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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ANGLIAKASIAI TAI
KOSI

New Yorke, angliakasių 
unijos viršininkų tarybose 
su kasyklų operatoriais, 
Kovo 30 d. paaiškėjo kad 
angliakasių atstovai sutin
ka atmesti kitus savo rei
kalavimus, tik nori iškovo
ti daugiau mokesties.

Derybos eina už 50c die
nai mokesčio daugiau.

Su Balandžio 1 d. turi 
prasidėti nauja darbininkų 
sutartis su darbdaviais.

STREIKAI TAIKOMI
Streikai, kuriuose perei

tą savaitę nedirbo 150,000 
darbininkų, mažėja. Vieto
mis streikai baigiami, su
taikomi.

Iš New Yorko praneša 
apie susitaikymą “5 ir 10 
centų” krautuvių tarnauto
jų streike.

Mass., Conn.., ir Ohio 
valstijose Albrow avalų iš- 
odų darbininkų streikas 
baigėsi.

Detroite dirbama prieiti 
prie" autiMKtiAios' sutarfiės"' 
Chrysler automotivų strei
ką pabaigus. Streikavo j 
80,000 darbininkų.

Middletown, Ohio. —Di
delė plieno ir geležies plot- 
vių išdirbystė, American 
Rolling Mill Co., praneša 
jog didinimui savo išdirby
stės skiria $12,260,000.

Sustreikavo. Covington, 
W. Va. — Sustreikavo apie 
1,300 darbininkų rayon au- 
dinyčioje dėl priėmimo Į 
darbą neunijistų.

Planuoja bedarbių sura
šą. Suv. Valstijų Komer
cijos Departmentas prašo 
Kongreso skirti 15 milijo
nų dolarių pravedimui ša
lyj bedarbių surašo. Reika
linga busią apie 25,000 su- 
rašytojų.

Vaikų darbo įstatymui 
greituoju Įvesti Amerikoje 
viltys sumažėjo, kai šiose 
dienose dvi ar trys valsti
jos tą bilių atmetė, palik
damos išnaujo pakelti ka
da vėliau. Padaryti Įsta
tymu reikia 36 valstijų iš 
48 užgyrimo.

Miško kirtimo industri
joje Oregon ir Washing- 
ton valstijose gręsia strei
ku 65,000 darbininkų. Rei
kalauja 10c valandai dau
giau mokesties.

Audimo industrijos dar
bininkams Naujojoj Ang
lijoj ir pietinėse valstijose 
su Kovo 29 diena pakelta 
mokestys 10 nuoš.

John’ L. Lewis rūpinasi 
suorganizavimu Į uniją ir 
audėjų, kurių visoje šaly
je yra apie 1,250,000.

Baltimore, Md. — Glenn
L. Martin lėktuvų dirbtu
vė gavo iš Argentinos vy
riausybės $4.300,000 užsa
kymą kariškiems lėktu
vams.

Puikus Vytauto Didžiojo Muzejus Kaune, vanotas Lietuvai Laisvės Varpas, o viduje
išstatytas visuomenės aukomis. Kairėje matosi Lietuvos Laisvės paminklas.
bokštas, kuriaręe kabo Amerikiečių pado- Tsb.

Kipras Petrauskas Dainuos
per Radio Bal. 12 d.

RADIO CITY, N. Y. — 
Balandžio 12 d., pirmadie
nį po pietų, nuo 3 iki 4 v., 
ĖST., per NBC-Red Net- 
work bus duodamas radio 
programas iš Kauno, pra
neša National Broadcast
ing Company.

Programą sudarys Lie
tuvos operos artistai. Vie
nas iš žymiausių muzikalių 
dalykų bus Mikalojaus K. 
čiurlionies tonų poema —

POPIEŽIUS APSI
VERKĖ PER VE

LYKAS

Vatikano Miestas, Kovo 
28 d. — Velykų dieną, Šv. 
Petro bazilikos aikštėj su
sirinkusius apie 150,000 ti
kinčiųjų, silpnas popiežius 
palaimino. Nešamas pon- 
tifikaliam soste, jis apsi
verkė žiūrėdamas Į minią.

Rusijos valdžia susirūpi
no dėl suvėluoto šio pava
sario pietų šalies laukų ap
dirbimo. Nežiūrint viso
kių raginimų, liko dar 315 
milijonų akrų nepradėta.

GABENS atgal kaulus. 
Edinburgh, Škotija. —Vie
na turtuolė prieš kelis me
tus parsivežė iš Egipto fa
raonų kapų kelis kaulelius. 
Nuo to, sako, prasidėjo vi
sokios nelaimės jų namuo
se. Prašalinimui to “užkei
kimo” ji -pati pasiryžo ke
liauti į Egiptą ir vežti pa
dėti tuos kaulus atgal iš 
kur paėmė.

Nužudė tris vaikus. Au
rora, III. — Po Velykinių 
pamaldų, parėjus motina 
pasmaugė tris savo maža
mečius vaikučius ir pati 
pasikorė. Paliko raštelį pa
sakantį tai padarius kad 
jos vyras nenupirko jiems 
nieko Velykų dovanų.

Vineland, N. J., tėvas 
per Velykas peršovė savo 
du jaunus vaikus ir pats 
nusišovė.

Tarp popiežiaus ir Vo
kietijos nazių kilo nauji 
nesusipratimai. Popiežius 
kaltina Vokiečius sulaužius 
sutartį su Vatikanu dėl 
katalikų bažnyčios Vokie
tijoje.

“Jura”. Programas prasi
dės su Juozo Gruodžio po- 
puliariška Lietuviškų šo
kių muzika.

Choras sudainuos dalis 
iš Lietuviškos operos “Ša
rūnas”, iš J. Karnavičiaus 
operos “Gražina”, iš Anta
no Račiūno operos “Trys 
Talismanai”.

Solistai dainuos: Anta
nas Sodeika ir Kipras Pet
rauskas, pažymiausias Lie
tuvos operos tenoras.

Mainosi Laikai — ir 
Teismo Nuomonė

Washington. — Aukš- 
čiausis Teismas Kovo 29 d.‘ 
pakeitė savo 1923 metais 
padarytą sprendimą, kuris 
nuo to laiko stovėjo kelyje 
valstijoms reguliuoti mini
mum algas ir darbo sąly
gas.

Kovo 29 d. Aukš. Teis
mui patiekta apeliacija iš
spręsti ar konstitucinė yra 
bedarbės apdraudos provi- 
zija.

S u i m tas padeginėtojas. 
Lynn, Mass. — Policija su
laikė 26 metų vaikiną, ku
ris prisipažino padegęs čia 
virš 30 namų.

ISPANIJOJE
Kairieji Laimėjo Viena

me Fronte; Sukilėliai 
Pagavo Daug Jų 

Amunicijos

Madridas, Kovo 30. d.— 
Pietuose nuo Madrido kai
rieji praneša užėmę dvi su
kilėlių pozicijas, kas yra 
antras laimėjimas dviejų 
savaičių bėgiu. Mušis tę
sėsi keturias dienas.

Abi pusės skelbia kad jų 
priešų eilėse prasidėjo ka
reivių sukilimai.

Madrido gynėjai skelbė 
laimėję trimis pusėmis ap
link Madridą, bet sukilėliai 
tą užginčija.

Madride kairiesiems be
sidžiaugiant žiniomis apie 
jų pusės laimėjimą, sukilė
lių lėktuvai vėl užpuolė 
miestą numesdami daugy
bę bombų.

Lijalistai pasiryžę pra
dėti bombarduoti sukilėlių

JAPONIJOJE Kovo 31 
dieną sugriuvo ministerių 
kabinetas, kuris vos nese
nai susidarė. Tariama da
ryti Japonijos seimo rinki
mus Balandžio 30 d.-

ANGLIJA prašo Indijos, 
kovotojo Gandhi pasirūpin
ti sulaikyti tenaitinius gy
ventojus nuo galimų kilti 
riaušių ir naujo sukilimo 
reikalauti laisvės. Anglija 
davė vieiict*.Aai Indijos 
valstijų pusiau nepriklau
somybę. Bijo kad to pa
sekmėje neprasidėtų visuo
tinas bruzdėjimas už visiš
ką atsiliuosavimą.

Europoje išėjo aikštėn 
romansas tarp Italijos dik
tatoriaus Mussolinio ir tū
los Prancūzės. Ta Pran
cūzė peršovė Prancūzijos 
ambasadorių Italijai, kal
tindama jį Už suardymą 
jos romanso su Mussoliniu. 
Mussolini jos atsikratė kai 
jam buvo pranešta buk ji 
špiegauja.

Vokietijoj, nazių vyriau
sybė išleido ūkininkams 
griežtą pagrasinimą kad 
nebandytų mažinti laukų 
derlių ir sunkinti šalies iš
silaikymą. Jeigu kurie tą 
padarytų, jų ūkės gali bū
ti atimtos.

laikomus pajūrio miestus. 
Jie turi likusius keletą ka
riškų laivų. Sukilėliai nu
skandino arba paėmė 30 
valdžios laivų.

Gen. Franco taip pat įsa
kė organizuoti laivus mū
šiams vandenuose.

Kovo 29 d. sukilėliai su
griebė arti 50,000 tonų ka
ro medegos, lojalistų pirk
tos.

Sukilėliai praneša kad 
per Prancūzijos rubežių į 
Ispaniją atvyko 800 kairių
jų iš Amerikos stoti Į rau
donųjų eiles.

Paskutinės žinios prane
ša kad Ispanų Morokkoje, 
kur eina bruzdėjimas, Ge
nerolas Franco gavo nera
mumui malšinti Etiopų iš 
Italų užgrobtos Etiopijos.* * *

Maskva. — Sovietų or
ganas “Izvestia” vėl užata- 
kavo Italiją už. siuntimą Is
panijon kareivių.

CHICAGOJE MIRĖ DR 
MIKAS BAGDONAS

Chicagoje, per Velykas, Ko
vo 28 d., 11:25 vai. vakare, 
mirė nuo plaučių uždegimo Dr. 
Mikas Bagdonas, Lietuvos Pa
siuntinybės Washingtone sek
retorius, ėjęs Lietuvos konsulo 
pareigas Chicagoje.

Dr. Mikas Bagdonas Lietu
vos Pasiuntnybėje ištarnavo 
apie desėtką metų, ir vis kal
bėjo kad jau jam laikas gryž
ti Lietuvon, nes tiek ilgai išbu- 
buvęs užsienyje, kaip diploma
tinės tarnybos narys, nežino 
pačių apystovų Lietuvoje, ku
rias reikia patirti ten pat vie
toje. Tačiau Lietuvą pamaty
ti daugiau nepavyko.

Ministeriui Balučiui apleidus 
Washingtoną, apie porą metų 
laiko Dr. Bagdonas ėjo minis- 
terio pareigas.

Dr. Bagdonas pereitą rude
nį, Spalių 11 d., dalyvavo Cle
velande Lietuvių Kultūrinio 
Darželio atidarymo iškilmėse 
ir pasipasakojo kad gavo vy
riausybės įsakymą užimti Chi
cagos konsulo A. Kalvaičio 
pareigas, nes jis atšaukiamas 
į Kauną. Sakė, gal bus Chica
goje mėnesį, gal pusę metų.

Už keleto dienų jis ir išvyko 
į Chicagą.

Dr. Bagdonas, kaip praneša

LENKIJOJE DIQELI 
SUMIŠIMAI

Varšava. — Lenkijoj ki
lo visuotinas darbininkų 
streikas su riaušėmis prieš 
Žydus. Darbininkai reika
lauja daugiau mokesties ir 
kaltina Žydus už kainų pa
brangimą.

Užpuldinėja Žydų krau
tuves ir įstaigas. Žydų biz
niai pradėta boikotuoti.

Lenkų valdžia nemoka 
sutvarkyti šalies reikalų, 
už ką turi nukentėti Žydai.

LENKAI SUĖMĖ 40 
i UKRAINIEČIŲ

Varšava. — Lenkai per
sekiodami Ukrainiečius su
ėmė 40 jų vadų, kaltinda
mi už suokalbį atplėšti Vo- 
lyniją nuo Lenkijos.

PABĖGO 70,000 ŽMONIŲ
Iš Vidurinių Valstijų iš

sidangino į Vakarines apie 
70,000 žmonių, kurių ūkės 
tapo sunaikintos sausros.

Maudžurijoj banditų su
kilėlių buris 500 skaičiuje 
užpuolę nužudė 20 Japonų 
kareivių.

POTVINIŲ NUOSTO
LIAI 71 MILIJONAS
Apskaičiuota Ohio upės 

potvinio nuostoliai pereitą 
Sausio mėnesį: eilei miestų 
tos upės slėnyje padaryta 
nuostolių 71 milijonas dol.

Potvinių kontroliavimui 
skyrimu $500,000,000 pini
gų Atstovų Butas Washin- 
gtone rūpinasi gana įtem
ptai, bet yra trukdymų ku
rie tą klausimą svarstyti 
neprileidžia.

Austrija pradeda labiau 
kratytis Hitleristų įtakos 
ir šalina iš valdžios žmo
nes kurie perdaug draugin
gi naziams.

Ir aukso kasėjai negauna 
gana! Grass Valley, Cal. 
— Aukso kasyklų darbinin
kai šioje srityje išreikalavo 
po 50c dienai mokesties 
daugiau. Kasėjai gaus po 
$5.74 dienai, o plovėjai po 
$5.26.

I “Draugas”, susirgo prieš sa
vaitę laiko. Užimtas daugybe 
konsulato reikalų, į savo svei
katą nekreipė dėmesio. Pašau
ktas gydytojas rado jį beser
gant plaučių uždegimu. Norė
ta tuoj vežti į ligoninę, bet jis 
griežtai atsisakė važiuoti, nes, 
girdi, perdaug yra reikalų, ku
riuos ir sirgdamas galėsiąs at
likti. Einant blogyn, nuvež
tas į šv. Kryžiaus ligoninę, o 
ten pasirodė kad nedaug yra 
vilties išgelbėti.

Jo kūnas bus paliktas Chi
cagoje iki gaus iš Lietuvos nu
rodymą ką su juo padaryti: ar 
vežti Lietuvon ar laidoti Chi
cagoje.

Buvo krikščionių partijos 
žmogus, bet tuo nesigyrė ir ne
buvo siaurų pažiūrų. Jis su 
visais gražiai sutarė.

Kun. Ignas Albavičius Chi- 
gavoje yra jo pusbrolis. Lie
tuvoje liko dvi seserys ir du 
broliai.

“Dirva” reiškia didžiausios 
apgailos mirus tokiam prakil
niam Lietuviui, pačiame gra
žiausiame savo amžiuje, kuris 
ištikimai tarnavo savo Tėvy
nei Lietuvai.

Jo pareigas Chicagoje užims 
New Yorko Vice Konsulas P. 
Daužvardis.

Korėjoje, netoli Reisui, 
apvirtus keltui per upę, 
prigėrė 29 žmonės.

AMATU MOKYKLOS 
LIETUVOJE

Kaunas. — Amatų mokyklos 
Lietuvoje buvo pradėtos steig
ti 1919 metais. Išsyk visuo
menė mažai domėjosi amatų 
mokyklomis ir savo vaikus no
riau leisdavo į bendro mokslo 
mokyklas. Tačiau palengva vi
suomenės susidomėjimas ama
tų mokyklomis didėja, o kartu 
didėja ir mokinių skaičius.

1936 metų Rugsėjo 1 d. vi
soje Lietuvoje buvo 7 žemes
nės amatų mokyklos su 418 
mokinių; 11 vidurinių amatų 
mokyklų su -1,546 rųokiniais;
1 aukštesnėj i moterų dailės 
amatų mokykla su 80 mokinių;
2 vidurinės prekybos mokyk
los su 175 mokiniais ir 3 vals
tybiniai amatų kursai su 400 
mokinių. Tuo budu išviso Lie
tuvoje yra 24 amatų mokyk
los su 2,619 mokinių.

Esamos amatų mokyklos tu
ri šiuos skyrius: stalių, karo- 
serijos, dailydžių, minkštų bal
dų, rimorių, metalo apdirbimo, 
elektromonterių, muro staty
bos, technikinės keramikos, 
dailiosios keramikos, kartona
žo, odos puošmenų, tekstilės, 
audimo, nėrimo, siuvimo, kuli
narijos, namų ruošos. Tsb.

LIETUVOJE šiuo metu ei
na 146 periodiniai leidiniai, ku
rių 125 yra leidžiami Kaune, 
o 21 — apskričių miestuose. 
Iš jų, Lietuvių kalba leidžia
mi 115, žydų kalba 13, Rusų 
7, Vokiečių 1, Lenkų 4, Heb
rajų 1 ir Esperanto 1. Dien
raščių yra 16, savaitinių 35, 
mėnesiniij 47. Čia neįskaito
ma Klaipėdos krašto leidiniai.

KAUNO miestas vargsta po 
sunkia našta elektros, kuri la
bai brangiai kaštuoja. Mies
tas padarė sutartį su Belgijos 
firma 1899 metais, kuri pasta
tė elektros stotį ir teikia Kau
nui elektrą. 1922 metais tą 
sutartį Kaunas atnaujino ir ji 
turi tęstis iki 1850 metų. Vi
soje Lietuvoje plačiai kalba
ma apie statymą savo milži
niškos elektros stoties.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

LIETUVOS SEIMAS priėmė 
įstatymą, kuriuo švietimo mi
nisterijai leidžiama steigti vie
šas skaityklas visame krašte. 
Tokios skaityklos jau steigia
mos, ir per dvejus metus nu
matoma jų įsteigti apie 400.

KAUNO miesto savivaldybė 
1936 metais globojo 521 sene
lius. Sausio 1 d. jų buvo 532. 
Globos reikalingų vaikų Sau
sio 1 d. buvo 189.

KAUNE yra daug palaidų 
šunų, kurie gaudomi. Daugy
bę jų paskiau atsiima savinin
kai, bet daug jų nužudoma. 
1936 m. nunuodyta apie 600 
Kaune sugautų šunų, kurių 
tarpe buvo ir pasiutusių.

ŠTAI KAS NAUJO! Tuoj 
po karo, per kelis metus Lie
tuvos ponai turėjo importuo
ti savo namams baldus iš už
sienio. Dabar, Lietuvos kon
sulai užsieniuose pranešė Lie
tuvos užsienio reikalų minis
terijai kad užsienių firmos no- 

Ti Lietuvoje pirkti baldų, kili
mų ir kitų namų įtaisymo dai
ktų. Pamatytumėt kokius pui
kius baldus ir grindims kili
mus dabar Lietuvoje gamina!

ŠIAULIUOSE tapo nugriau
ta stačiatikių cerkvė, kuri il
gus metus Šiauliečius domino. 
Bus statoma nauja moderniš
ka cerkvė. Senoji buvo Mu- 
ravjojo laikų liekana. Toje 
cerkvės vietoje bus įrengtas 
gražus skveras.

40,000 APDRAUSTA. Lie
tuvoje, įvedus darbininkų nuo 
nelaimingų atsitikimų draudi
mą, šiuo metu draudimo ka
soje jau yra suregistruota 40 
tūkstančių apdraustų darbinin
kų. Visos darbavietės turi ap
drausti savo darbininkus, ir 
atsitikime susižeidimo darbe 
darbininkai gauna visą priežiū
rą ir gydymą.

LIETUVA dar pora metų 
atgal sau trąšas žemei, kaula- 
milčius, įsiveždavo iš užsienio. 
Šiandien Lietuva jau savo trą
šas išveža Į užsienį. Maisto 
bendrovės paruoštų kaulamil- 
čių išvežė į Švediją net 100 
tonų.

PERNAI Lietuvoje išparce
liuota 9,063 hektarai žemės. 
Žemės duota nuosavybėn 263 
naujakuriams. Nuo 1919 iki 
1936 metų išparceliuotos že
mės paskirstyta taip: nuosa
vybėn duota 38,295 naujaku
riams — 358,332 ha; 25,576 
mažažemiams — 88,583 ha;
7,871 miestų plecininkams —i 
3,280 ha; 200 parapijų bažny
čioms — 1,593 ha; 492 kapi
nėms — 396 ha; ir 39 priva
čių organizacijų mokykloms, 
prieglaudoms, pieninėms ir tt, 
620 ha.

KAIMO trobesių statyba to
bulinama. Nuo 1929 metų iš 
žemės Ūkio rūmų 6,040 ūki
ninkų gavo 870,325 litų pašal
pos savo trobesių statybai ’ pa
tobulinti. Kaimo statybos ge
rinimo ir sodybų tvarkymo 
klausimais rengiama šimtai pa
skaitų kas metas. Jaunoji 
karta netrukus padarys Lietu
vą gražių kraštu.
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PENNSYLVANI JOJE
i’ —
PITTSBURGH WILKES-BARRE, PA

IMTIKAS JUOZAS KOMA 
RAS LENKIJOJE

KIBIRKŠTYS
RAŠO KRISLAS.

LĖKTUVO KATAS
TROFOJ ŽUVO 

ŽMONIŲ
13

Pitts-Pereitą savaitę prie 
burgho, besiruošiąs aerodrome 
nusileisti pasažierinis lėktuvas 
staiga krito nosia žemyn iš ke
liolikos šimtų pėdų aukščio ir 
jame buvę visi 13 pasažierių 
ir lakūnai vietoje užsimušė.

Tai yra jau trečia tokia di
delė lėktuvų nelaime Pittsbur
gho srityje bėgyje praėjusių 
12 mėnesių laiko, kuriose žu
vo 35 žmonės.

RUOŠIAMASI PRIIM
TI LIETUVOS 

SPORTININKUS

A.
J. Virbickas, K. Le- 
p Dr-jos — E. Rad- 
Baranauskas; Lietu- 
Dr-jos — A. Janule- 

F. Šimkus, J. Rūkas,

SLA. APSKRIČIO SUVAŽIA
VIMAS

SLA. 7-to Apskričio s 
žiavimas buvo sušauktas 
vasario laiku, Kovo 21 d. 
stovų atsilankė nuo 
su valdyba dalyvavo 
vai.

Po visų reguliarių 
apyskaitų pasirodė 
skričio ižde yra suvirs $300. 
Apskrityje pastarais laikais 
santaika yra labai gera, nėra 
jau tų barnių kokie pirmiau 
būdavo.

Nutarta remti į Luzerne 
Apskrities teisėjo vietą Adv. 
Joną S. LopattO, vieną iš se
niausių šios srities advokatų, 
nes jau 30 metų kaip yra S. 
L. A. nariu ir advokatu. Iš
dalinta rezoliucijos Angliškoje 
kalboje, kad visos SLA. kuo
pos pasiųstų ir remtų jo kan
didatūrą Rugsėjo mėnesio no
minacijose.

Antra rezoliucija išnešta pa
dėkoti Supreme Court Justice 
George W. 
ton, 
Lietuvio 
Antano 
apskrities teismas jį 
kaltu, tik Attorney 
Charles J. Margiotti, 
norėjo dėl savo politiškos kar- 

: jeros Lietuvį ir kitus rasti kal
tais, bet nepavyko.

Tai viskas ką SLA. 7-to Ap
skričio suvažiavimas nuveikė.

Nienius.

Maxlev 
už teisingą 

valstijos
Senutte ir

suva-
> pa-

At- 
18 kuopų,
52 atsto-

reikalų ir 
kad Ap-

iš Scran- 
išteisinimą 
policijanto 
kitų, nes 
rado ne- 

Genęral 
Italas,

Amerikos Lietuvių
Juozas Komaras, kuris Pietų 
Amerikoje nugalėjo visus im- 
tikus ir laimėjo to kontinento 
čampionatą, ir išvažiavo Euro
pon, štai kaip rašo “Dirvos” 
redaktoriui:

imtikas

Būdamas Rio de ffaneiro, 
Brazilijoj, gavau nuo .Jūsų lai
šką ir keletą “Dirvos” nume
rių, už ką labai ačiū. Man bu
vo labai reikalingi pasiskaity
ti. Aš pats skaičiau ir savo 
draugams daviau skaityti.

Kaip prašėt kad aš parašy
čiau ką apie Pietų Amerikos 
gyvenimą tai neturėjau laiko, 
buvau užimtas, turėjau važi
nėti iš miesto į miestą su im
tynėmis. Tiek tik galiu pa
stebėti kad važinėjant 
beždžiones po bananų 
karstantis ir bananas 
kuo jos ir maitinasi.

Dabar rašau kelis žodžius iš 
Londono, perplaukęs iš Pietų 
Amerikos į Europą. (Anglijoje 
jau turėjau kelias imtynes, ge
rai sekasi, 
nugalėjau,
žiuosiu į Lenkiją, Varšava.

Būdamas Pietų Amerikoje 
laimėjau čampionatą, gavau 
puikų diržą kaip titulą Pietų 
Amerikoje.

Varšavoj prasidės imtynių 
turnamentas už Europos čam-

mačiau 
medžius 
valgant,

visus savo priešus 
Už kelių dienų va-

LIETUVIŠKAS VA
KARAS WASHING- 

TONE

Aš jiems
Lietuvis.

Lietuviu, 
ir norėjo
Bet mano 

aš neparsiduo-

parodysiu 
Pilsudskis, 

parsidavė 
Lietuvą 
mintys

pionatą. 
kas yra 
būdamas 
Lenkams 
parduoti,
visai kitokios: 
siu ne tik 'Lenkams bet nie
kam. Lietuviai iš Lietuvos 
gali į Lenkiją įvažiuoti, o 

kitos pusės įvažiuosiu.

ne-
aš

iš
jį. ¥ *

Laiškas iš Varsa vos
Kovo 10 d., jau iš Varšavos,

Juozas Komaras rašo:

MICHELSONAS, “Keleivio” 
redaktorius, sakydamas savo 
kalbą Brooklyne, N. Y., bjau
riausia išplūdo Lietuvą ir jos 
valdžią, primesdamas nebūtus 
Žydų persekiojimus ir jiems 
daromus pogromus.

Dabar New Yorke einąs 
donukų žydų laikraštis, 
atkartodamas Michelsono
bą, toj pačioj temoj puola ir Į 
dergia Lietuvos valdžią.

Neveltui seniau Chicagoje 
ėjęs savaitraštis “Lietuva” į- 
rodir.ėjo kad Michelsonas yra Į 
žydas....

Rašau Jums būdamas Lenki
joj, Varšavoj. Manau čia bu-1 
ti apie porą menesių, kol lai- i 
mėsių Europos čampionatą. 
Noriu gauti dar vieną diržą: 
Pietų Amerikos jau turiu, da
bar stengsiuosi gauti Europos, 
o paskui tai turėsiu gauti už 
kokį karalių Europoje....

Lenkai žiuri į mane kaip į 
kokį beždžionę ir rėkia: “To 
przekrew Litwin”, ir mėto į 
mane laike imtynių buteliais į 
ir kitkuo. Gatve praeidami 
keikia į mane 
džiais, rodos kad 
kuo prasikaltęs, 
manęs Lenkiškai
užkeikiu Lietuviškai, 
nu visus savo draugus ir pa
žystamus.

Juozas Komaras,

visokiais žo- 
aš esu jiems 
Kaip jie ant 
tai aš ant jų 

Sveiki-

BALTIMORF, ffi.

rau-
lyg

kal-

“KELEIVIS” bando ironiš- 
niškai pasityčioti kad Lietuvos 
tautininkų partijoje yra 12,900 
narių, ir sako: “Ir šita sauje
lė žmonių karo stovio pagalba 
valdo apie 2,000,000 gyvento
jų-”

Čia nėra nieko tokio bai
saus kaip žydbernis “Keleivis” 
bando nupiešti. Tegul “Kelei
vis” palygina sau artimą Sta
lino kliką, kur nepilnas milijo
nas komunistų su durtuvų ir 
švino pagalba valdo 190 mili
jonų gyventojų.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

MIRTIS PAĖMĖ DU SPAUSTUVNINKUS IR 
VIENĄ SPAUDOS PLATINTOJĄ

i

MONTREALO Lietuviai at
einanti rudenį, kaip praneša 
“Vienybė”, pradės leisti vidu
rinės srovės laikraštį. Tai 
džiuginanti žinia. Toks laik
raštis Kanados Lietuviams jau 
senai reikalingas. Suvienytų 
Valstijų Lietuviai turėti] Mon- 
trealiečius paremti.

Pittsburgho Lietuviai ren
giasi gražiai priimti Lietuvos 
sportininkus, kurie atvyks čia 
Liepos 27 ir 28 d. Pasitarus 
būreliui veikėjų vadovaujant 
P. Pivaronui, atsišaukta Į vie
tos Lietuvių didesnes draugi
jas kad prisiųsti] atstovus pa
sitarimui tuo reikalu, Susi
rinkimas įvyko Kovo 23 d., L. 
P. K. salėje, kur dalyvavo šie 
atstovai; A. L. T. Sandaros— 
P. Pivaronas, P. Marmokas, J. 
Kuizinas; ,L M, Dr-jos — 
Lelionis, 
liušis; L. 
gius, J. 
vos Sūnų 
vičius,
Lietuvių Balsuotojų Lygos •— 
Adv. E. Schultz, J. Naraus- 
kas, J. Bernotas; Lietuvių Vai
zbos Buto — J. Vaišnoras, J;j 
Tamkevičius, J. žfiųtskas: Lie
tuvių Studentų Klubo — p. 
žaleduonis, .H. Sakai. D. Rem- 
sik; SLA. 40 kuopos — K. 
Šinkūnas, A. Kavaliauskas; S. 
L. A. 95 kuopos —- J. Maslom- 
skas; A. P. L. A. 59 kuopos— 
S. Orda, M. Urmoniųtė ir J. 
Gasiunas. Keletas dalyvavo ir 
ne atstovais būdami.

P. Pivaronui paaiškinus tik
slą ir ką mes Pittsburghieeiai 
turėsim atlikti priimdami Lie
tuvos Sportininkus, J. Gasiu
nas tuoj pašoka siūlydamas re
zoliuciją pasmerkti Lietuvos 
valdžią, turbut ir sportininkus 
drauge. Bet beveik 
šiai nutarta kad jokia 
nebūtų maišoma šiame 
nes sporte politikos 
mums visai neapeina 
pakraipos Lietuvos 
kai yra.

Tuoj imta rinkti Sportinin
kų sutikimo komiteto valdyba. 
Pirmininku išrinkta Adv. E. 
Schultz, pirmu vice pirmininku
J. Baranauskas, antru P. Pi
varonas ; sekretorium studen
tas H. Sakai, antru sekreto
rium J. Virbickas; iždininku
K. Šinkūnas; iždo globėjais A. 
Janulevičius, J. Dugen ir J. Ži
linskas.

Priėmimo komisija: p-lė Ž:i- 
leduonytė, Miller, J. Vaikini 
ras, J. Rūkas, D. Remsik, A 
Marčiulaitis ir S. Si mana v - 
čius. Spaudos komisija: J. 
Virbickas, J. Vaišnorus, Katrė 
Miller, H. Sakai ir S. Bakanas.

Programo komisiją nutarta 
rinkti sekančiame' posėdyje, 
Balandžio 20 d., L. P. salėje. 

Todėl kurios draugijos ar 
pavieniai norėtų prisidėti prie 
Lietuvos sportininku priėmimo 
darbo širdingai kviečiami, ypa
tingai tokie kurie užsiima ko
kiu nors sportu arba pirmiau 
veikė sporto šakoje.

Juozas Virbickas.

KASYKLOS SPROGI
ME UŽMUŠTA 9 

DARBININKAI

DUBOIS.Pa. — Kovo128 d. 
angliakasykloje 
mas, kuriame 
darbininkai.

Gelbėtojams
klą jieškoti žuvusiųjų, 
antras sprogimas, 
mušta keturi darbininkai.

ištiko 
užmušta

sprogi- 
penki

kasy- 
įvyko 

ir vėl

nuėjus į

už-

vienbal- 
politika 
reikale, 

nėra ir 
kokios

sportinin-

i

LAIMĖJO. W. Leechburge 
ir Brackenridge, Pa.. Kovo 25 
d. sustreikavo 6000 Allegheny 
Plieno kompanijos darbininkų 
ir po dviejų valandų streiko, 
laimėję savo reikalavimus, su- 
gryžo dirbti.

Jonės & Laughlin Plieno iš
dirbystės darbininkai, Aliųuip- 
pa, Pa'., pareikalavo mokesties 
$6 dienai vietoj dabar gauna
mų $5.

John L. Levis, C. I. O. va
das, atsišaukė į 40 paskiru 
plieno išdirbysčiti Pittsburgho 
srityje, kviesdamas jas pasi
rašyti sutartis su plieno dar
bininkų organizavimo komite
tu.

Lewis savo kvietime ragino 
tas išdirbystės pasekti United 
Statęs Plieno korporaciją ir 18 
kitų nepriklausomų išdirbys- 
čių.

Tos paskiros plieno dirbtu -j 
vės užlaiko virš 300,000 dar
bininkų.

SERGA CHICAG1ETIS. 
VINCAS M. RINKS

Šiuomi pranešu visiems gi
minėms, draugams ir pažysta
miems kad Chicagoje serga ir 
guli St. Elizabeth Ligoninėje 
(mano priežiūroj) Vincas M. 
Rinks. Gaila kad p. Rinks petį j 
kių mėnesių laikotarpyje jau į 
trečiu atveju pateko ligoninėn ’ 
ir ]ierkentė dvi skaudžias opo 
racijas. Prieš keletą dienų li
gonis buvo visai nusilpęs, 
dabar gerėja, tikimės kad 
kui

bet 
lai-

“DIRVOS” AGENTAS
Conn. valstijoje “Dirvos” pre į 

numeratas užrašo žinomas tau j 
tininkas Jonas Tareila, kreipki- ' 
tės prie jo.

JONAS TAREILA
826 Bank Street
JVaterbury, Conn. i

bėgant pasveiks.
Miss L. Jodwalis,
St. Elizabeth Hospital, 

1431 N. Claremont avė. 
Chicago, .111.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Dayton?

534 Michigan Avė. Dayton, 0.
I

JONAS KERDIEJUS, vidur
amžis, mirė Kovo 21 d., So. 
Boston, Mass., po operica- 
jos. Jonas Kerdiejus turėjo 
savo spaustuvę ir prie to 
platino Lietuviškus sieninius 
kalendorius. Jis mėgo raši
nėti Lietuviškiems tautiš
kiems laikraščiams ir dar
bavosi kultūrinėse ir pašal- 
pinėse organizacijose.
Liko du jaunamečiai vaikai, 
jo žmona mirė 1936 m. pa
vasarį.

MIKAS ALYTA, 67 m. am
žiaus, mirė Kovo 22 d., Wa- 
terbury, Conn. Mikas gimė 
1870 metais, Trilaukyje, Pa
jevonio parap., Suvalkijoje. 
Amerikon atvyko 1884 me
tais, taigi čia išgyveno jau 
54 metus. Wąterburyje iš
gyveno apie 27 metus. Pa
liko duktė, Aldona. Velionis 
buvo iš ankstyvųjų Lietuvių 
ateivių veteranų darbuoto
jų. Waterburyje turėjo sa
vo spaustuvę.

RUNKEVICIUS Pranas, mirė 
Vasario 24, Wilkes-Barre, 
Pa.

LUKOŠEVIČIENĖ Katrė, mi
rus Vasario mėn., Mahanoy 
City, Pa. Ten pat ir gimus.

PUžAUSKIENĖ Anastazija 
po tėvais Satkauskaitė, mirė 
Vasario 21, Chicagoje, su
laukus pusės amžiaus. Ki
lus Kėdainių aps., Čekiškės 
par., Lebedžių k. Ameriko
je išgyveno 24 metus.

TERVAINIS Antanas, mirė 30 
d. Sausio, Kewanee, Ilinois. 
Gimęs Tauragės ap., Gaurės 
par., Platkepurių kaime.

MILDAŽIENĖ Marė, mirė Va
sario mėn. Wilkes- Barre, 
Pa.

AKSOMAITIS Juozas, mirė 
Vasario meni. Wilkes-Barre, 
Pa.

STRECKIS Petras, 59 metų, 
mirė Vasario 28 d., Chica
goje. Gimęs Telšių ap., Luo
kės par. Amerikoje išgyve
no 38 metus.

LOBIKIS Jurgis, mirė Vasa
rio 28 d., Chicagoje, sulau
kęs pusės amžiaus. Gimęs 
Suvalkų g., Sasnavos par.

AGIURKIS Jonas, mirė Vasa
rio 27 d., Edvvardsville, Pa. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

PALIUCIENĖ Agota, mirė 28 
Vasario, Pittsburgh, Pa.

ŠOBLIAUSKAS Steponas, mi
rė Vas. 17 d. Pittsburgh, Pa.

LEVANIENĖ Aleksandra, mi
rė Vasario 20, Pittsburgh, 
Pa. 41 metų amžiaus.

PRANAITIS Aleksandras mi
rė Jersey City, N. J., pas
kutinėmis dienomis Vasario 
mėnesio.

KATKUS Jonas A., 50 metų, 
mirė Kovo 25, Pittsburgh, 
Pa., palaidotas š. Kazimiero 
kapinėse. Paliko žmona, su
nus 20 metų, ir duktė 24 m. 
Velionis paėjo iš Žemaitijos. 
Seniau mėgo platinti Lietu
višką spaudą, knygas, laik
raščius.

RUSIENĖ Jieva, 50 metų, mi
rė Utica, N. Y. Paliko vy
ras, Juozas, ir dvi dukterys.

BANDŽUNAS Juozas, 36 me
tų, mirė Sausio 14, Utica, 
N. Y. Paliko žmoną, sūnų 
ir dukterį.

SADAUSKAS Jurgis, mirė 
paskutinėmis dienomis Va
sario, Jersey City, N. J.

SAMNICKAS Jurgis mirė pas
kutinėmis dienomis Vasario, 
Custer, Mich. 79 metų.

BAGDŽIUNAS Juozas, mirė 
pirmomis dienomis Kovo m. 
Utica, N. Y.

MOLI ŪSIENĖ, mirė Kovo 4 d. 
Mahanoy City, Pa. Ameri
koj išgyveno 26 metus.

AUKŠTAKALNIS Jokūbas mi
rė pirmomis dienomis Ko
vo, Shenandoah, Pa.

MIKALONIS Alekas, mirė Ko
vo pirmomis dienomis, Wil- 
kes-Barre, Pa.

AN ALE VICIUS Vincas, mirė 
Kovo mėn., Miners Mills, 
Pa. Buvo 60 metų.

KARPINSK1ENĖ Rožė, 63 m-, 
mirė Kovo mėn., Inkerman, 
Pa.

WASHINGTON, D. C. — 
Penktadienio vakare, Balan- 

| džio 2 d.,Ačia gyvuojančiai ma
žai' Lietuvių kolonijai,, suren
giama Lietuviškas Vakaras.

Rengimu rūpinasi L. J. Esu 
nas, įsteigėjas ir buvęs pirmu
tinis Lietuvių 'Drftitgnos Wa- 

? shingtone pirmininkas, panau
dodamas progą “Dirvos” re
daktoriaus atsilankymo sosti
nėje ir sutaręs su broliais Mo
tuzais, kurie sutiko atvykti ir 
parodyti čionaitiniams Lietu
viams Lietuvos filmas. .“Dir
vos” redaktorius p. Karpiui- 
padarys pranešimą apie Cleve
lando Lietuvių Kulturinį Dar
želį.

■ Tas Lietuviškas vakaras ap
sibus Katalikų Upiversiteto 
Muz ikalė j e Auditori j o j d, 
džia 8:30 vai. vakare.

Šis vakaras surengiama su 
pagalba Dr. Joaųuim de S. 
Coutinho, Keleivių Klubo glo
bėjo prie Katalikų Universite
to. Programo vedėju bus Dr, 
Herbert Wright, Tarptautinių 
Teisių profesorius tame uni
versitete.

šiame vakare dalyvauti, be 
pačių Lietuvių, pakviesta visa 
eilė kitataučių.

Praeitame “Dirvos” numery
je vietos žiniose buvo netiksliai 
neminėta kad tą vakarą rengia 
Washingtono Lietuvių Draugi
ja. Ši draugija užkviesta da
lyvauti Tarptautiniame progra
me YMCA salėje. Rep.

i

i

jtįą siautė snie- 
/ kad apklojo vi- 
colių stora balta

EINA gandas kad tūla da
lis Brooklyno Lietuvių veikė
jų irgi rengiasi leisti savo sa
vaitinį laikraštį. šie gandai 
tai nelabai pageidaujami. Prie 
dabartinių sąlygų, tautinin
kams turint tris savaitraščius 
ir vieną dienraštį, jau nekal
bant apie “Tėvynę”, pilnai pa
kanka, tik mums reikia *juos 
remti.

pra-

PRAŠO SENŲ DRAU
GU SUSIRAŠYTI

Prieš
■etai)

tvirtas
no

dar buvau gana 
pilnas jiegos. Ma
žiukiais ar tokiais 

rašinių, žinių ir tt.

didyjį karą (virš 25 
aš

ir
rašytų,

'Jausimais
'nidavo pilni Amerikos Lietu
vių laikraščiai, 
gyvenimas! O

Dabar sunku 
nors parašyti.

įdomus buvo 
dabar....
prisiversti ką 
Atsimenu, tu-

"ėjau Amerikoje daug draugų, 
gerbėjų ir pažystamų, su ku
rinis visokiais reikalais susira- 
šinėdavau.

Jei dar kas esate iš tų su 
kuriais anais prieškariniais lai
kais- susirašinčdavome, malo
nėkite atsiliepti. Malonėkite 
nors, atvirutę parašyti. Tas 
man suteiks didelio malonumo. 
Laukiu! Kastus Stiklius.

Mano antrašas: Vytauto g.
30, Marijampolė, Lithuania. '

name 
turėjo'

Nors

Įvairios Žinutes
Lietuvių Salės Bendrovės da

lininkai Kovo 14 d. Lietuvių 
salėje turėjo surengę taip va
dinamą ‘nuli roast” (jaučio 
kepimo) pokilį.

Nors diena pasitaikė labai 
blogą, yjgą. p 
go pūgos, ta 
są miestą 7
antklode, tačiau svečių atsilan
kė pusėtinai gražus būrelis, 
kurie puikioje nuotaikoje link
smai praleido laiką, padaryda
mi ir pelno salės bendrovei.

Kovo 19 et. Lietuvių Demo
kratų Klubas .nuosavam 
816- \V. Lombarcl St., 
suiAigęs “oyster roast”.
paprastai Lietuviai Demokra
tai į savų parengimus sutrau
kia daug publikos, šiuo kartu 
žmonių buvo mažai. Tas pats 
klubas ir toj pačioj vietoj Ba
landžio 30 d. rengia kortavi- 
mo vakarą.

RUBSIUVIŲ DARBAI. Šiuo 
sykiu vietos rubsiuviai dirba 
smarkiai, nežino nei darbo va
landų ribų. Vietos rubsiuviai 
kaip ir kitose kolonijose didu
moje yra oąganizuoti į A. C. 
W. of A. uniją ir jau turėjo 
išsikovoję 36 valandų darbo 
savaitę, tačiau šiuo sykiu dar
bo valandų- rubežiaus nesilai
ko, dirba net iki 50 valandų 
savaitėje. Eiliniai nariai tuo 
labai nepatenkinti ir visokiais 
budais daro į unijos viršinin
kus spaudimą reikalaudami 
prisilaikyti 36 valandų darbo 
savaitės ir nustatymo nedau
giau vienos valandos vitšlaikio 
kada reikia, su pusantro tiek 
užmokesties už viršlaikį. Ta
čiau unijos viršininkai į to
kius narių ręi.kalavimus nekrei
pia domės ir pataikauja darb
daviams, pildydami jų reika
lavimus verčia siuvėjus dirbt' 
ilgas valandas.

Jeigu taip yra ir kitose rub- 
siuvių kolonijose tai siuvėjai j 
iš visur turėtų pradėti bom
barduoti protestais unijos vir
šininkus ir reikalauti kad bu- j 
tų laikomasi jau iškovota dar- j 
bo valandų norma. Taip kai]) 
dabar yra ilgiau būti negali ir I 
organizacija nieko nereiškia 
jeigu joje nėra tvarkos.

Eilinis Narys.

LAIKRAŠČIAI praneša kad 
Lietuvos Prezidentas Vasario 
16-tą dieną, Lietuvos nepri
klausomybės 19 metų sukak
ties proga paleido iš kalėjimo 
kelis Klaipėdiškius Vokietinin
kus.

Jeigu paleista Vokietininkai, 
kurie nebuvo ir niekad nebus 
Lietuvos draugai, kodėl gi ne
paleisti Prof. A. Voldemaras’, 
kuris buvo yra yra vienas iš 
įžymiausių Lietuvos diploma
tų, kurio ministeriavimo lai
ku visas pasaulis tik ir kalbė
jo apie Lietuvą ir Vilnių?

Ir kad tūla dalis Amerikos 
tautininkų veikėjų džiaugiasi 
kad jiems pasiuntus Lietuvos 
prezidentui malonės prašymą, 
likosi paleistas iš kalėjimo V. 
K. Račkauskas, kodėl jie ne
pasidarbuoja pąsiųsti malonės 
prašymą Prof. Voldemaro 
dai ?

UTICA, N. Y

nau-

LIETUVIAI MAŽINAS1

Šioje kolonijoje Lietuvių 
mirs ta, 
svetim- 
taip ir 
poruo-

ei-

Skaitykit ★ Skaitykit
“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

lės mažėja, senesnieji 
o jaunimas vedas su 
Jaučiais: kaip vaikinai 
mergaites Lietuvaitės 
jusi su kitų tautų žmonėmis.

Prisiunčiu vardus keleto mi- 
tusių senesniųjų Lietuvių į ju
si? Mirimų skyrių. Kai senes
nieji Lietuviai išsibaigs tai ir. 
neliks daugiau Lietuvių šioje 
kolonijoje, per tai kad neturim 
veikėjų. Turim Lietuvių pa
rapiją, ir kleboną, ir jauną 
Lietuvį daktarą, bet jokio vei
kimo nėra. Galiu priminti kad 
čia suorganizuota ir Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyriui, bet 
ir jis snaudžia. Gal po Vely
kų sukrus kiek dirbti. A. S.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas 
platinkit ją tarp savo draugų.

MIRĖ VVILKES-BARRE, PA. 
(Prisiuntė Nienius)

GUOGAS Stasys, 60 m„ paliko 
Žmoną, du sunus, 1 dukterį, 
ir seserį Lietuvoje. Ameri
koj išgyveno 31 metus, bu
vo angliakasis visą laiką. Iš 
Lietuvos paėjo Zapyščio v., 
Papiškių k., ūkininko sunus. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Georgetotvn kapi
nėse.

KUPSTAS Jurgis, 60 m., už
simušė lipdamas laiptais; bu
vo angliakasis. Liko viena 
duktė čia ir dvi Lietuvoje. 
Vadinosi Kupstaitis. Kilęs 
iš Dievogalos, Zapyškio vai. 
Amerikoje išgyveno 36 m.

KUNSAVICIUS Kazys, 50 m., 
angliakasis. Palaidotas Lie
tuvių laisvose kapinėse Wyo- 
ming, Pa.

URBONAS Natalija, iš Luzer
ne, palaidota Lehman kapi
nėse, su bažnytinėmis apei
gomis.

JANCAIT1S Stasys, iš Swo- 
yerville, palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis para
pijos kapinėse.

Asmeniškai lydima

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Milžinišku ekspresiniu lavų

BERENGARIA Birželio-June 19
Išplaukia iš New Yorko tiesiai i Cherbourgą, 

o iš ten geležinkeliu i Klaipėdą.

VAŽIUOKIT m kl A D n ŠIAIS
PER VU N A K U METAIS

SSSSS&i

Ekskursiją lydės žinomas ir nuodugniai kelionės reika- 
kalus patyręs vadas p. P. BUKŠNAITIS.

• Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausių laivų. 
Gražus kambariai, skanus maistas ir puikus 

Cunard patarnavimos 3-s klasės keleiviams. 
Tik šešios dienos vandeniu!

Platesnių paaiškinimų suteiks arčiausias 
agentas, arba

Cunard-White Star

CLEVELAND, O.
1121 EUCLID AVĖ.
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GERB. SPRAGILAS PA
SIRENGĘS IŠLĖKTI
Tikėkit arba ne, ale ma

no o-roplanas jau gatavas, 
ir šį kartą jis paruoštas 
ne tolimam skridimui, ale 
geram nusileidimui miesto 
viduryje, ba turėsiu apke- 
liaut Vašingtoną, Baltimo- 
rę, Čikagą ir kitus mies
tus. Automobiliais šią ga
dynę netoli nuvažiuosi ir 
ne greitai. •

Kai gerb. Redaktorius 
pasakė kad rengiasi vežtis 
mane į ilgą kelionę, aš tuoj 
ėmiausi dirbdint sau oro- 
planą: po šriubelį, po spar
nelį, iš visur po dalelę, ir 
sulipinau šitokį pabūklą.

Per Velykas ateina pas 
mus tetulė su dėde ir už
tinka mane dirbant apie 
mano oroplaną.

— Vaikeli, griešiji, ne- 
dykai ir žiemą užleido kad 
žmonės neprisilaiko nei ga
vėnios nei šventų dienų, — 
sako ji.

— Kad kitaip negali, aš 
kasdien dirbu, tai nors da
bar gavęs laiko ruošiu sa
vo oroplaną. Žadu skrist 
pas gerb. Redaktorių apsi
lankyt, — sakau aš.

— Ale šymet ir Velykos, 
vaikeli: visai kaip Kalė
dos. Turbut ne prieš gerą: 
per Kalėdas buvo šilta, o 
Velykoms sniego privertė 
ir atšalo, — sako ii.

— Oras su Velykomis 
nieko bendro neturi. Šy
met ankstyvos Velykos, ir 
pati atsimeni, dažnai pas
kutinėse Kovo dienose bū
davo sniego ir šalta, — sa
kau aš.

— Vaikeli, aš girdėjau 
kad tu su ponu Redakto
rium keliauji į Vašingto
ną, tai ar negalėtum nu
eit pas prezidentą papra
šyt kad įleistų į Ameriką 
mano sesers dukterį. Ji 
Lietuvoje biednai gyvena, 
čia nors vyrą gautų, o ten 
biednos niekas nenori, — 
sako ji.

— Tetule, juokus kreti: 
Tai ne prezidento biznis. 
Tuo reikalu eik į “Dirvos” 
agentūrą, — sakau aš.

— Aš buvau, vaikeli, ale 
man pasakė kad tokių gi
minių į Ameriką neleidžia. 
P a p r a š ytum prezidento, 
gal įleistų, — sako ji.

— Prezidentas su tuo 
nieko neturi. Leidžia arba 
neleidžia į Ameriką įva
žiuoti tik Kaune esantis 
Amerikos konsulas. Jeigu 
kvietėjas pristato jam ati
tinkamus dokumentus a- 
pie savo gerą stovį, konsu
las duoda kviečiamam lei
dimą važiuoti, — sakau aš.

— Aš misliau kad prezi
dentas viską tvarko, — sa
ko ji.

— Na, tuščia jo, einam į 
vidų, užsifundysim pami
nėjimui šių šaltų Velykų, 
— sakau aš.

— Va, vaikeliai, aš jums 
atnešiau Velykų margučių. 
Nors kiaušiniai išmarginti 
taip kaip Lietuvoj ale vis 
žmogus nesijauti taip kaip 
jautėmės Lietuvoje .Vely
kų sulaukę, — sako ji.

Ui
Palikęs svečius su savo 

gerb. šonkauliu, aš šokau į 
savo autogyro oroplaną ir 
skrendu aplankyt gerb. Re
daktorių ir pasirodyt savo 
oroplaną, kuriuo mes ke

liausim į didelę kelionėlę.
Už kelių minutų ir jau 

mano oroplanas purpia ap
link gerb. Redaktoriaus na
mą: jieškau kieme nusilei
dimui vietos. Ale ištiko 
maža nelaimė: ėmiau ir 
nuverčiau io namo kaminą.

— Linksmų Velykų! — 
sakau aš, pamatęs išbė
gant gerb. Redaktorių žiū
rėt kas darosi.

Jis buvo gatavas bartis 
ir rėkt, nežinodamas kas 
atsitiko, ale pamatęs ma
ne nusišypsojo.

— Kokį pabūklą tu čia 
gavai? — sako jis.

— Tai musų autogyro- 
oroplanas, Lietuviškai sa
kant autožyro lėktuvas, 
kuriuo į Vašingtoną skri
sim, — sakau aš.

— Kaip skrisim kad ja
me man nėra vietos, — sa
ko jis,

— Kaip nors įsisprausi 
šalę manęs, sutilpsim. Aš 
tik tokį modelį galėjau su
rasti, — sakau aš.

— Aš bijosiu su tavim 
tokiu pabūklu skristi, — 
sako jis.

— Jis yra dvigubai sau
gesnis negu kitokie oro- 
planai: su juo gali nusi
leist tiesiog žemyn, — sa
kau aš.

— Visi lėktuvai krinta 
tiesiog žemyn, — sako jis.

— Na. ale žinok su kuo 
skrisi: aš esu garsus lakū
nas. Štai per Grabnyčias 
suėjo dviejų metų bilijušas 
kai aš išskridau į Lietuvą 
su daugiausia sustojimų, ir 
nuskridau, — sakau aš.

— Vienas gali sau skrai
dyt kada nori ir kaip nori, 
bet man rupi sveikam nu
keliaut į Vašingtoną, — sa
ko jis.

— Nebijok, nukeliausim 
sveiki. Aš tą garantuoju,
— sakau aš.

— Na tai gerai, šiandien 
Velykos, einam į vidų, už- 
fundysiu, — sako jis.

— Ale ar girdėjai, gerb. 
Redaktoriau, ką aš girdė
jau? — sakau aš, kai in- 
ėjom į vidų ir su ponia Re- 
daktoriene pradėjom vai
šintis ir kalbėt.

— Na o ką tokio? — sa
ko jis.

— Klyvlando Lietuviai 
labai pyksta už tavo užsi- 
manymą į Vašingtoną va
žiuot, — sakau aš.

— Aš žinau kad yra pa
vydžių žmonių kurie patys 
nieko nedaro ir pavydi ki
tiems, — sako jis.

Tas teisybė: yra to
kių kurie mislina kad mes 
važiuojam pas patį Prezi
dentą Ruzveltą ant pietų. 
Ale geri “Dirvos” skaity
tojai pyksta dar už kitką,
— sakau aš.

— Na tai sakyk už ką?
— sako jis.

— Ugi kad mes užsima
nėm aplankyt ir aprašyt 
kitus tolimus miestus, o 
visai užmirštam savo gar
sų Klyvlandą. Ar žinai kad 
kitų miestų Lietuviai skai
to Klyvlandą mažu mieste
liu, ba nieko apie jį neži
no? — sakau aš.

— Tavo tiesa: mes tu
rėjom pradėt savo aprašy
mus nuo Klyvlando. Bet 
dabar jau turės taip būti 
kaip užsibrėžėm: pirmiau
sia Vašingtonas, paskui 
Baltimorė, paskui Čikaga,

KAS GYVAS - NEMIRS 
tėvynės mylėtojų draugijai 

PRADĖJUS BRUZDĖTI

Wisc.onsino Lietuvių pastan
gos sustiprinti Tėvyės Mylėto
jų Draugiją yra sveikintinas 
musų tautinės gyvybės reiški
nys. Rankas jau buvo pakra
tę net buvusieji T. M. D. drau
gai, bet, matyti, kai kuriuose 
tautininkuose pasiliko apsčiai 
Lietuviško atkaklumo, ir, gy
vais jausdamiesi, nenori būti 
palaidoti. Gerai!

Prie jų prisidės, naujos vil
ties Įsikibę, visi buvusieji T. 
M. D. nariai. Kas Amerikos 
Rytų ir didžiųjų musų centrų 
veikėjams nepavyko, gali bū
ti tarps rankose nedidučiu 
Wisconsino kolonijų veikėjų. 
Ne bergždžiomis sakoma, Wis- 
consino valstija tai pažangiau
sia Amerikoje. Gal ir jos Lie
tuviai pasirodys esą pažan
giausi.

Tiesa, gal reikės keisti vie
na draugijos tradicijų. Drau
gija vargu begalės užtektinai 
pinigų iš narių surinkti ir sa
varankiai knygas leisti. Teks 
imtis tų knygų, kurios taip ap
sčiai leidžiamos Lietuvoje ir, 
čia pargabenus, nariams da
linti. TMD. Literatiniam Ko
mitetui darbas dabar žymiai 
lengvesnis negu seniau. Ta
da reikėjo rankraščių j ieškoti 
kaip Diogenui su žiburiu, šian
dien tetenka jau atspausdin
tas knygas skaityti, o jei ir 
tam laiko nėra, tai pasinaudo
ti Lietuvoje pradėjusiu Įsigy
venti papročiu: rinkti teisėjus 
ir skirti dovanas geriausioms 
knygoms. Literatiniam komi
tetui tektų tik iš tų parinktų
jų pasirinkti knygą.

Šiais metais norima duoti
TMD. nariams “Lietuvos Isto
riją”, penkių žmonių rašytą, 
A. šapoko redaguotą. Ameri
kiečiai “Musų Vilniaus” skai
tytojai, sakoma, tą knygą jau 
gavę priedu. Tokios pilnos 
Lietuvos istorijos Amerikie
čiai jau senai pageidavo. V.

o kai baigsim su tais mies
tais, tau teks proga apra
šyt Klyvlandą, — sako jis.

— Tai labai gerai. Aš 
jau sųgavojau ką padary
siu: aš surengsiu Ekskur
siją į Klyvlando Terminai 
Bokštą, ale už Ųi man tu
ri būt visa garbė. Ar ge
rai bus? — sakau aš.

— Gerai tai gerai, bet ką 
ten apie tą vieną bokštą 
rašysi? — sako jis.

— Nesirūpink: iš to bok
što matyt ne tik visas mie
stas ale ir aplinkiniai mie
steliai, visas musų apskri
tis ir per keliolika mailių 
ežeras. Aš sėdėdamas ta
me bokšte galėsiu dairytis 
ir aprašyt viską ką maty
siu, — sakau aš.

— Ištikro, tavo sumany
mas yra geras. Taigi, kaip 
tik baigsim aprašymus apie 
kitus miestus, galėsi rengt 
savo Ekskursiją į Klyv
lando Terminai Bokštą, — 
sako jis.

— Na o kada turim būt 
Vašingtone? — sakau aš.

— Mano pasiskirta ten 
bus ketvirtadienio rytą, 
Balandžio 1 dieną, — sa
ko jis.

— Gerai. Galėsim ke
liaut. Iki pasimatymo, — 
sakau aš.

— Iki pasimatymo, — 
sako jis. 

Gaunama
C. Pakeltis Vaistinėje

1117 E. 79th St. Cleveland.

Patikėtinas linimentas, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
valsbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse

BUVUSIO TMD. PIRMI
NINKO ŽODIS

Tėvynės Mylėtojų Draugijai 
atgyjant ir rūpinantis apie tei
kimą nariams knygų šiuomi 
aš rekomenduoti duoti pir
miausią knygą, Petro Rusecko 
BAUDŽIAVA, kuri tik perei
tų metų pabaigoje Kaune iš
leista.

Knyga didelė, virš 300 pus
lapių, taip kad kiekvienas T. 
M. D. narys gavęs ją turės 
kuo pasidžiaugti.

Turiniu ji yra Amerikos 
Lietuviams artima, nes joje 
aprašoma visi žinomi, girdėti 
ar net kitų pačių ar jų tėvų 
pergyventi nuotikiai baudžia
vos laikais Lietuvoje. Knyga 
apima daugelį Lietuvos apskri
čių, žinomų visiems dvarų ir 
vietų, net žmonių kurie dar 
tebėra gyvi ir savo apipasako- 
jimais, aprašymais padarė ga
lima tą knygą paruošti.

Tai yra veikalas kuri kiek
vienas TMD. narys noriai per
skaitys ir tuomi garsins TMD. 
vardą. Savo draugui sakys: 
“Jei nori šią puikią knygą gau
ti įsirašyk į TMD.” •

Taip pragarsėjo TMD. kai 
išleido Dr. Vinco Kudirkos 
Raštus. Kas tose knygose bu
vo parašyta? Nagi apie Lie
tuviams žinomus, kiekvienam 
suprantamus nuotikius.

Knyga yra populiari jeigu 
žmogus skaitydamas supranta 
kas joje parašyta. Tokia yra 
“Baudžiava”.

Kada TMD. su "Baudžiava” 
išsigarsins, tada antrą knygą 

Jane Wyatt sako:
"Luckies yra lengvas užsirūkymas, kurį mano gerkle

užgiria ir mano skonis mėgsta”
“Pirmu kartu aš pasirinkau Luckies 
apie penkiata metų atgal, nes paste
bėjau, jog kilų artistų ir artisčių jie 
matomai buvo labiausiai mėgiami. 
Luckies man taip labai patiko, jog 
nuo to laiko aš juos ir rūkau. Nau
jajam paveiksle, ‘Lošt Horizon’, ku
riame aš su Ronald Colman buvau 
vadovaujanti lošėja, jilma tęsėsi 
36,000 pėdų — beveik 7 mailes ilgio 
— kol ji buvo tinkamai sutrumpinta. 
Iš to galima įsivaizduoti, kiek čia 
buvo darbo ir kokį apsunkinimą tas 
suteikė mano gerklei. Aš jaučiu, jog 
Luckies yra nepakeičiamais artistei 
cigaretais. Jie yra lengvu užsirū- 
kymu, kurį mano gerklė užgiria ir 
mano skonis labiausiai mėgsta.”

JN^eseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą. 

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Wyatt, 
kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

— VO
DABAR LOŠIANTI NAUJOJ COLUMBIA 

FILMOJ “LOŠT HORIZON”

PUIKIAUSIAS TABAKAS*'
“DERLIAUS GRIETINĖ”

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga 

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
$ Copyrlgbt 1937. The Amerlcan l'obacco Uotnpany

tiktų duoti “Lietuvos Istori
ją”. Nors Istorija yra labai 
reikalingas veikalas, tačiau ji 
tinka tiems kurie ją studijuo
ja.

Istorija juk ir užtroškino 
Tėvynės Mylėtojų Draugiją — 
tai buvo didėji Pasaulio Istori
ja, kurios pirmą tomą gavę, 
TMD. nariai daugiau jau ne
norėjo jos.... Vargu bus de- 
sėtkas narių kurie butų per
skaitę pirmą tomą Pasaulio Is
torijos. Antras ir trečias to
mai taip ir liko. O vienok kas 
gali sakyti kad Pasaulio Isto
rija nereikalinga kiekvienam?

Ta Pasaulio Istorija ir visą 
TMD. turtą sunaikino.

Nors dabar, TMD. gaivinant, 
nekurie prikiša TMD. nusilpi
mo kaltę tuolaikiniams pirmi
ninkui ir sekretoriui, tačiau ne 
taip ištikro buvo. Kai suda
ryta sutartys leisti Pasaulio 
Istoriją, pirmininku ir sekre
torium buvo kiti asmenys. Jie 
pasirašę sutartį iš TMD. cen
tro valdybos pasitraukė. Visi 
TMD. pinigai jau buvo užsta
tyti ar pažadėti už išleidimą 
to veikalo, ir naujoji valdyba, 
nežiūrint savo didžiausių pas
tangų populiarizuoti Pasaulio 
Istoriją, nepajiegė Draugiją 
išlaikyti, dėl to kad nariai tos 
Istorijos visai nenorėjo.

TMD. pinigai buvo sukon- 
traktuoti tai Istorijai, nebuvo 
jau iš ko gauti naujų pinigų, 
nariai duoklių nemokėjo, ir 
nuo to draugija nustojo vei
kus. •

Ir dabar neturėtų padaryti 
klaidos dabartinė TMD. val
dyba: gali žmogui siūlyti net 
brangiausi dalyką, bet jeigu 
jis jam nenaudingas, jis juo 
nesidžiaugs.

Ir “Musų Vilnius” Lietuvos 
Istoriją savo skaitytojams da
vė priedu. Jeigu reiktų pa
bandyti tą knygą parduoti pa
matytumėt kaip sunku.

Lietuvos Istoriją pirko ir 
pirks tie kurie ją studijuoja, 
ji buvo ir bus reikalinga, bet 
ir TMD. nariams ji turi būti 
pataikyta lyg koks priedas — 
taip sau greitomis padovano
ta, ir po jos turi būti tuoj pa
rūpinta vėl kita populiariška 
knyga.

Mokykimės iš praeities klai
dų. Jas turėdami mintyje ga
lėsim TMD. ilgai palaikyti.

Taipgi dar patartina dabar
tinei TMD. valdybai apsižiū
rėti kad jos turtas nebūtų už
grobtas už tos Pasaulio Isto
rijos skolas. Jų rodos dar yra, 
o skola, sako, “ne rona, neuž
gyja”. ...

Sakau, ne man pirmininkau

7 Dienos Į LIETUVĄ

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę j Kauną. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS 
HANSA DEUTSCHLAND 
HAMBURG en NEW YORK 
Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremen ar Hamburg.

Mes pagelbstim jums gauti svečių ir imigracijos 
vizas jūsų giminėms iš Europos. 

Informacijų klauskit pas vietinį agentą arba 

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

1430 EUCLID AVĖ.
CLEVELAND, O.

jant TMD. turtas užrašytas 
tai Pasaulio Istorijai leisti, už
tai ir prie geriausių norų ne
buvo galima draugiją iš tos 
naštos išvesti.

K. S. Karpius, 
Buvęs TMD. Pirmininkas.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

RADIO
“Margučio”

RADIO PROGRAMAS
Sekmadieniais nuo 2:15 po pietų 

(3:15 rytinių valst. laiku)

šiokiais vakarais 7:00 vai. 
(rytinių valstijų laiku 8 v.) 

Stotis WIND, Gary, Ind.
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metų laiku visai rimtai su
stiprėjo.

Danija, Norvegija, Šve
dija, Suomija, Estija, Lat
vija ir Lietuva yra tikro
sios Baltijos valstybės, jų 
žemės guli aplink tą jurą. 
Tik pietiniame tos juros 
gale prieina Vokietija ir 
Lenkų karidorius, kas nu
kerta visišką tautų 
aplink Baltiją.

¥ ¥

Lenkų pastangos

Nežiūrint Lenkų pastan
gų įrodyti ir savo intere
sus Baltijos sąjungoje, jo
je nepasireiškia Lenkų pa- 
sigedimo.

valstybės j'aucia- 
ir tiki kariavimu 

jos

CUROPOJ šiuo metu ei- 
na toks pat įtemptas 

dirbimas už taiką kaip ir 
už karą.

Kurios 
si didelės
sau ką gero atsiekti, 
ginkluojasi iki dantų, savo 
žmones slėgdamos visokių 
mokesčių ir taksų našta.

Mažesnės valstybės, ku
rios savo jiegomis negali 
pasistatyti prieš didžiąsias, 
ir kurioms' kariavimas bu
tų pražūtis, lyg bitės juda- 
dirba suradimui sau apsau
gos būdų, tuokdamosi vie
na prie kitos.

Tarp tų mažesniųjų val
stybių yra ir Lietuva, ku
rios diplomatai nesnausda- 
mi dirba-j ieško būdų apsi
saugojimui nuo karo pasi
rūpindami įgyti daugiau ir 
geresnių draugų.

Kovo pirmutinėse dieno
se Lietuvos užsienių reika
lų ministeris St. Lozorai
tis lankėsi keletoje Euro
pos sostinių, matėsi su tų 
šalių premjerais arba už
sienių 'reikalų 
ir tarėsi taiką 
klausimais.

# &

Praeitą savaitę 
žiaus, kur kiek 
lankėsi p. Lozoraitis, Ame
riką pasiekia 'žinios apie 
Dunojaus ir Pabaltijo ma
žesnių valstybįų tvėrimą 
savo paskirų sąjungų-blo- 
kų saviems interesams gin
ti.

Rumanija, Austrija, Če
koslovakija, Jugoslavija ir 
Vengrija — Dunojaus val
stybės — tveria savo są
jungą ir visos išvien ryžta
si saugotis nuo įsivėlimo į 
Sąjungas su didėsėmis val
stybėmis, kurios nieko ki
to nejieško kaip tik karo.

Tuo pat kartu, praneši
mas sako, Švedija, Norve
gija, Danija, Suomija, Es
tija, Lietuva ir Latvija rū
pinasi sudarymu Baltijos 
sąjungos bendram gyni- 
muisi ir pasiliuosavimui 
nuo reikalo gelbėti didžio
sioms valstybėms karui iš
tikus.

Kalbos apie Baltijos val
stybių artinimąsi nėra ne
girdėtas dalykas.

Baltijos valstybių sąjun
gos graži užuomazga, kilus 
iš reikalo, ne iš klastos ar 
tuščio užsimanymo, pada
ryta prieis du metu susidė
jusių Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos.

Visai greta jų buvus ki
ta kaimynė, Suomija, iki 
šiol buvus Vokiečių įtako
je, laikėsi nuošaliai. Da
bar, pasitraukus buvusiam 
Suomijos prezidentui, vi
sai persikeitė Suomijos už
sienių politika.

¥

Švedija, nežiūrint Vokie
čių nazių didžiausių pas
tangų įrodyti kad Švedai 
yra “to paties kraujo su 
Vokiečiais” ir turėtų iš
vien su naziais prieš visą 
pasaulį šiauštis, neparodo 
Hitlerio geidžiamo prielan
kumo, priešingai, Švedijos 
užsienių reikalų ministeris 
Sandler šiose dienose šau
kia Skandinavų valstybių 
konferenciją apkalbėjimui 
Baltijos sąjungos, į kurią 
nori įtraukti Lietuvą, Lat
vija. Suomiją ir Estija.

Nežiūrint Vokiečių žiau
raus kurstymo Švedų prieš 
Lietuva, Švedų draugingu
mas Lietuvai nuolat augo, 
didėjo, ir pastarų poros

ministeriais 
liečiančiais

¥

iš Pary- 
anksčiau

¥ ¥

*

lanką

suda-

RINKIMAI 
SOVIETIJOJE

Maskvos carai praneša 
kad einant nauja šalies 
konstitucija, k o m u n i stų 
partija, kuri yra visagalė 
Rusijoje, nutarė daryti rin
kimus, tikslu duoti žmo
nėms stipresnę kontrolę 
vidaus tvarkoj. Rinkimams 
paskirta Gegužės 20 d.

Tačiau kad iš tokių rin
kimų, kad ten nėra laisvės 
nei teisės pastatyti jokio 
kandidato kaip tik komu
nistų partijos nario.

ryti Baltijos tautų sąjun
gą prieš kelis metus buvo 
tikslu atplėšti Latviją ir 
Estiją nuo Lietuvos. Vė
liau jie norėjo įsiveržti į 
dabartinę Baltijos sąjun
gą. Tačiau Lietuva nesu
tinka- su Lenkija niekame 
susidėti iki nebus atstaty- ___ ___ u __
ta jų sulaužyta Suvalkų tais nuo vėžio ligos mirė

VĖŽYS PAIMA DI
DELES AUKAS

Suv. Valstijose 1936 me-

LENKAI PLATINA 
MELAGINGAS ŽINIAS

Kovo 15 dieną, iš Lenkų 
Spaudos Informacijų Biuro 
New Yorke išsiuntinėta vi
siems Amerikos laikraš
čiams buletinas, kurio vie
nas ilgas straipsnis liečia 
Lietuvą ir Lenkiją.

Straipsnyje sakoma jog 
Lenkijos vyriausybė “yra 
pasiryžus beišlyginai tai
kytis ir suderinti savo san- 
tikius su Lietuva, bendru 
susipratimu ir pripažinimu 
Lietuvos suverenumo, teri
torijos neliečiamybės ir ne
puolimo pažadais.”

Toliau sako: “Lietuvos 
Vyriausybė buvo pilnai in
formuota apie ribas kurio
se Lenkija sutinka teikti 
savo užsileidimus”.

Tiems kurie plačiau pa
dėties nežino, šis Lenkų 
“pasiūlymas” skamba visai 
lakštingališkai.

Tačiau jei Lietuva pri
imtų tuos Lenkų nukalba
mus “užsileidimus”, iš sa
vo pusės pripažintų Vilnių 
atiduodamą Lenkams, nes 
Lenkija savo “siūlymuose” 
visai Vilniaus klausimo ne
liečia ir. laiko jį išspręstu.

SKAITYMAI

NAUJI KARO MUZEJAUS 
VARPAI KAUNO

Didelės Meilės Lavonai

*

suta-rtis. apie 150,000 žmonių.

ST. LOZORAITIS, 
Lietuvos Užsienio 
Reikalų Ministeris.

*

JIEŠKOS PLIOCENO 
LAIKŲ ŽMOGAUS

Philadelphijos Gamtiškų 
Mokslų Akademija sudaro 
komisiją vadovystėje jauno 
34 metų amžiaus moksli
ninko, G. H. R. von Koe- 
nigswald, iš Javos salos, 
j i e š kojimui “plioceniškos 
gadynės” žmogaus.

Mokslininkai išskaičiuoja 
kad ta plioceniška gadynė 
tęsėsi apie 7 milijonus me
tų ir baigėsi' apie milijo
nas metų atgal. Tas tyri
nėtojas jau yra suradęs žy
mes žmogaus iš 600,000 
metų atgal ir spėja kad 
kokio nors -pavidalo žmo
gus gyveno ant žemės apie 
milijonas metų atgal.

Atgavus savo 
Rusais sutar- 
išvežtų j Ru- 
Kauną. Juos

AR ŽINAI?
Ar žinai mergužėle jaunoji, 
Kad jau greit vyturėlis čiulbės?
Kad praeis žiemužė šaltoji 
Ir žibutės gražiai sužydės?... .

Jau pavasaris naują dainelę 
Naujo džiaugsmo vainiką nupins, 
Ir prikėlęs iš miego žemelę 
Milijonais gėlių padabins!

Ar žinai, mergužėle jaunoji, 
Kad liūdėti ilgai nereikės? 
Užtekės tau saulutė šviesioji, 
Apie meilę bernelis kalbės. .. .

Tu jaunutė gražuolė mergelė, 
Karalaitė svajonių kilnių,
Štai aš tau padainuosiu dainelę, 
Nes tave visa siela myliu!....

Vikt. Tatarėlis.

w
MUSŲ ŽYGIS

Arimais gailiai vėjas nuvelkršeno
Ir skausmo debesys užslinko ten, lytuos, 
Dvasia nerimsta Gedimino seno,
Nerims kol brolis brolio nevaduos.
Užkaito klasėj jaunos drąsios širdys, 
Plienu pavirto rankos, akys — sakalais.
Atlygins tam kas sostinę pravirkdė, 
Kas apdengė nūnai ją kraujo patalais.
“Ką galim mes, bejiegiai prieš galiūnus”, 
Kaž koks brolis sudejuoja be vilties.
Bet Vytis kalba: “Gali griaust perkūnai, 
Lietuvis broliui pavergtam vis ranką ties.”
O mes daug galim—mokslas, knygos, teisė 
Tėvynės širdžiai atvaduot padės.
Į brangų miestą su džiaugsmu nueisim, 
Lietuviška daina skambės krantais Neries.

“Karys”. Alg. Matulionis.

RAŠYTOJO JONO 
ŠLIBURIO 30 METŲ 

SUKAKTIS
Vytautas Sirvydas “Vieny

bėje” rašo ilgoką straipsnį pa
minėjimui 30 metų jubilejaus 
vieno pažymiausių ilgamečių 
Amerikos Lietuvių laikraščiuo
se feljetonų rašytojo, Jono Šli
burio.

Tos sukaktuvės buvo Kovo 
24 dieną, štai kelios ištrau
kos iš V. Sirvydo straipsnio:

“1907 m. Kovo 24 d. Vieny
bėje pasireiškė naujas rašyto
jas, kurio vardą vėliau per 30 
metų Vienybės skaitytojai ge
rai pažino, — Jonas šliburis. 
Jo pirmas rašinėlis buvo pava
dintas Juodas Debesys, šy
met, reiškia, 30 metų jo lite- 
ratinės darbuotės sukaktuvės.”

“1907—1914 metų laikotar
pis musų laikraštijai buvo ‘fel
jetonų gadynė’. Deja, didžioji 
jų dauguma turėjo tikslo as
menį kąsti, šliburio feljetonais 
vadinami rašiniai buvo griež
tai kitoki. Tai nebuvo šunies 
iltys, bet musų gyvenimo tipų 
ir budingų įvykių fotografi
jos.”

“Literatinis fotografas, aiš
ku, negali išvengti kai ko ne
įžeidęs. Greta kilnių, gerų 
pasaulyje daugiau esti pakry
pusių, silpnų, blogų, ligotų. Sa
vo paveikslą literatūroje pa
matę, fotografui, suprantama, 
tokie nepadėkos. Mes niekad 
nesakom dėkui tiems kurie 
musų silpnybes parodo. Todėl 
Šliburiui teko išgirsti ir šilto 
ir šalto”.

Jono šliburio feljetonai Vie
nybėje tilpo daugiausia, bet jis 
parašydavo ir kitiems laikraš
čiams, ir net Dirvai, nors jai 
teprisiuntė gal porą.

“Dirvos” Redakcija sveikina 
Joną šliburį šiose reikšmingose 
jo sukaktuvėse.

UNIDŽIOJO karo metu Vokiečiai ir Rusai iš- 
L-' graibstė beveik visų Lietuvos bažnyčių var
pus ir kaž kur juos išgabeno, 
nepriklausomybę ir padarius su 
tį, Lietuva dalį bažnyčios varpų, 
siją, atgavo ir juos atgabeno į
pamačius, Karo Muzejaus vadovybė sumanė pa
rinkti keletą varpų muzikai, šiam tikslui buvo 
išrinkti astuoni varpai ir įkelti į senąjį Karo 
Muzejaus bokštą. Juos tinkamai suderinus, 
kasdien buvo skambinama giesmė, “Marija, Ma
rija”. Nors šie varpai buvo ir labai atidžiai pa
rinkti, tačiau muzikai jie mažai tetiko.

Pastačius didingus Vytauto Didžiojo Mu
zejaus ruriius ir Karo Muzejų. į juos perkėlus, 
buvo nusistatyta Įsigyti naujus varpus, kuriais 
butų galima skambinti įvairias melodijas. Ne
labai butų buvę smagu pasirodyti su senaisiais 
varpais, skambėjusiais ne visai žaviai. Todėl 
naujausius varpus įsigyti buvo užsimota nieko 
nelaukiant. Naujieji varpai buvo užsakyti Bel
gijoje, vienoje pagarsėjusioje savo varpų dar
bais firmoje.

Naujieji Karo Muzejaus varpai Kaune jau 
turėjo būti prieš dvejus metus. Bet jų gami
nimas užsitęsė ilgiau. Jie tik Vasario mėnesio 
viduryje buvo atgabenti į Kauną. Naujų var
pų yra 35. Jie kaštavo apie 30,000 litų. Lė
šas varpams įgyti paskyrė Karo Muzejaus va
dovybė. švęsdama savo 19-kos metų nepriklau
somybės sukaktį, Lietuvos visuomenė šiuos 
varpus pavadino “Kovų varpais”. Šis vardas 
jiems buvo duotas su tam tikromis apeigomis, 
kurios buvo baigtos “Kovų varpų” aktu.

“KOVŲ VARPŲ” AKTAS
“1937 metų nuo Kristaus gimimo, Vasario 

15 dieną, devynioliktosios nepriklausomybės 
šventės išvakarėse, skelbiame kad visuomenei 
savo iniciatyva iškėlus, specialei komisija apta
rus, Karo Muzejaus kolegijai priėmus ir kariuo
menės vadovybei patvirtinus, Karo Muzejaus 
bokšte įrengiami 35 varpai pavadinami ‘Kovų 
Varpais’. Tie ‘35 Kovų Varpai’ pavadinti žu
vusiųjų Lietuvos vaduotojų-gynėjų ir Lietuvos 
laisvės kovotojų vietų vardais, kas rytą ir kas 
vakarą, dieną ir naktį iš Tautos šventovės Ka
ro Muzejaus Ijokšto savo skambiomis širdimis 
kalbės į tave, Lietuvi, vardu tų kurie krito ties 
Vilnium, Klaipėda, širvintais, Giedraičiais, Rad
viliškiu, Alytum, Daugpiliu ir visose tose 
tose kur tik siekė priešo kulkos ir kur tik 
tuvos sūnūs vedė šventa Tėvynės meilė, 
tuvi, savoi žemei laisvės susilaukęs arba jau 
voje Lietuvos žemėje gimęs. Tavo broliai, 
vės pasiilgimo vedami, Lietuvos atstatymo
tais ėjo į kovą drąsus, ryžtingi, be abejojimų ir 
baimės, pasiryžę verčiau laisvi mirti negu gyvi 
vergauti. Daug jų padėjo jaunas galvas kovų 
laukuose už Tėvynę, už tavo, Lietuvi, laisvę. 
Daug jų krito — vieni vaduodami Gedimino 
sostinę, kiti keldami Klaipėdos vartus, treti 
Radviliškio ir Kėdainių laukuose, o dar kiti Ne
muno ir Dauguvos krantuose. Jie paaukojo sa
vo gyvybę — tai kas brangiausia pasaulyje •— 
kad tu, Lietuvi, laisvai ir garbingai gyventum.

“Kabiname tuos 35 ‘Kovų Varpus’ štai čia, 
kitame Laisvės bokšte, šalia Nežinomo Kareivio 
Kapo ir Nepriklausomybės paminklo, greta Tau
tos garbės palaikų ir ženklų šventyklos — Ka
ro Muzejaus, Tautos įkurdinto Vytautui Didžia
jam pagerbti. Iš čia jie žuvusiųjų vardu, lyg 
ir aidėdami iš anapus, amžinai mums kalbės 
apie kilnią Tėvynės meilę, apie jos uždedamas 
pareigas ir teikiamą garbę. Iš čia jie visada 
— ar didingą Tėvynės himną giedodami, ar sau
lėtas tautos giesmes garsindami, ar galingas 
karo žygių dainas dąinuodami, ar graudžią mal
dą į Dangų siųsdami šauks mums: ‘Neužmirš
kite, neužmirškite, Lietuviai, švento atminimo 
tų kurie garbingai žuvo dėl Tėvynės, žuvo kad 
jus laisvi gyventumėte. Jie— Kovų Varpai — 
žuvusiųjų vardu visados mums primins kad mes 
Lietuvių tauta, ‘Amžinai budėję, laisvę laimė
jome per aukas ir pasišventimą’ ir kad tą mu
sų 
gi

Daug tarp žmonių yra buvę visokių mei
liškų prietikių, kurie užsiliko per šimtmečius. 
Gal keisčiausias ir ypatingiausias didelės mei
lės liudymas yra sekantis reiškinys Ispanijoje, 
Teruel mieste, jeigu jis tebeišlikęs didybėje 
laike dabartinio Ispanų savitarpinio karo.

Ten yra legenda' apie Teruel mylimuosius, 
kurių lavonai per šimtmečius buvo žmonėms 
matomi.

Tiedu mylimieji, pragarsėję dainose ir apy
sakose, buvo Diego Juan Martinez ir Isabela* de 
Segura, kurie vienas kitą mylėjo neapsakomai 
karštai. Kuomet merginos tėvai privertė ją 
tekėti už kito vyro, Diego atvyko pas ją atsi
sveikinti. Jis paprašė Isabelos duoti jam pas
kutinį bučkį, bet ji nesutiko, sakydama kad ji 
jau priklauso kitam vyrui. Toki atsakymą ga
vęs Diego krito negyvas prie jos kojų. Ji pri
klaupė prie jo ir norėjo pabučiuoti jo negyvas 
lupas, ir ten pat ant jo.sukritus mirė ir ji.

Jų lavonai buvo padėti ant viršaus grabii 
ir patalpinti šv. Kosmo koplyčioje, šv. Petro 
bažnyčioje, Turuel mieste. Jų veidai atkreipti 
žiūrėti j vienas kitą. Ten jie ir žiuri vienas 
į kitą jau 720 metų! Jų meilės galybė sako
ma išlaikė jų kunus nuo nykimo, ir jie tebėra 
nesutrupėję. Ispanų įsimylėjusios porelės daro 
savo karštas priesaikas prie jų mumijų, ir bė
da tam ar tai kuris sulaužo prižadą padarytą 
prie tos meilužių poros, 
žiu 
tai

Aišku, per tiek 
apie juos susidarė Įvairios legendos ir 
prirašė gražiausių meiliškų dainų.

NAUJOS KNYGOS
ATSIŲSTA REDAKCIJAI PAMINĖTI

“Dirvą” galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

am-
poe- 
Z.

vie- 
Lie- 
Lie- 
lais- 
lais- 
me-

KAPINĖS — Rapolas Mackevičius. Iš Paver
gto Vilniaus Lietuvių gyvenimo. Autorius 

yra žinomas Vilniaus krašto Lietuvių rašytojas. 
“Kapinėse” aprašyta susipratusio Lietuvio ku
nigo sunkus kryžiaus kelias, jo gražus darbas 
ir kai kurie laimėjimai. Išleista Vilniuje, 1936 
m., 149
MUSŲ 

Prof.
Studijų 
riaus leidinys, Kaunas, 1937 m., 15 pusi.
VYTIS KANKINYS — Vincas Nagornoskis. —

Penkių veiksmų tragedija vaizduojanti šv. 
Jurgio gyvenimą. Eiliuotas veikalas su auto
riaus atvaizdu. Spauda “Darbininko”, South 
Boston, Mass., 1936 m.

pusi.
IŠEIVIŲ JAUNIMO PROBLEMA — 
Fabijonas Kemėšis. Užsienio Lietuvių 
Darbų Nr. 1, Akademinio DULIR sky-

laisvę išsaugoti Tautos ateičiai galėsime ir- 
Tsb.tik aukomis ir pasišventimu.”

KEISTA IR ĮDOMU

FAKTAI yra faktais, nežiūrint kaip jie 
'butų skaudus.

KIEKVIENAS pasekmingas mažas biznis 
turi galimybes virsti dideliu.

ŠILTUOSE kraštuose yra tam tikras auga
las, kuris tiesiog galima pavadinti sarmatlyvu. I 
To augalo tik mažiausią diegelį palietus žrao- ‘ 
gaus pirštu, jo lapai pradeda* trauktis, vynio- < 
tis, ir visas augalas nusilenkia prie žemės.

Sakalo Bendroves Leidiniai
VALENTINA — Paras: A. Vaičiulaitis, 224 p.

Iliustravo T. Kulakauskas. Dviejų jaunuolių 
meilės romanas, šis romanas labai daug nu
lems musų literatūros estetinėje kryptyje. Tai 
tikras meno šedevras, parašytas nepaprastai 
gražiu ir subtyliu stilium. — Kaunas, Lt. 3.
MEISTERIS IR SŪNŪS — Petras Cvirka. Ro

manas. Autorius, 1936 metų Sakalo laurea
tas, ir šiame romane tikrai gyvu ir jumoristiniu 
stilium pavaizduoja labai tipišką kaimo meiste
rį su sunuim, spaudos 
— 248 pusi. Kaunas,
BROLIAI DOMEIKOS

Romanas. Rašytojas 
meniškai aprašo vieną charakteringą musų žmo
nių ydą — bylinėjimąsi. Dėl menko nieko du 
broliai* bejieškodami “teisybės” beveik ir ukius 
praranda. — 260 pusi. Kaunas, Lt. 3.
PIRMIEJI METAI — J. Paukštelis. Romanas 

iš gimnazijos mokytojų gyvenimo.
vaizduoja neigiamas gyvenimo puses, 
doja satyriko priemones.

draudimo gadynės fone. 
Lt. 3.

— Liudas Dovydėnas, 
šiame veikale įdomiai ir

Autorius 
Jis nau- 

Išjuokia pataikavi
mą, rutiną, materializmą, moterų tuštumą. Tai 
Įdomus liudijimas iš kokios medegos kūrėsi Lie
tuvos mokykla. — 369 pusi., Kaunas, Lt. 3.50.
AUKSINIS RATELIS — Br. Dovydaitė. Apy

saka jaunimui. Iliustravo D. Tarabildaite. 
Švietimo ministerijos pripažinta tinkama visų 
mokyklų knygynams. 200 pusi. Autorė pasi
rinko visų užmirštą, bet nepaprastai naudingą 
ir dėkingą temą — amatų propagandą. Labai 
gražiu ir gyvu stilium, taip pat temos Įdomu
mu patrauks prie šios knygos kiekvieną jaunuo
lį. — Kaunas, Lt. 2.50.
AUGILA NEBRENDII A — V. Brazi Ulevičius.

Vieno veiksmo komedija. Liaudies teatrui, 
šiuo scenos veikalėliu Sakalas pradeda leisti 
“Liaudies Teatro” veikalų seriją. Toje serijo
je bus leidžiama populiarus, lengvai pastatomi, 
rimti ir visais atžvilgiais liaudies teatrui tinka
mi veikalai. — Kaunas. Lt. 1.

V.

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

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

KAINA su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”
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OADV1LŲ susidėjimas su Švedais ir at- 
skyrimas Lietuvos nuo Lenkijos, kas 

turėjo nulemti kitokią ateitį Lietuvai, ne
ilgai tęsėjo —

Švedai, matomai perplačiai siekę, iš
simėtę po Lenkiją, Prūsiją ir Lietuvą, ne- 
pajiegė niekur atsilaikyti nei išvyti Rusu 
iš Lietuvos, kaip buvo žadėję.

Tuo tarpu Lenkija, pagalbon gavo To
torius, pagaliau į Lenkų pusę persimetė 
Brandenburgo valdovas Fridrichas Vil
helmas, ir Švedai Prūsijoje buvo sumušti. 
Lenkijos reikalai žymiai pagerėjo.

Švedai palengva buvo priversti trauk
tis iš Lenkijos ir Lietuvos.

Pačioje Lietuvoje padėtis nukrypo į 
blogąją pusę: karui nepasibaigus staiga 
mirė Jonušas Radvila ir neliko kam ginti 
Lietuvos reikalų. Dalis Lietuvos didžiū
nų ir naujasis Didysis Lietuvos Etmonas 
Povilas Sapiega palaikė Lenkus, ir Lietu
vos sutartis su Švedija nustojo vertės.

Lietuva gryžo į senąją padėtį kokioje 
buvo pirmiau. Nuo to laiko, nors vis ra
dosi didžiūnų kurie Lietuvos atskyrimu 
nuo Lenkų rūpinosi, tačiau nauji Švedų 
puolimai ir Rusų pastangos Lietuvą pasi
grobti nedavė jai atsikvėpti nei sustiprė
ti ir nebuvo galimybių nieko veikti kaip 
tik gintis ir kariauti už gyvybę.

Kėdainių Unija su Švedais liko Lie
tuviams tik trumpa prošvaistė giedros, 
kuri tuoj vėl buvo aptemdinta ir liko vėl 
apniaukta ilgiems laikams.

Lenkų karalius, keršydamas Radvi
lams, Boguslavą paėmė nelaisvėn. Abiejų 
turtus ir dvarus atidavė Lenkui etmonui 
Gonsevskiui.

Boguslavas betgi neužilgo iš Len
kų nelaisvės pabėgo ir apsigyveno Prūsi
joje pas dėdę Fridrichą Vilhelmą. Iš ten 
rašydamas laiškus karaliui ir Lenkams 
atsiprašinėjo už savo klaidas, ir pagaliau 
karalius grąžino jam Lietuvoje teises.

Tačiau Radvilų pilis, kurių buvo ne
maža, tebelaikė Gonsevskis, ir, nors Len
kų seimas nutarė Radvilų turtus grąžin
ti Boguslavui, Gonsevskis nei artyn jo ne
prisileido.

Boguslavas sumanė savo turtą atsi
imti jiega. Su kariuomenės buriu pir
miausia užėmė Kėdainius, vėliaus Biržus 
ir Radviliškį.

Kai etmonas Gonsevskis pateko Ru
sų nelaisvėn, Boguslavas atsiėmė ir kitas 
savo žemes.

Jonušo Radvilos gyva liko tik viena 
penkiolikos metų duktė, Ona-Marija, ku
ri iš Kėdainių buvo išsiųsta pas Kuršių 
kunigaikštį, kur ji ir gyveno.

Boguslavas įsimylėjęs į savo giminie- 
tę, Oną-Mariją, dvidešimts metų už save 
jaunesnę, pradėjo kalbint ją tekėti už jo. 
Per kelis metus dėdamas pastangas, pri
sikalbino. Nors brangiai atsiėjo, jis išsi
rūpino ir popiežiaus leidimą ją kaip gi- 
minietę vesti, ir jiedu apsivedė.

Kaip tėvo turtas, Onai-Marijai Rad
vilaitei turėjo priklausyti Zabludai, Kė
dainiai, Biržai, Oria, Tauragė ir daug ki
tų žemių. Tas žemes suliejus su Bogus
lavo žemėmis, kurios kitos buvo įsirėžu
sios net į dabartinės Rusijos plotus, savai
me susidarė valstybėlė.

Kai Jonas Kazimieras, negalėdamas 
suvaldyti Lenkų, atsisakė nuo Lenkijos 
Karaliaus ir Didžio Lietuvos Kunigaikščio 
sostų ir reikėjo rinkti naujas valdovas, 
Boguslavas Radvila, kaip vienas iš galin
giausių Lietuvoje, buvo išstatęs savo kan
didatūrą į karalius.

Prieš Radvilą, į seimą atvyko su savo 
kariuomene kiti Lietuvos didikai — Pa
cai, kurie tačiau pakenkti nepajiegė.

Tiktai kuomet Boguslavas nepriėmė 
Lenkų seimo pastatytos sąlygos pamesti 
protestantizmą ir pereiti į kataliku tikė
jimą, karalium liko išrinktas nubiednėjęs 
Lenkas didžiūnas, Mykolas Višnioveskis, 
kuris visai nesitikėjo, karalium tapti.

Boguslavas Radvila mirė tų pačių 
metų paskutinę dieną —

Taip baigėsi tų garsių Radvilų, tikra

Lietuviška giminė Lietuvoje. Nuo to ki
ti jų ainiai jau buvo ištautę, nes Bogusla
vo duktė, užaugus Brandenburge, tarp Vo
kiečių, į Biržus negryžo.

Kėdainiuose, Kalvinų bažnyčios rūsy
je, ant aukštų morų yra pastatytas meta
linis karstas. Tame karste iki šio laiko 
tebeguli užbalzamuotas ir purpurine man
ta apvilktas vienas tų kurie lėmė ne tik 
Lietuvos bet ir Lenkijos likimą. Jame gu
li Didysis Lietuvos Etmonas, Vilniaus Vai
vada, Kėdainių Kunigaikštis Jonušas Rad
vila.

V y5!'
Gryžkime dabar pažiūrėti kas atsiti

ko su “kipšu”.
Raudondvaryje jo nėra.
Spėjimų buvo visokių: Lietuviai bau

džiauninkai kalbėjo kad laike karo ir su
mišimo jis ar pateko Rusams ar su daug 
dvaro lobio pabėgo į Lenkiją, nes apie jo 
grobimą ii- gabenimą Raudondvario man
tos į Lenkiją visi patylomis kuždėjo.

Bet jo nebuvo tarpe Rusų. Po Rau
dondvario mūšio, tarp žuvusių Lietuvių 
nebuvo Malickio lavono, ir Lenkijoje nie
kas apie jį nežinojo ir negirdėjo.

Kur jis dingo? Kas su juo atsitiko?
Pradėsim nuo ten kur pabaigėm po 

Verutės palaidojimo.
Po Verutės baisios mirties, “kipšas” 

Nevėžyje maudytis bijojo. Bet tankiai 
turėjo noro eiti į paupį, ir ten prasėdėda
vo ilgas valandas.

Tą vasarą jis ypač kankino ir nedavė 
ramybės Onytei baudžiauninkei, beveik 
kas nakt reikalaudamas kad ji pas jį at
eitų.

Su Stasiu dažnai greta dirbant ir su
sieinant, ji labiau pradėjo jį mylėti, žino
dama kad jis galės išvaduoti ją, ir Stasys 
labai aiškiai jautė jos meilės šilumą jam, 
matė jos skaidrias mėlyhas akis į jį giliai 
žiūrint, nors baimingai ir nusikaltusiai. 
Jo jauna širdis, taip maloniai gražios jau
nos mergaitės žvilgsniais žavėjama, giliau 
ir giliau įsiauklėjo meilę jai, taip kad, jos 
įkvėpimą jausdamas, jis pasidarė toks ga
lingas ir darbštus kad prieš jį niekas to 
dvaro baudžiauninkų negalėjo pasistatyti.

Baudžiauninkų tarpe plito švelnios 
pakuždos-kalbos kad jau, jau tuoj Onytė 
ir Stasiukas sueis j porą....

Bet tam reikėjo gauti leidimas iš uk- 
vedžio-pono — šiame atsitikime Ignaco 
Makckio, ir Stasys prie to rimtai rengėsi.

— Laimingas busi su mano dukre
le.... — vieną vakarą pasakė jam Ony
tės motina, — ir ją laiminga padarysi.... 
Tik nevilkink, Stasiuk.... Eikit prašyt 
pono leisti judviem apsivesti....

— Kad ir rytoj, mamyte.... jei tik 
Onytė sutinka.... — atsakė Stasys tvir
tai, bet jauno vaikino nedrąsa.

Onytė tuos žodžius išgirdus paplūdo 
ašaromis. Jos mintyje stojosi du daly
kai: džiaugsmas-laimė Stasį gaunant, ir 
nežinė kaip į tai pažiūrės ponas....

Jos verksmą suprato ir motina.
Tik Stasys pasijuto nejaukiai.
— Nemyli manęs, Onyte?.... — jis 

baimingai paklausė.
— Kur tau, vaikeli.... Ji iš džiaugs

mo verkia.... — atsakė už dukterį mo
tina.

Sutarė rytoj, sekmadienį po pietų, ei-' 
ti prie pono.

Sulaukę tos valandos, Stasys su savo 
tėvais, ir Onytė su motina, nuėjo į dvarą 
ir pasiprašė pono leisti prašyti malonės.

Pamatęs prie Onytės jauną vyrą, ko 
jis kaip tai nesitikėjo, “kipšas” suprato ko 
jie atėjo. Jis staiga užsidegė kai praga
ras. Motinos ėmė verkti ištolo stovėda
mos.

Abu jaunikliai puolė Malickiui prie 
kojų prašyti leisti jiedviem apsivesti.

— Žinau, žinau ko atėjot! — lyg per- ■ 
kūnas suužė Malickis. — Eikit namon! 
Aš jums pranešiu apie savo leidimą!

Stasys tuo liko patenkintas, bet Ony
tė išbalo, o jos motina labai susirūpino. I

Pavakare, Stoškienės bakužėn atėjo 
pono tarnas, kuris, nepaisydamas ten bu
vusio Stasio, pranešė kad ponas reikalau
ja Onytę temstant ateiti į jo kambarį....

(Bus daugiau)

K. S. KARPIUS

Trys Dienos
Washingtone

★ ★

per tvora!
PASIŽVALGIUS .

“Dirvos” Redaktoriaus Įspūdžiai U. S. Sostinėj

Washington, D. C., yra sos
tinė turtingiausios šalies pa
saulyje, ir musų naujosios tė
vynės, bet apie ją kaip mies
tą Amerikos Lietuviai mažiau
sia žino. “Dirvos” redakto
rius pasiryžo supažindinti vi

sus “Dirvos” skaitytojus su 
tuo miestu. Jis vyksta j Wa- 
shingtoną trejetui ar ketvertui 
dienų ir stengsis kuodaugiau- 
sia patirti ir aprašyti. Apra
šymai apims Washingtoną iš 
paviršio ir iš vidaus, kiek tai

galima, kadangi turėdamas pa
sus ineiti į svarbias valdiškas 
Įstaigas, aprašys ir jas.

Washingtono aprašymas pa
sirodys “Dirvos” 16-me nume
ryje, nes su 15-tu jau baigia
si apysaka “Dvi Seserys”.

NUSKINK MAN BALTĄ 
ROŽĘ

Nuskink man baltą rožę—i 
Priseki prie kasų.
Mes apdainuosim grožį 
Saulėtųjų dausų.

TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

VEŽIMAI Amerikoje, rodos 
nyksta. Bet štai, iš Hunting- 
ton, Ind., kur vežimai dirba
ma, praneša kad jų dirbtuvės 
ne tik depresijos nejautė, bet 
biznis kasdien augo. Pernai 
jie padirbdinę 12,000 vežimų. 
Daugiau pusės parduotų veži
mų patekę Į Louisiana valsti
ją.

CONN. valstijoje nuo Sau
sio 1 d., 1936, inejo įstatymas 
kuriuo kiekvieno imančio lei
dimą susivesti tiriama krau
jas. To jauni vengia, dėl to 
susivesti važiuoja j kaimyni
nes valstijas. Paveizdan, pa
čioje Conn. valstijoje susive
dė per metus 7,347 poros, o 
tos valstijos gyventojų New 
Yorko valstijoje susivedė net 
3,630 porų; ki(i apsivesti vy
ko. į Rhode Island ir Mass. val
stijas. Conn. Sveikatos depar
tamento vedėjas kaltina kai
mynines valstijas už nekoope- 
ravimą jiems. Jis sako, už 
penkių metų, Conn. valstijoje 
gydytojų prižiūrimų 50,000 po
rų susi ves ir iš jų vidutiniai 
gims 75,000 kūdikių, kurie bus 
sveiki pagal gydytojų parink
tą kraują.... Bet, susivedan
tieji, pasirodo, to nenori.

BALANDŽIO 1 d. Washing- 
tone įvyksta pasaulio audėjų 
industrijos vadų nuvažiavimas.

SENIAUSIAS Amerikoj te
benaudojamas viešas namas 
yra Old Ship Meeting House, 
Hingham, Mass. Namą statė 
jurininkai 1681 metais tokiu 
pat stiprumu kaip statyta se
noviški laivai. Bažnytėlė ga
na įdomi, ją verta pamatyti.

mokyklos ir pasilinksminimo 
vietos teikia; sužinojo ką mok
slas teikia vaikams ir kokią 
jie iš to naudą turi; sužinojo 
namams tvarkyti ekonomišką 
būdą, ir pažinti vaiką taip kaip 
tėvai turi jį pažinti.

SOVIETUOSE Bezbožnikų - 
Bedievių organizacija 1933 m. 
narių turėjo 5 milijonus, da
bar sumažėjo iki 2 milijonų. 
Nesenai uždarytas Bedievybės 
Institutas, kuriame buvo 3,000 
studentų. Uždaryta 5 bedie
vybės muzejai. Izvestia sako, 
Sovietų konstitucijai garanta
vus tikybos laisvę, kunigai net 
savo kandidatūras valdžiai sta
tysią.

NEW YORKE paruošta pla
nai kasti dar vieną povandeni
nį tunelį, šis tunelis jungs 
New Yorko senąją dąlį, kuri 
apimd visas finansines įstai
gas, su Governors sala ir su 
Brooklynu. Iš Battery Park 
tunelis eis tiesiog į Hamilton 
Avė., Brooklyne. Kaštuos su
virš 70 milijonų dolarių. Ilgio 
bus 10,492 pėdų. Ilolland tu
nelis yra 10,250 pėdų ilgio. Jį 
baigti tikima 1941 metais.

VALDŽIA paskyrė $600,000 
mūryti tvirtovę laikymui Ame
rikos sidabro. Siūloma ją iš
statyti kur vakarų šiaurėje, 
bet greičiausia ji bus įrengta 
gretimai West Point Kariškos 
Mokyklos, nes iš ten bus arti 
finansinių centrų; New Yor
ko, Philadelp'hijos ir Bostono. 
Auksas suslėptas prie Fort 
Knox, Kentucky valstijoje, ir 
ta tvirtovė kaštavo $650,000.

PAJIEŠKOJIMAI

PASIRODĖ kad reikia dau
giau lavinti tėvus, negu tėvų 
vaikus. Dėl to Ulinois Uni
versitetas surengė tėvams kur
sus, kuriuos lankė 12,000 tė
vų. Jie išmoko žinoti savo 
kaip tėvų pareigas, kokias pra
mogas apielinkės bažnyčios,

PREZIDENTAS Roosevelt 
atsišaukė į 48 valstijų guber
natorius prašydamas padėti 
bendru planu išvystyti Ame
rikos žemių našumą. Tą pa
skatino daryti milžiniški der
lingos žemės plotai apnešti 
smėliu laike smėlio audrų.

Kreivėnas, Juozas, Kazys, Dzi
dorius ir Jonas. Visi kilę iš 
Beržinių k. Keturvalakių valse., 
Vilkaviškio apskr.
Liutikas, Roksas, iš Garždų m., 
Kretingos apskr. manoma, kad 
žuvęs anglių kasyklose apie 1911 
m. žinių suteikimas apie jo mi
rimo vietą bus didžiai įvertinta. 
Lukauskas, Teofilius, s. Stasio, 
Amerikon atvykęs prieš karą 
iš Navasodų k., Liubavo valse., 
Marijampolės apskr.
Lukošiūnas, Mykolas, gyvenęs 
Phladelphia, Pa., apie 1926 met.
Makulavičius, Jonas, gyvenęs 
Eden, Md.
Nenartavičius, Ignas, s. Juozo, 
Amerikon atvykęs prieš karą 
ir gyvenęs Philadelphia, Pa.
Pajaujis, Jurgis, gyvenęs Pitts- 
bųrgh, Pa.
Petrevičius, Petras ir Karolis- 
ženas, iš Lietuvos išvažiavę 
1922 m., gyvena New Yorke". 
Karolis-ženas bene pasivadinęs 
VULFU.
Ragelis, Jonas, s. Mato, iki 19- 
27 metų gyvenęs Newark, N.J. 
Razevičius, Vladas, gyvenęs Ne- 
wark, N. J., vėliau Boston, Mas. 
Sikadolskas, Kazys, gyvena 
Bayonne, N. J.
širvinskas, Juozas s. Jono, gi
męs 1884. m. gegužės mėn. 27 
d. žilių km., Papilės valse, gy- 
vehęs Boston, Mass.
škeliovas, Lukas, 1923 metais 
gyvenęs Erie, Pa.
Tamošiūnaitė, Ona, (Anna Ta
rnus) 1933 met. gyvenusi New 
York, N. Y.
Vagonis, Motiejus ir jo sūnūs 
Jonas, gyvenę Philadelphia, 
Pa.l.
Vaitekūnas Vincas, kilęs iš Juk
naičių k., Lygumų valse., Šiau
lių apskr. Amerikon atvykęs 
prieš karą, gyvenęs Detroit, 
Mich., ir neva New Yorke ar jo 
apylinkėje. Gali gauti nemažą 
sumą pinigų.
žemaitis, Antanas, gimęs 1880 
m. Papiškių km., Aleksoto vai. 
Marijampolės apskr. Tarnavęs 
JA.V. kariuomenėj ir pasiva
dinęs Ton.v Zemis.
Ieškomieji arba apie juos ką 
žinantieji prašome atsiliepti ad
resu:
Consulate General of Lithuania,

46 Fifth Avenue 
New York City

BIRŽŲ PILIES dRIUVĖSIAI — šią pilį Švedai išgriovė 1704 metais. (Tsb.)

Dejonės, vargas,; skausmas 
Paliks nuo musų toli, 
širdyse šiviesus džiaugsmas,. 
Ir meilė nemari.

Ir skris mus mintys šviesios 
Skaisčiais takais žvaigždžių, 
Ir vėl ilgėt ilgesiuos 
Tavų juodų akių....

“J.K.” Bronė Kuprytė,

APRAŠYMAS FOTOGRA
FIJOS

“Sandaroj” aš mačiau pui
kią fotografiją, kurios čia per- 
drukavot negaliu, ba redakci
ja neduoda man tiek vietos.

Tai aš jums žodžiais atpasa
kosiu kas toje fotografijoje 
matosi, štai mano tikriausi, 
laisva valia ir apsisprendimu, 
kaip mano akys matė ir pro
tas sako, žodžiai išimti iš tos 
fotografijos:

Bendro fronto stalas, kurk) 
viename gale sėdi įsišėręs ko
munistas, cigarą įsikandęs, la
bai pasitenkinusia burna. Tai, 
mano akim nemeluojant, vaiz
das draugo Pruseikos.

Priešais jį kitame stalo šo
ne ar gale sėdi mažutis žmo
gelis, likęs tik savo paskuti
niuose apatiniuose marškinė
liuose ir kojinėse. Tai, mano: 
akim nemeluojant, vaizdas dr- 
go Grigaičio.

Draugas Grigaitis ir dran
gas Pruseika lošia tą nekaltą 
kortų lošį, vadinamą “pokeriu”. 
Lošia už aukas kurias jiedu 
“bendru frontu” dirbdami iš 
'darbininkų išviliojo. Priera
šas sako: “Dviejų partijų ly
deriai bando išrišti klausimą 
kam priklauso visuomenės pi
nigai”.

O užpakalinėje fotografijos 
dalyje, už jurrj-marių matosi 
siaučiantis Ispanų ar koks ki
tas karas, iš kur ateina balsas, 
“Gelbėkite!”

Iš fotografijos mato ir ak
las kad draugas Pruseika su
kopė viską, draugas Grigaitis 
liko plikas kaip tilvikas, ir sa
vo rankose turi kortą vos su 
trimis akimis....

Mano patarimas: jeigu no
ri visuomenę melžt, melžk ją 
vienas, neik j partnerius su 
kitais melžikais, ba jie tave 
prie pokerio numelžš ir paliks 
pliką kaip tilviką.

Supa Garba.

Iš TYSLIAVOS KANTIČKOS
“Vienybėje” skaitau:
Naujienų Grigaitis sako kad 

“fašistai savinasi Tėvynę”.
Gerai. Leiskime kad tauti

ninkai nesisavina Tėvynės, ku
ri, be abejonės, tarnauja tau
tiškiems SLA. reikalams. Bet 
įdomu žinoti ar p. Grigaitis 
nori pasakyti kad socialistai 
ir komunistai savinasi Tėvy
nę?

Mat, draugui Grigaičiui ne
patiko “Dirvos” priskaitymas 
“Tėvynės” prie tautinių laik
raščių (“D.” nr. 12).

TURTINGU gali nuduoti ir 
biedniokas, gražiais rūbais iš
sirėdęs, gražiai apsieidamas, ir 
niekas nesupras kad esi bied- 
nas.

Bet neturintį proto tuoj pa
žinsi nežiūrint kaip jis bando 
nuduoti išmintingu. Jo apsi
ėjimai tuoj jį išduoda, ___ į
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SVEIKATA STATYKITES SAU 
NAMUS

Dr. F. M. Lait (Matulaitis)

DIABETES 
Cukrine Liga

Diabetes yra kasos liga. 
Cukrine liga vadinasi dėl to 
kad ligonis nesunaudoja cuk
raus ir jis išeina su šlapumu. 
Kasa suteikia kunui sultis, ku
rios būtinai reikalingos sunau
dojimui cukraus. Cukrinė li
ga reiškia jog kasa nesuteikia 
gana sulčių. ,

Tos ligos priežasčių yra 
daug. Pirmučiausia paminėti 
reikia infekcijų — tonsilų, tul
žies, dantų.

Antra priežastis — naudoji
mas daugiau maisto negu ku
lias pajiegia perdirbt. Mato
mai, kasai užduodama perdide- 
lis darbas, ji pavargsta, su
silpnėja.

Trečia priežastis yra nervų

Asmeniniai Lydimos

per Gothenburgą, Švediją
K3S gali būti malonesnio kelionėje, kaip 

įsėdus į laivą New Yorke išlipti 
iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d. 
Iš New Yorko Į Klaipėdą 

Laivo nemainant

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Iš Gothenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš Kal
maro, 1934 m. statytu garlaiviu Ma- 
rieholm apie 18 valandų j Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYRfi 
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

įtempimas, žmonės energin
gi, su perdidele ambicija, gali 
išvystyti palinkimų prie diabe- 
čio, nors ir nedaug valgytų.

Bet tankiausia jų gauna tie 
kurie perdaug valgo, permažai 
juda. Paveizdan, žmonės ku
rie dirba sėdintį darbų, turėtų 
mankštytis sistematingai ir 
saugoti savo valgį. Nevien sal
dumynai gali pakenkti. Per
teklius visokio maisto gali ap- 
silpninti kasų.

Spėjama yra jog diabetes 
pasidaugino dėl to kad varto
jimas cukraus pasidaugino apie 
10 kartų tiek per pusę šimt
mečio. Tame yra dalis teisy
bės. Priežastis gali būti ta
me kad! pasikeitė žmonių dar
bas. Seniau darbų atlikdavo 
rankom, šiandien mašinomis. 
Daugelis žmonių dirba raštinė
se, sėdi per dienų prie siuvi
mo; jeigu prie to pridėti per- 
didelį cukraus naudojimų pasi
daro ganėtina ligos priežastis.

Trumpai kalbant, daugiau 
maisto, mažiau judėjimo su
daro palinkimų prie diabečio.

Diabetikų kraujas būna pil
nas cukraus. . Iš to kyla nuo
latinis troškulys, žmogus iš
geria daug vandens ir išleidžia 
daug šlapumo. Jis jaučiasi 
silpnas, nes negali sunaudoti 
maisto kuris jam suteiktų 
energijų. Jis greičiau pagau
na visokias ligas, nes turi ma
žai atspirties. Greitai gauna 
šunvotes ir jos būna sunku iš
gydyti. Kartais šunvotės su
silieja į krūvų, pasidaro kar
bunkulas, pavojingas gyvas
čiai.

Pagalba nuo diabečio yra 
reguliuotas maistas. Vartoji
mas cukraus ir skorbylų turi 
būti labai aprubežiuotas. Mė
sa, riebumai taipgi turi būti 
naudojama su atsargumu.

šiandien yra naudojami vai
stai nuo diabečio. Yra tai sul
tys gyvulio kasos. Įčirškus 
po oda tų vaistų, kūnas gali 
sunaudoti cukrų kaip ir svei
kas žmogus.

Sureguliavus maistų ir nau 
dojant insulinų, diabetikas 
šiandien gali gyventi be bėdos 
iki giliai senatvei.

Jaunos vedusios poros, pasi
naudodamos Insured Mortgage 
Sistema, įvesta Federal Hou- 
sing Admini-stration, turi ga
limybės įsigyti sau nuosavus 
namus kuomet jų vaikai yra 
jauni ir namai labiausia rei
kalingi, sako Dr. Herman L. 
Reis, New Yorke.

Sulyg jo, bent kokis progra
mas kuris duoda galimybių 
naujai apsivedusiai porai įsi
gyti sau namų yra labai svar
bus socialiu atžvilgiu. Tų ga
limybę turi ilgo termino išsi- 
mokėjimo planu sulyg Insured 
Mortgage System.

Apie tai galima pasiteirau
ti savo finansinėse įstaigose.

ĮįlPPODROMg

“SEPTINTAS DANGUS”
šeštadienį, Balandžio 3, Hip- 

podrome Theatre pradės rody
ti puikų švelnų romansų fil- 
moje “Seventh Ileaven”, pa
gamintoje Twentieth Century- 
Fox, iš August Štrong’s mei
liškos apysakos. Vaidinime 
dalyvauja pažymi nauja žvai
gždė Simone Simon ir James 
Stewart ir eile kitų.

Tas veikalas yra žinomas iš 
gausybės jo perstatymų sceno
je, apie dvejetų mylimųjų, 
Diane ir Chico, kurie pakels 
jūsų širdis į padanges.

Simone Simon, našlaitė, Dia
ne, yra naujausia Prancūzijos 
filmų žvaigždė, kuri pagarsė
jo savo nepaprastu gabumu. 
James Stewart, aukštas, link
smas vaikinas, Chico, vaidina 
įsimylėjusio rolę.

Prie jų vaidina Jean Her- 
sholt, Gregory Ratoff, J. Ed- 
ward Bromberg, Gale Sonder- 
gaard, John Qualen, Victor 
Kilian, Thomas Beck, Sig Ru- 
man ir Mady Christians.

PARSIDUODA GERA ALINĖ 
Geroje Lietuviais apgyventoje 
vietoje, netoli Lietuvių salės; 
5 kambariai gyvenimui, nuoma 
nebrangi. Išdirbta per 4 nie
kus, laisnės dar geros 5 mėne
siams. Greitam pirkikui par
duosiu pigiai. Klauskite infor
macijų “Dirvoje”. (12)

PADĖKA SUNAMS
šiuomi tariu savo nuoširdžią 

padėkų savo sunams už išleidi
mų manęs į Lietuva apsilanky
ti, už suteikimų kelionei reika
lingų pinigų. Labiausia ačiū 
tam sunui kuris gyvena Long 
Island, N. Y. Jis daugiausia 
darbo padėjo išrengdamas ma
ne kelionei, išlydėjo ant laivo 
ir sutiko pargryžtant.

Mag. Vištartienė.

LANKĖSI “DIRVOJE”
Vykdamas į Detroitą, pake

liui sustojo Clevelande ir apsi
lankė “Dirvos” redakcijoje M. 
Mankus iš Brooklyno.

Taipgi lankėsi p. Puskuni- 
giai iš Pittsburgho.

DALYVAVO TĖVO 
LAIDOTUVĖSE

šiose dienose Kun. A. M. 
Karužiškis, naujos Lietuvių 
parapijos klebonas, buvo išva
žiavęs į Tamaąua, Pa., daly
vauti laidotuvėse savo tėvo, 
kuris mirė nuo sužeidimo ang- 
liakasykloje. Velionis buvo 71 
metų amžiaus.

Užuojauta Kun. Karužiškiui 
dėl jo mylimo tėvo mirties.

Rep.

GAUKIT TIKIETUS!
Jau kitų sekmadienį, Balan

džio 11 d., įvyks Clevelando 
Lietuvių Vaizbos Buto svar
bus ir iškilmingas balius Lie
tuvių salėje.

žinokit kad tikietus į tą ba
lių visi gausit dovanai pas sa
vo biznierius Lietuvius Vaiz
bos Buto narius, tik paprašy
kit. Galit gauti tikietus ir sa
vo draugams. Salėje bus duo
dama Lietuviškų kumpių ir ki
tu Lietuvos produktų užkan
džių, ir prie įžangos tikieto 
bus dovanos. Bet tik vienas 
tikietas bus priimta iš kiek
vieno atsilankančio, todėl ne- 
laikykit tikietų, gavę daugiau 
negu vieną, išplatinkit juos 
tarp savo draugų.

REIKALINGAS UKIUI
senyvas vyras dirbti ukėje, 
geras užlaikymas, gera mo-

Susižinoti (14)
“DIRVOS” ADMIN.

PARSIDUODA SIUVYKLA 
pilnai įrengta rubsiuvykla ir 
5 kambariai gyvenimui, su ga- 
radžium automobiliui, nuoma 
pigi, $15 mėnesiui. Parduosiu 
už $350.

Taipgi parduosiu 1930 mo
delio Packard automobilį, ma
žai vartotas, už $175. Kreip
kitės tuojau: (13)

8005 CRUMB AVĖ.

NUTEISTAS KALĖTI
Buvęs policijos Inspektorius 

Edwin C. Burns, už ėmimą 
kyšių iš slaptų degtinės par
davėjų, gavo kalėjimo bausmės 
nuo 2 iki 20 metų. Jis ištar
navo policijoje 24 metus.

Burns yra trečias iš aukš
tųjų policijos viršininkų pate
kęs kalėjiman už kyšių lupi
nių.

KORTAVIMAS IR BALIUS
Moterų Sąjungos 36 kuopa 

rengia didelį Margučių Balių 
sekmadienį, Balandžio-April 4, 
naujos parapijos salėje, 18022 
Neff Rd., nuo 5 vai. vakare. 
Įžanga 25c. Bus duodama do
vanos už gražiausi, didžiausį, 
ir mažiausį Velykų margučius, 
ir dovanos prie kiekvieno sta
lo. Gera muzika šokiams.

Kviečia Komisija.

PARSIDUODA
avalų taisymo įstaiga, pla
čiai išdirbta, Kreiptis po 
7 vai. vakare. (15)

6605 WADE PARK AVĖ.

REIKALINGA MOTERIS
Namų darbui, skalbimui ir 
viskam. Geri namai. $8.00 

savaitei. Atsišaukti
MlJlberry 7016.

OPEROS TIKIETAI PLATINASI SMARKIAI

Kaip jau dabar išrodo, šy1- 
metinis didžiųjų operų persta
tymas Clevelande savaitę Ba
landžio 12 iki 17 d. bus vie
nas iš pasekmingiausių Metro
politan Operos iš New Yorko 
nuotikių.

Tikietų pirkimas visai sa
vaitei ir paskiroms operoms 
didžiojoje salėje Union Trust 
Banke, prie 9-tos ir Euclid (at
dara nuo 9 ryto iki 5:30 va
kare) eina taip gerai kad pra
lenkė 1931 metų pirkimą, kuo
met buvo paskutinis metas 
visos savaitės operų perstaty
mo.

Clevelando miesto auditori
ja šiam perstatymui parengia
ma taip kad vaidinimus maty
ti kuopuikiausia galės kiekvie
nas.

Pati Metropolitan Opera de
da pastangas šymet pasirody- 
t i kuogeriausia, ir atgabena 
puikiausius artistus ir artistes 
kokias tik turi.

Ištiesų tai bus nepaprasta, 
šešių dienų savaitė, kurios bė
giu bus visų tautų žvaigždės, 
Lily Pons, Rosa Ponselle, Eli- 
sabeth Rethberg, Kirsten Flag- 
stad, Helen Jepson, Gladys 
Svrarthout, Richard Crooks, 
Frederick Jagel, Lauritz Mel- 
chior, Richard Bonelli, Chase 
Baromeo ir Erzio Pinza, kurie 
jau yra girdėti anksčiau.

Prie jų bus ir visa eilė nau
jų Metropolitan žvaigždžių — 
Lietuvaitė Ona Kaskas, Jose-

phine Antoine, Hilda Burke, 
ir daugelis kitų.

Anna Kaskas dainuos pirmą 
vakarą, operole “Cavalleria 
Rusticana”.

Tikietai parsiduoda nuo $1 
iki $6.

Štai kokios operos bus sta
toma tą savaitę:
BALANDŽIO 12, pirmadienio vaka

re — LE COQ d’OR ir CAVAL
LERIA RUSTICANA

BAL. 13, antradienio vakare —
TRISTAN und ISOLDE

BAL. 14, trečiadienio vakare — 
FAUST

BAL. 15, ketvirtadienio vakare — 
AIDA

BAL. 15, penktadienį po pietų — 
LOHENGRIN
Penktadienio vakare — MIGNON

BAL. 17, šeštadienį po pietų — 
CARMEN
Šeštadienio vakare — 1L TRO- 

VATORE.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba Š. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO 
DROTTNINGHOLM .......... Bal. 17
GRIPSHOLM ............ Gegužės 1
DROTTNINGHOLD ........ Geg. 15
GRIPSHOLM .............. Gegužės 29

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center, N. Y. City
Chicago, III. 181 N. •fchigan Av. 
Boston, Mass. 154 Boylston St. 
Detroit, Mich. 107 Clifford St.

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699

REIKALINGA MERGINA 
namų darbui; geri namai ir 
geras užmokestis. Kreipki
tės telefonu HEnd. 5246.

PIKNIKAMS VIETA
NEUROS FARMA

Taipgi galit gauti pirkti mies
te tos farmos bulvių, sviesto, 
sūrių ir tt. Kreipkitės į pa
prastų, gerai žinomų Neuros 
krautuvę (14)

2047 HAMILTON AVĖ.

“DIRVOS” EKSKURSIJA

Tiesiog Į Klaipėdą
(Be mainymosi ar persėdimo į kitus laivus)

Jau prasideda Ekskursijos į Lietuvą, 
ir pirmutinė “Dirvos” Ekskursija bus 
Gegužės-May 29 d., švedų Amerikos 
Linijos populiarišku dideliu motorlai
viu ‘‘GRIPSHOiLM”. šią kelionę tas 
laivas atliks tiesiog į Klaipėdą be jo
kio persėdimo.

Išplauks

Geguž.-May 29
Švedų Amerikos Linijos

Populiariu modemišku motorlaiviu

GRIPSHOLM
Kelionei dokumentus pagelbsti išrū
pinti “Dirvos” Agentūra: Lietuvos Pa
sus ir Vizas, Amerikos Pasus, Gryži- 
mui Permitus ir tt. TĖMYKIT: ku
rie vyksta su ekskursija, galį gryžti 
atgal kada nori ir būti Lietuvoje kiek 
reikia: mėnesį ar metus, ir tt.

Taipgi laivakortės visais kitais laivais, įvairiais laikais ir keliais.
Apie laivų išplaukimus, kainas ir viską liečiantį kelionę kreipkitės informacijų į

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

. .............................................................................................................................................................................imu ■

VARGDIENĖS. Clevelande 
nekurios moterys imdamos iš 
dirbtuvių darbą į namus, kaip 
tai mezgimą, teuždirba vos po 
4 iki 5 centų į valandų, ši
tos prastai apmokamos mote
rys, dirbdamos namuose, ati- 

i m a darbų iš tokių kurie galė
tų dir' tuvėsc, ir pačios sku - 
ta nieko ncgaudan os. Už nu- 
mezgimą viso dalyko moteris 
namuose gauna 40 iki 50 centų, 
žiūrint sulyg modelio.

KAS RADO ŠUNĮ
Kovo 24 d., dingo musų šuo iš 
E. 66 St. apielinkės, tamsiai 
rudas, dalis chow ir dalis po
licijos veislės; trumpais plau
kais; turėjo ant kaklo leidimo 
numerį 7915. Kas rado prašo
mi grąžinti antrašu

1394 EAST 66 ST.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Vyras ir žmona, Slovakų tau
tybės, nori gauti du ar tris 
kambarius, tarp E. 55 ir E. 79 
•ir tarp St. Clair ir Lexington. 
Norėtume užimta apie Balan
džio 15. Kas turit tokius kam
barius parašykit (16
Frank Sambol, 1003 E. 66 St.

Telef. End. 4486
VAIKO PRIŽIŪRĖJIMUI

reikalinga mergina ar mote
ris, darbo mažai, tik prižiūrė
ti dienomis vieną vaiką, skal
bimo nėra. Kreipkitės: (14

1437 E. 61 Street

REIKALINGA MOTERIS 
nrižiurėjimui vaikų, būti na
muose visą laiką, paprastas 
engvas vidaus darbas, skalbti 

nereikia. Kreiptis: 
1152 E. 79th Street.

+44
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ŠEIMININKĖS, SKAITYKITE!
Pirm negu pradėsit pavasarinį namų t 
valymą, atsilankykit musų Langinių j; 
Užtiesalų parduotuvėje

7110 ST. CLAIR AVĖ.
Mes turim didžiausį pasirinkimą vi
soje Rytinėje miesto dalyje, šimtai 
patinkamiausių stilių.

Taipgi kitoki namams reikmenys: 
Radio, Pečiai, Patiesalai ir tt.

PARKWOOD
HOME FURNISHING CO

7110 St., Clair Avė.M. Goodman

...................

I. SAMAS JEWELBY
6704

JUL

Superior Avenue
Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės j musų krautuvę, 
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

m
ANGLIS IR MALKOS

Pirkit iš savo Lietuvio anglininko — greitas pristatymas 
Original Pocahontas ....................................................... $8.95

(Bishop Mine) tik bušelis pelenų būna iš tono anglies. 
No. 3 Pocahontas duoda labai daug karščio. . 
Standard Pocahontas mažai durnų, ilgai dega. ,
Blue Diamond Kentucky splint, pečiams ir fumasams , 
West Virginia Lump .......................................................
Sun King Lump ................................................................
Hot Fire Lump 6.25 ..........  Champion Lump

KOMER WOOD & COAL CO.
1409 EAST 92ND ST. (Lietuvis) Telef. G Ar.

2.

:Į:

■
■

B■>BB■
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i

.. .8.75
7.95
7.95
6.50
6.95
7.00
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PARDAVIMAS JAU PRASIDĖJO
Tikietu Paskiriems Perstatvmams 

METROPOLITAN OPERA 
COMPANY IŠNEW YORKO 

Edward Johnson, Gen. Mgr. Edward Ziegler, Ass’t. Gen. Mgr.
Balandžio-April 12-17—Public Auditorium

PIRMADIENĮ, Balandžio 12—Du Veikalai 
CAVALLERIA RUSTICANA ir COQ d’OR 

su Ponselle, Petina, Ja- . su Pons, Pinza, Cordon, Paltrinieri, 
gel, Morelli, Kaskas, Papi_____ Engelman, Doe, Massue, Votipka, Papi

ANTRADIENĮ, Balandžio 13—TRISTAN UND ISOLDE 
Flagstad, Melchior, List, Huehn, Cehanovsky, Branzell, Laufkoetter, 
D’Angelo, Bodanzky. __________________________________________

TREČIADIENĮ, Balandžio 14—FAUST
Jepson, Crooks, Pinza, Morelli, Engelman, Olheim, Votipka, Pelletier

KETVIRTADIENĮ, Balandžio 14—AIDA
Rethberg, Jagel, Cordon, Castagna, Baromeo, Morelli, Paltrinieri, 
Votipka, Panizza._________________________________________________

PENKTADIENĮ Po Pietų, Balandžio 16—LOHENGRIN 
Flagstad, Melchior, List, De Ąbravanel, Cechanovsky, Branzell, 
Huehn__________________________________

PENKTADIĖNĮ Vakare, Balandžio 16—MIGNON 
Swa?thout, Crooks, Antoine, Pinza, Bada, Cordon, Olheim, Pelletier, 
Cehanovsky.

ŠEŠTADIENI Po Pietų. Balandžio 17—CARMEN 
Ponselle, Maison, Burke, Votipka, Olheim, Huehn, Cehanovsky, Papi, 
Paltrinieri, D’Angelo, Engelman.

ŠEŠTADIENĮ, Vakare, Balandžio 17—IL TROVATORE 
Rethberg, Carron, Castagna, Votipka, Morelli, Baromeo, Bada, Papi.

Tikietai $1, $2, $3, $4, $5, $6 (Taksų nėra)

UNION TRUST BANK
Didžiojoj Bankinėj Salėj—E. 9th ir Euclid 

Pardavimo vieta atdara 9 ryto—5:30 po pietų. 
Kasdien Išskyrus Sekmadienius 
Knabę Piano Naudojama Išimtinai, 

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

WILKELIS FUNERAL HOME i■ 
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, ; 
be atsižvelgimo į kaštus. ;

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais ! 
moderniškas.

HEnderson 9292
..v..........................į..........      ..u j;

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 
kainų. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 
riausį patarnavimą.

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

^iiiiiiiiiiiiiiiiiMiiHiiiiiinituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnrii  ̂

I BEI. LA C. JAKUBS | 
| (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) | 

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

Lithuanian Funeral Hortie
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

Jnimu...... .

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estata 
ir Apdraudos Agentūra

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



LIETUVOS MIESTELIAI |
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

D

BALNINKAI
Vieta kur buvęs “miestas 

su dvylika bažnyčių”!
Balninkų miestelis ran

dasi nuo Ukmergės 21 ki
lometras Į rytus.

Senų žmonių padavimai 
sako, čia šešioliktame am
žiuje buvęs didelis miestas 
su dvylika bažnyčių ir var
das buvęs Bantaburas. Tu
rėjo užėmęs didelius plo
tus žemės. Nuo dabarti
nio miestelio puspenkto ki
lometro į rytus, kur dabar 
randasi Perkalių kaimas ir 
gale ežero, kur stovi Per
kalių dvaras, tai buvus 
bažnyčia. Taipgi ėjo penkis 
kilometrus Į šiaurę, kur 
prieš 80 metų buvo didelis 
Armoniškio dvaras, bau
džiavos laikais valdytas 
pono Petuko. Kiek siekė 
į vakarus ir pietus savo ru- 
bežium, padavimij neteko 
girdėti. Už pusės kilomet
ro nuo dabartinės bažny
čios j pietus, kitoje pusėje 
Pirseno, kur dabar Balnin
kų dvaras, buvo vienuoly
nas ir tame vienuolyne sa
koma Lenkai kankindavę 
Lietuvius. Tą vietą Len
kai vadino Boliesna, ką 
Lietuviai praminė Balnin
kais. Tas buvo virš trys 
šimtai metų atgal, ir buvus 
kokio ten karaliaus pilis.

Toliau, kaip tas miestas 
galutinai buvo sunaikintas 
padavimų negirdėti, grei
čiausia Švedams puolant 
Lietuvą.

Dabartiniais laikais
Balninkų miestelis turi 

virš 500 gyventojų, astuo
nias krautuves, iš kurių 
tik vieną laiko Lietuvis, vi
sas kitas Žydai laiko.

Pradinėj mokykloj trys 
m o k y t o jai mokytojauja, 
bet jau reikia didesnės mo
kyklos, vaikų mokyklą lan
kančių skaičius vis daugė
ja.

Valsčiaus valdyba kartu 
ir paštas turi didelį murini 
namą, perdirbtą dar nuo 
Rusų laikų iš buvusio gru
dų sandėlio. Yra policijos 
nuovada ir smulkaus kre
dito bankas.

Organizacijos yra: šau
lių būrys su apie 40 narių, 
tai]) pat yra kitokių orga
nizacijų. P a v asarininkai 
turi savo salę susirinki
mams ii' parengimams da
ryti, įgytą buvusio vikaro 
Kun. J. Ruokio pastango
mis.

Miestelis turi-didelę mu
rinę bažnyčią dviem aukš
tais bokštais, baigtą staty
ti ir pašventintą 1911 me
tais. Ji stovi gražioj vie
toj, biskį ant kalnelio, ap
linkui auga dideli lapuoti 
medžiai, kur vasaros laiku 
žmones turi pavėsį ir girdi 
linksmą paukščių čiulbėji
mą.

Tik užėjus 1924 metais 
didžiajam karui, dar buvo 
kai kurie dalykai nebaigta 
ir užsitraukė beveik iki 
šiam laikui, bet 1932 me
tais atkeltas naujas klebo
nas stengėsi tuos truku
mus užbaigti — apmūrijo 
šventorių, kur iki tol liku
sieji nuo bažnyčios staty

Visiems musų draugams Linksmų Velykų!

A. W1RB1CKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

IAETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 1741h St.

mo akmenai draikėsi, pa
didino parapijos kapines, 
pritvėrė du hektaru žemės 
daugiau, padarė altoriams 
pavidalus, tik nelaimė kad 
garsus dailininkas, kuris 
dirbo stovylas, čia pat prie 
bažnyčios nuėjęs j ežerėlį 
pasimaudyti ir prigėrė dar 
višai nepabaigęs dirbti.

Susisiekimui su' kitais 
miestais kelių patogių Bal
ninkai neturi, iki geležin
kelio į Ukmergę 21 kilo
metras, ir tiek pat tolumo 
į Anykščius. Vieškelis tik 
vienas praeina, nuo oku
puotos Lenkų Lietuvos, ei
na per Želvą-Balninkus ir 
nuo čia į šiaurę už dviejų 
kilometi-ų susijungia su ki
tu vieškeliu einančiu iš 
Utenos per Pakalnius, A- 
luntą, Žemaitkiemį ir Vi
diškes išeina į Ukmergės 
plentą. Kiti keliai į Bal
ninkus prasti ir apsunkina 
apielinkės gyventojų susi
siekimą su kitais miestais.

Artimiausi nuo Balnin
kų miesteliai yra šie: Žel
va, 7 klm., Žemaitkiemis, 
8 klm., Kurkliai, 10 klm., 
Alunta, 11 klm.

Kitais dalykais, kaip tai 
gamtos vaizdais, apielinkė 
galima sakyt graži ir pato
gi. Prie pat miestelio yra 
du ežerai, vienas mažiukas, 
antras pusėtinas, apiman
tis gal suvirs 300 ha ploto, 
vadinamas Alaušais, vasa
ros laiku yra gražių vietų 
jame maudytis, valtelėmis 
aasivažinėti, arba kas no- 
■i žuvauti. Nekurie apie

linkės gyventojai mažai 
kokį kitą užsiėmimą turė
dami, net ir pragyvenimą 
padaro iš žuvininkystės.

Kaip kitiems miestams- 
miesteliams taip ir Balnin
kams teko nukentėti nuo 
svetimų okupantų, prade
dant Vokiečiais, kurie 1915 
m. sutraukė didelę armi
ją; stumdami Rusus į ry
tus, iš patrankų šūvių už
degė ir sudegino keletą na
mų. Kuomet rudenį 1918 
metais buvo priversti pasi
traukti iš Lietuvos, paskui 
Vokiečius greitai užplūdo 
bolševikai. Tiktai tuoj Lie
tuvių kariuomenė susior
ganizavus nugrumė juos 
iki Dvinsko. Na ir Gegu
žės mėnesį 1919 metais jau 
buvo prašvitę žmonių akys. 
Jau pradėjus susitvarkys, 
po penketo mėnesių vėl dar 
kariuomenė sustiprėjus iš
gulime priešus iš čia jau 
treti priešai įsiskverbė —, 
tai Lenkai, ir jie maišėsi' 
plėšikaudami, iki Birželio 
mėn. 1920 metais Lietuvių 
paskutinį kartą.

Piliakalnis
Už pusketvirto kilome

tro nuo Balninkų į šiaurę, 
Vargulių kaimo laukuose, 
yra piliakalnis. Kokiame' 
amžiuje jis supiltas ir kas j 
jį supylė tikrų žinių nėra 
tik kalbama kad nuo Šve
dų karų.

Iš šiaurės ir rytų pusės 
piliakalnis yra status, kad 
nepratusiam sunku ir už
lipti. Iš tų pusių kalnas 
turi apie 200 pėdų aukščio, 
iš vakarų ir pietų šonų yra 
žemesnis. Iš rytų pusės, 
už kokių 500 pėdų tolumo, 

yra nedidelis ežerėlis ir 
pelkės. Iš toli žiūrint pi
liakalnis išrodo kaip dide
lis šieno kupetas, tiktai vir
šus plokščias ir įslugęs.

Pakasus jo žemę matyt 
kad kalnas supiltas, nes 
visokia žemė susimaišius: 
yra juodžemis, geltonas 
smėlis ir net dzindrų mai
šosi. Kai kas mėgindavo 
kalną kasti, kartais iškas
davo kokių geležų panašių 
į durtuvą, peilį, arba kito
kiu geležgalių. Seneliai pa
sakoja kad buvus ten ko
kia kalvė ginklams dirbti, 
vėliau liko apipilta.

Dar dabar seneliai atsi
mindami pasakoja kad ma
tydavę naktimis vaidinan
tis piktas dvasias visokiuo
se pavidaluose apie tą pi
liakalnį. A. Augutis.

PALENGVINIMAI 
ĮVEŽIMO DOVA

NŲ Į LIETUVA
KAUNAS. — Lietuvoje pa

keistas įvežamų prekių muitų 
įstatymas. Juo daugiausia su
mažinta įvežamasis muitas au
tomobiliams. šiuo žygiu no- 

! rimą sudaryti geresnes sąly
gas kraštui motorizuotis, nes 
tuo atžvilgiu Lietuva dar yra 
gerokai atsilikus.

Drauge yra sudaromi gali
mumai be muito į Lietuvą sių- 

I sti dovanas ir įsivežti įvairius 
I sau reikalingus daiktus. Iki 
šio laiko būdavo atsitikimų 
kad neretai dovanas iš užsie
nio gavusieji asmenys neturė
davo kuo už jas apmokėti mui
tą, o juk įvairias dovanas daž
niausia siunčia kaip tik vargin
giesiems žmonėms ar labda
rybės organizacijom^. Vargin- 
giau gyvenantieji dėl aukštu 
muitų jiems atsiųstas dovanas 
negalėdavo gauti. Tas nere
tai pykindavo ir dovanų siun
tėjus ir jų gavėjus. Ypač tai 
jausdavo šiaurinės Amerikos 
ir kitų kraštų Lietuviai, kurių 
giminių yra visoje Lietuvoje.

Dabar gi sudaroma sąlygos 
kad finansų ministeris gali lei
sti valstybės ir labdarybės įs
taigoms įsivežti be muito bent 
kokiu daiktų savo reikalams 
jeigu už tuos daiktus muito 
neišeina daugiau kaip 1,000 li
tų. Kartu finansų ministeris 
gali leisti be muito į Lietuvą 
įsigabenti daiktus ir privati
niams asmenims, jeigu tie dai-1 
ktai jiems siunčiama kaip do- j 
vanos.

Antras svarbus įvežamų pre
kių įstatymo pakeitimas ku
ris liečia užsienių Lietuvius 
vra tas kad atsikeliant nuola
tos gyventi į Lietuvą, kartu | 
bus galima atsigabenti ir vi
sus savo daiktus kurie tik yra 
reikalingi namų apyvokos rei
kalams.

Nemokamai gavus finansų 
ministerio leidimą, kiekvienas 
užsienių Lietuvis į Lietuvą ga
lės atsikelti gyventi net' su sa
vais žemės ūkio gaminiais.

Tsb. į

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—įdėkit 
Į laišku 82 ir “Dirva” lankys 

jus ištisa metą.

A X t; L I s
LABAI GEROS RŪŠIES 
ANGLIS už visai žemas 
kainas parduodama artė
jant žiemos pabaigai. Pir
kit savo Pocahontas. West 
Virginia Lump, Ohio ir k. 
anglis ir koksus.

MOORE ICE CD. 
7011 Lawuview Avė. 

Tel ENd. 1405 (15)

I EVA’S !
❖ rv
j Dry Cleaning i 
t '1 Senas Drapanas padarom .1 
t kaip naujas, išvalom ir | 
f sutaisom. f

j EVA PETRAITIS 
į 0702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699

MONTREAL
KANADA

AKRON, OHIO
Smulkios ŽiniosMUSŲ LIETUVIŲ GYVE

NIMAS
Atrodė kad mes tiesiog jau 

buvom pamiršti, sulyginus su 
Suvienytų Valstijų Lietuvių 
gyvenimu, kurį tankiai matom 
iš jų laikraščių: ten Lietuvių 
kolonijas aplanko svečiai iš 
Lietuvos, kurie pasako puikių 
kalbų apie Tėvynės pažangą 
ir jog visą gyvenimą, ir dar 
krutamomis Lietuvos filmomis 
tie faktai pastiprinama, taip 
kad jų dvasia gauna inspiraci
jos pakiltį.

Pas mus daugiau nieko ne
gaunam išgirsti kaip- tik ko
munistų ir jų pasekėjų agentų 
purvinimą kas tautiška ir Lie
tuviška; jie net bažnytines or
ganizacijas už nosių vedžioja
si, kaip komunistai griežia 
taip tos draugijos šoka.

Bet mes nenustojam vilties. 
Laikai keičiasi ir gy venimo ap
linkybės kitėja. Yra vilties 
kad ir pas mus gali įvykti per- 

- maina.
Kovo 12 iki 15 dienos Bro- 

l liai Motuzai lankėsi ir rodė sa- 
| vo gražias Lietuvos filmas, 
I Vytauto Klube. Iš daugumo 

Lietuvių veidų matėsi didelis 
pasitenkinimas ir dėkingumas 
jiem už jų atsilankymą. Jie 
turėjo darbo---net penkis sy
kius turėjo rodyt tuos paveik
slus, kadangi salė nėra didelė, 
o žmonių norinčių matyti bu-

■ vo daug.
Tie paveikslai tai buvo mu

sų; Lietuviams akių atidarys 
mas — patys savo akim ga
vo visi pamatyti kaip raudo
nukai apie Lietuvą melavo.

Aš mačiau kaip kelios komu
nistės pertraukos laiku puolė 
brolius Motuzus kam tokius 
nuikius Lietuvos paveikslus 
nadarė. sako, musų '/kpmųnis- 
tiški laikraščiai peikia Lietu
vą, o jus ją taip išgŠi’iat savo 
paveikslais. J...

žinoma, raudonukai skaito 
tik tokius laikraščius kurie 
šmeižtus rašo, o jau geresnio 
bijo pasakyti, nes kas, ramu ir 
gražu tai jiems pavojinga.

Lietuvos Pasiilgęs, j

DIDELĖ LIETUVIŠK/

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmac)

1117 E. 79th Street
(Kampas Pulaski Avė.)

Šioje vaistinėje užlaikom vi- | 
okias namines ir irpportuota.' ■ 

gyduoles nuo visokių ligų, kai] | 
tai nuo aštriojo užsisenėjusii | 
leumatizmo, nuo visok’ų žaiz 
lu. dedervinių, nevirškinimo v> 
lurių, užkietėjimo vidurių, ko 
-ulio. kataro, lytiškų nusilpnė 
iimų, visokių lytiškų ligų, net 
viškumo, nemigės ir vįsokių k' 
nokiu ligų.

C. Pakeltis Aptieka 
1117 E. 79 St. Cleveland, O 
elel. ENd. 8533 ENd. 853' 
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Nebūk ŽILA
IŠRODYK 10 METŲ JAUNESNĘ

Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa
naikina žilumą, Plankų Slinkimų ir 
Pleiskanas, šias gyduoles privalo 
turėti kiekvienas kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, I 
bet nėra dažai. Iki šiol nėra nie
ko už jas geresnio išrasta. Specia
liai supažindinimui siūlome didelį 
$2.00 pakelį už $1.00. llžsirašykit 
šiandien ir sutaupykit dolarį. Jeigu 
nebūsit pilnai patenkinti, jums pi
nigai bus sugrąžinti. Reikalaujame 
agentų.

VALORTONE HERB. CO.
Dept. 9

Box 305 Ciinton, Indiana

Nelaimė patiko Karolį Ta
mošauską: einant jam gatve 
užbėgo automobilis ir jį labai 
sužalojo. Jis tapo nuvežtas į 

1 St. Tarno ligoninę. Linkėtina 
pasveikti.

“Dirvos” skaitytojas A. Gu
tauskas su O. Šimkiene užsidė
jo užeigą prie Cole avenue. 

į Lietuviai be abejo lankysis jo
je, ^Linkėtina jiem pasekmin
gai bizniavoti.

SLA. 198 kuopa rengia va
karą su koncertu, šeštadienį, 
Balandžio 3 d., nuo 7 vai., Ba- 
variąn salėje, 546 Grant St. 
Dainininkai bus iš Clevelando, 
po vadovyste J. Krasnicko.

Kalnas.

VAIZDAS Iš VIENO KAMPELIO CLEVEL ANDO PARODOS

VISAI NAUJA IR DIDĖS-1 
NĖ bus 1937 mėtų Didžiųjų 
Ežeru Ekspoziciją’kuri atsida- 
-vs Gegužės 29 d.; ’Ūl dienai 
CV -rn1.,r.'1o g:-. yafvrias vra

V

alandžio 3-čia
Yra Musų 30ta

MAY DAY
THE MAY COMPANY

Krautuve Atdara Penktadieni ir Šeštadienį nuo 9 r. iki 6 v.
ŠTAI JAU TA DIENA! May Day su 
miniomis žmonių ir įdomumu —May 
Day su daugybe pageidaujamų prekių 
—May Day su jos magiška ekonomija 
—-ta visų laukiama Išpardavimo Diena 
jau vėl čia.

ATMINKIT! šymet, dėl kilimo kainų,

negu kitados

šiv May Day

t

mAtykit visus musu 
SKELBIMUS

Visuose Laikraščiuose 
Nupigintų Prekių

Peržiurčk't visus laikraš
čiu turinčius musų skelbi
kus šio pardavimo. Bus ir 
daug dalykų numažintomis 
kainomis nepaskelbtų lak- 
ra'”iūose. Nepraleiskit šio 
išpardavimo! Temykit vi
sus MAY DAY ženklus.

EKSTRA KARŲ VEŽIMAS 
Specialiai sutarus su Cleveland Raihvay 
Company, bus leidžiama daugiau kar i 
į miestą šeštadienį — užtektinai karų 
visus nuvežti ir parvežti.

Nepriimam Pašto, Telefono

ir nei C. O. D.

May Day Prekėms

Niekur Nepigiau ka p Čionai!
Savais numetimais nekurtos krautuves gal ma
gins parduoti pigiau MAY DAY prekes.
ATMINKIT—Jeigu bent kas musu fkelb’nmo 
MAY DAY pardavime kitur pars’duotu uruau. 
tuo3 pačius dalykus galėsit nupirkti, PIGIA U 
ir pas mus, nežiūrint MUSŲ paskelbtu kainų.

PENKTADIENIS
Yra Prielankumo Diena

Visos Mcy Ilry prekės galimu pirkti 
už Mey Diy kainas PENKTADIENĮ 
visuose musų Viršutiniuose ir Apati

niame Skyriuose.

PASTABA. “Dirvos” nr. 13, 
Kalnas rašė kad geri draugai 
surengė Pranui Stalioraičiui 
gimtadienio ir Juozui Zdaniui 
jo vardo dienos proga, Kovo 20 
d., pokilį Benio Jonės namuo
se ir kad svečiai juos apdova
nojo. Ne visai taip buvo: po- 
kilis buvo surengtas, tiesa, bet 
tik vienas P. Stalioraitis teda
lyvavo ir dovanas gavo.

Juozas Zdanis, nujausdamas 
kad ir jį svečiai nori pagerb
ti ir apdovanoti, ko tai užsi
rūstinęs tą vakarą namon ne
parėjo ir pokilyje nedalyvavo. 
Jam skirtos dovanos buvo įtei
ktos (šeimininkui. Laike poki- 
lio įvyko ir kitas nesmagumė- 
lis. Dabar dalyvavusieji tik 
kalba ir ginčijasi dėl to.

Ten Buvęs.

ĮVAŽIAVO Į NAMĄ. Per 
Velykas, viena Akronietė mo
teris! automobiliu nuvažiavo 
nuo .vieškelio į pakalnę ir per 

ruošiamos nauios dalies, kuri 
yra tik maža dalis naujo Eks
pozicijos Rrdio'ondo u- “A<~Uf’- 
cade”. rrie Hali of Pro«ress, 

įvairiu Tndu<'trtin Bud’nko.

I Kokis didelis visos Ekspozici- 
i jos plotas galit įsivaizduoti iš 
to kad čia matosi tik mažytis 
jos kampelis.

May Day Yra daugiau 
Išpardavimo pavadini
mas . . .
Yra Simbolis Taupymo
Tie kurie buvo May Day išpardavimuose praeityje žino ko 
tikėtis. Naujieji atvykėliai į Clevelandą kurie atsilankys 
■patirs naujus nuostabumus kuomet pamatys musų išpar
davimą, kuris lyginasi “Pirkimo šventei” šiaurrytinėje 
Ohio dalyje.

šieną įlėkė į pasitaikiusį na
mą. Namo šeimininkė tapo 
sužeista. Pati važiuotoja pri- 
simušė.

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

NAUJI LIETUVIAI 
BIZNIERIAI AKRON

Šiuomi pranešam jog mes 
atidarėm gražią Užeigą— 

parduodam skanų alų, kve
piančius cigarus ir saldų vy
ną. Pasitikime jog Lietu
viai mus atlankys, o mes 
kuogeriausia jiems patar- 
nausim.

ADOMAS GUTAUSKAS 
ir ONA ŠIMKIENĖ 

129 Cole Avenue
(Tarp Grant ir Sweitzer gt.)

Akron, Ohio
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Lietuviai, Visada Remkit Biznierius ir Profesijonalus kurie Draugingi "Dirvai”

I CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
X

Keturi Raiteliai Sugryžo
Pereitą metą Cuyahoga Ap

skrities viršininkai iSeido su
virs $25,000,000 takš(f”ir kitu 
ineigų; Clevelando mokyklos 
sunaudojo apie $20,000,000; 
Clevelando Miesto valdžia iš
leido $44,000,000 iš taksų, vie
šų reikmenų ir kitokių ineigų,

I Įskaitant atmokėjimą bondsų.
I Priemiesčiai ir kita daugybė 
taksų leidimo grupių apskrity
je sunaudojo dar daugiau mi
lijonų: bendrai imant, per vi
są Ohio pereitą metą visokie 
taksų rinkėjai suėmė — ir iš
leido —- milžinišką $400,000,- 
000 sumą, o prie to visko dar

Federalė Valdžia surinko savo 
taksų $200,000,000. Visi gy
ventojai moka šiai didėjančiai 
taksų naštai, brangstančiam 
pragyvenimui ir gauna mažai 
užmokėti už darbą.

(Paveikslas prisiųstas iš 
The Cuyahoga Tax League)

Editor—Peter Skukas

Youth’s Forum
Phone: ENdicolt 4486

UNCENSORED SIDE-GLANCES
BY K. J. M.?

6820 Superior Avė. Cleveland, O.

NUŽUDĖ SAVO 
VYRĄ

Velykų naktį, Į pirmadieni, 
savo namuose buvo rastas nu
žudytas Steve Bender, 42 m. 
amžiaus, 12609 Buckeye road.

Ryto metą jo žmona prane
šė kaimynams kad jos vyras 
iš nakties nekėlė, ir nuėjus į 
jo kambarį parodė jį negyvą. 
Pribuvus policija tuoj pradėjo 
tyrinėjimą ir tardymą. Nuo- 
žvalga krito ant jos, nes ji gu
lėjo su savo 9 metų vaiku ki
tame kambaryje ir sakė nieko 
negirdėjus tą naktį, nors jos 
vyro galva buvo sudaužyta 20 
kirčių. Surasta jos virtuvėje 
kruvinas mėsos kapojimo kir
velis, ir policija jos nepaleido. 
Antradienį ji prisipažino nu
žudžius savo vyrą, kuris Kovo 
18 d. kreipėsi į teismą atsi
skyrimo nuo jos.

VELYKOS BUVO ŠALTOS
šymet Velykos buvo anksty

bos, užtai ir šaltos. Prieš Ve
lykas per kelias dienas buvo 
sniego, paskutinėse dienose 
prieš Velykas saulė dalį snie
go nutirpdė, bet pavėsiuose 
sniegas ir ledas liko keletui 
dienų po Velykų.

Pati Velykų diena buvo la
bai graži, bet ir šalta, reikėjo 
dėvėti žieminius rubus.

DARBAI DAUGĖJA
Darbai Clevelande, nežiūrint 

nekuriose vietose atleidimo iš 
priežasties Detroito streiko, 
Kovo mėnesį pakilo taip auk
štai kad pasiekė arti 1929 me
tais buvusį dirbančiųjų laips
ni. žinios iš 100 didesnių iš- 
dirbysčių parodo kad Kovo m. 
jose dirbo 81,091 darbininkas. 
Vasario mėn. dirbo 80,537, o 
Spalių mėn. 1929 metais dirbo 
82,119. Paprastų darbininkų 
reikalavimas žymiai pakilo, ir 
jiems užmokestys padidėjo.

VĖL DUOS MAISTO 
PAŠALPAS

Balandžio pirmose dienose 
Clevelando ir apskrities šelpia
mieji, 95,000 skaičiuje, gaus 
maistui pirkti orderius. Pini
gai tam tikslui šiaip taip vis 
sukrapštomi, nors labai sun
kiai gaunami.

Valstijos tegislatura reika
laujama rasti būdą skirti pi
nigus pašalpoms nuolatinai, 
kad nereikėtų kas kartas rū
pintis.

NUSIŽUDĖ
Kovo 27 d. Washington Par

ke nuo tilto nušoko ir užsi
mušė 24 metų amžiaus mote
ris, Mary Dale.v, kuri graužė
si nepasisekimais ir vargu po 
persiskyrimo su savo vyru.

ŽUVO 65
Automobilių nelaimės Cleve

lande nuo šių metų pradžios 
iki Kovo 30 d. paėmė jau 65 
gyvastis.

PERDŪRĖ ŽMONĄ, 
PATS UŽSIMUŠĖ

Rudolph C. Kubicek, 31 m. 
amžiaus, susivaidijęs su savo 
žmona, griebęs peilį perdūrė 
ją dviem smūgiais, sunkiai su
žeisdamas. Pats paskiau iš
bėgo ir nuo Clark Avenue til
to nušoko 90 pėdų žemyn ir 
užsimušė.

SUĖMĖ UNIJOS VADĄ
Lietuvis Policijos Kapitonas 

Jonas Savage su savo biuru 
keletą mėnesių tyrinėję suėmė' 
vieną 56 metų statybos medžio 
apdirbimo darbininkų unijos 
viršininką, kuris lupikavo iš 
statybos kontraktorių, reika
laudamas tam tikrų sumų pi
nigų už davimą darbui darbi
ninkų, jeigu kontraktorius no
rėjo darbą padaryti. Tas vir
šininkas, jeigu negaudavo pi
nigų, neatsiųsdavo laiku dar-nigų, neafsiųsdavo laiku dar-1 
bininkų, arba atsiųsdavo ne- i 
tikusius, arba įsakydavo dar-1 
bininkams trukdyti darbą.

Kitas vyras, Herbert Didi- 
ker, būdamas girtas, pasigy
rė savo draugams eisiąs nu
šauti savo žmoną, su kuria bu
vo pasimetęs. Nuėjęs į jos 
tėvo namus, kur ji gyveno, nu
šovė jos tėvą, kuomet žmona 
atsisakė eiti su juo atgal gy
venti.

Vėliau, 
Federalio 
sindamas 
gybinius, 
ten tarnavo sargybiniu, ten jis 
policijos šūviais buvo pats nu
šautas,

kuomet jis nuvyko Į 
Rezervo banką, grą- 
nušauti ir tris sar- 
su kuriais jis seniau

PADĖKOS ŽODIS 
RĖMĖJAMS

šiuomi tariame padėkos žo
dį asmenims ir organizacijoms 
remusioms mus laike Fisher 
Body Co. darbininkų streiko: 
“Dirvai” už visus talpintus 
skelbimus, ir sekantiems, ku
rie veikliausia pasidarbavo:

J. Rudis, A. Ūselis, St. La
banauskas, M. Simaitis, Kazys 
Štaupas, J, Balčiūnas, J. Ruk- 
štelis, Mikelionis, Mažeika ir 
M. Drasutis.

Aukomis rėmė šie biznie
riai : J. Brazis, St. Prokopas, 
B. Velička, A. Gecevičius, J. 
Blaškevičius, K. žvinis, J. P. 
Kvederas, B. Blaskis, J. Kat
kus, T. Neura, Ramondas, P. 
Kubilius, Dr. Simans, Dr. F. 
M. Lait.

Draugijos aukavo šios: A. 
L.D.L.D. 15 apskritis $15; ap
skričio konferencijos delegatai 
sudėjo $8; Laisvės Pašalpinė 
Dr-ja $10; per masinį mitin
gą Lietuvių salėje $23.36; A. 
L.D.L.D. 57 kp. $5; L. D. S. 
44 kp. $5; ALDLD. 100 kp. 
$5; LDS. 4 apskritis $5; LDS. 
55 kp. $5; Lyros Choras' $10; 
Lietuvių Dailės choras $5; 
Brazis Tailors $5. Smulkių 
surinkta $5.75. Viso pinigais 
aukų gauta $113.11.

Reikmenų biznieriai suau- 
kavo, už $11.

Taigi už šią gausią paramą 
visiems nuoširdus ačiū. Mes 
bandysime jus visada remti. 
O kritikams ir mus ignoravu
siems musų sunkios kovos lai
ke papeikimas. Komitetas.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams į Lietuvą.

MOTERŲ BALIUS
Lietuvių Moterų Atjautos 

Draugiškas Klubas
rengia

VAKARIENĘ IR ŠOKIUS

Šeštad. Bal-April. 17
Lietuvių Salėje, nuo 7 v.
Gera Muzika — Dovanos
Tikietas ypatai tik 50c.

Kviečia Komisija.

Once again this 
hcmisphere i s 
blessed vvith the 
vvelcomed pres- 
ence and eisence 
of beautiful and 
re v i t a 1 i z i n g 
Spring. Regard- 
less of any man- 
made tribulations 
the shotvers of 
April have the 
potentialities of
vvashing away and alleviating most 
of the many ills. Sort cf a heal- 
ing salve to vvounds that . vvon’t 
heal during the bleak barren win- 
ter.

To go melodramatic I should say 
.. . . Would that I vvere a Shake- 
speare, to put my thoughts to po- 
etry . . . Fred Astaire, enabl-
ing me to dance to the rhythm of 
warm, gentie raindrops . . . or 
even a Corsica, enabling me to 
compose music to the song of re- 
avvakened vvildlife. į

Būt as only a punk columnist I 
vvill rejoice that I have two eyes, 
to see, two not-so-vvabbly legs to 
vvalk, two ears to hear — ah vvhat’s 
the ūse, by this tiime you are a- 
ware that its got me folks, and 
anyhow vvhat’s a few chill vvinds 
and snovvflakes betvveen deliriums.

The other side —
“Don’t judge a book by its cov- 

er”, is. an old adage būt it sūrely 
mušt come to many people’s minds 
(if they ever heard of it) vvhen 
seeing Mr. Peter Slauta at vvork, 
and vvhen really conversing vvith 
him. Socially, a mere bartender 
in one of town’s svyanky jemts, 
būt oh how he chuckles up his 
cocktail shaker at his supposed-to- 
be intelligent customers, vvith whoin 
be comes in contact day after day. 
Endovved'vvith a fairly keen intellect, 
plūs an individual type" of vvork, 
he has developed a most vvell-bal- 
anced, highly-polished philosophy of 
life.

Uncanny —
How many thousands of people 

for how many thousands of vears, 
have been trying to theorize and 
explain the riddle or mystery of 
love? (E'en our editor made an 
attempt). Take the case of Ann 
Puzin f’r instance . . . keeps
steady company vvith a Lithuanian 
lad for some two or three years, 
vvhen i n blows an old corespon- 
dence acquaintanec of hers — and 
then they vvere married. Just 
three days to do what the home- 
tovvn boy couldn’t accomplish in 
three years, leąving that laddie 
singing, “Gone vvith the vvind”, or 
somethin’.

When it rains —
It pours . . . Doubt the fea-

sibility of that phrase? Ask one 
of the members of the Alekna fam- 
ily. Mother is having operations 
on her nose for sinus trouble. Fath- 
er comes horne from work vvith a 
serious industrial accident, demand- 
ing immediate medical attention. 
Severai days later daughter, Flor- 
ence shovvs up from school sporting 
a wicked cold and flirting vvith the 
flu. Cheer up falks — “When it 
rains it pours . . . būt even
“every dog has his day”.

Bells vs. bills —
In grandpaws time, seven or eight 

hundred dollars vvas sufficient to 
insure marriage. Along comes dad 
.vvith the advice that tvvelve or1 
fourteen hundred vvas necessary in 
Uis time. Novv, the groom of four 
months, Mr. Al Šukys informs those 
who vvill listen that a mere tvvo 
thousand vvill do it nicely. Migosh 
grandpavv could raiše quite a fam- 
ily on what it just takes to get 
married today, and Mussolini has 
the intestinal fortitude to advocate 
nipre and more babies. Wfcew!
Who’s scrr.v now? —

Severai vveeks ago, the Shadavv, 
that Youngstovvn misfit passed some 
ornery, low-down remarks, about 
this humble person’s vvriting and 
picture. Wal, vvhere I come from 
them’s feudin’ words gal, and iffen 
its a feud you 'be alookin’ for, 1’11 
be agivin’ ya everything that Ben- 
ny didn’t give Aller.. I’m athinkin’ 
that she mušt come from a family 
of Jughaids, so ah’ll jist ignore 
it, yep, that’s it, ignore her. Note— 
The reason I ūse the mountain dia- 
leęt (so to speak), is not because 
Youngstovvn is moutainous, būt. the 
Shadovv is so lovv (dovvn) that every 
mole-hill looks liko a mountain to 
her. Why she’s so lovv, she stands 
on her tip toes to dot an i.

Dis and dat —
The “Debut” of Frankie Bucas’ 

Orchestra vvas so “right there” in 
every respect than only one sug- 
gestion can be offered — a littlc 
more class by its diroctor, ,when 
directing. You know, Frank, shovv- 
off a little, strut around, polish off 
a couple of tricks, you’ll have some
thin’ there, then.

Slips — In mentioning birthdays 
in March, amongst our Lithuanians, 
Misses Marge Muliolis and Adeline 
Gerk vvere slighted. As much as 
I love to* take the blame girls, ‘tis 
.impossible, it ‘tvvas my secretary’s 
fault, this time.

Our Lithuanian Clark Gable, in 
the person of Jack Gregg, has been 
seen quite freųuently for some past 
months vvith one of the Stonis 
vvaitresses. She’s kinda kute, too.

A friend of mine, training for 
nursing in the Michael Reese Hos- 
pital, Chicago, informs me that one 
of the doctors there, is perfecting 
a tooth cleanser that may revolu- 
tlonize the art of cleaning teeth. 
Ali of vvhich enkindles the thought 
. . . “Novvadays people are ac-
cepting every possible means of 
precaution to eafe-guard their teeth, 
būt štili go on forgetting their 
tongues”.

NBC INTERNATIONAL BROAD
CAST BEINGS LITHUANIAN

C O N C E R T

The colorful national music of 
Lithuania, sung and played by some 
of its best artists, vili be heard in 
a special international program from 
Kaunas, the eapital of the Baltic 
nation, and broadcast in the United 
Statės Monday, April 12, from 3:00 
to 4:00 p.m., over thė NBC-Red Net- 
vvork. Performers in the concert 
vvill be members of the National 
Opera, the National Conservatory 
and Radio-Kaunas.

The musical high point of the pro
gram, one of a series given under 
the auspices of the International 
Broadcasting Union, vvill be the per- 
formar.ee of Mikalojus Ciurlinis’ 
tone poem, “The Sea,” by an or
chestra under the direction of Ba
lys Dvarionas, professor of the 
Lithuanian National' Conservatory 
and conductor at Radio-Kaunas.

The broadcast vvill begin vvith a 
Lithuanian dance, by Juozas Gruo
dis, one of the countrys most bril- 
liant composers and at present di- 
rector of the National Conserva
tory. It vvill be follovved by the 
šame composer’s “Harmonica.” Gruo
dis is also represented on the pro
gram by tvvo chorai selections 
from his opera “Šarūnas,” to be 
given by the choruses of the Na
tional Opera, under the direction 
of Julius Starka, chorus master of 
the opera.

Tvvo other choruses from Lith
uanian operas vvill follovv. The first 
first “Stars Are Likę Heaven,” 
from the Jurgis Kamavicius opera, 
“Gražina,” vvill be given by the 
female chorus of the National Op
era. The second, “Svveet Soney,” 
from “Three Talismen,” by Anta
nas Račiūnas, vvill be sitng by a 
mixed' choir, vvith Antanas Sodoikd, 
baritone of the National Opera, as 
soloist. Kipras Petrauskas, leading 
tenor of the Opera, vvill then sing 
“The Song of the Cuckoo,” by Šim
kus, and “Coloured Eyes,” by Juo
zas Tallat Kepsa, vvith the com- 
poser leading the orchestrai ac- 
companiment. The program vvill end 
vvith “The Sea.”
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“DEBUT” — SUCCESSFUL
Debuts, premiers, first-nights, etc, 

all are in the eame category. The 
opening, first shovving, night of 
shakes and shivers, vvith plenty 
of vvorries throvvn in besides. All 
of this vvas seen at the “Debut” 
of Frankie Lucas and his Orches
tra, playing at the Masonic Audi
torium, Easter Sunday, March 28th.

Discounting all the nervous ten- 
sibn and forgotten incidentais, this 
orchestra made a most successful 
and auspicious opening. The en- 
tire orchestra performed likę ma- 
jors, and the small būt satisfied 
crovvd of dancers vvill agree that 
the orchestra is capable of playing 
before the vvorst of critics.
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Jus Dolariai Dabar
NUPIRKS ŠIANDIEN DAUG DAUGIAU 

Negu Dolariai Kuriuos Mokėsit Vėliau

VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS

PAVASARINIAI SIUTAI
TIKRA JŲ
VERTĖ $25.00
SPECIALIAI UŽ

NAUJOS PAVASARINĖS

Skrybėlės
$1.95 ir $2.95

$2000
ŠILKINIAI KAKLARAIŠČIAI 

65c 2 už $1.25 
Gražus Marškiniai 97c ir auk.

Duodam EAGLE STAMPS Duoda™
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

PERSONA L SOČIA L SERVICE

Many Lithuanian young men and 
>vomen vvant to join a club to make 
nevv friendships and find hapiness 
for their evening hours.

It is better, of course, to direct 
them to clubs of their own nation.

<f you belong to a Lithuanian 
club and you can offer friendship 
to nevv members, vve suggest you 
vvrite dr ca'l Mrs. Veronica Wag- 
ner at the Personai Sočiai Service 
Bureau, located in the Allerton Mo
tei.

She vvill also register your club 
for the money-saving information, 
you need about vvhere to get equip- 
ment and space for your club af- 
fairs.

Becausc she vvill be in touch vvith 
all the Lithuanian clubs in the city, 
she can bring other Lithuanian clulbs 
to your affairs.

Her business is to serve you if 
you vvill tell her vvhere you are.

In Nevv York during lašt month 
John Henry Levvis, World’s Light- 
heavy vveight champ kayoed Ches- 
ter Paulkis, a promising Lithuanian. 
It took him seven rounds to do it, 
and Palukis is just an aniateur, 
so keep an eye open for further 
nevvs about this destined Lithuanian.

BARGENAI
PARSIDUODA NAMAI

20350 BALL Avė., Euclid Vil- 
lage, naujai statytas 1 šei
mai 6 kamb. namas—$3600.

1538 E. 174 ST.—2 šeimų, ge
ras, galima sakyti naujas 
namas—‘$6000.

1522 E. 70 ST.—2 šeimų na
mas, neša gerą nuomą, arti 
gatvekarių, bažnyčių ir mo
kyklų—$2600.
Turime ir daugiau pigių .ir 

gerų namų pardavimui įvairio
se miesto dalyse. Reikale in
formacijų kreipkitės:

The Lithuanian Savings 
& Loan Ass’n

6712 Superior Avenue
Tel. HEnd. 2498

Dabar Laikas Užsisakyti sau

VASARINIUS RUBUS
Didžiausias pasirinkimas įvairių medegų 

Kainos labai poipuliarės.

B R A Z I S TAILORS
(Kur Lietuviai inteligentai siūdinasi sau rubus)

Vincas Brazis, Savininkas 6113 St. Clair Avė.
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randasi 1197 EAST 79th ST.,

E 79™ STREET
PHOTO STUDIO

TĖMYKIT: Velykoms spe
cialiai kainos žemos: Nusifo- 
tografuokit savo gražiose nau
jose drapanose. Pasidarykit 
atmintį sau ir padovanokit sa
vo draugams.

A. S. BORT, Savininkas.
HEnderson 3535
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J. J. STANKUS

GERA ANGLIS
Arco Lump (visai mažai pelenų) ..$8.95
No. 3 Pocahontas ............................... 8.50
Golden Ridge Sewell ......................... 7.65

(kaip Pocahontas)

Kentucky (labai geras pečiams) ... 7.40
Ohio Lump arba Egg (geriausi) .. 6.50
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ARLINGTONICE & FUEL CO.
16201 SARANAC RD. GLen. 5787

formar.ee
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