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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS
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Bus 4,135,000 Viešu Darbų SU LENKAIS NEGALI 
SUSIKALBĖTI

KASYKLOJE UŽMU
ŠĖ 72 DARBININKUS

Duckmanton, Anglija. — 
Gegužės 10 kasykloj ištikus 
sprogimui užmušta 72 dar
bininkai ir keli desėtkai su
žeista. Be to, šimtui kitų 
darbininkų užgriuvo išei
ga iš kasyklos. Gelbėtojai 
dirba jų išlaisvinimui.

SUTAIKĖ. Paryžius. — 
Valdžiai pasisekė sutaikyti 
jurininkų streiką, kuris su
tramdė Prancūzų linijos 
laivų išėjimą veik savaitei 
laiko. Streikas apėmė 1,500 
darbininkų.

DETROIT. — Streikuo
janti Michigan Castings 
Co. darbininkai turėjo su
sirėmimą su policija prie 
dirbtuvės. Streikeriai no
rėjo išvyti iš dirbtuvės dir
bančiuosius, bet jų pastan
gas policija sutramdė. .

Riaušėse sužeista du po
licininkai ir vienas unijis- 
tas.

DIDELIS UŽSAKYMAS. 
Erie geležinkelio užsakė ar
ti 11,000 tonų pirmos rūšies 
bėgių savo geležinkeliams. 
Darbas padalinta tarp trijų 
plieno kompanijų.

Southern geležinkelis už
sisakė padaryti 5550 plie
ninių prekinių vagonų, ku
rie kaštuos $14,000,000.

Washington, Geg. 11. — 
Ilgus ginčus sukėlęs Prezi
dento Roosevelto šalies gai
vinimo ir viešų darbų bi- 
lius šiądien perleistas At
stovų Bute 242 balsais prieš 
89. Senatas tą bilių perlei
do jau tūlas laikas pirmiau.

Bilius nuėjo į Prezidento 
raštinę, kur be abejo tuoj 
bus pasirašytas ir taps įs
tatymu.

Tas bilius numato sukelti 
$5,275,000,000 metuose vie
šiems darbams, skolinimui 
bizniams, industrijoms, tt.
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Washington. — Adminis
tracijos paruoštas $3,054,- 
245,000 viešų darbų ir biz
niams skolinimo bilius pa
rūpins darbų dėl 4,135,000 
asmenų, kaip apskaičiuoja
ma.

Dabartiniu laiku federa- 
liuose viešuose darbuose 
dirba 3,124,919 darbininkų.1 

Svarbiausias tikslas šito 
biliaus yra greitu laiku pa
rūpinti tiesioginių 'darbų 
ir padaryti daug darbų ki
tiems darbininkams, kurie 
dabar nedirba arba dirba 
tik dali laiko.

Prie tų 4,135,000 kurie
t

gaus dirbti, sakoma dar 
300,000 jaunų vyrų turės 
darbą CCC stovyklose se
kančiam fiskaliam metui.

Be šitų, kita pusė mili
jono darbininkų bus paim
ti į valdiškus darbus ku
riuos pradės vykdyti patys 
valdžios departamentai.

Skubina Algų Bilių
Prieš Kongreso išsiskirs

tymą norima pravaryti al
gų ir darbo valandų bilių, 
kuriam daugelis iki šiolei 
priešinosi, bet dabar pra
deda pritarti.
Žada Atnaujint Pastangas 
Pravesti Reorganizacijos 

Bilių
Prez. Roosevelto admini

stracija pasiryžus panau
jinti pastangas pravaryti 
Perorganizavimo bilių, ku
ris duotų prezidentui dau
giau galios. Viena dalis to 
biliaus apima skyrimą pre
zidentui šešių pagelbinin- 
kų su metiniu mokesniu po 
$10,000“ kiekvienam. Kita 
dalis siūlo įsteigti Gerovės 
Departamentą ir suteikia 
prezidentui tam tikrą galią 
pertvarkyti valdžios įstai
gas.

NUSILEIDO. Lawrence, 
Mass. — Unijos vadai suti
ko priimti American Woo- 
len Co. pasiūlymą numa
žinti jos 660 audėjų algas. 
Darbininkai tą užtvirtino 
dauguma balsų. Kurie ga
vo po $16 savaitėje gaus 
po $14, už 40 vai. darbą.

NEAPSAUGOJA. Otta- 
wa, III. — Čia valstijos ape
liacijų teisme buvo spren
džiama streikavusių darbi
ninkų byla. Teismas pri
pažino kad Wagnerio Dar
bo Santikių įstatymas ne
apsaugoja sėdėjimo strei
kerių nuo bausmių už ne
legalius apsiėjimus. Byla 
buvo dėl streiko atsibuvu
sio 13 mėnesių atgal Fan- 
steel dirbtuvėj, North Chi
cago.

VARŽYTINĖ. Detroit.— 
Auto darbininkų unijoje ei
na varžytinė už vadovybę. 
Radikalai nori išstumti iš 
unijos vadovybės tos unijos 
prezidentą Homer Martin.

Šiomis dienomis Martin 
laimėjo pergalę, išblašky
damas vidujinę audrą.

JAPONAI UŽĖMĖ KI
NU UOSTĄ AMOY
šanghai, Geg. 12. — Ja

ponai šiądien paėmė Kinų 
pietinį uostą Amoy.

¥ ¥ ¥

šanghai. — Kinai prane
ša kad Japonų užpuolime 
orlaiviais ant Suchow su
griauta apie 4,000 namų ir 
užmušta 300 civilių žmonių. 
Suchow yra Kinų kariška 
bazė ginanti Lunghai gele
žinkelį.

Japonai taip pat pradėjo 
smarkų puolimą pietinės 
Kinijos uosto Amoy, kur 
yra daug kitų šalių pilie
čių. Trys Amerikos kariš
ki laivai pasiųsta ten su
teikti pagalbą saviems.

Kinų orlaiviai užpuolė ir 
bombardavo Japonijos ka
ro laivus esančius prie San- 
co salos.

Kinai komunistai pradė
jo atakuoti Peipingo piet
vakarines apielinkės, kur 
valdo Japonai. Japonai bi
jo kad Kinai gyvenanti jų 
valdžioje nepradėtų sukili
mų iš vidaus.

Japonams reikalinga dar 
500,000 kareivių daugiau i 
Kiniją gabenti jeigu nori 
pasekmingai kariauti prieš 
Kinus.

APSUPO 12,000 LO- 
JALISTU

Hendaye, Gegužės 10. — 
| Tarp sukilėlių ir kairiųjų 
Ispanijoje mūšiai pasmar
kėjo. Kalnuose prie Te- 
ruel sukilėliai apsupo 12,- 
000 lojalistų, savo žygiavi
me linkui Viduržemio ju
ros.

Gen. Franco kariuomenė 
sulaužė kairiųjų trieilę sie
ną, kuria lojalistai norėjo 
pastoti jiems kelią.

Pietinė sukilėlių kariuo
menė prasilaužė pro kai
riųjų frontą nusitęsusį nuo 
Alcala de Chivest iki Albo-‘ 
cacer.

Sukilėliai stumiasi prie 
Inglesuela, ir kai tas mie
stas bus užimtas, sukilėliai 
nukirs paskutinius kelius 
kairiųjų išbėgimui į sau
gesnes vietas.

Nuo Kovo 9 iki Balan
džio 30 mūšiuose su lojalis- 
tais 3,041 Italų buvo už
mušta, sužeista arba dingę.

Gen. Franco pasiryžo da- 
simušti iki Viduržemio ju
ros pakraščio kuogreičiau- 
sia.

Nori deoortuot 12,000 be
darbių. Flint, Mich. — Ap
skrities valdyba, kuri turi 
rūpintis bedarbių šelpimu, 
sako bus priversta išsiųsti 
12,000 bedarbių šeimų į ki
tas šalies dalis, nes daugu
ma tų darbininkų negalės 
ten gauti dirbti.

PAGIMDĖ 7. Kuboj vie
na motina pagimdė 7 kūdi
kius, bet visi buvo negyvi. 
Palaidojo juos tėvas iškas- 
damas duobę šalia savo 
kiemo.

BRITŲ ir Prancūzų mi- 
nisteriai pranešė Čekoslo
vakijos vyriausybei jog jų 
šalys yra gatavos gelbėti 
Čekoslovakijai išspręsti ios 
ribose esančios Vokiečių 
mažumos klausimą.

Paryžius. — Prancūzija 
paprašė Lenkijos duoti ai
škų atsakymą kokioje po
zicijoje Lenkija laikysis at
sitikime Vokiečių puolimo 
Čekoslovakijos: ar su Vo-! 
kietija ar su Prancūzija.

Lenkijos vyriausy bė at
sisakė tuo reikalu padaryti 
kokį nors pareiškimą, bet1 
sako, “Lenkija elgsis taip 
kaip geriausia išrodys jos 
interesams”.

Lenkai gal būt mano, jei 
tik Vokiečiai pultų Čeko
slovakiją, ir jie pultųsi už
grobti jos dalį, nes ten jie 
randa tūlą skaičių savo 
tautiečių.

HITLERIS GRYŽO IŠ 
ROMOS

Plorencia, Italija. — Vo
kietijos diktatorius Hitler j 
apleido Romą, ir per čia iš- i 
važiavo atgal i Vokietiją. 
Jis gavo Mussolinio priža- ri o 1 n i K« Xdą laikytis ab;an draugiš
kai. Italija sutinkanti duo
ti Hitleriui laisvas rankas 
Čekoslovakijoje, bet Hitle
ris prižadėjęs nesikabinti 
prie Itališko Tyrolio, kur 
yra daug Austrų, taigi Vo
kiečių.

Savo tikslų Čekoslovaki
joje siekti Hitleris turėsiąs 
“taikiu budu”, vengiant su
kėlimo karo.

Jokios kariškos sąjungos 
jiedu tačiau nesudarė: Ita
lija nerodė jokio noro už
verti su Hitleriu bent ko
kią militarišką sutartį.

Sakoma, Hitleris ir Mus
solini susitarė tam tikrais 
klausimais ir turės savo 
bendrus reikalavimus Bri
tams ir Prancūzams pirm 
negu sutiks ineiti į planuo
jamą keturių valstybių są
jungą.

TYRINĖS NAZIŲ VEI
KIMĄ AMERIKOJE

Washington. — Valdžia 
ruošia planus užvesti tyri
nėjimą šioje šalyje visokio 
ne-Amerikoniško veikimo, 
kartu ir nazių, kurie pra
deda kaip kuriose valstijo
se net perdaug reikštis.

SUGRYŽO “MIRĘS” 
SŪNŪS

Masonville, Pa. — Moti
nos dieną, parėjo į namus 
15 metų vaikas, kurį tėvai 
tikėjo palaidoję virš metų 
laiko atgal. Tas vaikas, 
būdamas 13 metų amžiaus, 
1936 metais išėjo “vandra- 
voti” ir tėvai nežinojo apie 
jį nieko. Vasario m. 1937 
metais jie gavo žinią apie 
nušovimą vaiko Olive Hill, 
Ky., ir iš visų apsakymų 
manė kad buvo jų sūnūs. 
Tėvai jį palaidojo. Dabar 
sugryžęs vaikas pas tėvus 
labai juos nugąsdino.

SUKILIMAS BRAZILI
JOJE

Rio de Janeiro. — Fašis
tai buvo surengę sukilimą 
prieš Prezidentą Getulio 
Vargas, norėdami išversti 
jo vyriausybę. Daug su
kilėlių užmušta ir sužeista, 
šimtai areštuota. Gynimą 
vadovavo pats prezidentas.

Buvęs Prez. Hoover, va
žinėdamas po visą šalį, dir
ba Republikonų partijos 
sustiprinimui ir siūlo savo 
11 punktų programą šalies 
atgaivinimui.... Jis savo 
planą sugalvojo dešimts 
metų pervėlai.

Demokratai sako kad Re- 
publikonai visoje šalyje lei
džia dideles sumas pinigų 
platinimui Roosevelto dis
kreditavimo.

SENATORIUS ROBERT J. BULKLEY VĖL 
KANDIDATUOJA Į SENATĄ IŠ OHIO

, Wl —■

Robert J. Bulkley
WASHINGTON. — Senato

rius Robert J. Bulkley (Dem.) 
iš Ohio paskelbia jog vėl kan
didatuoja į Suvienytų Valsti
jų Senatą.

Senatorius Bulkley patiekė 
sekantį pareiškimą:

“Aš kandidatuoju vėl į Uni- 
ted Statės Senatą. Aš einu sa
vo rekordu atsiektu bėgyje 
mano čia ištarnautų metų. Aš 
rėmiau Prezidentą Roosevelt 
visomis išgalėmis, ir didžiuo
juosi savo atliktais darbais be
darbių gelbėjime, išgelbėjime 
virš milijono namų ir ūkių nuo 
praradimo, gelbėjime biznių iš 
nuslugimo, sustiprinime banki
nės sistemos, ir atsteigime vi
suomenės pasitikėjimo į ban
kus ir statybos ir paskolos 
draugijas įvedant žmonių pa-

dedamų pinigų apdraudę.
“Aš visados vadovavausi sa

vu apsisprendimu ir sąžine, su 
pasitarimu ir pagalba iš savo 
kitų bendrų. Tas visai atitin
ka su Demokratų Partija ir 

, Demokratiška Administracija, 
kuri manęs niekad nereikalavo 
aklai ją sekti. Partijos atsako
mybė ir partijos vadovybė yra 
būtina geram valdymui.”

Senatorius Robert J. Bulkley 
gimė Clevelande Spalių 8, 1880 
metais, sūnūs Charles Henry ir 
Robertą Johns Bulkley.

Yra aukšto mokslo žmogus, 
gavęs B.A. laipsnį Harvard 
College 1902 ir Master’s laips
nį 1906 m. Teises studijavo 
Harvard’e ir Clevelande. Tei
ses praktikuoja Clevelande jau 
kelintas desėtkas metų.

PRANCŪZIJA TIKISI 
GREIT SUSITARTI 

SU ITALIJA

Roma, Geg. 11. — Pran
cūzijos ir Italijos diploma
tai sako kad šiomis dieno
mis bus užbaigta Prancu- 
zijos-Italijos draugingumo 
sutartis, panašiai kaip su
daryta Italijos - Britanijos 
sutartis.

UŽMUŠĖ 40 KELEIVIŲ
Turkijoje, autobusui va

žiuojant keliu aukštai kal
ne, autobusas nuvirto iš 
900 pėdų aukštumos ir už
mušė 40 važiavusių žmonių.

KARIUOMENĖN ŠAUKS 
LIOTERIJOS BUDU

Suv. Valstijų karo depar
tamento viršininkai išdirbo 
būdą šaukimo į kariuomenę 
Amerikos vyrų, jeigu pri
eitų reikalas. Jaunų vyrų 
tarp 21 ir 31 metų vardai 
butų traukiami ir jie butų 
šaukiami tarnybon.

Spėjama kad pirmu šau
kimu susidarytų apie 13 
milijonų kareivių.

Žuvo lakūnai. Anglijoje 
laike bandymų ore užsi
mušė 8 Britai lakūnai.

Prancūzijoje Gegužės 10 
d. užsimušė šeši kariški la
kūnai.

SOVIETŲ Rusija nuo šių 
metų pradžios neįsileidžia tu
ristų iš Lietuvos. Anksčiau 
kas met iš Lietuvos į Sovietų 
Rusiją nuvykdavo po apie tūk
stantis turistų. Berods ir iš 
kitų kraštų turistų Sovietų Ru
sija neįsileidžia. Įsileidžia tik
tai vykstančius aiškiais reika
lais, ypač prekybininkus.

Gal būt Sovietuose yra daug 
smarvės, kurios nenori sveti
miems duoti užuosti, kad neiš
neštų kalbų kitur.•

PASAULINIS operų dirigen- 
gentas Von Hoeslin jau keli 
mėnesiai Kaune gana sėkmin
gai dirba diriguodamas Lietu
vos operai. Jis gal pasiliks 
Kaune nuolat dirbti operoje.•

VIENOJE Varšavos bažny
čioje businčios įvestos nuola
tinės Lietuviškos pamaldos. Iki 
šiol kartkartėmis būdavo Lie
tuviškos pamaldos Kūdikėlio 
Jėzaus koplyčioje.

Geistina butų kad Varšavo- 
je Lenkai melstųsi sau Lenkiš
kai patys, o užgrobto Vilniaus 
krašto bažnyčiose Lietuvių ne
užkabinėtų Lietuviškai mel
džiantis. •

TRUKO ALAUS. Kauno gy
ventojai šioms Velykoms pirko 
sau į namus labai daug alaus, 
taip kad alaus pritruko ir no- 

j rintieji įsigyti alaus išsinešti- 
! nai jo negavo nusipirkti.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

PER VELYKŲ dienas Kau- 
parapijų bažnyčiose įvyko A) 
jungtuvės ir 199 krikštai. Kau
nas padaugėjo 79 naujomis šei
momis ir 199 naujais vardais.•

ŠIAULIUOSE STATYS LI
GONINĘ. Nors Šiauliuose vei
kia savivaldybės ligoninė, bet 
ji, dėl išaugusio miesto, negali 
nei miesto nei didelio apskri
ties patenkinti. Tik dadelę li
gonių aptarnauja. Todėl šy
met Šiauliuose pradės statyti 
naują didelę ligoninę, kuri tu
rės 250 lovų. •

AMERIKOS Lietuviams fil- 
mininkams broliams Mečiui ir 
Kaziui Motuzams Lietuvos vy
riausybė davė nemokamus nuo
latinius II klasės bilietus važi
nėti visais Lietuvos geležinke
liais iki šių metų Gruodžio 31.

šie filmuotojai daug važinė
ja po Lietuvą, taigi vyriausy
bė, įvertindama jų darbą, tais 
bilietais suteikė kelionių pa
lengvinimą. •

KAUNE Velykų švenčių lai
ku įvyko mokytojų Dienos — 
mokytojų suvažiavimas, kuria
me dalyvavo šimtai mokytojų. 
Suvažiavime atsilankė ir Vy
riausybė su Prezidentu Smeto
na priešakyje. Prez. Smetona 
pasakė įdomią kalbą palygin
damas šių dienų Lietuvos mo
kyklas su anų spaudos draudi
mo laikų mokyklomis.•

DANTŲ GYDYTOJŲ KON
GRESAS. Balandžio paskuti
nėmis dienomis Kaune įvyko 
Lietuvos dantų gydytojų kon
gresas. Dalyvavo pervirš 350 
dentistų. •

ŽUDYSTĖ. Velykų pirmos 
dienos naktį Rietavo vai., Vil
kelių km., pas ūkininką Žutau
tą įvyko šiurpi žmogžudystė. 
Girti du plento darbininkai už
mušė savo draugą plento dar
bininką Praną Daukšą, kilusį 
iš Kalvarijos. Lavonas taip 
žiauriai sužalotas kad nepana
šus į žmogų: sudaužyta galva, 
numušta nosis, ausys — visas 
sudaužytas, supjaustytas. Kal
tinamieji abu suimti.•

VILKAI. Pašilės vai., Grau- 
žiečių ūkininko Kazio Zdana
vičiaus trobas buvo užpuolę 
vilkų gauja net du kartu. Nak
tį abiem atvejais ūkininko šuo 
pradėjo bausiai kaukti. Išėję 
į kiemą namiškiai pamatė vil
ku akis žibančias, ir tie žvėrys z . kuolais varomi šalin nelabai 
norėjo trauktis.•

KAUNE STATYBA SPAR
ČIAI VYKSTA. Šių metų ank
stybas ir šiltas pavasaris leido 
statybos sezoną pradėti net žy
miai anksčiau negu kitais me
tais. Jau nuo Sausio pradžios 
atitinkamos įstaigos pradėjo 
gauti daug prašymų leisti re
montuoti senus namus ir sta
tyti naujus. Prasidėjus sta
tybai prie įvairių statybos dar
bų paimta veik visi Kauno be- 

; darbiai — dirba apie 3,000 į- 
1 vairių darbininkų.
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PITTSBURGH
Rūpinasi Sportininkų į 

Lietuvą Siuntimu
Pittsburgho Lietuviai nori 

kad Pirmoje Tautinėje Olimpi- 
jadoje šią vasarą Lietuvoje bu
tų atstovaujama ir ši kolonija, 
taigi rūpinasi pasiųsti į Lietu
vą savo jaunuolius sportinin
kus, kurių čia turim pasižymė
jusių net Amerikonų sporto 
žaidimuose.

Komitetas susideda iš veik
liausių Pittsburgho darbuotojų 
su Adv. E. Schultzu priešaky
je. Pats Edv. Schultz yra pa
sižymėjęs sporte ir yra Pitts
burgho Universitete sportinin
kų treineris-mokytojas, todėl 
jis geriausia žino kuris sporti
ninkas yra tinkamiausias va
žiuot į Lietuvą atstovauti len 
Amerikos Lietuvius.

Sukėlimui pinigų sportinin
kų į Lietuvą važiavimui, yra 
rengiamas pirmas piknikas Ge
gužės 22 dieną, Lietuvių Ukė- 

Kurie šymet nuvažiuos į 
Ūkę (Countrv Club) 
žymiai pagerintą, iš- 

Savo atsilankymu 
pasiuntimą sportinin-

koje lioterijos uždraustos, dar 
gi labiau uždraustos siuntinėti; 
paštu. Taigi pašto valdyba 
ir patraukė kunigą ir jo padė
jėjus atsakomybėn.

Neužtenka kad tą jo pasipi-
Į nigavimo planą pavadino liote
rija bet net ir klasta ar žmo
nių apgaudinėjimu. .. .

šiomis dienomis prasideda 
tų asmenų teismas.

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ’)

ALLIANCE, OHIO

Kaip jau žinoma, Pa-
1939

New Yorke. Parodos

j e.
Lietuvių 
matys ją 
gražintą, 
paremsit
kų į Lietuvą musų koloniją at
stovauti.

SUVIENYTI PIKNIKAI
Pittsburghe, Soho dalies Lie

tuviškos draugijos šią vasarą 
rengs piknikus susivieniję. To
kių bendrų piknikų bus du: 
vienas Liepos 3 dieną, Frank- 
lin Grove, N. S., o antras Rug
pjūčio 2 dieną Lietuvių Ūkyje.

Sekančios draugijos nuo So
ho rengia bendrus piknikus: 
L. M. I).. L. I). L. D., A. L. T. 
Sandaros 36 kp., SLA. 40 kp., 
S.L.D. 45 kp. Tai penkios or
ganizacijos kurios atstovauja 
visas sroves. Tai be abejonės 
bus Soho Lietuvių Diena.

SLA. 3-čias Apskritis ren
gia pikniką Birželio 12 dieną, 
Franklin Grove darže.

Juozas Virbickas.

DARBAI. — LIETUVIŲ 
GYVENIMAS

šis miestas, turintis 25,000 
gyventojų, randasi į vakarus 
nuo Akrono apie 40 mailių, ir 
pusiaukelyje tarp Akrono ir 
Youngstouno.

Dirbtuvės čia randasi Ame- 
rican Steel Foundrv Co., Ame- 
rican Machine Casting Co., ir 
keletas mažesnių. Geležies iš- 
dirbystės čia kaip ir visoje 
Amerikoje dirba šiuo laiku la
bai silpnai. Yra keletas ir puo
dų išdirbysčių, bet jos stovi už
darytos. Darbininkai yra 
siminę.

Tarp kitų tautų čia ir 
tuvių randasi 17 šeimų, 
Lietuvės našlės. Ko ne 
Lietuviai turi nuosavus 
mus.

nu-

Lie- 
trys 
visi 
na-

Tarp savęs Lietuviai su
gyvena gražiai, yra mandagus 
ir draugiški. Ko ne visi yra 

iš kitų miestų. Pir- 
darbas gauti bttvo

Chorų Vedejų Pasitari
mas Konsulate

Lietuvos Generalinio Konsu
lo p. Jono Budrio oficialiu raš
tu Balandžio 26 d.. 1 vai. po 
pietų, sukviesti Konsulato pa
talpose Lietuvių chorų vedė
jai tarėsi Dainos Dienos reika
lu New Yorko Pasaulinėje Pa
rodoje,
saulinė Paroda Įvyksta 
metais 
direkcija, susitarus su Genera
liniu Lietuvos Konsulu, pasky
rė Lietuvių Dieną Parodoje 
Rugsėjo 10. sekmadienį.

šis susirinkimas ir buvo su
kviestas tikslu bendrai pasi
tarti kaip geriausia prisirengus 

| prie tos Lietuvių Dienos iškil
mių.

Kadangi minėtą dieną, apart 
kitko, svarbiausią progrtfmo 
dalį užims Lietuvių dainos tai 
šiame susirinkime vien tik ir 
buvo tuo klausimu tartasi. Nu
matyta kad Lietuvių Dienoje 
dalyvaus arti 2000 ypatų cho
ras, kurį sudarys atskirų pro
vincijų parapijiniai chorai.

Vyriausiu dirigentu išrink
tas komp. J. Žilevičius.

Išrinkta Dainos Dienos ren
gimo komitetas iš sekančių as
menų: pirmininkas komp. J. 
Žilevičius; vice pirm, muzikas 
A. Aleksis; sekretorium muz. 
J. Brundza; iždininku muz. J. 
Jankus; knygium muz. A. Sta- 
ni šauskas.

Susirinkime dalyvavo:
nigu Vienybės atstovas Kun. 
J. Simonaitis, A. Aleksis, J. 
Brundza, P. Dulkė, A. Grigo
raitis, J. Jankus, Juozas Ku
dirka (Vargoninkų Sąjungos 
pirmininkas), A. Stanišauskas, 
J. šiaučiunas, A. Visminas, J. 
Žilevičius.

šiuo reikalu bus karts nuo 
karto patiekta žinių spaudoje.

Jonas Brundza,
Dainos šventės Rengimo 

Komiteto Sekretorius,

dienomis serga dvi 
moterys, Jarmulavi-

jo pragarsėjo Detroite 
kunigas, kuris ir pralo-

būt ir Kun. Cox dabar 
taigi jis su

Nepasisekė Pralobti
Pittsburghe prieš kelis me

tus pragarsėjo Kunf Cox, kū
jis visaip bandė politikauti ir 
net rengė darbininkų maršavi- 
mus į Washingtoną. Bet iš tų 
darbų jam nebuvo naudos ir 
nepadarė pinigų.

Po 
kitas 
bo.

Gal
sumanė pralobti, 
keletu savo komiteto narių iš
dirbo tam tikrą būdą sukėli
mui pinigų savo bažnyčios rei
kalams. Bet už tai pakliuvo į 
bėdą ir kunigas ir jo komite
tas. Pašto vyriausybė pripa
žino kad tas jų pinigų kėlimo 
planas yra lioterija, o Ameri-

MIRIMAI
>M1R£ AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ 2 TŪKSTANČIAI
* ¥ ¥

Su šiame numeryje telpan- Wyoming Klonyje Mirę

PITTSBURGH. Pa. — Gogu-! 
žės 9 d., čia prasidėjo Lietu

vių Rymo Katalikų Susivieni
jimo Amerikoje 51-mas sei
mas. Seimas tęsėsi iki Gegu
žės 13. Po to laikyta Kata
likų Federacijos konferencija.;
• SO. KOSTO N, Mass. — Ge

gužės 22 d. šv. Petro bažny-|
čioje turės primiciją naujas' 
kunigas. Jonas Daunis. Bir
želio 5 d. toje pat bažnyčioje 
bus primiciją kunigo Aleksan
dro Motejuno.
• BALTIMORE, Md. — Lietu

vis Dr. Jonas Bučnis tapo
apdovanotas Baltimorės Filate-' 
listų draugijos aukso ženklu 
už įvairiausią Lietuvos pašto 
ženklų rinkinį, ‘kurį buvo išsta
tęs Paele Muzejuje. Paroda 
tęsėsi Balandžio 23 iki 30 d. 
Dalyvavo daug pašto ženklelių 
rinkėjų-mėgėjų.
• FLIN FLON, Kanada. — Ka-Į 

nados Lietuviai: Antanas
sėlis, Jonas Radvilas, Kaz. 
tonas, Mikolas Ališauskas, 
nas Garliauskas, Jokūbas 
bonas ir Jonas Baltramiejus 
aukojo po 15 dolarių Lietuvos 
Ginklų Fondui.
• CHICAGO, III. — Balandžio) 

30 d. Šv. Pilypo aukš. mokyk
loje pavienių (solo) muzikos 
instrumentų konteste dovanas 
aukso medalius tarp kitų lai
piojo Lietuvaitės: Gene Lau- 
Čaitytė, Valerija Kriaučiūnai- 
tė ir Joara Jurkšaitė.

i

Ki- 
Ur- 
Jo- 
Ur-

Juo-

Ku-

čiais pažymėtais mirusiais Lie
tuviais, iki šiol mirusių skai
čius pasiekė 2,000. Mirimų su
rašąs Dirvoje pradėta vesti 
Vasario mėn. 1937 metais.

Visų miestų Lietuvių prašo
me prisiųsti Dirvai savo miru
sių Lietuvių pažymėjimą tuoj 
kaip tik apie tai patiriama, su 
drilgiausia žinių apie mii'usį 
kiek tik galima surinkti.

Teatras, Koncertas ir 
Annapolio Lankymas' r
Sekmadienį, Balandžio 15 d., 

nuo 7 vai. vakare, Lietusių sa
lėje, jvyks Baltimorės Lietuvių 
Dainos Draugijos jiaskutinis 
šio sezono parengimas. Bus 
suvdidinta labai juokingas far
šas, ‘Paskolink Man Savo iiiip- 
ną'. Vaidins geriausi Baltir 
morės artistai ir artistės,
kų bus įgalias. ; Vėliau bus 
muzikalis programas.

Daina deda pastangos pada
ryti šį parengimą kuoįvairiau- 
siu. Bet ir Lietuvių Salės Ben
drovė ateina Dainai į talką: 
pasamdė piešėją, kuris padarė 
naują sceneriją, kuri bus pir
mą kartą vartojama šiame Dai
nos Draugijos vakare.

Tą pačią dieną, Gegužės 15, 
Taryba rengia organizuotą 
važiavimą i Annapolis, aplan
kyti prie valstijos kapitoliaus 
pasodintą ąžuolą. Važiavimas 
prasidės nuo Lietuvių salės 9 

| vai. ryto.
Lietuvių Salės Bendrovė, ta 

proga, rengia bendrus pietus, 
Lietuvių salėje. Pietus bus a- 
pie 1:30 vai. dieną.

Baltimorės Lietuviai, prisi
dėkime prie tų visų parengi
mų, ir padarykime juos kuopa- 
sekmingiausiais.

Sekmadienį, Gegužės 29 d., 
Dainos Draugija rengia meti
nę Dainiečių ir Dainos rėmė
jų gegužinę. Braduno vasar
vietėje. Visi norinti dalyvauti 
šioje gegužinėje kreipkitės pas 
Dainos iždininką, 
ir

i

Nikodemas,
Bal. 26, Mi-
Paliko žmo-

Lietuviai
BALSIS Einas, 48 metų, mirė 

Bal. 28, Nanticoke, Pa., li- 
gonbutyje. Amerikoj išgy
veno 32 metus. Liko žmona 
ir trys vaikai.

MARČIULIONIS Povilas, 60 
metų, mirė Bal. 26, Hudson, 
Pa., užmuštas kasykloj. Lie
tuvoje paliko žmona ir vai
kai.

MATUSEVIČIUS
52 metų, mite 
ners Mills, Pa. 
na ir vaikai.

SENUT A Juozas, 56 metų, mi
rė Bal. 27. Pittstone, Pa., 
išgyveno 40 metų.

KUNIGONIENĖ Magdalena,
57 metų, mirė Bal. 25, gi
mus Lietuvoje. Paliko čia 
daug giminių.

TUNIL1ENĖ Alena, 49 metų, 
mirė Bal. 26, Lee Park, Pa. 
Paliko- daug giminių čia.

PERNESKAS Petras, 51 metų, 
mirė Bal. 26, paliko daug gi
minių čia.

KARALIŪNAS Vincas, 48 me
tų, žaibo užmuštas, mirė Ba
landžio 23. 
minių.

Paliko daug gi'

Jonas J. Nienius. 
¥ ¥ 

i’OZEVIčIENĖ Ona, 44 metų; 
mirė Bal. 4, Nevv Britain, 
Conn.

LIPKIENĖ Marė, 75 metų, mi
rė Balandžio 11, Grand Ra- 
pids, Mich.

JUCIUS Vincas, 48 metų, mirė 
Bal. 15, Chicagoje. — Tel
šių ap, Luokės par. Ameri
koje išgyveno 34 metus.-

MAŽONIENĖ Julė, pusamžė., 
myri? BhK 14, Chicagoje.- — 
Luokės ji.. Smilgių k. Ame
rikoje išgyveno 25 metus.

PAUKŠTYS Baltrus, 56 metų, 
mirė Bal. 19, Chicagoje. — 
Virbalio vai., Karklupėnų k.

NORMANTAS Juozas, pusam
žis, mirė Bal. 20, Chicagoje. 
Amerikoj išgyveno 25 m.

UOLIENĖ Ona, mirė Bal. 18. 
Chicagoje. — Raseinių aps., 
Gerdiškės par., Melnykų k.

URBONAS Bronius, pusamžis, 
mirė Bal. 18, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Šeduvos parap. 
Amerikoje išgyveno 28 m.

1- ULYČIUNTENĖ Emilija, mi
rė Bal. 3, Delhi, Ontario, Ka
nadoj. — Biržų ap., Vabal
ninko v., Daunorų k.

I’ATAI’IENĖ Orą (Drazdaus- 
kienė), pusamžė, mirė Bal. 
2), Chicagoj. Gimus Petro
grade. Amerikoje išgyveno 
32 metus.

EOGVILAS Vincas, 38 metų, 
mirė Bal. 21. Chicagoje. — 
Šiaulių ap.. Užpalių k. Ame
rikoje išgyveno 34 rre.tus.

ŠAKALYS Antanas, mirė Ko
vo 3, užgautas elektros, Vil
ią Scasso, Buenos Aires prie
miestyje, Argentinoje. Pa
ėjo nuo -Kupiškio. Argenti
noj išgyveno 9 metus.

*

i

atvažiavę 
miau čia 
lengva.

šiomis 
Lietuvės
čienė, kuri keli metai kaip iš 
lovos nekelia. Inga paraližius. 
Sunku yra ligoniui ir jos vy
rui, nes einant dirbti turi prie 
ligonės slaugę samdyti. Taip 
pat serga Kazio Urbono žmo
na.

Lietuviai čia didumoje yra 
tikinti katalikai. .Jie priklauso 
prie vietos šv. Juozapo Ame
rikonų parapijos, geri patrio
tai Lietuviai. Dažnai sekma
dieniais nuvažiuoja j Youngs- 
towną į Lietuvių bažnyčią, kur 
klebonauja Kun. K. Petreikis, 
išklausyti savo kalba pamoks
lų ir išpažintį atlikti. Jiems 
Kun. Petreikis patinka, ir jis 
juos neužmiršta. Prieš Kalė
das juos aplankė, apdovanojo 
gražiais sieniniais kalendoriais.

Prieš du metu atgal čia bu
vo Lietuvių jaunuolių klubas, 
kuris pakriko. Iš Lietuvių 
jaunuolių rėra nei vieno lan
kančio universitetą. Keletas 
yra baigę high mokyklas.

Nesenai čia apsigyveno Plei- 
tai iš Clevelando — du broliai 
su šeimomis.

Iš A krono čia apsivedė J. 
Stanis ir įsigijo nuosavą na
mą, gražiai su savo žmona su
gyvena. Jisai yra Dirvos skai
tytojas, ją labai mėgia.

Kalnas.

ANSONIA. CONN.

Visos šios val-

ir kitą, atskiruose 
vyksta parengi-

sekmadienių atgal

suruošė 
šokiais 
Vaka- 

ir davė 
aukos,

Antano Vibzaro duktė, 
Meno Instituto pradinę

St. Janusą, 
užsiregistruokite išanksto.

Dainos Rėmėjas.

Stipendi-
Ji me- 

savo ga-

—P-lė Sylvia Vizbaraitė, ži
nomo 
lanko 
meno mokyklą kaip high mo
kyklos stipendijatč. 
ją laimėjo konkurse, 
no mokykloje parodo 
bumus. '

.su
Shenandoah,

drąsuolis‘ —Ghicag’Os -jaunas
Steve Brodie • (Lietuvis Louis 
Paciunas) yra toks drąsus kad 
jau re pirmu kartu nušoko nuo 
aukštų Amerikos tiltų šimtus 
pėdų žemyn į vandenį. Jis yra 
nušokęs nuo Brooklyno tilto 
New Yot*ke, ir pastaru laiku 
Chicagoje nuo Outor Drive til
to, nakties metu, tik už 29 do- 
larių.

—Gegužės 1 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje buvo įteiktas 
Gedimino ordinas Jonui Bum- 
šai.

Šv. Panelės Nekalto Prasidė
jimo parapijos klebonas Kun. 
Antanas Briška, Gegužės 5 d. 
kartu su Kun. J. Šaulinsku au
tomobiliu išvyksta į Lietuvą. 
Gegužės pabaigoje dalyvaus 
Eucharistiniame kongrese Bu
dapešte, Vengrijoje.
• AMSTERDAM,

P. Aibukas su 
laukė sunaus.

N. Y. — F. 
žmona susi-

Cunard VVhite Star Linijos laivai 
perplaukia Atlantą kiekvienų

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

ir kiti panašiai žynius Cunard IVhite Star laivai 

AQUITANIA - BR1TANNIC - GEORGK
SI’ECIALĖS EKSKURSIJOS

Ir aš Važiuoju! Važiuokim v 
iš Cunard White star Linijos 

Ekskursijų,”

MARY

Amerik. Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sąjungos Ekskursija 
A<iuitania—Birželio—Jun? 15

Liepos-July 13 i'

i

SPECIALĖ EKSKURSIJA ; KLAIPĖDĄ
LANCASTRIA—Gegužės (May) 21

Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti iš Lietuvos 
Atsiųskite laišką, prašydami “Prepaid Booklet.” Gausite veli 

Aiškesnių informacijų ir rezervacijų reikalais kreipkitės
“DIRVA" — 6820 Superior \.ve„ Cleveland, Ohio

CUNARD WHITE STAR i

REMIA LĖKTUVO FONDĄ,
Conn. valstijos Lietuviai pri

taria Dariaus-Girėno Aero Klu
bo sumanymui padovanoti Lie
tuvai lėktuvą.
sti.jos Lietuvių organizacijos ir 
veikėjai su nuoširdumu eina į 
talką.

Taigi nestebėtina kad ši val
stija bendromis jiegomis Bir
želio 19 d. rengia aviacijos die
ną ir pikniką.

šį mėnesį 
miesteliuose 
mai.

štai pora
Ansonijos Lietuvių organizaci 
jų bendras komitetas 
šaunią vakarienę su 
lėktuvo fondo naudai, 
rienė buvo pasekminga 
pelno. Buvo renkama
ir daugelis Lietuvių įstojo į 
rėmėjų eiles. Vakarienėje da
lyvavo svečių ir iš kitų mies
tų. Taip pat dalyvavo D.-G. 
Atro Klubo atstovai iš Nevv 
Y c rko, A. Alekna ir lakūnas 
P. Šaltenis, kurie lėktuvu at
skrido į Bethany airportą.

Vakarienės metu buvo pasa
kyta kalbų. Programo vedėjas 
buvo Juozas Radzevičius, kal- 
•3:o: J. Marčiulionis, V. Vi- 

deikis iš Bridgeport, F. Vilkas 
iš Naugatuck, lakūnas Povilas 
Šaltenis, M. Arbašauskienė, čia 
gimtus ir augus žymi vietos 
veikėja, A. Alekna, ir paskuti- 

č kalbėtoja buvo vakarienės 
''imininkė O. Čeplinskienė.

Kalbose buvo nurodoma rim
tu r Skalas remti pradėtą dar- 

c ir kad šią vasarą lakūną .P. 
a teaį tikrai pasiuntus į Lie

tuvę i oro sporto iškilmes ;;u 
\nicrikos Lietuvių dovana Lie

tuvos šauliams, nauju lėktuvu. 
Vėliau vakare atsilankė ir 

i tos klebonas Kun. V. Kra- 
kauskas. Jis pasikalbėjime pa
reiškė apgailavimą kad negalė
jo dalyvauti vakarienė, bet pa
aukavo šiam tikslui $2.

Svečias.

• SAO PAULO, Brazilija. — 
šioje Lietuvių kolonijoje yra 

du Lietuviai .kunigai, Kun. Ra- 
gažinskas ir |<un. Arminas. Jie 
gaudavo iš Lietuvos DULR pa
galbą, bet Lietuvių dvasinių 
reikalų nevedė tinkamai, todėl 
jie atšaukiami į Lietuvą ir pa
šalpa jiems nutraukiama. Sao 
Paulo Lietuviai katalikai pa
geidauja tokių kunigų kurie ne
sikištų į Lietuvišką politiką, o 
žiūrėtų tikybinių reikalų.

Tie kunigai užsiiminėjo net 
skundimu Lietuvių veikėjų val
džiai, ir užsiėmė tokiais dar
bais kurie k Alė didžiausias su-, 
irutes tarp Lietuvių. ,

—Kilus Lietuvos kivirčiams 
u Lenkais, visi Pietų Ameri

kos Lietuviai labai susirūpino 
Lietuvos likimu. Brazilijos lai
kraščiai apie Lietuvą to kivir- 
čio proga rašė labai prielankiai 
ir Lenkus sfnerkė.

Tūkstančiai Pietų Ameriko- 
gyvenančių Lietuvių pasiry- 
gryžti į Lietuvą ir stoti gin- 
savo tėvynę.

į 2'>•57' 7 __ S. L X . .Ji , į

je 
žo 
tj

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams i Lietuvą.

« ¥ *
LAIDOTUVĖS I PEČIŲ

Balandžio 25 d. atsiskyrė 
šiuo pasauliu Juozas Garbus,
sulaukęs 76 metų amžiaus. Ve
lionis buvo stipraus sudėjimo 
žmogus ir lengvai nepasiduo
davo bent kokiai ligai.

Nors velionis visai nesirgęs 
netikėtai mirė (dienos metu 
kėdėje rastas negyvas), tačiau 
nujautė kad mirtis jau aplink 
jį sukinėjasi ir ją sutikti ren
gėsi išanksto.

Būdamas laisvų pažiūrų is 
nevaržomas jokiais religiniais 
prietarais, visuomet kalbėdavo 
savo žentui ir dukterei Butke
vičiams, pas kuriuos gyveno, 
kad jo kūnas nebūtų laidoja
mas į žemę, bet butų sudegin
tas krematorijoje. Prieš pat' 
mirtį parašė laiškutį-testamen- 
tą, kuriame taip pat nurodė j 

bkad po mirčiai jo kūnas butų 
sudegintas.

Velionio 
jo sūnūs,
kurių yra du, išpildė ir Balan
džio 28 d. gausiam buriui pa
lydovų dalyvaujant, kūnas ta
po nulydėtas į Lauden kapinių 
krematoriją, kur ir tapo sude
gintas.

Velionis J. Garbus prigulėjo 
prie D. L. K. Kęstučio pašaJpi- 
nės draugijos, kurios komite
tas atiduodamas paskutinį pa
tarnavimą savo nariui, buvo 
jo grabnešiais. Laidotuvių di
rektorius buvo J. Kašinskas.

Lai ilsisi. Juozai, tavo pele
nai amžinai. P. P. Jaras.

J. Garbaus norus 
dukterys ir žentai,

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

Mes turini puikų Me
todą nuo Reumatizmo, j 
kurį noriai pasiųsime j 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 1 
pareikalaus. Jei kert > 
čiate skausmą sana- | 
riuose. jeigu jie su- į 
Stingų, arba labai jau- 
Muš; jeigu turit ken- j 
tėti kožnoje Oro per 
mainoj. štai jums pro- j 
jru išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo įim- ,uiru Metodą, 

tams.
Mes -noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakali. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI. ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti Ui vaista 7 dienas. DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var- 
Jh ir adresą tuojau j
ROSSE PRODUČTS CO. Dept. 7 3 

EarvL'ėil 'A ve. Chieligo. Iii.

I Kas platina Dirvą — 
platina apšvietą.

tas

Vincas, 51
13, M i ners-

DELKUS Simas, 32 metų, mi
rė Bal. 11, Chicagoje. Gi
męs \Vaukegan, III.

ŽEMAITIENĖ Uršulė, palaido
ta Kovo 21, Philadelphia, 
Pa.

PIETARIENĖ (vardas nepa
žymėta), palaidota Kovo 17, 
Peoria, III.

SMITH Anna, Valukevich, 47 
metų, mirė Bal. 19, Huntin- 
gton, N. Y.

JUDZ1NTIENĖ Agota. 35 me
tų, mirė Bal. 16, Brooklyn, 
N. Y.

LEKA\ IČIUS Juozas, 66 me
tų, mirė Gegužės 4, Youngs- 
to\vn, O. — Amerikoje išgy
veno 38 metus. Paėjo nuo 
Jurbarko, Raseinių aps. Pa
liko žmona, 4 sunai ir dvi 
dukterys. Buvo ilgametis S. 
L. A. 157 kuopos narys. Pa
laidotas laisvai. M.S.

PETROšlUNIENĖ Viktorija,
46 metų amžiaus, mirė Bal. 
18, Detroit, Mich.

RAMANAVIČIUS Andrius, mi
rė Balandžio 13, 
Pa.

ČESNULEVIČIUS 
metų, mirė Bal. 
ville, Pa. .

RUZG1S Stasys, 74 metu, mi
rė Kovo 31, Pittslnirgh, Pa.

URNEžIS Petras, 40 metų, 
mirė Bal. 5. Pittsburgh, Pa.

RAšINSKIENĖ Ona, pusamže, 
mirė Balandžio 18, Chicago- 
jc. — Kaltinėnų par., Pava
džio k. Amerikoj išgyveno 
33 metus.

(GRAJAUSKAS Motiejus, mirė 
Balandžio m. Baltimore, Aid.

GARBUS Juozas, 79 metų, mi
rė Balandžio 25. Baltimore, 
Md.

JUDZINTIENft Agota, 35 me
tų, mirė Balandžio 16, Brook-j 
lyn, N. Y.

(SODA Vincus, 22 metų, -už
muštas automobilio Balan
džio m. Maharoy City, Pa.

CISARIKKS Jonas, užsimušė 
nupuldamas nuo laiptų Bal. 
15, Mahanov City, Pa.

K KšALIONIENĖ Ona, 54 me
tų, mirė Bal. 11, Gilberton, 
Pa.

KŪLIKE V IčlUS Juozas, Už
muštas juodvcidz'o Brazilo, 
Sao Paulo, Brazilijoj. Data 
nepažymėta.

N’IŠNIAUSKAS Petras, pusam
žis, mirė Bal. 16. Chicagoje. 
Telšių ap.. Žarėnų p., Gedke- 
nu k. Amerikoj išgyveno 36 
metus.

SATKAUSKAS Vincas, mirė! 
Bal. 16, Chicagoje. — Kai-j 
šiadorių ap., Krakių p., žeb- 
graužių kaimo.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Dąytone 

534 Michigan. A v. Dayton. O

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

1 UTUR1Ų DVARAS su veikiančia spirito varykla pilnu įren
gimu jr kitais trobesiais. Dirbamos žemės apie 100 ha. Vi
dutinio amžiaus miško apie 48 ha ir durpės apie 3 ha. Per 
dvaro laukti teka mažas upelis.

2 ŠACUNŲ-.JACKAIČIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais.
gyvu ir negyvu inverftprium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie .3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie l ’ £ ha parko, per dvtiro lauką teka upelė Suleva.

3 RAUDONUKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos žemės
apie 60 ha. Dvaro laukai rubežiuoja su apskrities miesto 
laukais. • .

4 Veikiantis motorinis valcų MALŪNAS, su pilnu įrengi- 
. m u. žemės sklypas 1666 kv. metrų, .motoras Ruston 86 III’,

malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam turini gajima padaryti nedidelį iš- 
simokėjrftią. I)el smulkesnių žlilią. kreipkitės. į .^ ■ ,, (21}

‘ .J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania



Gerb.
SPRAGILAS

TETULĖ IŠKELIAUJA J 
LIETUVĄ

Mano gerb. Šonkaulis su 
gerb. Tetule rengėsi į Lie
tuvą, išsirengė ir išvažia
vo. Tetulė prieš išvažiavi
mą atėjo atsisveikint ir pa- 
siklausinėt apie Lietuvą.

— Kažin, vaikeli, ar vai
nos šymet nebus? Aš net 
bijau važiuot. — sako ji.

— Tetule, turi mokytis 
kalbėt tikrai Lietuviškai, 
ten Lietuvoje jau nesupras 
kai kalbėsi apie “vainą”,— 
sakau aš.

— Tai gal mes nei nesu
sišnekėsim Lietuvoj, kokią 
jie ten šneką vartoja, — 
sako ji.

— Jie vartoja tyrą Lie
tuvišką kalbą, be senų Ru
siškų ir Lenkiškų žodžių. 
Tau iškart išrodys juokin
ga, nekuriu žodžių nesu
prasi, ir jie nesupras tavo, 
kai imsi maišyt savo Ame
rikoniškus “strytus”, “boi- 
sus”, “šiušės”, “ambrelus”, 
“dreses”, “kotus” ir tt. — 
sakau aš.

— Ale mane baigė ima, 
vaikeli, kad kartais musų 
laivas nenuskęstų, — sako 
ji-

— Bereikalinga baimė, 
tetule. Tas laivas vežioja 
kitus jau keli metai ir ne
nuskendo, ko jis skęs kai 
judvi juo važiuosit? Ben
drai imant, nuo pasaulinio 
karo pabaigos, jokis pasa- 
žierinis laivas nėra nusken
dęs, — sakau aš.

— Ar teisybė, vaikeli, sa
ko dabar į Lietuvą nelei
džia pinigų įsivežt, — sa
ko ji.

— Tikra komedija, kas 
tetulei taip sakė? — sakau 
aš.

— Ugi, sako, kai parva
žiuoji, reikalauja parodyt 
kiek pinigų vežiesi, — sa
ko ji.

— Tas nereiškia kad ne
leidžia parsivežt pinigų į 
Lietuvą. Reikalavimas pa
sakyt kiek parsiveži yra 
tam kad paskui išvažiuo
jant neišvežtum Lietuvos 
pinigus. Tokią tvarką tu
ri ir daugelis kitų šalių. 
Pinigų pareiškimas įvesta 
tam kad sulaikius išvežimą 
Lietuvos pinigų į svetimas 
šalis. Kai parvažiuoji, mui
tinėje paklausia kiek parsi
veži pinigų, ir užrašo, tau 
išduoda liudymą. Kaaa iš
važiuoji iš Lietuvos turi 
parodyt liudymą ir pada
ryt pareiškimą kiek pinigų 
išsiveži. Jeigu vežiesi ma
žiau negu atsivežei, tas iš
eina į naudą kraštui, bet 
jeigu vešiesi daugiau, ta
da kraštui bus skriauda,— 
sakau aš.

— Aš vežuosi į Lietuvą 
visą tūkstantį dolarių, ten 
visus praleisiu, apdovano
siu visus, ba ten visi akis 
išskėtę laukia dolarių, — 
sako ji.

— Tas neteisybė, tetule. 
Lietuvoje žmonės nėra to- 
kie godus ant pinigų, o jei 
yra godžių tai jų turim ir 
Amerikoj. Ten parvažia
vusius visi sutinka išskės
tais glėbiais. Visi vaišina 
svečią kaip tik išgali, ir 
Amerikiečio parvažiavimas

ten tampa lyg koka šven-. 
tė, — sakau aš.

Ale kaip bus su daik
tais, ar juos iš manęs ne
atims? Aš vežu visokių 
dovanų giminėms. Sako, 
muitininkai ten labai kabi
nasi, nori gaut kyšių, tada 
tik praleidžia, — sako ji.

— Iš kur tetulė tokių 
keistų pasakų prisirinkai? 
Muitininkai svečius iš A- 
merikos perleidžia be krė
timo, — sakau aš.

— Man sakė, reikia mui
tininkui įspausti į delną 
dolarį, ir praleis nekrėtęs,
— sako ji.

— Nebūk paika, tetule, 
nekaišiok niekam dolarių 
nes tada tave tikrai imtų 
krėsti, manydami kad nori 
ką uždrausto įvežti, ir pa
sidarytum sau sarmatą, 
nes jeigu vienam duosi do
larį kiti muitininkai gali 
pamatyti ir nužvelgti tave. 
Savo reikmenis vežant, ta
vęs niekas neužkabins ir 
neatims jeigu ir peržiūrės,
— sakau aš.

— Ale aš bijau, vaikeli, 
kaip man bus su išdalini
mu tų dovanų: visi prida
vė visokių daiktelių nuvežt 
jų giminėms po visą Lietu
vą. Jeigu reiks arkliais 
važinėt tai visą metą neap
važiuosiu. Vieni prašė nu
vežt į Šakius, kiti į Biržus, 
kiti į Raseinius, kiti į Zara
sus, kiti į Palangą, kiti į 
Alytų, ir taip po visą Lie
tuvą, — sako ji.

— Čia tai tetulė prisi- 
ėmei bėdą. Dovanos išve
žioti sunkiausia, ir bran
giausia kaštuoja. Duoda 
tau nuvežt kam dovanėlę 
už dolarį, o tau nuvažiuot 
ir surast jų gimines kaš
tuoja trys ar keturi dola- 
riai. Tik, žinoma, netruks 
visą metą, nes dabar Lie
tuvoje susisiekimas grei
tas: po visą šalį laksto di
deli autobusai, kuriais per 
dieną pervažiuoji visą Lie
tuvą. Arkliais važinėjama 
tik savo namų apielinkėse. 
Taip pat Lietuvoje įtaisyta 
greiti traukiniai, ir susisie
kimas yra visai geras. To 
nebijok, — sakau aš.

— Nežinau ar man ten 
Lietuvoj patiks, po tiek 
metų. Sako, ten purvas 
kaip buvo taip ir tebėra, — 
sako ji.

— Jei busi visą laiką ten 
kur purvas, tai nepatiks. 
Ir Amerikoj, jei nuvažiuosi 
į ūkę ir tik apie tvartus 
vaikščiosi, koks butų sma
gumas? Lietuvon parva
žiavus, reikia apkeliauti vi
są kraštą, pamatyti gra
žius miestus, vasarvietes, 
muzejus, tada tetulei Lie
tuva patiks, — sakau aš. .

— Na tai gerai, mudvi 
su taviške bandysim apva- 
žinėt visur, o tada tau pa
rašysim, galėsi į Dirvą pa- 
talpint, — sako ji. t

— Taip ir gerai Jeigu 
suprantamai aprašysi sa
vo įspūdžius, redakcija ne
atsisakys priimti, — sakau 
aš.

Gerb. Tetulė

PRALINKSMINKIT SAVUOSIUS

LANKYKIT SAVO TĖVYNĘ
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Gražaus Lietuvos pajūrio vaizdai prie Baltijos — rami, žavėjanti jura, ir smėlio kalnaiLIETUVA LAUKIA SAVO BROLIŲ-SESUČ1Ų 
IŠ UŽ JURŲ-MARIŲ

Ar Žyla Plaukai?
Kas prisius kiek atlyginimo 

sulyg savo išgalės, mane pa
remti biednystėje, tam pasių
siu tikrą pamokinimą kaip ap
sisaugoti nuo pražilimo plaukų 
ir nuo veido susiraukšlėjimo. 
Nieko jums nekaštuos ir patir- 
sit kad tai geriausias būdas 
pasigelbėti. Rašyk Lietuviškai.

E. Pascoe
Box 391 Library, Pa.

Kažin ar daug Amerikos Lie
tuvių susilaikė nuo važiavimo 
į Lietuvą šią vasarą, dėl to 
kad Lenkai apie pora mėnesių 
atgal pagrasino Lietuvai ir iš
reikalavo suvesti diplomatinius 
santikius tomis pat sąlygomis 
kaip Lietuva turi su kitomis 
šalimis?

Jeigu kurie susilaikė, tuo lai
ku išsigandę, tai visgi dabar 
turi aiškiai matyti kad jokio 
pavojaus nėra važiuoti ne tik 
j Lietuvą bet ir į visą Europą.

Lietuviai neturi būti baigš- 
tųs, neturi bijoti ir nugąstau
ti, bet priešingai, turi dėti pa
stangas dar ir padrąsinti savo 
brolius kuriems Lenkų pavo
jus laikinai buvo pasirodęs.

Lietuvoje žmonės nenusigan
do, nebėgo slėptis, bet nuo se
ne iki jauniausio visi norėjo 
stoti prieš Lenkus savo žemę 
ir laisvę ginti. Jeigu Lenkai 
butų puolę Lietuvą, Lietuviai 
buvo gatavi pastatyti savo 
krutinės prieš tuos amžinus 
priešus.

Ko turi nusigąsti Amerikos 
Lietuvis ir trauktis atbulas nuo 
važiavimo į Lietuvą lankytis, 
net tada kada pavojaus ir še
šėliai išnyko?

Amerikos Lietuvis turi būti 
padrąsintojas savo brolių jų 
nelaimės valandose.

Amerikos Lietuviai turėtų 
šymet važiuoti dar didesniais 
skaičiais.

Lietuvos laikraščiai, o su jais 
ir visa visuomenė neapsakomai 
džiaugėsi kai priešams pagrą- 
sinus, tuoj atsiliepė iš Ameri
kos veikėjai, pasiųsdami aukas, 
padrąsinimo telegramus, ir pa
žadėdami daugiau aukų Lietu
vai ginti.

Jie ten pasijuto Amerikos 
Lietuvių užtariami, užstojami, 
ir daug linksmesni pasidarė.

Ultimatumui praėjus, Lietu
vos žmonės žinojo kad Ameri
kos Lietuviai jautė jų rimtą 
padėtį ir parodė savo pasišven
timą savo tėvynę užtarti.

Lietuva nori atsidėkoti Ame
rikos Lietuviams.

Lietuva šią vasarą dar di
desniu upu švęs daugelį savo 
rengtų švenčių, ir tie Ameri
kiečiai kurie nuvažiuos Lietu
von, bus gražiau ir maloniau 
priimti, vaišinami.

Incidentas su Lenkais nei 
kiek nepakeitė Lietuvos ruošia
mo programo savo nepriklau
somybės 20 metų sukaktį mi
nėti.

Skirtumas pasidaro tik tame 
kad dabar Lietuviai lengvai ga
lės apsilankyti ir Vilniuje, ko 
pirmiau Amerikiečiai į Lietuvą 
parvažiavę negalėdavo padary
ti. Galės liuosiau nueiti pas 
savo brolius-seseris esančius po 
Lenkais. Pirmiau arba visai 
negalėdavo arba pereidavo tik 
tarp Lenkų durtuvų.

kad

te
tos 
iš
jos

• ANGLIJA turi 3 milijonus 
šeimų turinčių po vieną kūdi
ki, 1,600,000 po du kūdikiu, ir 
900,000 šeimų po tris kūdikius.

Kiekvieną kultūringą žmogų 
traukią ta vieta kurioje jis yra 
gimęs ir augęs, žmogų gimto
ji vieta labiausia traukia todėl 
kad ji bręstančiam žmogui yra 
turėjus didelės įtakos, o jo sie
lai yrą davus daugiausia įspū
džių. Ypač įdomu gimtąją vie
tą aplankyti ir pamatyti, ilges
nį laiką joje nebuvus.

žmogus, ilgesnį laiką nebu
vęs savo tėvynėje, kartais su
serga savo tėvynės pasiilgimu. 
Savo tėvynės ilgesį gražiai yra 
nusakęs didis musų poetas A- 
domas Mickevičius šiais savo 
“Pono Tado” poemos žodžiais: 

“Lietuva, mano žeme, 
šalele gimtoji!
Tik tas supras kad tu 
jam sveikatą atstoji 
Kas jau tavęs neteko. 
Pasiilgęs šiandieną 
Tavo regiu aš grožį 
ir kampą kiekvieną”.

Nesuklysim tvirtindami
ir daugumas už plataus Atlan- 
tiko vandenyno gyvenančių 
Lietuvių, kaip ir svetur gyve
nęs Mickevičius, ilgisi savo 
vynės Lietuvos ir laukia 
valandos kada ją vėl galės 
vysti, kada galės kvėpuoti
tyru oru, grožėtis jos žaliomis 
giriomis, margažiedėmis pievo
mis, skaisčiavandeniais ežerais 
ir kitomis savo krašto grožy
bėmis.

Geriausia savo tėvynę Lietu
vą aplankyti vasaros metu, ka
da ji spindėte spindi visomis 
savo gamtos grožybėmis, žmo
nės gyvendami ilgesnį laiką 
toje pačioje vietoje, apsipran
ta su ja ir nebepastebi jos gro
žio ir žavingumo. Ir dažnai 
Lietuvis, gyvendamas savo tė
vynėje, apsipratęs su jos gam
ta ir aplinka, ir nepastebi jos 
grožio ir svajoja tik apie kitų 
kraštų grožybes. Jam rodosi 
kad tik kituose kraštuose gam
ta esanti graži, kad tik kituo
se kraštuose galima pamatyti 
daug įdomių dalykų.

Tačiau taip ištikro nėra: ir 
Lietuvos gamtoje esama daug 
grožio, ir Lietuvos padangėje 
yra daug įdomių ir vertų pa
matyti dalykų. Didelį Lietu
vos gamtos grožį ir savotišku
mą jau ne kartą savo raštuo
se yra iškėlę žymieji svetimų 
tautų rašytojai.

LIETUVOS GROŽIS
Vienos vietos yra įdomios ir 

lankytinos dėl jų gamtos gro
žio, o kitos dėl istorinių pa
minklų, kurie liudija apie di
dingą Lietuvių tautos praeitį, 
apie jos karžygių didžiuosius 
žygius.

Kalbant apie Lietuvos gra
žiąsias vietas pirmon eilėn mi
nėtinas Lietuvos pajūris, ku
ris tęsiasi apie pusantro šimto 
kilometrų. Visas Lietuvos pa
jūris nuo Latvių iki Vokiečių 
sienos yra nepaprastai dailus 
ir įvairus. Ypač gražus Lie
tuvos pajūrio vadinamas kopų 
kraštas, kurį iš vienos pusės 
supa Baltijos jura, o iš kitos

RADIO PROGRAMAS BUS
GEGUŽES 28

Dirvoje buvo pranešta kad gai dėkodamas už pasirupini- 
Dirvos redaktoriaus pasidar- mą tą chorą pastatyti dainuoti 
bavimu Chicagos choras Pir- į visai Amerikai per radio. 
myn, Kazio Steponavičiaus va
dovaujamas, kuris Birželio 11 
d. vyksta į Lietuvą, tapo pa
kviestas duoti Lietuvišką radio 
programą per didžiausį Ame
rikos radio tinklą, NBC (Na
tional Broadcasting Company).

NBC vedėjai prašė paskirti 
Lietuviškam programui laiką 
kurį nors šeštadienį po pietų.

Ta diena jau paskirta: Lie
tuviškų dainų programas bus 
šeštadienį, Gegužės 28 d., nuo 
1:30 iki 1:45 vai. po pietų Chi
cagos ir Clevelando laiku, ir 
nuo 2:30 iki 2:45 po pietų New 
Yorko laiku.

Sako, tas programas 
leidžiamas ir trumpomis 
gomis į Lietuvą.

Lietuvoje bus girdėti
7:30 vai. vakare.

Tokiu budu, netikėtai Ame
rikos Lietuviams bus patiekta 
Lietuviškas programas, to cho
ro kuris šią vasarą dainuos 
Lietuvoje. Choras į Lietuvą 
išvyksta Birželio 11 d.

Pirmyn choro vadovas Ka
zys Steponavičius parašė Dir
vos redaktoriui laišką, širdin-

Jisai tuojau susirašė su Na
tional Broadcasting Co. ir su
tarė radio koncertą duoti Ge
gužės 28 d.

Lietuviai norėdami šį pro
gramą girdėti, išanksto nusta- 
tykit savo radio ant tos stoties 
kuri duoda NBC programus. 
Jei jūsų vietinė radio . stotis 
butų užimta vietiniais skelbi
mais tuo laiku, gaukit per ku
rią kitą didelę stotį, kuri tran
sliuoja NBC programus. Rep.

• KALIFORNIJOJE, viena 
»mergina traukia teismo atsa

komybėn tūlą turtuolį, reika
laudama $155,000 atlyginimo. 
Ji tikrina kad 1931 metais, bu- 

1 dama 16 metų, buvo to turtuo
lio prikalbinta nuduoti jo žmo
na, ir jis pažadėjo ją vesti. Su 
juo gyvenant, jai prisiėjo da
ryti operaciją nuo apendicito, 
ir tas turtuolis papirko dakta
rus tuo pat laiku atlikti jai 
operaciją kad negalėtų gimdy
ti kūdikių. Jis dabar atsisako 
ją vesti, todėl ji reikalauja to
kio didelio atlyginimo.
Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savu.

bus 
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LEHMAN
& LEIGH
Dirbtinų Kūno Daliu 

SPECIALISTAI 
Taisymai 

Visokiu išdirbimu. 
212 Blackstone Bldg. 
1426 W. 3rd Street 

Cleveland Ohio. 
Seniausia Firma Clevelande 

Įsteigta 1906
Telef. MAin 0745
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DIDELE 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 Vaistine
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

— Kuršių marės.
Daug savotiško grožio gali

me patirti taip pat keliauda
mi ir didžiosiomis Lietuvos u- 
pėmis: Nemunu, Neriu, Nevė
žiu, šventąją, Dubysa ir kt. 
Keliaudami Nemunu (juo plau
kioja keleiviniai garlaiviai) 
galima pamatyti daug istori
nių vietų, piliakalnių ir pilių 
griuvėsių.

TŪKSTANČIAI PILIA
KALNIŲ

Savotiško grožio Lietuvos 
gamtai duoda vadinami pilia
kalniai, kurių visoje Lietuvoje 
yra keletas tūkstančių. Dau
gumas tų piliakalnių senovėje 
buvo Lietuvių nuo priešų gy
nimosi tvirtovės. Dabar jie, 
slėpdami savyje žilos Lietuvos 
praeities pėdsakus ir žmonių 
gaubiami įvairių pasakų ir le
gendų, mums vaizdžiai liudija 
apie garsią Lietuvos praeitį.

Dar daugiau už piliakalnius 
Lietuvos žemei grožio teikia 
ežerai, kurių ypač daug yra 
Zarasų apskrityje.

Lietuva laukia savo brolių 
iš už jurų-marių ir, kaip vi
suomet taip ir šią vasarą, yra 
pasirengus juos kuogražiausia 
ir maloniausia priimti. Ame
rikos Lietuviams savo tėvynę 
yra įdomu pamatyti ne tik dėl 
jos reto gamtos grožio, bet taip 
pat ir dėl tos didelės ir viso- 
kiariopos pažangos, kurią ji 
per pastarus 20 nepriklausomo 
gyvenimo metų yra padarius. 
Tat kiekvieno Amerikos Lietu
vio svajonė turėtų būti pama
tyti savo gražiąją tėvynę ir jis 
tos savo svajonės ryžtingai tu
rėtų siekti. Tsb.

*

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVIŲ LAI VO kOR.ČI U AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursija i LIETUVĄ ' 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS GRIP5HOLM 
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
Per goth e n burgą, nepersėdant Į K L A l P Ė DĄ 
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 
Iš Stockholmo laivu S. S. “MARIEHOLM”.

Kiti išplaukimai iš New Yorko:
BIRž. 3 ir 9 LIEPOS 14 ir 22 RUGP. 8 
Geriausia Jums patarnaus musų agentas, arba

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

| LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausit eekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į Kaunu.

Arba keliaukite populiariais laivaiš

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

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

HAMRURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD
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LAIKAS DIRBTI!
AUTINEI Konferencijai, kuri pasiūlyta laikyti SLA. 

* Seimo išvakarėje Scranton, Pa., pritaria ir tauti
ninkai ir sandariečiai veikėjai ir tautinė spauda patal
pino konferencijos atsišaukimus.

Tautininkai ir sandariečiai! Šiuomi esat raginami 
rengtis ir dalyvauti Trečioje Tautinėje Konferencijoje. 
Ar bus SLA. delegatas ar ne, Į konferenciją kviečiamas 
atvykti kiekvienas musų tautinio darbavimosi vetera
nas ir taip pat jaunesnieji veikėjai.

Nepagailėkit pašvęsti vienos ar dviejų dienų laiko 
iš kelių dolarių kaštų suvažiuoti apkalbėjimui musų di
delių išeivijos klausimų ir bendrai tautos reikalų.

Konferencija turės'įvykti sekmadienį, Birželio 26, 
Scrantoniečių tautininkų paskirtoje vietoje ir nustaty
tu laiku. Scrantoniečiai tam rengiasi.

Sumanymus ir pageidavimus konferencijai gali pa
ruošti visų" kolonijų tautinio nusistatymo organizacijos, 
kuopos, kai]) pav. TMD., SLA., ALTS. kuopos, tauti
nės draugijos ir klubai, arba jų veikėjai, nors jie ir ne
galėtų į konferenciją pribūti.

Tautinei srovei darbų yra daug, tik reikia planin
gai jų imtis. Yra didelis reikalas dirbti sulaikymui Lie
tuvių ištautėjimo, Lietuvių jaunimo tautinėje dvasioje 
auklėjimo, užkirtimui kelio kitų musų srovių vadų mu; 
sų visuomenės išnaudojimo, demoralizavimo, tautiškai 
žudymo. Yra reikalas labiau susiartinti su Tėvyne Lie
tuva, palaikyti santikius su Lietuvos veikėjais kultūri
nėje ir patrijotinėje linkmėje. Reikalinga daugiau rū
pintis Lietuvos rėmimu, musų brolių-sesučių ten gyve
nančių morališku ir medžiaginiu palaikymu, kad jiems 
lengviau butų laikytis gyvenimo audrose.

Tiems darbams reiktų nustatyti gairės, reiktų pa
skirti švietimo ir propagandos taryba, kurios užduotis 
butų tėmvti visą musų gyvenimą Amerikoje ir mums 
pritariančioje spaudoje laikas nuo laiko rašyti straips
nius, teikti informacijas, varyti tam tikrą naudingą pro
pagandą. Turėti susisiekimą su Lietuvos kultūrinėmis 
ir patrijotinėmis organizacijomis, mainytis su joms sa
vo kalbėtojais, menininkais: kviesti iš Lietuvos gabius 
kalbėtojus, garsius dainininkus, kurie lankyti] musų ko
lonijas ir šiuo budu rištų išeivius prie jų naujai atsistei- 
gusios, gražiai gyvuojančios Tėvynės.

Šie visi darbai reikalauja tik mažą dalelę keleto pa
sišventėlių, energingų asmenų laiko, keleto dolarių į me
tus kaštų, ir galima nudirbti didelius darbus. F/_ 
prieiti galime gerais norais ir sumanymais šioje konfe
rencijoje.

Taigi, visų tautininkų ir sandariečių mintys ir akys 
lai krypsta link Scrantono, Birželio 26 dieną.

★TIKSLU ATŽYMĖT Kos- 
į čiuško atvykimo sukaktuves, 
kovoti už Amerikos nepriklau
somybę 1776 metais, Lenkai 

I nusiuntė Philadelphion savo lai- 
■ vą Pilsudskį, kurį sutiko mies
to viršininkai, Pennsylvania gu- 

I bernatoriaus atstovas, Lenki- 
I jos pasiuntinis Amerikai Potoc- 
kis, ir 20,000 žmonių, daugiau- 

i šia Lenkų. Pasakyta gražių

IR PRIE POPIEŽIAUS 
KABINASI

Italijos premjero Musso- 
linio leidžiamas laikraštis I 
Popolo D’Italia patalpino 
straipsnį kuriame grąsina 
popiežiui nenaudoti kryžių,, T . . x ,
kaip politišką ginklą. Mat, ka )Ct lenkai, turbut ne; 
popiežius pereitą savaitę,J įuto skaudzios ironijos, kuri 
kai Mussolini priėmė Hit-j?ukaktuvių ™™jnno pa- 
lerį, paneigė šių diktatorių fnade tu,no; Pirma; 1Kosclus- 
draugingumą ir pasmerkė ka kiivo Lietui is ir tokiu save 
svastika, kuri, kaip kreivas ■ kenkus jis paniekoje
kryžius, pasirodė Romoje. vadindamas Juos Wu-

_ _________ nais ir melagiais. Antra, Po- 
tockis, pagirdamas Pilsudskį

POLITINIAI t e m y to j ai j kaip vyrą kuris sukurė dabar- 
tikrina kad Čekoslovakija tinę Lenkiją ir Lenkų tautai
trijų mėnesių laiku suteiks 
ten esantiems Vokiečiams 
autonomiją.

Čekoslovakijos vyriausy
bė tuo tarpu tikrina kad 
Vokiečių reikalavimus jie 
nepriima ir dės pastangas 
net ginklu pasipriešinti jų 
užsispyrimui.

Čekijos naziai reikalauja 
valdžios leisti Vokiečiams 
balsuoti ar jie nori likti su 
Čekoslovakija ar prisidėti 
prie Vokietijos.

ŠVEDIJOS valdžia 
šo parliamento skirti 
tyniolika milijonų dolarių 
sustiprinimui apsiginklavi
mo. Pinigai bus sukelti pa
didintais taksais.

Musų socialistai ir komu;

pra- 
sep-

nutiesė gyvenimo pagrindą, 
pagyrė, taip pat Lietuvį, nes 
Pilsudskį save tokiu skaitė. 
Philadelphijos Lietuviai, gali 
būti, šitų dalykų vietinėje A- 
merikonų spaudoje neiškėlė, ta
čiau jų teisingumas neginčyti
nas. ši ironija pasikartojo ir 
kada Vengrijos valstybės gal
va, admirolas Horthy lankė 
Varšavą šymet. Jis panoro už
dėti vainiką ant kapų įžymiau
sių Lenkijos didvyrių — ir už
dėjo-. Kosciuškos ir Pilsudskio 
kapams! Butų dar galėjęs už
dėti vainiką ir karaliui Jogai
lai: jį ir jo ainius Paderewskis 
vadina 
karalių 
pusiau 
viai!

I

ANNA KASKAS
AMERIKOS LIETUVAITE KURI DĖKINGA LIETUVAI

T}RIES pora metų atgal, Amerikoje per radio 
* nuskambėjo ir Amerikos spaudoje pasiro

dė i ardas: ANNA KASKAS, laimėjus radio 
bandymuose parinkime Metropolitan Operai 
dainininkų. Tai buvo 1936 metais. Tada dai
navimo bandymus laimėjo ji tiktai viena iš vi-

“skaisčiausiu Lenkijos 
vainiku”. O jie buvo 
Lietuvių kraujo Lietu-

f
tais šeimos nariais persikėlė į Hartford, kur mo
tina ir dabar gyvena. K—s.

MOTERYS UŽIMA SVARBIĄ 
ROLĘ KRIMINALISTU 

E1LESE

Anna Kaskas (Katkauskaitė)

Jei Amerika nori sugriauti milžinišką ar
miją kriminalistų ir sutraukyti jų nuostolingus 
darbus kokius jie atlieka, reikalinga yra vesti 
atkaklus karas prieš moteris dirbančias krimi
nalistų eilėse, sako J. Edgar Hoover, Amerikos 
kriminalinių tyrinėjimų biuro vedėjas. Rei
kia pripažinti faktą kad moterys gali būti pa
vojingos, žiaurios, suktos ir besąžiningos krimi- 
nalistės jeigu jos į tą amatą palinksta, sako jis.

Svarbu yra sugauti moterį tarpe krimina
listų jeigu nori susekti visą kriminalistų lizdą. 
Savo patyrime kriminalistų sekiojime, Hoover 
sako beveik be išimties veikė taisyklė: kur su
sekei moterį prasižengimus pildančią, ten visa
da rasi ir vyrą, kuris atlieka visokius*niekšiš
kus darbus ne tik jai pataikaudamas, bet jos 
padeda jiems pabėgti ir ištrukti iš kliūčių.

Valdžios tyrinėjimų biuras priėmė būtina 
pareiga, šiuo atveju, ypač jeigu eina tyrinėji
mas žmonių pagrobimų, reikalavimų didelių su
mų pinigų, ir bankų apiplėšimo. Beveik visais 
atvejais plėšikų gaujos laikėsi tvirtai su pagal
ba savo moterų. Moterys gaujų narės parūpi
na jiems pasislėpimus; jos apžiūri numatytas 
apiplėšimui vietas; jos paruošia pabėgimų ke
lius; jos pasamdo advokatus gynimui; jos da
lyvauja tarpininkėmis — bendrai jos atlieka 
kiekvieną būtinai reikalingą plėšikų veikime 
darbą, išskyrus paties apiplėšimo jvykdymą.

Daugelyje atvejų patirta kad moterys net 
buvo sumanytojos didelių apiplėšimo ir žmonių 
pagrobimo darbų, kaip susekta keleto didžiųjŲ 
kriminalistų veikimo darbą susekus.

Taigi, sako Hoover, mes įvedėm griežtą 
persekiojimą ty baudimą moterų kriminalisčių 
visais atvejais.

Per daugybę metų buvo paprotis klaidingo 
įsivaizdavimo apie moteris kriminališkuose dar
iuose. Perdaug buvo tikima buk moterys ne
gali daryti blogo. Tas buvo parodyta net per
daug ne tiek iš pusės įstatymus vykdančių val
dininkų kiek iš pusės prisaikdintųjų sprendėjų 
kurie buvo pasodinti teisti suimtą moterį.

Turėdamos tam tikrą grožį, gabumą verk
ti, suktų advokatų nurodymą kokius rubus jos 
turi dėvėti teismo laiku, kokius vaidmenius at

mstai rėkia kad Lietuvai PAGAL tarptautinę: 
nereikia pinigų ginklų fon- tartį, Amerika turi teisę lai- 

11 - Į kyti karo laivų 1,186,000 to
nų. O dabar jau suplanavo sta- [ 
tydintis net 1,423,000 tonų. Iki 

: 1942 metų Amerika pasistaty
dins 43 naujus laivus karui ir 

Į prekybai.

dui, nes ginklai jos neišlai
kys. Tuo tarpu maža Šve- 

. dija, socialistų valdoma, 
mato ginklavimosi svarbą 

j ir ginkluojasi net aptak-
Piueto suodama savo gyventojus.

su-

DIRVOS PAREIŠKIMAI IŠSIPILDĖ
Kaip tik Naujienų redaktorius Grigaitis pereitą ru

deni pradėjo kalbėti apie “mūšio paliaubas” SLA. rinki
mų klausime, ir pasiūlė išrinkti visus tuos pačius SLA. 
valdybos narius, Dirva šiose skiltyse pareiškė tautinin
kams persergėjimą, paminėdama kad už to jo sumany
mo tuno kokia nors klasta. Dirva ragino SLA. tauti
nius veikėjus dirbti savo darbą neatsižvelgiant to gud
raus senio siūlymų, nes jo paklausius, kai kurie tautiniai 
veikėjai butų nematę reikalo į SLA. seimą važiuoti, ir 
seime “bendras frontas”, savus ištikimuosius suvežęs, 
galėtų pravesti visus savo užsigeidimus.

Kad tas nujautimas buvo teisybė dabar jau paaiški. 
Štai pats Grigaitis ir jo “bendras frontas” į seimą ruo
šiasi visu šturmu, ir grūmoja SLA. seimo tautinei pusei 
“pylomis” ir išmetimais iš vietų visuotinu balsavimu iš
rinktų tautinių Pildomosios Tarybos narių.

Lengvai galim įsivaizduoti ką įšėlę “bendrafronti- 
ninkai” galėtų padaryti jeigu į seimą suvažiuotų jie 
didelėje daugumoje.

Socialistai, klastas darydami, prigaudinėdami san- 
dariečius, įkišo savo žmones į SLA. Pildomąją Tarybą. 
Nors buvo tokių kurie tas klastas anuomet nurodė, ta
čiau dar buvo nagai nenudegti su jais, taigi persergėji
mų neklausyta. Dabar turim būti atsargus prieš socia
listų visus prižadus, rodymus gerų norų, ir tt.

MANO ŠIRDYJ PAVASARIS
Sukūrei tu mano širdyj pavasarį, 
Negyventa jaunyste uždegei veidus... 
Aš ilgai į gyvenimo duris beldus — 
Šiądien radau čia klajūnui skirtus turtus... 
Pilko taip kieto akmenio gatvių krantuos 
Aš sau laimės per metų metus jieškojau, 
Žmogus žmogui sakė: viskas aukso 

languos...
Aš sutikau laimę sieloj ir sustojau... 
Džiaugsmo lydys nudraskė suklupusius 

vargus...
Dainų dainom pinasi skraji mintis, 
Taip nuraminti norai, patenkinta viltis, 
Kaip plačiai gyvenęs senas kūnas karste... 
Pavasarį žiedai glaudžias prie žiedų, 
Aš tavo vardu širdies gaisre taip 

meldžiuos....
Tu man kelią pini iš dangiškų tiltų... 
Aš gyvenimu, kai]) šventasis mirtim, 

džiaugiuos..........
JO PATIES KALTĖ

Draugas, pasiremdamas 
kitais savo pažiūrų laikraš
čiais, bando įtikinti savo 
skaitytojus buk “tautinin
kų partijos šulai iš kelių 
kartų darė mėginimus pa
šalintu iš Universiteto žy
mųjį musų tautos moksli
ninką ir kataliką veikėją 
prof. Pr. Dovydaitį”.

Draugas turėtų žinoti: 
kas ką iš kur nori gali pra
šalinti. Matyt kad “tauti
ninkų partijos šulai” visai 
nenori to profesoriaus pa
šalinti, įvertina jo moksli; 
nius gabumus ir laiko jį 
Vytauto Didžiojo Universi
tete.

Tačiau, jeigu tas profe
sorius yra tai]) netoleran- 
tingas kai]) Draugo redak
torius, ir savo aukštą vie
tą universitete naudoja sa

vo klerikališkai politikai, 
“tautininkų partijos šulai” 
tik stengiasi jam parodyti 
jo tikrą vietą ir pareigas.

Visi gerai žino kad tas 
“žymus musų tautos mok
slininkas ir katalikų veikė
jas” šąli)) savo tikrų parei
gų prikelia nemažai trukš- 
mo klerikalų politikos nau
dai.

Taigi, jeigu tas “dvasios 
milžinas” nenori “likti be 
darbo universitete, kuria
me dirbo nuo pat įsteigi
mo pradžios”, privalo su
rimtėti. Keista kad žmo
gus, prie universiteto dar
bų pasenęs (jei dirba nuo 
jo įsteigimo), nepajiegia 
subręsti.

Lietuvos universitete yra 
daug profesorių, visi dirba 

į savo pasiskirtą darbą, ir 
j niekas jų neužkabina.

Ona Pucetaitė.

TRUMPAI TEŽYDI LAIMĖ....
Su pumpurais sau laimę suradau, 
Todėl šiądien aš toks giedras vėliai; 
Baltuoja žalio sodo vyšnios jau, 
Dainuoja šilkasparniai vyturėliai.
Ir kuo tau skųstis — nežinau tikrai, 
Gamta žalia pavasariu alsuoja. 
Gėlių žydi tūkstančių šimtai — 
Tai kam gi skųstis — aš su džiaugsmu 

myluoju.
Geriau išeiti į žalius šilus, 
Išeiti, su pavasariu kvatotis.
Tenai niekuomet džiaugsmas neišdžius, 
Ir rodos niekuomet neatsivers

skausmingos votys.
Bet taip trumpai težydi tie pavasariai, 
Ir tai]) trumpai tegieda vyturėliai. 
Todėl šiądien tau skųsiuos ligi ašarų, 
Kad laimė su pavasariu žydi tiktai 

ir vysta vėliai.
Myk. Zablockas,

stančių šimtai —

sų daugybės moteriškų balsų, ir vienas vyriš
kis. Nuo to laiko Anna Kaskas dainuoja gar
sioje Metropolitan Opera Kompanijoje, kurios 
centras yra New Yorke. Ta opera kartą į me
tus pavasariais aplanko ir porą kitų Amerikos 
miestų. Vienas iš jų yra Clevelandas.

čia Metropolitan Opera lankėsi Balandžio 
pradžioje, statė devynias operas vienos savai
tės bėgiu. Ona Katkauskaitė dainavo dviejose 
operose, “Cavalleria Rusticana” ir “Parduotoji 
Nuotaka”. Ji dainuoja mezzo-soprano.

Clevelande teko pirmą kartą p-lę Kaskas 
susitikti. Iš pasikalbėjimo su ja paaiškėjo ke
letas įdomių dalykų. Nors Amerikoje gimus, ji 
operoje dainuoti pradžią gavo Lietuvos Valsty
binėje Operoje, už ką ji ir po šiai dienai Lietu
vai yra dėkinga.

Ona Katkauskaitė dainininke buvo iš jau
nų dienų, Amerikoje, Jos balsas ją nuvedė į 
pat operą. Kuomet 1928 metais nuvažiavo Lie
tuvon, buvo priimta į Lietuvos operą. Ten pa
dainavus, gavo valdžios stipendiją važiuoti į Ita
liją daugiau tobulintis operatiškame dainavime. 
Milane studijavo ir paskiau dainavo Milano 
operoje. Iš Italijos turėjo gryžti į Kauną pasi
rodyt ką išmoko, tačiau jos motinos akys pra
dėjo gesti, temti, ir Ona buvo šaukiama gryžti 
namon. Amerikon sugryžo 1929 metų pabai
goje ir apsigyveno Ilartford, Conn. Dainavimo 
nenutraukė, plačiai dainavo koncertuose Ameri
kos publikai. 1936 metais kuomet bdvo daroma 
rinkimai geriausių dainininkų per radio progra
mos, Ona Katkauskaitė buvo laiminga — laimė
jus audiciją, gavo progą ineiti į Metropolitan 
Operą. Iškart buvo paimta išbandyti, ir dabar j 
kas met jos kontraktas atnaujinamas.

Už visus savo pasisekimus p-lė Katkauskai- j 
tė sako yra dėkinga Lietuvai, ir prašė pasakyti į 
kad ji stengsis Lietuvai atsilyginti kada tik tu- j 
rėš progą. Ji turi norą ir žada į Lietuvą nuva- i 
žiuoti vėl.

Apie Lietuvos operą Ona atsiliepia labai ge
rai. Opera ją priėmė puikiai, o savaimi ir ge
rą įspūdį j ją padarė. Dėkinga ji Lietuvos ope
rai už davimą jai tos progos, nes, sako, buvo 
savų, vietinių mergaičių kurios taip pat vertos 
buvo pasiųsti į Italiją. Lietuvos spauda ir visi Į 
ją įvertino ir gražiai atsinešė, sako ji.

Jos tėvas, Antanas Katkauskas, mirė 1910! 
metais, Bridgeport, Conn., palikdamas ją tik ku-: 
diki. Motina ją išaugino. Turi ir vyresnę už 
save seserį, ištekėjusią, Marę Vitkauskienę, ir ( 
brolį, Joną. Ona dabar yra 27 metų amžiaus, l 
taigi visas gyvenimas dar priešakyje.

Motina, Pranė Katkauskienė, po tėvais Glo-. 
baite, paeina iš Švendunų kaimo, Nemakščių pa
rapijos, jau 63 metų amžiaus, ir Amerikoje iš-, 
gyvenus virš 40 metų. Tėvas paėjo iš Žiežma
rių, Trakų apsk.

Ona gimė Bridgeport, Conn., paskiau su ki- į

likti teismo salėje, moterys kriminalistės per- 
tankiai išsisukdavo nuo bausmių.

O kadangi statistikos remiamos ant nubau
dimų, o ne apkaltinimų, todėl moterys tapo pa
dėtos į klaidingą vietą kas liečia jų krimina- 
liškų darbų.

Prosekutoriai ir teisdariai paprastai vado
vaujasi tuo kas atsitinka teismo salėje. Jie ne
turi nei paskutinio žodžio pasakyti apie nubau
dimą ar paleidimą nusikaltėlių. Tas paprastai 
esti galioje dvylikos prisaikdintų sprendėjų, ir 
jie sprendžia savotiškai, nežiūrint kokie įrody
mai butų pristatyti. Per eilę metų buvo beveik 
aišku kad, advokatų pamokinimu, geru suvai- 
dinimu savo rolės tardymo laiku, daugybė mo
terų kriminalisčių, išskyrus tas kurios pačios 
tiesioginai už savo darbus pakliūva, būdavo iš
eina iš teismo salės laisvos. Tas yra labai svar
bu kriminalistams, kurių likimas priklauso nuo 
moterų. Jeigu jos išsisuka, išlieka daugiausia 
ir jie patys nuo didelių bausmių.

Kriminališki darbai Amerikoje kalnais au
ga, ir visa šalis susidūrus su klausimu kaip 
tam užkirsti kelią. Taigi, dabartiniu laiku ima
masi naujos krypties — lygiai pat kaltinti ir
bausti moteris kur tik jos yra surištos su įsta
tymų laužymu.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAI.ČIO dainų knyge
le — 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.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohic
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DETROIT
Miesto Didumas — Įdomybės — Industrija — Apielinkės 

Fordo Išstatytas Edisonui Muzejus — Lietuviai 
Veikėjai — Lietuviškos įstaigos, ir tt.

Kę matė ir patyrė Dirvos Redaktorius Detroite per Keturias 
Dienas — Balandžio 28 iki Gegužės 1.

Pirma Diena Detroite — Balandžio 28
DETROITAS PO 16 METŲ

DETROITAS, Balandžio 28 d. Rytas. — 
Išbudęs laive anksti rytą, pasižvalgiau per Jan
gą — toli matosi kraštas, bet laivas plaukia dar 
atviru Erie Ežeru. Už valandos pasieks Detroi
tą. Nuėjau dar prigulti. Kada 7:30 valandą 
vėl išbudau, laivas stovėjo Detroito prieplauko
je, Detroito upėje, ir .žmonės jau ėjo iš laivo. 
Apsirengiau ir apleidau laivą. Taksi atvažia
vau Į Fort Shelby viešbutį, kur “apsigyvenau” 
ketvertui dienų. Kambarį gavau devintame au
kšte, iš kur gerai matėsi miestas.

Detroitą iš Clevelando pasiekti galima van
deniu, žeme, oru, ir gal kas sumanys po vande
niu, ir taip galės pasiekti. Sumaniau važiuoti 
laivu, kadangi naktį išplaukęs iš Clevelando, ry
to metą atsiduri Detroite, kelionėje išsimiegoda
mas. Traukiniu reikia sugaišti dalį dienos iš
važiuojant rytą, oru gi perbrangiai kaštuoja.

Apsitvarkęs viešbutyje, ėjau pradėti tyri
nėti biznišką miesto dalį, patį centrą, kad žino
čiau kur esu ir ko jieškoti.

Prieš išeisiant iš viešbučio telefonu prane
šiau savo draugams ir pažystamiems apie atvy
kimą. Jie Dirvos dar buvo negavę, tai nežino
jo apie mano misiją Detroite. Paskambinau Dr. 
Simui (Sims), P. Moliui, J. J. Smailiui, Dr. Jo- 
nikaičiui, nes jų vardus telefonų knygoje radau. 
Dr. Jonas J. Simas pasisiūlė pavėžėti mane po 
Detroitą savo automobiliu, kur tik aš norėsiu. 
Geriau nereikia. Sutarėm važiuoti nuo 12 va
landos, taigi aš turėjai porą valandų laiko apsi
žvalgyti ir patirti patį miesto centrą.

Detroite esu buvęs 1922 metais, kuomet čia 
įvyko SLA. seimas. Tada Detroitas skaitėsi 
šeštas miestas didumu, o Clevelandas penktas. 
Dabar Detroitas užima penktą vietą, Clevelan
das pasiliko užpakalyje. Smarki lenktynė tarp 
tų dviejų kaimyniškų didmiesčių už gyventojų 
skaičių ir industrijas ėjo per kelis metus po 
karo.

DETROITO ISTORIJA
Detroitas, dabar žinomai pasaulinis auto

mobilių išdirbystės centras, įsteigtas Liepos mė
nesį 1701 metais. Miestas guli prie Detroito 
upės, kuri dalina Kanadą nuo Suvienytų Valsti
jų. Upė tokio platumo kaip New Yorko North 
upė. Už tos upės jau kita valstybė, kitas pa
sauks — ten Kanados teritorija, ir ten matyti 
miestas, kuris Mi nesulygsta su Detroitu, va
dinamas Windsor.

Laivais iš Detroito pasiekiama visus Di
džiųjų Ežerų uostus, nuo Chicagos iki Atlanti- 
ko vandenyno. Detroit upė yra ne kas kitas 
kaip vandens juosta-kelias tarp trijų didžiųjų 
ežerų šiaurės vakaruose: Michigan, Superior, ir 
Huron, iš kurių vanduo teka šia upe į Erie eže
rą, iš šio, per Niagaros krioklį suteka į Onta- 
rio ežerą, o iš to ežero toliau į Atlantiką keliau
ja garsia Šiaurės Amerikos upe, St. Lawrence. 
Tie ežerai ir ta upė yra rubežius tarp Suvieny
tų Valstijų ir Kanados.

Iš Detroito į Kanadą nuvykti galima keltu
vais vandeniu, tuneliu po ta upe, ir dideliu nau
ju tiltu virš upės.

Kanada pasiekiama iš Detroito tik penkių 
minutų laiku.

Detroitas per savo gyvenimą yra priklau
sęs trims valstybėms — Prancūzams, Britams 
ir Amerikonams. Prancūzai jį įsteigė, Anglai 
užimdami Kanadą paėmė ir Detroitą, bet praei
to šimtmečio pradžioje, po garsių mušiu Didžiuo
se Ežeruose Amerikos su Britais, Britai nuga
lėti turėjo užleisti Suvienytoms Valstijoms vi
sas teritorijas pietuose nuo Didžiųjų Ežerų van
denų. Tada Detroitas atiteko Suv. Valstijoms, 
ir gal būt tuo buvo laimingas, nes galėjo išaugti 
į tokį svarbų miestą kokiu dabar yra.

Pastarų trijų dešimtmečių Detroito progre
sas buvo tiesiog nusistebėjimas, čia steigta 
milžiniškos industrijos, kilo debesis siekianti 
namai, po 30 iki 50 aukštų, ir miestas visais 
galimais budais modernizuotas, gatvės platin
tos, išvedžiota bulvarai ir milžiniški platus vieš
keliai.

85 mylių rate nuo Detroito miesto rotušės, 
randasi automobilių išdirbystės kuriose padaro
ma 97 nuošimčiai visų šios šalies automobilių. 
Viena Detroito automobilių išdirbystė yra pa
gaminus 81,000 automobilių viena diena! Au
tomobilių išdirbystės galima lankyti, ir kasdien 
lankytojai vedžiojami po šių automobilių dirb
tuves: Ford, Chrysler, Dodge, DeSoto, Cadillac, 
Plymouth, Packard, LaSalle, Hupmobile, Olds- 
mobile, Chevrolet, Pontiac, Buick, Hudson, Reo, 
Terraplane ir Graham. Tose dirbtuvėse lanky
tojas mato kaip automobilis padaromas nuo 
pradžios iki pat užbaigimo. Paskutiniame pun
kte automobilis iš dirbtuvės išeina gatavas ir 
net savo jiega išvažiuoja!

Detroito srityje yra penki desėtkai parkų

ir du zoologiški daržai. Naujasis didysis Zoolo
giškas Daržas randasi šiaurėje už miesto ribų 
ir pasiekiamas Woodward avenue. Tas daržas 
įrengtas pavyzdžiu garsaus Zoo esančio Mu- 
niche, Vokietijoje, čia gyvūnai vaikšto neap
tverti narvuose, bet taip atskirti vieni nuo ki
tų, ir jų vietos įrengtos natūralios, taip kaip 
kuri gyvūnų rūšis turi savo laisvame gyvenime.

Detroitas turi puikų miesto orlaivių stotį, 
Wayne apskrities orlaivių stotį ir eilę privati
nių aerodromų.

Greenfield Village, Dearborne, priemiesty
je, yra tai Amerikos gyvenimo istorija, kurią 
atvaizduotą įvairiais rinkiniais galima matyti 
ir kiekvienas Detroitą lankantis privalo matyti.

Detroito priemiestyje, vadinamame Royal 
Oak, 12 mylių į šiaurę nuo miesto, randasi pra
garsėjusio radio pamokslininko Kun. Coughlino 
puošniai išstatyta bažnyčia, Mažosios Gėlės Ko
plyčia (Shrine of the Little Flower), kur tūks
tančiai žmonių iš visos Amerikos lankosi kas
dien. Ten prie ineigos į bažnyčią išstatyta ak
meninis bokštas-kryžius, ant kurio kabo didžiau
sia Kristaus figūra kokia kur nors pasaulyje 
yra.

Miesto centras — visi žymiausi bizniai ir 
įstaigos — yra plote tarp upės ir Grand Circus 
Parko, abiem pusėm Woodward Avenue. Mies
to gatvės šiame plote nuo Grand Circus Parko 
į pietryčius iki Michigan Avenue išsidriekę taip 
kaip voratinklis į visas šalis, ir perskersuotos 
kitomis gatvėmis. Tas plotas nėra didelis ir 
lengvai apeinamas. Paskiau jau visos gatvės 
eina lygiai išilgai ir skersai. Keletas didžiųjų 
gatvių iš pat miesto centro išeina išsiplėsdamos 
į šalis, ir taip jos perkerta visas gatves pro ku
rias tik reikia perkirsti.

Ypatinga tas kad Detroito gatvės nuties
tos ne sulyg Šiaurės-Pietų ir Rytų-Vakarų pla
no, kaip paprastai visi miestai, bet nuo pietry
čių į šiaurvakarius ir nuo pietvakarių į šiaur
ryčius. Taip gatvės pravestos dėl to kad upė 
tokia linkme eina, todėl miestui statantis prie 
upės, pirmutinės gatvės geriausia tiko taip pra
vesti, ir tai jos buvo vedamos toliau, kuomet 
miestas didėjo. Tiktai viso vienas Washington 
Bulvaras miesto centre, kuris yra to centrinio 
voratinklio plane, eina tikru šiaurės-pietų ruo
žu. Bet jis yra trumpas.

SU DR. SIMU į GREENFIELD VILLAGE
•

Prieš dvyliktą valandą gryžau į viešbutį, 
nes buvom susitarę su Dr. Simu susitikti.

Atvažiuoja ir Dr. Jonas J. Simas. Sėdam 
į jo automobilį ir važiuojam.

Kaip aš iš Clevelando važiuodamas turėjau 
mintį aplankyti Fordo milijonais išstatytą mu- 
zejų, vadinamą Greenfield Village, tą patį man 
pasiūlė ir Dr. Simas.

Dr. Simas pasisakė kad jo ofisą meisteriai 
gražina, maliavoja, todėl jis turi šiądien laiko 
ir gali mane pavežioti. Važiuojam.

Greenfield Village yra vakaruose nuo Det
roito, Dearborn priemiestyje, kurį Fordas išau
gino. Kelias ne visai artimas.

Dr. Simas (šemoliunas) yra žinomas Cleve- 
landiečiams, nes Clevelande gyveno ir praktika
vo akių gydymą ir akinių pritaikymą prieš de-

NAUJOS KNYGOS
Iš Lietuvos

SAVANORIŲ 
ŽYGIAI

Parašė PETRAS RUSECKAS 
(Baudžiavos autorius)

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

I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuome
nės kūrimas ir kariai. 2. Pėstininkai. 3. Ar
tilerija ir Aviacija. 4. Komendantūros. 5. Ci
viliai ir kariuomenė. G. 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 
išvaryti priešą iš Lietuvos, rasi aprašytas kau-

sėtką metų. Kuomet aš atvykau į Clevelandą, 
Dr. Simas buvo vienas iš pirmutinių mano pa
žystamų. Clevelande su juo teko nudirbti ne 
vieną didelį tautinį darbą Lietuvos nepriklauso
mybės kovų dienose. Kuomet Lietuva atgavo 
nepriklausomybę ir dėjo pastangas atsistoti ant 
savo kojų, tuo metu Amerikos spaudoje, tarp 
jų ir Clevelando laikraščiuose, buvo talpinama 
tuo laiku buvusio svarbaus Amerikos laikraščių 
tarptautinio korespondento Frank Simons Lie
tuvių tautai nepalankus straipsniai: tiesiog ma
tėsi kad tas Simons dirba už Lenkų pinigus, ra
šinėdamas ir tikrindamas kad tokių žmonių kaip 
Lietuviai visai nėra, kad jie yra tik “atsimetė
liai” nuo Lenkų, ir tt. Tas sukėlė Lietuvių pa
sipiktinimą, ir mudu su Dr. Simu pagaminę ati
tinkamą protesto rezoliuciją ėjom rinkti žymių 
Clevelando piliečių, profesorių ir kitų parašus, 
ką įteikėm Cleveland News dienraščio redakci
jai. Po to tame laikrašti}’je Frank 
straipsnių daugiau nesimatė.

Dr. Simas buvo Lietuvos Laisvės 
Bonų stoties pirmininkas, ir kartu su
bavomes bonų komitete. Pats pirko bonus, rė
mė Lietuvą visomis išgalėmis, šiaip dikčiai yra 
prisidėjęs prie visų tautinių reikalų, ir dabar

Simons’o

Paskolos 
juo dar-

MANO

PASTABOS

Palangoje 
kultūrinės

yra labai

Amžium: ar likviduos? 
tiedu laikraščiai tai kaip 
su kate vienoje gryčioje, 
sunku įgyvendinti toleran-

Rašo J. S. Sudavas.
VIENO AMERIKOS Lietu

viško laikraščio redaktorius 
štai ką pasakė apie Dr. Jono 
Šliupo sumanytą Amerikos Lie
tuvių suvažiavimą 
šią vasarą: “Nori 
tolerancijos”.

šitas pareiškimas
maloniu balsu! Tačiau, ką jie 
padarys su Laisvaja Minčia ir 
XX 
Juk 
šuo 
Bus
ciją tarp tų srovių, kurios, ypač 
viena iš jų, aiškiai ir griežtai 
nenori suprasti tokio dalyko 
kaip tolerancija (pakanta ki
tų žmonių įsitikinimų), nežiū
rint į tai ar ji yra kultūrinė, 
tautinė ar religijinė.

A. A. PUTVYS kuomet tai 
pasakė:

“Nacionalizmas gimsta tuo
se -žmonėse kurie nori tautinį 
jausmą ir jo laimėjimus išnau
doti savo asmens arba grupės 
materialiniams tikslams.”

Paskiausiais laikais aiškiau
sia matome negu kada pir
miau, kad kai kurios musų tau
tos grupės, kurios per metų ei
les kibirkštimis spjaudė Lietu
vybei į veidą, organizavo gau
jas valkatų ir apsiginklavę 
užpuldinėjo Lietuvą, dabar sa
ve persistato balandėlio pavi
dale, rodo prietelystę, žada net 
pagalbą prieš Lietuvos prie
šus ....

Ką tos frazės ir tie prisiža- 
dėjimai ištikro reiškia? Nagi 
reiškia tą kad “pažangieji ben- 
drafrontininkai”, atvirai kal
bant, jau priėjo liepto galą ei
dami po savomis 
jau
daug žadantiems

dar paremia Clevelando Lietuvių Kulturinį Dar
želį savo aukomis.

Dr. Simas yra Dirvos skaitytojas ir rėmė
jas visą laiką. Jis yra rašęs Dirvoje ir įdomių 
straipsnių apie akis ir akių užlaikymą.

Dr. Jonas J. Simas paeina nuo Joniškėlio, 
Biržų apsk., sūnūs Juozo ir Karalinos, kurie 
abu mirė po karo. Amerikon jis atvažiavo su 
tėvu 1901 metų Gegužės mėnesį, į Edvvardsvil- 
le, prie Kingston, Pa. 1907 metais su tėvu bu
vo atvykę į Detroitą, paskiau išvažiavo į Cleve- 
landą, kur įsigyveno, baigė akių daktaro mokslą 
ir pradėjo praktikuoti. Laike didžiojo karo, 
kuomet Suv. Valstijos paskelbė karą Vokietijai, 
Dr. Simas stojo į kariuomenę liuosnoriu, bet 
nebuvo pašauktas, ir karas baigėsi.

Dr. Simas Clevelandą apleido 1924 metais, 
išvažiuodamas į Pennsylvanija Valstijos Opto- 
metrijos Kolegiją, kur pagilino savo mokslą, ir 
1927 metais galutinai apsigyveno Detroite.

Buvo ir tebėra nariu SLA. ir TMD., ir Det
roite dalyvauja Lietuviškame judėjime kiek jam 
sąlygos leidžia.

Seka: APSILANKYMAS GREENFIELD 
VILLAGE.

gurnams”, ypač įsteigimu “dar
bininkiško rojaus” ant šios že
mės. žmonės persitikrino So
vietų Rusijos įsteigtu darbi
ninkišku “rojum”. Trumpai 
sakant, jau darbininkų “gelbė
tojai” aiškiai patyrė kad jie il
giau negali mases žmonių -su
kompromituoti ir į save pavi
lioti tuščiais prižadais, todėl 
jie dabar gretinasi prie dorų 
ir pasitikinčių žmonių srovių: 
tautiečių krikščionių demokra
tų, ir arčiau prisigretinus prie 
plačiosios Lietuvių visuomenės, 
paskiau ją išnaudoti savo rei
kalams.

Atvirai sakant, “pažangieji” 
tikisi savo veidmainio gudrybė
mis uzurpuoti tautinio sąmo
ningumo sroves ir to pasekmė-

je pasigrobti Lietuvą sau. šitą 
užsimojimą jie jau sykį mėgi
no atsiekti, tuojau po Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo, 
bet jiems tas žygis nepasisekė. 
Tikiu kad ir dabar nepasiseks 
apvilti Lietuvių tautinę visuo
menę!

Reikia pastebėti tai jog ma
nyti yra vienas dalykas, o įkū
nijimas savo grobikiškų užma
čių yra tai darbas kurį “pa
žangieji” jau pasivėlino nuvei
kti, nes jais tautinės srovės ne
pasitiki kaip nuolatiniais veid
mainiais ir pigios politikos me- 
kleriais. Ir štai dėl ko “pažan
giųjų progresistų” visos mek- 
lerystės ir užmačios nueis pa
veju!. .. .

SLA. CENTRO VALDYBOS RINKIMŲ GA
LUTINIAI DAVINIAI

Oficialiai pranešamos SLA. 
Pildomosios Tarybos rinkimų 
pasekmės yra tokios:

Prezidento vietai

Daktaro Kvotėjo
Dr. J. S. Staneslovv
Dr. S. Biežis
Dr. S. W. Stanulionis 674

F. J. Bagočius 3,772
W. F. Laukaitis 1,878
Kl. Jurgelionis 162

Vice Prezidento vietai
J. K. Mažukna 3,684
V. Bukšnaitis 2,582

Sekretoriaus vietai:
M. J. Vinikas 3,667
J. Miliauskas 2,282
J. Andziulaitis 334

Iždininko vietai
K. P. Gugis 3.694
A. S. Trečiokas 2,509
B. Simokaitis 296

Jždo Globėjų vietai
S. Mockus 3,624
E. Mikužiutė 3,558
V. A. Kerševičius 2,388
J. Marcinkevičius 2,138
J.. K. Urbonas 582
M. P. Soponis 331

* * *
Iš viršuje paduotų skaitlinių 

matosi kad balsavimuose daly-

vietai
3,534
2,212

vavo daugiau kuopų ir narių 
negu, dalyvavo nominacijose — 
balsų skaitymo komisija skel
bia kad dalyvavo daugiau net 
44 kuopos su 1,073 balsais.

Taip pat parodo kad naujų 
balsų beveik visiems tautinin
kams delegatams teko daugiau 
negu “bendrafrontininkams”.

Paveizdan, Bagočius nomina
cijose gavo 3,401 balsą, dabar 
gavo 3,772. Laukaitis nomi
nacijose gavo 1,878, dabar — 
2,598. Taip, už Bagočių bal
savo tik 371 narių daugiau, o 
už Laukaitį — 711.

Panašiai padaugėjo balsai už 
Bukšnaitį, Trečioką, Kerševi- 
čių ir Dr. Biežį.

Jeigu nors du trečdaliai Su
sivienijimo narių eitų balsuoti 
kairieji negalėtų organizacijo
je ponauti.

vėliavomis;1 
visuomenė nepasitiki jų j

“geradarin- į

tynęs su Rusais, Vokiečiais ir Lenkais, atkak- i 
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-į 
resnius už save įsibriovėlius.

Bet rasi taip pat aprašytus ir didelius mu
sų vyrų vargus Lenkų ar Rusų nelaisvėje, kur 
šimtais mūsiškių išmirė iš bado, skurdo, įvai
rių ligų; rasi aprašytus ir nepaprastus nuoti-1 
kius musų savanoriams kareiviams iš priešų ne- į 

, 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 niekui’ 
nerasi.

Nebūtų savanorių ir jų nuostabių 
nebūtų ir Lietuvos nepriklausomybės.

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

to spin- 
kitur ir

kovų

“Savanorių žygiai”, I-mas ir II-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. Cleveland, Ohio

i PER TVORA" 

PASIŽVALGIUS

KAIP NAUJIENŲ REDAK
TORIAI FUšERIUOJA 

KITŲ “RAŠTUS”

ft’ M
1
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Klyvlande yra slaunus cici- 
likų “korespondentas”, labai 
mėgstantis rašyti į laikraščius, 
bet visi Klyvlande žino kad jis 
negramatnas, ir jis pats nese
nai prisipažino pačiose Naujie
nose kad jo straipsnius redak
toriai turi perrašyt, kitaip iš 
jų niekas neišeina.

Dabar “rašo” Naujienose, o 
jo “raštus” skaitant aiškiai ma
tai kad viskas yra paties re
daktoriaus, dėl to kad tas “pi- 
šorius” nei tokių žodžių nemo
ka kokie jo rašinyje sudėti 
(pav. Nauj. Bai. 28 d.).

Tas negramatnas korespon
dentas negirdėjo ir apie Lite
ratūros Naujienas, bet jis “ra
šo” apie kritiką telpančią 
teraturos Naujienose apie 
šytojų raštus.

Tas “pišorius” nežino ką
škia žodžiai ar sakiniai: “ne
dviprasmiai’, ‘kompromituoja’, 
“sąjūdžiui", “natūralūs daly
kas”, “pažlija, “įžulu”, “kinie- 
tišką šansą”, “galvosena”, “su
dorotos”, ir daug kitų.

Naujienų redaktoriai panau
doja negramatną žmogų skleis
ti savo pagiežai ir rodyti pavy
dui prieš ką nors.

Li- 
ra-

rei-

• NEW JERSEY valstija tu; 
ri 14 medžiotojų kiekvienai 
ketvirtainei myliai savo ploto. 
Nevada valstija turi 20 ketvir
tainių mylių kiekvienam me
džiotojui.

• SUV. VALSTIJOSE kiek
vienoms penkioms vedyboms 
išpuola po vieną persiskyrimą- 
divorsą.

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, medžiuose1 
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)

Naujienos vėl pakartojo sa
vo obalsį, "Lietuvai nei cento!” 
Taigi ir to žmogelio lupom no
ri pravest savo degamogišką 
darbą, ir tikrai demagogišką— 
ta korespondencija aiškiai su
velia Naujienų biznierius, ku
rie tame rašinyje nori priro
dyti kad valstybę negalima au
komis gelbėti....

Tai yra jų noras sulaikyti 
kad Amerikos Lietuviai negel
bėtų savo valstybės, nesiųstų 
aukų Lietuvos ginklų fondui, 
nes aukų reikia jiems patiems.

Tame pačiame numeryje N. 
į šaukia pagalbos Ispanijai, ten 
aukos “giliuos”, o Lietuvai, tie 
patys dolariai, “negiliuos".

Tai kas gelbės, draugučiai? 
Gal jeigu žmonės jums aukas 

' atiduos?
Taigi cicilikų laikraštis bijo 

; kad Lietuviai aukodami Lietu
vai ginti atsisakys aukų duoti 

t jiems.

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

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

6820

yra tai tartum knygos “Baudžiava” 
(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

Reikalaukit “Dirvoje”
Superior Avė. Cleveland,

tąsa.

Ohio

Tame “straipsnyje” sudėta 
visokia makamolė: ir ordinai, 
ir kavalieriai, ii’ vaikai, ir vie
nas Klyvlando politikuojantis 
cicilikas daktaras.

Kaip tas daktaras Klyvlan
do visuomenėje turi “gerą var
dą” matėsi iš to kad jo niekas 
net neperstatė į SLA. seimo 
delegatus 14-toj kuopoj, nors 
jisai tik tam tikslui ir atėjo į 
susirinkimą.

Taigi sudėjus į vieną ir tą 
negramatną “pišorių" ir Nau
jienų gudrius biznierius, kurie 
per kitų straipsnius nori savo 
veidmainingą politiką varyt, iš
eina tik vienas didelis burbu
las. Jie pavydi kad ne jie ga
vo knygų užsakymą, kad ne jie 
apdovanoti ordinais, kad ne jie 
vadovauja Klyvlande, kad ne 
jiems tenka visos Lietuvių au
kos.

Prisimena skridimo laikus, 
kada pinigai desėtkais tūks
tančių plaukė, ir dabar laužo 
rankas ir lupas kremta kad iš
džiuvo tie šaltiniai....

Supa Garba.
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JUOZAS KOMARAS 
HAMBURGE

Imtikas Juozas Komaras iš 
Paryžiaus nuvažiavo į Ham
burgą, Vokietiją, dalyvauti im
tynių turnamente, kurios tę
siasi tris savaites. Komaras 
nori gerai patrankyti Vokie
čius.

Sveikina visus savo draugus 
Clevelandiečius.

ATGAUK SAVO 

SVEIKATA 
Jeigu kenčiate nuo

SOCIALE LIGA
Aukštai ištobulintas gydymas 
išdirbtas ir naudojamas su ge
riausiomis pasekmėmis gydy
me uretiškų užsikrėtimų.

Skyrius Vaikam ir Moterim 

Van Buren Urology Clinic 
SUPERIOR BUILDING

314 Superior Avė. N. E. 
(Skersai Public Library) 

Įsteigtas Publikos Protekcijai 
Pasitarimas: Iki 8 vak. kasdien 

(Išskyrus sekmadienius) 
Šios Klinikos svarbiausias tiks
las apsaugoti klientus nuo ne
atsakančių praktikuotojų šioje 
mokslo šakoje.
Privatiškam Susitarimui šaukit 

CHerry 1666

NACIONALĖ LIGO- 
NINĖS DIENA

Ketvirtadienį, Gegužės 12, 
Clevelando Miesto Ligoninėje, 
kaip ir kituose miestuose ir li
goninėse, apvaikščiota Nacio- 
nalė Ligoninės Diena. Ta die
na supuola su gimtadieniu pa
garsėjusios slaugės Florence 
Nightingale, kuri pravedė ke- 
’ią moderniniam ligonių pri- 
'iurėjimui ir gydymui.

Tą dieną žmonės gali lanky
ti ligonines ir gauti pilną su
pratimą apie jų didį darbą.

Per visą dieną įvyko gausus 
programas ligoninėje ir turėta 
net trys radio kalbos, kurių 
paskutinė, 19 vai. vakare, bu
vo nacionalė, Clevelande girdė
ta iš stoties WHK.

Atveža Maisto už 
$100,000

Federalė valdžia atsiunčia į 
Clevelandą maisto reikmenų iš
dalinimui Clevelando biednuo- 
menei, kurių yra 66,000 min
tančių iš pašalpos. Maisto at
gabena už $100,000.

ROLLER DERBY LENKTYNĖS ARENOJE 
Pradedant Gegužės 14, per 21 dieną

KULTŪRINIO DARŽELIO 
REIKALAI

Darželio bazaro ineigų buvo 
$199.22; išeigų $106.88; pelno 
liko $92.34.

Bazare laimėjimai teko:
Peter Moleski, nuo 887 E. 

144 St. gavo Bridge sėt stalą 
su 4 kėdėmis, dovanotą Lietu
vių Demokratų Klubo.

Fred Beth (ne Lietuvis) ga
vo Jono Brazio dovanotą siutą.

Ed Skinkis (915 E. 129 st.) 
gavo didelį paveikslą duotą 
kaip įžangos dovaną pirmą va
karą.

Antrą vakarą vežimą malkų 
įžangos dovaną laimėjo M. Ži
linskienė (9411 Adams avė.).

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Draugija iš Chicagos prisiun
tė auką $5.

A. C. M.. Koresp.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

• SUVIRS 6,000 ASMENŲ, 
jų tarpe daugiau kaip 800 vai
kų, pereitą metą gavo pagalbą 
iš Clevelande veikiančios Ke
leiviams Pagalbos draugijos. 
Ta draugija svarbiausias savo 
ineigas turi iš Community 
fondo.

BEREIKALINGAI UŽTARIA
Kultūros Dr-ja bereikalingai 

imasi užtarti Juozą Sadauską, 
norėdami uždengti jo politika
vimus Clevelande savo pioščiu- 
mi. Gali uždengti tik tuos jo 
darbus kuriuos jis dirba dabar, 
pa.indęs po jaunimo draugija, 
bet ta draugija gyvuoja tiktai 
keli metai, o Sadauskas Cleve
lande maišosi 
ir jis įvairiai atsižymėjo vari
nėdamas savo 
tarp Lietuvių seniau, kada dar 
buvo jaunesnis ir energinges
nis.

Už jo praeities darbus da
bartinė Kultūros jaunimo dr- 
ja negali nei atsakomybės imti.

Vietoje draugijos, privalė
jo teisintis pats J. Sadauskas, 
nes aš savo rašinėlyje Dirvoje 
paliečiau politiką, o ne kokią 
draugiją.

Jeigu jau įsimaišė į šį reika
lą ir ta jaunimo draugija, kuri 
džiaugihsi Sadausko nuopelnais 
ir darbais, ir giriasi savo ka- 
talikškumu, tai noriu paklaus
ti ar tos draugijos nariams 
pritinka kumštimis grąsinti 
jaunuoliams kurie tveria Lie
tuvių Skautų Vyčių grupelę — 
grupelę kurios obalsis yra ‘Die
vui, Tėvynei ir Artimui’?

Manau kad toliau šiuo rei
kalu nereikės ginčytis. Vie
toj užstoti senus nusipolitika
vusius asmenis, Kultūros drau
gijėlė privalo žiūrėti kad jos 
iaunieii nariai nesektų senųjų 
navyzdžiu, bet dirbtų gražius 
kultūringus darbus, prie kitų 
resikabinėdami.

Tikras Katalikas.

jau daug metų,

siauras politikas

1 .

• BEDARBIAI DAUGIAU
SIA JAUNI. Pereito Lapkri
čio mėnesio surinktos bedarbių 
statistikos parodo kad daugiau 
negu pusė Clevelando bedarbių 
yra jaunesni 35 metų amžiaus. 
Bedarbių užrekorduota 64,150, 
iš jų 43,946 vyrai ir 20,204 
moterys. Prie tų, 21,977 bu
vo užsirašę dirbą valdžios vie
šuose darbuose ir 28,902 dir
bantieji dalį laiko.

Iš visų 64,150 bedarbių, 11,- 
842 buvo juodukai.

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieri uoto jas 

ir —
Visoks

Maliavotojas 
aptaisymas apie 
namus.

visai prieinamos -- Kainos
9114 St. Clair Avenue

Telef. MUlberry 0744

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

Vaikams
K & E SKALBIAMI SIUTAI 

specialiai nupiginti $1.45
Vilnonės Knickers ...........
Užsimaunami Sveteriai. . 
Kaynee Marškiniai 2 už 
Broadcloth Marškiniai

2 už

1.00
1.00
1.50

1.00
1.95

Gegužės 14 dieną Clevelande vėl 
prasidės įdomios Roller Derby len
ktynės, Cleveland Arenoj, Euclid 
Avenue ir E. 37th St. Lenktynės 
tęsis 21 dieną dieną.

Šios lenktynės bus daug įdomes
nės negu buvo pereitą metą. Da
bar bus kontestas tarp dviejų lenk
tyniuoto jų grupių, Juodmarškinių ir 
Baltmarškinių. Abiejose pusėse bus 
po šešias poras, 
susidės iš vaikino 
jie bus parinkti iš 
šių pasaulyje.

Bus keletas jau gerai žinomų iš
garsėjusių lenktyniuotojų, kaip tai 
Billy Lyons, Peggy McMahon ir

Kiekviena pora 
ir merginos ir 
pačių smarkiau-

Tiny McDowell. Du Clevelandie- 
čiai vaikinai kurie dalyvaus lenk- 
tynėje yra Joe Evans, vienas iš žy
miausių, ir Stuart Hansing ir jo 
žmona Mildred. ši pora nepapras
tai pasižymėjo Roller Derby lenk
tynėse Chicagoje.

Šiose lenktynėse šymet įvedama 
įvairių naujenybių, kurios bus nau
dojamos vienos grupės prieš kitų 
tikslu neužsileisti.

Lenktynės atsibus du kartu per 
vakarą, nuo 9:30 valandos ir vidur
naktį.

Arena paruošta toms lenktynėms 
specialiai. Norintieji matyti ką nau
jo šiose lenktynėse matys.

Naujos Pavasarinės 
Skrybėlės 1.95 ir 2.95 

visų vėliausių pavidalų ir 
stilių

Ilgos Kelnaitės ...............

Ekstra Speciali
VYRAMS VILNONIAI
SIUTAI __ S1E.50
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.

Draugiška Vakarienė 
LAWNV1EW CAFE 

7001 Lawnview Avenue 

Gegužės-May 1 4 
nuo 7 vakare.

GERA MUZIKA 
YPATAI TIK 50c.

Kviečiame savo draugus ateiti 
_______________ r,. jį • 

P Y TIII AŠ 
CAFE

Į-JIPPODROMTT

roles 
‘•The

G VO
Mrti-cs Dienos Minėji
mas Naujoj Parapijoj

IR etuvoit 
pe> :Di rva S1O‘

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.

PERRY’S 
WINE TAVERN
7205 Wade Park Avė.

Sustokit čia ir pasiimkit 6 bon- 
kas 6% alaus už 45c. Tai yra 
numažinta kaina. Taipgi viso
kį vynai, 35c bonka ir aukš
čiau. Puspantė 10c. Stiklu- 
kas 5c. Taipgi turim biliardą. 
Dėžė jūsų mėgiamo alaus vežtis 
namon $1.75. Už musų atveži
mą 10c ekstra. , (20)

The Adventures of 
Robin Hood

ši įdomi apysaka iš viduramžių, 
Warner Bros. gamintas paveikslas 
yra visas Technicolor spalvose, ir 
jau pradedamas rodyti Clevelande 
šeštadienį, Gegužės 14, Hippodrome 
Theatre.

Ėrrol Flynn, jaunas Ai.is, kuris 
aip gabiai vaid:no žymias 

f !mo e “Captain Blood” ir
’harge of the Light Br.gade”, už 
ma vadovaujamą rolę šioje filmo- 

je.
Ši graži apysaka, paeinanti iš sė

tos Anglijos gyvenimo šimtai me- 
'ų atgal, jau buvo matyta filmo
se, kuomet vaidino Douglas Fair- 
banks. Dabartinė filmą tačiau iš
kelia aikštėn daug daugiau nuovei- 
kių to apysakos karžygio, kuris 
plėšdamas turtinguosius maitino ir 
tp’ovancjo biednus.

Olivią De Haviland, kuri vaidino 
u Flynn jo pirmiau minėtose fil

mose, šiame veikale vaidina Tarnai
tę Marian. Kitas svarbias roles 
užpildo Claude Rains, klastingo 
Princo John rolėje, Basil Rathbone, 
žiauraus Sir Guy, Ian Hunter vaidi
na Karalių Richard, ir Alan Hale 
su Patric Knowles plėšikų rolėse.

Ta apysaka-yra garsi visoje lite
ratūroje, užpildyta įdomiais nuoti- 
kiais, galingais vyrais ir jų dide
liais darbais, ir maloniomis merge
lėmis.

Jurgis Blaškevičius 
Adelė Dambrauskienė 
Ona Kvederienė 
Antanas Paliuckaitis 

‘ nolonija Valaikienė 
Pr^as Rumbutis 
? tr > “’ė Vritelicnė 

rce'ė R kauskienė
* ~'e’ė Ambrosevičienė

Kreipkitės vėl;

“ x’rvos” Agentu
6820 Superior Avė.

$23.00
$3.00
$5.00
$5.15
$5.00 

$2\00 
$15.00
$5.n0 

$10.00

3

PAJIEŠKAU Antaną Diške- 
vičių, iš Balbieriškio. Turiu 
verbų reikalą. Su juo kartu 
tvažiavom iš Anglijos 19 6 

Prašau atsišaukti. (21) 
Mikolas Radauskas 

5713 Linwood avenue 
Cleveland, Ohio.

m.

KAS NORĖTŲ susirašyti su 
manim kokiais reikalais Lietu
voje, kaip tai pirkimais ar par
davimais ūkių, dvarų ir tt. ra
šykit nauju antrašu. Aš persi
kėliau į Pittsburghą.

Bronius G. Jakenta 
2123 Tustin St. Pittsburgh, Pa.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

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

vietos) 
Atdara iki 2:30 naktį.

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

Port, $1.19 
Muscat, 

Didelė nuolaida perkant 
Atsineškit

Už vyną taksai užmo- 
(18)

Pasquale Bastuli
Bonded Winery No. 74 

7802 Superior Avenue 
Wholesale and retail.

PARSIDUODA ŪKĖ (far
ma), 24 akrai, graži vieta, prie 
valstijinio vieškelio, 3 mailes 
nuo miesto; gera žemė. Kaina 
$1,200. Reikia įmokėti $500. 
Nevedusį priimsiu iš pusės į 
šios 
nių

R 3

ūkės biznį. Daugiau ži- 
klauskit laišku.

J. Dermeitis,
Box 208 Caro, Mich.

G~guxės 1 d., Motinai pager
bti, Naujos parapijos salėje 
'•nvo surengta įdomus progra
mas iš vaidinimų, “Močiutė su 
Vrikris’, 1 
‘Velnias
1 fgelio 
rijimų. 

<_ Ga^a
1'įritąs
T >’ u nais’,

‘Paklydėlio Kelias’, 
ir Bobos Bijo’, ir 

dainų ir kitų paįvai-

įdomiai buvo suvai- 
veitcftlėlis ‘Močiute su 

kurį atliko: Mike- 
ė ir vaikai: K. Magiliu- 

ė Fr. Vaičiūnas ir jo sesutė, 
r E. Jackutis.

Trip pat neblogai suvaidin- 
a “Velnissųir Bobos Bijo”, tik 

puti velnio rolę gadino rolės 
-r- kas mokėjimas. Mat, tas 
k”ris tą rolę buvo paėmęs pas
aulinėmis dienomis atsisakė, 
n naujai paėmęs nespėjo išmo
kti kaip reikia. Boba labai ge- 
*ai savo rolę atliko.

“Pak’ydėlio Kelias” buvo at- 
’i’-tas kuogeriausia iš visų, vai
dinant kartais žmones prajuo
kino, o kartais pravirkdė iki 
ašarų. Vaidino: A. Navickie
nė. A. Lincevičius, J. Jurgelis, 
T Gnrnys, Garnienė, J. Derus. 
F .Vaičiūnienė, Jackus, R. Ma- 
siliutė ir sufleris P. Šukys. Vi- 
°o šio veikalėlio pasisekimą nu- 
’ėrrė labai gerai ineidama į mo
tinos padėtį išleidžiant sūnų į 
Ameriką, p. Navickienė, ir jos 
sunaus rolėje A. Lincevičius.

Be to reikia daug padėkoti 
šios parapijos klebonui Kun. 
Karužiškiui, kuris savo kalbe- 
’ėmis užpildė laisvą laiką.

Toliau, padėka visiems kurie 
ta dieną prisidėjo prie Moterų 
Labdarybės draugijos parengi
mo ir kurie kuo nors pasidar
bavo, o taip pat ir šeimininkei 
kuri programo dalyviams pa
gamino skanią vakarienę.

Koresp.

STONI S
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.
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|four star cafe| t ★ ★ ★ ★ t
f DEGTINĖ, VYNAS, ALUS* 

Duodama Geras f
valgis. *

MUZIKA PENKTADIENIO J 
IR ŠEŠTADIENIO VAK. X 

JOHN M E Y E R f
Telef. ENdicott 9162
6512 Hough Avenue >:•Ž

T ❖

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

BALDŲ TAISYMAS 
IR NAUJIN1MAS

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

Telef. HEnd. 6519 
6905 St. Clair Avenue

AVALŲ TAISYMAS
Ar spaudžia kojas ir ar kenčiat 
nuo 
vių? 
mo 
mą.

E V A ’ S I

■f
f

Dry Cleaning
špti;i Drapana? i»:<dnmr 
kaip naujas :<val<>n
utaisom

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė
CLEVELAND, OHIO

H 
i i

užtrinų ir kitų kojų negero- 
Mano naujas avalų taisy- 

budas užtikrina palengvini- 
Taisoma belaukiant. Turiu

naują išradimą kuris pataisys ko
jų nesmagumą į 20 minutų. Už 
tai esu gavęs Sidabro Medalį Pa
rodoj Chicagoje.

DAN DEMAND
471J Payne Avenue

, v
t Būrimo kortas, naujo išlei-1 
? dimo su išspausdintais Lie-f 
? tuvių kalba būrimais ant £ 
X kežuos kortos, taipgi infor- T 

j J macijas apie astrologiją iš- y 
J siunčiam gavę dolarį. (20) * 
Ž Adresuok:

JOHN ZRADA
•; 1638W. 18 St. Chicago, III.

V

• •

• •
< ■

Parduodame pas mus likusius 
Rakandus Sforage Furniture 

visai žema kaina.

LOCAL ir LONG DISTANCE 
MOVING

BLvd. 1233 
18624 Lakevvood Avė.

Lakewood

r

v Jaunavedžiu Žiniai
šliubiniai žiedai, *

HARRY HARVEY 
Moving—Storage

vestuvėms dova
nos ir kitokios 

reikmenys.
Ateikit pamatyti ir 
pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.

Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu.

I. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IS LIETUVOS 1

DIDELI PALENGVINIMAI 
SVEČIAMS

KAUNAS, . Lietuvos Vy
riausybė nutarė užsieniuose 
gyvenančius Lietuvos piliečius 
ir Lietuvius kitų valstybių pi
liečius atleisti nuo vizų mokes
čių ir sauskelių rinkliavų jų 
automobiliams, teikti jiems 
Gegužės-Rugsėjo mėnesio lai
kotarpyje Lietuvos geležinke
liais ir garlaiviais 50 nuošim
čių. autobusais 25 nuošimčius 

• nuolaidų. Aktyviuosius Tauti
nės Olimpijados dalyvius Bir- 
želio-Rugpj učio laikotarpy j ve
žioti- Lietuvos geležinkeliais 
nemokamai, o keliaujantiems 
autobusais duoti 50 nuošimčių 
nuolaidą.
ŽIŽMARAS NUGALĖJO 
LENKĄ DVIKOVOJE

VILNIUS, Gegužės 1. — Vis 
tik įvyko dvikova kardais Lie
tuvio žižmąro su Lenkų atsar-j 
gos karininku dėl Lietuvių tau-, 
tos įžeidimo, žižmaras dviko-1 
va laimėjo, Lenkui įkirsdamas! 
tris žaizdas veide; pats liko' 
sveikas.

J • • ' !7 * I(Nuo Redakcijos: Anksčiau 
buvo pranešta kad dvikova ne
įvyks, nes Lenkas atsisakė jo
je dalyvauti. Bet žižmaras j 
negavęs Lenko tinkamo atsi
prašymo už Lietuvių tautos Į 
įžeidimą, jo nepaleido ir rei
kalavo stoti kovon. Tokiu bu- ‘ 
du Vilniaus krašto gyventojas 
Lietuvis drąsiai apgynė savo 
tautos garbę, nebijodamas nei 
galimų Lenkų valdžios perse-galimų Lenkų valdžios ] 
klojimų.)
ATŠVĘSTA MOTINOS 
DIENA LIETUVOJE

KAUNAS. — Gegužės 
buvo švenčiama Motinos 
na.’ Valstybės Prezidentas A. 
Smetona, Kaure surengtose iš
kilmėse pabrėžė motinų didelę 
reikšme šeimos ir tautos gy-

d

venime, q taip pat nurodė rei
kalą sudaryti tvirtą dvasinį ir 
medeginį pagrindą šeimoms, 
kelti santaiką, sveikatingumą 
ir tautos prieauglį, pareiškė 
pagarbą ir meilę visoms Lie
tuvėms motinoms.
KURSAI UŽSIENIO 
LIETUVIAMS MOKYTOJAMS

KAUNA^. — Draugija Už
sienio Lietuviams Remti Lie
pos pradžioje Palangoje ruošia 
užsienių Lietuvių mokytojams 
Lietuvių kalbos ir Lietuvos is
torijos kursus.
SUTARTIS SU LENKAIS

KAUNAS, Gegužės 2.— Pa
sibaigė Lietuvių- Lenkų pašto, 
telefono ir telegrafo susisieki
mo derybos. Kaune pasirašy
ta pagal tarptautines konven
cijas sudaryta sutartis, kuri 
pradėta vykdyti Gegužės 10 d. 
_ Visų valstybių, priklausan
čių ir nepriklausančių Tarptau
tinei Pašto Sąjungai, susisie
kimas yra reguliuojamas tam 
tikromis tarptautinėmis sutar
timis. Naujas susitarimas su 
Lenkija padarytas taip pat pri
silaikant tų sutarčių, jokių iš
imčių iš jų nedarant.

Derybos miško plukdymo rei
kalais dar tebetęsiamos.

VARSA V A, Gegužės 7. 
Derybos Lietuvos-Lenkijos 
sisiekimo geležinkeliais dar 
besitęsia.
ŽEMĖS ŪKIO RUMU 
SUVAŽIAVIMAS

KAUNAS. — Gegužės 6 d. 
prasidėjo žemės Ūkio Rūmų 
suvažiavimas. Besvarstant pra-

l ėjusių metų Rūmų veiklą ir 
! planus ateičiai, paaiškėjo žy
mus Lietuvos žemės ūkio sąly
gų pagerėjimas, atsiektas pro
gresas, ūkininkų gerbūvio su
stiprėjimas; sąryšyje su tuo 
pastebėtas žymus pareikalavi
mas knygų ir laikraščių kai- 

i me.

šu
te-

LIETUVOS LAIVAI 
KITŲ ŠALIŲ UOS
TUOSE RANDA IR 

LIETUVIŲ

PASAULIO IŠGEL
BĖTOJAS

: Dangaus ir žemės Karalius.
S.B.S.D. Skelbia iš Cleveland, 

; Ohio, W. F. S. K. 1150 E. 76 st.

C

ANGLIJOS LIETUVIAI GAU
NA PARAGAUTI LIETU

VIŠKOS DUONOS IR 
DEGTINĖS

Iš Klaipėdos Lietuvos preki
niai laivai apsilanko įvairiose 
šalyse su Lietuvos eksportuo
jamomis prekėmis. Kai Lie
tuvos laivai nuplaukia į Angli
jos uostą Manchester, ten juos 
įplanko ir Lietuviai.

Manchesteryje esama nema 
žos Lietuvių kolonijos, kuri nu 
ižiunga pamačius Lietuvišką 
'aivą, Lietuvio kapitono vado
vaujamą, Lietuvių jūreivių ap
tarnaujamą.

Jau ir kituose Anglijos uos
tuose Lietuvos laivai nudžiu
gino nevieną ten gyvenantį 
Lietuvį, kuris nėra matęs ne 
tik Lietuviško laivo, bet jau 
kelios dešimtys metų nėra kal
bėjęs su Lietuviu iš Lietuvos. 
Tokiais atsitikimais mūsiškiai 
laivai musų išeivių labai mie- 
’ai lankomi, o kapitonas iš sa
vo pusės sudaro jaukią susipa
žinimo aplinką — su Lietuviš
ka duona ir degtine. Negi ko
kiu svetimu gaminiu vaišins!

Dabar, Lietuvos laivų kapi
tonai žinodami kur sutiks Lie
tuvių svetimose šalyse, pasi
ima gana Lietuviškų gaminių, 
duonos ir degtinės, kad galėtų 
pavaišinti savus Lietuvius sve
čius laivui atplaukus į uostą.

La.

Mes švento Rašto skaityto
jai nuo 1874 metų skelbiame 
Jėzaus Kristaus karalystę, ku
rios prašėme per 19 šimtų me
tų. Dabar atėjo tikrasis lai
kas apie ką pranašai kalbėjo.

Man yra labai malonu šią
dien apskelbti jums geras nau
jienas ir pranešti kad prisiar
tina Dievo nuskirtasis laikas 
3unaikinti šitas šėtono karalys
tes ir įsteigti Dievo karalystę 
ant žemės. Dievas bus išgel
bėtoju žmonijos iš pavojaus, 
pasaulio iš nelaimingo stovio 
tokiame jis dabar yra. Pašau-; 
lis šioje prasmėje reiškia žmo
nes kurie gyvena ant žemės. 
Beveik visi žino kad pasaulio : 
įmonės yra pavojingame sto
vyje. Todėl su pasitikėjimu 
galime daryti išvadą kad didis 
Jehova Dievas liepė savo žody
je užrašyti visą kas reikalinga 
tikram pamokinimui tokio žmo
gaus kuris nori surasti išgel
bėjimą. (Skaitykit Biblijoje 2 
Petro: 1 p., 20-21 e., ir skaity
kite 1 Kor. 10 per., 11 e.).

Viešpats įsteigs savo teisy
bės karaliją ant žemės ir per 
ją bus suteikta žmonėms tikrai 
tas ką visos teisingos širdys 
trokšta. Pirma bus reikalinga 
žmonėms pažinti tiesa ir pri
imti Viešpatį Jėzų, tą didį at
pirkėją. Todėl, brangus prie
deliai, Dievas taip patvarkė kad 
turės visi teisybę priimti, be 
jos pasaulis nebus išgelbėtas.

Ką reiškia tiesa atsakymas 
šiuose tekstuose taip kalba 
musų karalius Jėzus Kristus: 
Pasaulis turės pripažinti Jėzų 
Kristų už karalių ir pripažint i 
Kristaus auką, ir pripažinti 
Dievą už išgelbėtoją, ir pripa
žinti visus Dievo planus: Vie
nas Dievas ir Jėzus Kristus

LIETUVIS SIUVĖJAS
Siuva VYRIŠKUS ir MOTE
RIŠKUS rubus, suknias ir 
ploščius. Sutaiso senus ru
bus ir gražiai išvalo. Duo
kit savo darbą jam.

JONAS BALČIŪNAS 
1317 E. 66th Street

E. 79th ST. GARAGE
(Venerai Auto Repairing 

Lietuviai, atsilankykit pas 
mus — pataisymams ir 

aliejaus pakeitimui. 
Parvežam sumuštus karus.

1238 East 79th Street 
Telef. ENdicott 2887 

O. Tullar, sav. (20)
=J||
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DELLA C. JAKUBS

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
Vežimai ligoniams pervežimui į bgonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?
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P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

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

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

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLĄ

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininką.
4023 E. I4l STREET Telefonas WAsh. 3227

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

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

Pristatom tiesiog į namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur-

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
?illlllillllllll!lllllllllllllllllllllllllllll!llllll!!lll||||lll||||||||||||||||||||H|IH||||||||||||||||||||||||||||||||||l!lllll|||||||||||i
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KAUNAS AUGA 
PUIKIAIS PASTA-

I

C. P. ANDF.RSON. Vice Prender.t 
II. F. BURMESTER, Vice Preudent 
11. E. H1LLS, Vice Preiident
E. N. WAGLEY, Vice Preiident

W. H. GERHAUSER
The Ameriian Shipbuildint Co. 

ROBERT C. NORTON
Oclebay, Kortui & Cs.

JOHN B. PUTNAM 
/In/reu7, Iladden & Pumom 

HENRY S. SHERMAN
The Sodely for Sal inti

Capital and SurpJus $7,000,000
MemBcr 1’eJertl Rcservc Sistem, FcJerul Deposit InsurioceCorporation, 

Cleveland Clearing House Association
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H A KR Y F. AFFELDER
The U'olf Cnt t lope Co.

OSCAR L. COX
Preudent

FRI DF.R1CK C. CRAVFORD
Thomhson Producti, Ine.

RANDOI.PH EIDE
The Ohio Heli Telephone Co. 

FRANKL1N G. SM1TH
The Ohio Rubber Co.

OFFICFRS
OSCAR L. COX, Preiident

CLARE W. BANTA, Executite Vice President

G. R. IIERZOG, Caihier 
G. W. ANDREVS. Aut. Caihier 
LOUIS L. COX. Aut. Caihitr 
E. F. MEYERS. Aut. Cashier

Opening for Business May 16, 1938

•tz, Union Bank 
of Commerce «

DIRECTORS

TAIS
KAUNAS. — Miesto savi-

valdybė, gaudama 15 milijonų
litų paskolos, šitokiu budu tą
sumą paskirsto:
Kanalizacijai ir van

dentiekiui lt. 3,300,000
Halėms 1,000,000
Nakvynės namams 400,000
Mokykloms 2,500,000
Pirčiai 700,000
Keltuvams j kalnus 500,000
Prieglaudoms 400,000
Turizmo namams 400,000
Plytinei 300,000
Gatvėms ir aikštėms
grysti ir bituko dirb
tuvei įsteigti 1,500,000
Rotušės statybos
pradžiai 1,000,000
Savivaldybės
sanatorijai 500,000
Apsaugai nuo potvinio 500,000 
Taupomosioms Valstybės 
Kasoms 2.000,000

Taigi Kaune bus darbų per 
eilę metų ir miestas kas metą 
žymiai didės pastatais ir gra-

KAUNE RADO SE
NIAUSI KAPINYNĄ

■

Cleveland Railvvay pradeda

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

I>. P. Ml MOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior /Vve. Cleveland HEnderson 6729 

miniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH«"iiiiiiiiiiiliiiiinmit itin<iniiiiiiiiHiiiiiiiiiuilililirm

I
Nikodemas A. Wilkelis

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BAMAMUOTOJAS

6522 Superior Avė. HEnderson 9292
• •

| The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

B 6307-11 Superior Avc. ENdicott 2313
b N. A. VILKELIS JURGIS ARBUCKAS
|| flinvffiiTrtšrnr--------- ----------------------- --------------- ~ • Vedėjas---------I

o

KAUNAS. — Kauno prie
miestyje Vilijampolėje darbi
ninkai kasdami žvyrą rado į- 
vairių žalvarinių radinių, ku
riuos pristatė Kultūros Muze- 
jui. Muzejaus vedėjas Dr. J. 
Tuzinas susirūpino radinių vie
tą ištirti. Kultūros muzejaus 
ekspedicija, nuvykus į vietą, 
rado didelį I—11 šimtmečio ka
pinyną. Iki šiol atkasta ir iš
tyrinėta 33 kapai. Kapinynas 
labai turtingas. Rasta įvairių 
papuošalų, karolių, smeiktukų, 
žalvarinių apyrankių, apikak- 
lių ir vyrų kapuose primitiviš- 
kų geležinių kirviu. Atkreipti
nas dėmesys į rastą ypatingai 
retą žalvarinį žiedą.

Kapinynas dar ne visas iš
tyrinėtas, bet darbai laikinai 
nutraukti.

Dr. J. Puzinas, baigęs dar
bą, žada visuomenę per spau
dą apie šiuo kasinėjimus pla
čiau painformuoti. Tsb.

J. Žemantauskas
N O T A R A S 

“Dirvos” Agentas” 
130' Cbngresš A veliUe 

Waterbury, Conn.

YELLuw COACH
32PASSENGER

MACK 
3I-PA3SENGEA

FORD
23PASSENGER

Sa vo Modernizavimo Programa

WHITE
31-PASSENGER

TW1N COACH 
27PASSENGEB

..... ■
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125
NAUJI MOTORINIAI KOČIA

ATGABENAMI IR STATOMI
JUMS PATARNAUTI

KUOGRAIČIAŪSIA
Penkios žymios šalies motorinių kočų išdir- 

hvstės pradėjo pristatyti į Clevelandą 125 nau
jus motorinius kočus kurie, visi kaštuojanti 
apie vieną milijoną dolarių, padarys Clevelandą 
vieną iš patogiausių miestinių motorinių kočų 
operuotojų Suvienytose Valstijose.

Mes paleidžiame į tarnybą šiuos kočus kaip 
tik greitai galime juos gauti ir padarome galu
tinus išbandymus. Nekurie jų jau bus gatvėse 
kuomet šis skelbimas pasirodys.

Šie 125 nauji stream-lainiuoti, oru-vėsinami 
kočai (73 iš jų užims vietas senų iš tarnybos iš
imamų) inkorporuoja vėliausius mechaniškus 
ištobulinimus ir inžinierišką pažangą kokia tik 
tai industrijai žinoma. Jie yra paskutinis žo
dis atsakantume, patogume, apšvietime, saugu
me ir išvaizdoje.

Prašome jus pamatyti tuos puikius kočus, pa
važinėti jais ir pasakyti mums kaip patiko.

* -Y- Y

šie nauji autobusai didumo yra nuo 25 pasi
neriu iki 32 pasažieriu kočų. Mes p'idalinoni 
u sakymą lygiai taip penkių išdirbvsčių. Tas 
padaryta tiks'u ištirti kurie geriausia tiks pir
kimui ateityje. Nes šie 125 kočai perstata 
tik pradinį žingsni numatytame musų moder
nizavimo programe, kokį mes esam pasiruošę 
pravesti, kooperuojant Clevelando miesto val
dybai su mumis.

The CLEVELAND RA1LVVAY Company

k
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PHONE: ENdicott 4486

W A N I) I‘l R L IT S T
DIDELIS KONCER
TAS SEKMADIENĮ
Clevelandiečių pamylėtas žy

mus musų dainininkas Jonas 
S. Urban (Urbonas) gryžo iš 
savo ilgos koncertu kelionės, 
kurioje apvažiavo 33 valstijas 
nuo pereito rudens.

Pargryžęs, patyrė kad Cle- 
velar.diečiai Lietuviai rengia 
koncertų Aldonai Vilkelienei 
pagerbti už jos darbavimąsi 
Lietuvių scenoje, ir pats Ur
bonas prisidėjo prie šio kon
certo, pažadėdamas padainuoti. 
Tuoj po koncerto jis išvyksta Į 
New Yorką, iš kur gal negreit 
j Clevelandą pateks.

Kaip jau žinoma, šis koncer
tas atsibus Lietuvių salėje jau 
šį sekmadienį, Gegužės 15 d., 
prasidės nuo 5:30 vai.

Kurie norite įsigyti papigin
tomis kainomis tikietus pasi- 
skubinkit tai padaryti dabar, 
išanksto, gausit po 35c., o prie 
durų reikės mokėti po 45c.

Programų išpildys solistai ir 
solistės: Ona želvytė, smuiki
ninkė; dainininkai Sofia Kučin
skaitė, Rožė Lukoševičiutė, Jo
nas S. Urbonas, Stella Malo- 
nis, Petras Akialis, Juozas W. 
Bendleris, A. Kiela, Jurgis/Ma- 
čys, Julius Krasnickas, pianis
tės Biruta žurienė, Jeanette 
Jankauskaitė, ir Lyros Choras.

Užtikrinta geras programas, 
o po visko, smagus pasilinks
minimas, šokiai iki vėlumai.

PIKNIKAI
Naujos parapijos sode šis 

pavasaris ir vasaros pradžia 
bus labai gyva: ten prasideda 
pasilinksminimai, kurie tęsis 
kas sekmadienį.

štai kas ten dedasi:
Sekmadienį, Gegužės 22 — 

Sodalietės rengia linksmą pra
mogą, “Naktis Lietuvoje”, su 
dainomis, šokiais, juokais.

Gegužės 29 — ten atsibus 
didelė gegužinė.

BIRŽELIO 5 dienų -— dide
lis Dirvos piknikas, kuriame 
dalyvaus sVečių ir iš kitų mie
stu.

Po to seka kiti piknikai — 
Clevelando Liet. Sporto Klubo, 
Birželio 12, ir tt.

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos piknikas ir Ohio Lie
tuviu Diena rengiama Birželio 
19 d. šis piknikas bus kitoje 
vietoje, Our Lady of Hungary 
Parke, Landers Road, važiuo
jant Kinsman Rd. Toliau bus 
plačiau apie tai.

LIETUVIŠKA DEGTINĖ
Kazvs Stonis savo valgyk

loje turi tikros importuotos iš 
Lietuvos skaidriosios degtines. 
Jis ilgai darbavosi iki parsi
traukė jos. Dabar kas nori 
gali jos gauti išsigerti.

Lietuvos eksportuojama deg
tinė yra geresnėji, ne ta na- 
prasta kų už pigesnę kainų 
ten geria kaimiečiai.

“TEN NIGHTS IN A 
BAR-ROOM” ATNAUJINAMA

The Mather Vaidintojui iš 
Goodrich House užbaigia savo 
veikimo sezoną su1 perstatymu 
garsios senos melodramos ‘De
šimts Naktų Karčiamoje’, kuri 
vaizduoja blogų kokį daro var
tojimas svaiginančių gėrimų.

Vaidinimai bus penktadienio 
vakare. Geg. 20. ir sekmadienį, 
Geg. 22. nuo 8:30 ^al. Prie to 
bus dainų programas.

Vaidinime dalyvauja ir du 
Lietuviai, Jonas Gurklis ir 
Thomas Grubach.

Union Trust Bankas
po nedėliai mokės savo de- 

pozitoriams dividendus. Butų 
naudinga Lietuviems, kuriems 
yra išteklius, ateiti ir pasidėti 
savo gautus dividendus į Lie
tuvišką įstaigą ant 3%, sau
giai, su Federal Deposit Insu- 
rance kiekvienas depozitas. 
THE LITHUANIAN SAVINGS 

& LOAN ASS’N 
6712 Superior Avenue.

JONAS S. URBAN DAINUOS LIETUVIŲ SA
LĖJE SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 15

Jonas S. Urban

UNION BANK OF 
COMMERCE 
ATSIDARO

Planai jau užbaigti atidary
mui naujo Union Bank of Coin- 
merce, pirmadienį, buvusiose 
Union Trust Co. patalpose.

Taip gi, pirmadienį, Union 
Trust depozitoriai gaus paštu 
savo pinigų čekius išrašytus 
šio naui.o l anko vardu ir depo
zitų lakštelius siekiančius arti 
$38,000,000, kas yra 35 nuoš. 
dividendų iš jų depozitų sena
me banke. Tas sudarys išviso 
80 nuošimčius iki šiol išmokė
tų depozitoriams pinigų, kurie 
jiems priklausė po to kai tapo 
tas didelis bankas uždarytas. 
Likusius 20 nuoš. išmokės bė
gyje penkių metų pavidale kre
ditorių notų iš Union Proper- 
ties, Ine.

Naujasis bankas pirmoj vie
toj bus bankinė institucija. Ji 
turės visus patarnavimus kaip 
tai čekių, komercines paskolas, 
užrubežinį patarnavimą, kelei
vių Čekius, depozitus ir viską 
kitką.

Banko vedėjais yra Oscar 
L. Cox, prezidentas; Clare W. 
Banta, ekzekutivis vice prezi
dentas ; G. R. Herzog, kasie- 
rius, ir kiti. Taip pat sudary
ta direktorių taryba iš atsakin
gų Clevelande asmenų.

Kapitalo fondas susideda iš 
$4,000,000 common stock, $1,- 
000,000 preferred stock, $2,- 
000,000 perviršio ir $1,00(^000 
nepadalintų pelnų.

PAS REMEIKUS svečiavosi 
Mikas Arasimavičius su žmona 
Katre, ir jų sūnūs su marčia, 
iš Erie,t Pa. Apsilankė Dirvos 
redakcijoje ir buvo pamatyti 
Lietuvių Kulturinį Darželį, ku
ris jiems labai patiko.

DELEGATAI LRKSA.
SEIME

Gegužės 9—13 Pittsburghe 
atsibuvo LRKSA. seimas. De
legatais iš Clevelando dalyva
vo:

8 kuopos — P. P. Muliolis, 
F. Saukevičius, K. Miliauskie
nė.

142 kp. — J. K. Venslovas, 
P. Glugodienė;

50 kp. — M. Bagužinskas, 
P. šeporaitienė,

307 kp. — Kun. M. A. Karu- 
žiškis.

MIRIMAI
JURGIS SUŠINSKAS

Gegužės 7 d. mirė Jurgis 
Sušinskas, nevedęs, 56 m. am
žiaus, nuo 3021 Portman avė. 
Pašarvotas buvo laidotuvių di
rektorės Dėlios Jakubs laido
tuvių namuose, kuri ir pasi
tarnavo laidojime. Palaidotas 
Geg. 10 d., Kalvarijos kapinė
se. Pamaldos buvo šv. Jurgio 
bažnyčioje. Liko du broliai, 
Vincas ir Andrius.

#

PETRAS JACKUS
Gegužės 11 d. mirė Petras 

Jackus, 57 metų, nuo 942 Al- 
hambra avė. Pašarvotas sa
vo namuose. Laidojamas šeš
tadienio rytą, Geg. 14, pamal
dos naujos parapijos salėje.

Liko žmona, Barbora, ir sū
nūs Alfredas, laidojime pasi
tarnauja laidotuvių direktorė 
Della Jakubs.

Jugoslavų Darželio 
Dedikacija

Clevelando Jugoslavai turės 
dvi dienas iškilmių sąryšyje 
su savo Kultūrinio Darželio 
dedikavimu, šeštadienį ir sek
madienį, Gegužės 14 ir 15.

Iškilmėms atvyksta Dr. J. 
Adlesich; Ljubljanos burmis
tras, iš Jugoslavijos su žmona 
Jie bus iškilmingai pasitikti 
geležinkelio stotyje.

4 v. po pietų, Slovenian Na
tional Home salėje, 6417 St 
Clair avė., bus vieša sueiga, 
kalbos ir programas.

Sekmadienį, Gegužės 15 d., 
2 vai. po pietų, milžiniškas pa- 

i Jugoslavų Darželį 
nuo Slovėnų tautinės salės.

Darželyje atsibus visas for- 
malis dedikavimo programas.

Iš Darželio sugryžus, vaka
rop. in tautiniame name, 6417 
St. Clair avė., bus įvairus pro
gramas, kuriame pakviesta da
lyvauti ir kitų tautų nariai.

PIRMŲ POPIERŲ 
REIKALE

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

• o
“Coast to Coast’’

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

By Georgie Lucas

(CONTINUED)
While here we visited Long Beach, 

where we danced to Cleveland’s 
favorite orchestra, Tommy Tucker. 
Pasadena and its famed Rose Bowl. 
Glendale, vvhere the Forest Lawn 
Mausoleum is located. Herein lies 
the bodies of Marie Dressler and 
Jean Harlovv in their $75,000 crypts. 
Russ Columbo, Florenz Ziegfield in 
their $25,000 alcoves, well arranged 
on each side of beautiful niarble 
corridors.

San Juan, EI Capistrano some 25 
miles from San Diego, stands this 
old Catholic mission. Every St. 
Joseph’s Day for the lašt 125 years 
the swallows have never failed to 
come by the thousands and leave 
the šame day. Ineidentally there 
are 23 monasteries in California. 
While one drives along the costal 
highvvay he can’t miss being im- 
pressed by the colorful architecture 
of the beautiful little homes. We 
managed to visit Beverly Hills and 
then back to Los Angeles, vvhere 
every street is a boulevard. There 
are many beautiful Catholic chur- 
ches in this sunny city. In fact 
in the very heart of tovvn stands 
the oldest Catholic Mexican church.

In one section of Los Angeles is 
a street named “Olvero” vvhich is 
the oldest and most unique looking 
street in the city. All of the origi- 
nal buildings are stil preserved. The 
street is lined vvith exhibits, Mexi- 
can and Spanish nite clubs and 
restaurants . We spent many happy 
hours here, you can hardly believe 
that you actually aren’t in Old 
Mexico. On all sides one sees 
"tands vvhere Mexicans are at vvork 
making shoes by hand, candy, some 
being made from cactus plants and 
all sorts of other Mexican articles.

In Los Angeles one can see a 
show for 5 cents any day of the 
vveek. For this nickle you see 3 
feature pietures and a half hour 
of vaudeville. There are other 
theaters, priced at 10 cents, vvhere 
you can see 4 to 5 features and 
some for 15 cents shovving 2 fea
tures and an houi- of higher class 
vaudville. Of course there are 
also some theaters charging the 
šame admission as vve have back 
East.

Every day finds dovvntovvn Los 
Angeles a hive of activity. At nite 
huge giant spotlights are piercing 
the sky in dozens of section vvhere- 
ever any special event is occurring. 
A fevv target rangės are open, a 
dozen Taxi Dance Halis are active 
vvhere for a dime the malė can 
choose any damsel he desires from 
the 50 to 75 beautiful hostesses in 
the hall. Beer Gardens by the hun- 
dreds vvith their hostesses in even
ing govvns, vvith every knovvn type 
of entertainment in each. The en- 
tertainment rangės from Covvboy 
and Covvgirl duets to 12-piece color- 
•jd orchestras. Markets vvith fresh 
nroduce and their open fronts are 
almost as abundant as beer joints.

Other evenings vve spent in Hol- 
lyvvood as vve lived just three miles 
rom this vvorld-knovvn movie met
anolis. We visited the vvell-knovvn 

Brovvn Derby, the Trocadero and just 
>oked at the Cocoanut Grove from 

Lhe outside. Outside, because vve 
heard beforehand that it really is 
an effort to get avvay vvith a paltry 
$20.00 for the evening.

Some interesting visits vvere made 
to Eddie Cantor's Antiąue Shop, Reg- 
inald Denny’s Model Airplane Shop, 
Clara Bovv’s “It” Cafe. We also 
'w the Chinese Theatre vvhere the 

“Premjeres”’ are held vvith its front 
'obby over-run vvith foot and hand 
irints, and their narnės etehed in 
^e eonerete flooring. Hollyvvood 

Hotel on Hollyvvood Boulevard vvas 
vhere vve savv Ginger Rogers turn 
on the Xmas lights during the holy 
aeason. We also glimpsed Edgar 
Bergen and Stuart Ervvin strolling 
dovvn Sunset boulevard.

In Los Angeles one has no trouble 
tuning in any program they desire, 
as there are 22 radio stations in 
the vicinity. I met many movie 
extras, some doing dish-vvashing, as 
others vvere quite prominent. I re- 
ceived a thrill meeting one of these 
extras and later going to a movie 
and seeing him in the feature pic»

ture. A Miss Alma Pappas, movie 
extra was my next door neighbor. 
She had a part in the pieture, “The 
Giri Said No.”

At the IIollywood Legion and 
Olympų: Auditoriums, where the 
boxing game entertains on Tues- 
days and Fridays movie stars have 
their regular seats on all fight 
nights. One evening we taw — 
George Raft, Adolph Menjou, Al 
Jolson, Ruby Keeler, Johnny Weis- 
muller and Lupę Velez.

WEDI)ING BELLS
Miss Margaret Rainės of 1615 

E. 47th St., vvill be the lavvful and 
legal vvife of Mr. Frank Hujar 
after Saturday, May 14th. The 
ceremony vvill take place at the 
9:00 o’clock Mass in St. George’s 
Church. Reception for friends and 
relatives vvill follovv, at the I.O.O.F. 
Hall.

This vvill no doubt be a surprise 
to you, būt it never does lightning 
or thunder here during the rainy 
season. Evenings are so cool that 
blankets are a necessity. The days 
are likę the ones vve vvait for back 
home so’s vve can pack up and go 
picnicing. Nevv Year’s eve vvas just 
such an evening! Imagine spend- 
ing Nevv Year’s Eve as I did, vvith 
a group of Lithuanians vvith mer- 
ry-making as comfortably done in- 
side as outside. The Lithuanian 
colony is small here, būt they are 
very jolly and sociable people. In- 
cidentally at all their dances they 
feature Lithuanian dinners vvith 
real Lithuanian “kilbasos”.

And so all good things mušt 
come to an end, so our time came 
to leave. Eddie Šimtais the heavy- 
vveight boxer vvho fought Joe Louis 
the vvorld’s heavyvveight champion 
vvas my companion on the home 
trip. We packed our travel cases 
and started for home. We left Los 
Angeles at 7:00 a.m. on a Tuesday 
and arrived home 60 hours later, 
Thursday evening. Imagine, 2786 
miles in 60 odd hours.

Leaving Los Angeles vve drove 
thru the San Bernadino orange king- 
dom, vvhere the scent is so strong 
one can’t help būt vvant to deeply 
inhale its fragrance. We drove 
thru at night vvith the headlights 
throvving their beams on both sides 
of the road, lighting up the orange 
trees, flanking each side of the 
road vvith their golden fruit.

Our first jump took us through 
California, Arizona, Nevv Mexico 
and into Amirillo, Texas by Wcd- 
nesday at 8:00 a.m. The second 
lap took us through the ręst of 
Texas thru Oklahoma, Kansas and 
into St. Louis, Mo., by Thursday at 
daybreak. The balance of Missouri, 
and thru Illinois, Indiana and Ohio 
vvas more or less a nightmare. We 
vvere certainly glad to pull into 
dear old Cleveland, and to bed. 
Although we vvere vvhere vve vvere, 
vve vvere glad to be back home, 
even though it vvas cold. In clos- 
ing my advice is, “See America 
First!”

( THE END )

NEW PARISH SOČIA L
On Sunday, May 22nd the Young 

Ladies Sodality of the Nevv Parish 
are going to reap as they have 
sovvn. “A Night in LiLthuania” is 
the very attractive title of this af- 
fair. 3:00 p.m. is the hour that j 
people vvill commence spending that į 
Night in Lithuania. Something vvill i 
be doing for everyone — cards, 
dancing, floor show and other in
teresting games. Please reserve this 
date.

CARD PARTY

The Lithuanian Women's Club is 
holding a card party and sočiai at 
the home of the Zubins, 4211 Deni- | 
son Avė. Tickets are not being Į 
sold in advance, būt admission at į 
the door is only 25 cents. For this 
quarter you can play and vvin at 
cards, in addition to partaking of 
refreHiments.

Bits About the Litts
Sunday May 7th, Brazis Bros. 

Clothes defeated the Cleveland Slo- 
vak Jednota by the score of 9 to 
4, officially opening the baseball 
season.

Vitonis and Krall both hit home 
runs, vvith men on bases helping 
the team plenty. Krall hit one of 
the farthest home runs ever hit in 
Woodhill Park, and believe you me 
this bąli could have gone into the 
center field bleachers in League 
Park anyday. Radly pitehed a 
beautiful game of bąli striking out 
13 batters.

Here’s the boxscore, shovving hovv 
our boys punched out a vietory —
BRAZIS A H O A
Zaledonis, cf. 4 2 0 0
Vitonis, s. 4 12 2
Visnauskas, 1 4 3 10 0
Krall, lf. 4 2 0 0
Thomas, 3 3 0 0 2
Hayes, rf. 2 0 0 0
Prokop, rf. 2 0 0 0
Šamas, 2 4 12 1
Snyder, c. 3 0 12 1
Radley, p. 4 114

Totais 34 10 27 10

Hovv’s about it, you out-of-tovvn- 
ers? Let’s try to get together and 
have a baseball game now and 
then. If interested vvrite Ben Vis- 
nauskas, 7010 Zoeter Avė., Cleve
land, O. Ineidentally, I mean reg
ular baseball not indoor.

Ben Visnauskas.

Rose Lucas

Amongst the many beautiful se- 
lections and voices to be heard, 
at the Sunday, May 15th Concert 
vvill be the sparkling, voice of Miss 
Rose Lucas. This vvill be Miss 
Lucas’ first appearancc here in 
quite some time, and vvill give 
the local Lithuanians an opportunity 
to hear if her many, many lessons 
has improved her voice.

ADDED ATTRACTION

Mr. John S. Urban, after travel- 
ing thru 33 statės, giving concerts 
in each, certainly put in a timely 
visit, here in Cleveland. Sunday, 1 
May 15th is the date of the big 
"Spring Concert,” given in honor' 
of Aldonna Wilkelis, and Johnny 
has very obligingly consented to 
sing. This vvill be the lašt oppor- 
tunity local Lithuanians vvill have 
to hear their popular tenor, as he 
leaves Monday, May 16, for Nevv 
York.

Nevv York, and the hard, stren- 
uous task of training the voice — 
and then Metropolitan Opera. Of 
course, it is easy to vvrite, būt vve 
believe that Johnny has the voice 
plūs the ability to succeed. At 
least vve, that is, all the local 
Lithuanians vvish him the best of 
luck.

'DIRVA’ PICNIC!
Akron!

D a y t o n!
A 11 i a n c e!

Y o u n g s t o vv n!
P’.ease take notice and make re- 

servations for the one time in your 
svveet life. Yes, vve knovv, there 
vvill be pienies, pienies, everyvvhere 
— būt not one vvill compare vvith—

THE ‘DIRVA’ PICNIC!
SUNDAY, JUNE 5th

NEW PARISI! PICNIC GROUNDS 
18022 Neff Road

Why vvon’t any other pienie com
pare? Well, just because — this 
one shapes up to looking (even 
at this early date) likę a humding- 
er. It just can’t fail, vvith all the 
prizes, contests, nevv entertainment, 
dancing, music, etc. So, for novv, 
just remember, it’s the one pienie 
of the year you just can’t miss.

LITHUANIAN BROADCAST

The famous Pirmyn Chorus from 
Chicago vvill be heard over the 
NBC netvvork, on Saturday, May 
28th. They are alloted a fifteen 
minute program betvveen 1:30 and 
1:45 p.m. It promises to be a 
most enjoyable quarter hour, there- 
fore don’t forget to tune in.

FISHERMAN’S LUCK!
335 centners of bread grain vvere 

given to fishermen this spring in 
vievv of the difficult fishing sea
son out at sea this year. The 
catch is not sufficient enough for 
the upkeep of their families. The 
Government therefore decided to 
give aid in this form and the grain 
vvill be distributed among fisher- 
men’s families by the various fis- 
hermen’s organizations.

LITHUANIAN INVENTOR

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

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

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

A Lithuanian residing in Kaunas 
invented a povvder called “Stop- 
Leak” to be used in automobile 
tubes, motorcycle and bycicle tires. 
The povvder has proved to be suc-i 
cessful and excellently vvithstood 
various tests.

Remember - June 5th!

PIKNIKAS IR ‘NAKTIS LIETUVOJE’
"A NIGHT IN

Rengia Merginos Sodalietės

Sekmadienį, Gegužės-May 22
Pradžia nuo 3 vai. po pietų.

NAUJOS PAR. SODE
LIETUVIŠKI skanus užkandžiai. 

Taipgi bus išstatyta parodai įvai
renybių atvežtų iš Lietuvos.

DOVANOS bus duodamos tiems 
kurie ar kurios bus apsirengę gra
žiausiais Lietuviškais tautiškais rū
bais.

«
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LITHUANIA”

Lietuviškas “FLOOR SHOW” su 
dainomis, šokiais ir juokais.

APANAIČIO ORKESTRAS. 
ĮŽANGA 25c.

Superior Beauty Shoppe
MARCELLING and FINGER WAVING

____ PERMANENT VVAVING
gfflįk GALVOS ODOS PRIEŽIŪRA

PLAUKU DAŽYMAS ir VISKAS KAS LIEČIASI 
GROŽIO KULTŪROS.

HEnderson 4825
Marcella Matulis

Susitarimui telefonuokit
MATILDA SMITH, Savininkė

70ll Superior Avenue
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