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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ŽUVUSIU SKAIČIUS 
PASIEKĖ 93

Chesterfield, Anglija. — 
Gegužės 11 dieną ištikęs 
sprogimas angliakasykloje 
pavirto viena iš didžiųjų 
tragedijų: po sprogimo gel
bstint kasykloje likusius 
darbininkus, rasta daugiau 
lavonų. Žuvusių skaičius 
pasiekė 93.

ŽADA AUKŠTESNES 
ALGAS. Atlantic City, N. 
J. — Amalgamated Rubsiu- 
vių unijos suvažiavime, C. 
I. O. vyriausias vadas John
L. Lewis griausmingai pa
reiškė jog darbininkai dau
giau neapsikęs algų maži
nimu. Vietoje leisti algas 
mažinti, sakė jis, mes pri
versim mokėti didesnes ir 
didesnes algas, iki darbi
ninkai galės pajiegti nusi
pirkti maisto, rūbų ir kitų 
reikmenų.

Lewis tikrina kad dabar
tiniu laiku bedarbių skai
čius pasiekė 18 milijonų.

Amalgamatų konvencija, 
kuri atstovavo 210,000 or
ganizuotų rubsiuvių, išne
šė pageidavimą kad fede- 
ralė valdžia imtųsi labiau 
kontroliuoti biznius.

Konvencija priėmė rezo
liucijas liečiančias CIO su
sitaikymą su Darbo Fede
racija. Tos dvi darbinin
kų organizacijos ragina
mos taikytis.

Amsterdam, N. Y. — Su
streikavo Bigelow-Sanford 
Carpet Co. darbininkai čia 
ir Thompsonville, Ct., pa
sipriešindami kompanijos 
mažinimui darbininkų al
gų.

MIRĖ 27-TA MOTERIS
Orange, N. J. — Čia mi

rė dar viena moteris’ darbi
ninkė nuo apsinuodijimo 
radiumo dažais, kuriais jos 
tepa laikrodžių rodykles 
kurios rodo laiką ir tam
soje. Šios moteries apsi
nuodijimas paėjo nuo dar
bo 16 ,metų atgal. Jai mi
rus pripažinta kad jos mir
tis paėjo nuo radiumo nuo
dų.

Prieš dešimts metų, pen
kios taip apnuodintos mer
ginos buvo iškėlusios bylą 
prieš kompaniją kuriai jos 
dirbo. Jos palengva mirė. 
Mirčių skaičius pasiekė 27. 
Dabar išrasta mekaniškas 
būdas radio dažus tepti.

Plieno darbai šiomis die
nomis nukrito puse punkto 
žemiau pereitos savaitės ir 
dabar dirbama bendrai su 
30 nuoš. normalio.

Clevelande, National Ac- 
me Co. dirbtuvėje sustrei
kavo 1,100 darbininkų rei
kalaudami atostogų su už
mokesčiu.

AUDRA Naujos Angli
jos pakraštyje praeitą sek
madienį padarė daug nuo
stolių, žuvo 7 žmonės.

SENOVIŠKU LIETUVOS NAMU PADARGU PARODA, SURENGTA VYTAUTO D. MUZEJUJE

Lietuvos Valstybės Prezidentas Antanas Smetona ir kiti aukšti Vyriausybės nariai aplanko Lietuvos etnografinės parodos atidarymą. ši paroda 
įrengta Vytauto Didžiojo Kultūros Muzejuje, Kaune. 1 ‘ rpsų

JAPONAI SUMUŠA
KINUS SMARKIA
ME SUSIRĖMIME

šanghai, Gegužės 19. — 
Japonai oficialiai praneša 
kad jie sumušdami Kinus 
dideliame pastarų dienų su
sirėmime, užėmė visą stra
tegišką miestą Suchow, iš
skyrus pietinę dalį, kur ei
na atkaklus mūšiai. Japo
nai tiki miestą užimti vi7 
sai trumpu laiku.

Abi pusės traukia prie 
miesto daugiau savo ka
riuomenių'.

Kinai didžiausiu pasiry
žimu gynė šį miestą, kuris 
yra gelžkelių linijų punk
tas. Prieš norą dienų jie 
vietomis Japonus buvo at- 
mušę.

ČEKAI BANDO TAI
KYTIS SU NAZIAIS
Praha, Čekoslovakija. — 

Čekoslovakijos vyriausybė 
užtikrino D. Britanijai ir 
Prancūzijai kad dės visas 
pastangas patenkinti Čeko
slovakijos Vokiečių nazių 
vado reikalavimus, kiek jie 
bus galima patenkinti.

Nazių vadas, Hanlein, 
slaptai tariasi su Berlino 
galvomis, buvo lėktuvu nu
skridęs pas Hitlerį.

Jis buvo reikalavęs kad 
Did. Britanija ir Prancūzi
ja priverstų Čekoslovakiją 
panaikinti karo sutartį su 
Sovietų Rusija, bet tos at
sisakė į tą reikalą kištis.

BRAZILIJOJE, po pas
taro pasikėsinimo išversti 
valdžią, prezidentas Getu- 
lio Vargas pravedė įstaty
mą kuris skiria sušaudymą 
visiems kurie bandys kelti 
kokią nors revoliuciją.

Pereitos savaitės sukili
me prieš vyriausybę, Bra
zilijoje užmušta 40 žmo
nių. 600 sukilimo dalyvių 
areštuota ir bus griežtai 
nubausti.

SU LĖKTUVU ŽUVO
9 ŽMONĖS

Burbank, Cal. — Prieš 
kelias dienas buvo dingęs 
lėktuvas su 9 žmonėmis. 
Gegužės 18 jis rastas su
dužęs atsimušus į kalno šo
ną apie 50 mylių nuo tos 
vietos iš kur pakilo.

ŠEIMYNIŠKA ŽUDYSTĖ
New York. — Policinin

kas Anton Modleski, 36 m., 
nužudė savo žmoną, du vai
ku, trečią vaiką sunkiai su
žeidė ir pats nusižudė.

Stengiasi Parūpinti Daugiau Darbu
’ _______ *--------------- —--------------- ... -

VVashington, Gegužės 18. 
— Suv. Valstijų Senate iš
kelta , ir remiama sumany
mas sutvėrimui tūkstančių 
naujų darbų privatinėj jie- 
gos (elektros) industrijoje, 
sudarant tam tikrus bend
rus ryšius ir kooperavimą 
tarp valdžios ir viešų reik
menų gamintojų.

Sumanytojas Senatorius 
Gadsden, viešų reikmenų 
komisijos pirmininkas, sa
ko kad valdžios $3,154,000,- 
000 šelpimo ir viešų darbų 
bilius duoda galimybes pa
skirti milijonus dolarių iš
statymui viešų reikmenų 
gamyklų.

Senate keliama pageida
vimai kad tuoj butų pradė
ta leidimas trijų bilijonų 
dolarių viešų darbų pradė
jimui.

* * v-
Prezidentas Prašo dar 

$70,672,407
Pre?. Roosevelt kreipėsi 

į Kongresą kad skirtų dar 
$70,672,407. iždo departa
mentui, prie to, $3,014,492 
vidaus departamentui ir 
$200,000 anti-trusto įstaty
mų vykdymui.

« ¥ *

PASIRAŠĖ LAIVYNO 
DIDINIMO BILIŲ

Suv. Valstijos formaliai 
stojo į “didelio laivyno” , 
lenktynes, kuomet Gegužės 
17 d. Prez. Roosevelt pasi
rašė $1,090,656,000 karo lai
vyno didinimo bilių.

Prasidės statymas dide
lių karo laivų, visokių pa
kraštinių laivų, lėktuvų ir 
kitko bėgyje desėtko metų.

BEPROTIS NUŽUDĖ 
SAVO MOTINĄ

Philadelphia, Pa. — Pa
bėgęs iš proto ligų ligoni
nės dentistas Bozarjian ra
do prieglaudą pas savo mo
tiną. Bet jis motiną tuoj 
nužudė ir sunkiai sužeidė 
du savo brolius ir dvi se^?- 
ris. Pats irgi sau persi
pjovė pilvą, bet gal nuo to 
nemirs.

DIDĖSĖS VALSTY
BĖS REMS KINIJĄ
Geneva. — Tautų Sąjun

gos posėdyje pasireiškė pa
linkimas didžiųjų valstybių 
— Prancūzijos, Did. Brita
nijos ir Sovietų Rusijos — 
remti Kiniją jos kare su 
Japonija.

GINKLUS VEŽTI 
NELEIDŽIA

Washington. — Senato 
komisija atmetė Nye siūly
tą rezoliuciją panaikinti 
draudimą vežti Amerikoje 
išdirbamas karo reikmenis 
į Ispaniją. Tai rezoliucijai 
buvo priešingas Valstybės] 
Sekretorius Hull.

Spaudimą d‘\y> panaikin
ti draudimą išvežti karo 
reikmenis komunistų agen
tai. Jie turi dvejopą tik
slą: pagelbėti Ispanijos lo- 
jalistams ir pridaryti dau
giau pasaulinių negerovių 
įveliant Ameriką į kokius 
kivirčius su Ispanijos suki
lėliais, jeigu jie paskandin
tų Amerikos laivus vežan
čius karo reikmenis.

Rusai Nori Gabenti Is
panams Ginklus

Paryžius. — Sovietų Ru
sija grąsina pasitraukimu 
iš trijų valstybių bloko — 
Britų-Prancuzų-Rusų, no
rėdama gauti leidimą ga
benti Ispanijos kairiesiems 
ginklus.

Kaip tik pavojus iš Ja
ponijos Rusams sumažėjo, 
Maskva vėl nori gelbėti 
Ispanijos kairiuosius.

300 ŽYDŲ šiomis dieno
mis atvežta iš Vokietijos į 
Ameriką. Praeitų trijų sa
vaičių laiku atvežta čia į 
1,000 Žydų, ištremtų iš Vo
kietijos.

KABINASI DĖL VILNIAUS
Kaunas, Gegužės 18. — 

Šiomis dienomis Lietuvoje 
inėjo. galion naujoji Kon
stitucija, kurioje po seno
vei pasilieka pareiškimas 
jog Vilnius yra teisėta Lie
tuvos sostinė.

Sakoma kad dėl šio pa
ragrafo Lenkijos ministe- 
ris Fr. Charwat Kaune pa
tiekęs Lietuvos užsienių 
reikalų ministerijai protes
tą. Kaip žinoma, savo ul
timatume Lietuvai Kovo 
17 d. Lenkai buvo įdėję rei
kalavimą kad Lietuva iš 
savo konstitucijos tą saki
nį išbrauktų. Bet kitoms 
valstybėms nesutinkant su 
tokiais griežtais Lenkų rei
kalavimais Lietuvai, Vil
niaus klausimas iš ultima
tumo buvo išimtas. Betgi

SAKO NEŽADA KEL
TI REVOLIUCIJOS

Buvo pradėję kilti gan-1 
dai kad Meksikoje vienas 
generolas ruošiasi prie su
kilimo ir nori išversti pre
zidento Cardenas vyriausy
bę. Tas generolas gandus Į 
užginčina.

Gegužės 17 d. socialistai 
studentai užgrobė Meksi
kos Universiteto patalpas. 
Tai yra pasėka neramumų 
Meksikoje, kurie apsireiš
kia po to kai Meksikos val
džia užėmė į savo kontro
lę 17 Britų ir Amerikonų 
aliejų kompanijų.

‘ -------------
GAISRE ŽUVO 33

Atlanta, Ga. — Prieš ke
lias dienas čia ištikusiame 
viešbučio gaisre sudegė 33 
asmenys. Tiek lavonų jau 
surasta. Jieško daugiau.

Pamišėlės darbas. Salt 
Lake City. — Motina nužu-1 
dė savo 2 m. dukterį įkiš- 
dama į kubilą verdančio 
vandens. Mergaitė nupli-! 
kyta netrukus mirė. Moti
na sakė nežinojus kad tai 
buvo jos kūdikis....

PENKI ŽUVO. Londo
nas. — Atplaukęs į čia U. 
S. linijos laivas pranešė 
kad susipešus to laivo dar
bininkams, vienas užmušęs 
kitą darbininką įšoko į ju
rą. Kiti trys jurininkai 
prigėrė norėdami išgelbėt 
tą įšokusįjį.

Lenkai vis bandys Lietuvai 
prikišti kad jie laiko “Vil
niaus klausimą užbaigtu”, 
žinoma, savo naudai, ir 
ragins Lietuvą Vilniaus iš
sižadėti. ...

Lietuvių troškimai Vil
nių atgauti dar labiau su
stiprėjo.

DAR 18 SUŠAUDĖ
Maskva. — Paskirose da

lyse Rusijoje šiomis dieno
mis nusmerkta sušaudyti 
18 žmonių, apkaltintų “iš
davikais”.

Per pastarus porą metų 
tokių “išdavikų” ir “sabo- 
tažnikų” sušaudyta arti 
2,000. Šiuo laiku rodės jau 
aprimo šaudę, bet ir vėl 
žudymas atnaujinta.

NUKOVĖ 300 LOJA-
LISTŲ, ŽENGIA

PIRMYN

Hendaye, Gegužės 18. — 
Sukilėliai, nežiūrint didelio 
lietaus, pažengė pirmyn 6 
mylias pietuose tarp Teruel 
ir Viduržeminių jurų. Už
ėmė Mosųueruela miestelį, 
ir išmušė 300 kairiųjų ka
reivių, 214 kitų paėmė ne
laisvėn.

Nuo Ispanų naminio ka
ro pradžios, Gen. Franco 
kareiviai suėmė 93,000 lo- 
jalistų kariautojų nelais
vėn. Išeina kad kasdien 
buvo suimta po apie 2,000 
smarkių kairiųjų kariauto
ju-

Iš tų 93,000 imtinių, apie 
10,000 gavo įvairias baudas 
už teroristinius darbus; ki
ti 7,000 pastatyti dirbti su
kilėliams techniškais padė
jėjais už užmokestį. 31,000 
kitų belaisvių išdalinta po 
sukilėlių batalijomis kaip 
civiliniai darbininkai už al
gas. Kiti 45,000 laikome 
koncentracijos stovyklose.

OFICIALIAI PRIPAŽINO
Vatikano Miestas. — Ge

gužės 16 d. Popiežius ofi
cialiai pripažino Ispanijo
je Gen. Franco vyriausybę.

Popiežiaus atstovas prie 
Ispanų vyriausybės randasi 
Burgos mieste, laikinoje 
sukilėlių sostinėje.

BELGIJOJ įvyko minis- 
terių kabineto permaina. 
Premjeru pakviestas Paul 
Henri Spaak, 39 metų am
žiaus, socialistas, kuris su
darė naują kabinetą.

UŽSIENIO LIETUVIAMS 
15,000 KNYGŲ. Balandžio 24 
d. Kaune įvyko metinis Drau
gijos Užsienio Lietuviams Rem
ti suvažiavimas. Suvažiavime 
pirmininkas R. Skipitis pareiš
kė kad per pastarus 11 mėne
sių užsienio Lietuviams pasių
sta arti 15,000 egzempliorių 
knygų už apie 27,000 litų.

•
NAMAI DARBININKAMS. 

Lietuvos Banko valdyba įstei
gia fondą su 100.000 litų ka
pitalo. Iš to fondo statys gy
venamus namuš, kad ir ma
žiau uždirbanti banko tarnau
tojai galėtų įsigyti nekilnoja
mą turtą. Pagal norą, fondo 
dalyvis galės įsigyti namelius 
ar ūkelį ilgamečiu išsimokė j i- 
mu.

LIETUVA ruošiasi prie de
rybų su Vatikanu. Derybose 
patariamu balsu galės dalyvau- 

i ti ir Lietuvos vyskupai.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

IŠDEGĖ PALANGA; 
BUS ATSTATYTA 

MŪRINĖ

PALANGA, Gegužės 14. _
Paskutiniai apskaičiavimai pa
rodė kad Gegužės 10 Palango
je įvykęs gaisras padarė nuo
stolių apie du milijonu litų. 
Per tris valandas sudegė apie 
300 namų. Išviso paliesti 635 
žmonės, kurie beveik visi liko 
be pastogės. Vyriausybė pa
skyrė pašalpą. Be to suteiks 
ilgalaikių paskolų pavidale kre
ditą kad greit vėl atsistatytų 
dar gražesnė mūrinė Palanga.

•
NORI KARDINOLO. Lie

tuvos vyskupų delegacija vyk
sta į Vatikaną kviesti kad šv. 
Sostas atsiųstų Lietuvą dele
gaciją dalyvauti iškilmėse skir
tose paminėti 550 metų sukak
tuves nuo krikščionybės įvedi
mo Lietuvoje. Taip pat bus 
sprendžiamas Arkivyskupo J. 
Skvirecko paskyrimo kardino
lu klausimas.

•
LIETUVOJE ruošiamasi sta

tyti cemento fabrikas. Viena 
Anglų firma pasisiūlė finansų 
ministerijai pastatyti tą fabri
ką kreditan jeigu bus jai duota 
50 nuoš. fabriko akcijų.

PLEČKAITININKAI RŪPI
NASI PASIGAILĖJIMU. Vil
niaus laikraščiai praneša kad 
Lietuvos pabėgėliai Plečkaiti- 
ninkai, kaip Plečkaitis, Ance- 
vičius ir kiti, nori kreiptis j 
Lietuvos atstovybę prašydami 
tarpininkauti kad Lietuva juos 
paliktų nenubaustus ir leistų 
sugryžti į Lietuvą. Jie prieš 
10 metų surengė terorą Lietu
voje, paskui pabėgę į Lenkiją 
pasitarnavo Lenkams prieš 
Lietuvą.

MINISTERIŲ KABINETAS 
nutarė sudaryti vyriausią sta
tybos komisiją, kuri veiktų 
prie Ministerių Kabineto ir rū
pinasi miestų bei miestelių 
statybos tvarkymu.

•
LENKŲ transatlantinė lai

vų kompanija, Gdynia-Amerika 
Linija, nori įsteigti Kaune sa
vo skyrių ir vežioti pasažierius 
Lietuvius iš Amerikos į Lietu
vą ir iš Lietuvos į Ameriką.

•
NEGYVAS TALKININKAS 

ANT PLENTO. Bal. 21 vaka
re į Kauną buvo talkoj vežami 
šiaudai iš Jezno valsčiaus. Tal
kininkai linksmumui pasiėmė 
degtinės, į Kauną atvažiavo 
girti, paskui gryždami dar “pa
silinksmino“. Tarp Prienų ir 
Išlaužos talkininkai susiginčijo 
ir pradėjo vežime peštis. Vie
nas iš jų, Kasčionis, Nibrių k., 
Jezno vai., per peštynes buvo 
išverstas iš ratų. Jis virto 
taip kad koja įkliuvo tarp dro- 
bynų ir vežimas jį ėmė vilkti 
plentu. Talkininkai buvo tiek 
girti kad nelaimės nepamatė 
ir Kasčionis bevelkant visiškai 
buvo uždaužytas. Visa jo gal
vos oda suažyta į plento ak
menis.
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PITTSBURGH
PO LRKSA. SEIMO

DIRBA PRIE JUGOSLAVŲ 
KAMABRIO. J Pittsburghą 
atvyko Vojta Branis, skulpto
rius ir arkitektas, iš Zagrebo, 
Jugoslavijos, kuris prižiūrės 
Jugoslavų kambario įrengimą 
Pittsburgho Mokslo Katedroje.

Šv. 
va- 
Ba- 
Tik

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

seimas. Delegatų buvo 
Seime nuotaka buvo ge- 

Nors klikų ir politikavimų 
pat netruko, tik apsieita

Praeitą savaitę, Pittsburghe 
atsibuvo 51-mas Lietuvių Rymo 
Katalikų Susivienijimo Ameri-Į 
koje 
115. 
ra. 
taip
be trukšmų.

Valdyba išrinkta sekanti:
Dvasios vadas — Kun. Ju

ras; prezidentu — L. šimutis; 
vice prez. — vargoninkas Ka- 
rasauskas; raštininku — V. 
Kvetkauskas iš Wilkes-Barre; 
iždininku — Joneika iš Pitts- 
tono; iždo globėjais — Ven
cius iš Mass., ir Pitackas iš 
Pittsburgho; daktaru kvotėju 
— Dr. Rakauskas iš Chicagos. 
Clevelandietis Jurgis K. Vens
lovas inėjo į Apšvietos 
ją-

Clevelando Lietuvių 
niam Darželiui seimas 
vo $25.

Pravesta dikčiai organizaci-1 
jai naudingų tarimų, kad tik 
jie butų įvykdyti. Ypatingai 
reikšta daug susirūpinimo jau
nimo klausimu.

Buvo ir skystų išsišokimų, 
kaip paveizdan vienas delega
tas pareiškė jog negali būti 
priimti į LRKSA. tokie Lietu
viai kurie nėra jam užsimokė
ję. .. .

Linkiu Susivienijimui gy
vuoti ir darbuotis išeivių Lie
tuvių gerovei.

F. Saukevičius.

Komisi-

Kulturi- 
paauka-

SUSIRGO KLEBONAS.
Jurgio parapijoje buvo 40 
landų atlaidai. Prasidėjo 
landžio 23, baigėsi 25 d.
labai gaila kad pirmą dieną po 
pamaldų klebonas Kun. Augus
tinas Šimkus staiga susirgo ir 
negalėjo dalyvauti daugiau pa
maldose, ir taip išgulėjo lovo
je, Dr. Navickui įsakius, išti
są savaitę. Atlaidų pamaldas 
atliko kunigai kaimynai.

SODUS, Mich. — J. J. Ba- 
čiunas, žinomas Lietuvis Ta- 

bor Farmos rezorto savininkas, 
vieno savo svečio Amerikiečio 
traukiamas teismo atsakomy
bėn už $50,000. Tas žmogus 
kabinasi dėl to kad pereitą ru
denį susižeidęs kuomet buvo 
Tabor Farmos rezorte apsibu
vęs kaip klijentas.

išeilės susirinkimas, ku- 
buvo plačiai apkalbėta 
reikalai ir busintis sei- 
I TMD. seimą tapo iž
du delegatai, Teisėjas

nužudyti, ir nužudė, 
areštuotas ir dabar

Nužudytas ukinin- 
\Valter Kangas, 31

savo kruviną darbą

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

NUŽUDĖ VYRĄ ĮSI
MYLĖJĘS Į JO 

ŽMONĄ
JEFFERSON, Ohio. — Vie

nos ūkės darbininkas, 22 metų 
vaikinas, Steve Bovalčik, buvo 
įsimylėjęs į kaimyno ūkininko 
jauną žmoną, taigi pasiryžo 
jos vyrą 
Jis tapo 
tardomas, 
kas buvo 
metų.

Kovalčik 
atliko gerai apsimaskavęs: bu
vo prisitaisęs usus, perdirbęs 
savo nosį, tam tikrais dažais 
nudirbęs savo veidą į seną, ir 
dėvėjo akinius. Taip persitai
sęs, nuėjo į Kangų namus va
karo laiku ir reikalavo pinigų, 
sakydamas kad turi sūnų ligo
ninėje ir reikalinga jo gyvastį 
gelbėti. Kai Kangas pasiprie
šino neduosiąs pinigų, užpuoli
kas nušovė. Jo žmona nepa
žino užpuoliko, ir jai išrodė jis 
į seną žmogų. Po žudystės vai
kinas buvo matytas mazgojan- 
tis savo veidą prie gasoliro 
stoties, ir taip palengva priei
ta prie išvados kas buvo kalti
ninkas. Suimtas, vaikinas pri
sipažino nužudęs Kangą, tikė
damas kad galės vesti jo žmo
ną, kuomet vyro atsikratys.

CHORO DARBUOTĖ. Jau
nimas čia, o ypatingai bažny
tinis choras, pavasariui atėjus 
sujudo dirbti naujos bažnyčios 
fondui, ir savo mėnesiniame 
susirinkime nutarė rengti išva
žiavimą (pikniką) Liepos 17 
d., National Parke, New York 
Mills, N. Y. Kadangi šiuo lai
ku musų kolonijoje vienas iš 
svarbiausių dalykų yra reika
lingumas naujos bažnyčios tai 
jaunimas dar nutarė leisti tam 
tikslui $25, ir lankysis kiekvie
no Lietuvio namuose pardavi
nėjant tikietus.

Nors čia darbai eina taip 
kaip ir kitose kolonijose, bet 
jaunimas tikisi sukelti gausaus 
pelno tam prakilniam darbui, 
nes musų kolonijoje Lietuviai 
yra geri tėvynainiai ir geri ka
talikai mylinti savo bažnytėlę 
ir gerbia savo kleboną, Kun. 
A. Šimkų, kuris dirba ir tau
po Utikos Lietuvių parapijai 
visa širdimi.

• CHICAGO, III. — Sandaros
25 kuopos vakarėlyje įvyku

siame Sandaros salėje, pirmi
ninkas Pranas Bastis aukojo 
Lietuvos apgynimo reikalams 
100 dolarių. Pranas Bastis nuo 
senai yra darbštus tautininkas, 
laike pasaulinio karo tarnavo 
Amerikos kariuomenėje, vė
liau gryžęs Lietuvon stojo ka
riuomenėn ir gynė nuo užpuo
likų.

—Jaunas Chicagos Lietuvis 
dainininkas ir kanklininkas K. 
Šimkus išvyko į Washingtoną| 
dalyvauti' tarptautiniame dai
nų ir muzikos konteste. Tai 
pirmas Lietuvis kuris Ameri
kos sostinėje atliks kanklių 
muzikos dalį prieš tūkstantinę 
minią.
• AMSTERDAM, N. Y— 

gis Aleksaitis, nesenai 
gęs aviacijos inžinieriaus
kslus, šiomis dienomis išvyko 
į Los Angeles savo srities tar- 
nylx>n. Balandžio 23 d. jo var
dinių proga surengtame poki- 
lyje buvo pagerbta kolegijos 
užbaigimas ir kartu išleistu
vės.

draugijos

buvo įtei-
700 pusla-

Jur- 
bai- 
mo-

Gubernatoriškas Skan
dalas Tyrinėjama

Pennsylvanijos valstijos gu
bernatorius Earle prisiskanda- 
lino įvalias laike savo termi
no. Kuomet jo darbai kyšinin- 
kystėje, išnaudojime ir sunau
dojime valstijos pinigų iškelti 
aikštėn ir Dauphin Apskrities 
teisme iškelta prieš gubernato
rių byla, jis griebėsi tą bylą 
užgniaužti. Spauda dabar jį 
pradėjo kaltint dar labiau ir 
reikalauja kad gubernatorius 
butų tardomas ir net prašalin
tas iš vietos.

DAYTON, OHIO

NE VISADA LAIMĖ TAR
NAUJA

ROCHESTER, Pa. — Alfred 
Wadatz, iš Beaver Falls, Gegu
žės 12 d. laimėjo savo dirbtu
vėje dovaną už išdirbimą 
laiką be jokios nelaimės, 
gavęs dovaną, nuėjo atgal 
savo darbo. Už dešimties 
nutų kiti darbininkai 
jo skausmingą riksmą,
rę ranką pagavo keltuvas (ele
vatorius). Atvežtas į Roches- 
ter ligoninę jis turėjo tą ran
ką prarasti: ji buvo sutrinta 
ir reikėjo nupjauti.

ilgą 
Jis 

prie 
mi-

išgirdo 
Jo kai-

SKODIS Albertas, 59 m., mirė 
Bal. 19, Pittsburgh, Pa. Bu
vo nevedęs. Amerikoje iš
gyveno apie 34 m. Iš Lie
tuvos Miežiškių k. ir parap., 
Panevėžio apsk.

LUKŠIS Jurgis, apie 45 metų, 
mirė Belandžio 26, McKees 
Rocks, Pa. Amerikoje išgy
veno 25 m. ' 
kariuomenėje, 
žiu k., Ukmergės 
ir apsk.

JACKUS Petras, 57 
Clevelande Gegužės 
Panevėžio ap., Šimonių ,par., 
Paplimbalių vienk. Ameri
koje išgyveno 30 metų.

SUŠINSKAS Jurgis, 56 metų, 
pavienis, mirė Clevelande 7 
Gegužės.

ČEPONIS Vincas, mirė Balan
džio 5, Plymouth, Pa.

GAULIS Antanas, mirė Balan
džio 10, Duryea, Pa.

GRIKSIENĖ Barbora, pusam
žė, mirė Bal. 13, Chicagoje. 
Raseinių ap., Kvėdarnos p., 
Stegvilių k. Amerikoje iš
gyveno 36 metus.

NAIKELIS Petras, mirė Vasa
rio 2, Montreale, Kanadoj.

ANKADAVICIENĖ Petronėlė, 
24 metų, mirė Bal. 15, Chi
cagoj, kur buvo ir gimus.

NAVICKAS Boleslavas, pusam
žis, mirė Bal. 13, Chicagoj. 
Mažeikių ap., Tričkių k.

TAMULEVIČIENĖ Marcelė, 
58 metų, mirė Balandžio 24, 
Dorchester, Mass. Ameri
koj išgyveno 40 metų.

TUNYLIENĖ Elena, palaidota

Tarnavęs U. S. 
Paėjo Var- 

parapijos 
J. o.

m., mirė
11 d. —

MEŠKINIS Petras, mirė Kovo 
6, Quilmes, Argentinoj.

RAMANAUSKAS Juozas, mi
rė Bal. 21, Worcester, Mass.

VARKALIENĖ Elzbieta, pus
amžė, mirė Bal. 22, Chica
goj. — Šiaulių ap., Luokės 
par., Biržvėnų k. Amerikoj 
išgyveno 29 metus.

RIMUTIENĖ Ona, 40 metų, 
mirė Balandžio 23, Chicago
je. — Kretingos ap., Andre- 
javo par., Stančaičių k.

ŠIMKEVIČIENĖ Anelė, 50 m., 
mirė 25 Balandžio, Chicago
je. — Alytaus ap. ir par., 
Žaidų kaimo.

RALIENĖ Ona, mirė Baland. 
18, Chicagoje.

PIKELEVIčIUS Simas, užmu
štas anglių kasykloje, Balan
džio 7, Williamstown, Pa. — 
Kauno ap., Viršuziglio kai
mo. Amerikoj išgyveno 36 
metus.

VAIČELIUTĖ Veronika, 15 m. 
mirė Bal. 26, Bronx, N. Y.

TLORAITIS Jonas, 85 metų, 
mirė Balandžio 24 d., Brook
lyn, N. Y.

BERNOTAS Antanas, 44 metų, 
mirė Bal. 19, New Yorke.

PAPAS Dominikas, 44 metų, 
mirė Bal. 16, Nevv Yorke.

PLIORAITIS Jonas, 55 metų, 
mirė Bal. 24, Brooklyn, N.Y.

SAKALAUSKAS Vincas, mirė 
Bal. mėn. Sao Paulo, Brazi
lijoj. Paėjo Vilkaviškio ap.

LAUCEVIČIUS Juozas, 48 me
tų, mirė Kovo 25, Buenos 
Aires, Argentinoj. Paėjo iš 
Kelmės miestelio. Argenti
noj išgyveno 8 metus.

TRAKIMAVIČIUS Petras, 31 
metų, mirė Kovo 17, Valen- 
tin Alsina, Argentinoje. — 
Panevėžio ap., Ramygalos v., 
Šukelių k.

TMD. IR SLA. KUOPŲ SUSI
RINKIMAI

Gegužės 5 d., L. A. A. Klu
bo kambariuose įvyko atgimu
sios TMD. 11 kuopos jau ket
virtas 
riame 
TMD.
mas. 
rinkti
W. F. Laukaitis ir S. Levana- 
vičius.

Dr. A. želvis padavė suma
nymą kad seimas apsvarstytų 
ir nutartų leisti kad ir retkar
čiais po vieną gerą Lietuvišką 
veikalą Angliškoj kalboj, skir
tą čia augusiam Lietuviškam 
jaunimui, palaikymui jaunimo 
nuo ištautėjimo. Sumanymas 
priimtas ir delegatai įgalioti 
seime tą klausimą iškelti.

Toliau buvo paduota dar vie
nas sumanymas, tai kad sei
mas pasirūpintų išleisti naują 
TMD. konstituciją, kuri labiau 
atitiktų atgimusios 
uždaviniams.

Pagaliau nariams 
kta graži ir didelė
pių su trimis Lietuvos žemėla
piais knyga, Lietuvos Istorija. 
Nariai gavę tokią puikią TMD. 
dovaną tik už $1 metinės mo
kesties labai džiaugiasi ir visi 
pasižadėjo pakalbinti daugiau 
narių į organizaciją.

GEGUŽĖS 7 d. Lietuvių sa
lėje atsibuvo SLA. 64 kuopos 
susirinkimas, kuriame apkal
bant SLA. reikalus buvo palie
sta ir tūlų SLA. kuopų paduo
ti seimui įnešimai pakeisti Tė
vynę iš savaitinio į mėnesinį 
žurnalą.

SLA. 64 kuopos nariai labai 
paneigia tokių galvočių įneši
mus, matomai tokius kenks
mingus sumanymus siūlantieji 
galvočiai visai neskaito savo 
organo Tėvynės, užtai jie no
ri atimti ir nuo visų narių or
ganą, kurių didelė diduma tik 
tą vieną laikraštį ir skaito; 
tuomi matyt nori tuos narius 
nukreipti į pašalinę spaudą. 
Kas svarbiausia tai kad tokie 
pragaištingi įnešimai paduoda
mi iš tokių kuopų kurias valdo 
pasivadinę ‘pažangiaisiais’. Tai 
prastas jų pažangumas, nes 
žengia atbuli, kuomet visas 
pasaulis žengia pirmyn.

Apkalbėjus organo reikalą 
nutarta ir instruktuota delega
tai ginti eilinių narių teises ir 
neleisti atžagareiviškiems poli
tikieriams pakeisti Tėvynę iš 
savaitinio į mėnesinį žurnalą, 
iš kurio eiliniai nariai jokios 
naudos neturės. P. P. Jaras. 
Naugatuck Conn

(

LIETUVIS POLICININKAS. 
Šios kolonijos Lietuviai gali 
jau šiek-tiek pasididžiuoti, nes 
Lietuviams paprašius, miesto 
mayoras Vincent Corran pa
skyrė jauną Lietuvį, Kazį Gau
są, policininku nuo Gegužės 1 
dienos. Teko girdėti kad ne
užilgo bus ir kitas jaunas Lie
tuvis policininku iš East Uti
kos. Valio.

Prie progos noriu priminti 
Utikos Lietuviams ką reiškia 
vieningumas ir ką vienybėje 
galima nuveikti. Deleiskime 
kad ir paskyrimas Lietuvio po
licininku. Kai visi kaip vienas 
pareikalavome Lietuvio polici
ninko, gavome. Pareikalausi
me kito, bus ir kitas. Vieny
bėje visi kaip vienas pasiryžę 
iškelsime Lietuvio vardą ant 
aukštesnio laipsnio. Niekas ne
galės mums nei kelio pastoti. 
Tik daugiau gerų norių dirbti 
vienybėje naudingų visuomenei 
darbų.

Turime dabar gyvą reikalą 
— tai statymas naujos Lietu- 
v škos bažnyčios. Darbas nė
ra toks didelis, ir prie tvirtos 
musų vienybės tas darbas bus 
visai mažas.

Nuosavi graži bažnytė’ė su
trauks visus kas tik jausis 
esąs Lietuvis - katalikas į di
džiausią vienybę, ji bus Lietu
vių širdis-centras Utikoje. Tu
rėsime bažnytėlę, turėsime ir 
savo salę, kuri tarnaus lyg ko
kia ašis šios kolonijos Lietu
viams. Nutolę nuo Lietuvių 
tautiečiai sugryš prie savųjų, 
nes nematys reikalo daugiau 
savęs išsižadėti, nes Lietuvių 
vardas čia Utikoje gražiau ir 
garbingiau skambės.

Tat petis į pedį su 
timu ir vienybėje 
naudai savo ir tautos, 
nybė ten galybė.

l

AUKOS GINKLŲ FONDUI
Daytoniečiai pasirūpino pri

sidėti prie Lietuvos Ginklų fon
do parėmimo. šioims dieno
mis pasiųsta $11 per Lietuvos 
Konsulatą: Aukavo sekančiai:

SLA. 105 kuopa
A. Urbonas
J. Eretikas 
Urbonienė 
Kavaliauskienė

Melašiutė
Ig. Gužauskas
J. Sakalas

J.
A.
A.
A.
C.

2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

• WORCESTER, Mass. — Ge
gužės 2 d. Juozas Kvedaras

užbaigė Eaton-Burnett Biznio 
Kolegiją.
• MINERSVILLE, Pa. — Šio

mis dienomis čia pradėjo
praktikuoti Ridotuvių direkto
rius Albertas Valinskas. Va
linskas baigęs Minersvillės au
kštesnę mokyklą įstojo į New 
Yorko lavonų balsamavimo mo
kyklą, kurią baigęs 
profesiją.
• BROOKLYN, N. 

riaus-Girėno Aero
somis pastangomis
si sukelti gana pinigų kad šią 
vasarą galėtų už juos nupirkę 
orlaivį nuvežti ir padovanoti 
Lietuvos šauliams.

stojo į tą

Y. — Da- 
Klubas vi- 
darbuoja-

Bal. 26, Plymouth, Pa.
AUGUSTAITIS Juozas,

Bal. 23, Mahanoy City,
AMALEVIČIENĖ Ona,

Balandžio 26, Mahanoy 
Pa.

GAVO FEDERALŲ 
NYBĄ *

P-lė Carolyn Dambrauskaitė, 
pernai baigus slaugės mokslą 
ir tas pareigas ėjus St. Eliza
beth ligoninėje, dabar liko pa
skirta Federališkos viešos svei
katos slauge. Ji tom? parei
goms išvažiavo į New Orleans, 
La. Jos sesuo, Eva, jau keli 
metai kai slaugės mokslą baL 
gus ir turi tarnybą St. Ann li
goninėje, gimdymo skyriuje.

D. Rep.

TAR-
• PITTSBURGH, Pa. — Jau

nas Lietuvis Petras Berno
tas, Pittsburgho Universiteto 
studentas, bus siunčiamas Lie
tuvon dalyvauti Olimpijadoje, 
kaipo vienas geriausių Ameri
kos Lietuvių sportininkų.
• BUENOS

na.
ščeško, “La Granja Lithuania 
savininko duktė, po kelių metų 
studijavimo mokykloje, gavo 
komercinės braižytojos ir kir
pimo, siuvimo mokytojos dip
lomus.

AIRES, Argenti-
Plė Kazė Estefanija

n
NAUGATUCK, Conn.

I

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS

už- 
di- 
Pa.
47Petronė,

22, Chicago- 
ap., Jurbar- 
k. Ameri-

/—:-------
“Važiuoju 

J 
L i e t uvą”

Cunard \Vhite Star Linijos laivai 
perplaukia Atlantą kiekvieną 

savaitę

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

ir kiti panašiai žymus Cunard White Star laivai 
AQUITANIA — BR1TANNIC — GEORGIC

SP EGI A LĖS EK SK U ILS ĮJOS

“Ir aš Važiuoju! Važiuokim v 
iš Cunard White Star Linijos 

Ekskursijų.“

pasišven- 
dirbkime 
Kur vie- 
žemaitis.

Diške- 
Turiu 
kartu 

19P6 
(21)

MARY

l’IRMYN CHORO 
DRAUGIJA 

IJR1TANNIC—Rir.—June 11

EKSKURSIJA I KLAIPĖDĄ
21
iš Lietuvos? 
Gausite veltui! 
kreipkitės į

PAJIEŠKAU Antaną 
vičių, iš Balbieriškio, 
svarbų reikalą. Su juo 
atvažiavom iš Anglijos 
m. Prašau atsišaukti.

Mikolas Radauskas 
5713 Linwood avenue 

Cleveland, Ohio,
PARSIDUODA ŪKĖ (far

ma). 24 akrai, graži vieta, prie 
valstijinio vieškelio, 3 mailės 
•mo miesto; gera žemė. Kaina 
$1.200. Reikia įmokėti $500. 
Nevedusį priimsiu iš pusės į 
šios ūkės bizni. Daugiau ži
nių klauskit laišku.

J. Dcrmeitis, 
R 3 Box 2 8 Caro, Mich.

Amerik. Lietuvių Laivakorčių
Agentų Sąjungos Ekskursija
Aųuitania—Birželio—June 15

Liepos-July 13

8PECIALĖ
L ANC AŠTRI A—Gegužės (May)

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

Aiškesnių informacijų ir rezervacijų reikalais
“DIRVA" — 41820 Superior Ave„ Cleveland. Ohio

CUNARD WH1TE STAR

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

VVaterbury, Conn.

• BROOKLYN, N. Y. — Ge
gužės 8 d., Povilansko salė

je, buvo surengta vakarienė 
paminėti Stasio Paužos 50 
tų amžiaus sukaktuves, 
buvo kartu ir pagerbimas 
plačiai žinomo New Yorko 
tyje tautininko veikėjo,
darbuojasi Susivienijime, T. M. 
D., buvo Vienybės administra
torium ir šiaip visur savo dar
bu ir pinigais prisideda.

me- 
Tai 
šio 

sri- 
Jis

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 btidas 
pasigelbėti. Rašyk Lietuviškai.

E. Paseoe

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

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

run-
tas

Lie-

pa-

UGDOM LIETUVOS ŠAULIO 
PIRMUOSIUS SPARNUS 

Musų kolonija Lietuviai nė
ra skaitlinga. Taigi nors ir 
mažas skaičius musų tautiečių, 
bet darbais nenorime atsilikti.

Mes rimtai pritariame Da
riaus-Girėno Aero klubo suma
nymui šią vasarą pasiųsti lakū
ną P. šaltenį su lėktuvu Lietu
von, dalyvauti oro sporto 
gtynėse. Ypatingai kad 
lėktuvas butų padovanotas 
tuvos šauliams.

Jums bus nuostabu kai
matysite musų kolonijos auko
tojų vardus spaudoje ir Gar
bės Rėmėjų knygoje. Sakau 
stebėtina bus kad jos bus ne 
Lietuviškos. Nemanykit kad 
nWsų kolonijos Lietuviai iškei
tė savo pavardes, ne. Tai bus 
aukos musų svetimtaučių drau
gų, kurie padeda mums šį pra
kilnų darbą remti savo auko
mis. žinoma, prie jų bus dau
giausia Lietuvių.

Už šį darbą tenka didelė gar
bė musų energingo komiteto 
nariams.

Gegužės 14 d. buvo sureng
ta pramoga Linden Park salė
je tam tikslui. Toliau darbas 
bus varoma piačiau.

Komiteto sekretorius
Felix J. Vilkas.

mirė 
Pa.
mirė 
City,

Marijampolės apskr., 
Liudvinavo par., Turpių k.

ARBUšAIčIlJTĖ Gertrūda mi
rė jauname amžiuje, Balan
džio mėn., Shenandoah, Pa., 
kur buvo ir gimus.

M ATUSE VIČI US N i kodeinas, 
užmuštas anglių kasyklose, 
Balandžio m., Miners Mills, 
Pa.

MARČIUKONIS Povilas, 
muštas anglių kasykloje 
namitui sprogus, Hudson,

KLEVINSKIENĖ 
metų, mirė Bal.
je. — Raseinių 
ko par., Gedžių
koje išgyveno 37 m.

GAIŽAUSKIENĖ Emilė, 32 
mirė Bal. 22, Chicagoje. 
Gimus Pittsburgh, Pa.

NORMANTAS Juozas, pusam
žis, mirė Bal. 20, Chicagoj. 
Amerikoj išgyveno 25 metus.

AITUTIENĖ Pranė, 50 metų, 
mirė Bal. 10, Rockford, 111.

LESČIAUSKAS Kazys, 50 m. 
mirė Bal. 23, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Stulgių parap., 
Pavonionių k.

GUOKAS Juozas, pusamžis, 
mirė Bal. 21, Chicagoje. — 
Panevėžio ap., Smilgių par., 
Valiliškių k. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

JABLONSKIS Juozas, 80 me
tų, mirė Bal. 15, Worcester, 
Mass. — Naumiesčio parap., 
Kubilių k. Amerikoje išgy
veno 53 metus.

ni.

nereikėjo. Galėjot 
pasakyti dėl kokių 

pinigai sulaikyti ir 
į Lietuvą, tam tik-

Philadelphijos Lietuvai Gel
bėti Komitetui. — .Jūsų atsa
kymas tiems kurie jus kriti
kuoja už nepasiuntimą Lietu
vai surinktų aukų Kovo 27 <(. 
susirinkime, yra perilgas, to
dėl dėl stokos vietos negalime 
p įtalpinti.

Tokio ilgo straipsnio rašyti 
jums nei 
tik aiškiai 
priežasčių 
nepasiųsti
si ui kuriam visuomenė aukavo.

Jūsų rašinyje gražiai paaiš- 
k’nania jūsų susirūpinimas pa
gelbėti Lietuvai, ir pabarimas 
kitų žmonių kurie klausia kas 
padaryta su tomis aukomis. 
Geriausia išeitis butų save pa
teisint pasiunčiar.t tas aukas 
Lietuvos Konsulatui, arba pa
sakyti visuomenei kada pasių- 
sit.

Kviečiame i Talką!
Visus Lietuvius skaityti, ra
šyti ir garsintis LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE. Eina Phi- 
ladelphijoje du kartu per 
mėnesį. Kaina metams $1.

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 North 6th Street 

Philadelphia, Pa.

l
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PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

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

ŠACUNŲ-JACKAIčIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais, 
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 140 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 114 ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

BAGDONIšKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos 
apie 60 ha. Dvaro laukai rubežiuoja su apskrities 
laukais.

Veikiantis motorinis valcu MALŪNAS, su pilnu
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 HP, 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam 
simokėjinią. Dėl smulkesnių

J. VENCIUS
Kaimas

žemės 
miesto

įrengi-

turtui galima padaryti nedidelį ii- 
žinių kreipkitės į (21)

Putvinskio g. 6—1 
Lithuania
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Visa Lietuva Ruošiasi Tautinei Olimpijadai STENGKITĖS NUVYKTI I LIETUVĄ TAIP KAD 
GALĖTUMĖT BŪTI KAUNE TOMIS NEUŽMIRŠ

TAMOMIS DIENOMIS — LIEPOS 17—31

Šiais metais Lietuva stengia
si kiek galima turiningiau ir 
įspūdingiau paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų su
kaktuves. Joms paminėti įvai
riose krašto vietose ruošiamos 
didelės šventės.

Jau turima žinių kad Dzūkai 
ruošia didžiulę Senovės Dieną, 
Gruzdiečiai organizuoja Gruz
diečių dieną, ruošiama Der
liaus šventė ir kiti visuomenės 
subuvimai. Tuose krašto žmo
nių sambūriuose bus stengia
masi pavaizduoti visa ką Lie
tuva per pastarus 20 metų pa
siekė vienoje ar kitoje šakoje. 
Visame krašte jau įvyko ir dar 
įvyks kitokių švenčių bei mi
nėjimų, kurių visų čia nėra ga
limumo išvardinti.

Bet 'greta šių visų iškilmių 
ruošiama ir Pirmutinė Lietu
vos Tautinė Sporto Olimpijada. 
Tai visiškai naujas dalykas. 
Iki šiol mes girdėdavome apie 
sporto olimpijadas, ruošiamas 
svetimuose kraštuose. Gi pas 
mus tokio didelio sportinio įvy
kio dar nebuvo. Tautinę olim- 
pijadą ruošia tam tikras komi
tetas, sudarytas iš sporto ir 
visuomeninių organizacijų at
stovų. To komiteto pirminin
ku yra Kūno Kultūros Rūmų 
direktorius V. Augustauskas, 
kuris pernai su Lietuvos spor
tininkais važinėjo Amerikoje.

Pasirodo kad Olimpijados 
metu Lietuvoje bus suburti vi
si geresnieji musų sportininkai, 
o visuomenė turės gražios pro
gos pasigerėti musų sportiniais 
laimėjimais.

Olimpijadoje pasirodys apie 
700 sportininkų, kurie atsto
vaus 16 sporto šakų. Be to 
nemaža Lietuvių sportininkų 
atvyks ir iš užsienio Lietuvių 
kolonijų.

Jau dabar gauti pranešimai 
rodo jog tik iš Suvienytų Val
stijų į Olimpijada žada atvykti 
apie 80 Lietuvių sportininkų. 
O kur Pietų Amerikos, Latvi
jos, Anglijos ir kitų kraštų 
Lietuvių sportininkai ? Taigi 
olimpijados metu pasirodys vi
si geriausi viso pasaulio Lietu
viai sportininkai.

600 ŠOKĖJŲ OLIMPIJADOS 
ATIDARYME

Visoje Lietuvoje ir užsienio 
Lietuvių kolonijose ruošiama 
Tautine Olimpijada jau jaučia
ma didelis susidomėjimas. Jos 
įtemptai laukiama. Ir kur gi 
nelaukti tokio pirmutinio viso 
pasaulio Lietuvių sporto para
do! O laukti jau ne kažin kiek 
laiko beliko.

Yra numatyta kad Olimpija
da Kaune bus atidaryta Liepos 
17 d. ir ji tęsis iki Liepos 31 d.

Olimpijados atidarymo me
tu pasirodys apie 600 šokėjų, 
kurie visiems atsilankiusiems 
parodys gražiuosius Lietuvių 
tautinius šokius. Išviso Olim
pijados aitdarymas bus labai 
įspūdingas ir kas jį matys tam 
vaizdai iš atminties neišdils vi
są gyvenimą.

šią vasarą iš viso pasaulio 
laukiama atvykstančių kelių 
tūkstančių Lietuvių. Tai mu
sų giminės ir pažystami. Juos 
reikia tinkamai sutikti ir pri
imti, kad jie iš Lietuvos išsi
vežtų kuogeriausius atsimini
mus. Numatoma kad atvyku
sieji lankytis Lietuvos mies
tuose ir kaimuose, jie apžiū
rės istorines Lietuvos vietas.

Be abejojimo, kiekvienas jų 
pirmiausia atsilankys savo gim
tinėje arba savo tėvų gimtoje 
sodyboje, čia jų turi laukti 
nuoširdus, visame pasaulyje 
žinomas Lietuviškas vaišingu
mas. Visi iš užsienių atvykę 
Lietuviai lankysis ir Sporto 
Olimpijadoje. žinoma, jų vie
nų nepaleis, vyks drauge ir 
patys Lietuvos žmonės, pama
tyti didžiuosius musų sporto 
laimėjimus.

šiądien visi kraštai, net ir

patys didžiausi, laiko sau gar
be žaisti krepšinį su Lietuvos 
komanda ir iš jos mokytis.

Olimpijados Ruošimo ir Rė
mėjų Komitetas nori kad Olim
pijados metu pasirodžiusius 
geriausius sportininkus butų 
galima toliau tobulinti ir išves
ti į pasaulines sporto aikštes.

Tie musų sporto deimančiu
kai galės vėliau Lietuvos ir 
Lietuvių tautos vardą garsin
ti visam pasauliui. Pas mus 
ištikrųjų esama gerų sporti
ninkų, tik dažnai mes jų ne
pastebime, o jie patys savo lė
šomis neturi galimumo prasi
veržti į pasaulio sporto viršū
nes.

čia mes dar negalime smul
kiai nurodyti visos Tautinės 
Sporto Olimpijados programo. 
Jis netrukus bus galutinai nu
statytas. Mes tik norime at
kreipti jūsų dėmesį, kad šią 
vasarą nepasiliktumete nepa
matę Olimpijados žaidimų.

Atsiminkite kad šis masinis 
sportinis pasirodymas bus ne 
koks nors tuščias reikalas, bet 
bus tai musų tautos vienas di
desnių kultūrinių pasireiškimų.

Uk. Patarėjas.
* # ♦

CHICAGOS SPORTI
NINKAI RENGIASI 

IŠVAŽIUOTI
Prieš porą mėnesių Chicagoj 

susikūrus Amerikos Lietuvių 
Atletikos Sąjunga, kurios pir
mininku yra Lietuvis Teisėjas 
Jonas T. Zuris ir garbės pir
mininku Lietuvos Konsulas P. 
Daužvardis, dabar visomis iš
galėmis darbuojasi kad Lietu
von išsiųsti būrį Lietuvių atle
tų dalyvauti Lietuvos Tautinė
je Olimpijadoje, kuri įvyks šios 
vasaros Liepos 17-31 d. Kau
ne, iškilmingai minint Lietu
vos Nepriklausomybės 20 me
tų sukaktuves. Minima ALA. 
Sąjunga taipgi ragina visas 
kitas išeivijoje Lietuvių kolo
nijas kad ir jos pasistengtų sa
vo jaunuolius-atletus šią vasa
rą pasiųsti į Lietuvą, nes tai 
viena didelė proga išeivijos 
Lietuviams jaunuoliams pama
tyti ir pažinti savo tėvų gimti
nę šalį.

Kadangi šis Am. Liet. Atle
tų Sąjungos darbas paremtas 
grynai Lietuvybės idėja, todėl 
savo tautą mylinti Chicagos 
Lietuviai tam darbui pritaria 
ir jį remia: pavieniai asmenys, 
draugijos, pramoninkai ir pro
fesionalai, minimos Sąjungos 
darbą remia ir prisideda kuo 
kas gali. Yra net ir svetim
taučių kurie ateina talkon, pa
remdami Lietuvių tautiškos 
idėjos darbą.

Turint tokią pradžią, Sąjun
ga yra jau suorganiavus Chi
cagoj ir Ciceroj būrį Lietuvių 
atletų kurie Lietuvon iškeliaus 
Liepos 1 dieną, o jei susidarys 
daugiau lėšų tai bus išsiųsta 
būrelis didesnis.

Lėšų daugiau* sukėlimui da
bar ruošiama visa eilė įvairių 
parengimų. Be ko kito, ren
giama ir naktinę gegužinę, ku
ri įvyks Birželio 10 vakare, Vy
tauto Darže. Gegužinėje bus 
paruošta platus programas, ku
rio dalį išpildys ir Lietuvon iš
keliausiančių atletų buris.

Be to, bus graži muzika, dai
nos ir prakalbos, kurių vieną 
pasakys ir Lietuvos Konsulas, 
kuris visuomet moka pasakyti 
patriotiškas kalbas, pritaiky
tas reikalingam mokentui. Vi
si Chicagos Lietuviai ton gegu- 
žinėn jau dabar kviečiami, o 
pramoninkai ir profesionalai 
rengiasi išanksto.

Lietuviams atletams į Lietu
vą iškeliaujant, New Yorko 
Lietuviai rengia ten pat jiems 
išleistuvių banketą, kuriame 
dalyvaus New Yorko ir apie
linkės Lietuviai. Todėl butų 
labai gražu kad ir kitų kolonijų

Centralinės Lietuvos Pieno Perdirbimo Bendrovių Sąjungos uPienocentroM metinis visuotinis nariu Įgaliotinių suvažiavimas Kaune, Karininkų Ra- 
movės salėje. Į suvažiavusius atstovus kalba Lietuvos Ministeris Pirmininkas Kun. Vladas Mironas. Tsb.

KAIP KAUNAS RENGIASI SUTIKTI SVE
ČIUS IŠ VISO PASAULIO DALIU

Kaip kitaip metais, taip ir 
šymet, j Kauną žada atvykti 
didelis skaičius brolių Lietu
vių užsieniečių, kurių taip daug 
pasirodo išmėtyta po įvairius 
kraštus. Iš visų plataus pa
saulio kampų laukiama užsie
nio brolių. šymet ypatingai 
daug užsieniečių žada atvažiuo
ti, nes Lietuva švenčia savo 20 
metų Nepriklausomybės sukak
tį, o katras iš Lietuvių nenori 
aplankyti savo senai paliktą 
tėvynę? Jaunimas ypatinga^ 
susidomavo ir žada gausiai at
lankyti Sporto Olimpiadą Kau-I 
ne. Taigi, kas tik sveikas, gy-! 
vas į Lietuvą važiuoja. Kau
nas jau senai galvą suka kaip 
čia geriausia priimti savo at
važiuojančius brolius ir seses 
užsienio Lietuvius. Tuo rei
kalu jau daug buvo spaudoje ir 
bendrai Kauno visuomenėje 
kalbėta, tat noriu painformuo
ti nors trumpai ir Amerikie
čius, kurie žada atvykti į Lie
tuvą šią vasarą.

štai ką rašo “Lietuvos Ai
das”:

Kaip vasarą bus Kaune prii
mami ir apgyvendinami atvy
kę Lietuvos Laisvės dvidešimt
mečio minėti svečiai, plačiau 
paaišlkino Vyriausio Lietuvos 
Nepriklausomybės Dvidešimt- 
mečiui Minėti Komiteto Butų 
Tarybos Biuro vedėjas štem- 
bokas.

— Kiek maždaug numato
ma vasarą atlankysiant Kauną 
svečių ir kaip jie numatoma 
sutalpinti ?

Anot “Lietuvos Aido” pra
nešimo, tiksliai pasakyti kiek 
svečių aplankys Kauną, gana 
sunku. Svečių užsieniečių lau
kiama iš šių užsienio kolonijų: 
Latvijos, Anglijos, Suvienytų 
Amerikos Valstybių, ir kitų 
kolonijų. Esą, neskaitant jau 
tų Lietuvių kurie atvykę į Lie
tuvą, apsigyvens pas savo gi
mines, Kaune teks svečiams 
parūpinti apie 5000 kambarių 
užsienio svečiams. Į šių metų 
Kaune rengiamą Tautinę Olim
piadą žada atvykti ne tik iš 
užsienio, bet ir daugumas Lie
tuvos sporto mėgėjų bei žiūro
vų, kurių skaičius, reikia pa
minėti, kaskart labai ir labai 
dauginasi, žodžiu. Lietuva ser
ga sporto liga, todėl į olimpia
dą atsilankys kas tik sveikas, 
gyvas.

Anot “Aido”, musų didžiau
sias rūpestis juos (užsieniečius) 
gražiai sutikti ir drauge su 
jais pasidžiaugti savo tėvynės 
laisve.

Kaip visa tai bus praktiškai 
vykdoma ?

štai kaip:

Lietuviai pasistengtų savo at
letus kelionėn išleisti tuo pa
čiu laiku, kad jie galėtų tame 
bankete dalyvauti bendrai su 
Chicagiečiais.

ALAS Korespondentas.

Tuojau po Velykų, pasak 
“Aido”, kreipiamasi į visas Kau
no mieste esamas Lietuviškas 
organizacijas, jos bus painfor
muotos apie biuro darbą ir pas 
jas bus paprašyta paramos. Or
ganizacijų nariai gaus iš biuro 
specialias anketas, kurias turės 
išnešioti visiems Kauno miesto 
namų ir butų savininkams, čia 
pat jas užpildyti ir gražinti 
biurui, šios anketos jau dabar 
yra paruoštos ir jau paleistos 
į visuomenę su Kauno miesto 
burmistro atitinkamais atsišau
kimais į Kauno visuomenę. 
Kviečiama į talką prisidėt kaip 
nors, kad geriau priimti užsie
niečius, atvažiuojančius į Kau
ną.

Anketoj šeimininkui tenka 
nurodyti savo vardą, pavardę ir 
(jei yra) telefono numerį, sa
vo turimos vietos išnuomoti 
adresą. Toliau prašoma atsa
kyti kuriais mėnesiais vasaros 
metu galima užleisti svečiams 
ar viešnioms butą ir pagaliau 
koks buto didumas. Be to, kal
bama apie patogumus ir pan.

Tiesa, dar vieną svarbų da
lyką užmiršęs bučiau — kainos, 
žinoma, sunku nustatyti tikrai 
kainą, nes kambariai nelygus 
nei savo patogumais nei savo 
didumu. Aišku bus ir šioks 
toks, nors mažiausias, patarna
vimas. Atvykstančių žiniai 
Biuras įsteigtas Nepriklauso
mybės Aikštėj 3-2, prie Įgalos 
bažnyčios (Tel. 24404).

Atėjęs į biurą svečias norįs 
išnuomoti kambarį, bus tiksliai 
informuojamas, koks kur kam
barys galima gauti. Pagal 
anketoje suteiktas žinias, pats 
biuras galės gerai orientuotis 
ir žinoti kur kokie kambariai 
ir visa tai pasakys svečiui, tuo 
laiku pasiųsdamas jį pas buto 
šeimininką su tam tikru biuro 
rašteliu. šeimininkas, ■ aišku, 
nurodys išanksto turimą kam
barį, jau neapvils biuro ir nu
rodytu anketoje laiku priims 
siunčiamą svetį. Atlyginimą 
už patalpas šeimininkui svečias 
turi sumokėti iš anksto.

Paminėtina kad dabartiniu 
laiku litas su dolarių taip kurse 
santykiuoja: Dolaris apie 5 
litus 90 centų. Koks bus kur
sas šią vasarą sunku butų pa
sakyti, tačiau reikia manyti 
kad mažai pasikeis. Tiek dėl 
pačių “Lietuvos Aido” infor
macijų.

Nemažesnį darbą varo ir 
Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti, per kurios susirinkimą 
šiuo metu pirmininkas p. Ski
pitis šitaip kalbėjo: “šią vasa
rą Kaunas turės parūpinti už
sienio Lietuviams apie 5000 
kambarių, čia turės gerą va
lią parodyti namų savininkai ir 
butų nuomininkai, užleisdami 
po vieną kambarį. Tuo budu 
šią vasarą bus musų visuome
nei egzaminai iš prąktiško vi
suomeniškumo, bet ne tik mo
kėjimo gražiai pakalbėti. Kam-

bariais pasirūpinti yra sudary
ta speciali butų taryba.”

Bendrai DULR gal daugiau
sia rūpinasi turistų užsienio 
Lietuvių reikalais ir stovi kaip 
koks švyturys atvykusiems už
sienio Lietuviams ne tik Kau
ne bet ir visoje Lietuvoje ir 
visur kur tik randasi Lietuviš
kai kalbančių žmonių. Turis
tams reikale kokių nors pata
rimų ar nelaimės atveju visuo
met galima pasitikėti, kad ši 
draugija laukia su savo nurody
mais ir patarnavimais. Jei kam 
reikėtų kreiptis — draugijos 
adresas —

Kaunas, Nepriklausomybės 
aikštė 3, b. 2

(Ties Įgulos bažnyčia) 
Telefonas 2-44-04 arba 2-47-69

Taigi, kaip jau matyt, Kau
nas rimtai suka galvą priimti 
turistus ir turėsite neapvilti. 
Turėsite atvažiuoti į Lietuvą 
pažiūrėti tų gražių kultūros 
vaisių, kokius davė 20 metų 
nepriklausomo gyvenimo Lie
tuvoje. Laukia jūsų Karo Mu- 
zejus, laukia senutė Kauno pi
lis, laukia visi giminės visur 
Lietuvoje — laukiame mes Kau
niečiai, tat neapvilkite musų. 
Pasimatysime Kaune!

Eduardas Styra.

RAIŠI VAIKAI SLAP
STYT A 14 METŲ
Boston, Mass. — Roxbu- 

ry priemiestyje, vienuose 
namuose užtikta du broliai 
ir dvi seserys, paslėpti iš
laikyti per 14 metų, dėl to 
kad jie negalėjo vaikščioti! 
ir kalbėti. Jie yra vaikai 
73 metų senio ir 53 metų 
motinos. Kitos dvi dukte
rys dirbo ir tą šeimą mai
tino. Tie raiši vaikai, nuo 
25 iki 15 m. amžiaus, buvo 
ir žaizduoti. Juos paėmė 
į ligoninę.

UŽSAKĖ 100 LĖKTUVŲ
Paryžius. — Prancūzija 

užsisakė Amerikoje 100 ka
riškų didelių lėktuvų.

PATARTINA AMERIKIEČIAMS PASINAU
DOTI KELIONIŲ PAPIGINIMAIS

Iš Lietuvos ateina žinios kad 
šią vasarą Lietuvoje važinė- 
jantiems užsienio svečiams Lie
tuviams, reiškia ir Amerikie
čiams, kurių visada būna dau
giau, ir kurių šymet bus daug, 
numažinta geležinkeliais ir au
tobusais važinėjimo kainos.

Geležinkeliais ir garlaiviais 
važiuojant reikės mokėti tiktai 
pusę kainos, autobusais papigi
nama 25 nuošimčiais, arba vie
nu ketvirtdaliu pigiau.

Taigi šiuomi patariama Lie
tuvon parvažiavusiems Ameri
kiečiams nepamiršti pasinau
doti tais papiginimai^. Kada 
tik kur keliausit paprašykit 
papigintų bilietų.

PATARIMAI KASLINK 
BAGAŽO IR PINIGŲ

Parvažiuodami į Lietuvą, per 
muitinę pereidami, turėkit su 
savim visą savo bagažą. Tada 
visai beveik nežiūri, nekrečia, 
ir perleidžia be trukdymo.

Pasitaiko kaip keno didieji 
bagažai (tronkai) kelionėje su
trukti. Tuomet tokie bagažai 
atsiunčia į Kauno muitinę. Ten 
būna daugiau formalumų su 
bagažo atsiėmimu.

Parsivežantieji pinigus į Lie

tuvą, padarykit pareiškimą a- 
pie parsivežamą sumą. Tas 
yra Lietuvos įstatymu ir rei
kia jo pildyti. Iš jų nei cen
to neatims ir netaksuos, ar pi
nigų turėsit daug ar mažai.

Su muitininkais ar su valdi
ninkais niekur nebandykit su
kelti barnius, nes tas parodo 
žmogaus nekultūringumą. Val
dininkai tik pildo savo parei
gą. Jie patarnauja visiems 
kaip geriausia gali.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.
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LEHMAN 
& LEIGH
Dirbtinu Kūno Daliu 

SPECIALISTAI 
Taisymai 

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

Cleveland Ohio. 
Seniausia Firma Clevelande 

įsteigta 1906
Telef. MAin 0745
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TAUTŲ SĄJUNGA ga
lutinai atsisakė teikti ko
kią nors pagalbą buvusiam 
Etiopijos imperatoriui, ir 
jis galvą nuleidęs išėjo iš 
posėdžių salės, Gegužės 12 
d., kur kreipėsi prašyti už
tarimo. Etiopija pripažin
ta Italijai.

Britanijos ir Prancūzi
jos atstovai, kurie seniau 
dėjo visas pastangas remti 
Etiopiją, dabar pareiškė 
kad tik karas galėtų išvyti 
Italus iš Etiopijos, o nie
kas dabar nenori eiti i ka
rą.

Mussolini savo kalboje 
Gegužės 14 d. pirmu kar
tu atsakė tiesiog Amerikai 
į jos kritikavimą fašizmo. 
Jis pareiškė kad totalitari
nės šalys stos išvien prieš 
demokratines jeigu prieitų 
už tas doktrinas kariauti.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA
Ii-LIETUVIU LAIVOKOR.ČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursija [LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BaLtU MS"GRIPSHOLM"
Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS 28 d.
PerGOTHENBUR.GĄzneper$ėdant [KLAIPĖDĄ
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

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

Bfc— i n --------------- ■gg»g»gsaag

Į LIETUVĄ]
TIK SEPTYNIOS DIENOS 

Jei keliausit eekspresiniais garlaiviais 

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

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEVV YORK
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



DIRVA

rjpAUTINE Olimpijadą — Sporto Iškilme — Lietuvoje 
įvyksta jau tik už poros mėnesių: LIEPOS 17-31.
Visos didesnėsės Lietuvių kolonijos susirūpinusios 

pasiųsti savo atstovus į tą Olimpijadą. Kolonijos netu
ri tam tikslui jokių fondų, bet kaip skruzdės juda-dirba, 
rūpinasi sukėlimui pinigų, ir daugelio kolonijų sporti
ninkai šią vasarą Pirmoje Tautinėje Olimpijadoje da
lyvaus. • v

Ar ne laikas apie tą Olimpijadą pagalvoti musų di
džiausiai organizacijai, Susivienijimui Lietuvių Ameri
koje, ir savo garbei, savo prestižui pasiųsti ten bent tris 
atstovus? Kaštai tam tikslui tokie maži kad už $750 
galėtų turėti tris atstovus!

Partijų linijos turėtų būti pražiūrėtos, SLA. jauni
mas turėtų būti tokiu budu paakstintas ir įvertintas. 
Tinkamus jaunuolius iš viso Susivienijimo narių tarpo 
net užsimerkus galima rasti.

SLA. turi tam ir pinigus gatavus — didelį Tautiš
kų Centų Fondą, iš kurio $750 butų tik dalis sunaudota 
Susivienijimo vardui į Lietuvą nunešti!

Iš Chicagos vyksta į Lietuvą Pirmyn Choras — tas 
choras žinomas kaip socialistiškas, socialistų globoja
mas. Reiškia, nėra nieko blogo kad choras važiuoja į 
Lietuvą. Tuo pačiu mastu imant, socialistai, kurie turi 
daug balso Susivienijime, galėtų pritarti ir SLA. Atle
tų į Olimpijadą siuntimui. Tautininkai ir sandariečiai 
tam gatavai pritars. Komunistų priešginiaviinas liktų 
be rekšmės.

Šiuo m i kreipiamės Į SLA. Centro Prezidentą, Adv. 
F. J. Bagočių, tik ką laimėjusį rinkimus: Tamsta pa
naudok savo įtaką į Pildomųjų Tarybą, Dr. Vinikas, S. 
Mockus ir gal K. Gugis tam pritars, Dr. Stanislovaitis 
ir E. Mikužiutė nesipriešins, ir SLA. vėliava bus nuneš
ta į Lietuvos Pirmutinę Tautinę Olimpijadą!

SLA. prezidentas panaudojo savo balsą ir įtekmę 
sukėlimui šimtų dolarių komunistiškam laikraštėliui lei
sti, nors žino kad iš to Susivienijimui naudos nei už pu
sę cento nebus. Dabar prašome p. Bagočių padaryti tai 
kas apeina pati Susivienijimą ir ką Susivienijimas gali 
labai lengvai padaryti — PINIGAI YRA GATAVI, REI
KALINGUS ATLETUS GALIMA RASTI PER PORĄ 
SAVAIČIŲ LAIKO — lai musų Susivienijimas būna at
stovaujamas viso pasaulio Lietuvių sportininkų susi
ėjime!

Seimas tą darbą užgirs — Pildomoji Taryba neturi 
ko bijoti ir šią gražią progą praleisti!__________ ____

VENGRIJOJE vyriausy
bę vadovauti paėmė Belą 
Imredi, premjeras, kuris 
pasiryžo nuslopinti smar
kiai plintantį nazių judėji
mą Vengrijoje.

TARP Italijos ir Prancū
zijos nesusipratimai dėl Is
panijos ir Tunisijos reika
lo paaštrėjo. Prancūzija 
šaukia daugiau vyrų į tar
nybą, būti gatavais jeigu 
Italija darytų kokį puolimą 
Prancūzijos žemių šiauri
nėje Afrikoje.

AMERIKOS miestai ga
lėtų išgelbėti nuo mirties 
daugelį žmonių jeigu turė
tų geresnes šviesas gatvė
se. Miestai kurie turi ge
ras šviesas gatvėse, arba 
kurios gatvės visai gerai 
nušviestos nakties metu, 
ten automobilių nelaimėse 
mažiau užmušama žmonių. 
Tose gatvėse mažiau atsi
tinka suvažinėjimų, nes ir 
einantis greičiau pamato 
automobilį ir važiuojantis 
pamato einantį.

AUKOS LIETUVOS 
GINKLŲ FONDUI

Gen. Konsulato pakvitavimas:
Toronto, Canada, Lietu

vių parapija paaukojo 
per O. Kalinauskienę $25.00

Vincas Salaševičius iš 
Amsterdam, New 
York per Kerbelį .... 10.00

Antanas Valiukonis iš 
Cliffside, N. J. per 
“Vienybės” redakciją

Klemas čirbulėnas iš 
Brockton, Mass. . ..

VISO ...................

13.75

Mussolini, kurį Europos 
didžiosios valstybės prade
da jieškoti susidraugavi
mui, pradės manyt kad jis 
yra labai didelis žmogus. 
Tiesa, jis, gudriai veikda
mas su Hitleriu privertė 
Britaniją ir Prancūziją 
jam nusilenkti. Jis pradė
jo rodyti joms draugingu
mą, bet kai gaus ką nori, 
ar vėl neužsimanys dau* 
giau ?....

NIEKAS JŲ IR NEPA
GEIDAUJA

PRANAS DAILIDĖ
JO 30 METŲ SPAUDOS DARBO SUKAKTUVES MININT

AUKAS PASILAIKO
Dirvos persergėjimas vi

suomenės žiūrėti kam duos 
pinigus aukaujant Lietuvos 
reikalams laike Lenkų už
simojimo prieš Lietuvą, tu
rėjo savo pagrindą. Buvo 
nujaučiama kad tuo musų 
tėvynės kritišku momentu 
pelnagaudos pasinaudos sa
vo kišenių pripildymui.

Iš paskirų kolonijų gerų 
Lietuvių sudėtos ir patrio
tų komitetų surinktos au
kos pateko į Lietuvos Gin
klų Fondą.

tos aukos konsulatų pa
skelbiamos spaudoje.

Bet dar neteko matyti 
nei vieno cento aukų pa
garsinta iš tų kurios su
plaukė į Tautos Fondą — 
matomai nei vienas centas 
iš tų rankų nepateko Lie
tuvos gynimo reikalams.

Socialistai atvirai išėjo 
prieš aukavimą Lietuvai— 
jie nori visokias aukas pa
silaikyti sau.

Yra kolonijų kuriose au
kų rinkimu užsiėmė maišy
tas komitetas. Tos aukos 
surinktos ir tebestovi ko
miteto kišeniųje, iki gali 
prapulti. Tik dėl jų spau
doje vedama ginčai.

Jeigu komitetai nesiun
čia aukas Lietuvai, aišku 
jie ne gerais norais stojo 
į darbą, ir žaidė visuome
nės patriotiniais jausmais.

Viena tokia kolonija yra 
Philadelpia, Pa., kur komi
teto kišeniuose tukso šim
tai dolarių surinktų Lietu
vai paremti, bet komitetas, 
ar pats savo įsitikinimu, ar 
gudrių pašalinių pelnagau- 
dų kurstomas, tramdo lai
ką ir ką nors galvoja. Ga
li susisukti jų mintyse toks 
persvirimas ir jie visuome
nės pinigus aukautus vie
nam tikslui gali pervesti 
kokiam nors siauram, ken-

ksmingam dalykui.
Kolonijų veikėjai privalo 

žiūrėti kad jų žmonių po- 
geidavimai butų išpildyti, 
kad visuomenė nebūtų ap
gaudinėjama, nes kada at
eis dar svarbesnis laikas 
ir reikalas, tada sunku bus 

i apgautą visuomenę prisi
šaukti pagalbos. Šitą pik
tą darbą atlieka ne tas ku
riam pagalba reikalinga — 
ne Lietuva kaip nors visuo
menę suvildama, bet tam 
tikri kolonijų asmenys, gal 
net blogais norais įsigavę i 
komitetus.

KLAIDOS PATAISA
Pereitame numeryje pa

skelbiant SLA. valdybos 
rinkimų pasekmes, pirmo
je vietoje, padavime SLA. 
prezidento vietai kandida
tų balsų skaitlines, įvyko 
klaida. Turėjo būti šitaip:

F. J. Bagočius 3,772
W. F. Laukaitis 2,598 

Laukaičio buvo pažymėta 
tik 1,878 — tai balsai jo 
gauti laike nominacijų.

RUOŠKIMĖS TAUTINEI 
KONFERENCIJAI

Scrantoniečiai tautinin
kai praneša kad Trečiai 
Tautinei Konferencijai vis
kas jau paruošta. Paimta 
graži vieta, Chamber of 
Commerce auditorija.

Konferencija įvyks SLA. 
seimo laiku, prieš patį sei
mą.

Šios konferencijos reika
lu Dirvoje ir kituose tauti
niuose laikraščiuose bus 
pranešta vėliau plačiau.

Tiek tik reikia priminti 
kad konferencijoje pagei
daujami tautinių organiza
cijų atstovai ir pavieniai 
patriotai veikėjai, musų iš
eivijos veteranai ir naujie
ji darbuotojai.

I 
I

10.00
58.75
G.K.

Socialistų Naujienos pradėjo 
‘pranašauti’ kad Lietuvos tau
tinė vyriausybė nori įsileisti į 
valdžių (ministerių kabinetą) 
“katalikus”.

Draugas išsipūtęs atrėžia:
“Reikia pasakyti kad šie gan

dai neturi jokio pagrindo. Ka
talikai į vyriausybę neis tol 
kol toji vyrausybė nebus per
organizuota iš pačių pagrindų.”

Draugas ir Naujienos abu 
klysta: Lietuvos valdžiai ne
reikia jieškoti pakampėse ko
kių ten “katalikų”: Lietuvos 
valdžia visa yra iš gerų katali
kų, net pats ministras pirmi
ninkas yra kunigas!

Lietuvos prezidentas yra ka
talikas, visi vyriausybės nariai 
katalikai. Valdžia stato baž
nyčias, kunigams moka algas, 
ir visi valdžios nariai kas sek
madienį eina į katalikiškas 
bažnyčias, klauso katalikiškų 
kunigų pamaldų, ir tt. ir tt.

Kokie Draugo “katalikai” į 
valdžią neis ir kad tokie laukia 
“iki vyriausybė nebus peror
ganizuota iš pat pagrindų”?

Nagi tokie nusipolitikavę po
neliai kaip Draugo redaktorius 
ir jo draugužiai Kaune, kurie 
partijos reikalus stato pirmiau 
tautos reikalų ir kurie drąsiai 
savinasi sau katalikybę, sam
protaudami buk tik tada Lietu
vos valdžia bus “katalikiška” 
kuomet jie paims valdyti....

Žinant tą, Draugui nereikia 
sielotis kad “katalikai” į val
džią neitų: Lietuvos tautinin
kai tokių “katalikų” niekados 
ir nepageidauja.

Jūsų kelias — garbės kelias;
Jūsų kardas — kieto plieno. 
Jeigu priešai puls mus šalį — 
Neįleisit jų nei vieno.
Jūsų jiegos tvirtos, jaunos, 
Jus nebijot priešo šūvių, 
Nes krutinės verda krauju 
Narsių protėvių Lietuvių.
Veidas linksmas, šypsniais žydi, 
Ugnimi, drąsa liepsnoja.
Pasikelt į šventą žygį 
Nebijot mirties pavojų.
Žvilgsniai metasi į Vilnių: 
Pilies kalnas, Aušros Vartai.
Brolių dienos skausmo pilnos, 
Atdusėliai sesių kartus!
Ir sušunkat: Kas mums kliūtys, 
Savo žemės neprarasim!
Jau netrukus, gal kaip liūtai 
Kelsit karda kerštui drąsiai.

M. Z.

TIES PUŠELE
Aš niekur iš čia nebėgsiu
Jieškoti šalių svetimų.... 
Pušelė liekna užkerėjo — 
Prie jos man svyruoti ramu....
Pavasarį žalią praleidom 
Ir vasarą karštą drauge.
Čiulbėjo margieji paukšteliai, 
Kvepėjo žalia parugė....
Ir rudenį rudą sutikom,
Kuris man nubraukė lapus.... 
Pušelė liepna vis žaliavo — 
Dalinomės laime perpus....
Nebėgsiu iš čia nei dabartės, 
Nors atslenka žiema rusti — 
Klausysiuos pušelės ošimo, 
Kol vėjai sniegais užpustys....

“J.K.” Jonas šiožinys.

BALANDŽIO 14 d. sukako 30 metų kaip da
bartinis “Eltos” (Lietuvos žinių tiekimo) 

direktoriuj Pranas Dailidė pradėjo dirbti laik
raštininko darbą, būtent 1908 metų Balandžio 
14 ,d. Vilniaus žiniose buvo išspausdintas pirmu
tinis jo vedamasis straipsnis, “Musų Scena ir 
Liaudies Apšvietimas”. Korespondencijas laik
raščiams jis pradėjo rašyti daug anksčiau, dar 
tebesimokydamas gimnazijoje, šių sukaktuvių 
proga pravartu nors trumpai apžvelgti šio laik
raštininko įvairų bei platų veikimą. Be spaudos 
darbo, jis taip pat plačiai yra pasireiškęs ir ad
ministracinėje srityje ir visuomeniniame veiki
me.

Pranas Dailidė gimė 1888 metais Rugsėjo 
28 d., Sintautuose, šakių apskr. Taigi šį rudenį 
jam sueis 50 metų amžiaus sukaktuvės. 1907 
metais pabaigė Marijampolės gimnaziją su auk
so medaliu, o 1911 m. pabaigė Petrapilio univer
siteto fizikos-matematikos fakultetą pirmo lai
psnio diplomu. 1911-12 m. Marijampolėje buvo 
gimnazijos mokytoju. Dėl savo visuomeninės 
veiklos Rusų valdžios buvo priverstas iš Lietuvos 
išsikelti ir 1912-14 m. mokė Čenstakavo gimna
zijoje, o 1914-19 m. Tifliso gimnazijoje, drauge 
taip pat veikiai dirbdamas Lietuvių vietinėse 
organizacijose.

1917 metų Gruodžio mėnesį jo pastangomis 
Tiflise įvyko Kaukazo Lietuvių organizacijų su
važiavimas ir jis buvo išrinktas Kaukazo Lietu
vių tarybos pirmininku. 1918 m. vasarą, Pranui 
Dailidei nuvykus į Vilnių, jį Lietuvos Valstybės 
Taryba įgaliojo atstovauti Lietuvos valstybei ir 
jos piliečių reikalams Kaukazo valstybėje.

Gryžus iš Vilniaus' į Tiflisą, jo vadovauja
mos Lietuvos atstovybės rūpesčiu buvo grąžin
ta į Lietuvą per 10,000 išblaškytų po įvairius 
Kaukazo kraštus Lietuvos tremtinių ir šiaip 
išeivių.

Bolševikų valdžiai užėmus Kaukazo valsty
bes, Pranas Dailidė 1921 metų vasarą gryžo į 
Lietuvą, kur iš pradžių buvo Užsienių Reikalų 
Ministerijos ypatingo skyriaus taikai su Rusija 
vykdyti vedėju, o vėliau bendrojo bei teisių ad
ministracijos departamento direktorium. Po to 
turėjo kitas svarbias vietas valdžioje, buvo iš
rinktas ir į Lietuvos Seimą.

1926 metais buvo vyriausybes oficiozo Lie
tuvos dienraščio vyriausias redaktorius, 1926-27 
m. faktinis Lietuvos žinių redaktorius. 1929 m. 
sugryžo į Užsienių Reikalų Ministeriją, eida
mas įvairias pareigas.

Lygiagrečiai nuo rudens 1929 metų iki 
1936 metų Vasario mėnesio pirmininkavo Lietu
vos delegacijai mišrioje Lietuvos-Vokietijos ko
misijoje ginčijamiems pilietybės klausimams 
Klaipėdos krašte spręsti.

Nuo 1935 metų Rugpjūčio 1 d. jis yra Lie
tuvos Telegramų Agentūros “Eltos” direktorius.

Pr. Dailidė ypač įtemptai Lietuvių spaudoje 
pradėjo dirbti nuo 1926 metų. Kaip žymus ir 
prityręs laikraštininkas Pr. Dailidė dalyvauja 
Lietuvos žurnalistų Sąjungos vadovybėje: yra 
jos vicepirmininkas ir Baltijos spaudos santar
vės Lietuvių tautinio komiteto pirmininkas. 

Tsb.

PAGERBS PASIŽYMĖJUSIAS 
LIETUVES MOTERIS

KUNIGAIKŠTIENĖS Birusė karininkų šeimiį 
moterų draugija Lietuvoje rengiasi išleisti 

knygą apie Lietuvos moteris kurios tuo ar kitu 
budu kovojo už Lietuvybę ir prisidėjo prie Lie
tuvos nepriklausomybės atgavimo.

Toje knygoje bus paminėtos moterys daly
vavusios 1830 ir 1863 metų sukilimuose prieš 
Rusų valdžią: knygnešės, knygų platintojos, 
slaptų Lietuviškų mokyklų mokytojos (darakto- 
rės) spaudos draudimo laikais, Kražietės, ir 
moterys padėjusios musų kariuomenei kovose 
su Bermontininkais-Vokiečiais, Lenkais ir bol
ševikais.

Todėl minėta draugija dar kreipiasi į visus 
geros valios žmones ir prašo suteikti žinių apie 
tas pasidarbavusias moteris, nežiūrint ar jos 
yra gyvos ar mirusios. Prašoma užrašyti jų 
biografiją ir smulkiai aprašyti jų veikimą ko
vose už Lietuvos nepriklausomybę ir pridėti jų 
fotografiją.

Visiems padėjusiems rinkti tas žinias, Ku
nigaikštienės Birutės Draugija išanksto širdin
giausia dėkoja.

Raštus prašome siųsti draugijos vardu šiuo 
adresu: Kaunas, Karininkų Ramovė, Lithuania.

KUN. PROF. KAZ. JAUNIUS
Šį pavasarį sukako 30 metų kai mirė didis 

Lietuvių kalbos tyrinėtojas ir mokovas Kun. 
Prof. Kazimieras Jaunius, kuris savo moksliniais 
kalbų tyrinėjimais buvo plačiai pragarsėjęs uz 
Lietuvos ribų. Jis tiek daug yra nusipelnęs 
Lietuvių kalbos mokslui jog Lietuvių tauta jo 
niekados negali užmiršti.

Kun. Prof. Jauniaus tauri, išimtinai moks
lui atsidėjus asmenybė ir jo dideli darbai musų 
kalbai dar tebelaukia iš jaunųjų Lietuvių kal
bininkų tinkamo nušvietimo ir įvertinimo. Juk 
jis buvo pirmutinis Lietuvis mokslininkas kuris 
savo mokslo garsu toli peržengė tėvynės ribas 
ir plačiai po visą pasaulį išgarsino Lietuvos var
dą tuomet->kai musų tauta kėlėsi iš tautinio ap
snūdimo ir rengėsi dideliems tautinės kultūros 
darbams ir laisvam, nepriklausomam gyvenimui.

Kun. Prof. Jaunius gimė 1849 m. Gegužės 
6 d., Lembu kaime, Kvėdarnos parapijoje, Ra
seinių apskrityje.

Padavimai sako kad žemaičių kunigų se
minarijoje, kurią Kun. Jaunius baigė 1875 me
tais, tuomet Lietuvių kalbą dėstė Vysk. Anta
nas Baranauskas, žinomas “Anykščių šilelio” au
torius, kuris ir paskatino Jaunių susidomėti se
na ir gražia Lietuvių kalba.

Plačiai dirbęs Lietuvoje, Kun. Jaunius 1898 
metais buvo pakviestas į Petrapilio Kunigų Aka
demiją profesoriauti, kur išbuvo iki 1906 metų 
Gegužės 9 dienai. Susilpnėjus sveikatai, Jau
nius pats pasiprašė atleisti iš Akademijos ir iki 
savo mirties gyveno Petrapilyje, kur ir pasimi
rė 1908 metų Kovo 9 d. Jo kūnas buvo pervež
tas į Lietuvą ir iškilmingai palaidotas Kauno 
kapinėse. La.

SAVANORIU 
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 ii' kariuomenė. 6. žuvusiųjų karių, šau
lių ir partizanų sąrašai.

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

šiuose abiejuose tomuose gyvai, labai su
prantama kalba Lietuvos nepriklausomybės ko
vų kariai savanoriai pasakoja savo atsimini
mus, kaip jie kariavo dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. čia rasi ir jų didelį pasiryžimą žut-but 
išvaryti priešą iš Lietuvos, rasi aprašytas kau
tynes su Rusais, Vokiečiais ir Lenkais, atkak
lų gynimąsi apkasuose, puolimus, gudriai, suma
niai atliekamas žvalgybas, begalo drąsiai atlik
tas raitelių atakas, rasi kaip Lietuviai, kartais 
beveik plikom rankom, paimdavo priešų patran
kas, kulkosvaidžius, per pelkes, miškus brisda
mi iki kelių per liunus užeidavo priešui iš už
pakalio ir, staiga puolę, nugalėjo žymiai stip
resnius už save įsibriovėlius.

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

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

Nebūtų savanorių ir jų nuostabių kovų — 
nebūtų ir Lietuvos nepriklausomybės.

“Savanorių žygiai”, I-mas ir 11-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
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Fordo Išstatytas Edisonui Muzejus — Lietuviai 
Veikėjai — Lietuviškos Įstaigos, ir tt.

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

MES LIETUVIAI NE TIK ŠIRDIMIS, BET 
IR PAVARDĖMIS!

Pirma Diena Detroite — Balandžio 28

EDISON INSTITUTAS MUZEJUS 
IR GREENFIELD VILLAGE

NEPRIKLAUSOMYBĖS SALĖS REPRODUK
CIJA

Dr. Simas vežė mane iš Detroito laukan į 
vakarus, Į tą jau praskilbusį Amerikoje Green- 
field Village (Kaimą), kuris išrengtas Dearborn 
priemiestyje. Pravežė pro. automobilių magna
to Fordo dvarą, tačiau jis pasislėpęs medžiuose 
ir toli nuo kelio tai ir nebuvo matyt. Bet rei
kia spręsti kad ir Fordo gyvenamas namas, ne
žiūrint visų turtingų išrengimų viduje, iš lauko 
neimponuoja matančius, kaip neimponuoja kitų 
Amerikos turtuolių namai. Lietuvos seni ponų 
dvarų rūmai Į žiūrėtoją daro daug didesnį įspū
dį, nors tie ponai toli negalėjo susilyginti savo 
kišenium su Fordu arba ir mažesniais Ameri
kos turtuoliais.

Man labai patiko kai Dr. Simas pasakė kad 
jis nuveš mane į tą muzejų ir paliks, o tik už 
kokių trijų valandų atgryš pasiimti. Vienas bū
damas tokioje įstaigoje gali daug geriau daly
kus apžiūrėti ir visai kitaip mintys veikia. Ypač 
negerai lankytis tokiose vietose su palydovu kur 
jie jau yra buvę gal ir keletą kartų. Jie tik 
bėgtinai perbėga ir tave kartu vedasi, ir negau
ni pasinaudoti viskuo ką ten galėtum matyti.

Dearborn centre sustojom papietauti, pas
kui už kelių minutų ir atsiradom tame didelia
me muzejuje, kurį Fordas išstatė pagerbimui 
savo gero draugo, Tarno A. Edisono, vieno iš 
garsiausių moderniškos Amerikos mokslininkų 
ir išradėjų. Kaip žinoma, Tarnas A. Edison iš
rado praktišką naudojimą elektros, elektriškas 
lempas, ir daug ko kito elektros srityje. Išra
do grafofoną ir kitus dabar naudojamus padar
gus. Edisonas davė Fordui inspiraciją tą Insti
tutą Muzejų įsteigti, ir Fordas jį pavadino Edi
sono vardu. Kiti turtuoliai tokias paminklines 
įstaigas išrengdami pavadina savo vardais.

Reikia priminti kad Fordas ir Edisonas pa
kilo iš biednų, sunkiai dirbusių jaunose dienose 
vyrukų. Edisonas, apie 15 «metų už Fordą vy
resnis, pragarsėjo jau praeito šimtmečio pasku
tiniame bertainyje, kuomet Fordas visai buvo 
dar nežinomas. Edison pragarsėjo' mokslo sri
tyje. Fordas pradėjo pragarsėti savo pasiseki
mais automobilių industrijoje, ir savo turtais, 
tik pastarais trejetu desėtkų metų.

Šis muzejus ir atvaizduoja Amerikos bal
tųjų žmonių gyvenimą nuo pradžios iki šių die
nų. Atvaizduoja įvairiais surinktais ir sudėtais 
dalykais, reikmenimis, padargais ir tt.

Pati ineiga į muzejų išstatyta pavidalu Ne
priklausomybės Salės, Philadelphijoje, kur 1776 
metais Amerikos kolonistai paskelbė šios šalies 
nepriklausomybę. Visas tas pastatas yra tikra 
reprodukcija ano istoriško namo, su bokštu, laik
rodžiu ir visa architektūra. Nors muzejus dar 
visiškai neišbaigtas, tačiau lankytojai jau lei
džiami apžiūrėti jį, nes daug lankytojų pasitai
ko yra iš tolimų Amerikos kampų ir jie gal ne
greit vėl į Detroitą atsisuks.

Inėjus į pirmutinę to muzejaus salę, prieš
akyje viduryje pasimato stiklinėje spintoje ne
aukštas cemento šmotas, 6 pėdų keturkampis, 
kuriame matyti didelio žmogaus batais įspaus
tos pėdos — tiesiog žingsniais per tą cementą 
peržingsniuota, o pačiame viduryje įsmeigta lo
peta. Tas tave pritraukia artyn patyrinėti ir 
štai ką patiri. Pat priešakyje tame cemente 
išrašyta vardas: “Thomas A. Edison”, rašy
ta minkštame, vos sulietame cemente, tam tik
ru virbalu. Tai yra paties Edisono parašas. Tos 
pėdos toje cemento kaladėje yra paties Edisono 
pėdos, o viduryje įsmeigta plieninė lopeta su 
mediniu kotu yra garsaus Amerikos gamtinin
ko, augalų rūšių vystytojo, Luther Burbanko, 
mirusio keliolika metų atgal. Tą lopetą į šį 
minkštą cementą įsmeigė Tarnas A. Edison tą 
istorišką dieną, Rugsėjo 27, 1928 metais, kuo
met buvo dedikuotas šis mužejus, kai jau buvo 
išstatyta šio instituto patalpos. Ta cemento 
kaladė sukietėjus taip kaip tik cementas gali su
kietėti, ir jame pasiliko Edisono pėdos ir jo pa
rašas ilgiems amžiaus kaip jo atmintis. Tai 
yra labai savotiškas ir įdomus žmogaus įamžini
mas. Tą viską lankytojai aiškiai mato per stik
linį apdangalą.

• Nuo šio padaro, į abi puses eina didelės sa
lės, kurios taip pat atvaizduoja abi Nepriklau
somybės namo sales. Tose salėse išdėta įvai
rių senų Amerikos gyvenime naudotų naminių 
puošnių indų, viskas kas tinka muzejui.

Perėjus salę po dešinei, ineini į Muzejinį 
skyrių, kuris savaimi nustebimi. Tai yra milži
niška salė, užimanti apie aštuonis akrus žemės. 
Salė apšviesta netiesioginėmis šviesomis, švie
sos paslėptos stogo dalyse, per kur dienos me
tu gaunama ir saulės šviesa. Kadangi salė mil

žiniška, jos skliautai rymo ant daugybės pib’o- 
rių, gražiai aptaisytų, o tie aptaisymai turi sa
vyje šildymą, salės apšildymui. Salė padalinta 
į tris didžiuosius skyrius, kurie atvaizduoja žy
miausią industrinį meną: agrikultūrą, manufak
tūrą ir transportaciją. Greta prie agrikulturos- 
žemdirbystės padargų randasi ir namų ruošos 
ir audimo prietaisai.

KAS SU KAPITALU PADARYTA
Važiuodami į šį muzejų, su Dr. Simu apkal- 

bėjom vieną svarbų reiškinį Amerikos gyveni
me: kas yra atsiekta mokslo ir meno srityje tik 
ačiū tam kad šalyje yra didžiųjų kapitalistų.

Jie, kaip mes pratę kaltinti, darbininkus ir 
smaugia, ir išnaudoja, ir tarp savęs kovoja už 
rinkas, bet savo laimėjimais, kurie jiems duoda 
didelius kapitalus, prisideda prie šalies kultūri
nimo, prie mokslo vystymo ir plėtimo, prie me
no palaikymo ir tobulinimo labai, labai daug.

Kapitalistai savo pinigų neužkasa į žemes, 
bet jais finansuoja, remia, steigia visas tas di
džiąsias meno ir kultūros įstaigas, universite
tus, operas kurioms lygių nerasi niekur kitur 
pasaulyje.

Kuriems nesvarbu šios visos aukštos įstai
gos, kurie tik dirba juodą sunkų darbą kapita
listų dirbtuvėse, kapitalistas reiškia tą kad su 
juo reikia kovoti. Tačiau paimkime pavyzdžiui 
tik žinomus didžiuosius Amerikos kapitalistus 
Ir pasverkime jų didelius nuopelnus civilizacijai. 
Imkime Rockefellerų Fundaciją, Carnegie, Mel
iono, ir Fordo palaikomas mokslo ir kultūros 
įstaigas. Nieko panašaus pasaulis nebūtų ma
tęs ir sulaukęs ne dideli kapitalistai.

Jeigu nebūtų taip išvystytos jų industrijos, 
jeigu jie nebūtų užkariavę, išstūmę iš biznio 
mažesnius už save savo konkurentus, tuomet 
visa Amerika butų rankose smulkių industria- 
listų, sunkiai dirbančių, su mažomis galimybė
mis, darbininkų jiems reikėtų po mažai, pro
duktai butų prasti, algos dar žemesnės negu 
dabar, dirbtuvės menkos, ir tie smulkus indus- 
trialistai, darydami mažus pelnus tik savęs iš
silaikymui, neturėtų iš ko paremti meno nei 
mokslo, kaip dabar daro didieji kapitalistai.

Jie pelnus daro milijonais, ir milijonais au
kauja, skiria, ir savo vardais steigia tokias įs
taigas kurios mokslui turi vertę ir jos pasilieka 
ilgiems laikams.

Taigi, Lietuviškos patarlės yra teisingos: 
Nėra to blogo kuris neišeitų į gerą; ir Dalykai 
turi dvi puses: blogą ir gerą.

Didėji Ekshibicijos salė dar nebaigta Įren
gti, ir į ją inėjęs prisiminiau atsilankymą Vy
tauto Didžiojo Muzejų Kaune, kuris trys metai 
atgal taipgi buvo tik tvarkomas viduje ir jo 
šeimininkas, Gen. Nagevičius, savo svečiams sa
kė nemanyti kad muzejus taip ir bus kaip da
bar išrodo....

Inėjus į Parodos salę, patenki į įdomų seno 
Amerikos ūkinio gyvenimo skyrių, čia vėl min
tys pervedė mane į Lietuvą. Alytuje lankyda
masis, 1935 metų vasarą, buvau nuvestas į jų 
mažą naujai rengiamą surinktų senų Lietuvos 
gyvenimo padargų muzejų, kur mažiau daug se
noviškų laikų žmonių naudotų naminių dalykų, 
viskas daryta iš medžio, ko dabar jau nevarto
ja, ir dabartinės gentkartės žmonės net nemo
kėtų pasidaryti. Visai panašus dalykai, iš me
džio daryti, surinkta ir čia, tik jų dešimteriopai 
daugiau negu buvo Alytaus mažame muzejuje. 
Čia surinkta ir sudėta padargai parodanti ko
kiais pradiniai Amerikos kolonistai sau ipaistą 
ir apdangalą turėjo pasidaryti: medinės žagrės, 
žambrai, akėšios, rateliai-verptuvai, kėdės, stalai, 
sviestinės, varstotai — viskas, viskas ką turėjo 
savo rankom žmogus pasidaryti, pirm negu ga
lėjo tikėtis žemę apdirbti, ar maistą pasigamin
ti.

Po tų primitivių medinių padargų, toliau 
seka jau vėlesni žemdirbystės įrankiai: plūgai, 
grėbliai, akėčios, darytos pusiau iš geležies, pu
siau iš medžio. Dar toliau — prieini jau prie 
šiais laikais naudojamų žemės ūkio mašinų.

Į tuos visus senovės padargus žiūrint pasi
darai išvadą kad prieš porą šimtų metų viso 
civiliuoto pasaulio žmonės maždaug vienodai 
gyveno, patys darėsi sau padargus, kurie buvo 
labai prasti, jais apdirbo žemę, ruošė maistą, ir 
taip palaikė sielą kūne. Niekad žmogui nesto- 
kavo sumanumo, niekad nenuleido rankų, neišsi
kasė duobės ir negulė į žemę mirti, dėl to kad 
neturėjo puikių padargų, reikmenų ir priemonių 
kokias mes turim šiądien. Sau darėsi reikme
nis iš medžio, molio, akmens, nes tai buvo pir
mutinė gamtos patiekta medega, tik reikėjo ga
bių rankų iš jų padaryti įrankį ar įnagį. Tuo
met viskas daryta delei reikalo, ne gražumui, 
puošnumui, ir niekas nebuvo tepama dažais, tik 
švariai-baltai palaikyta šveičiant žvyru.

Namų padargai taip pat iš medžio: bliudai, 
šauktai, samčiai, geldos, sietai, rėčiai, puodukai,

Tautotyra mus moko, kad 
žmogaus vardas, tautoms išky
lant iš miglotosios glūdumos, 
yra lyg pats asmenybės lyg
muo, jos atšvaitas. Ir musų 
sentėvių vardai reiškė tėvų vil
tis ir linkėjimus vaikams, var
das turėjo jaunajam Lietuviui 
giedrią laimę lemti. Todėl mu
su protėviais ir vadinosi BUT- 
GINAIS, KARIGAIL O M I S, 
VIEšTARTAIS, VISVALDAIS, 
ŽADMINAIS. . . Vytauto že
maičiams, kur 1390 m. su Or
dinu derybų eina, vardai yra: 
ATEIKA, BYMANTAS, EINO- 
RAS, KLAUSIGAILA, MAŽI- 
BUTAS, RAMAVYDAS, SUR- 
GAILA, VYLIAUDAS, ŽAN- 
DENIS. . . Lietuviai žmonės, 
Lietuviškas kraujas jų gyslose 
teka. Lietuviški jų ir vardai.

Ėmė Lietuva merdėti. Dauk
ša dar didžiu balsu šaukė kal
bos neišsižadėti. Bet Lietuvy
bei likimas lėmė į samanotąsias 
pirkias pasitraukti. Tėti ji kie
tu kiautu užsivožė, aušros iš
auštant laukė. Ir “Aušra” su
švito. Atgimę ėmėme valytis 
kalbą. Praeitin palydėjome 
“dyvnus čėsus, strošnas zdro- 
das, smertelnus griekus, dūšios 
pakajų. . z

Kovojančios Lietuvybės me
tu radosi Lietuvių kurie ryžosi 
pakeisti ir senąją savo asmeny
bės iškabą — pavardę, kad ji 
su širdimi ir jausmais sutiktų, 
kad kitų neklaidintų. Ir męs 
turime gražų būrį senųjų vei
kėjų, mirusių ir dar gyvų, kur 
niekeno nesiklausę; nusimetė 
pasturlaikinius -auskus ir -evi- 
čius. Ir tai jie padarė, kada 
Lietuvybė iš visų pusių buvo 
gresiama. štai šiomis dieno
mis vėl per 150 kariūnų ryž
tasi susilietuvinti pavardes.

Dabartinis laikas, kada mums 
ypačiai tenka gintis ir dvasi
niais ginklais, reikalaute reika
lauja, kad Lietuvis Lietuviškai 
ir vadintųsi, kad nuo savo as
menybių nukabinėtume sveti
mas iškabas. Dažnai ir pats 
gyvenimas mus ragina tai da
ryti. Pvz., nepaprastu supuo
limu ir pats kasdien savo ištai
goje susitinku puskarininkį Na- 
gį, kuris yra gyvasis mano be- 
priedės pavaręs pavyzdys. Man 
yra žinoma, kad Šiaulių apskri
tyje turime Nagevičių greta 
su Nagiais, kurių tapatumas

neabejotinas. Panašių sutapi
mų atsirastų šimtai ir su ki
tomis pavardėmis. Gyvenama
sis laikas musų tautai ir val
stybei yra toks svarbus, jog 
kiekvienas Lietuvis turi paro
dyti savo aiškų veidą. Nie
kam neturi likti abejonių, kas 
mes, kas jie. Todėl atrodytų, 
kad Lietuvio šventoji prieder
mė ir dabar butų su pavarde pa
sielgti taip, kaip jam pasiryži
mas ir protas diktuoja. Ir nie
kas negali tos priedermės gin
čyti ar neigti. Pasakyčiau dar 
daugiau: mes svetimuosius pa
vardžių priedus turėtume mie
lai palikti tiems pasipuošti, kur 
kad ir Lietuviškas pavardes ne
šioja, bet musų tautai yra žu
vę.

Todėl kreipuos į visus Lietu
vius, kurių pavardės nutautin
tos ar sugadintos, ragindamas 
tvirtai tarti: mes Lietuviai ne 
tik širdimis, bet ir pavardėmis! 
Tarę ir pasiryžkime.

Brig’. gen. gyd.
Nagius-Nagevičius.

Bulvių ir Spirito Klau
simas Lietuvoje

KAUNAS. — Lietuvos ūki
ninkai užaugina gana daug 
bulvių — apie 2 milijonus to
nų. Lengvai galėtų dar daug 
daugiau užauginti, bet nėra 
kur atliekamas bulves dėti. 
Sunku bulvėms rasti rinkų už
sieniuose. Tiktai šymet pavy
ko eksportuoti į Vokietiją apie 
18,000 tonų bulvių.

Lietuvoje spiritas (o iš jo 
degtinė) gaminamas iš bulvių. 
Bet 36 spirito varyklos suvar
toja tiktai apie 40 tūkstančių 
tonų bulvių. Taigi keli Seimo 
atstovai įteikė finansų minis- 
teriui paklausimą kas manoma 
daryti kad spirito butų dau
giau suvartojama technikos, 
deginimo ir hygienos reika
lams. Finansų ministeris J. 
Indrišiunas patiekė Seimui šiuo 
klausimu gana įdomių duome
nų.

• ŠVEDIJA NORVEGIJA ir 
kitos šiaurinės žemės dabarti
niu laiku turi šviesias naktis, 
o pačiose jų šiaurinėse dalyse 
matosi saulė net vidurnaktį. 
Toks apsireiškimas esti nuo 15 
Gegužės iki 15 Liepos, kuomet 
saulė būna šiaurėje.

viedrukai, viedrai, verptuvai, varstotai, spintoj, 
skrynios, stalai, šie dalykai vartota viduje.

Lauke vartota iš medžio daryti: arklai, avi
liai, šlupeliai, lopetos, spragilai, akėčios, grėb
liai, rogės, ratai, šakės. Iš geležies ir žalvario: 
puodai, skarvados, šakutės, peiliai, prosai, lem
pos, dalgiai, pjautuvai. Tą viską turėjo taip 
paprastą ir neapdirbtą kaip seniau mes turėjom 
Lietuvoje. Musų tėvai ir tėvukai stovėjo tame 
pat kultūros laipsnyje.

Atradus Amerikoje anglį, vėliau aliejų, ga- 
sus-dujas, elektrą — tam sunaudoti reikėjo ki
tokių padargų, ir juos gamintasi. Tada Ameri
ka pradėjo palikti Europą, čia ir prastų žmonių 
gyvenimo laipsnis ėmė kilti, industrijos vystė
si, jose greičiau ir pigiau pagaminta visokios 
reikmenys, lengviau buvo jas įsigyti. Tada tik 
Amerika pradėjo darytis garsi pasaulyje, tada 
čia atsirado darbų, ir darbai pradėjo vilioti vi
sus čia važiuoti, “aukso prisisemti”.

šį muzejų lanko šimtai žmonių, o kaip ku
rią dieną ir tūkstančiai. Atvažiuoja autobusais 
ekskursijos iš tolimų miestų, vien tik šį muze
jų aplankyti.

AMERIKOS PIRMYNžANGA 
žingsniuojant tam tikrai išrengtomis mu

zejaus grindimis, su kiekvienu tavo žingsniu 
palieka praeityje desėtkai metų, ir tokiais pat 
šuoliais ineini į naujus ir naujus laikotarpius. 
Palengva ineini į tarpą išstatytų padargų kurie 
parodo pradžią Amerikos industrijos, išdirbys- 
čių ir jose naudotų mašinų. Ir mašinos išpra- 
džių daryta iš medžio, paprastos, netobulos ir 
nestiprios. Tačiau jomis žmonės pasidarė sau 
tas mažas reikmenis kurių tuomet nedaug rei
kėjo. Mažiau buvo, prastos buvo, ir tokių už
teko. Paskiau prieini prie geležies ir plieno 
padarinių, įvairių mašinų, kurios tūlos parvež
tos ir pastatytos čia su dalimis tų dirbtuvių kur 
jos buvo naudojamos, arba dalys dirbtuvių at
statytos išnaujo. Tos mašinos savo laiku atliko 
daug darbo, dabar jos jau tik parodai tinka. 
Mat, viskas turi savo laiką ir baigiasi.

Dar toliau eidamas patenki į periodą kada 
pradėjo atsirasti su elektra naudoti padargai, 
lempos, telefonai, iki prieini prie dabartiniais

JONAS VALAITIS 
LYDI EKSKURSIJĄ 

GEGUŽĖS 28

JONAS VALAITIS

Plačiai žinomas Lietuvių ra
dio programų vedėjas, Jonas 
Valaitis, iš Brooklyno, buvęs 
Vienybės redaktorius, Gegužės 
28 d. išvyksta kaip palydovas 
Lietuvių ekskursijos švedų A- 
merikos Linijos laivu Grips- 
holm. Ta ekskursija rengiama 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje. Ekskur
sija numatoma pasieks Klaipė
dą Birželio 9 rytą.

šia ekskursija plaukia apie 
pusantro šimto Lietuvių. Jie 
visi bus iškilmingai Klaipėdoje 
sutikti, nes laivas plauks tie
siog į Klaipėdos uostą, susto
damas pakeliui tik Gothenbur- 
ge.

Valaitis pasiryžęs smulkiai 
aprašyti savo kelionės įspū
džius ir patyrimus ir juos pa
tieks Amerikos Lietuvių spau
doje ir per radio.

Jonas Valaitis yra gimęs 
Amerikoje, Bostone, Gegužės 
11, 1904 metais. Jaunas vai
kas parvežtas Lietuvon, ten iš
ėjo mokslus, gyveno, valdinin
kavo ir dirbo spaudoje, paskui 
atvykęs Amerikon Visą laiką 
dirba spaudoje, meno srityje 
ir veda radio programus Lie
tuviškai bei Angliškai.

Būdamas geras kalbėtojas, 
nuolat dalyvauja Lietuviškuo
se parengimuose ir paminėji
muose. Lietuvoje taip pat pa
sistengs nušviesti Amerikos 
Lietuvių gyvenimą.

Į Lietuvą jis važiuoja įgauti 
naujų įspūdžių, ypatingai pa
tirti ir aprašyti besikeičiantį 
Europos veidą. Valaitis pasi
ryžęs aplankyti Lietuvą, Vilni
ją, Lenkijos gilumą, Vokieti
ją, Švediją, Latviją, Estiją, 
Suomiją ir kitas valstybes. Jis 
Europoje nebuvo nuo 1927 me
tų. -

Valaičio radio programą ves 
jo žmona, Ona Valaitienė.

Vyksta į Lietuvą per Dėdės 
Ambraziejaus, Brooklyne, lai
vakorčių agentūrą.

J. Ambraziejus.

• ATLANTIKO gilumoj yra 
juoda ryklė žuvis, kurios pil
vas yra tampus. Ji tankiai 
praryja kitą žuvį tris kartus 
didesnę už save, ir pilvas iš
sitempia taip kad net būna 
permatomas.

laikais naudojamus radio ir kitus padargus. Čia 
randasi patalpinta ir didžiausia pasaulyje elek
triška lempa, padovanota iš Clevelando elektriš
kų lempų išdirbystės Nela Park.

Kitoje dalyje sudėta seni padargai naudoti 
namuose praeitų dešimtmečių bėgyje: gasiniai 
pečiai, grafofonai, pradiniai radio aparatai, fo
tografiniai aparatai. Telefonai išstatyta nuo 
pat pirmutiniųjų iki dabar naudojamų.

Seka: KOMUNIKACIJOS REIKMENYS: 
NUO ARKLINIŲ VEŽIMŲ IKI TRAUKINIŲ 

IR LĖKTUVŲ.

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

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

(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

PER TVORĄ
PASIŽVALGIUS

SLA. SEIMO BELAU
KIANT

Ištrauka iš Naujienų (ran
kovės) Gegužės 7 d.:

“Desperacijos apimti bendra- 
frontininkai, laimėję rinkimus, 
dabar deda visas pastangas 
pripakuoti SLA Scrantono sei
mą saviškiais delegatais. Tam 
tikslui pirmiau buvo sukelta 
$700.00, dabar yra vajus suda
ryti naują fondą iš $1,000.00. 
Ta suma bus sukelta, nes ben- 
drafrontininkus finansuoja šal
tiniai ir asmenys kurie tai pa
daryti lengvai gali.

“Tautiniai SLA. komitetai, 
veikėjai ir nariai jokių panašių 
šelpėjų neturi. Todėl Susivie
nijimo tautinių demokratinių 
tradicijų palaikymas priklau
so nuo Susivienijimo draugų- 
pasišventėlių.

“Stengkitės, kad Jūsų apie
linkėje kiekviena tautinė kuo
pa pasiustų į seimą tinkamą 
delegatą. Pagelbėkite tai pa
daryti silpnesnėms musų kuo
poms. Kelionę į Scrantoną su- 
rengkite-sutvarkykite automo
biliais. Sykiu važiuojant, ap
sieis pigiai.

“Scrantono tautiniai nusista- 
čiusieji veikėjai ir jų draugai 
prižadėjo paimti į savo namus 
bent 50 delegatų, kurie finan
siniai yra silpni....

“SVARBIAUSIAS dalykas y- 
ra: kad kiekviena tautinė kuo
pa turėtų savo atstovą Scran
tono seime, į kurį bendrafron- 
tininkai. Grigaičio ir Pruseikos 
palaiminti, rengiasi žut-butin- 
gai kovai.

“Bukite sargyboj savo Susi
vienijimo, ir saugokite garbę 
Amerikos Lietuvių nuo tų žmo
nių kurie po priedanga pažan
gos Amerikos Lietuviams yra 
milijonines skriaudas padarę.” 

Miss Ona Z. Orskiutė, 
Scranton, Pa.

SENIO CICILIKO RAUDA

Senukas Grigaitis Nau-nose, 
atsakydamas V. Sirvydui dėl 
jo pareiškimo kad “tautininkai 
gerbia minties laisvę”, nušne
ka:

“O mūsiškiai amerikiniai 
smetonininkai parodo savo 
‘gerbimą’ minties laisvės tuo, 
kad kiekvieną žmogų kuris ne
pritaria fašistiškai politikai, 
jie keikia ‘niekšais’ ir ‘išgamo
mis’.”

Jau kas geriau ir mokės kei
ktis ir šmeižti kaip tas pase
nęs žmogelis, bet jam nepatin
ka kada kas kitas jam į akis 
teisybę pasako. ________

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

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

"MARGUTIS” 
6812 So. Western Avė.

Chicago, III
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KONCERTAS BUVO 
DIDELIS IR PASEK

MINGAS

Naujas Portretas
I

IŠLENDA YLA IŠ MAIŠO

Clevelando 
eina dide- 
pinigų iš- 
labdarybės 
Schrembs 
katalikus

Katalikų Vajus
šiuo laikotarpiu 

katalikų diocezijoje 
lis vajus sukėlimui 
laikymui katalikų 
įstaigų. Vyskupas 
atsišaukia į visus
vyrus ir moteris remti šį dar
bą visomis išgalėmis.

ši diocezija išlaiko 28 kata
likiškas labdaringas įstaigas ir 
agentūras.

Katalikų labdarybės vajus 
prasidėjo Gegužės 15 ir baig
sis sekmadienį, Gegužės 22.

JUGOSLAVŲ DARŽELIS 
DEDIKUOTAS

Praeitą sekmadienį, didelė
mis ceremonijomis, tapo dedi
kuotas Jugoslavų Kultūrinis 
Darželis. Parade į Darželį da
lyvavo apie 5,000 jų tautos 
žmonių, organizuotų ir pavie
nių. šimtai buvo suvažiavę iš 
kitų miestų. Parado laiku ir 
Darželin nuvykus lijo, taigi
ceremonijos atlikta trumpos ir I 
paskiau visi gryžo į Slovėnų! 
salę programą išpildyti.

Iškilmėms buvo atsilankęs 
Ljubljanos burmistras iš Jugo
slavijos.

SUSIRGO A. GRIGIENĖ '
Praeitą savaitę susirgo žino

ma Clevelando veikėja Agota 
Grigienė. Yra po gydytojo 
priežiūra. Linkime jai greitai 
pasitaisyti.

savo 
laivo

Darželiui, o norėdama paremti 
Lietuvą aukauja Ginklų Fon
dui.

Per eilę metų bolševikai vi
sokiais budais Clevelando Lie
tuvius suvedžiojo ir rinko pi
nigus savo kromeliui palaiky
ti. Bet kada Lietuvos priešai 
pagrąsino musų tėvynei, ir jos

vardu sušaukti žmonės aukavo, 
tų prakalbų rengėjai papildė 
didžiausį prieš visuomenę nu
sižengimą šitaip žmonių jaus
mais žaisdami.

Gėda jiems pažiūrėti žmogui 
į akis, bet jie turi savo tarpe 
tokių kurie drysta jų darbus 
teisinti spaudoje. Vietinis.

AKRONE Jie nepešė
Balandžio 3 d. buvo sureng

ta protesto mitingas Akrone. 
Nuvažiavęs ten Dirvos redak
torius kalbėti, randa Clevelan
do “bendrafrontininkus” tenai 
šv. Petro parapijos salėje ga
tavai susėdusius scenoje neva 
Lietuvą “gelbėt”.... Redak- ■ 
torius agitavo aukauti Lietu-1 
vos rėmimui ir aukas siųsti tik 
Ginklų Fondui — ir Akrono 
komitetas pasiuntė per Konsu
latą Ginklų Fondui $24.50 — 
tos’ aukos jau paskelbtos spau
doje.

Kažin kur tie pinigai butų 
patekę jeigu “bendro fronto” 
agentėliai butų iš Akroniečių 
išvilioję....

Taigi, dabar tie smarkuoliai 
Lietuvos “gelbėtojai” nežino
dami kaip savo darbą prieš vi
suomenę pateisint nori prikal
bėti tamsesniems už save kad 
Lietuvai aukų siųsti nereikia. 
Matyt kam nors labiau aukos 
buvo reikalingos čia pat vieto
je ir jie jas sunaudoję negali 
pasakyt kam pinigus atidavė.

Darželio sąjunga rūpinasi 
Darželiu, ir visuomenė norėda
ma paremti Darželį aukauja

Praeitą sekmadienį, Lietuvių 
i salėje, didelė minia suėjus ati- 
, tinkamai parodė savo prijauti
mą tai Clevelando Lietuvių 

I darbuotojai kuri per virš 15 
metų su visais Lietuviais dar
bavosi muzikoje, visiems lygiai 

i pasitarnaudama ir pagelbėda- 
' ma, nereikalaudama nei garbės 
nei atlyginimo už tai. Tai Al
dona Vilkelienė-Jankauskaitė.

Ji, jauna mergaite būdama, 
; 1919 metais su tėvais atvyko 

į Clevelandą, tėvas Augustas 
, Jankauskas stojo dirbti Dirvos 
I administracijoje, ji lankė mo- 
! kyklas, studijavo muziką. Tė
vai yra gerai žinomi Mass. val
stijose, Lowell ir Lawrence 
miestuose. Aldona dabąr yra; 

I žmona Clevelandiečio laidotu
vių direktoriaus Nikodemo Vil
kelio.

Prie pilnos salės žmonių, vie- 
į tos Lietuvių muzikalės spėkos, 
kurioms Aldona daugiausia gel
bėjo, išpildė jos pagarbai pro
gramą, susidedantį iš dainų ir 
muzikos, ir tam tikslui pritai
kytas kalbas pasakė Dr. J. T. 
Vitkus, P. V. česnubs ir K. S. 
Karpius. Trumpai kalbėjo ir 
dėkojo visiems pati p. Vilke
lienė. Ji buvo apdovar.ota ke
letu bukietų gėlių.

Dainų programą atidarė Ly
ros choras, vadovaujamas J. 
Paltanavičiaus. Tai graži jau
nimo grupelė, kuri sudainavo 
keletą dainų gana sugabiai.

Po to sekė visa eilė solistų: 
Jurgis Mačys, Sofia Kučinskai
tė, smuikininkė Ona želvytė, 
jai akompanavo Charlotte Cow- 
ley; Petras Akiabs, Biruta žu- 
rienė, kuri paskambino pora 
savo piano kurinių ir akompa
navo kitiems solistams; Rožė 
Lukoševičiutė, Julius Krasnic- 
kas. šiedu dainavo ir solo ir 
duetą. Maža pianistė Mary Jo 
Bendleriutė gerai užsirekomen
davo prie piano. Jos tėvas, 
Juozas W. Bendleris, dainavo, 
ir buvo daugiau dainų: Stella 
Malonis, Jonas S. Urbonas, 
artistas dainininkas. Progra
mas baigta dvigubam kvarte
tui sudainuojant trejetą dai
nų: “Saulėleidžio Giesmė” (Va
nagaičio), “Lėk, Sakalėli” (č. 
Sasnausko) ir “Kuomet Muzi
ka Gaudžia” (H. Danks). šį 
kvartetą sudarė: Rožė Luko
ševičiutė, Stella Malonis, So
fia Kučinskaitė, Jeanette Jan
kauskaitė, Petras Akiabs, Juo
zas W. Bendleris, A. Kiela ir 
Julius Krasnickas.

Po progamo tęsėsi vaišės ir 
šokiai. Rep.

PIRMŲ POPIERŲ 
REIKALE

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

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
K. STONIS 

RESTAURANT 
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

Skanus Skilandžiai Pietums 
Visoki Lietuviški valgiai. 

6824 Superior Avė.

MIRIMAI

Olga Yakimčik
čia yra atvaizdas naujo Ba- 

sil E. Kalašnikovo piešto por
treto, Olgos Yakimčik, kuri 
yra Lietuvaitė, ištekėjus už 
Ruso, gyveno 4170 E. 143 St.

Kalašnikovo portretus gali
ma matyti išstatytus Hamburg 
American Line lange ant Euc- 
bd avė., kitus Clark’s Lake- 
wood Restaurante. Portretai 
sukelia didelio susidomėjimo.

I

(J IT Y rpHEATEĮį

“GENEROLAI BE KNYPKIŲ”
Pradedant Gegužės 19 diena, 

City Theatre, skersai gatvę 
nuo Hote! Cleveland, ant Su
perior avė., bus rodoma įdo
mus paveikslas, “Generolai be 
Knypkių” (guzikų). Tai nėra 
kariškas paveikslas, bet žmoni
ją pašiepiantis, pamokinantis 
dalykas. Už tą veikalą jo au
torius, Prancūzas Louis Per- 
gaud laimėjo dovaną. Kuriems 
nusibodo Amerikoniški paveik
slai pamatykit šį Prancūzišką, 
gausit gerą įspūdį iš tos tau
tos gyvenimo.

Į-JIPPODROMĮ7

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

šokiai ir gera muzika 
Penktad. ir šektad, vakarais.

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

JUOZAS KULIKAUSKAS
63 metų, nuo 889 E. 75 St., 
mirė Gegužės 17 d. Pašarvo
tas Jakubs Funeral Home. Lai
dotuvės šeštadienį, Gegužės 21, 
11 vai. ryto pamaldomis šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Liko brolis Pranas, dvi sese
rys. Buvo senas Clevelando 
gyventojas.

Laidotuvėse pasitarnavo Del- 
la Jakubs.

Paliko kitai Savaitei
Tūkstančiams Clevelandiečių 

taip patiko “The Adventures 
of Robin Hood” bėgyje pirmos 
savaitės, kad Hippodrome Te
atro vedėjai pasiryžo palikti 
tą filmą dar vienai savaitei.

Ši filmą pagaminta spalvo
se. Joje vadovaujamas roles 
turi Errol Flynn ir Olivia 
Havilland, su jais vaidina 
kitų žymių artistų.

šis veikalas pagamintas 
deliais kaštais, praleista 
du milijonai dolarių, daug mė
nesių laiko ir darbo, žinomose 
Warren Bros. studijose, ir pri
pažintas vienas iš geriausių 
paveikslų kelių metų bėgiu.

Dalykas einasi apie Anglijo
je viduramžiais pragarsėjusį 
plėšiką, Robin Hood, kuris su
organizavęs tokių kaip jis vy
rų gaują, kovojo prieš turtuo
lius ir sukčius ir šelpė biednus, 

i taip pat kovojo prieš klastin- 
! gą suokalbį nuversti nuo sos- 
, to Anglų mylimą karalių.

Rodymas bus paskutinę sa- 
I vaitę, taigi pasistengkit nueiti 
i į Hippodrome ir pamatyti.

De 
eile

di- 
net

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

7903-05 Superior Avė. , 
Atdara iki 2:30 naktį.
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NELAIMINGA MIRTIS
Gegužės 1 d. automobilio 

nelaimėje liko sunkiai sužeis
ta Rožė Hacker (Padegimaitė) 
ir jos vyras Juozas ir jauna- 
metis jų sūnelis, ir kiti kurie 
su jais tuo automobiliu važia
vo. Rožė likosi labiausia su
žeista, nes ji pajutus nelaimę 
norėjo apsaugoti savo vaiku
tį, kurį turėjo ant kelių.

Jie visi buvo nuvežti į ligo
ninę. Visi kiti po suteikimui 
pirmos pagalbos "sugryžo na
mon, bet Rožė liko ligoninėje 
ir išsikankinus iki Gegužės '13 
d. mirė. Jai paskutinį patar
navimą suteikė šv. Juozapo 
parapijos kunigas.

Palaidota Gegužės 16, High- 
land Park kapinėse, palydėjime 
dalyvavo daug žmonių.

Paliko nubudime tėvai, Ado
mas ir Rožė Padegimai, taip 
pat penki broliai ir viena se
suo. Reporteris.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

PADĖKA
širdingai dėkoju visiems gi

minėms, draugams, kaimynams 
ir pažystamiems už jūsų gilią 
užuojautą mano didelio nubu
dimo valandoje, kuomet netikė
ta mirtis pakirto mano myli
mą vyrą, Petrą.

Ištikus tokiai nelaimei, nu
stebau gavus tiek daug užuo
jautos ir draugingumo, dėl ko 
rodos mažiau ir skausmą ken
čia mano nubudus širdis.

Ačiū visiems kurie tik atlan
kė -šermenyse namuose, ir pa
lydėjo į kapines atiduodami 
paskutinį patarnavimą. Ypač 
ačiū mano mielam broliui Jo- 

j nui Višniauskui, kuris laidotu
vėms atvyko iš Rochester, N. 
Y. Ačiū mano mylimai drau
gei P. Vaičiūnienei, kuri kaip 
tikra sesuo gelbėjo ir ramino 
mus nubudusius. Ačiū Mote
rų Labdarybės draugijai, pp. 
Jokubauskams, Grigoniams ir 
Masiboniaus už dvasiškas gė
les — mišių korteles. Ačiū 
mano broliui, pp. Vaičiūnams 
ir mano darbo draugėms už gy
vas gėles. Ačiū Kun. E. šteig- 
manui už paskutinį patarnavi
mą mano vyro 
mą mirusio ir 
žančiaus.

širdingiausia 
bonui Kun. 
palaidojimą 
gomis ir už 
sisveikinimo 
graborei A. 
jos gražų patarnavimą ir užuo
jautą.

Nubudus šeima,
Barbora ir sūnūs Alfredas 

Jackai.

ligoje, atlanky- 
atkalbėjimą ra-

ačiū gerb. kle- 
Karužiškiui už 

bažnytinėmis apei- 
taip jausmingą at- 

pamokslą. Ačiū 
Jakubauskienei už

A.

TAUTININKŲ AUKOS 
PRIIMTOS

Cicilikų ir bolševikų kores
pondentai rašinėdami kad ne
reikalinga esą gelbėti Lietuvai 
siunčiant aukas, patys nejučio
mis pradeda išsikalbėti kad 
jiems visai nerūpėjo Lietuvos 
gelbėjimas kada jie rengė sa- 

1 vo prakalbas Clevelande Kovo 
27 d., Lietuvių salėje. Taigi, 

' draugučiai, pasakykit kam su- 
I naudojot tame mitinge surink- 
I tas aukas.

Kaip tik Lenkai pagrąsino 
1 Lietuvai užpuolimu, musų ‘ben- 
drafrontininka? pirmutiniai bė- 

i giojo organizuodami viešą pro- 
; testo ir Lietuvos gelbėjimo ir 
rėmimo mitingą.

Jie į savo pinkles priviliojo
1 ir negudrius porą ar tris kata
likų veikėjus.

Tautininkai buvo taip pat 
kviesti į tą “bendrą frontą”, 
bet žinodami komunistų ir so
cialistų šposus su visuomenės 
aukomis, atsisakė su jais tu-

I rėti reikalą.
Tautininkai veikėjai sušaukė 

savo posėdį aptarimui visuoti
no susirinkimo pagelbėjimui 
Lietuvai. Tuo tarpu gavo pa
tirti kad klebonas Kun. Vilku- 
taitis žada rengti prakalbas 
sekmadienį, Kovo 20, Lietuvos 
klausimu. Tautininkai tuoj nu- 

1 tarė prisidėti prie klebono su
manyto rengti masinio susirin
kimo.

Bet tą pačią dieną atėjo ži
nia kad Lietuva priėmė Lenkų 
ultimatumą. Tada klebonas at
šaukė savo .sumanymą rengti 
prakalbas parapijos salėje.

“Bendro fronto” prakalboms 
buvo paimta diena Kovo 27 d. 
Tautininkai, nematydami gali
mybės su kairiaisiai dėtis, nu
tarė rengti prakalbas Kovo 24.

Tos prakalbos, kaip žinote, 
įvyko, geros valios Lietuviai 
sudėjo virš šimtą dolarių Lie
tuvos parėmimui, ir dar gavus 
daugiau aukų iš šalies, sudary
ta $156.37 suma pasiųsta Lie
tuvos Ginklų Fondui per Lietu
vos Generalinį Konsulą Joną 
Budrį New Yorke. Tos aukos 
Konsulo atskaitoje pažymėtos 
ir Lietuvių laikraščiuose pa
skelbtos. Komitetas turi Kon
sulato liūdijimą-laišką apie tų 
pinigų priėmimą.

KUR “BENDRO FRONTO” 
AUKOS?

Kovo 27 d. ivyko plačiai iš
garsintos “Bendro fronto” pra
kalbos. Nors plakatuose buvo 
skelbiama “Lietuvos gelbėji
mas”, bet kai publika susirinko 
į salę, ir kai surinkta aukos, 
pranešta kad iš tų pinigų Lie
tuvai nebus duodama nei vie
nas centas, tik paaiškinta pub
likai jog kaštų busią $50. Su- 
aukauta $38. Kur tie pinigai 
padėta niekas nežino ir niekas 
atskaitų nematė. Tai tau ir 
Lietuvos -“gelbėjimas” ir “gel
bėtojai”!

Tautininkai protingai pasiel
gė kad su “bendru frontu” ne
susidėjo. Butų visas aukas tie 
draugučiai kažin kur nudėję, o 
visuomenė, kuri norėjo Lietu
vą paremti, butų buvus nu
skriausta.

LENDA YLA Iš MAIŠO
Kas atsitiko su dalimi tų $38 

surinktų Kovo 27 d. pradeda 
paaiškėti: cicilikų koresponden
tas pradėjo rašinėti kad jokių 
aukų Lietuvos Ginklų Fondui 
siųsti nereikia. Jie $10 iš tų 
pinigų paaukavę Lietuvių Dar
želiui, ir nori kad žmonės ty
lėtų. Kur dar $28? Supran
tama, dalis reikėjo užmokėti 
už salę, ir keli dolariai už pla
katus. Bet tai ne $28. Kur 
“bendras frontas” padėjo dar 
apie $10 ar $15? Kas tuos pi
nigus gavo? Aiškus dalykas, 
jeigu jie nematė reikalo siųsti 
nei dolario Lietuvai gelbėti tai 
nesiuntė niekur nei protestų ar 
Lietuvai užtarimo prašydami. 
Telegramų siųsti tikrai niekur 
nereikėjo, nes buvo jau po ul
timatumo ir karas negręsė.

Jie buvo pasikvietę ir kitų 
tautų kalbėtojus prijaučian
čius Lietuvai. Jeigu tie žmo
nės žinotų kaip musų “bend
ras frontas” Lietuvą “gelbsti”, 
jie tikrai pavadintų mūsiškius 
išgamomis.

Prirodinėdami kad Lietuvai 
aukų siųsti nereikia dar nepa
sakot kur padėjot iš žmonių 
surinktus pinigus.
•JmJ**J*»2**J»*J**% »*♦ **♦ ♦** *** »4« ****** ****** ******************

Įkas Nori -w'
£ Būrimo kortas, naujo išlei- .% 

dimo su išspausdintais Lie-f 
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KUR VISI EINA - 
AKRONE

Pas Garyoną, pas Garyonų 
Rasit Dzūkų ir Žemaitį, 
Kalakutų ir Aukštaitį; 
Rasit ten jus katalikų, 
Tautininkų, bolševikų.
Nes Garyonas jiems patinka.

Ten visi dabar užeina, 
Savo mintis apsimaino;
Ten kur už teisingų kainų 
Gauni alaus ir vyno.
Kad smagiau būt ant krutinės, 
Kad nebūtum nusiminęs — 

Eikit, broliai, pas Garyonų, 
Šių dainelę pasiskaitę, 
Ar sušalę ar iškaitę. 
Gavę alaus arba vyno 
Ten dalykų daug sužino, 
Ir visi atsigaivina.

Netoli: tik ant Wooster stryto, 
Jo vietelė ištaisyta ir visiems 

atidaryta.
Pas Garyonų mes suėję, 
Busim labiau sustiprėję, 
Vienas kitų pamylėję.

Lai gyvuoja mus Garyonas, 
šaukia Dzūkas ir Žemaitis, 
Kalakutas ir Aukštaitis. 
Eisim pėksti ir važiuoti, 
Biedni žmonės ir bagoti, 
Pas Garyonų paulioti!

560 Wooster Avė. Akron, O.

DIRVOS PIKNIKO
DOVANU KUPONAS

Dirvos piknike Birželio 5 d. Naujos Parapi
jos sode atsilankiusieji gaus įvairių dovanų. 
Taupykit šiuos kuponus ir atsivežkit į pik
niką. Kurie pirks įžangos tikietą tų kupo
nai bus priimti ir bus panaudoti laike dova
nų išdalinimo. (Kuponai nebus priimami 
iš tų kurie neturės pirkę tikieto už 25c.)

• KUPONAS • =

Daugiau 
surinksit 
šių kuponų, 
daugiau 
progų 
turėsit 
dovanų 
gavimui.

DIRVOS Metinis PIKNIKAS

Sekm. Birželio-June 5, 1938
Naujos Parapijos Sode

18022 Neff Road prie Lake Shore Blvd. East

E • Negeras nėjimui j piknikui.
Geras gavimui pikniko dovanų. E

'jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim"

Pirkit Sau Reikmenis Dabar
IR TAUPYKIT PINIGUS

Puikiausios Naujos Prekės už specialiai numažin 
tas žemas kainas

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

arba marškiniai 3 už $1 
Gražus šilkiniai

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

3 poros 50c 
$1

69c

Naujos Pavasarinės 
Skrybėlės 1.95 ir 2.95 

visų vėliausių pavidalų ir 
stilių

V aikams
K & E SKALBIAMI SIUTAI 

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

2 už
Ilgos Kelnaitės ................

Ekstra Speciali
VYRAMS VILNONIAI
SIUTAI __ $ią.5O
Verti iki $25.00

1.00
1.00
1.50

1.00
1.95

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

THE KRAMER & REICH CO

Kampas Giddings Rd.7002 Superior Avė

NAKTINIS SIRGIMAS
reikalauja greitos akcijos 

TELEFONU
• Be telefono, jus suaikvojat brangų savo laiką 
bėgant j kampinę krautuvę arba iki pribudinsit 
kaimyną patelefonavimui daktarui. Kuomet iš
einat tuo reikalu, susirgęs asmuo lieka be prie
žiūros. Saugumo delei, turėkit savo namuose 
telefoną. Jo praktiškumas kasdieniniuose rei
kaluose pateisina jo mažus kaštus, ir nelaimėse 
jis vertas aukso tiek kiek pats sveria.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.
Kiekvienam Reikalinga Telefonas
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

AKRON, OHIO

Visokios Žinutės

AR CLEVELANDAS 
GALI TURĖT GERAS 

MOKYKLAS?

Už AUKAS NUPIRKTA 
10,000 ŠAUTUVU.

KAUNAS, Gegužės 10. Kraš
to Apsaugos Ministras Genero
las Raštikis pareiškė spaudai 
kad Ginklų Fondo lėšomis nu
pirkta 10,000 šautuvų, dar liko 
810,738 litų, kurie taip pat bus 
sunaudoti apsaugos tvirtinimo 
reikalams. Už aukas nuošir
džiai dėkoja visiems autokoto- 
jams. Ta pačia proga Minis
tras pareiškė kad greit įves ka
rinį parengimą visose Lietuvos 
aukštosiose mokyklose, kad rū
pinamasi savo karo pramonės 
ir karo laivyno steigimu, kad 
stiprinama priešlėktuvinė ap
sauga.

SUSITARIMAS SU LENKIJA
KAUNAS. — Gegužės 11 d. 

užtvirtinta susitarimas su Len
kija susisiekti vandens keliais. 
Lietuva išsiderėjo geras sąly
gas. Plukdant mišką Lietuvos 
vandenimis, sielius varys Lie
tuviai sielininkai, kurių dides
nius kiekius lydės tik vienas 
Lenkų palydovas. 
Lietuvos 
darbas ir

Tokiu 
darbininkams 
uždarbis.

budu
teks

dovanomis. K. Prospaliau- 
orkestras griežė Lietuviš- 
ir Amerikoniškus šokius, 
svečiai linksminosi gražiai

didumo 
norime 
kurios

veik be įrankių savo darbo atliki
mui. Clevelando mokyklos duoda 
biznio kursus, bet mokyti rašoma 
mašinėle ir kitais budais nėra rei
kalingų padargų. Reikmenis įsigy
ti mokykloms beveik neįmanoma. 
Milijonai dolarių atitraukti kasmet 
iš mokyklų biudžeto yra tų visų 
trukumų kaltė.

Šiandien mokyklos operuoja biud
žetu kuris yra $4,000,000 mažesnis
negu buvo 1930 metais.

Taigi, nėra ko tikėtis gauti ką 
nors be nieko. Negalima duoti
1930 metų mokslo šiądien už 1937
metais gaunamą pinigų dalį. Jeigu 
mokame $4,000,000 mažiau už mok
slą, tai gaunam mokslo už $4,000,-

000 mažiau.
Clevelando balsuotojai turės nu

spręsti ar jie nori savo vaikams 
tinkamo mokslo, turi pasirūpinti 
kad mokyklos turėtų reikalingus pi
nigus.

Clevelando gyventojai turės nu- 
sprsęti ar jie nori savo vaikams 
Clevelando Publie Mokyklose tokio 
mokslo kokį duoda kitų miestų mo
kyklos.

—Local 279 A. F. of T.

j DFJLLA C. JAKUBS
; (JAKUBAUSKIENĖ—Lai sn uotą Laidotuvių Direktore) 
• Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
: Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.
į LITHUANIAN FUNERAL HOME
S 6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

AMERIKOS ŽYDŲ LAIKRAŠ
ČIAI PRIEŠ LIETUVĄ

KAUNAS, Gegužės 10. — 
Iš ateinančios į Lietuvą Ameri
kos žydų spaudos matyti kad 
Lietuva kaltinama ekonominiu 
žydų persekiojimu, kad Lietu
voje žydai išstumiami iš nuo 
senovės užsimtų ekonominių 
pozicijų. Į tai Lietuvių spau
da nurodo kad Lietuvoje pra
monė ir prekyba nuo 50 iki 70 
nuošimčių dar ir dabar yra 
žydų rankose, todėl jei Lietu
viai bardo taip pat eiti į preky
bą ir pramonę tai čia nieko 
nėra baisaus.

STEIGIA 
FONDĄ

KAUNAS. — Valstybės Tau
pomose Kasose atidaryta Lie
tuvos Karo Laivyno Fondo ei
namoji sąskaita. Lietuva, tu
rėdama savo uostą, iki šiol te
turėjo vieną nedidelį juros ap
saugos laivą, ‘Prezidentas Sme
tona’, kas krantų apsaugai bu
vo visiškai nepakankama. Fon
do tikslas yra’ sukelti daugiau 
aukų ir įkurti kiek tvirtesnį 
karo laivyną.

KARO LAIVYNO Puišiai dėkoja savo 
ir visiems svečiams 
sukaktuvių paminėji-

yra seni Akrono gy- 
Dirvos ir kitų Lietu- 

laikraščių skaitytojai.

GLAUDUS BENDRADARBIA
VIMAS SU VISU KRAŠTU

PANEVĖŽYS, Gegužės 8. — 
Ministras Pirmininkas Kun. Mi
ronas čia įvykusiame tautinin
kų suvažiavime pareiškė kad 
vyriausybė sieks glaudžiai ben
dradarbiauti su visu kraštu, 
stiprins krašto ekonominę pa
dėtį ir kultūrinę akciją, steng
sis sureguliuoti valstybės ir 
bažnyčios santykius eliminuo
jant partinį elementą.

ĮSIGALIOJA NAUJA 
KONSTITUCIJA

KAUNAS. — Gegužės 12 d. 
įsigaliojo nauja Lietuvos Kon
stitucija. Valstybės Preziden
tas Smetona iškilmingame Sei
mo posėdyje pasakė atitinka
mą kalbą tautai peržvelgda
mas Lietuvos konstitucinio gy
venimo raidą. Naują Konsti
tuciją apibudino kaip giliai de
mokratišką, lygiomis vertinan
čią žmones, jų dvasines ir me
džiagines gerybes greta pilie
čių teisių, iškeliančių jų pąrei- 
gas valstybei. Prezidentui ir 
Vyriausybei sukelta ovacijos, 

I gauta daug organizacijų ir pi- 
; liečiu sveikinimų.

Gegužės 7 d., p-lės Violos 
Puišaitės pastangomis, tapo su
rengta 25 metų vedybinio gy
venimo paminėjimas jos myli
miems tėvams, Kaziui ir Mag
dalenai Puišiams. Dalyvavo 
daug svečių juos pagerbti, ku
rie apdovanojo Puišius įvairio
mis 
s ko 
kus 
Visi
ir pavyzdingai.

Ponai 
dukrelei 
už tokį 
rną.

Puišiai 
ventoj ai, 
viškų
Jie dabar palei Akroną turi 
didelę ūkę, kurią veda pavyz
dingai. Turi užaugusias dvi 
dukteris, Marę ir Violą, Ši pas
taroji tarnauja Akrono banke 
kaip sekretorė ir yra pavyz
dinga Lietuvaitė. čia gimus 
ir augus, gražiai kalba ir rašo 
Lietuviškai.

Pokilyje dalyvavo svečių ir 
iš kitų miestų: p. Petrušoniai 
iš Detroito, S. Sireičikai su 
dviem dukterim, sunum ir žen
tu iš Canton, O., brolis Ignas 
Puišis su žmona iš Kent, O-, 
brolis Vincas Puišis iš Barber- 
ton, O., B. Brusteriai iš Mor- 
land, O., E. žilingevičiutė iš 
Clevelando. Kiti svečiai buvo 
vietiniai.

Prieš 25 metus Puišiai atvy
ko čia iš Cambridge, Mass., kur 
apsivedė prie

Iš Lietuvos 
Siesikų par., 
mergės aps.
šiene, po tėvais šakalaitė, pa
eina iš Skuodo par., Telšių ap.

Linkime pp. Puišiams ir to
liau sveikai ir laimingai gyven
ti.

Kaip galima turėti geras mokyk
las? Atsakanti įrengimai, sugabus 
vadovavimas, švarus, patogus kam
bariai, ir pagaliau svarbiausia, am
bicingos ir gerai išlavintos moky
tojos.

Ar Clevclandas turi geras mokyk
las? Kaip šio miesto mokyklos ly
ginasi su kitų tokio pat 
miestų mokyklomis? čia 
paminėti keletą ypatybių 
liečia musų mokyklas.

Gaunamų taksų dalis Clevelan
do mokyklų išlaikymui nuolat buvo 
mažinama, tuo gi tarpu sumos pi
nigų naudojamų vedimui apskrities 
ir miesto valdybų reikalų nuolat 
didėjo mokyklų sąskaitom

Clevelando mokyklose kiekvieno
je klasėje yra daugiau mokinių ne
gu kitų miestų mokyklose, su ma
žomis išimtimis. Dėl to mokyto 
jos negali kaip reikia darbuotis su 
savo mokiniais ir duoti kiekvienam | 
atitinkamą dėmesį. Nauda kokią j 
mokinis gauna iš savo klesų dau
gumoje priklauso nuo to kiek mo
kytoja gali skirti mokiniui laiko. 
Retai kur mokyklose Suvienytose 
Valstijose padėtis yra blogesnė ne
gu Clevelande.

Ne tik kad pravesta sumažintas 
mokytojų skaičius, kuomi kiekvie- . 
nai mokytojai nuskirtas mokinių : 
skaičius pasidarė didesnis, bet su- I 
mažinta ir lėšos reikmenų pirkimui, , 
taip kad mokytoja klasėje likus be-

rin nri ■ ei fti i į »Trri ■ r y

Kun. Krasnicko. 
K. Puišis paeina 
Meilūnų k., Uk- 
Magdalena Pui-

DARBININKĄ 1 PATENKINTI 
NAUJĄ LIETUVOS 
KONSTITUCIJA

KAUNAS, Gegužės 10. — 
Darbininkų Atstovai Darbo Pu
mose pasiuntė valstybės Prezi
dentui Smetonai, Ministrui Pir
mininkui Kun. Mironui ir Sei
mo Pirmininkui šakeniui svei
kinimus reikšdami pasitenkini
mą naująja konstitucija, kuri 
įsigaliojo Gegužės 12 d. '

140 JAUNESNIŲ 
LEITENANTŲ

KAUNAS, Gegužės 13. — 
Karo Mokykloje, dalyvaujant 
Prezidentui Smetonai, Minis
trui Pirmininkui Kun. Mironui, 
Seimo Pirmininkui šakeniui, 
Vyriausybei ir Kariuomenės 
Vadovybei, 140 kariūnų, bai
gusių kursą, išleista jaunes
niaisiais leitenantais.

Gegužes 14 d. Nepaprastoji 
Seimo Sesija, priėmus eilę įs
tatymų pakeitmų bei papildy
mų, Prezidento aktu uždaryta.

GEGUŽĖS 7 d., p-lei Evai: 
Kazlauskaitei tapo surengta 
apdovanojimo vakarėlis (show- 
er party), rengiantis jai ište
kėti. Svečių buvo daug jos 
jaunų draugių ir draugų ir 
šiaip svečių iš Clevelando.

Eva Kazlauskaitė 
Onos Kazlauskienės, 
kuopos pirmininkės, 
ka už plačiai žinojo
Igno Tcrmėno, vestuvės įvyks 
Gegužės 28 d.

DELEGATAS. S.L.A. 354 
kuopa į seimą, kuris atsibus 
Scrantone, Pa., išrinko delega
tu gerą patriotą Lietuvį, 
pasidarbavusį 
zą Ramošką, 
priderančiai 
kuopą.

Gegužės 8
dienoje, šie Akrono Stasiai ap
vaikščiojo savo vardo dieną: 
Tamošauskas, Alekna, Rodavi- 
čius, ir Dirvos skaitytojas iš 
Canton, O., Sireičikas.

Kalnas.

yra duktė 
SLA. 354

Ji ište- 
jaunuolio,

MIRĖ PROFESORIUS 
PETRAS LEONAS

KAUNAS. — Gegužės 12. 
mirė žymus visuomenininkas ir 
mokslininkas, Vytauto Didžio
jo Universiteto profesorius Pe
tras Leonas. Velionis aktyviai 
kovojo su carizmu prieškari
niais laikais, o nepriklausomoje 
Lietuvoje nenuilstamai dirbo 
visuomeninį darbą. Savo lai
ko buvo Ministru ir V. D. Uni
versiteto Juridinio Fakulteto 
Dekanu.

SPORTININKAS LIUBINAS 
VYKSTA Į LIETUVOS 
TAUTINU OLIMPIJADĄ

NEW YORKAS, Gegužės 14. 
— Teko patirti kad Amerikoje 
pagarsėjęs sportininkas, Pasau
linės Olimpijados Berlyne daly
vis, Lietuvos Pranas J. Liūdi
nąs Birželio 3. švedų-Amerikos 
linijos laivu “Kungsholm” iš
vyksta į Lietuvą dalyvauti Lie-' 
tuvos Tautinėje Olimpijadoje ir į 
pasisvečiuoti. 1936 metais p. 
Liubinas lankėsi Lietuvoje su 
savo šeima ir gautais Lietuvo
je įspūdžiais labai patenkintas, 
kad ryžosi ir šiais metais dar 
kartą aplankyti savo tėvų šalį.

SLA. labui,
Pasitikime 
atstovaus

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

APDRAUDOS REIKALE Į
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- Ę 

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

P. P. MULIOLJS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Katate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =

iiiiiiiiHiiiiniiiiimiiHiiiiiiiiMuiiiiHimiiiiiniiiim iiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinr

m

Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

S'

• •

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2313
N. A. IViLKEl.lS JURGIS ARIJUI KAS

Savioiukas . , Vedėjas
i 
L—

-------------------------------------------- —

ATGAUK SAVO 

SVEIKATA 
Jeigu kenčiate nuo 

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

Skyrius Vaikam ir Moterim

Van Buren Urology Clifiic
SUPERIOR BUILD1NG

311 Superior Avė. N. E. 
(Skersai Publie 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

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuotojas 

ir
Visoks

Maliavotojas 
aptaisymas apie 
namus.

visai prieinamos -Kainos
9114 St. Clair Avenue

Telef. MUlberry 0744

daug
Juo- 
jisai 
savo

d., šv. Stanislovo

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

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

Telef. CEdar 0019. 
811)6 Melrose Avė.

ir

a

“Moderniškas” šaldymas reiškia

JIEGA ŠALDYMAS
Daugiau negu 10,000,000 moterų Amerikoje turi savo namuose 
Elektriškus Šaldytuvus. Jos žino kad Elektriškas Refrigeraicrius 
yra taip reikalingas virtuvėje kaip elektros šviesa — ir taip lygiai 
saugus, švarus, ir užtikrintas kaip elektros Šviesa, taipgi. Jos ži
no kad moderniškas Elektra Šaldymas yra JIEGA ŠALDYMAS 
— kad Elektriškas Šaldytuvas turi jiega išpildyti kiekvieną reika
lavimą, net pačiame karščiausiame ore! Jos žino kad Elektriškas 
Šaldytuvas taupo laiką, vargą, darką, maistą ir pinigus — kad jis 
pats už save užsimoka. Jcs taip pat žino kad ir jų3 taipgi tu'ėtu-

E. 79th ST. GARAGE
General Auto Repairing 

Lietuviai, atsilankykit pas 
mus — pataisymams ir 

aliejaus pakeitimui. 
Parvežam sumuštus karus.

1238 East 79th Street 
Telef. ENdicott 2887 

O. Tullar, sav. (20)

HARRY HARVEY
Moving—Storage

LOCAL ir LONG DISTANCE 
MOVING

Parduodame pas mus likusius 
Rakandus Storage Furniture 

visai žema kaina.

BLvd. 1233
18624 Lakewood Avė.

Lakewood

I BALDŲ TAISYMAS 
IR NAUJ1N1MAS

SPECIALIAI 2 šmotų_ sėt# ap
dengtam 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. H End. 6519 
6905 St. Clair Avenue

i _______.
į. ^.4.4. ++*><-

nigus. Didesni kabinetai už tą kainą. Daugiau talpos. Daugiau paga
mina ledo šmotelių. Greičiau atvėsina. Smarkiau šaldo. Geresnės iš
vaizdos. Puikesnio styliaus. Didesnio grožio. Jie naudoja mažiau elek
tros, ir elektros kaina yra žemesnė. Isigykit sau Elektrišką Refrigerato- 
rių dabar!

THE ELECTRICAL LEAGUE
MIDLAND BUILDING • PROSPECT 5522

AN ELECTRIC REFRIGERATOR PAYS FOR ITSELF

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENJ. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

E V A ’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

:

i
EVA PETRAITIS

6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

| LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA Į

1 NEW DEAL BAKERY I
| PRANAS KUNCAITIS, Savininkas | 

| 4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh. 3227 ==

| DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO. |

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius == 
S Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nami

niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatom tiesiog į namus, j jūsų maisto parduotuves ir visur.

| visada klauskit NEW DEAL DUONOS |
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Laikas Rūpintis Siuntimu Sportininkų Į Lietuvą

INVITATION TO 
LITHUANIA

BASEBALL

atstovų į

nustatyta 
kitos ko-

Clevelando Lietuviai jau per
nai pasireiškė už siuntimą sa
vo kolonijos sporto 
Lietuvą šią vasarą.

Kai šymet tapo 
Olimpijados laikas ir
lonijos pradėjo ruošti savo at
stovus į Tautinę Olimpijadą 
Kaune, pasirodė kad ir mums 
Clevelandiečiams negalima il
giau snausti.

Šiaip Clevelandiečių į Lietu
vą jau išsirengė ir musų kolo
niją tinkamai atstovaus. Ren
giasi važiuoti dar ir daugiau. 
Taigi Kaune ir 
suose kampuose 
diečių.

Tačiau, jeigu

Lietuvoje vi- 
bus Clevelan-

Pirmutinėje

Tautinėje Oiimpijadoje šymet 
nebūtų Clevelando Lietuvių at
stovų mums butų sarmata.

Sarmata todėl kad sportinin
kų tinkamų į Olimpijadą vykti 
mes turim keletą, bet patys ne- 
sirupinam juos išrengti ir iš
lydėti.

Dirvos atstovas buvo atsilan
kęs pas vieną plačiai žinomą 
Clevelando šeimą, kurių sūnūs 
yra pragarsėjęs lengvos atleti
kos sporte visoje valstijoje.

Kalbam apie Juozą Prokopą, 
Prokopų sūnų nuo Ansel Road.

Kaip iš pasikalbėjimo su po
nia Prokopiene išrodo tai Juo
zas (žinomas Joe Prokop) su
tinka važiuoti į Lietuvą.

Šis jaunas garsus Ohio vals
tijoje atletas sudarys Lietuvo-

je nepaprastą kompeticiją ne 
tik Lietuvos sportininkams bet 
ir iš' Amerikos ir iš kitų pasau
lio dalių atvykusiems i Olim- 
pijadą.

Clevelando Lietuviai privalo 
stoti į pagalbą vietiniam Lie
tuvių Sporto Klubui suruošti 
Juozui JProkopui išleistuves, ir 
jei galima parūpinti daugiau 
pinigų kad galėtų nuvažiuoti ir 
kitas tinkamas sporto atstovas 
iš musų didelės kolonijos.

Kurie tėvai sutiktų savo sū
nų į Lietuvą leisti susižinokit 
su Dirvos Redakcija arba su 
Lietuvių Sporto Klubo pirmi
ninku J. K. Venslovu.

Sportininkai į Lietuvą išva
žiuot turės kada apie Liepos 1 
dieną. Rep.

as

BĖDOS-VARGAI SU 
ŠELPIMU

GAVO 38 MILIJONU 
DOLARIŲ

and can’t imagine hovv she’ll ever 
find entertainment vvith sueh scen- 
ery.
vvhen they return, she’ll say, “Avast 
thar
vvindbreakers, pull up the riggins 
and see something you’ll ne’re *or- 
get.”

Likę all the other visitors,

you lubbers, get into your

Pereitą žiemą ir miestas ir 
apskrities valdyba prašydami 
daugiau taksų iš žmonių, priro
dinėjo kad gavę tuos taksus 
turės iš ko šelpti miesto bied- 
nas šeimas.

Bet tuoj po nubalsavimo pra
sidėjo ta pati istorija: pinigų 
nėra, biednieji negauna savo 
pašalpų, Ohio valstijos legisla- 
tura raginama parūpinti pini
gų iš valstijos ineigų, ir taip 
vieni nuo kitų stumia.

Clevelande yra apie 75,000 
pašalpomis palaikomų asmenų.

Pereitą pirmadienį į miesto 
tarybos salę susirinko apie po
ra šimtų tų pašalpas negaunan
čiųjų ir ten apšaukė “sėdėjimo 
streiką”: pradėjo sėdėti ir nei
ti laukan, iki šelpimo reikalas 
nebus rimtai išspręstas.

žinoma, jie suagituoti ir nu
vesti ten radikalų ir komunis
tų, kurie nori nerimą kelti.

Bet kada miesto valdyba ar 
apskrities valdyba ar valstija 
tinkamai žiūrės pašalpų tieki
mo tada tie žmonės neis ten 
sėdėti.

šiomis dienomis Ohio valsti
jos legislatura nuskyrė komi
siją tyrinėti Clevelando skan
dalingą šelpimo klausimą: ko
dėl taip daug žmonių reikalau
ja pašalpų, ir kitus visus rei
kalus surištus su pašalpų tei
kimu, pinigų skirstymu ir tt.

Pirmadienį, visi buvę depo- 
zitoriai uždaryto Union Trust 
Banko gavo 38 milijonus dola
rių pinigų. Arti 100,000 as
menų pasijuto su šimtais ir 
tukstančias dolarių kišeniuose.

Vieni ėmė čekius, kiti juos 
keitė į pinigus. Ir štai pasi
taikė kad kai kuriuos plėšikai 
ir apvogė, atimdami viską.

Prie kitų pradėjo sukti viso
kie agentėliai bandydami jiems 
ką nors įsukti, ar pinigus išvi
lioti.

Kiti pasidėjo tuos gautus 
čekius ten pat atgal į naujai 
perorganizuotą Cleveland Bank 
of Commerce?

Lietuviams patartina pasidė
ti savo čekius į Lietuvių Tau
pymo ir Paskolos Draugijos 
kasą, čia pinigai taip pat už
garantuoti 
kuose.

Apsisaugokit sukčių kurie 
skubina siūlyti jums ką nors 
pirkti.

Kandidatas i Ohio Val
stijos Leitenantus- 

Gubernatorius

Paskolos Draugijos

kaip ir visuose ban-

• TAIKOSI. Gubernatorius 
Davey ir Cuyahoga Demokratų 
vadas Gongvver turėjo pasikal
bėjimą. Jiedu matyt nori su
sitaikyt ir ateinančio rudens 
rinkimuose dirbti išvien. Tas 
dar labiau nužemintų Demo
kratus Cuyahoga apskrityje 
jeigu jie rems Davey.

Dėl Radio Programo
Kaip jau žinoma, Chicagos 

Lietuvių Pirmyn Choras Ge
gužės 28 d., prieš iškeliavimą 
į Lietuvą, duos Amerikos Lie
tuviams radio programą per 
NBC tinklą. Clevelande tame 
tinkle ineina stotis WTAM.

Dirvos redakcija padavė pa
klausimą WTAM stočiai ar ji 
galės tą programą perduoti tuo 
laiku — 1:30 iki 1:45 po pie
tų. Atsakymą paskelbsime.

Jeigu ta stotis tuo laiku bu
tų užimta vietiniais skelbimais 
tada Clevelandiečiams teks tą 
programą gauti per kitą kurią 
didelę stotį kuri ineina NBC 
tinklan.

IŠVYKSTA LIETUVON
Cle-Ketvirtadienį apleidžia 

velandą ir Gegužės 21 d. laivu 
Nieuw Amsterdam išplaukia į 
Lietuvą šie žinomi Clevelan- 
diečiai: Lillian Braziutė, Jono 
Brazio duktė, Jieva Baltrušai
tienė, Teofilė Pauliukevičienė 
ir Marcelinas Žitkus.

SVEČIAS Iš ROCHESTER
Clevelande vieši Jonas Viš- 

niauskas, iš Rochester, N. Y., 
dalyvavęs laidotuvėse savo se
sers vyro Petro Jackaus.

Višniauskas yra Dirvos skai
tytojas ir geras Lietuvis pat
riotas. Apsilankė Dirvos re
dakcijoje, Lietuvių Kultūrinia
me Darželyje, ir pas gimines.

Jei sąlygos leis, žada apsi
gyventi Clevelande.

GEGUŽINĖ NAUJOJE PARAPIJOJE GEG. 28

18022

oras 
ras- 
pra-

SEKMADIENI, GEGUŽĖS-MAY 
29 d., visi trauksime į gražų NAU
JOS PARAPIJOS SODĄ, 
Neff Road, kuris ypatingai dabar,
pavasario laiku, gražiausia pasipuo
šęs. Ten žaliuoja ir žydi skirtingi 
medžiai ir medeliai, ten žydi-mar- 
guliuoja kvepiančios gėlės, ten 
maloniausias kokį žmogus gali 
ti pavasario laiku. Gegužinės 
moga bus įvairi.

Kortų lošėjams bus duodamos 
dovanos prie kiekvieno stalo. Bus 
ir kitokių lenktyniavimų: mergai
tėms, bernaičiams ir moterims, visi 
gabiausi gaus skirtingai • dovanas.

LAIMINGIAUSIA ypata laimės 
įžanginę dovaną — “ELECTRIC 
ROASTER”, kurį kiekviena šeimi
ninkė norėtų turėti.“ ‘ __  ---------
galima matyti I. ŠAMO BRANG- 
MENŲ krautuvėje, 6704 Superior 
Avė.

“U n i t e d vve 
Stand, Divided 
we Fall.” This 
is an adage 
that has been 
profitably used 
and misused by 
anyone from a 
racketeer to the 
greatest of lead- 
ers in history.

I really believe that never in the 
existence of the Lithuanian Hall 
vvas this rule so vvell proven, 
lašt Sunday.

Well proven, because of the co- 
operation of all factions, in a unit
ed effort to pay tribute to Mrs. 
Aldonna Wilkelis. It vvas a beauti- 
fully arranged program of diver- 
sified entertainment given by the 
talented, their vvay of shovving ap- 
preciation for past favors. This, 
plūs a full-house attendance, at- 
tracted by the dual purpose . . . 
good entertainment and a non-sel- 
fish reason, spelled success.

This occasion and the first days 
of the Polish-Lithuanian crisis are 
the only times I have seen such 
elose harmony and good-fellovvship 
displayed. The first, due 
fact that a crisis alvvays 
people, the second, paying 
to an unselfish person.

• Deserving —
It would be

hardy to stiek one’s neck out to 
compliment any one or tvvo persons 
that appeared on the program. Būt 
one, as the applause of the audience 
admitted does deserve personai men- 
tion. That person is little 
Jo Bendler, for her excellent 
ing. Why not? Mary Jo 
tvvo very difficult seleetions
none-too-good piano in a very 
rųendable

vvith it after the party 
Well, here’s another one 

truly has been searching 
for nigh onto five years

to the 
unites 

respect

harmful and fool

manner.

Mary 
piano- 
played 
on a 
com-

• You’ve heard —
Of prospectors hunting for gold 

for tvventy or thutty years, afore 
finding any, haven’t ya? If you 
haven’t undoubtedly you’ve heard 
of the time Paw hunted for hours 
for his lošt collar-button, only to 
come up 
was over.
— yours 
this city
for a Lithuanian giri, only to find 
her lašt week. Reason for the long 
search — my womanly curiosity — 
object, Miss Mitzie Salasevice — 
results, much likę 
she’s been married 
of my five year 
get the jug.

• Bunched bits
I vvonder if my seeretary, Em 

Zilen will profit by being class 
prophet, I vvonder? Perhaps she 
can go to Nevv York next year and 
hang out a shingle at the exposi- 
tion . . . “Mad-Em” I mean “Madam 
Strau de Beau,” — “Have your 
fortune(s) told here”.

Saw the two Raymond sisters, 
Connie and Natalie at the concert 
Sunday. From vvhat one reads of 
ancient times, these girls would 
make most impressive characters in 
a stage produetion of the Vikings. 
Both are natūrai blonds, stately of 
stature and determined of mind.

Bertie Skodis of 7602 Redell Avė., 
isn’t a vietim of the “Dippsy Dood- 
le”
love bug.” Recessions, 
holds no scare for she 
ject of her affliction, 
fections, Mr. Al Bush. 
be wed the middle of

So summing everything up, me- 
thinks that “Worse than not having 
the money to go anyvvhere is to 
have the money and not be invited.”

the collar button 
for the lašt three 
search. Watson,

Fellow Lithuanians!
This year Lithuanians all over 

the vvorld are joyfully celebrating 
the 20th anivers.ary of the recover- 
ed independence of Lithuania. On 
this occasion Lithuania is prepar- 
ing to hold a series of "estivities 
of various kinds. There vvill be 
song, plays, sport and other fes- 
tivals. The Lithuanian Tourist As- 
sociation invite all their fellovv Lith
uanians living beyond the frontiers 
of Lithuania to visit their mother 
country during 1938, to take part 
in all these festivities and to re- 
joice vvith us in the progress vvhich 
the free Lithuanian nation has made 
since it regained its independence.

The cultural and economic pro
gress of Lithuania, the beauty of 
her landseape and the sincere vvel- 
come of your fellovv countrymen 
vvill ensure you pleasant holidays 
and vvill leave you unforgettable 
impressions. Your coming to Lith
uania vvill not only give us nevv 
strength and energy in the tasks 
vvhich vve have before us, būt we 
also 
land 
and 
may

Renevving acųuaintance vvith one’s 
motherland brings a sort of reju- 
venation, gives one nevv life, there- 
fore the Lithuanian Tourist Associa- 
tion, vvishing to give Lithuanians 
living abroad the oportunity of be- 
coming better acquainted vvith the 
vvhole of Lithuania, is organizing 
a series of excursiions during the 
summer, the aim of vvhich 
to shovv the most beautiful 
most characteristic parts 
country. The dates of the
excursions vvill be announced in the 
press i 
desire 
spend 
or in 
beauty 
may obtain all desired information 
by vvriting to the Centrai Bureau 
of the Lithuanian Tourist Associa- 
tion, Laisvės Alėja 14a, Kaunas, or 
to any of the branches of the As- 
sociation in larger tovvns.

This anniversary year is the best 
occasion to visit your motherland. 
Welcome to independent Lithuania!

There’s nothing much to say this 
wcek because Brazis liros, baseball 
team was rained out Sunday. So, 
in place of describing a game let’s 
look over the players on the team.

Joe Prokop, all-scholastic ’ootball 
pla.ver has offers from some o f the 
foremost colleges.

Paul Vitonis, one of 
coming athletes. You’ll 
about him in the near
attends Cathedral Latin High and 
is a lOth grader. Ile sure .s burn- 
ing up the football, basketball, base- 
bali and athletic fields in general.

This boy Lutkus, is another kid 
that should receive a pat on the 

think you’ll find a 
in any class

the up and 
hear plenty 
future. He

believe that your old mother- 
will give you nevv inspiration 
nevv forces in vvhatever you 
undertake.

back. I don’t 
better catcher 
he.

Šamas, a big 
a little serious 
up vvith a nice

Zelidonis, barring injury is one 
gentleman vvho should make the 
big leagues, or I miss my guess. 
He’s an A— outfielder and a con- 
sistent batter.

Then vve have Bush and Brazis, 
a couple of tough fighters, fighting 
to vvin in every inning.

Lašt, būt not 
correspondent. 
about him, būt

I vvould likę 
out-of-tovvners. 
those classy players from Detroit, 
Dayton, Akron, DuBois or Youngs- 
tovvn. Let’s hear from you, vvrite 
Ben Visnauskas, 7010 Zoeter Avė., 
Cleveland, Ohio.

Ben Visnauskas.

husky lad vvho 
training vvill 
record.

then

vvith 
wind

e .

will be 
and the 
of the 
various

least, vve have your 
Much could be said 
time is short sa — 
to hear from you 
Let’s see some of

James Metzenbaum
James Metzenbaum, garsus 

Clevelando advokatas, plačiai 
dalyvaująs visuomeniniam vei
kime mieste ir valstijoje, kan
didatuoja Demokratų partijos 
sąraše į Ohio Valstijos Leite
nanto Gubernatoriaus vietą.

James Metzenbaum prieš po
ra metų buvo Ohio Valstijos 
Senatorium, o pereitą žiemą 
buvo paskirtas tyrinėti valsti
jos gubernatoriaus Davey ir jo 
padėjėjų veikimus, kurie pri
darė valstijai ir nuostolių ir 
netikslumų.

James Metzenbaum yra tei
singas, sąžiningas, visuomenei 
pasišventęs žmogus. Jo tėvai 
atvykę į Clevelandą laike Ci
vilinio Karo. Jis čia išėjo mo
kslus ir praktikuoja teises 
suvirs 30 metų.

per

Maker
the

> is

Dirvos Piknike bus 
Gerų Dovanų

Dirvos piknikas įvyks 
madienį, Birželio 5 d.,

Dirvos piknikas įvyks sek
madienį, Birželio 5 d., visiems 
žinomoje vietoje, Naujos para
pijos sode, 18022 Neff road.

Tėmykit, tame piknike atsi
lankiusieji gaus gerų dovanų. 
Dovanos bus paskelbtos kita
me numeryje.

Kviečiami Dirvos skaitytojai 
ir rėmėjai į šį pikniką iš visų 
apielinkių.

orkestras, 
gėrimų.

ŠOKIAMS gros geras 
Bus skanių užkandžių ir

VISUS kviečiame nepraleisti šios 
progos, atsiveskite svečius 
turėsite, supažindinkit su 
gražia vieta.

Taipgi labai geistini musų 
nuoliai vėliausia iš Lietuvos
kę. Parodykite mums naujausius 
Lietuviškus žaidimus kuriuos jus’ 
gražiai žaidžiate ir daug jų moka
te. Tuo budu arčiau sugretinsime

kurie 
musų

jau- 
atvy-

‘Tas “Roašter ***• *u*ucl jaunimu su ateiviais Jr
pripratinsime juos prie Lietuviškų 
žaidimų ir pramogų.

Gegužinės Rengimo Komisija.

Nori Atsikratyti Suktų 
Advokatų

Clevelando advokatų drau
gija Delta Theta Phi skelbia 
kad imasi kovoti prieš visokius 
nedorus advokatus kurie mai
šosi tarp gerųjų ir žemina ad
vokatų profesiją. Ragina do
rus advokatus neužsiimti nele
galiais ir abejotinais darbais, 
kurie žemina advokatų vardą 
ir sukelia žmonėse pasipiktini
mą prieš visus tos profesijos 
žmones.

Cleveland Bar Association, 
teisininkų sąjunga, visada pa
taria žmonėms, jeigu juos ko
kis advokatas nuskriaudė, ap- 
lupo, ar pasilaikė žmogui pri
klausančius pinigus, raportuoti 
tai draugijai apie tokį advoka
tą ir ji paims tokį advokatą “į 
nagą”.

• Shoe
That’s 1 

one vvho 
Fr’nstance, if 
right' part in 
customer or 
“Look here, what kind of a shoe- 
maker are you?” Būt Frankie Lu
cas likęs to be called that, on ac- 
count of because he’s the kind of 
a gentleman that makes shoes his 
bread and butter. He has the very 
uniųue job of plating and mount- 
ing baby shoes. He takes your 
baby’s first pair of shoes, seleets 
the best one of the tvvo, puts it 
thru a certain process that makes 
the original shoe look bronze. Dad 
or mother places the shoe on the | 
mantle, an ornamentai souvenir of 
the child vvho might someday be
come president, or, maybe, to be 
modern, dietator.

• ‘Tis easv —
For us to vvrite about the beauti- j 

fui scent of the lilacs, and the gen-) 
tie peal of the church bells, in des
cribing a vvedding. Būt to get the 
behind-the-scenery story and 
mosphere, talk to Al Rainės, 
sister, Margaret got married 
a spell ago, and seems if Al’s 
under a spell ever since. Al 
us he vvorked for four days 
nites vvithout any sleep, only to 
be stopped by his mother vvhen 
he remarked, “lookit all these popy- 
seeds from the bread,” after he had 
spilled the jar of

• E-magine —
Spending eight 

vvith nothing būt 
and sky above you. 
mind a minute and pieture yourself 
looking in every direction for eight 
vvhole days, seeing nothing būt sky 
and vvater, vvater and sky. . . . 
Hovv do you feel? Well, that’s 
exactly hovv Lillian Brazis (leaving 
for Lithuania next vveek) feels. She 
has been a landlubber all her life

any-term applied to
a poor craftsman. 

a mechanic puts the 
the vvrong place, the 
boss vvill soon say,

būt sure is a vietim of the 
relief, WPA, 
and the ob- 
I mean af- 

They shall 
June.

and by vvireless. Those who 
to travel in Lithuania or to 
the summer in her resorts 
some of her better known 

’ spots living in farmhouses,

LAŠT CALL!
The Young Ladies Sodality of the 

Nevv Parish are obviously singing, 
“This is my First Affair, so Please 
be Kind.” Because it is the first 
affair of such proportions that 
these young ladies ever attempted.

It’s entitle “A Night in Lithuania” 
featuring everything that the title 
suggests — cards, dancing, floor 
shovv and other interesting games. 
Sunday, May 22nd at 3:00 p.m. 
the 
kifid 
and

girls 
you 

date

vvill knovv exactly hovv 
are, as that’s the time 
of opening festivities.
* V- *

REMEMBER — JUNE 5th!

olives.

vvith 
par- 
that 
that 

great

PIKNIKAS IR ‘NAKTIS LIETUVOJE’
LITHUANIA“A NIGHT IN

at- 
Al’s 
here 
been 
telis 
and

days and nites 
water under you 

Just ręst your

HISTORY MAKING!
EVERY year is associated 

some historical event. Some 
particular news occurence, 
stands as the milestone for 
year. Lašt year it vvas the
Hindenburg disaster. 1936 was Jie 
year of the devastating dust storms. 
As vve approach the half-way mark 
of this year, people are again be- 
ginning to wonder, ‘ 
to make history this

Only we knovv the
“THE DIRVA

Sunday, June
Boy oh boy, there’s 

no one attending vvill 
get. They’ll be continually haunted 
vvith —

Games!
Contests!

Fancy Prizes! 
Pleasant Dancing!

Fun, Food, ‘Freshments!
Unlike others vve’re not going 

advocate keeping 
the vveak-hearted 
nossir, bring ‘em 
vvell entertained. 
kid? 
races, prizes, vvith plenty 
ing space, ice cream, pop 
dy.

So hiteh up the hore, 
short a distance to drive 
and c’mon out to the Nevv Parish 
Picnic Grounds, Neff Road. This 
is the onp reason our bordering 
tovvns of Akron, Dayton, Youngs- 
tovvn and Alliance vvill leave home, 
that good ole ‘Dirva’ Picnic!

Rengia Merginos Sodalietės

Sekmadienį,
Pradžia nuo

“vvhat’s going 
year?” 
ansvver . . .
P I C N I C”

> fifth

Gegužės-May 22 
3 vai. po pietų. 

PAR. SODE 
skanus užkandžiai.

an event 
possibly

that 
for-

the old folks 
people home 

out, they vvill 
Hovv about 

Of course, there’s kid’ games, 
of roam- 
and can-

NAUJOS
LIETUVIŠKI

Taipgi bus išstatyta parodai įvai
renybių atvežtų iš Lietuvos.

DOVANOS bus duodamos tiems 
kurie ar kurios bus apsirengę gra
žiausiais Lietuviškais tautiškais ru- 
baįs.

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 į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

XT

TEI
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Lietuviškas “FLOOR SH0W” su 
dainomis, šokiais ir juokais.

APANAIČIO ORKESTRAS.
ĮŽANGA 25c.

Jaunavedžiu Žiniai
šliubiniai žiedai, 
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

uaiiiiiimmiiiimimiiiiiiiiiiiniiiiHnnuiinimiiiiiiiiyj

Superior Beauty Shoppe
MARCELLING and FINGER WAVING 

PERMANENT WAVING
GALVOS ODOS PRIEŽIŪRA

PLAUKŲ DAŽYMAS ir VISKAS KAS LIEČIASI 
GROŽIO KULTŪROS.

Susitarimui telefonuokit HEnderson 4825
’ MATILDA" SMITU, Savininkė • Marcella Matulis

7011 Superior Avenue
Frrt imriTTirr■
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