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Ūkininkus Kurstanti Litera
turą Spausdinama Vokietijoj

IR DARBININKŲ ŽINIOS

KAIP PERSEKIOJAMI 
DARBININKAI

Washington. — Senato 
komitetas pradėjo tyrinėji 
mus pasklidus žiniai kad 
nekurtos angliakasyklos i“ 
geležies ir plieno dirbtuvės 
apsirūpina ginklais kovoti 
su darbininkais atsitikime 
streiko. Paaiškėjo kad iš 
pačių darbininkų tarpo fa
brikantai samdo sau šni
pus kad jie pranešdinėtų 
apie darbininkų judėjimą, 
veikimą ir atsinešimą į sa
vo darbdavius.

ŽUVO 49 DARBININKAI
Fukuoka, Japonija. — 49 

darbininkai užmušta ir po
ra desėtkų sunkiai sužeista 
kuomet leidžiantis į anglia- 
kasyklą nutruko keltuvo 
vielos ir keltuvas su 82 dar
bininkais nukrito 2,000 pė
dų žemyn.

20 Užmušta.. San Fran
cisco, Cal. — Nuo pradžios 
dirbdinimo didžiojo tilte, 
virš metas laiko atgal, dar
buose prie to tilto užmušta 
jau apie 20

Šis tiltas 
pasaulyje.

Užmušta 
Maskva. — 
mėje netoli 
joje, užmušta penki gele- 
žinklio darbininkai. Trau
kinio inžinierius sulaikytas 
ir kaltinamas girtybėje.

Rusijoje beveik visos ge
ležinkelių nelaimės ištinka 
del inžinierių girtumo.

Streiko riaušės. Rock
wood, Tenn. — Kojinių au- 
dinyčioje sustreikavus mo
terims darbininkėms, prasi
dėjo net riaušės prie dirb
tuvės, kuomet moterys pra
dėjo griežtai kovoti už sa
vo teises. Dirbtuvėn ban
doma įvežti streiklaužes.

Susirėmime prie dirbtu
vės, į streikuojančias mote
ris iš dirbtuvės kiemo buvo 
metama akis ėdančios bom
bos jas išvaikyti. Drąses
nės moterys griebusios tas 
bombas svaidė atgal į dirb
tuvės sargus.

Plieno darbai praeitą sa
vaitę pakilo žymiai, ir tiki
ma dar kilimo daugiau. Pa
kilimas siekė 66 nuoš., ar
ba aukščiausį laipsnį nuo 
Biržlio mėnesio 1930 metų

Šymct gaunama daug už
sakymų gelžkeliams naujų 
bėgių, kurių tikima viso me
to laiku padaryti bent mi
lijoną tonų.

Užgriuvo. Moose River, 
Nova Škotija. — Aukso ka
sykloje užgriuvo tris dar
bininkus. Tikima kad jie 
py vi, ir smarkiai dirbama 
jų atkasimui ir išlaisvini
mui.

darbininkų.
bus ilgiausias

5 gelžkeiiečiai. 
Gelžkelio nelai- 
Taškento, Azi-
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DARBAMS!

PASKIAUSIOS KAUNO 
NAUJIENOS

Kaunas, Balandžio 2d. — Lietuvos valstybės sau
gumo organams pavyko sužinoti kad Kovo 14 d. Suval
kijos ūkininku streikininkų grupė rengiasi vykti į Vo
kietijos pasienį parsigabenti Vokietijoj spausdintų atsi
šaukimų kurstančių ūkininkus streikuoti. Sekimo keliu 
buvo nustatyta kad atsišaukimus pasiims iš Kaupiškio 
kaimo laukų, Vištyčio vai., Vilkaviškio apsk.

Kovo 14, vakare atsišaukimų pasiimti į minėtą vie
tą atėjo penki asmenys. Saugumo organai čia ’uos ir 
norėjo suimti, tačiau trims atvykusioms, aasiu-iudojus 
tamsa, pavyko pasprukti, ir tik du su visais atsišauki
mais buvo suimti. Vienas tų yra Alfonsas Petrauskas, 
Anupro sūnūs, Būdviečių k., Pajevonio vai., kitas Kos
tas šiugžda, sūnūs Simo, Užupių k., Pajevonio v. Abu 
yra Pavasarininkai (katalikiško jaunimo organizacijos 
nariai). Atsišaukimų jiems buvo atgabenta iš Vokieti
jos apie 30,000 egz. Atsišaukimas užvardinti “Broliai 
Ūkininkai”, pasirašyta — “Vyriausias Ūkininkų Kovos 
Komitetas”, o gale pasirašyta “Kaunas, 20.11.36”,

Iš suimtųjų paaiškėjo daug apie pirmesnius viso
kius platintus tarp ūkininkų kurstančius atsišaukimus.

Paaiškėjo kad visi atsišaukimai buvo spausdinami 
Vokietijoj, Stalupėnuose. Visi atsišaukimai yra atspau
sdinti darkyta Lietuviška kalba.

Kartu su paskutiniaisiais atsišaukimais buvo rasta 
ir dvi Fressdorfo spaustuvės sąskaitos už atsišaukimų 
spausdinimą. Paaiškėjo kad viso Vokietijoje buvo at
spausdinta per 80,000 egzempliorių atsišaukimų.

Kvota vedama Marijampolės apygarsos saugumo 
policijoje. Sulaikyta dar septyni asmenys. (L.A.)

Anglija-Prancuzija Nesutaria
Geneva, Bal. 15 d.—Tau- kos prieš Italus Afrikoje, 

tų Sąjungos Tarybos posė
dyje nesusipratimas tarp virsta taip kad neilgai šalis 
Anglijos-Prancuzijos ir Ita-1 tegalėtų sankcijas panešti.

Pačioje Italijoje dalykai

Ii j os pasiekė aukščiausio 
laipsnio ir iš to laukiama 
ar kokios permainos į gerą 
pusę ar visiško santikių su
irimo.

Nesusipratimai pasidarė 
tokie dideli kad beveik už
miršta Vokiečių įsiveržimo 
į Reinlandą klausimas.

Visi kivirčiai iškilo iš at- 
sinešimo į Italijos karą su 
Etiopija.

Prancūzija deda didžiau
sias pastangas Italiją su 
Etiopija sutaikyt. Tuo tar
pu Anglija prieš Italiją tiek agentūra, 
nusistatė kad gali suardyti 
visas Prancūzų pastangas.

Prancūzijos noras baigti 
Afrikos karą tuoj, kad ne
iškiltų tarp Italijos ir An
glijos susikirtimas, kad ne
reikėtų Prancūzijai susi
durti su klausimu kurią pu
sę remti, Italiją ar Angliją.

Anglija spiriasi uždėti di
desnes sankcijas Italijai ir 
tuomi priversti karą baigti. 
Mussolini gi sako, jeigu bus 
sankcijos didinama, jis pa
kels karą Europoje.

Prancūzija, nenorėdama 
uždėti Italijai didesnių su
varžymų, tuo pačiu reika
lauja įvesti sankcijas prieš 
Vokietiją.

Anglijos valdžia tiki kad 
kokia nors spėka privers 
Italiją nutraukti karą, ir 
Anglijos..- ministeris Eden 
pasiryžęs pranešti • tautų 
sąjungai apie numatomą 
panaudojimą kariškos spė-

ITALAI UŽĖMĖ 
DESSYE

Roma. — Italijos šiauri
nė kariumenė pasiekė dide
lio laimėjimo užimant Etio
pijos miestą Dessye, kuris 
atidaro kelią j visą Etiopi
ją. Iš šio miesto jau lieka 
atviras kelias pasiekti ir 
į sostinę Addis Ababa.

“Etiopijos dienos suskai
tytos”, skelbia Italų žinių

Tautų Sąjungoje Mussoli- 
nio atstovas sako Italija ne
sutiks atiduot nei pėdos už
imtų Etiopijos žemių. Mus
solini skelbia save Etiopijos 
vergų išliuosuotoju.

Popiežius deda visas vil
tis į Prancūzijos pastangas 
užbaigti Italų-Etiopų karą.

Karo Štabai Dirba Ap 
sigynimo Planus

Londonas. — Pirmą kai
tą po pasaulinio karo pa
baigos, nariai Prancūzijos 
Anglijos ir Belgijos karo, 
laivyno ir oro štabo susirin
ko aptarimui ir išdirbimui 
apsigynimo planų atsitiki
me Vokiečių puolimo 
jos ar Prancūzijos.

Belgi-

Lenkijoje, Lwow 
bedarbiu riaušėse 
darbininkas užmušta ir ki: 
tas sunkiai sužeista.

mieste 
viena;-

Tibeto, Azijoj, vyriausy
bė skelbia patyrus planus 
ir sutartis tąrp Japonijos 
ir Vokietijos karui prieš 
Rusiją. Jeigiv Rusija pultų 
Japoniją, pranešimas sako, 
Vokietija eiti Japonijai į 
pagalbą.

Japonijos manevrai Mon
golijoje todėl esą bandymas 
ištraukti Rusiją į susikirti
mą, kad Rusijh pirmiau ap
šauktų Japonijai karą.

Tokias pat sutartis Japo
nija turinti padarius su Es
tonia. Lietuva, Latvija 
Lenkija. .. .

NUŽUDYTA RA
ŠYTOJA

ir

New York. — Balandžio 
10 d. apie pietus atrasta nu
žudyta rašytoja, poni Nan
cy Titterton, 34 m. amžiaus. 
Jos lavonas užtiktas mau
dynėje nuogas, Ji buvo pa
smaugta jos pačios dėvėtais 
lengvais užvalkalais. Poli
cija griebėsi jieškoti užpuo
liko.

DO-GERA VELYKŲ 
VANA

Cohasset, Minn. — Vie
nas šios srities gydytojas 
paskelbė Velykų dovaną sa
vo daugybei gydytų žmo
nių, kurie bėgyje 28 metų! 
liko jam skolingi apie 50,000 
dolarių. Skolos siekia nuo 
$3 iki $500.

RUSIJA SAKO NENORI 
UŽGROBT MANDŽU 

TERITORIJOS
Maskva. — Sovietų vy

riausybė užginčija Japonų 
skelbimą kad Rusai nori 
atplėšti Hsingan provinciją 
nuo Mančukuo ir prijungti 
prie kraštutinės Mongoli
jos, kuri susovietinta.

TOWNSEND ORGANIZA
CIJA PLYŠTA

Suv. Valstijų kongreso 
komisija pradėjo tyrinėti 
kas daroma su pinigais ku
riuos $200 į mėnesį senat
vės pensijos sumanytojai 
surenka. Šiose dienose ki
lo vaidai ir tarp tos orga
nizacijos vadų. Pasirodo 
kad jie surinko šimtus tūk
stančių dolarių ir dabar už 
pinigus ir vadovybę susipe
šė. Vadai sau pasidarė de- 
sėtkus tūkstančių dolarių, 
iš senelių pinigus rinkdami 
ir žadėdami iškovoti po 
$200 į mėnesį pensijos. ...

Briedžių kova. Pennsyl- 
vanijoj, Clinton apskrities 
miške, girininkas užėjo du 
briedžiu su surakintais ra
gais. Vienas briedis buvo 
dar gyvas, kitas negyvas. 
Briedžiai matyt turėjo la
bai didelę kovą ir vienas jų 
buvo laimėtoju. Ragų ne
buvo galima kitaip išrakin
ti kaip negyvo ragus nu
pjaunant.

15 RIAUŠININKŲ 
UŽMUŠTA 

Guadalajara, Meksika. — 
Kareiviu susirėmime su už
puolikais riaušininkais 15 
šių pastarųjų užmušta.

Washington. — Preziden
to namą Balandžio 11 ap
spito apie 500 “alkanų de
monstrantų”, kurie nešini 
raudonas vėliavas reikala
vo kad valdžia skirtų dar 
šešis bilijonus dolarių vie
šiems darbams.

Maršuotojai suvažiavo iš 
daugelio aplinkinių miestų.

Demonstrantų delegacija 
reikalavo kad leistų jiems 
pasimatyti su prezidentu, 
tačiau tas nebuvo pavelyta. 
Jie pasakė kad šią vasarą 
busianti surengta demon
stracija iš kokių 10 tūks
tančių žmonių, jeigu nebus 
skirta darbams pinigų.

NUOGA MOTERIS 
BAŽNYČIOJE

iLondonas. — Bal. 13 d.
Šv. Povilo katedrą atėjo 
graži, apie 25 metų mote
riška, ir, laike vakarinių 
pamaldų, nuleidus sau nuo 
pečių ploščių, kuris nudri
bo ant grindų, prie tūkstan
čių žmonių akių stovėjo vi
sai nuoga. Lėtai ištiesda
ma rankas link altoriaus, ji 
palengva sukniubo, ant ke
lių. Ji tapo apdengta ir iš
vesta į zokristiją.

420AUDROJE ŽUVO 
ŽMONIŲ

Pereitos savaitės audroje 
pietinėse valstijose nunešta 
420 gyvasčių ir 1,727 žmo
nių sužeista. Turto suar
dyta ir sugadinta 25 milijo
nų dolarių vertės.

DU MILIJONAI KINŲ 
TURĖS BADAUTI

Kinijoje, Honan provin
cijoje, apsireiškė badas, pa
liečia apie du milijonu gy
ventojų 10,000 ketvirtainių 
mylių plote. Būriai kai
miečių slampinėja visur ti
kėdami rasti maisto kur jo 
visai nėra.

20 UŽMUŠTA MIESTO 
SPROGIME

Kinijoj, Kwangan mies
telyje, plėšikas įsigavo į pa
rako dirbtuvę. Norėdamas 
rasti duris užsibriežė deg
tuką, parako įstaiga spro
go, suardė daug namų, ir 
užmušta 20 žmonių.

RUSIJA GIRIASI PRISI
RENGIMU KARUI

Maskva. — Rusų komu
nistų jaunimo kongrese, tos 
organizacijos s e k r etorius 
pasakė karingą kalbą, ku
rioje pareiškė kad sovietų 
armija nesibaido nei vienų 
užpuolikų, ir niekas jų ne
išgelbės iš jų bėdų jeigu jie 
užpultų Rusiją. Jie pasiti
ki pagalba tų šalių darbi
ninkų, kurie keltų viduje 
suirutes ir apsunkintų ka
riavimą prieš Rusiją.

Komsomolcų organizacija 
sako turinti 3,592,000 narių.

Atrado 16,000 metų senu
mo kaulą. Kalifornijoj vie
šų darbų darbininkai užti
ko žemėje žmogaus galvos 
kiaušą, kurį mokslininkai 
aptyrinėję sako jog jis bus 
žmogaus gyvenusio ledų 
gadynėje, apie 16,000 metų 
atgal.

per 2 menesiu i i milijonų litu pelno
Kaunas. — Per pirmuosius 

šių metų Sausio ir Vasario mė
nesius Į užsienius musų prekių 
buvo išvežta už 30,947,800 litų. 
Įvežėm už 19,243.900 litų. Tuo 
budu abiejų mėnesių musų pre
kybos su užsieniais balansas 
davė 11,703,900 litų pelno, šių 
metų pirmųjų dviejų mėnesių 
balanso aktyvas yra žymiai di
desnis už 1935 metų ir 1934 
metų to paties laikotarpio bu
vusius prekybos su užsieniais 
balanso aktyvus. 1935 metais 
aktyvas tesudarė 5 ir užpernai 
apie 7 milijonus litų. Per per
nai metų pirmuosius du mėne
sius buvo išvežta už 23,339,700 
litų ir Įvežta už 18,847,200 litų. 
Kaip matyti, šymet išvežimas 
yra padidėjęs maždaug 7 mili
jonais litų, tuo tarpu įvežimas 
pakilo vos puse milijono litų.

Šymet beveik visų pačių stam
biųjų musų prekių, bekono, gru
dų, linų, sviesto, kiaušinių, iš
vežimas yra žymiai padidėjęs, 
o kai kurių net kelis kartus pra
šokęs pernai metais tuo pačiu 
laiku pasiektas normas. Iš iš
vežamų stambiųjų pozicijų pre
kių yra sumažėjęs lyginant su 
pernai metais, celiuliozės ir do
bilų sėklų išvežimas.

Šių metų išvežimo stapi'oiau- 
sią objektą sudarė linai, linų 
pakulos ir linų sėmenys, toliau 
eina rūkyta, konservuota ar ki
tais budais apdirbta mėsa, t. 
y. bekonai, grudai, sviesta.;., ce
liuliozė ir arkliai.

Už linus, linų pakulas, 
brukąs ir linų sėmenis per 
šio ir Vasario mėnesius 
gauta maždaug 8 milijonai li
tų. “L. A.’

PRANCUZIJA APDO
VANOJO ORDINAIS 
LIETUVOS KARO 

VIRŠININKUS

ri u o- 
Sau-

Kaunas. — Kovo 23 d. Pran
cūzijos pasiuntinybėje buvo iš
kilmingai įteikti Prancūzijos 
Garbės Legiono ordinai Lietu- 

: vos kariumenės vadui Genera
linio štabo Pulkininkui St. Raš
tikiui, Kariumenės štabo vir
šininkui Gen. št. Pulk. Černiui, 
kariumenės štabo II skyriaus 
viršininkui Gen. št. Pulk. Leit. 
Dulksniui, husarų pulko vadui 
Gen. št. Pulk. Leit. Valušiui ir 
ats. Gen. Leit. Pečiulioniui.

Įteikiant ordinus, Prancū
zijos įgaliotas ministeris ir ne
paprastas pasiuntinis p. Dulong 
pasakė: “Ypatingai džiaugiuo
si matydamas jus susirinku
sius Prancūzijos atstovybėje 
dalyvauti Prancūzų Garbės Le
giono ordinų įteikimo iškilmė
se. Tuos ordinus Prancūzijos 
vyriausybė nutarė jums pado
vanoti, didžiai vertindama jū
sų nuopelnus ir pasitarnavimus. 
Prancūzijos vyriausybė panoro 
jūsų asmenyse pagerbti Lietu
vos kariumenę, kuri, drąsiai 
kovojus de] savo tautos nepri
klausomybės, teikia aukščiau
sių patriotizmo, pareigos su
pratimo ir uolumo darbe pavy
zdžių. Pasitikėdamas savo pui
kios kariumenės dvasios stip
rybe ir nuolat augančiomis ma
terialinėmis pajiegomis, jūsų 
kraštas dirba taikos darbą.”

Padėkos kalbą po ordinų pri
ėmimo sakė Pulk. St. Raštikis.

“L.A.”

LIETUVAITE DAINUOS
General Motors Radio Koncerte ši Sekmadienį

KONCERTAS BALANDŽIO 19, 
10—11 V AL. VAKARE

Anna Kaskas (Katkauskaitė) 
kontralto, ir Arthur Carron, te
noras, plačiai pragarsėję laimė
tojai pastaruose Metropolitan 
Operos bandymuose ir dabar 
priimti Į tą pavyzdingą operą, 
naudosis savo pasisekimo pir
mais vaisiais : 
kuomet jie abu 
solistas General 
certų programe.

P-lė Kaskas ir 
nuos solo ir pabaigoje duetu 
su 70 muzikantų General Mo
tors Symphony Oschestra va
dovystėje Erno Rapee progra
me kuris bus duodamas '.Įsoje, 
šalyje per 66 NBC-WEAF sto
čių tinklą tarp 10 ir 11 vai. va
kare, ĖST, sekmadieni, Balan
džio 19 d.

“The General Motors Con
certs programas, kuris šio se
zono laiku davė solistais kelio
lika pačių Įžymiausių figūrų 
muzikaliame pasaulyje, džiau
giasi turėdamas progą persta
tyti naujus talentus patekusius 
į šviesą po eilės jų rinkimų po 
vadovyste Metropolitan 
ros,” sako pranešimas iš 
erai Motors.

“Prie eilės tokių garsių 
zikalių figūrų kaip Toscanini, 
Stokowski, Rapee, Flagstad, 
Bori, Melchior, Hofmann, Hei
fetz, Menuhin — kurie dalyvavo 
solistais ir vedėjais šių koncer
tų — mes labai džiaugiamės 
galėdami dadėti vardus Kaskas

šį sekmadieni, 
dainuos kaipo 
Motors Kon-

p. Carron <lai

Ope-
Gen-

mu-

ir Carron. Nei vienas iš mili
jonų kurie girdėjo tuos bandy
mus negavo kito ko kaip tik 
pasigerėjimo nepaprastais ta
lentais tų čiagimių ir jaunų 
dainininkų kurie tuose bandy
muose išėjo'laimėtojais.

“Mes trokštame kad panau
dojimas šių jaunų artistų tarp 
solistų musų programe bus ne 
tik patiekimas klausytojams 
progos išgirsti jų vardus ge
rame programe bet ir pridėti
nis padarąsinimas ir pastūmė-, 
jimas musų jaunų artistų jų 
viltyse ir troškimuose.”.

Koncerto valandą pradedant 
p. Rapee turės orkestrui Scher
zo iš Tschaikowskio Ketvirtos 
Simfonijos. Panelė Kaskas ta
da dainuos du kontralto šmotu, 
“O Mio Fernando” 
ti’s “La Favoritą” 
ninov’o “Nakties
Orkestras tada baigs pirmą da
lį programo su valcu vadinamu 
“Bad’ner Mad’lin”, Komzak’o.

Po trumpos kalbos, orkestras 
sugros “Puck” ir Arabesque, 
No. 2 — abu Debussy, ir p. 
Carron tada dainuos savo solo. 
Jis sudainuos “Celeste Aida”, 
aria iš Verdi’s operos, “Aida”, 
ir Mana-Zucca daina, “Aš My
liu Gyvenimą”.

Tada p-lė Kaskas vėl bus 
kviesta ir su Carron'u dainuo; 
duesą iš Verdi’s “11 Trovatore”, 
“Ai Nostra Monti”. Orkestras 
baigs programą sugrięždanjąs 
Liszto Hungarian Rhapsody, 
No. 13. i

iš Donizet- 
ir Rachma- 
Tylumoje”.



3TTSBURGH0 PADANGĖ
POTVINIS NEBUS 

GREIT UŽMIRŠTAS
Pittsburghas prisimins savo 

pastarą potvini per 10 ar 15 
metų, ir gal jau neturės kito 
tokio didelio potvinio kaip buvo 
šis.

Pennsylvanijos vakarinis ga
las, kaip ir čia susieinančios ki
tos dvi valstijos — West Vir-! 
ginia ir Ohio, turės dėti dide-, 
les pastangas apsisaugoti nuo! 
tokių potvinių, ir tos pastangos, 
tęsis keliolika metų. Tas dide
les upes visiškai sukontroliuo
ti nuo potvinių reikės padėti 
daug darbo.

Potvinių kontrolė negalima 
įvesti Kongrese priėmus tam 
reikalingą aktą. Jeigu Kongre
sas paskirtų pinigų dabartinia
me posėdyje potvinių kontro
liavimui, tai imtų dešimts me
tų iki tas darbas butų atliktas.

Kongresas gal skirs pinigų 
išstatyti vandeniui subėgti re
zervuarus, tačiau to neužteks, 
reikės kokių nors sienų apsau
gojimui žemai pavandenyje 
stovinčių namų nuo .ipsėmimo. 
Tokias sienas turės darytis pa
tys miestai ir jų gyventojai.

Kiti bijo kad potviniui pra
ėjus dauguma gyventojų potvi
ni ir užmirš ir nieko gali neda
ryti, tikėdami kad daugiau taip 
neatsitiks. Taip buvo po 1907 
metų potvinio.

šio potvinio aukos, galutinai 
nustatyta, yra tokios: viename 
tik Allegheny apskrityje žuvo 
37 žmonės. 50,000 žmonių yra 
Raudonojo Kryžiaus globoje.

Pittsburg ho distrikte nuos
tolių viso padaryta $200,000,- 
000.

Jeigu šias skaitlines Pitts
burgh© ir apielinkės gyventojai 
neužmirš per 10 ar 15 metų 
tai potvinių kontroliavimo pa
ruošimai bus užtikrinta.

—
„ SUIMTAS GUDRUS 

VAGILIUS
Po dviejų metų sekiojimo, 

Pittsburghę galutinai tapo su
čiuptas gudrus vagilius, kuris 
ligoninėse iškraustydavo gydy
tojų kišenius kuomet tie pasi
lieka savo rubus eidami daryti 
operacijas ir apsivelka ligoni
nės rubais.

'l'as gudruolis varė savo dar
bą po priedanga daktaro, jis 
vadinosi “Dr. Kerr”, gerai iš
rodantis, gražiai apsirengęs vy
ras, iš ■ Hazelwood.

Jis tokiu budu darė pragyve
nimą per porą metų. Šiose die
nose pakliuvo kuomet Homeo- 
patiškoj ligoninėj išvogė $100 
iš Dr. Martin’o kišenių.

Jis pasisakė kad mintį apie 
tokį pinigavimąsi gavo 1933 
metais, kuomet aplankė ligo
ninėje savo giminietį, kuris 
buvo pasidavęs operacijai.

Po to jis pradėjo lankytis li
goninėse, persistato daktaru, ir 
apvaikšti nėjęs kambarius pasi
prašo. parodyti apsimazgojimo 
kambarį, kur būna sukabinta 
tam tikrose spintose kitų dak
tarų rubai. Jis tas spintas at- 
krapštęs kraustydavo daktarų 
rūbų kišenius.

207 NAMAI SKIRTA NU
GRIOVIMUI

Harrisburg, Pa. — Vakari
nėje Pennsylvanijoje del pas
taro potvinio, dvidešimtyj mie
stų ir miestelių nuskirta su
griovimui 207 namai ir pasta
tai, kuriuose negalima jau gy
venti ir kokius nors darbus va
rės jie perdaug sugadinti.

Prie to dar 137 kiti namai 
palikta po nuožiūra ir laikomi 
“abejotinais”. šios skaitlinės 
neliečia Pittsburgh© namų, kur 
valstijos insprketoriai nesikišo, 
nes Pittsburghas turi savo in-, 
spektorius.

Pennsylvanijos gubernatorius 
patiekė federalei valdžia prašy
mą skirti $700,000 pinigų iš- 
sausinimui šios valstijos potvi- 
niais apsemtų angliakasyklų.

NUŽUDYTA GELŽKELIO 
TELEGRAFISTE

Brookville, Pa. — Balandžio 
11 d. netoli čia rasta nužudyta 
ir iš gelžkelio signalinio bokšto 
išmesta gelžkelio telegrafiste, 
p-lė Catherine Bracken, 45 m. 
amžiaus. Iš visų žymių buvo 
matyt kad ji turėjo didelę kovą 
su savo užpuolimu, ir viduje 
viskas buvo suversta, sumaišy
ta. Jos gerklė buvo perpjauta 
ir viena ranka supjaustyta.

JAU UŽMUŠTA 72
Pittsburgh© srityje automo

bilių nelaimėse iki šios savaitės 
pradžios šyniet jau užmušta 72 
asmenys. Iš jų 28 priklauso 
pačiam miestui ir 44 Allegheny 
apskričiui.

PHILADELPHIA, PA.
POLITINIS JUDĖJIMAS

Kovo 27 d., įvyko Lietuvių 
Demokratų Klubo susirinki
mas, kuriame kalbėta apie no
minacijas ii' galutinus rinkimus 
ir kitais dalykais liečiančiais 
miesto ir šalies politiką.

DRĖGNUMO KONTROLĖ

Luckies yra mažiau rūgštūs

Kiekvienas Užsitraukimas Mažiau Rūgštus

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS! 
Nesenai padaryti cheminiai bandymai 
parodo*, jog kiti populiarūs cigaYetų 
išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo 
53% iki 100% daugiau negu Lucky Strike. 
iii-L  s?:.:..jį*:;;: 'zZ i s*

Svarbiausia atskira cigaretų savybe, išskiriant patį tabaku, 
yra tai drėgnumo kiekis. Jo įtekmei priklauso galimumas 
pagaminti vienodus cigaretus, kontroliuoti degimą ir valdyti 
dūmų kokybę. Drėgnumo perviršius kliudo tinkamam degi
mui, ir padaro cigareto dūmus neskoningais. Drėgnumo 
nedateklius leidžia sausiems, dulkėtiems cigareto dūmama 
susidurti su delikatnomis gleivėtomis rūkytojo plėvėmis.

Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

Š TURININGO, BRANDAUS-KŪNO 
TABAKO -"IT'S TOASTED"

I i • M ‘

"IT S TOASTED—Jūsų gerklės apsauga —prieš knitijimus 
— prieš kosuli

Cnpyrlfhl !!>"*. The American Tobncco UomĮ.Hiiy ______________c

PROF. KAN. F. KEMĖŠIS LANKĖSI VAKARU J. O. SIRVYDO PA- 
KRAŠTE PAS LIETUVIUS MINKLO REIKALU

.--------------- : j .
•Los Angeles/ Gal. —ši toli-1giedoti. Senesnieji labai susi

mų vakarų Lietuvių kolonijaįgraudino išgirdę Lietuviškas
J. O. SIRVYDO PRIETELIAI, 

SUSIRUPINKIM

mas. Kas daugiau tam suma-Į 
nynnii pritariat, atsiliepkit!

Aleksandras A. žalpis., 
Chicago, Ill.

Lietuvių klubas su dabartį- turėjo nepaprasto malonumo iš- giesmes, mat nekurie iš jų ne
ne valdyba, per virš du metu girsti gerb. Profesoriaus Kan. buvo girdėję ne,t per kelias de- 
labai ištikimai darbavosi De- F. Kemėšio paskaitos temoje, šimtis metų.
mokratų partijai, už ką Lietu- “Lietuva po Pasaulinio Karo”. Labai gaila'kad gerb. protė
viams buvo žadėta valdiškų Paskaita įvyko Kovo 22 d., Da- šorius negalėjo ilgesniam lai- 
vietų. Bet rinkimams praėjus nu Auditorijoje, Los Angeles kui čia pasilikti, nes jo apribo- 
viskas nutiko. Taip Lietuvius mieste. Lietuvių prisirinko tas laikas neleido tą padaryti, 
iki šiol ir išnaudodavo kiti po- daug ii' atidžiai klausė įdomios Teko pasitenkinti nors keliais 
litikieriai. Gerai kad nors da- paskaitos. Gerb. kalbėtojas at- pasitarimais visuomeniniais ir 
bar pradedam susprasti. Ge- pasakojo Lietuvių pastangas kitais svarbesniais klausimais, 
riau vėliau negu niekad. Jei1 Lietuvai laisvę atgauti. Nuro- Gerb. svečias išvažiavo iš Los 
norime Lietuviams Amerikos dė kaip Lietuvos didvyriai kaip Angeles Kovo 29 d., palydimas 
piliečiams valdiškų vietų gan- Daukantas, Vyskupas Vatan- didelio būrio vietos Lietuvių.
ti, ar kitokių privilegijų, kaip čius, Kudirka, Basanavičius, Į 7 4Rį,q. MINĖ HM AS
kitų tautų piliečiai naudojasi Maironis ir kiti judino ir ragi-
šioje šalyje, turime politikoje n© Lietuvių tautą pabusti ir j Kai kurios kolonijos dar vis 
būtinai visi Lietuviai bendrai nusipurtyti svetimą jungą. Iš- aprašinėja savo surengtas iš- 
darbuotis, nežiūrint savo asine- dėstė kaip eita prie Lietuvos'kilmes Lietuvos nepriklausomy- 
ninių įsitikinimų. nepriklausomybės, k u r i o m i s bei paminėti. Kaž kodėl niekas

Taigi, klubo nariai nutarė priemonėmis kovota už savo nepasirūpino iš Los Angeles ką 
stipriau ir vieningiau laikytis teises ir kaip Lietuvos laisvė nors parašyti, lyg čia nieko ne-
politikoje. Kai jau patirta kad buvo atgauta, čia gerb. kai- buvo daryta. Priešingai, bene
pavieniai Lietuvių klubai visai bš toj its aiškiai pažymėjo Ame- tai bus pirmą kartą šios kolo- 
negali politinių bosų1 sUinfere- rikos Lietuvių nuopelnus viso-- nijos istorijoje kad čia irgi
suofi. galutinai nutarta vieny- se kovose už Lietuvos laisvę. I Lietuvos nepriklausomybės su-
ti's visoms Philadelphijos Lie- Nepaprastai įdomiai kalbėto- kak tu vės paminėta. Vasario 
tuvių draugijoms į vieną didelę jas vaizdavo Lietuvos valsty- 15-tą, susitarusios poras desėt- 
politinę Amerikos Lietuvių or- bes besidarbavimą ekonominė- kų šeimų susirinko į “Cafe de 
ganizaciją. Tuomet, kai ateis je, politinėje ir kultūrinėje sri- Paree”, čia pasišnekučiuota apie

Visi Amerikos Lietuviai nu
liūdo mirus musų didžiam kul- 
turnešiui, apšvietos skleidėjui 
ir Lietuvybės apaštalui Ameri
koje, Juozui O. Sirvydui, kuris 
per eilę metų redagavo tautinį 
laikrašti "Vienybę”.

Sirvydo darbai ir nuopelnai 
yra dideli tarp Lietuvių Ameri
koje, kur jis didesnę dalį šavo 
amžiaus praleido. Jis, reda
guodamas “Vienybę" ir savo 
kalbomis plačiai po Lietuvių 
kolonijos kėlė Lietuvių tautos 
garbę ir sugabiai gynė musų 
tautines idėjas nuo musų pačių 
išdavikų ir priešų, kurių daug 
musų tarpe yra. Sirvydas iš
auklėjo keletą labai stiprių sa
vo1 įpėdinių tėvynainių, kurie 
varo jo darbą ir yra musų vi
suomenei naudingi veikėjai'.

“Dirvoje” nr. 10-me P. Kriu
kelis, bendradarbis iš Lietuvos, 
teisingai sako kad
Sirvydas mumyse gyvas, savo 
gerais darbais; nors jis yra 
bitę, bet jo darbai nemirę, pa
siliko tarp musų”.

AKRON
SMULKIOS ŽINUTĖS

SULAUKĖ SUNAUS. Ak- 
rono veikėjai Ignas ir Frante 
Hollišiai Balandžio 6 d. susi-' 
laukė gražaus sūnaus. Motina 
ii- sūnelis jaučiasi gerai, o tė
vas dar geriau. Linkėtina vi
sai šeimai geros sveikatos ir 
visų smagumų.

A. Bernotą vičiaus jauniausias 
sūnūs šiose dienose viešėjo pas 
savo tėvus ir seserį. Jis lanko 
Oxford Miami universitetą. Pa
viešėjęs gryžo mokyklon.

Ignas Termėnas ir K. Baub
tos įsigijo naujus automobilius 
Vasarai, ir jais Važinėdami di
džiuojasi ir džiaugiasi.

J. Versiaeko pagalbai rrh'ktiĮ 
aukų aukotojų sąraše pasidarė 
klaida. Vienas aukotojas bu-

gane “Tėvynėje” garsintas, nei 
nariams nebuvo atvirutės pa
siųstos, taigi daug narių neži
nojo kad bus valdybos ir dele
gatų Į seimą rinkimas. Ruo
nis matyt perdaug užimtas pa
šaliniais reikalais ir “bendro 
prunto” darbais, o kuopos rei
kalus visai nepraveda legališ- 
kai.

Rimtesni kuopos nariai pri*- 
Valo tuoj1 atsišaukti į SLA. cen- 
pa turi smarkų raštininką, ku- 
frą ir raportuoti kaip1 šis mi
tingas buvo nelegaliai praves
tas ir tada jų balsavimas ir de- 
fegatai nebus geri. Kuopa tu
rėtų išsirinkti tokį rašfihinltą 
kuris tarnautų SLA. labui, o 
be atbuliems frontams-,, ir sil
kėms savo raportus išdaVinėtiĮi

Delegatais į‘ Clevelando sėji
mą buyo1 išrinta trys: Ė1. Ver- 
siackas, silkių atstovas V. J?e- 
Verauskas, abu raudonukai1, ir 
geras bepartivis Lietuvis' S. 
Mockus. Kožnam atstovui kuo
pa paskyrė lėšoms po $10'.

žiiumfis.

“Juozas 0.1 vo pažymėta: J. Salasevičienė, 
o turi būti Jonas Salasevičius,
kuris yra pavienis. Kalnas. YOUNGSTOWN, O

PIRMAS BALIUS. Pirmuti-

BIZNIAI IR INDUSTRIJOS 
PAKILO

Pittsburghę bizniai ir indus
trijų veikimas smarkiai at'kiu- 
to potviniui praėjus. Savaitę 
prieš potvini judėjimas buvo 
75-nuoš. normalio, laike potvi
nio nukrito iki 41 nuoš., o da
bar-pašoko iki 89 nuoš. norma
lioj

Plieno ir geležies gamyba 
pakilo iki 78 nuoš., anglies iš
kasimas iki 80 nuoš..

Didžiosiose krautuvėse, nors 
jos ne visos pilnai susitvarkė 
po potvinio, bizniai pakilo iki 
101.6 nuoš. normalio.

Jones & Laughlin plieno kor
poracija išdavė kontraktą pa- 
budavojimui naujos 15 milijo
nų dolarių vertės plieno dirb
tuvės Soho dalyje, Pittsburghę. 
Ta nauja dirbtuvė bus gatava 
už metų laiko ir duos darbo 
del 1200 darbininkų.

didesni rinkimai, Lietuviai bus tyje. Iš jo kalbos buvo aišku 
žinomi kaipo sveriantis elemen- kad Lietuva pasiekė aukštą 
tas. Ir kai tą žinos dideli po- kultūros laipsnį ir kad jau drą- 
litikos ponai, tuomet be abejo- šiai gali lygintis su tomis val
ues bus lengviau gauti miesto stybėmis kurios skaito save 
darbai ir kiti musų Lietuviams pasiekusiomis aukščiausi kultu- 
palengvinimai. Kai ikšiol pa- ros laipsnį.
skitai darbavomės, nieko ste- Paskaitai baigiantis, kalbėto- 
bėtino kad nieko ir negavom, i jas aiškino kad musų1 kovos* 
Lietuviai buvo ignoruojami. ' dar nebaigtos, nes Vilnius dar 

Virš išdėstytu Lietuvių vie--tebėra grobikų rankose. Todėl,. 
ningumo klausimu bus daugiau1! kaip pirmiau taip ir toliau Ap
rašyta ir plačiai aiškinama Įvai-Į merikos- Lietuviai turėtų dėti, 
riais budais. Malonėkit into- visas galimas pastangas kovon 
resuotis ir eiti tuo klausimu į už Vilnių prisidėti. Pagaliau 

Vienybėje galybė. Juk suorganizuota Vilniui Vaduoti 
mažesnius Sąjungos skyrius.
'.cgil kiti, Kovo 28 ir 29 dd., gerb. sve-į

o kodėl mes negaunam tu pilnų i čias aprūpino vietos Lietuvius 
privilegijų ką kiti naudojasi? dvasiniais reikalais. šeštadie- 

Philadelphijoje Lietuvių gy- nį įvyko trumpos pamaldos ir 
vena daug, daugumoje yra na-, pamokslas ir sugiedota keletą! 
imi savininkai, geli taksų mo- giesmių Lietuviškai. Sekma- 
kėtojai. tik mums reikia visa dieni atlaike mišias ir pasakė 
tai įrodyti ir visiems vieningai įspūdingą pamokslą, laike mi-| 

ių vėl sugiedota Lietuviškai.!

talką.
mes Lietuviai ne 
mokesčius mokam

savo įrodymus paremti. Vi
tiems Lietuviams širdingai pri-Mat. gerb. svečias praleido - ke-: 
tariant, tas nepoilgo bus gali- lėta vakarų pamokydamas bu-j 
ma Įvykdyti. Pr. Pūkas, i \ _ _ ' ; '' J x’—

Lietuvą ir jos reikalus, išgerta 
tostas, pritaikytas iškilmėms, 
pavakarieniauta, ir nutarta ki
tais metais paminėjimą suren
gti garsiame Ambassador Ko
telyje.

Vasario 16-tą, įvyko pietus, 
kuriuos surengė vietos draugi
jų bendras komitetas. Trumpą 
bet gerai pritaikytą kalbą pa
sakė Antanas Malinauskas. Ko
ras sudainavo keletą dainelių, 
tik labai buvo- gaila kad dar 
“nesuspėjo” išmokti Lietuvos! 
Himno u- kitų labiau patriot!-' 
nių dainų. Mat iki šiol korą’ 
mokina komunistų bruzdelnin-! 
ko duktė ir ga'l but del to tik 
tarptautines dainas temokino. 
Nors mergaitė yra gabi ir re
gis komunistams neprijaručia, 
visgi matomai tėvas prikalbino 
ją tas visai Lietuviams nVeti- ■ 
mas dainas nlokyti'. Yra vii-j 
ties kad iki ateinančių sukaktu-i 
vių Lietuvos Himnas bu’s iš
moktą, kitaip- lępras turės pasi-

relį vyrų ir moterų Lietuviškai,
rupinti susirasti kitą mokyto-įyydo 
ją. TautaininkasJ mas

Reiktų susirūpinti musų tau
tinei visuomenei įsteigimu Juo
zui O. Sirvydui kultūrinio pa
minklo. Butų labai naudinga, 
visuomenei sudėjus pinigus, iš
leisti knygą, Jli'oz O. Sirvydo- 
biografiją, į kurią ineis daugė
tos- Amerikos Lietuvių veikėjų 
hf jų darbų sąryšyje sU’ Sirvy
du ir jo darbais- Lietuvių1 tau
tos prisikėlimo prieaušryje.

Prie tokio kultūrinio pamink
lo, knygos išleidimo, kiekvie
nas noriai prisidės, kuomet to- 
,įe knygoje bus Itahnnta rėmė
jo vardas, pavarde ir iš kur 
jis yra.

Mano manymu, bene geriau
si tam darbui tarjnninkai turė
tų būti musų du tau'tiniai laik
raščiai. “Dirva" ir “Vienybė”. 
Lietuvoje irgi galėtų susidary
ti tam tikras būrelis knygai 
prenumeratų rinkėjų. Visi iš
vien stodami darbą greitai pa
darytume.

Mano manymu šis J. O.' šir- 
pagerb'imas butų tinka- 

ir greičiausia jgyvendina-

nį balių po Velykų Akrone ren
gia SLA. 198 kuopa sekmadie
nį. Balandžio 19' d., Wintergreen 
Ledgos salėje, prie Wooster 
avė, važiuojant į kaliui tuoj už 
miesto ribų. Balius prasidės 4> 
vai. po pietų. Įžanga 20c ypa- 
tai. Bus gera muzika, gerą nž- 
kamdžių ir gėrimų. Lietuviai 
prašomi dalyvauti ir paremti 
Susivienijimo kuopą. Pirminin
kas p1. Mutkus su nauja rašti
ninke p'-le Adele Milicka-ite ma
no kad galės svečius patenkin
ti. Akronietiš.

SLA. J9S- KUOPOS KALS A VI- 
MAvf

Balandžio 5' d. SLA. 198 kp. 
turėjo1 mitingą, kuriame buvo 
balsuojama už centro. Valdybos 
viršininkils. Didumą balsų ga
vo Bagočiaus sąrašas, nes už jį 
buvo raudonukų agituojama ir 
dalinama lapeliai raginanti vi
sits balsuoti1 už socialistus, o 
už tautininkų kandidatus nie
kas nepasakė nei žodžio.

Šis mitingas nebuvo nei or

BALSAVO Už TABTBWN. 
KUS. Balandžio 5- d., hylco 
SLA. 157-tos kuopos susirinki
mas, kame buvo balsavimas už 
SLA. centro viršininkus ir de
legatų rinkimas. Už valdybos 
kandidatus balsų gavo sekan
čiai :

boniebę ir Rožę Lu'koševičiutę.
Suslrhrfiinie Buvęs.

Bagočius 5>
Rastenis 28
Mažukna 22
šalna 12
Vinikas 2^
Jurgeliutė 3
Gugis
Lopatto 27
Mockus 30'
Mikužiutė 1
Zalatorius 26
Miliauskas 8
Dr. Stanesl'ow 12'
Dr. Mikolainis 21
Kuopa išrinko du delegatus
Cl'evefandO1 seimą: Agotą Su1

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, 0.



DIRVA :

(Tęsinys iš pereito num.)

polę, seniau buvusią Slabadą, aplankyti savo 
draugą, Miką Buturlovą. Pusę kelio ėjau pėk- 
ščias, ir gatvėje už Prezidentūros sustojau pa
laukti autobuso į Vilijampolę. Stovėdamas žiu- 

■ riti koks tai pabūklas skrenda oru: pirmą kar
tą savo gyvenime tokį dalyką matau skraidant, 
nors apie juos daug žinojau, ir “Dirvoje” daug 
rašiau kuomet prieš kelis mėnesius buvo pra
nešama kad Lietuva perka iš Anglijos sau “au- 
togirą” ar “autožirą”. Tai toks lėktuvas ku
ris gali pasikelti ir nusileisti tiesiog į viršų, be 
įsibėgėjimo, ko negali padaryti kiti visi lėktu-

UŽKVIETIMAS ARTISTĖS DARLYS I 
CLEVELANDĄ KONCERTUOTI

RUGPJŪČIO 30. — Sugryžęs po pietų iš 
Alytaus ir Birštono į Kauną, nuėjau pietauti į 
Lietuvos viešbutį. Kadangi savaitės laiko kelio
nėje beveik neturėjau progos pagauti į rankas 
jokio laikraščio, čia radęs vieną, vardu “10 CEN
TŲ”, keturių puslapių laikraštį, vartau tėm.vda- 
mas kas pasaulyje atsitiko. Vienoje vietoje ra
šoma :

“Tik oras sulaiko Leit. Vaitkų skristi” ir 
toliau sakoma: “Lituanikos II bakuose vanduo— 
Vaitkus gali išskristi su Šukiu žūti ar būti.” 
Po tuo straipsniu pasirašo P. Grigaitis, taigi 
žinojau kuo tas viskas kvepia. . . . Vis oras ir 
oras, nors jau baigė praeiti puikiausia vasara!

Kitame puslapyje to laikraščio skaitau: 
“Vilkai užpuolė Suvalkiją — apie Merkinę ir 
Perloją” — kaip tik tose vietose kur aš žadė
jau iš Alytaus važiuoti. Tie kuriems žadėjau 
atvažiuoti, pamanys kad aš vilkų pabijojau, ne 
ūkininkų streiko peštukų ant kelių....

Papietavęs nuėjau į Draugiją Užsienio Lie
tuviams Remti pažiūrėti ar nėra iš kur laiškų, 
ir šiokių-tokių radau. Taip pat apėjau kitas Įs
taigas, švedų Amerikos Linijos raštinę, pasili
kau savo parsivežtus daiktus ir kankles.

DULR raštinėje pasakė man kad jie manęs 
jieškoję, rengia išleistuvių vakarą per radio vi
siems Amerikiečiams kurie dar yra Kaune, ir 
nori kad paruoščiau atsisveikinimo kalbą.

Lyja, taigi tikėjau rasti namie musų Ame
rikiečius, p. Trečioką, ir moteriškas: pp. Dran- 
gelienę-Darlys, Byanskienę ir Aldoną Briedytę, 
Chicagietes, tame pat Lietuvos viešbutyje. Vi
sus radau viduje, nes matyt ilsėjosi po Kongreso.

Su artiste Drangeliene-Darlys sutarėme, 
kaip tik ji sugryš į Ameriką, surengti Cleve- 
lande jai koncertą, nes butų nuodėmė jeigu ji 
vis atsisakinėtų ir toliau pasirodyt musų pačių 
kolonijose Amerikoje. Ji mielai sutiko ir sakė, 
kaip tik laikas leis aplankys Clevelandą su kon
certu.

Atsilankė ir musų draugas Majoras Alek
sandras Ardickas*, kuris norėjo kad mes pirm 
išvažiuosiant iš Lietuvos aplankytume dabar 
puikiai įrengtą Kulautuvos kurortą. Sutarėm 
važiuoti rytoj po pietų, tai yra šeštadienį.

Pargryžau nakvynei pas Gen. Nagevičių, ir 
vėl pasidarau Kauno piliečiu.

PASTABOS
Priminsiu apie sąlygas savo gyvenimo Lie

tuvoje. Kelionė po visą Lietuvą autobusais la
bai pigi, tik brangiau atsieina jeigu reikia iš 
miestelio į kaimą pavažiuoti samdytu vežimu.

Apie autobusus dar tiek sužinojau kad jie 
taip valdžios kontroliuojami gerai kad net ke
leivių gyvastis apdrausta atsitikime nelaimės 
ar sužeidimo.

Apsistojus kur pernakvoti, visur miestely
je gali rasti žmones ar viešbutį, visur randi 
minkštas Lietuviški] žąsų pūkų pagalves, ir at
sikėlus yra kur gerai nusiprausti. Bet Lietu
voje dar nekreipiama gana dėmesio į vyriškus 
reikalus: beveik niekur nėra jokio patogumo 
kai reikia barzdą skusti.... Net viešbučiuose, 
pačiame Kaune, kur yra ir bėgantis vanduo, 
paveizdan kaip Kęstučio viešbutyje ir kituose 
tos rūšies, prie bėgančio vandens nepakabinta 
veidrodis kad žmogus galėtum apsiskusti. Sku- 
tantis turi naudotis arba kokiu savo veidrodė
liu, arba ant stalo pastatytu, jeigu toks yra 
pastatytas. Jei paprašai šilto vandenio nusi- 
skutimui barzdos, atneša tau vandens arbatos 
stiklinėje ir dar ant lėkštelės. . . .

Gyvenant pas Gen. Nagevičių, pačiame nau
jausiame ir moderniškiausia įrengtame name, 
to trukumo jau nebuvo: reiškia, palengva pri
einama prie parupinimo visų žmogui reikmenų. 
Čia jau yra šiltas ir šaltas vanduo, ir prie van
dens ir prausyklos pritaisyta Amerikonišku bu- 
du šviesos ir didelis veidrodis. Bet ir čia bėda: 
gerb. generolas, septynių pėdų milžinas vyras, 
veidrodį įtaisęs pagal savo aukštumo, ir aš ne
pasiekiu jame savo barzdos matyti!. . . .

Generolas papasakojo kodėl jis pas save

iš Žemaitijos gilumos tikrą žemaitei], su juo 
ir kalba žemaitiškai....

PRAŽIOPSOTA PROGA I VILNIŲ
RUGP. 31. — Iš pat ryto lyja, bet turiu 

viltį kad j popietį sustos lyti ir galėsim važiuo
ti į Kulautuvą. Ilsiuosi, rašau laiškus ir pla
nuoju kur dar bus galima Lietuvos aplankyti 
prieš apleidžiant ją. Paruošiau radio kalbą at
sisveikinimo vakarui, nunešiau į Kauno valsty
binį radiofoną jiems peržiūrėti, kaip to buvo 
pageidauta. “Cenzūra”.... pasakys koks per
daug demokratiškas svečias ar delegatas iš Ame
rikos. .. . Taip, bet kas tokio? Jeigu kiekvie
nas atsistojęs prie valstybinio mikrofono imtų 
rėkauti ką sugalvojęs ir rėžti kalbą prieš dabar
tinę vyriausybę, — kaip nekurie norėtų, — kas 
butų per tvarka? Jeigu kiti valdytų, ir jie to
kiu pat budu žiūrėtų kad kas nors į girnas žvy
ro nepiltų....

Apie šią dieną, man rodos, nebus ką ir ra
šyt, bet tikiu prirašysiu ko nors ir tiek.

Kaune atsiradus, jei nori ką nuveikt, ge
riau niekam apie save nieko nesakyk, nes kas 
tik susitinka, kviečia pas save į svečius, tai jei
gu planuoji kur važiuot, neišvažiuosi, turėda
mas išpildyt pasižadėtus vizitus.

šiandien sutikau Pittsburghietį Pivaroną, 
kuris pasisakė buvęs Vilniuje, ponios Vileišie
nės laidotuvėse. Taigi aš praleidau puikią pro
gą į Vilnių nuvažiuoti, išvažiuodamas į Mari
jampolę prieš savaitę laiko, o tuo tarpu Vilniu
je mirė Vileišienė, keletas Kauniečių gavo lei
dimą į Vilnių į jos laidotuves važiuoti, tarp jų 
važiavo ir p. Pivaronas. O kai kelios dienos 
pirm to M. šalčius norėjo surengti Amerikiečių 
ekskursiją į Vilnių, Lenkai atsisakė įsileisti.

Musų ruošta ekskursija į Kulautuvą nega
lima buvo įvykdyti, nes visą dieną lijo, tik vi
sai pavakare liovėsi.

A. S. Trečiokas, Newarkietis, šiandien va
kare apleidžia Kauną, gryžta Amerikon, taigi 
sulaukus vakare, išlydėjau jį.

Vėliavos nuleidimo laiku, Karo Muzejaus 
sode iškilmė — minėjimas Lietuvių įžengimo į 
Vilnių 1920 metais, kurį už penkių savaičių vėl 
Lenkai nuo Lietuvių užgrobė. Su vėliavomis 
šauliai, Skautai, vyrai ir moterys, su dūdų or
kestrais, demonstravo Kauno gatvėmis, rinkosi 
į sodą, sakė kalbas, ir tt.

Kaune beveik visi kalba apie Suvalkijos ir 
Dzūkijos ūkininkų streiką, kiti net juokauja 
kad mes Amerikiečiai atvežėm tą ligą — įgun- 
dėm tą daryti, kaip darė ūkininkai Ameriko
je metas-kitas pirmiau....

Su Gen. Nagevičium šiandien turėjau pasi
kalbėjimą apie man įdomius gilios senovės klau
simus, apie Apuolės pilies kasinėjimus ir ar
cheologinius atradimus, apie jo kitus senovės 
Lietuvos krašto gyventojų kultūros žymių j ieš
kojimus ir atkasimus.

Gen. Nagevičius patiekė man peržiūrėti ke
letas Amerikos Lietuvių raštus su jų įvairiais 
pasiūlymais Vytauto Didžiojo Muzejui, kadangi 
generolas yra visas to muzejaus reikalų vedė
jas. štai kokių pasiūlymų Gen. Nagevičius ga
vęs iš Amerikiečių:

Kun. S. J. Draugelio surinktą medegą Ame
rikos Lietuvių statistikai, kurią jis surinko ga
na smulkiai, bet nepajiegė išleisti knygoje.

V. F. Jankausko gana smulkmeniškus prl- 
vedžiojimus apie jo gilios senovės Lietuvių kil
mės tyrimus, kuris beveik priveda kad visas ’pa
saulis ar visos tautos iš Lietuvių išsivystę, ir 
prašo pagelbėti tuos jo tyrinėjimus plačiau pra
vesti ir iškelti aikštėn. Jis priveda kad Vikin
gai tai buvę ne kas kitas kaip Lietuviai. ...

Visą savo įrodymą p. Jankauskas remia 
tuo kad jis, dirbdamas per daug metų ateivy- 
bės biure New Yorke, užtikdavo daug žmonių 
su pavardėmis “Askenazi”, kas jam Lietuviškai 
išeina “Oškinis”. .. .

J. K. Milius iš Los Angeles, Kalifornijoj, 
rašo generolui jog jis turi visą medegą apie ir 
iš Amerikos Lietuvių Brigados susitvėrimo, tik 
ta medegą esanti Chicagoj ir jis negali jos į 
Lietuvą persiųsti....

Generolas Nagevičius susirūpinęs įsteigimu 
Išeivių Muzejaus ai- Išeivjų Skyriaus muzeju-

vai. Kam jo Lietuvai prireikė nežinau, bet tu
ri. Vienas karininkas buvo nusiųstas į Angli
ją ir jis tuo pabūklu laimingai parskrido į Lie
tuvą, reiškia nereikėjo mokėti už jo atgabeni- 

1 mą. Tas “autogiras” matyt skrenda ir tolyn 
taip kaip visi lėktuvai, nors ne taip greitai, bet 
kaip jis tolyn skrido kada jo viršutiniai spar
nai sukosi?.... Apie tai daug negalvojau, tik 
turėjau malonumo šį šventą, gražų saulėtą ry
tą tėmyti į vienatinį Lietuvos “autogirą” oru 
skraidantį, lyg jo valdytojui lakūnui už bausmę 
kad jis tą rytą nėjo Į bažnyčią. .. .

Iki pietų buvo gana laiko, taigi mudu su 
Buturlovu, kaip anose jaunose dienose prieš 25 
metus, ėjom pavaikščioti Nemuno krantais, po 
Slabados apleistus fortus, caro laikų liekanas, 
kuriose supilta šimtai milijonų rublių ir taiky
ta apginti Kauną nuo Vokiečių, bet kai Vokie
čiai ėjo taip Kauną ir paėmė.

Mikas vesdamas mane per Slabadą pasako
jo ir apie to Kauno priemiesčio augimą. Paro
dė daug naujų namų dar nebuvusių 1928 me
tais, ir privedė prie vieno labai puikaus pasta
to, kuris tiesiog puošia visą fą miestą: tai Val
stybinis Veterinarijos ir Bakteriologijos Insti
tutas, kur atliekama tyrinėjimai visokių gyvu
lių ligų ir kur sudeginama kokia nors liga už
sikrėtę gyvuliai. Tas pastatas toks moderniš
kas ir didelis kad rodos toli nepritinka menkai 
mediniais namais Vilijampolei. Bet čia steigia
si ir daugiau visuomeniškų įstaigų: yra Lopše
lis, kur priimama ir auginama Lietuvos panelių 
pamestinukai kūdikiai; yra švedų degtukų fab
rikas, odų apdirbimo fabrikas ir kiti. Aprodė 
dalį Vilijampolės kuri priaugus naujais gyve
namais namais.

Sulipus ant fortų viršūnės, iš čia matosi 
plačiai ir toli. Matyt Veršvai, Lampėdžių ku
rortas, visa didelė dalis Kauno, matoti Nemunas 
ir Vilija-Neris gana toli. Už Nemuno matosi 
Aleksotas, Linksmadvaris ir tt.

Parodė čia pat per fortus kasamą ir tiesia- 
I mą naują plentą kuris eis iš Kauno į Klaipėdą. 
■ Tą darbą dirba bedarbiai žiemos metu.

Gryžtant Neries fortų šonu atgal į namus, 
aprodė kitas įdomybes paties miesto. Vilijam- 

i polė turi išsistačius Dariaus-Girėno atminčiai 
namą, kuris kai bus baigtas, išrodys lyg lėktuvo 
pavidalo. Jame jau veikia kino (rodoma kruta- 
mi paveikslai). Pačiame naujojo miesto plote 
parodė Sąjungos Aikštę, į kurią iš visų pusių 
sueina vienuolika gatvių! Aikštės vidus bus 
išrengtas, išsodytas gėlėmis.

Pasakojo kad Kaune visos rinkos naikina
mos ir steigiama viena didelė rinka Vilijampo
lėje, kam paskirta labai didelis plotas žemės. 
Reiškia, Kauno poniutėms, šeimininkėms ir jų 
tarnaitėms bus darbas kada reiks į rinką išsi
rengti.

Parodė naujai statomą žydų rabinų semi
nariją, ir parodė senąją, medinę, kurioje rabi
nai mokinami, iš kur žydai gauna sau rabinus 
visose pasaulio dalyse.

Užsiminė ir apie vieną ne visai malonų da
lyką: Vilijampolės Lietuviai niekaip neįstengia 
suorganizuoti ir palaikyti Vaikų Darželį, kuo
met Lenkai turi net tris tokius Darželius, kur 
kiti net Lietuviai priversti leisti savo vaikus, 
norėdami juos kur padėti.

Praleidęs su savo draugu visą popietį, jo 
palydimas, vakarop gryžau į Kauną, nes buvau 
kviestas pas Amerikiečiams žinomus pp. Makau
skus arbatėlei. Ėjom per didįjį Vileišio tiltą, 
kurio aną metą dar nebuvo. Tiltas pilnoj pras
mėj tiltas, iš plieno ir betono. Bet Buturlovas 
papasakojo kad pavasarį, laike Nemuno-Neries 
potvinių, tilto galai, ypač iš Kauno pusės, apse
miami, negalima ant tilto užvažiuoti. Kauno 
miesto valdyba nori iš Kauno pusės užvažiavi
mą ant tilto iškelti pravedant pro kalną tunelį 
į miestą. Bet tuo tarpu to negali padaryti, nes 
kaip tik ties ta vieta stovi vieno žydo lentpjū
vė ir jis pigiai neužsileidžia. Kaip dabar yra, 
privažiavimas į tą tiltą, kaip ir į Vytauto Di
džiojo tiltą per Nemuną, eina per senąjį miestą 
iškraipytomis gatvėmis ii- pasiekimas neleng
vas, siauros gatvelės visada užsigruda į tiltą 
važiuojančiais.

Atvykęs pas p. Makauskus, radau žinomą

patirti abi puses. Kadangi p. Makauskų namas 
stovi ant kalno, iš ten matosi po apačia visas 
ceintralinis Kaunas. Parode man ir aukščiausį 
Kaune gyvenamą namą ■— “Maisto” bendrovės 
direktoriaus p. Lapėno, ir papasakojo šitokį 
anekdotą apie tai: Vienas Kaunietis žurnalis
tas, viešėdamas pas p. Lapeną, kuomet tas gy
rėsi savo namu, ne iš blogo noro prasitaręs: 
“Taip, ponas Lapenai, 'tamstos namas stovi kaip 
tik prieš pat kalėjimą!”.... šiuo tarpu visas 
Kaunas kuždėjo apie p. Lapėno peraukštą namą, 
įtardinėjo jį “Maisto” bendrovės skriaudime, ir 
jau artėjo diena kada jis atsidurs tame kalėji
me....

Prieš 8-tą valandą vakaro, atsisveikinau su 
p. Makauskais ir kartu su Dr. Staugaičiu gryžom 
Į miestą. Į pakalnę leidomės netoli krante Įtai
sytu eskalatorium, kuris už kelis centus vežioja 
žmones žemyn ir aukštyn. Tai vis Kauno mo
dernėjimas.

Tą vakarą Valstybės Teatre buvo surengta 
vakar pradėtos iškilmės — Lietuvių į Vilnių 
įžengimo minėjimas. Teatre buvo koncertas su 
paskaita, dainavo operos choras, ir tt.

Teatre susitikau su daugiau pažystamų: J. 
Butėnu, Runta, kurie buvo Amerikoje, ir kitais.

Maj. Ardicko pakviesti, po koncerto neku- 
rie susiėjom Lietuvos viešbučio restorane atsi
sveikinimui. Dalyvavo Maj. A. Ardickas, Adv. 
Kalvaitis (Chicagos konsulo brolis), Adv. Gri- 
šius, pp. Drangelienė, Byanskienė, gerb. Balu
tis ir kiti. Išsiskirstėm jau prašvitus....

(Bus daugiau)

Karalienės Sabbos
MIKALDOS

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

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

NAUJOS KNYGOS
Iš Lietuvos

ŠTAI KELETAS NAUJAUSIŲ KNYGŲ, 
PAŽYMESNIŲ RAŠYTOJŲ

KARJERISTAI $1.25
šis visuomeninių motyvų romanas parodo tikrą Lie
tuvos gyvenimo “kabinetų” veidelį. Autoriui J. 
Grušui puikiai pasisekė Įkūnyti šių dienų karjeriz
mo “viešpačius”, kurie prisidengę įvairių patrioti
nių organizacijų frontais, įsigauna direktorių ir 
kartais' ministerių stalų ir paskui kraunasi litus.

KELIONĖ APLINK STALĄ $1.00
T. Tilvyčio romanas iš valdininkų gyvenimo, kuria
me autorius nepasigailėjo satyriškos druskos. Ro
manas išėjo labai gyvas ir juokingas.

MOKYTOJAS BANAITIS 85c
Parašė S. Budavas. Romanas-apysaka iš provinci
jos inteligentų gyvenimo. Šis romanas dvelkia lai
ko dvasia ir duoda labai gyvą, ryškų sukempėjusio 
provincijos gyvenimo vaizdą.

ŽEMĖ MAITINTOJA . $1.00
Labai įdomus romanas iš Lietuvos naujakurių gy
venimo. Parašė P. Cvirka.

MES ATEINAM $1.00
Epochinis J. Marcinkevičiaus romanas apie tuos 
laikus kada Lietuva dar buvo Rusų valdoma.

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS 85c
Lietuvos atgimimo novelė. Parašė B. Ruseckas. 
šioje novelėje iškeltos mintys yra gražios ir kiek
vienam Lietuviui limpančios prie širdies.

VIEŠNIA Iš ŠIAURĖS $2.00
Vienuolio novelė, dviejuose tomuose, už abu tomu 
$2. Skaitydamas šią įdomią novel- pajunti Vienuo
lio gražų ir ypatingą rašybos stilių. Rašytojas ga
bus ir ši knyga vaizdingai nupiešia gyvenimo iliu
ziją.

ALTORIŲ ŠEŠĖLYJE $4.00
Šis nepaprastai gražus seminaristo romanas yra 
trijuose tomuose, ir visi trys tomai už $4. Roma
no autorius Putinas-Mykolaitis šiuomi savo veika
lu nepaprastai pragarsėjo. Veikalas yra vienas :š 
vertingiausių kuris pasirodė literatūriniame pasau
lyje.

prilaiko tik žemaičius kareivius savo namų pa
tarnautojais: mat, ponas generolas nenori už
miršti žemaitiškos kalbos.... Gavęs į namus

j e, tik tuo tarpu dar neturi numatęs kaip tas 
galima padaryti ir koks tas muzejus turėtų 
būti.

seną Lietuvos veikėją, Dr. Staugaitį, ir malo
nu vėl buvo pasimatyti. Jie Liaudininkai, o ma
ne žino kaipo Tautininką," tačiau tas musų sma-

*Tas pats Mjr. Ardickas kuris, kaip “Dir-
voj” buvo pranešta, Kovo pradžioje šių metų
mirė po operacijos. .....

VILIJAMPOLĖS-SLABADOS VAIZDAI
giam pasisvečiavimui nekliudė. Kaip ką jie ir 
užvesdavo savo kalboje apie jų numatomus ne-

RUGSĖJO 1, Sekmadienis. — Gražus rytas, gerumus ar netobulumus dabartinėje tvarkoje,
šiltas oras. šiandien po pusryčių einu į Vilijam- bet del to ginču nekėlėm- Man buvo naudinga

FRANK KRUK $2.25
P. Cvirkos romanas 2 tomuose, kuris 1934 metais 
laimėjo literatūrinę premiją. Veikalas paliečia iiuo- 
tikius Amerikiečio Lietuvio, apie kurį spaudoje bu
vo kilę daug ginčų.

MINISTERIS $1.00
A. Venuolio įdomus romanas iš prietikių vieno se
no valdininko, kurs viešėdamas sename dvare susi
tiko su jaunos panelės dvasia, ir kurs pakliuvo į 
didelę nelaimę vesdamas jaunutę žmonelę.

Visos knygos yra didelės—kelis šimtus pusi.

Šias knygas galima gauti pas
V. BYANSKAS

281 Olmstead Road 
Riverside, UI.

ARBA
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

^LENKAI apsižiūrėjo kad 
gyvulių pjovimas mėsai, žydų 
rankose, kurie “košeriaudami”, 
geriausią dalį, priešakius, val
go patys, o užpakalius parduo
da Rzecpospolitos piliečiams. 
Jie irgi pasigodėję priešakių, 
išleido įstatymą ir košerną pjo
vimą suvaržė. 

’’F -V 5T
^VANAGAIČIO leidži amas 

“Margutis” Balandžio 1 d. šy- 
met atšventė aštuonių metų 
ėjimo sukaktuves. Iki 1932 m. 
ėjo sykį į mėnesį, o po to — 
du. Amerikos Lietuviai savo 
žurnalus ne kaip mėgo. Dr. J. 
Šliupo “Laisvoji Mintis” ėjo tik 
5 metus; K. S. Karpiaus “Ar
tojas” irgi apie tiek; Rimkos- 
Baniulio “Jaunoji Lietuva” apie 
du metu. Todėl Vanagaičiui 
tenka duoti pagarbos kar kri- 
tingą musų žurnalams amžių 
(penkis metus) sveikas per- 
rito. Muziką- ir juokus Lietu
viai gal geriau negu mokslą, 
politiką ar literatūrą mėgsta. 
Brooklyne, girdėt, Kapitonas 
P. Jurgėla ruošia leisti žurnalą 
“Tauta”, kur pernai mirė, tik 
penkis numerius davus, Bajo- 
ro-Matusevičiaus “Jaunoji Lie
tuva”.

▼ ▼ ▼

ĮJEUROPOS valstybės vėl, 
kaip ir pirm 1914 metų, pavo
jingu žaislu žaidžia, — gink
luojasi kuomandriausia iš pas- 
kutinųjų. Kareivius skaito mi
lijonais, o lėktuvus tūkstan
čiais. Daugelyje kraštų pilie
čiai apdriskę ir pilvus susivar
žę vaikšto, kad jų militaristai 

| turėtų didelių šarvuočių ir kul
kosvaidžių... . Didžiosios val
stybės vėjus sėja, bet audrą 
pjauti teks ir mažoms. Nelen
gvą užduotį šių dienų istorija 
duoda mažoms Europos valsty
bėms! Ginkluojasi ir jos. Gin
kluojasi Lietuva, Suomija, Šve
dija, Danija, Belgija, Holandi- 
ja, Čekoslovakija, Austrija. Ga
li būti viskas ramiuoju baigsis, 
ir Europos civilizacijas ras pu
siausvyros. Tačiau, tikrumo 
dar jokio nėra, o abejojimų ir 
baimės — daug. 

▼ ▼ ▼

^LENKAI savo mokyklose 
nekaltiems vaikučiams kala kad 
Vilnius tai Lenkijos miestas. 
Tačiau, kultūringas pasaulis ge
riau žino, štai, paimkime žy
maus Amerikonų rašytojo Le
wis Sinclair apysakutę “Keep 
Out of the Kitchen”, kuri buvo 
įdėta į “International - Cosmo
politan” žurnalą septyni metai 
atgal (Spalių, 1929). Ten vie
noje vietoje šitoks sakinys:

“He knew a little about Wil
no, Lithuania” (jis žinojo bis- 
kį apie Vilnių, Lietuvoje) šis 
rašytojas nerašė “Wilno, Po
land”, kaip Lenkai norėtų.

▼ ▼ ▼

ĮfLIETUVOS laivynas nedi
delis — vienas ar du laivukai, 
skirti daugiau šmugelninkams 
gaudyti, ne valstybės pajūri 
ginti nuo svetimų valstybių 
puolimo, šiomis dienomis, ta
čiau, ir jis šventė pergalę. Al
koholio šmugelninkų laivas 
Willy, plaukiojęs po Panamos 
vėliava iš Danzigo į Lietuvos 
pakraščius, buvo užtiktas Lie
tuvos vandenyse ir nenorėjo 
sustoti. Lietuviai ėmė šaudy
ti, o iš Willy atsiliepė kulko
svaidžiu. Pasišaudžius, šmu- 
gelninkai pasidavė, ir Lietuvių 
laivas atvilko jų laivą Klaipe- 
don. i

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ifi 
kitus tautinius laikraščius, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.



_________

DIRVA

SANDAROS SEIMAS
Šymet Clevelande įvyks ir Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sandaros seimas, pora dienų pirm Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seimo.

Organas “Sandara ’ šiose dienose patiekė maždaug 
numatomą Sandaros seimui programą. Visas progra
mas išrodo gana rimtas ir priimtinas. Jo pabaigoje da- 
dėta punktas ir Demokratijos intencijai. Ir tas neblo
ga. Tik reikia kad Sandaros nekurie vadukai patys pir
miau praktikuotų demokratiją, ne kitiems ją siūlytų.

Matom kokie baisus “demokratai” pasidarė socia
listai ir komunistai, su kuriais Sandariečiai po 1926 me
tų perversmo nusistatė prieš dabartinę Lietuvos vyriau
sybę. Del to mažo nieko įvyko skilimas tarp pačių tau- 
tininkų-sandariečių. Sandaros vadukų susidėjimas su 
socialistais ir net dasileidimas iki rašymo “Sandaroje” 
jog “socialistai sandariečiams artimesni negu tautinin
kai” davė labai apverktinus vaisius, už ką jau ir gailė
tis pervėlu. Sandaros nekurie nariai buvo toli-toli į ne
žinomas plynias išvesti. Kokios to oasekmės?!. .. .

Sandaros vadukai — ne visi rimti Sandariečiai ir 
ne visi jų vadai — pasielgė labai nedemokratiškai ir 
sauvališkai diktatoriškai kuomet po Lietuvos pervers
mo “išmetė” iš Sandaros J. O. Sirvydą ir K. S. Karpių. 
Jie nesiklausė nei didumos sutikimo nei nešaukė jokio 
tam reikalui seimo ar konferencijos. Visai nepraktika
vo demokratijos, bet iš kitų to reikalavo.

Pastarais SLA. kandidatų parinkimais Sandaros 
vadukai ii'gi pasirinko su niekuo nesiskaityti ir auto
kratiškai skirstė kandidatus....

Kuomet socialistai ir komunistai “bendru frontu” 
rengiasi savo konferencijai irgi tomis pat dienomis kai 
Sandaros seimas įvyks, ar nevertėtų Sandariečiams pa
galvoti apie padėtį rimtai-rimtai, ir jei šaukiama seimas 
kad jis nuo šiol reikštų ką nors daugiau negu rinkimą 
dolarių vieno ar poros vyrukų pragyvenimui, leidžiant 
laikraštį kuris kartas nuo karto irgi iš kelio išvedamas.

būdamas arti Clevelando, 
čia atvažiavo, pasamdė ad
vokatą ir džiaugėsi laimė
siąs sau iš ‘Dirvos’ $25,000.

Bet bylai nespėjus pasie
kti teismo, federaliai prohi- 
bicijos agentai tą kunigėlį 
sučiumpa su visu geru.... 
Jis tada ištraukė ir bylą 
prieš “Dirvą” ir pats buvo 
išvytas iš Akrono....

Dabar gi matėt kokios 
reputacijos žmogus tas A. 
Vainauskas norėjo įgriebti 
“Dirvą” ir kokiais tikslais 
Grigaitis tą Clevelandietį 
žmogelį buvo įkurstęs....

Teisybė šiuose užpuoli
muose vis pati išėjo į viršų, 
nei viena tų bylų nesulaukė 
tardymo, nedorėliai patys 
save įsipainiojo, ir negavo 
iš “Dirvos” nei supuvusio 
cento.

NORI PADARYT KARĄ 
“ŽMONIŠKU”

Londone kalbama kad 
Japonija ir Italija sutinka 
prisidėti prie Anglijos, Su
vienytų Valstijų ir Prancū
zijos, kurios tariasi karo 
atsitikime nevartoti neku
riu perdaug žiaurių būdų.

—Nėra taip svarbu turė
ti žmogų su naujais suma
nymais, kiek svarbu gauti 
tokį žmogų kuris galėtų 
įdėti gana energijos senųjų 
sumanymų įvykdymui.

KATALIKAI NESIDEDA i
Chicagos “Draugas” są

myšyje su socialistų-komu- 
nistų šaukiama “bendro 
fronto” konferencija rašo:

“Komunistai ir socialistai 
pasidarė dideli ‘demokratai’. Jie 
net bendrą frontą sudarė neva 
demokratijai ginti, šiomis die
nomis ir katalikiškų organiza
cijų valdybos gauna pakvieti
mų laiškus dėtis prie komu'nis-1 
tų ii* socialistų ‘fronto’, daly
vauti susirinkime kuris jvyk- 
šiąs šio mėnesio 19 d. Susi
rinkimo tikslas pasitarti del 
šaukiamo socialistų ir komuni
stų suvažiavimo Clevelande, 
kad pasisakyti ‘už atsteigimą ir 
gynimą demokratijos Lietuvoj’.

“Kadangi katalikai Clevelan- 
do suvažiavime nedalyvaus, del 
to nėra reikalo ir jų draugi
joms dalyvauti lokaliniuose su
sirinkimuose, kuriuose bus ve
dama agitacija už kairiųjų 
‘frontą’.

“....Katalikai daugelyje sa
vo suvažiavimų griežtomis re
zoliucijomis reikalavo Seimo, 
protestavo prieš visokius per
sekiojimus, kuomet komunistai, 
o ypač socialistai ‘naujieninin- 
kai’ iš džiaugsmo rankas trynė 
kad katalikus Lietuvoj i kalė
jimus sodina, katalikiškas or
ganizacijas uždarinėja, kunigus 
baudžia.

“Su tokio tipo demokratijos Į 
gynėjais katalikai nesidės, nes 

■jiems toji demokratija nerupi.
‘Bendro prunto’ organizatoriai 
tepasižiuri kokią demokratiją 
jie įsteigė Sovietų Rusijoj, kas 
dedasi šiandien Ispanijoj, kur 
bendras kairiųjų frontas pa
ėmė valdžią į savo rankas.

“žodis ‘demokratija’ komuni
stams ir socialistams yra tik 
sliekas ant jų meškerės, kuria 
jie gaudo nesusipratusius žmo
nes ir stengiasi Įtraukti Į ko- 
munistinį-socialistinj sąj uclį.”

ISTORIŠKA 
APYSAKA

Iš D. L. K. Gedimino 
Laikų

Vertė A. VĖGĖLĖ

Vilkų Lizdas

IR LATVIJOJE “DIKTATŪRA”
Amerikos spauda praneša kad šiose dienose Latvi

joje įvyko pasikeitimas prezidento. Karlis Ulmanis, bu
vęs ministeris pirmininkas, pasidarė prezidentu ir pa
ėmė šalį valdyti maždaug tokiu pat budu kaip Antanas 
Smetona Lietuvoje. Latvija per eilę metų buvo radika
lų tąsoma ir beveik nenuvaryta nuo koto.

VAIKYSTĖ PRIE NERIOIr Latvijos, kaip ir Lietuvos, valdžios obalsis yra,
subendrintomis pastangomis laikyti ir žiūrėti valstybes 
ir tautos reikalų, o ne partijos interesams šalį pavesti.

NEDORI ŽYGIAI 
BAIGĖSI NIEKAIS

Pereitame “Dirvos” nu
meryje korespondencijoj iš 
New Yorko, buvo pranešta 
apie A. Vainausko pateki
mą į federalės valdžios ka
lėjimą. Nežiūrint visų jo 
panaudotų priemonių išsi
sukti nuo bausmės, tas ne
pavyko.

Apie pora metų atgal, iš 
Lietuvos atėjusiuose laik
raščiuose buvo pranešta a- 
pie labai margą karjerą to 
Vainausko švaistantis po 
Lietuvą. “Dirva” apie tai 
parašė, pridėdama savo pa
stabas.

Vainauskas tą paskaitęs, 
šoko jieškoti būdų “Dirvą” 
“pamokyti”, norėjo traukti 
teismo atsakomybėn buk už 
jo “apšmeižimą”, nes toks 
parašymas įžeidė jo ‘garbę’. 
Bet iš kito miesto ir valsti
jos labai sunku užvesti by
lą, ir Vainauskas ataušo.

Panašiai į “Dirvą” kibo 
ir* P. Grigaitis, kuomet mes 
nepritarėm jo antro skri
dimo bizniui ir pinigavimui- 
si' iš biednų Lietuvių.

Tr Grigaitis gyvena kito
je valstijoje ir mieste, todėl 
ir jam tiesioginai buvo sun
ku kas padaryti.

Bet jis rado Clevelande 
žmogelį, savo aklą sekėją, 
kurį buk “Dirva” apšmei- 
žus, ir tą žmogelį privertė 
traukti “Dirvą” atsakomy
bėn (pora metų atgal). Pa
žadėjo jo bylą remti antro 
skridimo pinigais, visus ka

štus apmokėti iš žmonių su
renkamomis aukomis, ir 
net pasamdė vieną iš ge
riausių Clevelando advoka
tų “Dirvai” įgriebti!

Bet tas žmogelis, turėda
mas ne kokią reputaciją 
Clevelando Lietuvių tarpe, 
pagaliau pabijojo į teismą 
su “Dirva” stoti, atėjo, pa
aiškino Grigaičio užmačias j 
prieš “Dirvą”, ir pagaliau Į 
net tas advokatas, matyda
mas kad to žmogelio var
du bylos nelaimės, pasakė 
iš kur jis gauna pinigus ir 
kad šioje byloje neapeina 
gavimas užganos tam žmo
geliui neva už jo apšmeiži
mą, bet esąs Chicagos so
cialistų pastangos “Dirvai” 
atsilyginti....

“Dirvai” tokiu budu jau 
trys nešvariom reputacijom 
žmonės kibo į gerklę laike 
jos dabartinio /edaktoriaus 
darbavimosi. Jie visi pasi
rodė kuo nors susitepę, ir 
jieškojo keršto, o ne savo 
kokios nors garbės apgyni
mo ar užganos gavimo. Ir 
visi, nors paskirais laikais 
ir paskiruose miestuose gy
veną, lyg susitarę, teisme 
reikalavo po $25,000!

Pirmutinis buvo Akrono 
Lietuvių parapijos klebo
nas (jis prigėrė Palangoje 
1930 metais). Jis užsiimi
nėjo klebonijoje ar bažny
čios skiepe darymu ir par
davinėjimu vyno, prohibi- 
ci jos Taikliose. Jo netinka
mus darbus “Dirvos” kores- 

jpondentui suminėjus, jis,

Menu skaidrią padangę Rugpjūčio 
Ir tave, Nerie, žydraveide.
Tavo vandenį sėmiau į mažą rieškučių, 
Ir orarykštėm su spinduliais žaidžiau. .. .
Ten daugel bėgiota, džiūgauta ir liūsta... 
Vaikyta voveris, antys krykštunės. .. .
Nūn man blakstienos rasomis plusta: 
Nerie! Tau pančiai nukalta, laisvūne.
Kai teka saulė pro pilį rytą
Ir šviesos gryžtėm aplieja bonias —
Nerie žavioji! Auksu rašyta
Apjuosi Vilnių žieduotais kloniais.
Nerie, žaliakrante!
Nerie, pasiilgtoji.
Tik tas mano skausmą supranta
Kuriam tu gyvenimą atstoji. ...
Sapne matau aš tavo veidą kilnų;
Bet ak, kodėl jis ašarom patvinęs?! 
Glaudi — žinau — našlaitį Vilnių 
Prie savo mylinčios krutinės!
Mus skyrė — perskyrė likimas.
Šiandieną toli viens nuo kito. . . .
Tavęs pasiilgimas man dvasią gaivina:
Į žygį — į kovą del laisvo ryto!

“M. V.” Jonas Pladis.

JINAI PRAĖJO....
Nusikvatojo vasara žieduos paskendus, 
O niūrūs ruduo pravirkdė dangų.
Žemėje nesupuvo sėkla subrendus, 
O vėjas verkia po lūšnelės langu.
Jaunystė tik viena nepabojo vargo, 
Jinai viesulais nuskriejo į žadėtą žemę. 
Tik viena senatvė ant juodo žirgo 
Išjojo paskui ją, žydinčią ir ramią.
Ir rado jaunystę paskendusią žieduos, 
Besijuokiančią pavasario vėju.
Ji netikėjo kad ją kas bučiuos 
Šaltu ir juodu rudenio veidu... .
Sunyko jaunystė, jos akys išblėso, 
O žydintį veidą pakando šalna. 
Tik dabar suprato kai lupos atvėso
Kaip grbitai praėjo toji laimės diena....

Salos. Vytautas Gurklys,

(Tęsinys iš pereito nr.)

— Tu aklas, tu aklas! bet, matyt, ir
gi iš mano giminės! Priešininkai išplėšė 
tau akis, kaip ir man. Dabar jau ramiai 
galiu apleisti šį pasaulį, jei dievai paims 
mane pas save, nes tu aklas gali užimti 
mano vietą prie švento ąžuolo, — kalbėjo 
Tubingas į Bernardą, ir padėjęs savo ran
ką ant gulinčio belaisvio galvos, liepė jį 
atrišti.

— Tu aklas, tu mano įpėdinis! — kal
bėjo senelis. — Kronivas bus vadovu ka
re, o tu dievams tarnausi!

Palenkė Bernardas galvą, bet nieko 
neatsakė į Tubingo kalbą. Ir vėl pradėta 
rengtis eiti toliau, nei kiek nesirūpinant li
kusiu belaisviu, kuris, matyt, taip pat ma
žai rūpinosi tuo kas aplink jį dėjosi. Gu
lėjo jis užsimerkęs, nežinodamas ir negir
dėdamas nieko kas apie jį buvo kalbėta. 
Siaurutis tačiau nenorėjo žengti toliau, 
kalbėjo Bernardui, kuris, mokėdamas dar 
tėvų kalbą, buvo perkalbėtoju.

— Jei mes atradom savo, savo tėvų 
žemę! — šaukė aklas Bernardas, — var
dan meilės savo žemei ir mums, paliuosuo- 
kit ir trečiąjį.

Žmonės murmėjimu išreiškė savo ne
pasitenkinimą. Jie norėjo aukų dievams 
ir nors džiaugėsi su visa Tubingų šeima 
del jų sūnaus atsiradimo, tačiau troško 
žadėtos iškilmės, ypač kad iš keturių be
laisvių tik šis vienas beliko.

Bernardas tačiau kalbėjo toliau: ■
t— Vardan meilės savo žemei ir mums, 

paliuosuokit ir šitą. Jis drauge su Siau
ručiu belaisvėje buvo, drauge su juo pa
bėgo.

— Jis ne Vokietis, ne kryžiotis? — 
klausė Tubingas.

— Ne, jis kaip ir mes belaisvis.
— Bet ne mūsiškis? — paklausė Kro

nivas.
— Ne, jis kitų, bet taip pat nelaimin

gų, kryžiuočių kankinamų žmonių; jis iš 
tų ką Į pietų-vakarus nuo musų gyvena, 
ten prie Vislos; jis iš Mozūrų.

— Tai iš ten kur platus laukai, kur 
turtingi miestai? — kalbėjo godžiai Kro
nivas. — Ne, bet jis ne musų, gana turi
me jų! Ne. ... ne!

— Jis drauge su tavo sunum buvo ne
laisvėje, drauge su juo pabėgo! — šaukė 
Bernardas. Siaurutis gi šliaužiojo nuo 
senelio prie tėvo kojų, melsdamas jų ano 
nelaimingojo pasigailėti.

Pagalios pakėlė Tubingas ranką auk
štyn ir, nuleidęs ją ant Kronivo peties, su
šuko :

— Nepadoru užmušti musų sūnaus 
draugą, jis iš anos tautos iš kurios galima 
paimti už jį nemažai pinigų, na, ir ten iš 
Gedimino pilies rodos rengiamasi padary
ti užpuolimas.... jeigu žino žemę?

— Jis buvo belaisvėje, jis nežino savo 
tėvų žemės! — nenoromis atsiliepė Kro
nivas.

— Bet jis žino savo žmonių kalbą, tuo 
gali patarnauti jums, jeigu rengiatės už
pulti juos! — tarė Bernardas, norėdamas 
išgelbėti nelaimingą savo draugą.

Kronivas kaž ką sumurmėjo, Tubin
gas tačiau nežiūrėdamas to, liepė paliuo- 
suoti ir paskutinį blaisvį. Siaurutis puo
lė prie to belaisvio šaukdamas:

— Jonai, mes pas manuosius, buk su 
mumis!

Tubingas, nuraminimui žmonių, liepė 
apšaukti ryt dienai pokilį iš riebaus jaučio 
ir avinų, kurių kraujas turės būti pralie
tas dievams ant aukuro. Ir visi linksmai 
patraukė Tubingo pilaitėn. Senas kuni
gas džiaugėsi kad sugryžo jo ainis ir gi
minaitis. Kronivas, apart sunaus. atgavo 
dar žmoną, kuri nuo Siauručio nelaisvėn 
paėmimo buvo lyg pamišus. ...

Visi linksmai išsiskirstė, tikėdami vėl 
rytoj į iškilmę susirinkti.

VII.
Didelėn Malburgo pilies salėn inėjo 

paprastas kryžiuotis ir atsakančia pagar
ba galvos linktelėjimu pasveikino du sė
dinčiu gan senyvus karžygius. Viename 
jų pažystame Dietrichą, Brolijos marša
lą. kitas, gi, aukštesnis už jį tarnyboje, na 
ir ūgyje, buvo pats kryžiuočių magisteris, 
Zigfrid von Furchtwagen.

— Prisiartink ir apsakinėk, — tarė 
rimtai magisteris.

— Jau dusyk norėjau pranešti Jūsų 
Didenybei svarbią žinią, kurią suteikė Ko- 
bolda, Hekso iš “Vilkų Lizdo” žmona.

— Sakyk, negaišink dovanai laiko!
— Dar vakar pavakaryje sugryžo, no

rėdama pranešti Jūsų Didenybei jog ji at
rado abudu pražuvusius vaikinus.

— Kur jie yra? — paklausė karžvgis 
Dietrich von Altenburg.

— Vargšė moteriškė, norėdama kuo- 
greičiausia paliucsuoti savo vyrą, dieną 
ir naktį klaidžiojo suradimui kokio nors 
dingusiųjų pėdsako, nuolat vaikščiojo Vis
los pakrančių, būdama užtikrinta kad jei 
dar jaunieji vilkai gyvi, jie atsiras kokio
je nors uoloje. .. .

— Netęsk taip ilgai apsakinėjimo, cik 
sakyk kur jie? — nekantriai perkirto Al- 
tenburgas, kuris, pasirėmęs ant stalo, go
džiai sekė kiekvieną žodį, kuomet magis
teris snausdamas klausėsi apsakinėjimo. 
Pertraukus kalbą, magisteris tik mostelė
jo ranka, lyg norėdamas pasakyti:

— Liaukis, tegul išsiplepa!
— Aš visai netesiu be reikalo kalbos, 

tik sakau kas atsitiko, o viskas smulkiau
sia reikia pasakyti, idant Jų Didenybė ži
notų kas tai per vilkeliai, kuriuos greičiau 
lapėmis galima pavadinti, — tęsė toliau 
apsakinėtojas. — Jei ne apsukri Hekso 
žmona, tikrai jie butų dingę!. .. .

Altenburgas nekantriai sujudėjo, bet 
magisteris davė ženklą nepertraukt kalbos 
ir ramiai klausėsi.

— Taigi ėjo ji Vislos pakraščiu, pir
miausia ta puse ką veda nuo Malburgo pi
lies kanalu, paskui gi pasuke upės įlan- 
kon, o kad ten buvo daug nendrių, kaip 
vižlas įlindo tan nendrynai!, jieškodama 
kokio nors jų pėdsako. Ne sykį buvo įbri
dus ir vandenin, vis jieškodama brangių 
vilkelių; bet kur tau, niekur jų nebuvo. 
Tik trečią ar ketvirtą dieną sutiko mote
ris, kurios, eidamos paupiu, dairėsi lyg 
ko bijodamos; Kobolda tuoj pamanė sau, 
gal jos paslėpė kur tuos vilkelius, jei taip 
kaž ko bijosi. Prisiartino todėl prie jų, 
bet tos moterys, pamačiusios ją leidosi bė
gti, žegnodamos ir spjaudydamos paskui 
save. Tuomet ji pradėjo šaukti kad ir ji 
taip pat išpažysta šventą kryžių, pikto 
joms nevelija, o Dievo vardu šaukia idant 
suteiktų jai pagalbą, nes esanti la*bai nu
vargus keliauninkė. Drąsesnei i bėgančių 
moterų apsistojo užgirdus šauksmą, Ko
bolda gi tuomet pradėjo verkti ir skųstis 
buk pražuvę du jos sūnus. Pėdsako jokio 
nėra, o ji, nuliūdus motina, jau kelintą die
ną klaikinėja, norėdama nors mažiausi sa
vo brangių vaikų pėdsaką rasti. Nė kur 
kitur tik paupin turėjo juos blogas žmo
gus ar žvėris nutempti.... Moterys apsi
stojo ir išklausė Koboldos kalbos. Išsyk 
visos prisiminė vieną atsitikimą ir drauge 
pradėjo sakyti apie jį.

— Girdėjome, — sakė, — nendryne 
kaž kas judėjo ir vaitojo.

Ir moterys apsakė jai kaip jos ėjo 
upėn skalbinių plausti, kaip užgirdo vai
tojimą ir kaip persigandusios, palikusios 
paupyje skalbinius, leidosi bėgti, o dabar 
atėjo pažiūrėti ar tebėra jų skalbiniai. 
Bet nekuriu skalbinių nerado....

— Tai tikrai pikta dvasia užsmaugė 
mano sūnelius, arba norėjo patraukti juos 
savo pusėn; jie buvo kaip angelėliai! — 
pasakojo Kobolda toms moterims. — Su
žinojus kuriame nendryne gąsdinta, įbri
do vandenin, ir, tai brisdama, tai plauk
dama, priplaukė prie nendryno, kur rado 
taip sušliaužiotą žolę, lyg tai du kūnai bu
tų ten gulėję, ir pastebėjo žmonių pėdsa
kus. Aplink nendryną buvo vanduo ir iš 
ten kitaip negalima buvo pasiekti krantų 
kaip tik plaukiant. Sugryžo ji vėl prie 
laukiančių ir užjaučiančių jos neva nelai
mei moterų, kurios parodė jai vietą kur 
gulėjo, baltiniai. Apie tą vietą rado ji vie
nus apsiavųsio žmogaus pėdsakus,, atėju
sius nuo Malburgo pilies; prie jų patėmiįo 
ir dviejų basų žmonių pėdsakus.

(Bus daugiau)
Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 

Klaipėdoj.'. Trečio komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių print kių atsilankius Lietuvoje.' (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 pusi. ----------- - ----------------------------------50
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SENATVĖS PENSIJA
Kai kurios Valstijos Jau Moka Pensijas. — Lietu

viams Seneliams Reikia Įrodyti savo Amžius

Lietuvos Laisves Varpo Sumanytojas Advokatas 
Jonas Borden-Bagdžiunas Vykste Lietuvon

RAŠYTOJOS BITĖS-GABRIELĖS 
PETKEVIČAITĖS 75 METŲ 
AMŽIAUS SUKAKTUVĖS

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmuo žavi 
mus savo ypatingu žmoniškumu ir patvarumu 
musų tautos gyvenime. Rašytoja gimė pačiu 
sunkiuoju Lietuvių tautai metu — 1861 metų 
Kovo 18 d., Puziniškio dvarelyje, netoli x Pane
vėžio. Jai teko susidurti su labai nepalankio
mis ano meto Lietuviui inteligentui kliūtimis, 
kurias ji garbingai nugalėjo.

Bajoriškos kilmės, Petkevičaitė ne tik nesi- 
meta į puikybę bet atvirščiai, niekais verčia ba- 
joriškumą, tvirtai tikėdama kad ne herbas bet 
geri darbai žmogų iškelia, šituo atžvilgiu ra
šytojai teko ir tebetenka kovoti griežta kova su 
Lietuvos dvarininkais bajorais, tikinčiais savo 
ypatingomis privilegijomis.

Anksti, 8 metų vaikas, netekus motinos, 
Gabrielė veikiai pasirinko sau antrąją, kuriai 
paaukojo savo darbus ir triūsą; šita motina bu
vo jai tėvynė. O tėvynė buvo rašytojai suau
gus su Lietuvos žmonėmis, nuo kurių susi- 
orientavimo ir darbų parėjo krašto ateitis. To
dėl nenuostabu kad Bitė pasiaukojo savo žmo
nių gerovei, sujungdama jų laimę su savaja.

Jau 1885 metais Bitė susirūpina populiarė- 
mis knygomis žmonėms, pati parašydama biti
ninkystės vadovėlį 
tilpsta 
žinių” 
krašto

besikėsinant mus pulti, šiaip suprantame gerai 
jog musų likimas-musų rankose....”

Su negestama energija Bitė dirba nepri
klausomoje Lietuvoje savo šviesų darbą. Nuo 
1919 iki 1924 metų ji Panevėžio gimnazijos mo
kytoja; ji visą laiką aktyvi publicistė ir rašy
toja. Bet pirm visa ko ji idealus žmogus, gi
liai tikis žmogaus proto logika ir širdies kultū
ra. Todėl ją matome organizuojant tokias kil
nias draugijas kaip “Kalinių Globos” ir “Orto
pedinės Pagalbos” draugiją.

Sulaukus 75 metų amžiaus jubilejaus, ji tik
rai gali džiaugtis savo darbais. Visai Lietuvių 
tautai ji musų pasiaukojimo simbolis, skaisti 
žvaigždė, rodanti kelią į galutinį laimėjimą.

“L.A.” Zigmantas Kuzmickis.

PROF. EDVARDO VOLTERIO
80 METU SUKAKTUVĖS

Vėliau ji savo raštais pri- 
prie “Varpo” (1890) ir prie “Vilniaus 
laikraščių, siųsdama jiems žinių iš savo 
ir šiaip straipsnių.

PIRMUTINĖ MOTERIS
Įdomu kad Bitė yra viena iš pačių pirmųjų 

Lietuvių pradėjusių moterų sąjūdį Lietuvoje. 
Ji propagavo moters Gražinos pavyzdį Lietuvos 
gyvenime: Lietuvė turinti kaip reikiant pava
duoti vyrą ten kur jam pagalba reikalinga. Ji 
pati imasi įvairių darbų, išvarydama Lietuvių 
tautos dirvonuose labai gilią vagą.

Svarbioji kryptis kuria varė savo darbą 
Bitė, buvo žmonių švietimas. Vos tik gryžus 
iš mokyklos į namus, į Joniškėlį, kur gyveno jos 
tėvas gydytojas, Bitė tuojau ėmė mokyti savo 
apielinkės žmones; jos mokiniais buvo tokie as
mens kaip a. a. Kun. Lindę Dobilas, Bizauskas 
ir kiti. Tačiau pati mokytoja nenustoja taip 
pat mokiusis, domėdamasi visu kas susiję su 
jos tautos ir krašto gerove. Suėjus atsitiktinai 
su Kun. Jaunium Palangoje, Bitė tampa uolia 
jo klausytoja.

Malonu pažymėti kad Bitė jau anais laikais 
buvo puikiai supratus kokios didelės reikšmės 
tautai turi teatras, ir pati buvo viena iš pirmu
tinių jos kūrėjų. Ji kartu su P. Višinskiu ir 
kitais iškėlė “Amerika Pirtyje” vaidinimo su
manymą Palangoje. “Mes tuomet tik viena 
mintimi tegyvenome: Palangoje turi būti įtai
syta Lietuviškas spektaklis, — ir jokių kliūčių 
įvykdymui musų to užmanymo tiesiog daleisti. 
tiesiog pripažinti negalėjome ir nenorėjome” ■— 
rašė Bitė 1908 metais.

Bitė suprato dideles materialines kliūtis 
kurios kliudė Lietuvių kaimui stiebtis į šviesą. 
Ir ji sumanė organizuoti draugiją, kuri rūpin
tųsi padėti gabesniems Lietuvių moksleiviams. 
Tuo budu įsteigta “žiburėlio” draugija, suvai
dinus didelį vaidmenį Lietuvių tautos švietime.

Didelio akstino visuomeniniam Bitės darbui 
turėjo “Varpas”, o ypač jo redaktorius. Apie 
Vincą Kudirką Bitė visuomet atsiliepia su ypa
tinga pagarba. Savo “Ypatingų Atsiminimų 
Saujoje” Bitė 1907 m. rašė:

“Visi tie savo artimiausių žmonių vargai, 
nuosaikos, tamsumai, ką paakiui turėjau, į ką 
be žado, dažnai gal ir su atšalimu ir be jokio 
gilesnio supratimo žiurėjai, staiga paaiškėjo. 
Širdis ėmė liepsnoti prie skaudžiamųjų, protas 
ėmė jieškoti tose neišbrendamose tamsybėse. O 
perskaičius 
inteligentai 
tuviškiems 
užmokesčio
pasisamdykime rašymui. 
sisunkusį pasiskundimą perskaičius, kas : 
griebė už plunksnos?”

Ir Bite, kaip tikra Bitė, griebėsi darbo, 
dirbo — dirbo visuomenei, tautai, žmogui, 
mokėsi bitininkystės, medicinos, kad galėtų 
ti realistė darbininkė, šviečianti ir gyvu pavyz
džiu, ne tik karštu žodžiu. Paveikslinga ūkinin
kė bitininkė, pasiaukojus švietėja pedagogė, pa- 
sišventus iki ašarų gydytoja felčerė, nuoširdi ra
šytoja publicistė — Bitė sukaupė savyje visa 
ką galėjo gera rasti savo širdyje ir smegenyse, 
kad galėtų duoti daugiausia naudos savo tėvy
nei ir tautai.

Nepriklausomoji Lietuva rado Bitę prity
rusią inteligentę darbininkę naujam Lietuvos is
torijos lapui tvarkyti. Nenuostabu kad steigia
mąjį seimą ji atidarė, o atidarydama’ pabrėžė: 
“Nors mintimis ir troškimais bukime visi šian
dien drauge! Tenetruksta tame musų sielų su
sivienijime nei vieno tautos darbininko, nei vie
no už tautos ir krašto laisvę kovotojo. . . . Bu
kime kultūriški visur ir visuomet, o jei tektų 
dar musų tautai imtis ginklo, tai vien priešui

1 Prof. Edvardas Volteris, kurio 80 metų am-
■ žiaus sukaktuves Kovo 21 d. Kaune, Vytauto
■ Didžiojo muzejaus salėje, iškilmingai minėjo,
■ yra daug musų - tautai pasidarbavęs. Baigęs 

aukštuosius mokslus, jis daug metų Petrapilio 
universitete buvo privatdocentu ir dėstė litua
nistikos dalykus. Petrapilyje jis palaikė kuo- 
glaudžiausius santikius su žymesniaisiais Lie
tuviais, ypač Petrapilio dvasinės akademijos 
profesoriais: A. Dambrausku-Jakštu, Mačiuliu, 
Maironiu, Jaunium, Grigaičiu ir kt., ir Petrapi
lio universiteto Lietuviais studentais.

Gabesniuosius musų studentus jis visokiais 
budais palaikydavo, stengdavos jiems sudaryti 
patogesnes gyvenimo sąlygas, ragindavo juos 
labiau domėtis lituanistikos dalykais. Daugelis 
Petrapilio universiteto Lietuvių studentų Prof. 
E. Volterį mini su pagarba.

Būdamas musų broliškos Latvių tautos ki
limo, Prof. Volteris nuoširdžiai dirbo lituanisti
kos mokslui. Jis yra gana daug vertingos me- 
degos paskelbęs Lietuvių filologijai, tautosakai, 
etnografijai, archeologijai ir literatūros istori
jai. Dar prieš karą mokslo tikslais jis ne kartą 
vasaromis lankėsi įvairiose Lietuvos vietose ir 
surinko nemaža etnografinės medegos. Jis yra 
daug rašęs užsienio ir musų spaudoje.

Susikūrus 
Volteris, kaip 
mokslui, buvo 
profesoriauti, 
ją, archeologiją, Latvių kalbą ir literatūrą, Bul
garų kalbą ir kitus dalykus. Be to, jis dar ga
na daug metų buvo a. a. Tado Daugirdo įsteigto 
Kauno miesto muzejaus direktorium. Čia dirb
damas, jis daugiausia domėjosi Lietuvos ar
cheologijos ir etnorgafijos dalygais.

Prof. E. Volteris yra nepailstamas naujos 
mokslinės medegos rinkėjas, uolus naujų faktų 
jieškotojas. Daugiausia jo dėka buvo išgarsin
tas Apuolės piliakalnis ir prie jo tyrinėjimo pri
traukti ne tik musų bet ir švedų bei Latvių 
moklinirikai. Ir dabar Prof. Volteris, sulaukęs 
80 metų amžiaus, yra dar sveikas, budrios dva
sios ir kupinas naujų sumanymų bei iniciativos. 
Jis, kaip mokslininkas, palaiko kuo glaudžiau-, 
sius santikius su daugeliu žymių užsienio mok-1 
slininų. Kaip žmogus simpatiškas ir nuoširdus.

“L.A.” ’ A. M.

Nepriklausomai Lietuvai, Prof, 
daug pasidarbavęs lituanistikos 
pakviestas Į Kauno universitetą 
čia jis dėstė Lietuvos etnografi-

KAIP GAUTI METRIKUS Iš 
LIETUVOS SAVO AM

ŽIAUS ĮRODYMUI
Septyniolikoje valstijų Ame

rikoje jau veikia bendras fe- 
deralės valdžios ir valstijų se
natvės pensijų planas, kuriose 
apie 100,000 senelių jau gauna 
sau šiokį-tokį primokėjimą se
natvėje misti.

Federalės valdžios pensijų 
įstatymas inėjo galėn su pra
džia šių metų.

Tie šimtas tūkstančių jau 
gaunančiųjų senatvės pensijas 
yra tik maža dalis visos šalies 
senelių kuriems priklauso pen
sijos sulyg federalio įstatymo. 
Ir jie yra tik trečia dalis tų ku
rie padavė prašymus pensijai. 
Kurios valstijos sutiko prisidė
ti prie federalės valdžios pen
sijų plano, jų piliečiai seneliai 
tuoj pradėjo kreiptis į nuskir
tas biurus, paduodami savo ap
likacijas. Daugybė ir Lietuvių 
kreipėsi, ir kaip kurie jau gau
na pensijas.

Pensijos mokama tiktai šios 
šalies piliečiams. Ateiviai ku
rie patapo Amerikos piliečiais, 
norėdami gauti pensiją, turi 
įrųdyti savo tikrą amžių. At
sitikimų yra visokių. Vieni ki
tados savo amžiaus metus su
simažino, kiti padidino. Dabar 
iš visų reikalaujama gimimo 
metrikų. Nekuriems metrikai 
lengva gauti, nes~turi 'Lietuvo
je savo brolius, seseris, varkus. 
Yra tokių kurie jau liko vie
ninteliai pasaulyje ir nežino 
pas ką kreiptis gimimo metrikų 
prašyti.

Kurie nori parsitraukti savo 
metrikus iš Lietuvos patys, ga
li kreiptis tiesiog į savo para
piją, į jos kleboną, kur buvo 
krikštytas. Pirmiau turi pats 
būti tikras kad tokioj ir tokioj 
bažnyčioj buvo krikštytas.

Adresuoti reikia maždaug 
kančiai:

; KUR MOKAMA PENSIJOS
Nekurios valstijos turi savo 

iš seniau įvestus senatvės pen
sijos įstatymus.

Dabar gi, bendrai su fede- 
rale valdžia surištus pensijų 
įstatymus turi šios valstijos:

District of Columbia, Idaho, 
Washington, Alabama, Rhode 
Island, Missouri, New Hamp
shire, Michigan, Vermont, Ma
ryland, Wyoming, Wisconsin ir 
Nebraska.

Palengva ir kitos valstijos 
praves senatvės pensijų įstaty
mus, vienos tuojau, kitos kiek 
vėliau.

Daugumoje valstijų senatvės' 
pensija mokama nuo 65 metų 
amžiaus. Valstijos turi įvai
rius skirtingus budus sukėli
mui savo piliečiams pensijoms] 
(pinigų.

Tie šimtas tūkstančių viršų-i 
je minėtų pensiją imančių pi
liečių nėra viskas. Jie yra tik 
tie kurie pradėjo gauti federa- 
iės valdžios ir valštijų bendru, 
planu pensiją.

Federalis pensijų aktas rei-j 
kalauja kad už kiekvieną vai-i 
džios skiriamą pensijoms dola-' 
rį tiek pat pridėtų ir valstija, j 
Bet federalė valdžia neduoda! 
daugiau kaip $15 j mėnesį, to-' 
del visos pensijos žmogus-gau
tų tik <$30. Bet valstijos gari 
dadėti daug daugiau iš savo’ 
pusės. I

DR. JONO ŠLIUPO 
MARŠRUTO 

REIKALU

Adv. Jonas Borden-Bagdžiunas

Rašo P. W. URBAN.

dar graudų pasiskundimą kad visi 
juk yra išmokę rašyti, vienok Lie- 
laikraščiams vis raštų trūksta. Gal 
laukia? Tuomet geriausia žydus 

.. Tokį kartumu per- 
nesi-

Ką
Ji 

bu-

TAUTŲ SĄJUNGOS KEISTI ELGESIAI
Sausio laidoje, “Plain Talk” žurnale randa- 

dama šitokį editorialą: “Tautų Sąjungos pasi
reiškęs umus veikimas reikalaujant sankcijų 
(boikoto) prieš Italiją mums neišrodo taip labai 
geras, nepaisant kaip mes pasmerktume Itali
jos plūdimą ant ramios Etiopijos ir bombarda
vimą ir užmušinėjimą niekuo nekaltų piliečių. 
Tautų Sąjunga jau leido Japonijai užkariauti 
keturias turtingas Kinijos provincijas. Ji taip 
pat leido Lenkijai užkariauti pusę Lietuvos ir 
Vilnių.... Jokio protesto nebuvo padaryta 
šiems Tautų Sąjungos kovenanto prasižengi
mams”, sako “Plain Talk” redaktorius.
“MILŽINŲ AMŽIUS”

Nors 20-to amžiaus mokslas žmonių pada
vimus skaito niekniekiais, kaip Vysk. Valančius 
Lietuvių senąją tikybą vadino garbinimu “niek
niekių” palyginus ją prie krikščionybės, tačiau 
kažin ką antropologai ir kiti sakytų apie milži
no blauzdakaulį rastą jau senai rytinėje Lietu
voje (Jukonių kaime), kuris buvo apie 6 pėdų 
ilgio ir tikrai žmogaus blauzdos kaulas.

Naujiena pasidaro didesnė, nors ir - nusė
lins, kai domėn imam Egipte ir Indijoj rastus 
iš akmens iškaltus milžinus^ kurie didumu at
šaukia Lietuvoje užtiktą milžino kapą.

NUO GYVAČIŲ įkandimo dabar gydoma 
išrūgomis arba serumu daromu iš pačių gyva
čių nuodų.

Šiuomi pranešam gerbiamai, 
visuomenei, kad Dr. Jonui Šliu-| 
pui prašant, susiorganizavo Chi
cagoj komitetas iš įvairių dar
buotojų, kuris rūpinsis prakal
bų maršruto surengimu Dr. Jo
no šliupui.

Svetys, kaip jau buvo pra
nešta, bus Amerikoje apie pa
baigą Gegužės mėnesio. Prakal
bų maršruto planas bus galuti
nai sutvarkytas, kai pribus pats 

I šliupas, ir tuomet! uaskelbtas 
spaudoj.

Tuo tarpu prašome kad Įvai-j 
Laiško viduje ir ant voko už- rios ' ’’ “j’Ų

rašyti aiškų savo antrašą Ame- kurie nori, kad jų kolonijoj at- 
rikoje.

Prašyti klebono kad prisius- pranešdami, kada jum butų pa
tų Gimimo metrikus (o ne tik Tankiausiai surengti prakalbas, 
metrikus). Chicagos Tautiškų

Gimimo metrikų prašant, lai-j lotų savininkų komitetas yr 
ške reikia suteikti apie save se-j nutaręs kviesti Dr. šliupą kai- ; 
kančias žinias:

se-

Miestelib-parapijos vardas, 
Adresuoti tiesiog Klebonui (jei 

ne Romos-Katalikų, tai pažy
mėti kokios)

Apskritis
LITHUANIA.

organizacijos ir veikėjai,;

Chicagietis advokatas Jo
nas Borden-Bagdžiunas pasi
ryžo apsilankyti Lietuvoje, 
po 47, metų/nebuvimo. Jisai 
yra sumanytojas Lietuvos 
Laisvės Varpo, kuri Ameri
kos Lietuviai padovanojo sa
vo naujai atgimusiai valsty
bei Lietuvai po pasaulinio 
karo.

Amerikos Lietuvių Olym- 
piados Komitetas, kurio pir
mininku yra Adv. Jonas Bor
den-Bagdžiunas, savo nepa
prastame iškilmingame posė
dyje nutarė ir Įgaliojo pir
mininką p. Borden-Bagdžiuną

susitarti su atitinkamomis 
įstaigomis ir asmenimis Lie
tuvoje, kad kitais metais at
kviesti Lietuvos sportininkus 
į Ameriką, padaryti rungty
nes, kaip kad Amerikos Lie
tuviai sportininkai pereitais 
metais buvo nusiųsti Pirmu
tinio Pasaulio Lietuvių Kon
greso proga į Kauną.

Adv. J. Borden-Bagdžiunas 
Lietuvoje tarsis ir del Ame
rikos Lietuvių sportininkų 
siuntimo į Lietuvą kuomet 
Ipus šaukiamas Antras Pasau
lio Lietuvių ’ Kongresas, kuris 
yra numatytas 1938 metais.

mą priims ir bus Chicagoj Ge- tų tuo klausimų, prašome kreip- 
Ir tis

Pilnas vardas-pavardė, 
Tėvo vardas ir motinos 

mergiška pavar-

šliaukytu, tuojaus atsiliepkite, - _ . , .. ............................ gūžes menesio pabaigoj.
- . . . . .. . .. paskui, kaip jis rašė, dar mano

„ .... tz • • pasilikti Amerikoj du ar trisChicagos Tautišku Kapinių1i mėnesius. L <3/ I . i •i . . .. ~ ' Dr. Jonui šliupui ypatingai
i. ... ■ , . . , ; ' i rupi laisvos ’minties judėjimobeti 25 metu sukaktuviu nuo ..... . ...... ■ • . . : . • {reikalai tarpe Amerikiečių,kapiniu isisteigimo paminėjime.r m ,L, ., - . . , , , , . .. , Taigi, norintieji, kad jūsų'Veikiausiai, kad svetys kvieti-l ° . „ T ... . ...kolonijoj Dr. J. šliupas kalbe-

Ekskursijos i Lietuva Pastaba Skaitytojams
diena ir metai 
jei ne tikrai) I

1.
2.

-vardas ir
dė.

3. Gimimo
(maždaug,

5. Kaimas kuriame gimę ir 
parapija.

6. Jeigu moteris nori gauti 
savo gimimo metrikų turi 
paduoti savo mergišką pa
vardę su visa kita infor
macija kaip viršuje.

Tuo tarpu dar nežinia kaip 
su užmokesčiu už 
kus.

Per Got/ienburgą, Švediją 
Išplaukia iš New Yorko 

GEGUŽĖS 29, 1936 M. 
Modernišku motorlaiviu

Ųuomet negaunat kurio 
“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: '“Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

“Dirvos” Admin.

(Klebonai iš Ame- 
gavę daug pinigų

tuos metri- 
Mums rodos kad klebonai 

turėtų paprašyti savo vargonin- 
kų ' padaryti Amerikos Lietu
viams seneliams malonę ir - iš
rašyti ir prisiųsti metrikus ne
mokamai, 
rikiečių yra
už mišias už mirusius ir tt.).

Yra tokių senelių kurie ne
turi iš ko ir net nėra kaip to 
mažo atlyginimo už metrikus 
į Lietuvą nusiųsti, o laiškuose 
siunčiamus dolarius dar vis 
Lietuvoje iškrapštoma. . . .

“Dirvos” , redaktorius pasiža
da šių metrikų reikale parašyti 
laišką į Lietuvos laikraščius, 
paprašydamas klebonų išduoti 
metrikus nemokamai.

Metrikų prašyti tiesiog iš 
vo parapijos klebono nėra 
bijoti, rašykit kaip į viešą 
taigą. ,

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 Golhcnburį'StocIthobn 

Ekskursiją vadovaus p. VI: Mučinskas, 
Švedų Amerikos Linijos ccntralinėje raš- 

. t.inėj New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. 
Ekskursijas užgyrė Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje.

Kiti išplaukimai iš Netu Yorko 
Kungsholm .................... Balandžio
Grigsholm ........................ Gegužės
Ihottningholm ............... Gegužės
Kungsholm ........................ Birželio
Platesniu žinių apie ekskursijas, bro- į 
šiurėlių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentų, arba Į 

SWEDISH AMERICAN LINE
Rockefeller Center, N. Y. City ! 

636 Fifth Aye. and 4 W, 51st Street1

25

16
4

sa
ko 
js-

Del laivakoi ęR' ,ir vietb laive kreipkitės į inusų 
Agentus arba : *» Simard White Star Linijos Biurų 

CUNARb' WHITE STAR Ltd.
1121 Euclid \ Ave. Cleveland, Ohio

BIRŽELIO JUNE 17 12 VAL. DIENĄ
Iš New VoG’ko į Klaipėdą per Cherbourgą

Ekskursijų asmeniška : vcda Cunard White Star Linijos valdininkas

STEP ONAS BERGEN
šių \ ekskursijų užgyrė 

LIET. LAIVAKORČIŲ \ VGENTŲ SĄJUNGA AMERIKOJE s

sekamu adresu.
Dr. A. L. Graičiunas, 7
3310 So. Halsted str., 1 
Chicago, Illinois.

.-xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxS
H NEBŪK ŽILAS M

M 
M

Stebuklingos gyduolės, kurios 
panaikina žilimų, plauųų slinki
mų ir pleiskanas. Šias gyduo
les privalėtų turėti kiekvienas 
kuriam žyla, slenka arba pleis- 
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- 
larį. Jeigu nebusi pilnai pa
tenkintas, pinigai bus sugrąžin
ti. Reikalaujam agentų.

3 VALORTONE HERB CO. Dp. 9 
" Box 305, Clinton, Indiana

RENKIMĖS Į LIETUVĄ
su

DIDŽIĄJA EKSKURSIJA
\EKSPRES1NIU MILŠINIŠKU LAIVU

BĖRENGARIA



.■ WS. DELEGATO VEIKLA
V. Uždavinys Plačiai Laiko Paskaitas ir Rengiasi,

V. V. S. DELEGATO 
MARŠRUTAS

Keliauti t Vakaru Kolonijas
F ’ '

Vilniaus reikalais, iš- 
Lietuvių tautos vie- 
reikalą siekiant Vil-

New 
b’ungos 
Uždavinys tolimesnėje savo vei
kloje Kovo 24 ir 25 dienomis 
lankė Brooklyną ir New Yorką, 
susipažindamas su vietos Lie
tuvių gyvenimu.

Kovo 25 d. laikė viešą pas
kaitą Brooklyno Lietuvių Pilie
čių klubo salėje, kur susirinko 
apie 200 klausytojų. Kalbėjo 
apie Vilniaus krašto Lietuvių 
gyvenimą ir jų nuotaiką. Po 
paskaitos atsakinėjo į paklau
simus.

Kovo 27 d. kalbėjo Vilniaus 
krašto reikalais Elizabeth, N. 
J., visuomenei Lietuvių parapi
jos salėje, kur rado daug Vil
niečių Dzūkų, kurie gyvai klau
sinėjo apie Vilniaus krašto gy
venimą, apie savo gimines, ku
rių daugelį V. Uždavinys pa
žįsta asmeniškai. Kai kurie net 
verkė minėdami saviškių pa
vergtų brolių vargus.

Kovo 26 d. dalyvavo laikraš
čio “Vienybės” leidėjų Seime, 
kurį pasveikino Vilniui Vaduoti 
Sąjungos vardu ir pasakė trum
pą kalbą paliesdamas Vilniaus 
reikalus. Kovo 29 d. dalyvavo 
tos pačios “Vienybės” sureng
tame bankiete, kur pasakė pla-

York. — Vilniui V. Są- 
delegatas Amerikoje V.

HIPPODROME STONIS
Shirley Temple vėl dalyvauja ki- „ . AMT

toje puikioje vėliausioje filmoje — !\ L D 1 AUK /A IN 1 
“Captain January”, kuri bus prade-' 
ta rodyti Hippodrome Theatre, šeš
tadienį, Balandžio 18.

Mažutė Shirley vėl žavės jus sa
vo maloniu dainavimu, šokiais ir 
puikiu vaidinimu šioje puikioje apy
sakoje kuri dedasi mažai mergaitei, 
patekus pas jurų švyturio sargą, ku
ri tapo išgelbėta iš sudužusio laivo.

Paveikslas pilnas gražaus juoko, 
ašarų, meilės1, ką viską atliks ne tiki 
viena Shirley bet ir kiti geri artis
tai kaip Guy Kibbee, Jcurs vaidins 
Kapitono January rolę, Slim Sum-' 
merville, June Lang, 
filmų žvaigždė, ir kiti.

Hippodrome taipgi 
visokių kitokių priedų
t. puikią komediją, vaizdus, ir 
liausiąs žinias.

Apie Birželio 15 d. iš ten 
vyksta j Chicago, Ill., tačiau 
jei atsiras norinčių pasikviesti 
delegatą pas save keliom die
nom 
želio 
tarti 
tas,
griežtai nustatytas, nurodoma 
tik laikas geresnei kviečiančių- 
jų orientacijai.

Dar kartą primenama, 
visais delegato maršruto 
kalais, 
adresu:

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5099

Vilniui Vaduoti Sąjung'os de
legatas Amerikoje, redaktorius 
V. Uždavinys, per tris savai
tes susipažinęs su New Yorko 
apylinkėmis ir skaitęs čia apie 
12 pranešimų, nusistatė tuojau 
po Atvelykio pradėti savo mar
šrutą per Pennsylvania valsti
ją, toliau link Chicago, Ill.

Kadangi delegatas turi dau- 
'giau laiko negu kiti buvusieji 
V. V. S-gos atstovai, tai jis 
nori užtrukti kiek ilgiau kiek
vienoje didesnėje Lietuvių gy
venamoje kolonijoje ir jos ra
jone.

anksčiau ar vėliau Bir- 
15 d., tai bus galima susi- 

ir susirašyti. Maršru- 
kaip matyti, nėra labai

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

čia kalbą 
keldamas 
ningumo 
niaus laisvės.

Balandžio 2 Vilniui Vaduo
ti Sąjungos Newark, N. J., sky
rius surengė viešas prakalbas 
Vilniaus reikalais Newarko vi-■ 
suomenei. Prakalbas vedė sky
riaus pirm. S. F. Gudas. Kelias 
tautiškas dainas ir Vilniaus 
Himną 
choras, 
damas. , o, n j, . .. . . , p. Skelbdamas čia savo pirmąjįdavimo reikalais pp. D. Khnga, . v , 
red. J. 
gatas V. Uždavinys. Visas; 
parengimas praėjo gyvai ir gra
žioje nuotaikoje, 
dol. 30 centų aukų.

Balandžio 3 d. drauge su WS 
Newarko skyriaus iždininku A. 
S. Trečioku, V. Uždavinys iš-, 
vyko į Washingtona, kur Balan
džio 4 d. Washingtono Lietuvių 
Draugijos nariams padarė pra
nešimą Vilniaus ir Nepriklau
somos Lietuvos reikalais. Wash-, , , , SclVOingtono Lietuvių Dr-ja neseniai

savo

prašoma kreiptis

kad 
rei- 
šiuo

graži nauja

Duodame i stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

padainavo šv. Cecilijos 
muz. A. Stanišausko ve-

Kalbėjo Vilniaus va-į

Consulate General of Lithuania, 
46 Fifth Ave,, New York, N.Y. duoda 

programą, k.
vė-

įvairų

P A VA S A R INE OPERA.
PUBLIC HALL Balandžio 28, 29, 30

San Carlo OPERA Company
Rigoletto Bal. 28

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

Lietuvos Konsulatas
100 E. Bellevue Place

> Chicago, Ill.

Tysliava ir VVS dele. ^desnį maršrutą, VVS delega- 
' Uždavinys. Visas Ttas su‘tinka vyktlJ kiekvieną 

Lietuvių organizaciją ar Lietu-
Sumesta 17'vių ®rupę, kuri tik norės pasi

klausyti jo kalbos Vilniaus rei
kalais, kuri norės šiokiu ar ki
tokiu budu prisidėti prie bend
ro Vilniaus 
iš anksto su visais susitarti, kad 
'nesutaptų kelių 
kvietimai į vieną 
laiką.

VVS delegatas 
pastovios gyvenamos vie- 
negali nurodyti tikslaus 
adreso, bet jam tarpinin- 

ir maršru- 
maloniai sutiko 

Generalinis Konsulatas New 
Yorke, kurio adresu (46 Fifth

susiorganizavusi ir V. Užda-

darbo. Svarbu tik

organizacijų
ir tą patį

neturėdamas

vinto pranešimas buvo pirmas kauti s„sira’šinėjant j 
’ tą vykdantiš Lietuvos atvykusio žmogaus! 

pranešimas, kuriuo gyvai do
mėjosi vietos Lietuviai, daugu-
moję Amerikoje gimę, augę ir ,Avenu’e> New York, N.Y.) pra- 
Lietuvos matę. W. L. Pr"Jai!§oma kreipti visa koresponden- 
vadovauja Dr. Bražinskas, ak- .. -■ VVS----- LZinSKdS, dK- cija čia keliamais 
tyviai dirba jaunas kunigas Gie-']a-g
dra- WS delegatas

Balandžio 6 d. VVS delega- vjnyS) norėdamas 
tas grįžo atgal New Yorkan

VVS reika-

Motinos Dienai!

V. Užda- 
apie Birželio 

,15 pasiekti Chicago, Ill., pake
lėje vykdamas sustos šiose vie
tose :

MATYKIT SAN CAR
LO OPEROS VAI

DINIMUS

Motinos gali Įteikti 
vo vaikams.

VISAI ŽEMOS 
Nauji geri apa- 

naujos scenerijos studijoje

Y / KAINOS DABAR 
/' Naudokitės proga, 

ratai,

Fotografijos yra geriausia ir malo
niausia atmintis—

usifotografuokit dabar, su naujais 
kiniais rubais, ir padovanokit 

savo tėvams Motinos Dienos šven
tėje, kuri bus tuoj po Velykų.

fotografijas sa-

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

' HEderson 3535
A. S. BARTKUS, Savininkas

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

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

L'iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiitiimiiiiiitt 

|l ’ SAMAS JEWELRY | 
6704 Superior Avenue

z Rengiantiems apsivesti, dabar kada H
ar vėliau, ir-norint ką nors nusipir- E 
kti iš graždaikčių — deimantų ir = 
visokių kitokių papuošalų — pi r- S 
miausia kreipkitės į musų krautuvę, = 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių E 
reikmenų. Taipgi esu specialistas E 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir E 

= akinių. Viskas žemomis kainomis. E
= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI E 
= KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. =

ii i iim 1111j i iiiiiiiiii iiiiimii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimimiiiiiiii linini? 
-iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiHSiiniMirgiii imi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiniiiiiniir  ̂

Į DELLA C. JAKUBS | 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
= \ Lithuanian Funeral Home |
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų E 
= kambarius leidžiame dykai. H
= I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit E

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- E
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- =

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
gos. Žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- j
sirinkimo. Reikale telefonuokit. E

= 6621 Edna Avenue ■< ENdicott 1763 |
^tiIlUUIIIIllllllllllllllillllillllilllll>l!lfU2lllllllllUUllllĮI||i|lllllllllllllllllllUlllllIUl?

Nuo 
džio 
Pa., 
mas

Balandžio 24 d. ligi Balan- 
30 d. lankys Philadelphia, 
rajono Lietuvių gyvena- 
vietas ir organizacijas;
Gegužės 1 d. iki GegužesNuo

12 d. Shenandoah, Pa., centrą 
ir rajoną;
Nuo Gegužės 13 d., iki Gegu
žės 25 d., Wilkes-Barre, Pa., 
centrą ir rajoną;
Nuo Gegužės 26 d., iki Gegužės 
31 d., Pittsburgh, Pa., centrą 
ir rajoną;
Nuo Birželio 4 d., iki Birželio 
12 d., Cleveland, Ohio, centrą 
ir rajoną.

Kiekvienas dolaris praleistas pir
kimui tikieto j San Carlo Operos 
vaidinimus Miesto Auditorijoj Ba
landžio 28, 29 ir 30 pagelbės gauti 
$8 federalių pinigų išpuošimui Cle
velando tautinių Darželių.

Jau iki šiol iš valdžios gauta 
$174,357 varymui darbų Tautiniuose 
Darželiuose Rockefeller Parke, ir 
dar tikima gauti daugiau. Taip tai 
23 tautos Clevelande permatė kad 
dabar yra pats laikas ir didžiausia 
proga varyti savo pasiryžtą darbą 
pirmyn gražinimui savo darželių.

Tie trys vakarai operų Miesto 
Auditorijoje yra po vadovyste Di
džiojo Clevelando Kultūrinių Darže
lių Lygos. Kiekviena tautinė gru
pė turinti savo Darželį arba ruošian
ti įsirengti, gaus pelno iš tų operų 
sulyg proporcijos savo parduotų ti
kietų. Tie pinigai bus sunaudoti 
baigimui Darželiuose darbų, kuriuos 
dirba PWA darbininkai.

• “Ši yra didžiausia Clevelando pro
ga padaryti savo parkų Darželius 
vienatiniais tos rūšies papuošalais 
visoje šalyje”, sako Charles J. Wol
fram, prezidentas Kultūrinių Darže
lių Lygos. “Už kiekvieną vietoje 
sukeltą dolarį mes galim tikėtis iš 
valdžios viešų darbų fondo gauti $8. 
Aš noriu pabrėžti faktą kad tos 23 
tautos tą daro Clevelando miestui. 
Darželių judėjimas išaugo toli di
desnis negu mes išsyk įsivaizdinom. 
Tas viskas bus ant visados.”

San Carlo Opera dainininkai per
statys keturias operas už populia- 
riškas kainas. Jos bus: “Rigoletto” 
antradienį, Balandžio 28 d.; ‘ 
leria Rusticana” ir 'IPagliacci 
čiadienį, Bal. 
džio 30 d.

Tikietai po 
ir keletas po 
Public Music 
ant St. Clair 
cade ir kitose krautuvėse.

PAJIEŠKAU brolį Dominiką 
Svetlavičių, gyveno Providen
ce, R. L, apie 1913 m.

Taipgi pusbrolius Praną, Izi
dorių ir Vincą Svetlavieius, jie 
gyveno Brockton, Mass. Ir pus
seserę Oną Staseliutę, po vyru 
pavardės nežinau; ji gyvena 
Chicago, Ill.

Visi paeina iš Daržininkų k., 
Nočios par., Lydos apsk. Pra
šau atsiliepti. (18)

Teodoras Svetlavieius 
14115 Mayfair avenue 

E. Cleveland, Ohio

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

Pelnas Tautinių
Tikietai parsiduoda

Cavallerio Rusticana ir Pagliacci Bal. 29 
Aida Balandžio 30

Kultūrinių Darželių įrengimui Clevelando 
jau dabar Music Hall Box Office, Public Hall 

ir Taylor Arcade
Kainos $1, $1.50, $2. Taksų nebus.

Pavasario Stiliai
VYRAMS IR VAIKINAMS RŪBŲ

ffi I VĖLIAUSIŲ STILIŲ VOi S O 0 MODELIŲI g JI E SPECIALĖ KAINA w H BqS Antros kelinės prie 
to $4.00 $18.50

Naujos Pavasarinės Skrybėlės .............. .
Nauji šilkiniai Kaklaraiščiai ..............

Nuji Kent Stiliaus Marškiniai . . .

. $2.95 

......... 65c
.................. $1.19

THE KRAMER I REICH CO.
Kampas Giddings Rd.7002 Superior Ave.

‘Cava-
” tre-

29, ir “Aida” Balan-

50c. 75c., $1.00, $1.50 
$2. Parsiduoda dabar,
Hali tikietų budelėje, 

Avenue, ir Taylor Ar-

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
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, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigęs ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
A.ptieka atdara 7 dienas savaitėje.

Šeštadienis Balandžio 18 Musu 28ta

“MAY DAY
THE MAY COMPANY

viena—ir vienatine—originaleTai 
duoda jums niekad nebuvusias tokias mažas kainas ir geras prekes

MAY DAY ir šis išpardavimas

djri»:
Mimi

boti vi
Apso 

sesjrft

DAUGIAU automobiliams pasistatyt vietos 
ir DYKAI busų patarnavimas Į krautuvę

Musų Patrons’ Garage—Lakeside ir Onta
rio—'bus 
daugiau 
Lakeside 
Hospital 
tii vietų 
ir nuveš

atdara nuo 8 ryto ir parūpinta 
vietų ant šiaurvakarinio kampo 
ir East 9th St. (The Old Marine 

žemė) — ir bus duota daugiau ki- 
sulyg reikalo. Bušai dykai atveš 
į tas vietas.

EKSTRA GATVEKARIŲ SKAIČIUS 
Specialiu susitarimu su Cleveland Railway 
Company, bus patiekta daugiau gatvekarių 
šeštadienį—užtektinai gatvekarių suvežio- 
ti visus.

Daugiau Pardavėjų — Pakankamai 
Elevatorių ir Eskalatorių

Daugiau negu 8000 patarnautojų bus krau
tuvėje jums pasitarnauti. Dideli depart
mental, platus praėjimai, pakankamai ele
vatorių ir eskalatorių—viskas prisidės prie 
jūsų patoagumo.

PENKTADIENIS 
Pasitarnavimo Diena

Visos prekės galima bus gauti už 
May Day kainas PENKTADIENĮ

TĖMYKIT VISUS SKELBIMUS
Laikraščiuose Neparastų Papiginimų

Tėmykit penktadienio vakaro ir šešta
dienio ryto Clevelando laikraščius kuriuo
se bus skelbiama musų pasiūlymai. Dau
gybė dalykų nepaminėtų bus išdėta papi
gintomis kainomis. Nepraleiskit jų. Tė
mykit MAY DAY iškabas.

NIEKAS MUS NEPERPIGINS!
PREKIŲ KAINOSE!

Tam tikrais išskaičiavimais nekurios krau
tuvės gal bandvs parduoti pigiau nekurias 
MAY DAY prekes.

ATMINKIT: Jeigu kuris nors musų skel
biamas dalykas butu kitur pigiau, pas mus 
tą gausit dar PIGIAU, nežiūrint musų pa
skelbtų kainų.

.TUO DAUGIAU PIRKSIT! —
TUO DAUG8AU SUTAUPYSIT!

Niekas Nebus Duodama Pašto, 
Telefono ar C. O. D. užsakymu 

Iš Šių MAY DAY 
Prekių

The May Company j
EAGLE STAMPS BUS IPKEISTI MAY DIENOJ ARBA KADA KITĄ SAVAITĘ į

WAfKjautuv® atdara Penktadienį ir šeštadieni nuo 9 ryto iki 6 vak. VA'AW.V.VA

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario 

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.

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

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

WILKELIS FUNERAL HOME)
Licensed Funeral Director :

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos' išgalės ir noro. Vienok ; 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, i 
be atsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

HEnderson 9292_________ ______

dM 
nstaifa 
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Važiuosit
LIETUVON?

švedų Amerikos Linijos Motorlaiviu

6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

DIRVOS AGENTŪRA

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

E>
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Kalvarijos

“L.A.

F O R ITS Rif

Amerikoje 
metus, visą

kur
savo 
kon- 
kilo-

darbda- 
did'elę įs- 
darbinin- 
aitsa-kan-

Ruth 
duktė 
Tarno, 

nuo 872:' 
Pašarvota' namuo-

MIRĖ LIETUVAITĖ
Balandžio 15 d. mirė 

Kolka, 14 mėtų amžiaus, 
Tarno ir Rūtos, sesuo 
Antano- ir Aldonos, 
Rondel rd.
se, bus laidojama' šeštadienį, 
Balandžio 18. 10 vai. ryto, su 
pamaldomis šv. Jurgio bažny
čioje. Laidojimu rupifiasi gra- 
borė Della Jakubauskienė.
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VAKARAIS 
ATDARA 

IKB 9 
VAL.

Bukit modemiškos— 
įsigykitš sad namams 
reikalingus elektriš
kus padargus-—įsigy- 
kit šį' naudingą elek
trišką rc'f rigeratorių- '
šaldytuvą';

HELD’S FURNITURE Inc.

Mbtfrl IlluBtrated—-GKQ-50. 
All P r i eta Include Delivery, Installation. 

On© Yva¥ Free Service.

ir Stasys Grigonis. Rožė žy- 
delienė tremiama iš savo ūkio. 
Tremiamoji turi du vaiku.

“L. A.”

SHELVRDOR
PUIKIAUSIAS PASAULYJE RKFRIGERATORIUS ‘

Niekur kitur iųs nerasit liek laUg vienanie šaldytuve—nuostabiai gražus ir 
skirtinga-s'—dikčiai padidinta įtalpa—patogumas kurį tik Slielvadcr .eikiu— 
ankėčia-Usibs rūšies- padaras—įtaisymai- kurie taupo laikiy, darbų ir pinigus— 
pasitikėlinaH ir rkonom-iškas- opera-vimas—-vertybė kuri- stovi pirmoje vietoje. 
Yra modeliai' Irožitani reikalui ir Itišeniui. Ateikit ir ipžiurėkit iuos.

■-W , ' '? ' ■

IŠSIMOKĖ- 
JIMAS 
SULYG 

SUTARIMO

Lenkai Uždarinėja Lietuvis 
kas įstaigas

Be eilės jau anksčiau minėtų 
faktų apie uždarinėjimą Vil
niaus Lietuvių kultūrinių drau
gijų, Liet. Sv. Kazimiero dr- 
jos ir Ryto šv. d-jos skyrių, 
šiomis dienomis vėl uždaryta 
visa eilė tos draugijos skyrių.

Kaip praneša “Vilniaus Ryto
jus,” Vasario 26 d. Mockuose, 
Vilniaus-Trakų apskrityje, bu
vo užantspauduotas Ryto d-jos 
skaityklos butas.

Vasario- 29 d. šVenčiotrių sta-i 
rosta sulaikė veikimą šių Lie
tuvių ŠV. Kazimero draugijos 
skyrių: Kazytiškės, Ligumi ir 
Ratkuniškės—visi Dūkšto vals
čiuje. Jų turtas pavestas glo
boti valsčiaus viršaičiui šeikai.

Apso valsčiuje uždarytos vi
sos Ryto ir Liet. šv. Kazimie-. 
10 draugijos skaityklos, būtent: 
Zabarnykuose, Kupreliuose, Pet- 
kuniškėje; Damošiuose, Apse, 
Jfiellūhuose ir vaikų darželis 
Vainiūnuose.

Lietuvių šv. Kazimiero drau
gijos skyriai sulaikyti: Kupče- 
liUose, Jurėnuose, Mieliunuose, 
Vainiūnuose, Zabarnykuose ir 
Damošiuose.

Skaityklų ir draugijos sky
rių visos knygos užantspauduo
tos, o uždarytų skaityklų vedė
jai kviečiami Breslaujos aps
krities sitorastij’on ir tardomi. 
Petkuniškės skaityklos vedėją 
p. Malyškaitę-K-rivelienę, neva 
už nelegalų vaikų mokymą, sta- 
rosta- nubaudė 200 auksinų- pau 
baudos, o Kuprelių skaityklos 
vedėją žižmaraitę — 50 a-uks., 
už neva nelegaliai surengtą Lie
tuvišką vakarą.

Prisiminus Apsą dar verta 
pastebėti, kad Vasario 18 d. 
naktį kažkokie piktadariai iš
daužė Apso Lietuviškos skaity
klos du langu.

TREMIAMI LIETUVIAI
Be anksčiau minėtų 7 Lie

tuvių skaityklų vedėjų ištrė
mimo iš Vilniaus - Trakų apskr. 
paadministracijo linijos, dabar 
vėl pranešama, kad tremiami 
dar Voriškių kaimo Ryto skai
tyklos vedėja Rožė žydelienė

LENKAI SUSIRŪPINĘ 
DEL VOKIEČIU 

VEIKIMO
SUIMTA APIE 100 VOKIEČIŲ!

VaršuVa. — Havaso žiniomis, 
paskutiniu- metu viešajai Len
kų nuomonei didelio susirūpini
mo pradėjo kelti Vokiečių drau
gijų veikimas Lenkijoje. Ne
seniai uždaryta Vokiečių drau-

- gija “Deutsche Vereinigung” 
(Lenkijos pajūryje buvo patrau- 
[ kusi į savo pusę apie 69%. 
j Gdynės darbininkų, kuriems 
l buvo pažadėta, kad tuoj po tos 
dienos, kada Pamarį užims Vo- i .i kieti jos kariuomenė, jiems bus 
išmokėtas tam tikras atlygi
nimas. Lenkijos valdžios or
ganai tą draugiją kaltina dar 
ir tuo, kad jos nariai sistemin
gai darė karinius pratimus. Be 
to, šiomis dienomis Aukštojoje 
Silezijoje už priešvalstybinį vei
kimą buvo areštuota keletas na
cionalsocialistinių organizacijų 
narių. Kaip žinoma, tos organi
zacijos prieš kurį laiką buvo 
panaikintos, tačiau atskirti jų 
nariai veikė ir toliau, šiuo me
tu toje srityje išviso yra areš
tuota jau apie 1'00 žmonių.

“L." A.”

LENKAI NUŽUDĖ 
LIETUVĮ

Kaunas. — Vilniui Vaduoti 
Sąjungoj gauta iš Vilniaus ži
nių kad šiomis dienomis vienas 
Lenkų kareivis netoli adminis
tracijos linijos nušovė Lietuvi 
Lūži. Nušovimo priežastis ne
išaiškinta. Tą pačią dieną per 
Lūžio laidotuves, į kurias buvo 
susirinkę daug apielinkės gy
ventojų, minia norėjo kareivi 
žmogžudį nulinčiuoti. Įsikišus 
'Lenkų policija suėmė daug Lie
tuvių. “S.”

D I R V A

LIETUVOS RUGIAI 
AUSTRIJOJE

Kaunas. — Austrija nupirko 
iš Lietuvos ir Latvijos apie 700 
vagonų rugių. 500 vagonų tų 
rugių sumalti ir išdalinti žie
mos pagalbos teikimo komite
tui, kuris išdalino juos netur
tingiems kalnų ūkininkams. Li
kusieji 200 vagonų rugių par
duoti malūnams malimo ir 
transporto padengimo išlaidom.

Austrija taip pat pirmą 
tą leido Lietuvai įvežti į 
šalį žąsienos. Suteiktas 
tinge ntas siekia 100,000 
gramų.

ąa«L!L_m!iįiL 

mietines žinios 1 S,, ■ -J

Mirė CIevelandietis
Balandžio 11 d., mirė savo 

namuose, 2098 W. 59 St., nuo 
širdies ligos Juozas Urbonas, 
49 pietų amžiaus. Palaidotas 
antradienį, Balandžio 14, iš šv. 
Jurgio bažnyčios, 
kapinėse.

Juozas Urbonas 
išgyveno apie 29 
laiką išbūdamas Clevelande nuo 
atvažiavimo iš Lietuvos.

Paliko nusiminę sūnūs Juo
zas ir dukterys, Ono ir Stella.

Pakliuvo Policijos 
Kapitonas

Policijos kapitonas Louis
Cadek per 30 metų tarnavimo 
Clevelando policijoje algomis 
gavo apie $68,000. Iš to gyve
no, rėdėsi ir apsimokėjo visus 
mokesčius. Bet štai šiose die
nose iškilo aikštėn kad tas ka- 
nitonas turėjo pasidėjęs ban
kuose net $109,000. Pinigai 
buvo sudėti įvairiais vardais, ir 
jis dalį tų pinigu pavartojo 
bizniui, superkant žemės kapi
nėse, kurią pardavinėjo žmo
nėms su pelnu.

Atsirado liudininkų kurie iš
sikalbėjo jog prohibicijos lai
kais Kapt. Cadek rinkdavo iš 
iu šimtus dola-rių už leidimą 
laisvai veikti, ir gavo visokių

j kitokių kyšių, ir jo valdomoje 
[ miesto (srityje niekad nebūdavo 
jokių kratų nei nesusipratimų, 
išskyrus pabarimų ir skundų 
prieš nekurtuos policijantus ku
rie kišo nosį kur kapitono bu
vo uždrausta....

Kapitonas tuoj paleistas iš 
tarnybos ir jo byla perduota 
apskrities prokurorui tyrinėti.

JUSU NAMAS 
HORIZONTE

REIKALINGA DAU
GIAU ŠVIESU

Amerikos Virtuvės yra daugiausia 
naudojami kambariai namuose — ir 
prasčiaueia apšviesti.

Užpakaline išeiga ir nulipintas į 
skiepe yra pavojingiausios vietos 
šeimininkei — bet visai menkai ap
šviestos jos apsaugai.

Perdaug tų vietų vienatinis ap
švietimas paeina iš mažos lemputes 
esančios aukštai lubose, be jokio 
atsižiūrėjimo kur pavojus randasi.

Užpakalinė išeiga i lauką, jeigu 
nėra tinkamai apšviesta, gali būti 
stenu daugybės išsisukimo kojų ir 
susimušimo strėnų. Prasta šviesa 
laiptuose į skiepą gali būti dar di
desnio pavojaus ir visiško susižei- 
dimo vieta.

Nelaimingi atsitikimai namuose 
pertankiai yra iš priežasties prasto 
apšvietimo.

Aštriais kampais1 stalai yra pa
vojingi akims mažų vaikų. Taip ir 
prastos namuose šviesos yra kenk
smingos jų akinis skaitant ar stu
dijuojant.

Valgomas kanibalus tankiai tar
nauja dviem pareigom, kaipo studi
javimo ir darbo kambaris vaikams 
po vakarienės. Atminkit kad vie
nas iš kožnų penkių mokyklos vai
kų turi silpnas akis ir kad silpnos 
akys reikalauja daugiau šviesos ne
gu geros akys.

Jūsų akys yra jutų .luondavės— 
prižiurėkit jas ir jos prižiūrės jus.

Regėjimas- nei kainuojamas 
šviesa pigi-

ANTANUI ZIZUI, Ta-rkališ- 
kyje; Lietuvoje. — Tamstos 
dėde Juozas Milaknis, kuris mi
rė Daytone, Ohio, Kovo G d., 
paliko užprenumeravęs- tamstai 
“Dirvą” iki nr. 2, 1937 m.

į Kaip? Viskas Viename REFRIGATORIUJE

Motin, tu pasiaukavai perdaug
Aš sau įsitaisysiu modernišką

VISA ELEKTRIŠKA VIRTUVĘ
kuomet eisiu sau gyventi”

“Prisiži’urejus kaip tu prisirišai save prie senoviškos virtuvės per 
visą eilę metų, Motin, aš įsitaisysiu sau modernišką- Visą Elektri- 
škx Virtuvę kuomet eisiu gyventi sau paskirai šį pavasarį.”

‘‘Tu eši gudri, Helen,—tu pradėsi išsyk kaip reikia. Bet dabar, aš 
irgi įsitaisysiu Visą Elektrišką Virtuvę įsigydama po vieną dalyką. 
Niekad juk nėrą per vėlu, kaip žiniai.”

Ne—niekad nėra perbėfe pradėti nauddtiiš ir džiaugtis patogumais 
kokius kiekvienų1 moteris privalo turtėti. Laikui bėgant, beveik vi
sos virtuvės bus Visai Elektriškos Virtuvės. Taigi išmin’tin’ga mo
teris pradeda įiaW da-bar įsitaisyti sau vienx po vieno šiuos moder
niškus dalykus—

ELEKTRIŠKAS ŠALDYTUVAS—Kiekviena šeima tuvi turėti už
tikrinimą maisto užlaikymo sVeikii, kas- galima tiktai automatiškame 
Elektriškame Šaldytuve. Jus sutaupysit ir pinigo, perkant maistą po 
daug antsyk ir tuomi Elektriškas Rafrigeratorius užsimokės už save. 
Jus sutaupysit laiką ir darbą, ir ga’.ėsit pasidaryti daug skanių valgių 
kurie galimi tik su pagalba Elektriško Refrigeratoriaus.

ELEKTRIŠKAS PEČIUS—Kadangi elektra teikia automatišką ši
lumą, jus galit sutaupyt daug valandų virtuvės darbo. Kadangi elek
triška budti valgių gaminimas yra visiškai švarus, nereikės šveisti ir 
dirbti ant pajuodusių puodų ir skarvadų, mažiau darbo virtuvei valy
ti ir sienoms užlaikyti švariai. Turėėsit vėsų darbą, nes Elektriško pe
čiaus šilumo suvesta tik ten kur maistas kepamas ar verdamas. Turė
sit lengvą, paprastą, greitą ir visiškai saugią šilumą.

ELEKTRIŠKAS MAZGOTOJAS—Atsikratykit paties prasčiausio 
virtuvės darbo Įsitaisant Elektrišką Mazgotoją lėkštėms. Sumazgota 
ir nudžiovina visos dienos lėkštes į penkias miliutas, naudojant ratmdfe- 
nj toki karštą koks jums patinka. Jūsų rankoms nereiks niekados iiiir- 
kti srutotame vandenyje.

Ar esi nuotaka ar taip sau eini paskirai gyvenai, arba šeimininkė ,ąu 
senoviška virtuve, pamatyk naujus eiėktriškus šaldytuvus, pečius 
ir maz^otuvus. Patirk kaip lengvai galima įsitaisyti modemišką 
Visą Elektrišką Virtuvę kuri pati až save užsimokės.

THE ELECTOCAL LEAGUE
MIDLAND BUILDING • 18TH FLOOR • PROSPECT NEAR ONTARIO • CHERRY 2535

A N Č LB GT R IC •? A N. O E

Sklypas žemės, 
Valdžios Finansavimas, 
$28*- i Mėnesį1— ■ 
Ir Tas
Senai Svajotas' 
Nuosavas Namas • 
D’abar g'allffia. j&igyti. 
Važūre k j t gatvękariu. 
Vietoje Automobiliu’ 
Į Savo Darbą 
Ir Sutaupysit Virš 
$200
Metu Begyje 
Mokėjimui už Namą. 
Važinėjant Gatvekariu 
Turėsit Pinigų 
Nubavom Namui 
Kadangi Važinėtojams 
Reguliariai atsie'ina 
tiktai . ..
$1.25' Savaitinis Pasas.

Prielankume 
Kampelis

Mr. M. G. B. pranešti te
lefonu kad’ jam važiuojant
per Higji -Level TUlij jo 
aiitoinobilis ūžfeidegė. M'rt- 

! sų autobuso Vežikas No. 5 
. sustojo it savo gesintoji] 

ugnį užgesino.

UNCLE MUSES
Sako:. Didelis 
vis užlaikantis 
taigą ir daug 
kų reikalauja 
čios transportacijbs sa
vo darbininkams. Cleve
land Railway kooperuo
ja laike į darbą važinė
jimo ir duoda daugiau 
gątvckarių. Patėmykite 
kuomet įvyksta persikei
timai ' darbininkų šiftų.

¥ ¥

Visada Esti 
“Geras” Oras

Lai lyja, lai pučia, _ lai 
sninga—karais • važiirėtO- 
jai palieka važi-avim'o m 
pėsti motormanui’. Kai
nos už" važine jim 4 yra’ 
pigios visokiame ore.
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DARŽELIO FONTA
NO VAJUS

pom

Balandžio 14 d. specialiame 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 
susirinkime; galutinai pradėta 
Lietuvių Darželiui Birutės Fon
tano vajus. Miestas padalinta 
į keturias dalis ir tose dalyse 
vajaus vadovais arba “kapito
nais” nuskirta šie:

Collinwoode — P-lė Tvvila Ba- 
barskaitė.

Vakariniame krašte 
Medelienė.

Pietrytiniame miesto krašte 
— p. Marė Mišeikienė.

Pačiame Lietuvių centre • va
jaus reikalus sužiuręs ir aukų 
knygeles išdalis Darželio iždi
ninkas P. P. Muliolis.

Aukų rinkimui bus kviečia
ma visos veiklesnės Lietuvės 
moterys ir panelės. Kiekvie
nos pareiga yra padirbėti Dar
želiui, nes darbas jau baigia
mas ir nereikėtų kad liktų kas 
nors neprisidėjęs su darbu ir 
auka.

Darbe padės ir vyrai, bet 
kadangi Birutės Fontanas nori
ma įtaisyti Clevelando Lietuvių 
moterų vardu tai moterėlės pri
valo pasirodyti savo darbu.

Vajaus laikas nusitatvta per 
visą Gegužės mėnesį. Kas sa
vaitę bus paskelbiama kuri ar 
kuris aukų rinkėjai kiek su
rinko. Paskui gi bus skelbiama 
ir visu aukautoju vardai.

.Gerbiami Clevelandiečiai! ne
atsisakykit duoti dolari ar dau
giau Darželio baigimui, 
garbė 
musų

_ Musų 
ir pasididžiavimas bus 

Darželis!
Darželio Valdyba.

Ona Katkauslcaitė Dai
nuos iš WTAM

P-lė Ona Katkauskaitė, kuri 
Angliškai vadinasi Anna Kas- 
kas, iš Hartford, Conn., laimė
jus radio bandymuose iš dau
gelio kontestantų vienatinė sau 
vietą Metropolitan Operoje, jau 
pradeda tuo savo laimėjimu 
naudotis. Ji šį sekmadienį, 18 
d. Balandžio, dainuos General 
Motors koncertų programe per 
radio tinklą visai šaliai. Kon
certas bus tarn 10 ir 11 vak.

Ji dainuos dvi dainas solo ir 
paskiau vieną dainą su antru 
laimėtoju, vyru, Arthur Car
ron, duetą. Jų dainos bus ope- 
ratiškos ir ne Lietuvių kalboje, 
bet tose kalbose kuriose tos 
operos parašytos, tačiau Lietu
viams bus malonu išgirsti savo 
taip aukštai pakilusią dainos 
žvaigždę dainuojant tokiame 
programe kuriame jai gerai ir 
apmoka.

Clevelandiečiai, ir kiti kurie 
girdi Clevelando stotį WTAM, 
vieną iš didžiausių Amerikoje, 
girdės ją paminėtu laiku.

Gegužės 16 ar 17 d. iš šios 
pat stoties bus girdima^ kita 
Lietuvaitė operos žvaigždė, na
re Chicago Grand Opera Co., 
Barbora Darlys-Drangeliene.

Jos dainavimo tikras laikas 
bus pranešta vėliau.

Zudyste Lietuvių Tarpe
Velykų naktį, sekmadienį vė

lai tapo peiliu nudurtas vienas 
Lietuvis, Antanas Rudbalis, 40 
m. amžiaus, nuo 7714 Aberdeen 
avė. Jo mirtis paėjo iš kito 
vyro pavydo, kaip policija sa
ko, kuomet Rudbalis lydėjo iš 
užeigos Jievą Šimkienę, 37 m., 
nuo 1388 E. 66 St., kurią tą va
karą pirmą kartą susitiko už
eigoje, kur buvo susirinkę pra
leisti Velykų vakarą.

Jieva Šimkienė, atsiskyrus 
nuo savo vyro moteris ir moti
na trijų vaikų, policijai pasa
kojo kad ji susitiko RudbalĮ tą 
vakarą pirmą kartą ir kuomet 
buvo laikas eiti namon, jiedu 
išėjo. Užpuolikas pasitiko juos 
ant Wade Park avė. ir E. 66 
st., prie Šimkienės namų durų, 
ir išsitraukęs peili pasakė, ‘An
tanai, tu nuo šiąnakt daugiau 
su ja nevaikščiosi”, ir pradėjo

Gauta Daugiau Kostiu
mų iš Lietuvos

šiose dienose “Dirvos” re
daktorius gavo iš Marijampolės 
daugiau tikrų Lietuviškų rūbų 
reikalingų veikalui “Gegužinė 
Lietuvoje”, kuris bus statomas 
Lietuvių salėje kitą sekmadie
nį, Balandžio-April 26 d.

Veikale, kurio veikianti as
menys sužymėta apačioje skel
bime, dalyvauja keletas skir
tingų karakterių kaip Ameri
kiečių Lietuvių taip ir Lietu
vos. Gražų vaizdą sudaro Lie
tuvos universiteto studentai, 
ir karininkai, kurių uniformas 
ir visus joms reikalingus žen
klus turima iš pat Lietuvos.

Vyčių Talento Vakaras
Liet. Vyčių 25-ta kuopa lai

kys savo penktą metinį Talen
to Vakarą 
džio 19 d., 
re, Naujos 
Neff road.

Bus suvaidinta smagi kome
dija, “Bombalukas”, taipgi bus 
įvairių pamarginimu, kaip so
lo, duetu ir kvartetų dainų, 
muzikališkų instrumentų, ir da
lyvaus gerai žinomi Trys Gry
bai. prie to bus keli svarbus 
kalbėtojai. Kom.

sekmadienį, Balan- 
nuo 5:30 val. vaka- 
Parapijos salėj, ant

SIDE GLANCES

Kur Pirkti Baldus 
ir Elektriškus 

Padargus
Pavasaris — daugelis šeimi-| 

ninkių maino savo rakandus, 
perkasi elektriškus šaldytuvus 
ir kitus reikmenis virtuvei ir 
kambariams. Kur juos pirkti?

štai Clevelando Lietuvių cen
tre, skersai gatvės prieš Lie
tuvišką salę, yra didelė namams 
baldų ir elektriškų padargų 
parduotuvė, Held’s Furniture. 
Inc. Ko joje nėra — nuo ma
žiausios lemputės iki pačių di
džiausiu baldų ir elektrišką da
lykų. Kainos visai prieinamos. 
Atdara vakarais iki 9 vai. At
eikit arba atvažiuokit iš toliau 
į Held’s Furniture krautuvę, 
6900 Superior avė. ~ 
Lietuviams įstaiga.
mas telpa šiame numeryje ant 
7-to puslapio.

Draugiška 
Jų skelbi-

Kultūros Draugijos
V aidinimas

Sekmadienį, Balandžio 18 
Lietuvių Kultūros Dr-ja stato 
scenoje didelį veikalą, penkių 
veiksmų dramą, “Rytų Pilis”, 
su Lietuvių radio kvarteto dai
nomis. Viskas atsibus Lietu
vių salėje, programo pradžia 5 
vai. vakare, šokiarris gros Jo
no Apanaičio orkestras.

savo darbą. Ji pati pabėgo 
pais į viršų, o Rudbalis 
prie durų papjautas. Du 
rai dar matė Rudbalį bėgtelint 
ant šaligatvio ir sugriunant, o 
užpuoliką pabėgant.

Šimkienė sako kad tas užpuo
likas nepaleisdamas kabinosi 
prie jos ir kalbino tekėti už jo, 
bet ji vis atsisakydavo.

Prieš septynis mėnesius, sa
kė ji policijai, ji buvo paėmus 
tą vyrą pas save ant kambario 
ir nuo to jis į ją įsimylėjo. Jis 
yra bedarbis ir dirbo prie vie
šų darbų, kaip buvo ir nužudy
tasis, Antanas Rudbalis.

Policija sulaikė Šimkienės nu
sakytą vyrą, kurio vardas pa
duodama Alex Chessman, 43 
m., nuo 1419 E. 25 st. Jis kal
tinamas pirmo laipsnio žudys- 
tėje. Chessman užsigina nie
ko nežinąs apie tą žudystę.

tre- 
liko 
vy-

Didelis Moterų Ratelio 
V akaras

HAVE you ever read or heard a 
certain subject or perhaps a phrase 
that recalled to mind, some old- 

nursery rhyme, you \vere 
in your childhood days, (if 

out of them)? 
you get these 
day, week or

time 
taught 
you’re 
mate, 
every 
but occasionally.

I haven’t had any of these balmy 
brain teasers myself, till last week 
when I chanced to read what an
other punk wrote in the Forum. 
You guessed it, ‘twas the Shadow, 
calling this honorable person, a 
lazy lout. Imagine that!

1 don’t inti- 
brainstorms 

even month,

Oh, you want to know what rhyme 
came to my mind, do you? It was 
really a very goofy thought — but 
I suppose you weren’t expecting 
much of anything else, so it went 
like this . . . ‘Tis just a ditty 
about Old King Cole, 
merry old soul who 
pipe and called for his bowl, 
called for his fiddlers three. — 
my interpretation is

Lietuvių Moterų Ratelis tu
rės šokių ir kortavimo vakarą 
šeštadienį, Balandžio-April 18, 
Lietuvių salėje, šokiams gros 
Jono Apanaičio orkestras.

P-lės Helen ir Alvina Baltru
konytės padovanojo 32 šmotų 
lėkščių setą įžangos dovanai. 
Prie to bus visokių įvairumų, 
bus “pole dance”, už kurį do-| 
vaną paskyrė poni Zubinienė ir 
p-lė Zubiniutė; kitą specialę 
dovaną davė p-lė Ann Ander
son ; poni T. šimkunienė atve
ža savo ūkio produktų, o dova
nas kortuotojams prie kiekvie
no stalo suaukavo Ratelio na
rės.

Šio parengimo komisiją su
daro Marė Mišeikienė, Adele 
Vilčinskienė ir Helen Baltru
konytė.

Įžanga į vakarą tik 25c. Pra
džia 7:30 vai.

Lietuvių Moterų Ratelis yra 
veikli organizacija, nuolat pri
sideda prie įvairiu kultūrinių 
reikalų parėmimo, ir jo paren
gimai visada buna smagus.

Daugiau vietinių žinių 
ant 7-to pusi.

you know that 
called for his 

and 
_____ — Only
thus:

Old K. J.M. was a lazy 
And a lazy old lout was

He called for his pen 
called for his ink, 

And he called for his 
cher-back-e-e.

old 
he, 
and

lout

can

he

But Frances Urbsitis knows where 
her pain has been for several days, 
eh, Frances? . No, doesn’t 
■pear she got it from talking too 
much, simply happened to become 
afflicted with Tonsilitis. Maybe 
think she wasn’t happy when 
attending physician, Dr. Vitkus', 
— case dismissed.
DON’T BE SURPRISED —

Next time you bump or bounce 
into Pete Skukas, don’t be alarmed 
if he pulls some tough jokes on 
you. Nossir, cur Petras is right up 
thar with the best of them, now. 
Been atraveling . . . Lorain, Shelby, 
Lima. Youngstown, etc., you know 
the jokes a traveling salesman ac
quires,
JUST

How 
having 
the seat 
and you 
do it, 
least no one told me so to my face) 
but you will be, if you don’t reserve 
Sunday, April 26th! What’s cornin’ 
off? Look at the ad at the bottom 
or should I say in the middle of 
this section. No, I’m not trying to 
build anything up — merely telling 
you that April Fool’s Day is over 
and if you don't want people to 
think you’re still playing jokes, 
and on yourself, you’ll be

you 
her 

said

£■0 don’t beastounde d.
A TIP —
would you like to go around 
people kick you, right 

of vour breeches . 
actually asked them 

Nope, I’m not nutty,

in

to
(at

thar....

of

Sounds half-baked, no sense, 
so does the nursery rhyme, so 
that both have been put in print, 
it should make one complete idea, 
so there.

but 
now

CIRCLE 
CARD

Circle is

piece General Motors Symphony Or
chestra conducted by Erno Rapee 
in the program to be broadcast by 
the nation-wide hook-up of 66 NBC 
WEAF 
and 11 
19.

network stations between 10 
P. M., EST, Sunday, April

Fragments from Lithua-

dis-

YOUNGSTOWN (tada am 
Litkunnia i

GET THE DRIFT? —
Madam Barbora Darlys the second 

most beautiful Lithuanian woman in 
the world is coming to Cleveland, 
for the SLA Concert and Convention. 
You always understood her co oe .he 
most beautiful woman, second to 
none. Banish that thought, she is 
the most charming looking lady, 

r I alright, that is after you and you 
and you. Making her second, tell 
the truth now, many times after 
making-up you look yourself over 
and think there’s none better. (Ain’t) 
it?
COMES TO LIGHT —

If you have, or in the future 
will meet up with the Lucas girls, 
the ones from the village, pawdon 

city of Youngstown, you’ll 
they have much wit and

■ about themselves. The sec- 
: out . . . they read “Es- 

This information is from

me, i 
notice 
humor 
ret is 
quire”, 
a dyed in the wool source, ‘course 
there’s no denying that the maga
zine is mailed to brolai Gusty. 
But ask him if it isn’t all thumbed 
and cut up when he first lays hands 
on it.
MY OPERATION —

Lily Gudas has just fully recover
ed from an appendix operation, and 
is she glad, 
and glad that she’ll 
brag to all her friends 
operation. ‘Course she 
showing vou where, how 
think of that silly.

Glad, that it’s over 
be ably to 

about 
won’t 
could

her 
be 

you

Alvina Bal- 
a 32 piece 
door prize.

LITHUANIAN WOMEN’S
HOLDS DANCE AND 

PARTY
The Lithuanian Women’s

holding a Dance and Card Party, 
Saturday Evening, April 18th, at 
the Lithuanian Hall. Aponaitis’ Or
chestra is furnishing the music. Ad
mission price is 25c.

The Misses Helen and 
trukonis have donated 
set of dishes for the
Novel features, as added attractions 
will be a pole dance, prizes for which 
are being donated bv Mrs. and Miss 
Zubin; another special prize is be
ing offered by Miss Ann Anderson; 
and an auction has been arranged 
by Mrs. T. Shimkunas. Club mem
bers have donated prizes for card 
games.

The committee in charge of the 
dance consist of Mrs. Mary Mischik, 
Mrs. Adele Vilčinskas and Miss 
Helen Baltrukonis.

The 
in the 
erously 
causes 
proved 
joyable.

Lithuanian Women’s Circle, 
past, have contributed gen- 
to many cultural and worthy 
and their gatherings have 
to be entertaining and cn-

LITHUANIAN GIRL WINS 
THRILL OF A LIFETIME!

Anna Kaskat, contralto, and Ar
thur Carron, tenor, widely proclaim
ed prize-winners of the rgeent ser
ies of Metropolitan Operai auditions 
and now members of that illustrious 
opera company, will reap the first 
fruits following their victory, next 
Sunday night when both will appear 
ns soloists on the General Motors' 
Concerts program.

Miss Kaskas and Mr. Carton will 
sing solos and a duet with the 70

nian Folklore
By P. W. URBAN

When Harvey proclaimed his 
covery of the circulation of the blood
he proclaimed nothing new, but what 
the Lithuanians and the Brahmans 
had knowledge of from great an
tiquity. One is certainly astonish
ed how rigidly the idea of the cir
culation of the blood is' fixed in the 
Lithuanian language. All such 
phrases as these — kraujas teka 
gyslose, kraujas teka širdies plaka
mas, kraujas vaikšto, nevaikšto — 
clearly point out that the Lithuan
ians had knowledge of the blood’s 
circulation in a body.

There is a bit of psychological 
curiosity Extant among the Lith
uanians which is quite interesting. 
The proverb — Vargas migina; lo
bis budina, poverty makes one sleepy 
while riches keeps one awake, has 
in it a bit of irrefutable 
truth. When the ancient 
ians prayed they asked 
neither poverty nor riches, 
erty hampers, while riches 
vargas kankina; lobis į kerėja, 
the question now is, which of the 
two originated first — the prayer 
or

Dear Mr. Pinch-hitter,

You may not know it but you 
have a silent admirer. For some 
months I have been studying your 
personality and character through 
your newspaper work and find them 
highly recommendable, 
what 
Love 
a Q. 
have 
make 
stand 
before you in

To prove that you and I could 
live in the state of connubial bliss 
very satisfactorily.

You have 
I class as a scientific mind, 

like all scientific problems has 
E. D. although you may not 
been aware of this fact. To 
it easier for you to under- 
my proposition I will set it 

a scientific manner.

ARGUMENTS
You have a large vocabulary as 

proved by your column.
I am also fond of big words. 

For example — (a) concupiscence 
| condition of love, (b) to osculate— 
to kiss.

psychical 
Lithuan- 
God for 
for pov- 
enervate 

But

a poetic 
that song

soul which 
“The Thrill

tendency, I

KM Supę
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originated first 
the proverb ?

I Often Wonder
By NADAS RASTENIS 

often wonder how and why 
Some mortals manage to “get 
Through their void lives on sordid 

lie
Without an outward blush ?

Why those who know a lie’s a lie, 
When useless rascal winks his eye, 
Refrain from protest or reply, 

Forsake the truth in hush ?
I often wonder how a knave
Can lie, yet be composed and brave, 
And make the honest people slave 

For his dishonest end ?
Why those who labor, ,toil and cave, 
In discontentment loudly rave, 
Yet lend anon che lying knave

Their tired helping hand?

I
by’

ARRIVED!
Mr. and Mrs. (Hank and Frances) 

Ilollish regret that they could not 
answer personally all Easter Greet
ings, the reason was, the arrival 
of a charming little model named 
Martin Matthew, April 6th at 7:38 
P. M.. St. Thomas Hospital.

SPECIFICATIONS . ............ *
pounds 4 oz. 
Free
ing, .
blue lamps, body color, delightful 
pink, travels nicely wet or dry. 
Now on display at 260 The Brook
lands, Akron, Ohio.

F. O. B. money couldn’t buy it, 
operatic tenor practices mostly at 
night.

Weight 8 
Fully eouipped with 

Squealing, Automatic Feed- 
seldom needs oil. Sparkling

a poetic 
as an example:

You have 
shone through 
of a Kiss.”

I too, have 
give you this

I know a guy named Pinch-hitter 
He has my heart all a twitter.
You belong to that noble class 

of humans known as1 columnists.
I also contribute my 

to literature.
You would no longer 

by undesireable females, 
der my wing you would be safe 
even from such sirens as Greta 
Garbo and Mae West. V.J.B. is a 
good example of what these women 
can do to a poetic soul.

I would no longer be in. fear of 
dying an old maid. My endeavor 
such as these would cease and I 
would be saved from such a fate as 
a marriage to Sappo.

You would benefit by marrying 
me.

I would have a man.
Q. E. D.

I hope that I have been able to 
convince you that love is' a science 
worthy of your attention. Please 
let me know by return mail the 
date for the wedding so that I can 
get my trousseau ready.

The Shadow.

humble bit

be harried
Once un

Please

DR. VINCENT
OPASKAR

]) E N T 1 S T A S

6402 St. Clair Ave.
Telefonas HEnderson 1114

Ofiso valandos 
!) iki 12; 1 iki 5 po pietų 

6 iki 8 vak.

mis 
kius

d..

JAU STATOMA KITAS K. S. KARPIAUS VIEKALAS

GEGUŽINE
Smagus, juokingas, ir kartu graudingas veikalas, 
su pritaikytomis gražiomis Lietuviškomis daino

DA
8 DARB

Plieno ir

H pur 
rip pas 
ik Pa

KMiobilii 
iškeliam 

[ Bails: 
į e ir

ažinki 
ibis 
ųibėgi

Jjsusipr 
in Franc 
nites s 
lirovėji 
i

Amerik< 
ni, Atsb 
a gauti J 
rimą skii 
Im reikal 
mos ture 
dolari ir 
kuri noi 
pinigų 1

LIETUVOJEV

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

VEIKALE INE1NA LAUŽO KURIN1MAS, CHORO IR SOLO DAINOS, ir MAŽAMEČIU IR SUAUGUSIO JAUNIMO ŠOKIAI

Sekm. Balandžio-April 26
Programas prasidės lygiai 5:30 v. vak Lietuvių

VEIKIANTI ASMENYS
Svečiai iš Amerikos:

Ona, mokytoja iš Amerikos .....................
Marė Braš<kienė jos motina .......................
Calls Butkus, senbernis iš Amerikos ........
Pyteris, baigęs kolegiją jaunuolis ...........
Maikis, Pyterio draugas ............................

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

Šokiams gros Jono Apanaičio Orkestras.

. Alvina S. Luiza 
Louise Banionienė 

.. . V. P. Banionis
.... Petras Luiza 
Jurgis Kazlauskas

........ Sofia Kane
Marcelinas Žitkus

Marė Dovidaitienė

Šokiams įžanga 25c.

Prigėrė

Ohio va

Angli
New Y 
kietos 
unijos

Į kasykli 
į jas alg. 

kai par 
ninkama 

rhininl 
iką j( 
išvac 

tęsias

iivui apv. 
h vyrai.

Kitoje i 
upės 

iė šeši žu

Įžanga: 35c., keletas vietų bus po 50c

Clevelan 
® stočių 
jos narių 
mdarbdai 
šlavimus 
!»sąlygų. 
Sos. algų

Lietuvos mokytoja .................
Pranas, Universiteto studentas
Agnieška, senmergė ...............
Katrė, čalio Butkaus motina . .

° Jonas, Lietuvos jaunuolis . . . .
Stasys, jaunuolis .....................
Vincukas .................................
Teklytė, jaunuolė .................

Anelytė .....................................

Adelaide Miliauskaitė 
...... Ignas Visockis 

. .. . Julė Balčiūnienė 

........ Marė Mišeikienė 

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

....... Albertas Juška 

.... Florence Alekna

miOM

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

Muzikos vedėjas — Aldona Wilkeliene.

Daug brangių dovanų p rie įžangos tikieto atsilankiusiems.

is indu
4,696 

Ireikalavi 
Viso per 

inius, 
tao dai 
' darbini

Ispanijoje
^joje, 'su 
^bsių.


