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Pietinio Valstijų Audroje 
Užmušta 400 žmonių

I EDEN PROTESTUO
JA PRIEŠ ITALIJOS

KARO ĮGUDUS

Geneva, Balandžio 7 d.— 
Suvažiavus trylikos dides
nių valstybių Tautų Sąjun
gos tarybos atstovams, An
glijos užsienių? reikalų sek
retorius Eden į iškėlė aštrų 
protestą prieš (Italiją, įtar-

PRANCUZIJA ORGA
NIZUOJA DRAUGUS
PRIEŠ VOKIEČIUS
Paryžius. — Prancūzija 

veda savo nusistatymą rasti 
budus kaip nors nubausti 
Hitlerį už užėmimą Reino 
ruožto, kuris turėjo būti 
liuosas ir neapginkluotas.

Prancūzija pasiryžus rei-

Lietuvos Nukentejusiems
Reikalinga Pagalba

8,000 GYVENTOJU BUTAI BUVO APSEMTI 
IR SUNAIKINTA DAUG MANTOS

Per Kauno gatves buvo susisiekęs vanduo Nemu-

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Detroit. — Automobilių 
gamyba pereitą savaitę pa
siekė šių metų aukščiausią 
laipsnį. Vienos savaitės bė
gyje pagaminta 106,324 au
tomobiliai. Sakoma kad ir 
toliau automobilių dirbimas 
bus vedama tokiu plačiu 
saiku.

Automobilių išdirbėjai ti
kisi didelio biznio Birželio 
mėnesį, kada buvę kareiviai 
gaus bonus. Vieniems pi
nigai labai reikalingi pra
gyvenimui, o likusieji visi 
spėjama pirks sau automo
bilius, kurie turi gerus dar
bus ar biznius.

Apskaitliuojama kad au
tomobilių darbininkai 1935 
metais palyginamai imant 
algų gavo už visą mėtą po 
$309 daugiau negu 1934 m. 
1934 metais vidutiniai algų 
išpuolė po $941, o 1935 m. 
po $1250.

New York. •— Plieno dar
bai visoje šalyje bendrai 
imant pereitą savaitę paki
lo iki 66 nuoš. normalio, kas 
reiškia pirmą kartą pasiekė 
tokį, aukštą laipsnį Balan
džio mėnesį nuo 1930 metų.

Prasidėjo dideli reikala
vimai plieno gaminių auto- 
mobilijų industrijai ir gelž- 
kelių kompanijos davė dide
lius užsakymus gelžkeliams 
bėgių. Šymet pirmą metų 
bertainį užsakyta gelžke
liams bėgių 460,000 tonų, 
kuomet pernai tuo pat lai
ku buvo užsakyta 215,000 
tonų.

Ohio valstijoje iš viešų 
darbų Birželio 15 d. bus 
paleista 28,000 darbininkai.

Akron, Ohio. — Berber- 
tone pasibaigė streikas Co
lumbia Chemical dirbtuvė
je, kur streikuota septy
nias savaites.

Streikavo 900 
kų, kurių vienas 
vinių, pakelti po
valandą, nelaimėta.

darbinin- 
iš reikala
de algos Į

Boston, Mass. — Sustrei
kavo apie 400 pieno išve- 
žiotojų, reikalaudami dau
giau mokesties. Tūkstan
čiai šeimų liko be pieno.

PRAŠALINA NEBALSA
VUSIUS DARBININKUS

Berlinas. — Naziai pasi
ryžo bausti visus darbinin
kus kurie nėjo balsuoti už 
Hitlerį Kovo 29 d. Dirbtu
vėse įsakoma paleisti visus 
tokius iš darbo. Balsuoto
jai visi turėjo pasirašyt sa
vo vardus ir pavardes.

NUOSTOLIAI VIRŽI- I MUSSOLINI NORI
JA $25,000,000

Atlanta, Ga. — Kovo 5 
ir 6 d. prašvarus baisi aud
ra paliko po savim milžiniš
kus nuostolius, sugriautų 
ir apgadintų miestų namų 
ii' virš 400 žmonių liko la
vonais.

Labiausia nukentėjo mie
stai Gainesville, Ga., ir Tu
pelo, Miss., kuriuose iš griu
vėsių išimta 350 lavonų.

Tikima kad žuvusių skai
čius pasieks 500 kuomet vi
si griuvėsiai bus apžiūrėta 
ir surankiota visi lavonai.

Apie 2000 
sužeista.

Kaip audra 
tus matosi iš 
pav. Tupelo mieste nuosto-j 
lių padaryta už $8,000,000; 
Gainesville už $15,000,000. 
Tų miestų pilnam atsista
tydinimui ims 10 metų.

Audra palietė šias vals
tijas: Mississippi, Georgia, 
Tennessee, Alabama, South 
Carolina i.r Arkansas.

Išvengimui ligų epidemi-

SAI SUMUŠTI 
ETIOPUS

kitų žmonių

palietė mies- 
šių davinių:

VI-

Roma. —Premjeras Mus
solini pareiškė savo minis- 
teriams jogei užtikrinimui 
saugumo Italijai Rytų Af
rikoje reikaliiig? visiškas 
sumušimas Etiopijos kariš
kų jiegų.

Mussolini sušaukė savo 
ministerius į posėdį tuo pat 
laiku kai Genevoje atidarė

damas ją naudojime nuo
dingų dujų kare prieš Etio
pus. Eden pareiškė kad 
Italija kartu sti kitomis ša
limis pasirašė sutartį Gene
voje 1925 metais, sutikda
ma nenaudoti nuodingų du
jų karo laukė.1

Taryba nutarė daryti to
limesnius tyrinėjimus Itali
jai daromų kaltinimų, per 
Raudonąjį Kryžių veikiantį 
Etiopijoje.

Italai iš 
protestavo 
kaltindami
dum-dum kulkų, sako, Ita- 

posėdį Tautų Sąjungos ta- įaį lakūnai kurie iš oro ata- 
ryba.

“Sunaikimas ir
sumušimas Etiopų
būti vilkinama nei .atideda- : 
ma”, pareiškė Mussolini.

savo pusės už- 
prieš Etiopiją, 
ją naudojime

kavo Addis Ababą Balan- 
ou- 

žeisti dum-dum kulkomis. 
Šios kulkos sulysdamos i 
kūną išsiskečią, tuo budu 
padaro didesnę žaizdą ir

visiškas džio 4 d., buvo Etiopų : 
negali1 žeisti dum-dum kulkom

ITALAI SPROGDINA Jas ,labai sunku iš iš’ imti.ETIOPU MIESTUS• • - I
Addis Ababa, Bal. 7 d. —i 

Etiopijos vyriausybė pra-l 
neša kad septyni Italų iėk- 
vai buvo užpuolę miestą 
Dessye. Italų lėktuvai, sa
ko pranešimas, paskleidžia 
dujas ir visokius kemikalus. 

jos, manoma mirusių javo- Tuo budu užmušta 80 ir sū
nūs degint. žeista 300 žmonių.žeista 300 žmonių.

BANDITAI SUSPROG
DINO TILTĄ

Vera Cruz, Meksika. — 
Spėjama kad plėšikai su
sprogdino tiltą netoli Paso 
del Macho, kuomet per jį 
važiavo pasažierinis trauki
nis. Traukinis su vagonais 
sukrito į 40 pėdų gilumo 
klonį. Apie 40 keleivių už
mušta.

kalanti Lokarno sutarties 
garanto rių imtis akcijos 
prieš Vokietiją per Tautų 
Sąjungą, kuri jau pripaži
no Vokietiją kalta sutar
ties.

Antra, 
kiečiams 
dą.

Trečia,
lerio siūlomus taikų planus.

Visas Europos valstybes 
nori kviesti pasirašyti už- 
stojimo viena kitą 
tis, kad atsitikime 
puolimo kurią kitą, 
kitos stotų apginti.

nesutikti leist Vo- 
ginkluoti Reinlan-

atmesti visus Hit-

sutar- 
vienos 

visos

no ir Neries. Ties Raudondvariu sprogdinta 
ledai kurie sulaikė vandeni ir tvandino Kau- 

Smarkiai nukentėjo ir Klaipėdos Kraštas.ną.

Kaunas.
muno ir

— Kovo 14 d. Ne-I

1928 METAIS AUDROJE SULAIKĖ GINKLŲ GA-
ŽUVO 1810 ŽMONIŲ I BENIMĄ AUSTRIJON

Šių dienų audros nuosto- Vienna. — Austrija šku
liai žmonių gyvastimis yra. biai pasiuntė kareivius prie 
trečioje eilėje skaičiumi to- Vokietijos ir Čekoslovaki- 
kių atsitikimų pastarų 10 jos rubežiaus užstojimui ko
metų bėgyje. ” ” ko įgabenimui ginklų Į Au-

Kovo 18 d. 1925 m., aud-istriją, spėjamam nazių su
ra prašlavė Illinois, India- kilimui prieš valdžią.
na ir Missouri valstijas, žu- Austriion taip pat įgabe- 
vo 796 žmonės. I narna iš Vokietijos pinigai,

1928 metais Floridos aud-' atnaujinimui propagandos 
už susijungimą su Vokieti
ja.

Austrai tiki apsidirbs su 
savo naminiais naziais, jei
gu jiems į pagalbą neįsi- 
veržtų Vokiečiai.

roję žuvo 1810 žmonių.
1932 metais toje pačioje 

srityje praėjusioje audroje 
užmušta 370 žmonių.

HAUPTMANN JAU 
NUŽUDYTAS

Trenton, N. J. — Bruno 
Hauptmann Balandžio 3 d. 
pagaliau buvo pasodintas 
elektriškon kėdėn ir užmo
kėjo savo gyvastimi už nu
žudymą Lindbergho kūdi
kio. Jis atsisėdo į elektriš
ką kėdę nepasakydamas nei 
žodžio apie savo darbą.

Pirm ėjimo ant mirties, 
kunigui jis sakė jog nesąs 
visai toje žudvstėje kaltas.

MIRĖ Iš BADO
New York. — Broome 

gatvėje tarpduryje rasta 
negyva senutė, kuri mirė, 
kaip daktarai pripažino, iš 
nubadėjimo. Ji turėjo ban
kinę knygutę, kurioj buvo 
užrašyta $9,274.

Kongreso atstovai 
reikalauti Prezi-

Roosevelto išduoti 
apyskaitas” kur ir

Tai Bus Apyskaitos!
Washington. — Republi- 

konai 
pradėjo 
dento 
“pilnas
kaip išleista $4,880,000,000 
viešiems darbams skirta 
suma!

Nemenkas darbas bus tą 
sąskaitą padaryti, bet dar 
didesnis darbas bus ją per
tikrinti !

Republikonai nori nuga
lėti Rooseveltą ateinančiuo
se rinkimuose ir ruošia vi
są medegą. Sakoma jie siū
lė Townsend plano
jams $2,000,000 kad prisi
dėtų į talką.

ISPANIJOS PREZIDEN
TAS IŠMESTAS

Madridas. — Balandžio 7 
d. Ispanijos seimas, didumo
je susidėjęs iš kairiųjų, nu
balsavo išmesti iš vietos 
Ispanijos pirmutinį prezi
dentą, Zamora, kuris penki 
metai atgal padėjo praša
linti Ispanijos karalių ir 
buvo vadinamas “tėvų 
panų respublikos”.

11 Užsimušė Lėktuvo 
Nelaimėje

Uniontown, Pa. — Kovo 
7 d., vakaro .laiku, pasažie
rinis lėktuvas, laike sniego 
pūgos skrisdamas, atsimušė 
į kalno viršūnę ir užsimu- 
.šę^ll joa^ąžieriųV Du išliko 
gyvi, tarp jų to lėktuvo pa
tarnautoja, kuri buvo tik 
sutrenkta, ir kaip greit ji 
išsigavo iš griuvėsių, nusi
skubino į girininko bakūžę, 
kur telefonu pašaukė pagal- į 
bą iš šio miesto. Žmonės 
dirbo, rinkdami lavonus ir 
sudužusio lėktuvo, per visą slėniu 
naktį, purve ir sniege brai
dydami.

Balandžio 5 d. Pennsyl- 
vanijos kalnuose užsimušė 
penki žmonės nukritę, su 
lėktuvu.

Neries vanduo ties 
Kaunu dar bemaž visą dieną 
po truputį kilo. Vandens hori
zontas aukščiau normalaus mi
nimalaus horizonto pasiekė 7.08 
metr. Kilimas sustojo tik va
kare. Pradėjo po truputį hori
zontas tada ir kristi. Apie 10 
vai. vak. siekė 6.97 metr.

Apsemtose vietos vaizdas be-| 
maž nieku nepasikeitė. Dauk
šos gatve Nemuno vanduo tik 
perėjo per Vilniaus gatvę ir 
kiek susisiekė su kitame Dauk
šos gatvės gale esančiu Neries 
vandenimi. Tuo budu nuo mie
sto centro buvo atskirtas visas 
už Daukšos gatvės link Nemu
no ir Neries santakos esantis 
miesto kvartalas. Daug van
dens Vilniaus gatvėje dar ne
buvo ir pravažiuoti galima ne- . 
sunkiai. Praeiti padarytas ma- , 
žas lieptelis. Atkirstame ra
jone vandens visur daug, 
apsemti kiemai. Rotušės 
štės galas prie Muziejaus 
vės apsemtas nemažas, 
vanduo neitų toliau, pačic 
tušės link, ii' neardytą 
valdybės bustų sieną, busti’ pa- 

apsemtojo rotušės

POTVIN1O NUKEN
TĖJĘ REIKALINGI

PAŠALPOS

ir

Klaipėdos 
srovę.
Aršiausia 
šeimą li-

Is-

ypač 
aik- 
gat- 
Kad 

s ro- 
savi-

Netikėtai galingas Nemuno
Neries pasijudinimas Kovo 

mėnesio pradžioje apsėmė treč
dalį Kauno miesto, taipgi Pa
nemunio gyventojai 
krašte pateko i tvano 

Nuostoliai dideli, 
betgi tas kad šimtai
ko be pastogės, maisto ir man
tos. Visuomenės pagalba sku
biai reikalinga.

Kaune yra susitveręs Mote
rą Komitetas del potvinio nu- 
kentėjusiems šelpti; tas komi
tetas renka aukas ir globoja 
nukentėjusias šeimynas, ypač 
vaikus. Matomai nukentėjushj 
laiškai yra jau pasiekę ir Ame
rikiečius.

Lietuvos Pasiuntinybė aptu
rėjo jau keletą auką, kurios ne
trukus siunčiamos Kauno komi
tetui. Kas pritaria šiam lab
darybės darbui tegul pasiskubi
na savo pagalbą atsiųsti Pa
siuntinybės adresu del perdavi-

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
INFORMACIJŲ SKYRIUS 

2622 — 16th St. N. W. 
Washington, D. C.

LIPA ANT AUKŠČIAU
SIO KALNO

Indijoje pradėta kelionė 
linkui aukščiausio pasauly
je kalno, Everest, Himala
jų kalnynuose.

Tyrinėtojai 12 Anglų vy
rų su daugeliu Indų patar
nautojų nori rasti kaip nors 
užeigą ant pat to kalno čiu
kuro, kurį niekas nėra dar 
užlipę. Kalnas yra 29,141 
pėdų aukščio, jo šonai vi
som pusėm padengti snie
gais ir turi visokių pavojų.

ledai vakar 
kitoje vie- 
kartus, ta-

DARBO RUMU RIN
KIMAI GEGUŽĖS 24
Kaunas. — Vidaus reikalų 

ministėris paskyrė darbo rūmą 
rinkimus Gegužės 24 d.

Taip pat paskyrė ir vyriau
sios rinkimu komisijos du na
rius: ministerijos juriskonsul
tą adv. Antaną Jakobą ir vy
resnįjį darbo inspektorių Vin
cą Akelaitį, šiose dienose su
sirinko Kauno miesto ligoniu 
kasos tarybos apdraustąją iš
rinktieji atstovai išrinkti vyr. 
rinkimų komisijos nariui. Ket
virtasis vyr. rinkimų komisijos 
narys bus darbo rūmų atstovas. 
Darbo 'rūmai savo atstovą iš
rinks pirmadienį. Vyr. rinki
mų komisijos pirmininku, pa
gal rinkimų taisykles, yra. vy
riausias darbo ir socialės ap
saugos inspektorius Aleksand
ras šoštakas. Vyr. rinkimų ko
misija pradės veikti pirmadie
nį.

V. R. ministerijoj buvo vi
sų apygardų darbo inspektorių 
suvažiavimas. Daugiausia tar
tasi darbo rūmų rinkimu tech
niškais reikalais, apygardų ir 
apylinkių rinkimų komisini su
darymo, jų nariu skyrin > 
kitais klausimais.

Ta pat proga darbo ifi-pekto- 
riai tarėsi ir kitais reikalais: 
pramonės Įmonių darbininku už
darbio notmavimo. kompensaci
jų, atostG.ęų, darbininkų moki
nių .samdymo ir kit. ‘L. A?

gatvės ra- 
ledų. Van
ią prineša, 
naują nuo-RADO 5,-500 METU 

SENUMO MUMIJĄ
Kairo, Egiptas. — Gizeh 

piramidų tyrinėtojas Prof. 
Selim Hassan skelbia atra
dęs gerai išsilaikiusią Egip
to kunigaikštytės lavoną, 
kuris spėjama yra iš laikų 
2,000 metų pirm pragarsė
jusio Tutenkhameno. Lavo
nas tos merginos apdengtas 
auksu, ir spėjama kad ji 
buvo duktė Paraono Čeph- 
reno, mirus apie 3,600 metų 
pirm Kristaus. Kūnas ras
tas visai čielas, apdėtas au
kso pagarižinimais. Mano
ma kad Niliaus smėlinas 
dumblas įsisiurbęs į jos 
grabą taip tandžiai apdžiu- 
vo aplink kūną kad negau
damas oro lavonas nesuge
do. Veidas ir smakras to 
lavono ypač buvo gerai iš
silaikę. Prie lavono -be au
kso i’- kitokiu papuošalų

AUKŠČIAUSIA PAKILO
Novo Sibirskas, Rusija.— 

Sovietų vyriausybė skelbia 
kad šiose dienose Novo Si- 
birsko oro tyrimo stotis iš
leido mažą radio kontro
liuojamą balioną Į orą tiek 
aukštai kiek dar niekad nie
kas nėra pakilę nuo žemės. 
Balionas pasikėlė 138,451 
pėdą arba virš 26 mylias.

18 Prigėrė. Norvegijoj, 
prie Oslo siaučiant • smar
kiai audrai, prigėrė 18 žu
vininkų, daug jų laivų nu
skandinta.

Nužudė žmogžudį. Sar
dinijoj tapo sušaudytas Ita
las žmogžudis, kuris pripa
žinta kaltu įvairiais budais 

|puuų su rvusčtis ir iviongu-j rasįa dar jr šiaip pripilta | nužudvme aštuoniu žino
mais, Japonai kaltina Rusus, i krūvelės aukso. Inių.

vedė-

šeši užsimušė. Indiana-, Kaltina vieni kitus. Del 
polis. Ind. — Dviem auto-1 įvykstančių susirėmimų Ja- 
mobiliam susilėkus, užmuš-.ponų su Rusais ir Mongo- 
ta šeši žmonės.

aikštės galo pakraščiu padary-j mo Kauno komitetui, 
ta žemiu pylimas.

Gardino gatvėje, vandens ap
semtas, lyg ir pradėjo judėti 
2-jų auktų mūrinis savivaldy
bės namas, kuriame išnuomoja
mi butai. Gyventojams pasiū
lyta išsikelti. Namas yra labai 
senas, laikomas užsilikusiu iš 
Napoleono laikų.

Nemuno ir Neries 
po truputį vienoje 
toje pajudėjo kelis
čiau daugiau neišsijudino. Gat
vėse, ypač Jonavos 
jone, matyti daug 
dens srovė stipri ir 
Ledai gali padaryti
stolių-. Lieptai Į Vilijampolės 
tiltą yra visai tvarkoje ir jais 
žmonės praeina. Statomas nau
jas tilto pobūdžio, lieptas. Jo
navos gatvėje valtimis prasi
dėjęs prekių judėjimas. Vakar 
jis buvo gana gyvas. Valtimis 
į Vilijampolę pristatomi įvairus 
produktai, — prekės. Naujasis 
Marvelės kelias ir išgrįstoji bi
tuko plytomis žuvų turgavietės 
dalis vis neapsemta.

Ledo 'sprogdinimai ties Rau
dondvariu daryta dideli.

Darbas sunkus, labai bloga 
kur reikia prieiti, lenda pro tar
pus kojos. Ledų prisikimšę la
bai daug. Ledai siekia patį 
upės dugną. Vakar padaryti 
šeši dideli sprogdinimai. Viso 
labo suvartota apie 500 grana
tų, vienam dideliam sprogdini
mui po 100, po 120. Suardy
tas 300x800 metrų dydžio ledų 
plotas. Dalis suardytųjų ledų 
nuplaukė, o dalis, esant mažai 
srovei, liko vietoje. Komanda 
sveika, šiandien, vos pradėjus 
aušti, sprogdina toliau. Tiki
masi, gal pasiseksią, bent kraš-

(Pabaiga ant 7-to pusi.)



PITTSBURGHO PADANGE
POTVINIO ATGAR

SIAI
SHENANDOAH, PA

Kaip Pittsburgho Biznierių 
Tyrinėjimo biuras skelbia, pra- 
ėjusis potvinis palietė Alleghe
ny apskrityje 20,000 namų, ku
riuose gyveno 80,000 žmonių.

Daugelis iš tų namų tapo 
apgadinta tiek kad dabar juo
se negalima gyventi, reikalin
ga arba didelio pertaisymo, ar
ba visai nugriovimo.

Pačiame Pittsburghe smar
kiai dirba Amerikos Raudona
sis Kryžius sukėlimui poros 
šimtų tūkstančių dolarių nuo 
potvinio nukentėj usiems šelpti. 
Surenkama po apie 10,000 do
larių i dieną iš tų kurie nenu
kentėjo.

streiką. Bet laikinai 
senomis išlygomis dir- 
30 dienų laiko. Maty- 
bus nuveikta naujų iš-

Kiekvienas užsitraukimas mažiau rūgštus

LENGVAS UZąiRŪKYMAS
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

IT’S TOASTED

pries

Copyright, 1936. Tite 
American Tobacco Company

Paprastos mechaniškos stnulkiueuos cigarclu gaminime yra 
stebėtinai svarbios. Nuo jų priklauso fizines cigareto 
ypatybės, kaip kad svoris, dydis, diržingumas. drėgnumo- 
palaikymo ypatybės, prikimšimo vienodumas, gaminio 
vienodumas - nes visa tai giliai veikia i jo degimo būdą 
ir sudėtines jo dūmo dalis.

Lucky Strike Cigaretų gamyboje visos šios ypatybės yra 
rūpestingai standardizuotos ištobulinimui LENGVO 
UŽSIRŪK Y M O .

. . | į -.Y<

Luckies yra mažiau rūgštūs

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti 
populiarūs cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 

negu Lucky Strike.

Kiekvienas Užsitraukimas
Mažiau Rūgštus

Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

Iš ANGLIAKASIŲ JUDĖJIMO 
Kietos anglies kasėjų unija 

Kovo 31 d. baigė sutartį su ka
syklų savininkais, bet prie nau
jos sutarties sudarymo nepri
eita. Kompanijos nesutinka 
duoti ko angliakasiai reikalau
ja, taigi su Balandžio 1 turėjo 
išeiti Į 
sutarta 
bti per 
sim kas
lygų reikale.

Nuo Kovo pabaigos kasyklo
se darbai sumažėjo, dirbama 
tik po dieną ar dvi į savaitę. 
Kompanijos sako neturinčios 
anglies pareikalavimų.

48 VALANDAS PO ŽEME. 
Pereitą savaitę jaunas vyrukas 
Lenkas bedarbis, A. Treskolos- 
ki, kasė anglis pardavimui, ir 
kaip paprastai Balandžio 1 d. 
nuėjęs į savo skylę dirbti, tapo 
užgriūtas: iš viršaus nuslinko 
didelis akmuo ir jį prislėgė, bet 
neužmušė: galva ir viena ran
ka liko liuosa, o šiap visas bu
vo prispaustas. Jį išgelbėti 
pastatyta 60 darbininkų, kurie 
turėjo panaudoti visokius rei
kalingus įrankius, nes negali
ma buvo lengvai prieiti, kadan
gi jis buvo 50 pėdų gilumoje. 
Darbas prie užgriūto vaikino 
prisikasti ėmė dvi dienas, dar
bininkai pasimainydami dirbo 
dieną ir naktį. Išimtas ir nu
vežtas ligonbutin, vaikinas iš

gręžti į juosio valandų gyvas, pasi- 
bus sugriauna-Į mirė. Buvo 2(. amžiaus.

buvo nustatyta Pitts- 
sukelti tik • $100,000, 
paaiškėjo tikras dido

burghe 
bet kai 
mas reikalo, ta suma padvigu
binta.

Raudonasis Kryžius rūpina
si pastoge, maistu, rubais ir 
vaistais, ką viską teikia potvi
nio paliestiems, kurie liko be 
tų reikmenų. Apie 50,000 žmo
nių liko laikinai arba visiškai 
be pastogės.

Apie 30 gatvių Pittsburghe 
labai apgadintos iš priežasties 
potvinio. Jų sutaisymui 
kės virš $100,000. Darbai 
pradėti tuojau kaip tik ,bus 
Įima

Iki 
apie 
mais
gyventi ir jie 
mi.

Aplinkiniuose 
daugelį namų neleidžiama bu- d., 
vusius jų gyventojus 
tokių vandens sugadintų namų 
randasi Sharpsburge, Coraopo- 
lyis ir McKeesporte.

Pennsylvanijos gubernatorius 
lankėsi Washingtone jieškoda- 
riias federalės valdžios pinigi-

Jusu gerklės apsauga - 

kni+ėjimus - prieš kosulį

rei- 
bus 
ga-

prie to prieiti.
šiol jau apžiūrėtų namų 

pripažinta netinka-:
juos

100 
žmonėms IALANCE
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miesteliuose DIDELIS GAISRAS. Bal. 4 
, 5 vai. ryto, Main gatvėje 

gryžti: iškilo didelis gaisras, kuris su-
naikino penkias dideles krautu
ves. Ant viršaus krautuvių 
gyvenę žmonės kaip tik išsi
gelbėjo. Namai buvo mediniai.

Toje pačioje vietoje buvo ki
lęs gaisras iš vakaro, taigi gal 

ge-

NEW YORK, N. Y. TORONTO, ONT.

ries pagalbos darbams išleidimo Į ugniagesiai nebaigė ugnį 
vandens iš apsemtų angliaka-1 sinti, ir ji per naktį atsigaivi- 
syklų Pittsburgho ir 
srityse. Gubernatorius 
apie 40.000 žmonių paliesta 
semdintų kasyklų padėtimi.

Duryea no ir išsiplėtė į didelį gaisrą, 
sako 

ap-

1000 MOTERŲ DIRBA 
PRIE SIUVIMO

• Suvirs 1000 moterų Pitts-1 
burghe ir apielinkėje gavo dar
bus prie siuvimo rūbų, nuo po
tvinio nukentėj usiems. Darbai 
yra po vadovyste viešųjų dar-, 
bu administracijos. Rūbų dali-! 
nimu užsiima Raudonasis Kry
žius.

Paupių srityje kur potvinis cenįro 
praėjo ir sugriovė namus ir su
naikino visą turtą ką žmone- 
liai turėjo, tiems suteikiama 
rubai, maistas, priežiūra ir pa
stogė.

Tarp tokių nukentėjusių sri
čių yra 
Etna ir

PALEIDŽIA. šioje srityje 
jau pradėta paleisdinėti iš vie
šų valdiškų darbų darbininkus. 
Sakoma kad greitu laiku bus 
paliuosuota apie 1700 darbi
ninkų, kurie per žiemą uždar
biavo. J. Basanavičius.

AKRON
SLA. BALSAVIMAI. Vietos 

SLA. 354 kuopos susirinkime, 
___ u valdybos rinkimų bal- 

Į savimo pasekmės parodo kad 
j šios kuops nariai žino kas yra 
verti valdyti Susivienijimą.

Braddock, Sharpsburg, 
McKees Rocks.

Balsų gavo sekamai:
Bagočius
Rastenis 19

1000

Mažukna 
Šalna

6
15

JAUNUOLIŲ GAUS 
DARBUS

Federalės valdžios viešų dar
bų jaunimo bedarbių adminis-j 
tratorius pašaukė į darbus vi
są tūkstantį Pittsburgho jau
nuolių kuriems reikalinga dar
bai.

V i nik as
Jurgeli utė

G ūgis 
Lopatto

2
17

Mockus
Mikužiutė
Zalatorius
Miliauskas

16

Dr. Mikolainis
Dr. Staneslow

matytųJeigu visos kuopos 
kur mus veda socialistai Susi
vienijimo valdybos nariai, nei 
vienas nebalsuotų už raudonu- 

įkus. Socialistai pripirko viso-
laip pat: j.jLt |Joncjsl|i pnskolino ,savo ką- 

geius delegatus į , niarotaras ant namų, ir dabar 
| tuos namus atiminėjau! lupa 
iš Susivienijimo antrą kaili pa
vidale advokatams atlyginimų. 
Jeigu dirbtų organizacijai kaip 
jie giriasi, nebūtų tokių nuos
tolių ir tokio naudojimosi. Jei 
tokius nuostolius darydami ne
sigirtų savo “žinojimu” nariai 
galėtų spėti kad jie per klaidų 
ir neišmanumą taip daro, o kai 
girasi “žinojimu” ir tą daro, 
aišku kad daro su blogais no
rais. Senas Narys.

VAINAUSKAS KALĖJIME
Balandžio 3 d.) Antanas Vai

nauskas, pagarsėjęs savo avan- 
turomis Lietuvoje, liko nubau
stas federąliaroe teisme New 
Yorke vienam metui ir vienai 
dienai federališkame kalėjime 
už prigavingu budu įsivogimą 
į Suvienytas Valstijas. Teisė
jas K:iox padalino Vainausko 
bausmę šitaip: pirmu kaltina
mu punktu Vainauskas turės 
kalėti vieną metą ir vieną die- 

'ną; o antru kaltinamu punktu 
jam priteista trys metai kalė
jimo.

Ištikrųjų gi Vainauskas te
sėdės tik vieną metą ir vieną 
dieną. Po atlikimui savo bau
smės Vainauskas bus deportuo
tas į Lietuvą. Bet jeigu Vai
nauskas vėliau vėl kada nors į 
Ameriką įsigautų, tada pagau
tas turėtų atsėdėti kalėjime 
tris metus, o bausmę atlikus 
jis ir vėl butų deportuotas.

Bandydamas nuo bausmės iš
sisukti Vainauskas dėjo pas
tangas kitus įvelti. Jis įskun
dė federaliams valdininkams 
tris asmenis: savo žmoną skun
dė nemoralybėje; savo “buvusį 
draugą” Juozą Tysliavą, ban
dė pastatyti ant lygaus laips
nio su savim; o Kazį Pilėną', 
bandė surišti su Tysliava tuo 
tikslu kad įrodyti buk jiedu 
buvo priežastim jo suėmimo iri 
su tuo si

Ant kiek man tai žinoma. ... 
skundas ne tiktai jokio palen
gvinimo jo bausmės nedavė, 
bet atbulai, visi valdininkai ku
riems teko jo bjaurų šmeižtą, 
ypač savo žmonos, girdėti, su 
pasipiktinimu atsuko Vainaus
kui nugarą. Lex.

SOCIALISTUI NEŽINĖLIUI 
PAAIŠKINIMAS

“Naujienų” nr. 68-me 
pondentas iš Winnipeg, 
da, rašo:

ko res-
Kana-

“Fašistinėj Dirvoj’ ir ‘Vie
nybėj' pučianta burbulas apie 
D. Uf L. R. knygas Kanadoje.” 
Prašo atsiliepti iš kitų kolom jų 
šiuo reikalu. .

Na tai klausyk!
Toronto Liet. R. K. šv. Jono 

parapija 1936 m. Sausio mene
sį iš DL'LR gavo 202 egz. pra
dinės mokyklos knygų, prie to 
dar siuntinėjama trys laikraš
čiai: Trimitas, Musų Vilnius ir 
Vyturys. Mokykla pradėjo vei
kti nuo Sausio mėn. 22 dienos 
ir darbas eina pilnu' įtempimu 
iki šiai dienai, su virš 30 mo
kinių.

SLA. 236 kuopa irgi apie tą 
laiką gavo iš DULR 201 egz. 
mokyklinių knygų, apart to, 
anksčiau dar gavo pasiskaity
mui ir vaidinimui virš 20 egz.

Vadinasi, knygos yra, mes 
jas gavome, ir naudojamos 
mokykloj Lietuvių vaikams. 

Ar dabar bus aišku ?

Jei norėsi knygų vardu su
žinoti, parašyk man, aš mielu 
noru prisiųsiu visą sąrašą.

Man atrodo kad ne pats tą iš savęs perdavęs į kitus, 
korespondenciją rašei, o jeigu Tyrinėtojai žinovai atsargiai

TABAKO SUMAIŠY-ĮTIKIMA DIDELIO JU- 
DĖJIMO EŽERAIS

CHICAGO, ILL.
MAS

Tai Mokslas ir Menas
sumaišymas gavimui' 
skonio — visuomet' 
sezonas po sezonui

Tabako 
reikalingo 
to paties, 
ir metas po metų — yra ir me
nas ir mokslas. Prieš sumai
šymą tabakas turi būti tinka
mai išnokintas, kas reikalauja 
nuo vieno ir pusės iki trijų me-į 
tų laiko.

Mažai kas įsivaizduoja, pavy
zdžiui, kad rūkant Lucky Strike 
cigaretą, jie naudoja net kelių 
išeilės rinkimų puikiausi taba
ką.

Kiekvienas Lucky Strike ta
bako šviežias sumaišymas api
ma daugiau kaip 100 skirtingų 
rūšių, išaugintų tūkstančiuose 
skirtingų ūkių, ne cik Virgini
joj, North ir South Carolinoj, 
Georgia, Tennessee, Kentucky, 
Maryland ir kitose valstijose, 
bet taipgi tabako žemėse Ma
kedonijoj ir Kantijoj Graiki
joj, Smyrnoj ir Samsuone Tur
kijoj, kur auginama puikiau
sias turkiškas tabakas.

Tinkamas sumaišymas reiš
kia jog kiekvienas šių įvairių 
rūšių tabako pluokštelis yra 
sugėręs iš kiekvieno kito pluok- 
štelio ką nors iš skonio ir kva
po ir tuo pačiu laiku ką nors

urištoms pasekmėms. tai nieko kito savo gaive-į išbando pirm negu tabaka 
„i. man tai vinoma ir> neturėjai kaip tik “burbu- supakuojama, šio tabako 
“iv įlietu ucii z«i livru i d • .|v" w •

šio tabako pavy
lus”, visokius “gaivalus” ir tuš- zdžius, vėl juos išbando prieš 

sumaišymą ir taipgi užbaigtą 
mišinį — užtikrinimui skonio 
vienodumo ir tą rugšties-šar- 
mo lygsvarą, reikalingą leng
vam užsirukymui.

Gana nuostabus faktas yra

čias svajones.
žmogeli, atbusk. Pažiūrėk 

ką darai, nepasistatyk save ant 
juoko. Pažiūrėk plačiau į tei
singesnę spaudą ir paskaityk 
“Dirvą” ir “Draugą” (nr. 68).

i! Jeigu pats nesugebi skaityti,(tas jog to paties tabako auga-

prekes iš
prie

BALSAVO Už TAUTININ
KUS. SLA. 105 kuopos nariai 
susirinkime didumoje balsavo 
už tautininkus kandidatus į S. 
L.- A. centro valdybą, 
išrinko du
seimą, M. K. Mockevičių ir Vy
tautą Vilimaitį, jaunuolį, kuris 
eina pareigas kuopos finansų 
raštininko. Jis yra gabus 
kinis chemijos srityje.

SVEČIAS KUNIGAS.

mo-

Čia 
lankėsi Kun. Halaburda, seniau 
buvęs Clevelando Lietuvių Šv. 
Jurgio parapijos klebonu.

Svečio tikslas rodos buvo su
sirasti ramią vietą gyvenimui 
Katalikiškoje įstaigoje.

“D.” Kep.

SLA. 36-TOS KUOPOS BAL- 
.. S AVIM AI

Chicagos SLA. 36-tos kuo
pos susirinkime, Piki. Tarybos 
balsavimuose štai kaip balsai 
nuėjo:

Rastenis 
Bagočius 
Šalna 
Mažukna 
Vinikas 
Jurgeliutė
Lopatto 
Gugis 
Zalatorius 
Mockus 
Mikolainis 
Stanislovaitis

Prasidedant šio pavasario 
navigacijai Didžiaisiais Ežerais, 
šią vasarą tikima labai didelio 
laivų judėjimo išvežiojant ang
lį, geležies rudą ir
didžiųjų miestų gulinčių 
penkių ežerų.

Jau dabar spėjama kad 
lies šią vasarą ežerais bus 

į vežta virš 70 milijonų tonų, o 
gal pasieks ir 80 milijonų tonų.

Geležies rudos pereitą metą 
pervežta virš 28 milijonai tonų. 
Šymet numatoma geležies ru
dos pervežti iki 35 milijonų to
nų.

Anglies pervežimas praeitais 
dviem metais buvo po 35 mili
jonus tonų. Tačiau del smar
kios šių metų žiemos šiaurinė
se valstijose anglies ištekliai 
visiškai sunaudota. Bus sten
giamasi prisigabenti jos sekan
čiai žiemai su perviršiam.

šiaip įvaiiių prekių tikimasi 
pervežimo iki 37 milijonų tonų. 
1929 metais, kada laikai buvo 
geresni, laivais Didžiaisiais E- 
žerais prekių buvo pervežta 39 
milijonai tonų.

Didžiaisiais Ežerais praveža- 
ma labai daug statybai reika
lingų akmenų ir grudų.

Laivų judėjimas ir prekių ro Rimšos dirbinių; tikimasi 
pervežimo daugumas priklauso gerų pasekmių. Dailininkas P. 
nuo sezono prasidėjimo ir pasi-Į Rimša apsistojo Aušros Vartų 
baigimo. Kartais sezonas ne-, parapijos klebonijoje, pas Kun. 
gali anksti prasidėti jeigu pa-j Urbanavičių. Kasnors.
vasario]) buna šalčiai ir ežerai j  
turi perdaug ledų. Oficialiai i 
laivų plaukiojimo sezonas skai
tosi nuo Balandžio 16, tačiau 
kaip kada neprasideda iki Ge
gužės 1 dienos. Yra atsitiki
mų kad laivai Ežeruose negalė
jo pradėti plaukioti be Birželio, 
mėnesio, del šaltų žiemų.

Šios žiemos nepaprastai sto [ 
rą ledą gali sunaikinti šilti lie
tus ir vėjai. Ne tiek svarbu 
kokia buna žiema, bet kokis 
buna, pavasario oras, sako lai- fry]jė ir ji įskundė vyrą teis-

ang-
per-

DELEGATŲ IŠRINKTA 10
Delegatais i SLA. seimą iš

rinkta 10 asmeny, sekanti: L. 
Vanagaitienė, Dr. K. - Drąnge- 
lis, Dr. Graičunas, P. Grigaitis, 
M. Stulpinas, J. Juozapavičius, 
J. Balčiūnas, A. Zalatorius, M. 
Vaidyla ir Adv. Bračiulis.

Išskiriant P. Grigaitį ir klai
džiojanti Dr. Graičuną, kiti vi
si delegatai yra tautiškų pažiū
rų žmonės.

RIMŠOS PARODA. Balan
džio 2 d.,. Art Institute, prasi
deda paroda skulptoriaus Pet- 

ir prekių ro Rimšos dirbinių; tikimasi

KARVĘ IŠKEITĖ į DĘGTI- 
mėgėjąs 

turėjo
didelis

gėrimų, 
davė pieną vie- 
taigi jis neapsi-
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NĘ. Valaitis, 
svaiginančių 
kąrvutę, kuri 
toje degtinės,
kęsdamas ją pardavė ir pinigus 

: pragėrė.
Kuomet vyras pardavinėjo 

namų baldus ir pinigu pragėrė 
jo nuolaidi žmonelė Emilija ty
lėjo. tačiau kai jau vyras par
davė karvę, jai išsisėmė kąn-

mokančių skaityti, lo lapai gali skirtis daug dau
giau negu lapai visai skirtingų 

Cheminis 
išnagrinėjimas parodo jog vir
šutiniai labai turi perviršį šar
mų, kurie linkę duoti šiurkštų 
šarminį skonį. Apatiniai lapai 
linkę rugštumui durnuose.

Tiktai viduriniai lapai gam
tos geriausia pritaikyti prie 
skoningiausios- rūgšties - šarmų 
lygsvaros. Lucky Strike ciga- 
rėtuose yra naudojami viduri
niai lapai. (Advertisement) i

v . -c 1 !.•• [Paprašyk
Kaip tapti jUV. Valstijų Į.ypač tų kurie minėtus laikraš

čius skaito. Jie tau visuomet rūšių tabako augalų, 
pasakys kas kur tikro darosi ir 
veikiama- Jeigu gali, parašyk 
ką nors svarbaus, pamokinan
čio. kad žmpnės ■ skaitydami tu
rėtų naudą ir laikytų patį ga
biu ir pavyzdingu žmogum.

S. Balčiūnas.

Piliečiu
“Dirvos” knygynas turi nau

dingą knygelę tiems kurie nori 
apsipažinti su Amerikos pilie
tybės klausimais kurie reika
lingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai.
“DIRVA” J

6820 Superior av. Cleveland, Q.

vininkai.
Paskui, kada sezonas užsi

daro. Kaltais užšąlą anksti, o 
kartais nusitęsia iki meto pa
baigai. - ' ~

mui. Karvę buvo gera, duoda
vo po 12 kvortų pieno į diena.

Kas platina ' “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

“Pirvą” dabar yra pigiausias 
darbininko Tiuoslaikio draugas, 
Platinkit ją tarp savo draugų.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone ■;

534 Michigan Ave. Dayton,' O j

PAJ IEŠKOJIMAS: Jieško- 
ma Stanislovas Laukšas (Stan
ley Lauksay), gyvenąs Seattle, 
Wash.

Lietuvos Konsulatas
• 100 E. Bellevue Place 

■ ‘ " Chicago, Ill.
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(Tęsinys iš pereito num.)

ALYTAUS KAPINĖSE
. RUGĮ?. 29 d. — Apvaikščioję Alytaus Miš
kų Mokyklą ir ten esančias įstaigas, gryžome 
miesto linkui. Kadangi per smiltiną lauką tie
siog einant kelio yra daug arčiau, p. Ajauskas 
pavadino mane eiti tuo taku ir sako užsuksim 
į kapines. Tai katalikų kapinės, smiltėtame kal
nelyje, pušimis apaugusiame, ir iš lauko tos 
kapinės išrodo lyg koks tankus gojus, žaliuo
jantis žiemą ir vasarą, nes vasarą mirga lapuo
čių, o žiemą pušys ir eglės. Bet pačias kapines 
priėjus, gauni įspūdį kad jos apleistos. Pir
miausia pati tvora ne tvora, vielomis vietomis 
aptempta, kitur dar muro dalys stovi, o viduje 
tiesiog be tvarkos kapų kapai, žinoma, kapinės 
senos, taigi ir kapai tankiai sukasti. Tačiau tas 
parodo kad Lietuvoje žmonės visai neturi su
pratimo ir nemato reikalo kapines tvarkyti ir 
užlaikyti gražiai, kaip yra kitose šalyse. Lie
tuvos kapinės tarnauja tik tam kad butų kur 
pakasti atvežtą negyvėlį ir viskas. Gal jau yra 
ir Lietuvoje kapinių kurios gražiai užlaikomos, 
tik gal nepasitaikė į tokias užeiti, šiek-tiek do
rian išrodo Kauno pakinės, ypač karių skyrius. 
Klaipėdos kapinės labai puikios, malonu jose 
net pasivaikščioti, bet ten sutvarkyta iš seniau 
Vokiečių, už tai Lietuvos Lietuviams kreditas 
negalima atiduoti.

šios Alytaus II kapinės tai tik paprasto 
mažo užnemunės bažnytkaimio kapinės, todėl 
niekas nenusimano kaip jas tvarkyti. Vietos 
gi čia yra tiek daug, visas tas didelis plotas 
tuščias, galėtų daugiau jo užimti ir negrusti į 
tą mažą sklypelį visus mirusius, tada nebūtų 
tiek daug kapų ant kapų. Na bet tą reikalą 
palikim išsispręsti patiems Dzūkams.

Į kapines p. Ajauskas mane vedėsi norėda
mas parodyti vieną įdomybę, šiaip j miestelį 
pareiti nereikalinga kapinių liesti, galima pra
eiti pro jų kampą. Apie viduryje kapinių, pa
rodė urvą, kur, pasakoja, laike karo gyveno 
vienas vyras su savo žmona, jau sena pora. Su 
laiku jo žmona mirė, bet senukas jos nelaidojo, 
laikė savo urve ilgoką laiką, iki sužinojo žmo
nės ir policija privertė jį lavoną palaidot. Juos 
ten maitindavo geri aplinkiniai gyventojai. Po 
karo mirė ir pats senukas. Tas urvas dabar už
leistas, sunykęs.

Iš kapinių parėjom į patį miestelį ir pra
ėjom pro Alytaus II bažnyčią, ši bažnyčia yra 
sena, nedidelė. Joje iškaltos raidės rodo kad ji 
buvo pastatyta 1828 metais, taigi stovi jau virš 
šimto metų. Per karą buvo apgadinta, bet da
bar vėl atitaisyta. Statyta iš akmenų, iš lauko 
nutinkuota ir nubaltinta.

Einant per Nemuną tiltu, žiuriu priešais 
atvažiuoja ratuose pažystamas žmogus — tai 
V. M. Čekanauskas, iš Hartford, Conn. Susi
laikiau, išlipo iš ratų, ir abudu sustoję prie ka
rininko Juozapavičiaus paminklo nusifotografa
vom. Čekanauskas su savo broliu važiavo Į 
Vilnijos Dzūkiją, atlikęs visus reikalus Kaune.

Sugryžom į Alytų I ir ėjom pas gimnazijos 
paišybos mokytoją p. Brazdžių, iš kurio norė
jau gauti molio dalykų, kurių jis yra specialis
tas ir žadėjo man parodyti. Užėjom į jo nau
jai statomus, baigiamus įrengti gražius namus 
toli pušyne, beveik toliausia nuo kitų miesto 
namų. Dabar jiedu gyveno tik laikinoje bakū
žėje, lyg garadžiuje užpakalyje naujai statomo 
namo. Ten turėjo ir savo išdirbinius kuriuos 
turėjo. Kitų parodė tik fotografijas, nes buvo 
išparduota. Iš tų ką turėjo, pasirinkau kelis 
dalykus, bet kaip pasiūliau užmokėti, pinigų ne
ėmė. Padovanojo juos man atminčiai. Tie mo
liniai daiktai apsunkino mane, nes reikės nešio
tis ir vežiotis iki sugryšiu į Kauną ir galėsiu 
geriau supakuoti, tačiau dovanomis buvau labai 
patenkintas. Lietuvoje yra rodos tik du ar 
trys artistiškos keramikos darbų specialistai. 
V. Brazdžius mums parodė vieną savo mozaišką 
kurinį, iš sudėtinų deginto spalvuoto molio ga
balėlių Vyties ženklą, kurio ir fotografiją man 
padovanojo. Tą Vytį jis sakė kam tai parduo
da už kelis šimtus litų. Dalykas labai puikus ir 
brangus.

ALYTAUS GYVENIMAS

skyrius, Gimnazija, Aukštoji Miškų Mokykla, 
žemesnėji žemės Ūkio Mokykla, du notarai, trys 
bažnyčios (Įskaitoma čia senoji medinė, anoje 
pusėje Nemuno ta balta akmeninė ir kariume- 
nės bažnyčia, buvus Rusų cerkvė), yra dvi pa
rapijos, viena, anoje pusėje Nemuno, priklauso 
Kaišiadorių vyskupijai, šioje pusėje Nemuno — 
Vilkaviškio vyskupijai. Yra gelžkelio stotis, į 
kurią ateina traukiniai ir gryžta; pirmiau per 
čia ėjo traukiniai iš Suvalkų į Vilnių, dabar te
eina nuo šeštokų, Kazlų Rudos, Marijampolės.

Dirbtuvių yra: grybų ir vaisių ir daržovių 
konservavimo dirbtuvė, špižo, ūkio mašinų dirb
tuvė, ūkiškų padargų dirbtuvė, keturi malūnai, 
trys lentpjūvės, vienas malūnas ir lentpjūvė, 
jau pirmiau minėta, yra Lietuvių.

Alytaus kareivinės savaimi sudaro du mie
stus — jos yra atskiros nuo miestų ir vienoje 
Nemuno pusėje ir kitoje.

Nemuno krantai apaugę pušimis, žemė smė- 
lina, taigi sausa ir sveika; apielinkėse turi gra
žias gamtiškas vietas, turi du parkus ir vasa- 
rinį rezortą.

Miestas turi savo burmistrą, p. Jakulis, ir 
visą miesto ir valsčiaus valdybą.

Alytaus žemės Ūkio draugija turi dvi di
deles krautuves, joje superka javus ir bekonus, 
pristato ūkininkams trąšas. Yra du Lietuviški 
knygynai ir daug krautuvių, bet diduma biznių 
yra žydų rankose.

Alytuje yra ir plentų rajonas, kuris prižiū
ri kelius, plentus, tiltus.

Plentai iš čia eina į Seirijus, Daugus, Kau
ną, Marijampolę ir geri keliai į visą Dzūkų kraš
tą. Yra apskrities ligoninė ir privatinė ligoni
nė, keletas daktarų, keletas advokatų.

Temstant sugryžom į pp. Ajauskų namus, 
čia klausėmės Kauno radio pranešimų — išgir
dom apie Belgijos karališkos šeimos tragediją— 
apie užsimušimą Belgų karalienės ir susižeidi- 
mą paties karaliaus. Taip pat pranešė kad dar 
iš Amerikos parvažiavo į Lietuvą keletas Lie
tuvių.

Ilgai vaikščiojęs, parėjęs namon prašiau 
duoti man stiklą vandens išsigerti, bet Lietuvo
je neduoda vandens 'gerti, jiems net keista jei 
paprasto vandens prašai: tuoj siūlo arbatą ar
ba sutaiso vandens su uogų košele. Kaune vi
sur vietoje vandens siūlo seltero.

BIRŠTONAS — VYTAUTO KALNAS, KUR 
RASTA NUŽUDYTA UST.IANAUSKIENĖ

RUGP. 30 d. — šiandien rytą anksti atsi
kėlęs apleidžiu Alytų ir išvažiuoju į Birštoną ir 
į Kauną. Ponas Ajauskas mane palydėjo į au
tobusų stotį, ir iki buvo laikas važiuoti, autobu
sas jau prisėdo pilnas keleivių. Kuomet dava- 
žiavom Nemuno tiltą, visi keleiviai buvo papra
šyti iš autobuso išlipti ir eiti tiltu pėkšti, o au
tobusas vienas pirma pervažiavo. Mat, tas til
tas per Nemuną toks senas ir sugleręs kad at
sargos delei žmonės nevežami krūvoje. Alytie- 
čiai kalba apie gavimą naujo, moderniško til
to, kuris bus pagražinimas ir pačiam miestui.

Tiltą perėjus, vėl sulipom į autobusą ir jis 
pleškėjo dešine Nemuno puse Birštono linkui.

Autobuse užtikau vieną Amerikietę, p. Lio- 
lienę, iš Brockton, Mass., kuri irgi viešėjo Lie
tuvoje ir važinėjo Dzūkijoje. Sakė dalis jos gi
minių yra po Lenkais kitoje demarkacijos pu
sėje, kur buvo išsiprašius Lenkų leisti jai apsi
lankyti. Į aną pusę pereiti sako nebuvo didelių 
sunkumų, bet kai reikėjo sugryžti į Lietuvių 
pusę tai ko neužsikeikė, tiek Lenkai jai įkirėjo, 
visą dieną laikydami ir vargindami, patys neži
nodami ko, bet laikydami ir neleisdami pereiti 
į Lietuvos pusę. P. Liolienė iš Lietuvos buvo 
išvažiavus 22 metai atgal.

Autobuse važiavo ir viena Dzūkė mergelė iš 
savo tėvynės į tolimą Braziliją. Pusę kelio ne
pravažiavus tarp Alytaus ir Birštono, jau jai 
pradėjo galva suktis, reikėjo sulaikyti autobu
są ir ji turėjo išlipti “ožius lupti”.... Kalba
mės mes kiti, ir aš sakau: Jau autobuse neda- 
laiko, kaip jai bus laive iki pasieks Braziliją...

Pagaliau, iš kalno pasirodo ir Birštonas ir 
išsirangęs Nemunas.

Biržtonas irgi pušynų plotas, bet pats ku
rortas ir parkas apsodytas lapuočiais, kaštanais, 
kurie duoda gausų pavėsį nuo vasaros saulės.

Alytus I yra apskrities miestas, čia gyve
na apskrities viršininkas, kuris yra kaip koks 
gubernatorius; randasi visa apskrities valdyba, 
kuri kontroliuoja ir atlieka visus reikalus.

čia yra teismai, trys teismo tardytojai; yra 
Lietuvos Banko skyrius iš Kauno, Ūkio Banko

Birštone sustoti maniau tik taip sau valan- 
dai-kitai, apsidairyti, plačiau pažinti tą kurortą 
ir pažiūrėti kokią pažangą padaręs nuo 1928 me
tų, kada čia pirmą kartą lankiausi. Sekančiu 
į Kauną einančiu autobusu pasiryžau važiuoti j 
Kauną.

Birštonas dabar dar puikesnis negu anuo
met. Dabar tikra grožio vieta: gėlynais ištai- 
syta-išvedžiota, kurie visi geriau sutvarkyti ir 
prižiūrimi, švara dar didesnė, ir nuotaika ma
lonesnė. Turi ir atsakančią, autobusams stotį, 
kur gali net bagažą pasilikti, ir man buvo labai 
patogu: pasilikau savo molinius Alytuje gautus 
daiktus ir ėjau apžiūrėti kurorto. Buvo pora 
valandų laiko iki kito autobuso ėjimo į Kauną, 
taigi sumaniau aplankyti p. Juzę Bagdonienę, 
Dr. Bagdono iš Marijampolės žmoną, Juozo Am
braziejaus iš Brooklyno seserį, kuri netoliese
prie Nemuno pušyne turi išsistačius vilią. Su
radau ją namie ir šiek-tiek pasikalbėjom. Ji 
kitados Amerikoje gyveno, prieš karą parvažia
vo į Lietuvą pasisvečiuoti ir užklupus karui ne
galėjo į Ameriką gryžti.

Ji papasakojo kad Lietuvos ponai ne visi 
mėgsta savo šalyje vasaroti, nors turi tokius 
puikius kurortus. Daugelis dar vis važiuoja į 
užsienius, ten išveždami Lietuvos pinigus.

Per Nemuną ties Birštonu dabar jau yra 
įtaisytas keltas, virve traukiamas, kuriuo per
sikėliau į kitą Nemuno pusę, apžiūrėti tą gra
žų pušyną. Kelte girdėjau vyrus kalbantis apie 
ūkininkų streiką ir nedavimą vežti į rinką par
šų. Vienas jų sakėsi pats vos negavęs mušti, 
kai užpuolė policija skirstyt kelią trukdančius 
tai teko ir tiems kurie ėjo tik pažiopsoti.

Kelte ant lentos užlipyta valdiškas kaino
raštis, ir už perkėlimą užmokėjau tik 10 Lietu
viški! centų. Aname šone Nemuno, į krantą 
įlipti įtaisyta ilgi mediniai laiptai, ko seniau ne
buvo. Anuo Nemuno krantu paėjau pušynu iki 
tos vietos kur per Nemuną keliama valtele at
gal į patį kurortą, čia dirba vienas kilnotojas 
su valtimi. Daugiau nebuvo ką kelti, tai jis 
pasisuko per upę su manim vienu. Jam irgi nu
statyta kaina už perkėlimą, tik 10 centų. Pa
klausiau jo kiek jis per dieną tokiu savo darbu 
uždirba. Sako, vasaros sezonu kartais pasida
ro iki 10 litų, vidutiniškai po 7—8 litus į dieną, 
iš to gerai pragyvena, bet žiemą nėra kas veikti, 
ką vasarą uždirba žiemą viską suvalgo. Jam 
prie valties kainoraštis neprikalta, bet randasi 
krante prie lentos ant stulpelio. Aš jam da
viau 20 centų.

Dar buvo apie valanda laiko iki autobuso 
išvykimo, taigi arčiau apžiurinėjau gėlių kliom- 
bus ir visus įrengimus, čia yra įvairios mine
ralinės maudynės sveikatai pataisyti. Prižiūri 
Lietuvos Raudonasis Kryžius, taigi ne privatiš- 
kų biznierių rankose. Kainos dabar pigesnės 
negu seniau buvo. ’

Viduryje parko įtaisytas orkestro paviljo
nas, ir nuo 11 valandos prieš pietus ten rinkosi 
kariškas dūdų orkestras, ir tuoj pradėjo dūduo
ti. Prie lentelių buvo iškabinta tos dienos mu
zikos programas. Muzika tęsiasi iki 2 vai. po 
pietų. Atsisėdau prie gražaus gėlių kliombo 
paklausyti muzikos. Griežia apie 40 vyrų, net 
visas Birštonas dreba. Pradėjo su “Lietuviais 
Mes Esam Gimę”, šį muzikos šmotą skambina 
ir Kauno radio stotis pradedant savo programus. 
Man pasirodė kad tai labai puiku tokiu prime
nančiu mums savo kilmę dalyku pradėti progra
mus. Vakare dūdų orkestras irgi griežia porą 
valandų. Viskas tas — parkas, gražus Įrengi
mas, gėlynai, muzika — yra įrengta patiems 
Lietuviams, saviems, tik jie privalo čia važiuo
ti, gyventi ir gėrėtis. Nesakyčiau kad mažai 
Čia kas važiuoja vasaroti, ne: čia pilna užsigru- 
dę, nors yra vietos dar ir kitiems. Ne visi visą 
vasarą vasaroja: mėnesį, kelias savaites, ir pa
lieka vietas kitiems. Jeigu žmonių nesilankytų, 
Birštono kurortas negalėtų parodyti tokio pro
greso, tuoj butų apleistas, o dabar dar daug 
naujų trobesių ir vilių pristatyta.

Parke ir miške rudens žymių dar niekur 
nepatėmijau, bet buvo jau pats jurginų žydė
jimo laikas.

Parke, žiuriu, berniukas nešioja ir parda
vinėja svečiams savo paties rankų darbo gražiai 
margytus lazdyninius kriukius. Kaip kas juos 
perka.

Beklausant muzikos, žiuriu ateina pažysta
mas — J. Kardelis, “Lietuvos žinių” redaktorius 
iš Kauno. Jis čia atvyko pasilsėti po Kongreso 
iškilmių Kaune. Pažiurėjus į laikrodėlį dar bu
vo apie pusvalandis laiko iki autobuso išėjimo. 
P. Kardelis pavadino mane į Vytauto kalną, sa
ko, einam, parodysiu vietą kur buvo rasta nu
žudyta Pral. Olšausko šeimininkė Ustjanauskie- 
nė. Apie tą tragediją savu laiku Amerikoje 
Lietuviški laikraščiai rašė plačiai. Lipant į kal
ną vėl pastebėjau naujenybę — ištaisyta pui
kus, stiprus platus lentų laiptai, ko seniau nebu
vo reikėdavo lipti išmindžiotais takais, už krū
mų prisilaikant. Vytauto kalnas aukštas ir 
status, ir iš jo viršūnės labai plačiai matosi. 
Viršūnės plotas neperdidelis, ir krantai staigus

lis pasakojo kad ant jo kitados buvus pilis, sau
gi iš Nemuno pusės, o iš žemės pusės apkasta 
labai giliu grioviu ir į kalną įlipimas buvo ne
galimas, nes buvo perstatas, šiaip ramiu at
veju gali į kalną įrepečkoti visom keturiom, bet 
jeigu reiktų tiesiog lipti kada iš višaus į ta
ve rita rąstus, niekas neužliptų, nes kaip ta
rakonus rąstai nubloškia žemyn. Į kalną Įlip
ti buvo siauras, slaptas takas iš Nemuno pusės. 
Basakojo kad Vytauto laikais į čia atvykdavo 
Jogaila medžioti, nes čionaitinėje Nemuno kil
poje buvo lengva žvėris užklupti—jie neturėda
vo kur pabėgti.

Lipant iš kalno žemyn, p. Kardelis rodė ir 
tą vilią, vardu “Pakalnė”, visai netoli Vytauto 
kalno, prie tų laiptų, kur Pral. Olšauskas gyve
no. Neišaiškinta ar jis ją nužudytą tais laip
tais užnešė ir ten i tankius krumus numetė, ar 
užsivedęs ant kalno nužudė ir nustūmė į vietą 
kur manė niekas neras.

. Gryžtant į autobusų stotį, p. Kardelis klau
sia manęs ar pirmiau užsisakiau sau autobuse 
vietą. O man tas nei į galvą. Ir štai kai nu
ėjau užsisakyti, jau tame autobuse man vietos 
nėra. .. . Čia pat žiuriu dar vienas pažystamas, 
p. Račkauskas, kuris irgi buvo čia keletui dienų 
atvažiavęs, gryžo į Kauną. Būtume kartu va
žiavę ir pasikalbėję jei tame autobuse butų bu
vę vietos. Kitas autobusas, man sako, į Kauną 
eis už poros valandų. Dvi valandas jaukiant, ir 
kurorto gražumas atsibodėtų, bet mano laimei, 
atvažiavo kitas autobusas, rodos nuo Alytaus, 
ir jame man radosi vietos, taigi už kelių minu- 
tų išvažiavau į Kauną.

Prienus davažiavus pradėjo lyti. Ten au
tobusas kiek ilgiau stovėjo ir sulaukęs daugiau 
keleivių išvažiavo.

Važiuojant per Prienus, ir paskui per Gar
liavą, matėsi ginkluotų policijantų, stovinčių 
prie autobusų, gatavų pašaukimui į “ūkininkų” 
streiko riaušes. Kokie tie “ūkininkai” jau mi
nėjau, ir toliau dar daugiau paaiškėjo.

Pro Prienus pravažiuojant, dešinėje matė-į 
si statomos naujos kareivinės.

Šiuo autobusu iš Prienų į Kauną važiavo 
karininkų mokyklos narys, Dr. Alfonsas Bačiu
lis, su kuriuo susipažinau ir išsikalbėjom.

Parvažiavus į Kauną, jau gerokai lynojo. 
Eidamas su Dr. Bačiuliu, Laisvės Alėjoje susi
tikau su Marijampoliečiu “Suvalkiečio” redak
torium, kuris atvežė mano kankles į Kauną, tai
gi jas pasiėmęs nusigabenau į švedų Linijos 
kontorą kad išsiųstų kartu su visu mano baga
žu į laivą. Buvo pats pietų laikas, ir nuėjau 
pietauti į Lietuvos viešbučio restoraną.

(Bus daugiau)

Rusnės Kunigas nužudo savo seserį, kuri norėjo išduoti 
priešams savo tėvų nenugalimą pilį.

Ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada Žuvėdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmonės eina j Baltijos pakraštį, vedami nar
saus Menino, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir iš
muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba ir 
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti skai
tę iki neprieisit pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose. KAINA TIK $2.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

^SUOMIAI pradeda pajusti 
Amerikos dėkingumą už tei
singą atmokėjimą karo pasko
los. Amerikos vyriausybė nu
pirko už $83,000 žemės plotą 
Suomijos sostinėje Helsinkuose 
ir statys savo pasiuntiniams ir 
konsulams namą, kuris kainuos 
$150,000, ir tą miestą pada
bins.

▼ ▼ 5T

^SENIAU, kunigaikščiai Ra
dvilai buvo Lietuvoje dideli 
ponai, patriotai ir svarbus vy
rai. Bet dabar, kada mirė 
tos giminės galva, Varšavoje, 
Lietuviams nei ašarėlė neiškri
to. Ta giminė, kuri savo kil
mę Lietuvoje veda iš 1515 me
tų, šiandien Lietuviams nei 
šildo, nei šaldo. Ja tik Lenkai 
džiaugiasi, kaip Skirmuntais, 
Sapiegais ir kitais musų bajo
rais.

▼ ▼ ▼

^LIETUVA ir Latvija dar 
žingsnį žengė atsipalaiduoti 
nuo priklausomybės svetimųjų 
teknikai. Jos nutarė ateityje 
ne Šveicarijoje savo smulkius 
metalinius pinigus mušti bet 
namie, Kaune ir Rygoje.

▼ ▼ ▼
^PASNINKAI kurių Lietu

viai prisilaikydavo vyskupo Va
lančiaus laikuose, yra tik nu
blankęs šešėlis to kurį Anglų 
laikraščiai praneša iš Riši-Keš, 
Indijos. Ten vienas Indų as
ketas maldininkas, keletą die
nų papasnikavęs, įsakė Spalių 
10 dieną įmūryti jį į mūrinį 
kambarėlį, 4 pėdų aukštumo, 
16 pėdų kvadratinio platumo. 
Ine j imas į tą kambarėlį buvo 
cementu užlietas ir šalia pasta
tyta sargyba. Maldininkas įsa
kė Indusų kunigams prieiti prie 
muro 45-toje dienoje, tarp 7 ir 
10 valandos ryto, ir klausyti 
iki jis ištars žodį “Om”. Ta
da atmušti inėjimą, duoti jam 
vaisių sunkos ir kūną aliejum 
trinti. Per visą tą laiką mal
dingų Indusų būriai meldėsi, 
ir, tikrai, 45-tą dieną, pasigir
do asketo žodis “Om”. Iš mu
ro jis buvo išimtas labai su
nykęs ir išbalęs, tačiau gyvas. 
Tai pasninkas!

500,000 Tonų Popier
malkių per Klaipėdą
Klaipėdos spauda rašo kad 

šią vasarą per Klaipėdos uos
tą esą numatyta tranzitu per
vežti iš Rusijos į Tilžę ir Ra
gainę apie 500,000 tonų popier
malkių. Taigi šiais metais per 
Klaipėdos uostą popiermalkių 
praeitų beveik 5 kartus dau- 
kiau kaip pereitais metais ir 
beveik tiek kiek praėjo per pa
starus tris metus. “L.A.”

KAUNE BUS ŠVEDIJOS 
PASIUNTINYBĖ

Kaunas. — švedų telegramų 
agentūros žiniomis, Kovo 4 d. 
švedų parliamentas priėmė už
sienių reikalų ministerijos biu
džetą ir sutiko su vyriausybės 
pasiulymu įsteigti Kaune nuo
latinę Švedijos pasiuntinybę su 
pasiuntinybės patarėju. “L.A.”
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ir status, tankiais krūmais ir buiniom eglaitėm 
apaugusiais šonais. Antrame kalno šone, kur 
visai nėra tako ir kur krūmai ir eglaitės tan
kiausios, rodė man p. Kardelis tą vietą kur bu
vo užtiktas tos nužudytos moteries lavonas. Už
tiko jį ten berniokai. Apie patį kalną p. Karde

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

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

N 
M 
H
N 
H 
N
H 
M

H

Stebuklingos gyduolės, kurios 
panaikina žilimą, plauųų slinki
mą ir pleiskanas, šias gyduo
les privalėtų turėti kiekvienas 
kuriam žyla, slenka arba pleis1- 
kanoja plaukai. Jos atitaiso ži
lus plaukus koki buvo, bet nėra 
dažai. Nėra _nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Specia
liai supažindinimui pasiūlom di
delį $2.00 pakelį už $1.00. Už
sisakyk šiandien ir sutaupyk do- 
larj. Jeigu nebusi pilnai pa
tenkintas, pinigai bus sugrąžin
ti. Reikalaujam agentų.

H

H

J VALORTONE HERB CO. Dp. 9 J 
h Box 305, Clinton, Indiana h
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LIETUVAITĖ PATEKO 
Į METROPOLITAN 
OPERĄ

Didelė Clevelande gyvuo
janti dažų išdirbystė, The 
Sherwin-Williams Co., bu
vo surengus per radio pa
rinkimą geriausių Ameri
koje esančių neprofesiona
lų dainininkų, kurie butų 
paimsi į garsią Metropoli
tan Operą New Yorke.

Galutiniai bandymai buvo 
daryta Kovo 29 d., ir iš 700 
dainininkų ir dainininkių, 
išrinktų devynių geriausių, 
galiaus laimėtojais liko du: 
moteriška Ona Katkauskai- 
tė (Anna Kaskas), Lietu
vaitė iš Hartford, Conn., ir 
Anglas, Arthur Carron, te
noras.

P-lė Katkauskaitė jau y- 
ra žinoma daliai Amerikos 
Lietuvių. Ji prieš kelis nie- 

Įtus buvo 'Lietuvoje ir dai- 

tuvos valdžios priešakyje “baisius fašistus”, kurie “visai tuvos buvo išvažiavus dau- 
šalį skurde paskandino ir nelaisvės pančiais sukaustė”?! giau studijuoti į Italiją, ir 

Kitaip sakant: jeigu ne musu įsitikinimų žmonės pagaliau vėl gryžo į Ame- 
Lietuvą valdo, viskas Lietuvoje niekai, ir Lietuvos žmo- riką. 
nes — gaiškit....

Demoralizacija Amerikos Lietuvių tarpe pasiekė 
aukščiausio laipsnio. Ir tuo užsiima tik musų spauda ir 
asmenys kuriems priklauso rolė žmonių švietimo ir va
dovavimo. Vietoje tų pareigų, tie vadai pasirinko len
gviausi kelią — keikimo, dergimo, žeminimo, garbės 
plėšimo ir musų kultūrinio ir tautinio gyvenimo ardy
mo. Tų laikraščių ir vadų sekėjai virto tiesiog nenau
dingais ir net patiems sau žalingais.

Jie ne Lietuviai, tik ką Lietuviškai kalba; jie nepa
žysta tikėjimo, tik moka neapkęsti visų kitų kurie ki
taip mano; jie ne susipratę darbininkai tik pastumdė- 
liai-įrankiai gudrių dolarių rinkėjų....

Lie- 
Lie- 
jau- 
visa

Lietuvos valstybės pavojus musų laikraščiams ir vi
suomenės vadams yra niekas prieš jų partijos kelių as
menų užmačias ir vietas.

Katalikų spauda pasidarė sau “kankiniu” vieną 
tuvos profesorių, ir gal net padrąsindami jį prieš 
tuvos vyriausybę erštauti, po priedanga Lietuvos 
nimo “katalikinimu”, kiršina savo sekėjus prieš
Lietuvą (nors gerai žino kad Lietuvoje viskas atlieka
ma katalikiškai ir katalikybe turi aukščiausią vietą).

Kauno ir Klaipėdos krašto baisaus potvinio nuken
tėję neranda musų spaudoje jokios užuojautos ir nie
kas nepakalbina Lietuvį paaukoti nors centą nukentė- 
jusiems. Lietuvos nukentėję žmoneliai lai prasmenga! .
vien tik del to kad musų laikraščiai ir vadai mato Lie-(navo Kauno operoje, is Lie-

Ji yra 26 metų amžiaus, 
'gimė Bridgeport, Conn., vė- 

Lietuva pagerbė vienakius ir kitokius kitų pažiūrų liau su tėvais persikėlė ir 
žmones, — mes tautininkai tai priėmėm kaipo įvykusį po šiai dienai gyvena Hart- 
faktą. Bet štai Lietuva pagerbė plačiai Amerikoje ži- forde. 
nomą senelį, Dr. Joną Šliupą jo 75 metų amžiaus sukak-Į 
tuvių proga. Socialistų, bolševikų ir katalikų laikraš
čiai šunų balsais sukaukė prieš tai! Be jokios gėdos ir 
sąžinės tie redaktoriai talpina ir patys savo išgalvotus 
ir savo bendradarbių, — dar žemesnių už save gaiva
lų, — mėšlu dvokiančius “raštus” prieš Šliupą. .. .

Tauta randa reikalo pagerbti Šliupą, o štai išsiran-, .. n ■
da kokie žemiausia doroje nusmukę gaivalai ir rašo laik-| Metropolitan Operos is- 
raštin purvinančius straipsnius, o tokie pat nusmukėliai torijoje nėra žinoma apie 
redaktoriai tuos “raštus” talpina.... i’ .... .

Jeigu norėjo žmogų dergti, galėjo visą laiką dergti, to ar 
juk Šliupas nebuvo miręs. | Lietuvi

Tie redaktoriai kurie taip daro, ko jie gali tikėtis iš 
kitų? TO PATIES, ne daugiau, nes jeigu redaktorius 
tik tiek proto turi kad kitą žmogų jo garbės dienoje 
išniekinus, jis pats tėra vertas purvais apdrabstyrno — 
ar gal pasigailėjimo?. ...

Pasijudino koks nors veikėjas ir Lietuvos į Ame
riką važiuoti, tuoj vėl musų spauda paleidžia ant jo 
kibirus purvų, jeigu tas svečias nėra jų plauko žmogus.

Tas dar kartą patvirtina 
kad Lietuviai nėra nei kiek 
už kitas tautas prastesni ar 
atsilikę, priešingai, dauge
lyje atvejų kitus ir pralen
kia.

Džiaugiamės tuo musui 
vientautės laimėjimu ir lin
kime jai geriausių laimių.

BARBARAI VEIKIA
Vokiečių sufanatizuoti 

sukurstyti asmenys, gal 
Lietuviai, nesenai Rambyne 
Klaipėdos krašte, istoriškoj 
Lietuvių vietoj, nupjovė jau 
storoką medeli, ten Lietu
vių patriotų pasadintą Vy
tauto Didžiojo garbei ąžuo
lą. Kartu ten pat nupjau
ta ir poeto Duonelaičio gar
bei pasodinta liepa.

ir 
ir

Kartais protingiausia pa
sielgiama nieko nedarant.

P. JURGĖLA LEIDŽJA
NAUJĄ MĖNESINĮ

LAIKRAŠTĮ

kada nors ten buvimą solis-
• solistės dainininko 

Į Lietuvio, bet štai ir ten Lie
tuviai atsidaro sau duris! j

Balandžio mėnesio viduryje, 
Brooklyne išeis naujas mėnesi
nis paveiksluotas laikraštis-ma
gazinas, TAUTA, 28 pusi., ku
ri leis ir redaguos rašytojas ir 
visuomenės veikėjas Petras 
Jurgėla.

Laikraštis bus nepartinis ir 
rūpinsis tautiniais ir kultūri
niais reikalais. Bus šie skyriai: 
1) Lietuvos, Amerikos ir kitų 
kraštų gyvenimo ir politikos 
apžvalga; 2) tautiniai ir kultū
riniai Lietuvių darbai ir reika
lai; 3) Lietuvių dalyvavimas 
Amerikos politikoje; 4) moks
lo ir teknikos naujienos; 5) me
nas; 6) Lietuvių literatūra (po
ezija, apysakos, svarbesniųjų 
knygų apžvalga) ; 7) Lietuvių 
kalbos dalykai; 8) raštai įvai
riais klausimais; S) moterų 
reikalai; 10) žymus musų tau
tos asmenys; 11) įvairybės, ir 
12) juokai, žurnalas bus spau
sdinamas gerame popieriuje, 
su paveikslais.

Prenumerata metams $2.75, 
pusei metų $1.50; atskiras 
meris 25c. Adresas:

TAUTA. 
123 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

nu
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje reikaluose, ta pa
ti “istorija”: ne visai švarus gaivalai norėdami valdyti 
tą organizaciją, deda didžiausias pastangas purvinti ki
tų pažiūrų žmones, tuomi norėdami užslėpti savo žemus 
darbus visuomenės akyse.

Pavydas, garbgodystė ir viskas kas su tuo eina, 
niurkso musų redaktorių ir veikėjų krūtinėse.

“Dirva” patalpino atsišaukimą Į Amerikos Lietuvius 
Lietuvos Garbės Ordinų gavėjus, ir tą atsišaukimą pa
siuntinėj o kitiems laikraščiams patalpinti. Tame atsi
šaukime tik primenama ordinų gavėjams kad jie ir to
liau neužmirštų rūpintis Lietuva, ir dabartiniame laike 
prisidėtų su auka Lietuvos Ginklų Fondui. Ar nors vie
nas kuris kitas laikraštis tą atsišaukimą patalpino?

Kodėl? Todėl kad ponai redaktoriai nėra gavę or
dinų patys!

Jeigu jie nepagerbti, neapdovanoti, tai te prasmen
ga Lietuvos Ginklų Fondas! Jų garbė stovi pirmoje 
vietoje!

BUSIMAS LIETUVOS KARŽYGIS
Aš esu sūnūs kūrėjo,
Kurs savo noru kautis ėjo,
Ir susirgęs plaučių liga
Vargšas amžinai užmigo.... \ 

Aš palikęs mažas vaikas, 
Dar silpnutis ir nesveikas, 
Mažai kalbu, daug tyliu, 
Bet užtai Tėvynę myliu.

Kai užaugsiu, sustiprėsiu, 
Dideliems kariaut padėsiu, 
Busiu karžygis-narsuolis, 
Pirmas Lietuvos stipruolis.

Eisiu su priešais kariauti, 
Musų sostinę atgauti;
Nors priseitų man ir žūti. 
Bet mums Vilnius turi būti!

Kazys Polileika.
Vienas musų “garsus žmogus” savo idėjos draugui 

nesenai šitaip pasakė: “Jeigu durniams butų dalinama 
medaliai, tai aš tau duočiau pirmiausia!”

Su atsiprašymu ir apgaila už šiurkščius žodžius tu
rime pasakyti sekanti: Jeigu šmeižikams, purvintojams 
ir veidmainiams butų dalinama medaliai, daugelis musų 
laikraščių redaktorių ir veikėjų juos gautų pirmiausia!

Nekurie musų redaktoriai jau visai nusenę, jau ne
užilgo turės žengti amžinąstin, KĄ GERO jie palieka 
po savim?! Nieko! Deja, tik sudemoralizuotus savo 
sekėjus-skaitytojus, kurie musų tautai lieka ZERO; jų 
vaikai ištautėję del tėvų tamsumo. Tėvai galėjo būti 
apšviesti, nes jie norėjo šviestis kada pabėgo iš po caro 
letepos. Ar gavo jie nors kibirkštėlę tikro mokslo iš di
dumos musų redaktorių? Išsyk pakliuvę į politiškas 
tąsynes ir purvų drabstymo karą, tokiais ir miršta.

Pažvelgkit, ponai redaktoriai ir vadai į savo darbų 
praeitį ir pagalvokit: ar atlikot savo misiją — savo žmo
nių švietimo ir kėlimo pareigą?....

Nekurie galit “pasitiešyt” purvinais ar net kruvi
nais dolariais iš tamsių Lietuvių darbininkų išviliotais, 
bet jų vėl netekot, nes “nedorai gautas pinigas neskal- 
sus”. ... - ■

‘ Kas galės pasakyti už jus gražų, žodelį kada baig
sit savo kelionę šiame pasaulyje?....

ŠIRDIES RAUDA
Kur man bėgti, kur nulėkti, 
Čia taip liūdna, neramu.... 
Tuščios sienos, šaltos, vienos, 
Tarp jų vienai man baisu. ...

Ašai viena taip kasdiena,
Nėr paguodos man tėvų,
O kur jie? gal jus paklausit, 
Tarp kapynų amžinų....

Gatvė pilna, trinksi ratai, 
O žmonių pulkų pulkai, 
Aukštų ponų žiba batai, 
Sklinda juokų sūkuriai.

Ar prieisi, padejuosi —
Ko tau reikia, jie paklaus ’....
Nesupras mano dejonių, !
Linksmą juoką toliau trauks.

Sutramdysiu širdyj raudą, 
Kam taip daug kančių.... 
Nors krūtinėj širdį skauda . 
Ir sielai Slinku... .- -

Nijolė Pajuodytė.

ISTORIŠKA 
APYSAKA

Iš D. L. K. Gedimino 
Laikų

Vertė A. VĖGĖLĖ

Vilkų Lizdas
(Tęsinys iš pereito nr.)

— Jis keikia mus! ant laužo jį! — rik
telėjo vienas arčiau stovinčių Lietuvių ir 
norėjo jau pulti ant besimeldžiančio be
laisvio Vokiečio, kuris bumbėjo nesupran
tama Vokiška kalba. Užgirdęs Tubingas 
sumišimą, ištiesė gyslotą ranką, sutriuba- 
vo kabančiu prie juostos ragu ir įsakė mi
niai nutilti. Nutilo visi, tik rago atbalsis 
skardžiai nuskambėjo per girią. Didelė 
tai buvo šventė, kad jšdrystų kas iš da
lyvaujančiųjų joje suirutę kelti. Retai 
pasitaiko Lietuviams paimti belaisvėn kry
žiuočius, dievai gi reikalavo kruvinų au
kų, nes sunkios nelaimės krito ant visos 
giminės. Pralietą prie švento ąžuolą krau
ją arba gyvais sudegintus belaisvius rei
kėjo pašvęsti dievams ant aukuro jų rūs
tybei permaldauti. Kiekvienoje apielinkė- 
je todėl po mūšio tuoj deginta belaisviai. 
Buvo tai iškilmė kurioje laukta aukos de
ginimo, bet kraujas reikėjo pralieti ant 
aukuro, todėl dabar žiūrėta žingeidžiai kas 
bus kuomet vienas belaisvis šokdamas gal
va Į akmeni nusižudė.

— Kodėl nieko nenešat, laužas dega! 
šaukė Tubingas.

— Užsimušė!
— Užsimušė! — atkartojo aplinkui.
— Galvą Į akmeni persiskėlė! — dar 

kiti šaukė.
Tubingas sugriežė dantimis.
— Išmest jį už šventos vietos ribų! — 

suriko Tubingas.
Nelaimingo belaisvio lavonas tuoj su

dorota.
— Kur kiti? imti juos!
Akimirksnyje pagriebta išblyškęs auk

štas jaunikaitis, kuris it apmiręs dairėsi i 
aplinkui stovinčius žmones. Pagriebta ne- 
laimingasai ir surištas uždėta ant laužo... 
iš apačios jau degė medžiai. Liepsnos lie- 

1 žuviai landžiojo pro laibas medžių šakas, 
šildydami medžio storas kalades, kad pas
kiau ir jas didele liepsna sužibinus. Nu
tilo visi; auka turėjo būti atlikta. Tubin
gas šaukė:

— Ugnies Perkūnui! Ugnies! Ugnies! 
— ir pakėlė aukštyn ranką su kirviu, ku
ris turėjo smogti Į belaisvi.

— Siaurutis, mano sūnūs! — užsigir- 
do balsas iš kalno. Ir kaip žvėris puolė 
prie šio jauno belaisvio moteriškė, o at

stumus turinti nusileisti kirvį, savo kunu 
pridengė gulinti ant laužo. Moteriškė ši 
mažai jau buvo ir panaši Į moteriškę, bu
vo tikra baisybė. Ilgi plaukai, betvarkėj 
nukritę ant pečių, dengė pusiau nuogą jos 
kūną, vietoj rūbų buvo tik gabalai odos, 
vietomis karnomis susiūtos, vietomis per- 
austos žaliais lapais. Visa purvina, su
žeista, matomai iš priešų ištrukus. Nors 
Tubingas jos nematė, bet pažinęs jos bal
są sulaukė savo ranką, ir nustebęs stovė
jo, kai ugnis vis labiau apėmė laužą.

— Siaurutis, mano sūnūs! — rėkė ne 
savo balsu moteriškė ir prišokus griebė 
ir nutempė nuo laužo vaikiną. Žmonės su 
pagarba praleido ją, net ir pats Tubingas 
atsigręžė Į ją, tarsi norėdamas užgesu
siom savo akim pamatyti tą nepaprastą 
atsitikimą. Daurutė, Kronivo žmona, pa- 
siguldžius ant žemės savo sūnų, atrišinė
jo virves, išliuosuodama ii. Niekas nedry- 
so pasijudinti iš vietos, visi nustebę žiu- 

' rėjo į tai. Tie ką toliau stovėjo nematė 
kas čia atsitiko, tik girdėjo riksmą arčiau 
stovinčių žmonių:

— Pamišo! Daurutė pamišo!
Jos vyras, Kronivas, kaip tik atsipei

kėjo' iš sujudimo, taip pat puolėsi prie 
i tos vietos. Daurutė pamačius savo vyrą, 
pradėjo garsiai šaukti:

— Siaurutis! musų sūnūs! — duoda
ma ženklą kad padėtų paliuosuoti Siauru
tį iš kietai surišusių jį virvių. Glostė ji 
gulinčio veidą, bučiavo jį žiurėjo jam į 
akis ir laižė žaizdas, norėdama išreikšti 
didesnę savo meilę jam.

Kronivas, kuris pastebėjo kad jo žmo
na pamišus iš priežasties netekimo sunaus 
ir perkentėjimo šiame mūšyje patekus Vo
kiečių nelaisvėn, iš kur pabėgo, su pagar
ba žiurėjo į savo žmoną. Pamišę žmonės 
.mat buvo gerbiami. Net ir kunigai gerb- 
!dąvo juos, todėl ir pats Tubingas nedryso 
į atstumti pamišėlės ir atimti iš jos aukos,

laikydamas jos pasielgimą valia dievu — 
aukštesniųjų dvasių, kurios, jų nuomone, 
ineidavo į pamišėlius. Ir Kronivas nedry- 
so paliesti pamišėlės laikomo žmogaus, ku
rio nepažinojo, ir tik jai pasakius prisi
artinti, pasilenkė prie gulinčio ir surėkęs: ’ 
Siaurutis! — apkabino kaire ranka jauni
kaitį.

— Siaurutis! — atkartojo jaunikai
tis, — Siaurutis! — ir glaudėsi, skausmų 
apimtas, prie motinos ir tėvo, kaž ką ten 
Vokiškai kalbėdamas, ką tėvas užgirdęs 
net atšoko šalin.

— Tu Vokietis!? mano sūnūs Vokie
tis?! — šaukė, raudamas sau plaukus.

Siaurutis, kiek galėdamas, rodė savo 
meilę, stengėsi priminti kokį nors sakinį, 
bučiavo žemę; glaudė motinos ranką prie 
širdies, stengėsi parodyti savo džiaugsmą, 
negalėdamas jau susikalbėti su tais ku
riuos jautė savo gimdytojais, negalėda
mas suprasti jų kalbos, nes buvo praėję 
keliolika metų kaip jis Vokiečių belaisvė
je buvo išlaikytas. Prisiminė pagaliau vie
ną žodį, ir sušuko:

— Motin!
— Taip, aš tavo motina! — šaukė Dau

rutė, glausdama jaunikaitį ir verkdama.
— Dievai atidavė mums jį! Žiūrėk, 

Kronivai, tai musų sūnūs, tai Siaurutis, 
tas ženklas ant kairiojo peties paliudija! 
Tu pats tą ženklą išdeginai. ... — kalbė
jo moteriškė. (Tuo laiku buvo paprotis 
kad tėvai išdegindavo savo vaikams ant 
kimo kokį nors ženklą, kad išperkant be
laisvius galėtų pažinti savuosius. Dažnai 
pasitaikydavo kad tėvai negali pažinti 
buvusio ilgą laiką belaisvėje savo vaiko, 
ir tik iš kūne randamo ženklo pažindavo.)

— Taip, tai musų ženklas — tai mu
sų sunūs! — tarė Kronivas. — Bet ar jis 
gali būti musų šunus jei Vokiškai kalba, 
savo kalbos nemoka? Tebūna prakeikti 
kurie taip perdirbo jį, tebūna prakeikti 
visi jie, musų tautos priešininkai! Musų 
sūnūs negali suprasti musų kalbos....

Tuo laiku prisiartino Tubingas.
— Supras! — sušuko senelis: — nes 

kaip vilkas, nors namie auklėtas, gryžta 
giron, taip ir jis, pabuvęs tarp savųjų, 
vėl savo kalbą išmoks. Dievai sugrąžino 
mums jį! nenorėjo jo kraujo! — ir šiur
kščiu delnu dasilytėjo ainio galvos.

— Neišpuola mums šiąnakt daryti au
kų, nes dievai, matyt, nenori jų. .. . ■— kal
bėjo senelis.

Davus Tubingui ženklą, visi pradėjo 
skirstytis. Daurutė neatsitraukdama nuo 
sunaus, glaudė jį prie savęs, vesdama sa
le senelio ir vyro. Staiga krūptelėjo vai
kinas, lyg butų ką tai sau prisiminęs. .lis 
parodė ranka į belaisvių pusę, kur buvo 
dar du vyrai surišti, sargybos prižiūrimi. 
Kronivas, nesuprasdamas ką tai reiškia, 
vėl sukeikė. Tubingas tik susiraukė, lyg 
klausdamas ką visa tai gali reikšti.

— Traukiasi prie priešų, prie tų.... 
ak, jis jau ne musų! — šaukė iš skausmo 
nelaimingas tėvas.

— Musų! musų! mano! — sakė Dau
rutė, laikydama sūnų, tarsi norėdama jį 
ginti nuo tėvo rūstybės.

Siaurutis gi veržėsi prie belaisvių.
— Duokit čia belaisvius! — sušuko 

Tubingas: — pažiūrėsim 'ko jis nori!
Tuoj atvesta du nelaimingieji. Siau

rutis metėsi nuo Tubingo kojų prie Kroni
vo, lyg ko prašydamas jų ir rodydamas į 
belaisvius.

— Kas gali suprasti jo kalbą, jei bent 
tie, tie! — šaukė nusiminęs tėvas. — Ak, 
jis ne musų!. . ..

— Jūsų! — atsiliepė Lietuviškai vie
nas belaisvių, aklasai Bernardas, — jūsų, 
kai]) ir daug kitų, kurie nors ir kryžiuočių 
kalba kalbasi, bet Lietuvišką krutinėję tu
ri širdį!

— Ir jis musų?! — suriko Tubingas.
— Ir aš jūsų! nors senai esu belaisvė

je pas kryžiuočius. Išplėšta man akys, 
bet neįstengta išplėšti iš krutinės jaus
mai, kurie visuomet traukė mane tėvynėn, 
prie savųjų!

(Bus daugiau)

Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoj?. Trečia komedija iš serijos Amerikic-

■ ęių Lietuvių .prietikių atsilankius Lietuvoje. (įjo
ję serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 pusi, _______60



D I R V A

Rašo V. Putinas-Mykolaitis.

Tautine Idėja Lietuviu Literatūroj Šau-

PER TVORA!
PASIŽVALGIUS ,

(Tęsinys iš pereito num.)
Poeto Jono žibaus karingumas matyt 

suose to cikliaus eilėraščiuose. Viename iš 
skaitome dar tokį sopma:

Kardai amžių rūdimis rudyja,
Varge vargsta mus tėvynė “daiga”;
Išgaląstom rudžių kalaviją, 
Eisim, kirsim mes tėvynės vargą.

Ir šis eilėraštis skirtas, matyt, kartu
Latviams, nes poetas, kaip matome, čia tyčia 
įpiną Latvišką žodį “darga”—brangi. Bet dar 
gausiau Baltijos tautų vienybės idėja skamba 
eilėraščiuose: “Už Baltų žemę”, “Pas Tukumą”, 
“Palaidojimas Vado“ ir “Ant Kapo”. Dainoje 
“Už Baltų žemę” poetas vaizduojasi karo 
del tos žemės laisvės:

& ‘

vi
jų

ir

žygi

vaiz-

Kada ėjom, Dzūkijoj mielojoj 
Tamsu buvo, dar nė nedienojo. 
Į Lietuvą, žemaičius inėjus, 
Ką tik buvo aušra betekėjus. 
Kai įjojom į Latvijos plotus, 
Latvius, Estus jau radom ginkluotus. 
Latviai, broliai, kur laikai senovės, 
Kada Baltai už liuosybę kovės?

Ir ši daina baigiasi mintim kad tik ginklu lai
svė vėl busianti iškovota. Giliau vienybės idė
jai įdiegti, Jonila-žilius garbina bendrą Baltijos 
tautų žemę, rašo lyg kokį Baltų tėvynės himną:

Baltų žeme, po kalvotą plotą 
Miškais klota, graži ir bagota! 
Supas dirvos, kai javai išnokę, 
žydi pievos, kur upeliai kriokia, 
O kur upės, kur plačioji Jūrė, 
Didi miestai, sodžiai įsikūrė.
Baltų žeme, gamta tau suteikia 
Viską, viską, tiktai laisvės reikia! 
Mes už laisvę vyrs į vyrą stosim, 
Ar laimėsim, ar galvas paklosim.

Paskutiniuose to cikliaus eilėraščiuose
duojama kova ties Tukumu, kurioje žūsta Bal
tų vadas, to vado palaidojimas, ir jo kapas. 
Ciklius baigiasi liūdesio ir gedulo motivais, bet 
laimėjimo vilčių jie nenaikina. žuvusio vado 
Idėjas įvykdys pasilikę jo draugai ir “gentkar- 
tės kitos”. Ant vado kapo mergaitės pasodina 
raudonų bijūnų, simbolizuojančių pavasarį, iš
lietų del laisvės kraują, tolimesnę kovą ir am
žiną kovojančių ryšį su žuvusiais. Tokiu budu 
matome kad 1904-5 metų įvykiai tautinę Lietu
vių idėją praturtino ne tik Lietuvių tautos lai
svės viltimis, bet ir Baltijos tautų vienybės 
nuvokimu, radusiu visai realų pagrindą tik šiais 
paskutiniais laikais.

Bet tautinė idėja musų literatūroje po 1904 
ir 1905 metų reiškiasi dar ir kitokiomis krypti
mis. šalia tautinio, politinio ir pilietinio sąmo- 
ninimo, šalia laisvės aspiracijų ir kovos žadini
mo, tampa labai aktualus reikalas įstiprinti Lie
tuvį savo krašte, savo žemėje, duoti jam pa
kankamai ir materialinės kultūros, kad jis nu
konkuruotų Rusą kolonistą ir bankrutuojantį 
dvarininką, o šiam subankrutavus, pats paimtų 
jo žemę. Dabai’ išsižadama Maironiškos idea
listinės tendencijos tuokti bajoraites su išmok
slintais valstiečių sūnumis, tendencijos charak
teringos “Aušros” romantizmo laikotarpiui. Da
bar visi koziriai atiduodami turtėjančiam kai
miečiui ūkininkui. O jeigu ir dvarininkas nori 
tapti pozityviu savo krašto kultūrinimo veiks
niu tai jis turi išsižadėti visų savo poniškų tra
dicijų, bei ligų, jis turi sudemokratėti ir suiie- 
tuvėti. Kitaip, jis pasmerktas žūti nuo lėtos 
moralinio ir fizinio vėžio ligos, kaip Vienuolio 
grafas Put-Puturleckis iš apysakos “Vėžys”.

Šį visuomeninį tautinės idėjos atžvilgį ryš
kiausia parodo Jono žiliaus-Jonilos poema “Ves
tuvės”, Kazio Puidos apysaka “žemės Giesmė”, 
Vaižganto “Pragiedruliai”, Igno šeiniaus “Ban- 'j* 
gos Siaučia”, Vienuolio “Veyžs”, ir daugelis 
kitų. Pertoli mus nuvestų šių veikalų nagrinė
jimas. Pakaks vien pažymėjus kad visuose 
juose aiškiai matoma tendencija tautiškai susi
pratusį ūkininką padaryti kulturingu, stipriu sa
vo žemės valdovu. Tendencija kurią poetiškai 
išreiškia Jonas žilius, baigdamas savo “Vestu
ves” :

Ponai 
Būrai 
Kas čia daros Lietuvoje 
Sunku ir suprasti.

Man belieka pažymėti paskutinis tautinės 
idėjos atžvilgis musų naujojoj literatūroj, tas 
būtent kuriuo pasekdami kai kurie musų rašy
tojai su atsidėjimu ėmė jieškoti tautinių Lietu
vio budo savybių ir jo pasireiškimo formų. Ka
dangi Lietuvių tauta ilgų laiką buvo svetimoj 
vergijoj, Įsimaišė j ją daug svetimų elementų. 
Ji nesuspėjo sukurti savos kultūros, neturėjo 
palankių aplinkybių turtingiau pasireiškti menu 
ir mokslu. Tat ir tautinis jos charakteris ank
sčiau negalėjo būti iškeltas, nušviestas, išana
lizuotas ir susintetintas. Antraip vertus Lie
tuvių liaudyje iki paskutinių laikų buvo likę 
daug pirmitiviškumo, savotiškos religijos ir pa
saulėžiūros pėdsakų, Įdomių poezijos ir meno 
turtų, o taip pat ir savotiškų pobūdžio bruožų.

Be to, ir Lietuvos istorija kai kam atrodė 
slepianti kaž kokią neįspėtą myslę — ir visos 
tautos likimas vaizdavosi apgaubtas kaž kokios 
paslapties ir tragizmo. Visa tai praturtina 
tautinę musų literatūros ideologiją ir duoda me- 
degos naujiems literatūros meno reiškiniams.

Vaižgantas savo raštuose fiksuoja daug 
daug liaudies kultūros bruožų ir etninių tauti
nio budo savumų. Kiti savo kūrybai panaudo
ja liaudies kūrybos elementus arba teoretiniai 
juos analizuoja. Vincas Krėvė su dideliu meis-j 
triškumu ir artizmu praskleidžia patriarkališko 
Dzūkijos kaimo dvasinį turtą, išžvejoja tokių 
įdomių etninių tipų kaip Lapinas, Dvainys, Vai
norus, Marcelė ir vaizduoja daug tautinio cha
rakterio bei spalvingumo smulkmenų. To pa
ties autoriaus didžiuliai dramine forma parašy
ti veikalai, “Šarūnas”, “Skirgaila”, “Likimo Ke
liais” iškelia ir idėjiniai suprasmina svarbius 
tautos istorijos momentus.

Vydūnas gausioj ir turiningoj savo kūry
boj jieško istorijoj ir dabartyje aukštesnio do
rovingumo, žmoniškumo ir išminties reiškinių, 
ypatingai iškeldamas senovės Lietuvių religiją, 
ugnies ir saulės kaip Dievybės simbolių kultą. 
Be to, tautiškumui Vydūnas duoda stiprių filo
sofinę atramą, nes pagal jo mokslą tauta yra| 
būtinas žmonijos pažangos veiksnys, tik savo 
tautoje individas gali pasiekti aukštesnio žmo
niškumo laipsnio, tik per tautą eina kelias j 
Dievybę. Tokiam Vydūno mokslui ir kūrybai 
daug impulso, paskatinimo davė noras apsau-, 
goti Prūsų Lietuvos Lietuvius nuo Germaniz-1 
mo pavojaus.

I j
Mes nužymėjome visus svarbiuosius tau-Į 

tinės idėjos evoliucijos laipsnius, kaip jie pasi
reiškė musų literatūroj: Lietuvių kalbos propa
ganda, tautinių papročių saugojimas, praeities- 
senovės garbinimas, liaudiškumas bei demokra- J 
tiškumas, politinės bei kultūrinės laisvės sieki- 
mas, Pabaltės tautų vienybės konsolidavimas, 
tautinio atsparumo ugdymas, pagaliau gilesnei 
tautinio charakterio etninė savumų analizė, fi
losofinis tautiškumo suprasminimas ir istorinė 
kultūrinė Lietuviškumo misija.

Šie tautinės idėjos pasireiškiami momentai 
musų literatūroje vieni yra Įdek ryškiau atsi
spindėję, kiti gi dar vos apčiuopiami. Bet jie 
vis dėlto jau sumezgė musų tautinio veikimo 
tradiciją ir nužymi gaires kuriomis turėtų eiti 
tolimesnė musų tautinės kultūros kūryba.

(Galas)

ubagais pastoja, 
ponais esti —

ŠAUTUVŲ 
ĮTEIKIMO 
IŠKILMĖ 
KAUNE
Kauno miesto
lių būrys, sudėjęs 
18,000 litų ginklų 
fondui, už tuos pi
nigus nupirko 125 
naujus šautuvus ir 
Kovo 8 d.- juos1 įtei
kė Lietuvos kariu- 
menei. Vaizdelyje 
matom Lietuvos ka
riumenės vadą Pul
kininką Raštikį, ku
ris sveikinasi su iš
sirikiavusiu šaulių 
buriu. Priešakyje 
būrio sustatyti ka- 
riumenei padovano
ti šautuvai.

“Bendras Frontas” * ’ 
“Bendran frontan” l ■' 

kas vilioja, į & 3 
Kaž kuo smirda, 35 

mielas broli!

Gražiai Auga Lietuvos Ginklų Fondas
Kaunas. — Dar tik pereitais 

' metais atgaivinta Lietuvos gin
klų fondas, o jau šiandien ma- 

' tome gražius jo padarinius. 
Pradėjus ginklų fondo atgaivi
nimo propagandą, maža kas ti
kėjosi kad šiais sunkiais eko- 

■ neminiu atžvilgiu laikais jis 
galėtų gražiai augti ir bujoti. 
Tačiau nerami pasaulio būse
na, pavojai vėl sujungė visus 
Lietuvius į bendrų krašto gy
nimo darbų. Vėl Lietuvis pa
rodė kad jis yra ryžtingas ap
ginti savo krašto nepriklauso- 

i mybę nuo įvairių pavojų ir 
moka del jos laisvės ir gerovės 

j aukotis.
Į ginklų fondo augimą šian

dien malonu pažiūrėti, 
metų Kovo 1 
jau paaukota 
$390,997 litų, 
bes popieriais 
lakštais, 
385,683 lt.
nybėmis (auksu ir sidabru) 
2,260 litų ir kitais daiktais — 
47 lt. Taigi išviso 778,988 lt.

Geriau įsitikinti;-kaip auga 
ginklų fondas, paimkime tik 
vieno mėnesio aukas. Būtent, 
Vasario mėnesį grynais pini
gais, vertybės popieriais ir kt. 
daiktais buvo paaukota 187,- 
460 litų. Taip pat ir Kovo mė
nesį tos aukos gražiai auga. Ir 
ne tik pinigais bei vertybės po
pieriais, bet atsiranda kurie 
tiesiog ginklus nupirkę paau
koja juos Lietuvos kariumenei.

Pereitų metų Lapkričio mė
nesį gražų įspūdį sudarė Lie
tuvos jaunųjų ūkininkaičių ra
teliai, kurie savo tarpe parin-

Iki šių 
d. ginklų fondui 
grynais pinigais 
įvairiais .verty- 

(vidaus paskolos
bonais ir kitokiais) 
.;' įvairiomis brange- 
(auksu

; kę aukų nupirko du sunkiuo
sius kulkosvaidžius ir juos pa-

■ dovanojo savo kariumenei.
štai šių 

pamatėme 
no miešto 
kurį yra 
Ministerijos tarnautojai, surin
kę savo tarpe aukų (18,000 li
tų) nupirko 125 naujus šautu
vus ir juos įteikė kariumenei.

Ginklai buvo iškilmingai pri
imti Kovo 8 d. Aukojęs gink
lus šaulių buris išsirikiavo Ne
priklausomybės Aikštėje. Gra
žus nauji ginklai sustatyti gu
bomis, blizgėjo savo aukotojų 
priešakyje. Jų priimti atvyko 
Lietuvos vyriausybės ir kariu
menės vadovybės nariai ir su
sirinko tų iškilmių pažiūrėti 
daug Kauniečių, 
vadas Generalinio 
ninkas Raštikis, pasisveikinęs 
su išsirikiavusiu Šaulių buriu, 
priėmė ginklus ir pasakė nuo
širdžią padėkos kalbų. Po to 
Šaulių buris, palikęs aikštėje 
padovanotus kariumenei šautu
vus, . iškilmės maršu pražygia
vo pro vyriausybę ir kariume
nės vadovybę.

Tik vieno būrio paaukoti 125 
nauji šautuvai yra graži au
ka. Savo ginkluotų jiegų stip
rinimo pasiryžimas kas kart 
vis labiau auga. Aukoja visi 
geros valios Lietuviai: kariai, 
šauliai, valdininkai, kitokį tar
nautojai, ūkininkai ir darbinin
kai. Jautrų įspūdį sudaro kai 
pamatai aukas mažučių vaikų, 
kurie, gavę kelis centus iš tė
vų nusipirkti ką nors į mokyk
lą einant, jų nepraleidžia, su-

metų Kovo 8 d. vėl 
gražų vaizdų: Kau- 

23-čias šaulių būrys, 
sudarę žemės Ūkio

Kariumenės
Štabo Pulki-

PASISTENGKIT ĮSIGYT ŠIĄ KNYGĄ!
ĮDOMI KNYGA APIE ŽINOMIAUSI ŽMOGŲ —

AUŠRININKAS

JONAS ŠLIUPAS

Per derlius Lietuvos ubus 
Nemunėlis sriovi....
Dvaras, dvaro trobos, stubos 
Kaip stove ir stovi.
Ąplink dvarą sodai platus 
žaliavę žaliuoja.
Ten gegutė, kaip papratus, 
Atlėkus kukuoja:
—Regiu dvaras tarp dirvonų;
Gražiai išsižiuro!....
Kuku! Pirm čia butą ponų,
O dabar jau būry, >

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. ..35c.

116 PUSL. KNYGA 
(didelio formato)

Knyga verta apie $1.00 
Atiduodama už 25c

(Iš kitų miestų reikalaudami 
pridėkit viso 30c, Įskaitant 

5c persiuntimo kaštams.
Priimama pašto ženklais.)

H
Morališka apysaka iš senovės laikų, kurio
je aprašoma gyvenimas ir vargai nekaltos 
moteriškės; kuri ilgą laikų buvus kalėji
me sulaukia kūdikio, tampa pasmerkta mir- 
tin, bet lieka gyva.
Su prisiuntimu 30c. (Vietiniams 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

SAPNININKAS ,
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Štai įdomiausia knyga apie '
vieną labiausia Amerikoj ži- Swl
nomų Lietuvių veikėjų, ku- ' i -.i ” -•
ris per kelis desėtkus metų 
darbavosi ir daug nuveikė
atbudinimui Amerikos Lie- . ..
tuvių. Knyga parašyta la-
bai aiškia kalba, ir aiškids
stambios raidės, lengva skaityti ir suprasti. Ši knyga apie 
Dr. JONĄ ŠLIUPĄ išleista tik metas laiko atgal, sąryšyje 
su jo 70 metų amžiaus sukaktuvėmis. ' “Dirvos” redakto
rius parsivežė jų iš Lietuvos pusėtiną skaičių ir dabar .jos 
paleidžiama į visuomenę. Įsigykit sau vienų!

Be paties Dr. šliupo rašto, knygoj telpa straipsniai apie 
šliupų kitų lygiai žinomų senų musų veikėjų — J. O. Sir
vydo, V j- K. Račkaūsko,'. dar kitas ; straipsnis . paties Šliupo 
apie jo gyvenimą Lietuvoje, ir knygos paruošėjo Girdvai
nio pastabos. Skubėkit iki tų knygų dar turime!

Kaina su prisiuntimu tik 30 centų.

“D I R VA
6820 Superior Avenue Cleveland,1 Ohio

Po SLA. rinkimų, musų 
komunistų ir cicilistų tarpe 

. . . . ,, „ kils tokios rietynės kokiu
dui • • 'svietas dar nematei

. : . . J T. L Dabar jie visaip gudra-Visa tai parodo kad Lietuvių vienį su ip
tauta yra ryztmga ir niekam I važiavimą šaukia laik t
neleis išpiešti savo sunkiai is- kgdami tie j save> tie j save
kovotos nepriklausomybės. patraukt vieni kitų sumul-

-------------  Įtintus pasekėjus....
Grigaitis iš savo didelio

LIETUVOS GINKLU , revoliucijoniškumo neteko
FONDO REIKALU plaukų, iš savo gudraus pi- 

nigavimosi antru skridi
mu neteko ūsų, o iš didelės 
gudrybės komunistus pri
gauti gali likti be nosies..

Atsargiau, senuk....
J

. Jeigu mano'Atviras Laiškas, 
kuris tilpo “Dirvoje” keletas 
savaičių atgal, nesudominoj 
Amerikos Lietuvius, o ypatin-l 
gai tautinius veikėjus, kaslink 
praktiško ir būtino aukų rin
kimo Lietuvos Ginklų Fondui, 
aš mažai tuomi stebiuosi, nes, 
viena, tas laiškas pasiūlė įstei
gti nuolatinį komitetą, kuris 
turėtų rūpintis Lietuvybės ug
dymu šioje šalyje ir jieškoti 
galimų būdų suvienijimui mu
sų skirtingų idėjų frakcijų į į 
vieną Lietuvišką kūną. Manau 
kad daugumui iš musų ši nau-| 
jenybė yra dar pertolima pa
stebėjimui jo svarbos. Antra 
gi, duodasi suprasti kad tiktai; 
politiškai įtekmingų vyrų ini- 
ciativai musų spauda priduo
da svarbą ir sujieško pritarėjų.j

Mano klaida, nes aš maniau - .
kad ir eiliniai Lietuviai ir Lie- rankose.
tuvės, kaip įtekmingieji taip ir Clevelande tiedu drauguciai 
beįtekminiai, turi lygias teisės| pasitikę seimo rengėjus girdės 
iniciativai, budėjimui, šelpimui j iš jų “ponas” toks ir toks, o 
ir puošimui senosios Tėvynės, ne “draugas”....
nes nuo Jos didingumo stovio 
priguli ir musų kokybinis laip
snis; o jaunosios kartos, kad 
ir už plačių jurų esančios, iš 
tenai sems sau tautinę stipry
bę ateityje.

“Dirvos” nr. 11-me, p. Kar
pius ragina Lietuvos ordinus 

įgavusius prie darbo ir aukoji
mo Lietuvos Ginklų Fondui. 
Šis paraginimas yra tinkamu įuvos 
laiku ir praktiškas. Bet mane

i Stebina tas kad p. Karpius krei- 
jpia Lietuvos rėmimo priderys- 
1 tę tiktai “ordinų nešiotojams”.

Pažiūrėkime į praeitį, o pa
matysime kad tie asmenys ku-, 
rie neturi garbę ordinus nešio
ti del politinių idėjų skirtumo, 
tačiau jie dirbo ir šiandien dir
ba Lietuvos ir Lietuvybės nau
dai, i 
kad tie vyrai ir dirbs taip ilgai . 
pakol jie kvėpuos, todėl, dar-į 
buokimės su jais kartu.

Toliau p. Karpius sako:
“Netverkim jokio specialio 

komiteto tam tikslui, tada ne
susidarys jokių kaštų 
musų pinigai teks tam 
kuriam skiriam.”

Atsiprašau p. Karpių 
kitaip matau tų patį 
štai kaip man rodosi: Specialia 
komitetas ar komitetai, kurie 
privalo būti visuose miestuose 
kur tik Lietuviai gyvena, kad 
ir padarys kaštų, bet Už vieną 
kaštams išleistą dolarį komite
tai, be mažiausios abejonės, su
rinks keletą šimtų dolarių.

Reikia atminti kad visose 
Lietuvių sodybose yra šimtai 
tokius Lietuvių > kuriuos jokiu 
budu nepasieksi kaip tik asme
niškai, ką specialiai komitetai 
ir., padarytų. Komitetai’, atsi
lankytų } ir1 pas pramonininkus, 
profesionalus ir amatninkus,

I kurie, kaip žinom, vis neprisi- 
' rengia išsiųsti auką- bet komi-

DRAUGAS Mažukna raporta- 
i vo SLA. ponų suvažiavime ko
kis jis “gabus” buvo padaryme 
“tvarkos” Clevelando SLA. Sei
mo Rengimo komisijoj, bet už
miršo i savo raportą įdėti visas 
savo ir draugo Bagočiaus intri- 

i gas išversti tautininkų seimo 
i rengimo komisiją ir padaryti 
i savų, cicilikišką. I

Bet visos tų abiejų draugu
žių pastangos nuėjo ožiui ant 
barzdos — tautininkai atsisa
kė pildyti jų diktatoriškus de
kretus, ir vistiek visas seimo 
surengimas pasiliko tautininkų

Supa Garba.

tetas paimtų auką ant vietos.
Daugiau: komitetai parengtų 

paskaitas, pokilius, vakaruškas 
ir piknikus, kur surinktų gra
žių skatikų Lietuvos Ginklų 
Fondui. O be specialių komi
tetų darbo tie aiškiai numatomi 
skatikai ištikro nepateks Į Lie- 

Ginklų Fondą, kuriam 
yra labai reikalingi ir 
reikalingi.
rasis ir tokių aukotojų

pinigai 
tuojau 

Dar
kurie antsyk negalės paaukau
ti dešimtinę, bet kas mėnuo po 
vienų arba du dolariu, jie su- 
aukaus ir penkiasdešimts do
larių, tiktai reikia specialio ko
miteto kuris tokias aukas su
rinktu ir priduotu Lietuvos 

ir neapsiriksiu pasakęs Ginglų Fondui- ‘ j Smailis.

ir visi 
tikslui

kad aš 
dalykų.

MARGUČIO RADIO *
PROGRAMAI * i

Klausykit jų sekmadieniais , 
nuo 2 vai. po pietų « 
iš stoties WIND

DIDELE LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ V

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Avė.)} .
šioje vaistinėje užlaikom vi

sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo Vi
durių, užkietėjimo/ vidurių, ^ko- 
sulio,f kataro,' lytiškų > nusiįpnė- 
jimų, ■ visųjų lytiškų, ligų}' nėr- . 
viškumo, nemigęs ir visokių ki
tokių ligų. /

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
ft.pticka atdara 7 dienas saygitėie..

puškuligų} 1 
;s ir visokių

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534
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PALANGA PAGERBĖ
DR. J. ŠLIUPĄ

Pa- 
su- 
su- 
bu-

Palangos 
atidarė ir 
pasveikino

Apskri-

Kretingos apskrities ir 
langos miesto savivaldybės 
sitarusios š. m. Kovo 10 d. 
rengė bendrą aušrininko ir
vusio savivaldybininko Dr. J. 
Šliupo 75 metų amžiaus sukak
tuvių paminėjimą.

Iškilmingą posėdį 
miesto savivaldybėje 
jubiliatą, nuoširdžiai 
burmistras Kraujelis,
ties viršininkas Vaišnys įteikė 
jubiatui visos Kretingos aps
krities savivaldybininkų pasi
rašytą vertingą adresą. Mažo
sios Lietuvos Gelbėjimo Komi
teto narys Vanagaitis papuošė

Dr. šliupo krutinę Klaipėdos at
vadavimo sidabriniu ženklu. Dar 
sveikino Klaipėdos Įgulos vir
šininkas gen. štabo pulkininkas 
Lanskoronskis, Palangos tau
tiškojo darbo talkos taryba, 
mokykla ir skautai. Telegra
momis jubiliatą pasveikino Sa
vivaldybių Departamento Direk
torius Barkauskas, Kretingos 
karo komendantas pulk. Liuter- 
moza ir Amerikos Lietuviai.

Į sveikinimus giliai susijau
dinęs atsakė pats Dr. šlaupas.

Po iškilmingo posėdžio, poli
cijos sanatorijoje Įvyko savi
valdybės surengtas rautas.

“L. A.”

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

J. J. STANKUSt

Arco Lump (premium) ................ $8.95
(Mažiau negu 2 bušeliai pelenų iš tono)
Nordic Egg or Lump .............. $7.65
Majestic ........................................... $5.95
Coke .............................................. $8.75

GERA ANGLIS

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohio.

V. V. SĄJUNGOS ATSTOVAS UŽDAVINYS 
PRADĖJO MARŠRUTĄ

Amerikoje Mano Išbūti Ilgesnį Laiką

KANADIETIS GERĖ-
JASI LIETUVOS 

MENU

f

Y

+ *

f * į l

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- > 

į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- į 
į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- j? 
į miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
S ų Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate į 
J ir Apdraudos Agentūra į

? P. P. MULIOLIS
. 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 <

ĮMiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

11 S AMAS JEWELRY | 
6704 Superior Avenue =

Rengiantiems apsivesti, dabar kada s 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- = 
kti iš graždaikčių — deimantų ir E 
visokių kitokių papuošalų — pir- s 
miausia kreipkitės į musų krautuvę. E 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių E 
reikmenų. Taipgi esu specialistas E 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir x 
akinių. Viskas žemomis kainomis. E 

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI Ė 
KREIPTIS Š1ON KRAUTUVĖN. =

ūfllHHIIIHIllllHHIIIIlllHlllllHIIIIIIIIHIHIIIlllllHIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIllUllllllllllllllll~ 
3UiiiiiiiiiiimimiicimiiHiniiiiiiiiiiiiii!itiiimimiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiin£  

1 DEELA C. JAKUBS Į 
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) E 

= \ Lithuanian Funeral Home |
= Ą Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų į 
= kambarius leidžiame dykai. S
= lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit E
E teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- E
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- [į
~ nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- E
E gos. Žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- E
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. F

= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =

Brooklyn, N. Y. — Vilniui ; 
Vaduoti Sąjungos delegatas A- ■ 
merikoje, žurnalistas V. Užda
vinys, Kovo 17 d. pasiekęs šią , 
šalį, tuojau pradėjo savo dar- ; 
bą. Jau Kovo 18 d. padarė pla
tų pranešimą New Yorko vi
suomenės .organizacijų atsto
vams, veikėjams ir Lietuviškų 
laikraščių redaktoriams, pasi
sakydamas ko atvykęs. Jis pa
reiškė jog atvyko V. V. S. de
leguotas ne pas vieną kurią 
organizaciją bet pas visus Lie
tuvius kurie įtik supranta pa
darytą Lietuvai skriaudą pa
grobiant jos sostinę Vilnių ir 
trečdalį teritorijos. Tame su
sirinkime liko nustatytas dele
gatui maršrutas New Yorko 
apielinkėse.

Tą pačią Kovo 18 d. V. Už
davinys, kaip žurnalistas, pada
rė vizitus visoms vietos Lietu
viškoms redakcijoms: “Ameri
kos”, “Laisvės”, “Naujosios 
Gadynės”, “Tėvynės” ir “Vie
nybės”. Visur buvo maloniai 
priimtas. Taip pat vizitavo ir 
New Yorko-Brooklyno Lietu
vius visuomenės veikėjus.

Kovo 19 ir 21 turėjo prane
šimus per radio, kalbėdamas 
Vilniaus reikalais ir sveikinda
mas Didžiojo New Yorko Lie
tuvius radio klausytojus.

Kovo 21 d. Newarke darė 
platų pranešimą apie Vilniaus 
krašto Lietuvių gyvenimą vi
suomenės organizacijų susirin
kime, kuriame įsteigta Newar- 
ko V. V. S. skyrius. Skyriaus 
laikiną komitetą sudaro: pir
mininkas S. Gudas, vice pirm. 
A. Laukžemis, sekr. A. S. Tre
čiokas, finansų sekr. P. Stru- 
pienė-Glemžaitė, ižd. V. Borei- 
ka.

Kovo 22 buvo pakviestas A. 
L. R.-K. Federacijos New Yor
ko apskrities metinėje vakarie
nėje, kur dalyvavo per 300 ka
talikiškos visuomenės. Vaka
rienei vadovavo “Amerikos” re
daktorius K. Vilniškis. Daly
vavo žymus veikėjas, Kun. N. 
Pakalnis, Amerikoje gimę ir 
augę Lietuviai kunigai: Juo
zas Aleksinas, Kartavičius ir 
Laurinaitis. V. Uždavinys sa
vo ilgoje kalboje pasakojo 
Vilniaus miesto pradžią, 
niaus Aušros Vartus ir to 
što reikšmę visai Lietuvių 
tai.

Kovo 23 d. buvo nuvykęs į 
Nutley, N. J., kur dalyvavo 
New Jersey valstijos Lietuvių 
profesionalų sąjungos susirin
kime ir padarė platų pranešimą

apie Vilniaus krašto Lietuvių 
profesionalus,, jų gyvenimą, 
vargus ir kovas su sunkumais 
daromais okupantų. Visi šios 
sąjungos nariai turi Vilniaus 
pasus, klijuoja Vilniaus Geleži
nio Fondo ženklus, tačiaus V. 
V. S. delegato atsilankymo pro
ga nutarta dar be to įsigyti 
bendrą organizacijos pasą ir 
kiekviename susirinkime kli
juoti VGF ženklus. Lietuvių 
profesionalų N. J. Sąjungą ve
da Amerikoje gimęs Lietuvis, 
Adv. K. Paulauskas, sekreto
riauja p. J. Daužvardienė, iždi
ninkas — Prof. J. Žilevičius.

Šiame susirinkime dalyvavo 
ir nesenai iš Lietuvos atvykęs 
dailininkas Petras Rimša, tuo
jau po susirinkimo išvykęs į 
Chicago, Ill. Rep.

Atvyksta iš Lietuvos
Švedų Amerikos Linijos mo

torlaiviu Gripsholm Kovo 28 d. 
išplaukė iš Gothenburgo uosto 
sekanti Lietuvos keleiviai:

Juozas Latinis, į Brooklyną.
Eugenija Chodoravičiutė, į 

Chicago.
Helen Serapinavičiutė, Brook

lyn.
Eleonora Kulvietienė, Chica

go.
P. Dijonas,
Dovidavičius ir M. Pociūnie

nė.
Keleiviai iš Klaipėdos išplau

kė švedų Amerikos Linijos lai
vu Marienholm į Stockholmą, 
Švedijos sostinę, iš čia į Go- 
thenburgą traukiniu, kas trun
ka 6 valandas laiko.

Laivas Gripsholm atplaukė į 
New Yorką Balandžio 6 d.

Tuo pačiu motorlaiviu Gegu
žės 29 d. iš New Yorko plauks 
per Gothenburgą tiesiog Į Klai
pėdą didžioji Lietuvių ekskur
sija. V.P.M.

G. L. 
įsteigė 
Lietu-

turit progą pamatyti tą ste
buklingą miestą, o paskui eks
presas perveža per gražius Al
pų kalnus, ir priveža į jūsų 
reikiamą vietą. Viskas tas ne-

užtrunka ilgai, tik beveik per ■ 
naktį. '

Apsilankymas gimtiniam sa
vo krašte vasaros laiku yra di
delis malonumas.

Kanados Pulkininkas 
P. Grant-Su'ttie, kuris 
Kanados Taurę Trofeją 
vos gimnazijoms už geriausią
pasižymėjimą sportuose kas
met, per Arėją gavęs knygą 
apie Lietuvos meną, kuri iš
leista Prancūziškai, “L’Art 
Lithuanien”, neparastai nudžiu
go ir susidomėjo. Pulkininkas 
tą knygą rodė keliems drau
gams, kurie pradėjo goriau 
vertinti ir suprasti Lietuvių 
kultūrą, 
r ėjosi 
kuriuos 
Kaune, 
ga labai 
dievukai 
ri parsivežęs iš Lietuvos didelį 
medinį angelą, kuris, anot pul
kininko žmonos, vis žiuri į juos 
ir atneša jiems pasisekimą.

Arėjas Vitkauskas.

kurie
ir
Ypač pulkininkas ge- 

Čiurlionies paveikslais, 
teko pačiam matyti 
Pulkininkui visa kny- 
patinka, ypač medžio 
joje. Pulkininkas tu-

DIDELĖ VASARINĖ 
EKSKURSIJA

Is AY A S A RI N Ė OPERA
PUBLIC HALL Balandžio 28, 29, 30

San Carlo OPERA Company
Rigoletto Bal. 28 Cavallerio Rusticana ir Pagliacci Bal. 29

Aida Balandžio 30
Pelnas Tautinių Kultūrinių Darželių įrengimui Clevelande 

Paštu užsakymai priimami dabar, Music Hall Box Office, Public Hall.
Kainos $1, $1.50, $2. Taksų nebus.

Sieninių Popierų
Luboms popicris 4c roliukas; Miegkambariui 5c roliukas 
Virtuvei — 5c rok; Plastic 6c rol; Apvadai 1c ir aukšiau 

Gera namams maliava $1.19 gal., Valentine Varnish 1.69 gal.
Valentine vieno tepimo enamel $2.59; Auto enamel 1.59 qt. 

šepečiai 10c ir aukštyn
Telef. ENdicott 3G6G J. H. MILES 5724 Euclid Avė.

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI 

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro.
musų patarnavimas, 
be atsižvelgimo 

Patarnavimas 
moderniškas.

Vienok 
užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

4 
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darb 
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kam 
darb

Pi 
lams 
skeli 
mas. 
gal 
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nė i

Bi 
atkr 
him; 
Kati 
gta 
bas, 
dari 
chm 
peš, 
liot

B

HEnderson 9292

Važiuosit
LIETUVON?

Pirmutinė Ekskursija

Velykoms ir Motinos Dienai

po Velykų.

fotografijas sa-

Fotografijos yra geriausia ir malo
niausia atmintis—

Motinos gali Įteikti 
vo vaikams.

nes 
jau 
ke-

apie
Vil- 
kra- 
tau-

KAINOS DABAR 
Naudokitės proga, 
ratai, naujos

Nusifotografuokit dabar, su naujais 
Velykiniais rubais, ir padovanokit 
savo tėvams Motinos Dienos šven
tėje, kuri bus tuoj

S. Bergenas, 
Lietuvių, 
Daugelis 

metų yra

VISAI ŽEMOS
Nauji geri apa- 

scenerijos studijoje.

laivais

Kainos nuo $112.50 aukš.
DIRVOS AGENTŪRA

7DIENOS Į LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

Bremerhavene užtikrina patogių, kelionę į

IŠSIMOKĖ-
JIMAS
SULYG 

SUTARIMO

EUROPA 
Kaunu.

Arba keliaukite pouliariais ekspresiniais

C O L U M B U S
HANSA ~ DEUTSCHLAND
HAMBURG - NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 
ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

HAMBURG - AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD
1430 Euclid Avenue Cleveland, Ohio

Apex REFRIGERATORIAl DUOS
PATOGUMĄ, EKONOMIJĄ IR SVEIKĄ MAISTĄ

NAUJI APEX Elektriški Šal
dytuvai yra ekonomiškiausi ir 
patogiausi ką galima rasti.

šias įžymiausias 
Susidėjimas mė- 
maistui, kiauši-

Pažiūrėkit j 
jų ypatybes! 
sai, gatavam 
niams, sviestui, šviežioms dar
žovėms, taukams; vaisiams, ir 
viskas taip lengvai ir patogiai 
pasiekiama. Padaryta vieta pa- 
sidėjimui ir mažiems indeliams 
jeigu juose kas norima sušaldy
ti. Ir dar lieka gana vietos pa
sistatyti aukštus butelius.

Patogus ir ekonomiškas Įrengimas, sutaupo vaikščiojimą ir laiką •— vietos 
turi sulyginamai daug. Vidus apšviečiamas savaimi kada durys atsidaro. 
Pats automatiškai reguliuoja šaltį ir palaiko vienodą temperatūrą viduje.

Suvirs 2^2 Milijonų Apex išpirkta.

VAKARAIS 
ATDARA 

IKI 9 
VAL.

HELD’S FURNITURE Inc.
6900 SUPERIOR AVENUE

RADIO PROGRAMAI 
BAIGIAMISu Velykomis, šį sekmadieni, 
Clevelando Lietuvių Vaizbos 
Buto radio programai baigiasi 
ir per vasarą jų nebus._______

Kaip kas vasara taip ir šy- 
met Cunard White Star Linija 
rengia ekskursiją į Lietuvą 
savo didžiausiu laivu Berenga- 
ria, populiariu tarp įvairių tau
tų kurios papratusios prisidėti 
į ekskursijas vadovaujamas as
meniškai patyrusio vadovo.

šią vasarą ekskursija apleis 
New Yorką Birželio 17 d. ir ją 
vadovaus ponas 
populiarus tarp 
jis yra Lietuvis, 
per eilę praeitų
liavę su p. Bergenu.

Patogumas prisidėjimo tokio
je ekskursija yra ir tas kad 
jus keliaujat su savo žmonė
mis. Vadovas jus paliuosuoja 
nuo visų kelionės rūpesčių ir 
jis visoje kelionėje pasitarnau
ja, sužiūri bagažus, pasportus, 
gelžkelio transportaciją ir tt. 
Laive keleiviams buna įvairių 
pramogų ir laikas praeina grei
tai.

Gelžkeliu kelionė iš Cher- 
bourgo eina per Paryžių, kur

ir MOTINOS DIENAI 
VELYKOMS

E. 79 St. Photo Studio
1197 EAST 79TH STREET 

HEderson 3535
A. S. BARTKUS, Savininkas

švedu Amerikos Linijos Motorlaiviu
*• \

J RIPSHOLM
Gegužes-May 29 d
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ be PERSĖDIMO 
3-čia klase laivakortė ten ir atgal $172.00 
Turistine klase ten ir atgal.........$232.00

KREIPKITĖS I

AGENTŪRĄ
DIRVOS” AGENTŪRA aptarnauja vi- 
sus vykstančius į Lietuvą apsilankyti ar 
apsigyventi: išrūpina dokumentus, su
teikia informacijas, ir aprūpina laiva
kortėmis.

LAIVAKORTĖS gaunamos visais laivais, 
visomis linijomis, visais laikais kada tik 
kam patogiausia keliauti — su Ekskur
sijomis arba paskirai.

PARTRAUKIAM iš Lietuvos Amerikoje 
gimusius vaikinus ir merginas, taipgi 
visus kurie sulyg Lietuvių kvotos gali Į 
Ameriką įvažiuoti.

Visada kreipkitės į savo Lietuvišką įstai
gai kuri jums sąžiningai patarnaus ir 

suteiks tikriausias informacijas 
apie kelionę ir reikmenis.

6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio
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TRUMPA SUTRAUKA STOVIO SULYG KOVO t, 1936

$ 92,979,095.02

54,761,389.34

14,399,896.54

Namai

Netikėtinumams ...............
Taksams, Nuošimčiui, etc.

Kapitalo 
(Atsakanti 
Kapitalo 
Perviršis

8 31,988,313.86 
350,000.90 

1,861,856.50

$302,226,529.30
1,182,119.30

153,535,237.54
5,843,328.45

11,676,932.45
4,412,428.72

Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir 
Jūsų Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Aplinkui

225,777.42 
$337.834,596.78

Diskontai ir Išdavimai, be

šymet yra nuostabiai, 
Nuo metų pradžios jau: 
208 laivai. Pernai per Į 
laiką teįplaukė tik 149 
šiais metais 200-ląsis,

laivas įplaukė Kovo 7 d., per-t 
nai gi 200-tasis laivas teįplau-i 

, kė Kovo 21 d.VYRAMS IR VAIKINAMS
Visų spalvų 

Visų pavyzdžių 
visti stylių

ATSAKOMYBĖ
Notos ................$ 1'5,000,000.90
už Depzitus ir Kitą Turtą)
Stock ............... 13,800,000.90
Nedalinti Pelnai 3,188,313.86

bus

NAUJOS PAVASARINĖS

THE NUMER & ROH CO
Kampas Giddings Rd.7002 Superior A\e.

klu- 
klu- 
cho-

Specialiai 
parsiduoda 
tjk po

ll|i

Balandžio 
Gegužės 

Gegužės 
Birželio

25 
5 

16 
,4

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuoki! del paaiškinimų

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokių 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

Ekskursijos i Lietuvą

šilkiniai kaklaraikščrai, pavasarinių spalvų, 55c., 2 už $1.00 
Minkštos švelnios apatinės trumpos kelnaitės 35c., 3 už $1.00 

Vyriški Broadcloth grąžys marškiniai $L19
. Vyriškos kojinės, gražiu spalvų 25c.

1430 STANDARD BLDG.
Ofiso Telef. MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa
šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit go
riausi patarnavimą.

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

Turiu $2,000 sumoje Lietuvių banko knygelių pardavimui.

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Laivo nemainant

Šią ekskursiją vadovaus p. Pr. Zaborskis 
Švedų Amerikos Linijos. Klaipėdos 

skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija išplauks

LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ
Per Gothenbnrs-Stockhohn

Ekskursiją vadovaus p. VI Mučinskas. 
Švedų Amerikos Linijos ccntralinčje raš
tinėj New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. 
Ekskursijas užgyrė Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje.

Kiti išplaukimai iš Neu> Yorko
Kungsholm . .
Grigsholm
Drottningholm
Kungsholm
Platesniu žinių apie ekskursijas, bro
šiūrėlių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

P. J. KERSIS
Kaninas St. Clair ir Ontario 

Namų KEnmore 4740-W.

dele
gacija buvo iškėlusi pietus Lie-

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Per Gothenburgą, Švediją
Išplaukia iš New Yorko

GEGUŽĖS 29, 1936 M.
Modernišku motorlaiviu

SWEDISH ^RIWCA^L^Ituvių delegacijos garbei.
636 Fifth Ave. and 4 W. 51st Street,

Rockefeller Center, N. Y. City

Neuralgiškų
Skausmų
reikalaukit visame pasauly

Į‘įcarsčjUsiop'‘1‘iuiy 
anchor 

pain-expellerio 
kuns suteiki

LIETUVOS DARBININKAMS APIE KAUNO POTVI-!
'.......... N!STEIGIAMA KULTŪRINIAI RŪMAI

Turės Skaityklas ir Kitokius Patogumus 
Liuoslaikio Praleidimui

Anksčiau Lietuvos darbinin
kų reikalai buvo visiškai aplei
sti. Juos galėdavo lengvai iš
naudoti darbdaviai, nes jų tei
ses saugojo tik darbo inspekci
jos. Tačiau ir jos negalėjo 
visų skriaudų patikrinti ir dar
bdavius sudrausti. Niekas ne
sirūpino ir darbininkų kultūri
niais reikalais, o visi stengėsi 
išnaudoti tik darbininkų jiegas.

Tačiau prieš dvejus metus 
darbinikų reikalais imta jau 
rimtai susirūpinti. Visų Lietu
vos darbininkų atstovai, susi
rinkę Kaune įsteigė generalinę 
darbininkų atstovybę. Ji tuoj 
ėmėsi rūpintis darbininkų ap
saugojimo ir kultūrinimo rei
kalais. Jos pastangomis buvo 
paruošta ir išleista visa eilė 
darbininkams svarbių įstaty
mų, daugelyje įmonių buvo nu
statyta vidutiniškas darbinin
kams atlyginimas, sutvarkyta 
darbo valandos, ir tt.

Pagaliau, darbininkų reika
lams tvarkyti pernai buvo pa
skelbta Darbo Rūmų Įstaty
mas. Tačiau, nors rūmai pa
gal Įstatymą dar nesudaryti, 
jų pareigas jau eina Generali
nė darbininkų atstovybė.

Darbininkų švietimas
Be kitų reikalų, atstovybė 

atkreipia rimtą dėmesį ir į dar
bininkų kulturinius reikalus. 
Kaune jau kiek anksčiau įstei
gta darbininkų kultūrinis klu
bas. kuris turi suorganizavęs 
darbininkų orkestrą, didžiulį 
chorą, Įvairias sportininkų gru
pes, turi savo skaityklą ir bib
lioteką. Klubą mįelai lanko

(Tęsinys nuo 1-mo pusi, 
tą pramušti.

Apsemtose gatvėse, nors 
būvi- kur pravažiuoti ir galima, 

išmirkusios gatvės nebūtų 
laisvas

Leidžiama prav;

DIRVA

F VIETINĖS ŽINIOS ji
MATYSIT KETI J-RIA S Charlotte Brozo, mezzo sopi a 

nos; Aroldo Lindi, Roll Geiard, 
Dimitri Onofrei ir Maneli 
Curci, tenorai; Most' n 1 ■ 
mas, Mario Valle Stefan ko- 
zakevič, baritonai; Haiokl 
vitt ir Natale Cervi. bassju 
Lydia Arlowa primiere sokiKp 
ir Lucien Prideaux, piemie 
šokikas. ,

Tikintai nuo $1 aukštyn. Ga
lima gauti “Dirvos” adminis- 

i tracijoje ir pas Lietvuių Kul
tūrinio Darželio narius.

KongresąOPERAS
DARŽELIO REIKALAIS 
SUSIRINKIMAS

Antradienio vakare, Balan
džio 14 d., Lietuvių salėje atsi-kai 

kad įjlIS svarbus susirinkimas Lie
su- tuvių Darželio Birutės Fontano 

susisiekimas i vajaus reikalu.
Šį fontaną sumanyta Cleve

lando Lietuvių moterų pastan- 
. . gomis įtaisyti, taigi veiklesnės

• - būtiniausiais reikalais. jr energingesnės moterys pro
visos į Kai kuriose gatvėse namų ap- somos atsilankyti, stoti į talką 

negalė- semta labai daug. Daugiausia 
gatvėje, bū

tent, net 131 namas. Minkaus- 
kio gatvėje, apsemti 78 namai, 
Daukšos gatvėje 20, Lakšio 
gatvėje 16, Kalvių gatvėje 14, 
Kriščiukaičio gatvėje (Vilijam- 

Artimausio-i polėje, buv. Skerdyklos .gatvė- 
- ' ' je) 45, Jurbarko gatvėje (taip

pat Vilijampolėje) 36, Marve
lėje 62 namai, Kęstučio gat
vėje apie 60 ir t. t. Viso labo, 
surinktomis žiniomis, apsemtuo
se namuose gyveno apie 8,000 

1 žmonių.
Sudarytosios nukentėjusiais1 

rūpintis komisijos vakar posė
džiavo visą dieną. Buvo apžiū
rėti bustai, kuriuose 
j usiej i apgyvendinti, 
bustus patobulinki, 
nusistatyta ištuštinti.

Nukentėjusiųjų dalis gal bus 
apgyvendinta kareivinėse, 
kentšjusiųjų vaikams įsteigtos 
keturios vaikų priebėgos.

Girdėti, kad vienur kitur vai- pamokos buna 9 vai. ryto, Ci- 
tininkai už žmonių perkėlimą tizens Biure, Marshall Bldg, 
ima pinigus. Pranešama, kad 
jiems tai nėra leista. Sauva- MIRĖ MOTINA LIETUVOJE 
liaujantieji šalinami. Clevelandiečiai Viktoras ir

Aukos nukentėjusiems šelpti Kąctantas Raškauskąi gavo ži- 
jau pradėjo plaukti. Didžioji kac! Kudirkos Nąumiesty- 
sukerpėjusiems sušelpti rink- Raškauskieilė. 80 m. amžiau3. 
liąva ėjo Kovo 18 d. Kaune nuo jį paėjo iš Puodiškių k., Nau- 
ankstaus ryto ir tęsėsi visą miesčio pąr. Lietuvoje liko 
diena. dar jos trys sunai, Jonas, Puo-

‘ , . . , , zas, Justinas, ir sesuo Ona, vi-Daug vandenio mieste esant, jsi gyvena apie Naumiestį, 
susisiekimą palaikant valtimis 
ir kt., atsitinka ir nelaimių. 
Ne viena valtis apvirto, šal
tame vandenyje jau ne vienas 
išsimaudė. “L. A.”

Kauno darbininkai ii- jo 
mu džiaugiasi.

Lietuvos provincijos kulturi- gadintos, 
niu gyvenimu paskutiniu metu! sustabdytas, 
imta taip pat uoliau rūpintis.‘ žiuoti tik apsemtųjų vietų ir 
Juk darbininkų atstovybė, pa-i kitais būtiniausiais reikalais, 
šaukta lygiai tarnauti 
Lietuvos darbininkams, 
jo užmiršti ir provincijos dar- apsemta Jonavos 
bo žmonių.

Del to Kovo mėnesio pirmo
mis dienomis, Kauno klubo pa
vyzdžiu, darbininkams kultūri
niai klubai Įsteigta Šiauliuose 
ir Marijampolėje, 
je ateityje atstovybė darbinin
kų kulturinius klubus numato 
įsteigti Panevėžyje ir Tauragė
je. Jonavoje darbininkams bus 
įsteigta biblioteka ir skaitykla. 
Tokios skaityklos bus prie vi- 
$ų 
bu.

ir dirbti.
, Kaip žinoma, Lietuvių Dar
želis bus baigtas įrengti šį pa
vasarį. Valei.

darbiniiikų kultūrinių 
Be to, numatoma prie 

bų organizuoti orkestrus, 
rus, sporto sekcijas, scenos 
gėjų būrelius. Prie klubų
ir advokatai, kurie darbinin
kams duos nemokamai teisių 
patarimus. Nuskriausti darbi
ninkai čia galės rasti užtarimo 
ir pagalbos.

Klubai rūpinsis ir darbinin
kų mokslinimu. Įvairiais klau
simais jiems ruošiama paskai
tos ir kursai. Tai bus lyg auk- 
tesnėsčs darbininkų mokyklos 
visiems tiems darbo žmonėms 
kurie del Įvairių priežasčių an
ksčiau negalėjo gauti reikalin
go išsilavinimo. Tsb.

PO PERTRAUKOS, 
DERYBOS SU VO
KIETIJA TĘSIAMA

nukentė-
Norima 

Mokyklas

PILIETYBĖS KLESOS
Kurie nori patapti Amerikos 

piliečiais privalo lankytis pilie
tybes pamokose, kuriąs išėjus 
lengviau pilietybės popieras 
gauti.

Sekančiose vietose Lietuviai 
gali pasimokyti:

Alexander Hamilton mokyk
loj, 3465 E. 130 St., antradie
nio vakare;

Broadway Library, Broadway 
ir E. 55 St., ketvirtadienio v.

Collinwood Library, 856 E.
152 st., pirmadienio vak.

John Adams mokykloj, 3817 
E. 116 St., pirmadienio vak.

St. Clair Library, St. Clair 
ir E. 55th St., ketvirtadienio w.

Superior Library, 1347 East 
105th St., trečiadienio vak.

Rice Library, 2820 E. 116th 
Nu- st., antradienio vak.

Miles Park Library. Miles
Park ir E. 93 st., pjnktad. v.

Vyrams kurie dirba naktimis

RENGIASI SUTIKTI 
DR. LEIMONĄ

Vyčių 25-ita kuopa rengiasi 
priimti Clevelande Dr. Leimo- 
ną, kuris atvyko į Ameriką ap- 
sipažinti su katalikiško jauni
mo veikimu.

Lietuvių salėje bus surengta 
svečiui prakalbos ir banketas 
Gegužės 1 ir 2 dd.

IŠGRIOVĖ VIEŠKELĮ
Clevelando paežerių buvo tie

siamas vieškelis, su pagalba 
viešų darbų darbininkų. Bet 
šiose dienose ežere audros taip 
įsisiūbavo ir vandenį įbangavo 
kad dalį to $8,000,000 vieškelio 
išplovė. Pradėjus darbą neap- 
sižiurėta kad vanduo gali tokį 
ardantį darbą atlikti. Dabar 
reikalinga bus dirbdinti toliau 
nuo pakraščio vandenyje tam 
tinkama atspara vandens ban
gų atmušimui nuo vieškelio, o 
tas bus didelis darbas ir bran-

Berlynas. — Kaip tenka pa
tirti, Lietuvių Vokiečių pre
kybos derybose daroma maža 
pertrauka. Nuo Kovo 14 iki 
18 d. nebus visiškai tariamasi. 
Ta proga pasinaudodami, kai 
kurie Lietuvių delegacijos na
riai atvyks į Kauną tam tikrų 
klausimų išaiškinti.

Pertrauką pasiūlė Vokiečių 
delegacija. Kaip Eltos kores
pondentas iš patikimų šaltinių 
yra patyręs, Vokiečių delega
cijos pirmininkas Hemmen su 
keliais delegacijos nariais vyk
sta į Varšuvą trumpam laikui. 
Hemmenas dalyvauja ir Vokie
čių Lenkų ekonominiuose pasi
tarimuose, kilusiuose ryšium su 
Vokiečių geležinkelio susisieki
mo per koridorių suvaržymu. 
Vokiečių Lenkų derybos esan
čios atsidurusios sunkumuose, 
kuriuos galima tiktai Varšuvo
je išspręsti.

Pertraukos metu bus išdirb
ti Lietuvių ir Vokiečių delega
cijų kai kurie projektai ir pa- plaukė 27 laivai, kurių tik 2 
teikti *vėl prasidedantiems bead- tusti, 
tiems Lietuvių - Vokiečių posė- vc?® vien tiktai javus, 
džiąms svarstyti.

Kovo 14 d. Vokiečių

DIDELIS JUDĖJIMAS 
KLAIPĖDOS 

UOSTE
Gyvas Klaipėdos uosto preky

binis, judėjimas tebevyksta ir 
toliau. Klaipėdos spauda rašo, 
kad uoste visada gali matyti, 
jei ne po keliolika, čai po kelis 
laivus. Kovo 2 savaitę Klaipė
dos uoste buvo pasiektas tam 
tikras rekordas: Į uosta įplaukė 
net 30 
savaitę 
niekad 
kušlais 
000 to 
ir daug

Tą pačią savaitę iš uosto iš-

laivų. Tiek laivų per 
Į Klaipėdos uostą dar 

nebuvo įplaukę. Įplau- 
laivais atvežta apie 9.- 
ąnglių, 700 to druskos 

j kitokių prekių.

Išplaukusių 12 laivų iš- 
Greta 

to, kitais laivais išvežta beko
no, paukštienos, kiaušinių, svie
sto, taukų, celiuliozės, mėsos, f 
miško medžiagos ir kitokių mu
sų krašto gėrybių.

Klaipėdos spauda rašo, kad, 
palyginti su tuo pačiu pereitų 
metu laiku, šios savaitės laivu 
judėjimas Klaipėdos uoste bu
vo du kartus didesnis. Perei
tais metais tuo laiku teįplaukė 
tik 15 laivų. Ir apskritai musų 
uostas 
gyvas, 
įplaukė 
tą patį 
laivai.

FRANK J. SVOBODA
Frank J. Svoboda, leidėjas Bohe- 

mų dienraščio “American’', kuris 
išeina 5377 Broadway, Cleyelandc, 
yra Demokratų kandidatas į Suvie
nytų Valstijų Kongresą iš 21-mo 
Ccngrcsionalio Distrikto iš Ohio, ir 
jis yra vienas iš kandidatų nomi
nacijose Gegužės 12 d.

Frank Svoboda yra 61 metų am
žiaus, vedęs ir tėvas penkių vaikų. 
Jis gyvena Broadway ir E. 55 St. 
distrikte jau 52 metai ir per praei
tu:-' 42 metus užsiima laikraščio lei
dimu ir spaudos darbais. Jis yra 
narys Clevelando City Plan Com
mission ir priklauso šiaip prie įvai
rių organizacijų.

Svoboda savo platformoje pareiš
kė už ankstyvą priėmimą Townsend 
Plano, ir pritaria Kun. Coughlin’o 
Nacionalės Unijos darbams.

Jo kandidatūrą užgyrė vietiniai 
ir valstijos Townsend organizacijos 
skyriai.

Svobcda, savo sunkiu darbu pra- 
^siekes gvvenime. sako jeigu bus 
išrinktas jis visada stovės už dar
bo žmonių reikalus. Jis pritaria 
Frazier-Lembe Biliui, kuris, jeigu 
butų priimtas, išgelbėtų šimtus tūk
stančių ūkininkų įy jų nuosavybių.

Dimitri Onofręi
Miesto .auditorijoje, šio mė

nesio pabaigoje, bus perstatyta 
keturios operos ..trijų vakarų bė
giu, kurias atliks San Čąrlo 
Operą Company, atvykstanti 
tuo tikslu į Clęvelandą.. Pelnas 
skiriamas Tautinių Darželių iš
vengimo naudai. Kurios tau
tos daugiau išplatins operos
tikietų tos gaus daugiau pelno giai kaštuos, 
iš to. ---------------

Pirmutinė opera bus stato- RENGIA VAKARĄ 
ma antradienio vakare. Balan
džio 28 d., žinoma Verdi’s “Ri- bi 
goletto”. Trečiadienio vakare, | y-' 
dvi operos. “Cavalleria Rusti- <.p 
cana” ir “Pagliacci”, ir operų! ■ 
pokilis baigsis didingu rinimti j
kuriniu “Aida”, ketvirtadienio pamokas ]aiko Lietuv^ 
vakare, Balahdzio o0 d. ketvirtadienio vakarais' 

Pirmutinis vakaras tapo pa-
skirtas Ohio valstijos guberna- ‘
toriaus Visos Ohio vakaru, ku- Klausimas Stojasi Tokis 
namo dalyvaus pats Guberna- J 1 okis
torius Martin L. Davey ir jc Ar bus ramybe ant žemės 
kabinetas. dabartiniame laike? Šventas

Tarp 125 artistų kuriuos at- Raštas taip nurodo, kad lokio 
sive vedėjas Fortune Galio, yra. žmogaus nesiranda pasaulviei 
Bianca Saroya, Lucille Mcuseli kuris galėtų padaryti ramybe 
ir Josepha čekova, sopranos; j nes jau pervėlai. Nuo 1914 nV 
Florence Wylde, Philine Falco, i pasibaigė pagonų karaliavimo 

----- ------lai.kas’ aPie kurį šventraštis 
laso. Tai yra tūkstantmetinis 
laikas Kristaus viešpatavimo 
Visas pasaulis meldėsi per 19 
šimtų metų “Ateik karalystė 
tavo ir buk valia tavo i, • 
stnTUjie-+'taip-ir ant žemės.” 2 
Skai ykite pirmą Gromata šv 
Povilo, 5 per. 3 e. Tesnl * 

11 on J°no APreiškimas 99 
per., 20_ e. Faktas kad%f 
vas turės teisvhs<j 1 c~ Jėzus Kristus SSdį?raĮ''s‘ę. 
liūs tos karalystės ir kad “fe 
ateis antrą sykį idant karaliau 
So Se; r:

Skelbia Wm I Qu-(.ke,b-> 
1150 E. 76 St p^h’mkus, 

Cleveland, o

Dailės Choras rengia links
mą vakarą Gegužės 3 d., Lietu
vių salėje. Bus suvaidinta 

i “Moderniška Kaimo Moteris”, 
Verdi bus choro dain« ir paįvai- 

Dailės choras dainų 
t • _ j.._ • i - -salele

STONIS

Che 
Cleveland 

Crust Company

T U R T A 3
t ’

Pinigai rankose ir Bankuose ...................
United States Valdžios obligacijos, ue- 

sioginos ir pilnai garantuotos ......
State, Municipal ir Kiti Bondsai r ‘n- 

vestmentai, kartu ir Stock Federal Re
serve Banke, be Rezervų ...............

Paskolos,
Rezervų

Bankiniai
Kitas Nejudamas Turtas ............... ..
Nuošimčiai ir Pelnai ir Kiti šaltiniai. . . .
Priklausomi Užstatai ir Kreflito Laiškai

Pavesti šiam Bankui ............................
Viso .................................

Rezervas 
Rezervas 
DEPOZITAI
Laikiniai ............................$121,251,604.43
Ilglaikiniai ........................ 155,130,327.19
Palikimų Trust Department

(Preferred) ................   . 13,446,439.01
Corporate Trust Department

(Preferred) ..............  12,398,158.67

Kitokia Atsakomybė ................................
Priklausomi Užstatai ir Kredito Laiškai

Pavesti šiam Bankui 
Viso

225,777.42
$337,834,596.78

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 
MEMBER CLEVELAND CLEARING HOUSE ASS’N 

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
v algius ir visokius legališkus 

gėrimus.
6824 Superior Ave

Nuo

'« grail, ir tikra 
palongvmima

L i Wtelonus. Visa. taĮS™
-olai iais kuomet turit vtVefouą, .1 

nas atarta uikrtetimus . gralat suar
tus veagti dvaugtskas sasieimus u 
tas išeigas, nuo ko istenkiaau ue karta 
X»Ca rtaiga pakviesti, lis kaštue- 
ja. mažai. Musų bizftio otisas nmiav su
teiks jums ųaaiškimmus. Tik pateieto- 
nuokit, arba užeikit.



CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
‘DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4186—Atdara vakarais

Dainavo Kauno Operoje 
su Kipru Petrausku — 

Dabar Atvyksta Į 
Cleveiandą

Editor—Peter Skukas

KAIP ONUTE RADO LIETUVOJE SAU 
PATOGU VAIKINĄ

Marė Braškienė priėmė pas 
save “ant burdo” iš Lietuvos 
atvažiavusį iš savo parapijos 
vaikiną, kuris pas juos gyveno 
taip kaip gyvena visi kiti ra
mus vyrai. Kada Braškiai su
silaukė dukters, tas “burdin- 
gierius”, vardu čalis Butkus, 
padėjo tą mergaitę augyti, be
vyti. Kada ta mergaitė pra
dėjo suaugti į gražią panelę ir 
Čalis jau buvo ne jauno am- . _______,
žiaus, jis ją labiau ir labiau i gužinę. ir ten Pyteris susipa- 
pamilo, ir ]—’ ... ....
kytojos mokslą, Čalis, papras
tas ir apsenęs vyras, vistiek 
manė kad jis yra jai tinka
miausias, ir jis nusipirkęs žie
dą sekiojo paskui Onutę noiė- 
damas ir tikėdamas prisikal- 

l'binti ją....
Pereitą vasarą, Marė Braš

kienė, norėdama parodytu savo'mas atlikinėja dainas, šoka, ku-

ją labiau ir labiau i 
kai Onutė baigė mo- 
nlrcln Meilia nanrtic-'

aną kitą, Lietuvos panelę. . . . 
Brolis su sesere labai rūsčiai 
susibara už Onutę, kuri tą nu- 
girdus nori net pasitraukti iš 
kelio anai panelei, bet kapito
nas pertikrina ją kad jis apie 
aną niekad nei nepamano, tik 
sesuo ir jos vyro giminės jam 
aną perša....

Pyteris ir Maikis, du Ame
rikoje gimę jauneliai, parvažia
vę i Lietuvą, atsilanko j tą Ge

žysta su labai malonia kaimo 
panele, universiteto studente, 
kuri apie Amerikiečius turi la
bai gerą opiniją. Jai tą opini
ją gadina universiteto studen
tas, kuris į Amerikiečius žiuri 
su pašaipa, lyg j kokius iš Af
rikos atvažiavusius. .. .

Tuo tarpu savo keliu jauni-

Ancient Lithuanian 
Time Division and 

the Zodiac

outh’s Forum
Phone: ENdicolt 4486 0820 Superior Ave. Cleveland, O.

dukrelei Lietuvą ir pasišalinti 
nuo to negeistino žento, išva
žiuoja į Lietuvą.

Jodvi dalyvauja Pasaulio Lie
tuvių Kongrese, Kaune susipa- 
žysta su puikiu, patogiu vyru, 
Lietuvos karininku. Karinin
kas, kapitonas, puola Onutei ir 
mamai j akį, ir kapitonas pa
mėgsta Onute, nors jo sesuo, 
myli Onutę. Ji su mama išva
žiuoja į savo kaimą pas gimi
nes. Kapitonas, žinodamas kur 
jos važiuoja, ir pats būdamas 
iš tos parapijos, parvažiuoja

Barbora Darlys
Baigiama planai parkvie-ti- 

mui į Cleveiandą koncertuoti 
Chicagietės operos artistės Bar
boros Darlys. Ji yra iš pirma
eilių dainininkių, kuri pereitą 
vasarą buvo parkviesta į Lie
tuva DULR kaštais, ten kon-i - -
certavo ir su žymiausiu Lietu-J namon atostogoms, nors jo se- 

t • • • i ir- tv i ' Gurk rv/vni MiinicTGrianP- nnroinvos dainininku Kipru Petraus- 
ku dainavo operoje “Aida“, 
vadovaujamoje Aidos rolėje.

Ji Lietuvoje taip padarė di
delio įspūdžio ir visiems patiko 
kad norėta ją pasilikti Kauno 
operoje, tačiau jos aplinkybės 
neleido Lietuvoje

ria laužą ir atvaizduoja viską 
kas Lietuvoje Gegužinėje pa
prastai daroma.

Iš tos romantingos Geguži
nės nakties išeina trys poros 
mylimųjų: Amerikietė Onutė su 
Lietuvos karininku; Amerikie
tis Pyteris su studente Jievu
te, ir senbernis čalis Butkus — 
su kuo jis? Nagi su savo se
nais laikais Lietuvoje palikta 
mergužėle, kuri visą amželį jo 
laukė. .. . Nors Čaliui ji dabar 
buvo pęrsena, bet kad jokia ki
ta nesutiko už jo eiti, jo moti
na prikurstė ji prisiminti savo

By P. W. URBAN
We read in the descriutions 

Binkis Tarulis of the temples 
Vilnius that after the death of 
father,, who 
Vilnius', the Capital City of Lith
uania, the Kunigaikštis Gerimantas 
erected in the Vale of Šventaragis 
a stone image to Dievaitis Per
kūnas within a stone-wall enclosure. 
At the gates that opened into she ' 
enclosure (fronting on the Vilnis) 
there was a place in which all the 
things 
of the 
objects 
temple 
which the Sacred Serpents- and the 
animals for sacrifice were kept. 
There was a huge tower that rose 
up over the wall of the 'enclosure 
and before which was built an altar 
of stone, 
led to the altar, 
steps was given over to one sign 
of the Zodiac which was represent
ed somehow on each step. The high 
priests calculated their astronomical 
observations from te steps and 
at the beginning of each month 
they advanced the Sacred Fire from 
one step to another.

Other authorities state that the 
Lithuanian year consisted of thir
teen months, each beginning and 
ending with the grounds or New 
Moon, and each having five weeks 
and each week — five days — the 
fifth day was a dav of rest 
cated to Saulė or Perkūnas-, 
appears to have been a modern note, 
since there is much 
for the insertion into our calendar 
of an extra month making 
total thirteen. That there was thir
teen months in the ancient Lith
uanian calendar we can gain suf
ficient evidence from the fact that 
the Latvians have preserved the 

Where the

at 
his 

founded and settled

when Plutarch .wrote of Human 
Destiny he wrote nothing new but 
what the ancient Lithuanian shep- 
erds guarding their Hocks, had con
ceived of life and its trials. All 
nations have a story of creation, but 
the Lithuanian story is rather n 

, story of oredestinationism. There 
of ■ was no beginning of che Universe.

All is a matter of Destiny, of 
Fate, of Lots 'or everything.

Philo, the ancient Spartan sage 
fullv expressed the idea in his chief 
saying — “Consider the End.”

likti.

E K S T R
radio stotis WT 
kelių didžiausiųjų 

sužinojus

Cleveland© 
AM, viena iš 
stočių Amerikoje, 
kad Cleveland© lankysis Lietu
vių dainininkė Barbora Darlys, 
užkvietė ją padainuoti Gegužės 
16 ar 17 per radio. Apie .ikrą 
laiką bus pranešta vėliau.

RATELIO 
VAKARAS
Moterų Ratelis 
metinį Velykų šokių 

kitą 
nuo

Įžanga bus tik- 
smagumo gausit 
Bus kortavimas, 
kiekvienam sta-

MOTERŲ 
SMAGUS

Lietuvių 
gia smagų 
vakarą Lietuvių salėje, 
šeštadienį, Balandžio 18, 
8 vai. vakare, 
tai 25c., bet 
labai daug, 
su dovanomis 
lui, viršutinėje salėje visą va
karą bus šokis, už “Maypole 
Valcą” bus specialė dovana ir 
virš visko, naudinga įžangos 
dovana, setas lėkščių. Jieškan- 
tieji gražaus pasilinksminimo 
visi ateis tą vakarą i Lietuvių 
salę. Rep.

ren-

šuo, poni Ministerienė, norėjo 
jį išvežti į Palangą.

Tos parapijos jaunimas su
rengia Gegužinę — ir ten, ne
tikėtai, Onutė pamato tą savo 
pamėgtą kapitoną iš Kauno...

Viskas butu malonu ir gera, 
bet štai, jų nuostabai, ten atsi
randa ir tas senbernis, Čalis 
Butkus, ir Lietuvos ore pasi
jutęs romantingu, sugadina 
Onai visa gegužinės smagumą, 
vėl prie ios lysdamas su žiedu. 
Jos motiną paima piktumas, 
kuri deda visas pastangas syk' 
ant visados Čali atgrasinti nuo 
lindimo 
labai

Su 
timai 
kalba 
je, bet vėl kita nelaimė: kapi
tono sesuo, poni Ministerienė, 
prisikabina prie jo, ir niekinda
ma Ona tik del to kad ji yra 
Amerikietė, verčia manyti apie

nrie jos dukters, 
rūsčiai čalį išbara, 
kapitonu Onutė labai 
susidraugauja, ir net 
apie apsibuvima Lietuvo-

ir

ar- 
su-

required in the ceremonies 
pagan cult and the sacred 
were stored. Beneath the 
there was a deep pit in

A stairway of 12 steps 
Each of the 12

AKRON
Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

‘TWAS election time in Akron 
during th" past week-. Yessir, on 
Friday, At il 3rd. the Akron Lith. 
Social Club held its annual election 
of officers, and so I, therefore, want 
io take this opportunity to intro
duce to the Forum readers the gov
erning body of the ALSC for the 
coming year. In the capacity of 
president we find none other than 
Mr. Alvin Jocis, a former member 
of the University of Akron and 

of the most active members of 
club. As vice-president we find

Anthony Waller,

clamor

dedi-
This

now

rhe

Agnieškelę, kurią jis į Ameri-. names of all thirteen. Where the 
ka išvažiuodamas Žadėjo pasi-1 Lithuanians enumerate but twelve 
imti, bet užėjus karui negalėjo, sLštu^the thirteenth!' have extant

The Lithua-y • • • • v • v 4 kjWuoLU, lllv CI 111 LtStSIlCIl- 1 11 V Aj 1 LI 1U. il ~

°. Paskui ir Visai užmiršo. nians and their kin had knowledge
nieškėlė jo visą amželi laukė. .. of te Wheel of the sun, for the

Tai tik paviršutiniai bruožai Old Prussians had a division of time 
gražios, patriotiškos, linksmos..”110 nine cycles-. Just how many 
graudingos ir juokingos K. S. US) evidence also the fact that 
Karpiaus operetės iš Amerikie
čių prietikių Lietuvoje pereitą 
vasarą.

Ji bus perstatyta (žiūrėkit 
skelbimą apačioje) antrą sek
madieni po Velykų. Balandžio 
26 d., Lietuvių salėje.

šis veikalas juokingesnis ne
gu “Pirmo Pasaulio Lietuvių 
Kongreso Delegatai Palangoje’

Just how many

the numerate nine Was a symboli
cal number and »ve frequently ,-ome 
across it in Lithuanian folk-lore 
and mythology. There is found 
"devynios e-ab-bės”, “devynios sau
les”, etc. Perhaps this numeral has 
Peen derived from the multiplica
tion of three times three; the origi
nal numeral three may have been 
a sacred trinity. Some such cal
culation was found among the Hin
dus. With time was strongly nsso-, d lhp not.on pf (,estin/ (Lith. 

kllllS buvo pastatytas pel eitą uanjan dėtis, dėstytis, dėstynė) and 
rudenį. Bet šio veikalo turi-|---------------------------------------------

nis daug sklandesnis ir Įvaires
nis. Dainos pritaikyta gražios 
ir nauios arba jau senai girdė
tos. Tikima atsilankant dide
lės publikos.

Atminkit, Įžanga tą vakarą

bus 
50c., 
gos 
kios 
kiti 
tikietus šios dovanos nesiduos).

po 35c., keletas vietų po 
ir šokiams 25c. Prie ižan- 
tikietu bus dovanos: pen- 
“Dirvos” prenumeratos ir 
brangus daiktai (už šokių

one 
the 

.Mr- 
other offices we find 
Kupris, secretary, and 
treasurer. With this 
willing group at the___  __  
ALSC don’t be surprised to see it 
rise to new heights.

The 
dent, 

. dent
Helen Glinsky, 
Rokus.

Now, for a 
and we can call it another week. 
GENTLEMEN BEWARE — During 
the 'past weekend I spotted Slim 
Mickunas walking around with a 
good sized chunk of beef steak over 
his right eye. He says that it got 
that wav in a little accident. Some 
people have even accused him of 
being one of my spies, and claim 
that he got the shinner while .look
ing into forbidden keyholes. Well, 
I‘d like to spill the true story but 
since Slim is such a good friend 
of mine I guess- I better keep it 
a secret. However I want to take 
this occasion to warn all the rest 
of my pals that the power of the 
weaker sex is mighty when 
comes too romantic when 
isn’t just in the mood.
ELECTION TALK — Pat 
after b'-ing elected treasurer of the 
ALSC. burst forth with the follow
ing acceptance speech: “I certainly 
feel honored to be t-hos-en ns 'ne of 
the officers of this active club. And 
I want to as-surc all of you that 
as long as I'm treasurer the ALSC 
will never be broke — ‘cause I’ll 
be owing it money all the time.” 
OUT-OF-TOWN COMPETITION — 
I chanced to peek into an address 
book of a certain Cleveland gentle
man, and was I surprised to see that 
over three-fourths of the addresses 
were those of” local gals. And was 
I further surprised to see, neatly 
rasted, on one of the pages a pic-

and in the 
Miss Nellie 
Pat Roman, 
capable and 

head of the

outgoing 
Willian
Bernice

officers
Da rulis,
Alekna,

and treasurer, Frank

were: presi-
Viee oresi- 

secretary,

bit of SSS chatter

"ne be- 
the gal

Roman,

Margučių Raičicjimas
Kitą šeštadieni, po Velykų, 

Balandžio 18 d., nuo 1 vai. po 
pietų, Lietuvių salėje bus sma
gi pramoga jaunamečiams Lie
tuvių vaikučiams: Jaunoji Bi
rutė rengia margučių raičioji- 
mą su laimėjimu, pilnai taip 
kain jaunimas daro Lietuvoje.

Kviečiami atsilankyti visi, ir 
Jaunosios Birutės nariai ir ne- 
nariai. Atsineškit savo mar
gučius. Tėvai prašomi pamo
kyti vaikučius kaip kiaušinius 
raičioti pirm ateinant. Užkvie- 
čiami ir tėvai ir šiaip suaugę 
asmenys pasižiūrėti. Įžangos 
mokesnio nebus.

Jaunoji Birutė pageidauja 
savo chore daugiau bernaičių, 
taigi tėvai prašomi atsiųsti sa
vo bernaičius, pasimokyti Lie
tuvišku šokių, dainų, žaislų 
bendrai Lietuviškumo.

ir

SLA. SEIMO DAILĖS 
CHORAS

Kas me:gsta dainuoti ir 
ri prisidėti prie choro, prašomi 
dalyvauti su SLA. Seimo Dai
lės Choru, kuris laiko savo pa
mokas Lietuvių salėje antra
dienio vakarais.

no-

KLUBAS PRADEDA 
VAKARUŠKAS

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas vėl pradeda šokius ir 
skanią žuvų vakarienę nenkta- 
dienio vakarais, Lietuvių salė
je, Klubo kambariuose. Pir
mutinė vakaruška bus penkta-Į 
dieni, Balandžio-April 17, nuo] 
7:30 vai. vakare. Ateikit visi,1 
gausit skanios žuvies ir sma-| 
giai pasišoksit. Vald.

That other Joe Collich, Benny 
York, has been doing himself Up 
brown down in Tampa, Florida. He 
played on the Varsity basketball
team, although he is only a fresh
man and helped the school win sec
ond place in the Florida State A.A.U 
basketball tournament. The next 
sport on the bulletin is baseball 
and Benny expects to take a crash 
nt it, too.

“I’m Misunderstood” is Vince Sa
bol’s theme, Vince says he’d like 
a few good-natured spats to help 
break-up the monotony, but she in
sists upon having a “lovin’-up” nil 
the time. Guess I can understand 
Vince’s feelings-. Too much of any
thing is bound to get on your ner
ves.

Gee, Boss. Chick Praspai looks 
like a nice honorable young man, 
but believe it or not he is .a cradle 
snatcher. His advances to the baby 
of the Lucas family have that noor 
little girl jumping rope for him. 
You know — Chick, Chick, do you 
children she will have. Shocking, 
down the line until she has gone 
as far as to figure out how many 
love Jeannie? Yes? No. And so on 
But that’s- what 
will do.

I’ve written a 
Pinch-hitter and 
crossed. Maybe you ought to cross 
your's for me too. Well, if he 
doesn’t bite I think I’ll propose to 
V. J. B. Yeah! He’s the guy that 
sends in all that bitter cynical po
etry to the Dirva. That guv sounds 

_...... .......o Kliv ,,i. as if some woman done him dirt
my chest is a bit about Joe Derin. 1 nretty nastily. If he’s- as heart- 
Gee, but I’ve been disillusioned broken as he sounds, I ought to 
about that guy. From hearing him be able to catch him on the rebound, 
talk you’d think he was for Lith- What do you think? You know 
uania ail over, but I was being fool
ed like all the rest of the shallow 
suckers. I happened to be at 
a basketball game and could hear 
Joe all over the place, cheering for 
the —- now close your eyes — Kos-- 

that doesn’t 
over it, 
forgive 

brother

ture of Adele .Millicke. I know she 
never gave it to him cause it was 
cut out of the Rotogravure section 
of one of the local Sunday papers.
FROM VERSE TO WORSES — 

UNHAPPY LANDING
He sailed out one pleasant eve

To call upon a miss 
And when he reached 

this 
like 

stairs
UP 

ran

her residence

He
Her pa met him at

He didn’t see the
So he’ll no go there anvmore—for 

He

the door, 
miss

went
u Atop 

stairs
aąn

this.

YOUNGSTOWN

Dear Boss,
In spite of spring fever, inactiv

ity, and floods I have a lot of 
gosh-awful gossip which only goes 
to show you what a good r.-py I 
am. People like K. J. M. and the 
S. S. S. have to have things hap
pening all the time and anyone, 
even Sappo, can write a column 
then. I know. It takes a woman 
to dig up scandal.

First thing I want to get off

ciuszko Club. And if 
have Polish written all 
not the Shadow. I’ll 
this time cause his 
playing on the team.

Listen, Boss. The next time 
see Ann Subonis, be extra special 
nice to her. Why? Well, she’s 
got one honey of a job and inci
dentally it’s leap year. Guess- you 
won’t find it hard being nice to 
Ann because you always did go for 

i blondes.
One sure sign of spring — Cotty 

' Kalenda has taken his “hack” out 
of moth balls. You should have 
seen the swell Swan Song it gave 
on Poland Ave. Yessir! This win
ter must have been too much for it.

‘Member that Derin boy who yo- . 
dels like something from the hills 
."nd bris about four nick-names. 
Yeah! Well, it seems that he has 
to do his setting-up exercises out 
side because his mom can’t afford 
to fix the ceilings after he’s done 
stretching his arms upward.

I hear that Vic Lucas down In 
Marietta has- been wading r.round 
in flood waters. But I wouldn’t 
worry about Vic getting drowned. 
Anyone who walks around with his 
head up in the clouds as Vic does 
could never sink.

I'm 
him 
was

you

win-

Chick’s r.tentions

proposal to the 
have my fingers

; do you think? You know 
lately I’ve ‘ been wondering if it 
were only one woman who done 
him wrong or was it a series of 
women. The mean things to man
handle a guy’s heart like that. And 
a poet too!

I think I’ll write in to the editor 
and give him the low-down on 
this lazy-lout, K. J. M. He gra
ciously withdraws his contribution 
to the Youth’s Forum in order to 
give the other columnists a chance. 
In the surface that looks like a 
courtesy, but have you noticed that 
he does it onlv when there are 
no social functions and he hasn’t 
anything to write about?

Well, I’ve come to the end of 
my letter and I hope vou find it 
satisfactory. Wish me luck 
future ventures.

on my

The Shadow.

DR. VINCENT
OPASKAR

DENTIST A3

6402 St. Clair Ave.
Telefonas HEnderson 4114

Ofiso valandos
9 iki 12; 1 iki 5 po pietų 

0 iki 8 vak.
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JAU STATOMA KITAS K. S. KARPIAUS VEIKALAS i

GEGUŽINE
Smagus, juokingas, ir kartu graudingas veikalas, 
su pritaikytomis gražiomis Lietuviškomis daino
mis — veikalas iš Amerikiečių prietikių atsilan-

LIETUVOJE
Viskas dedasi vieno sekmadienio popietį ir nak
ties begiu — vienoje Lietuvos parapijoje, kur ne
tikėtai susieina Likimo sustumti tie kurie myli ir 
kurie nekenčia.

VEIKALE 1NEINA LAUŽO KUR1NIMAS, CHORO IR SOLO DAINOS, ir MAŽAMEČIU IR SUAUGUSIO JAUNIMO ŠOKIAI

Sekm. Balandžio-April 26
Programas prasidės lygiai 5:30 v. v ak Lietuvių Saleje Įžanga: 35c., keletas vietų bus po 50c

VEIKIANTI ASMENYS
Svečiai iš Amerikos:

Ona, mokytoja iš Amerikos ................................ Alvina S. Luiza
Marė Braškienė jos motina .............................. Louise Banionienė
čalis Butkus, senbernis iš Amerikos ................... V. P. Banionis
Pyteris, baigęs kolėgiją jaunuolis ........................ . . Petras Luiza
Maikis, Pyterio draugas ................................. Jurgis Kazlauskas

Lietuvos žmonės
Jievutė, Universiteto studentė 
Lietuvos kariumenės kapitonas 
Poni Ministerienė .....................

Lietuvos mokytoja ...................
Pranas, Universiteto studentas
Agnieška, senmergė .................
Katrė, čalio Butkaus motina . .
Jonas, Lietuvos jaunuolis ....
Stasys, jaunuolis .......................
Vincukas ....................................
Teklytė, jaunuolė ...................
Anelytė ........................................

Muzikantai — jaunimas ir suaugusieji
Veikalo direktorius — Adv. Nadas Rastenis

Muzikos vedėjas — Aldona Wilkeliene.

Adelaide Miliauskaitė 
....... Ignas Visockis 
... Julė Balčiūnienė 

........ Marė Mišeikienė 

. . . Jonas Petrauskas 
......... Frank Martin 

........ Albertas Juška 

. . . . Florence Alekna

........ Sofia Kane
Marcelinas Žitkus

Marė Dovidaitienė
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