprašyti di
delį kaimynišką miestą DETROIT. • KAS Detroite yra ypatingo ir 
įdomaus kas butų svarbu Detroitiečiams ir kitų miestų Lietuviams?
• Dirvos Redaktorius Detroite lankysis Balandžio 29 iki Gegužės 1 d.
• Aprašymai Dirvoje prasidės eiti už poros savaičių ir tęsis per keletą 
numerių. • Bus aprašyta visas miestas, jo įdomybės, ir Lietuvių gyve
nimas. • Bukit pasiruošę skaityti Dirvoje tuos įdomius aprašymus!

Dirvos Redaktorius Detroite

jog tautystę stato aukščiau po
litinių partijų ar grupių prin
cipų ir aukščiau religinių dog
mų — nes politika ir religija 
yra tai pačių žmonių socialės 
krypties kūryba, o tautystė yra 
prigirfita esmė, kurios, kaip 
savo motinos giminystės, nei 
mirtis negali prašalinti!

MOTINOS DIENA 
LIETUVOJE GE

GUŽĖS 1

PER TVORA
PASIŽVALGIUS
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NESENOJ PRAEITYJ Vie
nybėje patėmijau kad tūlas ra- 
šėjas, kalbėdamas apie tautie
čių darbus 1914 metais, sekan
čiai pareiškė: “.... tik tauti
ninkai neprileido”.

Reikia atsimint kad tais me
tais ne tik kad tarpe musų ne
buvo “tautininkų”, bet nei nuo
monės tuomet neturėjome kad 
kada nors iš tautiečių išsivys
tys tautininkai.

Kaip matome iš aukščiau 
privestų pavyzdžių, rašėjams 
biskį stokuoja logikos bei su
sidomėjimo rašomo klausimo 
prasme, nes visus tautiečius 
vadint “tautininkais”, arba 
Prusus vadint “Vokiečiais” tai 
tiesiog nelogiška.

Tautiečiai yra tautos nariais, 
kurie tautiškai sąmoningi, taip

TŪLAS musų redaktorius 
savo editoriale sekančiai sako: 
“Polemikomis ir ginčais nesu
kursi nieko konstruktivio ir 
naudingo....”

Tai yra tiesa: jei nesi diplo
matu polemikų, besąžinišku 
šmeižėju arba bjaurių žodžių 
keikūnu, tai polimikuodamas 
nieko neatsieksi, ir dar pats 
sau pakenksi!

Bet štai mes turim gerą pa
vyzdį iš “bendro fronto” spau
dos, kurioje yra susispietę spe
cialistai polemikai, šmeižėjai 
ir keikūnai! Jie, turi būt, tu
ri pasisekimą, nors, berods, 
nieko konkretaus nepastato, 
tačiau duoną valgo iš to savo 
speciališkumo....

Nereikia užmiršti to kad 
tarp musų yra labai daug to
kių kurie polemikomis yra “iš
auklėti” — jie polemikomis tik 
ir gyvena; jie yra “progresis
tų” pasekėjai. Berods juos yra 
sunku ir sukulturinti!

AMERIKOS SPAUDA pra
neša jog Suv. Valstijų teisin
gumo departamento skyrius 
tyrinėjo Amerikoje veikiančių 
Hitleristų-nazių kryptį. Mato
mai Amerikos valdžia su Hitle
rininkais žais taip ilgai kol na- 
ziaf čia gerai įsistiprins, ir pas
kui jie pasišauks Hitlerį kad 
jis

ką tokio 
piliečiams 

tyrinėji-

“išgelbėtų” Vokiečių tau
tos mažumą iš Amerikos de
mokratinės “nelaisvės”.

Be suklydimo galima spėti 
kad Amerikos valdžia toje na
zių veikloje surado 
nepaprasto ir šalies 
nepageidaujamo, nes 
mo pasekmes užtyli.

Pažvelgus į šių dienų pasau
linę diplomatiją aiškiai matosi 
kad demokratinių valstybių 
vadai yra perdaug dideli pasy- 
vistai. Ir savaimi klausimas 
veržiasi: Dėl ko? Ar jiems 
stoka politinės bei diplomati
nės psichologijos, ar žmoniš
kumo? Ar jie tiktai taip sau 
nejudrus? Manau kad šituos 
klausimus trumpa ateitis aiš
kiai atsakys.

tynęs 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 
beveik plikom rankom, paimdavo priešų patran
kas, kulkosvaidžius, per pelkes, miškus brisda
mi iki kelių per Hunus 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 ii’ 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”, 1-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”
6820 Superior Avė.

KAUNAS. — Lietuvos Mo
tinoms ir Vaikams Globoti Or
ganizacijų Sąjungos iniciatyva 
įvykusiame moterų organizaci
jų atstovų pasitarime nutarta 
visoje Lietuvoje šymet Moti
nos Dieną švęsti sekmadienį, 
Gegužės 1.

Sąjungos vicepirmininkė Hu- 
nebelienė padarė pranešimą a- 
pie Motinos Dienos organizavi
mą ir kvietė moterų organiza
cijų atstoves tuo reikalu pasi
sakyti. Ji nurodė kad šiuo 
metu visame krašte sąjunga 
jau turi 21 sveikatos centrą, be 
to “Lietuvos Vaiko” Draugija 
turi 60 skyrių, kurie, kaip ir 
ankstyvesniais metais, uoliai 
prisidės prie Motinos Dienos 
rengimo.

Pasitarime šaulių moterų at
stovė pageidavo kad į numa
tomą sudaryti Motinos Dienai 
rengti organizacijų atstovų 
vykdomąjį komitetą butų pa
kviesta ir vyrų organizacijų 
atstovai. Esą tuomet nebūtų 
to vienašališkumo koks iki šiol 
būdavo. Motina yra brangi ne 
tik moterims bet ir vyrams, 
todėl motinos pagerbime turi 
aktiviai dalyvauti ir vyrai. Be 
to, motiniškumo idėja 
metu turi būti iškelta 
ne prasme.

Kaune įvyko platus
zacijų atstovų pasitarimas, ku
riame ir sudarytas Motinos 
Dienai rengti organizacinis ko
mitetas.

Visose mokyklose, kaip jau 
yra įprasta, mokytojai moki
niams skaitys atitinkamas pa
skaitas. Organizuotai ir gra
žiai Motinos Dieną minės skau
tai, šauliai ir Jaunalietuviai. 
Be to, Motinos Dienos minėji
mas šymet norima 
jaunųjų ūkininkų 
tarpe.

Šymet, ryšium 
nepriklausomybės
bilejaus minėjimu, norima kad 
Motinos Diena visame krašte 
butų dar nuoširdžiau, dar iš
kilmingiau minima. L.A.

ŠILKINĖS NAKTYS

šventės
plates-

organi-

įvesti ir 
ratelių narių

su Lietuvos
20 metų ju-

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

Tai buvo naktys, kaip iš šilko, 
Ir vakarai auksiniai.
Sužydę vasaros vosilkoms 
Svaigino žemę vynu....
Gegužis juokėsi po sodą, 
Žiedais alsavo žemė. —
Kaip buvo gražus, nenuobodus 
Pavakariai sutemę....
O kas šiądien kalbės mums 

žodžius,
Raminančius ir meilius, 
Jei visos dienos nenuobodžios 
Paliko pakeleiviais ?!....
Tada linksmučiai abu manėm 
Kad amžinai žydėsim,
Kad su auksinėmis ramunėms 
Ir vasara viešės vis....
Šiądien paliko dienos pilkos,
Ir neramu krūtinėj,
O buvo naktys, kaip iš šilko 
Ir vakarai auksiniai....

M. Z.

SKAIČIAU DirVoje kad Po
piežius palaimino Ispanijos su
kilėlių tautininkų vadą Gene
rolą Franco.

Tai dabar musų mizernos 
gazietėlės redaktorėliui, kuris 
taip nekenčia fašistų, o garbi
na “bendrą frontą”, liekasi pa
sakyti, ar Franco paliko geras 

vertas Ispanijos va- 
ar Popiežius nege-

ir garbės 
duotojas, 
ras....

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 kitus vaizdin
gesni.

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

BOLŠEVIKAI JAU GIEDA 
TAUTOS HIMNĄ

Juozas Tysliava Vienybėje 
šitaip:

“Ar girdėjot balsą iš bolše
vikiškos balos? Vilnies redak
torius Andriulis Laisvės 
ninku suvažiavime taip 
kė:

“Mes čikagiečiai jau

šeri- 
paša-

šioje knygoje atvaizduota sunkios musų1 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, dėl tolimos tuomet Ne- j 
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas dėl savo tėvynės, dėl brolių 
labo, 
vos”

Cleveland, Ohio 6820

dėl šviesios ateities.
yra tai tartum knygos “Baudžiava” 

(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)
Reikalaukit “Dirvoje”

Superior Avė. Cleveland,

“Išniekintos Vėlia- 
tąsa.

senai 
dainavos ‘Lietuva Tėvyne Mu
sų’, ir nesijaučiam šovinistais, 
šio tautos himno autorius Dr. 
Kudirka buvo liaudininkas ne 
koks smetoninis fašistas. Ko- 

*del pirmiau jo nedainavom?— 
nebuvo tokios padėties. Tada 
tautininkai šį himną monopoli
zavo. Galime tame pat susi
rinkime dainuot ir ‘Lietuva 
Tėvyne Musų’ ir Internaciona- 

į lą ir nebus jokio prieštaravi- 
j mo.”

Dabar bolševikėliams atsira
do puiki “padėtis”: Lenkai pa- 
grąsino Lietuvai karu, Lietu
vių patriotiniai jausmai užsi
degė aukoti tėvynei ginti, na 

į ir bolševikai griebėsi pasigauti 
sau Lietuvių dolarius.

Už dolarį musų bolševikai ir 
1 “Pulkim ant kelių” pradės gie
doti, kaip Tysliava sako.

Jie jau daro “bendrus fron
tus” su nekuriais perkarštais 
katalikų veikėjais.

Ohio

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

jus ištisą metą.



6 DIRVA

Į VIETINES ŽINIOS į|
Keršydamas Nužudė 

Tris Asmenis
Balandžio 22 d. vienas 43 m. j 

amžiaus negras trijuose na
muose nušovė po asmenį, du 
vyru ir vieną moterį, keršyda
mas už tai kad jo žmona ne
teko darbo, kurį ji dirbo per 
14 metų. Jis pats buvo be dar
bo.

Į-JIPPODROM£

BAZARAS DAVĖ $92 
PELNO

Pirmadienį, Lietuvių Darže
lio Sąjungos susirinkime pa
aiškėjo kad iš bazaro buvusio ; 
Balandžio 9-10 pelno liko $92 
su centais.

Darželis rengiasi prie pikni
ko Birželio mėnesį. Dabar vi
same mieste smarkiai platina
ma Darželio naudai tikietai —- 
kurie juos perka už 10c gali 
gauti labai vertingą dovaną.

APIE ŽYMESNIUS

CLEVELANDO LIETUVIUS
* * *

FELIKSAS JONAS ŽURIS

LANKOSI TYSLIAVA
Antradienį atvyko į Cleve- 

landą vyriausias Vienybės re
daktorius Juozas Tysliava. čia 
pabus kelias dienas ir važiuos 
į Detroitą. Paskui į Chicagą. 
Iki šiol buvinėjo Pittsburgho 
apielinkėje.

Dirvos redaktorius Karpius 
ketvirtadienio rytą išvažiavo į 
Detroitą keletui dienų. Apie 
savo patyrimus Detroite apra
šys Dirvoje, nes tam tikslui 
Detroite lankosi.

“Mad About Music”
Deanna Durbin’s vėliausias 

paveikslas visada yra nepapra
stas nuotikis.

Ji pasižymėjo gražiose fil- 
mose “Three Smart Girls” ir 
“100 Men and a Giri”, dabar 
gi ji pagamino naują filmą, 
“MAD ABOUT MUSIC”, kuri 
viršija anas abi. ši filmą pra
dedama rodyti šeštadienį, Ba
landžio 30, Hippodrome Theat- 
re. šiame paveiksle ji pasiro
do visame savo gabume kaip 
vaidintoja ir dainininkė.

Tos filmos gamintojai, Uni- 
versal, įkinkė ją į šią apysaką 
kuri reikalauja nepaprastų vai
dinimo gabumų. Ir ši 15 metų 
mergaitė tą savo užduotį atlie
ka pilniausiu tikrumu.

1 Veikalas yra beveik išimti
nai komedija-drama, bet yra 
vietų kurios ištrauks žiūrėto
jams ir ašaras.

šiame paveiksle Deanna vai
dina studentę mergaičių mo
kykloje Šveicarijoje. Jos mo
tina, Gail Patrick, negali prisi
pažinti kad ji yra našlė su duk- 
tere tokio amžiaus, taigi kuo
met kitos mergaitės toje mo
kykloje turi garsius tėvus, ir 
ji išgalvoja kad jos tėvas yra 
garsus tolimų kraštų tyrinėto
jas ir pasakoja joms apie sa
vo tėvo žygius.

Ateina toks reikalas kad ji 
turi prisikabinti prie vieno 
svetimo žmogaus ir pavadinti 
jį savo tėvu. Iš to išeina viso
kių prietikių ir juoko.

Deanna šiame veikale dai
nuoja keturias dainas, tokiu 
savo stilium kuriuo ji pagavo 
visų širdis.

Feliksas J. žuris Clevelando 
tautininkų darbuotojų eilėse 
matosi nuo pat jo atvažiavimo 
į Clevelandą 1922 metais. Pir
ma to, jis gyveno rytinėse val
stijose, Bostono apielinkėje, iš 
kur atvyko į šią koloniją.

Feliksas yra brolis žinomo 
chemiko ir prakalbininko Pi
jaus J. žurio.

Jiedu kartu ir atvažiavo į 
Ameriką, su tėvais, būdami 
nedideli vaikai: kuomet 1900 
metais Birželio 15 d. jie su tė
vais atvyko ir apsigyveno Ed- 
wardsville, Pa., Feliksas buvo 
tik 8 metų amžiaus vyras.

Amerikon važiavo per Ham
burgą, atsimena ir laivą, Bata- 
via.

Edwardsvillėj gyveno ir mo
kinosi. 1908 metais persikėlė 
j Kingston, Pa., kur išgyveno 
iki 1911 metų. Tada paliko 
kietų anglių sritį, išvažiavo į 
vakarus, į Racine, Wis., net už 
Chicagos. Ten gyveno nuo 
1911 iki 1918 metų.

Laike pasaulinio karo tarna
vo Suv. Valstijų kariuomenėje, 
buvo viršila pėstininkuose.

Karo pradžioje, daug darba
vosi nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms šelpti, ir bendrai dėl 
Lietuvos laisvės.

Gryžęs iš kariuomenės apsi
gyveno Bostone, Mass., nuo 
1919 iki 1922 metų. Bostone 
gyvendamas darbavosi su Lie-

tuvos Atstatymo B-ve, Pro- 
gress Avalų Ko., ir Atlas Rū
bų Bendrove.

Darbavosi šiose organizaci
jose: Sandaroje, SLA., TMD., 
Lietuvių Demokratų Klube, ir 
šiaip daug dirbo ir dabar pri- Į 
sideda prie veikalų vaidinimo,' 
parengimų sudarymo, prie cho
rų ir tt.

Iš Lietuvos paeina Janaukos 
kaimo, Kalvarijos par., Suval
kijos. Lietuvoje likę jų gimi
nės: Karalių šeima, ir motinos j 
tėviškės žadeikų šeima, Sa-, 
maučiznoje, Kalvarios parap.; i 
žurių, Kujokų šeimos Janau- 
koje.

Vedęs su p-le Lucija Jesins- 
kaite, gimusia Dorset, Ohio. 
Jiedu augina dvi dukreles — 
Barborą-Izabellę ir Lucillę-Mae. |

Skaito laikraščius Dirvą ir 
Tėvynę.

ARENA

APSIVALYMO 
SAVAITĖ

VAŽINĖJO CHICAGOJ
Marijona Lučkienė Velykų 

šventes praleido Chicagoje ir 
ta proga plačiai apsilankė po 
žinomas Chicagos vietas.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
PYTHIAS 

C A F E
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. čiutelė 
savininkai.

Gegužės pradžioje skelbia
ma visame mieste Apsivalymo 
Savaitė. Nelaukit tos savai
tės, ir neužtęskit iki paskuti
nės dienos. Stokit į darbą da
bar: apsivalykit apie savo na
mus, pasienius, patvorius ir 
užkampius. Taipgi viduje sa
vo namuose, nuo skiepo iki pa- į 
ties aukšto apsivalykit, išnai- 
kinkit nereikalingus dalykus ir 
turėsit daugiau vietos, kartu 
ir mažiau pavojų gaisrui iri 
vietų vabalams, žiurkėms ir 
pelėms lizdus sukti.

Pratinkit vaikus prie apsi-1 
svarinimo: surengkit su jais 
švaros Talką, ir paskui pada
rykit gražias pabaigtuves, pa
vaišindami juos tuo ką vaikai 
labiausia mėgsta.

• BAUDŽIA GERAI. Poli
cija pereitą savaitę areštavo 
603 automobilistus prasižen
gusius trafiko įstatymams. Jie 
visi 603 tapo nubausti. Kitais 
atvejais būna kad kai kurie jų I 
išeina laisvi.

PERRY’S 
WINE TAVERN

Povilas Meškauskas sun
kiai serga savo namuose, 
4092 E. 144 S. Prašo drau
gi] apsilankyti.

BIZNIO PROGA

SKAUTAI VYČIAI 
PRADĖJO VEIKTI
Balandžio 24 d. įvyko Dr. 

Vinco Kudirkos Skautų Vyčių 
būrelio steigimo sueiga. Buvo 
nušviesta įstojantiems kas yra 
skautas, jo pareiga, veikimas 
ir tt. Nors skautų įstatuose 
yra daug kas suvaržyta nuo 
asmeninio lepšiškumo, bet ne
žiūrint to neatsirado nei vieno 
dalyvio kuris nebūtų norėjęs 
į šį būrelį įstoti.

Po visų išaiškinimų ir supa- 
žindinimi] būrelio vadu paskir
tas sklt. Jonas Petrauskas, bū
relio vado pavaduotoju kandi
datas Povilas Šukys, ir iždinin
ku kand. Ignas Visockas. .

Sk. vyt. vyr. sklt. J. Jurge
lis padės vadovauti, duos nuro
dymus būrelio vadui; iš Lietu
vos Vyriausio Skautų štabo 
gautų aplinkraščių ir įsakymų.

Nors dar nedidelis yra būre
lis, bet laikui bėgant padidės, 
o tik paskui parodys pašalie
čiams koks yra jų tikslas ir 
darbai.

Tat kas turite noro dirbti 
Lietuvių tautiniame darbe, než 
svarbu moteris ar vyras, bi tik 
nepriklauso jokiai politinei par
tijai ir turi troškimą gaivinti 
Lietuvių dainas, žaidimus ir tt. 
ar jų išmokti, prašo būrelio 
vadas prisijungti į vieną ben
drą Skautų Vyčių darbą, o tik 
įstoję vėliau pamatysit kad ne- 
apsirikot ir tuo keliu einat ku
riuo reikia. Kor.

Puikus Vandeninis 
Vaidinimas

Al Sutphin surengė savo 
milžiniškoj Arenoj ant Euclid 
Avenue vieną iš įdomiausių da
lykų ką tik turėjo nuo Arenos 
atidarymo. Jis duoda penkių 
dienų perstatymą “Water Fol- 
lies of 1938”, su daugybe gra
žių plaukikių panelių, puikių 
vyrų, žavėjančiais plaukiojimo 
aktais, su juokingais paįvairi-1 
nimais ir spektaklišku vande-; 
niniu baletu, šis smagus van
deninis perstatymas jums tik
rai patiks.

Nekurie vyrai ir panelės bus 
iš praeitos vasaros Clevelando j 
ekspozicijoj buvusio Aųuacade, Į 
tarp jų šviesiaplaukis plauki-Į 
kas ir Olympiškas čampionas, Į 
Marshall Wayne, ir Madeline; 
Karson, pasaulinė čampionas I 
profesionalė moteris nardyto
ja.

Šis visas žavėjantis vaidini
mas bus $15,000 vertės įreng
tame vandens tanke, Arenos 
viduryje, kuriame telpa 80,000 
galionų vandąns, specialiai ap
šildomame kad plaukiotojai ir i 
vaidintojai nesustirtų laike il
gų savo aktų.

Follies užbaigs savo vaidini
mus dviem pasirodymais sek
madienį, po pietų ir vakare. Ti
kietai po 50c., $1, ir $1.50.

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

Namų Maliavotojas
darbą atlieka iš vidaus ir iš i 
lauko apie visą namą. Dar- I 
bas greitas ir kainos žemos. ' 

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

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. 
Dėže jūsų mėgiamo alaus vežtis 
namon $1.75. Už musų atveži
mų 10c ekstra.__________ (20)

HOMAN’S GAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

7903-05 Superior Avė.4
(Greta “Dirvos” buvusios 

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

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)

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.; Muscat, 
$1.43 gal. Didele nuolaida perkant 
5 galonus ir daugiau. Atsineškit 
savo indus. Už vyną taksai užmo
kėti. (18)

Pasquale Bastuli
Bonded Winery No. 74

7802 Superior Avenue
Wholesale and retail.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokiuš legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

iFOUR STAR CAFF1
★ X 

| DEGTINĖ, VYNAS, ALUS? 

X Duodama Geras 
t valgis. X
X MUZIKA PENKTADIENIO X 
f IR ŠEŠTADIENIO V AK. į

JOHN MEYER
X Telef. ENdicott 9162 X 
£ 6512 Hough Avenue X

I

ŠVAKAS BIZNIS
Ta kita gazietėlė praeitą 

sekmadienį buvo surengus sa
vo naudai vakarą, bet bizniš- 
kai išėjo visai švakai, gal dar 
ir į skylę įlindo. Programas 
buvo vidutiniškai geras, bet 
publikos buvo mizernai. Nors 
jos redaktorius daro su bolše
vikais bendrus frontus, bet jie 
neatėjo jo biznelį paremti.

Nesenai jie turėjo vieną pa
rengimą bažnytinėj salėj, bet 
naudos buvo mažai, taigi pa
metė tenai ir perėjo į Lietuvių 
salęA tikėdami kad sueis į jų 
parengimą kitų pažiūrų žmo
nių, bet nieko nepešė.

Nežinia kas gali simpatizuo
ti tokiems kurie sako kad do- 
laris yra jų “dievas”, ir kurie 
su bolševikais bendrą frontą 
padarė, Lietuvos reikalams nei 
cento nepadarė, o vadinasi ka
talikiška “gazieta”... Buvęs.

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieri uoto jas 

ir Maliavotojas
Visoks aptaisymas apie 

namus.
- Kainos visai prieinamos - 

9114 St. Clair Avenue 
Telef. MUIberry 0744 /

BALDŲ TAISYMAS 
IR NAUJINIMAS

SPECIALIAI 2 šmotą 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 FURNISHING SHOP

Telef. HEnd. 6519 
6905 St. Clair Avenue
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ĮGALIOJIMAI 
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi
lankykit asmeniškai. I 
“DIRVA” 

6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio
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A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

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)
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E VA’S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių dešimtmečio minėjimas Karo Muzejuje Kaune. Užpa
kalyje matosi didinga Vytauto Didžiojo stovyla. Tsb.

AKRON, OHIO

Visokios Žinutės
SLA. RINKIMAI. SLA. 354 

kuopos susirinkime buvo bal
savimas centro valdybos kan
didatų. Balsų gavo: Laukaitis 
30, Bagočius 6; Bukšnaitis 17, 
Mažukna 6; Vinikas 18, Miliau
skas 4; Trečiokas 18, Gugis 5; 
Mockus ir Mikužiutė po 13; 
Dr. Biežis 13, Stanislovaitis 8.

Apie siuntimą į seimą dele
gatų tarti atidėta kitam susi
rinkimui.

BALIUS, šio šeštadienio va
kare, Balandžio 30, nuo 7:30 
vai., Magyar salėje, 112 East 
Thornton st., atsibus balius pa
ramai ilgai sergančio Antano 
Bartininko. Pasitikima atsi
lankant skaitlingos publikos.

Kalnas.
Per Velykų Šventes lankėsi 

pas savo brolį K. Bartkų ir V. 
Kubilius, Antanas Bartkus su 
savo žmona iš Clevelando.

Pas A. Bernotavičius atsi
lankė jų sūnūs vaistininkas 
Antanas Bernotavičius iš Lo- 
rain, Ohio.

Balandžio 16 d. Vincas Ku
bilius apvaikščiojo savo gimta
dienį. Jį pasveikinti pribuvo 
jo motina, broliai, seserys ir 
žmonos tėvas K. Bartkus su

savo žmona.
Bronė Baublytė per šventes 

lankėsi Clevelande.
Akrono Lietuviai Jurgiai — 

Rokas, Stukas, Pulkus ir Bra
zas — minėjo savo varduves 
Balandžio 23 d.

tTXIf
i 
t
?
S :

■

*

■

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

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ 

Dirvos skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Paimkit už lc atviru
tę ir ant jos užrašykit sa
vo vardą, pavardę ir nau
ją antrašą ir užadresuokit: 
DIRVA, Cleveland, Ohio.

AVALŲ TAISYMAS
Af spaudžia kojas ir ar kenčiat 
nuo užtrinų ir kitų kojų negero
vių? Mano naujas avalų taisy
mo būdas užtikrina palengvini
mą. Taisoma belaukiant. Turiu 
naują išradimą kuris pataisys ko
jų nesmagumą į 20 minutų. Už 
tai esu gavęs Sidabro Medalį Pa
rodoj Chicagoje. (18)

DAN DEMAND 
4711 Payne Avenue

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

William Velioniškis
1403 Giddings Rd. City

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

Conn. valstijoje “Dirvos” pre
numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

826 Bank Street 
VVaterbury, Conn.

PLATINKIT
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

P. J. KEP SIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

J

M1'"'

DEEEA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—-Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763a■
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BRANGMENYS JEWELRY 1fT$
Z

Visokios brangmenys, papuošalai, žiedai, laik
rodžiai, laikrodėliai, deimantai, retežėliai, 
rašomos plunksnos žemiausiomis kainomis.

LAIKRODŽIU IR LAIKRODĖLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

Ateikit pamatyti musų turimų prekių 
gausybę jr įvairybę.

i

X f J 
i

I. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

¥
j

t
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PADARYKIT ŠIŲ METŲ

Pikniką 
Linksmu Nuotikiu!

Važiuokit Cleveland Railvvay Chartered 
Service patarnavimu.

Mes turėsim 125 naujus stream-lined, su
reguliuotu oru motorinių kočų jūsų patar
nauti geriausiam važinėjimui ir geriausia iš
rodančiais įrengimais negu kur kitur.

Mes suteiksime jums dar geresnį char
tered patarnavimą negu kitados kada, be jo
kio pabranginimo musų labai prieinamų kai
nų. Išdalinus tarp jūsų grupės važiuotojų, 
kaštai atsieina pigiau negu privatine trans- 
portacija.

Kuomet užsisakote Cleveland Raihvay 
kočus, jus esat užtikrinami atsakančiu patar
navimu

•ratorių 
dagiam

Be
sų kočų agentas noriai atvyks pas jus pasi
kalbėti ir suteiks visas smulkmenas apie šį 
patarnavimą.

pilnai atsakingos kompanijos, ir ope- 
specialiai parinktų ir išlavintų man- 
ir saugiam operavimui.
jokios obligacijos iš jūsų pusės, mu-

THE
CLEVELAND RAILWAY 

COMPANY
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
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DIDELĖ TAURAGĖS MIESTO
PAŽANGA

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

Kur prieš 20 metu buvo 
griuvėsių krūva, dabar stovi 

modernus miestas
Kas Tauragę matė tuoj po 

karo, 1919-20 metais, ir pamato 
dabar, visiškai pažinti negalės. 
Kur prieš 20 metų buvo vien 
griuvėsių krūvos, dabar ten iš
augęs moderniškas, plačiomis 
gatvėmis miestas. Reikia atsi
minti kad iš visų Lietuvos mie
stų Tauragė Didžiojo karo me
tu labiausiai nukentėjo, nes bu
vo visiškai sugriauta, sudegin
ta. Iš kelių šimtų namų likosi 
nesudegintų vos keletas. Mies
to gyventojai, kurių ir tada 
Tauragėje buvo per 10,000, iš
bėgiojo vieni į Rusiją, kiti j 
aplinkinius miestelius ir kai
mus. Praūžus karo audroms, 
Tauragei teko visa kurti iš 
naujo.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Tauragė iš paprasto Raseinių 
apskrities miestelio iš karto 
virto didelis Tauragės apskri
ties centras. Miestas pradėjo 
smarkiai augti. Pradedant nau
jąją miesto statybą, visų pir
ma buvo padarytas ir naujas 
miesto plano ir gatvių pertvar
kymas. Vieton pirmiau buvu
sių siaurų ir kreivų gatvių, 
nauju planu visas Tauragės j 
miestas išskirstytas į ketur
kampius kvartalus, pro kuriuos 
visomis kryptimis eina tiesios, 
plačios gatvės. Centrinių mie-' 
sto gatvių sutvarkymu Taura
gė gali būti pavyzdžiu ir ki
tiems Lietuvos miestams. Nau
joji statyba miesto centre be
maž visa mūrinė. Yra pastaty
ta daugybė 2—3 aukštų muro 
namų, kurie savo puošnumu ir 
modernumu nieko nesiskiria ir 
nuo Kauno naujųjų rūmų.

Be privačių savininkų namų, 
Tauragėje yra> nemaža ir val
džios statinių. Iš tokios sta
tybos/ pažymėtina: Lietuvos 
Banko Tauragės skyriaus ru-, 
mai, mokytojų seminarijos rū
mui, apskrities ligoninė,. 11 kom
plektų pr. mokykla, apskrities

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” Administracijai.

savivaldybės namai, gaisrinin
kų namai, šaulių namai ir daug 
kitų, šaulių namai pastatyti 
visuomenės lėšomis. Pirmiau 
toje vietoje buvo Rusų cerkve.

Prieš karą Tauragėje buvo 
išgrįstos tik kelios centrinės 
gatvės ir rinka. Ir tai dabar 
reikėjo pergrįsti išnaujo, nes 
karo metu Vokiečiai visą mies
to grindinį išardė ir sunaudojo 
apkasų statybai. Dabar visos 
svarbesnės miesto gatvės jau 
išgrįstos, šymet išgrįsta Vy-, 
tauto gatvė, kurios gale, netoli 
geležinkelio, bus Įrengta nau
ja turgavietė. Dabartinė tur
gavietė miesto centre bus pa
naikinta ir paversta gražiu 
skveru. Didžiausios miesto ga
tvės yra Dariaus ir Girėno alė
ja ir Vytauto gatvė, kuriose, 
jau baigiama pravesti ir kana
lizacija.

Šią žiemą miesto savivaldy
bė įsteigė tašytų akmenų dirb
tuvę, prie kurios darbo turi 
daug miesto bedarbių. Ateity
je tašytais akmenimis bus 
grindžiamos visos centrinės 
gatvės. Visų gatvių grindimas 
Tauragėje bus baigtas už po
ros metų. šiais metais, be 
grindimo darbų, vykdomas Ju
ros kranto tvarkymas, kur per 
5 metus vietoje dabar smun
kančių molio krantų bus puiki 
pasivaikščiojimų alėja.

Be to tvarkomas ir naujai 
užvestas miesto parkas. Prie 
parko, vietos Jaunalietuvių pa
geidavimu, yra įrengtas ir ne
mažas sporto stadionas. Mieste 
ir nemažas sporto stadionas. 
Mieste ir šymet vyksta didelė 
statyba. Miesto savivaldybė 
baigia rengti prekybos halę, 
kuri labai pagražins miesto 
rinką, nes visos medinės bu
delės jau šymet busiančios nu
griautos. Didžiausias miesto 
savivaldybės ateities rūpestis 
—/aprūpinti tinkamomis patal
pomis visas pradžios mokyklas 
ir eiti prie vandentiekio įren
gimų.

Tauragė nuo pereitų metų 
tvarkosi pirmaeilio miesto tei
sėmis. šiuo metu Tauragėje 
yra per 13,000 gyventojų. Tau
ragė taip sparčiai išaugo ir 
puikiai atsistatė, kad ji poka
riniu laiku virto vakarų žemai
čių kulturiniu ir ekonominiu 
centru, čia yra kelios aukštes
niosios mokyklos, “Maisto”1 
fabrikas, kariuomenės įgula ir! 
daug kitų įstaigų, kurios mies
to kilimui turi didelės reikš-1 
nes. “L. A.” J. Kudirka.

LIETUVOS PREZIDENTAS 
DĖKUOJA UŽSIENIO 
LIETUVIAMS

KAUNAS, Balandžio 19 d. — 
Lietuvos Prezidentas ryšium 
su paskutiniais įvykiais yra 
gavęs iš užsienio Lietuvių dau
gybę pasitikėjimo ir pasiryži
mo telegramų bei laiškų gin
ti tėvynės laisvę. Prezidentas 
visiems nuoširdžiai dėkuoja ir 
kviečia nenuilstamai suglausto
mis eilėmis dirbti tėvynės gar
bei ir gerovei.

TAUTINĖS KULTŪROS IR 
PROPAGANDOS ĮSTAIGA

KAUNAS, Balandžio 22 d. — 
Organizuojama Tautinės Kul
tūros ir Propagandos Įstaiga 
bus Ministro Pirmininko žinioje 
ir derins darbą spaudos, orga
nizacijų ir įstaigų, kurioms pa
vesta tautinės kultūros ugdymo 
ir skleidimo reikalai.

160 VAIKŲ DARŽELIŲ 
LIETUVOJE

KAUNAS, Balandžio 19 d. — 
Iki šiol Lietuvoje jau įsteigta 
160 vaikų darželių, kuriuose au- 
klėjami-prižiurimi 5,000 prieš
mokyklinio amžiaus darbinin
kų vaikų. Tie darželiai turi 
nemažą pasisekimą ir Klaipė
dos Krašte.

VELYKŲ AMNESTIJA
KAUNAS, Balandžio 19 d. 

— Lietuvos Prezidentas Vely
kų švenčių proga amnestavo 
24 asmenis, iš jų kaikuriems 
bausmės visai dovanotos.

VILNIUI VADUOTI 
SĄJUNGA IR TOLIAU DIRBS

KAUNAS, Balandžio 19 d. — 
Vilniui Vaduoti Sąjungos Cen
tro Komitetas išleido į visuo
menę atsišaukimą, kuriame pa
brėžiama kad Vilnius tejungia 
mus dar tvirčiau negu iki šiol, 
nes gyvybiniam klausime vis
tiek nulems musų pasiryžimas.

LATVIJOS UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTRAS 
KAUNE

KAUNAS, Balandžio 14 d. — 
Latvijos Užs. Reikalų Minis
tras Munters privačiai viešėjo 
Kaune ir tarėsi su Lozoraičiu. 
Ta proga pareikštas abipusis 
pasitenkinimas kontaktų atnau
jinimo, naudingu abiejų kaimy
ninių ir broliškų tautų santi- 
kiams.

EKSKURSIJA
De! informacijų kreipkitės j:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

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

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St.. Nowark. N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St.. Hartiord. Conn.

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

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

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

PAUL MOLIS
1982 — 25 th St.. Detroit, Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Hahtod St.. Chicago. III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISHING 
CO. DIRVA
K. S. KARPIUS
6820 Superior Avė..

Cloveland. Ohio

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

IIIETUUR
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE r

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks is Ncw Yorko

GEGUŽĖS 3čia 1938
Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

Whambdrg-american lineOz
MN03TH german lloydĮS]

STATYS LIGONINĘ 
ŠIAULIUOSE

KAUNAS, Balandžio 22 d. — 
šiais metais Šiauliuose statys 
250 lovų modernią ligoninę.

PRADŽIOS MOKYKLŲ 
MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
KAUNE

KAUNAS, Balandžio 20 d.— 
Dalyvaujant Vyriausybės at
stovams pradėtos atostoginės 
mokytojų dienos, kuriose daly-[ 
vauja apie 500 mokytojų. Mo- j 
kytojai plačiau supažindinami 
su nepriklausomybės kovų is
torija. Atsilankęs Valstybės 
Prezidentas A. Smetona moky
tojų buvo sutiktas ovacijomis i 
Prezidentas savo kalboje pa-Į 
brėžė didelę tautiškųjų moky
tojų reikšmę ir palinkėjo mo-1 
kyti ir auklėti taip kad Lietu
va butų šviesi, tvirta, vieninga 
ir taipgi neįveikiama.

KULTŪROS FONDAS 
LIETUVOJE

KAUNAS, Balandžio 19 d. — 
Švietimo Ministerija svarsto 
kultūros fondo steigimo gali
mumus. Numatoma kad toks 
fondas galėtų būti įsteigtas ar
timoje ateityje.

TOLIMESNI PASITARIMAI 
SU LENKAIS

KAUNAS, Balandžio 22 d.— 
Lietuvių-Lenkų komisijų pasi
tarimai pašto, telegrafo, tele
fono ir vandens keliais susisie
kimo reikalais prasidėjo Kaune 
Balandžio 25 dieną, o derybos 
geležinkeliais susisiekimo klau
simu vyksta Varšavoje nuo 
Balandžio 29 d.

VILNIAUS KRAŠTO LIETU
VIŲ ATSTOVAI ĮTEIKĖ 
MEMORIALĄ. LENKIJOS 
VYRIAUSYBEI

VILNIUS, Balandžio 2Ž d. — 
Paskutinėm dienom Vilniaus 
Krašto uždarytų Lietuvių or
ganizacijų atstovai įteikė Len
kijos Vyriausybei memorialą 
prašydami atidaryti uždarytas I 
Lietuvių draugijas. Atsakymo 
dar iki šiol negavo.

PRIIMTAS LIETUVOS 1938 
METŲ BIUDŽETAS

KAUNAS, Balandžio 21 d.— 
Seimas priėmė 1938 metų val
stybės biudžetą 346,838,039 li
tų sumai.

ĮSTEIGTA NAUJA LIETUVIŲ 
AMERIKIEČIŲ DRAUGIJA

KAUNAS, Balandžio 22 d. — 
Kaune įsteigta nauja Lietuvių 
Arųerikiečių Draugija, kurios 
steigėjais yra Prof. Pakštas, 
Prof. Biržiška, Prof. Kolupaila, 
Kun. Kapočius ir kiti.

MIRĖ KARO KAPELIONAS 
KUN. JUŠKA

KAUNAS. — Balandžio 16 
dieną mirė žinomas pamoksli
ninkas gusarų pulko karo ka
pelionas Juška.

PASTATYTAS MODERNUS 
ZOOTOMIKUMAS

KAUNAS, Balandžio 22 d.— 
Prie Veterinarijos Akademijos 
pastatytas ir įrengtas moder
nus zootomikumas.

RUSAI TRUKŠMI- 
N1NKAI

OBELIAI, Rokiškio aps. — 
Kovo 3 d. parapijos salėje Ru
sai sentikiai surengė savo ba
lių. Kadangi Rusai pradėjo 
perdaug trukšmauti, vietos 
šaulių būrio vadas vieną Rusą 
bandė sudrausti. Rusas vadui 
stvėrėsi už akių, bet pataikė 
tik už akinių ir juos sutraiškė.

Rusai pradėjo šaukti: “Mes 
anarkistai, mes sutvarkysim 
ne tik šaulius bet ir visą Lietu
vą !”

Pažymėtina kad sentikiai Ru
sai Lietuvai yra Dievo rykštė: 
jie ne tik girtuokliai, mušeikos, 
bet 90 nuoš. yra vagiliai.

P. Kriukelis.
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EUCLID WINDOW S HADE 
Visoki Langams Užtraukalai (Shades) 

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

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

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

P. P. MILIULIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

5 ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
F iiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiuiiiiiiMiiiiiiiiiJiiin iiuiimiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiin

AUKOS GINKLŲ 
FONDUI

Generalinio Konsulato pakvi
tavimas — Nr. 4.

Bingamton, N. Y., Lai
kinasis Lietuvos Gynimo 
Komitetas per K. L. Ai
maną ............................. $9.50
Motreal, Candada, Lietu
vos Gynimo Komitetas 
per Praną Jasutį.......... 113.28
Ignas J. Gerzunas, Tus- 
con, Arizona, aukoja 
$1.00 Gynimo Fondui ir 
$1.00 Vilniui Vaduoti
Sąjungai ......................... 2.00
Akron, Ohio, Lietuvių 
visuomenė per B. Jara
šių ................................. 24.50

VISO ................. $149.28
G.K.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVių LAI VO KOR.ČI U AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesiogine Ekskursija į LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU M.S GRIPSHOLM " 
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHENBUR.GA,nepersėdant į KLAI PĖDĄ 
Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” antra Ekskursija 
kuriai asmeniškai vadovaus Vladas Mučinskas. švedų

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

Kelionė: Gothenburg-Stockholm-Klaipėda , f
Iš Stockholmo laivu S. S. “MARIEHOLM”.

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

GEG. 3 ir 12, BIRŽ. 3 ir 9 LIEPOS 14 ir 22 SU

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė. & 4 W. 51st St. New York, N. Y.

■BBggBh———iihi i.......... ii i i

KNYGOS KURIŲ VISI 
NORIT 

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAI.ČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

LITHUANIA
ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ 
“Dirvos” knygyne galit gauti trumpą Lie
tuvos istoriją Angliškoje kalboje — įgykit 
ją savo augantiems ir mokslą einantiems 
vaikams — iš jos susipažins su Lietuvos 
praeitimi ir bus naudingesni musų tautai ir 
geresni Amerikonai.

Kaina su prisiuntimu 50c.

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašte 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)— 

Mažasis Lietuvių Kalbos 

VADOVĖLIS
Šis vadovėlis tinka augesniems vaikams ir 
mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes 
skirtas Pradžios Mokyklos III skyriaus vai
kams. šis vadovėlis tinka ir suaugusiems 
Lietuviams kurie mažai apsipažinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.

Nedaug jų gavome, paskubėkit įsigyti 
už visai mažą kainą .......... tik 35c.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.

MARIJA BOČKAREVA

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį

KAINA su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

Naudinga Sveikatos Knyga

NAMŲ DAKTARAS
NAMU DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

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

Amerikos Vaikams Lietuviškos

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.

L I E T U V O S 
ŽEMLAPIAI

30c
šie sietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kita reikalingo jame rasite.

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

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

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija
Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi. _________

BiiiiiiifSiiSHHiiMH^^
| LIETUVIŠKA DUONKEPYKLĄ J

| NEW DEAL BAKERY | 
I PRANAS KUNCAITIS, Savininkas j 

| 4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh 3227 |
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

=E 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 j namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur.

| visada klauskit NEW DEAL DUONOS |
^llllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllll'IO^

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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POLITIKIERIAI REN

GIASI NOMINACI
JOMS

Nominacijų laikas dar toli— 
jos įvyks Rugpjūčio 9 dieną, 
tačiau Demokratų ir Republi- 
konų partijų nariai kandidatai 
jau skirstosi vietas, renka pa
rašus gavimui teisės kandida
tuoti į tas vietas, ir jieško sau 
rėmėjų ir darbuotojų.

Kongresmanas Svveeney ta
rėsi su Cuyahoga Demokratų 
partijos vadu ir sako sutiko 
abu kad nominacijose organi
zacija nekreiptų perdaug dėme
sio į kandidatų paskirstymą, lai 
nominacijos būna atviros.

Apskrities šerifas O’Donnell 
taip pat turėjo pasitarimą su 
Gongwer’u. Jie kalbėjosi apie 
tai kurį kandidatą remti iš De
mokratų partijos į gubernato
rius — dabartinį Davey ar 
Savvyer. Kaip jiedu sutarė ar 
nesutarė nesako.

šį rudenį bus rinkimai val
stijos gubernatoriaus ir kitų 
valstijos viršininkų, Kongreso 
atstovų ir nekuriu kitų virši
ninkų.

Republikonai renka savo ge
riausius kandidatus pastatyti 
prieš Demokratus.

Iš Demokratų partijos į gu
bernatoriaus vietą kandidatuo
ja dabartinis gubernatorius 
Martin L. Davey, ir buvęs lei
tenantas gubernatorius Char- 
les Savvyer iš Cincinnati.

APGAVIKAI DARBI
NINKU TARPE

Clevelande pilna visokių šun
advokačių, kurie išnaudoja vi
sus 
vius, ir jie taip gudriai prisi
suka ir prisimeluoja žmonėms 
kad prastas žmogelis ir nesi- 
junta kaip tie advokatėliai iš
lupa iš jų pinigus už visokius 
niekus, arba išsikolektuoja ki
tiems priklausančius pinigus ir 
neatiduoda.

Su šunadvokačiais Lietuviai 
turi bėdų įvalias.

Dabartiniu laiku atsirado vi
sa gauja tokių advokatėlių ku
rie apspito Republic Steel kor
poracijos streikavusius darbi
ninkus žadėdami “priversti” 
kompaniją imti juos atgal į 
darbą. Už tokį prižadą darbi
ninkai turi pasirašyti mokėti 
tiems šunadvokačiams pusę 
savo tikimų gauti pinigų už 
praeitą laiką, kuomet kompani
ja išmokės.

Kurie Lietuviai dirbot ir 
streikavot toje kompanijoje, 
nesiduokit tiems sukčiams ap
gauti. Jie nieko negali pagel
bėt. Visą reikalą sutvarkys 
Federalės valdžios Darbo San- 
tikių Taryba. Kada Taryba 
savo darbą baigs, tie šunadvo
kačiai atbėgs pas jus kolektuo- 
ti jūsų uždarbį.

Federaliai atstovai ragina 
darbininkus raportuoti jeigu 
prie jų tokie šunadvokačiai 
lenda ir siūlo “pagalbą”.

žmones, ir kartu Lietu-

KITAS LIETUVIS 
PLĖŠIKAS PER

ŠAUTAS

• •
“Coast to Coast ’

By Georgie Lucas

TAMULIS VĖL PASI
ŽYMI BASEBOLE

Prieš kelis metus beisbolo lo
šimuose pagarsėjo Vito Tamu
lis, kuris tada lošė su Yankees 
iš New Yorko.

šymet Tamulis lošia su St. 
Louis Browns. Jis yra geras 
sviedikas ir tik už tai jis lai
komas. Jis yra mažo ūgio vy
ras, meta iš kairės, bet labai 
atsakantis, ir gauna gerą mo
kestį.

Praeitą savaitę buvo atida
rymas baseball sezono ir Cleve- 
lando Indijonai lošė su Browns.

Apie Tamulį vietos laikraš
čiai labai daug rašė ir talpino 
jo karikatūras.

MIRIMAI
I

Penktadienio naktį, Balan
džio 22, užpuolime apiplėšti 
Benfield vaistinę, 6924 Lexing- 
ton avė., tapo peršautas Lietu
vis plėšikas, Stasys Alaburda, 
28 metų. Jis sakoma peršau
tas pavojingai ir randasi arti 
mirties ligoninėje. Kitas jo 
draugas, Frank Glovic, ne Lie
tuvis, taip pat vėliau sugau
tas.

Užpuolę tą vaistinę jiedu su
čiupo apie 300 dolarių ir leido
si bėgti. Vaistinės vedėjas ga
vęs progą pagauti revolverį į 
juos pradėjo šaudyt.

Alaburda buvo rastas Tho- 
mas A. Edison mokyklos spor
to aikštėje, prie E. 71 ir Hough 
avė. Ten jis su draugu dabė- 
go ir sukrito. Jo draugas, su
laikęs gatvėje automobiliu va
žiuojantį žmogų, pasakęs kad 
ten ir ten guli sužeistas žmo
gus, pats pabėgo. Bet vėliau 
policija susekė jį namuose ir 
suėmė, šis prisipažino prie to 
darbo.

Policijos rekordai rodo kad 
Alaburda buvo paleistas patai
sai iš Mansfield pataisos namų 
Liepos 1 d. 1937 m., po atbu
vimo bausmės už vogimą pir
miau. Jis yra vedęs ir dirbo 
vienoje muzikos instrumentų 
dirbtuvėje.

Pereitą žiemą užsimušė 
brolis važiavęs automobiliu 
kitu Lietuviu.

jo 
su

began my coast to coast tredge 
a two week sojourn in Atlan- 
City — a city both famous and 

not to mention its 
Hollyvvood’s

• CLEVELANDE, tarp pa
šalpą imančių ir PWA viešų 
darbų darbininkų komunistai 
sėja nepasitenkinimą, aiškinda
mi buk permažai pašalpų duo
dama ar permažai mokama už 
darbą, sako Kun. Humensky, 
kuris tyrinėja Clevelande ko
munistų veikimą ir tankiai tuo 
klausimu laiko paskaitas.

• OHIO BELL telefono kom
panija po 16 metų tąsynių po 
teismus galiaus sutiko baigti 
bylinėtis ir 
naudotojams 
mokėtų virš

z Kompanija 
nuo pinigų grąžinimo, nes pri
sieina mokėti $7,250,000 suma.

DAUGIAU APIE KAZĮ JOCIŲ
Pereitame numeryje trumpai 

buvo pranešta kad mirė žino
mas Clevelandietis, Kazys Jo
cius (Yochus).

Jocius buvo 58 metų amž., 
gimęs per šv. Kazimierą, Kovo 
4, 1880 metais. To tėvai buvo 
Kazys ir Anastazija. Paėjo iš 
Akmeniškių k., Girkalnio par., 
Raseinių apsk. Amerikon at
vyko 1896 metais, apsigyveno 
McKees Rocks, netoli Pitts
burgho. Iš ten atsikėtė į Cle- 
velandą apie 15 metų atgal.

Liko žmona, Elzbieta, sūnūs 
Edmundas ir dukterys, Eve- 
lyn ir Beatriče. Pittsburghe 
gyvena du jo broliai, Viktoras 
ir Pranas. Lietuvoje taip pat 
likę giminės, Jociai ir 
nai, apie Akmeniškius 
kalniškius.

Gudžiu- 
ir Gir-

Tyri

atmokėti telefonų 
dalį pinigų, su- 

negu buvo verta, 
norėjo išsisukti

savo 
laivo

PIRMŲ POPIERŲ 
REIKALE

Kurie Lietuviai nežino 
atvažiavimo dienos ir 
kreipkitės į Dirvos agentūrą,
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo
ma aplikacijų blankos. Patar
tina tuo reikalu kreiptis penk- į 
tadieniais ir šeštadieniais. 1

Darbo Federacija 
nėja Unijose Raketie- 

rių Veikimą
Amerikos Darbo Federacijos 

prezidentas Green atsiuntė į 
Clevelandą savo atstovą A. D. 
F. sekretorių-iždininką apva
lyti šios srities Federaciją nuo 
raketierių vadų, kurie Cleve
lande pridarė visokių niekšys- 
čių per eilę pastarų metų.

Tų raketierių yra prilindę 
įvairiose amatninkų unijose ir 
jie atlieka visokius lupikavi
mus, kyšių ėmimą, darbininkų 
skriaudimą ir išnaudojimą, ir 
net nuostolių darymą sprogdi
nimais įstaigų ir biznių kurių 
vedėjai atsisako jiems mokėti.

Keli tokie raketieriai jau nu- 
I siųsti į kalėjimą už savo dar- 
. bei i u s.

Pirkit Sau Reikmenis Dabar
IR TAUPYKIT PINIGUS

Puikiausios Naujos Prekės už specialiai numažin 
tas žemas kainas

Vyrams
Gražios kojinės
Geri Išeiginiai Marškiniai
Atletic Union Siutai .... 
Broadcloth kelnaitės

arba marškiniai 3 už $1
Gražus šilkiniai

Kaklaraiščiai .... 2 už 1.25
Užmaunami Sveteriai .. 1.95

3 poros 50c 
$1

69c

Naujos Pavasarinės 
Skrybėlės 1.95 ir 2.95 

visų vėliausių pavidalų ir 
stilių

V aikams
K & E SKALBIAMI SIUTAI 

specialiai nupiginti $1.45 
1.00 
1.00 
1.50

Vilnonės Knickers ...........
Užsimaunami Sveteriai.. 
Kaynee Marškiniai 2 už 
Broadcloth Marškiniai

2 už
ligos Kelnaitės

Ekstra Speciali
VYRAMS VILNONIAI
SIUTAI __ $ir.5O

Verti iki $25.00
DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

THE KRAMER & REICH CO

7002 Superior Avė Kampas Giddings Rd.

NAUJOS PARAPIJOS 
ŽINIOS

Moterų Labdarybės Draugi
ja rengiasi prie didelio vakaro 
— sulyg dabartinio papročio 
Lietuvoje, minėti Motinos Die
ną, sekmadienį, Gegužės 1.

Statoma scenoje du veikalai, 
“Paklydėlio Kelias”, ir kome
dija, “Bobos ir Velnias Bijo”. 
Bus perstatyta vaizdeliai Mo
čiutė su mažais vaikeliais, prie 
to bus sudainuota puikių Lie
tuviškų dainelių. Programas 
bus labai įdomus, ir visi kvie
čiami atsilankyti.

Atsilankykit, paremsit nau
ją parapiją ir kartu praleisit 
linksmai vakarą su visais.

Visas programas atsibus 
parapijos salėje, pradžia 5:30 
vai. vakare. Po programo šo
kiai. Agota N. Koresp.

PASTABOS NORS IR 
SUVĖLUOTAI

Dirvos nr. 9-me, Svečio 
i rašyme Moterų Sąjungos 
tos kuopos vakaro, įsimaišė 
ra klaidų, kurios reikalinga 
pataisyti. Pirmoj vietoj nau- 

1 jos parapijos vargonininkė yra 
Vanda Janušaitė, ne Kamaity- 
tė. Antra, žymi programo da- 

1 lis buvo visai nepaminėta, tai 
Kun. E. šteigmano kalba, ku
ria visi dalyviai gėrėjosi, žy- 

' mesnės parapijos moterys bei 
merginos įvertindamos jo kal
bą rašosi prie M. S. 36-tos kuo- 

I pos. Jau prisirašė šios: stu
dentė Cecilija žitkiutė, daini
ninkė Adelaide Miliauskaitė, 
Adelė Gradinskienė, p-lė Mi- 
niotaitė ir Elzė Ambrazaitie
nė.

Prie viršminėto rengimo vei- 
■ kalo sutaisymo daug prisidėjo 
jaunuolis Jonas Jurgelis, ku- 

1 riam gabumų nestinga.
P. štaupienė.

ap-
36-
po-

VIEŠA PADĖKA
Šiuomi tariu širdingai ačiū 

tetai Martišienei ir brolienei 
Debesienei už surengimą man 
vestuvių “shovver”. Ačiū vi
soms giminėms ir visoms mo
terims už suteiktas man pui
kias dovanas. Labiausia gi ta
riu ačiū savo tėvams už apdo
vanojimą taip brangiais reik
menimis: ačiū mano tėveliui 
už puikų gasinį pečių, o mano 
sužieduotinio motinai už sidab
rinį setą. Teklė Debesiutė.

• ŠIOMIS DIENOMIS pra
dėjo šiek-tiek kilti automobi
lių reikmenų darbai Clevelan
de. Fisher Body sako paėmė 
400 darbininkų daugiau 
tą savaitę.

Dabar ten dirba apie 
darbininkų. Pernai šiuo 
darbai ėjo daug geriau, 
apie 6,000 darbininkų.

White Motor Co. dirba su 
2,500 savo normalio skaičiaus 
3,300 darbininkų.

Numatoma šymet bus pada
ryta iki 3,500,000 automobilų.

perei-

3,000 
laiku 
dirbo

I
: by 
! tie
entertaining not to mention

• beauty. Hollywood’s stars choose 
this East Coast city for their sum
mer vacations every year. Many 
of these famous people are seen 
on the boardvvalks daily, incident- 
ally these boardvvalks extend for 
miles along the shore line. One 
just can’t help būt thrill to find 
themselves in such a fascinating 
setting. From here I visited the 
Quaker City, Philadelphia, in the 
Quaker Statė, Pennsylvania, with 
its historic buildings, especially In- 
dependence Hali, vvhere the Declara- 
tion of Independence was signed. 
It houses the Liberty Bell, the first 
flag and many other interesting 
items. It vvould prove unfortunate 
for anyone to miss seeing this 
building vvhere history vvas made 
if you ever visit Philly.

On the vvay back to Cleveland 
j we passed the town of Gettysburg, 

Pa., site vvhere the famous “Battle 
; of Gettsburg” vvas fought. So now 
į after three vveeks of preparation, 
the day came when my travel cases 
were packed and put in place in 
the 1938 Packard “8” sedan in vvhich 

I began ten days of living the life 
I love — the open road vvas becon- 
ing us on to our destination. The 
land of movie stars, beauty, vvarm 
sunshine, Los Angeles and Holly- 
wood, California. The land vvhere 
practically everyone dreams of some- 
day going,

Leaving in November when win- 
ter already has its hold on us — 

J for a land vvhere sunshine reigns. 
i Just imagine travelling 3086 miles! 
! The journey took us thru Ohio, 

vvhere vve had a slight accident 
I vvhen vve graz.ed a covv, thence thru 
I Indiana vvith its famed Auto Speed- 
! way Track in Indianapolis, thru 
Illinois and into Missouri. The 
great city of St. Louis vvith all 

j its activity, only a few miles far- 
! ther and you can vievv the treach- 
, erously placid Missisippi River. On 
and on vve traveled until vve vvere 
stopped by a snovvstorm in Kansas, 
the land of luscious steaks. We 
vvere plenty happy that the steaks 

; vvere good, because we snent a day 
and a half in a small hotel, until 

' the snovv plovvs cleared the roads.
After a day of treacherous driv- 

ing vve ran out of the storm beit, 
into the happiness beit. The ten- 
sion vvas relieved, all cares vanished 
and everybody vvas gay, as we ap- 
proached Oklahoma, the statė of 
oil vvells, so much so that just 100 
feet from the Statė Capitol tovvers 
a great oil derrick. About 100 
miles into the statė vve vvitnessed 
the spectacle of seeing an entire 
oil refinery ablaze. From fire to 
dust, as vve rodė into Texas, vvhere 
vve experienced a miniature dust 
storm. Everyvvhere can be seen 
children on their vvay to school or 

| elsevvhere, vvearing breeches and 
’ little covvboy boots. Life in the 
West is really different! We stop
ped overnight in a very interesting 
southern city, EI Paso, Texas. At 
this point the Gulf Stream is about 
a mile vvide and separates the USA 
from Old Mexico. Here one finds 
Mexican children chattering only in 
their native tongue . The hotel 
we chose that evening vvas indeed 
beautiful — true southern arcchitec- 
ture, the balmy evening, plūs the 
dozen Mexican senors and senoritas 
vvho vvere giving a concert in the 
lounge, gavę me the impression of

WATERBURY, Conn.
THE LITHUANIAN LITERARY 

! LEAGUE (Lietuvių draugijų kny- 
I gyno komisija) which held its first 
' eleetion of permanent officers on 
January 25, 1938, seleeted the fol- 
lowing officers: President, Mrs. Ed. 
T. Kaliss (a graduatę of Immacu- 
lata College in Philadelphia, for- 
mer assistant librarian at St. John’s 
Catholic University)., Vice-President, 
Dr. M. J. Colney, Treasurer, Mrs. 

; S. Saparanas, Secretary, Frank Ba- 
' nis.

Through the efforts of the League 
and the kind cooperation of Politi- 

I cal Clubs, Societies, and numerous 
individuals by their donations of 
money and books, it is a pleasure 
to report that at the present time 
the Lithuanian section of the Šilas 
Bronson Library (Main Branch) 
boasts of ten shelves of Lithuanian 
Books, approximately eight hundred 
books, also scattered in various 
sections of the Library are thirty- 
five books vvritten in English about 
Lithuanian and Lithuanians. The 
books in English are so popular 
that several have been stolen and 
upon replacement, they are constant- 
ly in usage, an one finds on re- 
serving a book that a month or 
more elapses before one is notified 
that the desired book is available 
for one to take out.

We have received a shipment of 
fifty books from Lithuania, the 
newest novels, fietion, etc; so that 
many persona will have the pleasure 
of reading them in the future.

The local Librarian has cooper- 
ated with the League in every pos- 
sible way, so that sinnce the work 
began, approximately one hundred 
dollars worth of books have been 
purchased through city funds, and 
just recently the order for Lithuan
ian Encylopedias of which the first 
six volumes are availbale was filled.

a story book paradise. The memor- 
ies of EI Paso shall live long in 
my mind. Even now I can hear 
the musicians strumming their gui- 
tars to the rhythm of “EI Rancho 
Grande”. These natūrai music-lov- 
ing people can sing sad love songs 
that can infuse emotion to unknown 
heights of romance.

Būt we continued — on into New 
Mexico, xvhere the trees were be- 
ginning to show signs of life —- 
here nature looked just as our 
autunin does. The trees were a- 

' blaze with color, further into the 
statė and the trees became thicker 
with foliage. Can’t you just ima- 

I gine this transpiration, vvinter, fall 
| and then summer? That’s living!
Here and there could be seen In
diana, Mexicans, the little girls are 
called “Spiks” — Pueblo Houses. In 
a trading post we stopped for a 
“Coke” an Indian and his sqaw 
were conversing in their native 
tongue with the trader. Even jn 
this day and age, as I later gather- 
ed, the Indians in this section štili 
trade their crops of cotton, etc., for 
food and supplies and 
luxuries 
used at

Again 
glimpses 
and tumbles aeross the highway and 
plains likę something alive, giant 
cactus, sage brush and other wes- 
tern plants on both sides of the 
roadway. Sights likę these touch- 
ed something inside of me — to 
view these things when previously 
they were 
the movies. 
Arizona. .

( To

they desire, no 
all.
on the highway 
of tumble weed

what few 
money js

we caught 
— it rolls

only in books or 
Now vve moved in

be Continued )
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By THE LADY BUG
‘‘The First Dress Suit”. vvas 

tainly a good comedy. Plenty of 
life and action, vvith Dan Derus 
performing very nicely.

Al Derus impersonated
Lish. He certainly took the cake, 
just his dress alone made the au- 
dience roll in the aisles.

Might as well sorta go dovvn the 
line. Adele Petkas can sure be a 
patient mother! (In the play of 
course). Congratulations are in or- 
der for this miss also.

Then comes versatile, Adam Der
us, vvho performed very splendidly 
as a master of ceremonies. Jie 
was alright, būt the jokės (some) 
had beards. I

Tony Blaskis was Adolf Hitler’s 
double. and believe it or not, even 
Hitler’s henchman would have sa- 
luted.

Introducin’ “Beau Brummel” Joe 
Saukevich, that young man sure 
has a snappy suit of clothes. If he 
picks a vvomen likę clothes, who-o-o.

Wonder how many shoe horns vvere 
needed to get Alice Baltūsis in her 
formai ? Svveet and demure are 
the fitting words to describe her.

Eleanore Bajercus looked fairand 
summery in her pink organdy dress 
vvith a moire bolero. Her mother 
certainly is a second Shiaperelli.

The “Dipsy Doodle” štili rates 
as No. 1 song hit vvith the young 
folks. Even the dūli go vvild. It 
seems that aqua vvas the dominat- 
ing color for the young ladies long 
'ormals.

Lorraine Bish could have played 
button, button vvho’s got the but- 
ton, very easily Sunday. I vvonder 
how long it took her to get dressed. 
What one vvill do for beauty’s sake.

After 
tra was 
issue a

You’d 
With
Just be good and solemn 
Or else you’ll find your name,

In this avvful column.

cer-

Tizzie

telling you that the orches- 
very, very excellent, let me 
word of vvarning — 
better not flirt 
any skirts (shirt),

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

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.

By G. C. VENSLOVAS
Nevvs about local sport acctivi- 

ties will be brief this vveek. Not 
that nothing is being done, būt in 
a contradictory manner much is 
being done, not only of local in- 
terest būt of interest to all Lith- 
uanians, everywhere. Before vve go 
on with our story, we wish to an- 
nounce some good nevvs to our lo
cal fans. In lašt week’s issue of 
‘Dirva’ we wrote that our second 
team, the Lithuanian A. C. Jrs. had 
a chance to win two basketball 
titles. This vveek we are pleased 
to announce that the Muny arbitra- 
tion board, ruled the disputed game 
i n our javor.

This ruling gavę our Jr. team the 
undisputed rights of being rulers 
in Class C. Winning the Class 
city-wide title and now the Muny 
Class C. Tvvo championship titlesl 
Congratulations boys, you sūrely 
made a nice job of it. Although 
all the boys are not sons of Lith
uanians, vve are proud of the part 
Visnauskas, Miliauskas and Getts 
took in bringing home the cham
pionship. We also wish to express 
thanks to Alex Visnauskas, Sr. vvho 
did so much for this team. He 
contributed a great deal in making 
this a championship team.

Getting back to our original story 
vvhich we started this article, vve 
want to say this — The young 
American-Lithuanians are planning 
a program which vve hope will get 
the approval of all. First vve want 
to get an inter-city softball league 
organized, with a tournament at 
the end of the season, held proba- 
bly at Chicago. Second a bovvling 
tournament for men and vvomen 
next season. Detroit has already 
put in their bid for this tournament. 
Third, our second annual basket1- 
bąli- tournament.

Later, vve hope to have tourna- 
ments in other sports. For the 
present, we are centralizing our 
activities on these three. In plan
ning for the future, we are not 
forgetting the vvomen folks, there 
will be tournaments for them in 
sports also.

BASEBALL
Well the baseball season opened 

for the Lithuanians lašt Sunday. The 
Brazis Bros., class C team defeated 
the Pee Chee White team by the 
score of 7 to 6 in 13 innings.

Paul Vitonis, Vito Šamas and Joe 
Zelindonas contributed home runs 
to help win the game. The roster 
of he team is: Paul Vitonis, 2B., 
Ed. Lutkus, C, Ben Brazis, SS, 
Vito Šamas, 3 B, Joe Zelindonas, 
LF, Ben Visnauskas, 1 B, Otto 
Trall, CF, Joe Ilayes, RF, Bob Had- 
ly. P, Ray Kirchner, P, Al Bush, 
3B.

This team is managed by none 
other than that star first baseman 
for the Superior Merchants team 
about 2 years ago, Pete Miller and 
coached by Tony Osters, one of 
the players in the Lithuanian A. 
C. baskeball team.

Saturday, April 30th vve vvill play 
this team again at Patterson field 
at 3 o’clock, all those vvishing to 
come out and vvatch this team in 
action come out Saturday. The 
more the mfcrrier. Mr. John Bra
zis who is one of the prominent 
men in Baseball is again backing 
the team. Mr. Brazis has also 
backed teams in class E and D. 
In the class D, Brazis vvon the 
runner-up eup lašt year, and we 
all hope to finish on ton this year. 
It sure looks likę a cnampionship 
team, they vvay the boys appeared 
during vvorkouts.

Bcn Visnauskas

LITHUANIAN OLYMPICS
Lašt sumrner vvhile the sports- 

mejj were here from Lithuania, vve 
vvere extended an invitation to come 
to Lithuania’s Olympics in 1938.

Enthusiasm ran high for a month 
or so, then died. During the re- 
cent Basketball tournament, inter- 
est in sports again jutnped to fe- 
ver pitch, and again they’re talking 
about Lithuania’s Olympics.

The nevvly organized American- 
Lithuanian Athletic Association of 
which vve are a part, are going to 
do all in their povver to be repre- 
sented at the Olympics. None oth- 
er than Lithuanian Counsel, Peter 
Dauzvardis of Chicago writes that 
this organization is the proper one 
to bring together Lithuanian Ath- 
letes of both countries. 
to be a gigantic task, 
to be successful every 
will have to do his or 
Be prepared, and when 
made for your support, be ready!

Where there is a club vvith no 
affiliation with the American-Lith- 
uanian Athletic Association, join 
it now. Become a member of the 
organization which is doing so much 
for our youth. Branches vvill be 
established in all cities and tovvns. 
Watch this page for later details!

OPERA STAR
Severai weeks ago the Metropoli' 

tan Opera gavę a series of operas 
in Cleveland. Arnong its many ex« 
cellent and widely talented artists 
of the music vvorld, was the Ameri- 
can born, Lithuanian prima donna, 
Miss Anna Kaskas.

Miss Kaskas is a lady of rare 
charm, not only in voice būt per- 
sonality. Unaffected by the rise 
to stardom, Miss Kaskas showers 
her attention on everyone she meets, 
particularly when they are “her 
people”.

It was two years ago that this 
happy, and youthful giri won the 
Sherwin-Williams operatic tryout 
contest. Two years of hard work 
and living have not changed this 
sturdy, true Lithuanian spirited 
miss. Our only hope, desire and 
wish is, that greater fame may 
reach such a deserving and proud 
of being Lithuanian star.

Its going 
and for it 
Lithuanian 
her share. 
the call is

M AK E A MEMO
CYO “Trophy Night” 

and
Young Ladies’ Sodality 

“College Night” 
Thursday, May 12th - 9:00 P.M 
Admission Gene Sullivan’s

25 cents Music
St. George’s Auditorium
East 67th and Superior

PRODIGAL RETURNS
Miss Helen Kundrot arrived home 

April 24th after 7 
tion at beautiful 
Florida.

She is thanking 
and relatives for 
ness in corresponding vvith her vvhile 
being avvay.

months of vaca- 
Silver Springs,

all her friends 
their thoughful-

LITHUANIA PREPARES FOR 
INCREASED TOURIST TRADE 
A large hotel building program is 

under vvay, according to the Lietuvos 
Aidas. The Seimas has assigned 
35,00 litas in the form of premiums 
for the best projects on hotels. Ho- ■ 
teis are to be built in Šiauliai, Za- ; 
rasai, Palanga and Alytus at the 
cost of 1,500,000 litas.

Work vvill be started this coming 
fall and it is hoped that they vvill 
be completed by 1940. The largw 
hotels in Kaunas and in Klaipėda 
are being modernized and enlarged 
for an anticipated inerease in tour- ' 
ist hosteiry.

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas
915 Statė Street 

UTICA, N. Y.
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Dirbtinu Kūno Daliu 
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Taisymai 
Visokių išdirbimų. 

212 Blackstone Bldg. 
1426 W. 3rd Street 

Cleveland Ohio. 
Seniausia Firma Clevelande 

įsteigta 1906
Telef. MAin 0715
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Superior Beauty Shoppe
MARCELLING and FINGER WAVING 

PERMANENT WAVING
GALVOS ODOS PRIEŽIŪRA

PLAUKŲ DAŽYMAS ir VISKAS KAS LIEČIASI 
GROŽIO KULTŪROS.

Susitarimui telefonuokit HEnderson 4825
MATILDA SMITH, Savininkė Marcelin Matulis

7011 Superior Avenue
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Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

• •

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

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

Savininkas Vedėjas
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