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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PASIBAIGĖ! Akron, O. 
— Firestone gumų išdirbv- 
stėje streikas, užsitęsęs ar
ti tris mėnesius, baigėsi 
Bal. 28 d. Laimėta 36 va
landų savaitė, apmokamos 
atostogos ir tt.

MAŽINS WPA DARBI
NINKŲ SKAIČIŲ 

Washington. — Norėda
mas sumažini biudžetą ir 
skirdamas šelpimo reika
lams $1,500,000,000 1937-38 
fiskaliam metui, Preziden
tas Roosevelt nori suma- 
žint ir j viešus darbus ima
mų darbininkų skaičių: jų 
skaičių palaikys nedaugiau 
1,900,000, taigi apie 300,- 
mažiau negu dabar.

8,500 ŽMONIŲ ŽUVO 
AUTOMOBILIU 

NELAIMĖSE

Chicago. — Nacionalinė 
Saugos taryba skelbia kad 
automobilių nelaimėse šio
je šalyje per pirmą bertai- 
nį š. m. užmušta ir užsi
mušė apie 8,500 asmenų — 
26 nuoš. daugiau negu per 
tą pati laiką pernai.

Žuvusiųjų žinios surink
tos iš miestų su 10,000 gy
ventojų ir daugiau.

Chicagoje per tą bertai-' 
nį žuvo 196 asmenys, dau-1 
giau negu kuriame kitame! 
paskirame mieste.

=

šeimos tragedija. Ports- į 
mouth, O. — John Owens, 
22 m. amžiaus, nušovė sa
vo žmoną, jos motiną ir 
brolį, ir paskui pats nusi
nuodijo. šūviais sužeidė 
žmonos tėvą ir dar vieną 
kaimyną. Jų 3 metų duk
tė liko gyva. Jis palaikė 
meiliškus santikius su kita 
mergina.

Streikuoja Angliakasiai. 
Knoxville, Tenn. — Strei
kuoja 18,000 angliakasių, 
nesusitaikydami už naujas, 
mokestis. Streikas tęsiasi 
apie mėnuo laiko. Nori
ma gauti 50 centų dienai 
daugiau.

Darbai pakilo. Ameri
kos išdirbysčių vedėjų or
ganizacija ir Federal Re- 
serve Taryba po ištyrimų 
tikriha kad per šių metų 
pirmus mėnesius biznio pa
kilimas dirbančiųjų skaičių 
padaugino iki tokio laips
nio kokis buvo aštuoni me
tai atgal, prieš prasidėji
mą depresijos.

Išdirbystėse, neskaitant 
šiaip įstaigų ir biznių vie
tų, Balandžio 1 d. dirbo 11 
milijonų darbininkų, pana
šiai kaip dirbo tą patį mė
nesį 1929 metais. Šymet 
tarp Vasario 15 ir Kovo 15 
pašaukta dirbti 305,000 be
darbių.

Nuo depresijos 1933- me
tų iki dabar į dirbtuves 
paimta 3,310,000 bedarbių.

Oakland, Cal. — Baigėsi 
streikas Ford automobilių 
dirbtuvėje UAW laimėji
mu.

KOVOS prieš monopolį. 
Prezidentas Roosevelt da
vė spaudos atstovams su
prasti kad jis pasiryžęs už
vesti ataką prieš monopo
lius įvairių biznių ir prieš 
kainų kėlimą. Tam tiks
lui žada pertvarkyt visą 
prieš trustus nustatytą įs
tatymą ir sustiprint teisin
gumo departamento maši
neriją kovai su trustais.

Nauji Potviniai 
Ohio Slėnyje
Ohio upės vanduo šios 

savaitės pradžioje, dėl nuo
latinio lietaus, vėl pakilo 
tiek kad apsėmė nekurtuos 
paupio miestus. Iki šiolei 
jau nukentėję nuo potvi- 
nių miestai kaip Johnstovvn 
ir Pittsburgh, Pa., vėl pla
čiai apsemti.

Johnstoįvne vidurmiesty- 
je turėjo sustoti visi biz
niai, ir nuverstas vienas 
tiltas.

Pittsburghe, žemos vi- 
durmiesčio dalys apsemtas 
kai vanduo pakilo iki 35 
pėdų.

Marietta, Ohio, ir kiti 
paupio miestai apsemti.

Wheeling, W. Va., potvi
nis pasiekė 45 pėdų aukš
čiau normalio.

Balandžio 28 d. lietus pa
siliovė ir vandens kilimas 
baigėsi.

Potvinis palietė ir Ka
nadą. London, Ont., mies
tas sulaukė aršiausio potvi
nio savo istorijoje, žuvo 5 
žmonės, suardyta industri
jos judėjimas.

22nd YEAR (22-ri Melai)

Lietuvos Skaučių Seserijos ir Skautų Bro
lijos vadų suvažiavimo bendras iškilmingas 
posėdis Karo Muzejuje Balandžio 2 d. Pir
mas vaizdelis: Kalba Valstybės Prezidentas

Antanas Smetona; 2 — Suvažiavimo daly
viai; 3 — iškilmingas Lietuvių Skautų Są
jungos šefo Valstybės Prezidento Antano 
Smetonos išlydėjimas. Tsb.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Riaušes, Areštai Lenkijoje
Varšava, Bal. 28 d. —

Susipešė. Banning, Cal. 
— Čia susipešė C.I.O ir A. 
F. L. vadai už vadovavimą 
1000 streikerių dirbančių 
prie Parker tvenkinio.

Viena unija sako kad ji 
turi surašius 500 narių j 
savo eiles, kita sako turin
ti 750 narių, ir nori ga’uti 
teisę darbininkų reikalus 
atstovauti.

PREZIDENTAS UŽ PO- 
TVINIŲ KONTROLIA

VIMĄ 
Washington. — Prezi

dentas Roosevelt ragina 
Kongresą skirti 30 milijo
nų dolarių potvinių kon
troliavimo darbams, nes šį 
pavasarį kilus jau antram 
potviniui, paupių gyvento
jai kelia didesnį reikalavi
mą daryti ką nors ateičiai.

Bet ir ta suma yra ma
ža, sako Senatorius Cope- 
land. Jis stovi už skyrimą 
bent 60 milijonų.

Algos pakilo 65 nuošim
čius. Youngstown, Ohio.— 
Didelė Youngstown Sheet 
and Tube Co. skelbia kad 
Kovo mėn. ji turėjo dar
buose 27,470 darbininkų, 
lyginant su 21,230 tuo pat 
laiku pernai, ir sako kad 
darbininkams algos šiuo 
laiku yra 65 nuoš. didesnės 
negu buvo pernai.

Sužeidė Teisėją. New 
Yorke, Bal. 27 d., nežinomi 
piktadariai užpuolę iš už
pakalio miesto teisėją J. 
F. O’Neil peiliu sunkiai su
žeidė gatvėje. Sako taip 
padaryta iš keršto.

Michigan valstijoje šios 
savaitės pradžioje streikai 
uždarė keturias dirbtuves, 
iš jų dvi automotivų.

Detroite, sustreikavo 300 
darbininkų Parke & Davis 
Co. vaistų išdirbystėje, kur 
dirba viso 2,100 darbinin
kų.

Saginaw, Mich., sustrei
kavo Baker-Perkins darbi
ninkų, ir Nelson Bros. lie
jyklos darbininkai.

Tariasi. Lewiston, Me. 
Po viso mėnesio atsisaky
mo tartis su darbininkais, 
Lewiston ir Auburn avalų 
išdirbysčių vedėjai sutiko 
kalbėti su darbininkų at
stovais susitarimui. Strei
kuoja 6,400 darbininkų 19 
dirbtuvių.

Hitleris ir Mussolini tai
kosi. Roma. — Diplomatai 
tiki kad Hitleris ir Musso
lini tariasi sudalyti stiprią 
militarišką sąjungą. Tokia 
sąjunga galės pridarvt Eu
ropai daugiausia nerimo.

Pasikalbėjime su Austri
jos kancleriu, sakoma Mus
solini uždraudęs Austrijai 
dėtis į sąjungą su Čekoslo
vakija.

Nuo Balandžio 25 d., vi
soje eilėje Amerikos mieš
ti] laikrodžiai pavaryta vi
sa valanda anksčiau, vasa
ros laikui.

PREZ. Roosevelt siunčia 
savo atstovą į Anglijos ka
raliaus vainikavimo iškil
mes Londone. Juo yra bu
vęs Amerikos kariuomenių 
vadas Gen. John Pershing. 
Vainikavimo iškilmė atsi
bus Gegužės 12 d.

_  I --
Užsimušė . Prancūzijoje 

Bal. 25 d. užsimušė Ame
rikietis Clem Sohn, kuris 
bandė skraidyti ore spar
nais kaip šikšnosparnis.

Jis tokiu sayo skraidy
mu plačiai pasižymėjo, bet 
šį kartą iššokęs iš lėktuvo 
iš 9,000 pėdų, leisdamasis 
žemyn, užsimušė kada arti 
žemės jo paračiutas neatsi
darė.

Uždaryta Žemes Ūkio ir 
Komercijos' AUrtlemijos- iš
kilus smarkioms riaušėms 
prieš Žydus.

Lenkijos miesteliai pra
dėjo rengti turgus šešta
dieniais, Žydų šventėje, iš
vengimui Žydų supirkimo 
smulkių ūkio produktų.

Daugelyje miestų katali
kai Lenkai stovi prie Žydų 
krautuvių atkalbėjimui nei
ti į jas pirkti.

Ant daug Žydų namų už
rašoma kreida “Žydas”, 
sulaikymui krikščionių lan
kymosi tose įstaigose.

U n i versitetų studentai 
vadovauja riaušes prieš 
Žydus, užpuldinėdami jų 
krautuves ir užkabinėda
mi Žydus gatvėse, tramva
juose, gelžkeliuose.

Luhlinas. — Policija su
ėmė 100 asmenų už komu-

nistinį veikimą. Daugiau
sia komunistinęs agitacijos 
>■■■ tąrp ūkininkų vakari
nėje Ukrainoje ir miestuo
se pačioje Lenkijoje.

Hitler yra senbernis, ne
vedęs vyras. Pereitą savai
tę jo 48 metų sukaktuvių 
paminėjimo proga buvo at
siųsta net 20 lopšių su vi
somis reikmenimis kūdi
kiui. Lopšius ir vežimė
lius jis išdalino naujave- 
džiams.

Nesusivaldė. New Yor
ke, viena poni susikvietė į 
savo puošnius namus apie 
šimtą artimų draugi] pasi
linksminti ir pagirtai! ti. 
Prieš tai ji buvo susibarus 
su savo vyru ir pasiryžo 
jam ‘‘atkeršyti”. Atėję sve
čiai rado ją nusinuodijusią 
gazinio pečiaus dujomis.

ISPANIJOJE

NORI PASAULINĖS 
RRREVOLIUCIJOS

Maskvoj, komunistai da
lydami planus iškilmingai 
švęsti Gegužės 1, tarp sa
vo obalsių kurie bus neša
mi gatyemis, turi tpkiųs:

‘Tai gyvuoja soėialisfų 
revoliucija visame pasau
lyje” !

“Organizuokim savo jie- 
gas kovai prieš fašizmą”!

New Yorke, Kun. C. F. 
Potter skelbia kad turėti] 
būti pravesta įstatymas pa
velijantis visus neišgydo
mai sergančius, bevilčiai 
bepročius ir visiškus idio
tus numarinti kad dėl jų 
neturėtų kentėti sveikieji į 
jų giminės ir visuomenė ir 
jie patys.

MASKVOJ pradėta bau
sti gėlių pardavėjai, kurie 
perdaug prisilupo už gėles 
laike laidotuvių sunkiosios 
industrijos komisaro Ord- 
žonikidzo. Už gėles ver
tas $40 iki $60 jie nuplėšę 
iki $400 ir $600.

Tragiška klaida. Santa 
Cruz, Calif. — Atsistaty
dinęs Maj. Boggs, parėjęs 
namon, rado savo kamba
ryje lovoje gulintį vyrą. 
Pamanęs kad tai jo žmo
nos slaptas meilužis apsi
nakvojo jo lovoje, įširdęs 
savo žmoną nušovė. Tas 
kitas vyras pasirodė buvo 
jo paties posūnis, žmonos 
sūnūs iš pirmo vyro.

SUKILĖLIAI IMA 
BILBAO

Hendave, Bal. 28 d. — 
Sukilėliai be atolaidos ka
lasi artyn miesto Bilbao, 
šiaurinės Ispanijos Baskų 
sostinės. Miesto gynėjai 
ruošiasi išgabenti iš mies
to savo moteris ir vaikus. 
Sukilėliai visu plotu eina 
link juros, tik jiems kely
je stovi tas miestas.

Iš visų apielinkių į Bil
bao subėgo gyventojai, ti
kėdami rasti prieglaudą. 
Jų vietas sukilėliai išata- 
kavo.

Sukilėliai sunaikino mie
stą Guernica, istorišką vie
tą, kur oro atakais išžudė 
800 žmonių.

Miesto gynėjai pasiryžę 
laikytis iki mirties, stipri
na miestą visomis galėmis.

Gen. Franco tikisi kad 
užėmus šį nepriklausomą 
Baskų miestą, pasidarys 
persvara ir Ispanijos kare.

Baskai atsiskyrė nuo Is
panijos šio naminio karo

pradžioje. Kairieji susida
rė sau paskirą valdžią.

Bilbao duos sukilėliams 
kontrolę viso šiaurinio pa
jūrio ir daug karui reika
lingi] reikmenų, taipgi lai
svę permest savo kareivius 
nuo Bilbao prie Madrido.

Anglijos prekiniai laivai 
visokiais budais stengiasi 
įvežti savo prekes ir mais
tą į Bilbao.

Madrido fronte, sukilė
lių artilerija taiko išsprog
dinti kairiųjų laikraščių 
redakcijas, kurios skleidžia 
žinias tik apie kairiųjų pa
sisekimus.

Sukilėliai surengė naują 
puolimą ant kairiųjų prie 
Teruel, iš kur jau arčiau
sia jiems guli Viduržemio 
juros pakraštis.

Madrido gynėjas ir visas 
diktatorius Gen. Miaja per
eitą savaitę gavo iš Valen- 
cijos, nuo kairiųjų valdžios 
įsakymą atiduoti miesto 
valdžią į partijų rankas, o 
jam palikta teisė tik būti 
militarišku vadu.

LIETUVOS VALSTY
BĖS IŽDAS ŽY
MIAI PAKILO

KAUNAS, — Finansų De
partamento surinktomis žinio
mis, šymet per pirmą ketvirtį 
metų Į valstybės iždą Įplaukė 
66,872,312 litų (1936 metais 
per tą pati laiką Įplaukų buvo 
56,680,701 lt.)

Šymet per tą patį laiką val
stybės iždas išlaidų turėjo 
58,447,334 litu (1936 m. — 
53,934,713 lt.).

Tuo budu per pirmutinį šių 
metu ketvirtį valstybės iždas 
turėjo 8,424,977 litu daugiau 
pajamų negu išlaidu, o praėju
siais metais per tą pati laiką 
2,745,997 litų.

Taigi, šios duomenys rodo 
kad i valstybes iždą pajamos 
šymet geriau plaukia. ‘L.A.’

KELT KAUNO pramoninin
kai nori Įsteigti Lietuvoje an
trą gumos fabriką.

PRIENUOSE per Nerauną 
buvęs medinis tiltas nugriuvo. 
Jo vietoje bus greituoju pa
statytas gelžbetoninis tiltas už 
700,000 litų.

KELTUS per Nemuną sta
tys kelių valdyba. Iki šiol per 
Nemuną Įvairiose vietose kur
savo apie 40 keltų, privatinių 
asmenų. Dabar kelių valdyba 
paruošė projektą pagal kurį 
keltų skaičių padidins ir pati 
kelių valdyba juos statys.

NUO PRADŽIOS šių metų 
iki Balandžio 1 d. Lietuvoje 
įvyko 480 nelaimingų atsitiki
mų darbuose, iš jų 6 mirtini. 
Draudimo kasa per tris veiki
mo mėnesius nukentėjusiems 
nuo nelaimingų atsitikimų jau 
sumokėjo apie 30,000 litų pa
šalpų ir pensijų.

LIETUVOS Užsienio Reikalų 
Ministeris St. Lozoraitis Balan
džio 7 d., lydimas Lietuvos Mi- 
nisteric Paryžiuje Klimo, prieš 
pusryčius turėjo ilgesnį pasi- 

’ tarimą su Prancūzijos Užsienio 
Reikalų Ministeriu Delbos.

Ponas Delbos surengė Lozo
raičio garbei pusryčius Pran
cūzijos užsieniu reikalų minis
terijos rūmuose.

ATS. GEN. DAUKANTAS 
nuo Bal. 15 perėjo susisieki
mo ministerijos tarnybon ir 
skiriamas laivininkystės in
spektorium su tarnybos vieta 
Klaipėdoje. Jis tvarkys visą 
susisiekimą juromis ir vidaus 
vandenimis.

VIENAS Lietuvos apskrities 
gydytojas patiekė seimui pa
siūlymą kaip turėtų būti su
tvarkyta medicinos pagalbos 
tiekimas 'Lietuvoje. Gydytojas 
siūlo įvesti privalomą gydymą, 
įsteigt’ Stralinę sanitarijos 
vald. kiekvienam valsčiui
gydyto. -idovau.iamą ambu
latoriją. Lesąs šiam gydymui 
galėtų sudaryti įvestas pagal
vės mokestis, kuris duotų kas
met po 22 milijonus litų.

KAUNO apskrities valdyba 
iškėlė sumanymą steigti Kle- 
boniškvje, netoli Kauno, spe- 
cialę mokyklą čigonų valkams, 
nes jų Kauno apskrityje, ypač 
Kleboniškio apielinkėje, yra 
gana daug.

ATPIGUS javams, Lietuvoje 
nuo Balandžio 15 d. nustatyta 
nauja atpiginta kaina juodos 
bei sijotos duonos ir duonmil- 
čių bei sijotų miltų.

PO ŽIEMOS pertraukos, vėl 
prasidėjo kiaušinių eksportas 
į Vokietiją. Pagal susitarimą 
su atitinkama Vokiečių įstai
ga kiaušiniai į Vokietiją bus 
siunčiami kas savaitę. Iki Lie
pos 31 d. susitarta kiaušinių 
išvežti už apie 800,000 litų.

KAUNE įvyko visa eilė gy
vulininkystės srities ūkiškų 
suvažiavimų, ir metinis visuo
tinis lengvųjų arklių auginto
jų atstovų suvažiavimas. Kaip 
draugijos pirmininkas savo 
pranešime pažymėjo, svarbiau
sias šios draugijos tikslas yra 
išauginti krašte tinkamiausią 
lengvo tipo arklį. Draugija šį 
savo tikslą vykdo jau eilė me
tų. Arklių ūkis kraštui yra 
svarbus ir įdomus ir todėl į jį 
kreipiama daug dėmesio.

LIETUVOJE džiova miršta, 
kaip gydytojai apskaičiuoja, 
kasmet po 5,000 žmonių. Ma
noma kad džiova apsikrėtusiu 
yra iki 50,000 žmonių. Kai ku
riose vietose mirtingumas nuo 
džiovos siekia apie 20 nuoš.

Šiuo metu Lietuvoje yra 7 
džiovininkų sanatorijos, kurio
se gydosi apie 400 ligonių.

KAIME trūksta daibinin 
kų, sako savivaldybių departa
mento lauko darbininkų sura
šinėjimą. Sakoma kaime trū
ksta apie 20,000 darbininkų.

Darbininkų trūksta ir Klai
pėdos krašto ūkininkams.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

---------------

Amerikietės Paskaita 
apie Lietuvą

Jau buvo rašyta kad gryžus 
iš Lietuvos poni R. C. Mitchell, 
Tautinių Kambarių organiza
torė Pittsburgho Universitete 
surengs paskaitą apie Lietuvą 
kaip tik ji turės laiko.

Štai ta paskaita jau įvyksta 
— penktadienį, Gegužės-May 
7 d., nuo 8 vai. vakare, pačioje 
Cathedral of Learning, 13-me 
aukšte. Lietuviai privalo pa
sistengti nuvykti į šią paskai
tą, paklausyti ką Amerikone 
patyrė ir turi pasakyti gero ar Į 
blogo apie musų tėvynę Lie
tuvą. Inėjimas iš Fifth avė.

Kviečia Valdybą.

PENNSYLVANIJOJ 
MIRĖ 716 MOTINU

Ekstra! Amerikoje šymet 
mirs Tūkstantis Lietuvių!

$750,000 DOVANA MOKS
LUI PLATINTI

Buhl Fundacija pereitą sa
vaitę padovanojo Pittsburgho 
miestui $750,000 vertės plane
tariumą ir populiario mokslo 
institutą.

Šis planetariums bus vienas 
iš penkių didžiausių esančių 
šioje šalyje ir vienas iš 25 di
džiausių pasaulyje.

Planetarium bus išstatytas 
prie Federal ir West Ohio sts., 
North Side dalyje.

Planetarium tai toks įrengi
mas kuriame yra ištaisytas vi
sas musų matomų erdvių-dan- 
gaus skliautas su visomis žvai
gždėmis, 
skrituliu, 
kaip visą
planetos, žemė ir tt.

planetomis, žemės 
aktualiai perstatas 
metą veikia saule,

Praeitą savaitę Pittsburghe 
įvyko Allegheny Apskrities I 
Gydytojų Draugijos posėdis, 

j kuriame paaiškėjo kad perei- | 
tą metą Pennsylvania valsti
joje laike gimdymo mirė 716 
motinos. Daugiau pusė iš jų, 
sako, butų galėjusios išlikti Į 
gyvos jeigu butų buvę prižiū
rima jų padėtis laike nėštumo.

Gydytojai skelbia reikalin
gumą dar didesnio skleidimo į 
higienos mokslo tarp moterų 
ir motinų, ir mirimų skaičius, 
galės sumažėti dar daugiau.

Dr. Tavlor savo paskaitoje 
pareiškė kad daktarai r.ėra 
didumoje atsakomingi už šias 
mirtis, tačiau, sako jis, jie tu
ri pasiimti ant savęs atsako
mybę už tas mirtis kurios pa
sitaiko, nes jų pareiga yra 
mokinti ii' žiūrėti be atolaidos 
motinas kad jos suprastų rei
kalingumą ir svarbą užsižiūrė
ti laike nėštumo, 
gimdo pirmą ar

I kį.
Daug moterų 

sako apsirūpinti 
| laukia kūdikio, sako jis.

Moterų mirtinumas laike 
gimdymo pernai Pennsylvani- 
joje buvo sulyginamai mažas, 
po 4.3 r.uo 1000 gimimų. Pa- 

: čiame Allegheny apskrityje 
mirtinumas sumažėjo dar la
biau, iki 2.4 ant 1000 gimimų.

Kūdikių mirtinumas valsti
joje pernai buvo tokis: iš 167,- 
000 gimusių kūdikių, 48,000 
mirė bėgyje pirmų metų arba 
prieš gimimą.

ar moteris 
dešimtą kudi-

griežtai atsi- 
priežiura kai

NUŠOVĖ VAIDUOS
POLICINI?

DANVILLE, P' Valsti
jos policininkam^ nuvykus pas 
ūkininką Yeager, 4f m., areš
tuoti jį už mušimą savo žmo
nos, ūkininkas pradėjo šaudy
ti, ir susišaudyme krito polici
ninkas Fessler, 
ūkininkas taipgi 
stas ir paimtas

Tą kovą matė
to ūkininko vaikų

28 m. Pats 
šūviais sužei- 

ligonbutin.
astuoni iš 12

Valstija Nori Pasisavin
ti Milijonus Neatimtų 

Pinigų
HARRISBURG, PA. —Val

stijos mokesčių viršininkai pa
siryžo dirbti legaliai pabrog- 
ti į valstijos iždą apie 30 iki 
43 milijonų dolarių, kurių sa
vininkų jau nesiranda per ei
lę metų ir tie pinigai yra lai
komi bankų, korporacijų ir 
apdraudos kompanijų ižduose.

i

“DIRVA” VEDA .SURAŠĄ AME
RIKOJE IR KITUR MIRUSIU 

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ

Nuo šių metų pradžios “Dirvoje” jau 
tilpo apie 400 Mirusiųjų vardų
CLEVELAND, OHIO. — “Dirva”, tauti

nis laikraštis, kuris eina jau 22-ras metas, šių 
metų pradžioje įvedė rinkimą žinių MIRUSIŲ 
Suvienytose Valstijose ir Pietų Amerikoje Lie
tuvių. Tai yra įdomiausias skyrius, nes jame 
galima rastis vardus tų savo draugų su kuriais 
Lietuvoje kartu augot, arba į Ameriką atva
žiavot, arba gyvenot kur nors Amerikoje kar
tu, o paskui persiskyrėt ir vienas apie kitą iki 
šiol nieko nežinojot. Taipgi rasit daugybę jū
sų artimų dabartinių draugų, kurie atsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo.

BALTIMORE, MD

kų
Kas savaitę “Dirvoje” telpa po porą desėt- 

ir daugiau mirusiųjų Lietuvių vardų.

Nuo pradžios šių metų jau buvo sutalpin- 
apie 400 mirusių Lietuvių. Taigi tuo re-ta

miantis šymet “Dirvoje” tilps dar 800 ar dau
giau mirštančių Lietuvių pažymėjimų.

Mirusieji pažymima vardais, amžium, kur 
gyvena, kada mirė, kada j Ameriką atvažiavo, 

kur iš Lietuvos paėjo, ir tt.iš

Be to, “Dirva” pilna įvairių kitokių žinių, 
Lietuvos, Amerikos ir viso pasaulio, sveika

tos straipsnių, gražių skaitymų, dainų, juokų 
ir LIETUVOS PAVEIKSLŲ.

“Dirva” tapo tokia įdomi kad be jos prade- 
neapsieiti nei vienas Amerikoje ir kitur gy

venantis Lietuvis: “Dirva” mielai skaitoma vi
suose kampeliuose Suvienytų Valstijų ir Kana
dos, Pietų Amerikoje, Lietuvoje ir daugelyje 
Europos šalių kur tik Lietuvių gyvenama.

iš

da

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI 

I -----------
Vienoje Šeimoje į Dvi Dienas Mirė Trys 

Asmenys

JĖZAUS KRISTAUS 
VIEŠPATAVIMAS

Kada Kristus pradės savo 
garbingą valdžią jis išgaišins 
darbus velnio. 1. Jono 3: per. 
8. e. Šventame rašte šitie dar
bai yra nuodėmė ir nVtis su 

t visu tuo ką jie savyje talpina. 
1 Cor. 15: per. 25. 26 e. Nes 
Kristus turi karaliauti iki kol 
Jis bus visus neprietelius pa
mynęs po savo kojų.. Neprie
teliai reiškia kurie užsigina 
Viešpaties aukos, o paskutinis 
neprietelius kurs bus išgaišin
tas yra Mirtis.

Kokie yra neprieteliai žmo
nijos, kurie priešinasi ir kliū
tis daro įsteigimui geros val
džios, ramybės ir pasitenkini
mo? Tais yra morališkos ne
tobulybės, protiškos netobuly
bės ir fiziškos netebulvbės. Jos 
paeina iš nuodėmės ir mirties 
ir turi būti pamintos po Kris
taus kojų pirm ne kaip pagei 
davimas visų tautų gali būti 
pripažintas. Apreiškimo Kny
goje, 201 per. 1, 2 e. Mes tu
rim užtikrinimą kad pirmas iš 
tų neprietelių kuriuos Kristus 
pergalės bus šėtonas. Jis yra 
tas kunigaikštis galybės ore: 
šėtonas dalgir viešpatauja šir
dyse nepaklusnumo vaikų ir ■ 
būdamas “dievas šio svieto” 
jis apjakino protus tų kurie 
netiki kad nešviestų jiems 
šviesybė garbingos Evangelijos 
Kristaus, kuris yra paveikslu 
Dievo. 2. Cor. 4: per. 4 e.

Šv. Jono Ev. 14:per. 30 e. 
Šventame rašte randasi: Ir tu
ri būti nustumtas šėtonas, ta
da Kristus stosis tuom kuni
gaikščiu, taikos Viešpačiu, bus 
Karalium ant viso pasaulio.

Skaitykit Šv. Raštą, Biblija, 
Dievo žodį. W. F. Shinkus 
skelbia (1150 E. 76 St., Cleve
land Ohio. Skelbimas.)

KAS TO NENORĖ
TU?

Ar yra tokių jaunuolių ku
rie nenorėtų pamatyt žymiuo
sius sportininkus? Manau kad 
tokiu yra labai mažai. Atva
žiuoja sporto žvaigždės į jų 
miestą, ir Amerikos jaunuoliai 
deda viską į šalį ir bėga juos 
pamatyti.

Galima tat suprasti koks bus 
susidomėjimas kuomet šią 
sąrą , 
tuvos 
Visas 
n imas 
juos ;
jie lankys visas žymesnes A- 
merikos Lietuvių kolonijas. O 
kas svarbiausia tai kiekviena 
ko'orija gaus pamatyti ne tik 
T ictuvos sporto žvaigždes, bet 
'r savo mėgiamiausius vieti
nius sportininkus, kurie dabar 
treinirųojasi sudarymui stip
rios konkurencijos Lietuvos 
svečiams sportininkams.

Kiekvienoj kolonijoj Lietu
vos svečius priimkime kaip 
pridera, o kad tai padarius, da
bai' reikia pasistengti sudaryti 
fondus padengimui lėšų, be 
kurių nebus galima apsieiti. 
Tam tikslui susidariusios ko
misijos jau dirba išsijuosusios 
kad tinkamai prisiruošus pri
ėmimui mušti tėvų šalelės žy
miausių sportininkų,

L. Labanauskas.

va- 
atvažiuos Amerikon Lie- 
rinktiniausi suortininkai. 
Amerikos Lietuvių jau- 
turčs progą pamatyti 

įvairiuose sportuose, nes
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“KARŠTOS LUPOS” PUIKIAI 
PAVYKO

Kurinio Autorius Rastenis ir 
“Dainos” Vedėja Geležiutė- 

Bakerckienė Apdovanoti 
Bukietais Gėlių

Šį pavasarį sukako šeši me
tai nuo įsikūrimo Baltimorėje 
Lietuvių Dainos Draugijos. 
Nuo pat įsikūrimo, “Daina”, 
be kitų laikų, kas pavasaris 
vis surengė po muzikališką 
vakarą. Dabar, Balandžio 18 
d., Daina statė scenoje tik ką 
parašytą vieno -veiksmo muzi
kališką komediją, ‘Karštos Lu
pos’, kurio autorius yra vieti
nis veikėjas, Adv. Nadas Ras
tenis. Uždanga pakilo 8 vai. 
vakare ir nusileido 10:3) vai. 
Bet veikalas buvo taip užiman
tis kad pustrečios valandos 
laiko prabėgo bematant^

Kurinio vieta — Amerikos 
Lietuvių piknikas; laikas — 
dabartis. Tema: Susirinkę į 
pikniką Lietuviai šoka ir link
sminasi. Jaunas vaikinas, Mo
tiejus Brukštus, meilinasi prie 
Uršės Milašiūtės. Nors jis jai 
kiek patinka, bet ji jo . priven
gia kad jis nemažai išsigeria 
ir perdaug pavydus. Jokūbas, 
pasiturintis senbernis, atpasa
koja savo vargus su jo myli
mosiomis šešiolikinėmis. An
tanas ir Pilypas gerai išsigin- 
čija apie Lietuvybę. Pilypas 
tvirtina kad iš Lietuvybės nie
ko naudos. Dolaris esąs jo 
geriausias draugas. Antanas 
jam nurodo ideališką darbą 
pažymių Lietuvių tautos žmo
nių, kurių pastangomis Lietu
va net nepriklausomybę atga
vo ir Amerikoje Lietuvius pa- 

aukštesnį žmoniškumo 
Ateina policijantas jų 
kad nesusipeštų, ir 

visi trys nueina išsi -

Plojimai salėje ūžė po kožnos 
scenos ir kiekvienos dainos.

Uždangai nusileidus ir vėl 
pakilus, Juozas Skorka iššaukė 
Adv. Rastenj ir Dainos vedėją 
Geležiutę-Bakerckienę ir nuo 
Dainos įteikė Adv. Rasteniui 
didžiulę pintinę mišraspalvių 
gėlių, o choro vedėjai buketą 
liepsnojančių rožių.

“Dainai” baigiant besimo
kinti šį veikalą, vieno vaidin
tojo, Petro Tribulskio, tėvas 
mirė Balandžio 13 d. Velionis 
buvo palaidotas Balandžio 16. 
Tas liūdnas nuotikis dideliai 
paveikė i jauną vaidylą. Bet 
musų Petras, geras “Dainos” 
rėmėjas, vistiek savo pareigą 
atliko prideramai. “Daina” rei
škia jam užuojautą ir pagarbą 
už jo supratimą pareigos.

Scenerija buvo 
lui labai puikiai 
papuošta, žaliavo 
mos, augmenys, 
ki žiedai. Tvane
su kaip nuo saulės viskas spin
dėjo. Scenos išpuošimu dau
giausia pasidarbavo Eleonora 
Andreikienė, “Dainos” pirmi
ninko žmona,' o jai prigelbėjo, 
visas buris dainiečių.

Publikos susirinko gana ap
sčiai, nors ir pavasario pirma 
skaisti diena daug išviliojo 
laukuosria ir pajūriuosna. Pil
noje musų didelėje salėje, be 
vietinių, pastebėjau Eleną Bal- 
trukoniutę, p. Rastenienės se
serį iš Cleveland, Ohio; U. S. 
Marinų Beno muzikantą Mil- 
lerį (Vadakojį), Ladą Esiuną, 
Juoąę Wylksą ir kitus iš Wa- 
shingtono; p-les Jurėnaitės net 
iš Bostono; Kavaliauską iš 
Chicagos, ir visą būrį Pennsyl- 
vanijos Lietuvių ir Lietuvai
čių iš Shenandoah apielinkės.

Ant. Kurelaitis.

Vizu MOKESTIS 
PANAIKINTA

(Lietuvos Pasiuntinybės žinios)

Jokio 
prašymus (apli- 
gauti taipgi ne- 
Susitarimas dėl 

panaikinimo šio- 
tapo pasirašytas 
per P. žadeikį,

šiam veika- 
ir tinkamai 

medžiai, pal- 
žydėjo viso- 

elektros švie-

Generalinio 
Fifth Avė., New 
Lietuvos Konsu- 
Bellevue Place, 
Lietuvišką vizą 

už tas vizas nie-

Skaitykit ★ Skaitykit
“VIENYBĖ”,

‘ “MARGUTIS”, 
“AMERIKOS LIETUVIS”

“Dirvos” Agentas 
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

kėlė į 
laipsnį, 
drausti 
paskui 

i .gerti.
Susirenka vaikai ir ima žai

sti ir dainuoti. Pribuna trys 
jauni Amerikos karo laivyno 
jūreiviai ir kapitonas. Visi jie 
taipgi Lietuviai. Kapitonas 
sužavimas vaikų žaidimu ir 
dainavimu.

Uršė Milašiūtė pamačius iš
tolo kapitoną, giriasi savo 
draugėms apie pažintį su juom 

j iš anksčiau Brooklyne, kur tu
rėjo su juo artimus ryšius, bet 
jam išplaukus svetur jų ryšiai 
nutruko. Uršės maža sesutė 
suveda Kapitoną su Uršule.

Jūreiviai susidraugauja su 
kitomis panelėmis, kurioms ap
sako savo prietikius keliaujant 
po platu pasaulį laivais. Vie
nas nupasakoja keistus prieti
kius apsilankius Lietuvoje.

Motiejus Brukštus užtinka 
Uršę su Kapitonu meilinantis 
ir puolasi Kapitoną mušti. Po
licijantas įsimaišo. Uršė su 
Kapitonu susižada. Dalykas 
baigiasi šokiais.

Šį kurinį vaidino: Elena Leo
navičienė, Elena .Juškauskaitč, 
Ona Lukaševičienė, Klementas 
Andreikus, Jurgis Markelionis, 
Petras Tribulskis, .Juozas Ba- 
kerekis, Bernardas B. Leikus, 
Tonas Smalenskis, Elena Stan
kevičiūtė, Albina Kvederaitė, 
Marijona Geležiutė, Martynas 
Raila, Juozas Skorka, Matas 
Rutkus, Martynas Raila Tl.

Prie jų, choras, vaikų gru
pė ir muzikantai.

Muzikale kurinio dali vado- 
v-vr> Dainos mokytoja, Lelija 
C.'ežiutė-Bakerckienė, o reži- 
seriavo pats autorius, Adv. N. 
Rastenis.

Visi vaidintojai gražiai pa
sižymėjo ir visas veikalas iš
ėjo labai sklandžiai, žavingai.

I
NAUJIENA LIETUVIAMS

Gegužės 1 d., Masonic Tem
ple dainuoja p-lė Ona Katkau- 
skaite-Kaskas, New York Met
ropolitan operos artiste. Ji 
dainuos operoje “Cavalleria 
Rusticana”.

Operos direktorius pavedė 
muzikui. Br. Nekrašui sureng
ti pagerbimo vakarėlį p-lei O. 
Kaskas, kuri sutiko dalyvauti 
bankete. Banketas Įvyks šio 
penktadienio vakare, Balan
džio 30, nuo 7 vai., Hotel Stat- 
ler.

Kadangi atėjo liūdna žinia 
apie Miko Petrausko mirtį, šia 
progra bus ir specialis progra
mas paminėjimui kmp. Petrau
sko, nes komp. Mikas Petraus
kas .buvo pirmas kūrėjas mu
zikos mums išeivijoje, taip O. 
Kaskas yra pirmutinė Lietu
vaite" aukščiausioje Amerikos 
muzikos-dainos įstaigoje.

Rengėjui Br. Nekrašui pa
deda būrelis inteligentų profe- 
sijonalų. šiaip gi norintieji 
bankete dalyvauti prašomi at
sikreipti į p. Chas. Steponaus- 
kienę, arba p. Kratavičienę.

Taipgi Lietuviai raginami 
dalyvauti šeštadienį pamatyti 
musų artistę operoje “Cavalle
ria Rusticana” Masonic Tem
ple. M. L. Balchunas.

Washington, D. C., Balan
džio 19 d.

Lietuvos Ir Amerikos Vy
riausybės susitarė savytarpiai 
nuo š. m. Gegužės 1 d. panai
kinti vizų mokesnius, 
mokesnio už 
kacijas) vizai 
bebus imama, 
vizų mokesnio 
mis dienomis 
Washingtone
Lietuvos Įgaliotą Ministerį, ir 
Cordell Hull, Secretary of Statė.

Tatai reiškia kad pačios vizos 
nėra panaikinamos ir kiekvie
nas keleivis, Amerikos pilietis 
vykdamas į Lietuvą turės kaip 
ir pirmiau gauti savo U. S. pa
sui iš Lietuvos 
Konsulato, 46 
York, arba iš 
lato, 100 E. 
Chicago, III., 
(leidimą), tik
ko jau nebereikės mokėti, ka
da pirmiau reikėdavo mokėti 
tai penki, tai dešimts dolarių.

Yra manoma kad vizų mo
kesnio panaikinimas bus visuo
menės palankiai sutiktas ir pa- 
skaitins abiejų kraštų turiz
mą. šis susitarimas betgi ne
liečia imigrantus, o tik turistus 
arba laikinai atsilankančius 
svečius.

Turizmo (svečiavimosi) rei
kalas, ypač Lietuvai, vis darosi 
svarbesnis ir svarbesnis: Lie
tuva turi puikų pajūrį ir to
kias jaukias vasarvietes kaip 
Palangą ir Klaipėdos Krašto 
rezortus. Su turizmo malonu
mais paprastai jungiamas ir 
koks nors biznis. Dažnai ten
ka išgirsti Amerikos Lietuvių 
nusiskundimą: “Čionai per kri- 
zį vos galą negavau, o Lietu
voje bučiau galėjęs dvarą nu
sipirkti.” Jei ne dvarą, tai 
bent gerą ūkį galima nusipirk
ti ir dabar Lietuvoje. Gražus 
Lietuvos pajūris nuo Švento
sios žvejų uosto iki Nidos tu
ri įvairių galimybių nevien svei
katos bet ir biznio atžvilgiu. 
Nemokamos vizos tegul paska
tina praleisti vasaros atosto
gas Lietuvoje visus tuos kurie 
dėl menkų priežasčių vis ati
dėlioja savo senosios tėvynės 
aplankymą, bei joje apsigyve
nimą, prisidedant tenai prie 
naudingo darbo.

DAMBRAUSKIENĖ Aleksand
ra, mirė Bal. 14, Tamaoua, 
Pa. Buvo 50 metų.

DAMBRAUSKAS Petras, mi
rė į 20 minutų po savo žmo
nos mirties, Bal. 14.

BURKIENĖ Stella, Tamaųua, 
Pa., Dambrauskienės teta, 
mirė pagrabe, Balandžio 15. 
Trys mirtys vienoje šeimoje 
Į dvi dienas.

LUKĖNAS Jonas, mirė Balan
džio 13, Pittsburgh, Pa., su
laukę 65 m. Amerikoje iš
gyvenęs apie 40 metų. Pa
laidotas su bažnytinėm apei
gomis. Liko nubudus mote
ris, 2 sunai ir 2 dukterys. 
Paėjo iš Namiškių k., Pane
vėžio ap.

DUBINSK4S Pianas, 50 metų, 
mirė Bal: 9 d., Pittsburgh, 
Pa. Amerikoje išgyveno 30 
metų. . Paliko žmona, sūnūs 
ir duktė. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis. Paėjo 
iš Raseinių ap. J. Š.

ZUJUS Baltrus, 50 metų am
žiaus, mirė Bal. 14, Brook
lyn, N. Y. Amerikoje išgy
veno 33 metus. Gimęs Aš
mintos -k., Prienų par.

GEGŽNAS Jonas, mirė Balan
džio 3, Scranton, Pa., plau
čių uždegimu. Liko čia jo 
žmona, 3 sūnus ir 2 dukte
rys. Palaidotas tautiškose 
kapinėse, su bažnytinėmis 
apeigomis, Bal. 6. Ameri
koje išgyveno apie 50 metu.

BRENCIUS Tamošius, mirė 5 
Balandžio, Chicagoje, sulau
kęs pusės amžiaus. Gimęs 
Tauragės ap., Kaltinėnų n., 
Baravykų k. Amerikoj iš
gyveno 28 m.

RAGUCKAS .Jurgis, mirė Bal. 
5 d., Chicagoje, išgyvenęs 
pusę amžiaus. Gimęs Mari
jampolės apsk.

MASKULIUNAS Baltrus, mi
rė Bal. 6 d., Chicagoje, 12 
metų amžiaus. Amerikoje 
išgyveno 26 metus. Gimęs 
Ukmergės ap., Siesikų par., 
česonių kaime.

JUDIENĖ Izabelė (Ivanavičiu- 
tė), mirė Bal. 5, Chicagoje, 
sulaukus pusės amžiaus. Iš 
Šiaulių ap., Kuršėnų parap., 
Saurumaičių k. Amerikoje 
išgyveno 33 metus.

^VAGNORIUS Adomas, mirė 
Bal. 7, Chicagoj. Gimęs Tel-

• šių ap., Alsėdžių par., Diš- 
lių k. Amerikoje išgyveno 
27 metus.

GRICIUS Antanas, mirė Kovo 
30, Chicagoje, 51 metų am
žiaus. Gimęs Plungėj, Tel
šių apsk.

DULKA Kazys, 43 metų, mirė 
Bal. mėn. Scranton, Pa.

BILIŠAUSKAS Mikas, mirė 
pirmomis dienomis Balan
džio, Scranton, Pa. 52 metų.

LIEPIS Kazys, 19 metų, mirė 
Bal. 11, Chicagoje, kur bu
vo ir gimęs.

MAKALONIS Jonas, 65 metų, 
mirė Bal. mėn. Pittston, Pa., 
nuo sužeidimo automobiliu.

PASTABA VISIEMS

“Dirvos” redakcija priima, 
nemokamai, pranešimus apie 
mirusius Amerikoje, Kanadoje 
ir Pietų Amerikoje Lietuvius 
išeiviui.

žinias gali prisiųsti giminės, 
draugai, kolonijų veikėjai, ir 
patys Lietuviai graboriai ku
rie palaidoja Lietuvius.
(Mirimo pranešimus paduoti 
nereikalaujama kad butų “Dir
vos” skaitytojas, ir nesvarbu 
ar mirusis buvo “Dirvos” skai
tytojas ar ne, bi tik Lietuvis.)

Reikalinga šios žinios:
1. Vardas-pav..........................

(ir mergiška pavardė)
2. Amžius ............................
3. Mirimo diena..................
4. Kaip senai Amerikoje ..
5. Iš kur iš Lietuvos ..........
6. Kokie liko artimi giminės.
Viską tą sužymėjęs pasius

kit trumpu antrašu:
“DIRVA”

Cleveland, Ohio.

G ALMENAS Petras. 19 metų, 
mirė Chicagoje Bal. 11. Gi
męs Chicagoje.

BLOŽIS Arthuras, 20 metų, 
mirė Chicagoje Bal. 11 d. 
Gimęs Chicagoje.

GUDLINKIS Jurgis, 70 metų, 
mirė Chicagoje Bal. 10 d. 
Gimęs Raseinių ap., Kvėdar
nos p., Jonaičių k. Ameri
koje išgyveno 45 metus.

KAZLAUSKAS Antanas, mi
rė Bal. 9 d., Chicagoje, su
laukęs pusės amžiaus. Gi
męs Tauragės aps., Tenėnų 
par. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

LELECKAS Augustas, 55 me
tų, mirė Bal. 7 d., Boston, 
Mass. Gimęs Musnikų par. 
Amerikoj išgyveno 30 m.

TASANAUSKIENĖ Juzė, 76 
metų, mirė Bal. 2 d., Balti
more, Md.

MONTRIMAS Antanas, mirė 
Bal. 11 d., Chicagoje, sulau
kęs pusės amžiaus. Gimęs 
Telšių aps., Laukuvos par., 
Gelžyčių dvare. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

VAIČIULIS Jonas, mirė Bal. 
12, Chicagoje, sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimęs Taura
gės ap., Žvingių par. Ame
rikoj išgyveno 25 metus.

NORVILĄ Juozas, mirė Kovo 
22 d., Elmhurst, Pa. Buvo 
52 metų amžiaus.

ZENAVIČIUS Stasys, 61 metu, 
mirė Bal. 4 Chicagoje. Gi
męs Telšių ap., Beldaižių p. 
Amerikoj išgyveno 27 m.

ŠVEDAS Petras, mirė Bal. 6 
d., Brooklyn, N. Y.

MOSKUS Juozas, mirė Kovo 
29 d., Moline, Ilk, sulaukęs 
pusės amžiaus, šakių aps., 
Sintautij par., Bridžių kai
mo. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

STASINAUSKIENĖ A., mirė 
Kovo mėn. Baltimore, Md.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuosiaikio dr->uitis 
platinki! ją tarp savo draugų.

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ 

“Dirvos” skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išanksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Viskas ko reikia, pa
imkit už centą atvirutę ir 
įrašę savo vardą ir pavar
dę ir naują antrašą, siųs
kit “Dirvos” Administraci
jai, Cleveland, Ohio.

“DIRVA”
Cleveland, Ohio

7 Dienos Į LIETUVĄ

BREMEN* EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

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

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

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

Informacijų klauskit pas vietini agentą arba 

HAMBURG-AMERICAN LINE



DIRVA 3

GERB. SPRAGILAS APIE 
DARIAUS IR GIRĖNO 

PAMINKLĄ,
Kuris išstatytas Čikagoje 

tų musų oro karžygių 
atminčiai

Buvus Klyvlande o neap- 
lankyt Lietuvių Darželio 
reiškia didelę nuodėmę.

Apie tai pamislinęs, aš, 
būdamas Čikagoj, pasisa
kiau sau: Jeigu atsilankęs 
i Amerikos Lietuvių staly
čių neaplankyčiau musų oro 
karžygių Dariaus ir Girė
no paminklą, užsipelnyčiau 
nuodėmę.

Taigi, sekmadienį, Balan
džio 11-tą, kuomet buvo 
gana daug laiko iki “Mar
gučio” programo, pati vi
durdienį, visas Klylandie- 
čių būrys, nuvažiavom į Į 
Marąuette Parką, apžiūrėt i 
to paminklo.

Važiuojant link pamink
lo, jis galima pamatyt iš 
trijų pusių, nes užima ta
me parke patį šiaurrytinį 
kampą, kur yra ineiga į 
parką.

Dabar tą ineiga puošia- 
gražina viešų darbų darbi
ninkai, kaip ir patį parką, ■ 
ir kai darbas bus baigtas,, 
visas Dariaus ii' Girėno pa- ; 
minklo plotas taps puoš
nus gėlynų darželis.

Kaip Klyvlando taip irĮ 
Čikagos Lietuviai laimingi 
kad tokius didelius jų tau
tinius paminklus gavo iš
puošti valdžios viešų dar
bų pinigų ir darbininkų pa- j 
galba.

Dariaus ir Girėno pamin
klo plotas, dėl savo kampiš- 
kumo kur jis stovi, užima 
didoką plotą, ir kadangi j 
pats paminklas didelis, vis-1 
kas tas pilniausia atitinka i 
pagerbimui dviejų musų 
tautos oro karžygių, kurie ’ 
atlikę tikrai didelį žygį žu- ■ 
vo prie savo tėvynės slenk
sčio. 'Pats paminklas, sta
tytas iš tamsaus marmuro, 
yra tiek didelis kad tokia 
milžiniška Čikagos Lietu
vių kolonija neturi reika
lo rausti iš gėdos prieš 
nieką. Paminklas visu sa
vo platumu, aukštumu ir 
ilgumu daro didesnį įspū
dį jį matant tikrą, negu ga
lima iš paveikslų Įsivaiz
duoti.

galės stratosferoje šauti 
kaip meteoras, į jam rei
kalingą vietą!

Šis oroplanas padarytas 
amžinai stovėti vietoje: jo 
vidus pilnas sunkaus ce
mento, o iš lauko iš visų 
pusių apdėtas tamsiu rus- 
vu-juosvu granitu. Padirb
dintas taip kad iš niekur 
ant jo negalima užlipti, 
todėl vaikai negali pamin
klo paniekinti savo laipio
jimais.

Paminklo visa svarba 
randasi siaurame priešaky
je, kuris nudirbtas tiesiai 
status, be jokio nuolaidu
mo, ir čia užsiveria visas 
Dariaus ir Girėno skridi
mo simbolizmas ir randasi 
visi išrašai kam tas pa
minklas pastatytas.

Iš pat apačios, graniti
nis priešakis eina atsikišu
siai apvalus, paskiau uždė
ta žalvarinės apvalios gro
telės, kurios gaubia savyje 
šviesą, lyg amžiną ugnį au
kure. Aukuro dalis jau 
gaubta į vidų, irgi apvali.

Pačiame viršuje prieša
kio, Įtaisytas diktokas skri- 
tulis vaizduojantis musų 
žemę, kuriame per vande
nyną, nuo New Yorko iki 
Lietuvos, nusidriekia eilė 
mažyčių oroplanų — tai 
Dariaus ir Girėno skristas 
kelias.

Tąs skri tūlis vakaro lai
ku nušviečiamas šviesa iš 
to aukuro, iš apačios.

Išlaukiniai paminklo pa
puošalai ir ženklai bei iš
rašai yra sekanti:

Tš priešais — didelis žal
varinis šaulių kryžius su 
vyties ženklu ir užrašu — 

“LIETUVA”.
Aukščiau to, apvaliame 

marmuriniame priešakyje 
posakis:

“šj savo skridimą Ski
riame ir Aukojame 
Tau, Jaunoji Lietu

va.”
Šie žodžiai paimti iš tų 

lakūnų Testamento, kurį 
jiedu parašė prieš išskridi
mą.

Dešinėje, iškalta raidės 
Angliškai, kurios pasako 
ne Lietuviams ką tas pa
minklas reiškia ir kam jis 
pastatytas. Skaitosi taip:
“Erected by Lithuanian 
Americans in Memory 
of the Heroic Flyers 
who met with tragic 
death upon the thresh- 

hold of their goal. 
Anno Domini 
MCMXXXV.

(Pastatytas Amerikos Lie
tuvių, atminčiai karžygiš
kų lakūnų, kurie sutiko 
tragišką mirtį prie slenks
čio savo tikslo.. — Pažy
mėti metai reiškia pamin
klo pastatymo metus — 
1935.)

Prie tų metalinių grote
lių, iš metalo išdaryta de
šinėje Girėno profilis, kai
rėje Dariaus, su pažymėji
mu jų amžių.

U.S.A. Mėsos Eksimportas 1936-1937m
New York, Balandžio 16, 1937 m.

Anksčiau Suv. Valstybės buvo mėsos produktų eksporteris 
Meksiką, Didž. Britaniją ir Centralinės Amerikos Valstybes, 

o importavo iš Kanados — artimiausio kaimyno.
Importas 

kas vis kyla, 
daugiau negu 
eksportą apie

1936
1935

1

staiga pašoko buvusios čia sausros dėka ir kol 
Taip, 1936

1935 m. ir
mil. lbs.50

m.
m.

importas 
importas

m. mėsos importuota 40 mil. lbs. 
importas tais metais viršijo mėsos

ir veršienos:
m. 86,491,308 lbs.

m. 10,493,859 lbs.

siekė 135,870,013 lbs. 
siekė 96,985,167 lbs.

Tos milijoninės cifros neatrodys tokios didelės jei paimsime kad 
U. S. A. gyventojų skaičius siekia 128 milijonų.

Iš to kiekio importuota galvijienos
1936 m. 94,027,002 lbs. — 1935
ir kiaulienos:
1936 m. 41,843,011 lbs. — 1935

Pirmoje grupėje (galv.-veršiena) eksporteriais beveik išim
tinai buvo Argentina ir kitos Pietų Amerikos valstybės. Eu
ropa (tame skaičiuje ir Lietuva) išimtinai eksporteriai kiaulie
nos ir nežymaus paukštienos skaičiaus. Kaip matome, ypatin
gai pašoko kaip tik kiaulienos mėsos produktų importas; pa
kilimas 1936 m. palyginus su 1935 m. sudaro net 298%.

Kad sudaryti sau tikresnį vaizdą apie importą, kokia pro- 
jiorcija viršminėtos cifros sudaro palyginus su tuo ką kraštas 
pats pagamina, paduodu vidaus mėsos produkciją U. S. A. (po 
Valdžios Inspekcijos Kontrole):

1936 m. 1935 rn.
Galvijiena 5,317 mil. lbs. 4,564 mil. lbs.
Veršiena 653 mil. lbs. 603 mil. lbs.
Aviena 680 mil. lbs. 701 mil. lbs.
Kiauliena ir taukai 6,101 mil. lbs. 4,406 mil. lbs.

Viso 12,751 mil. lbs. 10,274 mil. lbs.
1936 metais mėsos produkcija buvo

didesnė už 1935 m., o vienok (išskiriant 1935 m.) mažiausia 
nuo
vos

2,500,000,000 svarais

1921 m? Taigi, ir išaugęs importas net 1936 m. sudaro 
0.1% vietos produkcijos.

U. S. A. eksportavo mėsos bendrai:
1936 m. 86,794,095 mil. lbs.
1935 m. 106,100,093 mil. lbs.

iš to skaičiaus —
galvijienos—veršienos:
1936 m. 16,392,354
1935 m. 12,609,302
ir kiaulienos:
1936 m. 67,928,756
1935 m. 88,680,132

mil. 
mil.

lbs. 
lbs.

mil. 
mil.

Susidaręs skirtumas tarp bendro eksporto skaičiaus yra maišyti 
išdirbiniai (dešros, dešrelės) . . .
Ir eksporte matome sumažėjimą kiaulienos, kas visai natūralu, 
nes kaip tik tos rūšies mėsos trūksta pas save namie.

Lietuva pasirodė U.S.A. rinkoje su mėsos produktais Va
sario mėn. 1936 m. Metų pabaigoje buvo pamėginta, be kiau
lienos, siųsti paukštienos ir avienos. . Tai buvo bandymas, 
kuris parodė kad prie esamų kainų ir muitų tos rūšies ekspor
tas neapsimoka. Be Lietuvos nieks avienos ir nemėgino eks
portuoti.

lbs. 
lbs.

KOMP. MIKO PET
RAUSKO PAMINĖ

JIMUI

Visas paminklas staty
dintas ant pakeltos cemen
tinės papėdės, kuri turi 
gana vietos iš visų pusių 
sutilpti šimtui ar daugiau 
žmonių, norinčių paminklą 
iš arti apžiūrėti.

Prie paminklo yra kele
tas akmeninių suolų atsisė
sti.

Paminklas yra fantastiš
ko oroplano pavidalo (įsi
vaizduok akmeninį oropla- 
ną, dar gi su suglaustais 
sparnais — kiek toli jis ga
lėtų skristi!) — kaip archi
tektas galėjo fantastiškiau
sią akmeninį oroplaną įsi
vaizduoti, tokį kuris nuo 
žemės niekad nepakils, ir 
toks kaip gal tik už šimtų 
metų kas nors oroplanus 
pradės dirbdinti, kurie ga
lės suglausti sparnus ir sa
vo “streamlined” forma

Tose pačiose aplenktose 
grotelėse telpa sekanti žo
džiai Angliška kalba:

‘‘Commemorating the 
Trans-Atlantic Flight 
from New York to 
Kaunas, Lithuania

Capt. Stephen Darius 
Lieut. Stasvs Girėnas 

July 17, 1933.”
(Paminėjimui Trans-Atlan- 
tinio Skridimo iš New Yor

ko į Kauną, Lietuvą.)
t*

Prisiminė ta liūdna die
na kada tiedu lakūnai žu
vo — Liepos 17, 1933 me
tais. Tada aš kaip tik bu
vau šioje pačioje Čikagoje, 
ir kai paskaičiau laikraš
čiuose apie jų žuvimą, pri
siėjo apsiašaroti.,..

Žinios buvo tokios:
Liepos 15 — vidurvasa-

ris. Čikagoje pasklido ži
nios kad Darius ir Girėnas 
išskrido. Laukiam daugiau 
žinių. Lankom Čikagos 
saulinę Parodą, bet ji 
dos neįdomi, rupi tų 
karžygių kelionė.

Liepos 16 — pranešimai 
sako matę juos virš Airi
jos. Gerai.

Liepos 17 — Darius ir 
Girėnas rasti UŽSIMUŠĘ 
pamiškyje netoli Soldino..

Nesinorėjo tikėti, grai- 
bėm kitus laikraščius, ir 
pilnom akim ašarų bandėm 
surasti kitokią žinią — gal 
tai buvo ne jie, gal kiti už- 
simušę, ką ten taip greit 
kas suseks kad Dariaus ir 
Girėno lavonai ten buvo..

Bet likimo neišbėgsi: žu
vo jiedu....

Kokį tik Lietuvį tada 
Čikagoj sutikau visi ašaro
jo, verkė, o laikraščiai, lyg 
didesniam musų sugraudi- 
nimui, rašė, apie žuvusius 
musų lakūnus kuodidžiau- 
siomis raidėmis.... Mat, 
Darius ir Girėnas buvo Či- 
kagiečiai....

Dabar, štai jiedu pagerb
ti didingu paminklu. Tie 
kurie jiems gyviems esant 
gal butų jų nei nepaisę už 
savaitės-kitos po perskridi- 
mo, jeigu jie butų į Čika
gą sugryžę (kaip liko už
mirštas Vaitkus), dabar i 
paminklą pasižiuti su atsi
dusimu ....

Nežino jie kad toks pa
minklas stovi jiems Čika
goje ir kad visi pasaulio 
Lietuviai juos garbina.... 
bet iš to lai gyvieji žino

Pa- 
ro- 
oro

Pa-

ga- 
no- 
tik

kad visada apsimoka dirb
ti tik gerus, gražius, nau
dingus darbus, o garbė 
ti ateis.

Bevertį, garbės godų 
Ii pusti-pumpuoti kiek 
ri, iš jo “didvyris” bus
toks kiek iš tuščio maišo, 
kuriame nei oras nesilaiko.

Tai ir viskas apie garsią 
Čikagą, o dabar rengiuosi 
su savo šonkauliu eiti pa
matyti garsių čikagiečių, 
kurie atkeliauja į Klyvlan- 
dą pakoncertuot ir pašpo- 
saut, musų užprašyti ir iš
vilioti iš savo stalyčios...

RADIO
Stotis VvTND, Gary, Ind.

“Margučio”
RADIO PROGRAMAS

PAKEISTAS

Programai duodami tik ketu
ris vakarus: Antradieniais, 
Trečiadieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais lygiai 

10 vai. vakaro.

EIKItI
PIRKT I

krautuves 
savo skel- 
laikraštyje 
Nuėję ko

priminkit jog

j tik j tokias
Š kurios turi
| bimus jūsų
$ “Dirvoje”.
| pirkti,
* matėt jų biznio skelbi- 
Ž mą “Dirvoje”, gausit 
f geresnį patarnavimą. t

J
'P ‘L .L,’..’..’..’.

1 9 3 7 METAI
Iš esamų davinių apie įvežtą mėsą ir išdirbinius per New 

Yorko Uostą, matysime kaip tas reikalas vystosi šiais 1937
Nuo metų pradžios iki Balandžio mėn. 3 d. įvežta iš:

1. Lenkijos
i.r 2. Argentinos

i 3. Urugvajaus
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

10.788,262
3,120,444
1,361,219
1,291,414
1,043,379

633,246
537,004
463,039
301,515
264,039
249,785
189,175
151,748
54,000
51,997
49,479
40,855
33,661
31,682
20,086

8,913
5,095
1,985

LIETUVOS 
Kanados 
Vengrijos 
Olandijos 
Brazilijos 
Vokietijos 
Danijos 
Estijos
Italijos »
Didž. Britanijos 
Paragvajaus 
Šveicarijos 
Airijos 
Latvijos 
Australijos 
Čekoslovakijos 
Rumunijos 
Prancūzijos 
Norvegijos 
Suomijos 
Švedijos 
Austrijos 
Nauj. Zelandijos 

Viso importuota 20,693,094
Kaip matome, Lenkija mėsos importe užima ne

m.

tik pirmą 
vietą, bet ir visų kitų šalių-importerių bendrai įvežtas kiekis 
nesiekia vienos Lenkijos eksporto. Manau kad neklysiu išaiš
kindamas tą aplinkybę sekančiai:

Lenkija turi nedidelį kontingentą Did. Britanijos bekono im
porte (vėliau pradėjo eksportą); Lenkija neturi Vokietijos rin
kos (nes neturi kuo išlyginti savo ten eksportą importu), taigi, 
U.S.A. pasidarė lyg vienintelė šalis iki šiol nevaržanti importą 
kontingentais. Gal kiek lošia rolę ir palaikymas savo Gdynia- 
New York garlaivių linijos.

BROOKLYN, N. Y. — Ge
gužės 4 d., 9:30 vai. vakare, 
iš radio stoties WMBQ (1500 
kyl.), Brooklyn, Lietuvių Ra
dio Draugija, vadovaujant J. 
Ginkui, perduos nesenai mirų- ' 
šio įžymaus Lietuvių tautos 
kompozitoriaus Miko Petraus
ko kuriniu^, kuriuos išpildys 
komp. J. Žilevičius ir ansam
blis “Lietuvos Daina”, vado
vaujant p-lei V. Tamkiutei, ir 
paskiri solistai.

Be muzikalės dalies dar bus 
skaitoma trumpa paskaitėlė, 
kurioje bus nušviesta komp. 
Miko Petrausko gyvenimas ir 
darbai. V. Ubarevičius.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.

Asmeniniai Lydimos

NEWYORK-KLAIPĖDA
PER. GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus j laivą New Yorke išlipti -< 

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
LIETUVA bendrame mėsos į U.S.A. eksporte užima ket

virtą vietą; prieš savaitę dar turėjo trečią vietą, o kiaulienos 
eksporte (po Lenkijos) antrą vietą; šviežios šaldytos kiaulie
nos, pirmą vietą, būtent 1,067,015 lbs. Po jos eina Kanada 
51,321 lbs., toliau Lenkija 41,151 lbs. ir neseniai dvi pirmos 
siuntos gautos iš

Iš kai kurių 
specialybių dėka: 
panašių dešrelių, 
bandymai, greičiausiai mėginimas kaimynų valstybių reekspor- 
tas.

Bendras vaizdas metų gale žymiai pasikeis, nes, pav. Lat
vija atsiuntė tik dvi pirmas siuntas, bet toliau siųsdama, iš 
17 vietos pašoks žymiai aukščiau.

Bendra nuomonė yra kad importo galimybės dar porai 
metų garantuotos, vienok jau ir dabar atsiranda vis 
valstybės kurios naudojasi šalimi, dar nepažįstančios 
gentų, ir forsuoja savo mėsos eksportą.

Musų produktai, ypač šaldyta mėsa ir bekonai, turi 
gerą vardą.

Latvijos — 37,555 lbs.
šalių importas yra pastovus, reguliarus, jų 
Italija — salami, Vokietija — frankfurter ir 
Kai kurių šalių (Švedijos, Austrijos ir kitu)

naujos 
kontin-

išdirbę

JONAS BUDRYS
GENERALINIS KONSULAS.

Tokią kelionę turėsite vykdami x į

1937 m. gegužės 29 d.
Iš Nevv Yorko j Klaipėdą

Laivo nemainant

Iš go geležinkeliu per 
landas į Kalmarą. Iš 

statytu garlaiviu

Šve- 
Kai, 
Ma,

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Gc£

diją apie 
maro, 1 
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą. -

EKSKURSIJAS UŽGYRĖ 
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ

SĄJUNGA AMERIKOJE

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 .......... Geg. 15
KUNGSHOLM ................ Birželio 5
DROTTNINGHOLM .. . Birželio 9
DROTTNINGHOLM .... Liepos 10

SPROGIMAS mokykloj Lon- 
don, Texas, kur užmušta apie 
500 vaikų, paskatino visoje 
Amerikoje patikrinti mokyklų 
saugumą. Pirmiausia susiru-

pino Rhode Island valstija — 
ten gubernatorius įsakė polici
jai ir gaisrininkams per savai
tę laiko patikrinti visas vals
tijoje esančias mokyklas.

“DIRVOS” EKSKURSIJA

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

Rockefeller Center,
Chicago, III.
Boston, Mass. 
Detroit, Mieh.

N. Y. City
181 N. Mchigan Av.

154 Boylston St.
107 Clifford St.

(Be mainymosi ar persėdimo i kitus laivus)

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

Taipgi laivakortės visais kitais laivais, Įvairiais laikais ir keliais.

Išplauks

Geguž.-May 29
Švedų Amerikos Linijos

Populiariu modernišku motorlaiviu

G RIP SII O L M
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, gali gryžti 
atgal kada nori ir būti Lietuvoje kiek 
reikia: mėnesį ar metus, ir tt.

Apie laivų išplaukimus, kainas ir viską liečiantį kelionę kreipkitės informacijų j

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
įimlninnmminimiiilniTninimimnimmiiiiiiiimiinniirirrT
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Dienos Klausiniais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

DARBO LAUKE
*-------------- ---------------------------------------------------------------------------------

TZAIP tik pradėjo rodytis 
kad Wagner’io Darbo 

Santikių Aktas tampa Įsta
tymu, Amerikos industria- 
listai griebėsi už galvų iš 
išgąsčio: išrodė kad tas ak
tas darbininkams duos vis
ką, o kapitalistus pažabos.

Dabar ir kapitalistams 
pradeda daugiau paaiškėti 
kad tas aktas nepriverčia 
darbdavius pasirašyti su- 
tačių su bent darbininkii 
grupe. Ir tas punktas ku
ris verčia darbdavius tar
tis su darbininkais visuo
se darbo santikiuose, yra 
atdaras visokiems išsiaiš- 
nimams ir taryboms.

Tas aktas, tačiau, neap
ima pavienio asmens tei
sę tartis su darbdaviu sa
vo asmeniškais reikalais.

Todėl tai darbo organi
zacijos pageidauja kad jos 
vienatinės turėtų teisę at
stovauti darbininkus dirb
tuvėse.

Toks vienai unijai pripa
žintas atstovavimas dirb
tuvės darbininkų nereiškia 
kad ta dirbtuvė tampa “už
dara”, tačiau toks susitari
mas yra kaip ir paskutinis 
žingsnis prie to. Tada pa
lengva visi darbininkai su
sirašo Į uniją.

¥

Dirbtuvių vedėjai susi
duria su dviem klausimais 
šiuo atveju: vienas yra tai 
“darbininkų klausimas”, o 
antras “vadovybė' klausi
mas”.

Pirmu atveju ikal avi
mai yra daugiau mokesties, 
trumpesnių darbo valandų 
ir kitokių pagerinimų dar
bininkams. Antru dalyku 
iškyla tai kas tuos darbi
ninkus toje dirbtuvėje at
stovaus: kokios unijos va
das.

Darbininkų vadai dau
giausia reikalauja kad tik 
jie vieni turėtų teisę už 
darbininkus kalbėti, išrin
kti darbininkų mokestį į 
uniją per dirbtuvės rašti
nę, ne iš kiekvieno darbi
ninko paskirai, ir teisę in- 
eiti i dirbtuvę dieną ir nak
tį. Tokiam darbininkij va
dui pasidaro labai gerai ir 
jis lengvai ir be rūpesčio 
gyvena ir vadovauja.

Jam kiek blogiau būna iš 
jo atstovaujamų darbinin
kų pusės, kurie spaudžia jį 
visokiais reikalavimais.

Negerai bus jeigu pačių 
darbininkų eilėse apsireikš 
varžytinės už tai kas turi 
būti jų vadais.

Už atstovavimą darbi
ninkų jau dabar varžoti 
didieji vadai: John L. Le- 
wis ir William Green.

Vienos dirbtuvių unijos 
dedasi prie Lewis, kitos 
prie Green.

Eina gandai kad atsiras 
ir daugiau unijų, kurios 
trauks darbininkus į save, 
nes kaip tik bus darbinin
kams laisva organizuotis 
atsiras daugybė kas norės 
iš darbininkų vadovavimo 
sau gerą gyvenimą daryti.

PRITARIA
Viešos Oponijos Institu

tas Amerikoje pravedė bal
savimą Prez. Roosevelto 
sumanytu Aukščiausiojo 
Teismo teisėjų paleidimu 
suėjus jiems 70 metų am
žiaus.

Iš gautų balsų pasirodė 
kad 64 nuoš. pritaria tei
sėjų pasitraukimui iš vie
tos kuomet jiems sueina 70 
ii’ 75 metai amžiaus.

AMERIKA
GINKLUOJASI

Suvienytos Valstijos, 20 
metų po savo įstojimo į pa
saulinį karą, pradėjo sta
tydinti pačią moksliškiau- 
sią karo mašineriją savo 
istorijoje. ,

Greitumas ir atsakantu- 
mas, vietoje daugumo, už
ima pirmesnę vietą šiame 
atsitikime.

Tam tikslui leidžiama 
pusė bilijono dolarių, ir iki 
1939 metų štai ką turės:

VYRAIS — 14,000 regu
liarių karininkų, 165,000 
reguliarių kareivių, 210,000 
nacionalių sargybinių, 120,- 
000 rezervo karininkų ir 
150,000 rezervo kareiviij.

Lėktuvais — naujausius 
lėktuvus, nesenesnius per 
5 metus.

Šautuvais — daugiau ir 
geresnių artilerijos ir kul
kosvaidžių kanuolių ir aš- 
tuonių šūvių pusiau auto
matiškus šautuvus karei
viams.

Mašinomis •— ? daugiau 
tankų ir kuodaugiausia ga
lima motorų ir traktorių 
vietoje gyvulių spėkos.

Nors čia paminėtas kar

PAVASARIUI
Neužtruk ilgai, pavasarėli, 
Viešėdamas toli tarp dausų, 
Bet pasiskubink pas mus vėliai, 
Nes išsiilgom tavųjų dienų.
Saulute, greit aukštai pakilki
Ir kaitrą siųski iš erdvių, 
Tu sniegą tirpdinti pradėki, 
Kurio taip daugel ant laukų.
Tada papus pietų vėjelis, * 
Vanduo upeliuos subanguos, 
Ir pumpuruoti jau medeliai 
Švelnučiais lapais sužaliuos.
Ir vėl pargryš tada lakštutė,
Už lango sode sučiulbės, 
Darželyj rūtas sės sesutė 
Ir jos eikli daina skambės.
O ten iškilęs vyturėlis 
Kas rytas anksti čiriliuos, 
Dirvon artoją pasikvietęs 
Drauge ik vakaro dainuos.
Tada visi pabus iš miego
Ir vėl gyvenimas užvirs, 
Kada nejaus slėgimo sniego 
Tai žmogus vargą vėl pamirš....

Nijole.

MANO PLUNKSNA
Surūdijo mano plunksna, 

Senai berašyta,
Ir nutilo meilės daina 

Jausmų išvaryta.
O juk daug mano dainuoja, 

Dar daugiau rašyta,
Bet jausmų taip netikėta 

Žūta ir suvysta.
Ir nepyniau aš dainelių

Kad širdį ramintu,
Kad krūtinėj meilės džiaugsmą 

Tyrą išaugintų.
Bet štai vėl pasilgo siela 

Dainų negirdėtų —
Nesuaustų, nesupintų, 

Posmuos nesudėtų.
Ir štai vėl paėmęs plunksną 

Dainas aust pradėjau,
Nors daugiau ių nebeausti

Sau pasižadėjau.
Ažaičiai. Jonas Morkūnas.

eivių skaičius yra mažas 
lyginant su 4,000,000 karei
vių pastatytų po ginklu 
20 metų #tgal, ir visai ma
žas prieš Europos milijo
nines armijas, tačiau eks
pertai sako nesvarbu didu
mas bet garumas. Būda
ma tokioje geografiškoje 
padėtyje kokioje randasi, 
Amerika lengvai gali apsi
ginti nuo visokių užpuoli
kų.

Balandžio 6 d. sueina 20 
metų kai Suv. Valstijos 
įstojo pasaulinin karan.

INFLUENZA LIEKA 
PASLAPTIMI

Dr. Richard E. Shope, iš 
Rockefeller Medikalio Ty
rinėjimo Instituto, sako jog 
influenza kol kas pasilie
ka mokslui nežinoma pa
slaptis ir reikia laukti ki
to visuotino jos paplitimo 
išradimui jos gydymo bū
dų.

Tuo tarpu yra dvi teo
rijos apie influenzos paėji
mą. Viena jų tai kad žmo
gus apserga influenza nuo 
perų vadinamų virus. Ki
ta teorija tai kad žmogaus 
influenza, kaip kita pana
ši liga kiaulėse, paeinanti 
bendrai nuo virus ir kitos 
rūšies pero, bacterium.

DIRVA

KIBIRKŠTYS
Rašo KRISLAS.

“LIETUVIAI jaunuoliai ren
giasi išleisti žurnalą”. Tokia 
antrašte “Tėvynėje” pasirodė 
straipsnis-žinia, kad New Yor
ko ir apięlinkės jaunuoliai su
siorganizavo ir nutarė išleisti 
Angliška kalba žumala vardu 
“Balsas”.

Ta “jaunuolių organizacija” 
iš trijų asabų, pasisako kad jų 
tas "Balsas” apibudins Lietu
vą ir Lietuvių veikimą ir kad 
jie spėkas suvieniję “atmuš 
pasaulio reakciją”.

Kas gi tie jaunuoliai tokie 
smarkus, ideališki ir patriotai 
yra? Ogi raudonųjų bendra- 
frontininkai, K. Michelsonas, 
J. Ormanas ir A. Kairukštis, 
kurie pasiskubino prašyti tam 
savo negimusiam kūdikiui ne 
tik prenumeratos bet ir aukų.

Aš sakysiu kad tas jaunuo
lių rengiamas išleisti žurnalas 
bus ne jaunuolių žurnalas, tai
komas atlikti didelius darbus 
suvienijimu Amerikos Lietu
vių jaunuolių ir paskleidimu 
jų tarpe Lietuviškos kultūros, 
bet bus Bimbinių bendrafron- 
tininkų žurnalas, skirtas kir- 
šinimui ir demoralizavimui jau
nimo sėjant jų tarpe nuodin
gą raudonųjų sėklą.

Pasisaugokite nuo jų.
▼ ▼ ▼

SEKANT “Tėvynėje” kores
pondencijas iš SLA. kuopų vei
kimo, matai kaip tie pragaiš
tingi bendrafrontininkai pasi
vadinę ‘demokratijos gynėjais’ 
terorizuoja SLA. kuopas ir 
renka iš Lietuvių aukas Ispa
nijos raudonuosius remti, vi
sai paneigdami Lietuvos ir 
Lietuvių reikalus.

Kodėl gi tyli ir netaria sa
vo žodį taip save “bešališku” 
skaitąs SLA. Prezidentas Ba- 
gočius su savo kabinetu? Ar 
gi jam yra maloniau kad tie 
bendrafrontininkai paverčia S. 
L. A. kuopų susirinkimus po
litiniais jomarkais, tuomi kliu
dydami narius nuo veikimo or
ganizacijai kuriai jie priklau
so?

▼ ▼ ▼
NESENAI vienas Lietuvi 

laikraštis, minėdamas vieno 
savo bendradarbio jubilejr 
tarp kitako pasakė kad kit 
bendradarbių raštai buvę dau
giau nukreipti kitų kandžioji
mui, kuomet jubileatas nuo j’ 
skyrėsi.

Ar tas laikraštis žinojo kr 
jis sako aš nežinau, aš tik ž’ 
nau kad žmonės kurie tą j ūbi 
leatą geriau pažysta negu pats 
laikraštis, visuomet pasakys 
kad kalbamo jubileato raštai 
90 nuošimčių kaip tik ir buvo 
nukreipti1 kandžiojimui jam 
nepatinkamų asmenų ir kad 
jubileatas tik tuomet rašyda
vo kuomet ant ko užpykdavo 
ar šiaip kas jam nepatikdavo. 
Kas stebėtiniausia kad tas ju
bileato išaukštinimas buvo pa
daryta jam pačiam maldau
jant.

JONAS VALAITIS “Ameri
kos Lietuvyje” rašo: “Rusija 
Ispanijos sukilėliams siunčia 
dar 100 gerų karo lėktuvų”.

Nuo kada gi Rusija perėjo į 
sukilėlių pusę kad pradėjo sių
sti pagalbą sukilėliams ?

L.IEVUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
1 907 — 30 Metų Sukakties Proga — 1937

Lietuvių Mokslo Draugijos Komitetas 1911-1912 m. Sėdi iš kairės Į dešinę: J. Kai
riūkštis, Antanas Smetona, svečias iš Suomijos Prof. A. R. Niemi Ja. a.), pirminin
kas Dr. Jonas Basanavičius (a. a.), Antanas Vileišis (a. a.) ir Jonas Vileišis. Stovi: J. 
Balčikonis, Z. žemaitis, M. Biržiška ir Jurgis šlapelis.

vo įsteigta 1907 metų Balandžio 7 d. Vilniuje. 
Į pirmą valdybą (komitetą) buvo išrinkti šie 
asmenys: Dr. J. Basanavičius, A. Smetona, J. 
Vileišis, P. Matulionis, Dr. J. Bogdanavičius, 
Inž. P. Vileišis, Kun. J. Tumas, Dr. St. Matulai
tis ir Dr. A. Vileišis. Draugijai iki pat savo 
mirties, per 20 metų, vadovavo Dr. J. Basana
vičius, kasmet išrenkamas jos pirmininku.

Draugija netrukus išaugo į vieną iš di
džiausių ir stipriausių Lietuvių organizacijų, 
per 30 metų savo .gyvavimo turėjo apie 2,000 
narių. Jų tarpe buvo gana daug ir užsienio 
mokslininkų, kurie turinėjo Lietuvos istoriją. 
Lietuvių kalbą, tautosaką, etnografiją ir kitus 
Lietuvių tautinės kultūros dalykus.

Lietūvių Mokslo Draugija musų tautai tu- 
daugiausia Lituanistikos veikalų biblioteką, mu- 
zejų ir archivą. Be to, nuo 1907 metų ji leido 
savo organą, Lietuvių Tautą, kuriame buvo pa
skelbta daug įdomios apie musų tautos praeitį 
ir kultūrą medegos.

Lietuvi; Mokslo Draugija musų tautai tu
rėjo labai didelės reikšmės. Ji kiekvienų metų 
vasarą Vilniuje šaukdavo visuotinus savo narių 
suvažiavimus, kuriuose būdavo skaitomi mokslo 
referatai. Tie gausus suvažiavimai smarkiai 
gaivino Vilniaus Lietuvišką dvasią: jų metu 
Vilniuje visur skambėdavo Lietuvių kalba. Pats 
didžiausias Lietuvių Mokslo Draugijos nuopel
nas yra tas kad ji rengė mokslininkus musų 
aukštajai mokyklai, Lietuvos Universitetui. Jei 
ne Lietuvių Mokslo Draugija, vargu ar 1922 me
tais butų buvę galima įsteigti Lietuvos Univer
sitetą. Ir šiandien Lietuvių Mokslo Draugija 
Vilniaus krašte gaivina Lietuvių tautos dvasią.

KLAIPĖDOS krašte ūkinin
kams labai trūksta žemės ūkio 
darbininkų, o Lietuvoje neku- 
rie profesoriai skelbia reikale} 
kolonizuoti Lietuvius kokiame 
nors tolimame pasvietyje.

LIAUDIES DAINŲ Lietu
voje surinkta jau 90,000, užra
šytų žodžiais; melodijų įvai
rioms dainoms — 12,000; įre- 
korduota 525 su 3,700 atski
rų dalykų, kaip muzikos in
strumentų, pasakų, melodijų. 
Pasakų surinkta 14,000; pa
tarlių — 40,000, myslių — 15,- 
000; liaudies gyduolių 25,000. 
šymet daugiausia tautosakos 
surinkusiems paskirta 10,000 
litų dovanu.

Nuo Redakcijos: šis Tsb. straipsnis 
yra apie Vilniuje įsteigtą Lietuvių Mok
slo Draugiją, kuriai Dr. Jonas Basanavičius 
rinko pinigų ir Amerikoje.

M OKSLAS kiekvienos tautos bei valstybės 
gyvenime turi labai didelės reikšmės. Tat 

ir musų tautos atgimime mokslu gana anksti 
buvo pradėta rūpintis. Jau 1879 m. Jonas Ba
sanavičius savo darbų programe buvo pažymė
jęs kad reikia įsteigti Lietuvių Mokslo Draugi
ją. To savo gražaus tikslo musų tautos atgi
mimo Patriarkas atkakliai siekė kelias dešimts 
metų, kol pagaliau jis 1907 metais buvo įgy
vendintas, Įsteigiant Vilniuje Lietuvių Mokslo 
Draugiją.

1882 metais "Lietuviškos Zeitungus” nr. 12 
Jurgis Sauerveinas savo straipsnyje iškėlė min
tį kad Lietuviams norint apsaugoti savo gimtą
ją kalbą būtinai reikia steigti Lietuvių Moks
lo Draugiją. Jonas Basanavičius tai idėjai kar
štai pritarė. Jis tuoj rašė straipsnį:

“Jei kalba musų išliks gyva, išliks ir Lie
tuva; bet kalbai išnykus, nebus Lietuvos; ne
bus jau Lietuvininkų. Draugystė ta įstatoma 
dėl apgynimo bei išlaikymo musų kalbos. Ne
užmirškime, broliai, jog po akių Dievo ir musų 
tėvų daugiausia ir karščiausia turime mylėti 
savo tėviškę, Lietuvą; palikimą musų garbin
gų sentėvių; musų mylimą kalbą turime gar
bėj laikyti ir saugoti, idant ji neišnyktų.... 
Neužmirškime veikalų musų garbingųjų sentė
vių. Jie už valnybą savo brangios kalbos ir že
mės nesigailėjo pralieti savo kraujo ir kruvino
se karėse su Vokiečiais; mes dabar nesigailėkim 
nors kelių skatikų dėl įstatymo ‘Lietuviškos 
Mokslo Draugystės’, kuri musų giminės ir kal
bos bus apgynėja. Truskimės, broliai; iš tos 
sėklos kurią mes Lietuvoje per Draugystę iš
barstysim, sulauksim gražių vaisių. Jei mes 
patys nesulauksim, sulauks jų musų vaikai, ar 
vaikų vaikai. ... Kada mes jau į dulkes pavir
sim, jei Lietuviška kalba mus tvirta pastojus, 
jei per musų darbus Lietuvos dvasia atsigaivins 
ir atsikvošės, mums ir kapuose bus smagiau il
sėtis, o musų dvasios gėrėsis nuopelnais savo 
darbo draugystėje musu garbingų sentėvių, 
stiprių Lietuvos apgynėjų ir Mylėtojų.”

Šiai gražiai idėjai taip pat karštai pritarė 
ir Jonas šliupas. Jis to pat laikraščio nr. 31-32 
išspausdino ilgą Jonui Basanavičiui ir Jurgiui 
Sauerveinui adresuotą raštą, kuriame tarp kit
ko rašo: “Laikas juk butų įrodyti visiems sap
nams ir sapalėms kad musų kalbos šaknis dar 
nepagedo, kad jų nepakando patolei svetimas 
kirminas, neiščiulpė sulčių reikalingų gyvenai 
musų kalbos; drauge gi praverstų parodyti kad 
Lietuvių dvasia neatlėžo, kad pergalėtojai ties 
Grunvaldu dar nesiramsto ant lazdų ir nemis- 
lija be kovos eiti į kapą.”

Iš tų žodžių matome kaip karštai patriotiš
kai ano meto Lietuviai buvo nusiteikę. Tas pa
triotizmas davė jiems pajiegų kovoti su Rusų 
vyriausybe už savo tautos nepriklausomybę. 
Iškelta Lietuvių Mokslo Draugijos idėja neliko 
balsu šaukiančiu tyruose.

Rusai pralaimėję su Japonais karą pasida
rė Lietuviams nuolaidesni ir pažadėjo kiek dau
giau laisvių. Tat 1905 metais Dr. Jonas Basa
navičius sugryžo iš Bulgarijos' į Lietuvą ir ėmė 
organizuoti Lietuvių Mokslo Draugiją... Ji bu

V Vronevskio 35 Metai La’kraštmio 
Darbo

Balandžio mėnesį Rygojb minėjo savo 35 
lėtų laikraštinio darbo sukaktį vienas iš žy

miausių Latvijos Lietuvių veikėjų, Augustinas 
Vronevskis, dabartinis “Lietusių Balso” redak
torius.

Apie A. Vronevskio kaip laikraštininko dar
bą, sukakties proga, duoda žinių “L. Balsas”:

A. Vronevskis musų periodinėje spaudoje 
pradėjo dirbti dar tais laikais kada musų spau
da buvo dar uždrausta. Pirmutinis jo rašinys, 
ryšium su Vįjniaus Vyskupo Zveravičiaus pa
šalinimu, buvo išspausdintas “Ūkininko”, leisto 
Tilžėje, Balandžio numeryje, 1902 metais. Po 
to A. Vronevskis jau pradėjo daugiau rašyti Į 
į “Varpą”, “Tėvynės Sargą” ir kt.

, Po spaudos atgavimo, Vronevskis jau pa
stoviai ėmė rašyti apie Latvijos Lietuvių gyve
nimą ir šiaip kitais klausimais, Inž. P. Vileišio 
leistose “Vilniaus žiniose”.

“Rygos Garse” ir “Rygos Naujienose”, Įs
teigtuose 1909 metais, jis bendradarbiavo iki 
pat Vokiečių okupacijos. Po didžiojo karo jau 
pats rūpinosi įsteigimu “Rygos Balso”, kuris 
ėjo per desėtką metų. Išpradžių buvo redakci
nės komisijos narys, o paskiau dvejus metus tą 
laikraštį ir redagavo. Dabartiniam “Lietuvių 
Balsui” vadovauja jau nuo pat jo įsteigimo — 
1931 metų.

A. Vronevskis dirba ne tik laikraštinį dar
bą, bet ir šiaip palaiko, moraliai ir materialiai, 
Latvijos Lietuvių kolonijos reikalus. “L.A.”
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PIRMA DIENA — Penktadienis, Balandžio 1.
(Tęsinys iš pereito 'num.)

Sugryžęs iš bokšto-domos apačion, į Ro
tondą, kur buvo priėjusių vėl naujų ir vėliau 
į dieną- daugiau žmonių, dar kartą galvą užver
tęs pažvelgiau į domos viršų, Į tą paveikslą lu
bose, kur sėdi Jurgis Washingtonas, bet dėl 
aukštumo nelabai galima pažint ir žinant kas 
tame piešinyje vaizduojama.

Dauguma tų žmonių-lankytojų atėję į Ka
pitoliaus vidų, pasiveda ten esančių vadovų glo
bai. Užsimoka 25 centus ir būna apvedžiojami 
po visą Kapitolių, jiems apsakoma reikšmė pa
veikslų, skulptūrų ir tt. Nesusipažinusiam su 
istorija ir bendrai negalinčiam pačiam nieko iš
siaiškinti labai gerai su tokiu vadovu pasekioti, 
nes išėjęs jau šiek-tiek daugiau žino. Ir rei
kia stebėtis kaip būriai tikrų Amerikonų kaip 
avelių sekioja paskui tuos vadovus, patys nesu
gebėdami nieko išsiaiškinti....

Jau tuoj ir 12-ta valanda dienos, ir netru
kus prasidės Kongreso posėdžiai. Nuėjau į Se
nato Rūmų pusę, ir gražiuose karidoriuose ir 
laukiamajame kambaryje sukinėjuosi tarp bū
rio žmonių. Tame kambaryje galima pasimaty
ti su savo pažystamais senatoriais, ir net laike 
posėdžio galima, padavus karidoriuje sėdinčiam 
pasiuntiniui kortelę su savo vardu ir antrašu 
iškviesti tokį ar tokį senatorių pasimatyti, jei 
jis tuo laiku nėra perdaug užimtas svarstymais, 
žinoma, neturint reikalo nėra ko žmogų trukdy
ti. Bet čia gali senatorius sueiti ir tie kurie 
nori kokius specialius įstatymus pervaryti ar 
kokius bilius sulaikyti nuo perleidimo: išsikvie
čia savo valstjos senatorių, ir gražiais ar gra
sinančiais žodžiai gali jo prašyti ar gąsdinti 
kad tą ir tą bilių neremtų, tą ir tą sumanymą 
užgirtų.

Tokiais žmonėmis ir tokiais darbais pra
garsėjusios visos Amerikos Įstatymdavystės įs
taigos, nuo paprastos “city hall” (miesto rotu
šės) iki Suvienytų Valstijų Kongreso! Tokie 
žmonės vadinami “lobvistai”, taip yra praminti 
“priemenių sienų zulintoja'i”, kurie trinasi po 
Kongreso, valstijų legislaturų ir kitų įstatymus 
gaminančių vietų karidorius-priemenes ir užpul
dinėja įstatymdavystės įstaigų narius savo rei
kalavimais. Jie dirba ir gražumu ir piktumu ir 
pinigai, nes randa mažos vertės politikierių ku
rie ne visuomenei tarnauti į įstatymdavystės 
vietas eina, bet pasipinigauti....

SENATO POSĖDIS
Sumaniau paskubėti į galeriją, kur leidžia

mi lankytojai, pažiūrėti, kaip atsibuna Senato 
atidarymas. Malonu buvo ir prisėsti, nes nuo 
pat ryto ėjau ir ėjau, ir laiptais lipau, ir net į 
Kapitoliaus domą buvau įsikraustęs, taigi kojos 
buvo pusėtinai atmuštos.

Senato Kambarys yra didelė salė, 113 pė
dų ilgio ir 82 pėdų pločio; aukščio 36 pėdų. Se
natorių sėdynės yra kiekvienam paskiros, kaip 
mokyklose mokinių, su stalčiukais susidėjimui 
raštų ir knygų ir gana didelės kad gali laisvai 
išplėtoti ant viršaus keletą lakštų dokumentų 
ir dar gana vietos jei nori savo kalbai svarbos 
priduoti, kumščiai sumušti arba alkūnėms pasi
dėti. Sėdynės eina apvaliai, atkreiptos į prieš
akinį paaukštinimą, kur randasi Senato Pirm- 
sėdžio suolas ir stalas ir daugiau stalų ir suolų, 
prie kurių sėdi Maršalka ir jo padėdėjas, rašti
ninkai, užrašų vedėjai ir laikraščių oficiališki 
reporteriai. Aplink visą kąmbarį eina galerija, 
kur suleidžiami žiurėtojai-lankytojai. Kamba
rio sienos turtingai išpuoštos, o stiklinės lubos 
išdabintos simbolizmu Karo, Taikos, Vienybės, 
Progreso, Meno, Mokslo ir Industrijų. Sienų 
įdaubose aplink galeriją išstatyta marmuriniai 
biustai Suv. Valstijų Vice Prezidentų (jie būna 
Senato pirmininkais, tokia tik užduotis jiems 
tėra jų tarnybos laiku, išskyrus jeigu preziden
tas miršta, tada jiems tenka proga būti prezi
dentu).

šis posėdis buvo 75-tas Kongreso posėdis 
nuo to kai Amerikos Kongresas pradėjo posė
džiauti.

Aplinkui galerijose žmonių pilna, bet be 
kortų neleidžia. Atėjusieji lankytojai ilgai ne
sėdi, pabūna, pasidairo kiek, apsipažysta su vie
ta, ir eina sau.

Ineinant į galeriją, kožnam duoda atspaus
dintą Senato Kambario planą, su senatorių nu- 
meriuotomis sėdynėmis ir jų vardais, taip kad 
iš to plano gali susekti kur kuris senatorius sė
di ir iš kur jis paeina.

Pirmą išgirdau kalbant garsų Senatorių 
Borah, iš Idaho. Tai kovotojas apie kurį kiek
vienas politiką sekantis Amerikos žmogus žino. 
Borah turbut niekad nepavėluoja į posėdžius, ir 
savo užduoties žiuri ištikimai, kaip nekurie mu
sų draugijų veikėjai, kurie darbui atsidavę iš 
visos širdies. Bet ir Senato posėdis eina tokia 
pat tvarka kaip musų draugijų susirinkimuose:

vienas kalba-aiškina, kiti gi tarp savęs kuržda- 
si, visai neklauso....

Borah vedė diskusijas apie anglies bilių. 
Sėdi viena moteris Senatorė, Hattie Cara- 

way, iš Arkansas. Vėliau atėjo Clevelando Se
natorius Bulkley. Antras Ohio Senatorius, Do- 
nahey, serga, jis posėdyje nebuvo.

Pažinau kitą garsų senatorių, J. Hamilton 
Lewis, iš Illinois, rusvais plaukais, žila baržda.

Jau beveik valanda laiko kaip Senato po
sėdis prasidėjęs, bet skaitau ir suskaitau sena
torių tik apie 20. Prieš išėjimą dar kartą per
skaičiau ir buvo jau arti 30.... Iš 96 senato
rių, tik tokia maža dalelė susiėję svarsto tokios 
milžiniškos šalies reikalus, gamina mums įsta
tymus, svarsto klausimus. Tiek, pasirodo, jie 
savo pareiga susirūpinę, bet pinigus pasiima 
pilnai. Jie vieni gal užimti komisijose, kokius 
nors reikalus svarsto, bet kiti važinėjasi savo 
politikos reikalais.

Tiktai kada prisieina svarbius klausimus ar 
savo partijos liniją ginti tada jie sugūžėją visi. 
Tankiai juk būna spaudoje pranešimų apie Se
nato trukšmingus posėdžius, kuriuose dalyvau-. 
ja beveik visi iki vienam.

Iš Senato Kambario veda durys į kelis ki
tus kambarius, kurie yra: Prezidento Kamba
rys, Vice Prezidento Kambarys, ir tt.

ATSTOVŲ BUTAS
Apsižvalgęs Senato Kambaryje, patraukiau 

į kitą galą Kapitoliaus, ir inėjau į Atstovų Bu
to posėdį. Jau buvo arti 2 valandos, bet ir čia 
buvo kiek virš 30 atstovų. Kur kiti visi iš 435 
atstovų? Ir tie zylioja kur nors visokiais savais 
reikalais, be abejo. Ir čia matėsi viena mote
ris atstovė. Keista buvo matyti 400 sėdynių 
tuščių, lyg ta užduotis kuriai jie išrinkti yra 
bevertis reikalas.

Vienas atstovas kalbėjo apie AAA — tai 
yra ūkiams gelbėjimo klausimu, ką Aukščiau- 
sis Teismas buvo atmetęs, bet be ko negalima 
apsieiti.

Atstovų Butas yra daug didesnis negu Se
nato: jis apima 139 pėdų ilgį, 93 pėdų plotį, 30 
pėdų aukštį — žemesnis negu Senato kambaris, 
ir nėra taip daug išpuoštas. Lubos stiklinės ir 
šviesa ineina iš viršaus. Lubose stikluose ištai- 
sėta visų valstijų ženklai.

Sėdynės ir čia sudėtos pusiau ratu, apgau
biančiu pirmininko paaukštintą marmurinį sta
lą ir Maršalkos, jo padėjėjo ir užrašytojų vie
tą. Bet sėdynės yra taip sau sėdynės, kaip sa
lėse ar teatre, ne paskiros kaip Senate. Atsta- 
vų Bute pirmsėdžiauja didumą turinčios parti
jos išrinktas žmogus iš pačių atstovų tarpo.

Keista kad Atstovų Bute, kur virš keturis 
kartus daugiau atstovų yra, ir todėl jie gali tu
rėti daugiau draugų ir lankytojų, galerijos bu
vo kaip ir tuščios. Tas parodo Amerikonų dva
sią: Atstovų Buto nariai jiems perprasti ma
tyti ir lankyti, taigi mažai kas ir dėmesį krei
pia. Bet čia tų “lobyistų” be abejo daugiau rei
kia, nes su daugiau atstovų reikia turėti reika
lai.

Kaip Senato taip ir Atstovų Buto nariai iš
rodo tokie patys žmonės kaip mes, ir tie patys 
politikieriai kurie musų miestuose prieš rinki
mus labai daug kalba, pridaro visokių prižadų 
“gelbėti“ šalį ir Konstituciją, ir prašo juos iš
rinkti, o jų oponentus “sumušti”....

Kongresas — tai yra Senatas ir Atstovų 
Butas — yra įstatymus daranti Amerikos fe- 
deralės valdžios dalis. Tie du skyriai įvesta 
tam tikslui kad vienas kitą galėtų taip sakant 
lyg pažaboję laikyti. Jeigu butų viso tiktai 
viena įstatymdavystės “kalvė”, kartais įsikar
ščiavę atstovai patys su savim kažin kur nu
bėgtų. Dabar, jeigu vienas įsikarščiavęs ką 
padaro, savo nuoveikius perduoda antram butui 
svarstyti, ten tas būna pataisoma, perdirbama, 
pagerinama arba visai atmetama. Abiejų įs
taigų nutarimus dar turi pasirašyti Preziden
tas, kuris nuo savęs gali atmesti, arba priimti.

Atstovų Butą sudaro 435 nariai — vienas 
nuo kožnų 280,674 šios Respublikos gyventojų.

Senatą sudaro po du atstovu iš kiekvienos 
valstijos, didelės ar mažos.

Patvarkymas yra kad visus bilius kurie tai
komi sukelti kokius nors pinigus pavidale tak
sų ar mokesčių, tegali paruošti Atstovų Butas.

Senatas turi teisę iškelti bylas prieš vals
tybės valdininkus įtariamus kokiuose nors pra
sižengimuose prieš valstybę.

Atstovų Butan galima rinkti atstovas ne- 
jaunesnis 25 metų, o Senatan — nejaunesnis 
30 metų. Atstovas turi būti išbuvęs Amerikos 
piliečiu 7 metus, Senatorius gi devynis metus.

Iš to aišku kad į Kongresą gali patekti at
eiviai, kurie tapę šios šalies piliečiais, apsipa- 
žinę su kalba, prasisiekia gana aukštai Ameri
kos politikoje. Ar matysim kada nors ten sė
dintį Lietuvį atstovą iš musų kartos?

Ateivis Amerikos prezidentu būti negali.

NEW YORKE, darbininkų 
susirinkime, ginčuose nesutin
kant mintims, vienas darbinin
kas išsitraukė revolverį ir per
šovė du kitus darbininkus. Taip 
elgdamiesi darbininkai nepage
rins savo reikalų.

BALANDŽIO 21 bus įrašy
ta istorijoje kaip diena ka
da pradėta oru susisiekimas 
tarp San Francisco, Amerikos, 
ir Kinijos. Dabar aplink že
mės skritulį bus galima ap- 
skristi, nuolatinį susisiekimą 
oru palaikančiais lėktuvais, per 
16 dienų.

MINNESOTA valstijoje lai
škininkai prašo pravesti įsta
tymą kad pirmą kartą šuniui 
įkandus, butų baudžiamas šu
nies savininkas. Iki šiam lai
kui kartą šuniui įkandus, savi
ninkas nebaudžiamas. Laiški
ninkai sako kad už įkandimo 
sugydymą tas pačias išlaidas 
reikia padaryti ir tas pačias 
kančias iškentėti, o prie to ir 
naujų kelnių reikia, kaip ir an
trą kartą šuniui įkandus.

AMERIKOS iždas, pagal ap
skaičiavimą, valdiškų mOkes- 
čių-taksų tikėjosi surinkti 840 
mil. dol. Kovo mėn., bet surin
ko tik 622 milijonus. Dėl to 
Prezidentas pradėjo rūpintis 
sumažinti valdžios kaštus.

AUSTRALIJOS S v e i katos 
Biuletinuose aprašoma kad vai
sių pardavėjai urmo sandė
liams paprastai skina vaisius 
neišnokusius, o dirbtinu budu 
juos išnokina dujomis, net ir 
išeinančiu iš automobilio moto
ro gazais. Tie gazai žalių vai
sių paviršių padaro gražiai gel
tonu, ir vaisiai atrodo pilnai 
išnokę ir labai gražus. Natū
raliu budu išnokę vaisiai nėra 
taip gražus iš paviršiau, bet 
jie sveikesni ir skanesni. Val
džios galvoja kaip uždrausti 
naudoti tokį nokinimo būdą.

ITALIJA įsteigė Italijos- 
Baltijos liniją, laivais palaiky
ti susisiekimą tarp Neapolio, 
Catanijos, Messinos, Palermo, 
ir Gdynės, Klaipėdos, Rygos,

Tallinno, Helsinkio ir Viipurio 
uostų. Jau pradėjo vaikščio
ti du Italijos laivai tarp tų uo
stų. Toms šalims atneš dau
giau biznio.

JAPONIJA civilinei aviaci
jai vystyti paskyrė 25 milijo
nus dolarių. Tuo planu įves 
nuolatinį oru susisiekimą tarp 
Prancūzijos ir Kinijos.

F O R D H A M Universitete, 
New Yorke, įrengiamas seis
mografas žemės drebėjimams 
sekti, kuris bus 50 kartų stip
resnis negu bent kurie iki šiol 
vartojami. Tas aparatas že
mės drebėjimą padidins tiek 
kaip kad spilkutės galvutę pa
didintum iki Woolworth 60 
aukštų namo, ir spilkutės puo
limo garsą padidins iki Niaga
ros krioklio garso. Specialus 
instrumentai atskirs žemės su
drėbė jimo garsą nuo kitų gar
sų.

L E N K ĮJOS angliakasyklų, 
kur šiose dienose darbininkai 
streikuoja už geresnes darbo 
sąlygas, anglies kasimas yra 
Amerikos kapitalo kontrolėje.

MOTERYS per amžius jieš- 
kojo grožio. Senesnieji atme
na kaip Prancūzijos moterys 
savo gyslas mėlynais dažais 
dažė parodyti kaip jų oda plo
na, balta ir graži, kad net gys
los permatomos. Japonės kvė
pindavo savo plaukus gulėda- 
mos ant medžio kaladėlių, ku
riose buvo įsmilkytas kodylas. 
Amerikonės vilkėjo tokias il
gas suknias kad jų uodegas 
baliuose šokant reikėjo mer
ginoms apnešti.

NEW YORKO valstijos se
nate ir atstovų bute praėjo įs
tatymas, kuris laukia guber
natoriaus užtvirtinimo: namuo
se turėti vandeninę žarną, ku
ri butų gatava naudojimui iš
tikus namuose gaisrui. Tai 
butų pirmoji pagalba, kurią 
naudojant daugiau butų išven
giama gaisrų. Taigi, namų sa
vininkai, pasirengkit, norit-ne- 
norit, tas rejkės padaryti.

Jei galėtų tai stipriausiu Roosevelto įpėdiniu 
galėtų būti Senatorius Robert F. Wagner iš 
New Yorko, tas kuris paruošė Darbo Santikių 
Aktą, reguliavimui darbdavių ir darbininkų rei
kalų. Visa bėda kad jis yra Vokietijoj gimęs.

Iš Atstovų Buto išėjęs patraukiau tiesiog 
j kitą svarbią šalyje įstaigą — Aukščiausįjį 
Teismą, dėl kurio šiuo laiku eina daug ginčų 
pačiame Kongrese ir Baltajame Name.

(Bus daugiau)

MERUNAS

priešams savo tėvų nenugalimą pilį.

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

Kaina su prisiuntimu tik $2.00.

SVEIKATA
EPILEPSIJA

Rašo DR. F. M. LAIT.

Nuomaris arba Epilepsija 
yra liga nervų sistemos, žmo
gus laikinai netenka sužinės ir 
gauna konvulsijas.

Priežastis šios ligos yra sme
genų sužeidimas laike gimimo 
arba kūdikystės dienose. Mo
tinos liga nešiojant kūdikį ga
li sužeisti kūdikio smegenis. 
Tą pat padaro pneumonia, už
degimas smegenų, škarlatina. 
Kūdikio puolimas ant galvos 
gali palikti nuolatinį ženklą.

Esant sužeidimui, bent ko
kis išlaukinis suerzinimas gali 
sukelti konvulsijas, paveizdan 
vidurių užkietėjimas, persi
valgymas, dantų dygimas, taip 
pat jausmų sukėlimas, kaip iš 
gąstis, supykimas.

Smegenų sužeidimas kartais 
duodasi išgydyti su pagalba 
operacijos. Išlaukinė iritacija 
tankiai galima kontroliuoti vie
nokiu ar kitokiu budu.

Sunkesnis dalykas yra žmo
gaus dvasios sutvarkymas, kad 
ligonis atgautų viltį, ramumą, 
optimizmą. Epileptjkai būna 
nusiminę, netenka vilties nei 
ambicijos. Jie jaučiasi visų 
paniekinti.

Tokis dvasios stovis labai 
pakenkia ligoniui. Reikia at
siminti jog daugelis žymių 
žmonių sirgo epilepsija, pavei
zdan Cezaris' Julius, Napoleo
nas, Mohamedas, neminint ei
lės mokslininkų ir rašytojų. 
Epilepsija gali visai neatsiliep
ti ant proto.

Senovės žmonės manydavo 
kad epilepsija sergantis žmo
gus yra apsėstas piktos dva
sias arba “užčėravotas”. Bib
lijoje kalbama apie žmogų ku
ris buvo “apsėstas legiono pik
tų dvasių”, šiandien mokslas 
tyrinėja “piktas dvasias”, ku
rios kenkia musų dvasiai. Yra 
tai musų blogi papročiai, bai
mė, piktumas, negeras išauk
lėjimas iš mažens.

Sulyg Freuds, įžeisti žmo
gaus jausmai gali pasilikti at
mintyje kaip ir koks pašinas, 
kuris gali sukelti visokias ner
vų ligas.

Dar didesnę svarbą turi bai
mė įskiepyta iš mažens. Ji 
gali sukelti daug nemalonių ap
sireiškimų. Supratimas tų ap
sireiškimų prašalina daug ner
vų ligų, pagelbsti ir epilepti
kams.

Štai Kas Naujo! 

BAUDŽIAVA 
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00 

“Dirva“ padarė svarbią sutartį su ra
šytoju Petru Rusecku ir gavo lengvas 
sąlygas — aptiekti “Dirvos” skaityto
jus ir jų draugus šia svarbia knyga 

už numažintą kainą!

RETI DANTYS

Rašo
DR. J. I. BLOŽIS

Jonas Negalis su savo sū
num beveik kas vakarą po va
karienės pasibovija. Praėjusį 
vakarą juodu labai gyvai žaidė, 
net nekurias kėdės apvertė, ir 
visas grindis įššluostė. O kuo
met pavargo, tai sugulė ant 
“kaučės,” nes tėvas buvo visai 
pavargęs, o sūnūs dar vis no
rėjo bovytis.

Sūnūs pažiurėjo į tėvą ir vėl 
atsisėdo ant jo krutinės: žiuri 
tėvui j akis ir juokiasi.

Tėvas staigiai ką tai paste
bėjo ant sunaus ir skubiai pra
dėjo šaukti motiną:

“Onyte, greit eik čion ...” 
Onytė išgirdus nepaprastą 

šauksmą, persigandus, net in
dą sudaužė išmesdama jį ant 
grindų ir įpuolus į salioną ant 
vyro sušuko:

“Didelis ir durnas! Aš tau 
jau kelis kartus sakiau, kad 
nešėlk, nedumavok su vaiku, o 
tu vis savo atkartoji pakol vai
ką įkandi. O ką jam padarei? 
Gal jau dantis išmušei bešėl
damas ?”

Negalis lyg tyčiodamasis iš 
savo moters nesako kas įvyko^ 
bet aiškina, kad tai esąs kas
dieninis jo ir vaiko pasiboviji- 
mas įr kad tai esą labai svei
ka.

Bet Negalienė dar aukštes
niu balsu ant jo užrėkė.

Jonas pradėjo aiškinti:
“Ži ., vaiko priešakiniai 

dantys ai reti, lyg miškinio 
Afrikono. Mano ir tavo nereti. 
Kame dalykas, kodėl tu nepa
siteirauji apie tai pas dantų 
gydytoją? O su vaiku nieko 
blogo neatsitiko.”

Onytė persigandus ir supy- 
'kus metė vyrui dar keletą rūs
čių žvilgsnių ir žodžių, o vėliau, 
atsikvėpus, po minutės kitos, 
pradėjo aiškinti. Girdi:

“Nereikia taip gązdinti, gali 
mandagiai klausti. Man den- 
tistas aiškino, kad kuomet vai
kas būna apie penkių metų, 
tai jo žandakauliai gerokai pa
auga, o dantukai mažiukai, tai 
dėl to tarpai ir pasidaro dideli, 
nes nuo penkių ir šešių metų 
priešakiniai dantys puola lauk 
ir dygsta pastovus ir užpildo 
spragas. Pasirodo, kiek tau

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

Pradėjęs knygą skaityti neišleisti jos iš 
rankų iki visos neperskaitysi. Bet ši knyga 
parodo ir kokią didelę pažangą Lietuviai nuo 
baudžiavos panaikinimo laikų yra padarę — iš 
didžiausio skurdo, paniekos išėjo į šviesius, pa
siturinčius žmones, savo valstybę sukurė, o pra- 
vesdami žemės reformą, sudavė mirtiną smūgį 
savo priešams — dvarininkams.

Knyga “Baudžiava” didelio formato, 336 
puslapių, su daugybe įdomių paveikslų iš bau
džiavos laikų. Kaina $1.50. Bet “Dirvos” pre
numeratoriai ją gauna, atsiuntę “Dirvos” Ad
ministracijai $1.00.

Taigi, “Dirvos“ skaitytojai, pasinaudo- 
kit šiuo pasįulymu: Kartu su savo at
naujinama prenumerata, arba kad ir 
užsimokėjusieji pirmiau, prisiųskit $1 
ir pridėkit 10c persiuntimo kaštų ir 
gausit sau šią puikią, aiškią, lengvai 
skaitomą didelę knygą!

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio '

vaikas rupi, kiek supranti apie 
jo normališkumą, o beveik kas 
vakarą su juo žaidi.”

Jonas į kaltinimą priimančiai 
atsiliepė:

“Gerai, mama, gerai. Turiu 
prisipažint, kad aš daugiau rū
pinuos uždirbimu duonos, ir 
abelna visų gerove ne vien vai
kų ypatybėmis. Bet kuomet 
pastebėjau vaiko tokius dantis, 
tai ir pamaniau, kad mes tu
rėsime bušmanuką.”

Tūkstančiai rado paleng
vinimą genantiems Ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais ifisitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 met

t O U i-

■ N T

Gaunama
C. Pakelt'is Vaistinėje 

1117 E. 79t’n St. Cleveland.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina: 

50c už vieną kartą
3 kartus už $1.00
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CUYAHOGA Apskrities ko- 
misijonieriai atmetė nuo savo 
rankų rūpinimąsi bedarbių šei
mų šelpimu, kai valstija ne- 
parupina pinigų, ir Clevelando 
biednti šeimų išlaikymas palik
ta pačiai miesto valdybai. O 
pinigų neturi ir miestas tam 
reikalui.

Mayoras Burton siūlo suma
žinti šelpimo kaštus įvędant 
patvarkymą kad pašalpos rei
kalaujantieji pribūtų Į paskir
tą vietą patys jos pasiimti ir 
sudėtų priesaiką kad tikrai be 
pašalpos negali apsieiti. Šel
pimu šiuo laiku gyvena 28,000 
šeimų Clevelando srityje.

Paskutinės žinios sako kad 
miesto Mayoras Burton pasi
rūpino rasti pinigų miesto be
darbiams ir pašalpos 74,000 
reikalingiems užtikrinta iki 15 
Gegužės.

DEGTINĖ KALTA AUTO 
-NELAIMĖSE

Apskrities Coroner Dr. Ger- 
ber sako kad iš 100 apie 60 
žmonių užsimušusių automobi
lių nelaimėse patirti turėję 
savyje degtinės. ,

Iš pėkščiųjų suvažinėtų irgi 
daugiausia buvo išsigėrę as
menys.

UŽDARYTAS didelis Union 
Trust Bankas, valstijos guber- 
natoriui gelbstint, bus bando
ma atidaryti šį rudenį. Ban
kas turės apie 20 milijonų do
larių kapitalo.

To banko depozitoriam ‘iki 
šiol išmokėta 45 nuoš. ir jie 
galės gauti dar 35 nuoš.

GATVIŲ taisymui Clevelan
de federalių viešų darbų pini
gų paskirta du milijonai dola
rių. Dabar visame mieste dir
ba gatvių taisymo darbuose 
3,600 darbininkų ir dar bus 
dadėta 400 prieš Birželio pa
baigą.

Miesto valdyba nori gauti 
iš viešų darbų pinigų dar 15 
milijonų dolarių viešiems dar
bams miesto gatvių ir parkų 
taisymui ir išgražinimui.

APSKRITIES prosekutorius 
Cullitan sako kad Cuyahoga 
apskrityje visokių “minališ- 
kų prasižengimų 5 nuošim
čius papildo jauni ūkai nuo 
18 iki 25 metų. Jie papildo 
užpuolimus, apiplėšimus, net 
žudystes. Baudimas jų, sako 
Cullitan, nėra būdas prasižen
gimų sumažinimui. Reikalinga 
daugiau naudingų užsiėmimų 
jaunimui, daugiau mokymo ir 
kitų pritaikytų dalykų atkrei
pimui jaunimo į geresnę pusę 
iš pat pradžių, sako jis.

SLA 14 KUOPOS
PIKNIKAS

SLA. 14 kuopa rengia savo 
pikniką sekmadienį, Liepos 11 
d., pas Martinkus, Chagrin 
Falls. Kitų prašome tą dieną 
nerengti. Komisija.

Lietuvos Konsulas Chicagoje, P. Daužvardis, 
sveikina komp. A. Vanagaiti “Margučio” iškil
mėse, Chicagoje, Balandžio 11 d. Gerb. Vana
gaitis ši sekmadienį, Gegužės 2 d., koncertuos 

Clevelande su keliais kitais Chicagiečiais.

VANAGAITIS APLANKYS 
DARŽELĮ

Kaip Clevelando Lietuvių 
Kultūrinis Darželis įrengtas, 
kompozitorius A. Vanagaitis 
jame dar nėra buvęs. Taigi, 
gerb. Vanagaitis su kitais sa
vo artistais svečiais iš Chica- 
gos aplankys oficialiai Lietuvių 
Darželį sekmadienį, Gegužės 2 
d., apie 3 vai. po pietų.

VAKARĖLIS
Lietuvių Moterų Ratelis šio 

šeštadienio vakare, Gegužės 1, 
Lietuvių salėje turės savo šei
mynišką pasilinksminimo va
karėlį.

MIRĖ LIETUVOJE
Cip.ras Selickas, kuris perei

tą vasarą išvažiavo Lietuvon, 
rašo kad Balandžio 1 d. mirė 
jo tėvas, Selickas, kuris kita
dos gyveno Clevelande. Ve
lionis buvo 74 metų, gyveno 
Svėdasuose. Jų motina mirė 
lygiai prieš metus laiko, per
nai.

Clevelande gyvena vienas 
sūnūs, Vladas, Chicagoje gy
vena sūnūs Jonas, o be paties 
Cipro Svėdasuose, Kaune gy
vena sūnūs Juozas.

PADĖKA
šiuomi- reiškiu - savo .širdingą 

padėką už surengimą man iš
leistuvių" vakarėlio, man išvyk
stant j Lietuvą. Ačiū seserei 
p. Ląstaufekįenęi ir brolienei 
Macyauskienei. Išleistuvės at
sibuvo musų namuose, sekma
dienį, Balandžio 25.

Sudiev visiems, iki pasima
tymo. D. Macyauskienė.

Privatinis Eduin C. Hill Gyvenimas

p'D.tVI.V C. IIILL, kuris penkius 
kartus į savaitę, pradedant pir

madieniu ir baigiant penktadieniu 
transliuoja “Your News Parade,” 
jau nuo seno įgijo geriausiai apsi- 
rėdžiusio New Yorko žurnalisto 
vardą. Tą vardą jis pilnai užsitar
nauja, tačiau jis mėgsta ir savo 
seniausiais rūbais, kokius jis tik gali 
susirasti apsirengti ir pasinaudoti 
gamta, kaip kad du viršutiniai pa
veikslai parodo. Jis ypatingai mėgsta 
žuvauti ir iš paveikslo kairėje galima 
matyti, jog jis moka ir žuvy pagauti. 
Čia jj matome laikanti visą virtinę 
tiesiog iš šalto King ir Bartlett ežero 
Maine valstijos šiaurvakariuose van
dens ištrauktų žuvų. Kitame pa
veiksle jis galima matyti žygiuojant 
per. mišką su "savo mėgiamuoju 
šunimi. Kiekvienas iš šių paveikslų 
atvaizduoja jo paprastą privati gyve- 
njmą, ir jis tapo garsiu tik todėl,

kad jis moka naujienas atvaizduoti 
paprasčiausioj formoj.

“Your News Parade” yra patie
kiama Lucky Strike cigarcty išdir
by jų, kurie suteikia rūkytojui išim
tino "toasting” proceso gerklės ap
saugą. Šis procesas prašalina tūlas 
šiurkščias, kiekviename net ir pui
kiausiame tabake randamas erzinan
čias priemaišas, >

APSIŠVARINIMO SAVAITĖ PRASIDEDA GEGUŽES 1

Smulkios Žinios

PAINT-UP LIGHT-UPCLEAN-UP

MIRIMAI
ONA RAčKIENĖ, 81 metų, 

nuo 8408 Linwood avė., mirė 
Bal. 28 d. Pašarvota grabo- 
rės Jakubauskienės įstaigoje. 
Laidotuvės šeštadienį, Gegu
žės 1, su pamaldomis Šv. Jur
gio bažnyčioje.

Liko dvi dukterys, Adomai
tienė ir Kerutienė.

DANIPATAS MULEVIČIUS 
53 m. amžiaus, nuo 6811 Whit- 
ney avė., mirė Bal. 29, bus lai
dojamas pirmadienį. Paėjo iš 
Daliskų k., Pumpėnų p., Bir
žų ap. Amerikoje išgyveno 30 
metų. Liko žmona, trys sū
nus, viena duktė ir brolis Cle
velande, vienas brolis Lietuvo
je.

Laidojimu rūpinasi grabo- 
rius N. A. Wilkelis.

Baland. 23 d. buvusioj Lie
tuvių šv. Petro bažnyčioj lan
kėsi Lietuvis kunigas, Andziu
laitis, iš Clevelando. Jis buvo 
čia dvi dienas, laikė pamaldas 
ir klausė Lietuvius išpažinties. 
Tik dėl gatvekarių ir busų dar
bininkų streiko dauguma Lie
tuvių negalėjo pribūti.

Balandžio 16 d., apsivedė
Lietuviai jaunuoliai, Pranas 
Belickis su p-le Juze Ružins- 
kaite. šliubą ėmė buvusioje 
Lietuvių šv. Petro bažnyčioje, 
prie klebono Kun. Roy Bour- 
geois. čia retenybė yra kad 
Lietuviai vaikinas ir mergina 
sueina į porą. Dauguma gra
žių Lietuvaičių susiporuoja su 
Italais, Graikais ir kitais.

Kaip pavyzdingiems jaunuo
liams, jaunavedžiams linkime 
laimingo gyvenimo.

švenčių proga p. B. švelnie- 
nė lankėsi Chicagoje. Gryžo 
laimingai.

Susirgo jaunuolis Antanas 
Grybas, p. Bukolienės sūnūs; 
gydosi miesto ligoninėje. Lin
kėtina greito pasveikimo.

čia yra daug nesmagumo iš 
priežasties streikų. Jau as
tuonios savaitės streikuoja Fi- 
restone gumų dirbtuvės dar
bininkai, dėl vienų streiko ne
gali dirbti visi 11,000 tos dirb
tuvės žmonių.

Streikuoja gatvekarių ir au
tobusų darbininkai, ir dešimt- 
štorių tarnautojos.

Darbininkų ūpas yra nenu- 
puolęs, jie/užsispyrę laikytis 
iki paskutinos, tik dėl to kad 
streikuoti reikia, 
darbininkai 
nei verstis.

¥

SLA. 198

negali

¥

KP.

CLEVELANDO miesto val
dybos žinioje normališku lai
ku dirba išviso 10,073 asme
nys. , Aj. jMį.

AUTOMOBILIAIS važinėji
mas 1936 metais buvo žymiai 
didesnis Ohio valstijoje, negu 
1935 metais. Tą parodo su
naudojimas gasolino. 1935 m. 
sunaudota 1,044,529,000 galio
nai gasolino, 19£6 m. sunaudo
ta 1,162,200,000 galionai.

Visoje šalyje pernai sunau
dota 19,500,000,000 galionų 
gasolino, 9.2 nuoš. daugiau ne
gu 1935 m.

MOTERŲ DARBUOTĖ
Clevelandietės Moterų Są

jungos 36-tos kuopos narės 
veltui laiko neleidžia: štai šiuo 
trumpu pavasario laiku jos su
ruošė jau du sėkmingus vaka
rėlius: vieną sekmadienį po 
Velykų, naujos parapijos sa
lėje, kuris apart gražaus pasi
linksminimo davė kuopai ir 
pelno.

Antras buvo žaidimų vaka
rėlis sąjungietės Žilinskienės 
namuose, Balandžio 24 d. Pri
sirinko nemažai svečių, taigi 
ne tik kad vakaras gražiai pra
leista, bet buvo ir pelningas.

šio pastaro įvykio rengimo 
komisija širdingai dėkoja vi
soms aukojusioms tam vakarui 
reikmenis, ir visiems dalyva
vusiems. Komisija buvo: P. 
štaupienė, U. Šukienė ir Žilin
skienė. Koresp.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.
6824 Superior Avė.

I
EVA’S }
Dry Cleaning t

Senas Drapanas padarom į 
kaip naujas, išvalom ir J 
sutaisom. f

EVA PETRAITIS | 
* 6702 Superior Avė. ♦ 
•b Telef. HEnderson 5699 j

3 d.,

ir patys tie 
kaip reikia 

Kalnas. 
Kalnas.

¥

VAKARAS

SLA. 198 kp.Balandžio 
buvo surengus balių ir koncer
tą. Programą išpildė Cleve
lando Dailės Choras, vadovys
tėje J. Krasnicko, ir pats J. 
Krasnickas padainavo porą dai
nelių. žmonėms dainos patiko. 
Vietiniai kuopos veikėjai pasa
kė po trumpą kalbelę, p-lė I. 
Pulkiutė padeklamavo, gražiai 
Lietuviškai, ir kaip graži mer
gaitė tai publikai labai patiko.

Balandžio 11 d. įvyko tos 
kuopos susirinkimas, kuriame 
kilo šiokių-tokių nesusiprati
mų dėl viršminėto baliaus, bet 
po visokių užmetinėjimų ir iš- 
sirėkavimų dalykas baigta be 
pasekmių.

Nariai liko pasipiktinę pir-

t
t

¥įi
i
* 
i
41
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DIDELIS

Su pagalba moderniškų elektriš
kų padargų lengva yra apsivalyti, 
ir daug greičiau darbas galima at
likti negu būdavo 25 metai atgal.

Namui padaryti sveikesniu, gra
žesniu ir linksmesniu reikalinga tik 
atidžiai išvalyti dulkes elektrišku 
vacuum valytojų, šiek-tiek apmalia- 
voti iš vidaus ir lauko, ir įrengti 
daugiau elektros šviesų, kad akims 
butų lengviau.

šeštadienį, Gegužės 1, prasideda 
Clevelando srityje didžioje Apsiva
lymo, Apsimaliavojimo ir Apsišvie
timo savaitė, kurios kiekviena die
na paskirstoma tam tikriems dar
bams, sako Miss Virginia R. Wing, 
civic sekretorė šio 21-mo metinio 
vajaus.

Gegužės pirma diena yra atitin
kama Kūdikių Sveikatos Diena. Po 
jos seks Civic Diena, Apsivalymo

Diena, Apsimaliavojimo Diena, Ap
švietimo Diena, Surankiojimo Die
na, Skiepo iki Palėpės Diena ir 
Darželio Diena.

Visame apskrityje darbuojamasi 
padarymui Didžiojo Clevelando ge
resniu gyvenimui ir sveikesniu 
miestu. Vyrai, moterys ir vaikai, 
visuomenės veikėjai sukviesti į ši
tą darbą pagražinimui visų kampų 
aplink namus ir namuose.

mininko pasielgimu, kad jis lei
do neaiškumą baigti neištyrus 
kaltės, kuomet paaiškėjo kad 
buvo suaikvota kuopos turto. 
Tai taip Akrono socialistų li
kučiai šeimininkauja kuopoje.

Viską Matęs.

Nauja Lietuvė Biznier- 
ka Akrone Atidaro 

Užeigą
šiuomi pranešu jog A. Gu

tauskas, buvęs mano sandar- 
bininkas biznyje, pasitraukė iš 
to biznio, aš dabar viską vedu 
viena. Rengiu smagų atida
rymą savo įstaigos šeštadienio 
vakare. Gegužės 1 d. Bus pui
ki muzika, K. Prospaliausko ir 
J. Janickio orkestras. Užkan
džiui prie alaus bus iš Lietu
vos importuotų kumpių ir ska
nių Olandiškų silkių. Užkvie- 
čiu Lietuvius, senus ir jaunus, 
atsilankyti ir linksmai pralei
sti laiką. Visiems bus kuogra- 
žiausia patarnauta.

ONA ŠIMKIENĖ
129 Cole Avė. . Akron, O.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Jus Dolariai Dabar
Nupirks Daug Daugiau —

Negu Dolariai Kuriuos Mokėsit Vėliau

VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS

PAVASARINIAI SIUTAI
TIKRA JŲ
VERTĖ $25.00 
SPECIALIAI Už

$2000

ŠILKINIAI KAKLARAIŠČIAI 

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

NAUJOS PAVASARINĖS

Skrybėlės
.$1.95 ir .$2.95

Duodam EAGLE STAMPS Duoc,am
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė

ATIDARYMAS ’

“DIRVA1”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio.

Rašykit laiškais arba atsi 
lankykit ypatiškai.

■

T

Superior Wine House
8037 Superior Avenue

NAUJA KRAUTUVĖ SU NAUJOMIS IDĖJOMIS

VYNAS! VYNAS! VYNAS!
Tiesiog iš Bačkos į Jūsų atsineštą Indą

Parduodam OHIO ir CALIFORNIA Vyną
Duodam paragauti pirm pripilant.

-----  ŠTAI NEKURIOS MUSŲ KAINOS   
TIKRAS BITRGUNDY VYNAS., galionas 80c 
TIKRAS ZINFANDEL VYNAS .. galionas 80c 
TIKRAS SHERRY VYNAS .... galionas 98c 
TOKAY VYNAS ........................ galionas $1.07
MUSCATEL VYNAS .................... galionas 98c
TIKRAS PORT VYNAS ................ galionas 98c

—Prie to taksai—
$500 atlyginimą jei kas prirodys kad musų Vynai nėra 

daromi iš tikrų Vynuogių.
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| DULKA C. JAKUBS I
E (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) Ę

Vežimai ligoniams pervežimui j Hgonbučius. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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ŠEIMININKĖS, SKAITYKITE!

Kampas Giddings Rd.
**£**£••£•*2*  *$**$* 4*4**!**'*'* 4**2**$* *2**2**$*  4* 4*4**!*  *2* *2*4* *-**!*I

Pirm negu pradėsit pavasarinį namų X
valymą, atsilankykit musų Langinių * 
Užtiesalų parduotuvėje

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

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

PA1?KWOOD
HOME FURNISHING CO.

7110 St. Clair Avė.

fT
♦

iM. Goodman _ _______
4,4,4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4‘4,4*4*4,4*4*4,4*4*4*4*4*4*4*4,4*4,4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4**£
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WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI 

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

Patarnavimas 
moderniškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir vigais atžvilgiais

HEnderson 9292

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit 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.

Kampas St. Clair ir Ontario 
Namų KEnmore 4740-W.

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

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra
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I LIETUVOS MIESTELIAI |
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

KOKS NUMATYTA 
ADMINISTRACINIS 

TEISMAS

PAAIŠKINIMAS FLORIDOS PADANGĖJE

_ VARNIAI.

Atgiję Seni Medininkai 
Girių Naikintojai. — Varnų 

Prieglauda. — švininės 
Nagai k os.

Kol šventos Žemaitijos širdy
je ošė miškai amžinieji, tarp 
tūkstantmečių ąžuolynų ir am
žinai žaliuojančių šilų glūdėjo 
garsi Medininkų pilis, čia nar
sus žemaičių gynėjai pastoda
vo kelią kryžiuočių grobuonims. 
Pilis ir aplinkinės sodybos va
dinosi Medininkais. Ir buvo 
jie garsus po visą Lietuvą. Kai 
Lietuvą prispaudė sunki Rusų 
meškos letena, Medininkų apy
linkėse dideli žemės plotai ati
teko Rusų didikams ir carui 
ištikimielirfe Lenkų bajorams. 
Nusigyvenę ir pinigų godus 
ateiviai taip pradėjo šeiminin
kauti, kad greitai sutirpo miš
kai amžinieji. Pranyko meš
kos, šernai, vilkai ir briedžiai. 
Net varnoms nebeliko prieglau
dos. Totėl jų pulkai susimetė 
Į Medininkų sodybose augan
čius medžius. Pamažu užsi
miršo garbinga Medininkų pra
eitis, o pagaliau ir jų vardas. 
Rusų ponybei ir Lenkų šlėktai 
sunku buvo ištarti žemaitišką 
vardą, todėl ir pakrikšt.v.jo juos 
Varniais, nusižiūrėję į skait
lingus varnų pulkus. Tiktai 
didysis Lietuvos žadintojas. 
Vyskupas Valančius nemėgo 
naujojo vardo ir savo raštuo
se rašydavo Medininkus.

Varnių vardas užgesino Me
dininkų garbę. Medininkai bu
vo didelis miestas, pavieto cen
tras, turėjo keletą gražių baž 
nyčių, Magdeburgo teises, savo

Naujausias Išradimas.
• v
1S

Pietų
Amerikos
Peter Zebic 
stipriausias 
pasaulyje 
žmogus, 
išradėjas

No. 1. Vienatinis skystis kuris 
paliuosuos nuo Exzemos, Dedervi
nių, Atdarų Žaizdų, Atletiškų ir 
Užtrintų kojų, taipgi nuo įvairių 
odos ligų. Pasekmės į 10 dienų. 
Kuomet odos liga kartų bus praša
linta šiuo vaistu ji daugiau neatsi
kartos. (Amžiaus skirtumo nėra.)

No. 2. Naudokit šitų parkui už
laikymui odos švariai ir sveikai.

No. 3. Plaukų Tonikas nuo Pli
kimo, Pleiskanų, Aliejuotos Odos ir 
sulaikymui plaukų slinkimo. Duo
da puik as pasekmes. Garantuoja
mas iki 45 metų amžiaus.

No. 4. Trinamas I.inimentas — 
nuo Gėlimo, Skausmų ir Išsisuki
mų, taipgi Reumatizmo ir tt.

No. 5 IMPORTUOTA EURO- 
PIŠKA ARBATA

Valo sistemų ir duoda apetitą, 
gera nuo Reumatizmo, Nervų, Du
sulio, Kataro, Mainerių Dusulio, 
Ga'dstones, Skilvio ir Inkstų nege
rovių.

The Samson Tonic & 
Tea Company

1285 East 791h St., Cleveland, O. 
(Prie Superior avė. (7)
(Už patarimus mokesties nėra)

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

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. IlEnd. 5899

herbą, kunigų seminariją, di
delę ligoninę ir daug kitų Įstai
gų. Varniai tapo mažu pro
vincijos miesteliu. Baisus gais
rai sunaikino Medininkų didy
bę. Rusų kariuomenės stovy
klavimas pavertė Varnius šiuk
šlynu. Išdygo Aziatiško stiliaus 
kareivinės, kuriose apsigyveno 
3 kazokų pulkas, gąsdinęs že
maičius nagaikomis švininiais 
galais. Iš gražios katedros 
paliko apšepusi bažnytėlė. Se
minarijos rūmai tapo panašus 
Į smulkių prekių krautuvėlę. 
Ir viso to vietoje valsčiaus val
dybos palangėje pasirioglino pa
minklas carui “išlaisvintojui”.

Bendrai Varniai buvo pana
šus į ubagyną. čia buvo cen
tras visų Žemaitijos “bagamaz- 
ninkų” “karabelninkų” ir “pau
perių”. Pulkai visokio amžiaus 
verslo ir lyties “kupčelių” pės
ti ir važiuoti traukia į Šiaulius 
ir Kauną, prisiperka “brokau- 
nų” prekių ir su garsia rekla
ma pardavinėja jas Varnių ir 
kitų aplinkinių miestelių jo- 
markuose ir atlaiduose. Var
nių pauperiai garsus po visą 
Žemaitiją. “Dvi poros kojinių 
už litą! Tuzinas už dešimt I 
centų ir trys gabalai magary
čių!” Toks buvo Varnių “kup
čelių” obalsis.

Bet Medininkų dvasia dar 
buvo gyva. Ji ruseno piliakal
nio požemiuose, klaidžiojo apy
linkės pelkėse, plaukiojo eže-! 
ruošė, kur dar tebėra garsaus i 
senovės žemaičių vieškelio 
“kulgrindo” liekanos. Nuosta
bus tas vieškelis po vandeniu. , 
Per ežerus, balas ir liunus nu
klotas akmenų takas, kurį ži
nojo tik drąsus žemaičiai. Jie, 
kaip šmėklos slinkdavo tuo 
keliu, viliodavo Vokiečius į 
klampynes, o nuklimpųsius pri-: 
baigdavo buožėmis. Kasmet 
vis labiau reiškėsi senųjų Me- Į 
dininkų dvasia, žmonės savai
me vėl pradėjo vadinti Var
nius Medininkais.. Pamiršo j 
kazokus ir ■ šlėktų baudžiavą, j 
Atsiminė didvyrišką senovę. Ir į 
štai ant piliakalnio išdygo nau
ja pilis—didingi kareivinių rū
mai. Lietingą rudens dieną iš į 
Telšių į Varnius atžygiavo nau
jos pilies gyventojai — šaunus 
Lietuvos kariai.

Nuoširdžiai pasitiko Varniš
kiai atgimusios Lietuvos ka
rius. Gėlėmis nuklojo mieste- 
lio gatves. Apdovanojo juos 
papirosais, mergelės — meiliais 
žvilgsniais. Griausmingais Šu
kiais palydėjo juos į moderniš
ki} pilį. Budrus, narsus ir šau
nus tėvynės gynėjai užėmė Me
dininkų pilį ir pasiryžę apgin
ti ją nuo moderniškų kryžiuo
čių pasikėsinimų. Nušvito gy
ventojų veidai. Visi pasijuto 
drąsus ir vieningi. Nudžiugo 
skaistaveidės, sulaukusios šau
nių kavalierių. Džiaugiasi ūki
ninkai, kad padidėjo rinka jų 
produktams. Vakarais nebesi
girdi šiurpaus varnų krankimo. 
Užtat dainos sutartinės virpi-1 
na miesto lūšnas ir pusantro 
aukšto “dangoraižius”. Atgi- j 
irę Medininkai nušlavė Var- j 
nius. Todėl dabar kai kas jau Į 
ir oficialiai rūpinasi, kad Var- Į 
nių vardas vėl butų pakeistas I 
Medininkais. K. Baliunas.

“Sekm.”

KAUNAS. — Seimo sudary
ta komisija parengė adminis
tracinio teismo Įstatymo pro- 

' jektą. Pagrindiniai parengto 
projekto dėsniai yra šitokie: 

I Administi ’.cinio teismo tiks
las kontroliuoti administraci
jos organų ve’ksmus ir naikin
ti neteisėtus jų aktus.

Skųstis administraciniam 
teismui Lūs galima tik pra
ėjus ginčui ptr visas adminis
tracijos organų instancijas.

Administracinio teismo nu
tarimai galutini. Teisėjus skirs 
Ministeriu Kabinetui prista
čius, Respublikos Prezidentas. 
Skundus galės rašyti tik ad
vokatai. “S.”

SEIMAS APIE VAL
DININKU ATLY

GINIMĄ
KAUNAS. — Bal. 9 d. sei

me finansų departamento di
rektorius Lipčius referavo a- 
pie naują pasiūlymą pertvar
kyti Lietuvos valdininkų atly
ginimą, būtent, trimečių prie
dus, vaikų priedus, ir išskai
tymus biudžetui subalansuoti.

Pranešimas sukėlė didelį su
sidomėjimą. Beveik visi kal
bėtojai nurodė kad reikalinga 
daugiau padidinti algas negu 
kad dabar siūloma. Taip pat 
kalbėtojas nurodė kad veikian
tis darbininkų atlyginimo Įsta
tymas yra pasenęs ir jį reika
linga iš pagrindų pakeisti. Ta 
prasme buvo pareikšta pagei
davimų kad vyriausybė paruo
štų naują valdininkų atlygini
mo įstatymą, kuris, priėmus, 
galėtų pradėti veikti nuo atei
nančių metų pradžios. “S.”

KELIAUKIME LIE
TUVON BIRŽ. 19

Vykstant Lietuvon, kodėl 
neprisidėti į didelę ekskursiją 
kuiią surengė Cunard White 
S ta r Line?

P. Buksnaitis, šios Kompa- į 
nijos narys, asmeniškai vado
vaus šią ekskursiją, kuri iš
plaukia populiariu ekspresiniu 
laivu Berengaria Birželio 19 d.

Keliaujant šia ekskursija tu
rėsit daug patogumų. P. Buk- 
šnaitis aprūpins keleivius vi
sais reikalais ir kelionė bus 
be jokio vargo. Laive turėsit 
šokius, pasilinksminimus, žai
slus. plaukiojimą, ir tt., taip 
>ad keliauti knrtu su savo pa
žystamais ir draugais bus vie
nas malonumas.

Iš Paryžiaus traukiniai eis 
tiesiog j Lietuvą, o Paryžių 
pasiekus keleiviai turės pregos 
ar’ankvti Tarptautine Parodą. 
Tai dalykas kurį niekas netu
rėtu nuleisti.

Ekskursijai vietas galima; 
užsisakyti dabar, taigi skubė-' 
kit.

Po smagaus paviešėsimo sa- ■ 
vo tėvynėje gryžti galit per 
Londoną ar Paryžių, naujausiu 
ir greičiausiu pasaulyje laivu 
Queen Mary.... už mažą pri- 
mokėjimą. Busit sužavėti tuo 
puikiu laivu.

Informacijų kreipkitės prie 
savo vietinių agentų arba tie
siog į Cunard White Star Line.

LIETUVOS ATSTATYMO B- 
VfiS REIKALAIS

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės šėrininkų pusėtinas skait
lius prieš kelis metus buvo ma
ne įgalioję balsuoti minimos 
bendrovės seime, kuomet aš 
buvau išrinktas komisijon su
darymui kvorumo businčiame 
1933 metų seime. Mat, bend
roves seimai buvo šaukiami 
kasmet, bet niekad jie neįvyk
davo, nes nesusirirkdavo už
tektinai delegatų nei Įgalioti
nių kad susidarytų kvorumas, 
be kurio seimas Įvykti nega
lėdavo.

1933 m. seiman susirinko 
delegatų ir įgaliotinių žymiai 
daugiau negu pirmesniais me
tais, tačiau ir vėl kvorumas 
nesusidarė, todėl seimas ir vėl 
įvykti negalėjo. Pagaliau kvo
rumas buvo sudarytas, ir pas
tarasis seimas atsibuvo lega- 
liškai.

Šiame seime reikalinga bal
sų dauguma nubalsavo Lietu
vos Atstatymo Bendrovę lik
viduoti, visą jos turtą paver
čiant pinigais, ir pinigus išda
linti šėrininkams. Tam reika- 
ui seimas išrinko ir likvidaci

jos komisiją.
Dabar tie šėrininkai kurie 

buvo mane įgalioję už juos 
balsuoti 1933 metų seime, ra
šo man laiškus klausinėdami 
kas padaryta L. A. B-vės rei
kaluose, kada jie gaus už savo 
šėrus pinigus, kode! su pini
gų išdalinimu taip ilgai Jaukia
mą, ir tt. Negalėdamas kiek
vienam skyrium laiškais atsa
kyti šiuomi viešai visiems ma
nęs klausinėjantiems paaiški
nu spaudoje kad 'jie žinotu 
kaip visas reikalas stovi:

Visi bendrovės reikalai yra 
jos sekretoriaus p. Strimaičio 
žinioje, tat smulkmeniškai tik 
jis gali viską paaiškinti. Sei
mas nutarė Bendrovę likviduo 
ti, ir tam reikalttf išrinko lik
vidacijos komisiją."' Aš toje 
komisijoje nesu: aš buvau tik 
kvorumo sudarymo 1 komisijoje 
vienus metus, ir dabar bendro
vėje nesu jokiu ekzekutorium. 
Kiek žinau, likvidacijos komi
sija savo užduotį difr nepradė
jo, nes laukia kol bendrovės 
nejudamo turto kaina kiek pa
kils, kad parduodant butų ga
lima gauti daugiau pinigo.

Taigi, Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė dar nėra- likviduota, 
ir šėrininkams pinigus niekas 
nedalina, ir tame reikale, kiek 
man žinoma, niekas dar nėra 
veikta. O kada tai veikti bus 
pradėta, gal galėtų pasakyti 
tik bendrovės valdyba ar lik
vidacijos komisija. Todėl ir 
žingeidaudami tuomi, kreipki-

tės i juos, nes tik jie apie tai 
ir apie visas smulkmenas žino. 
Aš gi nuo visų bendrovės rei
kalų stoviu nuošaliai taip kaip 
ir visi eiliniai šėrininkai, ir 
kas veikiama centre nieko ne
žinau. J. J. Bachunas.

ROLLER DERBY
Clevelande, miesto auditori- ! 

joje, prasidėjo naujenybiškos 
lenktynės — “Roller Derby”, 
ratukais aptaisytam kojom.

Lenktynė prasidėjo Balan
džio 24 ir tęsis apie 21 dieną.

Roller Derby praskilbo viso
je šalyje kaip vienas iš di
džiausių sporto Įvykių šiais 
laikais.

Kas tik nori gali apsilanky- , 
ti j šią Įdomią pramogą, praA 
leisti kelias valandas laiko, už 
mažą ineigos kainą.

RENGIANT 
SAVO KLUBO 
IŠVAŽIAVIMĄ 

Tai Pasidarykit 
Charter Coach

Rezervaciją

Už $3 metuose pralinksminsi t 
visą kaimo — išrašykit ‘Dirvą 

saviškiams į Lietuvą,

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jj 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
ta numeri kurio neturit.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

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

šioje vaistinėje užlaikom vi- 
ūkias namines ir importuota? 
rydiiolgg nuo visokių ligų, kai} 
ai nuo aštriojo užsisenėjusit 

Reumatizmo, nuo visok’ų žaiz 
ių. dedervinių, nevirškinimo vi 
birių, užkietėjimo vidurių, ko 
uilio, kataro, lytiškų nusilpnė 
iimų, visokių lytiškų ligų, net . 
viškumo. nemigės ir visokių k 
ūkių ligų.

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 St. Cleveland. O 
)'elet. E.Nd. 8533 ENd. 853'

■ ■■■■■■■

SAMAS JE VVELRY
6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kadi 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir 
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreinkitčs 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.

Dabar Laikas Užsisakyti sau

VASARINIUS RUBUS
Didžiausias pasirinkimas įvairių medegų 

Kainos labai populiarės.

f 3 R A Z I S rp A I L O R S
t (Kur Lietuviai inteligentai siūdinasi sau rubus)

Vincas Brazis, Savininkas 6113 St. Clair Avė.

Kokia jūsų organizacija 
nebūtų — klubas, mokyk
linė ar draugija — jeigu 
manot rengt šią vasarą 
išvažiavimą, planuokit va
žiuot čarteriuotu koču ir 
turėsit d aug smagumo. 
Dideli, patogus busai — 
valdomi patyrusių atsar
gių' vežikų — nuveš ir 
parveš jus greitai ir sau
giai. Prie to kad kartu 
vykstant būna - smagiau, 
dar atsieina ir pigiau už 
busą negu kad važiuotų 
kožnas savo paskiru au
tomobiliu.
Mes jau gaunam užsaky
mus rezervuoti čarteriuo- 
tus kočus — vasarai at
ėjus jų gali net pritrukti 
— todėl užsisakykit savo 
anksti, telefonu M A i n 
9300 ir telefonuokit tuoj. 
Prašykit Chartered Coach 
Department.

★

Paklausykit

W G A R
Kožną Pirmadieni 
nuo 9:30 Vakare 
Girdėsit Cleveland 
Railway Chorą ir 

Svečius Artistus
★

CLEVELAND 
RAILWAY

(Tęsinys iš pereito nr.)
VASARIO 13 — šiandien 

užbaigiu kelionę per Tennessee 
valstiją.

Tennessee valstija taipgi iš
rodo skurdi, trobos prastos, tik 
ne tiek kaip Kenturky valstijo
je mulus vargina. Tennessee 
laukai biskutį lygesni ir keliai 
tiesesni.

Šiandien pietus valgiau mie
stelyje vardu Cleveland, o va
kare atsidūriau Atlanta mies
te, jau Georgia valstijoje.

Sustojau prie Teismo Namo 
atsikvėpti, žiuriu ant durų 
kabo užrašas “VVhite Only” •— 
reiškia per tas duris leidžia in
eiti tik baltiems žmonėms. Aš 
gi nustebau kad tie balti žmo
nės ėia visur matosi darbiniais 
rūbais, purvini ir apžėlę. Bet 
toks valstijos Įstatymas: juo
diesiems, kurių čia daug yra, 
uždrausta maišytis su baltai
siais. Tokius Įstatymus turč
ių pasidaryti ir šiaurinės val
stijos, nes ten suvažiavę iš 
pietinių valstijų negražiausi 
juodukai, o visur kartu maišo
si su baltaisiais, žinodami kad 
šiaurinėse valstijose jiems su
teikta lygios teisės su baltai
siais, jie iš Tennessee beveik 
visi išbėgo šiaurėn. Georgia 
valstijoje jų matosi daugiau.

Kas mane stebino tai gražus 
pušynai Georgia valstijoje. Di
delių medžių nėra, nes ir taip 
perjaunus medžius išnaikina, 
kerta, pjauna i lentas, daugiau
sia 2x4 ir 2x6 colių, nes dides
nės ir neišeina.

Šiandien buvau sustojęs vie
name pušyne, tai atrodo tik
rai kaip Birutos kalno sritis 
Palangoje, kur prieš kelis me
tus lankiausi, tik ką nėra to 
Lietuviško smėlio, o raudonas 
molis, ir priaugęs grybų. Bu
tų galima prigrybauti kašę čia 
pat vietoje.

Kitas Įdomus vaizdas man 
buvo tai pirmą kartą pamatyt 
kaip auga vata-medvilnė.

Gerų kelių Kcntuckv, Ten
nessee ir Georgia valstijose tė
ra visai mažai, bet jais važiuo
ti labai gerai, nereikia saugo 
tis paklysti, nes nėra kur išsi
sukti, važiuoji tiesiai fr gana, 
šaliniai keliai visi purvini, tik 
svarbieji vieškeliai geri, ypa
tingai Georgia valstijoje, tie
sus, tik drosk, net automobi
lio negalima sulaikyt, nepasi- 

I junti kaip įsibėga 69 ir 70 my
lių į valandą.. .

Nakvynei apsistojau Atlan
ta mieste, kurį pasistengiau 
apžiūrėti. Miestas labai gra
žus. Inėjau į vieną 5c ir 1 c 
krautuvę, tai tokios dar nesu 
niekur matęs, taip pilniausia 
moderniškai įrengta, ir bendrai 
yra krautuvių ištaisytų puikiau 
negu musų Clevelande. Tiktai 
miesto gatvės biski siauros, 
žmonės apsirengę gražiai mie
stiškai, išskyrus kaimiečius, 
knrie savo darbiniais rūbais 
maišosi sau po krautuves

VASARIO 14. — šiandien 
! pasiryžau pasiekti Floridą, įr 
skubinau važiuoti. Per visą 
dieną beldžiausi dar vis per 
Georgia valstiją, ir daug daly
kų mačiau kokių nebuvau ma
tęs.

Pirmiau kalinėjau apie blo
gumus Kentucky ir Tennessee 
valstijose, bet kai pamačiau 
pietų Georgijos dalį tai tikrai 
pamačiau tą kas yra bloga: 

, niekur taip nesu matęs. Nega
lėtum pats sau tikėti kad ei- Į 
vilizacija butų taip toli pali
kus šiuos žmones. Nekalbu 
apie juodukus, bet taip pat gy
vena ir baltieji Amerikonai, 
žiūrėk štai kokia lūšna kiok
so, be durų, be langų, pusiau ■ 
be stogo, ir matai ten gyvena. 
žmonės, vaikučiai basi, pusiau 
nuogi bėgioja. Oras čia būna 
gana šaltas: jei žiemą įšąlą 
arba būna 18 ir 20 laipsnių 

| virš 0, tai tikrai šalta. Man, 
vienas senas juodis aiškino 
kad žiemos metu būna taip šal-1 
ta kad kiaulės sušąlą. Vėliau 
aš dasiprotėjau kad jos ne su
šąlą’ bet badu pastimpa. Jie ( 
aiškinasi kad gyvai kiaulei su
šalus mėsa būna geresnė, nes. 
mėsa ir kraujas sušąlą. ... ;

Tarpe Albany ir Thomasvil-! 
le, šimtą mylių ploto, užėmę 
turtuoliai, užveista didžiausi į 
plotai pican riešutynų, ir au- į 
ginama daugybė galvijų mė

sai. Ten ištisi kaimai mažy
čių namų darbininkams; juo
se matosi visi juodi žmones, 
tai atrodo tikra vergija. Geor
gia valstija matyt labai apsi- 
leidus.

FLORIDA
Kaip tik įvažiavau j Florida 

valstiją, tuoj pasirodė skirtu
mas taip kaip Įvažiuojant iš 
Lietuvos Į Vokietiją: viskas 
tvarkiau.

šį vakarą apžiurėjau Flori
dos sostinę Tallahasee ir čia 
pat apsinakvojau. Aš maniau 
kad čia jau šiltesnis kraštas, 
bet ne: reikia dar penkis šim
tus mylių važiuoti į pietinę 
Floridą rasti šiltą vasariška 
orą.

Praėjusios pora dienų buvo 
nepaprastai šiltos, kad auto
mobilio langai reikėjo atida
ryt ir važiuot vienmarškiniam. 
Gyventojai ir kalbėjo kad ne
paprasta šiluma, užėjus šiuo 
laiku.

VASARIO 15. — Nuvykau 
pažiūrėti stebuklingo 'parko, 
vardu Wakulla Spring. Jo sa
vininkas yra Dupont, turi 4,000 
akių, bet baisiausi tyrynai ir 
pelkynai (jungles). Tik vie
noje vietoje yra didelis šalti
nis, kuris išleidžia kelis šim
tus tūkstančių galionų van
dens į minutą, iš ko susidaro 
didelė upė ir vanduo taip ty
ras kad 185 padų gilumoj ga
lima viską aiškiai matyti. Pil
na visokių žuvų, ir aplinkui 
neapsakomai gražus gamtos 
vaizdai. Toje upėje laiveliai 
įtaisyti stikliniais dugnais, tai
gi juose iriantis viskas gra
žiai matosi kas yra vandeny
je.

Važiuojant toliau į pietifs, 
per keliasdešimts mylių matė
si daug tyrynų ir pelkynų, jo
kio gyventojo nesimato, o jei 
kur koks ir pasimato tai labai 
suvargęs; aria mulą įspraudęs 
tarp dviejų kuolų, žemė labai 
prasta, baltas smėlis. Neiš
manau kas gali joje augti.

Visą laiką aš kalbėjau tik 
apie blogumus, galit pamanyt 
kas aš nežinau ką kalbu apie 
taip išgarsintą gražią Floridą, 
kur turtuoliai suvažiuoja žie- 
mavoti. Rč’Hu kaip man va
žiuojant r q akys mato.

Gyvuliuku paleisti po tuos 
tvrynus pusiau gyvi, vos atsi
laiko nuo vėjo paputimo, nėra, 
kas jiems esti, nes visur tik 
vėjo pustomas smėlis. Net 
gaila žiūrėt į tuos gyvulius.

šalikėliais matosi* biskutis 
žolės, tai gyvuliai čia ir bando 
maitintis. Jei važiuojančiam 
pasipainioja gyvulis ant kelio, 
nespėjus sustoti, tai ir užmu
šama- ant kelio matosi daug 
užmuštų, ypatingai mažų pai
šiukų. Didesnių gyvulių sau
gojas! automobilistai patys, 
nes jiems gali nelaimė ištikti. 
Tvorų niekur nėra, ir nėra Įs
tatymo vieniems saugotis va
žiuojant, o kitiems neleist gy
vulių. Aš vienoje vietoje pa
siklausiau ką automobilistas 
turi daryti jei pasitaiko užmuš
ti gyvuli ant kelio; atsake kad 
nereikia nei sustoti, “Florida 
yra 1 lisva valstija”, sako.

Vėliau Į vakarą privažiauvau 
miestelį Ocala ir čia apsinak
vojau. ' f Bus daugiau)

GAVO
Pinigus Lietuvoje, sių3-
tus per “Dirvą” 

ypatos;
šios

Anelė Valukienė $15.00
Ona Kairukštienė $5.00
Joana Varcevičaitė $10.00
Marcelė Rakauskienė $5.00
Morta Milerienė 85.00
Petronėlė Petrauskienė $10.00
Juozas Mikalauskas $20.00

Kreipkitės vėi:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

J. A. URBONAS
"Dirvos” Agentas Daytone 

'31 Michigan Avė. Dayton, O.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETŲVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

!7:r2W Si Clair Avenue Kamtna E. 1741h St



8 DIRVA

•J**? •£♦*«•

1 CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS4 Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Editor--Peter Skukas Pilone: ENdicott 4486 6820 Superior Avė. Clevefund, O.

Vanagaitis, Tysliava, Kvedaras ir kiti
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Dideliame Sekmadienio Programe
Programą išp-ldys: Komp. Vanagai

tis su žmona, Ant. Kvedaras su 
žmona, Clevelandiečiams žino

ma dainininke D. Baukiute.

TRUMPĄ KALBĄ PASAKYS 
redaktorius, iš

Dideliu džiaugsmu pranešame Clevelan- 
do ir apiclinkės Lietuviams 
rengiamas Kompozitoriui A. 
jo ilgo nebuvimo 
delį ir įdomiausį 
galima surengti.

Clevelande, 
kokį kada

kad programas 
Vanagaičiui, po 
išsiplėtojo į di- 

Clevelande buvo

Atminkit, šis programas įvyksta jau šį 
sekmadienį, Gegužės-May 2 d., Lietuvių Sa
lėje (6835 Superior Avė. žiūrėkit skelbimą 
šiame puslapyje, apačioje.)

štai kas įvyko nepaprasto: Atvyksta kar
tu su Vanagaičiais ir Kvedarais ir ta jaunu
tė, gražutė Lietuvaitė artistė, Violette Sin- 
kiutė, iš Chicttgos, kuri dalyvavo “Margučio” 
programe, kur buvo nuvažiavę ir Clevelandie. 
čiai. Tada, po “Margučio” programo, tos ar
tistės motina, p. Uršulė Sinkienė užsiminė 
“Dirvos” redaktoriui kad ji sutiktų su dukre
le atvykt j Clevelandą, pasirodyt Lietuviams, 
jeigu mes surengtume kokį vakarą. Buvo 
sunku tikėti kad jos vyks, nes kelias tolimas. 
Tačiau kai gerb. Vanagaitis sutiko važiuoti į 
Clevelandą, poni Sinkienė irgi sumanė atvykt 
parodyt savo dukrelę Clevelandiečiams, kuri 
yra

yra 
čia 
)as.

užkviesta net į Hollywood’ą.
Poni Sinkienė daugeliui Clevelandiečių 
gerai žinomą, buvus Uršulė Gudinsite, ir 
turi daug ;minių, jos dėdė yra Montvi-

me
Apie tą mažutę 4 metų artistę pereita- 
numeryje gražiai aprašė gerb. Spragilas.
Na o prie tų, dar atvyksta ir “Vienybės”

Juozas Tysliava, kuris pasakys 
Tysliava yra žinomas kaip ge- 

kalbė-

redaktorius, 
trumpą kalbą, 
riausias šių laikų Amerikos Lietuvių 
tojas-ora torius.

Programo paįvairinimui, dalyvaus 
nė žymi dainininkė Bronė Rasiliutė, ir

vieti- 
juok-

Taipgi dalyvaus šokikė-dainininkė 
Violette Sinkiute, 4 m. amžiaus, 

iš Chicagos, vietinė Bronė Ra- 
siliutė, i>- Petras Luiza

t *JUOZAS TYSLIAVA, “Vienybės’ 
Brooklyn, N. Y.

Violette Sink—4 metu amžiaus

darys Petras Luiza, kuris specialiai atvyks 
iš Toledo, Ohio.

Programas bus ilgas ir Įdomus, taigi 
publika prašoma rinktis į salę nuo 5 vai., nes 
pavėlavus neliks jums sėdynių, ir nematysit 
programo pradžios. Po programo bus šokiai.

Tikietai išanksto perkant 40c. Salėje bus 50c.

Publika prašoma rinktis i salę anksti, durys bus atdaros nuo 5 vai. p. p

(CONTINUED FROM LAŠT ISSUE)
Words vvere speedily follovved by 

acts, and up to May 15, 1936, the 
Polish authorities in the Vilna re
gion had already closed 135 Lith
uanian schooh: and 73 reading or 
study rooms of the Lithuanian 
Cultir-al Association “Rytas”; also 
19 branches of the cultural associa
tion St. Casimir, and other Lithu
anian organizations. Later figūros 
shovv that up to the end of Decem- 
ber lašt, no fevver than 
uanian organizations, or 
all in the Vilna 
closed dovvn. It 
er dedares, that 
ject pursued by 
suppress every 
uanian activity in the Vilna region. 
Attention is particularly called to 
the successive volte-face of vvhich 
the Polish authorities have been 
guilty in their natūrai anxiety to 
justify these acts of represijom 
Thus in turn vve have been told 
that these actions vvere juslified 
by persecutions of Poles in Lith
uania; that the Lithuanian organi
zations in the Vilna Region con- 
stituted a danger to the seeurity 
of the Polish Statė; and, lastly, 
that Lithuanians in the Vilna re
gion had infringed the Polish cur- 
rency law. There can be no doubt 
that the object of these measures 
is to render Lithuania - more flexi- 
ble; būt Poland deceives herself if 
she imagines 
her aim in 
having closed 
ian cultural 
Vilna region, _ 
have more recently directed their 
activity against Lithuanian econo- 
mic organizations. Four of such 
vvere shut dovvn in December on 
the grounds that their ėxistence vvas 
a danger to Statė seeurity.

The “Gazeta Polska” has report- 
ed the elosing in November of 
four reading-rooms of the vvell- 
knovvn Lithuanian cultural associa
tion of St. Casimir, on the ground 
that they menaced the seeurity of 
the Polish Statė. It further re- 
ported that No. 92 of the Lithuan
ian papd? “Vilniaus Rytojus”, pub- 
lished at Vilna, had been con- 
fiscated ovving to the tone of its 
articles. The follovving number ap- 
peared vvith numerous blanks made 
by the censorship. The PoTeh 
Teiegraph Agency on November 15 
reported that three branches of the 
Association of St. Casimir in the 
distriet Of Breslauja vvere closed 
through their ovvn initiative, and 
that the members of thosea branch
es declared that they vvere no long- 
er interested in the existence and 
work of. the association. Now it 
is a fact that the three branches 
of the Association of St. Casimir 
in question vvere dissolved on Feb. 
15, 1936, by order of the Polish 
authorities. In eonneetion vvith the 
foregoing>, the “Vilniaus Rytojus” 
courageously stated that everyvvhere 
where Lithuanian organizations are 
dissolved, the Poles establish Po
lish ones in their stead. Further 
the Polish authorities employ all 
means to attrąct the inhabitants to 
these nevv organizations.

4. The Atmospnere of 
There is thus produced 
portable atmosphere of

725 Lith- 
virtually

( K. J. M.’s

Unbe-

organizations,
region, had been 

is clear, the pap- 
the estential ob- 
the Poles is to 

vestige of Lith-

that she can achieve 
this manner. After 
down all the Lithuan- 
organizations in the 
the Polish authorities

Oppression 
an insup- 
oppression

Whee! 
lievable bot true 
why, dear read- 
ers, (or should I 
put that in sing- 
ular form ?) it’s 
actually months 
since I picked 
up this pen of 
mine. And does 
it feel swell to 
at lašt have a 
more-or-less one 
sided chat vvith 
you all.

No matter vvho 
— the vveather

Amelia Zilen 
stops doing vvhat 
vvill continue — continue to change
— espeeially novv in Spring. Boy, 
do vve suffer thru this season for 
grand ole summer!

Just because my penning sudden- 
ly ceased there for a vvhile, that’s 
no sign that goings on among 
VOlltll 1"> •> f zliozl __
means! 
things 
nicely.

And _
— Peter Akialis isn’t as bashfnl 
as he looks, 
lingers on 
finger. Yep, 
ring.

Seems i f 
gonna go engagement ring shop- 
ping soon. His one and only! — 
Ah! an alluring dark-eyed Rouman- 
ian giri.

Gee, you’d think tears vvould fili 
my 
to be getting rings 
for 'em.
tin’ one, lom; erom vviiooi ; vvvil, 
I vvanted to keep it a secret būt 
I’m : o proud of the fact that I’m 
tellin’ the vvhole vvide vvorld — 
I’m getting it from school. There!

Linksmos kelionės -— to Adeline 
Gerk — The ever popular and 
charming miss. She’s a-going over 
thar — to our dear parents’ home- 
land, Lietuva! Lucky gal. Būt 
she isn’t leaving just vvith the 
memory of a pleasant farevvell and 
“bon voyage” — No siree! Leave 
it up to that St. George’s Choir 
to do something right. In other 
vvords, the gang gavę Adeline a 
farevvell supper — and whata sup- 
per! Mrs, Sharkus, a grand Lith
uanian mother, prepared the de- 
licious meal and her three swell 
daughters, Anp Machuta, Mary 
Sharkus and Beatriče Orpse savv 
to it that everybody vvas served 
and fed and vvhen I say “fed” I 
mean it! Adeline vvas surprised and 
over-joyed by the gift and card 
the choir presented her, būt the

... . our
has died dovvn — by no 

As a matter of fact, 
aro getting along rather

speaking of getting along

heck no, and the proof 
lovely Ann Pranko’s 
a be-utiful diamond

Victor Svetkauskas is

eyes ‘cause everybody seems 
or promises 

Būt April fool, I’m get- 
too! From vvhom? Well,

created by the Polish Administra- 
tion vvhich vveighs vvithout respite 
upon the Lithuanian population of 
the Vilna Region. The numerous 
visits of police agents seeking to 
pin offenses upon peaceful far- 
mers, the necuniary and other ad- 
ministrative fines, the relief as- 
sociations charged to be illegal so- 
cieties, these are only some of the 
means nractieed for holding con- 
stantly in check those vvho believed 
themselves to be free Lithuanians.

(THE END)

Miss Natalie Kazlauskas
Miss Kazlauskas leaves for I ith- 

uania May Ist, vvith her mother. 
She promised to vvrite the Youth’s 
Forum about her trip.

entire group vvas surprised when 
our favorite tenor walked in on 
the festi'vity and merry-making. 
Yep, the one and only John Urban. 
One good treat deserves another 
so after Jonas ate he sang for us. 
Ah, that voice! " . .
kinda vvent to bits when he sang, 
on account of 
sang for Adeline ‘cause she’s was 
the one vvho was leaving. Būt the 
lašt stravv was this! — He juniped 
off the stage and kissed her — 
oh, that extra lucky gal! I guess 
I shouldn’t fret tho, because if I 
ever go bye - bye, well maybe.

Yessir, things are steppin’ rath- 
er lively, būt the rush kinda got 
our bachelor, John Petrauskas down 
— būt not for long tho’; he vvas 
laid up in Huron Road Hospital for 
a week or so vvith leg trouble. 
Glad you’re o. 
how did you 
nurses ?

Būt my poor heart

because I think he

k. again, John. 
make out with

personalities to

Say, 
the

add 
Ann

Two more _ 
to your list of young folks. 
Rogers, a very svveet miss, vvith a 
grand soprano voice. Ann for 
ever lastingly offering her services 
to someone. The other one of the 
two, Vince Endžulevice. Vince is 
right there vvith the best of ‘em. 
Big smile, personality plūs, and a 
way all of his ovvn that suits every
body.

What’s Lithuania got that our 
America hasn't? Mušt be some- 
thing mighty good, novv vve have 
another personable young miss go- 
ing in the person of Miss Natalie 
Kazlauskas and her mother. They 
leave before the end of the month 
for Nevv York — then off ,to Eu- 

Golly, vvhy doesn't the boss 
me an assignment to cover 
nevvs over thar!
yes! — vvhich reminds me, 

I mean

rope.
give 
some

Ah
are you girls satisfied?
novv that you have an idea vvhat 
my boss looks likę. Kinda cute, 
ain’t he’ Who said, I dislike over- 
time? — 1’11 sma-hash you!

Well, folksies, “Ačiū širdingai” 
for the attention.

ATTENTION, YOUNGER GEN
ERATIONERS!

Despite the fact that disarma- 
ment conferences are failing on 
every side, non-intervention agree- 
ments are the standing jokės of 
the century, and all Europe is an 
armed camp štili harboring the 
hatreds and suspicions handed down 
from the dark ages, American 
idealists are štili striving for uni- 
versal peace and a better under- 
standing betvveen nations.

One of the most important ef- 
forts vvill be the nevv Cathedral of 
Learning of the Pittsburgh Univer
sity, vvhich, rising straight and 
tall into the sky likę a vvateh- 
tovver, vvill house the class-rooms 
furnished and decorated by each 
nationality vvith the intention of 
trying to express the “purpose and 
meąning” of its people.

The depression vvas štili skirtine 
the bottom and the corner around 
vvhich prosperity vvas reputedly hid- 
ing vvas novvhere in sight vvhen 
Dr. Johanna Baltrušaitis first ap- 
proached other prominent Pitts
burgh Lithuanians vvith the sug- 
gestion that Lithuania be repre- 
sented ' "........... .
of the Cathedral of Learning.

The Lithuanian Government vvas 
enthusiastically in favor of the pro- 
ject, vvhen approached, and an ex- 
ecutive committee vvas formed for 
the purpose of raising the neces- 
sary five thousand dollars. Penny 
by penny, 2_" _ " ’ " .

in the Nationality Rooms

Penny 
r ,, and dollar by dollar, 

through those dieheartening years 
of the depression the committee 
built up the fund. ~ ’

Du Antanas — Vanagaitis ir Kvedaras — kaip jiedu 
programuoja iš radio stoties WIND, G uty, Ind.

PROGRAMĄ IŠPILDYS

DU ANTANAI

I

Vanagaitis ir Kvedaras
taipgi LILIJA VANAGAITIENĖ ir D. KVEDARIENĖ (EAUKIUTĖ)

PETRAS LUIZA, Ispaniškas Kareivis BRONĖ RASILIUTĖ

Temykit: Įžanga bus 40c» perkantiems išanksto, 50c. prie durų.

Vaikams po 15c. Į Šokius 25c
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:__2. Today they are
būt approximately seven hundred 
dollars short of their goal.

The plians for decorating the 
room are being completed by Archi- 
tect A. Gudaitis of Kaunas.. Lašt 
summer Mrs. Mitchell, advisor for 
the Nationality Rooms, on behalf 
of the University visited Lithuania 
to confer vvith Mr. Gudaitis and 
the Lithuanian Government.

The vvalls of the room are to be 
covered vvith the hand-vvoven linen 
for vvhich the vvomen of Lithuania 
are just!y famous. Mrs. Mitchell 
selected a pattern called “flight. of 
birds” from the many patterns of 
hand-vvoven linen on display at the 
Čiurlionis Museum in Kaunas. An 
old oak log, darkened by fift.y or 
more years of lying in the bed of 
the Nemunas River, vvill be com- 
bined vvith light oak and used for 
the vvood-vvork. The carved designs 
on the tablet arm-chairs vvill be 
taken from the carvings on the 
spindle of an ancient hand-loom 
novv in the Čiurlionis Museum. On 
each side of the black-board Mr, 
Gudaitis proposes to paint mūrais, 
one of an old vvood-carver and the 
other a vvoman spinning.

All the beauty of Lithuanian cul- 
ture, tradition, art and the com- 
bined efforts of both the Lithuan
ian Government and the Lithuanian 
Room Committee are going into 
this classroom. Many of us vvill 
attend this famous University and 
1 knovv that vve vvill be proud of 
Lithuanian “purpose and meaning” 
as it vvill be expresssed in that 
class-room.

It occurs to me that this class
room vvould be the perfect setting 
for Sculptor Rimsa’s justly renovvn- 
ed creation. — “The Lithuanian 
School.” Why can’t vve of the 
younger generation raiše the money 
to purchase the “Lithuanian School” 
and place it into the Lithuanian 
Room as our contribution ? The 
school children of America, by con- 
tributing their pennies and nickels, 
raised thousands of dollars to save 
“Old Ironsides” a fevv years ago. 
Why can’t vve Lithuanian Ameri- 
cans do something similar?

All vve need is a fevv younger 
generationers in each Lithuanian 
colonv vvho vvould be vvilling to 
sacrifice a little time and trouble 

zto gather up the pennies and nick
els. Coax them out of your sis- 
ters, brothers, cousins and friends 
and send them in together with 
the narnės, either to the editor of 
this page or to me at 1517 South 
Avė., Youngstovvn, Ohio. The size 
or amount doesn't mater, būt your 
interest in the thing does.

When Carl Sandberg, the poet, 
first savv the Nationality Rooms 
all he could say vvas, “It is Ameri
ca singing.” Come on, all you 
younger generationers let’s raiše 
our voices and do some “singing” 
on our ovvn!

Coax them out of your sis.

ROSE LUCAS.

EDITOR’S NOTE: Announee- 
ments of any personai or sočiai 
interest. will be cordially accepted.

Elektriški Pataisymai
Taisau visas elektriškas skal
biamas 
prosus,

mašinas, toasterius, 
vacuum valytojus ir 

visus kitus padargus. Taipgi 
furnasus, aliejaus ir gazo de
gintojus. (17)

PRANAS URBŠAITIS 
1525 Lakefront av. PO. 9548

UŽSIDIRBKIT NAMIE
Moterys gali užsidirbti būda

mos namie, liuosu laiku, rai- 
šiojant šniūrelius ir sulipdinė- 
jant Linkėjimų Korteles, 
sišaukit 6815-31 Superior av., 
2-ras aukštas, 
dien išskyrus šeštadienį.)

At-

Kreiptis kas-Lietuviu Salėje2 5:30 vai.
i
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IŠSINUOMOJA KAMBARIS
Lietuvių šeimoj, su garadžium 
arba be. Visas namų patogu-

Kreipkitės (20)
987 Eddy Road

mas.
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